■r •

5

“DRAV

LMlvanian Nearapaper

4

DRAUGAS ”,

SAVAITINIS LAIKk,
IŠEINĄS KAS

(THE FRIEND)
Offieial Oraran of th© Llthuanian Roman
Catholic Alliance of America

ČETVERGAS
MIESTE

PUBLISHED EVERY THURSDAY,
314 East Market St.,

WILKES-BARRE, PENN’A.,
314 E. Market St.

Wilke*-Barre, Pa.

KAINA METAMS:

SUBSCRIPTION

Su vieny to»e V*l*tio»e
. , .
n Kinada ir kita* Ialii . . ■

$2.00
,30°
APSKELBIMU KAINOS ATSKYRIUM

ln United State
.
.
Canada and other Part*

A.

64 Church St.,

.

.

$2.00
$3.00

Advertising Rates on Application.

RankraKiam* *iu*ti entraiat:

REV.

RATES:

KAUPAS.

Ali Communications and Money Orders

Pitt»ton, Pa.

mušt be addresaed to:
Pinigui siuati ir ni vitokiai* reikalai* reikia
kreipti* iiuo adretu:

“DRAUGAS”,

“ D R AUGAS"

314 E. MARKET STREET,

3I4E. Market St.,Wilke»-Barre, Pa.

Wilkea-Barre, Pa.

Organas Sosav. Liet. Rymo=Kat. Amer. ir Liet. Rymo=Kat Pilu. Blaiviu. Amer. Susivienijimo,
No. 9

WILKES-BARRE, PA., 29 D. VASARIO (FEBRUARY) 1912 M.
ENTERED AS SECOND—CLASS MATTER AUGUST

21-St, 1909,

AT THE POST OFFICE AT WILKES-BAF’’E, PA.,

UNDER THE ACT OF MARCH 3,

1897.

Metai IV.

mes, kantriau iškentėtų A
aukojęs Austrijos Ciesorius sutvirtino maištininkų spė taip-gi nesigailėta; Giolitti, kos tavorų, įvežamų Rusi
vargus ir persekiojimus dėl
Pranciškus Juozapas.
kas.
savo kalboje į minią, dėkojo jon, pakelti muitus ant viso
1
Katal
dangiškosios garbės vilties, Katalikiškos Žinia
romiečiams už jų ištikimy 100%. Ant platformos buvo
Kiek
Vokietijoje
katali

kurios šešėlį jie matė ant
bę. Iš čia, milžiniška minia iškabinti Turkestano žemLekcija ir
PORTUGALIJA.
kų?
Sulig
naujausiu
žinių
kalno Thabor.
pasuko karaliaus palocių lapiai, ant kurių kalbėtojai
dabar
visų
katalikų
Vokieti

Lisbonos gatvės ir vėl ap linkon; karalius Emmanue- aiškino, jog ten Rusijai ga-*
Tą patį tikslą tur ir Baž Globėjai atidavė Scrantono lie
Evangelija nyčia,
joje yra 23 suvirsimi milijo siliejo žmonių krauju. Pra liūs, karalienė Helena ir sos-! lėsianti įsisteigti net savo
paduodama šiandien
nai (23,036,176), kunigų džią tam davė ten kilęs dide to įpėdinis Humbertas, ku- Į locnas medvilnės plantacijas
musų apmąstymui atsitiki tuvių bažnyčią “nezaleždvidešimts pusketvirto tuks lis darbininkų straikas; ris teturi septynis metus,!3r nereiksią ją gabenti iš
mą ant kalno Thabor. Nors,
niemsiems’’ lenkams.
tančio. Tame skaitlįųje pu sfrraikininkus buk tai šelpią pasirodė ant palociaus bai- Amerikos. Iš to jau aišku,
kad prisiveizėję neapsako
santro suviršum tūkstančio monarchistai, kurie straikie- konų, o minia triukšmingai kad rusai-tautininkai visai
Antroji Gavėnios Nedelia. mai dangaus laimei ir gar Nedėlioję, 25 d. vasario,
nemano Amerikai nusileisbei, su didesne drąsa eitu- lenkų niezaležnų vyskupas vienuolių. Ant kiekvieno ku riams išduodą dideles pini juos sveikino,
Lekcija. I Tęs. IV, 1—7. mėm kietu išganymo keliu,
nigo išpuola maž daug po gų sumas, kad tik palaikyti! Tą dieną visos dirbtuvės ti. Gi Durnos atstovas, graF.
Hodur
šventino
lietuvių
— Broliai: Prašome jūsų ir savęs atsižadėdami, nusitūkstantį dūšių. Vyskupų Portugalijoj betvarkę ir pa-! buvo uždarytos, ant visų fas Vladimieras Bobrinsky,*
šv. Juozapo bažnyčią ir lai
meldžiame Viešpatyje Jė marindami,
visoje Vokietijoje yra ke- rodyti respublikoniškos val publiškų vietų bu išplėstos pasakė, kad Rusija gal net
melzdamiesi,
zuj©, idant kaip, priėmėte pasnikaudami ir atgailą da kė joje savas pamaldas. Aut turesdešimts vienas.
vėliavos ir visur prikabinėti su džiaugsmu minėsianti tą
džios netikumą.
nuo musų, kokiu budu jus rydami, kad paskui, dan rytojaus toje pačioje bažny
Vasario 23, monarchistai, apskelbimai skelbiantis tau- dieną, kada prezidentas Taf
turite vaįkšeioti ir Dievui gaus garbėje, su Šv. Petru čioje mišias laikė žinomas
tas pertraukęs ryšius su Rušaukdami “tegyvuoja mo tos šventę.
pamėgti, taip ir vaikščiotu šauktumėm laimingi: “Vieš niezaležnas “kunigas” S.
narchija”! traukė Lisbonos Švęsti tautos šventes Ita sija.
Mickevičius.
Pasirodė,
jog
mite, idant tuo daugiau gau- patie, gerai mums čia būti!”
gatvėmis; jiems pastojo keT lijai niekas neužgins, bet, ro Rusai šaiposi, kad buklus
šv.
Juozapo
bažnyčios
globė

sintumitės. Nes žinote ko Ne įstabu, kad Šv. Petras
lią policija, bet monarchistai dosi, ta šventė da per anks-! Amerikos žydai moką naukius prisakymus jums da geidė pasilikti ant kalno jai pereitą ketvergą per
policiją atstūmė, todėl pri tyva, nes karas dar toli gra-i doties politikos įrankiais,
viau per Viešpati Jėzų. Nes Thabor ir nenorėjo skirties Courtą užrašė lietuvių turtą
siėjo šaukties kariumenės, žu nepasibaigė, o nūdien ita nes dabar besiartinant pre
Hodurui,
kursai
yra
galva
MEKSIKO.
ta yra Dievo valia jūsų pa su ta laime, kuria ten džiau
kuri paleido ginklus darban lams vis mažiau sekasi, to zidento rinkimams, žydai
lenkų
sektos,
vadinamos
sišventimas: idant užsilaiky gėsi, bet labai įstabu, jogei
Meksikoje tvarkos nema ir tai led-led teatlaikė mo- dėl dar nežinia kas bus per- spiria valdžią išpildyti jų
‘
Polski
Košciol
Narodowy
’
.
tumite nuo paleistuvybės: atsiranda krikščionių, kurie
reikalavimus, o republikonų
Taip tatai lietuvių katalikų tyt. Nors valdžios kariume narchistą spaudimą. Tame galėtojum, nes turkai, Ru valdžia, norėdama gauti žy
idant mokėti} kiekvienas jū prisiriša prie apgaviu go
nė keliose vietose sukilėlius susirėmime daug žmonių li sijos pasiulijimą užbaigti ka
sų savo indą, laikyti šventy svieto, jo tuščios garbės ir, turtas ir bažnyčia tapo ati apgalėjo, bet jų nepergalė- kosi sužeistų, o nemažas ri} ii’ susitaikyti su Italija dų balsus, ir turinti šokti pa
bėje ir padorume, ne noro savo aklybėje, šaukia: “ge duota lenkams kreivati- jo. Antai Sonoros valstija skaitlius ir mirtin užmuštų,! Rėžtai atmetė. Kas tiesa, i gal žydų smuiką. Kad tame
kiams. Geri žmonės labai su
pageidime, kaipo ir stabmel rai mums čia būti!”.
maištininkų rankose, kur daugybė įtartų monarchistų, dabar prisiskirtus Tripoliso! X™ tie®°®’ mekas neginčys,džiai, kurie nepažįsta Dievo. Savo laimės jieškojime judo, paplūdo ašarose. Teis viešpatauja tikra anarchija, ex-akaraliaus Manuelio pa-i pakraščius, tai gal Italijai ir bet kad žydų reikalavimai
O idant niekas nespaustų ir tikrą pasirinkime kelią. man paduotas skundas prieš ir sukilėliai vis daugiau į- sekėjų, suimta ir pasodinta pasiseks ant visados paverž- -vra yietoj, tai ir-gi negalima
neapgautų kokiame reikale Žmogaus laimei trįs daiktai globėjų (trustees) pasielgi gauna savo pasekėjų, ir kaip kalėjimuosna. Dabar laukia- ti, nes tuos pakraščius italai gmeyti.
savo brolio, nes to viso at yra reikalingi. Pirmaiusia mą. Taip-pat jieškomas “in- rodosi joigtf' ir >
ina
jūnetion” prieš Hodurą ir
keršytųjų yra Viešpats, kai tas, kas jo visus troškimus
Mickevičių. Platesnės žinios eis, tai ir Maderos valdžiai riaušių.
Taftą, o buvusį prez. Ro<iše
po pirma jums pranešėme ir galėtų patenkinti: nes nors
bus ateinančiame numeryje. nebus lemta ilgai pasilaiky Matyt Portugalijos res
veltą pavadinta atkaklum]
apsakėme. Nes nepavidino vieno pageidaujamo dalvko
ti.
publikonai netikusiai' valdo
Rusijos priešu.
musų Dievas nečystatai; bet nedateklius laimę nepilna Kaunas. Kunigų permai Svetimšaliečiams vis la
ANGLIJA.
šalį, kad ten nesiliauja gy
Rusijos Durna, nežiūrinti
pašventinimui musų Vieš daro. Paskui, įgijimas ir tu nos. Kun. Bielskis, Pavan biau darosi pavojinga Mek
ventojų riaušės. Kas kitam Anglijos liaudis su nekan- lenkų ir kairiųjų atstovi} j
patyje Jezuje Kristuje.
rėjimas to visko, kas gal denio kam., perkeltas į A- sikos ribose. Maištininkai kasa duobę, tas pats jon į- trumu laukia, kaip užsibaigs protestams, priėmė projek
mums pilnai laimingais pa nykščius kam. Kun. Misevi užpuldinėja svetimšaliečių krinta. Taip ir su Portuga maimern, tarybos su kasyk- t? atskirti da]į cholmo
Evangelija. - Mat. XVII., daryti. Pagalios, kad tasai čius, Pagramančio klebonas, savastis, vagia ką tik su lijos respublikoniška val liy savininkais. Jeigu strai- bernijos nu0 Lenkijos ir pri1—9. — Anuomet paėmė Je- įgijimas butų tikras ir ne ir kun. Sonda, Pavadenio griebę, atima apsiginimo džia; ji visokiais budais ka kas įvyktų, tai arti milijono skirti prie Rusijos guberni
zus Petrą ir Jokūbą ir jo ant trumpo laiko bet paten kleb., perkelti vienas kito įrankius ir grūmoja užmuši sė duobę katalikų bažny darbininkų išeitų ant strai jų. Taip-gi sulyginta Suomi
brolį Joną ir užvedė anuos kantis, be baimės nustosi vieton. Kun. Pakeltis, Sa mu. Svetiinšaliečiai šaukiasi čiai, persekiojo pačius ka ko. Šitas straikas apeina ne joje rusų teisės su suomių,
ant augšto kalno skyrium. mo. To visko ant žemės ne lantų kam., ir kun. Bondziu- pagelbos pas Jungtinių Am. talikus, tatai pasigamino ne tik pačius inainierius ir ka taigi nuo šiol rusai galės bū
Ir persimainė jų akyse. O galima surasti. Niekas čia lis, Sėdos kam., perkelti vie Valstijų, Meksikos ir Angli mažai sau priešų, nes paty syklų savininkus, bet net ir ti Suomijoje ir valdininkais,
jo veidas pražibo, kaip sau negal pripildyti širdies Die nas kito vieton. Kun. Brak- jos valdžias, kad šios pasi rimas rodo, kad žiaurumu pačią valdžią. Tatai minis- ko, reikia manyti, Rusijos
lė, o jo rūbai stojosi, kaipo vui sutvertos ir niekame ji nis, Anykščių kam., perkel stengtų apsaugoti juos nuo priešo nepergalėsi, tik jį terių premieras Asąuith vi valdžia nepamirš padaryti,
Dėlto respubli saip stengiasi nesutinkan nes juk tik su tuo tikslu ir
sniegas.
O štai pasirodė negal atrasti patenkančios tas į Pakruojį kam. Kun. neramių maištininkų pavb- sustiprįsi.
Rybokas,
Pakruojo
kam.,
konų valdžia nenustoja svy čius sutaikyti, bet ar jam laužtąsi Suomi jon su rusu)
jiems Možė ir Elijas su juo romybės, kaip tik Jame Pa
jv
perkeltas
į
Kurklius
kam.
čiame.
kalbanti. O atsakydamas
Vasario 23 d. EI Paso gy ravus ir, kad kokioj, ex-ka- tai nusiduos, parodys tai teisėmis .
Kun.
Zubrickis,
Dokiškio
Petras tarė Jėzui: Viešpa Jei paklaustumėm svieto
ventojai, nes EI Paso atsi ralius Manuelius gali atgau trumpa ateitis. Jeigu ištik Kaip rašo laikraščiai, ka<
fil.,
perkeltas
į
Kurtavėnus
tie, gerai yra mums čia bū turtuolių, išsikėlusiųjų gar
randa visai greta Meksikos ti sostą, ir tai vien ačiū res ro straikas įvyktų, tas neap Lietuvos atstovams, vado
altar. Baigęs mokslus kun.
bėje
didžiūnų,
ar
jie
yra
pa

ti. Jei nori, padarykime čia
sienos, atsišaukė pas karo publikonų atkaklumui prieš sakomai įstumtų didelin va r vaujant Suv. gub. atstovui
Višniauskas
paskirtas
Kau

tenkinti?
Atsakytų
kad
ne!
tris gyvenimus: tau vieną,
departamentą Washingto- katalikus. O gaila, nes res gan Anglijos vargingąjį luo A. Bulotai, visgi pasiseks iš
nan Losickaitės gimnazijos
Jie
trokšta
da
didesnės
gar

Možei vieną ir Elijui vieną.
nan, kad Jung. Valstijų vy publika geriau gali paten mą, nes pritrukus anglies su gauti lietuvių kalbą Suv.
kapelionu.
Josvainių
kleb.,
Dar jam bekalbant štai švie bės, didesnių turtų, kokių
riausybė pasiųstų savo ka- kinti gyventojus, jeigu jos stotų visa pramonija o pla gub. miestų savivaldose, kur
kun.
Šiaučiūnas,
ir
Kreke

sus debesys uždengė anuos. naujų smagumų. O jei kas
riumenę į Juarezą, Meksi valdžia randasi sąmoningų čiąją liaudį pasiektų bešir lietuvių gyvena didesnis
navos
kleb.,
kun.
Baronas
O štai balsas iš debesio, kal ir tenkinasi tuomi ką tur,
koje ir ten įvykintų tvarką, vyrų rankose.
dis badas. Jau ir dabar ang nuošimtis.
paliuosuoti
užrubežin
gydy

bąs: Tas yra mano mielas tai daug vargo tur, tą viską
lies kaina gerokai pašoko dė Žiūrint iš šalies, tai vis
nesą, dėl meksikiečių riau
ties.
Simus, kuriame sau gerai pa įgyti ir užlaikyti ir vėl nesi
lei gręsiančia straiko, o kas dar aiškiai matyti, kad rusų
šių, amerikonams gręsia di
ITALIJA.
jaučia
pilnai
laimingu.
mėgau — jo klausykite. O
butų įvykus straikui? Vie valdžia tebelaiko savo moArei vyskupo apsilanky delis pavojus. Bet karo se
išgirdę mokiniai puolė ant Tas viskas, ką ant žemės mas. Šią vasarą Kraslavos kretorius generolas Stimson Vasario 23, Italijos depu nok, įsikišus valdžiai, gal ir ttu — rusifikuoti kitatau
savo veido ir labai bijojosi. galime turėti, ar tai bus tur bažnyčią Vitebsko gub. ke atsakė, kad bent tuo tarpu, tatų rūmai priėmė bilių, nusiduos atsilenkti busian čius.
Ir priėjo Jėzus ir palytėjo tai ar laimė, tai taip netikri tina aplankyti Mogilevos ar- kol EI Paso gyventojai nėra 431 balsu prieš 38, kuriuo čio straiko. Prancūzija taip
anuos ir tarė jiems. Kelki daiktai, kad jų beveik sa civyskupas
Kliučinskas. įžeisti, negalima, esą, būti galutinai prijungta Tripoli- gi labai atboja Anglijos maiAMERIKA.
tės, o nesibijokite. O pakėlę vais negalime pavadinti ir Apylinkėje kelios naujai pa kalbos apie kariumenės są prie Italijos tikrųjų kolo nierių straiko, nes prancūzai
savo akis, nieko neregėjo tik taip neilgo tesėjimo, kad iš statytos bažnyčios laukia siuntimą per Meksikos sie nijų. Po nubalsavimui, visi vieną pusę anglies gauna iš J. Morgan Shuster, kurį
vieną Jėzų. O kad anie nu nyksta, kaip sapnas. Žinome pašventinimo, o suuagęs jau ną, ypač, kad prie to karo tie, socialistai, keli respubli Anglijos, priešingai pusė Rusija privertė atsisakyti
žengė nuo kalno, įsakė jiems vėl tikrai, jogei ateis laikas, nimas Sakramento Dirma vyriausybė dar nėra ganėti konai ir vienas radikalas, Francuzijos pramonijos tu nuo Persijos valdžios iždi
Jėzus, tardamas: Niekam gan greit, ir visko ant žemės vonės. Kaip yra čia buvęs nai prisirengus.
kunigaikštis Gaetani, kurie rėtų sustoti.
ninko vietos, vasario 22 su
nesakykite regėjimo, kol neteksime. Tat žemiškieji vyskupas, bus jau 17 metų.
PrasipĮatino po Meksikos balsavo prieš Tripolis’o prigrįžo New Yorkan .
žmogaus sūnūs kelsis iš nu daiktai yra netikri ir klaida Kardinolas — akademijos respubliką
atspausdintos skirimą buvo apšvilpti ir pa
Shusteris aštriai nupeikia
RUSIJA.
mirusių.
butų prie jų prisirišti ir sa prezidentu. Belgijos mokslo prokliamacijos, kur pasmer juokti, gi visi valdžios šali
Rusijos valdžią, kuri netu
kyti: “gerai mums čia bū Akademija išrinko sau pre kiama Maderos valdymo bu ninkai entuzijastiškai kėlė Vasario 22, rusai tautinin rinti nei per plauką žmoniš
ti!”
zidentą mokytą kardinolą dai ir apšaukiama respubli begalo didelį triukšmą, kai kai turėjo Peterburge savo kumo nei doros; rusai, persų
KUR RASTI LAIMĖ?
Patenkanti, tikra ir pilna Mereierą, Belgijos primatą kos prezidentu gen. Geroni- po Turkų pergalės džiaugs susivažiavimą, kuriame da kankinime, pereiną net Tri
Musų Išganytojas, pasiė- laimė yra tik pas Dievą, (vyriausią vyskupą).
mo Tremino, kuris laike Ma mą, nors tiesą sakant, jie lyvavo ir 50 Durnos atstovų, poliso turkų-italų torturas,
Brangus paminklas. Atmi deros revoliucijos buvo uo Turkų dar toli nepergalėjo. augštų valdininkų ir šiaip I’, 1MH Stiliste) H II- Anglijoj,
Imes su savimi Petrą, Joną ir danguje, Dievą turėdami,
Pagalios didelė žmonių jau įžymių politikų.
I Jok ui «ą, nusivedė juos ant viską turėsime. Jei ant že nimui kongreso, kurs šią va lus Diazo šalininkas, bet Ma
politikų Anglija, norėdami
hugšte I tino, kad ten jie, mės, dėl Dievo ir nuvargsi- sarą ketina įvykti Vienoje derai laimėjus valdžią, jis minia susirinko prieš par Suvažiuota užprotestuoti atkeršyti Vokietijai, viso
prisižiūrėję Persimainvme me, tai gausų atlyginimą ki Švenčiausio Sakramento pa pasiliko ant savo vietos, bet liamento rūmus ir pareika prieš Amerika ui pertrau kiais budais remianti
pasirodytų minis kimą sutarties RU Rusija jos politiką, su.
rįešpatics garbei, su dides- tame sviete atrasime. Gy garbinimui, nutarta tame gi dabar prieš M
Juniįi atliktų laukia vendami ant žemės anie am- mieste pastatytij^uikią baž ltHttaišU, o prie j
lavo,

kad

sižiurėti, o kunigai Olšaus j imą įkiša keliems mėne
ilmėse busią dalijami žen- jeigu Varšuvos gubernijoje buvęs spauzdinamos čia pat
kas ir Tumas nebereikalo siams. Vargas žmogui dar
riai-medalikėliai su parašu: atsirastų didesnis lietuvių Rygoje ant “Dina Ceitunvažinėję po Ameriką, nes bininkui!
‘Praėjo jau tie Įlietai, bet skaičius, dvasiškoji valdžia gos” mašinų. Kiek čia tie
Jurgis Lukoševičius.
tuom padarė gero visai Lie
nepraėjo darbai tuomet ištikrųjų turėtų pagalvoti sos negalime pasakyti.
padaryti”.
|apie jų patenkinimą prigim
tuvai. Čia pasigirdo žmoniApgavo. Tūla G. jau apy
se rankų plojimai. Tada SOUTH BARRE, MASS.
tąja kalba.
Vilnius. Sausio 24 dieną
BROOKLYN, N. Y.
senė mergaitė, gyv. prie Ar
Konfiskavo.
Cenzūros
musų cicilikutis p. Šaltys, Šitame miestelyje
buvo apsilankę Vilniuje omiteto įsakymu konfis-1 Anksčiau negu Varšuvos tilerijos gatvės, norėdama
yra
Norints
Brooklyno
lietu

lyg
susigėdęs
pradėjo
teisiu
...
gubernijoj
atsiras
didesnis
“Saulės” delegatai: kuni
v uotas kapeikinis rusų dien- Įįeį.uvįy būrys, gerai butų ištekėti ir nesurasdama sau viai daug ką veikia, bet į ties, kad nemanąs užgaut apie 6 lietuviškos šeimynos.
gas Olšauskas ir daktaras
Dvi tik iš jų gražiai ir blai
raštis “Vileniec” (Vilnie- ,, „r.,,, Wil ” nrimintr vyro, nes ir pasogos neturė
Šliupas “Saulės” mokyklų ;is( už atsispauzdinimą M. kad “Kur. Wil.” primintų jo, sugalvoja šitokį šposą. Draugą” retai kas ką pa kunigų Olšausko ir Tumo, vai gyvena; kiti palinkę į
reikalais. Jau nebe pirmą Gorkijo “laiško į katorgi-j savo tautiečiams Varšuvo Įsipažinus su lengvojo vežė duoda, lyg, rodos, kąd nėra kad jis taipgi užjaučiąs girtuokliavimą. Sumažėjus
nei tokių žmonių, kurie ga jiems, ale busiąs teatras ir
je, kad šit jau kone dešimtis
sykį tuo reikalu “Saulės” ninkus”.
jo vaikėsų S., lietuviu, jam lėtų šį bei tą svarbesnio pa busiąs geras ir naudingas per girtuokliavimą dorai,
metų Varšuvos lietuviai
įvaldvba į globėjo kanceliajie griebiasi skaityti bedie
pradėjo ginties turint kelius rašyti, bet yra nevienas pasižiūrėti.
veltui
prašo
vietinės
dva

“
Amerikiečių
pinigai
”
.
iją kreipiasi. Tečiau įvyksšimtus pasogos ir parodė toks, ką gali tai padaryti, Dabar truputį apie pa viškus laikraščius, kad nu
siškosios
valdžios
leisti
Sulig
vyriausybės
surinktų
mt globėjų permainai, ir
raminus sąžinės išmetinėji
bankos knygutę ant 600 r.
[šis klausimas negalėjo būti žinių pastaraisiais metais jiems kurioje-nors bažny S. nesuprasdamas rašto įti tik čia turbut didelis apsi skaitas, kokios pas mus yra. mus. Beskaitydami tokius
veikiai išrištas. Dabartinis Lietuvos gubernijų “ame- čioje lietuviškai pamokslų kėjo ir svajodamas nusipirk leidimas. Gal tam yra tokia Paskaitos rengiamos kiek “Keleivius” ir “Kovas”
priežastis: kartais pasitaiko vieną nedėldienį net dvejos. palengvėliu tampa idijotais,
daug sakyti ir šventąsias giesmes
(globėjas prižadėjo mokyk rikiečiai” pradėję
siąs
sau
arklį
ir
ratus,
apsi

net keliems tą patį parašyti, Vienas rengia L. S. S. 19 nustojusiais sveiko proto ir
iš| giedoti. Jiems atsako: “Kas
las leisti inkurti, tik ne vi daugiau parsinešdinti
vedė.
Trečioje,
dienoje
po
kuop., “Apšvietus” draugi aklais priešais religijos!
sas iškarto. Prisirinkę pra Amerikos pinigų, nei ten Varšuvoje gyvena- • turi ir vestuvių S. panorėjo išimti tad paskiaus ir atsideda
ja
” ir lietuvių siuvėjų uni Girtuokliavimas ir skaity
šymų dėl mokyklų inkų ri vežties. Taip antai 1909 m. lenkiškai mokėti”. Gal tai piningus, bet čia paaiškėjo, kiekvienas ant kitų, o taip
atidėliojant ant kitų ir pasi ja. Antras rengia T. M. D.
“amerikiečių” I dėlto, jog persenęs antvysmo labai daug ir visų grei parsinešta
kad jo moterė jokių pinigų lieka neivieno nepaduota 3 kuopa išvien su “Liaudies mas klastingų ciciliškų raš
tų, tai svarbiausia priežas
tai peržiūrėti negali suspė 20 milijonais rublių dau- kūpąs Popielius nesupran- neturi ir kad parodyta kny
Mokykla”. T. M. D. 3 kuopa tis, kuri gimdo atskalūnus
kad
ir
svarbus
atsitikimai.
giau,
neug
išsinešta.
Į
ta
kame
dalykas,
o
sulenkė

ti. Be jokio abejojimo lei
jęs jo sufraganas vysk. Ruš- gutė priderėjus jos seselės Todėl aš patarčiau visiems, parengia paskaitas, o “L. ir bedievius.
sią kurti mokyklas ten, kur
Anglijos svečiai, apsilan-Į
senįaį jau nuo savųjų vyrui ir taip jis likęs apgau kurie tik dėl tos priežasties M.” pristato prelektorius.
nesą dar vyriausybės mo kę Peterburge ir Maskvoje, pabėgo
tas. S. dabar prapuolęs ir jį nerašo, kad rašytų, nepaisy Apie pirmąsias negaliu Todėl turime liautis gir
kyklų, arba kur jų esą per- antradienį, sausio 24 d., per
jo moterė norint surasti su dami kitą, ar kas rašys ar nieko pasakyti, nes aš į jąs tuokliavę ir cicilikų laik
Radviliškis (ant Nemunė policijos pagalba. Mat, lai
maža.
raščius bei raštus pečiun pa
Virbalį jau išvažiavo atgal
nebeinu,
dėlto:
kad
man
ne,
bet
kiekvienas
patėmijęs
Maskvoje lio), Panevėžio apskr. Rad kais prie ko tik nepriveda ką naujo, kad ir netaip yra gerai žinomi prelekto siųsti!
Bent pasipelnė. Yra Vil savo tėvynėn.
viliškio gyventojai, ypač žy
Čionai yra dvi dirbtuvi:
niuje lenkų labdaringumo taip pat, kaip ir Peterbur dai, jau ne vieną sykį krei tas rašto nežinojimas.
svarbaus parašytų, o tada riai, kurių paskaitos klau vilnoms karšti ir verpti.
įstaiga, vadinama “šv. An ge, svečius labai iškilmin pėsi į vyresnybę prašyda Nustojo ėjęs rusų savaiti vis bus tankiau girdėties, syt, tai reik turėt didelio Dirba beveik vieni italai;
tano namais”. Tą įstaigą gai vaišino ir rodė, visa, kas mi, kad jiems leistų čia į- nis laikr. “Rižsk. Echo” ką veikia lietuviai Brooklv- kantrumo, kad išklausius uždarbis mažas. Lietuviai
ypatingai globia Vilniaus yra indomesnio. Anglai ap steigti pačtą. Bet vyresnybė Išėjo tik 8 numerai. Perma- ne. Žinoma tuo gal apsun- lig galui, nes jie pradeda negirdi Dievo žodžio savo
lenkų aristokratija, kurios silankė tarp kitko, ir dviejų aiškaus atsakymo dar neda žai buvo skaitytojų
kintumėm redakciją, (re apie vieną dalyką, o pabai prigimtoje kalboje,- tik kas
redakcijose:
rūpesniais taisomi kas me laikraščių
dakcija geidžia turėti žinių gia kažinkur.
vė,
renka
dar
kaž-kokių
ži

antrą nedėldienį kunigas
tai didelis vakaras, vadina “Russk. Slovo” ir “Mos- nių. Butų labai naudingas Prekybai pereiti metai iš visur kuodaugiausiai. T. M. D. 3 kuop. paskaitos lenkas perskaito lietuviškai
anuot “Prib. Krai” buvo
mas “Ach”! Šie metai tasai kovsk Viedomosti”.
čia pačtas. Neturint arti neperdaug laimingi netikt Red.), jei apie tą patį turės biskį rimtesnės, nes “L. M.” šv. Evangeliją. Ačių Dievui
“Ach” buvo sausio 16 d. Pa
Daktaras Motiejus Oliakal pačto, mums labai didelis Rygoje, bet ir pavietuose. skaityti kelis laiškus, (tas prelektoriai pamatė pernai ir už tai...
niekis. Red.), bet visgi, man kaip žmonės nenoriai lanko
girių gelžk. klubo salėje. ilgai ir sunkiai sirgęs, ro- vargas.
W. Chestnut.
Labai
nedaug
reikalauta
karodos, redakcijai gali būt si jų bedieviškose paskaito
Kaip lenkų laikraščiai da- miai atsiskvrė nuo šio paTrakų apskr. lošų, avalinės ir drapanų. reikalingos žinios. O taipgi se, (paskutinės trįs paskai
F bar rašo, iš įeinamųjų bilie šaulio sausio 24 d. nakties Į gaMerkinė,
PHILADELPHIA, PA.
usio 15 d. Merkinės baž- Daug smulkesniųjų pirklių
tos
visai
nebuvo
kam
klau

ir daugumas ‘ ‘ Draugo ’ ’
tų, aukų tam tyčia ir bufeto 12 vai. Apie tai jo žmona ir ny čioj e buvo tie paprasta
(Mokslaeivių ratelio Vaka
iš
provincijos
negalį
apmo

skaitytojų nori girdėti, kas syt, todėl ir neskaitė), tad
vakaro įrengėjai surinkę vaikai, giliai nusiminę, pra- iškilmė. Ta diena Peterburras).
kėt savo vekselių, per tatai kur kaip veikiama. Toliaus šį metą skaito bešališkiau,
6.444 rub. 20 kap. Išlaidžių neša giminėms ir draugams
buvę 1.575 rub. 30 kap., tai- pažįstamiems. Velionio ku go kunigų seminarijos auk nemažai smulkesniųjų krau redakcija turėdama teisę ale vis dar daug atsiduoda Prieš porą mėnesių susi
taisyt, laisvamanvbe, kaip tai p organizavo čionai “Philadel
gi gryno pelno “šv. Antano lias bus išlydėtas iš Mas lėtinis kun. Borisas laikė tuvių nusibankrutiję, taipo korespondencijas
pirmąsias
mišias.
Dėl
dide

gi atsiradę daugybė netikrų trumpint ir visai atmesti, V. K. Račkaucko, “Tėvy phijos Lietuvių Mokslaei
narname” teko iš vakaro kvos į tėvynę į Gražiškius
lių
šalčių
žmonių
buvo
nevekselių.
4.868 rub. 40 kap.
jei nėra ko svarbaus, arba nės” redaktoriaus paskai vių Ratelis” vardu “Meteo
Brastos keliu sausio 27 d.
perdaug. Svetimų kunigų
talpint tik to, kuris aiškiaus ta: “Dievų pavydumas” ras”, skaitantis aplink 20
Dėl pilies kalno. Vilniaus Ibuvo 3- Po iškilmei per pie- Nauji policijos štatai (vie ir teisingiaus aprašo, gali Ten jis, kaip galėdamas, sąnarių (vyrų ir merginų),
Naujas laikraštis.
Kaž miesto valdyba vis dar dėl tus pas Merkinės kleboną tos) ketinama įtaisyti Ry patarnauti visuomenei kuo stengėsi apjuodvt tikėjimą lankančių augštesnes mo
kokia p. Liucija Romaške- to mąsto apie Pilies kalno! kun. Ribikauską ir paskui gos pajurėje (ant štrando) geriausiai. O kurių rašytojų ir katalikų bažnyčią, iškrai kyklas, kaip tai: “Univervič gavo leidimą leisti sa išnaudojimą
kanalizacijos Pas Pa^i ^un- Borisą.nebuvo pasididinus žymaii tenykš netilps, tai jiems nereikia pydamas istorijos faktus, p. sity of
Pennsyl vania”,
vaitinį lenkų kalba laikraš reikalams.
Valdyba, kaip svaigstamųjų gėralų varto čių gyventojų skaitliui. Stei užtat rugot, tik toliaus pa V. K. Račkauskas išveda, “Temple University”, “Me
giamos trįs naujos vietos
tį, vardu “Kuznica” (Kal rašo “K. L.” prašiusi Pe ta nė lašo.
simokyt teisingiaus rašyti. kad senovės graikų ir ry dical College”, High School
policijų^
pristovams
su
al

vė (.
miečių raštus krikščionįs ir t.t. Vienu tikslu veikimo
terburgo arobaiologijos ko Naujos gydyklos. Vil
ga 600 rb. į metus, 2 vietos Tokios tai nuomonės aš
deginę kur tik sugriebę, tik to ratelio yra rengti kartais
misijos leisti kasinėti kalną niaus gubernijoje atidaro
Sudegė kdfttiumai. Sausio
okolod. nadziratelių su 500 prisilaikydamas, nors pa
maurai ir apskritai Maho “vakarus” vietiniams lietu
25 d. užsidegė klėtis Aušros po priežiūra tam tikro ar- mos tvejems metams septy rub. į metus, 36 vietos poli- viršutiniai aprašysiu brookmeto tikėjimo žmonės, išgel viams, su gerai parinktu
Jei ni nauji valstiečių ligonbu
IVartų g-vėje, Brakenbergo ehitekto-archaiologo.
cistą (garodovų) su alga lvniškių darbus, kaip tai
bėję ir išvertę į savo kalbas programų; taigi panedėlvj
[namuose, kuri buvo išsam- tokio žmogaus neatsirastų čiai šiuose miesteliuose: 300 rb. į metus, sekretoriaus teatrus, prelekcijas ir t.t.
įdvta Vilniaus lenkų teatro Rusijoje, tai miesto valdyba Vilniaus apskr. Širvintų vieta su alga 700 rb., 2 sto- Vasario 10 d. lietuvių pi senovės raštus, ir kad ne jie 11 vasario, Šv. Kazimiero
tai nebūtų užsilikę neikokie bažnyčios svetainėje atsili
Įvedėjo p. Orauovskio kos- apsiimant išsirašyti jį liet miestelyje, Lydos ap. Vasi- lonačalninkų ir registrato liečių kliubas parengė tea
graikų bei rymiečių raštai. ko “Meteoro” surengtas
Beto, miesto liškių miestelyje, Ašmenos
jtiumams ir dekoracijoms iš užsienio.
riaus su alga 600 rub. į me trą. Buvo vaidinama: ‘Švar (Čia paminėsiu, kad tą pa
vakaras.
valdvba pasižadanti prieš
kas ir Milinė’ — veikalas
Voložine, Švenčio- tus.
sukrauti. Nors gaisrą gr<
pradedant darbus, ištirti tą nių—Ignalinoje, Vileikos—
gražus, kurs daug ko pamo čią prelekciją skaitė ir New Užsiinteresavimas tuo va
tai užgesinę, tečiau sudegė
Latvių sceniškaj ai draugi
kalno dalį, kur žadmas in- Dunilavičiuose, Trakų —
kino ir pajuokino publiką, Yorke ten jau viską maišė karu tarpe Philadelphijos
visi sukrauti ten daiktai
jai
paskutiniuo
laiku
ėmė
taisvti kanalizacijos bokš Jezno miest. ir Dysnos aps.
tik gaila, kad žiūrėtojų la- ir daugiausiai kalbėjo apie lietuvių buvo taip didelis,
Nuostolių išviso ant 5,200
geriaus
sekties.
Už
pirmu

kad žmonių prisirinko net...
tas, begu nėra ten žemėje — Glembokoje.
)ai mažai buvo, nes nei pusė Pittstono kleboniją).
rub. Sudegę daiktai ap
tinę
pusę
pereitojo
sezono
kokių griuvėsių.
“Viltis”. išrinkta nuo sepktaklių 22 sėdynių nebuvo užimta, tur- Dar vienas dalykas, kurį perdaug, Įies neliko vietos
drausti
buvo
5,000
rublių.
Prie a. a. kun. Kulvieco
mt tam kaltė buvo didelis reikėtų pasakyti T. M. D. 3 ne tik susėsti visiems, bet
Išaikvojo draugijos pini
tukst.
365
rub.,
ant
5,205
IŠ
RYGOS.
nekrologo.
Pasimiręs Vii
šaltis, kurio daugumas iš to- kuop., kad neleistų “Lais net nei stovėt, nors svetainė
gus. “Rieč.” praneša iš Vil
daugiau
negu
tmae
pat
laike
Lniūje sausio 23 d. a. a. ku
Atrastas negyvas Jonas
ymesnių apielinkių, bijo vos Minties” agentui vaikš gana didelė.
niaus, kad čia pasikoręs
perniai
met.
Surengta
94
ligas Povilas Kulviec, su
čiot po salę ir kiekvienam Vakaro programas buvo
Maskvos draudžiamos nuo Dargis 45 metų savo kamba spektakliai, iš kurių 3—Min dami, neatėjo. Pabaigoje
[grįžęs 1907 m. Vilniun
prisispyrus siūlyt kad pirk labai įvairus ir atsakomas
ugnies draugijos agentas, ryje prie Vilniaus g-vės No. taujoje, pastatyta 24 veika padainavo choras vadovau
[nsbruko dvas. akademijos
savininkas, nemajant vargonininkui ponui tų “L. M.” Tai yra labai ne vardui “mokslaeivių” va
Aronovič, pralošęs viename.,4. Namų
.
.
lai,
iš
kurių
10
naujų.
Prie
kokį laiką vedė išpradžios Vilniaus klube
kortomis
I)ar«10. “elnant sceniškosios draugijos keti Rakauskui. Paskiaus buvo gražu, ir žmones erzina. Ge karo. Pirmiausiai vietinis
tikybos skyrių lenkų liau
nuo 8 sausio, pašaukęs po
šokiai daugiausiai tautiški: riaus tas agentas padarytų, klebonas kun. Kaulakis, ku
draugijos pinigus.
nama
įsteigt
taupomai
—
dies laikraštyje “Zorza
liciją 13 sausio išlaužė du“Klumpakojis”,
“Sukti- jei visai nenešiotų panašių ris yra labai prielankus nau
skolinamąją
kasą.
Subatas,
Kuršo
gub.
Mu-L^
s
į
r
a
f
ra(
j
0
Dargį
nebegyWil.”, gi nuo liepos mėn
šlamštų, arba nors pasidė jai susitvėrusiam rateliui ir
nis” ir kitokie.
sų
miestelyje
yra
katalikų
pradėjusį
net
put.
Ma1910 m. buvo visus metus
Rygos Latvių Katalikų
Lošiant teatrą, pasibai jęs kur kampe sėdėtų. Te pats prisidėjo prie vakaro
jau- tyt, apsvaigo nuo garų, nes Draugijos “Vainags” meti gus antram aktui, išėjo p. nai kas norės, galės nusi surengimo, paaiškino klau
tikruoju redaktorium ka mokjkla. Mokytojas
pelkinio lenkų dienraščio nas lietuvis. Mokykla turi pačiu j e rasti neišdegę an- nis sąnarių susirinkimas A. Ramanauckas pagarsint pirkti.
Pijus O—kas sytojams tos pramogos tiks
penkesdešimt
du
mokinius,
I
g[į
a
j
lą ir reikalingumą remti ‘Me
“Gazeta 2 grosze”, pažy
paskirtas nedėlioję 29 sau T. M. D. 3 kuop. paskaitas.
iš
kurių
37
yra
berniukai,
teor’ą”, kuris taip dailiai
mėti turime, jog vedant a.
Naujos telefono
linijos sio 10 vai. ryto prie AlekT Po jo išėjo p. Šaltys, L. S. S.
mergaičių
tiktai
15.
Iš
šito
PURITAN,
PA.
pradeda savo veikimą ir
a. Kun. Povilui tą dienraštį,
nuo 10 sausio pravestos: sandro g. No. 59. Tarp kitko 19 kuop. narys, — taipgi
aišku,
kad
musų
tėvai
visai
“Gaz. 2 grosze” buvo vie
antroji linija tarp Rygos ir bus svarstyta apie taup. — pagarsint savo kuopos ren Šitas miestelis nedidelis, “naudingai prisidės prie
mažai
tesirūpina
savo
duk

nintelis Vilnifijė lenkų laik
Valko, tarp Rygos ir Baus skolinamosios kasos atiden giamas paskaitas ir teatrą, stovi tarp augštų kalnų. Iš gaivinimo tautiškos dva
terų
švietimu.
Rodos,
jau
raštis, kuriame nematyt
kės į Škotmansgofą, Frid- girną.
kurį rengia gavėnioje. Vei vieno šono sriuvena upelis, sios tarpe lietuvių Ameriko
laikas
butų
išmanyti,
kad
buvo lenkiškojo šovinizmo,
richštata ir Guostinių mies Vėl pradėjo eiti latvių kalas busiąs: “Svečiai Ne sieros pilnas. Gyvena viso je”; paskui perstatė p. Kli
mokslas
reikalingas
ir
mer

[Ir, apskritai, jis buvo gana
telį.
buvėliai”. Negana kad pa kių tautų žmonės, tarp jų mą — pirmutinį kalbėtoją,
gaitėms,
ne
tik
berniukams.
laikraštis
‘
Jaunasis
Laiks
’
gerai vedamas. Atsitraukus
garsino, bet norėjo dar ką lietuvių 7 šeimynos ir 15 kuris tuoj pradėjo savo kal
Kiaušiniai pabrango; už
kun. Kulviečiu nuo redaga
Marijampolė,
Suvalkų kapą dabar mokama 2 r. — Skolos Rygos miesto šie pasakyti apie tai, kas yra vienučių. Darbai kruta vi bą “Aplink Maistą”, klai
vimo, dvugrošovcų politika gub. Sausio 29 vasario (11)
met siekia 20,102,265 r. Sko “Svečiai nebuvėliai”. Na dutiniai, uždarbiai ne kažin- dingai užvardintą programe
2 r. 50 k.
tuojau kitokia pasirodė.
bų per šiuos metus reikėsią ir pradėjo nuo kun. Olšaus kokie. Kitokių darbų nėra, kaipo “Aplink Hvgieną”.
d. šaukiamas seniau užda
Elektriškojo gelškelio at
— Kalbėjo rimtai ir su tik
1812 m. jubiliejus.
Vil rytosios Marijamp. “Švie sargos rezervo kondukto užmokėt 398,097 r., o nuo ko ir Tumo apsilankymo kaip anglių kasyklose. Dar ru supratimu savo uždavi
Amerikoje ir kasžin ką butų bininkus slegia kompanijos,
niaus mokslo apygardos sos” draugijos susirinkimas riai esą nepakakinti savo šimčių 964,917 r.
reikalams.
....
..
,
pasakęs; bet musų ganyto bet jie ir nuo savųjų naštos nio, bet biskį perilgai ir
raštinė gavo iš švietimo mi likvidacijoms
spręsti; būtent, kas padarv- P«dejunu: "« ?\°! ‘ d,C?’?e Nuskendo anglų garlaivis jas kun. V. Varnagiris už neliuosi. Įstojo naujas mai- perdaug vartojo grynai
nisterijos paaiškinimą, kaip J - attikusiuoju draugijos
“Beek Head”, išplaukęs iš
protestavo. Už tat tebūna nierių ispektorius darbinin moksliškų terminų, kuriuos
ir kuomet turįs būti šven ti su
Rygos
11
sausio,
prisikro

LiJbet dabar, tik 1 r. 23 kp.
jam garbė, kad pasirodė, kų pusės. Jis nieko blogo mažai kas suprato — klau
čiamas 1812 metų karo ju turtu. Susirinkiman kvie
vęs linų, medžių, ir ištraiš“Gihnia” einąs slaptai kų; 13 sausio ties sala Bom- kaip tikras dvasiškas pie neranda iš kompanijos pu sytojai būt daugiau pasibiliejus. Vyriausioji jubilie- čiami visi buvusieji tos
latvių socialistų laikraštis hol užėjęs ant akmenų pra muo, sergiantis sau pavestas sės, tik lupa darbininkus, įiniido.ję. Ji'H/ii kolitu butij
I jaus iškilmių diena busią nt i draugijos nariai.
buvusi labiau populiariška
diena kovos ties Borodinu: Lietuviškos pamaldos Var- No. 100 praneša: “Pakol vo- kiuręs nuskendo. Žmonės aveles, apginąs jąs nuo prie kurie jam neduoda kyšių. apdirbta.
(kur?
šų užsipuldinėjimų. Atsi Jeigu rado skylę
Rugpiučio 26 d. iškilmės tu šuvoje. “Kur. Wil.” No. 15 kiečių dienr. “Dina Ceit.” liko išgelbėti.
Red.)
pusę
pėdos
didžio,
tai
stojęs kun. V. pasakė, kad
Žemaičių 1906 m. ieškojo “Cihnos
jos visuotinos tautos rasdamas, kad
“Rygos Garsas”. čia ne vieta prakalboms, čia suima ir išlupa po $40. ir
vyskupijoje csąĮiti akrian,-.i spaustuvės po Dondangeno
'ifiiem
aiin.ri’ni f, lrA.ikndn ir i kalė V.
ai zoiri
A

I

2.

dV

Mendelson’o

Song”

yii

griežė

ant

Arbačauckas.
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smuiko
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šauekiutės ant piano. — telėjimu į daugelį straikų. siąs Gegužės mėnesyj. Kau vybės 21 sausio. Pagal Mi Kun. Matulaitis atvykęs kaip išsisaugoti savo skriau S. Andruškevičia
Keiriavičia
Abudu, kaipo jauni mėgėjai Ne\v-Bedford’e, Fitchburg’e cijos nei už vieną nepriima nersvillės 8,000 gyventojų čion grUodij, 1904 m. išsyk dos pasiėmė prie vyskupo J.
P. Jančevskas
ne-specijalistai, atliko savo ir Manchester, N. H., ypatin ma.
tai yra daugiausiai lietuvių. buvo pasiųstas pas lenkus, už advokatą žinomą ex-sa- J. Kondratavičia
V. Jančevskas
užduotį visai gerai.
gai toji dvasia apsireiškia. Nei Ettor nei Giovanitti Draugijų čion net per daug bet lietuviams to nemėgs- liuninką ir kunigo neprietelį U. Blažiutė
3. Chopin’a “Walce Op. Ir tiek jau visuomenės pri- nebuvo užmušimo vietoj. — krikščioniškyų ir kitokių, tant, draugija šv. Petro ir B, kuris jieškojo tikt pro J. Subičanka
64” skambino ant piano su jaučiama kad Haywood’as Nei viens iš jų nekalbinęs taip-pat dvi kuopos: 24-ta ir Povilo atadavė savo svetai gos atkeršyti katalikams o 8. Jančevska
J. Valiukiavičia
temperantu ir išlavinta (straikierių vadas) net vie užmušti LaPezzi, nes ir jijė 27-ta Sus. Liet. R. K. A. Mi- nę parapijai ir čia tai buvo ypač katalikų kunigams už E. Čenkiutė
Valukevičia
technika p-lė M. Karužiutė. šai šitą mintį priminė.
buvo straikierė.
Tečiaus nersvillėje pirmutiniai lie laikomos mišios ištisus 1905 išmetimą jo iš katalikų J.
K.
Mizinenka
4. Paskui buvo * atlošta
tuviai apsigyveno, kaip jie metus. Tuotarpu Dievo na draugijų. Šitas nedorėlis A. Mizinenka
Slaptas straiko sloginimas. juodu kaltinama kad savo
vienaveiksmė
komedija:
prakalbose dieną prieš tai save vadina, pirmeiviai, jie mų statymas ėjo labai išlėto pripasakojo nebūtų daiktų A. Vilkisienė
Dirbtuvės
savininkai
nuo

V. Radulskis
“Vienas iš musų tur apsi
raginę straikierius
prie turi savo draugiją su tokia nes žmonių buvo nedaug ir ant kunigo klebono ir komi P. Radulskienė
latos
giriasi
buk
straikieriai
vesti” — ir atlošta labai ge
Radulskas
riaušių, kurios atsitiko ir konstitucija: jeigu kuris neturtingi (apie 120 šeim), tetai vietoj pasirašyti kny
skaitlingai
grįžta
darban,
J.
Kazlauskas
rai. Lošė: P-lės E. Brazaikuriose minėtoji mergina prieš mirimą šauksis kuni o antra vertus dijecezijos gose, sekdami advokato pa
Gardžiulis
čiutė ir L. Karužiutė. pp.: tečiaus pasirodė kad tieji buvo nušauta. Skundžiantie- gą su Šv. Sakramentais, tai įstatymai nevelijo jokių sko tarmę, paleido į svietą ano P.
V.
Vilkišius
A. Dambrauckas ir S. Rud- grįžtantieji tai tik taip vadi ji statė liudininkus kad to nario nei moterei nei vai lų. Turi statyt tiek, kiek tu nimiškus plakatus, kuriose P. Masis
Pitersonas
minas. — Atsižymėjo p. A. namieji “amerikonai”, kaip Anna LaPezzi nušovė augš kams draugija neduoda jo ri pinigų, o kaip juos išlei kuiiigas išvadintas vagim ir A.
K.
Bakanauskienė
Dambrauckas (Krištupas), kad “Draugas” jau pranešė, tas italas, norėdamas nu kios pašalpos. Žinoma, kurs dai, susiturėk ir vėla rink kviečiama parapijonus ne A. Domont
kuris savo komišką rolę at kurie ir be straiko gauną ge šauti poliemoną Benoit. Gi Šv. Sakramentais apveizė pinigus. Toji tvarka ir buvo duot daugiaus nei cento pa J. Jurgelevičius
J. Kazlauskas
rą užmokestį. Pačių-gi “alošė tikrai puikiai.
tas miršta, tai tampa palai priežastim pirmutinio ne rapijos reikalams.
J. Jurgelevičius
nantieji
per
liudininkus
tvir
5. “Turtas ir jo įtekmė merikonų” Lawrence dirb tino, kad poliemonas Benoit dotas katalikų lietuvių ka susipratimo tarpu kunigo ir Kun. Matulaitis tais neti V. Jurgele vičia
J. Aladovičius
draugijoje” — kalbėjo p. tuvėse yra mažas skaičius nušovė LaPezzi.
pinėse, bet į bažnyčią atly parapijonų. Draugija ati kėtais užpuolimais taip su- J. Poliackas
R. Karuža. — Šioje prelek- sulyginant su svetimtau Teisėjas savo nusprendi dėję draugai apsieina, nely davus savo salę, manė, jog sigraužė, jog apsirgo ir turė K. Pauliukonis
cijoje buvo labi daug nau čiais: tik vienų italionų esa me tarp kitko šiaip sako: ginant kaip gyvulėliai. Jie turi perdidelį nuostolį, ir jo išvažiuoti į ligonbutį. M. Lukauskas
M. Raugiate
dingo materijolo, gaila tik, ma 11,000 straikuojančių ir “Valdžia ne sako, kad gi- prie sakramentų mirštančių pradėjo nerimauti. Galop Šiandien jis randasi miela- A. Kazokas
kai kalbėtojas turi sunkią kurie labai tvirtai laikosi: nantiejisi buvo neteisėtame draugų neleidžia, todėl mi drąsesni susitarę, išmetė širdvstės seserų globoje M. Gaziukevičius
Kasiulioniutė
iškalbą ir perdaug plačiai iš pagaliaus tai italionų nuo susirinkime, kad dalyvavo rusius laidoja protestonų ka tiesiog bažnytinius daiktus Manistee, Mich. Tuomsyk R.
A.
Šeikis
pelnas ar kaltė jei nūnai
vėdinęj o savo dalyką.
S.
Bakanauskas
jo
vietą
užima
vikaras
kun.
pinėse.
iš
salės
ir
parapija
turėjo
riaušėje kuomet nelaimin
V.Finenko
6. Domizetti’o “Sexte” iš Lawrence straikuojama, nes gai šūvis buvo paleistas, ale
Vietinis.
Sunku čion per juos buvo kraustyties į neužbaigtus Gervickas.
A. Kviatkovsky
kitos
tautos
tik
pavasary
ke

“Lucia” — skambino ant
gyvūot
parapijai,
bet
jau
V. Paplauskas
savo
namus
ir
laikyti
tenai
valdžia tvirtina kad padrą
Stravinskas
piano p-lė L. Karužiutė ir tino straikuoti ir tai tik ke sindami, patardami ir pagel dabar katalikams pasidau mišias tarpu dviejų sienų.
J. Balčius
tino.
Lietuviai,
syriečiai,
len
labai gerai ir lengvai atliko
NEW YORK, N. Y.
bėdami neteisėtam užpuoli ginus, turi jie savo sparnus Tai buvo gruodžio 1905 m.
Pauliukonienė
kai,
vokiečiai
nors
taip
at

tą puikų veikalėlį.
Blotnier
mui ir riaušėms, jieji atsako kad ir stipriausius nuleisti, Kunigas tokiu budu išvary Pėtnyčioje, vasario 16, Max
kakliai
nėra
straikui
atsida

Baranauskienė
7. Millard’o “Avė Maria”
už žmogžudybę kaipo “acce o katalikai romiai pradeda tas iš salės turėjo daryt ne penktą valandą iš ryto mirė D. Aliukonis
vę,
bet
ligšiol
tvirtai
straiko
— visai artistiškai ir jaus
darbuoties bažnyčios gerui. žmoniškus beveik- pasisten a. a. Jonas Rauckus, turėda B. Tamulevičius
ssories”.
laikosi.
J. Machnickas
mingai, puikiai išlavintu
William D. Havvvood, Neseniai rupesniu klebono gimus, idant užbaigti antrą mas vos 24 metus. Nuo ket A. Majauskas
Kad
darbdavių
raportai
balsu padainavo p-lė M. Ka
kun. Dumčiaus įkurtas prie namų augštį paskirtą koply virto augšto puolė bovelnos D. Čiras
neteisingi parodo kad ir tai, straikierių vadas, pagarsi
Lesčinskas
ružiutė.
no, kad Socialistų partija bažnyčios knygynas. Taip čiai. Padaryta kolekta po kamuolis sveriantis apie 10 J.
kad
kartas
nuo
karto
išlei

M.
Stravinskas
8. “Mokslas tarpe Lietu
pat neseniai partraukė gra visą miestą ir naujuose me tūkstančių svarų, sulaužy S. Jankauskas
per
savo
susirinkimus,
laik

vių Amerikoje” — kalbėjo džia atsiliepimus į savo dar raščius, prakalbas ir telegra- žią brangią monstranciją tuose laikyta jau mišios sa
K. Kazlauskas
damas jo pečių kaulus. Pa A.
bininkus
kviečiant
visus
su

Paltanavičia
rimtai, gryna kalba p. Jamus gubem. Foss ir teisėjui moterių rožančiaus dr. kaš vuose namuose. Nuo to laiko liko dideliam nubudime se M. Saulėnas
grįžti
į
darbą;
parodo
dar
ir
sinskas.
Mahonev užprotestavo už tais. Dabar yra renkami pi lietuvių parapija ima žymiai ną motinėlę tėvynėje. Ne J. Blažukonis
tas,
kad
darbdaviai
nesiliau

Stravinskas
9. Ant galo, publikai at
laikimą Ettor’iaus ir Giova nigai altoriui ir buvo su augt ir didinties, ypač kad perseniai nabašnikas buvo P.
A.
Slauta
ja
leidę
įvairius
neteisingus
sistojus, p-lė E. Brazaičiutė
rengtas balius prieš užgavė tapo atadaryta su pagelba įsirašęs į gyvasties apsaugą, V. Valiukevičia
nitti
dėl
“
grand
jury
”
be
išpadainavo hymną “Lietuvą paskalus, kad susilpninti bvlavimo (without bail).
nes altoriaus naudai. Vieta, seserų dominikonių mokyk tai ir gaus penkis šimtus do M. Barišauskas
V. Bakanauskas
Tėvynė Musų” — ir tuo va straikierius. Kad kareiviai, Teismo nusprendimas la kurioje lietuvių bažnyčia la. Tai buvo pabaigoj 1907
L.
Mahone
lerių.
Vietinis
klebonas,
policija, teismas ir .t.t. la
karas pasibaigė.
tokia graži, kad ir svetim- metų. Išsyk sesers turėjo kun. J. Šeštokas, atlaikė iš J. Dabravolskas
bai
įerzino
straikierius
ir
D. Česnulevičia
Klausytojai labai užganė biau palaiko fabrikantų pu nerimavimai vėlei apsireiš tučiai negali atsigėrėti. O apie 70 vaikų ir vaikščiojo
kilmingas šv. Mišias su asis- A. Buja
sę
vis
aiškyn
ir
aiškyn
pasi

dinti tuo “vakaru”, ypač lo
kaip su Dievo pagelba pri iš savo namų
(Mothers ta ir graudingu pamokslu. A. Aleksionis
kia.
šimu ir dabar girdžiu, kad rodo. Tasai, tiesiok, prievar
dės rūpesčio, tai bus pui huose), bet už kelių mėnesių Jonas buvo linksmas ir gero M. Pauliekas
Naujienos.
V. Kevliečius
norėtų vėl greit tokį “vaka ta straiko sloginimas apsi
kiausia bažnyčia Miners tapo užbaigti rūmai joms Į budo vaikinas, tai ir labai A. Kazlauckas
reiškė pastaromis dviem sa Juozapa Lis, lenkė, kuri
rą” atlankyti.
villės lietuvių.
gyventi. Šiandien mokyklą Į didelis skaitlius' žmonių pa S. Jaskelevičia
M. Meškinis
Kaip magnetiškai tas va vaitėms. Kai-kurie dirban teisme patarnavo už vertėją,
Branduolys.
lanko 226 vaikai. Keturios lydėjo į kapus.
J.
Naujalis
tieji
per
visą
straiką
metė
suareštuota už įžeidimą ka
karas žmones pritraukė, ga
sesers
ir
du
kunigu
mokina
K. Rinka
Parapijos reikalai stovi A. Slauta
lima spręst iš to, kad net darbą šią savaitę, pasipikti reivio.
joje.
4
ruimai
pripildyti
per

gerai.
Neperseniai susitvėrė F. Žuraulia
beveik visi Philadelphijos nę perdideliu įsikišimu civi Naujai paskirtas polie WATERBURY, CONN. dėm, ir reikalas butų atida
T. Baltulionis
pilnųjų blaivininkų kuopa A.
“socialistai” su redaktorių liškosios valdžios. Ligšiol monas uždraudė siųsti vai
Martinkus
Šaltis nesimažina, nors ryt penktą. Paskutiniais
ir jau turi 40 suviršum są V. Saulėnas
“Kovos” p. Vidikų, malo vis tik buvo uždraudžiama kus į kitus miestus.
jau sulaukėm ir kreivos vė metais seserims tapo nu
F. Šalkiavičius
nėjo atsilankyti taipgi, ne darbininkams. Ir taip už Hayvvood ketina 27 vas. žės, pasak žmonių. Darbai pirkti namai ir gražiai į- narių. Vasario 18 dieną mu P. Piackus
straikierių labai silpnėja, darbininkus rengti rūpesčiu jauno kun. sų “Aušros Vartų” Pan. Šv. R. Makaravičius
sibijodami net to, kad vaka drausta : daryti demonstra suorganizuoti
Degesiunas
ras buvo laikomas bažnyti cijas, stovėti ant gatvių, su vaikus. Mat anot jo ir vai leidžia namo; žmoneliai su Gervicko, kurs atėjo pagel Bažnyčioje, priėmė 5 poros M.
F.
Bakanauskas
Moterystės
Sakramentus, L. Bakanauskas
nėje svetainėje. — Aš tykiu, sirinkimus vesti po atviru kai turį žinoti A. B. C. dar sirupinę, kas bus toliau. bon kun. V. Matulaičiui.
tarp
jų
atsibuvo
ir jungtu M. Kaziukonis
Įkad tai dar tik pirmą kartą dangum, praeiti pro dirbtu bininkų judėjimo.
Girtuokliavimas
mažuma
Taigi
su
Dievo
pagelba
J. Belskis
’hiladelphijoi “visokių par ves, pagaliaus uždraudė ir Gubernatorius Foss’as po apsistojo. Tikrai daug gėrės viskas tas nuveikta per kelis vės viet. vargonininko, An F. Puidokas
tano Kaminsko su Ona Ei- D. Ramanauskas
tijų” lietuviai susiėjo drau- vaikus siųsti į kitus miestus. gavimo keleto grąsinančių ni žmonės po šv. Misijų.
metus
ir
geri
katalikai
jaus

dukevyčiute, giedore. Jų J. Borišauskas
i riškai praleisti vakarą. — Be tų yra daugybė įvairių laiškų yra labai atsargus.
8-tą
d.
vasario
buvo
pa

S. Žilinskas
dami
čia
atsakomą
prieigą,
šliubas atsibuvo labai iškil J.
Vas. ‘ 22 jam atsilankant rengtos prakalbos šv. Jur
r/Bai jau nuopelnas “Meteo- smulkesnių uždraudimų.
ėmė iš visų šalių plaukt į mingas, su pamokslu, nes F. Versiackas
Tebi
“Valstijos Name” Bostone, gio draugijos, prakalbos ne
Kareiviai.
■ ro” ir geras ženklas atei
Grand Rapids. Ypač daug vietinis klebonas matė jos S. Uždavinis
Aš.
čiai .
Tai netiesa buk Lavvrence balkonas buvo uždarytas. įsikūnijo, nes nebuvo reika gerų žmonių atėjo čionai iš
Liaudinskas
gerumą ir prisirišimą prie M.
M. Kibirkštis
kareiviai apsieina kaip ka Skaitlinga policija šarpiai lo kalbėti, labai mažai žmo Pittsburgo aplinkinių.
giedojimo, kuri neapleido J. Politika
žiurėjo svečius. Du žmones nių tesusirinko. Kaltinama,
LAWRENCE STRAIKAS. zokai. Panašiai gali sakyti
Bet drauge su gerais atsi beveik nei vieną sekmadienį. A. Guzauskas
S. Pivog
tik žmonės nemačiusieji ka pašalinta iš salės. Moteriš kad prastai pagarsinta, — rado čionai ir blogų: socia
Straikieriai tvirti.
Kept. W. Choisa
kės
turėjo
išsitraukusios
zokų. Keletą metų atgal Pe
žmonės negalėjo žinoti.
listų, tautininkų ir kitokių
P. Valiukevičius
Užbaigos straiko vis dar
terburge per Trijų Karalių rankas iš muff’ų vaikščioti.
J.
Kiaršys
Pereitą
savaitę
kilo
gaiš
pakraipų, kuriems nepatiko
ematyti ir juo ilgiau straiB. Rizvanavičius
HAVERHILL, MASS.
šventę kuomet žmonės per- Daug nešulių iškratyta jieš- ras, naktį apie 3 vai. Sudegė matyti parapiją augant ir
uojama, juo toliau rodos
B. Bakanauskas
arti susirinko prie iškilmių kant revolverių bei bombų. lietuvių vertelgų tvartas ii didinanties.
Šv. Kazimiero dr-ja vasa C. Vinches
o galas. Iš pat pradžios
J. D. Regon
vietos, kazokai be jokių ce Kad ne tas šiaip būt viskas 4 arkliai.
Taigi pirmiausiai jie pra rio 1-ą d., savo mėnesiniame J.
traiko darbdaviai stengėsi
Uždavinis
buvę
ramiai.
remonijų, nei maištininkus,
Musų nekuriems spor dėjo tverti neprigulinčias susirinkime nutarė parinkti K. Abramavičia
sueiti į tarybas su darbinin
“Drgo” specialia koresp.
nei straikierius tik šiaip sau
M. Butkevičia
tams puolė į madą rogutėms nuo bažnyčios draugijas į aukų Lawrence’o straikie- J.
kais, bet darbininkai nesi romius žmones arklių užpa
Kieras
nuo kalno laidinties, net iš kurias patraukė daug neat riams; taip-gi nutarė pa K. Nedzinskas
skubino; dabar jau straikie kaliais grūdo nesuskaitomą
MINERSVILLE, PA.
likę nuo darbo laidosi. Ar sargių katalikų; toliaus jie siųsti nuo minėtos draugi M. Gudaitis
riai ima stengties per šio- minia atgal. Jie-gi, kazokai,
M. Kaskevič
kias-tokias tarybas šį-tą lai šaltai sau žiurėjo į tai kaip Su pradžia šių metų prasi jau tik tiek susipratimo1?... pradėjo rašinėt korespon jos kolektorius, kurie pa J. Egoto
dėjo pas mus didei stipri,
Šiaip, lietuviai užsilaiko dencijas į visokius bedieviš rinktų aukų po stubas. Už M. Merijon
mėti ir užbaigti straiką, bet
keletą vaikučių sutripė ir šalta žiema, nors sniego ir maišiai.
W. Ričko
Nesportas kus laikraščius, šmeižian kolektorius išrinkta:
S. F.
jau darbdaviai nebenori duo
Kata
kad keli žmonės atsidūrė nedaugiausiai yra. Taip lai
čias visokiais budais vietinį Dzingelevičius, M. Andriuš J. Dymskis
ti jokių komisijų. Ir juo to
net į Nevos ledą. Taip, Ame kosi jau antras mėnuo! Pe
K. Pečiukoniutė
kleboną. Reikia žinoti, jog kevičius ir M. Benkus.
liau juo aiškiau matoma kad
rikos kareiviai tai ne kazo reitą sausio mėnesį daugel GRAND RAPIDS, MICH. čia, kaip ir kitur, katalikiš Šv. Kaz. K. dr-ja iš kasos A. Kazlauskiutė
abrikantai geruoju šiuomi
A. Arlauskiutė
kai, nes tai ne laukiniai to jaunų vaikinų, vyrų, mote Grand Rapidso, Michiga- kų laikraščių labai mažai paaukojo $25.00.
K. Žemaitis
rpu neketina nieko duoti,
toriai bei kiti azijiečiai, ale rių ir vaikų pas mus išmirė, no valstijoj yra viena nau skaitoma, o visokie šlamštai, Kolektoriai surinko po K. Primas
arbdaviai ypatingai vra
J. Baltuškenis
neužgintina tas, kad indvi- tiek daugel mirimų jaunų jausių ir romiausių ligšiol kaip “Keleivis”, “Laisvė”, stubas 53.55,
J. Davičenka
šiuomi tarpu atsargus, kad
dualų, paskyrų asmenų tarp žmonių tokiu trumpu laiku. lietuviškų kolonijų Ameri “Kova”, pundais brukama Lietuvos Didžio kuni E. Valiukevičiūtė
nusileidimas prieš straiką
J. Jurelionis
jų tikrai pasitaiko kad per Minersville’je kaskart dau koje.
į nagus žmonėms, kurie ne gaikščio Gedimino Ukėsų Ch. Basmat
Lawrence, pagimdytų dau
uoliai pildo savaip supras ginasi lietuvių skaičius, nes
Pirm keliolikos metų bu laimė! nors persergėjami Kliubas paaukojo iš kasos Z. Biekšintė
gybę straikų tiek Massachutus įsakymus. Pavizdvn, atvažiuoja iš kitur. Daugelis vo vos kelios lietuvių šeimy dvasiškų vadovų, vienok rne- $10,00, viso $88.55, kurie ir M. Valiukevičiūtė
setts’o tiek ir kitų valstijų
J. Salkiavičius
vienas kareivis ant suolų sė turi savus namus. Yra ir nos. Skaitlius žymiai ėmė perstoja jų skaitę.
tapo perduoti Laivrence’o J. Tviska
miestuose: tie patįs Lawrendinčias moteris užkamandie- gerai prasigyvenusių lietu didinties nuo laiko, kaip čia
J. Jurgelevičius
Pikto įtekmė pasirodė traikieriams.
ce kapitalistai dar valdo
P. Rimkevičius
ravo “movė on”, kiti atimi vių, bet yra ir tokių, ką savo susitvėrė lietuvių parapija pirmiausiai tame, jog jie
dirbtuves ir kaikuriuose ki
Aukavusiųjų vardai ir pa E. Bruzeelevičiutė
nėdavo straikierių ženklus pelną palieka karčiamose, ir gavo savo kunigą. Gruo sumažino užsitikėjimą ne
P. Vencius
tuose miestuose, kame dar
vardės :
K. Pucis
su parašu “nebūk skabu” be svaiginamų gėrimų ne džio pereitų metų sukako apšviestų žmonių link jų 8. Dzingelevičius
1.00 V. Bingelis
bininkų padėjimas anaiptol
ir t.t. nors pulkininkas tokio apsieina net pagrabuose, ir septyneri metai nuo atvyki klebono. Kada atėjo laikas M. Andriuškevičius
.50 J. Aidukonis
negeresnis. Pragyvenimui įsakymo nebuvo davęs.
M. Benkus
.50 M. Meškinis
savo tautai tuomi suteikia mo čion klebono kun. V. išduoti metinį raportą iš pa P. Jankauskas
vis kilant ir kilant daugelio1.00 A. Karpičius
Ettor ir Giovanitti.
.25 J. Jurkūnas
svetimtaučių akyse paže Matulaičio, kuris ir sutrau rapijos įeigų ir išeigų, ko A. Kriukonis
gi dirbtuvių darbininkų al
Z.
Gudukas
/
.50 F. Veinutis
goms proporcijonališkai ne- Tardymas tuodviejų strai minimą. Bet yra čion gana kė lietuvius į krūvą (pirm mitetas pergąsdintas viso J. Norkūnas
.25 J. Valiukevičius
.25 A. Kazlauskiutė
idinant, nėr ką stebėties, ko vadų už “accessories” ir dorų žmonių, nemažai pa to vieni iš jų prigulėjo prie kiomis bedievių pliovonė- A. Biekša
.25 A. Verbiekienė
d kai-kurių dirbtuvių dar (padėjėjai) prie nušovimo sišventusių žmonijos gero lenkų, kuriems klebonavo Į mis ir grąsinimais ant jų pa M. Barišauckintė
ašėta
.50 A. Ranreliutė
ridini yra Jflesiok padir- Anna LaPezzi jau pasibaigė vei. Verta paminėti: Liet. mokantis lietuviškai kun čių nedi
J. Paplat
vietiniame teisme (korte), Pil. Blaiv. Sus. kuopą, kuri Pangonį
traiko ląį-Į
abudu užlaikyk dėl
J.

J.
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juos poterių, laidoja šven atlikinėti. Jei lietuvių baž nuoja, kad lietsargis stovi kio mažo žmogaus laidotu tųjų anglių kasyklose dirba medicinos, kurią aš mokitintoje vietoje — neišsimesi nyčios esi kai-kuomet užda čia-pat šalia lovos. Nenoras ves. Tą paniekinimą išrieš- lietuvių: po žome — 13,963, nuosi. Nežinau ką tas galė
<THE FRIEND)
(pav. Scrantone, sušlapti atnešė lietsarggį kia taip-pat nepadorus ly- viršui — 1,200 — viso 15,- tų turėti su kritika? Mau
juk iš visuomenės, noromis romos
dinčiųjų užsilaikymas ir ne 163. Neabejojame, jog ne rodos, kad kiekvienas žmo
Katalikiškas Laikraštis
— nenoromis darysi, kaip ir Brocktone, Mahanoy City ir bent sapne.
Pašvęstas Amerikos Lietuvių
visi, nors širdyje velniukas kitur) — tai yra tai niekeno Maža mergaitė, Onutė, ta atsakoma muzika. Tolesnia vienas lietuvis yra patekęs gus, bile spheroje turėda
Katalikų Reikalams.
ir šnabždės: “teima ją nela kito, kaip tik šiaudakatali- po paguldyta lovon be vaka me tyrinėjime pasirodo, jog į tarpą lenkų ir rusų (lenkų mas laisvę pasiskiria tą,
— Organas S. L. R. K. A. —
basis tą bažnyčią su jos rei- kių darbas. Šiaudakatalikis rienės. Naktį tėvai girdi. moteriškė kitados buvo įsi esama 29,223, rusų — 17,- kas jam patinka. Ir tai kad
Išeina iš Wilkes-Barre, Pa., kas
kalavimias!... ” Trečias sa piktįsis iš Tėvo Kazimiero <ad mergaitė per miegus sa mylėjusi į X-o brolį, bet jos 860(. Be to, Amerikoje gi čia yra ypatiškas pamylėji
ketvirtadienis.
ko pasenau, sveikatos nu misijų, bet plos rankomis ko: “Onutė turi daug gar tėvų įsimaišymas nedavė jai musieji lietuviai yra pa mas vieno arba kito dalyko,
A. L. R. K. K. Sąjunga - Leidėjai. stojau, giltinė į akis žiuri iki sukaitimui bedievių pra džių daiktų valgyti”. Sap už jo ištekėti.
Todėl X-o skaityti amerikiečiais, todėl ar kas butų žmonėms dau
Priežastis aiški: nas davė jai tą, ko jinai ne brolis ir išreiškia nepapras daug musų brolių rasime giau suprantamas pagal ap
Kun. A. Kaupas — Redaktoriui — kur mane dės, jei kojas kalbose.
misijonorius liepia atlikinė gavo nuo tėvų, prieš eisiant tą džiaugsmą iš to, kad ji 45,692 “amerikiečių” eilė mąstymą autoriaus. O gal
pakratysiu?...
Visas korespondencijas ir kito
nai galop atsikratė neken se. Galima tvirtinti, jog ne p. T. B. Stud. tą sakydamas
Iš tokią tai katalikių — ti tikėjimo priedermes, gi gulti.
ks** raštus reikia siųsti pas
mažiau, kaip 19 tūkstančių reiškia kad norėtų mano
apskritais ruožais imant — bedievis nuo tų priedermių Dr. Freud’ui sudaužė čiamojo vyro.
Rev. A. Kaupas,
Šiau- įrangų indą. Jisai gailėjosi Kitas pavyzdis:
lietuvių dirba kietose ang kalboms paskirti temas?
susideda ne-kuniginiai ar visai paliuosuoja...
34 Church St., Pittston, Pa.
Mergina
sapnuoja,
kad
į
jo
visą
dieną.
Naktį
jis
jau

dakatalikiai
katalikišką
laik
lyse.
Iš jų darbo minta Kaipo Studentui paaiš
ba, geriau sakant, šiaudiniai
Visus pinigus, ar tai prenume katalikai.
Jie jieško, kad raštį mes šalin, bet uoliai čia didelį troškulį ir sapnuo jos namus atlindo geltona “moterįs, vaikai, saliunin- kinsiu, kodėl nepaėmiau iš
ratos, ar tai už “džabsus” ar až
Jeigu Tamsta
apgarsinimus ir t.t. reikia siųsti bažnyčia taikytųsi prie ją skaitys laisvamanių organą. ja, kad neša jam šaltą van kalė ir pradėjo ant jos loti. kai ir kitokie “biznieriai”. medicinos.
tokiu antrašu:
norą, o ne jie prie bažnyčios Todėl katalikiška spauda denį tame inde. Jis godžiai Jinai pagriebė kalei už gal Šitų surašo nėra. Jų gali esate tikroje žodžio prasmė
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reikalavimą. Tie tai šiaudi stovi silpnai, kuomet bedie geria vandenį. Tokiu budu vos, nusuko sprandą ir iš būti daugiau, nekaip ang je studentu, žinote aiškiai,
314 R. Market St.,
niai katalikai drumzdžia ro viškų laikraščių leidėjai troškulys tampa užgesin metė ją laukan. Pabudus ji liakasių. Skaitykime, kad kad kliasose pirmiau negu
W1LK£H-BARRE, PA.
mybę parapijose, diktuoja tunka iš katalikiškų pinigų. tas, o branginamas indas atsiminė, jog vakar buvo lietuvių kietųjų anglių sri; pastoji ant philosophijos syatėjusi pas ją artima gimi tyje, yra nemažiau, kaip 50 llogismų, paveizdan: “omAr bus tai spauzdinimas konsti bažnyčiai “tiesas” ir “kons
Iš šiaudinių katalikų pu sugrąžintas... sapne.
tucijos, ar plakatų, ar tikietų ar titucijas”, tveria “nepri sės gręsią pavojus parapi
Šitokių sapnų prasmė aiš nietė ,prikaišioja jai viso tūkstančių.
nis homo ėst rationalis... ”
kitokie j tat panašus reikalai, rei
kių
daiktų
ir
išeidama
pa

ki,
kaip
aiškios
yra
priežasKą
jie
turi?
joms
ir
katalikiškoms
orga

klausomąsias
”
parapijas,
kia visados kreipties tuo pačia
(visi žmonės vra racijonaantrašu:
gudriai, bet visai neatsako nizacijoms. Deja tokiai pa tįs, kurios juos pagimdė. vadino ją geltona kale. Nak Jie turi septvnioliką di listai), arba Cosmalogia
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mai vadindami jąs “tautiš rapijai, kurios valdžia pate Žemiau privestas sapnas tį jinai per sapną atkeršijo desnių arba mažesnių baž (mokslas apie svietą), Ethi314 E. Market St.,
komis”, užlaiko Urbonus, ko į šiaudakatalikių rankas; reikalauja truputį paaiški savo priešininkei, pavirtusei nyčių ir vieną tik mokyklą ca Moralis (morališkoji eti
VVILKES-BARRE, PA.
kale, nes nusuko jai spran (Mt. Carmel). Mahanoy’ie- ka) ir tam panašių šakų ne
Mickevičius ir kitokius ku- deja draugijoms, kuriose nimų:
Visuomenės veikėjas susi dą.
Redakcija pasilieka sau teisę nigužius, neturinčius nieko viršų paėmė šiaudakataličiai pasistatė sau muro mo aiškina. Kodėl? Todėl, kad
taisyti, trumpinti arba atmesti vi bendro su Rymo-kataliką kiai! Ne atvirų savo neprie vaidijo, su savo politikos
Jaunikis sapnuoja, kad kyklą, bet ją patįs nesinau mokiniai nėra prisitaisę to
ens prisiunčiamus raštus.
priešu. Reikalas buvo vie važiuoja traukiniu pas savo doja. Šiaip jau turto ne per klausyti, kitais žodžiais sa
Laikas ir vieta raštų talpinimo bažnyčia. Šiaudiniai katali telių katalikai privalo bijokai drumzdžia romybę ir ties, bet tokių vilkų, kurie šas, tai-gi pradėjo vaidyties mylimąją. Atėjus konduk daug. Tikrai turtingų lie kant, ar jiems aiškins ar ne,
pridera nuo redakcijos.
Atmestieji rankraščiai nėra grą kataliku
organizacijose, pridengdami dar tikėjimo tarp savęs daug kitų žmo toriui, jis jokiu budu negali tuvių nei vieno, pusėtinai vistiek jie nieko nesupras.
žinami redakcijos lėšomis.
Rašyti reikia tik ant vieno pus bando išmesti iš ją katali skraiste, jau sėja nuodų sy nių, stodami tai už vieną, tai rasti tikieto, bet vis dėlto pasilaikančių keletas arba Jeigu tas neatsako, męs ga
lapio, paliekant plačius tarpas kystės dvasią.
Jei vienur vus katalikų tvirtovėse: pa už kitą pusę. Pačiam kovos nuvažiuoja, kur jam reikia, keliolika. Politikoje ir-gi ne lime paveizdan paimti iš getarp eilučių. Popieros nėra ko gai kitur matome, jog šventojo
rapijose, mokyklose ir or karštyje vieną naktį veikė ir randa, kad jo mylimoji ką reiškia — net tokiame nerališko mokslo, paveiz
lėties, nes korespondentams ir
jas sapnuoja, kad jis muša yra jau sušnekėjusi tekėti Shenandoah ’yj e, kur gud dan, trigonometriją, na ir
bendradarbiams rašant ant abie vardą nešiojanti draugija ganizacijose.
jų pusių, da-gi smulkiomis raidė susideda vien iš “šliuptarIš jų vaisių pažįsite juos! si su savo priešu ypatin už kito.
rus amerikiečiai lietuvių pradėkime aiškinti apie jos
mis, redakcijai labai dažnai pri
gais
ginklais
—
nupintais
iš
šiaudakatalikių
Ką toks spanas reiškia?
balsus moka taip susukti, funkcijas žmogui neturėju
sieina perrašinėti atsiųstus raštas. nią”, tai
kanapių
diržais,
pririštais
darbo
vaisiai.
Pasirodo, jog vaikinas bu kad lietuviai vis pasilieka siam algebrų ir geometrijų
Norint, kad raštas tilptų arti
Sapnai.
miausiame numeryje, rankraštis
prie storų kotų. Besimušant vo siunčiamas su reikalais į užpakalyje kitų tautų. Or apie siu., cos., tau., ir t.t.
Šiaudakatalikius gimdo
reikia pristatyti spaustuvėn ne vė
Ar sapnai, kuriuos sap abiejų diržai įra, bet veikė tolesnį miestą, kurį jis labai ganizacijomis lietuviai sto Klausčiau gerbiamo stu
liau. kaip 9 valandų išryto antra ištvirkimas. Tinginys, atša
dienyje (utarninke).
lėlis ir pasileidėlis nori kuo nuojame per miegą, turi ko jo daugiau, nekaip jo prie norėjo atlankyti, bet dieną vi žemiau už lenkus, slavo- dento, kiek tas vyrukas su
mažiausiai suvaržymu savo kį susirišimą su žmogaus šo. Tuo pačiu laiku jis mato. prieš kelionę jam tapo pasa kus ir net rusinus.
pras apie tas funkcijas? Ir
dvasiškame gyvenime. Jis praeitim, dabartim ir atei kad tokiais pat diržais mu kyta, kad reikalai bus atlik Nėra kuo girties.
kiek jam tas aiškinimas ga
geriau jaustųsi, jei nebūtą tim? Kitaip tariant, ar sap šasi tarp savęs kiti žmonės ti kitokiu budu. Tai-gi pa
li atnešti naudos?
nei bažnyčios, nei kunigo, nas gali persergėti žmogų ir kad jo šalininkų diržai mestas tiekietas reiškia ne
Tas pats yra ir su medici
prieš nelaimę arba išprana taip-pat,įra daugiau, nekaip įvykusią kelionę, kurią te Atsakymas “Ten Buvusiam
nei
išpažinties
nei
to
visko,
na, kad žingeidesni dalykai
Šiaudiniai Katalikai.
jų priešų. Viskas pasibaigia čiau vaikinas vis dėlto atlie
kas bakštena jo apmirusią šauti, kas bus?
medicinoje turi beveik visą
Studentui”.
Kiekvienoje
Amerikos sąžinę. Jam norėtųsi, kad Žmonės labai tiki į sap nieku — sapnuotojas pa ka savo sapne. Numylėtinės
savo kalbą susidedančią iš
lietuvių parapijoje rasi ma-Į draugija neverstu būtinai nus ką liudija suplyšusiej bunda, nepabaigęs kovos sutartuvės su kitu reiškia,
Beskaitant koresponden graikiškų bei lotiniškų žo
žiau arba daugiau tokią pa- atlikinėti išpažintį, kad iš tankaus čiupinėjimo sap- su savo priešu.
kad vaikinas jos tikrai ne ciją No. 2-ame “Draugo” iš džių. Taip kad kiekviena
rapijiečių, kurie vadina sa- bažnyčia butų užrašyta nynai, orakulai ir kitokie ne Šito sapno išaiškinimas myli ir savo sielos gelmėse, Mahanoy City, Pa., apie dalis turi didelį nuošimtį
ve katalikais, bet ištolo bi- taip, kad jis, o ne dvasiškoji prašyti paslapčių atidengė nesunkus. Gyvoji kova atsi nors neaiškiai, nori, kad ji prakalbas, žmogui ten neda- techniškų, žodžių. Paveiz
josi, kad jų kas nepavadintą vyriausybė butą jos valdy- jai, iš'kurių leidėjai turi sau kartoja sapne. Veikėjas nai velyk ištekėtų už kito. yvavusiam, gali pasirodyti dan, paimkime bakteriologi
kuniginiais. Žmogus, kursai toju, kad ne jis kunigo, bet nemažą pelną. Žinoma, svei nuolaidaus budo, kovoti su Panašiu budu galima iš abai keistai, rementies Ten ją, na ir pradėkime žmo
kunigą, paguodoja ir jo kunigas jo turėtą klausyti ko proto žmogus negali tikė nieku nenori. Tuo išaiškina aiškinti beveik visus sap Juvusio Studento aprašy nėms aiškinti apie Staphyklauso, jų akyse, tai kunigi- _ žodžiu, kad viskas butų ti, kad sapnavimas pav. tilto mi nepaprasti kovos gink nus, tik reikia vartoti taip mu, o ypač apie Klimo kal lococcus pyogenes aureus, j
uis. Gi nekuniginis katali- sudaryta taip, kad jis — tas reiškia prisiartinantį vargą, lai. Savo sąmonės gelmėse vadinamąją “psicho-anali- ią, kurią rašytojas stengia Diplocoecus intracellualarisJ
kas, jų nuomone, privalo šiaudinis katalikas — galė- o matyti kapuciną sapne — jis jaučia, kad jis su savo zę”, vadinasi, reikia tyrinė si nuo širdies negana kad meningitidis, Bacillus colil
kunigą niekinti, jam visame tų tikėjimo reikaluose elg- ai vistiek ką susitaikyti su partija yra silpnesnis už sa ti kiekvieną prisisapnavusį sukritikuoti, bet net iš communis ir t.t. Kokia
kaihe priešinties, jo autori- ties taip, kaip jis pats nori, neprieteliu, bet vis dėlto vo priešą, nors teisybė ir daiktą paskyrium, kol ne nokti.
jiems nauda bus iš to? Ma
tetą ant kiekvieno žingsnio o ne kaip bažnyčia mokina, sapnai nėra be visiškos reikalauja, kad jis gautų vir paaiškės, kaip žmogus jį
Linksma man yra skaity- no nuomonė — jokia negali
žeminti. “Kunigas tegul žiu- Šitus dalykus reikia gerai reikšmės. Vienos (Austri- šų. Todėl jo ginklas plyšta supranta pats iš savęs, sa ;i kritiški straipsneliai, nes būti. Čia gali žmogus pasi- )
ri savo altoriaus; jam nie- įsidėmėti, nes kitaip negali- os sostinės) profesorius greičiau, bet vis dėlto kovos vitai. Tuomet ir painiausi męs vien tik per kritiką pa- naudoti tik toks, kuris yra
sapnai ras aiškią prasmę.
kur kitur kišties nevalia” ma butų suprasti tos nepri- ?reud jau nuo dešimties me- pabaiga netikra.
;ėmijame savo klaidas bei sėdėjęs keliolika metų mo
— sako ne-kuniginis.
klausomosios dvasios, kuri ;ų yra sukėlęs didelius gin Daugelis sapnų apsiden Gali kas pasakyti, kad apsirikimus. Doros, logiškos kykloje ir yra prisitaisęs
Nekuniginiame katalike labai tėmvtina parapijose ir čus taip psichologų apie gia tokiais keistais rūbais, toks darbas tai nekaltas critikos turėjo didelę įtek klausyti to. O jeigu reikėtų
jungiasi krūvon du viens ki- kitose katalikų organizaci- sapnus. Jo nuomone, sapnai kad virsta juokingomis ne žaislas, tuščias laiko pralei mę musų apšvietoje, mūsų paskui kiekvieną žodį apsi
tam priešingu dalyku: pa- jose. Tečiau — kaip papras- esą ne kas kit, kaip tik paš sąmonėmis. Prasmę įgija dimas. Gal. Bet paklausyki akėjime ir musų doroje. stoti ir aiškinti jo reikšmę,
viršutinis išpažinimas kata- tai esti — nedoras daiktas eptų troškimų užganėdini- tik tuomet, kad tampa ati me, ką sako prof. Colvin.
Jeigu ne kritika, aš tikiu tai jau greičiau kalba išeitų
‘Sapnų tyrinėjimas yra cad visa žmonija kultūroje apie filologiją ne kaip apie
likų tikėjimo ir visiškas bando prisidengti gražiais mas. Kiekvienas žmogus yra dengta simbolių reikšmė.
svarbus... Paprastas gyventų kelis amžius atgal, bakteriologiją.
atmetimas dvasiškosios vy- rūbais. Tai-gi ir šiaudakata- visados pilnas įvairių-įvai Žiupsnelis pavyzdžių:
žmogus, jeigu tik pra
riausybės autoriteto. Užlai- likių judėjimui mėginama riausių norų, kurie reikalau Moteriškė sapnuoja, kad
y. paskiaus laiko. Tačiaus Tų priežasčių dėlei, ir
deda tyrinėti savo sap apgailėtina yra, kad ypač
kymas paviršutinių tikėji- duoti
vyliojančią
širdį ja užganėdinimo. Bet ne vi sėdi augštai, ant balkono.
pasirinkęs buvau tematą
nus ir supranta jų daugumo lietuviškų kritikų
mo formų — tai viskas, ko skraistį. Bažnyčia pastatyta si norai esti užganėdinami: Staiga gatvėje pasigirsta
daugiau prieinamoje t. y.
prasmę, gali sužinoti tankiausiai myli kritikuoti
katalikui — ne-kuniginio už lietuvių pinigus, tai kam žmogaus sieloje neretai atsi linksmo maršo tonai. Pasi
klausytojams suprantamo
apie save daug daiktų, vpatą, vietoj jo veikalą. Tas
nuomone - tereikia. Atlikai Į ją užrašinėti airių vysku- randa ir tokie troškimai, rodo laidotuvės. Grabas ver
je kalboje, ir tai tankiai
* • • 1S• v tūrių jisai sąmoningai nei žamas patrankos vežime, ap
kurių pirmiau nežinojo. pats yra ir su p. “T. B.
paskutiniomis velykinio lai-1 pui? — galima tankiai
maniau, kad tai yra mano
nejaučia. Štai šituose atsiti vilktas juodais audeklais, o
Daugelis darbų, kurie Stud.”. Vietoj, kad kriti
ko dienomis metinę prieder- girsti kalbant,
pereiga apsistoti ir paaiškin
jam rodosi, kad esti at kuoti mano kalbą, padaryti
mę — ir geresnio už tave ka- Klausimo branduolys guli kimuose ateina pagelbon jame guli kūnas pažįstamo
ti nekuriu terminų reikšmę.
liekami dėlei supranta kelias ištraukas ir parody
taliko negali būti, o jei dar tame, kad bažnyčia tapo sapnas — geradaris: žmo kaimyno X-o. Jai išrodo
Kodėl gerbiamasai neužmemų priežasčių, yra, tie
iškrapštei šiek tiek bažnv- pastatyta Dievo garbei, dva- gus per sapną gauna viską, keista, kad daroma tiek
ti, kad čia buvo šitaip daro- tėte kitiems mano draugams!
są kalbant atliekami
čios reikalams — tai tavęs siškai lietuvių naudai, tai-gi apie ką jo širdis svajoja, daug ceremonijų apie tokį
dyta, čia taip, kas yra klai už nepaėmimą savo šakojej
visai dėl kitų motivų.
privalo klausyti visa para- privalo ir būti dvasiškos vy sapne jis randa užganėdini mažą žmogų. Paskui karsto
dinga pagal tokius ir tokius temos? Taip ir p. Dambracį
Žmogaus
gyvenimas
pija!...
riausybės globoje. Vyskupo mą net savo slaptų-slapčiau- eina nabašniko sesuo ir bro
kas ima mediciną, o kalbėj į
pilnas prigaudinėjimų, tyrinėjimus arba išrokaviTokie šiaudiniai katali- tautystė nesveria čia nieko siųjų troškimų. Ulinojaus lis, paskui juos dar dvi sesemus ir teisingiau butų ši iš biologijos. Jasinskas mo
profesorius ri — visos apsirengusios
o daugiausiai tų apga
kai, tiesą kalbant, katali- Klausimas susipainioja la universiteto
kinasi pharmaceutu, o kal
drapanomis.
vimų — tai paties sa taip; iš tokios kritikos bckais seniai yra nustoję būti, biau dar tuo, kad bažnvti- Colvin duoda sapnams dar šviesiomis
abėjonės pasinaudotų ne bėjo iš istorijos. Žiūrint į
vęs. Apgauname kai
o jei prisilaiko šiaip-taip ti- nio turto tautiškumu la- praktingą reikšmę: per juos, Kompanija užsilaiko visai
vien skaiytojas bet ir ypa- p. T. B. Stud. išvedimą, tai
kadą kitus, bet dažniau
kėjimo formų, tai visai dėl- blausiai rūpinasi tie, ką ne esą, žmogus gali pats save nepadoriai, ypač Xo brolis:
ta, kurio kalba ar raštas yra šitaip išeina: kad vienas už
apsigauname patįs sa
ko kito. Pav., pridera ne-ku- ra prisidėję nei truputėlio pažinti tikriausioje švieso jis garsiai juokiasi, mosuo
kritikuojama. Bet dabar į pavogimą kepalo duonos tu
je — pamatyti savo silpny ja rankomis ir šoka, lyg bu
ve. Tyrinėjimas ir aiš
niginis lietuvis į draugiją, prie to turto sukrovimo
ri būti pakartas, o kitas tu
kinimas savo sapnų gali vietą to, p. T. B. Stud. pa
kuri reikalauja būtinai atli- Panašiai pasielgiama vi- bes, savo slaptingiausius no tų išėjęs iš galvos.
sijuokia it mažas vaikas iš ri būti apdovanotas kuom
Pirmu žvilgsniu sapnas
privesti mus prie aiš
kimo velykų priedermės — suose į tat panašiuose dalv- rus.
mano ypatos pridedamas, nors!!?
Sapnai dalinasi į du sky yra nonsensas, klejojimas ir
kaus supratimo, kuo
na, ką darysi: reikia eiti iš- kuose. Tų pasielgimų pa
kad “buvo stoka darodimų, Toliaus p. T. B. Stud. sa
ištiesų esame, ir tokiu
pažinties bent sykį metuose grindų yra ne noras ką no rių: paprastus, kurių pras tik po gilesnės analizės įgija
(o nežinia kam?) Trumpai ko: “Mokslinčius visų pir
budu paskatinti prie
— iš draugijos juk neišsi- rints gero atsiekti, bet mė mė aiški kiekvienam, ir sim prasmę.
sakant, kalba buvo regresv; ma pranešė, kad katalikiškų
pakėlimo augštyn savo
mesi, ypač kad esi kokiu ginimas išsiteisinti iš ken boliškus, kurie reikalauja Moteriškės vyras yra gir
viską, į vietą atnešti šį tą jausmų neužgausiąs ir kal
minčių ir darbų”.
nors draugijos viršaičiu, kimo kitų žmonių — geni kartais ir gilaus paaiškini tuoklis, Jinai jau seniai
gero klausytojams”.
bėsiąs bešališkai, bet tai bu
nustojo jį guodoti ir seniai
(Independent, Feb. 15.
bet kad įmanytum, tai ve- katalikų — geroms pastan mo.
Pirmiausiai
p.
T.
B.
Stud.
vo tik žodžiai”. Ištikro, ar
Nakvoja žmogus svečiuo- trokšta jo atsikratyti. Taigi
1912(.
lykinės atlikinjėimą visai iš goms.
net su sarkastišku juoku, Tamsta nesupratote mam
♦institucijos išmestum... Šiaudiniai katalikai savo se. Pabudęs naktį, jis girdi, mato jį grabe, bet kaimyno
turbut mano, kad pasijuoki ar norite pasijuokti
turi žmogus pačią, širdyje labai trr•uw5tl!?8c}a( kad lauke lįja. Jam tadą at-|X-o pavidale. Savojo vyro Lietuviai Angliakasiai.
mas turi didelę svarbą ar- ypatos pnk^kštydąj
kinimas
apsireiškia
si, —'.t*'*- 1
Valdiškoji statistika r pirmtutuose, užmeta man, “nn'ksbnčii
vardan,
ie- kodėl AŽ ne
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Katalikų vyskupas sužeis
tik gaila, kad jo nesitikiu, mokina tuos dalykus vien originatorium. Kiekvienas žinu atgal p. Klimo žodžius: sakyti, kad p. Klimas visai
tas.
nei nesapnuoju dasiekinie. todėl, idant užgauti katali faktas, arba teisingiaus, iš “kam gaudyti žuvis po vė dalyko nesupranta. Kad aiš
Baltimore, Md. Vasario
Laikau jį stačiai už išjuoki kiškus jausmus, tada nuo vedimas, buvo paimtas iš II ją?” Toliaus dejuoja p. Kli kiau butų, paimkime, kaipo
23. — Netoli nuo Virginia
mą ir man jis taip išrodo, širdžiai mėtočiau p. Studen vol. Chaimberlin ir Sallis- mas, kad tik pasijuokiu iš pavyzdį, stalą stovintį kam
=D G
Capes garlaivis “Suvanee”
kada vpata vienokiu arba to pabriežti aškią liniją, ko berry geologijes, abudu yra jo, o ne kritikuoju. Aiškus baryje ir apkrautą visokiais
Didelis gaisras.
ant kurio važiavo Altoonos
kitokiu budu negali įkąsti kios kalbos ir kokis mokini profesoriai Cbicagos univer dalykas. Jeigu daiktas nėra stikliniais daiktais. Kas
— pravardžiuoja jį. Beabe- mas yra tiesiai priešingas sitete, apie nebūtas iš testo verias tikros kritikos, tai jį nors paėmęs stalą apverčia, Houston, Tex. Vasario 21 <PaP vyskupas Gan-ey Iijonės, jeigu p. T. B. Stud. ir traukiantis it . kriukiu “Youngs Astronomy”, tad nustumia pajuokimu arba visi stikliniai daiktai nu čia siautė baisus gaisras, kosi pagautas vėtros, ir lai
mano, kad inteligentiškai brangiausią daiktą iš taip jeigu tie žmonės rašė ir ma uštyĮėjimu, ir antra vertus, krinta ir sutrūksta į šmote kuris veik nušlavė visa mies vui besiblaškant J. M. Garypatai pritinka pravardžiuo didelio nuošimčio žmonių — tė logiką tame, man išrodo, paprastai taip yra, kad kok lius. Ar-gi tasai žmogus bus telį.
Blėdies padarė ant vev likosi parmestas ant
ti kitą žmogų, tada aš netu tikėjimą. Tada, žinoma, pa mano protui svarstant, tu sai būva šūktelėjimas, tok kaltinamas tik už stalo par $3,000,000, apie 2500 žmonių grindų ir dalimis sužeistas,
riu jam jokio atsakymo. To- gal p. T. B. Stud. išvedimą, rėtų, jeigu jau ir “nesvei sai ir aido atsiliepimas. Stu vedamą? Ne. Kiekvienas jį liko be pastogės. Taip-gi su taip kad turėjo pasiduoti liliaus, kaslink užgavimo ka katalikas negali eiti į uni kas”, tai nors negadinantis dentas p. Klimas užmeta apkaltįs ir už sudaužymą naikino gaisras ir Šv. Petri gonbutin.
talikišku jausmų. Pavau- versitetą, nes ten atims nuo nervų būti rašymas. Ta- man, buk aš noriu jam te stiklinių daiktų. Panašiai ko katalikų bažnyčią.
dinti susitikus ant gatvės jo tikėjimą, kada jis neis į čiaus jeigu p. T. B. Stud. mas kalbėjimui skirti. Visai yra ir su p. Klimu. Užmušus
Reikalingas kriaučius.
Laisenai Orlaiviams.
žmogų durnium, tai kiekvie universitetą, reiškia jis ne mato ir gali darodvti, kad nemanau. Turbūt p. Klimas piemenį, avelės visai lengva
nas gali tą atlikti, bet jeigu tiki mokslui. Ar taip gi rea- toks blogas yra kaipo hypo- tamsoje skaitė tą korespon bus užmušti.
Albany, N. Y. Vasario 21. Pajieškau gero kriaučiaus.
reikėtų darodvti, tai tik ma liškuine yra? Baisiai neno tezai, lai parašo kritiką denciją, kad tokių nesąmo Neteisingas šmeižimas ku — Valstijos senatorius Mc kuris gerai nusimano apie
žas nuošimtis tegalėtų, ir tai riu patarimu niekam duoti, tiems vyrams. Nežinau ar nių surado. Ar gal norėda nigų, yra tikėjimo griovi Manus įnešė legislaturon tą darbą. Darbas ant visa
dos. Mokestis nuo dienų ar
jeigu ištikro pavadinta ypa- bet priverstas tarti p. T. B. jie galės atlaikyti ar ne, bet mas išsisukti, griebėsi prie mas, nes prašalinus kunigi bilių, kuriuo reikalaujama,
ba $8.00 už koto padarymą
ta butų tuomi. Tas pats ir su Stud., kad nestatytų taip že keturi metai atgal, rodos nebūtų daiktų? Aiškiai ko ją, tikėjimas patsai grius. kad už kožną orlaivį butų
ir daugiau.
uždėti
mokesniai
$5
metams,
p. T. B. Stud., jis turbut mai katalikų, nes jiems “Popular Science Month- respondencijoje
pervesta Ką tamsta atšakiai, užklau
Atsišaukti reikia ant šio
įdėjo tą vien tam, kad pail mokslas taip yra mielas, gal ly”, jie atlaikė visasvietinę mintis, kąd visupirmu rei sus vienam klausytojų, ar o orlaivininkams — $2 me
adreso:
ginti korespondenciją, arba net ir daugiau ne kaip ki kritiką. Butų baisiai links kia daiyti kas gerai žinoma, yra dangus ir pekla? Kokią tams.
St. Konstantinavičius,
kad patikti katalikiškam toms sektoms. Ir jie šian ma matyti gryną lietuvį tar o niekados nesigriebti ko tuomet davei tamsta mintį? Audėjų straikas platinasi.
406 w. Federal st.,
laikraščiui. Kodėl jis neiš dien nei truputį moksle ne kuojantis su dideliais auto nežinai. Netik mintis, bet Ar ji nebuvo užgaunanti ka
Youngstown, Ohio.
Nevv Bedford, Mass. Vas.
traukė ištraukų iš mano stovi žemiau už kitus tikėji ritetais.
ir žodžiai patvirtina: ko pat talikiškų jausmų? Ir dar 26. — Ir čia pametė darbą
kalbos, kur aš bučiau šmei- mus, vien todėl, kad neseka
E. G. Klimas, B. S.
sai nežinai, neaiškink ki kaip. Kokia buvo mintis 150 audėjų, kaipo išreiški
žęs religiją, jos principus mano oponento nurodytu
Medicinos Studentas tiems”. Kur čia nors ma dialogo? Turbūt p. Klimas mui pritarimo Lawrence AUKOS ŠV. KAZIMIERO
arba darbus“? Kodėl? Kam keliu.
Philadelphia, Pa. žiausia mintis arba žodis tik tuomet supranta, kada straikieriams. Straikams ga SESERŲ VIENUOLY
žuvis gaudyti po vėją? Vie Toliaus p. T. B. Stud. sa
NUI.
skirti temas? Jeigu tamstai jau kirviu į kaktą kerta. lo nesimato.
natinis dalykas, kas galėjo ko: “Stvėrėsi prirodinėti
būti priešingas studentui tikrumą šio uždavinio “že Kritika p. Klimo straipsne butų nusisekus kalba, jeigu Tai-gi malonėkie suprasti, Jung. Valstijų senatorius Iš. Šv. Kazimiero parapijos
Pittston’e, Pa.
prineipališkame
skyriuje, mė neturi pradžios, yra ne lio: “Atsakymas ten būtumei atsakančiai priro- kad ir be žodžio “katalikas” Pointexter, kuris buvo at
dęs,
nei
pusę
žodžio
nebū

galima
tikėjimo
jausmus
siųstas
tyrinėti
Lavvrence
’
o
buvusiam studentui”.
tai pasiskundimas ant Ma- mirtinga materija, amžina,
Stambesnės aukos: Bal
čiau
prataręs.
užgauti.
Dabar
pažiūrėkime
straiką,
pasakė,
kad
čia
ne

hanojaus klebono už nepa- ir tik seiliaus bffvo kitoniš Pavaduojant mažą valan
čiūnienė V. 2.00; Paukštis
skolinimą rašomosios lentos. koje išvaizdoje. Bet priro- dėlę didžiai apsunkintą Nors nenorėdamas, bet kaip skamba p. Klimo pa teisybė viešpatauja. Polici T. 2.00, Bulevičius J. 2.00,
Bet visgi nedailu butų stu dinėjimai ėjo sunkiai. Stoka “Draugo” korektorių, pa turėjau patarti kad aiškin siskundimas ant Mahano ja, milicija, teisėjai ir val Miliauckienė M. 2.00. Po
dentui iš adatos padaryti buvo paremiančių argu teko man peržiūrėti p. Kli tume! dalyką gerai žinantį jaus klebono. Dėliai aišku džios advokatai eina ranka $1.00: Nebijonaitis L., Strau
Alpus ir siųsti į laikrašti. mentų. Graibė iš visų pusių mo straipsnelis. Studentas arba, norint nežinantį aiš mo, atkartosiu visą atsitiki rankon su fabrikantais ir kas M., Gataveckas P., Kal
Kad jau tą padarė, nors rei prirodinėjimus, bet nežinia p. Klimas atsiuntė į “Drau kinti, pirma ištirti, gerai mą, kurio patsai buvau liu nori badu numarinti strai vaitis J., Vierzbauckas V.,
kėjo paminėti priežastį, nes dėlko vis nelipo, o kartais go” redakciją straipsnelį: apsvarstyti ir tuomet pa dininku. Išvakaro atėjo p. kierius.
Žvirblys S., Seilius M., Meduoti
žmonėms,
tuomet
Prieš
socialistus.
Jasinskas
pas
Mahanojaus
skaitytojas ištiesų gali pa net priešingi jo tematui”. “Atsakymas ten buvusiam
kočinas S., Vitkauskas M,,
šviesti
jų
protą;
kitaip
nie

kleboną
prašytų
rašymui
manyti, kad Mahanojaus Pasakymas, tuo tik ir palie studentui” ir kalbą parašy
Mihvaukee, Wis. Vas. 23. į Liukams J., Šuliauckas J.,
Dėlei tos lentos. Klebonas išreiškė — Republikonųir demokra-įPranušekvičius V., Čižiausklebonas užmušė mano bro ka. Šiandien žmonės jau ant tą, kaip p. Klimas sako, ko gero nebus.
lį ar ką tokio baisiai biau- tiek yra pakilę, kad pasa prieš kalbėsiant Shenan- priežasties neprieštaravau norą paskolinti, bet kartu tų partijos susijungė krūvon i kas J., Jonuška J., Galinis
raus padarė. Ypatiškai, aš kymams reikalauja paliudi doah ir Mahanov City, Pa. pp. Dambrauskui ir Jasins- paaiškino p. Jasinskui, kad ir pradėjo antisocialistišką,
Navarauskas P., Makar
neturiu nei
mažiausios jimų. Ir aš netikiu, kad tam Labai nudžiugau, pamatęs kui. Dar pratarsiu, kad p. neseniai dar esąs čia klebo kovą, kad atėjus miesto rin- S., Andruškevičienė J., Šalskriaudos nuo Mahanojaus gerbiamieji “Draugo” skai kritiką mano koresponden Klimas turbut ne medicinos nu, parapija nenori jo pripa kimams ‘pravaryti socialistų čius J., Nemetkevičius A.,
studentas, bet kitokio fakul žinti ir nenori jam leisti val kad atėjus miesto rinki-! Rusinavičius P., Kavaliaucklebono.
tytojai tikės. Nes aš visai cijos, bet kartu prisiėjo ap
Ir aš jį gerbiu už jojo ge nesistengiau darodvti, kad gailestauti, kad p. Klimas teto, jeigu nerandą medici dyti liglaikiniais parapijos inams pravaryti socialistų, kas P. Smulkesnių aukų:
$29.05. Viso: $59.05.
rus darbus kaip ir bile vpa- medega yra nemirtina, nes nej ieško teisybės. Nerūpi noje naudingų supranta daiktais. Dėlei tų priežasčių miesto administracija.
I
tą užsitarnavusią gerbimo jeigu aš negalėjau gauti ra jam paaiškinimas, teisybė, mai žmonėms perstatyti da kad iš mažo dalyko nesukė
Bent kartą.
Stoinmerville, Pa.
Ir aš jį nevadianu tokiu, ar šomosios lentos, iškur aš ga bet rūpi išsisukimas,- kuris lykų. Šimtą kartų ne viena lus triukšmo, nenorėtų pa
naudingesnė skolinti lentos. Užklaustas Ne\v York, N. Y. Vasario Stambesnės aukos: Tulaba tokiu, bet vien pasiskun lėjau gauti chemiko-phyziš- priveda jį ištarti neteisybę tema butų
džiau keliuose žodžiuose kus aparatus, idant tą daro- ir apsilenkti logiško priro- žmonėms iš medicinos, negu p. Jasinskas ką mano apie 25. — Ligšiol tiek varginęs | ba M. 2.00, Griškonis M.
žmonėms, kad man butų dyti, viskas ką aš sakiau, tai dinėjimo. Pažiūrėkime kaip iš astronomijos. Viends ge tą, anasai pakraipė galvą ir savo slaptybėmis Amerikos 2.00.
ras tamstos žodelis, pratar sutiko su klebono nuomone. liaudį, pulkininkas Teodoras Po $1.00: Zdanavičius A.,
buvę daug patogiau turėti physika ir chemija darodo, tad atrodo.
Rooseveltas, pagaliaus pa- Pypąs V., Čekaitienė A.,
lentą, bet ne popiera.
kad medega yra nemirtina
Studentas p. Klimas vadi tas iš medicinos, mažu butų Tuom viskas ir pasibaigė. skelbė viešai, kad jis kandi-I Žvirblys J., Stočkunas V.,
Dalykas tame buvo, p. ir negali būti musų jokiais na mano korespondenciją prašalinęs vargą kelių žmo Kaip-gi p. Klimas pasiskun duos ant prezidento. Tas ne-■ Maslauckas A., Gudauckas
Jasinskas nuvėjo pas klebo- išradimais sutverta, paimda kritika. Skundžiasi, kad to nelių. Tik pažiūrėk tamsta dė ? Atkartosiu p. Klimo pa - mažai nustebino nekurius J., Šalčius P., Keblikas P.,
nš paprašyti rašomosios len mas stalelį už pavyzdį. Iš ji kritika niekam netikusi į lietuvių kasdieninį gyveni siskundimo žodžius, kuriuos politikierius, o ypač dabarti- Leonavičienė V., Kuzmic
tos; kaba buvo kalbėta, sa tikro, tai jau yra juokingas ir kad kritikuojama yra vpa mą, o pamatysi medicinos dar atsimenu.
kas A., Parulis A., Savickas
nį prez. Taftą.
kiau jeigu padarysime ma ir apgailėtinas užsipuoli ta, o ne veikalas. Savo ko- mokslo reikalingumą. Pa Pabaigęs savo kalbą, p.
M., Besasparis V., Šūkis P.,
žiausią blėdį — atlyginsi mas. Nejaugi, mano mielas respoųdencijos visai nema imkim ir bekteriologiją.Kas Klimas su įnirtimu pasi Nori prasilenkti straiko. Mikalauskas J., Vaškunas
me; nežinau ar jis taip pa draugas(sakau draugas, nes niau pavadinti kritika. No tamstą verčia aiškinti bak skundė
šiais
žodžiais: New York, N. Y. Vas. 25. K., Novickį A., Norko K.,
terijų
vardus?
Ko
lįsti
į
fi

sakė ar ne, bet jis nuo kle ir aš esu studentu, arba kaip rint parašyti kritiką kokio
“Daug geriau bučiau galė — čia traukiasi tarybos Plautkis A., Žukauskas A.,
lologiją?
Ar
negali
paaiš

nors
veikalo,
pirmiausiai
bono rašomosios lentos ne p. T. B. Stud. mano, nors
jęs išaiškinti, jeigu bučiau tarp mainierių ir mainų sa Kedenė J., Judeikis K.,
gavo. Taigi, jeigu męs gavo vardą nešioju) nežino, kad reikia tą veikalėlį gerai ke kinti bakterijų veikimą ir turėjęs rašymui lentą. Va vininkų pasiuntinių. Mai- Geisčiunas A., Sakalauckas
me Shenandoah,vje, nuo kiekviena pradinė net che letą kartų perskaityti ir įsi apsisaugojimo nuo jų būdą? kar draugas buvo pas klebo nieriai nori išgauti pakėlimo K., Bernotaitis A,. Morkū
anglo, kodėl negalėjome mija ir phyzika po antgal- gilinti į jo mintį. Nuo ma Ar tas nebus naudinga? Ar ną, prašytų lentos, bet ne algų, nesą dabar viskas taip nas M., Novikas J. Smulkes
gauti nuo klebono, kuris tik viu “Konservatizmas Ener nęs to reikalauti yra negali nenaudinga lietuviams bu davė. Ot tai jūsų vadovas! pabrangę, kad ant dabarti ni ųaukų: $16.15.
roje žodžio prasmėje priva gijos, sako su storoms rai mas dalykas. Girdėjau p. tų išgirsti žodį iš higijenos? Šviesos platintojas. Jisai nių algų negalima pragy Viso: $48.15.
lėtų šviesti lietuvius. Čia dėmis kad “Matter cannot Klimo kalbą vieną tik kar Tai tamstos, kaipo medici stengiasi atitolinti nuo žmo venti. Tarybos vedamos at
Barhertown, Pa.
reikia dą priminti, kad kun. be destroyed, nor created”. tą. Iš vieno sykio girdėjimo nos studento,7 dalvkas. Ne- nių apšvietimą. Stengiasi, sargiai ir norima išvengti
Kaminskas, (ačiū Jam) su Netikėkite man, bet dėl Die gali likti tiktai abelnos min- galiu suprasti ką tamsta kiek galėdamas, užlaikyti straiko.
Po $1.00: Marcinkevičius
noru butų davęs, bet mums vo meilės, tikėkite phvzi- tįs, abelnas turinys, kalbos manai apie mediciną! Gal tamsybėje, kad tamsuolius
J., Hosker J., Lisinskas L.,
8 vaikai nunuodyta.
netiko. Nejaugi, vieno ku kai!!! Žinoma, jeigu Tamsta essencija. Ištraukas, kaip tik, rašydamas man atsa lengviau galėtų išnaudoti”.
New York, N. Y. Vasario Karužis A., Augustaitis A.,
nigo principai yra toki, o netikite principams phvzi- p. Klimas reikalauja, gali kymą, svetimtautiškų žo
Tais ir panašiais žodžiais p. 23. — Aštuoni kūdikiai, visi Veverckis St., Belkevičius
kito kitoki? Nors žinoma, kos ir chemijos, tai verčiau ma daryti tik turint prieš džių pavartojai, kad aptem
J., Nišmona M., Šnirpunas
Klimas, kaip sako, pasiskun
kad tai yra Jo apsoliutiška neargumentuokime.
savo akis veikalą arba jį dinus dalyką ir taip pasiro dė. Dabar aišku skaityto neturį nei po šešius mėne J., Stepulevičius K., Barštys
sius, likosi užnuodyti su pie
laisvė tame, bet-gi aš taipgi Toliaus sako “Iš teisybės mokant atmintinai. Aš tik dyti teisium? Šiais laikais
Pr., Dabulis J., Trakymas
jams
visas
dalykas.
Jeigu
p.
nu ir tuoj’ visi išmirė.
galiu pasakyti kad negavo moksliškai padaryti teisybę šiandien, turėdamas prieš ne taip lengva.
V., Žalnieraitis A., ValinTaipgi p. Klimui nepatin Klimas nors ketvirtą dalį Pieną užnuodijusi kokia čius V. Smulkesnių aukų:
me, ir tai rodos nereikėtų tai yta nelengvas daiktas”. akis p. Klimo straipsnelį,
pykti, nes teisybė. Aparto Gerbiamasis, nežinau nei ką galiu tą padaryti. Nesupran ka vardas “mokslinčius”. butų padaręs, ką padarė ge tai pakvaišusi mergina; taip $8.95. Viso: $23.95.
to, aš tikrai žinau, kad nei ant to atsakyti, kaipo stu tu dėlko p. Klimas reikalau Tai ne mano dalykas. Pata ro lietuviams savo gyveni yra spėjama.
žodžio “katalikas” nevar dentui. Na, priverstas esu ja negalimo daikto? Savo riu p. Klimo apie tą pasitei me Mahanojaus klebonas,
Gal duos
Inkerman, Pa.
tojau per visą savo kalbą, aš sakyti, turbut nežinot ką žo korespondencijoje mėčiau rauti pas to vakaro pirmsė- lenkčiau šiandien prieš jį Columbus, Ohio. Vasario Stambesnės aukos: Sau
nieko neužmečiau tikėjimui, dis hypotiza reiškia, klaus tik kėlės mintis, suvadžio dį. Aš tik galiu atkartoti galvą. Kur teisybė? Gražus 25. — Valstijos konstituciji- dargas P. 2.00, Pūkelis Pr.
žodžius: p. Klimo pasiskundimas! nės konvencijos pasiunti 2.00.
neigi jo platinimui nes tai čiau Tamstos, ar hypoteza tiems p. Klimo kalba, klau korespondencijos
nebuvo mano užduotis tą yra tiesa pagal Jūsų žody sytojams, bet kritiką pali “pradėjo pirmsėdvs persta- Jeigu p. Klimas kirstų kam niai, 16 iš 21, balsavo už da Po $1.00: Mačiuta M., M ii
rišti, ką gali paliudyti klau ną? Ar matėte kada, kada kau patiems girdėtojams. tydams studentus kaipo di į ausį, tai turbut pavadintų vimą moterims balsavimo kevičius J., Bartašiunas J.,
sytojai arba gerb. ‘Draugo’ hvpotezos hutų kur nors ga Čia buvo tiktai girdėtojams delius mokslinčius išsilavi paglostymu. Mano nuomonė teisių.
Žilinskas A., Tamošiūnas J.,
redakcija, kuriai pasiunčiau lutinai darodomos? Ne, ne, pagelta pervesti kritiką.
nusius tose mokslo šakose”. čia ne pasiskundimas, bet
Raižys P., Bartašiunas M.,
$1,000,000 muzėjui.
nuplėšimas
garbės,
atėmi

savo kalbą, nes buvau para ne! Žinote, kad tai yra daAr
dabar
p.
Klimui
aišku
iš
Kiekvienas, skaitęs maco
New York, N. Y. Vas. 20. Saudargas A., Gudauckas
mas
gero
vardo,
kuris
kiek

ižęs ir išmokęs.
kur
paimta
vardo
“
moks

leidimas, aiškiau sakant, t. korespondenciją,
neranda
— Bankierius F. L. Leland J. , Burba J., Juknis J., Vavienam
žmogui
yra
branges

Jeigu p. T. B. Stud. ma y. inteligentiškas spėjimas. ten kritikos p. Klimo vpa- linčius” mintis? ' Ko-gi no
paaukojo milioną dolerių siliauckas K., Jakučionis S..
nis
už
liglaikinį
turtą.
Toki
ino, kad hvpotezos išmąsty Ir aš niekad nesakiau, kad tos. Nežinau, kaip tad p. rėti nuo manęs? Kaip tą
Metropolitan Dailės Muzė Marcinkevičius M., Bugedalykai
žmogui
inteligentui,
žodį
“
mokslinčius
”
,
pridė

rackas A,. Kuzmickas A.,
tos per Chicagos universi tai yra tiesa, bet sakiau kad Klimas rado? Gal nesupra
jui. Gera auka.
studentui,
kaip
p.
Klimas,
Marcinkevičius J., Zeveekis
teto profesorius, priešinasi gali būti taip. Kam nuo ma to ką reiškia sukritikuoti jus prie p. Klimo suprasti,
Da
socialistas
majoru.
baisiai
nepridera.
Aš
patar

K. , Lada A., Karpinskas J.,
lai sprendžia skaitytojai.
tikėjimui, jeigu jis mano, nęs reikalauti da rodyti kai vpatą ?
tad tie dalykai, kurie net no tiesa? Toliaus sako p. T.
Sukritikuoti vpatą — reiš Toliaus p. Klimas giriasi, čiau p. Klimui pačiam susi Bemidji, Minn. Vasario Šatrauckas J., Labašaucertuose yra parašyta ir iš- B. Stud. “nesveikas logiš kia nupiešti žodžiais jos pa kad katalikiškų jausmų ne dėti tuos žodžius į kišenių, 21. — Laike miesto rinkimų kas K., Kižvs J., Krutulis
uldoma aukštesnio klia- kas i protą kalbėjimas”. Gal viršutinę ir vidurinę, į vir užgavęs, nes visoje kalboje nes jam jie labiau pritinka, majoru išrinkta socialistas, M., Ramanauckas S. Smul
tai buvo vienatiniam p. T. šų apsireiškiančią išvaizdą. žodžio “katalikas” nevarto kaip tai skaitytojai mato iš F. Malzan; taip-gi išrinktas kesnių aukų: $13.40. Vi!
ir jeigu j:
kad B. Stud., nes aš neesu t Ar-gj.tas yra mano kores- jęs ir nieko tikėj imui^neuž jo pasielgimo, kalbos ir n socialistas ir vienas z aldęr- $42.40.
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Vienatinis Lietuvis Kostnmeriszkas
amato.
“
Draugo
”
Agentai.
— Tikrieji miestelėnai ? — užklausė p. Klaipolius.
KRIAUCIUS ATHOL’E
— Nei vieno kaimiečio ten nerasi. Ir man rodos, var
Siuva Visokius Vyriškus ir Moteriškus Rūbus.
Rev. J. Sutkaitis,
giai jis tave imtu, nežiūrint net į mano patarimą, jeigu 2112 Sarah
Kiekvienam pritaikau pagal jo norą ir pasiuvu
st., Pittsburgh, Pa
pagal naujausias madas. Išplaunu, išvalau, išprosiVertė JONAS KMITAS.
jam dabar nebūtų pritrukę pagelbininkų, — atsakė žydas.
K. Strumskas,
nu ir sutaisau senus vyriškus ir moteriškus rūbus ir
iš senų padarau kaip naujus.
190
High
st.,
Brooklyn, N. Y
—
Ar
man
reiks
duoti
pinigų?
—
paklausė
Nojus,
su

VISĄ DARBĄ GVARANTUOJU.
(Seka.)
Juozas Milašauckas,
Iš aplinkinių miestelių atvažiavusiems užsistedavęs į kelinių kišenių.
Forest City, Pa. t
liuoti siutus, apmoku kelionės lėšas neviršiau 75c.
— Be to vargiai bus galima kas padaryt, — atsakė žy
Reikale kreipkitės pas savo tautietį, o busite už
XLIII.
T. Kizevič,
ganėdinti.
Box 1G7,
Minersville, Pa.
das labai griežtai.
PETRAS BUZEVIČIUS,
M. Karbauckas,
Kur parodyta, kaip Gudrusis Sukčius pakliuvo bėdon.
252 SOUTH ST.,
ATHOL, MASS.
— Vienok dvidešimts svarų — tai dideli pinigai!
52 G st.,
So. Boston, Mass.
J. Mikutaitis,
— Bet ne tąsyk, kada jie yra notoje, kurios pats ne
— Tai tamista pats buvai tuo savo draugu, apie kurį
TfiMYKITE LIETUVIAI.
1327
Rebecca st., S. S.
man kalbėjai*? — tarė Nojus Klaipolius, arba Bolteris, ka gali išmainyti, — atkirto žydas. — Spėju, kad numeris ir
A.
A.
Norkūnas,
Allegheny, Pa.
Kelionė per jūres. Tūkstančiai
J. Bartoševiče,
da sulyg sutarties ant rytojaus atsirado žydo namuose diena yra užrašyti? Išmokėjimas sustabdytas banke? Ji
Vienatinis Lietuvis Išdirbėjas
tūkstančių
mūsų tautiečių ke
neperdaug bus jam verta. Ji turėtų keliauti užsienin ir ne 4417 Marshfield avė., Chicago,111.
— Po plynių! man taip tada ir nurodė!
liauja
į
prigimtų
šalį ir iš tenai
visokiu ženklu
M. Urbanaviče,
,
.
atgal
į
Amerika,
o
visi labiausiai
— Kiekvienas žmogus yra geriausiu savo draugu, — daug pinigų iš tokios notos padarysi.
Box 33,
Thomas, W. Va.
draugystėm,
o
yu
žg
an
ėdinti,
kurie
perka
laivakor— Kada galėčia su juom pasimatyti? — paklausė
atsakė Faginas, įžeidžiančiai nusišypsojęs. — Jis niekur
J. Antanaitis,
patingai: kokardų tes pas:
Nojus abejojančiai.
Box 22
Swoyers, Pa.
kito tokio gero neras, kaip patsai save.
'
.5 ' guzikučiu metaJ.
Versiackas,
— Ryt iš lyto, — atsakė žydas.
liavu, anameliotu
— Išskyrus nekuriuos atsitikimus, — atsakė Morris,
65 Davidson st.,
Lowell, Mass.
ir padengtu cellu—
Kur?
kalbėdamas, kaip žmogus daug ką matęs pasaulyje. —
Juozas Akevičius,
■fc
loid’u, šarpu, vė O kodėl? Nes turi gerų prižiū
P. O.
Silver Creek, Pa.
— Čionai.
• HAUCVSTE
Nekurie žmonės yra didžiausiais savo priešais, kaip žinote.
liavų ir Karunu.
JrfATDjO VARCO
rėjimų, parankių kelionę, kad tar
Vincas Staseviče,
— Netikėk tam! — tarė žydas. — Jei žmogus kartais
— Hm! — tarė Nojus. — Kiek algos?
«li.Ą
lVxgj
Cl
Q
tum
kaip ir pačios kompanijos bu
Man
pavestus
dar

349 Hamilton st..
• los (M
5HIN<M0CAN
tų
pirkę
laivakortes. Siuntimas pi
bus
atlieku
artis

tampa pats savo priešu, tai tik dėlto, kad norėjo būti per
— Pono gyvenimas — kambarys ir užlaikymas, pypGrand Rapids, Mich.
nigų greičiausias ir pigiausias pa
tiškai.
. Jonas Leipus
dideliu savo draugu, bet nedėlto, kad butų rūpinęsis apie j kė ir gėrimas uždyką, — pusė to ką patsai uždirbsi, ir pusė
saulyj.
1022
Bay st.,
Superior, Wis.
kitą daugiau, negu apie save. Pooh! pooh! Prigimtyje nie- ką uždirbs mergina, — atsakė Faginas.
_
_
_
_
_
M.
A.
Norkūnas
3 N. MAIN ST.,
Pr. S. Karzonas,
ko panašaus nėra.
Labai abejotina, ar Nojus Klaipolius, kurio godumas 2422 W. 69th st., Chicago, III. 162PROSPECT ST., LAWRENCE, MASS. WILKES BARRE, PA.
— Neturėtų būti, bet yra, — atsakė Bolteris.
buvo nepennažiausias, butų sutikęs net ant šitų smagių
St. Petruškeviče,
223
E.
6th
st., Mt. Carmel, Pa.
— Tas juk sutinka su protu, — tarė žydas. — Neku- išlygų, jei butų niekuom nesuvaržytas.
Bet atsiminęs,
M. K. Petrauskas,
rie žavėtojai sako, kad trįs tai esant magiškas skaitlius, kad jeigu neapsiims, tai jo naujasis pažįstamas turi pilną 415 Middle st., Kenosha, Wis.
Honover Breiving Co.
kiti tvirtina, kad septyni. Nei tas, nei kitas, mano geras galę atiduoti jį teisybės rankosna, — jisai galutinai nusiA. Urbanaviče,
329 River st., Plymouth, Pa.
prieteliau. Geriausias skaitlius, tai — vienas.
leido ir tarė, kad ant to pristoja.
Grynas
Podžukynas,
— Ha! ha! — sušuko Bolteris. — Vienas, tai svar— Bet matote, — pastebėjo Nojus, — kadangi mergi- 1338 S.Juozas
Canal st., Chicago, UI
' Elius, Alus ir porteris.
biausia.
na taipgi gali padaryti daug gero, tai norėčia gauti labai
Dom. M. Andrulionis,
65 Davidson st., Lowell, Mass.
— Tokioj’ mažoj draugijoj, kaip mūsiškė, mano brau- lengvą darbą.
TIKRAS LENK1SZKAS LAGER.
Ant.
Tuškėnis,
gus, — tarė žydas, jausdamas, kad reikia išaiškinti savo
_ Taip ką nors įgmislaus? — užminė Faginas.
Atkreipkite savo atidų in produktų, Jūsų tautiečio iš
Box 116,
Plymouth, Pa.
dirbamų. Sandėliai Buttonwood, Wilkes-Barre ir
stovį, — męs paprastai turime skaitlius — vienas. Tai
_ Ką nors toj srityje, — atsakė Nojus. — Kaip jums
Julius Bukantas,
Nauticoke, o bravoras Danvillėj.
yra, tu negali save skaityti pirmu numeriu, jei nepripa-1 rodos, kas man geriausia tiktų? Ką nors tokio, kur nerei 77 a Endicott st., Boston, Mass.
Emil Malinauskas, Manageris ir Prezidentas
Jonas Ramanauckas,
žinsi ir mane tokiu esant, taipgi ir kitus vaikinus.
kia daug stiprumo ir kad nebūtų pavojinga, žinote. Tanu 135 Ames
st., Brockton, Mass.
Abu telefonai.
— O! kipšas! — suriko Bolteris.
tai dalykas!
B. P. Miškinis,
— Matai, — tęsė toliau žydas, prisimetęs buk nepa- Į
Montello, Mass.
— Girdėjau tave užsimenant apie šnipinėjimą, mano Box 124,
F.
B.
Versocky,
««
stebėjo to pertraukimo, — męs esame taip sumaišyti km- mWas> _ tarė žydas. — Mano draugas labai reikalauja
257
So.
33rd
st.,
So.
Omaha,
Neb.
von ir supainioti savo reikaluose, kad privalo taip būti. t()ki()> kurs ,ėtį atliktą darb?.
PIRKITF LABAI NAUDINGAS KNYGUTES
Stan. J. Šaban,
Pavyzdin, tavo dalykas rupinties apie pirmąjį savo nu_ A- nuo t(J nesiginu ir neatsisakyčia kaip kada prie Box 239,
Lewiston, Me.
PO VARDU
Pr.
F.
Juškeviče,
mer>
save'
to prisidėti, — tarė išpalengvo Klaipolius, — bet tas ne- 139 Jackson st., Lawrence, Mass
— Žinoma, - ^ĮBolteris. — U»ędpasąkei «ęsą. j atneša pelnOj -inote
Jonas Galeckas,
— Taigi. Tu negali priderančiai apsirūpinti apie pir
— Teisybė, — tarė žydas svarstydamas, ar prisimetęs 122 So. lst st., Brooklyn, N. Y.
mąjį savo numerį, jei neatsižiurėsi ant mano pirmo nu- svarstąs. — Ne, tas tau netiktų.
Kun. A. Ežerskis,
5447 S. Wood st., Chicago, III.
mario.
— Tai kaip tamistai rodosi? — kvotė Nojus, godžiai
A. Kazlauskas,
— Antro, norėjai pasakyti, — tarė Bolteris*, kurs bu
IR
Pittsburg, Pa.
ant jo bežiūrėdamas. — Kad taip kur belandžiojant išra 2227 Forbes st.,
vo labai saumeilingu.
dus kokį darbą, ir ne-ką daugiau pavojaus, kaip namie
— Ne! — atkirto žydas. — Aš taippat tau svarbus, besėdint.
kaip ir tu patsai sau
Union Ticket agency.
neką daugiau pavojaus, kaip namie besėdint.
— Sakau, kad tu puikus vyras ir labai man patinki,
♦eniausia Lietuviška Banka Serai tona
— Kaip tau rodosi apie senas moteris? — užklausė žy
ir Visoje Aplinkinėje.
— pertraukė Bolteris. — Bet atsiėjus reikalui, mudu juk
Kainuoja po 12c. su persiuntimu. Pelnas eis insteidas. — Daug pinigų galima padaryti pagriebus iš jų nagų Agentūra Laivakorčių ant Geria nių
nebusiva tokie mulkiai.
Linijų.
gimui našlaičiu prieglaudos. Galima gauti pas
pundelius ir tuoj’ nubėgus kur už kampo.
Siunčia pinigus kas dien in visat da
— Tik pamąstyk, — tarė žydas truktelėjęs pečiais ir
— Ar jos tik nerėkia, o kartais gal ir draskosi su na lis svieto; taip-gi perka ir išmaino fiKun. A. Staniukyną,
ištiesęs rankas, — tik apsvarstyk. Paveizdan, tu atlikai
pinigus. Išdirba visokius doku
gais? — klausinėjo Nojus, kratydamas galvą. — Man ro šokina
4557 So. Wood St.,
CHICAGO, ILL.
mentus Amerikos ir Lietuvos teismuose.
tokį darbą, kurs labai man patinka, bet už kurį ant tavo
dos, vargiai tas man tiks. Ar nėra daugiau kokių pragu Ofisas atidarytas kas dien nuo 8-toe
sprando gali užnerti kaklaryšį, kurį labai lengva užrišti,
(i ryto iki 9-tos vai. vak.
mų?
-««-«Nedėlioję: nuo lOtos iš ryto iki 5-tal
bet sunku atrišti, — prastai šnekant, kartuvių kilpą!
valandai vakare.
— Palauk! — tarė žydas, uždėjęs ranką ant Nojaus
P. Bolteris pačiupinėjo savo kaklaryšį, lyg bandyda
Adolf Blau,
mas, ar neperdručiai užrištas ir nenoroms suniurnėjo, kad kelių. — Mažučių spąstas!
— Kas tai yra? — užklausė Klaipolius.
supranta.
Urnom Ticket Agency,
Lietuviškųjų Sv. Kazimero
— Mažučiai, mano brangus, — tarė žydas, — tai maži 803 Lackawanna Avė, Scranton, Pa.
— Kartuvės, — tęsė toliau žydas, — kartuvės, mano
Taip-gi turime savo krautuvėje dau
brangus, yra tai biaurus stiebas, kurs greit ir smarkiai su vaikai, kuriuos motinos siunčia su reikalais ir duoda jiems gybę
visokiu maldaknygių ir svietiškų
knygų
visokiose kalbose.
stabdo pasisekimą ne vieno drąsaus vyruko, medžiojančio šeštokus ir šillingus, o spąstos — tai daugiau nieko, tik
TELEFONAI: Naujas 303 — Bell 001
ant kryžkelių. Laikyties ant lygio kelio ir toli nuo kartu paimti nuo jų pinigus, — jie visados laiko juos rankose,
— paskui pastūmei juos į grabutę ir atsitolinti labai išlė
vių — tai tikslas pirmojo tavo numerio.
CHICAGOJE.
— Žinoma, kad taip, — tarė Bolteris, — bet kam man to, tartum nieko neatsitiko, tik vaikas pats parpuolė ir Jau laikas užsisakyti 1912 metams
Ueriausias Lietuviškas-Katalikiiapie tai kalbi ?
susikūlė. Ha! ha! ha!
kas Laikraštis.
Lietuviškosios Sesers priima pas save mer
— Tik dėlto, kad paaiškinti, ką pasakiau, —
— Ha! ha! ha! — kvatojo ir Klaipolius, labai linksmai
“ŠALTINIS”
gaites mokinimui ir išauklėjimui. Seminarijo
tarė žydas, pakėlęs skruostus. — Kad ištruktum pasispardęs. — Po plynių, tai puikus dalykas!
je prie reguleriškojo mokslo, arba ir atsky“ŠALTINIO” kaina:
nuo kartuvių, tu priguli nuo manęs. Kad šiaip
— Žinoma, — atsakė žydas, — ir daug tokhj reikalų
rium, yra mokinama, muzika, paišymas, siuvi
Amerikoje:
taip eitų menkas mano amatas, aš priguliu nuo galima atlikti Camden’e ir ant Battle bridge, ir kitokiose Lietuvoje ir Rusijoje:
nėjimas ir taip toliau.
tavęs. Anas yra pirmasis tavo numeris, — šitas gi panašiose vietose, kur jie vis vaikščioja. Per visą dieną Metams 3 rb. — k. Metams 4 rb.
9 mėn.
2 rb. 25 k. 9 mėn. 3 rb.
— manasis. Juo tau brangesnis pirmasis tavo numeris, gali sau parmesti vaikų kiek tik nori. Ha! ha! ha!
Reikale meldžiama kreipties prie Motinos
6 mėn.
1 rb. 50 k. 6 mėn. 2 rb.
juo labiau turi rupinties apie manąjį. Taip kad galutinai
Perdėtinės šiuo antrašu:
Tai ištaręs, Faginas kumštelėjo Nojų į pašonę ir abu 3 mėn. — rb. 80 k. 3 mėn. 1 rb.
prieisime prie to, ką esmi pasakęs išpradžių, — kad atsi du pasileido ilgais, garsiais juokais.
Norint permainyti adresų, reikia
Mother Superior,
žiūrėjimas, ant pirmo savo numario laiko mus visus kuo
— Tai gerai, — tarė Nojus atsistojęs, kada Karolina atsiųsti 20 k. ir būtinai senųjį ad
resų,
kuriuo
buvo
gaunamas
laik

poje, — ir taip turi būti, kitaip mus draugija turėtų su jau sugrįžo. — Kokį laiką rytoj’ paskirsime?
raštis, arba jojo kopijų.
ST. CASIMIR’S SEMINARY,
pleškėti.
— Ar gerai bus dešimtą valandą? — užklausė žydas Siunčiant į Redakcijų laiškus ir
— Tas tiesa, — pritarė Bolteris. — O, tu senas gu- ir Nojui sutikus, pridūrė: — Kokiu vardu turiu tave va pinigus reikia padėti šitoks adre
6700 Rockuiell St.,
Chicago, III.
sas:
druoliau!
dinti, mano gerasis drauge?
“ŠALTINIO” REDAKCIJA.*!!
•1 . .
r.
.v t. A -V rk ik A -k rk rk. cA
Faginas su pamėgimu matė, kad tasai suteiktas jam
— P. Bolteris! — atsakė Nojus, kurs jau buvo prisi
SEINAI, BJJV. OUB.
pagyrimas yra nevien tik paprastas komplimentas, bet rengęs, kaip save pavadinti tokiam atsitikime. — P. Mo
RUSSIA
kad jo gudrybė padarė didelį įspūdį ant naujuko, kas bu rris Bolteris. Čia yra ponia Bolterienė.
vo labai pageidautina iš pat pradžių jų pažinties. Sudru— Žemasis ponios Bolterienės tanias, — įžeidžiančiu Tikras Lietuviškas Agentas.
BUK
tinimui to geistino ir naudingo įspūdžio žydas stengėsi jį mandagumu ištarė Faginas. — Tikiuosi greitu laiku ge
VYRAS
k“
arčiau supažindinti su plačio savo veikimo dirva. Tam riau su ja susipažįsiąs.
tikslui jis supainiojo teisybę su išmislu ir labai gudria’
— Ar girdi ką ponas sako, Karolina? — sušuko p.
* » >!<
sukėlė Bolterio pagarbą, kuri vienok buvo sujungta su Klaipolius.
Vysai Dykai Del Viru
baime, taip labai kartais reikalinga.
—
Taip,
Nojau
brangus!
—
atsakė
p.
Bolterienė
pra

— Tasai bendras mus užsitikėjimas yra vienatiniu
Ta kuvga yra stebuklinga ir siuita yra tyk de! vyra.
tęsus ranką.
Knyga ta prastais, suprastais žodžiais pasaka kaip gal
suraminimu sunkiuose nuostoliuose, — tarė žydas. — Va
atgauti vyriikuma, isigyditl nuo uznuodijima krauja
— Ji vadina mane Nojum taip sau, iš meilumo, —
arbasypili.nubiegima siekini, patrotitu stypribe, pučkua
kar iš ryto atėmė nuo manęs vieną geriausiųjų mano
Malonų* viengenčiai lietuviai ir lie
Ir
kitus išinletimus,
negromulavima,
patrotitu
tarė p. Morris Bolteris, buvęs Klaipolius, šnekėdamas į tuvaitės! Jei norit turėt lengvų ir lai
stypribe, pylva, kiapenu, Inkstu ir pūsles ligas, rutnarankų.
mingą kelionę į seną tėvynę Lietuvą ir
žydą. — Suprantate?
tlzma, gonorrhoea arba triperi, naujai Įgautas lygas,
nenori būti nuskriaustu
atvažiavęs
— Bet nenori pasakyt, kad jisai numirė? — suriko
atrietura irvysaavyra lyg.-a, gal būti išgidorras sava
Nevr
Yorkan,
tai
kreipkis
tieaiog
pas
— O taip, suprantu, — visiškai, — tarė Faginas, nors G. Rartašių. Jis visiems žinomas geras
namuse privatiškai, slapta Ir labai pygjai.
•
Bolteris.
Ta, dykai įgauta knyga, pasakit jums kodėl jus
žmogus, užlaiko du ofisu: vieną Bos
sykį pasakęs teisybę. —Labanakt! Labanakt!
kentat ir kaip galėt galutinaj isigyditi. Knyga ta vra
— Ne, ne, — atsakė Faginas, — ne tai pblogai. Nevi
tone, antrą Nevr Yorke.
Parduoda
krautuvė žinios, katrtis turo žinoti kožnas vadės arba
Daug kartų atsisveikinęs ir pripasakojęs gerų linkė laivakortes į visas pasaulio dalis ant
nevedea vyras. Ta knyga yra parakta par Daktara,
sai taip blogai.
drūčiausių ir greičiausių laivų ir ui
katras atsydave Ilgo lajka tyrinejmn tu, specijalisku
jimų, p. Faginas nuvėjo savo keliu. Nojus Klaipolius, pa pigiausias kainas. Siunčiame pinigus ir
— Menu, kad jisai —
lygu. Temvkit, jog ta knyga yra siustą
dykai,
ant amerikoniškų. Parūpi
žadinęs merginos atidą, išpasakojo jai savo plianus: kal iimainome
užmokam už pačto, ing uŽpečetita konverta. Neriuak
name gnbernskus pašportus iž Konsu
— Jį suėmė, — pertraukė žydas. — Taip, jis tapo
nekokiu piningu, tyk parašik sava varda, ir adress v nt
bėdamas didžiavosi; nes taip pritiko netik svarbesnėsės lu, l'ariamdump keleiviams kambarius
žemiaus paduotu kuponu, katrų siusk mums žandena.
suimtas.
nakvynės ir suteikiame kiekvienam
DYKAJ GAUTOS KNYGAS KUPONAS.
lyties asmeniui bet dagi ir tokiam ponui, kurs gavo kilnų dėl
visokias svarbias žinias uždyką
Ar labai svarbiam dalyke? — paklausė Bolteris.
BS. JOS. LIJTER 0 C0., I I0S 22 Fiflk Aram, Ckl«,.i
paskyrimą užstatyti vaikams spąstus Londone ir apielin- GEO. BARTAŠIUS.
Godotina* Taidl«t <: i .irai TairJ uft prlžadiejma, afc aorloSjan
Ar jis varo gerą amatą? Štai kame dalykas! — atJog Ta minta prisiustnmei man vjaaj
'pa jtsao kiaygade) vjrsu
kėse.
Agentas,
t^Nojils, pi įmu kęs vieną mažą savo akį.
Toliaus bus
CHARLES DICKENS.

Oliveris Tvvistas.

Joną Nemeth’a

ll

Pa

„Naminis Vaiku
Auklėjimas“

“Katekizmas Apie
Alkoholiu.”

Seserų Seminarija

50,000
KNYGŲ

V a rd a»

iedžio

viršūnė.

-

iarė

žydas,

—

užima

KALIOŠAI.

NUSPRENDIMAS.
Nekurie žmonės negali nu
Turtais Apskrovę
Vienaveiksmė komedija.
spręsti arba sumanyti, ką
Klausimai:
M. P. Brazauskui, Water- Badauja
veikti
ir
laukia
diena
iš
die

Lenkiškai parašė J. Fredro.
1. Vienas cicįlikutis sakė,
bury, Conn. Apie tai “Drau tie žmonės, kurių viduriai ne
Lietuviškai išvertė P. Dobilėlis.
kad kun. Tumas užstatė nos, pakol kas juos paragįs ge” jau buvo — netilps.
virina, kurie neturi apetito, o
vietoj jo turi tik dispepsijų
$1000.00 kaucijos už tat, kad prie veikimo. Tokie žmonės
paišimu rankoje nemato nieko prieš save, tiktai atsigrįžęs pasakė, kad Urbonas yra ne- visados atsiduoda ant kitų. A. B-tei, Mahanoy City, Jeigu vartosi
pamato Filaitį).
kunigas. Ar čia tiesa ar tik Jie atidėlioja ir priėmimą Pa. — To vakaro aprašymą
SEVEROS
vaistų laike ligos, nors ir su
Filaitis. Stebuklingai, kokia da nioliška išvaizda pirmeivių išmislas?
gavome ir nuo kito kores
tame aniolėlyje.
2. Ar “Draugas” priima pranta kad reikėtų ką nors pondento, tik plačiau apra SKILVIU)
Inickis. Ugi, tamsta, kojomis į viršą pervertei. Netei už dyką pa j ieškojimus ar daryti. Jeigu toks žmogus
turi gerą draugą, jis gali va šytą. Tai-gi Tamstos raštelį BITTER)
sybė V Kaip gyvas, norįs iš gipso.
reikia mokėt — ir kiek?
Filaitis. Dailus, dailus. Tečiaus tikimės, kad mum 3. Ar pirmeivių išspauz- dintis laimingu. Atsitikime, padedam į šalį. Meldžiame (Severą’s Stomach Bitters).
daugiau rašinėti.
tamsta savo dukrelę sviete, atsiprašant, parodysi.
dintoje kningutėje “Čensta jei turėsi nesveiką pilvą,
tai turėsi gerų apetitų, kų tik
Inickis. O taip, taip, naturališkai. .. Tik būk tamsta kavo slaptybė” yra teisybė silpnumą, skaudėjimus virš F. A. V., Brighton, Mass., suvalgysi, viskų ir sugromukinimo organuose arba ne — Bird S. Coler’io straips losi ir kada reiks išsituštinsi,
taip malonus... (sėdasi abudu ant kanapos, kaip pir- ar tik bedievių išmislai?
ir turėsi iš valgio didelę nau
tekimą apetito, žinok, kad nis tinka “Draugui”, tik dų.
miaus, į šalį). Kad pritinkamai jį išklausinėčiau... (bal
greičiausiai apturėsi pagel reikia išversti žmonėms pri TTž butelį reikia mokėt $1.00.
siai) Kaipgi ten su šių metų jaunuomenę, ką1? Daug yra Atsakymai:
1.
Kun.
Tumo
niekas
Ame
bą, jei vaitosi Trinerio Ame
šokėjų? Aš jaunuomenę labai myliu.
rikoje nekabino. Mahanoy rikonišką Elixirą iš Bitter einamai.
Filaitis. O, kas lytisi to, labai blogai... labai liūdna
City’e prie kun. Olšausko Vyno. Jis yra rekomenduo
ir tarp mus, trumpai kalbant, beveik pačios išrūgos, grie
Branduoliui, Minersville, NERAMUMAS NAKČIA!
mėgino prisikabinti Urbo jamas taipogi nuo kietų vi
tinės neikiek... suvis neikiek... bet aš turiu seserėną.
Pa. — Korespondencijas Jeigu tavo kūdikis pabus nak
nas, bet nieko iš to neišėjo. durių, galvos ir pečių skau
Inickis (greitai). Ana?! (ramiaus). Turi tamsta sese
talpiname paeilium, tai-gi čia negražiai kosėdamas, taip,
Kun. Olšauskas išvažiavo į dėjimo, vėmimo, netyro
išeilės patalpinom ir Tams tarytum jį kas dusintų, ne
rėną, teisybė, aut amžių buvau užmiršęs, ir jis yra čionai?
gaišuok nei valandėlės. Tai
Lietuvą, niekur jokios kau kraujo, nerviškumo, širdies
tos. Tuos raštelius talpi- yra spazmatiškas krapas —
Filaitis. Vos-tik tapo perkeltas iš Samboros į Vieticijos neužsistatęs.
deginimo, sunkumo po val nam greičiau, kurie mažai labai apgavinga liga. Apvy
ninkiškius, nėra trijų savaičių atgal.
2. Už vieną pajieškojimą giui, pametimo svarumo, ir
vaikui gerklę šiltomis
arb visai nereikia taisyti, niok
Inickis. Į Vietininkiškius? meldžiu! turbūt su avansu
skepetomis, dabok, kad kam
reikia užmokėti 50 centų; už kitų. Aptiekose. Jos. Triner,
arba kur svarbios žinios ir baryj butų šilta ir butų ne
(pasistūmėjimu priekin).
tris — 1 dolerį.
1333-1339
So.
Ashland
avė.,
greitai nustoja savo vertės. perdaug sausas oras, ir duok
Filaitis. Taip yra, atsiprašant, kaipo praktikantas.
3. Jeigu pirmeiviai rašo Chicago, III.
Korespnodentai teneįsižeiInickis (užžavėtas). Praktikantas!
ką norints apie katalikiškų
džia, kad jų rašteliai kokią SEVEROS
Filaitis. Tarnauja iš skonio, nes prie savo savasties...
įstaigų “slaptybes”, tai išBALSAMA
Inickis (greitai). Turtingas! O kaipgi džiaugiuos...
savaitę — kitą nepatilpsta
augšto reikia žinoti, jog pri SUSIV. L. R. K. A. CEN
dėl jo, dėl jo, suprantamas dalykas.
laikraštyj. Už teisingas ir PLAUČIAMS
TRO VALDYBOS
kraus kupinai visokių netei
Filaitis. Turi gerą dvarelį Padolėj, nerokuojant, kad
aiškias žinutes visada esa (Severą ’s Balsam for Lungs).
sybių.
Čenstokave buvo
ADRESAI.
kuomet-nors po mano, atsiprašant, ilgiausio gyvenimo... skandalų, bet visa teisybę
me dėkingi.
taip kaip nurodyta. To balInickis. Mylimas pone Pilypai! (spaudžia jį už ran
samo visuomet turėk namie.
parodys tik Macocho byla, Jonas Rikteraitis, prez.
kos).
Jis
labai svarbus nesveikatoje
67 James St.,
kurios tebelaukiama.
Filaitis (į šalį). Dabar laikas nuodugniai tyrinėti.
PAJIEŠKAU VIETOS
25c. ir 50c.
Waterbury, Conn.
L (balsiai). Bet ir panelė Emilė turi turėti kraitelį, kaip
Mateušas Toluba, vice-prez. Vargonininko ar mokytojo
Farma ant pardavimo.
I žmonės sako, atsiprašant, apvalą.
prie parapijinės mokyklos.
1139 Wyoming avė.,
Pardavinėja visi aptiekoInickis (linksimai). O yra šiek tiek, yra mylimas poAdresas:
10 margų farma, juodže
Exeter Boro, Pa.
riai.
Reikalauk tik Severos
■ne Pilypai, yra šiek-tiek, apie šimtą tūkstantėlių. (į šalį). mis, be akmenų, upelis vi
gyduolių,
neimk jokių kito
J. Žemaitis,
Kazys J. Krušinskas, sekr.
kių.
Daktariškas patarimas
Nominališkos vertės.
sada bėga, arti miestų, neto
126 South avė.,
dykai.
X,
Filaitis. Mylimas ponas Leandras tai mano tėvas! li visokių fabrikų, visada . 457—17th St.,
Brooklyn,
N.
Y.
Bridgeport,
Conn.
Šu pavelijimu (suspaudžia ranką, ilgas sustojimas (pau- darbai gerai eina. Naujos
Severą Co.
f I oą
Pranas Burba, kasierius,
za).
CEDAR RAPIDS. IOWA
stubos ir tvartai.
Inickis. Hm!
Yra visi padarai ir veži 454—456 Main St.,
Edwardsville, Pa.
Filaitis. Hm! hm!
mai, 1 karvė, 1 arklys, 100
P.
O.
Kingston Station
Inickis. Uhm, uhm, hm!
vištų, 100 kiaulių; kiaulėms
Wilkes-Barre, Pa. Prašome užsisakyti pirmųjį lietuvių grynai literatūros laikraštį
Filaitis. Žinai ką pone Leandrai.. .
maistą iš miestų uždyką
Kasos globėjai:
Inickis. Taigi ir aš tą patį norėjau pasakyti, (susi gaunam iš hotelių. Gali įstot
„VAIVORYKŠTĘ”
spaudžia).
Juozas
Vasiliauskas,
iš sykio ir gyvent; įmokėt
“Vaivorykštė” eis tuo tarpu keturis sykius per metus, knygomis
Filaitis. Kada gi galėčiau tarnauti su savo seserėnu? kiek, o likusius ant išmokes112 N. Greene St.,
po 200 puslapių kiekviena, didelio formato.
Inickis. Ateik šiandien pas mane ant pietų ir...
Baltimore, Md.
čių, jeigu nori. Parduodu
“Vaivorykštėn” bus dedamos apysakos, dramos, novelės, eilės.
Rašyti
“Vaivorykštėn” pakviesti visi geresnieji musų rašytojai,
Filaitis. Atsiprašant jį atvesiu.
dėlto, kad kitų dideliu biz Jonas Jaroševiče,
taip senesnieji, taip jaunesnieji, iš kurių daugelis jau pasižadėjo,
, .
Inickis. Įspėjo! Kaip Dievą myliu įspėjo. Pietus ant niu užsiimu. Atsišaukit ant Love Farm Washington st kitų pasižadėjimo laukiame. Beto “Vaivorykštėje” bus platus kri
pirmos.
tikos ir recenzijų skyrius. “Vaivorykštę” redaguoja p. Liudas Gira.
šio adreso:
Walpole, Mass.
Pasistačiusi sau tikslų auginti tautos literatūrų, “Vaivorykštė”
Filaitis. Atsilankysime ant minutės. Žinau, kad tams
Jonas G. Bauser,
Kun. V. Vizgirda, knygius stengsis visu pirma duoti originalių musų rašytojų veikalų, bet ne
tos esat vaikščiojančiu punktuališkumu ir aš punktuališ356 So. Main st.,
vengs kartais ir žymesniųjų svetimtaučių raštijos žiedų.
190 S. Meade St.,
“Vaivorykštėn” leista programa labai plati ir męs ilgainiui, besi
kumą myliu. Kad tiktai kur pagaučiau tą vėjavaikį.
Waterbury, Conn.
Wilkes-Barre, Pa.
dauginant skaitytojų skaičiui, jų plėsime ir tobulįsime.
Inickis (išgązdintas). Vėjavaikį!...
Kun. J. Dumčius, dvas. vad Tuo tarpu iš “Vaivorykštės” ėmėjai galės pasidaryti per metus
didelę knygų-almanachų 800 puslapių, kur turės indomių nesęstanFilaitis. Ne, ne.. . padoriausias, geriausias, meiliau
P. 0. Minersville, Pa. čių
dalykų.
sias bernaitis, tiktai išdraikytas, turi baisią distrakciją.
GERA PROGA.
“Vaivorykštės leidėjas JONAS RINKEVIČIUS.
Inickis. Bet ant dvarelio nėra skolų?
Kaina metams 3 rub. 50 kap., užsienyje 5 rubi.
Gramatika angliškos kalbos mo
Atskirai
parduodamų knygų kaina 1 rub. 20 kap.
Liet.
Vargon.
Sąj.
Am.
adreai.s
Filaitis. Švarus kaip ašara.
kytis be mokytojo, 174 puslapiu,
Redakcijos ir administracijos adresas: Vilno, Tatarskaja g-vė
drūtai
apdaryta
$1.00
Inickis. Ačių Dievui!
K. Strumskis, prez. *
No. 12—14. Lithuania—Russia.
mokintis rokundų be
Filaitis. Bet kas lytisi ašaros, turiu mylimą poną per Aritmetika,
190
High
St.,
mokytojo, su paveikslais, drūtai
sergėti, nes tai nekuriems žmonėms yra šlykštu, kitiems apdaryta, 128 puslapių.
35c.
Brooklyn, N. Y.
Vaikų
Draugas,
mokytis
skaityti
impertinentišku (nesąmoningu), kad mano seserėnas vi
Užsisakykite 1912 metams
ŽEMDIRBĮ”
ir
rašyti be mokytojo, 64 pus. 15c. P. Grajauckas, vice-prez.
PIGIAUSI lietuvių LAIKRAŠ
sados turi, atsiprašant, ant nosies.. .
n
Naujas būdas mokytis rašyti be
Paca & Saratoga St.,
TĮ
Inickis. Karpą?
mokytojo (kurie jau moka skaity
“ŽEMDIRBYS” 1912 metais eina du kartu per mėnesį.
Baltimore, Md.
10c.
Filaitis. Ne, bet pinc-nez, nes turi taip trumpą regė ti drukų) 24 puslapių
“ŽEMDIRBYS” 1912 metais be ūkio žinių spauzdina žinias iš Lie
tuvos ir viso pasaulio, gražias apysakutes, papuolerius mokslo straip
jimą, kad už trijų žingsnių manęs nepažintų.
• Viso $1.60 J. Stulgaitis, kasierius,
snelius, grašius kelionių po įvairius pasaulio kraštus aprašymus,
40 Sylvanus St.,
Inickis. Tegul sau turi pince-nez ir akinius net ir žiu
Kas atsiųs iškirpęs šitų apgarsi
eiles, juokus ir d. k. Rašoma gi visa tai kuo-supmntamiausia, kad ir
Wilkes-Barre, Pa.
nimų iš “Draugo” ir $1.00 per
jokio lietuvių laikraščio ligšiol neskaitęs žmogus lengvai galėtų jį
ronus, tas man nieko nekenkia.
Money
Order,
tai
gaus
visas
4
suprasti.
Filaitis. Bėgu tat pas jį, turbut rasiu raštinvčioj, o knygas ant 60c. pigiaus.
A. Gudaitis, sekretorius,
“ŽEMDIRBYS” drųsiai ir atvirai, gina lietuvių teises Bažnyčioje
ant pirmos esame čionai.
P. 0. Box 73
P. MIKOLAINIS,
“ŽEMDIRBYS” stengsis įsiskverbti į tas lietuvių pirkias, kuriosna
Inickis. Su nekantrumu lauksime.
ligšiol jokis lietuvių laikraštis nebuvo dar užklydęs.
Silver Creek, Pa.
Box 62,
New York City.
“ŽEMDIRBYS” — pigiausias laikraštis. Jo kaina:
Filaitis. Tatai iki pamatymo.
Lietuvoj
ir Rusijoj met. 1 r. 20 k.Lietuvoj ir Rusijoj lĄmet. — 60 k.
Inickis. Lig pasimatymo, mylimas pone Pilypai, lig
Užsieniuose metams 1 rb. 60 kp. Užsieniuose %metų — 80 kp.
Prašome parsisiųzdinti 1912 metams mėnesinį leidinį
pasimatymo (suspaudžia ranką jam).
Vienas numeris pažiūrėti siunčiamas visiems dykai.
Filaitis. Bėgu. (išeina gelme).
“ŽEMDIRBIO” adresas: Vilnius, 2-oi Ponomarski No. 14.

KLAUJ&MAI IR ATSA
KYMAI.

W. F.

IX REGINYS.

„TEATRĄ”

“TEATRAS” eina knygutėmis po 3-264 pusi. už mėnesį.
“TEATRE” spausdinama taip origaliai taip, ir versti
Inickis (grįždamas nuo durų, trindamas rankas). Tu niai, jau dramos cenzūros leistieji vaidinti, scenos veika
riu jį! turin! Balbina!
lai.
Balbina (už reginio po kairės pusės). Broluk!
“TEATRO” kaina:
Inickis. Eik čia greitai.
Lietuvoj ir visoj Rusijoj 3 r. metams, Užssieniuose 4 r. metams.
Balbina (įbėgdama). Ar tau negera?
“TEATRO” adresas: Vilnius, 2 oi Ponomarski No. 14.
Inickis. Kur čia tau! Turime jį!
'j
“Teatro” Redakcija.
Balbina. Tą, kuris paėmė kaliošus?
Inickis. Kas čia kalba apie kaliošus, konkurentą tu
rime.
“Look Out! You’d better
Balbina. Kur? Ką?
take care of Mmrself"
Inickis. Pilaičio seserėną, jaunas tinkamas, turtingas,
Galvos skaudėjimas, gerklės sope,
skaudėjimai krūtinėje, šonuose, pabrinkę
atsiprašant, ne... ne... ką aš sakau? Turi priešai save
muskulai ar kitoki slogų ženklai neineis
karjerą.
5 sunkų padėjimą jeigu vartoei
Balbina. Betgi išaiškink man...
Dr. Richter’io
Inickis. Tštikro tau sakau, jaunas, turtingas...
Balbina. Prisipažino?
PAIN-EXPELLERI
Inickis. Dar ne, bet prisipažins, jau susižinojom su
irt* ant pakesulyg to, kaip yra nurodyta
Pilaičiu, atves jį čia ant pietų. Reikėtų ką^nors dadėti.
lių; 25c.. ir 56c.
Sergėkis
50c. už
nž bonką.
bonl
pamėgdžiojimų
ir
klastavimų,
žiūrėk
Balbina. Gerai gerai (žiūrėdama į laikrodį(. Dar laitik kad butų Inkaras ir mūaų vardas.
‘lik. • \ i : Zuzę nusiųsiu į miestą. Ką tokio čia dadėjus?
P. AO. RICHTER A CO.. 31« P«ar! St.. N«w York.
RlehUrlo Pili*, yra «•«» nno viduriu
Inickis. Tiktai Emiliutė tegul nedasižino apie nieką,
nkUMJimo Ž5o.lrS0o.
s liuosesnė...

Dr A LEX.

O’MALLEY

(SPECI JAUSTAS)

RUPTURA
Yra išgydoma Chemiško-Elektro metodą. Be peilio--be
operacijos.
»
Dėkingumo paliudijimai nuo dė
kingų žmonių.

Abneris Welshas sako:
kad po daug metų kentėjimo įkiros lup
tu ros jis visai buvo išgydytas per Dr.
O’Malley, ir dabar visai nenešioja
' raiščių, nes jau nėra reikalo. Mr. Welsh
yra superintendentu Jackson—Woodin
Car Works, Berwick, Pa., ir jo žodis
daug reiškia, kurie turi panašius ken
tėjimus. Jis nebuvo atitrauktas nuo jo
kasdieninio užsiėmimo, kuomet buvo
gydomas, išskiriant tą laiką, kada ta
rėjo būti Dr. O’Malley’o office, kur
buvo gydomas nauja metodą, nevarto
jant nei peilio, nei operacijos, gimtai
I paliudijimų galima matyti office nuo
išgydytųjų.

Dr. O’Malley’o nauja gydymo
metodą tikrai yra LIUOSA nuo
visų pavojų. Nėr piaustimų, nėr
skaudėjimų, nėr operacijų. Ne
reikia apleisti darbų. Nereikalauja
raiščių kada jau išgydytas.

Skaityk, kų sako išgydyti Pacijentai apie Dr. O’Malley’ų.
Unijos Dokų ušveizdėtojas Raubso Kasyklų, Luze-e, Pa. sako:

Courtdak. Pa., Nov. 26, 1911.
Brangus Dr. O’Malley:
Aš rašau Tamistai šį laišką, kad
pranešti Tamistai, jog aš rekomenduo
siu Tamistą kiekvienam Buptura ser
gančiam; kadangi aš buvau baisiam
padėjime, bet nuo Tamistos vaistų li
kausi visiškai išgydytu. Aš duodu pa
velijimą pavartoti mano vardą, kad ir
kiti ligoniai gali bnti išgydytais.

Ad. Kuttenberger,
Boz 131,
Luzerne, Pa.

Kaiščiai prašalinami ant visados.

Dr. Alex. O’Malley
(Specijaliatas)

Knygelė apie išgydymą Rupturos per
Elektro-Chemišką metodą siunčiama
už 2c. pačtinę markę.

NAMU OFFISAS.

158 So. Washington St.,

Wilkes-Barre, Pa.

Ten, kur galite rašyti ir kalbėti
lietuviškai.

-NAUJA KNYGA-

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

Kaštuoja $2.15 persiuntmui.
- Adresas:

REV. S. PAUTIENIUS,
SHENANDOAH, PA.

<

R.H. Morgan
BONA MORS
S0DAL1TY

STJAKSOIHEDRN.
MOSTREAL.CAH

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

. liogo..

R. H. MORGAN,
13 N. Main St-,
SHENANDOAH, PENN’A.

Inickis — Balbina.

Tolinus bus.

♦I

AŠ GERIAU BUČIAU WILKES BARRE’Ų DRAPANŲ PREKIJU,
NEI KAIP GARBINGU SUVIENYTŲ VALSTIJŲ DAINIUM.
Aš jau turėjau nemažai kritikų, kurie kritikavo mano apskelbimą rašymą.
Jie visi velijo man pamesti Drapaną prekystę ir prisijungti Fra Elbertus’o
“Neapsimoka tamstos talentą turint rašinėli apgarsinimus apie antrą lubą žemas randas ir mažas išlaidas”, sakė man vienas žmogelis. “Jus esat
geriausias drapaną prekėjas mieste” jis tęsė toliau, “bet tavo geniališkas
rašymo gabumas buvo jums duotas ne apskelbimą rašymui, bet svarbes
niems dalykams. Ir štai, kaip aš jam atšakia u:
“Rašyti ką svarbesnio, taip? Ar gali žmogus padaryti ką geresnio, kaip kad
sutaupinti pinigus savo draugams? Jeigu aš bučiau rašinėjęs kaip taupinti
pinigus, kaip geriau gyventti, kaip viską geriau sunaudoti, argi aš bučiau
geresnis už tą žmogą, kuris sutaupina tau pinigus, kuris pagelbsti tau geria
gyventi, kuris padaro tave laimingu?”
Tada mano draugas pabėgo.
Aš netrokštu literatiškos garbės; mano populiariškumas nesiekia toliau,
kaip Luzernės pavietas, bet aš žinau, kad visi turi pas mane užsitikėjimą,
kas tik buvo įžengęs tą vietą, kur sutaupina penkis dolerius.

LOUIS ROSENTHAL
ANT KIRBT'S

DRAU e
f
sario 21. — Zistų kalnynuo IVtlkes-Barre
kaip
tik
spės
atšilti
orai.
Vietines Žinios Jau statoma mašinos ir kiti se įvyko smarkus inušys isAukso-Medalinis
panijonų su maurais. Šeši Deposit & Savings
įtaisai.
Fėrų užbaigimas.
ispanai užmušta, — 28 su BANK,
Wilkes-Barre, Pa.
žeisti. Maurų krito šimtai.'
Sugavo pinigų dirbėjus.
71 PUBLIC SQUARE,
Geriausi apiniai ir selykKetvergo, Subatos ir Ne
WILKES BARRE, PA.
’
VVilkes-Barre
’
ų
miesto
T
Lenkų
atsakymas.
Pe

los, kokius tik už pinigus ga
dėlios vakarais pobažnytislaptoji
policija
Lings
’
o
vieš
terburge
žada
šie
metai
su

Kapitolas
$150.000 lima pirkti, taip-gi ypatin
uėje lietuvių salėje bus pa
būtyje
suėmė
ir
pasodino
taisyti
tautų
sveikatos
pa

$450.000 gas išdirbimo būdas, padaro
Perviršis
rapijos fėrų užbaigimas ir
kalėjiman
Karolių
Kostak
’
ų
roda.
Parodoje
dalyvauti
Depozitai
$2.625.000 puikiausiu gėrimu, kokis ka
išleidimas laimėjimui dides
ir
Jurgį
Poentakų,
kurie
kviečiamos
visos
tautos.
Da

niųjų daiktų. Ateik ir atsi- f
Moka 3-6i% nuošimtį nuo sudėtų da nors buvo žmonių pada
v
įtarta
netikrų
pinigų
dirbi

bar
praneša
iš
Kriokavo,
rytas.
imk savo daiktų, jei esi už-į
Joje pinigų.
me.
Vėliau
policija
susekė
kad
lenkų
gydytojų
komite

Parsisiųsdink
skrynutę
s i rašęs .
jų gyveninio vietą, po No. tas nutaręs, kad lenkai gy Banka atdara kasdien nuo 9 ry šiandien; kaina $1.00.
to iki 3 popietu. subatomis nuo
155 Rače st., kur jų bustuose dytojai į tą parodą Peterbur 9—12 vidurdienyje ir nuo 7 vai.
Gryno maisto ženklas ant
Rado kūdikį
rado medžiagų ir įrankius ge nevažiuotų.
vakare iki 8.
kiekvienos skrynutės.
Praeitų savaitę miesto pinjgamg dirbti.
Galima susikalbėti lenkiškai ir
darbininkai, valydami srutų Juos suimta tuomet, kad
T Sultano dėdė užmuštas. ietuviškai.
STEGMAIER BREWING CO.
dūdas tarp Main ir Jackson jie minėtame viešbutyje Iluntington, Anglija. Vasa
gatvių, rado ten įmestų tik mėgino įduoti bartenderiui rio 26. — Kunigaikštis Kaim
Naujas Telefonas 977; Bell 422.
Office New Telephone 37.
gimusį kūdikį. Kūdikis nie netikrų pusdorėlinį pinigų; Rahi, Turkijos numestojo
Residence 1100.
kuo nepridengtas, bet svei gi policijos nuovadoj pas nuo sosto sultano, Mulai Hakas ir gimęs laiku. Dr. Ko viena rasta ir dolerinė popie fid, dėdė likosi užmuštas ne- Lietuviu Advokatas.
sėk, išegzaminavojęs kūdi ra. Valdžia spėja, kad čia
e su automobilium.
Jonas S. Lopatto
kį, pasakė, kad jis dūdoje pagauta svarbus paukščiai
IT Norvegija. Seimas pa 47-48-49 Bennett Building,
neišbuvo daugiau kaip 24 ir iš jų manoma ir daugiau
Wilkes-Bare, Pa.
tvirtino vyriausybės suma Norintieji pasiskolinti pinigu
valandas.
slaptybių susekti.
nymą, kuriuo moterims Nor ant pirmo mortgage, arba pirkti
Tai tikros nedorėlės dar
vegijoje leidžiama užimti namus lai kreipiasi.
bas.
Nelaimė kabyklose.
valstybės vietos.
, Vasario 22, Hoyt’o šafU Italai bomborduoja. BeiF. Burba statys namą už toj; pįttstone, kasyklų duMahanoy City, Pa.
$30,000.
, rll sargas, Joseph Šoka, 16 rut, Syrija. Vasario 25. — Plymouth National f
Musų tautietis ir S.L.R.K. metų vaikinėlis, likosi pa Italų kariški laivai bombar
*
A. kasininkas, p. F. Burba, gautas po anglinio vagono davo šitą miestelį ir užmušė
BANK.
Siulija gertausį budę. įdėji
gyvenus Edivardsvillėj, ku ratais ir mirtinai sužeistas, niekuo nekaltus 6 gyvento
mui pinigų ir lengviausį bu
Kapitolas su perviršiu
dę išsimokėjimui mortgadžių
rio budinkai neseniai lig pa vagono ir mirtinai sužeistas. jus; taip-gi paskandino ke
ar vekselių, pigiau kaipo
$165.000.00.
matų sudegė, dabar tuoj vie, jįs tuoj mirė. Europoj liko letą turkiškų laivelių. Fran
toj rengia naujų murini bu-1 j0 sena motina,
cuzija pasiuntė savo skrai Šitoji Banka prižiuroma mokant taupimo fondams.
mokame nuošimčius
dinkų, kurio pastatymas at-----duolį gelbėtų savo piliečių Suvienytųjų Valstijų val antMęs
visų taupinimo depozitų
sieis per $30.000.
Daug gyvasčių žuvo.
ir
prigelbsime
jums įgyti na
džios.
Moka
3
nuošimčius
Budinkas bus ant trijų Kietosios anglies inspek- T Persija. Taurize apskelb
mus.
nuo sudėtų pinigų. Galima
augštu, 48 pėdų pločio ir 86 i torius išdavė metinį rapor- tas įsakymas, kad visi per
Pradėk su mums taupimo
susišnekėti lietuviškai.
sai
ir
armėnai
atiduotų
savo
rokundas ir susipažink.
pėd. ilgio. Ant pirmo augšto
kiek gyvasčių žuvo per
G.
N.
Postlethwaite,
ginklus
Rusų
vyresnybei.
bus vieta dėl dviejų krautu-Į pereįtus metus vien tik LaD. M. GRAHAM, prez.
iždininkas.
vių, o antras augštas bus ant j ckaivannos paviete. Tai-gi, Neklausą to įsakymo busią
Į
D. F. GUINAN, Sekr.
išrandavojimo kambariams, gyvasčių čia žuvo per 1911 smarkiai baudžiami. Laiko Mandagus patarnavimas.
kur bus visi naujausi įtaisai
229, o anglies iškasta 20,- duoti dvi savaiti.
ir parankumai: vanios, tele- 650>306 tonai,
1910
už IT Kaimiečiai sušalo. Pe
fonai, garinė šiluma, gazinė ’ 20,705,634 tonų anglies žu- terburgas, Rusija. Vasario **
REKOMENDUOJAME MUSŲ NAUJĄ AUKSINĮ 23
ir elektrikinė šviesa ir t.t. !vo tik 172 gvVasti. Šiemet 24. — Omske ir Petropav
AKMENŲ GELŽKELIO LAIKRODĖLĮ.
Trečiasai augštas bus kai-į liko llašĮėmįs 148 moteris lovske, Azijos Rusijoj, suša
Auksiniai, paauksuoti ir kitoki su 23
77,
akmenimis, parduosime 10,000 vadina
po ruiminga salė. kur talpi- prieš 97, 1910 m; vaikų naš lo 168 kaimiečiai.
t
•S
mų “Accuratus” laikrodėlių tiktai ui
#*
sis apie 700 žmonių; taip-gi laičiais padaryta per 1911
Jtb.75 žėdną. Tie gražuB laikrodėliai
#3
puikiai išrėžyti, duboltavi lukštai, ge
bus įtaisyta scena lošimui m. Laeka\vannos paviete T Mirė dailininkas. Pary
rai laiką rodanti, labiausiai keliauninką
naudojami, kurie turi daboti laiką, mo
teatrų ir kitiems višiems 369 prieš 221-nų 1910 m. ir žius. Vasario 25. — Pasimirė
teriški ir vyriški, gvarantuoti ant 20
metų. Tikrai gražus la'krodėliai, ne
reikalams.
žinomas franeuzų dailinin
212-ka 1909 m.
gėda bus nei draugams toki parodyti.
Smagi tai lietuviams nau Anglies iškasta: 1908 m. kas — tapytojas, Juozapas
Jeigu nori turėti gerą dziegorėlį, tai
štai musų pasiūlymas: Męs nusiųsime
jiena!
šitą laikrodėlį kiekvienam C. O. D. už
21,255,965 tonai, 1909 m. Lefebvre.
$5.75 ir ekspreso kaštus dėl peržiurė19,945,177 tonai, 1910 m.
jimo. Jei nepatiks, nemokėsite nei cen##
to. Męs rlskuojame viską. Auksinis
Aukso kasyklės.
20,705,643 tonai ir 1911 m.
grandinėlis duodasi dykai sn laikrodžių. Adresas:
W. D. Paulės, kuris pra 20,650,306 tonai; o gyvasčių
• EKOELSIOR WATCH CO., DEPT. 905, CHICAGO, ILL.
Keistos
Žinutes
.
eitais metais rado aukso ru per tuos 4 metus žuvo 749.
dos žymės Blue kalne, greta Juk tai baisenybė! Tik vie
Slatedale’o, 5 mylios nuo name Lackawannos paviete
Boonton, N. J. — James
First National
Slatingtono, dabar pranešė, tiek žmonių išžudyta, o kiek Van Duyine, vištų mylėto First National Bank
BANK,
kad jis ištikro atidarysiąs visose Jugtinėse Valstijo jas ir jų augintojas, sako,
PUBLIC SOUARE
PLYMOUTH,
PA.
aukso kasyklas, taip greitai. se?! Tikra žmonių skervnė! kad atpratinti vištą nuo
WiIke-sBarre, Pa.
perėjimo, vietoj kiaušinių,
KAPITOLAS $100.000.00.
* (Seka nuo 1-mo puslapio).
UNITED STATES DEPOSITARY
reikia padėti po višta kieti
PERVIRŠIS
$250.000.00
sniego gabalėliai.
nūs savo politikų Europoje,
KAPITOLAS $375,000,00
Didžiausia ir saugiausia
gi visai neatsižiurint į IndiMurran, Šveicarija. — Po Perviršis ir nepa
Banka mieste.
jas, nes Persija dabar esanti
Šv. Tėvas Pijus X-sis už nia Asąuįth’ienė, Anglijos
490,000.00 Moka 3 nuošimčius nu«.
kaipir Rusų-Anglų teritori draudžia duelių. Rymas. Va  premiero moteris, nustebino dalyta nauda
ja, tai-gi Anglija susidur- sario 22. — Camile Pecci, vietinius gyventojus savo Už sudėtus pinigus moka 3-čię sudėtų joje pinigų.
nuošimti.
sianti su Rusija, todėl Rusi- Leono NLU-jo sūnėnas ir auksu pamargintomis tur
btei.1 •M
jos sudrutėjimas esąs pavo- Vatikano gvardijos kaman- kiškos rųšies kelinėmis, su
jingu pačiai Anglijai. Be to, juoįojaSi pašaukė dvikovon kuriomis apsimovus ji atsi
Anglija nustojusi vardo, kunigaikštį Altierį.
lankė ant vieno čia kilnaus
kaip silpnesnių užtarėjos,
gani kardinolo Wisemano apysaka.
baliaus.
Tai išgirdęs Šv. Tėvas pa
Juozas
Szukis,
Vertė VYTAUTAS.
nesą, ir dabar Persija valdo siuntė Pecciui laišką už
Geriausias Lletuvys
ma pagal rusų valdininkų drausdamas jam eiti į dviko Los Angeles, Cal. — Dr.
Kaina $1.00.
Karolius
Kumm,
Afrikos
Imantiems
daugiau kaip vieną eg
prisakymus, o Anglija į tai vą.
FOTOGRAFISTAS, zempliorių, nuleidžiamas
didelis nuo
eksplereris, garsina, kad jis
per pirštus žiūrinti. Žinoma,
šimtis.
Gaunama pas:*
Shusteris kalba tiesą.
T Morganas susitiko kai suradęs naują negrų gimi
BEV. V. VARNAGIRIS,
Nanjae
Telefonas
1070
—
R.
SIS So. ith St, Brooklyn. N. T.
Washingtonas vėl labai zerį. Berlynas. Vasario 22.— nę, kurių veidai esą panašus 20 E. Market st.. Wlikęs-Barre, Pa,
užinteresuotas Meksikos si- Čia vieši Amreikos piniguo- į šuns snukio. Gi kita gimi
tuacija. Jau tiesiog kalbama čius J. P. Morgan; jam apsi nė esanti, kurie stovį ant AR MOKI ANGLIŠKAI KALBĖTI 7
apie siuntimą kariumenės lankius tenykščio Amerikos vienos kojos, kaip tai gar DabarLaikasMokintis!
THE LACIUWANNA
per Meksikos sieną, jei tik pasiuntinio, Leishmano bus niai darą.
Parankiausi geležinkeliai Euro
nors viena kulka nukris ant te, Morganas buvo perstaty Clarion, Pa. — Dr, Leonas
pon keliaujantiems. Linijos suei
na prie Trana-Atlantiškųjų laivų.
Amerikos žemės.
Rašėme tas Vokietijos kaizeriui. Iš Odeli, kuriam užbėgęs trau
Nebrangiai perdavinėja bagažą
iic.
jau, kad Jung. Valstijų ten Morganas iškeliavo Ma- kinis išlaužė koją, kele- 2.
ir pervaža pasažierins.
sekretorius Knox’as ke dridan, Ispanijon.
klupsčia, rankoms pasirem
The Road of Anthracite ’
liauja pagal Vidurinės ir
lutuvilkajt
damas, dasiyrė sniegu per ir angltikn/t kalbate.
T
Anglijos
svečiai,
pavie

(Kietųjų anglinių kelias)
Pietinės Amerikos respubli
čielą
anglišką
mylią
lig
vie

Trumpiausias keliae į Buffalo.
kas. Vienur-kitur jo noriai šėję Peterburge, nuvažiavo nai farmai, kur jis pats su
Tiesiai į Scrantoną ir Anglių
pasižiūrėtų
Maskvos
miesto,
Sritį. Tarpe New Yorko ir Bu
laukiama, bet Pietinės Ame
tvarkė savo žaizdas.
iv
ffalo penki traukiniai kasdien.
Išvažiuodami
iš
Peterbur

Tarpe New Yorko, Chicago ir
rikos respublikos Columbi, Vakarų keturi traukiniai kasdien
jos pasiuntinis Washingto- go, Anglijos svečiai paauko-Į Pittsfield, Mass. — Far■ Tarpe New Yorko, St. Lonia ir
jo 3,000 rublių Peterburgo merio P. Dunlin’o nudvėsė
' Pietvakarių, kasdien.
ne, gen. Ospina, viešai išsi
' Tarpe visų vietinių Punktų nuopavargėlių naudai. Mas perianti višta, tada jo didelė
‘ latinia ir parankus auainešitnas.
reiškė prieš Knox’o atsilan
, Artymesnių informacijų apie kai
kvos
geležinkelyje
svečių
katė
užėmė
vištos
vietą
ir
kymą Columbijoje, kuo įsi
1 nas, traukinių bėgiojimą, ete.,
susirinko; išperėjo 15 vištukų.
kreipkitės paa
žeidė Knox ir visas Washing atsisveikintų
M.
J.
DAMIJONAITIS
Lackawanna savo vietinį a- #
tono sostapilis. Vienok Co- Anglų pasiuntinys, V. Dū New York, N. Y. — Ponia 812-814 33rd St. CHICAGO, ILL.
gontą arka ra
mos pirmasėdis Rodžianko,
lumbija tuoj’ subarė savo
Rai
road
Katie
Laer
’
ienė
susilaukė
šykite
pan:
Peterburgo miesto pirmapasiuntinį ir atšaukė jį nuo
dvinukų, sūnų ir dukterį:
sėdis Glazunovas ir kiti.
Georgo A. Onllen,
vietos. Tatai dabar manoma,
sūnūs sveria 13 Rvarų, o Užsirašykite
General Paasenger Agent,
kad ir Knox atsileis ir ap T Ispanai kaujasi su mau duktė ir-gi beveik 13, gi pa
00 West Street, New York.
“DRAUGĄ” ####*#*#««######*/ j***####
nik; - < h.nikj,- h įnik rais. Nellica, Morokko. Va- ti motina sveria 95 svarus.

Expoortas

Merchants
Banking
Trust
Cempany,

UŽDĖTA 1864.

Iš Visur.

WM. S. Mc LEAN, President,

Bell Telephone. Dickinson 3737 w

Dr. Ignotas Stankus
(Vienatinis tikras daktaras-lietuvis Philadelphijoi
RrengS ligonbutį ir klyniltą
.su laboratorija Philąilelphiįjosnsioste. Tarno pačiame
name įrengė savo locną ap1 tieką, kurioje randasi naujo

-

.1

uiradimo geriausi vaistai

PASARGA: Alano ligon
butyje 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.

Gydau Visokias Ligas.
Su >ena ir nauja metodą su
chemiškais ir medicinos gy
duolėmis, su vandeniu (hydrotherapy), kraujo skysti Šitas paveikslas parodo, kaip Dr. Iį
mu (serotherapy), su moks Stankus su pagelbą elektros šviesos!
lu psychologi jos l psychothe- (X—ray) permato visą žmogaus kunąį
rapy), kaip tai žodžiais, nu ir atrauda pavojingas ligas.
rodymu, atkreipimu atydos
ir tt. Gydau su elektra (electrotherapy), X—ray (šviesa, permatanti visą ku-’
ną žmogaus), greita elektra (hyfreąuency) Galvana elektra, Faradėjaus elek-Į
tra ir kitomis suvienytomis elektromis. Darydamas operacijas išgydau viso-l
kias organiškas ligas, kurių uegalima^šgydyti vaistais ir kitais prietaisais.

Turiu įsitaisęs savo locnas elktra gydymo mašinas.
Visi sroganti kreipkitės prie daktaro STANKAUS asabiškai arba laišku, oi
busite užganėdinti nes jis gydo pasekmingiausiai visokes ligas ir daro viso-l
kės operacijas savo locnam ligonbutyje. Daktarišką rodą su teisingais pata-1
rimais duoda DYKAI, — ypatiškai par telefoną ir‘par ‘laiškus beskirtumo|
kaip toli gyvenat; Amerikoje, Kanadoje, Anglijoje ir kitose šalise svieto.

DR. IGNATIUS STANKUS
1220 So. Broad St.,

Philadelphia, Pa.

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.

aLBFRT

G. GROBLEVVSKI,

Savininkas ir Fabrikantas Geriausių
“LIETUVIŠKŲ—LENKIŠKŲ VAISTŲ.”
GKS TAU 81A
MĖŠLUNGIO
GYDUOLĖ:
SKAUSMO KRU
NUO
TINĖJĘ NUO
8TRĖNŲ SKAU
PATRŪKIMO
DĖJIMO, DEGI
AZMA ARBA
MO KRUTINĖJĘ,
GALVOS SKAU
DUSULIO
DĖJIMO,
ŠTYVUMO
KATAROS,
SPRANDO
UŽSIŠALDYMO.
NEURALGIJOS;
SKAUDĖJIMO

ŠONUOSE

NUO

RANKŲ

GERKLĖS

KOJŲ.

SKAUDĖJIMO,

Ypatingos Gyduolės.
Jeigu sergate užsisenėjusiomis ligomis nuo kurių negali pagel
bėt nė daktarai nė ligonbučiai, arba paslaptingomis ligoms, apra
šykit man savo nesveikumą gerai ir aiškiai (be, užslėpimo) nes
čion eina n n 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 reikalauja
me gerų agentų kiekviename dideliame mieste ir jų aplinkinėse.
Agentai nuo Lietuviškai-Lenkiškų gyduolių gali uždirbti nuo 50
doL iki 150 dol. ant mėnesio. Uždarbį duodame kuogeriausią. Taigi
rašykite reikalaudami agentūros. Kiekvienas lietuviškas štornikas
teipgi privalėtų užlaikyti visada musų puikias Lietuviškas gyduoles
savo štoruose ant pardavimo, kad musų tautiečiai reikalaudami ga
lėtų pas kiekvieną nusipirkti ir nereikalautų išduoti pinigus dova
na kokiems nors apgavikams tose aplinkėse. Stornykai, rašykite
pareikalaudami gyduolių, nes geras uždarbys ir parduokite musų
tyras Lietuviškas gyduoles, kuriąs męs gvarantuojame.
Rašykite
po antrašu:

kia

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

t,

FRANCIS DOUGLAS, Caahier

FABIOLE,

Geriausiu*
ranlrvedžius
Ir
žodynus
galite
gauti, ii kurių pat* per save lengvu ir pi
giu
budu
gali
lisimokinti angliikai
kalbėti,
tik nereik tingėti.

DRAUGO”
SPAUSTUVE
N AU J A USI A, Dl DŽI A USI A IR GE-

z RIAUSIA GREITAI ATLIEKA -ĮVAIRIŲ ĮVAIRIAUSIUS DARBUS

1.
ANGLIŠKOS KALBOS VADOVĖLIS.
Sutaisė J. Lauki*, trečia pataisyta laida, pal.
94, kaina .............................................................................

RANKVEDIS ANGLIŠKOS KALBOS.
Pagal
Ollendorf’a,
Harvey,
Maxwell
ir
ki
tu*. sutaisė J. Laukis, pusi. 307, kain* *1.25
T* pati drūtai audimu apdaryta .... *1.30

3. KAIP RAŠYTI LAIŠKUS,
Sutaisė J. Laukis, šio
je knygoje yr* daugybė laišku visokiuose rei
kaluose ir atsitikimuose abejose kalbose. Pusi.
293,
kain*
.......................................................................
25c.
Ta pati drūtai audimu apdaryta ... *1.00

4.

KIŠENINIS

ŽODYNĖLIS,

5.
ŽODYNAS Hetuviikai-anglUkos ir angližkai-lietuvižkos kalbų.
Sutaisė A. IaII*. da
lis I turi pusi. 439, dalis II turi pusi. 835,
sykių 1274 puslapių, grąžei ir drūtai apdaryta,
kaina
...................................................................................
*6.00
kė
ai

S PA U D I NA
PIGIAI

HetuvUkaU

angliško*
angliikai-lietuvižkos kalbų.
Telpa
apie
18,000
žodžių,
parankus
nešioti*
kiteniuje.
Pusi.
ĮSI, grąžuose audimo apdaruo
se, kain*
.............................................................................
63c.
Tas pats skuros apdaruose .......................... 95c.

Užsisakant viri minėtas knygas, kartu rei
ir pinigus prisiųsti, o leis* prisiuntimo
apmokėsiu.
Adresas:

IR

KONSTITUCIJAS, PLAKATUS, TIKIETUS,
UŽKVIETIMUS IR KITOKIUS DARBUS

RAIDĖS STATOMOS DIDELE—N AUJAUSIOJO PATENTO-MAŠINA “LINOTYPE”
ADRESUOKITE

—

“DRAUGAS”"
314 E. Market St

Wilke«-Barre, Pa.

