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tingi danguje? Kokiame no
rint varge butumem, turėki
me viltį, Dievas mums pa
gelbės ir mums gausiai atly
gis.
Dievas yra Visagalįs Vieš
pats, tobuliausia Esybė, pats
savyje laimingas. Męs gi, Jo
jo sutvėrimui, savo gyveni
mui reikalaujame ir Dievo
pagelbos ir lygiu mums su
tvėrimų. Beturčiai reikalau
ja pagelbos turtingesniųjų,
kaip turčiai reikalauja ran
kų ir darbo beturčių. Vieni
mr' kitų prigulėdami nepri
valo viens kitam pavydėti ar
viens kitą paniekoje laikvtf
Turčiai Viešpaties pavyz
džiu, tepasigaili mimosūrjieištieąia duosnią jei ranką.
Vieni kitiems pagelbėdami,
męs įvykdysime Diąvo mintį
ant žemės ir gausų v * '
urmą parengsime sau
.)<■•
8. -

UNDER THE ACT OF MARCH 3, 1897.

Metai IV.
1

i

bet-gi revoliucijonieriai ne
mano pasiduoti ir rengiasi
vis prie naujų mūšių.
Suvienytų Valstijų val
džia
pagarsino, kad ji jokiu
AMERIKA.
budu nemano kišties į Mek
Jeigu Europoje neramu, sikos reikalus.
tai ramybe negali pasi
džiaugti nei Amerika — ta
riau Suvienytosios Valsti
KYNIJOS VARGAI.
jos. Politika verda kaip puo
Nors likosi apdirbta ir pri
de. Visos politiškosios parti
imta naujos Kynijos res
jos ir jų politikieriai ir nak
publikos konstitucija, ir
timis mažai temiega. Skaito
nors 11 d. kovo Yuanshikai
žingsnius Rooseveltd, Tafto,
likosi inauguruotas kaipo
LaFollettės, AVilsono, Brvarespublikos prezidentas, bet
no, Clrakso ir daug kitų įžvKynijoj ramumo kaip-nėrriha^nių politikierių. Kas
taip-nėr.
svarbftmsia, kad jie' vienas
Ne taip lengva padaryti
kitą peikia ir kelia į aikštę
valstybėj tvarką, kaip kad
vieni kitų nedorybes. Mat
sukelti revoliuciją. Kynai
duųda liaudžiai persitikrinti
revoliuciją vedę gana nuo
kas jie pei paukščiai, o jeigu
sekliai ir rinitai, net pagar
žmonės iš jų tarpo, kurį iš
sinus sosto abdikaciją dide
les valdytoju, tai vė
lių riaušių nebuvo, mat taip
iš liuosos. Bet kursai iš tar
liadmei nerugokite, juk ma
staiga įvykus tokioms dide
naitės, pagal kūną užgimė,
tėt
ką
rinkot.
Bet
ir
iš
ją
DIEVO APVEIZDA.
lėms permainoms gyvento
o kursai iš liuosos, pagal pa
vieni yra doresni, kiti blo
jai buvo it apsvaigę, nežino
Viešpaties Jėzaus stebuk
žadėjimą. Kas yra pasakyta
gesni, todėl reikia tikėties.
jo nei ką daryti, — džiaug- pasibaigė, nors valdžia ir la kai smarkiai plėtojasi. Ypač
pagal elagoriją. Nes tie yra lai mus nustebina ir pamoki
kad žmonės pasirinks kur
ties ar verkti. Bet kada bai to trokšta, bet priešin daug mainierių. sustraikavo
du testamentu. Vienas ant na. Toks yra ir šios dienos
geresnį, nors gali būti ir
nauja valdžia paėmė žmonių gai — auga didyn; dabar AVestphalijos kasyklose, nes
Sina, gimdąs i belaisvę, ku stebuklas. Regėdami Jėzaus
priešinga. Bent ligšiol, kaip
straikuojančių
mainierių 75% jau dabar straikuoja ir
valdymo
vadeles
į
savo
ran

gailestingumą
parodytą
mi

ris yra Agar. Nes kalnas Sirodos, Rooseveltas turi di
skaičius užaugo jau lig virš straikas vis apima plates
na yra Arabijoje, kursai yra niai, suprantame Jo malonią Scrantono yffaezaležnai” pa džiausią žmonių simpatiją. kas ir parodė savo naują miliono, gi prie ju pridėjus nes ribas. Policija Giriai
valdvmo
metodą,
tada
neviprilygintas tam, kuris dabar visų sutvėrimų apveiz,dą ir
‘
...
-■
-i
■>.'
t ir 'fabrikYi darbi ui
<J
aut-m* 'puwsfr Subombą.
StWftriu», k;
siems
ji
patiko
ir
greitai
vievra Jeruzalem, ir tarnauja mokinamėsi Jame padėti sa
vienytasias Valstijas gązdirie dėl mainierių straiko ne- įvyktų betvarkė; bet 1
su savo sūnumis. O ana, kuri vo viltį. Jei stebemėsi ste Kovo 9 d. II vai. vakare, na didelių straikų šmėkla. uur-kitur kariumenė pradė teko darbo, nes fabrikai sto- didelių riaušių dar ne,
augštai yra Jeruzalem, yra buklui panenėjimo penkių Scrantone, tarp kun. Kuro Dar nepasibaigė straikai jo kelti riaušes, kol pagalios kuoja anglių, tai Anglijos nors soeialistai stropiu
liuosa, kuri yra musų moti tūkstančių žmonių penkio klebonijos ir lietuvių šv. ant vakarinių geležinkelių pasidarė nauja revoliucija, bedarbių skaičius siekia i da agitacija, kurie var
na. Nes parašyta yra: links mis duonomis ir dviem i žu Juozapo bažnyčios plyšo di linijų, dar tebesiaučia strai jau ne prieš despotišką Ky virš dviejų milionų, o jeigu čia ir nenorinčius pe
minkis nevaisinga, kuri ne vimi, nemažiau turime ste namito. bomba, kurios eks- kas ir badas Naujosios Ang nijos sostą, bet prieš nese mainierių straikas prasitęs darbą ir prisidėti prie
gimdai; šaukterėk ir šauk, bėties Dievo gerumui užlai pliozija nieko svarbaus ne lijos audeklinėse dirbtuvė niai iškovotą respublikoniš ir toliau, tai didesnė pusė ko kas, žinoma, pal
kuri gimdydama nevargsti, kančiam visą pasaulį ir kiek padarė, bet visgi išmušė du se, kurio galo dar vis nema ką valdžią. Tatai taip gar Anglijos darbininkų neteks riaušes, ir tokiose riai
bingai apskelbta Kynų res
langu klebonijos ir du baž
nes daug vaikų yra apleis vieną jame sutvėrimą.
tyti, o čia jau artinasi ir pir
publika greitai gali nueiti darbo, kas, žinoma, sulaikys vienas darbininkas lik?
nyčios.
Bombos
plyšimas,
tos, daugiau ne kaip tos, ku Dievas, kuris yra pati gė
moji diena balandžio, kuri.
visą šalies pramonę ir pada-imirtin nudurtas, o kitam akf
ri turi vyrą. O męs, broliai, rybė, kuris iš savo gerumo matomai, buvo taikytas kun. gal būt, apskelbs ir Ameri vėjais, o jos vietą užimti se rvs milžiniškus valstvbei: išdūrė. Bet vis-gi Polįcįjjj^i
r*
.
.“
1 įstengia
• ‘
pagal Izaoko pažadėjimo mus sutvėrė, niekad nesiliau Kuro pagązdinimui, kuris kos mainierių straiką, nes noji despotiška valdžia, ku nuostolius,
palaikyti
tvarką.
o
tą
labiausia
at

esame sūnumis. Bet kaipo ja apie mus rupinties ir, jei drąsiai veda kovą su katali ligšiol nors tarybos ir trau rią vadovaus arba numestas jaustų bėdinoji liaudis, nes
nuo sosto ciesorius-kudikis,
anuo metu tas, kuris pagal nors ant valandėlės mus ap kų priešininkais.
kiasi, bet jos neišduoda jo
turtingesnieji vis tik neken Prancūzija. Mainleriai ir
kūno buvo užgimęs, perse leistų, akiesmirksnyje į nie Tatai aiškiai pasirodė, ko kių vaisių, nes kasyklų savi ar koks kitas vienvaldys, o tęs bado, kuomet darbinin čia pakėlė straiką, ųeva tai
kiojo tą, kursai pagal Dva ką pavirstume. Bet Dievas kiais įrankiais naudojasi ka ninkai nenori pripažinti vi tai norinčių daryti nūdien kų unijos jau ir dabar gar- solidariškumo išrdiškimui
sios, taip ir dabar. Bet ką rūpinasi apie savo sutvėri talikų priešai, kad tik atsie sų mainierių reikalavimų, e Kynijoj netrūksta.
«tijf« st
straisina, kad jų pagelbiniai iždai Anglijos ir Vokietija
sako raštas? Išmesk tarnai mus. Jis augina žolę ir gėles, kus savo tikslą. Ar-gi tas dar pastarieji ir-gi nemano nusi Kovo 12 likosi išrinktas baigia tuštėti, kas reiškia, kuojantiems mainieriams;
tę ir jos sūnų, nes nebus tė- gražiau papuoštas už Salia neatidarys žmonėms akių, leisti. Todėl, kas šiandien de ministeriu kabineto premie kad straikininkams jau arti taipogi tuo jie norį pa rody'1
vainiu tarnaitės suims su moną visoje jo garbėje; Jis ar-gi neįtikrįs katalikų, kad dasi Europoj, rvt-porvt gali ras; išrinkta Yuanshikai’o nasi badas. Ypač kad laike parliamentni ir valdžiai, kari
liuososios sunumi. O taip, maitina oro paukščius ir priešinties katalikų Bažny atsitikti ir Amerikoj, nes buvęs reprezentantas Tang- straikų visų valgomųjų pro jie nėra užganėdinti iš jiems
broliai, nesame tarnaitės sū vienas žvirblis nekrinta nuo čiai ir pasiduoti visokiems mainierių straikai ir čia su shaoyi. Yuanshikai tvirtina, duktų nežmoniškai pakįla pripažintos senatvės penąkomitetams”, mažintų visiems darbinin kad pietinėj ir šiaurinėj res
numis, bet liuososios, kurna stogo be Jo valios. Argi Jis “parapijų
kainos, kad jau tik turtinges jos.
liuosvbe Kristus mus liuo- apleis žmogų, Jo paveikslu vra didelė klaida, kuri vė kams darbus, nors jų ir da publikos dalyse yra daro ui begali juos įpirkti, o be Tai-gi Prancūzijos maimos visokios intrigos, kad
liau priveda prie Judošiaus bar neperdaug tėra.
sais padarė.
ir panšumu sutveria? Jei darbų.
nieriai straikuoja ne prieš
tik padarius betvarkę ir tuo turčiai turi kentėti badą.
tad Dievas apie mus rūpina
mi priversti įsikišti į Kyni- Tatai Anglijos valdžia la darbdavius ir ne dėl ekrmoŠito turėtų jau užtekti.
si,
tai
ir
męs
padėkime
Jame
Evangelija. — Jon. VI, 1ja svetimoms valstybėms; gi bai rūpinasi kuoveikiausia minių sąlygų, bet virai dėl
Ak jau seniai buvo aišku,
MEKSIKO.
savo
viltį.
15. — Anuomet nuėjo Jėzus
iš Nankino garsinama viešai, užbaigti straiką. Kovo 11 d politiškų mierių.Vienok iš to
kad “laisvamanių komite-1
Tečiau,
atiduodami
garbę
už Galilėjos marių, kurios
tarus” nerupi gera katali Kraujo liejimai nesiliau kad prie dabartinių riaušių Tautiškoji Mainierių Fede jau labai aišku, kad visa va
yra Tiberijados. Ir ėjo pas Dievo gerumui ir pasitikėda kų tikėjimo ar parapijos ja. Gen. Otozco pagarsino, kvniečius kursto dvi sveti racija vienbalsiai sutiko pri karinė Europa atkiranda
kui jį didelė minia, jog regė mi Jojo apveizda, męs pri tvarka, bet tik anarchijos kad jis greitu laiku mano mos .valstybės, iš kurių vie imti ministeriu premiero keblame padėjime, ir kad
jo stebuklus, kūne darė ant valome susitaikyti su Dievo platinimas ir noras lietu vesti revoliucijonierių armi na, be jokios abejonės, bus Asquith’o pasiulijimą atvyk darbininkų klausima^ dabar
tą, kurie sirgo. Užėjo tadą išminties surėdymu ypatin viams išplėšti iš širdžių ka ją ant respublikos sostapilės Rusija, o antra arba Angli- ti konfereneijon, kur jie ten įgauna didelę reikšmę netik
Mexico City; jį apšaukta ja, arba Japonija, bet viešai susitiks su kasyklų savinin ekonomijos dalykuose, bet
Jėzus ant kalno ir sėdėjo te gai persekiojimuose, netur talikų tikėjimą.
ir valstybių politikoje. Nunai su savo mokiniais. O bu- te, ligoje. Patrijarka Juoza
Kovo 7 d. turėjo atsilikti viršiausiu revoliucijos vadu to kynai nepasako, žinoma, kais ir valdžios reprezentais
daiiiinii
nninkų
tais, kame vadovaus pats' dien pakilus
vo arti Pascha, šventa žydų pas jaunose dienose kaipo teismas vyskupo su “neza- ir visur girdėties “vivat bijosi.
diena.
Pakėlęs tad Jėzus| vergas tapo parduotas Egip- ležnųjų” komitetu, bet “ne- Orozco” ir “mirtis Made Lonodono
dienraščio premieras Asquithą, kuris straikams, valstybės jau bun
akis ir išvydęs, jog didelė tau, kur vėl, vienos nedorė- zaležnieji”, matomai jaus rai
“Daily Telegraph” Pekino reikalauja, kad darbdaviai; na priverstos užmiršti visus
minia ateina pas jį, tarė Pi- lės neteisiai apskųstas, pate- dami save esant kaltais, ne Gi pačiame Maderos kabi korespondentas
praneša sutiktų mokėti minimum ai-1 savo politiškus kivirčius ir
Ivpui; Iškur pirksime duo- ko kalėjiman. Jei ne Dievo stojo teisman, dėlto byla li nete laukiama daug permai anie Pekiną baisius dalykus. gas po aštuonius šilingus atkreipti domą į saVo naminos, idant tie valgytų? O tai apveizda, kas butų galėjęs kosi atidėta lig Balandžio 8 nų. Net buvo paėjęs gandas, Šimtams žmonių nukapotos ($2.00) už darbo dieną.
nius reikalus. Ateis gadynė,
sakė, gundindamas aną, nes tikėti, kad jis su laiku apims d. Mat vis ilgiaus pratęs be- ^uk prezidentas Madero no- galvos ritinėjasi gatvėmis,
Bet-gi kasyklų savinin- kad liaudis valdys pasaulį, o
jisai žinojo, ką turėjo daryti. Egipte aukštą ir įtekmingą tvarkę.
rįs rezignuoti nuo savo urė krūvos lavonų suverstos ant kai, kol-kas, dar nesutiko ne keletas piniguočių, kaip
Atsakė Jam Pilypas: Už dų vietą ?.
do, bet jis negali paduoti re gatvių, tai vis praeitos sa dalyvauti Asquitho siūlomo- kad dabar yra. Bet jeigu
Taip ir męs neturte, var Vilniaus vyskupijos kuni zignacijos pirm balandžio vaitės riaušių pasekmė.
šimtų skatikų nebus gana
joj konferencijoje, bet abel- darbininkai žengs gerai pa
gų
permainos.
Kun.
A.
Gai

jiems duonos, idant kiek ge, silpnybėse neklauskime
2 d., kada kongresas atnauna nuomonė yra ta, kad vė- matuotais keliais, tai dėl to
vienas maž-ką gautų. Tarė kodėl taip su mumis dedasi, dukas iš Naujadvario per jįs savo posėdžius.
liau ir jie sutiks, bent di- nereiks kelti kruvinas revojam vienas jo mokinių An bet taikinkimėsi su Dievo keltas į Pieskus; kun. St. Vėlesnės žinios praneša, VAKARINE EUROPA. desnė jų dalis. Bet ar įvykus I liueijas, kaip tūli neva dnrdriejus, Simano Petro bro surėdymu, ues Jam taip pa Krzvviee iš Pieskų į Nauja- kad valdžia išnaujo rengiasi
Anglija. Dar gal niekad konfereneijai pasiseks už- bininkų vadovai pranašauja,
lis. Yra čia vienas vaikelis, tinka. Jis palaimino neturtė dvarį; kun. K. Stalevski jo sukrušti revoliuciją, nėsa Europa nebuvo taip sujudin baigti straiką, apie tai daug bet ta gadynė atslinks visai
kuris turi penkias duonas, lius ir jiems dangų paskyrė; paties prašyman paliuosuo žmonės jai neprijaučia. Ar ta straikais, kaip tai dedasi abejojama.
ramiu keliu — k<diu
tas
nuo
Drujos
klebono
pa

j
cijos,
tik reikia
kokia
mums
bėda,
kad
čia
ir
tas Maderos valdžiai nusi- nūdien. Anglijos prasidėjęs
dvį žuvi, bet tiekoj daug,
dnoa. pamatysime tai vėliau. mainierių straikas dar ne- Vokietija. Mainierių strai-i reikalingą laikot!
kas tai yr i? Tarė tl^^feziis: neturtingi, jei busime tun- reigų. .

Liepkite žmonėms atsisėsti.
O buvo daug žolės ant vie
Visas korespondencijas ar
tos. Atsisėdo tadą skaičius
kitokius raštus reikia siųsti
tiesiog “Draugui”, ne Rev. vyrų apie penkis tūkstan
Kaupas, 64 Church st., Pitts čius. Paėmė tad Jėzus duo
ną, o padaręs dėkojimą, išda
ton, Pa.
lijo sėdintiems: taipo-gi iš
“Draugo” Redakcija.
žuvų kiek norėjo. O kad pa
valgė, tarė savo mokiniams:
Surinkite trupučius, kurie
pasiliko, idant nepražūtų.
Surinko tadą ir pripildė dvy
liką pintiniu trupučiu iš
į penkių duonos miežių, kurie
užsiliko nuo tų, kurie valgė.
Anie tadą žmonės, išvydę
stebuklą, kurį Jėzus padarė,
sakė: Jog tas tikrai yra pra
našas, kuris turėjo ateiti ant
Ketvirtoji Gavėnios Nedėlia svieto. Jėzus tada pažinęs,
Lekcija. — Gal. IV, 22 — jog turėjo ateiti, idant jį
31. — Broliai: parašyta yra: pagautų ir padalytų kara
jog Abraomas turėjo du su- lium, nuėjo vėl ant kalno
nu: vieną iš tarnaitės, o kitą pats vienas.

Lekcija ir
^Evangelija,

kur ji žengia. Juk lenkų dva išvaryti kai-kuriuos žydus,
miš imas ir pasikėsinimas Visųpirmiausia bus vaikų
siškiai išauklėjo tokius žmo kurie valdo žemę ne “ant
ant žmogaus liuosybės (išsi- pulkelis pasiųsta į IVashingnes, kuriems bažnyčia tiek dano”, tik yra pirkę ją po
kelimą į kitą miestą) paskly tono kongresą, Bergerio už
tereikalinga, kiek ji tarnau “ukazų”. Tokių čia yra apie
do po visą respubliką, net prašomu ketinama siųsti
ja lenkybei, kunigas nieko 15 šeimynų. Gražiausi tai
visą pasaulį. Wasbiugtono dar šią savaitę po du vaiku
Pasimirė Trutniovas. Va
vertu laikomas. Tik kų atva- mokyklos nauji namai, ku
senate dvi dienas karštai iš kiekvienos tautos.
Vilnius.
sario 5 d., Vilniuje, pasimirė žiavusis, pavyzdžiui, Eisiš- rie tuojau kiekvienam nau LAIVRENCE STRAIKAS.
apie tai ginčytasi. IVashing- “American IVoolen Co.”
Dar dėl Pilies kalno. Mas tikras valst. patarėjas Jonas kėsna kunigas, nieko dar ne jai atvažiavusiam puola į
(Speeiale “Draugo” kores tono senatoriai ir kongres- nuo panedėlio kovo 4 d. pa
kvos archeologų draugija Trutniovas, žinomas Vilniu pradėjęs, tiesiog nepažįsta akis.
monai ėmė atsilankinėti kels mokestį 54 valandų sa
pondencija).
kreipusysi į savo nąrį Vil je dailininkas pedagogas. mas, įlipa sakyklon ir už per Aplink Griškabūdį gyve
Lavvrence, kad arčiau prisi vaitinio darbo nuo 5% iki
niuje, centralinio archivo Atvykęs Vilniun prieš 45 sižegnojimą;! ir perskaity na turtingi ūkininkai — lie Pereita savaitė praėjo la žiūrėti straikui ir nelegališ- 12%. Ta mokestis bus pa
priveizdėtoją p. Spruogį metus, Trutniovas visa lai mų evangelijos lietuviškai... tuviai, tarp jų vra įsisprau bai triukšmingai. Dirgsniai ku su juomi kovojimu. Ko kelta šiose dirbtuvėse: Waklausdamosi jo nuomonės, ką buvo miesto piešimo mo išvytas lieka. Mano nuomo dę ir vokiečių. Tečiau žy buvo įtempti tiek straikie respondentai ir rašytojai shington, Wood, Ayer ir
kiek galį pakenkti Pilies kyklos vedėju ir nuo kelioli ne nepergerai daro ir kuni mesnės ūkio kultūros kilimo rių, tiek ne-straikierių. Po tiesiok užplūdo Lavvrence’ą, Prospect mieste Lavvrence;
kalnui kanalizacijos kasinė kos metų buvo direktorium gas pamokslininkas, lengvai nematyti — gyvena, galima keliasdešimtis
areštuota tarp jų esama net iš Chica Saranac—Blackstone; Booli
jimai. P. Spruogis esąs griež Montvilo technikos piešimo apleizdamas sakyklą. Ma sakyti, maž ne senoviškai. kasdieną. Šiuo kartu dau go, St. Francisco, Texas ir ir Arden—Fitchburg’e; Agiausiai veikė straikuojan- t.t. Tą pačią dieną suareš ssabet—Maynard’e; Beaver
tai priešingas bet-ko-kiems mokyklos. Pedagogas — bu tant pavojų tikėjimui, ver
Pikeliai,
Telšių
apskr.
kanalizacijos darbams Pi vo velionis labai sąžiningas tėtų kunigams milžiniškai
čios merginos ir straikierių tuota daug moterų ant gat Brook, Collins—Collinsvi
lies kalne ir tai}) Maskvos ir naudingas. Daugelis iš jo stoti į kovą su tais netikė 1912 metais sausio 31 d. va pačios. Šūviais iš revolverių vių. Telegramos ir telefonai lle ’j e; Chase—W ebster ’ v j;
areh. draugijai ir pranešęs. mokinių yra jau šiandien ži liais endekais ir iš sakyklų kare 8 vai., penktam varste keletą kartų apsimainyta pasipylė prie miesto galvos Rav—Franklin’e; Hecla—
nuo Pikelių pas Dagių eg tarp policmonų ir straikie
nomi liet ir Europoje dailigubernatoriaus Foss’o ir pa Uxbridg’e; taippat miestuo
Čiurlionies paroda Peter piukai, taip antai: skulpto lengvai nesitraukti. Juk nu lynėlį, prisivijo trįs važiuoti rių.
kentėti reikale yra kunigo
čio prezidento. Garsus advo se: Plymouth, Fulton, N. Y.,
burge.
Atidarytoje sausio
plėšikai važiuojantį iš Pike
riai
—
Berustamas,
AronsoVaikų
suareštavimas.
katai pasisiūlė ginti dovanai Dover, N. H., Lebanon, N.
priedermė.
23 d. Peterburge rusu daili
lių
į
Židikus
Zingerio
kom

ninkų parodoje vardu “Mir nas tapytojai — Bohuš-Sies- Endekų pasisekimai Vil panijos agentą Bružą, su Straikieriai savo vaikus suareštuotų moterių. Bosto H., Enfield, N. H., ir keletą
Iskustva”, visa atskira salė truncevieius, J. Balzukevi- niaus vyskupijoje padrąsino stabdė gerokai apdaužė, atė pradėjo išsiuntinėti į įvai no dienraščiai kone vienbal kituose Mass., N. H., Vt.,
čius ir kiti. Trutniovas pasi ir Kauno vyskupijos lenkus.
siai papeikė policiją. Kai R. I., Me. valstijose.
esanti pavesta M. K. Čiur
mė iš jo 132 r. pinigais ir 28 rius miestus kur juos uždy
mirė
beeidamas
90
metus.
Ypač Panevėžys sujudo.
kurie dienraščiai ligšiol svy Darbininkų komitetas ne
lionies paveikslams. Išviso
rub. markėmis, paskui susi ką apsiimdavo išmaitinti iki
Prie kun. Chodora vičia us,
straiko pabaigai. Išsiuntinė ravę aiškiai užprotestavo sutiko grįžti į darbą dėl pa
išstatyta daugiau ne 1(10 mi Ryga.
sėdo
į
ratus
ir
nudumė
ant
kuris ilgus metus Panevėžyj
jimu vaikų po įvairius mies ar papeikė policijos pasiel kėlimo mokesčio nuo 5% iki
rusiojo, musų dailininko pa
Užmigo ant bėgių. Sausio klebonavo ir pažino gerai Lūšės stoties. Bružo arkle tus buvo norima pasinaudo gimą, kai}) kad ir Nevv Yor 12% (vidutinis esąs 8%).
veikslų, kurie, kaip girdėt,
30 dieną traukinys tar}) Za- savo klausytojus, retai ka lis buvo per viąs dieną važi ti netiek vaikų išmuitinimu k’o “The Sun”. .
Straikierių komitetas taip
pritraukiu visų žiūrėtojų do
nėtas. nuvargęs, nebegalėjo
sengofo
ir
Torensbergo
sto

pat
nepasikankino.
da buvo sakomi pamokslai.
Straikieriai-gi tuomi juo
kiek geru įrankiu rinkimo
mų.
vyties
plėšikų.
Ir
lig
šiai
čių ką tikt nepervažiavo Dabartinis klebonas pridėjo
pinigų straiko palaikymui. labiau užsiartavo “žūt ar Važiuojančius į IVashingMiesto valdyba nutarė ru žmogaus, gulinčio ant bėgių pamaldų lenkams.Lenkai ma dienai nėra žinios, kas jie
būt” kovai. Ant rytojaus pa tono kongresą 12 vaikus pa
pinties, kad butų inkurtas (reisų); laimė kad garvežio tydami klebono palankumą tokie buvę. Policija jų ieško Toksai vaikų siuntimas
“ubagauti” visuomenei ne skelbta simpatetiškas strai lydėjo 200 vaikų iki stočiai.
Vilniuje universitetas. Tam šluotos nustūmė gulintį į ša ėmė organizuoties ir reika ti nelabai rūpinasi.
patiko. Socialistai, vaikų iš kas, kuris vėlei sudrutino Tarp važiuojančių: Petras
tikslui miestas sutinka duo lį, nors ir nudaužė jam gal lauti dar daugiau. Susirado
Sturdas, 15 metų; Kaz. VaLiepojus. Sausio 27 d. va siuntinėjimu paprastai į so straikierių eiles.
ti 1 milijonų rublių ir 20 de vą. Pasirodė, kad tatai esąs agitatorių, kurie, girdėti, gi
karo 6 vai. iškilo baisus gais cialistų šeimynas, norėjo pa Suareštuotos moterįs atsi salauskas, 15; keturios mer
šimtinių pleciaus. Universi Alfonsas Erdmanovič 21 me riasi surinkę daugelį para
ras kamščių Vikandero ir sinaudoti taippat ir politi sakė mokėti bausmės, nors gaitės. Su vaikais išvažiavo
teto reikalais nutarta iš tų iš Boldera, plaukų kirpė šų, kad bent gi iš to viso len
Larsono fabrike. Sudegė koje savo partijos praplati bausmių butą ir mažų ($1.). W. I). Hayvvood, IV. Trautrinkti ir nusiųsti Peterbur jas. Buvęs mat pas savo tė kų judėjimo butų matyti no
man ir J. A. Bedard. Taip
fabrikas ir dar 11 naųaų. "Fa nimui.
Suareštuotos:
Uršulė
Fisb,
gan tam tikrą delegaciją*.
vą Raudondauguvyje sve ras geriau susipažinti su ti brikas buvo apdraustas ‘Ru
Vaikų siuntinėjimui nieks Ragina Joeis, Ona Kantu- pat išvažiavo miestą ginti
rz Delegacija. “S.-Z. Ž.” pra čiuos ir ten prisigėręs, grįž kybos tiesomis. Musų lenkai sijos’ draudžiamojoj draugi nesipriešino (nors daug pro travičia, Marė Rovvland — polie. virš. John J. Sullivan,
neša, kad šiomis dienomis damas namo, pristigo spėkų iš bažnyčios užsimanė pada joj už 1.033.000 r. ' Nuosto testavo) kolei nebuvo pa $5.00 bausmės nuteistos; pačtorius L. S. Cox, miesto
buvę išvažiavę Peterburgan ir atsigulė pasilsėt... ant ryti tautines mokyklas stip lių fabrikas turįs' vieną mi skirtas naujasis policijos Magdė Juozapavičia ir Mor apgynėjas D. J. Murphy, ap
rinti lenkų reikalams “na lijoną rublių. T<is gaisras viršininkas John J. • Sulli ta Jakavičia po $1. Juozapa saugos komisorius C. F.
Nočios (Lydos apskr.) pa bėgių.
rapijos lietuvių ingalioti- Šunų auginimo draugija Litwie”. Ne sykį man teko atėmė darbą 961 žniogui.
van. (Senasis policijos vir vičiūtė prašė, kad ją suerš- Lynch.
kongrese
niai ieškoti ten apgynimo liko neseniai įsteigta Rygo girdėti nuo lenkų-klausvtošininkas buvo pašalintas už tuotų, kuomet jos drauges IVashingtono
Žiežmariai,
Vilu.
gub.,
karščiausiai darbininkų pu
nuo lenkintojų pasikėsini- je. Pirmininku išrinktas Ry jų tik pasityčiojimus iš len
neužtektiną veiklumą).
areštuota: Paulina Movaek sę palaiko Poiiidexter, senaTrakų
apskr.
Vasario
7
d.
ipų.
gos policmeisteris V. Nilen- kiškų pamokslų. Girdi, ne pas žemiečių viršininką Naujasis viršininkas vei Ona Bajak, Marė Kibitz po
toyius ir Victor Berger, Wistaisyklingai esą sakomi pa
kiai apskelbė, kad jisai ne $2 ir $1. Tiek pat ir Ona Ko- consin’o atstovas.
Kandratavičiaus jubilė der. Draugija stengsis ga
Kaišedorvse
buvo
gvildena

mokslai.
jus. Šiemet rugsėjo mėnesi minti šunis policijos ir sar
ma Žeižmarių klebono kun. įeisiąs vaikų važiuoti “uba kotauė, Petronėlė GrižaliuJonelis.
Reikia
tikėties,
kad
Pane

sueina lygiai 50 metų, kaip gybos reikalams. Pašaliniai
Auguno su A. Habdauku by gauti” po kitus miestus ir nas, Ona Tumalevičia, Ag
mirė didelis Lietuvos dai žmonės už prieinamą mokes vėžyj nepavyks endekams la už intarimą. A. Habdan- pasipriešinančius , areštuo nės Radziukvnas ir daugvbė
nius, rašęs lenkiškai, Liudas nį galėsią gauti iš draugijos lenkams išnaudoti bažnyčios kas nuteistas ant vieno mėn. siąs. Ale straikieriai nVpai- kitų
ROCHESTER, N. Y.
sė tokio naujai surasto Įsta
Internationale!
Kaudratavieius (Vladislo- mokytus šunis vagims gau savo reikalams. Čia nėra arešto.^
Vasario 18 d. čionai šv.
Gintautų, ir lietuviai pane
irokomlia). ‘Kiv. Lit.’ dyt ir namams sergėt.
tymo: 24 Vasario surengta
“Vilt.”
Vas.
25
diena,
straikieriai
vėžiečiai, tai ne Vilniaus
vaikų pulkas į Philadel nerimavo po visą miestą. Cecilijos choras parengė pui
dabar savo skaitytojų Jakavičiaus
knygynai. vyskupijos avinėliai. Lietu Budka (Gudelių valse.
phią. Butą tai daugiausia Keletą kartų minia nepano kų lietuvišką vakarėlį, ku
į redakciją visa, kas “S. Z. T.” rašo girdėjęs, kad
ris atsibuvo “Concordia”
viai pripažįsta bažnyčią su Marijampolės ap.). Nuo 1 lietuvių ir lenkų vaikai. Ma
i ir žino, apie Kandra- Rygos knygininkas L. Jaka
rėjo
klausyti
policijos
para

salėje. Vakarėlio programas
Kristaus mokslu, o ne su en gruodžio čia atidaryta pra žesniuosius vaikus motinos
; jo laiškus, nežino- vičius prašęs vyresnybės
ginimų
ir
už
tat
buvo
areš

buvo gana ilgas: dainos, dekdekų ordeno programa. Tas dinė mokykla, kurios dau nešė ant rankų, didesn ie j ištus, rankraščius, at leisti jam atidaryti visą eilę
tuojama.
Areštuojančių
ne
liamaeijos ir viena komediPanevėžio lenkinimas per guma aplinkinių valstiečių gi su prisegtais įvairiais pa
raus apie ji ir t.t. Kas knygynų įvairiuose Kauno
gelbėta.
Policijos
vežimai
jėlė:
“Tiktai niekam nesa
bažnyčią suras protestą ir seniai norėjo, bet buvo ne rašais, revoliueijoniškas dai
jauzdinta, “K. L.” gubernijos miesteliuose. To
buvo
užimti
visą
dieną.
Pa

kyk”. Klausytojų buvo ne
iš aplinkinių parapijų, nes maža tamsuolių, kurie šį nas dainuodami atėjo į gelž
■zdįsiąs savo laikraštyje, kius knygynus Jakavičius
prastai
areštuota
prišakiniai
perda ilgiausia, bet, kaip gir
visi tuo užsiinteresavę.
darbą kliudė. Mokytojum kelio stotį pėksti. Trauki
ip dokumentus redakcija jau turįs kai-kur Kuršo ir
minios,
kalti
ar
ne
kalti.
Su

dėti, visi užganėdinti. Tr iš
paskirtas V. Misurevičius, niui atėjus motinos ir vaikai
atiduosianti lenkų Mokslo Vidžemės gubernijose.
Valiai, Namu. apskr. Va
areštuota
šiandien
keliasdelietuvis, dar jaunas vyras.
ėmė grūstis prie durų, poli- šimts. Moterįs bėrė pipirus tikrųjų, smagiai ir naudin
Draugų draugijai.
sario 8 dieną (n. k.) pas ūki
gai praslinko tos kelios va
Kaunas.
eija-gi neleist. Tuomet mo į akis poliemonams.
ninką J. Dragunaitį atpišKaunas.
“
Saulės
”
valdy

landos, nes viskas buvo at
Leidimas. Valstietis Ro
Aeroplanų dirbtuvė. “S. ėjo trįs Sintautų sargybi ba nutarė pavasary statyti terįs kumščiomis, dantimis
likta gana gerai, Iš dalyva
Kulkos ūžia.
mualdas Acgauskas gavo
Z. T.” rašo: žinomasis Kau niai, padarė kratą, bet nieko mokytojų kursams nuosa ir kojomis ėmė ginties nuo
leidimų leisti ir redaguoti
(Vas. 26 d.). Straikierių vusiųjų tame vakarėlyje at
pastojusių kelią policmonų.,.
no vargonų meisteris Gara- nerado. Tik pasiėmė keletą vius namus.
Vilniuje savaitinį laikraštį
Kai kurie poliemonai išėję skaitlius vėlei padidėjo. žymėjo: elgeta — p. A, Šia
levičius, dirbąs dabar du pradžios mokslo vadovėlių.
lietuvių kalba vardu “ValsPunskas (Suvalkų gub ). iš kantrvbės kumščiomis, o Anksti iš rvto vvrai, mote- pelis, žydas — p. St. Platanauju aeroplanu. Abu dirba Jie užsispyrė ant Mekšrai
kis ir jo pati Sorė — p-lė A.
, tietis” ir einantį tris kartus
čio iš Šilgalių valsčiaus, kad 4 d. vasario (š. m.) įvyko vi net ir lazdomis ėmė daužyti rįs ir vaikai išėjo ant gatvių Stučkiutė. Iš deklemacijų ne
mu
užsakytojo
braižiniais;
Tpet savaitę laikraštį “Lietu
jų piešiniai tuo tarpu laiko tas slapčia mokąs vaikus. suotinas metinis susirinki moteris. Tame sumišime ke atkalbinėti einančius į darbą visos nusisekė gerai, bet vis
vos Varpas”.
gatvėmis dai
mi esu paslapčioje. Sulig su Dėlto jį areštavo ir išvežė į mas vartotojų draugijos letą vaikų apgrųsta ir su ir vaikščiodami
U
“Dzūkas”. Tame susirin myniota. Stovintieji vyrai nuoja
1’ International”. gi kaikurios ypatos parodė,
Paskyrimas. P. A. Stan tarties darbai turį būti pa jo valsčiaus raštinę.
jog turi savyje pajautimą
Spėjama, kad jis buvęs kime tarp kitko buvo svar nesikišo į policmonų kovą Kuomet darbininkai straik- ir gabumą prie to, tik reika
k
kevičius,.
tikrasai valst. pa baigti lig š. m. gegužės 1
biausia, tai pereitųjų metų su moterimis. Į tą kovą pro laužiai suėjo į dirbtuves ir
kieno nors induotas.
tarėjas,
buvusis Vilniaus dienos.
h
apyskaita, kurią perskaitė karo langą prisižiūrėjo ir nebeliko kas atkalbinėti lauja daugiau lavinimosi.
general-gubematoriaus
raš
g
Panevėžys. Dėl Vilniaus Griškabūdis, Naum. aps. draugijos revizorius kun. J. straikierių vadas Haywood. grįžtantieji ėmė plūsti ka Apart šv. Cecilijos choro
tinės viršininkas, paskirtas
Čia keleiviui puola į akis Vyšniauskas.
Policijos vežimams ir auto reivius ir poliemonus. Iš na taipgi dalyvavo ir tautiškas
Tobolsko gubernatorium. Si vyskupijos bažnyčių skan
dalų. Nemalonu tikinčiam “Žiburio” draugijos arbati Padengus visi nuostoliai, mobiliams atėjus, moterįs mų paleista keletas šūvių į “Aido” choras; buvo dai
birijoje.
žmogui girdėti, kad lenkai, nė. Iškaba rusų ir lietuvių kurie buvo padaryta prieš sumesta į vežimus, ale ir ant poliemonus. Policija taippat nuojamos įvairios dainos
Prof. Pirožnikovas, grojęs kurie nuolat didžiuojasi sa kalbom. Tvarka ir švarumas pereitus metus, likosi gryno vežimų kova tęsėsi, net vie šaudė. Policmonų nesužeis maišytais ir vyriškais bal
koncertinų vasario 4 d. “Rū vo kultūra, taip jau apjako, arbatinėje visur. Čia taip pelno 450 rub. 45 kap.
ną poliemoną pusėtinai ap ta. Du straikininkų sužeidė sais, — visos pervyko gana
toje”, tarp kitko pagrojo jog šventoj vietoj nebežmo pat tvarkiai į kotelius sudė Perskaičius atskaitą, su daužyta.
policijos kulkos (Santo Ri- gerai, o kaikurios net pui
tuomet ir vieną lietuvių kom niškai elgiasi, užmiršta ka ti laikraščiai: ‘Viltis’, ‘Vie sirinkusieji dalininkai nuo Moteriškių klyksmai ir su eei ir Salvatore Bruno). Po kiai. Puikiai atliko savo už
poziciją, Šimkaus “kur ba me esą. Todėl čia jau kova nybė’, ‘Šaltinis’, ‘Žiburys’, širdžiai dėkojo delnų ploji areštuotų galingi verksmai licija vaikščiojo gatvėmis su duotį Broliai Danilevičiai,
kūžė samanota”. P. Pirož- ne tik dėl kalbos teisių, bet ‘Spindulys’, kitokių nėra. mu gerb. kunigui Vyšniaus sutraukė didelę minią. Poli revolveriais rankose. Visi parodė publikai savo gra
nikovui pirmą kartą teko ir dėl tikėjimo, kova su len Bet griškabudiečiai savo kui už darbavimąsi knygų cijai taip šiurkščiai apsiei langai turėjo būti uždaryti. žius išlavintus balsus dai
groti lietuvių muzikos vei kais, kurie iš bažnyčios nie arbatinę nelabai telanko. vedime; taipgi ir pardavė nant minia ėmė judėti ir ne Įtarti asmenįs areštuota. Iš nuodami kvartetą: “Tu ėsi
kalų ir jam begalo patikusi ko nenori, vien tik lenkiškos Jie geriau eina pas Kar- jams — p-lei S. Bieliauskiū- rimti... Policija pasišaukė viso 26 vas. suareštuota su kaip kvietkėlė”. Taipgi di
džiai jausmingai išėjo dai
toji dainelė, taip kad intrau- kalbos platinimo, kurie baž nauckų į traktierį, spiečiasi tei ir p. J. Maksimavičiui — pagelbon kareivius. Karei virš 30 žmonių.
kęs jų į nuolatinį savo re nyčioj lenkybės reikalus sta apie monopolį, arba lenda į už uolų darbavimąsi parda viai atėję pasižiurėjo, ale ne Vas. 27 šaudymas iš langų na: “Raminimas nuliudupertuarų, sustatytą iš geriau to aukščiau, negu tikėjimo žydo smuklę. Tik, tiesa, kar vinėjime; paskyrė ir dovanų sikišo į betvarkę, bet apsisu atsikartojo. Teismo rūmai siojo”, kurią atliko trįs ypa
šiųjų kompozitorių veikalų. Jeigu taip jau žmonės iš vir tais arbatinėje vaišina ne- iš likusiojo pelno, prižade kę sugrįžo į kazarmes. Tuo prigrūsti apskųstųjų. Mies tos: nuliūdęs — p. J. ŠokeBeto, p. Pirožnikovas sura šaus apkvailinti, tai Vil perkokią arbata. Pirmiau darni ir toliau su dovanoms mi tarpu motinos, lydėjusios to t gyventojai įbauginti lis — kuriam pradėjus liūd
šė iš p. Adamavičiaus, tu niaus vyskupijai graso tikė dar buvo pas mus ir valdžios neužmiršti, jei taip ir toliau vaikus, nugabenta į policiją, Gatvės, prigrūstos kareivių, nai dainuoti, už scenos pri
tarė savo maloniais balse
rinčio didelį Merkinės dzū jimui pavojus: vieton kata arbatinė, bet jos jau seniai darbuosis.
vaikus poliemonai išveržę iš poliemonų, nerimuojančios
Po susirinkimo visi stebė motinų rankų, nuvežė į varg minios, klyksmai ir dainų liais dvi ramintojos: p-lės:
kų melodijų rinkiny, 16 dzū likvbės ima čia platinties nebera.
K. Dubiekiutė ir E. Danile
kų liaudies dainelių, kuriąs taip vadinamoji “polska Griškabūdis — neperdido- josi kad draugija pereitais šų namus (city home).
balsai miestui priduoda ka
vičiūtė. Ypatingai gi tame
taip-pat žadąs intraukti į \viara”, kurios vadovais lie kas bažnytkaimis su keletu metais tiek visokių audrų
rės žymę...
Marsillaise.
vakarėlyje atsižymėjo sve
savo repertuarą. Prof. Pi ka minia. Gana kunigui iš šimtų gyventojų. Po buvusio praleidus, o tiek užpelnė;
Pastari
atsitikimai.
čias p. J. Abromaitis, dai
rožnikovas žada netrukus girsti iš minios “Nie poziva- gaisro žymiai pagražėjo. pagalios visi suprato, kad Minia tuomet patraukė
Teismas pripažino teisę nuodamas “solo” porą gra
Namai — vis daugiausiai vartotojų sankrovoje ne po gatvėmis, revoliueijoniškas
važiuoti koncertuoti Angli- lam... Nam nie trzeba”.
Amprikon. Pažinęs ir turi jis eiti zakristijon lietuvių ar vokiečių, žydų nai reikalingi, bet darbštus dainas dainuodami. La\v- išsiųsti vaikus sulyg vaikų žių dainelių, — tiesiok žavė
rence nuo tos valandos ne- ♦ Ar-,, ^nrn. kolei vaikai yra jo publiką savo švelniu ir
^Riftoje” arčiau lietu Vilniaus augštesniajai dva- dar čia neperdaug. Ir, kaip ir uolus darbininkai,
rtenoru, — rankų
mali
rųno ir nerimsta... Moterų ;er< j e globoje.
“Šalt.”
imą sai muzikas siškijai reikėtų apsidairyti. girdėti, dar ketina iš čionai
žada, nuvažiavęs Amerikon,
visųpinua susipažinti su lie
tuvių kolonijomis Chicagoje
ir k.

Z

mantoAs

B

/T IŠ AMERIKOS?
prie airių klebono. Bet airių dirbtuvėse.
Iš Visurklebonas neleidžia 1 neivieno Lenkai turi pasistatę čia
bažnyčion
neužsimokėjus puikią murinę bažnyčią, ku
J
kas-kartą 25c. be lyčių skir rią taipgi lanko vietiniai
1 Peterburgas.
Atvyko
tumo: Vistiek, vyras, boba, lietuviai. Darbą pigesniu mo
20,000 airių maršuos.
Rusijon ir aplankė carą
mergina ar jaunikaitis.
kesčių lengva gauti, bet dar
New York, N. Y. Kovo 12. Juodkalnijos karalius.
Tokiu budu airių bažny bai neina pilnai, nes kaip—
20,000 Irlandijos sūnų
čia lieka mums neprieinama, kada sustoja kelioms die
maršuos šv. Patriko dienoje 1 Prancūzija. Nežinia kas,
nes mokėti kiekvienam po noms — tai ir vėl eina.
nepadavęs savo vardo, paau
25c. už vieną įnėjimą tai bis Jau laikas žinoti, kad ne sekantį šeštadienį kovo 16. kojo šv. Jėzaus Širdies baž
kį perskaudu. Dėliai tos prie ilgai trukus, bus Velykos. Šv. Patriko diena išpuola nyčiai Paryžiuje pusę mili
17 d. kovo, taigi nedėldieny
žasties pradėjo žmones mai- Čionykščiams
lietuviams je, tai airiai nutarė perkelti jono frankų.
šyties. Tuomet airių klebo bus gera proga prieiti Vely
parodą viena diena pirmiau. 5 Žydų teisės.
Senatas
nas uždraudė kun. J. Jakai kinės išpažinties, nes GilToje parodoje dalyvauti su svarstė šiomis dienomis klau
čiui važinėti kas mėnesį, lei bėrtvillėje, Mass., 25 ir 26 d. važiuos airiai iš taip toli,
simą, ar žydai, pirmosios gil
do tik vieną kartą į du mė kovo atvyks lietuvis kuni net kaip Buffalo (N. Y.).
dijos pirkliai, turi teisę žy
nesiu, o uždraudė dėlto, kad gas/taigi lengva nuvažiuoti
Airių, kaip tikybinis taip dų apsigyvenimo srityje
jam nesumeta tiek pinigų, į Gilbertvillę, nes netoli.
tautiškas susipratimas yra nuomoti žemę fabrikams ir
kiek jisai nori (ar teisybė?
Pan “Cicilikutis”.
didelis.
pramonės įstaigoms statvRed.). Westfield’o lietuvių
ENPORT, PA.
Darrowo byla.
ties. Senatas nutarė, kad žy
yra 500 skaitant ir vaikus.
Visai mažas tai miestelis,
Los, Angeles, Cal. Kovo dai ta teise naudoties negali.
Parapijos pinigų yra sudėta
ORANGE, MASS.
kokių galima rasti gana
10. — Teisėjas Hutton ati
700 dol. Čia lietuviai geri
daug anglies srityse. Namai
Sausio
11
dieną
šiame
dėjo Darrovv bylą lig 14 d. H Rusija. Da apie Macocho
žmones bedievių kaip ir nė
bylą. Šiomis dienomis pra
| prasti, mediniai, betvarkiai
ra.
Jeigu pasiseks mums miestelyje ištiko lietuvį Jo gegužio; tada tai Darrovv
dedama svarstyti šitoji gar
virtinėmis išsidraikę, paro
lietuviams atsiskirti nuo ną Pipirą didelė nelaimė. turės atsakyti prieš jo ap
sioji byla. Teisman žada
do, jog čia gyvenama žmo
airių jungo, tai vienas lietu Jurgis sūnus Jono Pipiro, kaltinimus už norą papirkti
atvažiuoti pats tiesos minis
nių laikinai uždarbio dėliai
NORAVOOD, MASS. . vis kunigas gaus puikią pa paleistas iš mokyklos, su sa teisėjus McNamarų byloje. teris Šceglovitovas, atsilan
susispietusių. Teisingai kai
vo draugu leidosi rogutėmis
rapiją (? Red.).
Pakėlė algas.
Čionykščiai lietuviai dar
kysią ir popiežiaus atstovai.
kurie iš jų mano ir tankiai
nuo kalno. Ant nelaimės
Lietuvaitė.
buojasi kiek gali. Draugijos
Boston, Mass. Kovo 10. — Korespondentai pasiskubinę
kartoja, jog šiandien čia, o
smarkiame bėgyje pataikė i
šv.
Jurgio
kareivio
susirin

rytoj Dievas žino kur gali
medį ir Jurgučio kojos kan Kadangi Lavvrence’o strai jau išanksto atvažiuoti. Pekime
tapo
pakeltas
klausi

nunešti likimas. Beveik visi
lai liko sutrupinti. Nuvežtą kas nesimažina ir vis dau trokovo gyventojai, kame to
GILBERTVILLE,
MASS
mas apie parapijos įsteigi
nameliai yra kompanijos
Jurgutį į ligonbutį apžiurė giau prie savęs patraukia byla bus nagrinėjama, pa
mą. Klausimą pakėlė G. Gle 17 d. sausio, š. m., buvo jo gydytojas ir išreiškė iš Naujosios Anglijos fabrikų brangino ir butus, ir valgį, ir
nuosavybe. Straikui kilus,
bus. Draugija su noru pris surengtas “Aliau” salėje gijimo viltį. Dieve saugok darbininkus, tai atbodami t.t.
yra labai sunku kovoti sn
tojo ir išrinko tam darbui lenkų protesto
vakaras nuo panašių atsitikimų.
straikų dauguma tos apie
kompanija nes ji išvarinėja
pradėti
komitetą.
Į
komite

(
Protestącvjnv
wiec),
apie
linkės fabrikantų, daugiau H Londonas. Naujoji baž
iš jai priklausančių namų
tą įėjo asmenis: J. Čeivoka, atskirimą Cholmsčiznos nuo Oras pas mumis lig šioliai sia audeklinių, pakėlė savo nyčia jau beveik baigiama,
straikuojančius. Tokie mies
J. Ruškis, K. Akstinas, V. Lenkijos ir prijungimą jos buvo labai šaltas: sniego darbininkams algas ant pen sako ligi šv. Kazimiero galu
teliai, bei kaimai, kur apart
daug, galima buvo gerai ro kių nuošimčių, tik kaip ku tinai busianti pabaigta. Už
anglies kasyklų jokios kitos Vasario 10 d. čionai tea Kudirka, K. Klimavičius, L. prie Rusijos.
gėmis važinėties. Darbai
įėjimą pirmą kartą į naują
dirbtuvės nėra, ėsti apgyve trališkoji kuopa “Aidas” iš Sinkevičius. Jeigu pasirodys Prakalbos buvo sakytos, šiais laikais eina silpnai. riems ant 7%. Penktą nuo
bažnyčią
nutarta imti nuo
nami Įvairių ’ tautų ateivių Parneš, Mass., sulošė dvi galimas daiktas sutverti pa vietinio lenkų kunigo ir vie Dirbame tik po 4 ar 5 dienas šimtį pakelė ir nekurie Lav
kiekvieno po vieną šilingą—
anglekasių. Yankių tokiuo puikį komedijį: “Dėdė atva rapiją tai tuoj bus sušaukti no kalbėtojo, atvažiavusio iš į savaitę. Ateiviams sunku rence’o fabrikantai, tatai
se miesteliuose beveik nėra. žiavo” ir “Audra giedroje”. dėliai parapijos reikalų visi Bostono. Prakabos buvo ga darbas gauti, nes vietiniai darbininkai kurie išėjo ant prie durų, o viduryj bažny
straiko dėl sumažinimo dar čios — po 2 šil. ir 6 pensus,
Rasi jųjų tik keliolikų tarp Liuosame laike gražiai mu nonvoodiečiai. Buvo taippat na patrijotiškos, vienas tik
neturi
pilno
darbo.
Lietuvių
bo valandų, kuomet jie nu o prie didžiųjų altorių po 5
‘bosų”, amatninkų, sankro- zika griežė, ir choras sudai perskaitytas atsišaukimas iš iš po raudonos vėliavos —
yra
pusėtinai
čia
apsigyve

stojo tik 3% savo algų, jau šilingus. Tiek daug mokėti
Ivininkų ir kitokių biznierių. navo keletą puikių dainelių, New Yorko apie ateivių šel “Kodak” įsišoko smarkiai
nę.
Visi
elgiasi
gražiai,
gyve

gauna daugiau algos kaip vargu kas panorės. Tiesa,
Juodieji darbininkai, pože kaip tai “paukštele miela”, pimą. Draugija svarstė tą su savo kritika, bet liko pa
na
sutikime,
kaip
vieno
tėvo
pirma, bet kada straikai tiktai turtingesni galės mo
minių urvų gyventojai, tai “Nors audros siaučia apie reikalą, bet nutarė, kad tai juoktas ir nosį nuleidęs už
vaikai.
Turime
susitvėrę
šv.
taip įsigalėjo, jau 5% strai kėti tokį paskirtą mokestį.
ateiviai...
Sunku tiesiok mus”. Viskas nusisekė ko- ne jos dalykas. Tuojaus yirš sičiaupė. Salėje buvo maty
Petro
draugiją
ir
ligi
šiam
kieriai neužsiganėdina. Tr Pradžioj vasario mėnesio
suprasti, kaip lietuvis gali nogeriausiai. Kiekvienas rū minėtoji draugija sutvėrė iš tis diktokai ir lietuvių, su
laikui
gerokai
užsilaiko.
Pa

teisingai. Nes laike straiko pusėtinai oras Anglijoje at
taip noriai pakeisti lengvą, pinosi savo užduoti atlikti 20 suviršum narių kuopą, prantančių lenkiškai. No
tarčiau
visiems
vietiniams
daugiausia nukentėjo darbi šalo. Daug sniego. Anglai
sveiką darbą Lietuvos lau kiek galima geriau. Tiktai kuri mokės 20c. į metus pa rints tos prakalbos lietuvius
lietuviams
įsirašyti
į
tą
drau
ninkai o ne fabrikantai, ypač stebisi, mat jiems tai nepa
kuose biauriu, pavojingu gaila, kad žmonių mažai pri laikymui lietuvių kaslegar- visai nepaliečia, bet vien
giją.
Joje
rasite,
ištikus
ne

.darbu Amerikos kasyklo sirinko, buvo išviso tik apie nėje (? Red.).
į dėlto galėjome bent pasimo laimei, pagelbą bei surami kad ir straikas kilo vien dėl prasta.
fabrikantų užsispirimų.
Vasario 4 d. šių metų atsi kyti kaip reikia apsieiti su
se.. . Daugumos anglekasių 50 asmenų.
H Rusija. Pašalpa badau
nimą
ir
visi
krūvoje
laiky

!darbas mažai kuom man Lietuviai šiame miestely liko viršminėtos draugijos ir sirinkimuose ir prakalbose.
Taftas
kalbėjo
lenkams.
jantiems. Ligi Sausio 1 d.
damiesi galėsime šį-tą nu
ding tesiskiria nuo Sybiro je labai paskendę girtuo sykiu S.L.R.K.A. 81 kuopos Dėmėkit! 25 ir 26 d. kovo veikti dėl savo tautos.
Chicago, 111. Kovo 10. — 1912 m. vvriausvbė išdavė
katoržniko darbo. Skirtu kliavimuose; mat geriau prakalbos. Klabėtojais buvo bus pas mus lietuviškas ku
Praeitą nedėldienį Taftas pašalpos badaujantiems Ru
Žemės dulkė.
mas yra gal tik tame, jog jiems įsigerti, negu nueiti į J. Jaruševičius iš Walpole, nigas, klausyti velykinės iš
laike kalbos įvairiose Chica sijos rytų valstiečiams išvi
pirmas, t. y. anglekasis iš leituvių pasimokinimui į- Mass., klierikas Vermans- pažinties, užtatai atsiminki
gos miesto dalyse, gi pieti so 84,324,703 rublius.
Iliuoso noro per kiauras die- steitgus vakarėlius. Girtuo kas iš Brockton, Mass. ir P. me atlikti gerų katalikų
SO. BOSTON, MASS.
nėj Chicagos dalyje, kur ne
H Kabinetas rezignavo.
Įnas nepaleidžia iš rankų pi kliauja vyrai, girtuokliauja Juškevičius iš Lavrence, priedermes.
mažai yra ir lietuvių, kalbė
Užgavėnių
utarninke
sa

Mass.
kio ir lopetos, o antras, t. y moterįs, o merginos taip-gi,
Pas mus dabar darbai eina
jo ir lenkams. Taftas pasa Madridas, Ispanija. Kovo
lėje
“
Bethesda
Hali
”
buvo
katoržnikas tą daro privers kad neatsilikus, seka jų pė Klausytojams labai pati pusėtinai. Kitur, kaip girdė
kė, kad lenkų tėvynės isto 11. — Ministerių kabinetas,
tas, liuosybės netekęs... domis. Prisigėrę pridirba ko p. Juškevičiaus kalba, ties, numušė mokesčius, parapijos balius. Žmonių at rija daug turi dalykų, kurie kuris buvo suorganizuotas
lExporte jokių viešų pasi visokių nesąmonių ir nedo nes jie tik antrą kartą pana straikuoja ir t.t. Pas mus, silankė jamt apie 500. Para sužadina lenkuose liuosy balandžio mėn. 1911 m., re
linksminimo vietų nėra. Di rybių; galvas vienas kito šias prakalbas girdėjo. Atsi ačių Dievui, viskas ramu, pijos naudai atliko daugiau bės troškimą, ką jie pilnai zignavo. Kivirčiai įvyko tar-1
džiulių miestų pasismagini skaldo, cypauja, rėkauja yt rado keletas vaikėzų su ne viskas dailu ir gerai; nenu- kaip šimtas dol. Dargi kle gali pasiekti AVashingtono pe viešųjų darbų ministerių^
kurie užsibaigė tuo, kad vi
mai, žaislai, pragumvnai kuo peklos baisenybės. Gėda užganėdinimais, nes ne cici- mušė “pėdės”, bet dar pa bonas padarė kolektą Law- tėvynėje.
renco
straikieriams
ant
duo

likiškos
buvo
prakalbos
nesas ministerių kabinetas re
gyvena, kvėpuoja, be ko ne Athol’io lietuviams; gėda
kėlė: kam 1 cetną, 3c., 30c.
8,000,000
tonų
anglių
New
nos.
Aukų
sumesta
tam
tiks

giriančios
palaidūnų
darbus.,
zignavo.
gali apsieit šiolaikinės civi vyrams, moterims ir mergi
ir t.t.
Yorkui.
lizacijos vaikai, ateiviams noms. Visur lietuviai juda bet tai tik paprastas prieši Žmogui pribuvusiam iš lui $18.58. Sotus nepsjvalo
H Marijavitų
skaitliui J
Ne.w York, N. Y. Kovo 10.
yra nežinomi. Anglekasio — kruta, visokiais budais ninkų aimanavimas.
kitur, kuris sukalba angliš užmiršti apie alkanus.
džiaugsmas, paguoda, susi kelia apšvietą aukštyn, mu- Po prakalbų į draugiją kai ir inteligentiškos išvaiz Ketverge po pelenų dienai — New Yorko anglių pir anot lenkų dienraščio “Pol.j
raminimas, tai alučio statinė sų-gi lietuviai ją stumia že įsirašė suvirš 25 nariai. Nors dos, — darbas gauti nesun (22 Febr.) bažnytinėje salė- kliai užsakė privežti anglių Katol.” ėmęs žymiai mažėt
Liublino mieste, kur dabar
draugija dar jaunute ir ne ku.
ir degtinės bonka. Exportas myn.
Bala-ne-Smala. je atsiliko susirinkimas Jur- Ne'v Yorkan 8-000'000 tom); belikę dvi koplyčios, į kurias
yra apgyventas daugiausiai Nereikia jiems tautiškų turtinga, tečiaus Norvoodgio AVashingtono paminėji angliai ten jau ir dabar pa susirenka po kelias dešimtis
lenkų. Jie ir savo bažnytėlę gražių pasilinksminimų, ne iečių tarpe darbuojasi gerai
mui. (Tą dieną pripuola jo kilo, bet turtingesni New
žmonių.
Dr-jos narys.
MERIDEN, CONN.
čia turi, kuri yra vienatinė reikia laikraščių ir knygų,
gimimo diena). Kalbėjo a ie Yorko gyventojai nei to ne
paisydami perkaanglis kiek
katalikiška bažnyčflt visa verčiau jiems stiklelis, be
T Rusija. Paspartai darbi
Vasario 18 dieną čia šv. nas anglas (žinoma angliš
tik jie gauna. Tai vis rengia ninkams. Laikraščiai prane
me Exporte. Visų tautų ti gėdiški apsėjimai, tamsybė.
kai)
ir
kun.
T.
Žilinskis
(lie

Kazimiero draugija parengė
AVESTFIELD, MASS.
masi prie straikų, nors dar
kinčius ji glaudžia po savo Broliai, lietuviai ir lietuvės,
prakalbas. Kalbėtojas buvo tuviškai). Ragino aukoti nėra žinios, ar tikrai bus ša, kad vidaus reikalų mi
motinišku sparnu ir sten pameskime tuos pažeminan Oras pas mus ligi šioliai iš AVaterbury, Conn. p. Lu tarptautiškam namui kurį
nisterija paruošiusi naujus
giasi visus aprūpinti ir pa čius papratimus, o tverki- buvo šaltas. Sniego nedauk. košius. Kalbėjo apie žmo žadama statyti AVashingto- straikai.
pasportus
keliaujantiems
tekinti. Buvo laikas, kuo mės pamokinančių skaity Darbai biski sumažėjo, dir gaus širdies gerumą, apie ne, to “Tėvynės Tėvo” pa Kardinolas Gibbons apie Vokietijon į laukų darbus.
met Exporte gyveno lietu mų, tverkime draugijas, leis ba tiktai geležinėse dirbtu meilę ir vienybę. Kalbėjo minėjimui. Sumesta aukų
darbininkų klausimą
Šituos pasportus išduoda ap
vių apie 70 šeimynų, bet šian kime laiką tinkamai, tuomet vėse pilną laiką, kitur-gi tik gana gerai. Po p. Lukošiaus $45.00.
AVashington, D. C. Kovo skričių isprauninkai.
diena čia užsiliko tik apie bus mums ramu ir kiti į mus 5 dienas į savaitę po 9 va kalbai buvo padaryta LawPo tam kalbėjo p. Rusec 5. — Šiomis dienomis čia
20 lietuviškų šeimynų ir tiek žiūrėdami džiaugsis.
landas kasdien. Atvažiavu- rence straikieriams kolektą.
traukiasi posėdžiai Tautiš T Merritt’e, B. C. Kovo
kas
iš
Lavrence
’
o
apie
strai

pat pavienių. Nelaimingi
Kaubavyčius.
siejie iš kitur žmones negali Surinkta 9 dol. 14c.
kosios Piliečių Federacijos, 8 dieną buvo anglių kasyklo
kuojančių
vargus.
Tr
vėl
užsibaigęs straikas privertė
gauti darbo.
Lietuvių čia
Pirmininkui p. Stankevy- sumesta straikieriams 17.00. Pirmiausias klausimas buvo se didžiai nelaiminga eks
lietuvius jieškoti darbo ki
yra geras būrelis, turi įstei čiui paraginus, vienas iš
rišamas, kaip sutaikyti dar pliozija. Užgriuvo 15 darbi
LOAVELL.
MASS.
tur, nes kompanija nebepri
gę šv. Kazimiero draugiją, klausytojų ėjo kalbėti. Kal Nedėlioję (18 Febr.) baž bininkus su darbdaviais. Gi ninkų. Jokios nėra vilties,
ėmė darban straike dalyva Vasario 14 d. pasimirė čia kuri laikosi visai gerai. Yra ba jo buvo istoriška, užbai nytinėje salėje atsiliko pa tame posėdyje pirmininkavo kad galima butų dar nelai
vusių. Klebonauja Exporte Antanas Gibševičius, jaunas taipgi parapija tuo pačiu gė apie Lavrence straiką. rapijos choro koncertas. Dai J. E. Kardinolas Gibbons: minguosius pagelbėti.
kun. A. Jurgutis, lietuvis. vaikinas, paeinąs iš Žaslių vardu sutverta. Išpradžių Žmonėms jo kalba patiko, navo abudu chorai: didesny jis savo kalboje reikalavo,
Vasario 6, 7 ir 8 d. atsibuvo par., Vilniaus gub. Sirgęs vo laikėsi gerai. Buvo nutarta nes delnų plojimo nesigialė- sis ir mažesnysis. Abudu sa kad kuoveikiau butų įvy ^Šalčiai Sibirijoje. Sibiri
čia 40 v. atlaidai atvykę pa ties liga. Visiškai dar nepa- mokėti mėnesinės po 50c. ir
vo užduotį atliko puikiai, kinta budai, kuriais butų joje, palei Omską ir kitur,
jo.
Jurgio Kazys.
gelbon kun. Sutkaits ir kun. sveikęs, nepasidabojo ir at visi sutiko. Nusiųsta meldi
kas garbę daro choro vedė lengva prašalinti visoki ne tokie dideli šalčiai ir pūgos,
Čepononis pasakė pamoks krito. Antrąsyk sugrįžusi li mas į vyskupą, kad duotų
jui p. M. Karbauskui, vieti sutikimai darbdavių su dar kad pavyzdžiui, Omsko aps
lus lietuviškai, o kun. Vaiš ga parbloškė jį mirtinai kunigą. Vyskupas leido kun.
niam vargonininkui. Ant bininkais. Kard. Gibbons krityje pastaromis dienomis
AVA RE, MASS.
noras, Rimkevičius ir Mi- Daugiau atsargumo žiemos J. Jakaičiui kas pirmą mė
smuiko artistiškai grojo (so karštai ginė unijas ir reika sušalę kelyje 32 žmogų ir
daugybė gyvulių.
Įsius paporinu lenkiškai.
laike!
Šitas miestelis, gana dai lo) viena mergaitė. Deklia- lavo kad jos butų pripažin
nesio panedėlį atsilankyti
Gineitis.
Vietinių lietuvių gyveni pas mus. Žinoma, šiokioje lus ir didokas, daugiausia mavo labai vykusiai Mėšlių- tos, ypač pagyrė Amerikos T Dar dėl Germogeno. Iš
me nieko įžymesnio nesigir dienoje žmones darbo užimti lenkų ir prancūzų apgyven kas. Vakaras padarė ant vi Darbo Federaciją, o aštriai Saratovo vyskupijos prane
di. Tečiaus teatralinis rate negali užganėdinti savo vi tas. Lietuvių čia yra tik 3 ar sų labai malonų įspūdį.
papeikė socialistiška darbo ša rusų laikraščiams, kad
ATHOL, MASS.
Rastenis.
lis darbuojasi gana stropiai, sus dvasiškus reikalus. Turi 4 šeimynos ir keletas pavie
uniją “Industrial AVoi
nubaustojo vyskupo Germosario 18 d. “Aušros1 kad šiek tiek^ p^kėlus^
šventomis dienomis kreiptis nių: dirba jie, audiminėsi
of the AVorld.
8«k* uit 8-to, pnal.

plojimui nebuvo galo. Žo
džiu sakant tasai vakarėlis
padarė malonų įspūdį ant
visų. Iš to matyti kad ir Rochester’io lietuviai pradeda
7 jau po biski kilti iš miego ir'
darbuoties Tėvynės labui
Panašių vakarėlių, panašių
pasilinksminimų
kuodą il
giausiai. Tikimės, jog šv. Ce
cilijos choras, susitveręs da
bar į gražią draugijėlę, mei
lėje ir sutikime darbuosis ir
toliaus ir kad panašus pasi
linksminimas nebus pasku
tinis musų gyvenime.
Ten buvęs.

Vaitų” draugijos salėje bu
vo prakalbos. Prakalbos bu
vo parengtos lietuvių vieti
nės parapijos reikaluose.
Kalbėjo kun. J. J. Jakaitis
apie parapijos dalykus, pa
rodė būdą, kuriuomi atholiečiai galėtų greičiau pasi
statyti bažnytėlę. Ragino vi
sus tuos, kurie šimtus dole
rių žada bažnyčiai, pasira
šyti, kad jie duos, jeigu ku
nigą gaus, ir, jeigu diktas
tokių duosnių atsirastų, va
žiuoti į vyskupą su dalykų
perstatymu. Vvskupas-gi,
matydamas kad tikrai žmo
nes nori savo parapiją užlai
kyti, pasistengs surasti ir
kunigą. Visi davusieji po 100
dol. vadintųsi bažnyčios fun
datoriais ir už juos, kaipo
parapijos geradėjus, kas me
tai butų atlaikomos šv. Mi
šios.
Beto kun. Jakaitis kalbė
jo apie Susivienijimą L. R.
K. A., ragindamas prisira
šyti prie vietinės kuopos, ku
rios pirmsėdžiu yra p. Kožintis, idant sekančioje va
saroje galima butų pasiųsti
delegatas Į Boston’o seimą.
Paiškino Lawrence padė
jimą, ragindamas pagelbėti
straikieriams, kuomet jų pa
siuntiniai atsilankys.
Atholietis.

nių ūpą, kurs labai nupuolė
užstojus sunkioms darbinin
kų sąlygoms. Neperseniai
tapo atlošta “Amerika pir
tyje” Nashuėj, N. H. ir an
trą kartą vietinėj pobažnyti
nėje salėje. 18 vasario Teat
rininkai jau priprato prie
lošimo: savo roles atlieka,
tartum riešutus krimstų.
Lawrence’o straikierių pa
dėjimui Lowelliečiai užjau
čia labai. Vietinio klebobo
paraginti, jie trumpu laiku
sumetė $75.00 ir pasiuntė
straikierių šelpimo komite
tui. Tos aukos vertė ypatin
gai puola akisna, jei atsimįsime, kad Lowelvje gyvena
vos nedidis lietuvių būrelis
ir tie patįs, sumažėjus mo
kesčiams už 54 valandų dar
bą, vos-ne-vos gali išmisti.
Garbė jiems užtatai!
Lowellietis.

Į LIETUVOS VISUO
Taip-pat yra ir su pasiu pelną iš lengvatikių jieškobandymus, konkursus įvai site prie musų kultūros ir bažnyčioa seniau buvo atlie
MENĘ.
rių ūkio mašinų, norėdama ekonomijos stiprybės pakė kama, bet dabar katalikų
kais. Vegeterijonas, kursai tojų Guatemalos milijonų.
ęTHE FRIEND)
bažnyčioje beveik nėra var
niekados neima į burną mė Apie panašius prasimany
Augindami savo krašto išaiškinti, kai]) jos naudin limo.
Katalikiškas Laikraštis
tojamas.
Red.).
sos, sakosi, kad pasnikavi- tus amerikiečių milijonus
gos musų ūkininkams. “Vi “Vilijos” Bendrovės tiks
pramonę
—
auginame
Pašvęstas Amerikos Lietuvių
mas yra lengviausias ir abai dažnai rašoma Euro
lija” seks visus išradimus ir las — būti visada naudin Panedėlyje, Utarninke ir
savo ateities gerovę.
Katalikų Reikalams.
padarytus giausia savo kraštui ir visų- Seredoje ceremonijų jokių
sveikiausias daiktas; Kyni- pos laikraščiuose. Ir kun.
Lietuvių kultūra kįla. patobulinimus,
— Organas S. L. R. K. A. —
jos darbininkas, kursai vien Abromaičio milžiniški turtai Ypač tai žymu ūkyje, svar ūkio mašinų technikoje už geriausiai patenkinti savo nėra, bet tose dienose reikia
Išeina iš Wilkes-Barre, Pa., kas
ryžium tesimaitina, atlieka išriedėjo vien iš žmonių tar biausiame jų užsiėmime. Ki sieniuose, ir stengsis tai į- pirkėjus; mes turime viltį, išvalyti bažnyčią ir susidėti
ketvirtadienis.
jog gerb. lietuvių visuomenė reikalingus prie ceremonijų
sunkesnius darbus, nekaip pios vaidentuvės.
taip jau šiandien ariama, vesti musų krašte.
A. L. R. K. K. Sąjunga ~ Leidėjai europietis, kursai negali ap
tą musų pasiryžimą apver- daiktus taip, kad nereikėtų
Mineralų trąšos.
sėjama, kitaip pjaunama,
lakstyti ir jieškoti kur po
Kun. A. Kaupas — Redaktorius sieiti be mėsos. Pirmųjų am
kuliama. Senuosius namų Žinome, kas tai yra nu tįs, užjaus ir jį paturės.
Svetimų
kalbų
laikraštinin

žių krikščionims išpasnikau“
Vilijos
”
Valdyba
susi

kampus.
darbo įrankius daugiur pra plėšta, nualinta žemė. Tai
kų organas.
Visas korespondencijas, raštus, ti septyniasdešimts dienų
deda
iš:
d-ro
J.
Basanavi

deda jau ir užmiršti. Medinę reiškia, jog iš žemės daug,
Ketvergas. Reikia prireng
pinigus už prenumeratą, darbus lengviau, nekaip šių laikų iš
čiaus,
inž.
J.
Mašioto
ir
agAmerikoje
eina
daugiau,
žagrę, spragilą ir pjautuvą
ar apgarsinimus visada reikia
ti vietą vadinamą ‘tumias’.
lepusiems katalikams ketu- kaip penki šimtai ne-angltš- išstumia pagerintas įrankis javus auginant, paimta ir ron. J. Smilgevičiaus; jos Vieta ta turi būti bažnyčio
siusti šiuo adresu:
riasdešimts dienų. Taigi re kų laikraščių. Beveik visi jie ir mašina. Ir ne nuostabu. maža arba nieko jai negrą direktorium yra išrinktas J. je, bet ne didžiajame alto
“DRAUGAS**
lativiai imant, šios gadynės susilieję palaidais ryšiais i Pagerintas įrankis ir maši žinta. Ligšiol pas mus dir Smilgevičius.
314 E. Market St.,
riuje. Jeigu nėra koplytėlės,
vos buvo tręšiamos beveik
žmonėms
gavėnė
nėra
nei

“
Vilijos
”
Bendrovės
var

didelę sąjungą, vadinamą na daug geriau padaro savo
WILKES-BARRE, PA.
tai ant šoninio altoriaus pri
kiek nelengviau dabar, m angliškai: “American Asso- darbą ir atstoja dešimtis vien gyvulių mėšlu, kurio du:
rengti tabernaculum, altorių
nevisada visam laukui už
Ar bus tai spauzdinimas konsti kaip buvo pinu aštuonioli eiation of Foreign Lauguage
Pilnieji
ir
atsakomieji
na

tai]) brangių šiandien darbi tenka ir nevisada jis užtek
papuošti gėlėmis, padėti ne
tucijos, ar plakatų, ar tikietų ar kos šimtų metų. Dangus tai])
Neivspapers”. Jos preziden ninkų, kurių dažnai vargu tinai dirvą taiso. Užtat ma riai:
kitokie j tat panašus reikalai, rei
mažiau 6 liktorius su vaški
kia visados kreipties tuo pačia didelis, kad j ji gali sutilpti tu yra gvvenusis kitados ir surasti.
D-ras
J.
Basanavičius,
nėmis žvakėmis ir keletą
antrašu:
nesuskaitomos minios žmo AVilkes-Barre lenkiškas žy Tuos įrankius, taip-pat ir tome, jog dabar bemaž visi A. Dubinskis,
lempų. Altorių uždengti šva
vartoja dirbtines trąšas.
“DRAUGAS”
nių. Dievas visus žmones su das Louis N. Hammerling,
Inž.
J.
Mašiotas,
riu baltu abrusu, kitus pa
kitus ūkio dalykus gabena Daugelis nesąžiningų pirk
314 E. Market 8t.,
tvėrė
sau,
tai-gi
danguje
rei

kasininku
B.
W.
Leffler,
se

D-ras
Leščiukaitis,
WILKES-BARKE, PA.
puošimus uždėti taipgi bal
mums įvairus pirkliai iš
kalingi visi, kurie tik nori i kretorium — E. H. Jaudon. svetimųjų kraštų, kur ūkio lių, naudodamies tuo, kad J. Pesis,
tus, ne fioletavus. Žodžiu,
be chemijos laboratijos ne
Redakcija pasilieka sau teisę jį eiti. Šitos tiesos taip aiš Dabar Sąjunga pradėjo leis
Agr. J. Smilgevičius,
“turmas” turi būti prireng
kultūra didesnė. Lietuvos
taisyti, trumpinti arba atmesti vi kios,
kad nesuprantame, ti savo dvisavaitinį organą ūkininkai išmoka tiems da galima prekių gerumo pa Inž. P. Vileišis,
tas gražiai. Šv. Mišioms pri
sus prisiunčiamus raštus.
žinti, bruka pirkėjams lie
kaip
galima
butų
ilgiau
apie
vardu
“
The
American
LeaKun.
Žilinskas.
Laikas ir vieta raštų talpinimo
rengti zokristijoje iškilmin
lykams milijonus rublių. Ir
jąs rašyti. Skaityk, tamstele. der”. Pirmutinis numeris vis tai svetimiems, kurie im geras trąšas. Tai čia “Vili
pridera nuo redakcijos.
gą baltą arnotą ir t.t.; ant
ja” padės musų ūkinin
Atmestieji rankraščiai nėra grą Geručio, Pr. Dovydaičio ir atrodo gražiai:
stora,
slidi
patenos
padėti 3 ostijas.
dami užmokėsiu, nevisada
žinami redakcijos lėšomis.
kitų katalikiškų raštininkų popierą, stambios raidės, fo duoda visai tinkamą musų kams. Ji, imdama trąšas iš
VARGONININKŲ
Apart kieliko prie Mišių šv.
Rašyti reikia tik ant vieno pus
geriausių ir žinomų fabrikų
lapio, paliekant plačius tarpus veikalėlius — tuomet ne tografijos. Laikraščio siekis kraštui daiktą, negalėdami šimtais vargonų, pristatys
DOMAI.
prirengti kitą kieliką su pa
tarp eilučių. Popieros nėra ko gai- ateis nei į galvą statyti pa — supažindinti ateivius su
tena, paika ir velioniu Diar nenorėdami taikinties į jas pigiau ir be abejo geras,
lėties, nes korespondentams ir našius klausimus nei jais
Amerikos
Įstaigomis
ir
nau

Ceremonijos
Didžioje
Savai

dyjį Altorių aprengti bal
musų reikalus. Tuo tarpu be jokio rūpesnio ir rizikos.
bendradarbiams rašant ant abie
varginti
laikraščių
redakci

jų pusių, da-gi smulkiomis raidė
jų gyvenimo sąlygų dvasia, mūsiškiai, negaudami tinka
tėje.
tai. Kryžių ant altoriaus
Sėklos.
mis, redakcijai labai dažnai pri jas.
o amerikiečius su busian mo uždarbio savo krašte, tu
uždengti balta nuometą, ku
sieina perrašinėti atsiųstus raštus
čiais Washingtono tėvynės ri dargintis tolimon Ameri “Gera sėkla, tai pusę der Kadangi didžioji savaitė rią po mišių šv. reikia nuim
Norint, kad raštas tilptų arti
liaus paskalsina”, savo ūki yra vieną iš svarbiausiųjų
piliečiais.
Randame
nemažą
Kunigo
milijonai.
ti ir uždėti fioletavą. Šalę
kon]
miausiame numeryje, rankraštis
ninkų patarlė. Ir tai labai savaičių per ištisus metus,
įdomių
žinių
apie
ateivius
reikia pristatyti spaustuvėn ne vė
jokiomis mintimis va- teisingai. Nieko negelbės ir toje savaitėje vargoninin D. altoriaus, padėti baltą
Vilniaus “Viltis” buvo
liau. kaip 9 valandą išryto antra
(foreigners)
ir
jų
laikraš

duodamies,
būrelis lietuvių
paskelbusi kad a. a. kun.
dieryje (utarninke).
nei trąšos, nei žemės išdir- kai turi daugiausiai užsiė kopą ir velioną kunigui per
čius.
Apie
lietuvius
štai
kas
svetur
pramonėje
besidar

Petras Abromaitis (pasak
bimas, jei sėkla bus netikus. mimo, bet kad tas užsiėmi procesiją. Kunigui užgiedo
rašoma
:
buodami, ryžosi nors kiek
‘ ‘ Vilties ’ ’
Abromavičius)
Kaip išsigimsta gyvieji pa mas butų vienodas visose jus “Gloria”, skambinti vi
“Svrai ir lietuviai ne paimti į lietuvių raukas to
palikęs 2.000.000 rublių tur
darai, tai išsigimsta, sunyks lietuviškose bažnyčiose ir sais varpais. Prirengti turita
ip
skaitlingi
šioje
šaly

kią
svarbią
pramonės
šaka
to, paskui numažino tą tur
ta ir javai. Reikia karts-nuo-| kad vargonininkai nereika- bulių su Ugne, smilkalu ir
je,
kaip
daugelis
kitų
taukaip
ūkio
aprūpinimas,
kad
tą iki 212.000 rublių. Męs gi
karto mainyti sėklas, imant lautų klausinėti savo klebo baldakimą. Pabaigoje mišių
žinome ištikrų šaltinių, jog tų, atėjusių iš Senojo galėtų čia tilpti lietuvių jas iš kultūringesnių ūkių. nų ką kiekvienoje dienoje šv. uždegti “turme” žvakes.
Pasilikai seniau ir dabar. penki artimiausieji velionio Krašto, bet jų laikraščiai rankpelniai ir lietuvių -ka Ir čia “Vilija” padės, ga- privalo daryti ir kaip apsiei Po Mišių šv. paduoti kuni
Gauname visokiu laiški) kunigo giminiečiai Lietuvo vieni geriausiųjų ir ga pitalai. Sumanė įsteigti cen bendama tas sėklas, žinoma, ti laike ceremonijų, aš pasi gui kopą ir velioną, paskui
biausiai vertinų išleidimų trai] visai Lietuvai fabriką
su užklausimais daugiausiai je gavo po tris tūkstančius
tinkamas musų krašto orui, ryžau tame dalyke pagelbė prasideda pernešimas Šš.
svetimomis kalbomis. Be ir sandelį žemės dirbimo iš Danijos, Švedijos, ir kai- ti savo draugams, pradėda Sakramento į “tumią” gieapie tikėjimo dalykus. Vieni rublių, o kad šeštas giminie
to, senumas kalbos, kurią irankių, mašinų, trąšų, sėk kurių žinomų Rusijos sėklų mas aprašyti nuo Verbų ne- dant “Pange lingua”. Miš
užklausimai daromi gerų ge tis gyvena Amerikoje, tai
jie yra leidžiami, priduo lų ir t.t.
augintojų. “Vilija” parda dėldienio iki- Velykų pirma parai turi būti kalbami “tur
riausiais norais, iš kitu gi skaitant turtą paveldėjimo
da
jiems
ypatingą
žingeiPasirodė, kad tokios įstai vinės taip-pat visas pašaro jai dienai. Tas viskas ką aš me”, kur kelios žvakės ir
trykšte trykšta noras pasi sumomis, jis neišneša dau
dingumą
.
.
.
Lietuvių
kal

gos reikalingumas visai pri žolių, daržovių ir kitokias aprašysiu yra patilpę — lempos visados dega. Po pro-I
juokti. Nuosekliai, į vienus giau kaip aštuonioliką tūks
ba artesnė sanskritui, ne brendęs, nes sumanytojams sėklas.
Kancionale Siedleckio. bet cesijos reikia paduoti kuni
' laiškus atsakome, kitus gi tančių rublių (apie 9 tukst.
kaip kita kokia”.
karštai pritarė Lietuvos vi
gal ne visi vargonininkai tą gui fioletavą stulą, paimti
metame gurbam Štai šiomis dolerių). Gyvais pinigais a.
Kultūros
darbas.
indą su vandeniu vynu mai
dienomis atėjo pas mus laiš a. kifn. Abr. nepaliko nieko. Lietuvių laikraščių pami suomenė. Buvo įsteigta įsi- Norėdama būti naudinga knygą vartoja, taigi manau
šytu, baltą abrusėlį ir pra
kas iš Fitchburg’o, Mass., Kiek vertos dvi fanuos ir nėta 10. Apleista: ‘Tėvynė’, tikėjimo bendrovė vardu savo kraštui, “Vilijos” Ben kad mano aprašymas nebus
dedant nuo didžiojo, eiti su
“
Vilija
”
.
Urnai
susidarė
ne

pro šalį. Ir taip:
kuriame klausiama, ar yra prieplauka Baltimore j e, sun “Laisvoji Mintis”, “Tar
kunigu nuplauti altorių. Lai
maža pinigų ir buvo nupirk drovė rūpinsis prisidėti prie
nuodėmė pasnikauti dau ku sužinoti. Tos nuosavybės ka”, “Dilgelės”, “Žmonių
Verbų
Nedėldienis.
Prie
ke altorių nurėdimo kalbasi
tas žinomojo musų tautiečio Lietuvos ūkio kultūros pagiau, nekaip bažnyčia liepia, nabašnikui nenešė jokio pel Knygynas”, “Laisvė”, “Že
mišių šv. ir pašventinimo
ėlimo.
Tam
tikslui
skirs
“Deus Deus meus”.
ir dėlko dabar gavėne trum- no, betraukė iš kišeniaus vis maitis” (jei šitam tiktų laik inž. Petro Vileišio geležies “Vilija” dalį savo pelno. Ji painių fioletava spalva. Pai
fabrikas su visais prietai
pesnė ir lengvesnė, riekaip daugiau ir daugiau pinigų. raščio vardas). Regimai jie
nias, arba kitas žalias šaku Toje dienoje po pietų rei
ketina
laikyti
kiek
įsigalė

sais
ir
mašinomis,
kuris
yra
pirmuose krikščionijos am <aip didelė yra išmainomo- į Sąjungą nepridera. Lietu
tes surišti į pundelius ir pa kia prirengti kitą koplytėlę
dama
ūkio
žinovų,
instruk

visai
tinkamas
ūkio
padar

viai
neturi
nei
vieno
dienraš

arba altorius vadinamą
žiuose. Argi dabar dangus i vertybė tokio daikto, kil
dėti
prie
altoriaus.
Prireng

gams dirbti ir sandėliui lai torių ir agronomų, kurie va
Grabu. Ir tenai viskas turi
igo? O gal danguje jau io užlaikymui reikia vis pri čio, kuomet svrąį gali pasi
ti
šventintą
vandenį
ir
turižinėdami
galėtų
daryti
pa

kyti.
įerdaug šventųjų, ir męs dėti ir pridėti, žinoma, gali džiaugti vienu, slavokai
bulių su Ugne. Laike pašven būti baltos varsos; nepride
skaitas,
taisyti
kilnojamus
Dabar,
svarbią
pareigą
)ievni esame nebereikalin- spręsti vien tie, kurie norės dviem, sloveneei vienu, grai
tinimo paimu uždegti 6 žva ra dėti jokių mirties ženklų,
ūkio
kursus
ir
išviso
skleis

pildydami,
pranešame,
kad
jokių paveikslų su numirė
i? — klausia neišmintingai jį pirkti. Musų nuomone, kai dviem, horvatai dviem |
(
“
Vilijos” Bendrovė, ženg ti naudingas ūkininkams ži kes ant altoriaus. Pirmiau lių galvomis arba tam pana
finai
trimis,
čekai
šešiais,]
cun. Abr. turto vertybė neįusų korespondentė.
siai būna pakrapinimas
nias ir pamokymus.
dama
per
1912
metų
slenkstį,
kyniečiai
keturiais,
prancū

žmonių, paskui gieda arba šių dalykų, bet visas papuo
Musų skaitytoja regimai <okia. Milijonais jo fanuos zai septyniais, madiarai ke atidarė savo vartus ir pra
šimas taip turi būti sudėtas,
Išleido iš akių, jog sunkumas niekados nebuvo išklotos. turiais, japonai dviem, len dėjo veikti. Todėl prašome Žodelis dėl organizacijos. vienį vargonininkas prie al kad neatkreiptų žmonių ati
Negalėdami dėl supranta toriaus arba visas choras,
lengvumas yra relativiai Visą pasaką primena atsiti kai dešimtim,
gerb.
Lietuvos
ūkininkus,
norvegai
dą nuo Šš. Sakramento.
Įaiktai, vadinasi, nevisi ly kimą pinu aštuoniolikos dviem ir italai dešimtim laik vartotojų draugijas, ūkio mų priežasčių padaryti “Vi tiktai be vargonų pritaryPav., metų. Tuomet Varšavos dien raščių, einančių kasdien. Vi būrelius ir šiaip pirklius lijos” Bendrovės grynai mo “Hosanna”, po Lekci Pėtnyčia. Toje dienoje
iai juos atjaučia.
sveikam ir stipriam žmogui raščiai netikėtai paskelbė, so į Sąjungą pridera 508 daž kreipties užsakymais įvai kooperacijos pamatais, įstei jai “Collegerunt”, po Pre- anksti iš ryto reikia nuimti
lengva akmenis skaldyti, bet buk Guatemaloje numirė nesni ar retesni leidiniai, ei rių ūkio įrankių, mašinų gė sumanytojai “Įsitikėsi facijai “Sąnetus”. Kada jau nuo D. altoriaus visus pasilpnam bus vargu ir lazde koks tai lenkas, vardu badai nantis 29 kalbomis. Siekia dirbtinių trąšų, sėklų ir kitų mo Bendrovę”. Tuos pama palmos ėsti pašventintos ir puošymus, palikti tiktai 6
lę perlaužti; pripratęs vaikš Jurgis Jankovskis, palikda jie netoli 6,800,000 skaityto ūkiui reikalingų dalykų tus, Bendrovei sustiprėjus, dalinamos žmonėms, choras liktorius su vaškinėmis žva
čioti atletas ir šimtą mylių mas šešioliką milijonų dole jų ir turi vertybę apie 27 mi “Vilijos” Bendrovės adre galima bus pakeisti, kaip gieda “Pueri Hebraeorum”. kėms ir kryžių uždengtą fio
panorės dauguma narių Pil Kur didesnės yra bažnyčios letava nuometą. Apart to
nueis nejausdamas jokio pa rių. Žinoma, kandidatų prie lijonus dolerių.
su.
ilsimo, o silpnakojui miesto tų milijonų atsirado daugy Iš straipsnių galima pa “Vilijos” Bendrovės vei nų Bendrovės narių inašos ir darosi procesija, tai per altorių pridengti tiktai vie
nuo 5000 rb., paprastųjų gi procesiją choras giedą “Jė nu baltu abrusu ir ant jo pa
gyventojui ir pusmvlis bus bė, kaip Europoje, taip ir minėti Osear’o S. Strauss’o: kimas bus apskritai toks:
Tūkstančiai
ligšiol buvo 500 rb. Dabar, zau Kristau maloniausias”. dėti bursą su korporalu, pusunku padaryti. Taip lygiai Amerikoje.
“The American Spirit” Ūkio įrankiai ir mašinos.
taikvdamies prie visuome Apėjus vieną kartą apie rifikatorių ir juodą velioną.
yra ir dvasios dalykuose Taekovskių apgulė advokatų (Amerikos Dvasia), L. G.
“Vilija”, turėdama savo nės noro, męs paprastųjų bažnyčią, kunigas ir vaikas Ant altoriaus laipsnių iš
Vienam ir ilgi poteriai ne kancelarijas. Visiems rodėsi, Abrahamsons’o: ‘Our Counnusibosta, kitam ir trumpa kad jie yra ano milijoninin- trv and Russia” (Musų Ša fabriką, dirbs jame išpra- narių įnašas paskyrėme nuo su kryžiumi išeina į prie tiesti divonėlį ir padėti pamaldelė perilga; vienam visą ko giminiečiais. Tuo reikalu lis ir Rusija), L. Kamaikv’o: džios vien tokius įrankius 100 rb. Tas manome bus bažnytinį ir prie uždarytų duškaitę, ant kurių kunigas
dieną išbūti bažnyčioje sma nueita pas vieną advokatą “The Immigrant on Trail” kuriuos galės padirbti ne ypač patogu ūkio ir varto durų reikia giedoti permai gulės kryžiumi. Šone alto
gu, kitas tingi net įžengti lenką Chicagoje. Šis, nežino (Ateivio Mėginimai), Ira E. blogiau, kaip kiti užsienio tojų draugijoms, pirkliams, noms “Gloria lauš”. Kada riaus padėti ampulkas su
damas, kaip išjieškoti mili Bennett’o: “The Proposed fabrikai ir, žinoma, ne bran ūkininkams, ar šiaip pirkė kunigas subeldžia su krv- vynu ir vandeniu, abrusėlį,
Dievo namus.
Su ištisomis kartomis tas jonus, paklausė Guatemalos Revision of the Immigration gesne kaina. Tas mašinas, jams, nes jie, bndami B-vės žiumi 3 kartus į duris, reikia kryžių vartojamą prie pa
Washingtone. Laiv” (Permaina Įstatymo kurios čia dirbti neapsimo nariais, galės turėti, be divi atidaryti duris ir einant gie garbinimo, uždengta fiole
pat. Dar šešioliktame meta pasiuntinio
šimtyje rieieriai stodavo ko f’ia nurodyta adresas vieno apie Ateivius) ir k. Kaikurie kės, “Vilija” užsakinės di dendų nuo pajų, dividendus doti pradėtą procesijos gies tavą nuometą ir juodą kopą.
mę arba “Ingrediente Do- Turme turėti baltą velioną
von sunkiais plieno šarvais lenko Guatemaloje. Už kiek verti išversti ir paskelbti desnėmis partijomis* užsie ir nuo inpirkimo.
Tautiečiai!
Sena,
kaip
pa

mino”. Kada procesija atei ir baldakimą. Zokristijoje
apsikaustę, o dabarties ka laiko advokatas gavo nuo lietuviams kad ir dėlto, kad nio fabrikuose, kur bus vis
kas dirbama musų nurodv- saulis patarlė sako, kad pra na į vidurį bažnyčios, reikia išdėti juodą arnotą, stulą,
reiviams ir lengvas Mau ano Guatemalos lenko laiš yra trumpi.
mais ir taikinama į musų monei niekados negali būt, sustoti ir kunigas paguldęs manipulį, albą, bumerala,
Rer’io karabinas sunkus pa ką, kuriame pasakyta, jog
krašto reikalus. Kiekviena perdaug pinigų. Juo didės kryžių ant prirengto divone- juostelę, monstranciją, už
nešti; seniau keturis mėne visa Guatemala neverta še
masina bus pažymėta “Vili uis kapitalas, juo plačiau lio ir paduškaitės, dasilvti dengta balta gaza ir turibuStebuklingi vaistai.
sius plaukti per mares ne šiolikos milijonų dolerių
jos” ženklu. Beto “Vilijo galima veikti, juo didesnį paima kryžių, giedodamas lių su Ugne. Kada kunigas
buvo ilgu, o šiandien septy ką-gi, girdi, besakyti apie at
Padėkonė:
“
Jau
du
mė
je” galima bus gauti mašinų turėti pelną. Taigi kviečia “Scriptum”. Tą daro tris pabaigs skaitęs pirmąjį pra
nių dienų kelionė nuobodi. skirus jos gyventojus! Apie
nešiu
mano
pati
buvo
užki

lentpiuvėms, malūnams, plv me gerb. Tautiečius, turint kartus. Paskui pakelia kry našavimą, reikia giedoti
Įdomu: lengvas karabinėlis okį Jaekovskį niekas nieko
mus,
pasinaudojus
tamstos
tinėms, aliejinėms, pieni atliekamą skatiką, dėtis į žių ir eidami gieda “G crux Tract. “Domine audivi”. no
sunkesnis už geležies šarvus. negirdėjęs, ir t.t. Pasirodė,
cieksimi,
visai
negali
kalbė

nėms ir kitoms ūkio pramo musų Bendrovę. Prisidėję avė.” Ant užbaigimo giedn- antrojo “Eripe me”. Po ])
Septynios dienos ištaiginga jog Jurgis Jankovskis ir jo
ti. Meldžiu dar dvi bonkas nės ištaigoms. Visos tokios prie jos, kaip ir kiekvienoje G “Erue a framea” ir mai sijai kunigas nusiima ar
me garlaivyje nuobodesnis milijonai buvo mvtas, kurį
rr>
prisiųsti.
°šildymas ir dasilv- tą ir paėmęs kryžių
mašinos galima bus “Vilijo- prekybos įstaigoje, turėsite
už keturis mėnesius maža- prasimanė Chicagos du žv»»
' \ Dėkingas N.
je” taisyti. “Vilija” darys gerą pelną ir kartu prisidė- tėiur-'« kryžiaus viduryje*“Ecce lignum”, chorą*
r traukė sau nemažą
m e laive

DRAUGAS

SAVAITE jSSAVAITĖS.

z

ko “In quo...
ir visi su šlakštė ją savo krauju, au atpirkta atgaila ir triūsu, randasi delegatai iš sekan
klaupia. Laike to giedoji kojo už ją savo gyvastį! Ant tobulinant save ir savo bro čių kuopų:
Kp. L Edwadrsville, Pa.:
mo, reikia ištiesti divęnėlis tos žemės ne tu vienas, bet lius. Taigi į darbą! PaduoSelv.
Paukštis, Pranas Bur
ir paduškaitė toje vietoje, kartu kartos gimė ir augo! kime viens kitam rankas!
kur bus kryžiaus adoracija Ant jos ne vienas vyras iš Darbu ir pavyzdžiu stengki- ba, Jon. Sercevičius ir Jon.
t. y. netoli groteliu žmonių vydo saulės šviesą, bet tavo mės sulaikyti savo brolius, Kučinskas.
Kp. 2. Forest City, Pa.: J.
pusėje. Pergiedojus tris kar viengenčiu milijonai!. Čia idant nepakliūtų į tą patį
tus “Ecce lignuni”, kunigas tavo bočiai senovėje buvo melo sukurį, iš kurio męs Milušauskas, Jok. Krečikas,
paguldo kryžių ant prireng laisvi ir turtingi, turėjo savo patįs vos-vos ištrukome; au kun. S. Pautienius.
Kp. 6. Plyiųputli, Pa.:
tos vietos ir atiduoda Jam valdovus, savo teises ir vyrs klėkime jaunąją kartą, idant
garbę; tą patį daro visi žmo į vyrą stodavo kovon už že užaugtų panaši į mus protė Aug. Višniauskas, kun. A.
nes. Laike kryžiaus bučiavi mę protėviu įgytą! O, bro vius — lietuvius, turtinga Šaulinskas.
Kp. 7. Pittston, Pa.: Ma
mo choras privalo giedoti liai! kokiu skaudžiu aidu at mokslu, dorumu ir tėvynės
tas
Toluba, Jur. Laukaitis,
“Cmx t'idelis”, arba “l’o- simuša musų tėvų karstuos- meile. Ydant suprasti darbo
pule mens”. Jeigu yra mažu na šauksmas: “Męs Lietu pakraipą tėvynės dirvoje, Vin. Smolenskas, Ant. Mar
mergaičių choras, tai tegul vos nenorime žinoti”.Broliai privalome suprasti savo tau kauskas, Ant. Kašiuba, kun.
gieda “Kryžiau medį”. Ado kas mus augino, auklėjo, tystę ir jos vertę, tą tik pa A. Kaupas.
racijai pasibaigus reikia už penėjo ir tebepeni iki šiai darę, galėsime su nauda dar Kp. 8. Cleveland, Ohio
degti žvakes aut D. alto dienai, jei ne motinos-Lietu- buotis savo brolių ir savo Juozas Šalčius.
kp. 9. Cleveland, Ohio. Leo
riaus, draugystės taipgi pri vos krutįs! Pažvelgk į tuos tėvynės gerovei.
valo užsidegti žvakes. Pas laukus, auksine javų jura Iš “Litwos” paėmė Gineitis. nas Šeporaitis.
Kp. 11. Waterburv, Conn.
kui kunigas perneša Šš. Sa banguojančius, pilnus pri
Pranas Šopis.
kramentą, iš tuimo ant D. brendusių varpų; tie laukai
Kp. 12. Shamokin, Pa.:
altoriaus giedant “Vexilla tavo bočius maitino, kurie
ATSIŠAUKIMAS.
Lavžrence’o straikierių vaikai, eina prie pietų.
Balt. Stučinskas.
Regis”. Laike šv. Liturgijos (bočiai) buvo daug dėkinKp. 13. Baltimore, Md.:
visi klupo melsdamiesi su gesni, lies tankiai kartojo Luzerne, Pa. — Vietinė
Šv.
Jurgio
Dr-ja
18
d.
vas.
mas buvo geras iki Atpirkė- ną tikėjimą, kursai yra at
Juoz. Vasiliauskas, Amb. sekr. Kaz. Krušinskas.
uždegtomis žvakėmis.
Iš “Lietuva, tėvynė mano, Tu
turėjo
savo
mėnesinį
susirin

Po mandatų priėmimo Ii- jo atėjimui, bet po to jo dės neštas iš dangaus lygiai vi
Laukaitis.
pradžių reikia paduoti ain- esi, kaip sveikata”, o tu, tų
kimą,
kame
tarp
kitų
reika

Kp. 15. Chieago, III.: M. liosi atidaryta nominacija1 nių žmonijai neužteko. Juk soms šalims ir visoms tau
pulkas, paskui turibulių. bočių vaikas, ar norėtumei
Kunigas pasmylkina šv. Oš pastoti išgama?! ar nori, lų likosi apsvarstyta ir rei Kadzievskis, Jon. Vieraitis. ant 25-to seimo vedėjo. Gavot dienai išaušus reikia kito- toms.
Kp. 17. Wilkes-Barre, Pa.: nominaciją K. Vaškevičius1 kių pabuklių, nekaip aušros
ti ją ir altorių ir nusiplauja ydant tavo tėvai iš kapų at kalingumas susijungti parankas. Kalba “Orate fra- silieptų. “Mirtis laikina ir gelbinėms dr-joms į vieną Jurgis Rėkus, And. Baltuš ir kun. Serafinas. Buvo bal belaukiant!
Kluasimai.
tres”, bet nereikia atsakyti amžina tepasiekia išgamą, ryšį—susivienijimą. Tai-gi ka, Juoz. Daukšys, Jonas suota slaptu balsavimu. Pa Pirmas Dievo isa k vmas Garbi “Draugo” Redak__ . Vaškevičius
_____ „j,.
__ skamba: “Neturėsi svetimų ..
sirodė kad
gavo
“Suscipiat”. Po “Pater Nos nes išsižadėjo savo tėvų kal męs pritariam Newarko (N. Linukus, kun. V. Vizgirda. _____
.
ter” ir maldos ‘Libera uos’, bos ir tėvynės”! Broli, vie J.) draugijoms sušaukti ka Kp. 18. Tamaąua. Pa. Leo 43 balsus, kun. Serafinas 29 dievų prieš mane”. Čia nėra c1^’
balsus; tokiu budu seimo ve- jokio paliepimo džiaugties t aoue ie.
paais in i,
kunigas pakelia šv. Ostiją, toj’ būti išgama*), nedoru talikiškų pašelpinių draugi nas Navickas.
dėju
likosi
išrinktas
K.
Vaš-]
kitais
tikėjimais.
Be
reikalo
kal1
’
‘
un
.
tel
.
slu
S
al
b»“
tada reikia pabarškinti su tėvynės vaiku, geriau eik į jų kongresą ir kviečiame ki Kp. 20. Philadelphia, Pa.
kevičius, potam likosi iš-.tamstai pasirodė, buk Kris- 801111 Sle 20 ziaiklegučiu; tą patį reikia da- platųjį pasaulį, eik lauk iš tas visas katalik. dr-jas tam Jonas Klusas.
1. Poetas ar Poetą ?
Kp. 21. So. Boston, Mass. rinktas į 1-mąjį sekr. M. Ka-į tus paniekino (sic!) šita
ryti ir aut “Domine n. s. dig- tos gimtinės šalelės, ten.. . pritarti ir prisidėti prie to
2. Jeigu ar jaigu? Visi
dzicvskis, į 2-trąjį kun. A Dievo įsakymą.
Paul Mikalauskas. .
mis”. Priėmus šv. Ostiją ir svetiman kraštan; nes Tė svarbaus ryšio.
laikraščiai
vartoja jeigu, bet
Trečias Dievo įsakymas
Kp. 24. Minersville, Pa.: Jurgutis. Maršalka A. Vis
išgėrus kieliką, kunigas pa vynė — tai musų kapai! Jei Šv. Jurgio Dr-jos Valdyba.
liepia švęsti šabatą, t. y. at- “Tėvynės” redaktorius rašo
.Juozas Staknevičius, Adom. niauskas.
silikusią Ostiją indeda į nemyli tėvynės, nemyli tos
jaigu.
Lukšaitis.
Po išrinkimu buvo sesija siilsio dieną, nes hebrajų
Monstrancipą ir baigia šv. žemės, kuri tave išauklėjo,
3. Kaip turėtų būti rašoKp. 28. Luzerne, Pa.: Ant. uždaryta iki 3.30 vai. po!“šabat” turi tik tokią pras
Liturgiją. Kada kunigas nu nedrįsk nei kaulų joje pa Vargonininkų San. Reikalai.
įnę. Lietuvių:. “Atmink mapa\ardė: Jure viče,JurėRemeikis, Fel. Varnelis, Ma pirtų.
eis žemyn nuo laipsnių, rei guldyti! Jei nenori tėvynės
šventas dienas švęsti” pil vičia ar Jurevičius ir kitos
(Toliau bus.)
kia paduoti juodą kopą ir mylėti ir nuolat kartoji:
Naujai įsirašė į Sąjungą tas Bižvs.
pavardės baigiančios ant —
Kp. 30. Scranton, Pa.:
tuomet kalbasi tam tikri “Šalin ir josios kalba”, jei šie vargonininkai:
Šventimą tos dienos iš suba- v^č? Kit>k pamenu, tai musų
mišparai, po kurių pasiduo pritari ir šelpi musų tautos
A. Kaminskas, New York, Vin. Mačiulaitis, M. Morkū
tos į nedėldienį perkėlė ne kalbininkas
Basanav ičius
da turibulius ir baltas velki ir kalbos priešų sumanymus, City ir J. Sereevyčius Kings nas, kun. J? Kuras.
čius, bet ne
Kp. 31. Mahanoy City, Pa.: Klausimai ir Atsakymai. Kristus, bet pirmieji krikš- ra^° sa\e Per
nas. Pabaigoje mišparų rei jei gelbsti jiems rauti iš ton, Pa.
čionįs.
Jėzus
nesugriovė
įP
er
^
a
’
ai
‘
ba
~
^e- Bet
kia uždegti žvakes grabe, musų širdžių tautystę ir A. J. Gudaitis sekr. S.L.V.A. Petras Žilinskas, Ant. Dani
musų
laikraštija
vartoja
Klausimai:
sakymų, duotų Maižiui ant
sevičius, J. P. Vitkauskas.
nes pasibaigus mišparams, skiepinti lenkystę, jei pats
įvairias galūnes.
Kp. 36. Newark, N. J.: 1. Dėlko Jėzus Kristus pa Sinai kalno.
prasideda procesija į grabą tokius piktus sumanymus
Vinc. Adomaitis, K. Vaške niekino savo tėvų tikėjimą 2. Marija buvo iš kara Už paaiškinimą busiu di
su giedojimu “Recessit Pas- audi savo galvoje, išeik ge
džiai dėkingas.
tor”. Kada kunigas perneša riau iš tos žemės, kur ilsisi Sus iv. Liet. R.-Kat. Am. vičius.
ir savo Dievo Tėvo įsaky liaus Dovido giminės. Kito
M. P. B-skas.
Kp. 38. Homestead, Pa.: mus, pirmą ir trečią, ką pats kio vardo jinai neturėjo.
ir pušką su šven. Sakramen musų protėvių kaulai, ap
Reikalai.
Kar. Bražinskas, kun. S. J. buvo pirmiau patvirtinęs ? 3. Jonas Krikštytojas bu Atsakymas.
tu į grabą, choras gieda leisk žemę apšlakštytą tavo
žydų kunigo, Zacharijo.
Čepanonis.
“Verkit Aniolai”. Grabe da pranokėjų meilės krauju!
Pirmas Dievo įsakymas sa
1. Iš visų lietuvių poetų
PROTOKOLAS
cinikei, nei *į burtus
Munuo suims. Evangelijoje paminė
Kp. 40. Shenandoah, Pa.: ko: neintikėti
lis šviesos visados turi būti. Tenesigėri tavo akįs Lietu
• , •
vienas,’ kaip rodosi,’ Mai.
za- ta
ta tiktai
ūkta1, 1-ad
kaa JTnin«
onas ankrikšapkriks
dėlto aut nakties reikia pa vos mėlynu dangų ir josios 25-toj o Seimo Susivienijimo K. Radzevičius, J. Laurai nei i sapnus nei• į• jokius
,
,
1
•
-.v.
..
tiir.
r.-,,,
ronis
vadina save poetą. Jeibabonus nei džiaugties
ki- njooezų.
pilkais debesiais, eik į sveti Lietuvių Rymo-Kataliku tis, Jok. Brazauskas.
statyti sargybą.
4. Žydai nėra niekinami gu sakome ir rašome socia
Kp. 41. Worcester, Mass. tomis vieromis (tikėjimais).
mą padangę, glauskis po pa Amerikoje, atsibuvusio
|
Toliaus bus.
listas, modernistas, ir t.t. —
T. Daminaitis.
motės sparnu! Eik... nes
O 3-čias jo įsakymas sako visur. Daugelyje vietų jie ne socialistą, modernistą,
jo Birželio 7-toje, 8-je
Kp. 43. Port Chester, N. švęsti subatą, o ne nedėlią. nėra mylimi krikščionių ne
Tėvynė, — tai musų motina.
ir 9-je dienoje, 1910
Y. J. Ivanauskas.
Juk, sako, Dievas savo įsa- už savo tikėjimą ir ne užtat, tai reikia rašyti ir poetas, ne
Nemyli jos, žeidi, užsitrauk
m.
mieste
Ply

Westalka.
Kp. 46. Shamokin Pa. A. kvmus padavė žydui Mai- kad kitados buvo Dievo iš- poetą.
damas Dievo rūstybę, miru
mouth, Pa.
Šimkonis.
žiešiui ant Sinai kalno, o rinktoji tauta, bet visai dėl 2. Reikia rašyti jeigu.
ŽODELIS APIE TfiVYNE sios gimdytojos atmintį, —
Kp. 47. Mt. Carmel, Pa. S. Viešpats Jėzus atėjęs ant kitų priežasčių, apie kuriąs 3. Žmonės sako Jurevičius
žinok, jog Jo palaiminimas Utarninke 7-tą d. Birželio,
žemės pas savo Tėvo muny- nėra šiuo tarpu laiko rašyti.* ir Jurevičia. Teisingiau ra
Tėvynė, tai musų lopšys, nedraugaus tau gyvenimo paskirtame laike, susirinko Petruškevičius.
tai musų gyvenimo dirva ir kelyje, nes gimdytojo aša delegatai d-tą vai. ryte į pa Kp. 42. Brooklyn, N. Y. lėtą žydų tautą ir radęs ge- ū. Rusai priėmė krikščio šyti yra Jurevičius (suly
nis Tėvo įsakymus nei vieno nystę iš Bizantijos, pabaigo- gink Mikuličius, Bulviečius,
musų kapai. Mums negali ros šauks atmonijimo pas rapijos lietuviškąją Rymo- kun. N. Petkus.
Kat.
bažnyčią,
Plymduth,
Kp. 51. Ne\v Philadelphia, žodžio netaisydamas patvir- j« N-to šimtmečio, vadinasi Šakočius, ne Mikuličia, Bulnerūpėti, kokia ji ta musų Dievą. Pamąstykime tik,
Pa., ant iškilmingų šv. mi Pa. Ant. Gudaitis.
kuomet Rvtu Bažnvčia te- viečia, Šakočia).
tino.
Tėvynė bus, nes nuo gyveni broliai, gerai, padėję ranką
šių, katras laikė kun. VizKp. 60. Bayonne, N. J. A. 2. Ar Kristaus motina Ma- bebuvo vienybėje su Rymu.
mo ir mirties sąlygų musų ant krutinės, paklauskime
girda,
o
per
mišias
pasakė
I
Kasparavičius.
rija buvo žydė. Kad jos var- Atskilus Rvtų Bažnyčiai
amžinumas priklauso. — Tė savo sąžinės, ar ji nieko
lllkun. CM
*
Lietuviai saugokitės.
pamokslą
Serafinas
iš
nuo vienybės su popiežium, į
Kp.
61.
Duryea,
Pa.:
Kar.
das nežvdiškas?
vynė — musų lopšys, kuria mums nesako, ar neišmėtiKensington, III. Po mišių vi Valiukonis, P. Rimkevičius, 3. Ar Jonas Krikštytojas ii* rusų bažnyčia nuėjo Kolis Forest City, Pa., atsirado,
me užgimę, prisiglaudėme. nėja nuims sunkių nusidėji
buvo žvdas ir katras katra tartinopolio patriarko pėdo- koksai Jonas Sadauckas apKiekvienam yra malonu pa mų prieš Tėvynę? Ar neran- si dėl. ir svečiai išėjo su pro M. Jenavičius.
cesija
iš
bažnyčios;
išeinant
Kp. 70. Old Forge, Pa. J. pinniau apkrikštijo, ar Jo-į mis (1054). Žodis “pravos- gavikas. Gyveno jisai keletą
žinti savo gimtinį kraštą, ra musų protėviai, matyda
iš
bažnyčios
buvo
nuimtas
nas Kristų ar Kristus Joną ?,-nvas” reiškia “tiesatikis” menesių (donai, įsiskolino
Marcinkevičius.
nes jį kiekvienas labiau my mi tiek vaikų išgamomis, ar
paveikslas
susirinkusiųjų
4.Ir dėlko krikščionįs taip! (stačiatikis); taip save va- keliems žinoniems po kelioKp.
56.
Brooklyn,
N.
Y.
li už visus kitus kraštus. Il nešaukia atmonijimo į dan
niekiua Dievo numylėtą tau- dina taip-pat kriksciouįs liką dorelių ir niekam neatgai atmename motinos pa gų už niekinimą to viso, ką žmonių. Iš bažnyčios su visa Juozas Rabikauskas.
procesija
nuėjo
ant
kapinių
graikai ir rusinai unijotai. siteisęs, net už valgį neužKp. 75. Waname, Pa. Jok. tą ir žydų tikėjimą?
sakojimus apie tą sodžių, jie taip mylėjo, dėlko tiek
prie
kapo
a.
a.
kun.
Burbos,
Marcinkevičius.
5. Kada ir kaip atsirado 6. Rusų valdžia turi užgro- mokėjęs, nežine kur pabėgo,
viensėdiją arba miestą, kur vargo ir tiek prakaito išlie
kur
taipgi
atsibuvo
pamal

Kp. 77. Svvoyers, Pa. Ant mskių pravoslavų tikėji- busi nuo katalikų bažnyčios Paviršutinė išvaizda Jono
esame gimę. Nevienam gal jo. Dabar aiškiai matome,
didelius turtus, kurių verty-1 Sadaucko tokia: aukščio tuprisiėjo atsisveikinti su gim jog sunkiai prasikaltome dos už jo dūšią, prie kapo pa Katkevičius, M. Janulevi mas?
G. Jp dėlko ruskių valdžia bė siekia daug milijonų rub-įri 5 pėdas ir 6 colius, tamtine šalele dar kūdikiu e- Dievo ir Tėvynės akyse. sakė pamokslą kun. Pautie čius.
Kp. 85. Chicago, III. Stan. katalikų kunigams moka al-Jių. Iš nuošimčių nuo tų tur-j saus raudono veido, storos
sant, tečiaus męs jos nepa Tečiaus nepamirškime, jog nius primindamas a. a. kun.
miršom e. Prisiklausę mo kiekviena nuodėmė gali būti Burbos didelius darbus Su Marcinkevičius, S. Anučaus- gas Lietuvoje. Juk jie taip- tų valdžia išmoka katalikų kalbos. Saugokitės tokiu apV. J.
siv. labui. Iš ten nusidavė kis.
gi laiko savo tikėjimą gėrės dvasiškijai pagal savo nu- gavikų.
z
čiutės pasakojimų, męs ge
Kp. 90. Chicago, III. Juo niuuž katalikų ir jie norėjo žiūrėjimą didesnes arba ma-.
rai žinome visus savo gimti *) Žodis “išgama” pra delegatai į paskirtą vieta
(salę)
atsibusiančiam
sei

katalikus Lietuvoje padary- žesnes pašalpas. Valdžia
zas Šergalius.
nės kampus ir takelius, nors keiktas prie lietuvio reiškia
Pajieškojimas
Kp. 91. AVaterbury, Conn. ti pravoslavais, užgindami, moka kunigams algą ne iš
jais mažai gal teteko bėgio tokį lietuvį, kuris yra užgi mui.
ti. Kas buvo svetimame kraš męs iš tėvų lietuvių, bet to Susirinkus delegatams į V. Stankevičius, Jonas Rik jiems spaudą ir visokius raš- savo, bet atiduoda jiems Pa j ieškomas Mykolas Nau
tus lietuvių kalboje, tai kam truputėlį to, ką yra nuo jų jokaitis, Suvalkų gub., Nau
te, tas tik gali suprasti, kaip lesniame laike išsižadėjo salę, administracija užėmė teraitis.
miesčio apsk., Lukšių para
atėmusi.
Kp. 94. Westville, III. kun. da jie algas moka?
malonu yra sugrįžti į tėviš Lietuvos, lietuvių tautos ir savo vietas, prez. kun. S.
7. Kodėl kitų tautų katali 7. Kristus liepė krikštyti pijos, Laučiškių kaimo. Dve
kės laukus! Jei taip brangus lietuvių kalbos; nenori va Pautienius atidarė su malda F. Serafinas.
yra musų širdžiai — tas dintis lietuviu ir vartoti lie 25-tą jubiliejinį seimą Su Kp. 72-95. Newton Upper kai išskyrus lietuvius ne vardan Tėvo ir Sunaus ir ji metai kaip Amerikoje.
vienas mažas žemės kampe tuvių kalbos, bet griebėsi ki siv. L. R. K. A. ir trumpai Falls, Mass. ir So. Boston, vartojo žegnonėje Dievo, tik Šventosios Dvasios. Pirmie Gyveno South America, A.
ji Lietuvos misijonoriai prie R. Rosarie dc Santa Fc,
tai Tėvą ?
lis, gimtine vadinamas, jei tos tautos, svetimos kalbos, bet aiškiai ir meiliais žo Mass. Matas Milukas.
8. Ką tas žodis reiškia Tėvo pridėjo dar žodi “Die- Correas Sukursal No. 5 BaKp. 99. Chicago, III. Kun
ją (gimtinę) apleidžiant iš ir niekindamas lietuvius, va džiais pasveikino delegatus
vo”, kursai taip prigijo mu rija Pcfineria. Jisai pats ar
“katalikas”
gailesčio, kaip kūdikiai, ver dina save lenku, angliku ar ir linkėjo konogeriausio pa A. Ežerskis.
sų poteriuose, kad he jo var jįjį žinantieji prašomi atsi
J. Girdžius.
Kp. 101. Chicago, III. R.
kiame, o jon sugrįžus širdis kitu kokiu. Lietuvis gal vis sisekimo nutarimuose ir
liepti, nes yra svarbus rei
giai heapsieisime.
A. Piliackas.
iš džiaugsmo plasnoja, o aša vadintis lenku ar angliku, dirbti Susiv labui.
Atsakymas.
8. Žodis ‘katalikas’ (graik. kalas. Prisiuntusiejie jojo
ros vilgo blakstienas, tai tuo gal užmiršti ir niekinti pri Prasidėjo mandatų priė Kp. 103. Rochester, N. Y.
1. Kristus žydų tikėjimo “katholikos”) reiškia vi- adresą apturės gražią padėlabiaus privalome mylėti ir gimtą kalbą, bet vis liko lie mimas nuo delegatų. Sekre V. Stanley.
Klebonai: kun. J. Misius, nepaniekino. “Neatėjau pa sutinis, prasiplatinęs po visą kavonę nuo jojo draugo:
rinti tą žemės plota, tuviu, o ne lenku ar anglu, torius K. Krušinskas šaukė
rveno musų tėvai ir tik užsitrauks ant savęs pa kuopas, o prez. kun. Pautie kun. Inčiura, kun. Kasakai naikinti įstatymą arba pra pasaulį (sulygink: Tikiu i Pranas V. Jakaitis,
J Lodi Rt.,
;a bažnvčia vi^ų/^san
našų, bet juos papildyti” —
ii! Musų bočiai, gin žeminimo vardą “išgama” nius priimdinėjo nuo dele tis, kun. J. Delininkaitis..
Worcester, juass.
Katalik
f gatų mandatus; pasirodė jog Prez. kun. S. Pau
ynę nuo iešo, ap- (Red.).
nai

vo

is.

Senasis

Įstnty-

atsako

įsakymo

dvasiai

DRAU<

ir vargo, iš kurių jau nebuvo išėjimo: vienok kaipkada <<i
Vienatinis Lietuvis Kestumeriszkas
>raugo
”
Agentai.
jautė lyg kokią gailestį, kad jos pasaka neįtrauktų žydo į
KRIAUCIUS ATHOL’E
'1 1.
I
geležinius pančius, iš kurių taip ilgai mokėjo išsisukti, ir
Siuva Visokius Vyriškus lr Moteriškus Kubus.
Rev.
J.
Su-tkaitis,
kad galutinai nepražūtų iš jos rankų, nors pilnai užsitar 2112 Sarah st., Pittsburgh, Pa
Kiekvienam pritaikau pagal jo norą ir pasiuvu
pagal naujausias madas. Išplaunu, išvalau, išprosi’
Vertė JONAS KMITAS.
navo tokį likimą.
K. Strumskas,
nu ir sutaisau senus vyriškus ir moteriškus rūbus ir
iš senų padarau kaip naujus.
Tečiaus
tai
buvo
tik
klaidžiojimai
jos
proto,
negalin

190 High st.,
Brooklyn, N. Y
(Seka.)
VISĄ DARBĄ GVARANTUOJU.
Juozas Milašauckas,
čio pilnai atsikratyti nuo senųjų sėbrų ir prisirišimų. Jos
Iš aplinkinių miestelių atvažiavusiems užsisteForest City, Pa.
liuoti siutus, apmoku kelionės lėšas neviršiau 75e.
— Suvaldyk liežiuvį, — tarė sargas.
mintįs vis sukosi apie vieną dalyką ir jinai pasirįžo nuo
Reikale kreipkitės pas savo tautietį, o bosite už
T. Kizevič,
ganėdinti.
— Ar aš esmi anglas, ar ne“? — atsiliepė Sukčius. — jo negrįžti, neatsižiurint ant nieko. Baimė Sikes’o butų Box 167,
Minersville, Pa.
PETRAS BUZEVtČIUS,
Tai kur mano teisės?
M. Karbauckas,
dar smarkesne priežasčia pamesti tą pą^irįžimą, kol dar
252 8OUTH ST.,
ATHOL, MASS.
52
G
st.,
So.
Boston,
Mass.
— Tuojaus įgysi savo teises ir dagi su pipirais, — buvo laikas. Bet ji apsvarstė, kad paslaptis bus stipriai
J. Mikutaitis,
atsakė sargas.
užlaikyta, kad nepaliks jokių pėdsakų, vedančių prie
1327 Rebecca st., S. S.
TfiMYKITE LIETUVIAI.
— Jei aš jų negausiu, tai pažiūrėsime, ką Naminių Sikes’o suėmimo, kad dėlei jo uet atsižadėjo to nuodėmės
Allegheny, Pa.
Kelionė per jūres. Tūkstančiai
J. Bartoševiče,
Jalykų Sekretorius pašnekės su šitais čia snapais, — tarė kelio, kuriuom buvo bevaikščiojusi — ir ką ji daugiau ga
Vienatinis Lietuvis Išdirbėjas
tūkstančių
mūsų tautiečių ke
4417 Marshfield avė., Chicago,III.
p. Dawkins. — Negi! Kas čia per darbas? Prašyčia ma lėjo padalyti! Ji buvo pasirįžusi.
liauja
į
prigimtų
šalį ir iš tenai
visokiu ženklu
M. Urbanaviče,
atgal
į
Ameriką,
o
visi labiausiai
gistrato tuoj’ užbaigti šį mažą reikalėlį, o neskaityti laik
Nors kiekviena jos minties kova užsibaigdavo vis Box 33,
Thomas, W. Va.
draugystėm, o y- užganėdinti, kurie perka laivakor
raštį, nes aš turiu mieste paskirtą sueigą su tulu ponu ir tuo pasirįžimu, tečiaus ta kankynė kartas nuo karto pa
J. Antanaitis,
patingai: tįokardu tes pas:
Swoyers, Pa.
paprastai užlaikau žodį savo reikaluose.
Tai jeigu jis likdavo ant jos savo pėdsakus. Į keletą dienų ji pabalo ir Box 22
guzikučiu metaJ. Versiackas,
liavu, anameliotu
nesulaukdamas manęs nueis, tai gal nei neskusiu už atly sunyko. Kartais visiškai nesidomėdavo, kas dėdasi ap 65 Davidson
st.,
Lowell, Mass.
ir padengtu celluginimą, kad mane čia sulaikė. O, žinoma, kad ne!
link ir nedalyvaudavo net tokioj, šnekoj’ kurią kitados
Juozas Akevičius,
loid’u, šarpu, vė
O kodėl? Nes turi, gerų prižiū
Čia Sukčius, matyt labai užimtas savo byla, paklausė garsiausia palaikydavo. Kartais juokdavosi be jokio P. O.
Silver Creek, Pa.
liavų ir Karunu.
rėjimų,
parankių kelionę, kad tar
sargo, kad jam pasakyti; pavardes “tų dviejų tenai ant linksmumo, arba garsiai kalbėdavo be jokio reikalo ir Vincas Staseviče,
tum
kaip
ir pačios kampanijos bu
Man
pavertus
dar

349 Hamilton st..
suolo”, nuo ko klausytojai taip širdingai ėmė juokties, prasmės. Tai vėl už valandėlės — sėdėdavo tyki ir nusi
tų
pirkę
laivakortes.
Siuntimas pi
bas
atlieku
artis

Grand Rapids, Mich.
tiškai.
nigų
greičiausias
ir pigiausias pa
kad ir patsai ponaitis Bates butu geriau negalėjęs, jei minus, rymodama ant rankų ir iš to priverstino nusižadiJonas Leipus
saulyj.
Superior, Wis.
butų girdėjęs to Sukčiaus pareikalavimą.
nimo, daugiau kaip iš kitko buvo numanu, kad jinai ne 1022 Bay st.,
M.
A.
Norkūnas
3 N. MAIN ST.,
S. Karzonas,
— Tylėkit tenai! — sunko sargas.
rimsta ir kad jos mintįs yra suvis kitoniškos ir skrajoja 2422 W. Pr.
69th st., Chicago, III. HZmSPTCT ST„ LAWRENCE, MASS.
WILKES BARRE, PA.
— Kas ten yra? — užklausė vienas teisėjų.
toli nuo tų dalykų, apie kuriuos eidavo šneka.
St. Petruškeviče,
Buvo sekmadienio vakaras ir artymiausios bažnyčios 223 E. 6th st., Mt. Carmel, Pa.
— Kišeninė vagvsta, jus malonybe.
M. K. Petrauskas,
— Ar tas vaikas buvo čia kada pirmiau?
laikrodis mušė valandas. Sikes šnekučiavosi su žydu, bet
415
Middle
st., Kenosha, Wis.
— Jam privalėjo buti nesykį, — atsakė sargas. — tuom kartu sustojo ir klausėsi. Mergina, sėdėdama susi
Honover Breuring Co.
A. Urbanaviče,
Jis buvo kur kitur gana tankiai. Aš jį gerai žinau, jus rietus ant žemos kėdės, pažiurėjo augštyn ir taipgi klau 329 River st., Plymouth, Pa.
sėsi. Vienuolikta.
malonybe.
Juozas Podžukynas,
1338
S.
Canal st., Chicago, III
—
Tik
valanda
iki
pusiaunakčiui,
—
tarė
Sikes,
pa

— O tamista mane pažįsti, šitaip? — atsiliepė Gud
' Elius, Alus ir porteris.
D*m.
rusis, lyg dalydamas teisišką pastabą. — Labai gerai. Tai kėlęs lango uždangą ir dirstelėjęs laukan vėl atsisėdo. — 65 DavidsonM.st.,Andrulionis,
Lowell, Mass.
TIKRAS LENK1SZKAS LAGER.
Tamsu ir neramu. Tokia naktis butų gera — darban.
mano asmens apšmeižimas, ar šiaip ar taip.
Ant. Tuškėnis,
Atkreipkite savo atidų in produktų, Jūsų tautiečio iš
Plymouth, Pa.
— Ah! — atsidūsėjo žydas. — Kaip tai gaila, Bill, Box 116,
Čia vėl kilo kvatojimas ir paliepimas tylėti.
dirbamų. Sandėliai Buttonwood, Wilkes-Barre ir
Julius Bukantas,
— Nagi, ar yra kokie liudininkai? — paklausė rašti mano brangus, kad neturime nutarę, kas veikti.
Nauticoke, o bravoras Danvillėj.
77 a Endicott st., Boston, Mass.
—
Nors
sykį
įspėjai,
—
tarė
Sikes
paniurnoms.
—
ninkas.
,
Emil Malinauskas, Manageris ir Prezidentas
Jonas Ramanauckas,
— A! tiesa, — pridūrė Sukčius. — Kur jie? Norėčia Gaila, nes ir aš jaučiuosi tinkąs prie darbo.
135 Ames st., Brockton, Mass.
Abu telefonai.
Žydas atsidūsėjo ir nuliudusiai pakratė galvą.
B. P. Miškinis,
juos matyti.
Montello, Mass.
— Turime atlyginti už sugaišuotą laiką, kaip tik da Box 124,
Tasai troškimas tapo tuoj’ išpildytas, nes išėjo pir
F.
B.
Versocky,
«K
myn policistas, kurs matė, kaip prasikaltėlis norėjo iš lykai eisis geriau, — aš tik tiek žinau, — atsiliepė Sikes. 257 So. 33rd st., So. Omaha, Neb.
PIRKITF LABAI NAUDINGAS KNYGUTES
— Taip šnekėk, mano brangus, — tarė žydas, išdrįsęs
Stan. J. Šaban,
lt
kraustyti tūlo pono kišenę minioje, ir ištikro ištraukė
Box 239,
Lewiston,
Me.
suduoti
jam
per
petį.
—
Man
smagu
tas
girdėti.
PO VARDU
skepetaitę, bet kadangi toji buvo labai apnešiota, tai
Pr. F. Juškeviče,
—
Tau
smagu,
šitaip?
—
atsiliepė
Sikes.'
—
Tegul
sau
vaikas ištyręs tą ant savo nosies, įdėjo atgal Į kišenių.
139 Jackson st., Lawrence, Mass
Dėlei tos priežasties policistas suėmė Sukčių ir apjieško- bus smagu.
Jonas Galeckas,
—
Ha!
ha!
ha!
—
juokėsi
žydas,
lyg
jam
palengvėjo
122
So.
lst st., Brooklyn, N. Y.
jęs rado pas jį, sidabrinę tabakierką, ant kurios buvo iš
Kun. A. Ežerskis,
nuo
to
pritarimo.
—
Tu
šiąnakt
išrodai,
esąs
savim,
Bill!
skaptuota savininko pavardė. Tasai savininkas buvo at
5447 S. Wood st., Chicago, III.
rastas su pagelba Teismo Vadovo ir atėjęs tenai ir čionai Visiškai, kaip tu patsai.
A. Kazlauskas,
—
Aš
negaliu
jausties
patsai
savimi,
kada
tu
uždedi
2227
Forbes
st.,
Pittsburg, Pa.
T*
prisiekė, kad tabakierka esant jojo ir kad pasigedo jos
savo
pabalusius,
senus
nagus
ant
mano
peties,
—
taigi
aną dieną, vos tik išlindo iš minios. Jis taipgi matęs, kad
tasai vaikinas labai tada sukinosi aplinkui, ir kad tasai atsiimk juos, — tarė Sikes, nustūmęs žydo ranką.
— Tu nervuojiesi, Bill, — tau rodos, kad jau tave UNION TICKET AGENCY.
vaikinas esąs, tas pats, kurs dabar čia stovi suimtas.
Buka Serą; tone
— Ar nori ko paklausti šito liudininko, vaike? — ta kas ima, eh ? — tarė žydas, pasirįžęs nesijausti įžeistu. •snlaualair Listuyiika
Visoje
Aplinkinėje.
— Man rodos, kad mane velnias ima, — atrėžė Sikes. Agentūra Laivakorčių ant Geria alų IM*
rė teisėjas.
Kainuoja po 12c. su persiuntimu. Pelnas eis instei—
Nėra
kito žmogaus tokiu veidu, kaip tu, bene tik tavo
Linijų.
— Nenoriu taip savęs pažeminti, kad su juom šne
gknui našlaičiu prieglaudos. Galima gauti pas
tėvas, ir man matos, kad jis dabar svilina rudą, suveltą Siunčia pinigus kas dien in visat da
kėti, — atsakė Sukčius.
lia svieto; taip-gi perka ir išmaino ri
Kun. A. Staniukyną,
savo
barzdą.
O
gal
tu
paeini
tiesiog
nuo
kipšo
ir
suvis
ne

tokius
pinigus. Išdirba visokius doku
— Ar visai nieko neturi pasakyti?
mentus Amerikos ir Lietuvos teismuose
4557 So.. Wood St.,
CHICAGO, ILL.
— Ar girdi jo malonybę klausiant, ar turi ką pasa turi tėvo, — kas man visiškai nebūtų keista.
Ofisas atidarytas kas dien nuo 8-tee
Faginas nieko neatsakė ant to komplemento, bet pa ti ryto iki 9-tos vaL vak.
kyt? — užklausė sargas, kumštelėjęs su alkūne tylintį
►av-M
Nedėlioję: nuo lOtos iš ryto iki 5-tal
trankęs
Sikes
’
ą
už
rankovės,
parodė
jam
su
pirštu
į
Nan

valandai vakare.
Sukčių.
cy, kuri pasinaudojus iš jų pasikalbėjimo, užsidėjo ant
— Atsiprašau, — tarė Sukčius, dirstelėjęs augštyn,
galvos skrybėlę ir buvo beeinant per duris.
lyg užsimąstęs. — Ar tu žmogeli šnekėjai ką į mane?
— Nagi! — suriko Sikes, — Nanee. Kur dabar mer
Union Ticket Agency,
— Aš dar nemačiau tokio mažo akiplėšo—valkatos,
Lietuviškųjų Sv. Kazimero
gina eina šioj nakties valandoj?
MS Lackauranna Avė, Seranton, Pa
jus malonybe, — tarė sargas nusišypsojęs. — Ar npri ką
Taip-gi turime novo krautuvėje du
— Netoli.
gybę visokių maldaknygių ir svietiškų
pasakyti, tu mažas skutike?
— Koks tai atsakymas? — atkirto Sikes. — Kur tu ruygų visokiose kalbose.
— Ne, — atsakė Sukčius, — ne čionai, nes čia ne yra
TELEFONAI: Naujas 303 — Bell *61
eini?
teisybės bustas. Beto mano apgynėjas dabar pusryčiauja
— Sakau netoli.
su Žemesniojo Namo viee-prezidentu. Bet aš turėsiu šį-tą
— O aš sakau: kur? — suriko Sikes. — Ar girdi ?
Jau laikas užsisakyti 1912 metams
kur kitur ir jisai taipgi ir daugelis gerbiamųjų mano pa
(Geriausias Lietuviškas-Katalikiš— Aš nežinau, kur, — atsakė mergina.
žįstamų, taip kad šitie čia snapai norės, kad vely butų ne
kas Laikraštis.
— Tai aš žinau, — tarė Sikes, daugiau priešgyniau
Lietuviškosios Sesers priima pas save mer
gimę, arba kad jų pačių tarnai vely butų pakorę juos ant damas, nekaip dėlto, kad nenorėtų jos leisti. — Niekur.
“ŠALTINIS”
gaites mokinimui ir išauklėjimui. Seminarijo
vąšo pirmiau, ne kaip jie mane pasmerks. Aš—
Sėskies.
je prie reguleriškojo mokslo, arba ir atsky“ŠALTINIO” kaina:
— Nagi tenai! Jisai pilnai pasmerktas, — pertraukė
— Man nesveika. Aš tau pirma sakiau. Man reikia Lietuvoje ir Rusijoje:
** rium, yra mokinama, muzika, paišymas, siuvi
Amerikoje:
raštininkas. — Vesk jį šalin.
tyro oro, — atsakė mergina.
nėjimas ir taip toliau.
Metams 3 rb. — k. Metams 4 rb.
— Eik šen, tarė kalėjimo sargas.
— Tai iškišk galvą per langą, — tarė Sikes.
9 mėn.
2 rb. 25 k. 9 mėn. 3 rb.
Reikale meldžiama kreipties prie Motinos
— O, taip, aš eisiu, — atsakė Sukčius, brūžindamas
— Tenai negana, — atsiliepė mergina. — Aš noriu 6 mėn. 1 rb. 50 k. 6 mėn. 2 rb.
Perdėtinės šiuo antrašu:
su pirštu mučę. — Ah — (į teisėjus) bereikalo jųls išro- išeit ant gatvės.
3 mėn. — rb. 80 k. 3 mėn. 1 rb.
dote nusigandę, aš neparodysiu jums nei trupučio gailes
Norint permainyti adresų, reikia
— O aš tavęs neleisiu, — atsakė Sikes.
atsiųsti
20 k. ir būtinai senųjj ad
tingumo. Jus užtai užmokėsite, mano puikus vyručiai. NeTaip užtikrinęs, jis užrakino duris, išsitraukė raktą resų, kuriuo
buvo gaunamas laik
norėčia buti jūsų vietoje nei už kasžinką! Aš dabar neno ir nutraukęs nuo jos galvos skrybėlę, užmetė ją ant senos raštis, arba jojo
kopijų.
ST. CASIMIR’S SEMINARY,
rėsią buti liuesu, kad ir atsiklaupę manęs maldautumėte. spintos.
Siunčiant į Redakcijų laiškus ir
pinigus reikia padėti šitoks adre
Nagi, vesk mane kalėjiman! Gali mane vesti.
— Taigi matai, — tarė vagis. — Dabar sėdėk sau na sas:
6700 Roc^ivell St.,
Chicago, III.
Tais žodžiais Sukčius leido išvilkti save už apykaklės, mie.
“ŠALTINIO” REDAKCIJAflfi
grūmodamas, kad padarysiąs iš to parliamentarinį klau
SEINAI, SUV. OUB.
— Toks dalykas, kaip skrybėlė, manęs nesulaikys, —
simą, — ir nesiliovė kol neišvedė jį ant kiemo. Tada jau atsakė mergina, baisiai išbalus. — Klausyk, Bill, ar tu
RUSSIA
labai linksmai ir saumeilingai nusišypsojo sargui į akis. žinai, ką darąs?
Pamatęs, kaip jį uždarė į mažą kamaraitę, Nojus nu
BUK
— Žinau, ką aš — Oh! — suriko Sikes, atsikreipęs į Tikras Lietuviškas Agentas.
siskubino atgal į tą vietą, kur buvo palikęs Batesą. Pa Faginą, matai, jinai išėjo iš galvos, nes nedrįstų taip prieš
VYRAS
lūkėjus jam tenai valandžiukę, atėjo ir anasai vaikinas, mane atsišnekėti.
pirmiaus apsidairęs iš savo kertės ir įsitikinęs, kad jokis
^1
— Tu mane įvarysi į nebviltį — suniurnėjo mergina,
nereikalingas žmogus neseka paskui naująjį jo draugą.
■ v.;,?
prispaudus abi ranki prie krutinės, lyg neduodama išsi
Abudu nusiskubino pas Paginą, nešdemiesi smagią ži
Vysai Dykai Del Viru
veržti kokiam baisiam jausmui. — Leisk mane — šią minią, kad Sukčius pilnai pasielgė sulyg savo išauklėjimo
Ta knvga yra stebuklinga ir aiuata yra tyk dėl vyru.
nutą, — šį akimirksnį—
Knyga ts prastais, suprastai* žodžiais pasaka kaip gal
ir užpelnį sau didelę garbę.
— Ne! — tarė Sikes.
atgauti vyriškumą, isigyditi nuo uznuodijima krauja
arbasypili,nub«egitna sieklos, patrotitu stypribe, pučkus
Malonus viengenčiai lietuviai ir lie
— Liepk jam paleisti mane Fagin. Verčiau, tegul pa tuvaitės! Jei norit turėt lengvų ir lai
ir kitus išmietimus,
negromulavima,
patrotitu
XLIV.
atypribe, pylva, kiapenu, inkstu ir pūsles ligas, romimingą
kelionę
į
eeną
tėvynę
Lietuvą
ir
leidžia. Jam pačiam bus geriau. Ar girdi? — suriko Nan nenori buti nuskriaustu atvažiavęs
ti ima, gonorrhoea erHa triperi, naujai igautas lygas,
strietura ir vysas vyru lygrs, gal buti išgidoįras sava
New Yorkan, tai kreipkis tiesiog pas
Nancei ateina laikas išpildyti prižadėjimą, duotą Rožei cy treptelėjus koja.
namuse privatiškai, slapta ir labai pygjai.
•
G. Bartašių. .Tis visiems žinomas geras
Ta, dykai igauta knyga, pasakis jums kodėl jna
—
Ar
girdžiu!
—
atkartojo
Sikes,
žiūrėdamas
į
ją.
—
žmogus,
užlaiko
du
ofisu:
vieną
Bos

Maylie. Jai nepasiseka.
kentat ir kaip galėt galutinaj isiiryditi.
Knyga ta yra
antrą New Yorke.
Parduoda
Nugi taip! Tr jei dar aš girdėsiu pusę minutos ilgiau, tai tone,
krautuvė Simoa, katras ture žinoti kožnas vedes arba
į visas pasaulio dalis ant
nevedes vyras. Ta knyga yra paraka par Daktara,
Nors Nancy buvo išsilavinusi suktume ir prisimeti šuo taip sugriebs tavo gerklę, kad išplėš truputį to klv- laivakortes
drūčiausių ir greičiausių laivų ir už
katras atsydave ilgo lajka tyrinejmu tu, specijalisku
pigiausias
kainas.
Siunčiame
pinigus
ir
lygu. Tem>, kit, jog ta knyga yra siustą r»~*i dykai,
me, tečiaus ji negalėjo pilnai užslėpti visų pėdsakų drą kiančio balso. Kas tau pasidarė, tu ragana! Kas tau yra? ižmainome ant amerikoniškų. Parūpi
užmokam už pačto, ing užpečetita konverta. ^les’usk
name gubernskus pašportus ii Konsusaus savo pasirįžimo. Ji atsiminė, kad suktas žydas ir
nekokiu piningu, tyk parašik sava varda, ir adreso v nt
— Išleisk mane, — tarė mergina labai rimtai, atsisė lio.
Parsaindome keleiviams kambarius
žemiaus paduotu kuponn, katrų siusk mums šendena.
kraugerys Sikes atidengė prieš ją tokius užmanymus, ko dus pas duris ant grindų. — Bill, leisk. Tu nežinai, ką da dėl nakvynės ir suteikiame kiekvienam
DYKAJ GAUTOS KNYGAS KUPONAS.
kie buvo paslėpti nuo kitų, pilnai pasitikėdami, ka<^ ji ne rai. Tikrai, nežinai! Tik ant valandos — leisk — leisk — visokias svarbias žinias uždyką.
DU. JOS LISTKR A CO.,
Ž05 22 FVtk
CUccm
Osetiną. Tatdl-t
, -rai
_
*1 amlatoa rprižadiejma,
______________
ai BArleZjna
GEO.
BARTAŠIUS,
liks išdavike ir negali buti nei įtarta.
Joff Tamista prlalcatamci man tysai dykai via. Jobo knygadal vyru.
— Tegul mane sukapoja į kąsnelius, jei ta mergina
Agentą*,
Nors tie užmanymai buvo baisus, jų užmanytojai — nepasiuto, — tarė Sikes. — Nagi, kelkis.
Vardas......... ^...............................................
t
desperntiu, nors ji turėjo labai karčią širdį ant žydo, kurs
261 W. Broad way. So. Bostn, Mass,
Adraaaa;........................................................... St'ltae
įa žingsni\po žingsnio Įtraukė į gilią prapultį nuodėm
558 Brooae str., New York City.
CHARLES DICKENS.

Oliveris Tvvistas.

I

A. A. Norkūnas,

Joną Nemeth’a

„Naminis Vaiku
Auklėjimas“
== IR
“Katekizmas Apie
Alkoholiu.”

S

Adolf Blau,

Seserų Seminarija
CHICAGOJE.

Mother Superior,

50,000
KNYGŲ

----- ■

—

T

DRAUGAS

KALIOŠAI.
Vienaveiksmė komedija.
Lenkiškai parašė J. Fredro.
Lietuviškai išvertė P. Dobilėlis.

Emilė. Oi baisus, baisus, labai baisus... Tatai mel
džiu tamstos... atsiprašau... ale tik tamsta sau ir. .
ir. . . nebelinkėk tamsta man daugiau... arba. .. arba.. .
liepk save tamsta perstatyti...
Karolius (| šalį). Žavinantis naiviškumas (balsiai).
Tatai tamsta pavelytumei...
Emilė (traukdamosi atgal). Aš nieko, nieko, visai nie
ko nepavelyju (beveik verkdama). Meldžiu tamstos, eik
tamsta sau.. .
Karolius. Betgi aš trokštu teisingai pasikalbėti su
tamstos tėvu. . .
Emilė. Ak to jau nebklausau! (užsikimšdama ausis).
Bėgu! (išbėga).
XIII REGINYS.

Redakcijos Atsakymai.

Balbina — Filaitis.
Filaitis (įeina iš gilumos). Tarnas, žemiausias tarnutis panelės Balbinos. Su pavelyjimu meldžiu rankytės,
(bučiuoja ranką).
Balbina (į šalį). Jau!... Esmu prapuolus!
Filaitis. Matai tamsta mane nusiminusi. Po visą mies
tą j ieškau savo seserėno, niekur negaliu jo atrasti. Bu•au jo namuose, raštinėje, prapuolė be pėdsako. Žinędaaas jo distrakciją (išsidraikymą), bijausi, kad man, atsi
prašant, kur lig vakaro nepasidėtu.
Balbina. Lig vakaro! (į šalį). Kad Dievas duotu, duoiau jiems vakarienę.
Filaitis. Žinodamas tamstų punktuališkumą, įpuoiau čionai, kad išanksto išaiškinus ant atsitikimo, jeigu
jęs porą minučių pasivėlintum.
Balbina (jautriai). Nieko nekenkia, galite tamstos
pasivėlinti.
Filaitis. Aš nenorėčiau, bet tie jauni žmonės, reikia
(paskui jųjų bėgioti. Aš buvau akuratniausias. . . Ak pa
nele Balbina, ar neteisybė?
Balbina. Seni veikalai.
Filaitis. Jeigu būtum, atsiprašant, norėjus.. .
Balbina. Duokime tam ramybę, juk jau nebejauni,
(į šalį). Ak ta antis, ta antis!
Filaitis. Ak tokie atsiminimai niekados nesęsta.
Balbina. Sęsta, sęsta, ir labai sęsta.
Filaitis. Žiauri! Pavelvk nors, kad kuriukus tavo roKinių pirštelių pabučiuočiau.
Balbina. Tamstai visados galvoj žalia (į šalį). Pasi
rengus užmiršti kaparus.
Filaitis. Skubinuos jieškoti savo seserėno, bet pirmco.. . (bučiuoja jos ranką, Inickis pasirodo duryse gilu
moj su skėčiu po pažasčia, šalikoje, bet be kaliošų).
Inickis (čiauda). Atš!
(Filaitis ir Balbina atsiskiria persigandę).

XVI REGINYS.
Balbina — Inickis — Filaitis.
Inickis. E po šimtą perkūnų, to perdaug!
Filaitis (labai susimaišęs). Tame, atsiprašant, nėra
nieko blogo.
Inickis. Kaip tai nėra nieko blogo?
Balbina (nurodydama Filaitį). Kalbėjome apie
tamstos seserėną.
Inickis. Tečiau man... Atš!
Balbina ir Filaitis. Šimtą metų sveikatos!
Inickis. Vėl kaliošai apmainyti!
Balbina. Taq> pvliečių!
Inickis. Ne... ne... Atš!.. . melsvi!
Filaitis. Melsvi kaliošai (į šalį). Kaip persigandau,
fisas drebu.
Inickis. Su pa... pa... Atš! pamašalu me.. . me...
.tš! melsvu!
Filaitis. Atsiras, atsiras.
Inickis. Velniai ten! Atš! ačiū!
'ilaitis. Bet aš tuo tarpu bėgu jieškoti savo seserėno.
Jbina, Nesiskubink tamsta.
Toliaun bus.

TAIP LENGVA
pasigelbėti susirgus ir neleisti giliai ligai įsišaknyti, jeigu tik turėjus

namie

Severos Balsamą Plaučiams

p. Žinnešiui. Šiuom žygiu
negalėsime sunaudoti tams
tos žinutės.

(SEVERA’S BALSAM FOR LUNGS)
Geriausias vaistas seniems ir jauniems^ tvirtiems ir silpniems nuo nusišaldy- Kaina 25 ir 50c.
mo, kosulio, arba šiaip kurios nors plaučių, gerklės ir kvėpuojamųjų organų
Sutaisytas ypaligos. Labai greitai palengvina ir išgydo.
tingai toms ligo
mis gydyti.

pp. Gudaičiui ir Waterburiečiui. Sunaudosime, Mel
džiame daugiau, bet tik ne
piešeliu rašykite.

Jei žmogus pradeda savo jiegas žudyti,
pradeda silpnėti, tai to priežasties rei
kia jieškoti virškinimuose organuose.
Netekus noro valgyti, sugedus virškinamiems organams, jaučiant išpustus vidurius, jų sukietė
jimą, dispepsiją, aitrumą, reikia vartoti

K. J. INTAS,
P. O. Box 1724 New York, N. Y

Severos Bitteris Skilvinis
(SEVERA’S STOMACH BITTERS)

Turi ypatybę veikiai išgydyti ir žmogaus
sveikatą pataisyti.

gi

Parduoda visose aptiekose. Neimkite kitokių.

No. 1. Degtinė. Vienaveiksmis sce
nos vaizdelis. Iš lenkų kalbos
vertė A. Vėgėlė. Labai puikus ir
lengvas veikalėlis scenai.
Kaina 10c.
2. Katriutė. Triveiksmis dramos
paveikslėlis paimta iš liaudies
gyvenimo. Iš lenkų kalbos ver
tė A. Vėgėlė. Kaina
10c.
3. Trumpas Katekizmas. Leng
vas ir prieinamas būdas vai
kams pramokti katekizmą. Kai
na
10c.
4. Fabiolė. Vytautas. Kas nori ži
noti krikščionystės įdomią pra
džią teskaito šitą garsiąją kny
gą. Kaina
$1.00
5. Naminis Vaikų Auklėjimas.
Kiekvienas tėvas ar motina,
kurie rūpinasi geru vaikų išau- i
ginimu, kad iš jų vaikų išaugtų
geri ir dori žmonės, privalo ži
noti šios knygelės turinį. Kai- Į
na
lOv.!

LIETUVIO KRAUTUVĖ
Pas mus galima
gauti .naujausios
mados laikrodėlių
žiedų,, armonikų,
skripkų ir visokių
muzikališkų ins
trumentų.
Gerų
britvų, .drukuojamų mašinukių, albumų fotograjoms, historiškų ir malda kningų,
popierų laiškams rašyti su pasi
skaitymais ir dainomis, su drukuo
tais aplinkui konvertais, tuzinas
25c., 5 tuzinai $1. Perkupčiams
1000 už $6. Magiškos kazyros su
kuriomis gal išlošti daug pinigų,
$3. Kas norit mano naujo didelio
katalogo, prisiųskite 2c. markę ir
aplaikysite jį, o rasite daugybę
naudingų daiktų.
Naujai išėjo iš spaudos labai
reikalinga katalikams kninga
“Šaltinis”, su puikiais apdarais
kaštuoja $2. Kreipkitės ant šio
adreso:

W. WAIDEL1S
Brooklyn, N. Y.
112 Grand'Srreet,

ISZGYŪYTAS

RUPTURĄ

PILNAS KVORTAS

Dirželiai niekad neišgydys Rupturos. Kožnas vyras, moterė ar
kūdikis gali būti išgydyti nuo Rupturos (kuilo) be skausmo ir pe' riškados per mano Kemišką-Elektro Methodą. Aš esmu vienatinis
Specialistas ir galiu gvarantyti jog tave išgydysiu iš Rupturos. Ma
no spasabas gydymo Rupturos užtikrina kožnam išgydymą, apie ką
šimtai ypatų jau persitikrino, per ką turi pilną tvirtybę prie manęs,
atsiųsk 2c. markę, o gausi knygutę su abrozėliais aprašant mano
būdą gydymo Rupturos. Rodą dykai. Kas negali ant kart užmokėt,
tai duosiu ant išmokesčio. Prekė užganėdinanti.
Prisiųsk pačtinę markė už 2c., o apturėsi daktarišką knygutę
su abrozėliais už dyką.

DEGTINES

Už

Gramatika angliškos kalbos mo
kytis be mokytojo, 174 puslapių,
drūtai apdaryta
$1.00
Aritmetika, mokintis rokundų be
mokytojo, su paveikslais, drūtai
apdaryta, 128 puslapių.
35c.
Vaikų Draugas, mokytis skaityti
ir rašyti be mokytojo, 64 pus. 15c.
Naujas būdas mokytis rašyti be
mokytojo (kurie jau moka skaity
ti druką) 24 puslapių
10c.

DR. ALEX. O’MALLEY

Viso $1.60
Kas atsiųs iškirpęs šitą apgarsi
158 So. Washington St.,
Wilkes-Barre, Pa. nimą iš “Draugo” ir $1.00 per
Money Order, tai gaus visas 4
Čia rašoma ir kalbama lietuviškai ir lenkiškai.
knygas ant 60c. pigiaus.

Jonas G. Bauser.
356 So. Main st.,
Waterburv, Conn.

P. MIKOLAINIS,

Box 62,

J;8 tik jsenino šaltį ir paskui
turėjo gulėti per savaites

DR. RICHTER’IO

Pain-Expelleris
praSalįs pavojingus susirgimus
jeigu vartosi su laiku pagal nu
rodymų, ant dėžutės; 25c. ir 50c.
už bonką. Žiūrėk ant Inkaro
ir vardo ant dėžutės.
F AD. RICHTER S CO ,21S Hari »..Nw York.

Rlcbter’lo Congo Pllltg yr* gero, nuo
vidurio •akietėjinio. 2Ae. lr50e.

—

Nevv York City.

OFISO VALANDOS: nuo 9 ryte iki 8:30 vakaro

Pitnyžlomit iki

5 popiet.

popiet.

Nedaliomis iki 3

Ateikit tuo|aus.

Į

|

STJAtESMDIEDRAL
MOSTREAL.CAH

e

{

\arpų ir kitų tam
panašių dalykų.
Reikalauk Kata-

. liogo..

į
,

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

TAFTAS IR ROOSEVELTAS PRADĖJO
SAVO LENKTYNES
Ir aš taip-gi — mano lenktynės prasidėjo su Pavasariniais Kubais, ir aš
tikrinu, kad niekas su manim lenktynėse nesulvgs.

14.

“TEATRO” adresas: Vilnius, 2-oi Ponomarski No. 14.
i
“Teatro” Redakcija,

S

ba nusilpnėjimą reikia pergalėti, kad vėl galėtum
1 būti vyru.
STRIKTURĄ arba susitraukimą šlapumo ka
nalo išgydau j 21 dieną ir tai be skaudėjimo.
HYDROCELĘ arba vandeninę rupturą gydau
į 30 minutų be operacijos
PCSLES ir inkstų ligas, nuo kurių randasi
diegimas kryžiuje ir kirkšniuose. apsunkinimą*
ous'šSapinitno (peršėjimas) irdesėtkai kitų ženklų
apie kuriuos ligonis Žmo kaip aprašyt, aš išgydau
lavo sistema ant visados
REUMATIZMĄ, spuogus, šunvotes, peraugas
j šlakus, niežus, parkus, skrupulus ir visas kitas
odos ligas, paeinančias iš užsivietnnimo krauto
išgydau trumpam laike ir ligoniui nereik per
trauki savo darbo

SHENANDOAH, PENN’A.

Aš patarnausiu ne tik tiems, kurie nori sutaupyti pinigus, bet ir tiems,
kurie nori turėti puikius savo rublis.

Mano rūbų dirbėjai tikrai suteikė man gerą progą puikiai pasirodyti šį se
zoną. Toki tai mano
PAVASARINIAI RŪBAI 1912 METAMS.

kokią niekas dar nei nematė. Dėl tokią rūbų ir $5, sutaupinimo, aš manau,
kad visi Wilkes-Barre ir apielinkėj pataps Kosentbališki.

LOUIS ROSENTHAL

Lietuvoj ir visoj Rusijoj 3 r. metams, Užssieniuose 4 r. metams.

'

Pamėginkite, kaip tik jus sau norite
ir jeigu tai nebus geriausia degtinė,
sugrąžinkite likusią mums atgal mūsų
lėšomis, o męs sugrąžinsime jums pi
nigus. Siųskite užsisakymus šiandien, o
mes pasiųsime “ZANOL
ŠEŠIAS (6)

is 1O METINES

$1.00. Viską męs apmokame. Reikalau
kite, kokios rųšies tik norite. Dvylika
Perėjo keturi metai Apriliuje š, m. kada atsišaukiau pas Daktarą O ’Malley ; pilnų kvortų, $1.50; dvidešimt-keturios
j Wilkes-Barre, ba kentėjau ant dubeltavos Rupturos, padėjimas mano buvo pilnos kovrtos, $2.80. DYKAI knygutę
pavojingas, o su didele nebegale galėjau baigt savo darbą.
Gydytojai kurie “Paslaptis ir Istorija Degtinės Dirbi
mane prieš tai gydė: jog tai yra didelė kvailystė mislinti, jog Rupturą duosis mo Namie” pasiųsime kiekvienam, kurs
išgydinti be operacijos (aš esmių priešingas tokioms operacijoms). Po perskai : tik suteiks mums savo adresą.
UNIVERSAL iMPORT CO.
tymui apgarsinimo laikraštyje Berwick, Pa., ant rodos, kur man Dr. O ’Malley
pasakė jog išgydys mane iš kentėjimą, bet nenorėjau j tai įtikėt.
4730 Universal Bldg. Cincinnatti, Ohio.
O dabar nežinau kaip išreikšti savo dėkingumą už tai, jog esmių dabar suvis
sveikas be jokios operacijos. Nuo keturių metų nenešioju jokį drižą, norint ga
na sunkiai dirbu, o už ką pirmiausia padėkavoju Dievui, o po tam Daktarui
O’Malley.
GERA PROGA.

“TEATRAS” eina knygutėmis po 3-264 pusi. už mėnesį.
“TEATRE” spauzdinama taip origaliai taip, ir versti
niai, jau dramos cenzūros leistieji vaidinti, scenos veika
lai.
“TEATRO” kaina:

•

4

John J. Evans, iš Wapwallopen, sunkiai dirbantis kalvis
parako fabrike, apsako atsitikimą, kuris visus užinteresuos

“TEATRĄ”

<

CEDAR RAPiOS
'owa

Pameginimui Viena Kvorta Degtinės Dykai.

Prašome parsisiųidinti 1912 metams mėnesinį leidinį

i

Reikalaukite gyduolių padarytų—

BIBLIJA

“ŽEMDIRBIO” adresas: Vilnius, 2-oi Ponomarski No.

F

Parodysime kaip. Męs esame prity
rę degtinės dirbėjai.
Ir parodysime,
kaip kiekvienas gal pasidaryti gėralus
namie,
8UTAUPINT
PENKIAS
DEŠIMTA NUOŠIMTĮ PIRKLIU PEL
NO su pagelba “ZANOL” Ekstrakto.
Įstatymų leista.
Parodoma į dvi minuti. Gėralas padarytas su “ZANOL”
yra labai skanus ir grynas.
Gauta
Aukso Medaliai Columbijos Parodoje.
Tūkstančiai
patenkintų
vartotojų.
Gvarantuoja sulyg Suv. Valst. Gryno
Maisto ir Vaistų Įstatymais, Serialis
No. 22115-A.

'

10 margų farma, j uodže-į Vargonininko ar mokytojo
Dr. KOLER
ims, be akmenų, upelis vi prie parapijinės mokyklos.
-NAUJA KNYGALietuvių
sada bėga, arti miestą, neto Adresas:
li visokią fabriką, visada
Gydytojas
J. Žemaitis,
darbai gerai eina. Naujos
arba šv. Raštas išleistas.
126 South avė.,
stubos ir tvartai.
Tik vienas šitas šventraštis yra
638 Penn Avė.
Bridgeport, Conn.
katalikiškas.
Pittsburgh, Pa.
Yra visi padarai ir veži
Kaštuoja $2.15 persiuntmui.
mai, 1 karvė, 1 arklys, 100
Koler garsinasi savo tikra pravarde ir turi
‘ "'No Vvfork -No Pa/ avoDr.paveiks.ą
šiam h laikraštyje. Dr Koler yra
Adresas:
vištą, 100 kiaulių; kiaulėms
ir mokinęsis Vaišavoje Dr Koler praktik The Workingman’s !i .rimęs
<avo visuose Varšavos ligonbučiuose. o paskuti'
uais metais prieš išvažiuojant į Ameriką buvo
maistą iš miestą uždyką
REV. S. PAUTIENIUS,
• .igonbutyje švento Lozoriaus, kur pydo tik pri'
Problem
Į
.-atiškas
ligas
vyrų
ir
moterų.
gaunam iš hotelią. Gali įstot
SHENANDOAH, FA.
<U’
SIFILĮ išgydau vartodamas gyduolę ^06. dide: lį išradimą profesoriaus Ehrtich prieš sifilį Jeigu
iš sykio ir gyvent; įinokėt
; kenti išbėrimus ant viso kūno. gedimą burnoje
, arba gerklėje, slinkimą plaukų, laužymą kaulų.
ateik, o užtivietrijimas kraujo sustos ir neatsikarkiek, o likusius ant išmokes! tos tavyje. Nelauk, kol visai sublogsi ir kitus
□i R.H. Morgan
: užkrėsi savo liga.
čią, jeigu nori. Parduodu
Nenaturališkus IŠTEKĖJIMUS visokiais bū
dais. kaip ir NAKTINIUS ištekėjimus. TRIPERĮ
BONA MORS
Išdirbėjas Kepadėlto, kad kitu dideliu biz
| ir kt. išgydau j io dienų, o jei ne, tai pinigus
sugrąžinu
SODALITY
rių, Kukardų, Vė
niu užsiimu, Atsišaukit ant
NUSILPNĖJIMĄ ir visokias negales paei
nančias iš SAUŽAGYSTfiS prašalinu į SK dienas
Ar jautiesi mažu m. jog neturi tos pačio* vyriškos '
šio adreso:
liavų, Antspaudų,
Ispėkos. kaip pirmiau’ Jei teip. tai nesraišuok.

ŽEMDIRBĮ”

l_v‘

i NEDUOKITE PIRKLIAMS DIDELIŲ PELNŲ.

PAJIEŠKAU VIETOS

Užsisakykite 1912 metams
PIGIAUSI lietuvių laikras
TĮ
“ŽEMDIRBYS” 1912 metais eina du kartu per mėnesį.
“ŽEMDIRBYS” 1912 metais be ūkio žinių spauzdina žinias is Lie
tuvos ir viso pasaulio, gražias apysakutes, papuolerius mokslo straip
snelius, gražius kelionių po įvairius pasaulio kraštus aprašymus,
eiles, juokus ir d. k. Rašoma gi visa tai kuo-suprantamiausia, kad ir
jokio lietuvių laikraščio ligšiol neskaitęs žmogus lengvai galėtų jį
suprasti.
“ŽEMDIRBYS” drąsiai ir atvirai, gina lietuvių teises Bažnyčioje
“ŽEMDIRBYS” stengsis įsiskverbti į tas lietuvių pirkias, kuriosna
ligšiol jokis lietuvių laikraštis nebuvo dar užklydęs.
“ŽEMDIRBYS” — pigiausias laikraštis. Jo kaina:
Lietuvoj ir Rusijoj met. 1 r. 20 k.Lietuvoj ir Rusijoj %met. — 60 k.
Užsieniuose metams 1 rb. 60 kp. Užsieniuose %metų — 80 kp.
Vienas numeris pažiūrėti siunčiamas visiems dykai.

■-••į

Šešias Pilnas Kvortas Oegrines už $1.00
j sulyg jūsų pasirinkimu.
Pasakykite,
Į? ko norite — Rye, Bourbon, Corn ar
b I Sour Mash degtinės, Gin. Rum, Peach,
ai I Apple, Apricot ar Konjako Brandies,
5>tc.?
5

b

W.lF. SEV tKA
‘Draugo” Redakcijoje galima
gauti šios knygos:

Kad išplatinus žmonėse musų paskilbusius gėrimus, pasiųsime kiekvie
nam,
savo
lėšomis,
“ZANOL”

$1.00 butelis.

-D *

Farma ant pardavimo.

i

1

Žudote jiegas?

p. Parapijonui. Dievui dė
kui by tik ramu. Netilps,
nes sunku išskaityti ir nieko
nesiregi įdomaus.

Kreipkitės šiuo adresu:

S

SESIOS KVORTOS DEG
TINĖS 02 $1.00

i rf!S ifl:; -1’

p. Žemlapiui. Nieko svar
besnio. Paprastai cicilikutis
bijo katalikiškumo. Netilps.

p. Raibam geneliui. Labai
Karolius (vienas). Koks gi tai per stebuklingas kū nesuprantamai išdraikytos
dikis! Kas do atvirumas, koks naiviškumas... ir patėmi- žinutės. Netilps.
jo mane. . . (pasitaiso plaukus ir apsiausti)). Nėra abejo
nės, juk pati pasisakė: “Tamsta man linkėdavai, aš tams pp. Biržiečiui, Mikiui, Tam
tai linkėdavau. .. o aš aklas liktarnei linkėjau. .. (pri Pačiam ir kitiems. Sunaudo
siartindamas pas langą). Nes tai juk aiškiai liktame! sime. Meldžiame daugiau.
(Užkabina šniūrelį nuo pinc-nez už uždarymo lango ir
nutraukia jį). Šia tau, nutraukiau šniūrelį (surišdamas
galus). Daili mergina (žaidžia su pince-nez, paskiau deda
juos ant stalo ir ten palieka). Dabar būtinai turiu su jos
tėvu susipažinti. Juk dėl to čia atėjau... bet tie apmai Tik per 40 dienų už $5.
nyti kaliošai nelabai kokia rekomendacija ir tas ponas 1. Biblija arba Šv. Raštas Seno
Inickis sprendžiant iš jo laiško lyg biskį išrodo ant barsu jo ir Naujojo Įstatymo išversta j
lietuvių kalbą ir pertaisyta; iš
ko (girdėti mušantį laikrodį už reginio). Kas tai yra? leista
Berlyne 1908 metais: pus
Jau vienuolikta! O mano visuotinas agronomiškasai su lapių išviso 1127. Tvirtai aptaisy
$2.00
sirinkimas! Vėlei pasivėlinsiu! Tai jau mano likimas vi ta
2.
Šventųjų
gyvenimai.
Paskirs
sur ir visados pasivėlinti. Eisiu tenai, paskiau čia sugrį tyta kiekvienai dienai. Visos šešios
šiu. (Griebia skrybėlę ir nuo stalo nutraukia su ja anio- dalįs tvirtai sudarytos į vieną
$3.00
lėlį). O tai kas? Neva aniolėlis.. . kasgi po velniais tą gip knygą
3.
Pekla
arba
amžinasai
praga

są įdėjo man į skrybėlę? (Priklaupia ir renka šmotelius).
ras, giesmės apie peklos kentėji
Godos, kad susidaužė, atpirksiu kitą (rinkdamas ir slėp mus ir apie keturis paskutiniuo
damas šmotelius į kišenę). Aniolėlis... tai ji yra aniolė- sius daiktus Dievo stebuklai dū
čysčiuje esančių. Puslapių
liu. . . ne gipsiniu. D sugrįšiu, sugrįšiu tikrai (išbėga gel šiose
503. Drūtuose aptaisuose
$1.00
mėn).
Už visas tas knygas atsieina
Balbina (įeina labai susigraudinus). Vienuolikta! $6.00, bet jeigu kas visas 3 kny
kietus pirmoj, o čia Zuzės nėra, anties nėra, nieko nėra! gas ims kartu, atiduodame už
$5.00, tik per 40 dienų, vėliaus bus
Nubėgčiau pati, bet galiu su ja prasilenkti... Ką čia da brangiau. Naudokitės. Reikalau
ryti, ką čia daryti? Pietus būtinai bus pavėlinti, man bus jame agentų ir duodame gerą už
darbį.
*gėda ir ponas Filaitis pasirengęs palaikyti tą už piktą

XV REGINYS.
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ANT KIRBY’S

88

Nevv Yorko Kolegijos Chemijos Profe
sorius: “šitas sius yra puikus ir analizas rodo, kad čia visai nėra nei kokių
priemaišą. Todėl Aitą alų galima pripa
žinti esant grynuni”.
Joseph A. Doghue, Ph. D. Chemistas
ir Bakteriologistas ir įžymiausias vei
| kėjas New Yorko Lederle’o Laborato’ rijos: “Jokiu budu nei kokių chemiškų
priemaišų negalima rasti, arba kad ten
butų kas nors pavojingo. Viskas rodo,
kad produktai yra gryni’’.
Tokių ir tam panašių liudijimų, nuo
svarbiausių chemikų turime daugybę,
I bet dėl stokos vietos negalime čia juos
Peticija paduota teisdarystei pa- JvisUB ^spausdinti. Bet ir tas, kas čia
i . .
i.
■
„i
pasakvta rodo, kad šitos įstaigos prorodo neteisingą chemistų UŽ- | dnktai yra tikrai gryni ir puikiausios
sipuolinią.
rąšies. su kuriais reta firma tegali susilyginti.
APDOVANOTA SU DAUG PRYZŲ.
Su tikra pagarba
J. C. WIEOAND,
Dokumentališkai prirodyta kad
Sekretorius.

VIETINĖS ŽINIOS.
(Iš Wyomlngo klonio apielinkės).

STEGMAIERIO FIRMA ATSA
KO PRIEŠ APKALTINIMA
NEGRYNO ALAOS DIRBIME

visi produktai yra tikri ir
neprimaišyti.

Pagal geriausių chemistų aiškius pa
liudijimus pasirodo kad Stegmaier’o
Bravoro Ko-jos- produktai yra gryni ir
sveiki ir nešvarumų apkaltinimai fak
tiškai neprirodyta. l’etnyčioje kompa
nija davė atsakymą ant visų advokato
Tliomas D. Sliea’o užmėtinėjimą, kuris
pagalios įtikino savo klijentus, kurie1
geidė užkenkti bravorui atnaujinti lai- I
senus, jog nieko tokio nėra, kas buvo,
ten prikišama.
I
Stegmaier’io įtsaiga yra trečia iš di- Į
džiausiu Pennsylvanijos valstijoj —
yra geriausia žinoma į rytus nuo Mississippi upės. Ta įstaiga stropiai vei- j
kė per penkiasdešimt penkis metns ir j
metai po metais augo ir didinosi ir šiandien yra viena iš įžymiausių įstaigą j
šiame klonyje.
Į
Neseniai miręs Karolius Stegmaier’is,
pradėjo tą reikalą 1857 ir 1897 perėjo į |

Fėrai.
Kovo 1, 2, 3, 6 ir 8 dieną
šių metu Šv. Trejybės baž
nyčios naudai buvo surengti
fėrai (jomarkas) likusiųjų
daiktu nUO pCl’eitlJ TllCtlJ 1)11.

f

.

1

.T

±

Seka nuo 3-čio pusi.

Wilkes-Barre
Deposit & Savings

geno šalininkai nei nemaną
nurimti. Šiomis dienomis
Peterburge gavę iš Saratavo prašymą su G tūkstan
71 PUBLIC SQUARE,
čiais parašą, kad Germoge
WILKES-BARRE, PA.
ną grąžintą Saratovan. Dau
Kapitolas
$150.000
gelyje Saratovo vyskupijos pervirši8
$450.000
cerkvių dvasiškiai maldose Depozitai
$2.625.000
ir toliau mini, kaip savo tik
rąjį vyskupą, Germogeną, o Moka 3-čią nuošimtį nuo sudėtų
Joje pinigų.
ne naujai paskirtąjį vysk.
Aleksį, liusą laikraščiai, ra Banka atdara kasdien nuo 9 ry
šydami apie tai, primena jog to iki 3 popietu. subatomis nuo
9—12 vidurdienyje ir nuo 7 vai.
visai taip-pat buvę kitkart, vakare iki 8.
metropolito Nikolio laikais, Galima susikalbėti lenkiškai ir
kai nuo stačiatikią bažny ietuviškai.
čios atskilę senatikiai. Taigi
laikraščiai bijo, kad ir dabar j
Office New Telephone 37.
vėl nebūtą naujo stačiatikią
Residence 1100.
suskilimo.

Aukso-Medalinis

Dr. Ignotas Stankus

Expoortas

BANK,

Geriausi apiniai ir selyklos, kokius tik už pinigus ga
lima pirkti, taip-gi ypatin
gas išdirbinio būdas, padaro
puikiausiu gėrimu, kokis ka
da nors buvo žmonių pada
rytas.
Parsisiųsdink
skrynutę
šiandien; kaina $1.00.
Gryno maisto ženklas ant
kiekvienos skrynutės.

STEGMAIER BREW1NG CO.

Lietuviu Advokatas.

• i

VUS1ŲJU tei’Ų. Noi’S tai llllVO
daumaiisiai tik

liti 11

t

t

t

i

WM. S. Mc LEAN.

Mano ligon' būtyje ir klinikoj turiu po
įsavo priežiūra svetimtaučiu
daktarus specijalistus pagel
. bai prie operaciją ir pavo
jingų ligų. Pas mano visi li'goniai išsigydo ir pasilieka
► sveiki. Vaistus siunčiu ir į
I kitus Ateitus ir į visas šalis

Gydau Visokias

/f

‘ias.

DR. IGNATIUS STANKUS
1220 So. Broad St.,

Philadelphia, PaJ

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

*
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2
2
2
2
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UŽDĖTA

! PASARGA:

Turiu įsitaisęs savo locnas elktra gydymo mašinas.

SS
praleidau hiik.-j. Nors išmė- liurge bajorų klube, buvo dikiek rentų, bet jie man įdėlis susirinkimas dėl S.
nors restauranu, smukle ar viešbučiu, | vįgaį nežuvo, jie eina tos baž- Amerikos vyriausybės nntaarba jų laisenais Luzernės paviete ar
kitur.
nyeios naudai, kurią aš lan-! Kmo panaikinti sutarti su
M
ITžmėtinėjimai trečiame paragrafe,
kali
ir
kurios
gerovė
didžiai
Rusiją.
Susirinkimą
buvo
buk Stegmaier’io Bravoro kompanija
ką-nors turi prie laisenų ir įstaigų sa
apei i sušaukusi nacijonalistą są
M
vasties, kurias veda Henry Weberis ir man, kaipo katalikui,
Martinas Tierney, yra atmesti.
junga. Susirinkime dalyva
na
”
.
Ir
tiesą
sako,
nes
vietoj
Užmėtinėjimai ketvirtame paragrafe
ir
EZCELSIOR WAT0H CO., DEPT. 905, CHICAGO, IU>
buk minėta Stegmaier’io Bravoro kom to, kad butu jo centai kruvi- vo dangobs V. Tarvbos
panija buvo kaltinta ir nubausta už i
. *
i ,•
Dūmos
atstovu
nacijonalispardavinėjimą negryno alaus ir kad I HUl Uždirbti dillgę kili’ Sflliukostumeriai minėtos Stegmaier’io Bra
tu. Tarp kitų kalbėjo atsto
voro kompanijos buvo kaltinti ir nu ne, jie dabar liko sutaupinti
bausti už pardavinėjimą alaus, kuris
vai: Motovilovas, Protopo
jo pačio ir artimo bažnyčios
buk tai buvo rastas negrynas, ir kad
First National Bank First National
minėta Stegmaier’io Bravoro kompani naudai; iš ko gal kiekvienas povas ir graf. Bobrinskis IT
ja ir po šiai dienai pardavinėja negryną
BANK,
PUBLIC SOUARE
Susirinkusieji nutarė,!
ir maišytą alų, yra atmesta, ir Cierbia- turėti medegišką ir dorišką sai.
PLYMOUTH, PA.
mas Teismas gali bnti tikras, jog šitie
jog yra geistina: uždrausti! Wilke-aBarre, Pa.
visi apkaltinimai yra falsifikuoti ir užganėdinimą.
neteisingi; atsakydami męs pridnodame
atvažiuoti Rusijon visiems
orginalius rekordus, liudijimus, analizus,
Už tokį darbą ir tikrai tė
KAPITOLAS $100.000.00
UNITED STATES DEPOSITARY
Amerikos žydams: peržiūrė
diplomas ir medalius, kurie rodo kad
Stegmaier’io Bravoro kompanijos pro višką rūpestį musu klebono
PERVIRŠIS
$250.000.0t
ti iš naujo ir pakelti muitą
duktai yra ypatingai gryni, sveiki ir
bei
assistento
kun.
J.
Šuppuikiausios rųšies.
Amerikos dirbiniams, taip-i KAPITOLAS $375,000,00 Didžiausia ir saugiausia
1. Pennsylvanijos Agrikultūros De šinsko turime būti tikrai dė
pat ir tam tikrus mokesčius 1 Perviršis ir nepa
partamento Pienininkystės ir Maistų re
Banka mieste.
kordai rodo analizą minėtos Stegma kingi.
iniu
Š.
Amerikos
laivų
ir
preMoka 3 nuošimčius nu<
dalyta nauda
490,000 00
ier’io Bravoro Ko. produktų rugsėjo m.
1903 m., kad jie yra visai gryni ir Su
Nelaimingas atsitikimas. kių visuose Rusijos uostuosudėtų
joje pinigų.
tinka su visais sveiko maisto reikalavi
Už sudėtus pinigus moka 3-čią
mais.
Ketverge t. y. 7 d. kovo se.
*
nuošimti.
2. W. H. Dean’o, Ph. D., ekzaminaei-į
jos certifikatai Stegmaier’io Bravoro mainosi buvo užmuštas An
Ko. produktų padarytų 14 d. gruodžio
driejus Graževieius, žmogus
1903 m., iš gautų sampelių nuo O. D.
Shoek’o, agento Pienininkystės ir mais doras ir geras
parapijoms.
tų Divizijos Agrikultūros Departamen
to Pennsylvanijos, kurie tam departa Nedėlioję 10 d. kovo šv. Tre Gera vieta geram žmogui.
garai kardinolo Wisctnano apysaka.
mentui buvo padaryti, rodo, kad tie
Vertė VYTAUTAS.
produktai yra liuosi nuo negrynumų jybės lietuviu bažnyčioje už
priemaišų ir kitų nereikalingų daiktų:, j() (į,^įa bUVO atlaikvtos 18Turiu atliekamus kam
Geriausias Lietuvys
3. W. H. Dean’o, Ph. D., sertifikatai,‘
•
Kaina $1.00.
rugsėjo 190fi m., rodo, kad jis ėmė alų killUlŪgOS liailialdoS.. Po UD- barius, kuriuos noriu išnuoImantiema daugiau kaip vieną eg
tš 'vairiu vietn Jei analizavimo, kurie
v 1
1 ,
labai prieinamą FOTOGRAFISTAS, gempliorią, nuleidžiamas didelis nuo
turėjo užrašus “Stegmaier Stork La- maldll, SV. Trejybės drailgl- muoti už
šimtis.
Gaunama pas:
ger. Absolutelv Pure. Bottled and pas- . •
"
v
Gera progo geriems
tenrized at the Brewery ”, kuris tai alus į
b’ daugelio pažįstamu kaina.
BEV. V. VABNAOIBIS,
rasta visai grynas nuo bent kokių prie-j ŽUlOllill lllllvdėtaS, HllVO Ufl- žmonėms. Atsišaukti reikia
Naujas Telefonas 1070—B.
312 So. 4th SV,
Brooklyn, N. T.
20 E. Market st, Wllkee-Barre, Pa
4. Suvienytų Valstijų Agrikultūros , Ją idotaS toS pačios
pamni- šiuo adresu:
Depnrtamentas paduoda rekordus Stetr- | .
.
' t • i
i
maier'io Bravoro Ko. iš gruodžio 22, jos kapillVlie. Lai būva leilg141 Park Avė.,
AR MOKI ANGLIŠKAI KALBĖTI 7
19011 m. iš kurių matosi, jog ta ištaiga
•
evptiino«5 5fl1ipq 7Pn)PAVilkes-Barre, Pa.
visada susitaikė su Suvienytų Valstijų ' a .lanl SlPlllUOS SHIICS Zenu

s”em"ier'VKoX"»"”jf« tu.iogiSl:I

į įrengs ligenbulį ir klynikj
,su laboratorija Philadelphiįjos mieste. Tame pačiame
namo įrengė savo locna api tieką, kurioje randasi naujo
I išradimo geriausi vaistai

Visi sreganti kreipkitės prie daktaro STANKAUS asabiškai arba laišku, oĮ
busite užganėdinti nes jis gydo pasekmiugiausiai visokes ligas ir daro viso-,
kės operacijas savo locnam ligonbutyje. Daktarišką rodą su teisingais pata
rimais duoda DYKAI, — ypatiškai par telefoną ir par laiškus beskirtumo^
kaip toli gyvenat; Amerikoje, Kanadoje, Anglijoje ir kitose šalise svieto.

$5.75 žėduą.
Tie gražus laikrodėliai
puikiai išrėžyti, dubeltavi lukštai, ge
rai laiką rodanti, labiausiai keliauninką
naudojami, kurie turi daboti laiką, mo
teriški ir vyriški, gvarantuoti ant 20
metų. Tikrai gražus la’krodėliai, ne
gėda bus nei draugams tokį parodyti.
Jeigu nori turėti gerą dziegorėlį, tai
štai musų pasiūlymas: Męs nusiųsime
šitą laikrodėlį kiekvienam C. O. D. už
$5.75 ir ekspreso kaštus dėl peržiūrė
jimo. Jei nepatiks, nemokėsite nei cen
to. Męs rlskuojame viską. Auksinis
grandinėlis duodasi dykai su laikrodžių. Adresas:

paragrafe yra i l‘o liepelllljaU, bet S3U dorai Sybę. SlOIMlS dieilOimS Feter

(Vienatinis tikras daktaras-lietuvis Philadelphiįoi

Su sena ir nauja metodą su
chemiškais ir medicinos gy
duolėmis, su vandeniu (hydrotherapy), kraujo skysti Šitas paveikslas parodo, kaip Dr. Ig.j
mu (serotherapy), su moks Stankus su pagelba elektros šviesos!
lu psychologijos ipsychothe (X—ray) permato visą žmogaus kunąj
rapy), kaip tai žodžiais, nu-Įjr atrauda pavojingas ligas.
į rodymu, atkreipimu atydos||
=
ir tt. Gydau su elektra (eleetrothorapy), X—ray (šviesa, pcrm&tanti visą kū
ną žmogaus,, greita elektra (hyfreąuency) Galvana elektra, Paradejaus elek-1
tra ir kitomis suvienytomis elektromis. Darydamas operacijas išgydau viso-|
’kias organiškas ligas, kurių negalima^šgydyti vaistais ir kitais prietaisais.

Naujas Telefonas 977; Bell 422.

T Dar apie vysk. Germoge Jonas S. Lopatto
Merchants
likučiai
ir ną. Šiomis dienomis pasimi
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Company,
kais yra jo vaikai.
■ Ullll, tėllll labai geidi 1U1S1- dąs nuskirti
mirusiojo vie
Kaipo industrijinė apielinkės įstaiga į sekė. AtllCŠČ jie gl’VllO peilio ton Japonijos vyskupu —
Mahanoy City, Pa.
Plymouth National
bravoro kompanija turi didelę vertę iri
. .
.
. ’ .
svarbumą.Kompanija duoda darbą trims I iipiO
KO SUVIS llCbllVO tl Germogeną, kuris dabar sėdi
.
šimtams darbininkų, kurių algos per' , .,
t-.ot. Tikrai tai geras su- Žirovicu vienuolvne bausme.
metą išneša bertainį miliono doleriu > II
BANK.
I jį Siulija geriausį būdą įdėjikurie visi palieka čia jau Wilkes-Ba-1 manYIIiaS. Kad Lutll reikėję
rre uose; ji išmoka centralinei valdžiai’ .
•
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* mui pinigų ir lengviausį buH Atstovo Bulotos byla. Į
mokesnių $239,000, ir miestui, pavietui! tiek Sllkolcktlloti
11110 ŽlUOKapitolas
su
perviršiu
jį dą išsimokėjimui mortgadžių
ir mokyklų užlaikymui daugiau kaip | .
..
. V1 . ,
$10,000 per metą.
j imi parapijos išlaidoms,
be Peterburgo teismo rūmai!
* ar vekselių, pigiau kaipo
$165.000.00.
Atsakydama kompanija atkreipia do-( j
- negalima npseiti, kiek svarstė trečiadienį, vasario
* mokant taupimo fondams.
mą į tai, jog (lel “puikumo, grynumo,
?
t
’
Šitoji Banka prižiuroma £ Męs mokame nuošimčius
rųšies ir produktų sveikumo” ji likosi | fai blltll reikėję 11C vienam | 8 d.. V. Durnos atstovo Bu>ta Romos Parodoje “Garbin-i
’ . .
lot< W Kaltino atstovą gi- Suvienytąją Valstiją vai- jį ant visų taupinimo depozitų
privargti ir kur-R°
Sį -wioma”? Sipiv nuplėšti, o čia nepilnai lininkas Daunoravičius už džios. Moka 3 nuošimčius i ir prigelbsime jums įgyti navisi dalykai buvo išstatyti teisme kaipo i pel)i.jajs vakarais štai žmo- Bulotos straipsnį rusu dien-i nuo sudėtą pinigą.
Galima imusfaktai grynumo Stegmaier’io Bravoro S !
S Pradėk su mums taupimo
į nes ir sudėjo $600. Čia dar! raštyje “Bieč”, kuriame jis susišnekėti lietuviškai.
Ko-jos išdirbtų produktų.
a rokundas ir susipažink.
Atsakymas skamba sekančiai:
rašęs, kad Daunoravičius
»
G.
N.
Postlethwaite,
dideliai
reik
pagirti
žmonių
ATSAKYMAS.
D. M. GRAHAM, prez.
skaudęs
valstiečius
ir
ėmęs
iždininkas. |
Stegmaier’io Bravoro Ko., per savo duosuuina. Kits iš atsilanTą bylą sykį Mandagus patarnavimas. * D. F. GUINAN, Sekr.
sekretorių, J. C. \\ iegand, atsako ant l.-iuciiiin i fėl'US liet ir 11O Irę- J iš ją kyšius.
užmėtinėjimų šioje byloje taip:
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Bravoro Ko.,
arbc 1 "proos teismas ir atstovą
pardavinėjo buteliais ir bertainiais alų ; lUellką kokį daikteli
iš vežimų, per savo vežėjus, visose vie-'
.
. ,
.v, v .
tose per 1911 metus, ar kada kitu laiku,; SUVIS llieko Pf’islose, O
V1P Bulotą išteisino. Dabar teisREKOMENDUOJAME MUSŲ NAUJĄ AUKSINĮ 23
visai atmesta.
nok užklaustas kaip jam fė į 1110 rūmai tą nutarimą paPrirodinėjimai antrame paragrafe,
!
tvirtino.
AKMENŲ GELŽKELIO LAIKRODĖLĮ.
buk minėta Stegmaier’io Bravoro Ko.,
Auksiniai, paauksuoti ir kitoki su 23
per Stegmaier’io Realtv Kompaniją, yra rai patiko, girdi atsakymą:
akmenimis, parduosime 10,000 vadina
savininku smuklės ant kampo Market “Labai gerai, HOl’S llieko geT Prieš Amerikos vyriau-'
mų “Accuratus” laikrodėlių tiktai už
ir Spring gatvių, Nanticoke, ir kiti visi
» .•
i
•i
•
užmėtinėjimai antrame

Bell Telephone, Uickinson 3757 wl

aLBFPT g. groblevvsks,
Savininkas ir Fabrikantas Geriausiu
“LIETUVIŠKŲ—LENKIŠKŲ VAISTŲ.”

GjšSTAUSIA

GYDUOLĖ:
NUO
STBĖNŲ SKAU
DĖJIMO, DEGI
MO KBUTINĖJE,
GALVOS SKAU
DĖJIMO,
KATABOS,
UŽSI8ALDYMO,
NEUBALOUOS;
NUO
OEBKLĖS
SKAUDĖJIMO,

MĖŠLUNGIO

SKAUSMO KRŪ
TINĖJE NUO

50.

«

i

PATBUKIMO
AZMA ARBA
DUSULIO

ŠTYVUMO
SPRANDO
SKAUDĖJIMO
ŠONUOSE
RANKŲ IR
KOJŲ.

Ypatingos Gyduolės.
Jeigu sergate užsisėnėjusiomis ligomis nuo kurią negali pagel
bėt nė daktarai nė ligonbučiai, arba paslaptingomis ligoms, aprašykit man savo nesveikumą gerai ir aiškiai (be užslėpimo) nes
čion eina ne tik apie tavo sveikatą, bet labai tankiai, ir apie tavo
gyvastį (Atsiminkit, jog kiekvienas garbingas daktaras užlaiko pa
slaptį kaip ant išpažinties). Užtai nesigėdyk ir nebijok, rašyk tei. sybę, o mielai suteiksiu rodą ir prisiąsiu geras gyduoles pagal tavo
ligą su nurodymu kaip reikia jas vartoti, už prekę labai mažą. Rei» kia rašyt laiškus stačiai pas mane pridedant visados 2c. markę ant
atsakymo, nes kitaip negausit atsakymo. — Teipgi męs reikalauja
me gerą agentą kiekviename dideliame mieste ir ją aplinkinėse.
Agentai nuo Lietuviškai-Lenkišką gyduolią gali uždirbti nuo 50
dol. iki 150 dol. ant mėnesio. Uždarbį duodame kuogeriausią. Taigi
rašykite reikalaudami agentūros. Kiekvienas lietuviškas štornikas
teipgi privalėtą užlaikyti visada musą puikias Lietuviškas gyduoles
savo Storuose ant pardavimo, kad musą tautiečiai reikalaudami ga
lėtą pas kiekvieną nusipirkti ir nereikalautą išduoti pinigus dova
na kokiems nors apgavikams tose aplinkėse. Štornykai, rašykite
pareikalaudami gyduolią, nes geras uždarbys ir parduokite musą
tyras Lietuviškas gyduoles, kuriąs męs gvarantuojame.
Rašykite
po antrašu:

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

President,

FRANCIS DOUGLAS. Cashier

FABIOLE,

Juozas Szukis,

Dabar Laikas Mokintis!

tiesomis ir tos įstaigos produktai buvo ' 1A
užregistruoti paeiliui No. 1969 ir Steg- '
maierio Bravoro Ko. buvo pripažinta
viena iš įžymiausių panašių įstaigų Su
vienytose Valstijose, kuri visada išdirmindoje.i po
5. Per pereitu* 1911 m. minėta 9teg
maierio Bravoro Ko. dalyvavo aavo
produktais parodose, kur buvo iškelta
geriausiu pnssuliniu bravoru produktai.
Tarptautinėj Sujungto!
Eaporieiioj
Nau’ausių Tndnstrijiniu ir Agrikutlnrinin Ttaisu Romoje, Italijoj, Tarptauti
nėj Eaporieijnj Antverpe. Belgijoj ir
Tarptautinei Expozieiioj Nanjausiti ir
Higieniškų Industrijų Paryžiuje. Pranenzi’oje, ir kiekvienoj erpoziei’oj minė
ta Stegmaierio P'avor Ko. buvo apdo
vanota Garbingais atsišaukimais, auk
so medaliais ir Sneeialėmi" diplnmoms
dėl pniknmo, gTynumo, rųšies ir svei
kumo tų produktų.
6. Vasario mėn. 1912 m. Stegmaierio
Bravoro Ko. produktai susideda taip:
“Stegmaier’io Dold Medai Evportas“.
“Stegmaier’io Seleet’’.
‘ ‘ Stegmaier ’io Porteris ’
“Stegmaier’io Malt Eirtraetaa”.
“Stegmaier’io Stoek Lageris”.
“S»e<rmaier’io Draugbt Lageris’’.
Buvo atiduoti išanalizuoti įžymiau
siems Ruvienytu Valstijų ehemistams.
Originaliai analizų raportai su liudiji
mais čia yra paduodama.
Aitų žymių
chemistų raportai sekanti:
Charles BaRkerville, Ph. D. E. C. 8.,

THE LACKAWAN NA

Geriausius
rankvediius
ir
žodynus
galite
gauti, iii kurių pats per save lengvu ir pi
giu
budu
gali Išsimokinti
angliškai
kalbiti,

ri™«i 1^1, ^.1ukron

„VAIVORYKŠTĘ”

tik nereik tingėti.
1.
ANGLIŠKOS
KALBOS
VADOVĖLIS
Sutaisė J. liaukis, trečia pataisyta laida, psl.
94, kaina ..............................................................................
25c.

3.

“Vaivorykštė” eis tuo tarpu keturis sykius per metus, knygomis
po 200 puslapių kiekviena, didelio formato.
“Vaivorykštėn” bus dedamos apysakos, dramos, novelės, eilės.
Rašyti "Vaivorykštėn” pakviesti visi geresnieji musų rašytojai,
taip senesnieji, taip jaunesnieji, iš kurių daugelis jau pasižadėjo,
kitų pasižadėjimo laukiame. Beto “Vaivorykštėje” bus platus kri
tikos ir recenzijų skyrius. “Vaivorykštę” redaguoja p. Liudas Gira,

'
;

j

2.
RANKVEDIS ANGLIŠKOS KALI1OS.
Pagal
Ollendorf’a,
Ilarvey,
Maxwell
ir
ki- I
tus, sutaisė J. Laukis, pusi. 307, kaina $1.25 J
Ta pati drūtai audimu apdaryta .... $1.50
ir
je

KAIP

RAŠYTI

LAIŠKUS.

HetsvUšofe

Parankiausi geležinkeliai Euro
pon keliaujantiems. Linijos suei
na prie Trans-Atlantiškąjų laivą.
Nebrangiai perdavinėja bagažą
ir pervaža pasažierius.

knygoje

yra

Sutaisė J. Laukis. Šio
daugybė laiškų visokiuose rei

(Kietąją anglinią kelias)

Pusi.
75c.
$1.00

4
KIŠENINIS
ŽODYNĖLIS,
lietuviškaiangliškos ir angliškai-lictuviškos kalbų.
Telpa
apie
1KJ100
šodšių,
parankus
nešiotis
kišeniuje.
Pusi.
151, graiuose audimo apdaruo
se, kaina
..............................................................................
65c.
Taa pata akuros apdaruose ........................... 95c.

5.
ŽODYNAS lietuviškai-angliškos ir ang
liškai-lietuviškos kalbų.
Sutaisė A
LaHa, da
lis I turi pusi. 439, dalis II turi pusi. 835,
sykių 1274 puslapių, graiei ir drūtai apdaryta,
luina
....................................................................................
$6 00

Pasistačiusi sau tikslą auginti tautos literatūrą, “Vaivorykštė”
stengsis visu pirma duoti originalių musų rašytojų veikalų,4iet ne
Užsisakant virš minėtas knygas, kartu rei
vengs kartais ir žymesniųjų svetimtaučių raštijos žiedų.
kė ir pinigus prisiųsti, o
lėšas prisiuntimo
“Vaivorykštėn” leista programa labai plati ir męs ilgainiui, besi ai apmokėsiu. Adresas:
M. J. DAMIJONAITIS
dauginant skaitytojų skaičiui, ją plėsime ir tobulįsime.
Tuo tarpu iš "Vaivorykštės” ėmėjai galės pasidaryti per metus 812-814 33rdSL CHICAGO, ILL.
didelę knygą-almanachą 800 puslapių, kur turės indomių nesęstančių dalykų.
I'’ ' " II' BR'! tW»’ | ? I|<£ »
“Vaivorykštės leidėjas JONAS RINKEVIČIUS.
Kaina metams 3 rub. 50 kap., užsienyje 5 rubl.
Užsirašykite
Atskirai parduodamų knygų kaina 1 rub. 20 kap.
Redakcijos ir administracijos a
No. 12—14. Lithuania—Russia. dresas: Vilno, Tatarskaja g-vė

“DRAUGĄ”

SPAUSTUVE

NAUJAUSIA, DIDŽIAUSIA IR GE

RIAUSIA GREITAI ATLIEKA

ĮVAIRIŲ ĮVAIRIAUSIUS DARBUS

Jhe Road of Anthracite

angliiltoie kalbose.

kaluose ir atsitikimuose abejose kalbose.
293,
kaina
........................................................................
Ta pati drūtai audimu apdaryta ...

DRAUGO”
=) I-------

i

Trumpiausias kelias j Buffalo,
Tiesiai į Scrantoną ir Anglią
Sritį. Tarpe Nevv Yorko ir Buffalo penki traukiniai kasdien.
Tarpe Nevv Yorko, Chieago ir
Vakarą keturi traukiniai kasdien
Tarpe New Yorko, St. Louis ir
Pietvakarią, kasdien.
Tarpe visą vietinią Punktą nuo
latinis ir parankus susinėsimas.
Artymesnią informaciją apie kai
nas, traukintą bėgiojimą, ete.,
kreipkitės pas

Latkflwanna

savo

vietinį a-

Rai road

gentą

arba ra

šykite paa:

George A. Onllen,
Paasengar Traffic Manager,

West Street,

Nevv York.

S PA L D INA
PIGIAI
KON8TITUCUA8, PLAKATUS, TIKIETUS,

UŽKVIETIMUS IR KITOKIUS DARBU8
RAIDES STATOMOS DIDELE—NAUJAU
SIOJO PATENTO-MAŠINA “LINOTYPE”

adresuoki™

—
“DRAUGAS"

314 E. Market St

Wilkes-Barre, Pa.

