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barė jį, idant tylėtų. Vienok šingi srovi po kryžiumi var Politiškos Žinios. pastatė imperatoriui aštuo- prezidentą Taftą, kad jis ne Ak, tiesa, pietinės respub
jis tuo labiau šaukė: Dovy žėsi. Rymo kareiviai ir žydų
nes išlygas: 1) imperatorius pasistengė ganėtinai apsau likos nedaug teprakištų la
do sunau, susimilk ant ma minia, ktjri norėjo matyti
pasilieka savo titulą ir bus goti savųjų piliečių nuo mek biau susigiminavę su Jung
nęs! O Jėzus apsistojęs lie Jėzų ant kryžiaus ir padi
ląikomas kaipo svetimas mo sikiečių daromų jiems ne tinėmis Valstijomis. Jos ir
RESPUBLIKA
KINUOSE.
pė atvesti jį pas save. O, ka dinti Jo skausmus, iš kitos
narchas; 2) imperatorius smagumų, o net ir gyvasties dabar, bentrclidesnė tų res
da prisiartino, klausė jo tar pusės Jėzaus Motina ir keli Gal ne vienam rodėsi juo gauna pripažinimą 4,000,000 pavojų, nes tose riaušėse publikų dalis, daug pridera
damas: Ko nori, idant tau ištikimi Jėzaus mokiniai, kingu daiktu, kada kiniečiai taelių, kol kurencija bus per žuvo keletas nekaltų šios ša nuo Jung. Valstijų. Bet vispadaryčiau? O jisai atsakė: kurie, į nieką neatsižvelg pakėlė revoliuciją prieš Man mainyta, nuo tada jis gaus lies piliečių, o Taftas už tai dėlto jos dabar skaitosi saViešpatie, idant regėčiau! O dami prie kryžiaus stovėjo, čiurų dinastiją ir pareikala 4,000,000 mexicanų; 3) lai Meksiko valdžiai neparodė vistovėmis, turi savo locnas
Jėzus jam tarė: Regėk, tavo kad palengvinti Jėzui kan vo respublikoniškos tvarkos kinai turi apsigyventi “Už nei kokio protesto, ką greitai centralės valdžias, armijas,
tikėjimas tave sveiku pada čią. Šią antrąją grupą męs savo tėvynei. Bet kiniečiai draustame mieste”, o vėliau padarė Vokiečių ir Kinų val laivynus ir t.t., kas taip la
Užgavėnių Nedelia.
rė. Ir tuojau paregėjo ir ėjo sekkim. Parodykim Jėzui ne juokavo, o dirbo — dirbo galės apsigyventi Vasari džios už jų piliečiams pada bai slogina tenykščius pilie
| Lekcija. — I Kor. XIII, paskui Jį, garbindamas Die meilę ir eikime paskui Jį. gal ne taip, kaip tūli musų niuose Palociuose dešimt rytas nuoskaudas. Todėl ne čius; o jeigu atsiminus ir tai,
—13. — Broliai: nors kal- vą. O visi žmonės, regėdami, Męs, nesykį, taip sau san- “revoliucijonieriai” Rusijos mylių nuo Pekino; 4) impe paisant galimų socialistų kad tos respublikos mažai
protaujame, kad jeigu būtu laisvės metu. Tatai jie ir lai ratorius pasilaiko visokias protestų, nūdien Jungtinių tepabūna tarp savęs neka
iau žmonių ir Aniuolų davė garbę Dievui.
mėm laike Jėzaus kančios/ mėjo.
iais, o meilės neturėaukas, kurios yra sudėtos jo Valstijų valdžia labai užin- riavę; nesą, žmonės mažai
gyvenę, paskui Jėzų būtu Vasario 12 d. likosi pagar pratėvių kapuose ir rūmuo teresuota dabartine Meksi teapšviesti, už tat greitai
iau, tapau kaipo varis žvali
mėm ėję, Jį būtumėm gynę, sinta Kinijos Manchurų sos se, kuriuos apsaugos respub kos situacija. Kariškai vy pasiduoda įvairiems nepa
us arba cimbolai skambanGAVĖNIA arti.
su Juom būtumėm kentėję to abdikacija kuris tai sostas likos valdžia; 5) nabašniko riausybei prisakyta būti ant šauktiems vadovams jei ne
įs. Ir nors turėčiau pranair įnirę. Tą patį ir dabar ga valdė Kiniją veik per 300 imperatoriaus, Kwang-Su, pagatavo, kad bile valandą karą, tai revoliuciją kelti. Jų
ystę, r žinočiau visas pasGavėnios lime daryti. Mylėkime Jėzų metų.
tis, ir visą mokslą,, ir Prisiartinant
milžiniškas kapas bus už galėtų keliauti vakarų lin finansinis stovis taip-gi vi
laikui,
Bažnyčia
primena
sada silpnas. Be to, nereikia
Švč. Sakramente, Jojo Mi Apskelbtame edikte, ku baigtas ir laidotuvių iškil kon.
rs turėčiau visą tikėjimą,
mums
Jėzaus
kančią,
apie
šių aukoje kas šventadienis riame kalbama ciesorienės mės atlotos respublikos lė Šiaip ar taip, o čia Jung. užmiršti ir tai, kad “Euro
ip, jog kalnus perkelčiau,
kurią,
septynių
savaičių
bė
dalyvauikme, Jį bažnyčioje ir kūdikio imperatoriaus šomis; 6) paloeių tarnus pa Valstijos negali būti kaltos, pos galybės” savo bustuose
meilės neturėčiau, nieku
gyje, mums ypatingai pride lankykime, į savo širdies pa vardu, aiškinama, dėl kurių
siu. Ir nors išduočiau pasilaiko, bet sargi; skaitlius kad meksikiečiai nuolat vai nebesutilpsta, o naujų kolo
ra apmąstinėti.
stogę tankiai kvieskime, Jo nriežasčių sostas abdikuoja. negali būti padidintas; 7) dijasi, kenkia netik savo ša nijų, kuriąs lengvai galėtų
argėlių penėjimu visus
Visas Viešpaties Jėzaus jo vardą ir garbę uoliai gin Štai edikto įturis:
Jano turtus, ir nors paduoromybei, bet ir Jung. pasisavinti, vis mažiau bcatimperatoriaus visą savastį lies
Valstijų,
Dėt kartais nužudo 8™”da- ne* A,21^ ir V"*9
iau mano kūną taip, kad gyvenimas yra tai sekimo kime. Tai darydami, stovėsi “Męs, Kinijos emperato- apsaugos respublikos val
egčiau, o meilės neturė- mums pavyzdis. Kiekvienas me prie Jėzaus su Marija, rius, šiandien maloniai au- džia; 8) imperialę sargybą visai nekaltus žmones, su. išdalinta taip, kad ten be diiau, nieko man nepadės, Jojo atliktas darbas mums Jo Motina ir ištikimais mo laikėme sekantį ediktą iš jos Valdys kariškoji komisija,, stabdo ab,dviejų valstybių ?«1>°"T
eilė yra kantri, yra malo- pamokina. Tačiau, visi Jė kiniais. Bet apleizdami šv. didenybės rankų, našlės im- kurią užlaikys respublika. pramonę visu pasieniu, ar-gi įeiti, ką liudija ir dabartinis
Italų-Turkų karas už Tripo
ga. Meilė nepavydi, ne- zaus gyvenimo pamokinimai Mišias ir nedėldieniais, už peratorienės:
Bet ar sostas pasibaigs į tai Jung. Valstijos gali per liu įtampą.
susieina
į
vieną,
Jojo
meilės
miršdami apie Jėzų Švč. Sa
“Sukilus respublikonii
o pikto, nepasipučia; nėo kudikįo — imperato- pirštus žiūrėti, kaip Meksi - "^tegtinės Amer. Valstijos
aukoje
ant
Kryžiaus.
Tą
gi
kramente,
mes
stovėsime
su
armijai,
kuriai
pritarė
įšsikelianti, nejieško kas T,*_ ____
' -ru*___
. ...
.
ts rnirtinu ar ir toliaus jis kos' karšfakfhnjai 'revoftrfvo yra, negalvoja pikto; Kryžiaus auką Bažnyčia Jėzaus priešais po kryžiu jos provincijų liaudie,’ visa pasilaikys, to nėra pasakyta. cijonieriai naikina amerikie tai gerai permato, kad vėliau
džiaugia iš neteisybės, mums ir paduoda, Gavėnios mi, padidindami Išganytojo imperija sujudinta kaip ver Potam eina išlygos visiems čių savastis ir net gyvastis. ar anksčiau kuri-nors Euro
t džiaugiasi iš tiesos; vis- laiku, svarstyti ir apmąsti kančias. Kad Dievas mus dąs katilas, o liaudis kenčia kunigaikščiams ir didžiū To nepadarytų ir mažiausia pos valstybė, turinti didelį
išturi, viskam tiki, visko nėti. Taigi primena mums nuo tokio dvasiško apjaki- didelį vargą,
norinti į kitų reikalus kiš-į laivW ir £alilW armiją,
Jėzaus merdėjimą Alyvų mo išgelbėtų, šaukime prie “Yuanshikai’jui liepta su nams; kunigaikščiams titu ties valstybė.
gali pamieruoti Atlantiką į
Įsi, viską iškenčia. Meilė
lai paliekama po senovei, bet
darže, plakimą prie stulpo; Jėzaus su šios dienos evan
vkados neprapuola, nors
sinešti su komisijonieriais, grafai liekti paprastais pilie Buvo paėjęs gandas, kad Pietl» Amerik» sa" kamPeerškėčiais apvainikavimą; gelijos neregiu: “Sunau Doanašystės išnyks, nors liekad jie pradėtų tarybas su čiais, bet jų privatiškos sa- pagal Texas*o valstija esan-j,io P»sijieskotų; tatai so
kryžiaus
nešimą
ir
prikrvvvdo,
susumilk
ant
manės
”
.
respublikonais, kad sušaukti vastįs bus apsaugotos. Kons ti Meksikos provincija Chi- rima ar5ia" <™<nj«ngt>.sn «#uviai liausis, nors mokslas
žiavimą.
Tai
Jėzaus kan
S.
eku bus paverstas. Nes
tuojaus konvenciją, kurį nu titucija kopijuojama dau huahua norinti atsiskirti vo “pietinėmis sesutėmis”,
čios
istorija
ir
josios
dalis.
r dalį pažįstame ir per daspręstų šalies likimą ir val giausia pagal Jungtinių Ame nuo Maderos valdžios ir su kad ten priruošus dirvą ir
Dievo Apveizda apsaugojo
“jungtuvėpranašaujame. Bet kad
džios kokybę. Praėjo mėne rikos Valstijų, su tuo išėmi tverti naują respubliką. Bet tikromsioms
____________
t*
eis, kas tobula yra, išnyks nuo sunaikinimo kryžiaus } Katalikiškos Žinio
siai ir neprieita prie susipra mu, kad respublikos prezi tam tvirtai užginčijo tos mis .
medį,
vinis,
skepetą,
kurią
Prieš keletą metų vienas
s per dalį yra. Kada bu
timo.
dentą, vice-prezidentą ir mi provincijos gubernatorius įtekmingas amerikonas paša
Švč. Jo Veidas buvo apšluos
tu mažutėlis, kalbėjau, tytas, kad tie daiktai, pri
“Dauguma liaudies vra nisterių premierą paskirs Pascual Orozco.
kė, jog vėlai ar anksti, o tu
p mažutėlis, išmaniau, mindami mums ypatingus Kun. Žongolavičius pasi respublikonų pusėje. Spren parliamento atstovai. Tatai
Madero vis-gi tikjsi suki
p mažutėlis, galvojau Jėzaus kantėjimus, prie jų šalino. Žemaičių vyskupo se džiant pagal žmonių širdies dabar tikisi sulaukti Kinijoj lėlius greitai apgalėti, nesą, rės ateiti ta valanda, kada
p mažutėlis. Kada-gi ta- jų apmąstymo mus paragin kretorius kun. Bronislovas troškimus, dangaus paskyri romvbės. Duok Dieve! Jau jie neturį pamatuotų tikslų skaitlingos Amerikos respub
likos susijungs į vieną dide
i vvru, išnaikinau kas tų.
Žongolavičius atsistatydino; mas aiškus. Tai kaip-gi męs ten net perdaug kraujo pra jų vedamai revoliucijai.
lę respubliką, kuri, girdi,
o mažutėlio. Dabar regigalime priešinties milionų lieta. Kad bent nors kinie
Tačiau visi Jėzaus Kan į jo vietą paskirtas Semina
busianti pasauliniu kompa
per veidrodį prilygininorams dėl vienos šeimynos čiai mokėti; branginti ir
čios paminklai nyksta pri rijos profesorius kun. Kaži
su, vedančiu visą pasaulį
!, bet tada veidu į veidą
AMERIKA.
garbės
?
mieras
Šaulys,
gimęs
1863
guodoti
respublikonišką
lyginant prie Šv. Mišių au
progreso keliu; o kas galį
bar, pažįstu per dalį, bet
“
Todėl
męs,
našlė
ciesoriem.,
įšventintas
kuniguosna
tvarką,
už
kurią
jie
taip
nar

Visas
pasaulis
atkreipė
sa

kos, kurioje V. Jėzus nekru
ginčyti, kad vėliau ir Euro
[da pažįsiu, kaip ir pažinvinu budu atsiduoda dangiš 1898 m. Kun. Br. Žongolavi nė ir imperatorius, šiuomi siai kovojo. Gi ant kiek jie vo domą į tai, kad Jungtinės pa prie jos neprisijungsian
s esiu. O dabar pasilieka:
kajam Tėvui už žmonių nuo čius, kaip girdėt, žadąs iš atiduodame augščiausią Ki pamylės naujus tėvynės rū Amerikos Valstijos vis la ti. Tas, rodosi, jau per tolus
ėjimas, viltis, meilė, šios
dėmes ir jųjų išganymą. Šią važiuot užsienin bent dviem nijos valdžią į žmonių ran bus — parodys artima atei biau ir labiau pradeda ar- žingsnis, bet kad ameriko
g, o iš šių didesnė yra meitis.
tinties giminystėn su kito nai nori apvaldyti visą
auką šv. Tomas, didysis Baž metam. Žemaičių vysk. se kas.
mis Amerikos respubliko Šiaurinės ir Pietinės Ameri
nyčios mokytojas, vadina di- kretorium kun. Žongolavi “Lai Yuanshikai suorga
mis — ypač-gi su Pietinės ir kos paviršių, apie tai negali
džiausiuoju stebuklu, kokį čius buvo 10 metų, nuo 1892 nizuoja tvirtą tuolaikinę res
MEKSIKO.
m.
publikonišką
valdžią
ir
lai
[Evangelija. - Luk. XVIII, Dievas kada nors padarė.
Vidurinės Amerikos respub būti mažiausios abejonės; ar
susitaria su respublikonais Ir vėl Jungtinės Ameri likomis, kur tų respublikų jiems tai nusiduos — paro
13. — Anuomet paėmė Šv. Augustinas sako: nors
Dėl Seinų vyskupo sosti kokiu budu susijungti ir
[žus dvyliką ir tarė jiems: Dievas yra visagalis, bet
ir yra čiela eilė.
dys ateities laikas.
nės. ‘Glos Warsz’ rašo, kad įvykinti ramybę valstybėje kos Valstijos pasijuto keb
ii einam į Jeruzalem, ir duoti daugiau negalėjo, nors
J. E. vyskupas Karosas vi ir įsteigti sujungtą didelę liame padėjime dėl Meksiko Štai nūdien prezidentas
[ipildys vis, kas yra pra išmintingiausias — nežinojo
sai nesirūpinęs, kad perkel respubliką su manchiurais, je esančių betvarkių. Visi Taftas paskelbė, kad jis esąs
šų parašyta apie žmogaus ką geresnio duoti; nors ne
tų Seinų vyskupijos sostinę kinais, mongalais, mohame- atsimena, kokį trukšmą kė nutaręs siųsti Valstybės se
įų. Nes bus išduotas stab- pabaigtai turtingas — nie
lė Jung. Valstijų kaip-kurie kretorių Knox’ą aplankyti
lldžiams, ir bus apjuoktas ko brangesnio neturėjo. — iš Seinų Lomžon, nes tam rei tonais ir tebetėnais.
socialistų laikraščiai, kad visas respublikas, gulinčias
kią visųpirma Vatikano ir
paplaktas ir suspiaudv- Kam gi Dievas tą meilės ste
“
Męs,
našlė
imperatorieMaderai vedant revoliuciją prie Caribeanių jūrių kran
Peterburgo sutikimo, antra,
o nuplakę užmuš Jį, o buklą paliko? Klausk Jo
n<
ir
imperatorius,
tada
ga

prieš Diazo valdžią. Taftas tų.
T Kievo mokslo apygar
bent
pusės
milijono
rublių
lioje dienoje kelsis iš nu- paties, o Jis atsakys: “Tai
le
ūme
ramiai
gyventi,
liuosi
pasiuntė kariumenę saugo Europos valstybės į tai dos globėjui Zilovui vyriau
usiųjų. O anie iš tų daik darykite mano atminimui”. išlaidžiams. “GI. Warsz” nuo atsakomybės ir rūpesčių tų Meksikos sieną, kad ten atsineša kreiva akimi. Juk sybė pasiūlė ‘persikelti to|nieko nesuprato ir buvo V. Jėzus paliko Švč. Sakra nuomone, perkėlimas vys ir visada džiaugties tautos nenukentėtų savi piliečiai taip neseniai tas patR vals kion-pat vieton, Kazaniun.
žodis pridengtas nuo jų, mentą, kaipo nuolatinio sa kupo sostinės Lomžon butų mandagum apsiėjimu”.
nuo meksikiečių kulkų, jie tybės sekretorius Knox’as, Tečiau Zilovas nesutiko Ka
parankus tik lietuviams,
heišmanė apie ką kalbėjo. vo meilės į žmones pamink kuriems lengviau butų tuo Našlė eiesorienė viešai šaukte šaukė, kad tai esąs kalbėdamas prięš New/Yor zaniun važiuoti ir visai at
Įstojosi, kad prisiartino lą. Jis iš meilės kaliniu pa met atskirti Suvalkų guber padėkojo Yuanshikai-jui už pasikėsinimas padėti Diazui ko advokatų draugovę pasa sistatydino.
Jeriko, tūlas aklas se- sidarė, kad nuolat su mumis niją nuo Lenkijos.
jo nuoseklų reikalų vedimą sukrušti revoliuciją, o da kė, kame jis priminė Monpagal kelią elgėtauda- būti ir Jis kviečia, kad Ga
ir apsaugojimą nuo pavojų kiti sakė, kad Jung. Valsti reo’jo doktrinas, kad “Ame T Nauja geležinkelių apy
0, kad išgirdo minią vėnios laike, tankiau Jį ap- Seinų vyskupijos kunigų ciesoriškosios šeimynos. Ap- jos nori praryti ir visą Mek rika amerikonams”. Gi kaip garda. Atpirkusį iš privati
ginant, klausė, kas tai lankytumėm, savo meilę permainos. Kun. Kriščiu- fkelbimas edikto nuramino sikos respubliką. Bet-gi nei tik ant patyčių, dabar jis nių akcijonierių VaršavosIr pasakė jam, jog Jam išreikštumėm, už savo kaitis paskirtas Pilipavo Pekino gyventojus, kaip vie- vienas nei kitas spėjimai ne leidžiasi kelionėn pagal loti- Vienos geležinkelį, vyriau
■ Nas&rėnictis praeina. ir kitų nedėkingyfltes per- klebonu, kun. Aleksandra ‘inius taip ir svetimžemius. išsipildė. Kada viskas apri niškasias respublikas, kur sybė sukruto saviškai tvar
iŠuko ta i damas : Jėzau
maldautumėm.
vičius, Piontieos klebonas, labar manoma ir respubli mo, tada Texas*o valstijos jis, žinoma, ir nepamirš apie kyti Lenkijos geležinkeliu
fdo sunau. susimilk ant
Yra du budu kančios Jė paskirtas Kobilino klebonu konai tuo bus užganėdinti. piliečiai net, da-gi siuntė amerikonų žinomąjį molto: Paskutinės žinios prane?
Gi respublikonai
bot ui kongresan skundus
L’ O, kurie pirma ėjo. zaus apmąstymui. Dvi prie ir Mazovieeko dekonu.
Heka ant
prieš “Amerika amerikiniams”.
99

Iš Visur.

Penktadienį ir Visų Šventų rusų dienraštis “Siev.-Za- buteliukus ir nuo “užkan is kamino. ljer
bei kita nuosavybė buvo nai nu.t t \ i iltį rankų niosika\?
pad. Tel.“ 11 No. padėjo dos“ neatsisako. Dabarti
priešdienį.
kinama, bet kaip-tik karei
II. Negalima ir toliau val daktaro J. Basanavičiaus nis gi staršina žmogus blai
vija privertė Į>agiiodoti sa
gyti mėsiško penktadieniais, trumpą bijografiją ir gana vus ir, kas svarbiausia —
vastį ir asmenį, veikiai nu
bertainių dienomis, švenčių aiškią gerbiamojo mūsų ju teisingas, neskriaudžia. Ži
puolė nedirbančiųjų skai
viei
priešdieniais (vigilijomis), biliato fotografiją. Tame noma, raštininkui prie tokio Šiauliai. “Przegl. AVil.” čius iki 15,060.
2
advento trečiadieniais ir pat numeryje padėtas toks staršinos maža tenka “py
Tarp stra.i kuoja učių vieš
Dėl Pilies Kalno. Dedame penktadieniais ir gavėnios pat straipsnelis ir fotografi ragų“.
v
v patauja pasitikėjimo dvasia.
čia sąrašu tu žmonių (rusu, trečiadieniais,
penktadie ja žinomo lenkų rašytojo II. Iš visko matyti, jog alsė
Reikia stebėties, kad straibaltarusiu, lenku žydų ir niais ir šeštadieniais.
Senkevičiaus, kuriam šie diškiai suprato, koks jiems
kuojantįs, kurie dalinasi į daugybė gyveno šunies
lietuvių), kurie prisidėjo
reikalingas
staršina.
met
suėjo
65
metai.
III. Galima valgyti mė
40 tautų, per ištisą mėnesį venimu“.
prie žinomo p. D. Alalinaus- sišką kelias kartus per die
Per tą pačią sueigą žemie
galėjo taip tvirtai atlaikyti Jo nesama nei didelio ic
protesto ir padėjo savo ną visus Gavėnios sekma Lenkų paskaitos. “S.-Z. čių viršininkas pareikalavo
straiką, ypač atminus dau alisto, kalba paprastuski
parašus “Vii. Viestniko’’ dienius, Viešpaties Jėzaus T.“ rašo girdėjęs, kad Kau paskirti 500 rub. pataisyti
gelis straikuojančių prie jo dieninius reikalus: “Dau
no
lenku*■
“Handloveu€ “ mokyklai. Rinktiniai gi ne
2571 No. Štai jie:
kių darbininkų organizacijų giau mums kiaulienos kąs
ir Švenč. Panelės šventėmis, draugija žadanti patiekti
B. Danilovie, A. A’lnsov,
sutiko
ir
iš
savo
pusės
įnešė
neprtgulėjo. Iš dalies tai ir nių ir mažiau automo
nors jos išpultų pasninko
R. Zienkievie, J. ir A. Luc- diena, šv. Morkaus diena ir kauniečiams šie metai visą sumanymą prašyti valdžios, sio
gabių straikvedžių nuopel musų valdovams“ — tai jo
kevičiai, A. Orlovą, J. Kras- kiekvieną paprastąjį šešta eilę mokslo paskaitų lenkų kad leistų pastatyti Alsė
nas.
paprastas išsireiškimas.
kalba.
Skaityti kviečiami džiuose namus dviklesei mo
novskis, M. Dementjeva, A.
Amerikiečiai,
turėdami
dienį.
žinomi lenkų mokslininkai kyklai. Patįs apsiėmė pris
Brddovskis, A.
geresnį užmokestį, neveiku
V. Švalevas, V. Rat assep, Vieną sykį per dieną gali ir kai-kurie profesoriai iš tatyti medžiagą ir duoti pu
prisidėjo prie straiko. Užtai
E. Larionova, grafas (J. A. ma valgyti mėsą Gavėnioje Varšuvos.
sę
lėšų.
Žemiečių
viršinin

Ettor jiems pagrasino: “Alės
antradie
Broel-Plioteris, A. Kairys, pirmadieniais,
kas
pareikalavo
dar,
kad
Kaunas. Jau rašėme apie,
parodysimo tiek “bosams“
P. Chomieuko. A. Kozlovas. niais ir ketvirtadieniais.
valsčius
apsiimtų
apdraus

vyresnybės leistą Kauno
tiek prižiūrėtojams, kai
S. Tkaeeva, V. Bonč-Osmo- Tasai pasninkų palengvi moterų lietuvių vartotojų ti namus nuo ugnies, o taip Panevėžys.
“seab’as“ yra “seab’u“, nelovskis, A. Dunin-Borkovs- nimas paskelbtas 10-čiai draugiją. “Lietuvaitė“ ir pat ir statymą jo ir tik tada
dėlto kad jisai yra Ameri
kaja, A. fon-Offenberg, E. metų. taigi ligi 1922 m. Po “Vien.“ rašo, kad toji drau žadėjo pritarti jų sumany
kietis ar “foreigner’is“. Pri^
Jurevič, V. Kazinov, grafas to vėl bus prašoma šv. Tėvo gija leista vardu “Gražy mui.
žiūrėtojai už ‘second hands’J
Ben. Tiškevičius, S. Brzos- dispensos.
Rinktiniai
į
tą
klausimą
vaikščioja po jus namus, ra
bė“. Įsteigėjomis esančios:
tovskis, J. Mankovskis, M. “Kur. Litewski”
neatsakė:
atidėjo
tą
iki
kitai
gindami
grįžti darban. Jei
“Saulės“ bubalt. kursų ve
Razumova. T. RimkeviČ, S. bia, kad atsakomasai “Kar
atsakysit “no“, busit užra
dėja p. Jerzekevičaitė, p. sueigai.
Karlovie, A. ir E. Yainic- jero AYilenskio” redakto
Kaip
girdėti,
visgi
žada
šyti ant “juodojo lapo”. Af
kai, S. Skandrakov, N', kur rius p. N. Ra ubą pereitai Naujalienė, “Saulės“ mo apsiimti, taip kad po nietųjums sakau, jei jus prižiūrėt
ūkinin
kiu. M. Gedraitis, J. Jelens- siais metais pašauktas bu kyklos vedėja p. J. Stane- kitų alsėdiškiai turės dvitojai kalbįs išsiduoti save;
kis. Z. Grabovska, V. Vaini- vęs tieson dėl laikraščio vie lytė, p. E. Vaitkevičienė ir klesę mokyklą. Kad bent
būti seab’u, — verskit jį že-j
L. AI. K. dr-jos pirmsėdė p.
lovič, C. Diinša, I. Volk, K. nuolika kartų. Keletą kartų
myli nuo lipynės“.
Burns’o detektivai,
Kobilinskaitė Pajus — 10 taip butų, nes tokia mokyk
Milevskis, G. Urniaž, G. tasai dienraštis buvęs kon
la
alsėdiškiams
labai
reikaŠtai keletas žodžiu karčios
neva straiklaužiai,
kuone
rublių, įsirašymo pinigai —
Vainickis, K. Cliroseiekis,
fiskuotas, gi vienas nume 50 kap.
keršto — greičiau tai uis nuo prat Ižios tvaiko atšilau-i Dcsos:
T. Joč, B. Petraškevič, M.
ris buvęs toks, kad dėl jo
Nočia, Lydos apskr. Išviri Pastaruoju metu pablogėjuRomer, V. Lastovskis, G.
i
redaktorius gavęs iškarto Žemės komisijų veikimas ję iš Norios kun. CijūnaitįJ si’J santykių ūkininkų su
Romui, S. Koniee, M. Kuk
Kauno
gub.
1911
metais
že

teismo pašaukimus į dvi
ta, K. Čiunai, V. Pasmanik,
mės tvarkomosios komisijos lenkininkai dabar giriasi samdiniais vaisiais.
“foreignerj
bvlas.
i
L. Gurvič, A. Šutinąs, C.
Kauno gub. padarė 7,600 rprieš lietuvius: “O ka,
*•’ ar Joni3kelis, iKauno
gub.
1US
Rodzevič, A. Burbis, V. Da- Puriškevičiaus
dovana. vienasėdžių, kurių žemė sy ne męs laimėjom?“ Išvijom, Neseniai važiavo Mūšos upe
“Pirmiaus jie italus mo
niševska, S. Stepanov, V. V. Dūmos atstovas Puriške- kiu paimta siekia 90 tūks girdi, kunigą C'ijūuaitį, iš- sargy nulis. Krantai ties ta.
kino. koksai turįs būti savai
ir kun. Burba.* Ir ka* vieta status ir apaugę krū
«<
Polkovska, K. Visockis, J. čius padovanojo vilniškiam tančių dešimtinių. Troboms vvsim
tės uždarbis. Kolei italas
Gosalovič, M. Malacbovs- “Alikolo Arkaniolo’’’ sąjun perkelti vyriausybė davė jie sako, tai patvirtina dar mais. Jis sumanė be jokio
viešbutyj apsistojo du de- buvo užganėdintas eiti kasi
ka, G. Jurevič, K. Prucb- gos skyriui vėluvą; Trijų tais metais beprocentinės bais, nes jau ir evangelijos kelio užvažiuoti ant kranto
dien dirbtuvėn su savo duoj
nik, E. Lodzinska, Z. Pedziš, Karalių dieną arkiepiskopas paskolos 15-kai metų 132 niekuomet nebeduoda skai ir, išlipęs iš rogių, vedė už
Tvarkos palaikiams vals na ir cibuliu (už $4.20 Į sa)
A. Žarnovskis, A. Kocell, B. Agafangelas pašventino tą tūkst. rubl ir negrąžintinos tyti. Per Naujuosius Alėtus apinastrio arklį, bet arklys
vaitę), tai jis buvo geras
buvo pas mus adoracija, ži paslido. sugriuvo ir prislėgė tijai brangiai atsieina, nes
Vileiko, AL Sadovska, J. vėluvą sobore.
pašalpos 16.500 rublių. Veis
draugas. Kada-gi jis pasi-l
noma, lenkiškai; kunigas, sargybinį. Prislėgtasis po 5 po $4.000 per dieną tik vie
Krim, Z. Ihibickis, M. Stan
lei
pataisyti
nupirkta
geresniems kareiviams. Ligšiol priešino, tai jis pavadinti)
kevičius, J. Novickis, V. Konfiskavo “Blaivybės“ niuose ūkiuose Kauno gub. paskaitęs lenkiškai evange minučių nustojo kvėpavęs. palaikimas 14,000 kareivių, rėksniu.
Račkovskis, S. Vitkovska, leidinį. Cenzūros komitetas ir Suomijoje 38 jaučiasi ir liją, norėjo skaityti lietu
“Vokiečiai kol nesustrail
Panevėžyje Lav rence atsėję jau $50.000.
M. Maciejevska, I. Targons- konfiskavo neseniai išleistą 50 kuilių. Sustatyta pienai) viškai. Bet vos kunigas iš Panevėžys.
Nedyvai, tat, kad nuo Bosto kavę, buvo geri, paskui-gj
ka, K. JuškeviS, S. Michą- Kauniškės “Blaivybės“ dr- apsausinti 10 tukst. dešimta tarė “Vardan Dievo“, kaip lenkų nedaug; kurie yra lai no legislaturos net pasiųsta pasidarė ‘ ‘ dutehman ’ais’J
lovska, V. Budrevič, J. Ja- jos'lapeliuką “Ką sako tik nių balų, iš to apšausinta trukšmadariai keliose vie sulenkėję lietuviai. Tie tai komisija ištirti straiką ir E.-Belgai virto anarchistais)
kubovskis, P. Gedraitis, A. ras blaivininkas“, verstą iš jau 2,500 deš. ir iškasta 70 tose bažnyčioje ėmė kaukti “lenkai“ paskutiniu laiku 'pasistengti sutaikinti, soeia- Franc.-Kanadiečiai
buve
Jarovič, M. Harvad, V. Pe rusų kalbos. Konfiskavo už varstų griovių. Tiems dar nežmonišku balsu. Kunigas labai sukruto “savo kalbos listų-gi reprezentantas Ber amerikiečiais, kol nesustrai)
traškevič, V. Višinskis, S. paveikslėlį “Jo Majestotas bams apmokėti dalį išlai nebegalėjo skaityti ir nuli teisių ginti“ reikalauti len ger’is net AYasliingtoiie apie kavo, o paskui ir jie virti;
Alkoholis“.
po nuo sakyklos. Toks pat kiškų pamokslų bažnyčioje.
Šilak ir kiti.
(i
džių prisiėmė iždas, dalį ap
| “foreigner’iais”.
kaukimas nedavė kunigui Galima buvo tikėties, kad tai pakėlė klausimą.
Nors patsai Ettor nesyl
Miesto dūmoje. Sausio 12 Kaunas. Sausio 14 d. Vili mokėjo patįs valstiečiai, paskaityti evangelijos lie jie nieko nepešią, bet apsiri Tokia tai straiko istorija
d, buvo rinkimai miesto jampolės Slabados 2-kl. gaudami iš žemės komisijų tuviškai per Tris Karalius. kome, jie gavo kas antra sa iki šiai dienai. Pasivelinkim sakė, kad vieku nieko nela
mės, tečiaus prie vartojimij
viee-pirmasėdžio ir kitų val “Saulės“ mokykloje bus paskolas.
Sausio 8 d. kun. Burba pra vaitė lenkišką litaniją, per dabar įsigilinti į patį strai vieko nesykį kurstė. Tuoj
dininkų.
Vice-pirmsėdžiu vakaras su šokiais. Bus vai Kievo universiteto fizikos dėjo skaityti evangeliją nuo Kalėdų šventes vargoninin ką, būtent jo būdą, vadus,
pasirodė liūdnos pasekmės)
išrinktas p. K. Niedzial- dinama komedija ‘Degtinė’. matematikos fakultetas už altoriaus. Bet trukšmada kas priverstas išmokė giedo priemones bei priežastis.
1 dvi mirtįs, daug sužeistų)
Tai dar pirmasis Slabadoje
kovski 31 balsų prieš 25.
riai taip-pat pakėlė riksmą ti chorą “Dzisiaj \v Betlie
darbą:
“
O
dvoinych
inteEttor
ir
straikieriai.
daužymas karų, o ir patsai
lietuvių vakaras.
jų“, o po piemenėlių mišių,
ir
nedavė
pabaigti.
Teko
gralach
algebraičeskich
poKaraimai.
Vilniaus ka
Ettoi^atsidurė kalėjime, kali
tuojau po lenkiškajai evan Straiko vadžias nuo pat
raimai išgavo iš miesto val Kauno gydytojų draugi verchnostei“ paskyrė aukso matyti ir tai, kad vos kuni
tinamas
už kurstymą prif
gelijai pradėjo sakyti ke pradžios paėmė į savo ran
gas
sutrukdytas
nueina
nuo
ja.
Šiomis
dienomis
buvo
medalį
to
fakulteto
liuosariaušių ir “padėjėju“ pri)
dybos veltui žemės gabalą
liems lenkams pamokslą, o kas “Industrial lVorkers of
sakyklos,
lenkai
tuojau
tos
draugijos
narių
susirin

jai
klausytojai
Izabelei
Abužmušimo Lapazzi’tės.
Žvėryne pasistatyti sau mal
apie 2000 parapijonų turėjo the AVorld organizacija. Iš
liaunas
rėkė
ir
pradeda
baž

ramavičaitei
(lietuvei).
kimas
valdybai
rinkti.
Iš

Ettor jau ne pirmas svki
dos namus.
lietuvių pusės nebuvo žy
stovėti ir.. . snausti.
nyčioje juokties...
rinkti: pirmasėdžiu d-ras
vadovauja straikuose*. Jis)
“Saulės“ draugijos taip mesnių reprezentantų. Net
Pasimirė teisme. Sausio Šenbergis, pirmasėdžio pa Alsėdžiai, Telšių apskr.
pakurstė
Brooklyn, N.
Lietuvių
rankvedžiai. pat natvįrtino, pasak “Gar Bostono lietuviai ‘oratoriai’.
11 d. karo apygardos teis dėjėju d-ras Lapinas, iždi Praeitų metų gruodžio 30
Kauno liaudies mokyklų di nio“, į “sloneą“. Labdariui (Bagočius ir ko.) kaip-kad “Boot and Shoe AYorke
me, per posėdį, staiga pasi ninku d-ras Alekna (lietu d. buvo staršinos rinkimai.
Union “(klupių uinją). pei
rekcija išsiuntinėjo prieš
mirė laikinas to teismo na vis),
sekretorium d-ras Kandidatų buvo trįs: Nar- keletą dienų į kai-kurias mo draugija taip-pat lenku ran “Lietuvioj“ pranešta, nei traukti sutartį su darbdd
kose, lietuviai tik aukas prašyti neatvažiavo. Taip
rys, kapitonas Polidarovas, Feinbergas, sekret. piadėjė- nmntas, buvusis staršina,
kyklas
vyresnybės
patvir

lietin iai nei neturėjo žymes viais, iššaukiant darbiniu
duoda.
43 metų. Anot daktaro, krau ju d-ras Stonkus (lietuvis) Každulis ir Ruožnys. Dau
tintus lietuvių kalba ranknio vado. Skaudžiai, bet tei kus į straiką. Paterson’e,
“V
jai užlieję jam smegenis.
ir knygininku d-ras Iserso- guma balsų išrinktas Nar- vedžius
pradedamosioms
singai “L.” korespondentas J. Ettor daug prisidėjo pri)
muntas (57 bal.); Každailis
nas.
elementorių,
Valsčiaus raštininku kur
pabara mus, neva “darbi uždarymo kelioms savaitėm)
gavo 52 b., Ruožnys 23 b. mokykloms;
ninkų užtarytojus“, kurie šilkų dirbtuvių.
sai. Gruodžio mėnesyje,
Stačiatikių suvažiavimas. Katras iš pirmutinių dviejų aritmetikos vadovėlius, šven
1911 m., buvo pirmieji kvo “Lit. Rus.“ praneša, kad bus galutinai žemiečių vir tąją istoriją ir kitus.
audrai užkilus kaip žvirbliai
timai įsteigtuose pernai Vil vasario mėnesio pradžioje šininko užtvirtintas, dar ne Kupiškis, Ukm. ap. “S.- KORESPONDENCIJOS. po pastrykes užsislapstė.
Tarp straikuojančių tauniuje valsčiaus raštininkų šaukiamas Kaune visų Kau žinia. Reikia pažymėti, jog Z. T.“ rašo girdėjęs, kad ža (7=
u tų daugiausiai esama italu.! dovavimu privedęs prie kral
kursuose. Tš 24 lankiusiųjų no gub. stačiatikių brolijų viskas buvo padaryta be jo dama atnaujinti Kupiškio
kursus kvotimus išlaikė 18 suvažiavimas.
kių “magaryčių“. Tai jau “Blaivybės“ paminklą, pa LAAVRENCE STRAIKAS. Iš tos tai tautos ir straiko jo praliejimo, keletos mii
vadai kilo. Iš jų pažymėti čių. Ettor gali sukelti minii
žmonių. Dabar priimami pra
naujiena, nes alsėdiškiai iki statytą, rodos, 18-me metaKaunas.
Sausio
15
d.
Br.
Štai jau mėnesis, kaip nas visų gabiausias Juozas tatai jam sekasi, bet ją su]
švmai į naujas lekcijas, ku
šiol mėgo “magaryčias“. šimtyje.
La\vrence audėjų straikuo- J. Ettor, iš New York’o. Ji kėlus pasekmingai vaMjn
rios prasidės vasario mėnesį Tilmansų salėj bus lietuvių Kandidatai taip-pat nesi
studentų (peterburgiečių ir
1912 met.
varžė, bet atsirado tokių ge J. E. Vilniaus vysk. ad jama. Straikuojančiij skai sai yra 26 metų vyrukas. nesiseka. Jam trūksta rin)
maskviečių) naudai koncer
ministratorius kun. K. Ali- čius nuo 15,000 priaugo iki Kilme italas, bet gimęs Ame filmo ir šalto kraujo John’
Rinkimams besiartinant. tas. Koncerto įrengėjams raširdžių, kurie suprazda- chalkevičius išvažiavo Kur- 22,000. Jau “Draugas“ savo rikoje. Tš pažiūros jisai buk Alitebell ’io.
mi savo padėjimą ir norėda
Miesto valdyba įrašė šių moc rupi ne vien pinigų daugiaus
skaitytojams plačiai prane esąs prastai išrodantis: pen Suėmus Etfor’ą. strai]
mi, kad staršina pakliūtų šan į motynos laidotuves.
tų biudžeto sąmaton 10 surinkti, bet ir klausytojų
jiems tinkamas “minkštos Pasvalys. Panev. apsk t šė apie straiko bėgį. Pastarą kių ir 7 colių augščio. mažų vadu pagarsinta Yates, i
tūkstančių rubl. rinkimams dailės skonį patenkinti. Kon
širdies“ žmogus, stengėsi Iš 7 į 7 sausio naktį nežino savaitę labai svarbių atsiti rankų bei kojų, apvalios apy tikru vadu yra AYilliam
IV-jon V. Dūmon.
certe pasižadėjo dalyvauti
kimų nebuvo. Laidotuvės dužės burnos su itališkumo IIay\vood ir W. E. Tronl
visokiais budais patraukti į
geriausieji mūsų daininin savo pusę rinkėjus. Taip, mi piktadariai sudaužė špi dviejų straiko aukų atsiliko žymėmis. Patraukiančios jo man, organiaztoriai lndnst|
Dėl pasninku. Gruodžio
žiaus paminklą kryžių, pas
kai: pp. K. Petrauskis. Au
30 d. p. m. Vilniaus vvsku dėjus ir p-lė Balčauskaitė. “pačtorius“ žydas pažadėjo tatytą Pasvalio jaunuome romiai, nes kareivija nepa jo žymės tai tasai jojo sar- AVorkers of AY.
15 rub. “magaryčioms“ nės aukomis, 1905 metais, velijo straikieriams daly doniškas, pajuokiantis šni- TTayivood yra ramb'iii nj
pijos vyresnybė paskelbė
Retai tegauname savo kon
šitokią dispensą, arba pas certais grožėties, taigi ne- kad tiktai rinktų Každalį su tam tikru parašu, tikėjri vauti. Daugiau pavojingų pvmas ir nešnekumas, kuo socialistas už Etfor’ą. TTa
Dėlko minėtas žydas taip el mo ir sapudos paliuosavimoį sužeidimų ir mirčių bei riau met jisai nulipąs nuo plat \vood ne syki jan šaltojoj s]
ninku palengvinimą:
praleiskime ir šios progos
formos. Angliškai kalbant dėjo, net už labai sunkius
T. Visomis visų metų pas vpač kad šiame koncerte iš gės, man ne visai aišku. Gal atminimui. Kaštavo jis 70 šių nebuvo.
būt dėlto, kad jam nereikė rub. Pastatytas buvo už Nedirbančių skaičius pa vartojus mažai gestų ir kal kaltinimus. Dėlto jisai
jūnko dienomis galime val
leistu skatiku padėsime dar
tų toli važinėti, nes K. arti miestelio ant klebono lauko. šoko nno 15,000 iki 22,000 ba kuopraščiausiais, aiškiau suomenės prielankumo
ir pusbadžiai skurstantiems gyvena, o gal paties K. inriaušių metu, kuomet straik- siais žodžiais, Tečiaus itališ turi. Jįji vadina “direct
[amai, pienišką,
musų mokslaeiviams.
BurbUOds,
Panev.
apskr.
laužiams buvo pastodamas ka kalbą porinant jisai kaip tionist“, nes politikuoti
prašytas. Raštininkas laikė
jusas pasninkas palie-*-?Tvinino: pilnas guvumo moka. Jisai daugiau
Jšviso tik du sykiu
Kaunas. J. Basanavičiaus Ruožnį. Tr dėlko nepalaiky Sausio 4 d. sudegė p. Bu- 'kelias, arba net sumušama
Ugnis kilo ir kuomet elektriniai karai ir save. ’?vadžiojimus parė kas pasitiki, negu į tyj
tent,. Didįjį sukaktuvių skardas.) Kauno ti: Ruožnys mėgsta tuštinti žinskio rttenas.
gaisrą

gyventojų,

tokių

bėjo

vyną,

tiktai

gel

degtinę

mu.

ir

Savo

išsireiškimuose ji

sai yra vulgariškas, neparem

daiktus.

panašius

kitus

buvo

kurie

ka

švelnių žodžių

tims išreikšti.

Kuomet

dieną šuo įbėgo į

“Praneša mums
kad tenvkščioie

No.
rašo;
iš Šiaulių,

gų

Puida...

p.

kad

kia,

delegacijos,

nu)

nors

mokytojam

su

santykių

neapturėjoi

blo

dėl

lekcijas

męs

lietu

panaikinę

šunų

kalbos

vių

jo kuinbaj

jisai patėmijo:

“Dar

gimnazijoje

savo min

Pabriežti rei

lenkų

lek

kalbos

kio

džiaugiąsis

cijos

pasiseki

mu“.

Nočia,

Lydos

Sau

apskr.

8 d. Norioje pasimirė po

ilgos ir sunkios ligos

lovas

Zaštautas,

kart

Pavlovič,

Bronis

buvęs

atsakomasai

endekų dienraščio

pradeda įkirėti, ir iš visų pu

“Goniee

sių

ir

somelio\v

nušviesti

Tuo

elektriką'

jau

tikslu

settle

(sutaikint bent ko

kad

Spėjama,

užsibaigsiąs

straikas

ketinama

“to

šaukiama

jau

kiu budu).

bendradarbis.

Čia

jau

Vilniaus

redaktorius

Codzienny”

straiko

Užsitęsimas

kit

savaitę,

tečiaus

tykusis

vėjas

dar šią

tasai

kur

iš

gatves.

ne

—

pa]uis,

padarytas

pranešama.

nutarimas

su

Kauno

pirk

suareštavimo

Po

liui

iaus,

paskel

Skuodas, Telš. apskr. Pra

eitą savaitę

do,

netoli nuo Skuo

pamiškėje,

nežinomi

B.

Piktadariai

nepratarė

straiko

ir

elgiasi

paprastai

džius

saugiai

laiko,

vadai

savo posė

slaptai

daugiau

situacijai

ir

priduoda

kas

rim

užpuolė

peršovę,

ir. ji

naujieji

tykiau

visai

piktadariai

ką

Ettor’-

Rabinavičiu.

ir

lavo: matyt,

jam

nė

nieko

tai

pabėgo.
žodžio

tumo

ir

Tapo

pagalvojimo.

kad

susekta.

persirėdę

kaipo

nereika

padaryta

iš

kinėjo

į

susirinkimus

viešus, ale net
kuriuos tik

leisti.

ir komitetų,

parinkti

Ettor,

netiki

kuris

į

būdavo

nuo

pra

“Iš pat pradžios jie tai pal

vadino

tik

nenorinčių

“tnreigner’ių>’

nuolatos

dirbti

maistu.

Ji<|

kaltina

džios straiko patarė straikie-

riams pasisaugoti slaptų de-

tektivų, nežinojo,

jo

kad

kambario, tame

viršui

pačiame

tektivu.

D

Pusantrų

Kees

Roeks

veikiai

dyti

sviestą,

kiaušinius

ir,

metų

atgal

straike

pasirodė

ir

Af)

Ettol

savo

v?

DRAUGA8

6

Jisai pripažintas anar- tas, AVilliam M. AVood. Savo vyras: moka netik “porte- menkai apsišvietęs brolis organiAiyus Šv. Jurgio drau Pas mus tokia mada, kad Parapijos stovis pilnai
parapijiečius,
histu. Štai keletas Hay- jaunose dienose jis atkeliavo riauti” ir aludėje statines pliovonių prieš tikėjimų, gija ir puikiai gyvavo išpra atėjus mesliavai, jei kas me užganėdino
ood’o sakinių:
iš Portugalijos į Amerikų blaškyti, bet ir apie cicilikų pasiklausys melagysčių ant džių, ir po šiai dienai butų ta penkinę arba dešimtinę ir nes iš apyskaitos matyties,
“Ar jus galite stebėties, labui vargingame padėjime, rojų puikų pamokslų moka kunigijos, tai to ir užtenku gyvavus, kad priimant į sudaužo kelias lėkštas (to- kad viskas geriausiame sto
Ilgaausiai su tamsiam lietuviui, kad tapti draugijų butų apsižiūrėję, t. rielkas), tai tų jaunieji my vyje. Pajamų buvo tiek:
ad asai įstatymu nekenčiu? tečiau per savo darbštumų pasakyti...
lŠ suprantu klesų kovų. Aš ir energijų, taippat
vedima noru jojo klauso ir stebisi cicilikų. Laikas mums lietu y. nepriėmę ligotų žmonių. li ir užstalan pasodina, bet aukos ir dešimtukų kolektos
Ak, viams susiprasti, kad męs
Mainos šiame laike gerai kas duoda dolerį, tai tų pa $2.030.80; asmeniškos kolek
e esu įstatymus pildantis turtingos moters prisiyrė jojo “išminties”...
ilietis. Kas daugiau, aš ma- prie milijonų. Audeklinių kliubiečiai, kliubiečiai! Aš esame katalikai, kad musų dirba ir visados beveik ge sirengę iš vestuvių išvaryti. tos ir dovanos $4087.00; rau
iau kad nei jus nesate po dirbtuvių akcijonieriai gau Jums tiesų pasakysiu į akis: piiderystė ardyti socijalistų rai dirba aplinkiniuose mies Kavaliauskui mesliava nu dos 490.00; įvairios dovanos
statymais. Ten (Kolorado) na dideles dividendas. Tūks Jus visai ne tuo keliu eina pinamus mums tinklus, kaip toliuose. Harrisburg, Led- sisekė, svieteliai sumetė ar ir mišparų kolektos, $863.14;
ie pašaukė kareivius ant tantinių akcijų savininkai te... Esatel visi katalikais, o klastingus vortinklius, į ku ford, Dorrisville. Šiuo lai ti 300 dol. Žinoma, už tat balansas iš pereitų metų,
ausų, ir jų viena dirbtuvė neparduoda jų nei 3.500 dol. duodatės keliems bombi- riuos pakliuvus žųsta neat ku nebekelia žmonės didelių buvo užtektinai ir gėrimų. $870.05; diecezijos kolektos,
V. B. krikštynų,
veselijų; mat Užsitraukę svečiai truputį $49.84; viso $8390.83; pas
kilo augštyn. Tiek dinami- siulijami. Aišku, kad žemus zams vėdžioties už nosies. sargi muselė.
straikos netoli, tai nori susi- pasipešę už pamerges, bet kėlė iš Hartford’o parapijos
buvo padėta po taja dirb- užmokesnius yra pagimdę ne Gėda Jums ir tiek!
$4.750.00; paskolė ir dovana
Gineitis.
čėdyti daugiaus bedarbės nedaug.
įve, kad kai-kurios josios aplinkybės, bet kapitalistų
ROCHESTER, N. Y.
laikui. Spėja, kad nebus il Ant rytojaus vėl buvo kun. J. Žebrio $5.168.50; gi
alįs, spėju, dar ligšiol ne- godumas.
Red.
balius. Atėjo ir neprašytų visos pajamos kaip tik su
“Draugo” No. 55 1911 m. gų straikų. Duok Dieve!
ukrito. Aš tikiu į prievarNEAV
PHILADELPHIA,
svečių, kurie tuojau susipy puolė su išleidimais; tatai
Gailius.
korespondencijoje iš musų
Tik aš jų daug plačiau
CICERO, ILL.
PA.
ko su veselninkais, kad ne 1912 metams neliko jokio
miesto buvo teisingai pažy
Ipratęsčiau, kad jei nebegali»
Šis
miestelis,
galima
sa

gavo pašokti su pamergė balanso. Išlaidos buvo to
mia būt pasipriešinti. Kad
Ketvirtas mėnuo baigia, mėta, kad prie musų parapi
ATHOL, MASS.
mis. Išėję laukan, jie laukė kios: bažnyčios budavoji• męs jų turėtume, męs apser- kyti, lietuviškas. Turime kaip sugrįžo čionai į savo jos bažnytinio choro priguli
Sausio
21
d.
susitvėrė
čio

veselninkų gatvėje. Sužino mui $15.000; architektui,
gėtumime savo gyvastį dar du policmonu, vienų konš- senų būstinę gerb. kun. A. ir laisvamaniai ir kad dėl jų
nai
dar
viena
draugija
var

ję apie tai veselninkai, ei $750.00; elektriką, $14.96;
be, sutrumpintumime valan tabelį, vienų anglių sandėlį, Kaminskas ir per tų visa lai jų intrigų klebonas buvo
du:
“
Šv.
Kazimiero
Piln.
viena
mažmožių
krautuvę,
dami namo, pasiėmė po gin vyskupijai, $97.97; vanduo
das ir galutinai pagarsintukų ne tiktai jokios mirties priverstas atstatyti gana
Blaivininkų
Draugija
”
.
Į
dvi
pieno
parduotuvi
ir
ke

klų: kas stiklų, kas šautuvų, ir gatvės laistymas $57.52;
ime visutinį “lockout’ų”.
lietuvių, šeimynose nebuvo, gerų vargonininkų, A. Kas
kunigams
aremtų ginkluotu patarna- letą valgomųjų daiktų san bet ir ligonių mažas skait paravičių. Šita žinia įgylė draugija įsirašė apie 30 as kas kitkų. Tuojau gatvėje pavargusiems
menų,
ale
dar
daug
yra
no

kilo muštynės. Kupeta griu $5.00; švinoriams (plumbeu prieš kapitalizmų. Pa- krovų. Girtuvių apie 37, gal lius buvo. Tik praėjusių sa laisvamaniams ir štai “Drau
rinčių
prisirašyti,
kurie
ke

vo ant kupetos. Prasidėjo riams), $44.50; chorui, $7.64;
ginkit tai, draugai darbu daugiau, iš jų 13 lietuvių vaitę antsyk dvi nelaimingi go” No. 4 trejetas tokių
tina
paduoti
savo
vardus
rankose.
Turime
ir
teisėjų
ir šaudymai: Antanui Ka taksai $59.10; anglis ir mal
kai, — jus tik galit panmirti atsitiko. New Phila įgiltų užgina virš paduotų
kaip
kitų
kartų
atvažiuos
lietuvį,
prieš
kurį
galima
minskui
kulka pataikė į pil kos, $55.50; rakandai ir pa
nustoti ir visų pasaulį
delphijoj mirė jauna mote faktų. Męs gi žemiaus pasi
aėti”. (Taip pasakyti ir užbaigti savo nesusiprati ris Katarina Remačienė, pa rašiusieji jį palaikome tvir kun. J. J. Jakaitis, kurio rū vų. Pagyvenęs 26 valandas, taisymai, $27.75; suolai pomus sava kalba. Nereikia likdama vyrų ir vienų kūdi tindami, kad prie bažnyti pesčiu draugija ir susitvėrė. vargšas numirė. Nabašnin bažnytiniame skiepe, $31.05,
ūsų “eicilikai” moka).
Patirta, kad Lawrence mums liežiuvio sukti žo kį, o Cumbolėje likosi už nio choro tikrai priguli lais Reikalas blaivininkų drau kas buvo 24 metų amžiaus, langų pataisymai, $5.90; dio
straiko vadai nesirūpina džiais: “You mister, mę muštas kasyklose Teofilius vamaniu; kad “Aido” cho gijos jau seniai — seniai gimęs Mitošiunų sodžiuje, cezijos kolekta, $49.84; al
straiko užbaigti. Ramumas mister” ir t.t.
Mitrulis. Paskutinis atsižy rų sutvėrė Senkus ir Šla čionai atjaučiamas. Jau čio Subačiaus parap., Kauno gos: mokytojo, vargoninin
Du Parap. mėjo savo tikiu ir doru gyve pelis; Senkus jį veda ir nai ne tik buvo geriama, ale gub. Amerikoje išgyveno ko, zakristij.ono ir klebono,
jiems nerupi. Jų tikslu yra
net įpratimų turima į gir dvejus metus, į jokių drau $1.093.00; kartu, $18.309.73.
agituoti kaip galima ilgiau,
nimu, todėl ir laike laidotu drauge veda už nosies da
tuokliavimų: kiti taip jau gijų nepriderėjo ir pinigų Bet šiais metais jau vėl iš
kad savo įtekmę praplati
vių, kurios atsibuvo 26 sau bartinį vargonininkų J. ŠoDONORĄ, PA.
yra įpratę į gėrimų, kaip rū nepaliko nei vieno cento. leista bažnyčios įtaisams
nus, kaip galima plačiau.
sio, susirinko nepaprasta kelį. p. A. Kasparavičius ne
Ettor išsyk atmetė sutai Donoros lietuviai labai ra žmonių minia. Kas tiktai pa sidavė laisvamaniams už no kytojai į pypkę. Tokie prieš Palaidojimui reikėjo rinkti apie $2500.00; bet-gi dar nei
cento neimta skolės iš baukančios komisijos pasisiuli- miai užsilaiko... Tiesų pa žino a. a. Teofilių, tas išgir sies vedžioties, tatai jie at valgį, po valgiui geria, prieš aukų.
ir
po
darbui
geria,
išeinant
Nušovė jį, nepažinoda kų, tatai dabar bejokio var
jimų atsakydamas, kad nie sakius, neturi nei laiko dęs jo įnirtį nepasiliko be kalbinėjo giedorius, darė
ar
pareinant
iš
miesto
ge

mas, jo brolėnas, Pranas go bus galima gauti reikalin
ko svarbaus tuomi keliu ne- trukšmo kelti. Reikia sun atsidūsėjimo. Abudu likosi mitingus, kad užkenkus p.
ria
...
Žodžiu,
geria
kasdie

kiai
visiems
dirbti,
vienų
sa

Uzdžiokas, iš to paties so ga paskolė darbo užbaigi
i laimėti. Gub. Foss’o
palaidoti ant lietuviškų A. Kasparavičiui. P. A. Kas
mui.
asiulijimo visai nei nesvars vaitę dienomis, kita — nak Saldž. Šird. Jėzaus kapinių. paravičius yra blaivas vy ną ir tai net po kelis sykius. džiaus paeinųs.
Tokiam
žmogui
gali
kalteTai tokie apverktini gir Matomai New Britą ip ’ie
yta. Pastaromis-gi dienomis timis. Ir dirba žmoneliai iš — Lai bus jiem lengva že ras, doras katalikas ir geras
kalti
į
galvų,
kad
ypač
dar

tybės vaisiai!
Svečias. čiai puikiai supranta bažny
vargoninkas. Savo prieder
“American Federation of sijuosę, sukaitę, idant “pė melė šioj svetimoj šalyje.
sunkiai
dirban

bininkui
čios svarbų, tatai išvien su
mes ištikimai pildė. Jo išmo
Labor”, ir “United Fextile dės” dienoje visų uždarbį
Antanas.
čiam
nesveika
girkšnoti,
o
nunešti
aludėn,
arba
į
gar

klebonu uoliai darbuojasi,
kytas giesmes ir po šiai die
Workers of America” pra
PITTSTON,
PA.
užtat viskas gerai sekasi.
nai giedoriai gieda. Jei pa- juo labiau girtuokliauti, ale
dėjo viešai kivirčiuoti su sųjį “piliečių” kliubų. Dėl
priežasties
lygintumėm vargonininkus, jokie privadžiojimai tokio Pasimirė čia po trumpos, Geriaus pasilaikantįs para
Industrial W. AV.”, kuri tos, turbut,
HAVERHILL, MASS.
tai p. J. Šokelis pasirodytų žmogaus neįtikįs, nes jojo bet sunkios ligos Stanislo- pijiečiai aukojo po $150.00
ti perdaug anarchistiš- “Draugo” skaitytojai retai
. Hayvvood viešai ėmė ata apie donoriškius ir teišgirs Musų miestelio eicilikai tik žiogu prieš p. A. Kaspa galvelė svaiguli) pilna arba (vas Petraška, amžyje 40 ir $175.00 parapijos reika
kuoti ąnuodvi unijas ir tuo- ta. Tik ta nelaiminga pėdės mėgsta pasigirti savo pir- ravičių. p. A. Kasparavičius jų įtekmėje. Nesitikima to- (metų. Nabašnikas aštuone- lams. Garbė jiems už tai!
V—.
arpu stengias kuodąu- diena retkarčiais sudrumz- meiviškumu, o tikinčiuo yra tinkamas "vargoninin kių nuo girtuokliavimo ati ris metus dirbo prie vietinės
traukti
(Red.)
kurie
prie
lietuvių bažnyčios: zakristipatraukti prie “Tndus- džia romvbę lietuvių tarpe sius vadinti fanatikių ųs ir kas ir didžiausiai lietuviš
girtuoklystės
taip
pripra

jonavo, kasė duobes numi AVORCESTER, MASS.
1 VVorkers of the AVorld’. ir garsųjį “piliečių” kliubų girtuokliais. Katalikai-gi tik kai parapijai. Kuri parapija
ngliški laikraščiai vis dar labiaus pagarsina... šaiposi, kad cicilikam nesi jį įgys, tai įgys brangi) vy tę, kaip veršiukas prie bui rėliams, ir tt.. Gaila žmo
zos, bet pasitikima sulaikvti gaus, nes paliko 8 vaikus, Musų šv. Kazimiero para
siau ima tai vadinti ne Mat po saldžių vaišiu kliube seku. . . Kad eicilikai myli ra.
nuo tokio įpratimo tuos ku kurių vyriausias tik 18 me pija, ačiū kun. Bukavecko
Kaz. Andruškevičia,
iku unijų, tik revoliuci- vienam prisieina cipėje per- pasigirti ir pasipūsti, tai vi
stropumui, lenda iš skolų.
rie dar nėra įpratę. Pasieki tų teturi.
A. Baranauskas,
nutverta ir vedama anar- nakvoti ir tanti “citizen”, siems žinomas faktas, bet
mui tojo tikslo ketinama
Numirė taip-pat Morta Pereitais metais atmokėta
J. Levickas,
kitam antausius gydyties.... jų prikaišiojimai katali
stų.
įsteigti knygynas, rengti pa Vosilienė, 76 metų amžiaus^ skolos $5000. Klebonas no
Kaz. Želnis.
ame, žinoma, perdaug Su panašiais darbais tečiaus kams visai nevietoje. Aklesnemalonu garsinties. taigi nių fanatikų už cicilikus nė Mnsų miestas tai visu skaitas bei prakalbas, rengti Buvo jinai viena seniausių rėtų statydinti bažnyčių,
kyta.
arbininkų
padėjimas ir tylima... Bet ar gi jau ra, o didesnė dalis girtuok- griešninkų priebėga. Tiek iš teatrai ir šiaip pasismagini Amerikos ateivių, nes Ame bet esant da didelei skolai,
rikoje išgyveno 40 metų. Bu ir nesusiklausimui tarpe lie
rence yra sunkus. Vis- tame garsiame kliube nieko lių-pasileidėlių, tai eicilikai tvirkėlių gal niekur nėra. mo vakarai.
einant brangyn, iš mo daugiau neveikiama, kaip ir jų pasekėjai. Tikinčiųjų Per Tris Karalius po prie Kunigas Jakaitis pas mus vo Shenandoah’vje, Nebras- tuvių, sunku kų nuveikti.
čio, kurio gauna kai-ku- tik antausius skaldoma -- džiaugsmas, kad cicilikams varta tapo suvienyti mote atvažiuoja sykį per mėnesį, koje, paskui AVanamie’je. Vargas, kad musų žmonės
darbininkai negalima iš- paklaus gal kas. Ten netik nesiseka, yra be pamato. rystės ryšiu seserų vaikai! kožnų trečių mėnesio nedėl Paskutinius 10 metų pra tiki į kų nereik tikėti; o ne
venti.. Vidutinė mokestis antausius skaldoma, bet ir Tik tuomet cicilikams nesi aunimas nesusivaldo. Yra dienį. Žinoma, tas per retai gyveno Pittstone pas savo tiki, kur reikia. Kuris tai
diminėse dirbtuvėse esan- mokoma, kaip lengvu budu seks, kada katalikai išmoks aikinų, kurie per naktis Teisingai sau žmonės reika žentų Matijošių Navickų, laikas kaip valkiojasi čionai
girtuokliauja. lauja, kad pas juos apsigy kursai jų dailiai ir palaido bambizas Mickevičius, nu
$9.02 per savaitę. Bet dau- likti piliečiu feitizen) ... — taip legties, kaip jie elgia-Zkaziruoja,
duodamas kunigų. Dabar atlio skyriuose vidutiniu Pernakvok belangėje — bu si. Štai, koleik musų tautie bažnyčion nevaikščioja, ap ventų kunigas ant visados. joĮokesčiu yra tik $7.41 sa- si citizen — Šis sakinys yra tis K. V. neturėjo smuklė svaigintomis galvomis rėpB- Štai, ypač po Naujųjų Me Parapijoje nerimavimai sivilko iš Lietuvos išmestas
itėje. Iš tokio uždarbio šei didelėje praktikoje pas kliu- buvo stropus par. organiza Tiėja; ne tai katalikai nei tų ir vėlei žmonės subruzdo nesiliauja. Butų jau seniai ir suspenduotas kunigas
ma užlaikyti, aprėdyti ne- biečius. Cipėje įgijusiu pilie torius. Cicilikai į jį žiurčflo lijisvamaniai, bet ir prie pro rupinties savo bažnytėle. Ir pasibaigę, jei ne kurstymai Petrauskas; tečiaus vienas
ir kitas randa pasekėjų!
Rp.
lima, nėr ko minėti apie tiškas nopieras yra didesnė kaip į savo priešų, jo neap tingų sutvėrimų tokių pris- vyrai ir merginos po sunkių iš šalies.
Duok Dieve, kad greičiau
ikalingus
pasismagini- pusė kliubo taip vadinamų kentė ir šalinosi. Bet kada kiityti negalima. Pamatę dienos darbų eina per na
nupeikimų mus, rinkdami aukas lietu NEAV BRITAIN, CONN. ateitų tas laikas, kada musų
“piliečių”... Kur tik dides p. K. V. įgijo smuklę, tai laikraščiuose
s.
broliai vien tik į tikrų tiesų
girtuoklių tėvu, blbgų pasielgimų, jie pyks viškajai bažnytėlei. Dar nie
Darbininkai
reikalauja, nis lietuviu būrelis ansigv- pasiliko
įtikės, o nuo visokių apgavi
(Parapijos stovis).
ir įniršę grasina užmu- kad taip daug nesurinkta,
kad mokestis butų pakol - vena, tenai ir kliubai tuo bažnyčios priešu, o cicilikų ta!
□
Žmonės Hartford’o (Conn.) dien kų, išmatų ir prasikaltėlių
15%, 2) kad dovanų siste- jaus susitveria, bet turbut sėbru. Ar šičionai nejįirtuo- sd .. Nelaimingi tai sutvė- kaip šitų mėnesį.
ėmė gausiai duoti ir su noru raštis “Hartford Courant” atkreips savo ausis!
lėliai!
Reporteris.
butų panaikinta, 3) kad nei vienas tiek “neveikia” kliavimas pagimdė ciėiliką? riliėli
duoti. Kad šitaip nors vie praneša džiauginančias ži Dirba pas mus vidutiniš
tų mokama dvigubai už ir tiek ‘šviesos’ nepaleidžia, Bet ar męs pramatome savo
nus metus patrauks, tai bus nias apie Šv. Andriejaus kai. Oras šaltas.
bų pervirš paskirtų lai- kiek Donoros lietuviu “pi priešų, ar męs šalinamės nuo
InORRTSVTLLE, ILL.
galima pradėti šnekėti apie parapijos stovį New Bri Vestuvių daug, skubinasi
(overtime), 4) kad visi liečiu” kliubas... Pamųs- jo, taip kaip šalinasi cicili
tain’e. Ten pat įdėta ir pa jaunimas apsivest prieš už
anksmios pas mus nau- vietų bažnytėlei.
alkieriai butų priimti at- tvk tiktai, skaitytojau, ir kai? Ar ne musų tai prideSausio 21 d. lietuvių salė rapijos klebono, kun. J. Žė- gavėnes. Tik negražiai da
nesijuok, nes čia visai ne rvstė parodyt duris, kada ji< los. Štai 21 d. sausio su
darban.
ro tie, kų vestuves kelia žy
ors dirbtuvės preziden- juokai: “Brewerv” nepa- girtas ateina ant parapijos si erė šv. Juozapo pašelpi je buvo prakalbos. Kalbėjo brio, fotografija.
dų šėtrose...
Liber.
AVood sako, kad Massa- skumba pristatyti kliubie- susirinkimo, kad tik išjuok nė draugija ir prisirašė prie p. Norkūnas ir p. Juškevi- Laikraštis labai išgiria
setts’o valstijoj ir taip čiams alučio—brolučio, o ti ir protestuot prieš bažny Si ivienijimo L. R. K. A. čia. Kalbos labai patiko. kun. J. Žebrį, kaipo gabų fiSUPERIOR, AVIS.
štesnės algos mokamos Monongahela skanaus skvs- čių?! Be abejonės smukli St iarių iškarto susidarė 31. Ypač įtekmingas buvo p. J. mansierių, kuris savo uolum
Juškevičia,
nes
turi
stipri),
pasistengimu ir mokėji
ekiu dirbtuvėse, vis-gi timėlio taip vadinamo “Rve ninkui meiliau, kad męs pi P ymėtina, kad beveik vi
Darbai pas mus prastai
aiškų
balsų
ir
kalbėtojaus
mu patraukti prie savęs pa
tas yra, kad dažymo Wbiskev”. . . Gal sakvsi. nigus pragertumėm, negu si ųnariai moka rašyti ir
eina. Šiame miestelyje ne
rapijoms, per pereitus me
[essing, \vearing, mending’ jog' “piliečiai” “klube” už juos bažnyčių turėtu kr ie visi užsisakė organų. gabumus.
P. Juškevičia grįžta Lie tus išbudavojo puikių muri daug lietuvių; apie 10 šei
iuose mokestis yra per- šviečiasi ir kitus apšviečia. mėm... Dėlei katalikų ne Iš nkta pirmsėdžiu Jonų
mynų ir 30 vienstipių, bet
ža. Tš $7.41 žmoniškai Tiesų sakai. Tš Subatos i Ne- susipratimo ir kul vartų D tvu, sekretorium J. Ju tuvon. Važiuoja į Kauna į nę lietuvių bažnyčių.
ir tie patįs ištvirkę ir gir
Sekmadienį sausio 14 d.
ndienų negalima išgyven- dėlia žiburvs kliube negesta, prieštaravimo negalime įsi če ičių, kasierium Al. No- “Saulės” draugijos kursus,
tuokliavime paskendę.
(Gaila būt kad raudonieji ant stalo guli “Keleivis” su rengti sau bažnytėlės, nors vi cų. Reikia tikėties, kad kuriuos išėjęs ketina ir augs klebonas kun. Žebris išskai Sausio 15 d. per vestuves
tė pilnutėlę parapijos metų
ai, benorėdami užkariau- “KoxTa”, spintoje pelija penktas metas jau kaip pa- d ugija gerai gyvuos. Rei- čiau varyties.
“Drg”. Atholio žmogus. apyskaitų. Bažnyčios būda A. B. prisiputę8, kaip ne
k pagirti draugijos orgasaulį, nei mokesties pa “Pragaro Gelmės” ir kiti ranija įsikūrus.
žmogus, norėjo pataisyti A.
voj imui per pereitus metus
šlamštai, o bubinų tūzas mu Tuotarpu cicilikai nes n atoriu,s kad abejotinos
lo neiškariautų.
Tar., kuris, ačiū savo duk
unai jau atstovai abie ša vvnu tnza ir negali už naudžia. Rengia prakalbas, s' ikatos žmonių tuojaus CENTRAL BROOKLYN. išleista $15,750; tam tikslui ters gudrumui, išliko svei
klebonas davė savo locnų pi
steigia knygynus ir juos pri n iriėmė, bet įnešė visuojų pusių rengiasi susi- mušti per kiaura naktele.
kas. Aršiausias žmogaus ne
N.
Y.
ti
am
apsvarstymui.
nigų paskolę (be nuošimčių)
. Tikėkimės, kad darbi Šis garsus kliubas veikia pildo biauriausiomis knygo
prietelis. tai girtunkliay
Sausio 29 d. buvo vestu $5.168.50; per penkis metus mas. Girtuokliavimas paj
jau daug metu. bet šimet mis: daro diskusijas, kad Dorrisvilliečiai gerai suai vis-gi ši-t,a laimės.
Kun. J. J. Jakaitis.
manding nuveikR kuodau atitraukus žmones nuo Die įto, kad sirginėjančių na vės Antano Kavaliausko su parapija turės grąžinti kle ro žmogų niekšu, mnj
. — Darbdavių vadu gjausiai. nes pirmsėdžiu ta vo. Ar tai čia menkas tink rį be daktaro paliudijimo Emilija Mažeikintė. Vestu bonui $3.000.00, o likusius vagim, bedieviu ir
katalikams n galima priimti | draugijų vės atsiliko salėje. Susirin $2.168.50 klebonas aukoja rtėtfn. Broliai, mesi
“American
AVoolen po išrinktas nata “randona- las silpniems
Company” preziden sai”. .,. Jis baisiai mokytas raudyti. Pasi skaitys musų I r 1907 metais buv© anti ko daug brolių ir pamergių. parapijai ant^jaaAoa.
Umrvę!

DRAUGAS
donėje bažnyčios vyriausy susekė nei vienos tokios pas Tikėjimas yra labai svarbus tijėlių dėlei tos pat priežas randasi ta vieta, kur buvo rasti protingi sutvėrimai.
I. Žmonijos lopšys
- ai
bės kardinolo Schoenbergo, lapties. Mūsiškiai Šliupai, daiktas, taip svarbus, kad ties. Vyriausiu veiksniu šių Rojus?
fTNE FRIEND)
popiežiaus Pauliaus III ir Denibskiai ir Avižoniai jo be jo — be savotiško tikėji tautų savystovybės įgiji 5. Jeigu iš Adomo ir Jie- ba, kaip Tamsta vadini,
k. (Jo kninga: “De orbium kių gamtos paslapčių nety mo— negali apsieiti nei ti mui buvusi kardo jiega. Bal vos paeina visi žmonęs, sa jus — buvo kur norints šil
Katalikiškas Laikraštis
eoelestium revolutionibus” rinėjo ir neatrado. Kur čia kėjimo priešai. Juk ir lais kanų tautoms padėjo išsiva kysiu baltieji, — tai iškur- tame krašte; gal Indijoj^
Pašvęstas Amerikos Lietuvių
pateko indeksan tik 73 me susirišimas laisvamanybės vamaniai, pradėję aiškinti duoti nuo Turkijos jungo gi atsirado Nigeriai ir Gel- gal kur netoliese nuo jog
Katalikų Reikalams.
— Organas 8. L. R. K. A. —
tais po autoriaus mirties). su laisvu gamtos paslapčių “gamtos paslaptis”, pripa Rusija, Prūsija sutvėrusi tonskuriai su Indijonais? Žydų i reuropiečių padavo)
Išeina iš Wilkes-Barre, Pa., kas Galileo nukentėjo netiek už tyrinėjimu1? Laisvamanybė sakoja tokių daiktų, kurių Vokietiją, o Piemontas Ita
Lauksiu su džiaugsmu pa rodo rytus, kaipo žmonij
ketvirtadienis.
savo mokslą, kiek už tai, — tai mėginimas išsiveržti niekas jokiais patyrimais liją su Prancūzų pagelbą. aiškinimo.
pratėvių apsigyvenimo vie|
iš
po
gamtos,
proto
ir
dory

nei
faktais
patvirtinti
nega

Bet pastaruoju laiku gale
Su pagarba
tą.
A. L. B. X. K. Sąjunga - Leidėjai. kad buvo žiaurus pikčiur
na, kursai pataikė supykinti bės įstatymų, tai palaidumo, li. Pav., laisvamaniai tiki, XIX amž. pradėjo atginti ir
P. A. P.
5. Nėra jokių prirodymi,
Bsn. A. Kaupas — Redaktorius net savo geriausius priete- ne laisvo mintijimo pamėgi kad žmogus išsiplėtojo iš tos tautos, apie kuriąs Eu
kad žmonija butų turėjus
Atsakymas:
mas.
Parodo
tai
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ir
naulius.
Tolstojų
buvo
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beždžionės,
nors
ligšiol
ne

ropa
buvo
visai
užmiršusi.
daug pratėvių, vadinasi
Visas korespondencijas ir kito1. Kiek meti), kaip sutver daug Adomų ir Jievų. Kai
ne
Rymo
katalikių
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jalaikio
darvinistų
vado
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nei
kaulų
tokio
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fcrM raštus reikia siųsti pas
bet Peterburgo pravoslavų nesto Haeckel’io pasielgi nijos pratėvio. P. Haverhi- trijoj ir Vengrijoj tautų at ta žemė, niekas nežino. Geo botvra randa nurodymų, ka<!
Rev. A. Kaupas,
Sinodas. Ferrer tapo sušau mas su įvairių gemalų nu lliečiui patartumime mesti gimimas žymiai apsireiškė logų, fizikų ir astronomų visos kalbos yra kilusios is
84 Church St., Pittston, Pa.
dytas ne už savo mokslų, piešimu. Haeckel, norėda šalin pigios rųšies laisvama ir Rusijoj. Pirmoj eilėj tų spėjimai nevienodi. Papras vienos jau seniai užmirštos
Visus pinigus, ar tai prenume bet už tai, kad sukėlė kruvi mas padėti pamatus po savo niškus raštelius, žiūrėti kri tautų ėsanti Lietuva, kuri tai skaitoma milijonais ir prokalbės. Ženklas tai,
ratos, ar tai už “džabsus” ar už nas riaušes, kuriose žuvo klaidingu mokslu, pradėjo tiškai į Maikės pašnekesius iki antrai pusė? praėjusio net šimtais milijonų metų.
ir visi žmonės kilo iš vienos
apgarsinimas ir t.t. reikia siųsti
Lordas
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neduoda
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metų,
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314 R. Market St.,
matas ir skirtinos gyvenimo
ponios Elizos Atkins Stone sielgimas, buvo tai ištiesų, ‘Draugijos” ir “Ateities” Europos rytuose taip didelę ilgina šitą skaitlinę iki 50 sąlygos.
WTLKES-BARRZ, PA.
raštelį vardu: “A Brief for anot p. Haverhilliečio, lais straipsnius. Ypač pravertė rolę, apreiškė naują gyvybę milijonų. Šv. Raštas (Gen.
Ar bus tai spauzdinimas konsti the Spanish Inąuisition”. vas protavimas, tyrinėjant tų jam susipažinti arčiau su su tokia jiega, jog atkreipė I, 2) sako: “Žemė buvo dy
tucijos, ar plakatų, ar tikietų ar
ka ir tuščia ir tamsybės bu
kitokie į tat panašus reikalai, rei Ponia Stone yra protestantė gamtos paslaptis. Prieš to Pr. Dovydaičio: “Problema į save akis kaimynų Slavų
kia visados kreipties tuo pačiu ir pradžioje pati tikėjo vi kią laisvamanvbę protestuo apie Kristų”, “Biblija ir ir Vokiečių, kurie stengiasi vo ant gilumų”. Tie žodžiai PIRMIEJI ĮSPŪDI
Musų gyvenime, mui
antrašu:
sokiems plepalams apie in ja netik dvasiški ja, bet ir Babeliu” ir kitais jo rimtais visokiais budais tą atgijimą parodo, kad ?emė ir viskas,
“DRAUGAS”
kviziciją, bet paskui, norė bent koks tiesos mylėtojas. raštais. Nereiks jam tuomet nuslopinti. Veltuj, tautiškas kas ant jos atsirado, nebuvo tankiai prisieina atsiras
314 E. Market St.,
dama susekti daugiau “fak Kam gi dar čia skusties, buk mėtvties iš vienos pusės į Lietuvos atgimimas apėmė sutverta susyk, bet ėmė il naujose vietose, arba susi
WILKES-BARRE, PA.
tų” apie nekenčiamą įstai bažnyčia persekioja laisvą kitą, kaip žuviai bučiuje.
visus sluogsnius ir šiandien gą laiką, kol atsirado gyvy durti su naujais asmenimis
Lietuviai bei Latviai, turi bė ant žemės ir kol perėjo kurie kartais padaro
Redakcija pasilieka sau teisę gą, pradėjo tyrinėti jos isto ją mintį? Bažnyčia — kaip
taisyti, trumpinti arba atmesti vi riją. Tokiu budu susipažino ir sveika visuomenės nuo
būt pastatyti labiausiai su per įvairius perijodus (lai- bai malonų įspūdį. Laikui
Charles
Dickens.
sus prisiunčiamus raštus.
su tikrais faktais ir pamatė, monė — persekioja melus,
sipratusių Rusijos tautų katarpius), kuriuos dabar bėgant, ilgiau pabuvus toje
Laikas ir vieta raštų talpinimo
matuojame geologijos sluog- vietoje, arčiau pažinus tu<
Civilizuotas svietas ap- tarpe.
jog visos Ispanijos inkvizi šmeižimus, suvadžiojimus,
pridera nuo redakcijos.
asmenis, musų nuomonė per
falšavi- vaikščioja šimtmetines su Pirmas lietuvių bei latvių sniais.
Atmestieji rankraščiai nėra grą cijos beisenvbės yra išriedė apgaudinėjimus,
žinami redakcijos lėšomis.
jusios vien iš protestantų ir mus, ištvirkimo platinimus, kaktuves gimimo garsaus Autonomijos reikalavimas Žemės amžių reikia būti sikeičia, Tos vietos mums
Rašyti reikia tik ant vieno pus
nai atskirti nuo žmogaus am buna maloniausios, kurios
lapio, paliekant plačius tarpus laisvamanių labai tarpios neapykantos sėjimus ir ki Anglijos raštininko, Char aiškiai buvo pastatytas lais
ms daiktus, kurie kenkia les’o Dickens’o. Ir męs ati vės metu (1905 m.) bet, kaip žiaus. Daugelis naujalaikių išpradžių nepatiko, o tie
tarp eilučių. Popieros nėra ko gai vaidentuvės...
lėtu*, nes korespondentams ir
Pati laisvamanybė yra aš- riešai, dorai ir sveikam vi duodame priderančią garbę žinoma, užstojusi- Rusijoj tyrinėtojų duoda žmonėms asmenįs tampa musų gerais
bendradarbiams rašant ant abie-1 ,
.
, . ». ,
v. Ll£jų pusių, da-gi smulkiomis raidė-PUomoliktojo šimtmečio fi- suomenės pietoj imuisi. Nie vardui to vyro, kurio apysa reakcija sulaikė Lietuvių ant žemės ilgesnį gyvenimą, draugais. O geriausiai pati
mis, redakcijai labai dažnai pri-1 losofų” palikimas. Prancu- kas užtai negali rugoti nei ka ligšiol tebedabina “Drau bei Latvių Autonomijos įvy- nekaip šešis tūkstančius me kusios vietos arba asmenįs
■leina perrašinėti atsiųstus raštus. zų enciklopedistai (Diderot ant bažnyčios nei ant visuo go” skiltis. Kas skaito “Oli kinimą. Čia prof. Seignobos tų (Haeckel —100,000; Dra- prie pirmo pasimatymo, ar
Norint, kad raštas tilptų arti-1 ir kiti) pradėjo mokinti, buk
menės nuomonės — negut verį Tvistą”, tas mato, už susilaikė išdėstęs smulkme per — 250,000, de Mortillet čiau pažinus tampa nemafo^
miausiame numeryje, rankraštis
Bet kartais buna ir
reikia pristatyti spaustuvėn ne vė- J laisvė esanti pamatu viso >atįs melagiai, apgaudinėto- ką pasaulis gerbia didį raš- nas apie Lietuvos autonomi — 240.000; o kaikurie geolo nios.
liau. kaip 9 valandą išryto antra- kios gerovės, vadinasi, už ai ir kitokie nenaudėliai.
.tininką ir dėlko “Draugo” ją ir pranešė klausytojams, gai — pasak Joly — net mi taip: kokį įspūdį padaro į
dieryje (utarninke).
tenka sugrąžinti žmonėms Vyrai, kurie paliko neiš redakcija daro šitą kad ir jog plačiau apie Lietuvos lijoną metų). Žinoma, tai mus prie pirmo atsilankymo
tokią laisvę, kokią jie turėjo dildomus vardus žmonijos mažą jo paminėjimą.
Autonomiją išguldys pas tik arbitrariški spėjimai. Te kokioje vietoje arba prie
taip vadinamame “gamtos pažangos istorijoje, nebuvo Tečiau didžiausią garbę kaitų eilėje J. Gabrys, pa čiau Babilono ir Aigipto is pirmo pasimatymo su asmestovyje”, kad pasipiltų iš aisvamaniai.
atiduos Dickens’ui tas, kurs kviestas į šios mokslainės torija rodo, jog žmonės turė nimi, tai musų nuomonė nejo gyventi ant žemės seniau, persikeičia.
visų pusių visokios gery Į istorijos atsitikimus rei perskaitys išnaujo jo veika profesorius.
bės Anglijos klasiški ekono dą visados žiūrėti laiko ir lus. Lietuvi, skaityk su ati Toliau prof. Seignobos kaip pinu šešių tūkstančių Newark’as ant pirmo ari
mistai buvo laisvamaniais vietos akimis, bet reikia atsi da “Oliverį Twistą” — skai perėjo prie Lenkų Autono metų, bet vis dėlto nėra prie silankymo atrodo iš nemaekonomiškuose santykiuose. minti ir tai, jog pati dvasiš* tyk ir gėrėkie. Ir tų pagerb mijos ir eiles kitų klausimų žasties skaityti jų amžių žiausiųjų miestų, sudėjus
šimtais tūkstančių metų. krūvą visas apgyventas
Jų mokslas, įvykintas gvve- rija nieko nešaudė ir nede si genijų...
Rusijos valstijoj.
priklausianči
niman, atnešė Anglijos dar gino. Darė tai svietiškė val
Mums Lietuviams svar Guibert neduoda žmonių linkines,
Truputis apologetikos.
veislei
daugiau,
kaip
10,000
prie
miesto
vietas.
Iš Ne
bininkams neapskaitomus džia.
bu, jog Lietuvos klausimas
Redakcijos
Pastabų
Dau

Pirm poros menesių ga-|nuostolius(skaityį Devas’o: Ne visur ir ne visados bu
tapo pajudintas taip žymaus metų, o prof. Driver ma York’o atvažiuoti užtenl
vome iš Haverhill, Mass., Į “p
oiįtical Economv”,
giau Nebus.
_______
vo vienodi papročiai ir vie
ir garbingo mokslininko žiau, kaip 20,000 metų. Baž 45 minutų, iš to matomi
laišką, kuriame tarp kitko 653_654). politikoje laisva. nodos pabaudos už prasikal Nemalonios
nyčia duoda tyrinėtojams kad visai arti New York’l
aplinkybės kaip prof. Seignobos.
parašyta mažiau - daugiau!^. pagimdė 'anarchiz. timus. Pakorimas, sušaudy irivertė mane atsisakyti
šito klausimo pilną laisvę. Nemalonų" įspūdį daro pi)
Mums-gi Lietuviams turi
šitaip:
religijoje — bedievybę, mas ir pasodinimas ant elek nuo tolesnio rašymo Redak būt smagu, jog Lietuvos Au 2. Biblijos komisija nese mą kartą atsilankusiam: aj
Daugumas laisvama- filozofijoje — negaciją pro- trikus kresės šioje valando cijos Pastabų. Atsisveikin tonomijos klausimo svarsty niai pripažino, jog pasaulio linkinės balos ir betvarkoj
nių tvirtina, kad dvasiš- tavimo pamatų, savytarpiuo je nėra laikomi barbarybės damas su savo skaitytojais, mas yra pavestas musų tau tvėrimo dienos galima su išmėtytas miestas. Gatvi
prasti ilgesniais arba trum nešvarios. Smuklių su visi
Rija visuomet nuo pir- se žmonių santykiuose — iš- ženklais. Buvo gadynė, kad ištariu ačiū tiems visiems, tiečiui J. Gabriui.
pesniais
laiko tarpais. Žo kiais parašais kaip tai
mutinio amžiaus iki naudojimą,
neapykantą, kankinimas, deginimas ant kurie mielai priimdavo ma Apie pasekmes p. J. Ga
džiai, kad Dievas septintą “Good whiskev small glas
dabartiniam civilizaci- pęrgekįgjįm^ žemą materia- laužo, sodinimas ant baslio, no rašinėlius, taip-pat tiems
brio paskaitų “Ecole dės dieną ilsėjosi, reikia supras 5c.”, “Short lunch free”, tai
jos XX-am šimtmečiui iįzmą, nemoralybę... Dabar sudraskvmas į keturias da- kurie geru žodžiu paragin
Hautes etudes Sociales” ti, kad Dievas, sutvėręs pa net per daug. Už tai čia i|
vis priešinasi laisvam tiktai žmonija pradeda pa- lis buvo paprastos mirties davo prie tolesnio ir uoles
ranešiu vėliau.
saulį, nustojo tverti naujus yra daug visokių valkati
protavimui, tyrinėjant, maži atsigriebti iš šimtme- bausmės. Niekas iš jų nesi nio jų rašymo. Sudiev!
P. Banys.
daiktus. Čia jokio išjuokimo kurie drįsta vidurdienyję
gamtos paslaptis. Tokiu gįo svaigulio ir suprasti ne- piktindavo. Tai-gi keistai
Pastabų Rašytojas
šv. Rašto nėra.
prašyti pinigų kur ant ker
budu buk tai kunigija apsakomas pragaištis, ku- skamba nusistebėjimas mu
3. Laplace’o teorija mo tės, arba užeina ir į stubą
yra didžiausias civili- rias yra pridirbusi jailais- sų draugo iš Haverhill’ės.
kina, jog saulės sistema Taipgi čia nedyvai matyti
zacij°Sv priešas ir ve- vamanybei. Taigi matome
“Ar ištikrųjų dvasiškilUSIMAI ir atsa
(saulė su savo planetomis) raplinėjančius ne tik girtus
džioja žmones tamsybės vjs smarkesnius ir smarkesPROFESO
ja buvo tokia trumpare SORBONOS
KYMAI.
buvo kitados vienas didelis vyrus, bet ir moteris. O gir
ir nežinojimo pakampė- nįus protestus prieš laisva
gė? — Aš tam nenoriu RIUS CHARLES SEIG
Laisvamaniai pa- manių ekonomiškąją politiMaloni “Draugo” Redak ūkas, kurio ribos siekė Nep ta moteris, tai jau biauresį
tikėti. Juk tai žvėrišku- NOBOS PARYŽIUJE /
tūno orbitos. Pradėjus tam nė už pragaro gyventoją
rodo visą eilę ekskomuprieš laisvę lyties susiJUDINA LIETUVIŲ j cija!
masi’...
nikuotų ir nutorturuotų negimų (eugenikos reikala- Nuo žvėriškumų nėra
MaUnėčiau, kad paaiškin ukui aušti ir traukties, Sekmadieniais nors smuki
KLAUSIMĄ.
garsių pasaulio genijų, vimai), prieš nepriklauso- liuosi nei laisvamaniai. Rei
tumėt Šiuos klausimus, nes atplyšo pirmučiausiai Nep lės uždarytos, bet gerti g€
butent: filosofų, astro-j mąją moralybę; todėl re gi- kia tik atsiminti laisvama
dažnai girdisi ginčijantis tūnas, paskui jau paei ria kas tik nori ir kiek
Policijantai, vietoji
Mokykloje augštųjų
nomų ir profesorių. Jų me atgimimą religijos, filo- nių—anarchistų
darbus,
tarp žmonių ir nesimato liui Uranas, Saturnas, Jupi nori.
teris, Asteroidai ir Marsas persekiojimo patįs geria i j
pasekėjai ir-gi neišsi- sofijos... Kur tik mesi Prancijos bedievių valdinin suomenės mokslų Paryžiuje katroje pusėje teisybė.
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Po to jau atskilo Žemė. Pirm kaziruoja smuklėse.
suko nuo inkvizicijos. akįm visur girdėsi reikalą kų pasielgimas su vienuo Ecole dės Hautes e‘tud S
Klausimai:
Ant 6 tūkstančių (ar tij
neg Saulė susitraukė iki da
Kunigija gi ir-gi per-1 vimus suvaržymų visose gv bais arba Portugalijos vy sociales” garsus Sorbonn s
stato gerąsias Rymo
1, Pagal mokslo vyrų nu bartiniam didumui, atskilo ne perdaug? — Red.) lieti
riausybės slaptingą žudymą profesorius Charles Seigmkatalikų bažnyčios pu-lm0 lobio krovime, darbiniu (dažniausiai nuodais) įtar bos atidarė kursą apie įvii- rodinėjimus, žemė daug šim nuo jos dar dvi planeti: Ve vių turim taipgi gerą skaij
sės, bet neapsigina nuoriu išnaudojime, nemoralv tų monarchistų.
rių Europos tautų Autor >- tų tūkstančių metų kaip su nėra ir Merkurijus. Jeigu lių lietuviškų smuklių, re
laisvamanių užmėtinė- bės skelbirrie, melų platini
P. Haverhillietis klausia mijas. Įžangoj į šitą kur ą tverta. Bet pagal šv. Rašto tad imsime dangaus kinius dos apie 40 suviršum. Liet]
jimų už Ispanijos inkvi- me ir
ir tt Rodo tai, jog musų ir apie Bibliją, kurio prof. Seignobos, žinomas i- tik šeštas tūkstantis. Katrų taip, kaip jie dabar stovi, tuviai mažai uždirba, o mėi
tai žemė yra daug senesnė sta gerti, dėlto mažai yi
ziciją ir filosofų sude- žmonija giliai jaučia skriau je randa daug nenuseklumų sam apšviestam pasauli i čia teisybė?
ginimą, sušaudimą ir das, daromas jai laisvmana- Pav., jam rodosi, kad jeigu savo istoriškais darbais aj e 2. “Draugo” No. 3 šių už saulę, nes senesnė bent už kad turėtų savo kokį nej,
iškeikimą, kaip tai: G. nvbės
Adomas ir Jieva tapo sut politiškąją Europos istor ą metų tilpo straipsnis: “Ar dvi planeti, kurios atsiradę dinamą turtą. Savo kruviių
Bruno, Galileo. Huso, jr v£|. lalsvamanybė ne- verti, kuomet visi kiti daile XIX šimt. (Histuoire pr i- žemė turi pradžią” ir tame vėliau, nekaip žemė, bet vis uždirbtus skatikus paliel
Koperniko,
Ferrero, | turi nieko bendro su gamtos tai jau buvo išėję iš po Die tigue de l‘Europe du X C straipsnyje nurodinėjama, dėlto, pirmneg saulė pradė smuklėse. Dažniausia perki
Toltsojaus ir daug ki- paslapčių tyrinėjimu. Gam vo rankų, tai iš kur, girdi siede) perkratė įvairių T i- kad žemė tverta per ilgus jo šviesti ant dangaus taip, pas svetimtaučius, vietoj!
savam duoti uždirbti.
tų •
I ta yra vienų-viena, jos įsta žmonės galėję žinoti, kas ir ropos tautų siekimus p e šešius laikus. Tai čia jau kaip dabar šviečia.
Vietinis prabaščius, visu
tymai nepermainomi ir jos kaip darėsi pirm jų atsira savystovybės bei Autonor - stačiai priešingai Šv. Raš Bet pastaru laiku Laptui. Jeigu per šešius ilgus lac’o teorijai daroma daug gerbiamas kun. Staknevi
Musų draugas iš TTaver- Į paslaptys tegali būti ištirtos dimo ant žemės, jei patįs tų jos.
Prof. Seignobos išro( , laikus Dievas tvėrė žemę, tai svarbių užmetimų. Ateities čius, kiek galėdamas
hill’io klysta, jei jam rodosi, tik vienaip. Į gamtos pas- daiktų nematė savo akimis
kad laisvamanybė tai esanti laptis gali gilinties laisvai o su Dievu, girdi, niekas ne kaip pereitam šimtmetvj s - išeina septintas ilgas laikas astronomija gal visai kitaip buojasi kariavimui pni
laisvas tyrinėjimas gamtos tikintįs ir betikiai—visi, kalbėjo ir Jo nematė. Štai skilo vienos valstijos ir ka i buvo šventė ir išeina, kad aiškįs dangaus kūnų atsira girtybę. Sutvėrė blaiviai
įaslapčių; be to, jis — ar jo kas tik nori. Tomas Edison jeigu p. Hav. vaduotųsi nors susitvėrė naujos dėlei užg - bus išjuoktas (? Red.) Šv. dimą, gal tuomet ir žemei kų draugiją. Laike pamol
bus pripažinta toji svarbi lo pabara kaip kada. Be
įsitikimi laisvamaniai — nėra labai tikinčiu vyru. bet truputėlį, tikėjimo šviesa nėdinimo tautų siekimo pT » Raštas.
3, Šv. Raštas nurodo kad, rolė, kokia jai duoda šv. Raš kaip matyti, sunku liet
rodo stebėtiną nežinoji- nėra nei laisvamaniu, tečiau tai žinotų, jog Dievas daug savystovybės; jis išrodė, j
^doriškų faktų. Tr taip: jis daugiau susekė gamtos paslėptų daiktų apreiškė Prusai sutvėrė Vokietij pirma buvo sutverta žemė, o tas. Jau ir dabar Alfred Ru viams išsižadėti tos sk;
tml<M k.italiku kr/n\ pi-L. J .r'-i, 1 HZ bent koki lai< per pranašus ir įkvėptuosius Piemontas Italiją, idant p mokšlo vyrai nurodo, kad ssell Wallace skelbia rimtus džios rykštės.
Nebūtų jam lengvinus tautos išsivys saulė pirma sutverta. Katrų prirodymus, jog žemė yra Vargonininkas p. A.
plruiii". i1 < ■< 11-..i 11<]»“ \ n u i a 11 į. Be k«>. faktai rodo. raštininkus.
< ’><> nisaulio centru
dzevičius turi sutvėręs
įkė.
Atpenč, jis jog žinomas laisvamanių tuomet nei keblumų, nei mą. Iš kitos pusės Turkij gi čia teisybė?
k
'
ienos
tegalėjo
4.
chorą.
Bažnyčioje
is didelėje guo-| vadas Robertas Tngersoll ne priešingumų nei painumų. suskilo į keletą Balkanų vai
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Kokioj

žemės

dnlvic

gieda, taipgi surengtuose va šeimy ani, bet sujudino ir 4*4 suspenduotas sąnarys, jei lavimus, o Ne\v Jersey vals sekretorių, kokios pažimėtos tai kur tie pinigai? — Atsa AUKOS SV. KAZIMIERO
karė liuose choras palinks visus 15-tos kumpos narius, gu trijuose suspendavimo tijos kuopoms da bus pra Susiv. Konstitucijoje. Bet kymas lengvas — piniguo SESERŲ VIENUOLY
NUI.
Krušinskas vieton atšau čių kišeniuose, nes jeigu permina vietinius lietuvius. kurie su nekantrumu laukė mėnesiuose numirtų, pomir nešta vėliaus, kur galėš su
manim susižinoti.
kimo (mat nenor nustot savo krėtus liaudies kišenius, tai
Tas tai yra pagirtina, kad kuopos susirinkimo, kuris tinės negali gauti”.
Ashley, Pa.
ir vedusieji priguli prie įvyko 28 d. sausio mėn. Su A. a. Teodoras prisirašė Tatai šių apielinkių kuo galybės), patarė man, “ne ne vieną kišenių aptiktum
Po $1.00: Kylis K., Meteichoro ir abudu lankosi, kaip sirinkime pasidarė tikra sui prie Sus-mo 23 Balandžio pos neprąleiskite šios pro šiką rščiuot”, ir nurodyda liuosą ir nuo 34c.
šis J., Kylis J., Čiuklys M.,
gos. Surengkite prakalbas mas par. 10-e Konstit. Su Per šiuos metus gyventojų Kuliševičia J., Dovidaitis
p. Brėdunas su savo žmona. rutė ; kiekvienas sąnarys 1907 m. 37 metų amžiaus.
Dirbkime, siv., kalba apie užsivilkusias skaitlius paaugėjo
nuo P., Poteliunas B., Pacanka
Čia butų galima daug ge\o klausė vienas kito: “kur tei
K. J. Krušinskas, kur tik galima.
narių
skolas.
Užmiršo,
ma

broliai,
tverkime
naujas
91,972,266 iki 9,4958,000 as J., Lebeckis P., Stavickas
nuveikti lietuvių labui, jei sybė?” Visi rodėsi mokes
S. L. R. K. A. sekr.
tyt,
kad
čionai
negalima
kuopas
ir
didinkime
senųjų
menų.
nių
knygutes,
kad
jie
yra
jie gyventų vienoje vietoje;
A., Sinkevičius K., Stanke
N.
B.
3
d.
Vasario
gavau
naudoties
iš
patarlės:
“
keno
kuopų
narių
skaitlių.
Teišužsimokėję
centrui
iškalno,
o dabar išsisklaidę po visus
vičius M., Čepanis Pr., PeZbyszko apdirbo italą.
laišką
nuo
kokio
tai
p.
Dzi

gale,
to
ir
teisybė
”
.
Čionai
auga
S.L.R.K.A.
į
didžiausią
o
centro
sekretoriaus
laiš

kampus.
;r auskas A., Bucevičius M.,
doriaus Lukošio, kuris klau lietuvių organizaciją!
męs
turime
Konstitucijas,
New
York,
N.
Y.
Dar
kar

kas
rodo,
jog
męs
esam
kalti
Pečiulis Pr., Medžiuke viPasidarbavus p. K. Vaš
sia, dėlko neišmokame po Waterburyje
turime
Seimų
nutarimus,
ir
tą
daugiau
Zbyszko
užpelnė
centrui
už
keturis
mėnesius
pradėsiu
čius
M., Jankauskas J., Burkevičiui ir kitiems, vietinis
mirtinės už 15-os kuopos na prakalbą nedėldienį vasario, tą viską turime pildyti. Tai lenkams “liaurų vainiką”, cevičius J., llgunaitis J.
ir
dėlto
musų
sąnariams
ne

demokratų klubas išgavo
rį Aleksandrą Vaitkevičių 25 d., o New Yorke 3 d. ko gi iš to visko aišku, kad p kuomet panedėlio vakare, Smulkesnių aukų: $9.75. Vi
nuo miesto valdžios lietuvį išmoka pomirtinių be seimo
mirusį 16 d. liepos, 1911 m., vo.
Krušinskas neperskaitė Su vasar. 12 d., Madison Squaro so: $30.75.
mokytoją į vakarinę mo nutarimų. Nariai šaukia ant
sakydamas, kad visus doku Susinėsimų adresai:
siv. Konstitucijos, o jeigu ir darže Zbyszko, imtynėse su
kyklą.
Mokytoją gavo iš kuopos sekretoriaus, kodėl
Sugar Notch, Pa.
mentus pasiuntė per p. M. Waterburyjef
perskaitė,
tai
nesuprato.
Pa

italų
drutuoliu
Giovanni
Rai
jis
laiku
nepasiuntė
kuopos
Waterburv’io, Conn. p. V
Stambesnės aukos: ŠimZ. Kadzevskį, 15-os kp. se
galios neperskaitė ir mano cevich, lengvai pastarąjį conis A. 2.00, Labašauckas
Rev. P. Saurusaitis,
A. Leščinską.
Išpradžių mokesnių į centrą. Tatai
kretorių. Bet ir su tuo ta
paskutinio laiško, arba ir partrenkė.
17 Congres avė.,
daug atsirado norinčių lan vienbalsiai likosi pašalintas
M. 2.00. Po. $1.00: Buzavipati
istorija:
jokių
doku

perskaitęs
nenorėjo
suprast,
nuo
vietos
kuopos
sekreto
Waterburv,
Conn.
Zbyszko
naudojosi
veik
ta
kyti mokyklą ir užsirašė
čius J., Stankevičius J., Kaz
mentų nėra gauta ir pomir New Yorke:
o
perdirbęs
jį
ant
savo
kur

rius,
p.
Kadzevskis,
ir
jo
pačia
metodą,
kaip
kad
ir
apie 160. Bet bėgyje keleto
auskas R., Baranauskas A.,
tinė negal būt išmokėta: štai
palio,
pabriežė
man
atsaky

vieton
išrinkta
kitas
sekre

Rev.
J.
Šeštokas,
imtynėse
su
amerikonu
savaičių, skaitlius sumažė
Rutkowska M., Jankauskiukodėl: a.a. Aleksandras pri
mą, kuris patilpo “Draugo” Gotch’u. Gotch’ui atsiėjo
7 Vandam st.,
jo. Jie velija geriau smuk torius. Kadzevskis teisino
tė M., Kasparaitis Pr., Sen
sirašė prie Sus-mo 30 d. ba
Nevv York, N. Y. No. 2 šių metų. Kas link ne- riestai, kuomet Zbyszko paė kevičius A., Burdulis V.,
lėse laiką praleisti negu mo si, kad jis visada laiku pa- landžio 1910 m. 40 metų am
skaitvmų ir dekleracijų, tai mė jį už kojos piršto, o Rai- Šmigielskis J., Martinaitis
siųsdavęs visus mokesnius
K. J. Krušinskas,
kvkloje.
žiaus
įmokėdamas
įstojimo
ir čionai p. Krušinskas turi cevichą — už kojos.
457—17th st..
J., Morževvski J., Brazaitis
Taipgi vietinė “Žiburė centrui ir turįs iš krasos rei $2.00, bert. 50, t. centų 10c.
klaidą. Aš Gruodžio mėn. iš
kalingas
kvitas,
tik
užmiršęs
Brooklyn,
N.
Y.
A. Smulkesnių aukų: $8.50^
lio” draugija čia buvo mė
viso $2.60, Liepos ir Spalio
70 nuošimčių kanalo iškasta.
siunčiau
dekleraciją
ir
$1.00
jąs
atsinešti.
Bet
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Su
pagarba
Viso: $25.50.
ginus sutverti lietuvišką va
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pinigų
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sekreto

M.
A.
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New
York,
N.
Y.
Pulkinin
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viso:
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Kaminską,
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Goethals,
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$385.75.
nevičia, pirmininkas draugi
1910 m. Sausio 30 d. 1911 m.,
Krušinskas
sugrąžino
man
kaltę
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krasos,
kad
girdi,,
Lavvrence,
Mass.
mos
kanalo
vyriausias
inži

Iš Šv. Kazimiero parapijos
jos prižadėjo padėti materivėl prisiuntė $1.85 bet sulyg
tą
$1.00.
paaiškindamas,
krasa
ką-nors
tokio
padariu

nierius,
apskelbė,
kad
70
.jališkai. Pirmą vakarą susiFreeland’e, Pa.
konstitucijos
si,
kad
pinigai
į
laiką nebuvę Susiv-mo
kad
“
sulig
26
seimo
nutari

nuošimtių
kanalo
jau
yra
iš

* rinko turbūt vos 4, antrą
Stambesnės aukos: kun.
straipsnio XI, paragrafo
(Prisiųsta).
priduoti
centrui.
mo,
suspenduotų
už
III
berkasta.
Užklaustas,
kada
ka
tik 7 ir trečią apie 8. Iš to
Kaip ten nebūk ir kas ten 5-to, turi išnaujo įstoti, o
Gerbiamoji “Draugo” tainį Magdės Jurgelevyčiu- nalas bus galutinai užbaig J. Kassakaitis $25.00; Mi-.
jau matyti, kad lietuviai ne
kad yra 40 metų amžiaus
‘tės ir Magdės Šelevičienės, iąs, Goethals atsakė, kad kelevičiutė L. 3.00. Po $1.00:
mato, kokią naudą gali at kaltas, vargiai męs sužinosi reikia 2.00 įstojimo, taigi Redakcija!
Žilinskas J., Kubilius J.,
nešti mokykla. Užtai, jei me; vieni sako taip, kiti an Gegužio 3-čią dieną vėl pri Kadangi Redakcija priė įmokėtus pinigus IV bert. niekad nebus užbaigtas.
Kubilius V., Maseliunas St.,
/kas ir paduoda į laikraštį traip, bet mums vien dėl tos siuntė su kitais kuopos na mė ir patalpino p. Krušįns- grąžiname atagl, nes neužsi Mat tas milžiniškas kana- Pečiukonis M., Gallagher
priežasties reikia kentėti.
ko laišką, kurio turinys per mokėjo skolos”. Klausimas, as nors ir bus iškastas, tai
kokią žinutę, tai iškraipo
riais
1.50,
kas
užsimoka
už
Štai dabar neturim kuo ir
ėjo iš viešo į asmenišką, ar skaitė p. Krušinskas dek jo taisymai ir įvairus pageri W., Potocki P., Ukelienė R.,
ant savo kurpaliaus.
graboriui apsimokėti. Pra įstojimą, ir bertaininę iki meldžiu patalpinti ir mano leraciją? Daleiskim, kad jis nimai niekad neužsibaigs. Studžinski J., Urynovvicz J.,
Vietiniems lietuviams tai gyvenimas su penketu vai liepos mėnesio; o kad antru keletą žodžių, kuriuos skai grąžina pinigus už tuos na
Zarauskas A., Giniunas J„
daugiausia reikia vienyties, kučių atsieina labai bran kartu prisirašė 30 d. sausio, tau paskutiniais, nes aš ant rius, kurie teisingai yra su
Poleza A., Kelertas A., DaBent karvė.
reikia rišties į krūvą, reikia giai, o uždarbiai menki. Am o mirė, kaip rašo, 16 d. Lie toliaus nemislinu su p. Kru- spenduoti, bet ar jie neturi
boczynski J., Matulis T., Jas
lankyties į mokyklas, kokios žiną atilsį, brolis Teodoras pos, tai da trūksta 14-kos šinsku per laikraštį polemi tiesos užsimokėt skolą kada Nevv ton, N. J. Čia vieno kevičienė O., Zieleniek A.,
farmerio karvė, Clothilde II, Brzezinski A., Kolovvski J.,
jos nebūtų, nereikia užmirš sirgo per du metu, kurį tai dienų iki šešių mėnesių, tai zuoti. P. Krušinskas mano
jie
nori?
Man
rodos
kad
taip.
per praeitus metus, tai-gi, Koziol J., Karpavičia A., Ziti bažnyčios.
Bažnyčia laiką turėjome jį užlaikyti. gi nors ir prisiųstų kas jo patarimą priėmė už įžeidimą
kvailesniu nepadarys, o do Bet-gi velionis tikėjosi, kad mirimo dokumentus, pos- jo asmens, ir savo atsakyme - Dar karta meldžiu “Drau 365 dienas, davė 1,277 sva nevičius K., Bakaitis J., Ta
resnių žmogumi tai gali pa bent po jo mirčiai bus kuo jį mertinės negaus be 27 sei liepia man “nesikraščiuot”. go” redakcijos, kad šis ma rus sviesto, o pieno 25,000 mašauskas A., Petkevičius
no laiškas ištisai butų patal svarų. Tai reikia tik geros
daryti. Taippat ir mokyklo palaidoti — gaus iš S.L.R.K. mo nusprendimo.
Bet aš ne tiktai ką neatsisa pintas. Tegul žmonės žino karvės, kad per vieną mėne M. Smulkesnių aukų: $33.10
je per porą vakarų negali A. pomirtinę pagelbą.
Nežinia, kodėl 15-ta kuo kau nuo savo patarimo kad kokia tvarka pas p. Krušins- sį duotų 106 svarus sviesto Viso: 87.10.
.tikėties išmokti, reikia lanEcklej
Gi dabar niekas mums ne pa p©' 25 seimui užsimokėjo p. K. atidžiau skaitytųhiūortcyties keletą metų. Visgi liko, kaip tik ta knygutė, vos 2 kartu į laiką, kaip va klių dekleracijas ir geriau ką, nes jeigu toji tvarka ir Tatai rytinė Clothilde TL Po $1.00: SzejnM
ant toliau užsilaikytų, tai p paveržė nuo Wisconsino
į galima per vieną žiemą ant
kuri rodo, kad mokesniai IV beri., ‘ 10 m. ir I bert. ‘ 11 susipažintų su Susiv. kons netiktai ką nustosime Orga Holsteinės pasaulinį rekor nowski A., Žydelis S., BoI tiek pramokti, kad savo rei
niewicz W., Milczalek M.
iškalno užmokėti, o pomir m., o kitus štai kaip prisiun titucija, bet dar pridedu, kad
kalus be vertėjo aprūpinti tinės męs negalime gauti. tė: už Liepos beri. ‘10 m. 17 geriau perskaitytų ir laiš no ėmėjų, bet nustosime ir dą svietso produkcijoje.
Smulkesnių aukų: $5.35. Vi
Susiv. narių.
bus galima.
so: $10.35.
Kas tame kaltas — męs ne spalio ‘10 m., už Balandž. kus, rašytus viešuose reika
Su tikra pagarba
Sudraskė vilkai.
Taipgi yra apsileidimas žinome, bet męs dabar turi beri. 3 d. Geguž. ‘11 m., už luose. — Dalykas tame: §10Highland, Pa.
A. J. Gudaitis.
Hardeman, Mo. Taip daug Po $1.00: Szepetovvski J.,
lietuvių politiškoje srityje. me kentėti su šeimyna už Liepos bert. ‘11 m. 30 d. e aiškiai sako, kad “kuopos
čia atsirado vilkų, kad kuo Wysocki P., Vilkauskas J.,
.. Labai mažai yra tokių, kurie kitų padarytas klaidas. Ta spalio ‘ 11 m., už Spalio bert sekretorius daboja, kas or
met panelė Agnės Piper, va Vaiciekauskas J. Smulkes
turi piliečių popieras. Ant tai meldžiame šį musų atsi ‘11 m., 13 d. Lapkr. ‘11 m.; ganą gauna kas ne, ir negau
tokio skaitliaus lietuvių rei šaukimą įdėti į musų orga už Spalio bert. reikėjo grą nančių sąnarių vardus ir addiškos mokyklos mokytoja nių aukų: $7.85. Viso $11.85.
ėjo rytmetį mokyklon, už Freeland’o parapijoje viso
kėtų nors vienam turėti ko ną “Draugą” teapsvarsto žinti net $12.50 atgal, nes dresus pristato organo re
kį nors urėdą miesto valdy broliai S.L.R.K.A. sąnariai prisiuntė ir už tokius, kurie dakcijai. Vadinasi, kad kuo
puolė ją vilkai ir sudraskė labo: $109.30.
boje. Čia tai jau reikėtų, kad ir tenusprendžia kėno čia jau išbraukti iš Sus-mo, o pų sekretoriai turi tiesų su
šmotelius.
(Toliau bus.l
u
daugiausia prigulėtų prie kaltė ir kur teisybė.
įstojimo neužsimokėję.
sinešimą su redakcija ir ne
demokratų kliubo, kuris net Pasirašau 15-os kuopos
K. J. Krušinskas,
reikalauja daleidimo pono
Didelis gaisras.
pagelbsti gauti pilietybės narys ir velionio brolis su
sekr. Krušinsko, kuriąjn nariui Chicago, III. Čia sudegė Sociologijos Kampelis. ir vienuoles mokytojas iš
popieras.
vaikė svetur.
šeimyna
siųst ar ne siųst Susiv orga Northern Malting Co. bra
Pagirtinas daiktas, kad
Jonas Buza,
Jaunimo tarpe be galo di
ną. Tuo tarpu ponas Kru
Amerikos Sociologų Drau
Nevvark’ieeiai sumanė ir 917—34th st., Chicago, III ATSIŠAUKIMAS Į S. L. R. šinskas, pasiremdamas ant voro įstaiga, gaisro nuosto gija. — Amerikos Sociologų dinasi ištvirkimas ir prasi
liai siekia l/2 milijonų dole
darbuojasi suvienyti visas
K. A. KUOPAS.
savo galybės, ne ant Kons rių. Keletas ugniagesių sun Draugija (American Socio- žengimai. Žinovai tvirtina,
L. R. K. P. D. Gaila, kad
titucijos, uždraudė kuopų
logical Society) pabaigoje jog taip darosi dėlto, kad
mažai yra rašoma apie tokį Nuo Centro Sekretoriaus.
Broliai ir Seserįs, Susiv. sekretoriams visokį susinę kiai sužeista.
pereitų metų skaitė 356 na mokyklose trūksta tikybi
svarbų klausimą, kuris rei 19-tą dieną sausio, 1912 nariai! Šiuomi apskelbiu, Šimą su Organu, ir rescriptu,
Dieglys pašonėn.
rius, kurie sumoka per me nio auklėjimo.
kalauja daugiausia klabinti m. aplaikiau laišką nuo p. kad užėjus Lavvrence dide nuo 15 Gegužio 1911 m. No.
Chicago, III. Kaip jau ži tus apie 1,050 dol. Draugija
per laiktaščius. Ant vietos Jono Bužo su klausimu, dėl liems straikams ir bedarbei, 705 pranešė man, kad “ jis
spaudina kas du mėnesiu
pp. Vaškevičiaus ir Pranvs ko jie negauna pomirtinės aš pasišvenčiau aplankyti liepęs “Draugo” administra noma, čia nuo seniai trau “The American Journal of Socialistai Amerikoje. —
kiasi valdžios byla prieš mė
1 darbuojasi kiek tik gali.
už a.a. Teodorą Buzą. Tą keleto valstijų lietuviais ap cijai niekam nesiųsti Organo sos trustą. Valdžia pradėjo Sociology” storokos knygos Robert F. Hoxie laikraštyje
“Journal of Political EconoAbelnai paėmus, jei pats pačią dieną atsakiau jog mi gyventus miestelius ir mies be jo, Krušinsko, žinios”. —
perkratinėti
trustų
knygas
pavidale,
taip-pat
vieną
sykį
my” (Oct. 1911) rašo, jog
miestas ne padaro malonaus nėto nario pomirtiųės nie tus, su tikslu paagituoti lie Pildydamas p. Krušinsko
apie
kainų
sutvarkymą
per
metus
“
Publications
”
zw.
..
.
„
. . perniai socialistai laimėjo
įspūdžio, tai užtai yra jame kas nėra reikalavęs ir jokie tuvius prie S. L. R. K. A.
rvscriptą, aš daug nemalo Trustų karaliukai tai paju (c.a
gpaudinam.
referatai,
rinkimM8 33 va,stijoge if ne_
gerų katalikų, dorų žmonių, dokumentai apie jo mirimą Aplankysiu šias valstijas numu datyriau nuo kuopos
2(x) miest d iausiai
gerai velijančių savo arti nepasiekė manęs. 22 d. sau Massachusetts, Connecticut, narių, nes paskutiniame lai tę — puft! knygas į pečių skaityti metimuose draugi- '
Vienok valdžia juos žada pa jos suvažiavimuose, ir dis- j
mui ir tautai.
sio gavau registruotą laiš Nevv York ir Nevv Jersey. o ke p. Krušinskas ne tiktai sitverti; mat kokiu tai budu kusijos apie juos). Draugija vidurvakariuose. IVisconsiVladas, L. R. ką nuo p. M. Z. Kadzevskio, jeigu laikas ir išgalės pave
ką turbut jokių paliepimu valdžia įgijo tų knygų lapų sparčiai auga, nes pradžioje ne 22 nuošimtis valdininkų
15-os kuop. sekretoriaus, su lys tai gal ir toliau pasieksiu, nedavė Susiv. organui, 4>et fotografijas, kur ir parodo 1910 m. teturėjo 187 narius. yra socialistai. Priežastįs
socialistų pasisekimo esan
bila už a.a. Teodorą Buzą. nes dabar kaip tik vra gera ir ant laiškų neatsakinėju o trustų “griekus”.
o
čios septynios: (1) vienur
Laiškas rašytas 16 d. sausio, proga sodinti kvietkas i Su jeigu ir atsakė, tai į 3—4 mė
Susiv. L. R.-K. A. Brooklvno pačtos antspau siv. daržą, o be darbo nieko nesius. Taip kad tie nariai,
Ir sumušė rekordą.
Prancūzų Mokyklos. — socialistai pasirodo plačiai
nebus; gana jau mums bar kurie įsirašė į Susiv. Spalio
du rodo 20 ir 22 sausio.
Bengor, Wis. Šis miestelis Nors Prancijoje jau nuo žiūrinčiais, taikosi prie ap
Reikalai.
Bet a.a. Teodoro Bužo nių ir betikslių užsimeti nė m. nors ir užsimokėjo už Or savinasi sau pasaulinį re dvidešimts metų viešpatau linkybių; (2) kitur žmonės
mokestis, kaip ir kitų 15-os jimų, čia reikia aktiviško ganą po 25c., vieni suvisai kordą dvilinkų pagimdyme; ja priverstinas lankymas giliau persigeria socidlizmo
kuopos narių už IV bertainį darbo.
ATSIŠAUKIMAS.
neguana organo (117 kuopos per pastarus 4 mėnesius 6 mokyklų, tečiau analfabetiz įdėjomis; (3) trečioje vieto
1911 m. prisiųsta vos 13-tą Pirmiausia pradėsiu lai Pacenta ir k.), o kiti pradėjo poros dvinukų likosi čia pa mas neikiek nesimažina. Vai je socialistai stipriai orga
Chieago, III.
diškos skaitlinės rodo, jog nizuojasi, paimdami popu
dieną Lapkričio, t. y. 13 die kyti prakalbas Connecticut gauti Gruodžio m. Klausi gimdyta.
Sausio 30,1912. nų pavelyta.
dvidešimt penktas nuošim listų tvirtoves; (4) vietinės
valstijoj, mieste Waterburv mas už ką sumokėjo tuos
Ar turi $34.61?
Ponui K. Krušinskui,
Sulyg Sus-mo konstituci je. Tatai apielinkės kuopos, 25c. ir ką su jais privalome
tis naujai įmamų kasmet pramonijos aplinkybės kaiBrooklyn, N. Y.
jos straipsnio XI paragrafo norėdamos surengti prakal daryt? Taigi išvengdamas . Washington, D. C. Jeigu kareivijon jaunikaičių ne kur padeda plėtoties socia
Gerbiamas Tamista:
2 ir sulaikiau pomirtinę iki bas tesikreipia pas gerb. ant toliau panėšiu nesusi- išdalijus visus Jungtinių moka nei rašyti nei skaityti. lizmui; (5) miestų vidurinės
Gavome nuo Jumis laišką, 27 seimo.
kun. P. Saurusaitį; kuris pratimų, ir kad nenustojus, Valstijų pinigus, tai išpultų Kiekviename pulke nema politikos nupuolimas glau
iš 26 d. sausio, 1912 m., kur
Paragrafas 2 sako: “Są man ir perduos visus laiškus per p. Krusinško kaltę. Or kiekvienam vyrui, moterei ir žiau, kaip 300 kareivių yra džia žmones prie socialistų;
pranešėt, jogiai 15-tos S.L. narys, nors pasivėlintų vie gi Nevv Yorko valstijos kuo gano ėmėjų, aš kreipiausi vaikui po $34.61. Tokia apy verčiami lankyti įsteigta- f6) kitur žm- iiės trokšt?
R. K. A. kuopos nario Teo ną vienintelę dieną liekasi pos kreipkitės prie gerb. prie p. Krušinsko, kad jis skaitą apskelbė iždo minis rias kareiviams nemokėloms geresnių valdininkų;
doro Buzos pomirtinė likosi suspenduotas visus tris mė kun. Šeštoko, kam paran riešai, per Organą, atšauktu teris. Jeigu tatai Jungtinėse mokyklas. Ir tai darosi ša- dar kitur senos partijos
fakcijas,
k sulaikyt a iki ateiiiaiieiniu nesius, t. y visą tą bertainį, kiau, prie centro sekr. p. K savo paliepimą “Draugo” Valstijose yra $3 624.572.Tamistos laiškas pa kuriame pasivėlino užsimo Krušinsko, o jie man >er- Į adminiatraaijai. o palikių p o 121.00 pinigų ir kiekvienai
j«»i tarp savęs
na l a ne tik musų kėti. Paragrafas 3 sako: duos visus Tt
I žmogystai atsieina po $34.61, uždarė v aboii ^M^kvklas vietą ą<
paMtka-Įiąęąv D
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Vienatinis Lietuvis Kostumeriszkas

HARLES DICKENS.

mažo skaitliaus balsų.
KRiAVCIUS ATHOL’E
Bet Harry Maylie ir p. Grimwigas tapo priimti į su
Siuva Visokius Vyriškus ir Moteriškus Rūbus.
Rev. J. Sutkaitis,
tartį.
Kiekvienam pritaikau pagal jo norą ir pasiuvu
2112 Sarah st.,
Pittsburgh, Pa
pagal naujausias madas. Išplaunu, išvalau, išprosi— Žinoma, męs pasiliksime mieste, kol musų jieškoVertė JONAS KMITAS.
K. Strumskas,
nu ir sutaisau senus vyriškus ir moteriškus rūbus ir
iš senų padarau kaip naujus.
Brooklyn, N. Y
jimai turės nors mažiausią pasisekimo viltį, — tarė ponia 190 High st.,
(Seka.)
VISĄ DARBĄ GVARANTUOJU.
Juozas
Milašauckas,
Maylie. — Aš nesigailėsiu nei darbo, nei lėšų, kad ištyrus
Iš aplinkinių miestelių atvažiavusiems užsisteTaip kalbėdama, ji laikė Oliverį rankose, kartais
Forest City, Pa.
liuoti siutus, apmoku kelionės lėšas neviršiau 75c.
tą dalyką, kurs mus visus taip labai apeina. Ir apsiimčia
Reikale kreipkitės pas savo tautietį, o busite už
T.
Kizevič,
truputį nuo savęs atstumdama, tai vėl priglaudus prie
ganėdinti.
laukti čia kad ir dvyliką mėnesių, kol įtikrįsite, kad yra Box 167,
Minersville,
Pa.
savęs meiliai glostė jo galvą, ir juokėsi, ir verkė drauge.
PETRAS BUZEVIČIUS,
M. Karbauekas,
dar šiokia — tokia pasisekimo viltis.
252
SOUTH ST.,
ATHOL MA8S.
Palikęs ją atsidžiaugti su Oliveriu iki sočiai, p.
So. Boston, Mass.
— Gerai! — atsiliepė p. Bronlow. — Iš jus veidų ma 52 G st.,
J. Mikutaitis,
Rronlotv nusivedė Rožę į kitą kambarį ir ten išgirdo nuo
tau, kad norėtumėte manęs klausti, dėlko aš nepatvirti
1327
Rebecca st., S. S.
jos viską, ką tik Nancy buvo papasakojus. Senukas labai nu Oliverio pasakos ir taip staiga buvau išvažiavęs į kitą
M. A. Norkūnas, TfiMYKITE UETŪVIAI
Allegheny, Pa.
iš to nustebo ir nežinojo, ką čia padarius. Rožė taipgi iš
Kelionė per jūres. Tūkstančiai
J. Bartoševiče,
Vienatinis Lietuvis Išdirbėjas
šalį. Bet dabar manęs neklauskite, kol neateis laikas pa
tūkstančių
mūsų tautiečių ke4417
Marshfield
avė.,
Chicago,III.
dėstė priežastis, dėlei kuriu neatidengė paslapties ponui
pasakoti ir man savo pasaką. Tikėkit man, kad turiu daug
visokiu
ženklu
j
P_
rigi
™tą šalį ,ir, ’A tenaI
M. Urbanaviče,
Losberne, ir senukas ją pagyrė, jogei išmintingai pasiel
atgal
j
Ameriką, o visi labiausiai
priežasčių nieko dabar nesakyti, nes galiu tik sukelti daug Box 33,
.
Thomas, W. Va.
draugystėm, o yužganėdinti, kurie perka laivakor
gė. Su gerbiamuoju daktaru žadėjo pats pasikalbėti. Kad
J. Antanaitis,
visokių neišpildomų lūkesčių ir padauginti skaitlių viso
patingai: kokardų tes pas:
viską atlikus anksčiau, tapo nutarta, kad jis ateis viešbu- kių sunkenybių, kurių ir taip turime užtektinai. Eime! Box 22
Swoyers, Pa.
guzikučiu metatin aštuntą valandą vakare, o tuomsyk Rožė kuoatsarJ. Versiackas,
liavu, anameliotu
Jau kviečia ant vakarienės, o mažas Oliveris, likęs vienas 65 Davidson st.,
Lovvell,
Mass.
giausia turės viską išpasakoti poniai Maylie. Padarę tuos kitam kambaryj, gali pamislyti, kad paniekinom jo drau
ir padengtu celluJuozas Akevičius,
loid’u, šarpu, vė
nutarimus Rožė su Oliveriu sugrįžo namon.
O kodėl! Nes turi gerą prižiū
Silver Creek, Pa.
giją ir darome prieš jį kokią juodą suokalbą, kad vėl jį P. O.
liavų ir Karunu.
rėjimą,
parankią kelionę, kad tar
Rožė suvis nebuvo perdėjusi daktaro apmaudos. Vos
Vincas Staseviče,
palikti vieną šiam pasaulyj.
tum kaip ir pačios kompanijos bu
Man pavestus dar349
Hamilton
st..
tik jam tapo išdėstyta Nancės pasaka, kaip jis paplūdo
tų pirkę laivakortes. Siuntimas pi
bu» atlieku artis
Su tais žodžiais senukas padavė ranką poniai Maylie
Grand Rapids, Mich.
sriovėje keiksmų ir grūmojimų. Bematant buvo pasiruo ir vedėsi ją į valgoinąjį kambarį. P. Losberne su Rože nu
nigų greičiausias ir pigiausias pa
tiškai.
Jonas Leipus
saulyj.
šęs padaryti Nancę pirmutine auka sujungtųjų gabumų vėjo paskui juos, ir sutartis tuotarpu buvo užbaigta.
1022 Bay st.,
Superior, Wis.
M.
A.
Norkūnas
3 N. MAIN ST.,
ponų Blathers’o ir Duffy ir jau užsidėjo skrybėlę, kad
Pr. S. Karzonas,
XLH.
2422
W.
69th
st.,
Chicago,
III.
I42PROSPECT
su
LAWRENCE,
MASS.
WILKES BARRE, PA.
saukties tų gerbiamųjų pagelbos. Ir be abejonės butų iš
Senas Oliverio pažįstamas parodo tikro gabumo dėmes ir
St. Petruškeviče,
pildęs savo siekį, jei ne smarkus suturėjimas iš pusės p.
223 E. 6th st., Mt. Carmel, Pa.
tampa vieša sostainės žmogysta.
Bronlow, kurs taipgi mokėjo suširsti, — o taipgi ir viso
M. K. Petrauskas,
Tą pačią naktį, kada Nancy užčiučiavus Sikes’ą miekie privadžiojimai, kurie rodos galutinai jį privertė pa gop, skubinosi atlikti savo užmanytąjį reikalą su Rože 415 Middle st., Kenosha, Wis.
Honover Brewing Co.
A. Urbanaviče,
mesti karštąjį savo pasirįžimą.
Maylie. — Didžiuoju Šiaurių kelių traukė Londonan du 329 River st., Plymoųth, Pa.
— Tai kas, po kipšų, reik daryti? — tarė smarkusis asmenų, ant kurių išpultų atkreipti nekurią domą šioj’
Juozas Podžukynas,
1338 S. Canal st., Chicago, UI
daktaras, kada ir abi poni įsikišo į šneką. — Ar turime apysakoj.
Elius, Alus ir porteris.
Dom. M. Andrulionis,
nubalsuoti padėkojimą visiems tiems valkatoms vyriškos
Buvo tai vyriškis ir moteriškė; bet geriau būt juos 65 Davidson st., Lowell, Mass.
TIKRAS LENK1SZKAS LAGER.
ir moteriškos lyties ir maldauti, kad priimtų po kokį šim pavadinus vyriškos ir moteriškos lyties, nes jisai buvo
Ant. Tuškėnis,
Atkreipkite savo atidą in produktą, Jūsų tautiečio iš
tą svarų, kaipo menką išreiškimą mus pagarbos ir pripa vienas ilgakiškių, ištieskaklių, kauluotų žmonių, kurių Box 116,
Plymoųth, Pa.
dirbamą. Sandėliai Buttonwood, Wilkes-Barre ir
Julius Bukantas,
žinimą jų malonaus apsėjimo su Oliveriu?
amžis labai sunku įspėti, nes tokie išrodo, kaip nedaaugę 77 a Endicott
Nauticoke, o bravoras Danvillėj.
st., Boston, Mass.
— Ne būtinai tą, — atsakė juokdamasis p. Bronlow. vyrai, arba peraugę vaikai. Moteriškoji buvo jauna, bet
Emil Malinauskas, Manageris ir Prezidentas
Jonas Ramanauckas,
‘— Bet mums reikia elgtieą išlėto ir labai atsargiai.
stambių ir drūtų kaulų, rodos lyg tyčia sutverta vilkti 135 Ames st., Broekton, Mass.
Abu telefonai.
— Išlėto ir atsargiai, — sušuko daktaras. — Aš visus sunkią naštą, užkrautą ant jos pečių. Jos draugas nebuvo
B. P. Miškinis,
Box 124,
Montello, Mass.
3
juos nusiųsčia į—
perdaug apkrautas, nes vos turėjo lazdą, kurią nešėsi ant
F.
B.
Versocky,
— Tiek to, kur, — pertraukė p. Bronlo\v. — Bet ap peties ir mažą matyt gana lengvą pundelį, suvyniotą į
257 So. 33rd st., So. Omaha, Neb.
PIRKITF LABAI NAUDINGAS KNYGUTES
svarstyk, ar Siųsdami juos, kur nors, męs išlošime savo prastą skepetaitę. Dėlei to ir dėlei nepaprastai ilgų savo
Stan. J. Šaban,
-Ml
reikalą.
Lewiston, Me.
PO VARDU
kojų, jis lengvai galėjo eiti keliolika žingsnių pirm savo Box 239,
Pr.
F.
Juškeviče,
— Kokį reikalą? — užklausė gydytojas.
sądraugės, ant kurios tankiai atsigrįždavo, nekantriai mo
— Ugi atradimą tikros Oliverio padermės ir sugrąži damas su galva, lyg išmėtinėdamas jai nerangumą ir ra 139 Jackson st., Lawrence, Mass $$
Jonas Galeckas,
nimą jam tėvo dalies, nuo kurios, jei toji pasaka teisinga, gindamas pasiskubinti.
122 So. lst st., Brooklyn, N. Y.
A. Ežerskis,
vaikas prigavingai tapo atskirtas.
Ir taip juodu vilkosi dulkėtu keliu, mažai ką atkreip-, 5447 S.Kun.
Wood st., Chicago, III.
— A! — tarė p. Losberne, vėdvdamąsis su skepetaite. darni domos ant sutiktų pakelvj’ daigtu, bene tik pasiA. Kazlauskas,
IR
Pittsburg, Pa.
— Aš beveik apie tai užmiršau.
traukdvao į šalį nuo krasos vežimų, greit besiritančių iš 2227 Forbes st.,
— Matote, — tęsė toliau p. Bronhnv, — jau nešnekant miesto. Antgalo, perėjus jiem per Augštuosius vartus,
apie tą vargšę merginą, jei neužkenkdami jai galėtume pirmesnysis keleivis sustojo ir nekantriai suriko ant savo
Union ticket agency
tuos kelis piktadarius atiduoti teisybės rankosna tai kas draugės:
Banka Serai tone
gero iš to išeis ?
— Eik greičiau, ar negali? Kokia tu tinginė, Karo Seniausiair Lietuviška
Visoje Aplinkinėje.
—Mažiausia kelis jų pakars, o kitus pasmerks suų- lina.
t'
Agentūra Laivakorčių ant Gerianti)
Kainuoja po 12c. su persiuntimu. Pelnas eis insteiLinijų.
^dems darbams, — atsakė daktaTas.
— Tai sunki našta, aš tau pasakysiu, — atsakė mote
gimui našlaičiu prieglaudos. Galima gauti pas
pinigus kas dien in visat da
— Labai gerai, — tarė p. Bronlow nusišypsojęs, — riškoji. skubindamosi ir vos atsikvėpdama nuo pailsimo,. lisSiunčia
svieto; taip-gi perka ir išmaino riKun. A. Staniukyną,
bet jie savo laiku patįs tą ant savęs užtrauks, ir jei męs
— Sunki! Ką tu čia pasakoji? O kam iu esi? — atsi •okius pinigus. Išdirba visokius dokaAmerikos ir Lietuvos teismuose.
4557 So. Wood St.,
CHICAGO, ILL.
tą paskubįsime, tai atliksime labai Don Kixotinį darbą, liepė vyriškis, persimainęs lengvą savo pundelį ant kito nentus
Ofisas atidarytas kas dien nuo 8-toa
suvis priešingą musų reikalams, o bent Oliverio, kas ant peties. — Ir vėl nori silsėties! Jei tu perdaug nebandai i ryto iki 9-tos vai. vak.
Nedėlioję: nuo lotos iš ryto iki 5-tal
vieno išeina.
žmogaus kantrybės, tai jau aš nežinau!
valandai vakare.
— Kokiu budu? — paklausė daktaras.
— Ar dar toli? — klausė moteriškoji, atsisėdus ant
Adolf Blau,
HA
— Šitokiu. Visiškai aišku, kad męs negalime pasiek suolo ir prakaitui varvant per jos veidą.
Urnom Ticket Agency,
ti tos paslapties dugno, kol neparklupdįsime to Monkso.
— Ar toli! Tiktai iki ten, — tarė ilgakiškis, rodyda
ŠOS Lackawanua Avė,
Scranton, Pa.
Tą galime padaryti tik gudrumu, kada jisai nebus su tais mas su pirštu.
Taip-gi turime savo krautuvėje dau
žmonėmis. Nes, daleidus, jeigu jį ir suimtų, tai męs ne
— Žiūrėk! Jau ten Londono žiburiai.
gybę visokiu maldaknygių ir svietiškų
turime prieš jį jokių priparodymų. Kiek galima spėti iš
— Dar iki jų mažiausia dvi geros mylaitės, — tarė knygų visokiose kalbose.
TELEFONAI: Naujas 303 — Bell 668
faktų, jisai nedalyvavo nei vienoj’ jų vagystėj. Jei jį moteriškoji nusiminusi.
suėmę nepaleistų, tai daugiausia patupdytų kalėjiman
— Vis tiek, ar tai bus dvi mylios, ar dvidešimts, —
CHICAGOJE.
kaipo valkatą, ir tame laike ir paskui jo burna bus visiš tarė Nojus Klaipolius, nes tai .buvo jisai, — stok ir eiva, Jau laikas užsisakyti 1912 metams
(Geriausias Lietuviškas-Katalikižkai uždaryta. Taip kad musų siekiui jis tik tiek bus su- kitaip aš tau spirsiu, taigi pasakau.
kas Laikraštis.
Lietuviškosios Sesers priima pas save mer
gadus, kiek kurčias, aklas, arba beprotis.
Kadangi raudona Nojaus nosis pasidarė nuo piktu
“
ŠALTINIS
”
gaites mokinimui ir išauklėjimui. Seminarijo— Tada, — tarė karščiuodamąsis daktaras, — aš vėl mo dar raudonesnė jam bekalbant, ir išrodė, kad jis nori
je prie reguleriškojo mokslo, arba ir atskv“ŠALTINIO” kaina:
tamistos užklausiu, ar tau rodos, kad prižadėjimas, duotas išpildyti savo grūmojimą, tai mergina nieko neatsakius
rium, yra mokinama, muzika, paišymas, siuvi
Amerikoje:
Lietuvoje ir Rusijoje:
tai merginai, turi mus rišti. Toks prižadėjimas, kurs nors atsistojo ir trypė toliau šalia jo.
nėjimas ir taip toliau.
padarytas su geriausiu tikslu, bet ištiesų—
— Kur nori sustoti ant nakties, Nojau? — užklausė Metams 3 rb. — k. Metams 4 rb.
9
mėn.
3
rb.
9
mėn.
2
rb.
25
k.
—Meldžiu apie tai nesirūpinti, brangi panaite, — ji, paėjus kėlės varsnas.
Reikale meldžiama kreipties prie Motinos
6 mėn.
1 rb. 50 k. 6 mėn. 2 rb.
tarė p. Bronlovv, sulaikydamas Rožę, kuri norėjo atsiliep
— Ką aš žinau? — atsakė Nojus, kurio ūpas pusėti 3 mėn. — rb. 80 k. 3 mėn. 1 rb.
Perdėtinės šiuo antrašu:
ti. — Prižadėjimas bus užlaiktyas. Man. rodos, kad jis nei nai sugedo nuo ėjimo.
Norint permainyti adresą, reikia
mažiausia neužkenks mus siekiams. Bet prieš pradėsiant
— Tikiuosi, kad netoli, — tarė Karolina..
Mother Superior,
atsiųsti 20 k. ir būtinai senąjį ad
ką nors, męs turime pasimatyti su ta mergina ir dasiži— Nei ne arti, — atsakė p. Klaipolius. — Nagi! Ne resą, kuriuo buvo gaunamas laik
raštis, arba jojo kopiją.
ST. CASIMIR’S SEMINARY,
noti, ar ji apsiims parodyti mums tą Monksą, jei priža arti, ir to nesulauksi.
Siunčiant į Redakciją laiškus ir
dėsime, kad čia bus reikalas ne su valstijos įstatymais,
— Dėlko nearti?
pinigus reikia padėti šitoks adre
6700 Rocktvell Sl.,
Chicago, III.
bet tik su mumis vienais. Jeigu ji to nenorės, ar negalės
— Jei aš tau sakau, kad nenoriu ko padaryti, tai ne sas :
padaryti, tai kad bent nupieštų jį taip, kad galėtume leng reikia klausinėti dėlko ir kaip, — atsakė p. Klaipolius su “ŠALTINIO” REDAKCIJA.
ymmam®
SEINAI, SUV. OUB.
vai pažinti. Su ja negalima bus pasimatyti net iki sekma didybe.
RUSSIA.
dienio vakarui, dabar gi tik antradienis. Aš patarčiau, kad
— Gerai, bet nereikia būti tokiu purškiu, — tarė merper tą laiką užsilaikytumėme suvis ramiai ir užlaikytume gina.
Tikra* Lietuviškas Agentas.
BUK
paslaptį net nuo paties Oliverio.
— Tai butų dailu sustoti pirmam viesbutyj už miesto,
VYRAS
Nors p. Losberne labai susiraukusiai priėmė žinią, kad tasai Sotverberry, atsivijęs paskui, įkištų savo senąją
kad viskas reiks atidėti dar penkias dienas, bet turėjo nosį ir parsivežtų mudu supančiuotus atgal, — tarė p.
pripažinti, kad geresnio kelio, bent dabar, negalima iš Klaipolius pašiepiančiai. — Ne! aš klaidžiosiu labiausia
galvoti. Ir kadangi ponia Maylie ir Rožė stipriai parėmė susukytoms gatvėms, kol neatrasiu namų kuonošaliausioVysai Dykai Del Viru
pono Bronlow nuomonę, tai tasai jo užmanymas vienbal je vietoje. Po plynių, padėkok likimui, kad aš turiu galvą.
Ta knvga yra stebuklinga ir siustą yra tyk dėl vyru.
siai tapo priimtas.
Nes jei mudu nebutuva tyčia pasukę kitu keliu ir nesuKnyga ta prastais, suprastais žodžiais pasaka kaip gal
atgauti vyriškumą, isigyditi nuo uznuodijima krauja
— Aš dar norėčia šaukties pagelbos mano draugo grįžę atgal per laukus, — tai jau visą savaitę sėdėtum ge Malonus viengenčiai lietuviai ir liearbasypili, nubiegima siekloa, patrotitu atypribe, pučkus
ir
kitus Išmietimus,
negromulavima,
patrotitu
Grimwigo, — tarė p. Bronlow. — Jisai keistas sutvėri rai ir saugiai užrakinta, mano mergele. Tr tas butų visiš tuvaitės, Jei norit turėt lengvą ir lai
atypribe, pylva, kiapenu, inkstu ir pūsles ligas, rumamingą kelionę j seną tėvynę Lietuvą ir
tiims, gonorrhoea »rh» triperi, naujai Įgautas lygas,
mas, bet gudrus vyras, ir daug tikros pagelbos galėtų kai teisinga už tavo kvailybę.
nenori bnti nnskriaustu
atvažiavęe
■trietura ir vysaa vyru lygra, gal būti išgidotras sava
Nevv
Yorkan,
tai
kreipkis
tiesiog
pas
mums suteikti. Turiu pasakyti, kad jisai yra tiesotas ad
— Žinau, kad aš ne tokia gudri, kaip tu, — atsakė G. Bartašių. Jis visiems žinomas geras
namuse privatiškai, slapta ir labai pygjai.
p
Ta, dykai igauta knyga, pasakis jnma kodėl jus
vokatas, bet su pasibjaurėjimu metė savo amatą, nes į Karolina. — Bet nekaltink tik mane vieną ir nesakyk, kad žmogus, užlaiko du ofisu: vieną Bos
kentat ir kaip galėt galutinaj Isltryditl. Knyga ta yra
antrą Nevv Yorke.
Parduoda
krantuvg žinios, katras ture žinoti kožnas vadės arba
dvidešimts metų turėjo tik vieną sau tinkančią bylą. Ar bučia užrakinta. Jei mane patupdytų, tai ir tave drauge. tone,
laivakortes i visas pasaulio dalis ant
nevedes vyras. Ta knyga yra paraMta par Daktara,
ir greičiausių laivų ir ui
katras atsydave ilgo lajka tyrlnejma tu, specijalisku
tai išeina jo pagyrimui, ar ne, patįs apie tai nuspręskite.
— Pati žinai, kad paėmei pinigus iš dėžutės, — tarė drūčiausių
pigiausias kainas. Siunčiame pinigus ir
lygu. Temvkit, jog ta knyga yra siustą r--si dykai,
išmainome ant amerikoniškų. Pampi
— Neturiu nieko prieš tai, kad priimti jūsų draugą, p. Klaipolius.
užmokam už pačto, ing užpečetita konverta. Nes'usk
name gubernskus pašportus iš Konau
nekokiu piningu, tyk parašik aava varda, ir adrese vat
jei apsiimsite taipgi ir ant maniškio, — tarė daktaras.
— Aš paėmiau tau, brangus Nojau, — atsakė Karo lio. Parsamdome keleiviams kambarius
žemiaus paduotu kuponn, katrų siusk mums šendena.
dėl nakvynės ir suteikiame kiekvienam
DYKAJ GAUTOS KNYGAS KUPONAS.
Turime tą nubalsuoti, — atsakė p. Bronlow. — lina.
visokias evarbias iinlae nždyką.
ML JOS. LBTEK » CO.. L ŠOS 22 Ftftfc Anm, CUosm
^as jis per vienas?
— Ar aš juos Jaikiau? — užklausė p. Klaipolius.
Oorintinait T»i.il«t : i a»«l Tiuliams prltadlejns, sl aorlečjau
GEO. BARTAŠIUS,
Jog Tamista prialcatamai •"o vysai dykai všna Java kayyadal vyra.
Šitos ponios sūnūs, o šitos panaitės — labai senas
Toliaus bus.
Agentus,
Vardas............................... ........... .........................................................
|tamas, — atsakė daktaras, pamojęs ant ponios Mavs
211
W.
Brosšvaj,
So.
Bostoa,
Mass.
įl-ai žymiai pafiurėjęs ant jos giminaitės.
Adresas!.................................................. Rt>U«s....................................................
558 Brasas str„ New York City.
tamsiai užkaito, bet nesipriešino tam įnešimui,

Oliveris Tvvistas.

Joną Nemeth’a

„Naminis Vaiku
Auklėjimas“

“Katekizmas Apie
Alkoholiu.”

'

'

Lietuviškųjų Sv. Kazimero

Seserų Seminarija

50,000
KNYGŲ

KALIOŠAI.
Vienaveiksmė komedija.

Lenkiškai parašė J. Fredro.
Lietuviškai išvertė P. Dobilėlis.
Leandras Iniekis,
Balbina, jo sesuo
Emilė, jo duktė
Pilypas Pilaitis

Veikėjai:
Karolius Butaitis,
jo seserėnas.
Zuzė, tarnaitė 1 niekio.
Berniukas, iš sankrovos.

Visa kas dedasi mieste, bute p. Inickio.

Pajieškojimas.

V
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Pajieškau savo brolio Mikolo Žako, Kauno gub. ir pa
vieto, Ariogalos parapijos, r*
Noliačiu sodžiaus. Trįs metai
kaip Amerikoje; pirmiau gy
veno Brooklyn, N. Y, Jis
pats ar kas kitas teiksitės
duoti žinią adresu:
Mr. Tadeušas Žakas,

185 Maple Ct.,
Kenosha, Wis.

Inickis. Klausykite po šim... kada pasakojau...
8°)
(nusišluosto nosį). Vakar vakare nuėjau į kliubą su šali
ką, skėčiu ir kaliošais... Lošiau į vistą, mano bendrinin
kas padarė renonsą, paėmėm šlėmą, pralošiau tris robe- Męs, Juozas ir Jonas
rius. Lygiai 23 minutos po devintos išeinu. Priešpakajije Daukšiai paieškomo Juzės
iipviniojau kaklą šalika, imu skėtį, noriu įlįsti į kaliošus... Daukšiutės; paeina iš Dilgi
nės kaimo, Kalvarijos pav.,
kaliošu nė.. .ra...
Janovo gmino. Pernai pri
Balbina. Kas—nors pavogė!... Kliube—
Inickis. Ne. .. nepavogė, bet apmainė, paliko savus... buvo į Ameriką. Kas žino
Inickis. Ne... nepavogė, bet apmainė, paliko savus... apie ją arba ji pati tegul at
sišaukia šiuo adresu:
dar geresnius,
dar geresnius.
Juozas Daukšvs,
Balbina. Stebėtinas dalykas!
18 N. Meade st.,
Emilė. Tatai tėvelis sugrįžai svetimuose kaliošiuose?
Wilkes-Barre, Pa.
Inickis. Aš? aš turėčiau lįsti į svetimus kaliošus! Ar
gi aš žinau keno tie kaliošai, kur buvo tie kaliošai?. . .
, Aš, Juozapas Tumša, pa
Balbina. Jei tik geresniai...
jieškau savo pažįstamą Jo
Inickis. Balbina, stebiuos iš tavo neapsimąstyino
no ir Kazimiero Mvlėmą.
(paikumo)... aš turėčiau apauti kojas svetimoj skrybė
Paeina iš Kauno gub., Pane
lėj. arba užsidėti ant galvos svetimus kaliošus? To nuo
vėžio pav., Pinavo volasties,
manęs nesulauksite. Kas žino kėno- gali būti svetimi ka
LTtos sodžiaus. Aš pats iš tos
liošai, gal nešvarus, gal ligonio, gal buvo namuose, kur
pačios apielinkės, tik iš Mak
yra kokliušas, škarletina, gal ir raupai!
svitiškią kaimo. Prašau at
Balbina. O, Viešpatie!
sišaukti ant adreso:
Inickis. Stebiuos, dar sykį atkartoju, kad stebiuos,
Balbina, kad galėjai ką-nors panašaus apie mane manyti. Juozapas Tumša,
Balbina. Raupai! Bet ją nedasilytėjai?
8 Pond st.,
Inickis. Įdėjau kairiąją koją.
Naugatuck, Conn.
Balbina. Palūkėk, duosiu tau Pulsatillės (jieško krep
šelyje; išima bomeopatišką plėčkelę, įberia porą žirneliu
stiklinėn ir įpila vandenio, paskiau maišo su žąsine
DIDELIS BALIUS!
plunksna).
Inickis. (rengiasi čiaudėti). Po... po...
Šv. Laurino draugija iš
Emilė. Ir ką, tėvelis, padarei ?
Sugar Notch, Pa., parengė
Inickis. Pertraukei man čiaudėjimą.
puiką balią Subatoje 17 d.
Emilė. Atsiprašau...
Inickis. Po laikui... Ką padariau... sugrįžau be vasario, 1912 m., 7 vai. vak.,
Mikolo Slabušausko salėje.
kaliošu, sušlapau kojas ir... ir... Atš!
Muzika bus iš Lietuvos ir
Balbina ir Emilė. Ant sveikatos!
Inickis. Ačiū... Ir šiandien anksti išsiunčiau naują gros puikiausius šokius, taip
kaliošą. Tikrai jus norėjau paklausti, & dar ją neatnešė. kad ir senieji nenustovės ne
trepsėję.
Emilė. Nieko nemačiau.
' Inickis. Suskambink! (Emilė eina į gilumą ir skam Tatai užprašom vietinius
bina, paskui grįžta pas stalelį po dešinės, sėdasi ir paišo). ir iš apielinkės visus lietu
Balbina. Raupai kaliošuose, vėlę turiu ant pečiu. vius atsilankyti, nes galėsite
puikiai pasilinksminti. Įžan
(paduodama stiklinę Inickiui). Išgerk brolukai.
ga visiems dykai.
Inickis (gerdamas). Ačiū.
Nuoširdžiai kviečia
IV REGINYS.
KOMITETAS.
Tie patįs ir Zuzė.

JBHJPK ik 9

[

Pats save apsimauni į Ar pas tave kada esti į
Jeigu nepaisai kosulio ir jeigu
kad “pats pereis“.

manai. *
t

Perskaityk šitą patarimą

Kaip tik pamatysi, kad kas nors nebege-g
rai plaučiuose, gerklėj ar dūsavimo dū
delėse, tai tuojaus imk
£

Inkstų skausmai? kepenų negerovės?
kryžiaus skausmai? galvos skaudėjimas?
šlapimų netvarka? strėnų gėlimas?
ji: Dr. Alex O’malley
drumzlės šlapimuose? širdies silpimas?
J# '
(SPECIJALISTAS)
pūslės negerovės? kojų subrinkimas?

s! R U

:Severos Inkstu ir
s Kepenų gyduoles

Severos Plaučiu
Balsamąj^b
(Severa’s Balsam for Lungs).

Turėk jo visuomet namie. Duok jo vi-/R
siems ir suaugusiems ir mažiems.
£
Kiekvienas lašas svarbu!

X

Mokestis 25 ir 50 centų. *

gelžkelis

operacijos.

Mokestis 50c., didesnis butelis $1.00.

CEDAR RAPIDS
IOWA

,-..S i *uros ’is v*sa* buvo išgydytas per Dr.
«ig) O'Mallev, ir dabar visai nenešioja
' raiščių, nes jau nėra reikalo. Mr. Welsh
£j» I yra superintendentu Jackson—Woodin
įę,'K j Car \Vorks, Bervvick, Pa., ir jo žodis
Į daug reiškia, kurie turi panašius keniftR [ tėjimus. Jis nebuvo atitrauktas nuo jo
IW‘~ kasdieninio užsiėmimo, kuomet buvo
gydomas, išskiriant tą laiką, kada tu
rėjo būti Dr. O’Malley’o offiee, kur
buvo gydomas nauja metodą, nevartoI jant nei peilio, nei operacijos. Šimtai
paliudijimų galima matyti offiee nuo
išgydytųjų.

Dr. O’Malley’o nauja gydyf
I metodą tikrai yra LIUOSA ni
________________________________________________________ i visą pavojų. Nėr piaustimų, nė!
— 1 skaudėjimų, nėr operacijų. Ne
reikia apleisti darbą. Nereikalauja
Prašome parsisiuzdinti 1912 metams mėnesini leidinį
raiščių kada jau išgydytas.

„TEATRĄ”

yra pavyzdingiausias Ame “TEATRAS” eina knygutėmis po 3-264 pusi. už mėnesį.
rikoje.
“TEATRE” spauzdinama taip origaliai taip, ir versti
Daugis keliaujančią ir niai, jau dramos cenzūros leistieji vaidinti, scenos veika
dabartinis greitumas trau lai.
“TEATRO” kaina:
kimą reikalauja, kad di
Lietuvoj ir visoj Rusijoj 3 r. metams, Užssieniuose 4 r. metams.
džiausios atsargumo įmonės
butą panaudojamos dėl sau “TEATRO” adresas: Vilnius, 2-oi Ponomarski No. 14.
“Teatro” Redakcija.
gios pasažyrią kelionės. Bet
nežiūrint į visas stebėtinas
pastangas, naudojamas ke
liaujančią apsaugai, visi Užsisakykite 1912 metams
r* II rv f n n f J,
gelžkeliai buvo priežastimis pigiausi lietjjvių laikraš n L L ni U11\D 1
dideliu nelaimią ją pasažie“ŽEMDIRBYS” 1912 metais eina du kartu per mėnesį.
riams, su išėmimu vieno ke
“ŽEMDIRBYS“ 1912 metais be ūkio žinių spauzdina žinias iš Lie
lio — The Delaware, Lacka- tuvos ir viso pasaulio, gražias apysakutes, papuolerius mokslo straip
snelius,. gražius kelionių po įvairius pasaulio kraštus aprašymus,
wanna and Western.

Šitas ypatingas liudiji
mas parodo, kad ir prie ma
žiausią dalyką yra atkrei
piama didžiausia atidžia
kas lytisi visiško apsaugoji
mo pasažierią gyvasčią. Lackawannos Gelžkelis per
paskutinius dešimt metą
pervežė arti 300,000,000 pa
sažyrią ir nei vienas nenus
tojo savo gyvasties iš prie
žasties gelžkelio nelaimią.
Tie faktai verti didelės ati
Zuzė (įeidama per duris gilumoj). Dauggalis Ponas
Baisus judėjimas Kensing- džios, kuriais negali pasi
skambinai?
girti nei vienas kitas gelž
ton’e, III.
Inickis. Ar neatnešti čion kaliošai dėl manęs, kuriu
kelis.
siunčiau sargą?
Visą Šventą parapijos
Tatai Lackawanna dėlto
Zuzė. Tikrai priemenėje laukia berniukas iš sankro Choras, Nedėlioj, 18 vasario.
vos.
J. Stančiko svetainėj, 205- gali būti pavadintas pavyz
Inickis. Tegul-gi juos čia atneša... (Zuzė išeina gi- 207 E .115th st., rengia pir dingiausiu gelžkeliu; apart
luman).
mą sykį iškilmingą vakarą to, kad čia esi taip saugiai,
Balbina (į Emilę). Ką-gi tu, dar paišai? Juk devinta be svaiginančią gėrimą. Bus kaip kad ir namie, pasažy
jau praėjo, o devintoj turi rašyti ištraukas iš Rumunijos vaidinta puiki III veiksmią rius yra aprūpintas visais
istorijos... Koks nerūpestingumas! Jau vienuolika mi komedija: “Prieš vėją nepa parankumais, kokie tik yra
nutą ant dešimtos... Eik-gi jau, eik.
pūsi”. Pradžia 6:30 vai. vak. galimi ir visai pamiršta, kad
Emilė (atsistodama). Einu, tetule (išeina per duris Dainuos Choras, bus dek- jis įvažiuoja po vieną mylią
po kairės).
lemaeijos, monologai solos ir į minutą.
Balbina. O aš turiu dabar.. . pati nežinau ką turiu muzika. Po viskam šokiai.
Lackaivanna
gelžkelis
daryti. . . Taip mane pergązdinai... nejauti šiurpulio? Gerbiama publika yra šir brangina tą garbę, kaipo pa
Inickis. Ne, ne, anaiptol... vienok... gali būti... dingai kviečiama atsilanky vyzdingiausiu geležinkelio,
brrr.. .
ti ant to pirmo musą vakaro. kurią jam pripažįsta už tik
Balbina. Nebeišeik, prašau, tavęs, be kaliošą (išei Su didžia pagarba
rai atsargu ir rūpestingą už
na).
laikymą tvarkos, kas lei
Choras.
V REGINYS.
džia jam važioti tokią dau
gybę asmeną 70,000.000 my
Inickis — Berniukas (įneša pundą kaliošu žaliame
liu be nužudymo bent vieno
audekle).
Chieagoj Daug Baliu!
pasažyriaus. Didelė atidžia,
Inickis. Esi vienok.
Bet tokio baliaus dar ne nuo augštuju valdininku lig
Berniukas. Dėl patarnavimo Dauggaliui ponui... Ar buvo, kokį parengė 100-tas
paprastu gelžkelio tarnau
garbingas ponas prisakysite valteles?
S.L.R.K.A. kuopa, kuris at toju. bus atkreipta ant kožInickis. Valteles?
sibus Sekmadienį 18 d. vasa no musą žmonių pasiskundi
Berniukas. Taip yra, amerikoniški kaliošai.
rio 1912 m., p. S. Gavrilavi- mo.
Inickis. O taip, taip, duok čia.
čiaus salėje, kampas 2301
Kurie nori turėti saugią
Berniukas. Štai yra.
VV.
23rd
Plaee ir Oaklev ir patogią kelionę, teatkreiInickis. Pamėginsiu, pagelbėk, (sėdasi, berniukas
mauna jam kaliošą). Ai! Ai! Išlengvo, koją man sulaužysi avė., Chieago, III. Pradžia 4 pia savo atidžią į augščiau
vai. popietą.
nurodytus faktus ir naudo
Berniukas. Jau įlindo.
Prašome atsilankyti se jasi tuo taip puikiu gelžke
Inickis. Ai, ai, ai, ankšti, trūksta! Nuimk! nuimk-gi
nus ir jaunus, didelius ir ma liu. Musu skaitytojai negali
greitai, po šimt...
Berniukas (paduodamas kitą porą). Štai yra didesni. žus, nes galėsite puikiai pa būti perdaug reikalaujami
Inickis. Palauk, ne šitą porą, aną, su melsva flanele, silinksminti ir prie gražios būtinai naudoties Lackawa
(i save). Paprastai išvidaus turi raudoną arba žalią fla muzikės gražiai pasišokti, nna. Jus rasite urėdninkus
nelę, kaip pavyzdžiui tie, kuriuos man anasai ponas va nes tai jau bus paskutinis ba ir tarnautojus, kbrie su rū
kar paliko, buvo su žalia, bet melsvo dar nemačiau (išmė- liūs prieš užgavėnes. Tatai pestingumu jums patarnaus
nepamirškite to taip puikaus ir apsaugos ir tamsta jau
’inęs kaliošus). Geri, kiek priguli?
vakaro, kad po laikui ne sies visiškai ramiai ir naudo
Berniukas. 5 rub. 60 kap. (7 guld; guld-80 kap.).
sios visais parankumais.
reiktą gailėties.
Inickis (mokėdanias). Šia imk.
Visus gražiai kviečia
Berniukas. Prašyčiu ant alaus.
Toliaus bus.
KOMITETAS.

A

--------(Severa’s Kidney and Liver Remedy) SGi
*5 Dėkingumo paliudijimai nuo dė
kingą žmonių.
Patariamos yra vartoti paminėtųjų nesveikybių gydymui. Šitos gyduolės tūks b Abneris Welshas sako:
tančius kartų labai gerai pagelbėjo.
i^in, kad po daug metų kentėjimo įkiros rup-

W. F. Severą Co.

Lackawannos

TU R

Yra išgydoma Chemiško-Elektro metodą. Be peilio--be

5 ”n

Turi pardavimui visi aptiekoriai. Kai perki, pažiūrėk ar tikrai pavardė “Severą“
yra užrašyta ant gyduolių. Tai apsisergėsi nuo apgaulių. Daktariškų patarimų
klausk rašydamas šiuo adresu:

Saugiausias, Švariausias ir
Geriausias Gelžkelis.

P

J: »

Skaityk, kų sako išgydyti Pači*
jentai apie Dr. O’Malley’ą.
Unijos Dokų užveizdėtojas Raubso Kasyklų, Luze -e, Pa. sako:
Courtdak. Pa., Nov. 26, 1911.
Brangus Dr. 0’Malley:
Aš rašau Tamistai šį laiškų, kad
pranešti Tamistai, jog aš rekomenduo
siu Tamistų kiekvienam Ruptura ser
gančiam; kadangi aš buvau baisiam
padėjime, bet nuo Tamistos vaistų li
kausi visiškai išgydytu. Aš duodu pa
velijimų pavartoti mano vardų, kad ir
kiti ligoniai gali būti išgydytais.
Ad. Kuttenberger,
Bos 131,
Luzerne, Pa.

Kaiščiai prašalinami ant visados.

Dr. Alex. 0’Malley
(Specijalistas)

Knygelė apie išgydymų Rupturos per
Elektro-Chemiškų metodų siunčiama
(įž 2c. pačtinę markę.

NAMU OFFISAS.

158 So. VVashington St.,

eiles, juokus ir d. k. Rašoma gi visa tai kuo-suprantamiausia, kad ir
Wilkes-Barre, Pa.
jokio lietuvių laikraščio ligšiol neskaitęs žmogus lengvai galėtų jį
Ten, kur galite rašyti ir kalbėti
suprasti.
“ŽEMDIRBYS“ drąsiai ir atvirai, gina lietuvių teises Bažnyčioje lietuviškai.
“ŽEMDIRBYS“ stengsis įsiskverbti į tas lietuvių pirkias, kuriosna
ligšiol jokis lietuvių laikraštis nebuvo dar užklydęs.
“ŽEMDIRBYS“ — pigiausias laikraštis. Jo kaina:
-NAUJA KNYGALietuvoj ir Rusijoj met. 1 r. 20 k.Lietuvoj ir Rusijoj V^met. — 60 k.
Užsieniuose metams 1 rb. 60 kp. Užsieniuose i/Įmetų — 80 kp.
Vienas numeris pažiūrėti siunčiamas visiems dykai.
arba šv. Raštas išleistas.
“ŽEMDIRBIO“ adresas: Vilnius, 2-oi Ponomarski No. 14.

BIBLIJA

Tik vienas šitas šventraštis yra
katalikiškas.

Kaštuoja $2.15 persiuntmui.
Adresas:

Feelinė Better Already
%:VThnnLY!,ur

REV. S. PAUTIENIUS,
. SHENANDOAH, PA.

r—

Mielai aš pa
klausiau jūsų
patarimo ir įštitryniau su

R.H. Morgan
BONA MORS
SODALITY

Dr. Richter’io
PainEipelleriu.

£>~

momtreal.cšh

Bingo skaudėjimas kakle ir diegi
mas šone, jaukiuos visiškai gerai. Pri
valo būti kiekvienos šeimynos šepojė.
. Sergėkis nno pamėgdžiotų. 25c. ir 50c.
I

STJAMESOTHEDRAL

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

F. AD. RICHTER &C0., 215 Pearl Street, New York.
Flclitoi iu Cougo Pillės yra gero* nao viduriu •ukUMJimo. 25c. Ir 00c,

-

Reikalauk Kata. liogo..

u

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

SHENANDOAH, PENN’A.

KAIP GERAI IŠPLĖTOTAS TAMISTOS ŠEŠTAS JAUSMAS?

Męs turime ypatingus penkis jausmus — tai visi gerai žinome!
Matymo jausmą, girdėjimo jausmą, skonio jausmą, uostymo jausmą ir pa
lytėjimo jausmą, paskutinis, pas nekuriuos žmones, yra labai augštai iš
plėtotas.
Bet kaip-i apie šeštąjį jausmą — jausmą, kuris sujungia visus penkis pir
mutinius -į- Vertės Jausmas.
Žmogus, neturįs Vertės Jausmu, gali būti buklus ir žinovas nekurtą daly
ką, bet kada jam atsieis pirkties drabužius, šeštas jausmas turi būti gerai
išmėgintas.
Žmonės, kurie naudojasi viršutinėmis drabužiu krantuvėmisėmis, gerai su
pranta Vertės Jausmą.Jie lengvai gali pasakyti, kad mano siutai overkotai
nuo $15. yra lygąs išvaizdoj ir padaryme tiems, kuriuos žemutinės krautu
vės parduoda po $20.
Štai čia laukia tavęs sutaupinimas $5. Jeigu tamsta nori ją, ateik šiandien.

LOUIS ROSENTHAL
ANT KIRBY’S
įįįffi

•••

' ♦♦♦ •♦♦«

f
ieti) tęs Žinios

■Geriausias maistas dėl silpuiu ir pakiliu balsu ir tiesiog Redakcijos Atsakymai.
Wil^es-Barre
artistišku sau paskirtu pa(nų vidurių ir skilvio, kuris
(Is Wyi)iii!iigi'
lĮ.it - R.
dainavimu dainelių, klausy- Dviem Parapijonam, Ci Deposit & Saving!* yra skystas ir lengvas. Dėl
tojaus širdį tartum žavėte- cero, III. — P. Pu-nio kores
to tai gydytojas tankiai pri
BANK,
Jau po Koncertui.
žavėjo. Žodžiu sakant, lietu pondencija tilpo 49 num.
sako imti
71 PUBLIC 8QUARE,
4 vasario dienų senosios vių šv. Trejybės parapijos “Lietuvos” praeitų metų,
WILKES-BARRE, PA.
bažnyčios salėje susilaukė chorui pi J. Stulgaičiui va vadinasi pinu dviejų mėne
$150.000
me labai pageidaujamo kon dovaujant užmanytas dar sių. Aprašyti joje atsitiki Kapitolas
$450.000
certo. Surengė jį čionykštės bas pasisekė gerai atlykti mai spalių mėnesio, t. y. da Perviršis
$2.625.000
lietuvių šv. Trejybės para Už tad męs visi klausytojai lykai, kurie jau seniai yra Depozitai
pijos choras, vargonų įsteigi visiems svečiams ir suren- užmiršti. Be to, “protestas” Moka 3-čią nuošimtį nuo sudėtų
mo naudai. Koncerto davi gėjams koncerto tariame per ilgas, o ir pačios “Lietu
Joje pinigų.
me apart gana skaitlingo nuoširdi; ačių. Tikimės, jog vos” atmestas. Pagalios vi Banka atdara kasdien nuo 9 ly
vietinio choro, vedamo p. panšus koncertas nebus pas sas reikalas tapo išaiškintas to iki S popietu. subatomis nito
Jis yra grynas, šviesus ir
Juozapo Stulgaieio vietinio kutinis, kad musų lietuviu teisme.
9—12 vidurdienyje ir nuo 7 vai.
priimnus; priduoda apetitų
vargonininko, dar dalyvavo širdyse kaskart vis didintų
Tečiau tų korespondenci vakųre iki 8.
Galima susikalbėti lenkiškai ir ir gerų sužlėbčiojimų. Rei
svečiai pp. Cižauckai iš Pitts meilę prie savo tėvynės, tau jos dali, kur paduotos žinelės ietuviškai.
tono, Pa., ir vietinio vokie- tos ir kalbos.
Keleivis. apie jūsų miestelį, įdedame.
kalauk jo šiandien.
čių-katalikų vienuolyno mo
Naujas Telefonas 977; Bell 422.
kinės panelė M. SlugauskaiOffice New Telephone 37.
DARBAS.
Šiomis dienomis Wilkestė ir dvi seseri panelės A. ir
Residence 1100.
M. McVeigh. Choro padai Barre’ų lietuvių Šv. Trejy Darbas tai didžiausia žmo Lietuviu Advokatas. g***********************
nuota daineles: “Jau Slavai bės parapijų aplankė vėl gaus palaima. Be darbo nėra
sukilo”, “Saulelė raudona”, vienas svečias iš Lietuvos, gyvenimo. Palaimintas žmo Jonas S. Lopatto
“Per tamsių naktelę”, “Lai gerb. kun. J. Kutas, kuris, gus, kure turi pajiegų, nusi 47-48-49 Bennett Building,
Wilke*-Bare, Pa.
gyvuoja Lietuva”, “Kur čia pakeminėjęs išvažiavo į manymų ir norų dirtyti. Iš
Norintieji
pasiskolinti pinigu
darbo paeina jo paties iš jo
bėga Šešupė”, “Oj, oj, oj”, Mahanoy City, Pa.
ant pirmo mortgage, arba pirkti
“Siuntė mane motinėlė, ir Kun. J. Kuto kelionės šeimynos laimė. Bet tankiai namus lai kreipiasi.
Įįalyj plento vieškelėlio” tikslas yra svarbus. Tašken atsitinka, kad jo kūno pajie»lo dainavo p. M. Čižaus- te, Azijoje, yra lietuviška pa gos nupuola, jo dvasiškos
įenė, p. E. Baltuškiutė, p. rapija, kur klebonauja gerb. jiegos jį apleidžia, jis neten
Plymouth National
Mahanoy City, Pa.
M. Slugauskaitė, dvi seseri kun. Pranaitis. Ten yra ap ka valios tvirtumo. Aišku,
P. A. Rekiutės ir p. M. Sta sigyvenę nemažai katalikų, kad jis reikalingas tuomet
Turi Kapitolo su nuošim
BANK.
naitis; sesers-gi A. ir M. jų tarpe ir nemažai lietuvių, vaistų, kurie jį sustiprintų.
čiais
McVeigh pagriežė porų mu- daugiausia kareivių ir iš- Ir tokiuo vaistu yra Triner’s
$190.000.00.
Kapitolas su perviršiu
Elixir of Bitter
zikalinių kompozicijų. Kon tremtinių. Žmonės neturtin American
•
Sudėtu pinigu
$165.000.00.
certas gana gerai nusisekė. gi — kiti ir labai suvargę; Wine. Tas vaistas sutaisytas
$700.000.00.
Nors tų dienų laukė buvo šal taigi tokioms sųlygoms e- iš gryno raudonojo vyno ir Šitoji Banka prižiuroma
Męs vedame visokį lega
tas oras, vienok publikos sant negalima ten surinkti geriausių žolių. Suteikia ape Suvienytųjų Valstijų val
liškų biznį.
prisirinko nemažai, ypač jau nors tokių sumų pinigų, kad titų, gydo sugedusias virški džios. Moka 3 nuošimčius
Musų bankoje galima
nųjų. Daugiausiai buvo vis Įsteigus nors ir mažų bažny namųjų organų plėvės, su nuo sudėtų pinigų. Galima
I! susikalbėti: lietuviškai,
lietuviai. Iš veidų ir iš pačio tėlę. Kun. Kutas, kun. Pra stiprina nervus ir raumenis, susišnekėti lietuviškai.
lenkiškai, vokiškai ir
pasielgimo visų susirinkusių naičio Įprašytas, atvyko čia prašalina pilvo ir vidurių
G. N. Postlethwaite, | angliškai.
jų koncerto paklausytų ma Amerikon, kad nors savo už skaudėjimus, pataiso sukie
" iždininkas.
JOHN J. MEYER,
tyti buvo didelis užsiganėdi- dirbtais centais parėmus tėjusius vidurius, išgydo gal
Mandagus
patarnavimas.
Kasininkas.
nimas koncertu. Visiems jis kun. Pranaičio parapijų to vos skaudėjimų ir visus reuk
matiškus ir neuralgiškus
patiko. Na, tiesa sakius, nei limuose rytuose.
p. J. Stulgaitis, nei vietinis Reikia tikėties, kad geras skausmus, sunkumų povallietuvių parapijos choras tikslas ras užuojautų pas gio, pataiso ir atgaivina
REKOMENDUOJAME MUSŲ NAUJĄ AUKSINĮ 23
4
vargo, nei darbo nesigailėjo. geros valios žmones, kurie kraujų. Visose aptiekose.
AKMENŲ GELŽKELIO LAIKRODĖLĮ.
5
Auksiniai, paauksuoti ir kitoki su 23
Dainos ir muzikalinės kom - nesibijos pridėti plytelę Jos. Triner, 1333—1339 So.
akmenimis, parduosime 10,000 vadina
pozicijos išpildyta gana ge-1 prie gerų darbų. Bažnyčios Ashland ave., Chicago, III.
mų “Accuratus” laikrodėlių tiktai už
35.75 žėdną. Tie gražus laikrodėliai
rai. Kai kurias daineles ar-' reikalai — tai musų visų
puikiai išrėžyti, dubeltavi lukštai, ge
rai laiką rodanti, labiausiai keliauninką
tistai-mėgėjai turėjo, publi-. reikalai; ypač kad Taškente “Draugo” Redakcijoje galima
naudojami, kurie turi daboti laiką, mo
teriški ir vvrižki, gvarantuoti ant 20
kai prašant, net pakartoti, gyvenantiems lietuviams ir
gauti šios knygos:
metų. Tikrai gražus la’krodėliai, ne
Ypač-gi atsižymėjo p. M .! ištautėjimas gresia, nesant No. 1. Degtinė. Vienaveiksmis sce
gėda bus nei draugams tokį parodyti.
Jeigu nori turėti gerą dziegorėlį, tai
nos
vaizdelis.
Iš
lenkų
kalbos
H
čižauckienė. Ji, savo malo- lietuviškos parapijos
štai musų pasiūlymas: Męs nusiųsime
vertė A. Vėgėlė. Labai puikus ir

STEfiMAlER’O

Porteris

i Merchants
Banking
Trust
Company,

Seka nuo 1-mo pusi.
kad vyriausybė nutarė net
tam tyčia sudaryti naujų
“Pavislio geležinkelių” apy
gardų.

anglų Vekfeldo vyskupas ir
dar keletas anglų.

lengvas veikalėlis scenai.
Kaina 10c.
2. Katriutė. Triveiksmis dramos
paveikslėlis paimta iš liaudies
gyvenimo. Iš lenkų kalbos ver
tė A. Vėgėlė. Kaina
10c.
3. Trumpas Katekizmas. Leng
vas ir prieinamas būdas vai
kams pramokti katekizmų. Kai
na
10c.
4. Fabiolė. Vytautas. Kas nori ži
noti krikščionystės įdomių pra
džių teskaito šitų garsiųjų kny
gų. Kaina
$1.00
5. Naminis Vaikų Auklėjimas.
Kiekvienas tėvas ar motina,
kurie rūpinasi geru vaikų išauginimu, kad iš jų vaikų išaugtų
geri ir dori žmonės, privalo ži
noti šios knygelės turinį. Kai
na
10c.

rS

, šitą laikrodėlį kiekvienam C. O. D, už
$5.75 ir ekspreso kaštus dėl peržiūrė
jimo. Jei nepatiks, nemokėsite nei cen
to. Męs riskuojame viską. Auksinis
grandinėlis duodasi dykai su laikrodžių. Adresas:

g

EXCELBIOR WATCH CO,, DEPT. 905, CHICAGO, ILL

H Anglų svečiai sausio 13
d. apsilankę V. Durnoje.
First National Bank First National
Anglų svečiams pagerbti
T Rygos politechnikoje^ Anglijos pasiuntinys sausio
BANK,
PUBLIC SOUARE
12
d.
iškėlė
iškilnius
pietus,
PLYMOUTH, PA.
ūkio departamente rupesniu
Wilke-»Barre, Pa.
UŽDĖTA 1864.
į
kuriuos
buvo
pakviesti
ir
atidarė pelkių ir pievų kultu
KAPITOLAS $100.000.00.
ros kursus. Klausytojų įsi Rusų politikai. Ministeriu
UNITED STATES DEPOSITARY
rašė 30 žmonių; visi baigę pirmininkas Kokovcevas pa
PERVIRŠIS
$250.000.00
sakęs
didelę
politikos
kalba.'
KAPITOLAS $375,000,00
augštųsias specijales mo
Didžiausia ir saugiausia
V.
Tarybos
pirmasėdžiai
kyklas.
Perviršis ir nepa
Banka mieste.
Akimovas ir Golubevas į
dalyta
nauda
490,000.00
Moka 3 nuošimčius nuo
H Licėjaus sukaktuvės. pietus neatvyko; sako, kad
Šiomis dienomis Peterburgo V. Taryba jaučiąsis esanti
Už sudėtus pinigus moka 3-čių sudėtų joje pinigų.
nuošimti.
Ciesoriaus Aleksandro licė užgauta, nes anglai, girdi, L. R. K. Pilnųjų Blaivininkų
A. Susivienijimo Cen
jus šventė šimtametes savo mažai jos tebojų.
Sfei.sv a,l
tro valdybos adresai.
gyvavimo sukaktuves. Ta
me licėjuje mokinosi kitkart H Susitiko laivai. Hull,
Puškinas ir kiti Įžymus rusų Anglija. Besiartinant Hull’o ,?irmsėdis:
garai kardinolo Wigema n o apytaka.
prieplaukon
garlaiviam
Vertė VYTAUTAS.
Kun. F. B. Serafinas,
žmonės.
“Wvchwood” ir “Torbav”
10806 Wabash ave..
Geriausias Lietuvys
Kaina $1.00.
H Suvažiavimai. Prekybos jiedu tdip baisiai susitren
Chicago, III.
įmautiems daugiau kaip vieną egFOTOGRAFISTAS, ■empliorių, nuleidžiamas didelis nuo
ir pramonės ministerija lei kė, kad “Torbav” veik pu I Pagelbininkas:
šimtis.
Šaunama paa:
do sušaukti kovo 17 dienų siau tapo perplautas. Septy P. Lapelis,
BEV. V. VARNACURIB,
Maskvoje linininkų suvažia ni “Torbav’o” įgulos prigė
Naujas Telefonas 1070—B.
St. Ciril & Met. Pol. Sem
312
So.
4U> St, Brooklyn, N. T.
vimų linų pramonės reika rė; kitus išgelbėjo paimant
Orchard Lake, Mieh. 20 E. Market at., Wilkee-Barra, Pa
j..-—lams aptarti.
ant “Wvchwood’o”
Dvasiškas vadovas:
AR MOKI ANOLlėKAI KALBĖTI?
Kovo 18 d. šaukiamas Pe
Kun. P. Saurusaitis,
Debar Laika. Mokintis!! THE UCUWANNA
terburgan “susijungusių” Į H Apsilankys vokiečių lai
46 Congress st.,
rusų bajorų (dešiniųjų) su vynas. Berlinas. Vokiet. Vo
Waterbury, Conn.
Parankiausi geležinkeliai Euro
kiečių valdžia viešai pranešė Sekretorius:
pon keliaujantiems. Linijos suei
važiavimas.
na prie Trans-Atlantiikųjų laivų.
kad ateinantį birželio mene
Nebrangiai perdavinėja bagažą
T Anglijos svečiai. Peter sį Vokietijos kariškasis lai- Juozas Kovas,
ir pervaža pasažierina.
17 Congress ave.,
burgan atvyko Anglijos par- vvnas aplankys Jung. Amer
Waterbury, Conn.
The Road of Anthracite
liamento, pramonininkų, dva Valstijų uostus. Laivyną va
Iždininkas:
J.
(Kietųjų anglinių kelias)
aiškių ir k. atstovai. Sutikti dovausiąs kaizerio tretysis
S. Bandzevičia,
Trumpiausias kelias į Buffalo.
svečių susirinko Varšuvos sūnūs kunigaikštis Adelber
Tiesiai į Scrantoną ir Anglių
17 Congress ave.,
Sritį. Tarpe New Yorko ir Bu
4.
geležinkelio rūmuose augš tas
ffalo penki traukiniai kasdien.
Waterburv, Conn.
tosios stačiatikių dvasiški
Tarpe New Yorko, Chicago ir
Vakarų keturi traukiniai kasdien
Nelaimė kasyklose. An Iždo globėjai:
ae, kaina ................................................
jos, ministeriu, pramoninin
Tarpe New Yorko, 8t. Louis ir
Juozas
Antanavičia,
Pietvakarių, kasdien.
kų, laikraščių atstovai ir di tonienhuette, Silezija. Vieti
20
Alder
st.,
Tarpe visų vietinių Punktų nuo
delė žmonių minia. Pirmi nėse anglių kasyklose iškilo
latinis ir parankus susinėsimas.
Waterbury, Conn.
Artymesnių informacijų apie kai
gaisras,
kur
žuvo
apie
30
gv
pasveikinę
atvažiavusius
nas, traukinių bėgiojimą, etc.,
Anelė Malinauskiutė,
kreipkitės pas
Anglijos pasiuntinys ir tam vasčių; septvni kūnai jau
682 N. Riverside st.,
M. J. OAMIJORAITIS
išimta
iš
po
griuvėsių.
savo
vietinį atikro svečiams vaišinti komi
Lackawanna
S,S-S14 33rd Bt. CHICAOO, ILL
Waterbury, Conn.
51 Liublinas (Lenkuose)
gentą arba ra
teto vicc-pinnasėdis. Po. to
Matukeviče,
šykite pas:
Pas žvda auksakalį polieija Kazys
1742
Nay Aug. ave.,
kalbėjo Peterburgo miesto rado už 2 tukst. rublių brau
Scranton, Pa.
George A. Cullen,
galva, metropolitas Antoni giųju akmenų, kurie, kaip Sąjungos Liet Vargonlals Užsirašykite
x
General Passenger Agent,
jus, vyskupas Eulogijus ir polieija spėjanti, bene busiu
kų Amerikoje vyriausy
M West Street, New York.
“DRAUGĄ” ųf'f “““
bės sdrssai.
r, “ “"KTf TCTf *TTyr R
. c. ' ■"
k. Atsakęs sveikinusiems tik pavogti iš Čenstakavo.

Bell Telephone, Dlckinson 37.17

Dr. Ignotas Stankus
Vienatinis tikras daktaras-lietuvis Phiiadelphijoi
įrengs ligonbutį ir klyniką
su laboratorija Philadelphi
jos mieste. Tame pačiame
name įrengė savo locn£ ap
tieką, kurioje randasi naujo
išradimo geriausi vaistai

PASARGA:

Mano ligon-

J būtyje ir klinikoj turiu po
• savo priežiūra svetimtaučiu
| daktarus specijalistus pagel
bai prie operacijų ir pavo
jingų ligų. Pas mane visi li
goniai išsigydo ir pasilieka
sveiki. Vaistus siunčiu ir į
kitus šteitus ir į visas šalis.

Z

Gydau Visokias Ligas.
Su sena ir nauja metodą su
chemiškais ir medicinos gy
duolėmis, su vandeniu (hydrotherapy), kraujo skysti Šitas paveikslas parodo, kaip Dr. Ig.
mu (serotherapy), su moks Stankus su pagelba elektros šviesos'
lu psychologijos ipsychothe- (X—ray) permato visą žmogaus kūną
rapy), kaip tai žodžiais, nu ir atrauda pavojingas ligas.
rodymu, atkreipimu atydos
ir tt. Gydau su elektra (electrotherapy), X—ray (šviesa, permatanti visą kū
ną žmogaus), greita elektra (hyfreųuency) Galvana elektra, Faradėjaus elek
tra ir kitomis suvienytomis elektromis. Darydamas operacijas išgydau viso-l
kias organiškas ligas, kurių negalima^šgydyti vaistais ir kitais prietaisais.

Turiu įsitaisęs savo locnas elktra gydymo mašinas.
Visisreganti kreipkitės prie daktaro STANKAU8 asabiškai arba laišku, o’
) busite užganėdinti nes jis gvdo pasekmingiausiai visokes ligas ir daro viso.....................
kės operacijas savo locnam ligonbutyje D:
aktariška
rodą su teisingais patarimais duoda DYKAI, — ypatiškai par telefoną ir” par "laiškus beskirtumo
kaip toli gyvenat; Amerikoje, Kanadoje, Anglijoje ir kitose šalise svieto

1............

DR. IGNATIUS STANKUS
Philadelphia, Pa.

1220 So. Broad St.,

Valandos ofico: Nuo 9 iki 12, nuo 2 iki 4 p. p. ir nuo 6 iki 8 vakare.
Nedėldieniais nuo 1 iki 4 po pietų.

mLBFPT g. groblevvski,
Savininkas ir Fabrikantas Geriausių
“LIETUVIŠKŲ—LENKIŠKŲ VAISTŲ.’ »
GES TAUSLA •įtAlJECZfųzą MĖŠLUNGIO
GYDUOLĖ:
SKAUSMO KRU
NUO
TINĖJĘ NUO
STRĖNŲ SKAU
PATRŪKIMO
DĖJIMO, DEGI
AZMA ARBA
MO KRUTINĖJĘ,
GALVOS SKAU-'
DUSULIO
DĖJIMO,
ŠTYVUMO
KATAROS,
SPRANDO
UŽSISALDYMO,
SKAUDĖJIMO
NEURALGIJOS;
ŠONUOSE
NUO
RANKŲ IR
GERKLĖS
KOJŲ.
SKAUDĖJIMO,
Ypatingos Gyduolės.
jeigu sergate užsisėnėjusiomis ligomis nuo kurių negali pagel
bėt nė daktarai nė ligonbučiai, arba paslaptingomis ligoms, apraftykit man savo nesveikumą gerai ir aiškiai (be užslėpimo) nes
čion eina ne tik apie tavo sveikatą, bet labai tankiai, ir apie tavo
gyvastį (Atsiminkit, jog kiekvienas garbingas daktaras užlaiko pa
slaptį kaip ant išpažinties). Užtai nesigėdyk ir nebijok, rašyk tei
sybę, o mielai suteiksiu rodą ir prisiųsiu geras gyduoles pagal tavo
ligą su nurodymu kaip reikia jas vartoti, už prekę labai mažą. Rei
rašyt laiškus stačiai pas mane pridedant visados 2c. markę ant
atsakymo, nes kitaip negausit atsakymo. — Teipgi męs aeikalaujame gerų agentų kiekviename dideliame mieste ir jų aplinkinėse.
Agentai nuo Lietnviškai-Lenkiškų gyduolių gali uždirbti nuo 50
doL iki 150 dol. ant mėnesio. Uždarbį duodame knogeriausią. Taigi
rašykite reikalaudami agentūros. Kiekvienas lietuviškas štornikas
teipgi privalėtų užlaikyti visada musų puikias Lietuviškas gyduoles
savo Storuose ant pardavimo, kad musų tautiečiai reikalaudami ga
lėtų pas kiekvieną nusipirkti ir nereikalautų išduoti pinigus dova
na kokiems nors apgavikams tose aplinkėse. štoruykai, rašykite
pareikalaudami gyduolių, nes geras uždarbys ir parduokite musų
tyras Lietuviškas gyduoles, kuriąs męs gvarantuojame.
Rašykite
po antrašu:

kia

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

WM. S. Mc LEAN, Preiident.

FRANCIS DOUGLAS. Caahier

Juozas Szukis,

Gerlauaiui rankvedilua
Ir žodynus (aibe
(auti, ii kurių pate per aave lengvu Ir pi
giu
budu gali
liaimokinti angliukai
kalbėti,
tik nereik tingėti.
1.
ANGLIŠKOS KALBOS VADOVĖLIS, g
Sutaisė J. Laukia, trečia pataisyta laida, pal.
94. kaina . ..........................................................................
25c.

FABIOLE,

DRAUGO”

SPAUSTUVE
NAUJAUSIA, DIDŽIAUSIA IR GE= RIAUSIA GREITAI ATLIEK A =
ĮVAIRIŲ ĮVAIRIAUSIUS DARBUS

2.
RANKVEDIS ANGLIŠKOS KALBOS.
Pagal
Ollendorf’a. Harvey,
Maaarell
ir ki
tus, sutaisė J. Laukia, pual. 507, kaina 11.25
Ta pati drūtai audiniu apdaryta .... $1.50
3.

KAIP

RAŠYTI

LAIŠKUS,

NetmdAa/ė' ;

•r angltikoįt iaZbore. Sutaisė
Laukia. Šio- ;
le knygoje yra daugybė laiikų viaakiuose reikaluoae ir atsitikimuose abejose kalbose. Pual.
293,
kaina ......................................................................
75c.
Ta pati drūtai audimu apdaryta ... |1.00,

KIŠENINIS 2ODYNF.I.IS,
lietuviikai-, ,
angliškos ir angliškai-,ietuvitkoa kalbų.
Telpa
apie
18,000 šodšių,
parankus nešiotis kišeniuje.
Pusi. ĮSI, (rašuose audimo apdaruos ,
Tas

pats skuros apdaruose

..........................

*5c.
95c.

5.
ŽODYNAS lietuviškai angliško* ir ang
liškai-lietuviškos kalbų.
Sutaisė A. Lalis, da
lia I turi pusi. 439, dalis II turi pusi. 135,
sykių 1274 puslapių, (rašei Ir drūtai apdaryta,
kaina
........................................................................
l«00ff
Ušaisakant virš minėtas knygas, kartu ati
ke ir pinigus prisiųsti, o lėšas prisiuntimo
aš
apmokėsiu.
Adresas:

r—

J

spaudinTĮ

PIGIAI

4^
H

KONSTITUCIJAS, PLAKATUS, TIKIETUS,

UŽKVIETIMUS IR KITOKIUS DARBUS

RAIDES STATOMOS DIDELE—NAUJAUSIOJO PATENTO-MAŠINA “LINOTYPE“
ADRESuorrnc__

—

“DRAUGAS"

314 E Markei St

" Wiike.-B.rrr, P.

