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Metai IV.

mės ir visi šaukia: Hosauna
kad vyskupijos valdytojas
ant aukštybių, palaimintas,
kun. Michalkevičius atsisa
kuris ateina vardan Viešpa
kąs nuo vietos. Tą žinią mi
ties: Hosauna Sunui Dovi
nėtas laikraštis girdėjęs iš
do. Bet inėjus Viešpačiui į
šalies.
miestą, minia išsisklaidė, Brevijorių reforma. “O
Kunigų permainos Seinų
nieks Jėzaus į savo namus sservatore Romano” paduo vyskupijoje. Kun. Vėvesis,
neužsiprašė ir diena pada da apaštališkąją konstituci Bartininkų vikaras, paskir
rytos Jėzui garbės tapo sy ją “Divine aflatu”, kur pra tas Paluobių klebonu (nau
kiu pasninko diena; vakare nešama, kad naujai surefor- ja parapija); kun. Radzinsturėjo jieškoti pastogės, pa muotieji brevijoriai turės bu kas, Griškabūdžio vikaras
VERBŲ NEDELIA.
sistiprinimo ir nakvynės sau ti vartojami nuo 1 dienos — Bartininkų vikaru; kun.
Lekcija. — Fil. II, 5—11. ir savo mokiniams Betani- sausio 1913 m.
Ambraziejus, Skriaudžių vi
— Broliai: Tai savyje ma joje.
Rusija. Kunigų laikymas karas — Garlevos vikaru;
nykite, ką ir Kristuje Jezu Gavėnios pabaigai prisiar vienuolynuose kalėjimo vie kun. Strimaitis, Vonsošo vi
je, kurs būdamas Dievo pa tinant, Bažnyčia mus ragina toje. Vidurinių reikalų mi karas — Skriaudžių vikaru;
veikslu nepaskaitė išplėši prie ypatingo Jėzaus kan nisterija (dvasiškių reikalų kun. Radušis, Jelenevo vi
mu, jog buvo lygus Dievui; čios apmąstinėjimo. Pažvelg skyrius) išsiuntinėjo visiems karas — Punsko vikaru;
bet patįs save išnaikino, pri kime, kaip Jėzus rengiasi vyskupams aplinkraštį, kad kun. Juozas Petrauskas, Vi
ėmęs tarno paveikslą, stojęs prie savo kančios. Prisiarti ateityje jų vyskupijos ku žainio vikaras — Jelenevo vi
prilygintas žmonėms ir pa no laikas kuriame Dievo su nigai, nuteisiami kalėti, bu karu; kun. Juodviršis, Jedveikslu rastas, kaipo žmo nūs, dėlei žmonių atpirkimo,
tų uždaromi tokiuose vie vabnos vikaras •— 4-tuoju
gus. Pats save nužemino, ketina iš savęs padaryti au
nuolynuose, kuriuose jie bu Suvalkų vikaru; kun. Vvšstojęs paklusniu iki mirčiai, ką dangiškajam Tėvui. Toje
tų tikrai nuo visų žmonių niauskas, Punsko vikaras,
o kryžiaus mirčiai. Todėl ir karštoje meilėje, kurioje Jis
atskiriami, išėmus prižiūrė ir kun. Kruvelis, Liubavo
Dievas išaugštino jį ir dova iš dangaus nužengė ant že
tojus, ir kad nebūtų jiems vikaras, sumainyti vietonojo jam vardą, kurs yra mės, įeina į Jeruzalem*, ne
Vaizdas iš Dunmorės (Pa.) gazų eksplozijos, kur žuvo devynios gyvastis ir su
leidžiama iš to vienuolvno- mis; kun. Dolongovskis paaugščiau už visus kitus var taip kaip svieto kunigaikš
ski
rtas
Pion
tn
ic^s
vikaru
.
griovė keletą namų. — Žiūrėk Amerikos žinių skyriuje.
kalėjimo išeiti arba išva
dus, idant Jėzaus vardan čiai auksu ir sidabru blizgė
žiuoti. Be to dvasiškoji vy
priklaupti] visoks kelias dami, bet, įjoja ant asilo
susirėmimai su policija, kur mainyti savo netikusią poli Valstijų piniguočių (Wall
riausybę turi kas kartas
dangiškųjų, žemiškųjų ir prasčiausio ir labiausiai pa
vieni ir kiti nukenčia. Dar tiką geresne, doresne ir išsi gatvės) revoliucija už savo
pranešti vietiniam guberna
po žeme esančioji), ir idant niekinto gyvulio. Vietoje
bininkų dauk yra suareštuo- žadėti kovos prieš katali interesus Meksikoje, o Matoriui, kuomet baudžiama
visoks liežiuvis išpažintų, legijonų auiuolų, seka Jį ke
dero buvo tik jų įrankiu. Gi
Pastaraisiais laikais Prū kus.
sis kunigas pradeda kalėti
jog Viešpats Jėzus Kristus li prasti žuvėjai, Jojo moki
meksikonai manė, kad Masų valdžia didžiai at
Ir kuomet baigia sau paskir
yra Dievo Tėvo garbėje.
niai, įžengia, tiesia, garbin tą laiką.
dero yra tikras jų draugas
MEKSIKO.
kreipė atidą į militarijos
VAKARINĖ
EUROPA.
gai, bet kad numirti gėdin Tas aplinkraštis todėl iš
dalykus. Didina laivyną; Maderai kova su revoliu- ir kad Maderai laimėjus,
gai. Išpildė Jėzus, tokiu bu leistas, kad vienoje vysku
Meksikos respublika visai
užsakyta dabar trįs dideli
Anglija. Straikas čionai kariški laivai padirbdvti. cijonieriais nesiseka. Praei išnaujo atgims. Bet jie ap
Evangelija. — Mat. XXI, du, Zakarijaus pranašavi pijoje baudžiamieji kunigai
1—9. — Anuomet kadą Jė mą, kad Žydams neliktų iš- buvo laikomi dvasiškoje se dar nesibaigia. Kasdien bū Taip-gi didina savo kariu tą nedėldienį, kovo 24 d. Ja- siriko. Madero yra kaip tik
mineze traukėsi smarki ko
zus prisiartino prie Jeruzo- siteisinimo
nepripažinti minarijoje ir nebuvo atskir na dideli ginčai ir svarsty menę ir daugiausiai karei va valdžios armijos su re- tuo, kuo buvo ir Diazas,
mai kaslink sutvarkymo vių siunčia į parubežius
limos ir atėjo į Biffagę ties Kristaus už Messiją.
Amerikos piniguočiams bu
ti nuo kitų.
darbininkams
mokesties. Francijos bei Rusijos. Ar voliucijonieriais kur tikrais vo palankus, bet jis buvo
Aly vi) kalnu, tadą nusiuntė
du
mokiniu, sakydamas Iš Jėzaus pavyzdžio mo- Kaunas. Kunigų permai Tariama padalyti visą Ang nemano tik Prusai su kuom pergalėtojais buvo kaip tik jau per senas, tatai Morga
revoliucijonieriai.
jiems: Eikite į miestelį kurs kinkimėsi niekinti žemišką nos. Kun. Z. Daukšas, Tryš liją į 21 dalį ir sulig kiek nemaloniai pasisveikinti.
Valdžios generolas Jose nas, Hearst’as, Hammonprieš jus yra, ir tuojau rasi ją garbę. Jei Dievo Apveiz- kių kam., ir kun. Gugis, Bras vienos dalies reikalavimų
das ir kiti Meksikos dalinin
Portugalija. Portugalijos Gonzales Salas, kadangi kai pasirįžo Diazą pakeisti
te asilę pririštą ir asilaitį da suteikė mums aukštesnę lavo kam., perkelti vienas ki įsteigti mokesties normą.
su ja; atriškite ir atveskite vietą, nesikelkiine į puiky to vieton. Kun. Lukšas, Kra Tas mokesties sutvarkymas gyventojai dar vis nenusi jam nepasisekė mušis prieš jaunesniu ir miklesniu polipas mane. O jei kas jums ką bę; tas ne musų nuopelnas, kių kam., perkeltas į Čekiškį busiąs tiktai abelnas, o ar- ramina. Mat respublikoniš revoliucijonierius, nusižudė tikierium Madera.
sakyti), tarkite: jog Vieš bet Dievo malonė, kuriai ati kam. Kun. P. Jadviršis, Ku tvmesnis pritaikymas bus ka tvarka ten padarė nema persišaudamus sau galvą.
Ir jiems tai pavyko, nes
pats ji) reikalauja, ir tuojau duokime garbę. Jėzus iškil piškio kam., perkeltas į Žei nusprendžiamas kiekvienos žai stambių klaidų, tatai Daug valdžios kareivių re jie visur Maderos pusę pa
mingai priimtas nesusijudi meliu fil. Kun. Steišis, Žei dalies atskyrium. Mokesties nustojo gyventojų užsitikė- voliucijonieriai paėmė ne
anuos paleis. O vis tai sto
no, bet kada išvydo nelai meliu fil., paliuosuotas nuo sutvarkymas bus įsteigtas jimo. Su kumščią šiandien laisvėn, bet su jais elgiasi laikė. Kitaip Amerikonai ir
josi, idant išsipildytų, kas
mingą miestą, apsiverkė dė vietos ant metų Rygon. Kun. tik triems metams ir bus į- gyventojų nenuramįsi, nes draugiškai;
sužeistiems jų valdžia elgiasi dabar, ka
yra pranašo pasakyta, kal
da kilo revoliucija prieš Ma
bančio: Pasakykite Siono lei gyventojų užkietėjimo ir Remiazas, Girdiškio kam., vvkdomas nuo laiko, kuo tai praeities įrankiai. Gi Por stropiai apžiūri žaizdas ir derą; jie tuoj’ uždraudė
dukterei: štai eina ten tavo apjakimo. Svieto garbė greit paskirtas į Batakius lig išgį- met darbininkai pradės tugalijos neva laisvoji res juos gydo; tarp paimtų ne ginklų ir amunicijos gabeni
atsimaino. Svietas, vieną jant kleb. kun. Špakauskui. dirbti.
publikos valdžia visur vado laisvėn yra apie penkiosde- mą į Meksiko ir kitus apsun
karalius, romus, sėdįs ant
dien
į
padanges
iškelia,
o
asilės ir asilaičio, pajungaKaralaitis Maksas, Sak Dirba visokius projektus, vavosi išimtinai kumščią ir šimtis oficierių. O revoliu kinimus daro revoliucijokitą dien tą patį mirtin pa
mosios vaiko. Nuėję tadą
sonijos karaliaus suims, li svarsto, taikosi darbininkai ginklu prieš sau nepatinka cijonierių vadas generolas iricriams, kuomet Maderai
smerkia.
Tie patįs Žydai
Orozeo, surinkęs skaitlingą
mokiniai, padarė, kaipo vieną dien giedojo Jėzui ITo- kęs kunigu, dabar yra Fri ir darbdaviai, bet vis galuti mus asmenis. Tuo pasipikti savo armiją, vejasi išblašky vedant revoliuciją, tikras
jiems įsakė Jėzus. Tr atve sanna, o į kelias dienas vėl burge (Šveicarijoje) uni nai negali susitaikyti: tai no ir romiausi gyventojai ii
revoliucijonierių lizdas bu
tą valdžios kariumenę.
dė asilę ir asilaitį; ir uždėjo šaukė, kad Jį nukryžiuotų, versiteto profesorium; bet darbdaviai visai neužsilei- pradėjo kelti riaušes prieš Toks didelis revoliucijo vo Washingtone (D. C.).
ant ju savo rubus ir užsodi Barabbą gi, žmogžudį, jiems eina gandas, kad neTižilgio džia tai darbininkai neužsi- tokius valdžios pasielgimus. nierių laimėjimas labai su Dėlto žinovai tikrina, kad
jis žadąs būti paskirtas Ko leidžia, o badas kas kart žiu Labiausiai valdžia persekio
no jį aut anų. O labai didelė duotų.
nors dabar Amerikos val
ri labiau į akis. Straikuo- jo katalikus, tatai visai ne judino Maderos valdžią. Ji džia tankiai užsigina, kad
lonijos arcivyskupu.
minia klojo savo rubus ant
griebėsi aštrioš cenzūros ne
kelio, o kiti kirto šakas nuo Verbų pašventinimo apei Vatikanas ir Rusija. Vie jančių darbininkų jau yra įstabu, kad valdžia įsigijo tik ant laikraščių, bet ir ant ji jokiu budu nemananti
medžių ir klojo ant kelio. O gos primena mums Kristaus nos “Politischer Correspon- apie 3,000,000, nes dėlei sto nepergalimą sau priešą, nes telegrafų agentūrų.
Karo kišties į Meksikos reikalus,
minios, kurios pirma ėjo ir pergalę ant nuodėmės ir dent” praneša iš Rymo, pa kos anglių turėjo paliauti ir Portugalijos gyventojai be korespondentams likosi už vienok Amerika palengva
kurios sekė paskui, šaukė, mirties ir ragina mus pačius sak “K. L.”, kad paskuti kitos dirbtuvės. Daugumas veik visi katalikai.
drausta garsinti kokias nors gabena savo kariumenę Mek
Tai
matydami
ex-karaniais
labai
pablogę
santy

tad
žmonių
ten
kenčia
badą
kalbėdamos: Hozana Dovido jųjų pergalėtojais tapti. Nes
žinias apie valdžios nepasi sikos parubežin ir perėji
sunui: pagirtas, kurs ateina ką pagelbės, jei Kristus per kiai tarp Vatikano ir Rusi ir tik gyvastį užlaiko iš gerų liaus Manuelio draugai, ne
mas Meksikos rubežiaus
jos. Pirmiausia to priežastis žmonių aukų. Nors ir var pametą vilties sugrąžinti ka sekimus, ko nebuvo nei Ma esąs visai laukiamas.
Viešpaties vardu, ITozanna
prieš
galėjo velnią, mums išgany esanti vyskupo Ruškevi- gingas ten padėjimas, bet raliui sostą. Nūdien Portu deros revoliucijoje
aut augštybių.
Korespondentai paduoda
mą parengė, Dievo sūnų lais čiaus nuteisimas ir tai, kad viskas romiai dedasi; tik gal i jos sosto pretendentas. Diazą. Tas jau aiškiai rodo, žinias, kad dabartinė Mek
vę suteikė, jei męs tos lais- Rusų vyriausybė nepaisiusi mažas susirėmimas buvo Don Miguel Braganza, vie kad valdžios padėjimas yra sikos revoliucija — tai tik
blogas ir kad ji bijosi pati
VERBŲ NEDĖLIA.
vęs neišlaikysime ir vėl, per į Vatikano pasiskundimą Laneashire, kur keletą dar- šai pagarsino, kad jis turįs
padaręs plianus atimti res savo šešėlio. Dėlto dabar iš roji liaudies revoliucija
dėl
katalikų
spaudimo
Rusi

bininkų
suareštavo.
Nėr nieko nepastovesnio nuodėmę, į šėtono nelaisvę
publikonams valdžią ir su Meksikos pilnų žinių negali prieš šalies engėjus. Bet ar
joje.
Sako,
esą
galima,
kad
jiems revoliucija galutinai
už svietą ir nieko nėr tuštes- atsiduosime- Musų užduotis
Vokietija. Kuomet Wcst- grąžinti ją ex-karaliui Ma- ma gauti.
tarp Rusijos ir Vatikano
nio už svieto garbę. To tvir ant žemės, po Kristaus va
Revoliucijonierių
vadai pasiseks laimėti, bent tuo
diplomatijos santykiai bu falijos angliakasiai sugrįžo nuelitii. Jis tvirtina, kad tik
tinimo priparodimu gal būti dovyste, su išganymo prie
į darbą, buvo manyta, kad sostui viešpataujant Portu atsiuntė trumpu telegramą tarpu negalima permatyti
sią vėl pertraukti.
kad ir Žydų pasielgimas su šais kariauti ir juosius ap
straikas užsibaigs, bet kito galijoj sugrįš tvarka ir pra Juareze stovintiems revo
KYNTJA.
musų Išganytoj ūmi. Štai V.
liucijos kareiviams, kad jų
veikti.
Savo kareiviams Vilniaus vyskupija. Pe se dalyse kyla vis labyn. žydės gyventojų gerovė.
Jėzus įeina į Jeruzalem ir
terburge pasklydo žinia, Taip Saksonijos ir Hanno- Tr ištikro, dabar Portuga laimėjimas yra pilnas.
Kynijoje romybė visai ne
Žydai su didžiausia iškilme Kristus užtikrina pergalę. kad Vilniaus vyskupu bu verijos dalyse labai strai lijoj nėra tvarkos ir gyvento Kaip ten ištikro yra — sirodo. Nesutikimai tęsiasi
Jį priima: susitinka su pai Te pairuos, kurias šiandien siąs paskirtas kun. Butkevi kas padidėjo, o Schaunberg- jai kenčia didelį vargą. To nelengva pasakyti. Bet nū i tolyn. Ypatingai Cantono
niomis rankose, medžių ša priimame bus ženklu niekad čius, Peterburgo šv. Kata Lipe rengiasi 3,600 anglia dėl, jeigu respublikonai no dien pradeda paaiškėti, kad , dalyje didžiai tie nesmagui
kelėmis iškloja kelią, kiti nevystančiu pergalės dan- rinos parapijos klebonas.
kasių mesti darbą. Straikas ri palaikyti valdžią savo ran Maderos revoliucija prieš mai pasiekia. Šiuomi tarpu
rubus tiesia ant že
S.
“Naša Kopeika” rašo, čia neramus. Tankiai būva koše, tai jie būtinai turi per Diazą, tiy buvo Suvienytų
S«ka ant 8-to pnal.
I
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kan pagonkos su savo pago-Įrio” skyriaus pradėjo vis nokai padainuotų dainelių ori e komunijos baigiantie- išėjo su prakalba.
Savo
niška kalba!” Tokie atsitiki- daugiau ir daugiau dėtis jau ir paskaitą B. M. apie daržiseptintus metus. Tokius švelnia grynai lietuviškąją
mai atsikartoja kasdien ant nimo. Dabar jis gana karštai ninkavimą.Vakare dalyvavo jaunus tik parapijini mo kalba nurodė, kaip lietuviai
kiekvieno žingsnio, kur tik darbuojasi. Kurie-nekurie visa vietinė inteligentija ir kykla gali prirengti. Rudy daug nukentėjo nuo svetim
lietuvis turi progą sueiti su gabesnieji parengia ir pa- dvarininkai, kuriems labai tis iš pat mažumėlės lanky taučių, ypač lenkų, pažadi
lenkininkais. Ir nėra ko ste- I skaitąs susirinkimams. To- jatiko taip rimtas Lietuvių damas katalikiškąją bei no draugus prie šv. Kazi
.
Vilnius.
bėties, kad lietuviai nenori kių paskaitų jau buvo apie darbas. Vienas jų, p. Žanas tautiškąją mokyklą pri miero tūlų dorybių sekimo,
Užmušimas. Vasario 12 Į Nočia, Lydos apskr. V a- viešai pasirodyti lietuviais, šešios. Jose buvo stengtasi
jriketino patsai kitą-kart junksta prie doros ir prie prie Tėvynės meilės etc. Po
d. 4 vai po piet Vilniaus Į aa™12 d- No«ios ““į"?® Jie bijo šnekėti lietuviškai, atkreipti jaunųjų doma į papasakot apie ūkio dalykus ietuviškos
katalikiškos prakalbos p. Ignas Valan
vėl
gatvėje atsitiko
______ ______
,
. nedavė kuni- kad kas jų neišniekintų, kad reikalingumą užsilaikyti pa- ir parūpinti didesnę salę pa dvasios. Nors šioje mokyk- čiunas gražiai padeklamavo
kruvina lenkininkai
drama: inžinieris Mažeika
saky^ lietuviškai pa- pagaliaus, — neprimuštų. tiems švariai ir prilaikyti skaitoms. Toksai malonus oje mokina prancūzės vie “Beraštis” iš p. Jakšto
užmušė ant vietos iš revol- moks^« Pradėjus skaityti Kas bus su mumis apleis- švarą savo namuose; per apsireiškimas visiems pati- nuolės, bet Jtaikurios jau “Dainų Skrynelės”.
verio žydą studentą Livšicą, evangeliją,^lenkininkai, kaip tais— nežinome. Sunkus daug nesekti madų, susilai- <o; tikimės, kad musų dvari gerai prasilavinusios lietu Sužadinti
prakilniomis
ėjusį su Mažeikos žmona. Uvėri8,, ėmė staugti.
begalo laikai. Prieš kelias kyti nuo svaiginančių gėri- ninkai pradės susiprasti, viu kalboje. Be to vietinis idėjomis “Viltiečiai” aplei
Nušovęs Livšicą, Mažeika
vėl sustatė proto o ą. savaites kun. Gintautas, gir- mų. Ypatingai raginta prie <ad ir jie esą musų krašto vargonininkas J. Kovas taip do salę.
Dobilėlis.
pats nuvažiavo policijom Į
jau bus trecias protoko- dėjome, važinėjęs Vilniun, taupumo.
piliečiai, turį savo pareigas mt kasdieną mokina lietu
Užmušino vieton buvo atvy
Po parvažiavimo jau du Per vieną savo susirinki- tojo krašto reikaluose.
viškos kalbos ir šv. katekiz
L0WELL, MASS.
kęs gubernatorius, prokuro-| Skirsnemunė, Rasein. ap kartu iš sakyklos ragino, mą įnešė sumanymą, kad vimo. Vietinis klebonas kun.
“Šaltinis”.
ras ir daugybė pėsčios ir rai- Vasario 19 d. žmonės išei kad lietuviai, kurie nenorį si jaunimo nariai išmoktų
P. Saurusaitis taipgi nenu Vietinės parapijos reika
ilstančiai užsiima mokyklos luose padaryta įžymus žings
tos policijos ir prisirinkę ruogė važiuoti į Ameriką, lietuviškų pamokslų, pasi- gražiai skaityti ir rašyti,
rašytų,
nes
tai
įsakęs
kun.
Nemokančius
ketino
mokyti
darbu. Dieve suteik jam ge nis pirmyn. Rūpesčiu para
daug žmonių.
Jiems teko važiuoti arkliais
administratorius.
..
mokantieji.
Jau
tą
darbą
parą sveikatą ir ilgą amžių. pijiečių ir klebono tapo nu
Sekina- Per Nemuną. Važiuojant, leV. Šlaitas. pirkta nauja klebonija ant
dienį, vasario 12 d. buvo vi- das llūz°; arkI“> 8U ™0’ Matyti, čia nori padaryti lengva pradėjo atlikinėti, KORESPONDENCIJOS.
kampo Rogers ir High gat
suetinas susirinkimas nau- nams palindo po ledu. Ketu- taip, kad padarė anais me- Reikia tikėtis, kad iš to bus <7
o
tais
Asavoje.
Jie,
kaip
pik-1
nauda.
jai susidariusio vilniškio riems Pav-yko ^sigelbeti, o
vių, šalia Fort Hill parko.
LEDFORD, ILL.
tadariai,nori
išplėšti
iš
mu
Po
susirinkimų
arba
taip
skyriaus Lygos kovot, su Pcnk> žmones su arkllais nu
Pirkinys atsiėjo stebėtinai
WATERBURY, CONN.
sų
—
musų
kalbą.
kokį
šventadienį,
esant
liuoVasario
18
dieną
šiame
džiova (tuberkuliozu).
skendo,
pigiai. Už žemės gabalą, tu
sam laikui, susirinkę pažai Vasario 18 dieną koksai miestelyje pirmą kartą tu rintį suviršum 6,000 kvadra
rinkta valdyba iš 25 žmonių; Joniškis, Šiaulių apskr. Rodunia. Paėjo kalbos, džia kokius-nors žaislus, pa
socijalistų pastorius Perkū rėjome vakarėlį, kurį atliko tinių pėdų, ir naujus namus
jų tarpe du lietuviu gydyto- Norėčiau ir aš atsiliepti, kas kad Rodunion į kun. Skar- sako kas kokias eiles ir ro
nas laikė prakalbą ir prelek čionaitinės lietuviškos pa užmokėta tik $5,500. Ta pa
ju: Damaševičius ir Matu- pas mus girdėti, ką veikia dinsko vietą skiriamas kun miai skirstosi.sau namon.
laitį: žydų išrinkti 10, lenkų Į žmonės musų apylinkėje. Ceranas, lenkas, lietuviškai Vasario 19 dieną buvo iš ciją, žinoma vietinių socija rapijos šv. Kazimiero moks- ti vieta buvo derima 3 metai
listų pakviestas. Prakalba lainės vaikai, vadovaujant atgal ir tada reikalauta dau
7 ir rusų 6 žmones.
Mes ne visiškai snaudžiam. neikiek nemokąs. Jei tai bu kilmingiausias jaunimo, o
taip buvo netikusi, tarsi mokytojui Jurgiui Šilingiui. giau $8,000. Tiktai ačiū ypa
Joniškyje yra “Blaivybės” tų tiesa, tai vėl butų padary taipgi senesniųjų “Žiburio
Nauja paskola. Miesto
žmogaus nemokančio nei pa Buvo dauk gan gražių dek- tingai prielankioms apystodraugija, arbatinė, ūkininkų ta lietuviams didelė skriau
.
.
na
•
susirinkivardės pasirašyti; griebėsi lemacijų, kurias kiekvienas voms pasisekė parapijai taip
valdyba prašo gubernato
galės būti
m
“Artojo” draugijėlė, varto da. Koksai jis
d
1 mas. Tą dieną jaunimas iš tai šio tai to, ką tik jo sunki iš mokinių rūpinosi tinka pigiai nupirkti tą nuosavy
riaus užtarti pas vidaus rei
tojų draugija, (latvių eko žmonių dvasios ganytojas, klausė 10 valandą jo inten
makaulė galėjo išprotauti. mai atlikti. Be to vietinis
kalų ministerį, kad miestui
nomijos dr-ja), trįs mokyk jei pusės parapijonių kalbos cija atlaikytų Šv. Mišių ir Kaip paprastai pas socija- choras padainavo keletą bę. Dabar lietuvių parapijos
butų leista pasiskolinti 44
turtas sutrauktas į vieną
nesupras. Ir bene atsikartos,
listus, keikė Dievą, kuni malonių dainelių.
tūkstančius rublių miesto sa los — “Saulės” valsčiaus ir vėl tokios pat suirutės, kaip pamokslo.
vietą. Čia jau randasi lotai,
mergaičių, dar žadam pro
Tuojau
po
pietų
susirinko
gus,
katalikus
ir
visus
tuos,
lei baigti atnaujinti.
Dainos
ir
deklemacijos
nupirkti 3 metai atgal, o
I
gimnaziją steigti. Progim- irie kun. Davidavičiaus? U Žiburio
”
bute,
ir
tenai
pra

kurie
tik
socijalistų
neseka.
buvo išpildytos atsakančiai, bažnyčia vos tik 150 žings
Kėsinosi užmušti. Tik Į nazijai jau padovanojo vietą Norime tikėti, kad čia koks sidėjo
pasilinksminimas.
Visus
redaktorius
ir
kores

iš ko visi buvo užganėdinti. nių atstui nuo namų. Neste
prieš porą dienų inžinierius p. Goėsas. Tiesa, turim ir ne- iudnas nesusipratimas.
“Viltis”. Pasakyta buvo kelios eilės, pondentus, kurie tik rašo Pertraukose Pranas Nor- bėtina tatai, kad žmonės la
Mažeika nušovė Vilniaus gerų daiktų: priviso tiek
raginančios prie tėvynės apie jo “Perkūno” asmenį butas pagrajino ant Konsgatvėje Lifšicą, kaip Vilnius smuklių, kiek gal niekur Pilviškiai (Marijampolės Į meįi£g, paskui vaidinta “Pir išvadino net kiaulėmis. Pre tantinos 4 angliškus kavai bai džiaugiasi tuo pirkiniu.
Ir, tiesa, yra kuo.
išgirdo antrą šūvį. Trečia- nėra.
ap.). Vasario 12 dieną čia masįs degtindaris”, padai- lekcija taip-gi negeresnė bu kėlius. •
Nors lietuvių Lowellyje
dienį, vasario 15 d., vidudie- Šią vasarą suruošėm du juvo nepaprasta iškilmė.
nuota kelios dainelės, pasi- vo, nes apie tai skaitė, ko
Žmonių
susirinko
į
pus

gyvena
neperdaugiausia te
nį, Šv. Jurgio viešbutyje šo- dideliu vakaru, pusę pelno Apie 5 valandą ryto į Pil- goko įr pavakare išsiskirstė patsai nesuprato.
Žmonių antro šimto. Įėjimas į tą va-, čiaus giltinė gan tankiai čia
vė du kartu iš brauningo į paskyrėme Mokslo ir D. dr- viškių stotį parvežė iš Mas- sau namon.
labai mažai buvo, kas-gi eis karą buvo dovanai.
atsilanko. Nemaža yra stai
grafą Valdemarą Tiškevi- jų namams Vilniuje. Žino- kvos a-a. dr. Motiejaus Ole- viskas tai atsiliko gra- tokių kvailų prakalbų klau
Iš
deklemacijų
ypatingai
gios mirties atsitikimų. Ko
čių, jo kambaryje, gyvenan- La, turim ir priešų, bet ką <o kuuų.
... žiai, ramiai. Pasilinksmini- syti. Ketino padainuoti, bet didelį įspūdį padarė p. vo 6 dieną tokia nelaiminga
ti tame pačiame viešbutyje padarysi: nėra sodžiaus be Pusei . aštuntos giminės mag buT0 suruoštas tiktai pruselaičio dainininkės suKvietkauskaitės deklemaci mirtis sutiko Juozą Saba
jo gera pažįstama p-lė Alena pikto šunies...
drauge su vietiniais kum- “žiburio” nariams ir be jo straikavo. — “Kam-gi”, sa jos žodžiai: “O tėviškė! liauską paeinantį iš kaimo
Ostik-Narbutaitė, turtinga
gaiš iškilmingai atlydėjo i kio mokesčio už inėjimą.
Lydos apskrities, dvarinin- Draugijų nelaimės. Prieš Pilviškių bažnyčių, nušvies- Mūs jaunimui eitų darbas ko, “kalbėtojas atvažiavo koks mielas kraštas, kaip Ulkiškių, Senųjų Trakų pa
kė. Dar antradienį jiedu gv- kalėdas Šilalės vartotojų ,ą daugybe šviesos ir pa- Sparčiai ir pasekmingai, tik neišsimazgijęs burnos: ar-gi netekau aš tavęs urnai, to rapijos. Rasta jį negyvą sa
veno gerai ir drauge su į-. draugijos prekių vežikas puoštų suneštais žaluuiy- vig(lB vargas_ kad maža vra jis nei tiek nežino, kad Ame neišreikš nei vienas raštas, vo busto priemenėje. Galva
Valdemaro žmona triese bu- pasiskelbė, kad važiuoda nais. Bažnyčioje atlaikyta gaIillčilJ gerai darbu(;tis rikos miestuose uždrausta tą pasakys vieni tik jaus buvo sumušta ir veidas nu
vo teatre. Viena kulipka, pa mas i Šiaulius Pame^s drau gedulingos pamaldos ir sv. Daugiausia vis tokie> apie kiaulės laikyti”. — Taigi ir mai”. Nevienas buvo susi brozdintas. Spėjama visaip.
nedainavo.
graudinęs, kada atsiminė Vieni sako, kad jį tyčia kas
taikiusi dijatragmon ir plau- ^0S.Pim^ 450 ™b
Mišios. Pamaldoms pasibai-|kuriuos reikia darbuotis.
Pažiopsojęs.
jog kiekvienas iš mus ap užmušė, kiti vėl tvirtina,
čiuosna, užkliuvo viduriuo- Prieš dvejetą savaičių gus, pasakė pamokslą kun. Reikia visgi tikėtis, kac
leidęs tą savo tėvynę, Lietu kad belipdamas trepais augš
se, antra nepataikė. Sužeis- Kvėdarnos vartotojų drau K., pradėjęs iš Šv. Rašto:
Vasario
19
dieną,
užgavę
geri to jaunimo norai ne
tojo padėjimas labai opus. j08 vežikas iš 600 rub. be- “Veltui daugini vaistus, nueis niekais. Su laiku rasis nių panedėlyje, šv. Juozapo vą, nebežino ar sugrįš tenai tyn, paslydo ir užsigavęs
atgal, ar ne.
galva kur į briauną, mirtinai
P-lę Narbutaitę vakarą nu- nusiyežė į Kuršėnus 200 rub. sveikatos neturėsi”. Pa
ir galinčių darbuotis, o tada bažnyčios choras parengė
- J. Vite. užsimušė. Tas nelabai tikėti
gabeno gubernijos kalėji- kur dėj° 400 rub., neduoda moksle nurodė, kad nors jau darbas eis sparčiais gana didelį koncertą. Vado
na, nes velionis buvo blaivas
man. Gr. Valdemaras T., 35 kito paaiškinimo, kaip tik daktaras nuo daugelio ligų1 žingsniais. vavo vietinis vargonininkas
žmogus ir tą vakarą nieks
metų amžiaus, yra vedęs ne«nąu. Policijos suimtas
gali išgydyti, galėdamas
p. J. Kovas. Sudainavo net POQUONOCK, CONN. girtu jo nematė. Tečiaus po
Augk
Pilviškių
‘
Žiburio'
Kerbedaitę, ir su žmona nuo I Deslmt *enų atgal is nak prašalinti ligos priežastis,
jaunime, klestėk, bujok, pra 10 gražių dainelių: “Pasvei
Pas mumis nekoki dabar licija, turbut vengdama ty
nuo
mirties
vienok
negali
iš

lat gyvenę Peterburge, Vii-,.
,
, . . . . __
kinimo
patina,
Už
Reseinių,
žydėk gražias žiedais ir iš
aikai. Farmeriai pabaigė rinėjimų, nusprendė kad na
niun atvažiavę tik neseniai. Jc neberado kasminkas Var- gelbėti, nes jos priežastis
Loja
šunes,
Sodiečio
aima

duok malonius vaisius. Buk
bašninkas per nelaimingą at
P-lei Narbutaitei 23 metai, |
nuodėmė, o jos jokis dakta-l
nos, Nakties mintis, Lietu savo darbus, tad jiems dar sitikimą mirtį sau rado. Ko
džiaugsmu
žmonėms
Bažny

nninkai jau nereikalingi,
va tėvynė mano ir Laba
mokinė Branickio kursų r. draugijos ir 60 r. savųjų ras nepajiegia prašalinti. čiai ir Tėvynei.
;uri jieškoti kitur vietos vo 9 d. jis tapo iškilmingai
Krokuvoje, mirus pernai jos pinigų. Rimti yra spėjimai, Lieka tik vienas daktaras
nakt” buvo padainuotos kepalaidotas, dalyvaujant D.
balsais: Tik turtingesnieji farmeriai
tėvui paveldėjo didelį Jur- kad bus tai kasininko tar nuo mirties — tai Jėzus Panemunė (Naumiesčio uriais mišrais
pasilaiko dar darbininkus. L. K. Algirdo draugijai ir
šiškių dvarą Lydos apskr.,] naitės darbas. Kasininko p Kristus, kuris pasakė: “Kaslap.). 11 Vasario (n. st) Pa ‘Lietuva ant visados” pa
Kovo pirmą dieną buvo kompanijai Amerikos ka
Rudmino tarnaitė suimta. tiki į mane, kad ir numirtų, nemunės dvare buvo suruoš dainavo gražiai dvi aidietės
Vilniaus gub.
gyvas bus”.
tas literatiškai-vokališkas merginos. “Kur banguoja čionai kalbų vakarėlis. Kal riumenės, nes velionis buvo
Eišiškės,
Lydos
apsk
tarnavęs karėje Amerikos
Kaunas.
Naujalio bėjo p. Ruseckas iš LawLiūdnos naujienos Eišiškių Užbaigė pamokslą paragi- vakaras. Vakarą surengė Nemunėlis” p.
Naujas laikraštis Šiau padangėje: čia norima visai nimu prie meilės savo žemės, vietinis klebonas Naumies- dainavo vaikinų kvartetas. rence, Mass. Suteikė gana su Ispanija. Kareiviai ly
liuose. Šiomis dienomis ža išnaikinti lietuvius. Gal nie Lietuvos šalelės.
čio ligonbučio naudai. Buvo Kur banguoja Nemunėlis” dauk mums gerų ir pamoki dėjo su ginklais ir nuleidus
Vietinis karstą duobėn, tris sykius
dąs pradėti eiti iš Šiaulių kur nėra taip bloga Lietuvo Po to visko kūnas buvo penkios paskaitos:
Apie . J. K. sudainavo dvi mer nančių žinelių.
iššovė. A. a. Juozas Saba
lietuvių laikraštis, vardu je, kaip pas mus. Spaudžia išlydėtas iš bažnyčios ir nu- ūkį; apie jaunimo auklėji- ginos. Šv. Juozapo bažny
“Šiaulių Balsas”. Laikraštį iš visų kraštų visokiais bu gabentas į Gražiškių koplv- mą; apie sodną ir daržus; čios choras yra gerokai pra ORCHARD LAKE, MICH. liauskas buvo apie 37 metų
amžiaus, vedęs. Lietuvoje
Įeisiąs V. Janavičius, atsa- dais, kad tik išsižadėtumėm čią, Griškabūdžio parapi- apie smulkų kreditą ir apie silavinęs, tad ir dainelės nu
komuoju redaktorium pasi- sav0 tėvų kalbo8 Lietuvis jos, kokie penki verstai nuo namų ruošos mokyklą. Buvo sisekė gerai; rankų ploji Kovo 10-tą dieną litera paliko tėvą ir kitas gimines,
rašysiąs prisiek, advokato jat)ar negali nueiti nei baž Pilviškių. Tenai vėla atlai- Į pakviesti speciajalistai pre- mų nebuvo galo. Labai ma tiškoji “Lietuvių Viltis” o Amerikoje našlę su dveje
draugijėlė iškilmingai šven tą vaikučių. Apgailestauja
padėjėjas P. Bugailiškis. nygįon> neį miestelin; dauge kyta pamaldos. Kun. R. pa legentai
loniai sudainavo merginos
Tuo tarpu “Šiaulių Bai-hį8 į§ musų eina Valkinin sakė kelis atsisveikinimo žo Publikos buvo labai daug, aidietės. Žmones didžiai bu tė šv. Kazimiero, savo Glo jo visi, nes buvo tai žmogus
malonaus budo ir gerų pa
sas” eisiąs sykį per savaitę, kan> Kalesninkuosna, nes džius, ir velionio kūnas už taip kad net vietų pristigo vo užganėdinti iš p. M. Bra bėjo, dieną.
Iškilmė prasidėjo tautiš pročių.
Labiausiai visiems patiko zausko, kuris ant skripkos
bet vėliau žadąs virsti dien- gigjgkėse, savo parapijo; kastas šalę jo tėvučių.
Nemunėlis.
Pasibaigus giesmėms prie paskaita kunigo Sabo apie pagriežė monolioga “Lietu kuoju himnu. Ponas Juozas
ra^iu.
esama niekinami, išjuokia
Martišiunas jausmingai paNaujas laikraštis. “Lie- mi, persekiojami. Viešai lie kapo, pastatė ant kapo iš jaunimo auklėjimą, kurioje vos ubagėlis”, parodė sty deklemavo V. Kudirkos
berželių sustaisytą kryžių, jisai labai gyvai išdėstė visą gomis kaip piemenukai švil
WESTVILLE, ILL.
tuvaitės” redaktorė p-lė Ko- tuviškai męs ir kalbėti ne
apkabino jį vainikais, kurių eilę naudingų patarimų ir pia, karvės rėkia, paukščiai “Labora”. P. Lapelis turė
belinskaitė žadanti pradėti begalime. Lenkbemiai, iš
jo paskaitą apie šv. Kazi Atsiskyrė čia su šiuo pa
leisti naują lietuvių laikraškur . ietuviškai kal buvo apie šeši, ir nuėmė to pastebėjimų, Antraktuose gieda ir taip dar visokių mierą. Po paskaitos buvo sauliu a.a. Ludv. Strainienė.
viso fotografiją.
tarp paskaitų buvo dainos ir juokingi; mažmožių pridir
ti “Pavasarį”. “Pavasaris”Pan^’ gadina nebūtais daiktrioletas (Margalio — Nau Pergyveno ant šios ašarų
busiąs skiriamas musų jau-pai8> P^mušią, girdi, lietu- Daug maloniau butų buvę deklemacijos vietinių mo bo. Į koncertą žmonių susi
visiems pilviškiečiams, kad kyklų vaikų.
rinko gana dauk; matyt ir jalio “Sonetas”): p. Juozas pakalnės tik 22 metus; su
nimo reikalams.
™8’ neįleisiu bažnyčion, iš
vyru-gi gyveno tik metus ir
vysią net iš Eišiškių parapi butų galėję d-rą Oleką velyk Galop buvo žaislai ir su lietuviai jau pradeda daine Sauris (seminarijos muziLietuvoje. kimais!, vedami Kauno Mo les mylėti. Po velykų tie pa kalinės draugijos pirminin 3 mėnesius. Buvo tai mote
Šančiai. Baisus atsitiki- jos. Kartą Kalesninkų para gyvą pasveikinti *!**>*'
"
mas. Darbininkas Alfijoras, pijonis Miliauskis buvo pa- Ežerėnai, Kauno gub. Eže terų Katalikių “Namų Ruo tįs giedoriai rengia tikrai kaa, gabus muzikas) skam riškė darbšti, taiki ir visų
bevalydamas šulinį užmiršo puolęs lenkininkų rankosna rėnų inteligentų būrelis su šos” mokyklos vedėjos, ku didelį koncertą. Dieve jiems bino ant piano, p. Petras mylima, tad šiandien ne vie
N. Ž. S. Vaitonis griežė ant smuiko, nas jos gailisi. Prigulėjo į
laužtuvą (lomą), kurio ko- ir vos-ne-vos gyvas beištrii- manė įsteigti čia naują drau ri, atvykus su dviem moki padėk.
o p. Ignas Valančiunas dai X<. R. K. A. S. 94 kuopą. Iš
tas buvo medžio. Įsisėdęs ko. Dvi moterįs lietuvės, in- giją vardu “Ežerėnų dra- nėm, perskaitė apie “Namų
Vasario 23 dieną, šv. Juo navo. Padarė didelį įspūdį kilmingai lydėjo daugybė
kibiran leidosi šulinin. Tik ėjusios krautuvėn prie pat mos-muzikos-dainavimo li ruošos” mokyklos paskaitą
o potam, savo mokinėm pa zapo lietuvių bažnyčioje, pa į visus klausytojus, nes at žmonių su degančiomis žva
staigu vindo rankena trakšt bažnyčios, pradėjo tarties teratūros draugija.
dedant, musų jaunimą lavi rapijinės mokyklos berniu liko labai gerai, kuone artis kėmis. Pamaldas atlaikė ir
lūžo, ir vir-vir-vir akimirks- tarpu savęs, ką nusipirkus,
graudingą pamokslą pasakė
nyj tiško nelaimingasis sta- Pardavėja, išgirdus jas šne- Pilviškiai’ (Marijampolės no žaidimuose. Vakaras, ga kai ir mergaitės priėmė pir tiškai. Užtat padėkota jiems
kun. Skripko. Ki
Nuo pusės praėjusių Įima sakyti, neblogai pavy mąją komuniją. Čia sulig šv. gausiu rankų plojj
ėiai ant pagalio, kurs išilgai kant lietuviškai, išstūmė iš ap.).
evas šau
ierlindo iki pat kaklo. I$- krautuvėn šaukdama: “Lau- metų prie Pilviškių “Žibu- ko, išskyrus tiktai porą silp- Tėvo paliepimo, leidžiami trioleto

traukė dar gyvą, ligonbutyj
suskubo karmelitų kunigą
atvežti. Pagalį beimant lau
kan, nelaimingasis atidavė
Dievui dusią. Liko pati su 5
J vaikais.

Kova su džiova.

į geležinkelio stotį, straikie- ža kas apie tai ęia galvoja. zija. Kovo 20 ir 21 dienų pa
rence’os darbininkams, jis naudingumų, patarčiau vi WORCESTER, MASS.
vietoj, suŠildinti, tai užleido siems jaunikaičiams ir mer Oras pradeda jau atšilti. riai ėmė akmenimis mėtyti į Tarp Westfield’o ir North sisekė išgelbėti sunkiai su
tokį šaltį, kad net braška. O ginoms įsirašyti į tų draugi Saulės spinduliai sniegų vi traukinį ir sergstančių poli ampton’o geras susinešimas žeistų 26 darbininkus. Spė
jama kad dar galima bus
kų daro jūsų kunigai? Kiek ją
*
siškai sunaikino. Darbai ei cijų. Policijai-gi ėmus lazdo tiek traukiniui tiek elektri
vienas užlaiko po kėlės pal... Šimtų kartų geriau prigu na neblogiausiai, bet iškitur mis daužyti straikierių gal niais karais, ir kunigas galė rasti keletą gyvų kiti-gi di
Kalbėjo apie kun. Ž., saky lėti į šių draugijų, . negu į pribuvus negalima gauti vas, iš minios straikierių tų tų pačių dienų abi vietas džiose kančiose atsiskirs su
NEWARK, N. J.
šiuo pasauliu. Jau atrasta
damas, buk pabuvęs Ameri kokį ten cieilikų ratelį, ku darbo; nes ir čionais yra pasipylė šūviai į policijų. aprūpinti.
Kulkomis sužeista policmo Lietuviai prie lenkų čia išviso 55 negyvi darbinin
Kovo 17 dieną trečioji lie koje, ketverius metus, susi rie tik sėja žmonyse neapy daug žmonių.
tuvių R. K. Pilnųjų blaivi dėjo daug pinigų. Kardino kantą bei ištraukia iš jų lai Vasario 18 d. Lietuvos nas Joseph Tisdell iš Wor- nepriguli. Į airių parapijų kai. Moterįs išgirdusios apie
cesterio.
Akmenimis su tiek jie priguli, kad keletą tokį atsitikimų, subėgo jieš
ninkų kuopa surengė pa las Gibbons esųs senis ištvir- mę.
Sūnų draugija parengė pra
Hotelyj’ valgė pietus
skaitas. Dr. Kaškevyčius
Minėtas kliubas rengia kalbas. Kalbėtojas buvo Bo žeisti policmonai: G. Hill, F. sykių į metus nueina į baž koti kas savo vyro, kas savo
skaitė apie alkoholį, išrodė už $25.00. Ir daug dar kito po Velykų sulošti gražų vei belio gizelis F. Bagočius. Russell, J. Sharry, T. Bre- nyčių ir kad airių klebonas sunaus, bet ne vienai iš jų
kokią didelę blėdį daro alko kių nesąmonių pribliovė, vis kalėlį. Lai jiems pasiseka. Ne pirmų sykį jau jisai pas nnan, F. Conway, R. Molt, partraukia jiems sykį ar du prisieis graudžias ašaras iš
lieji.
holis žmogaus kunui. P. Ma- tų pati atkartodamas, kalbė Lai platina tarp musų ap mus pliauškia, bet dar nie A. Keating, J. Ford. Tarp syk į metus kunigų.
tusevyčius parodė iš ko su jo net per 45 minutas. Kiek švietimų ir vienybę.
Tėvų pasišventimas.
kad taip liepi iauškė, kaip straikierių sužeistas J. 8a- Bažnyčioje paskelbta, kad
sideda degtinė. Klausytojų tai per tiek laiko reikėjo tų
Lietuvis-Katalikas. dabar. Pliauškė ant kunigų, talli ir apie 15 kitų, kurie lietuvis kunigas atvažiuo Pittsburge Natronų šei
buvo pilna, svetainė. Tik patį atkartoti?!
tikėjimo, šventųjų ir ant namuose gydosi. Policija ne siąs klausyti velykinės Ba myna laikė pas save keletą
gaila, kad klausytojai apie Trečioje temoje p. K. kal
burdingierių. Nedėldienio
paties V. Dievo. Matomai p. šaudė, afe rankoje laikė pri- landžio 1 ir 2 dienų.
CLEVELAND, OHIO
lioduotus
revolverius:
Drą

tokius dalykus tik klauso, bėjo apie socializmų. Sako:
•
“
Draugo
”
reporteris.
vakare jiems visiems bežai
B. smegenįs jau maišosi ir
bet nepildo. Po paskaitų “Aš esu eicilistas, ir stoju Smuklininkas Lukošius netrukus jisai galės sakyti siausiai pasirodė Worces
džiant, išnetyčių vienas par
tuoj beveik visi suėjo į smuk už darbininkų reikalus. Ve Baltrukonis pasiliko apdo savo pamokslus beprotis- ter’io policmonai kurie dauvertė degančių liampu. Vi
'ginusiai ir nukentejo. Gu- r
lę, ir, žinomų, traukė rudį du darbininkus prie apsišvie vanotas vienu dolerių uz myje bepročiams.
sas kambarys tuoj pasijuto
bern. Foss po kelis sykius
bei degtinę. Papeikiama timo, nes esu susipratęs. Kol skundų $10,000,.
ugnies liepsnose. BurdingiePirmiaus laikydamas pas
prašomas nesiuntė kareivių.
taip-gi neramus užsilaiky dar buvau tamsus, tai du sy Penki metai atgal mirt
riai tuoj pabėgo, šeimininmus prakalbas, sakė, kad
Girdi, policija privalanti pa
mas per prakalbas, net kai- kiu ir išpažinties buvau; bet pas mus Juozas Debesis iž
kai-gi norėjo savo miegan
Kristus buk turėjęs brolius
---- -------------------O
<7-----našių minių suvaldyti. Ir ge
kurios merginos kliudė. dabar jau nebeisiu...
Tas dininkas šv. Jurgio parapi
čius vaikus pagelbėti. Du
ir seseris, o dabar sakė jisai
rai padarė, nes štai straikas
Laikas susiprasti.
Laivų nelaimė.
iškinųytsmegenis Sirvydas jos. Jain mirus truko para
išgelbėjo, tris kitus bene
nežinąs ar Kristus buvęs, ar ir užsibaigė kovo 21 dienų,
Šarka. ir jo mėšlas “V. L.”, kurie pijos kasoje pinigų suvir
ne. Taigi matome koks jo 1:30 p. m. Mokestis pakeltas Netoli nuo marių krašto šant jiems jau laukan lūžo
stengiasi visokiais budais šum $4,000. Velionis Juozas
protas. Bagočius suverčia 7l/> procentu. Nuo štukių Massaehussetts susimušė du apdegusieji skiepo trepai rr^
jus gavėnios vaka apdrepti purvais “Keleivį”
rams, newarkiečiai sujudo ir “Laisvę”. Jis patalpino Debesis turėjo užstatęs kau visų kaltę ant dvasiškijos. pakelta 5%. Moterims 54 marių laivu. Žmones pasisc vargšai įkritę tenai sudegė.
Geras pamokinimas.
rengti paskaitas ir prakal melagingų straipsnį V. L., cijos $500.00. Jam numirus apdrėbdamas biauriausiais valandų darbo mažiausia kė pagelbėti.
purvais.
Taigi
dabar
pažiū

Lukošius
Baltrukonis
tapo
Norėta užmušti.
bas. Vasario 25 d. š. m. atsi neva straikierių ' komiteto
mokestis $6 savaitei. Vaikų
Chicagoje mylėjosi kok
rėsime
kuomi
dvasiškija
yra
administratorium.
1907
m
buvo T. M. D. 41 kuonos
▲
savaitinė mokestis, kuri bū Kovo 17 dienų Ne\v York sai Dr. Daniel B. Hayden su
rašytų.
Netikėkite tam
paskaitos. Skaitė p. J. O šlamštui ir tam supuvėliui parapija išrinko kasieriumi atsižymėjus, ir kuomi cici davo nuo $5.30 iki $5.80, pa teisėjui Rosalskiui atnešta Marija Lonergan. Mylėjosi
Sirvydas, “V. L.” redakto Sirvydui, tų straipsnį parašė kun. J. Halaburdų. Admi likai.
keltas nuo 5.071Ą iki 6.17V>. koksai neperdidelis pake ilgų laikų taip, kad atsirado
rius, “kaip veikia mažvstės tiktai vienas Ramanauskas, nistratorius Lukošius Bal Kun. Koperninkas atrado, v
Jonelis.
lis. Rosalskio tuomet nebu kaipo meilės pasekmė sū
atminimai”. Paskaita nors nes visas straikierių komite trukonis išmokėjo parapijai kad žemė sukasi aplink sau
vo namieje, tad tarnaitė nūs, kuris šiandien jau eina
buvo graži, bet per ilgai tę tas pasirašė, kad jokio vos $50.00, o kitus visus pi lę. Popiežius Grigalius XIII
priėmė ir padėjo ju kamba trečius metus. Pagalios Dr.
CLINTON, MASS.
sėsi, klausytojai pradėjo straipsnio nerašęs, kurį ir nigus arti $4,000 užsigynė sutaisė kalendorių, kurį ir
ryje. Rosalskis radęs savo Hayden įsimylėjo į kitų mer
nuobodauti. Kovo 3 d. skaitė patalpinome “Keleivyje ir Kunigas apie tai pagarsino šiandien vartoja beveik vi Visa Naujoji anglija tik kambaryje tų pakelį, pra ginų ir su ja apsivedė. Tuo
bažnyčioje ir parapijos su sas pasaulis. Kunigas atra bruzda, tik bruzda straikas. dėjo intarti, kad Čia gali būti met Marija padavė Dr. Hav
p. J. Baniulis, iš Brooklyn t.t....”
do bevielinį telegrafų. Ko
N. Y., apie orlaivijos išsiplė
Ketvirtoji p. K. tema bu sirinkime. Lukošius Baltru liumbas katalikas atrado Vienur nespėja užsibaigti, kas negero. Pasišaukė poli den teisman ir teismas nu
kaip jau žiūrėk kitur pra- cijos šefų Eganų. Eganui teisė, kad Dr. Hayden turi
tojimų. Šitoji paskaita buvo vo: apie dailę. Nėra čia kų nė konis su kitais savo broliais
“Draugas” lengvai tąjį pakelį išvyniojus rado kųgreičiausiai jai užmokėti
gana gyva ir plačiai išaiški kalbėti apie p. K. dailę, nes cicilikučiais padavė kunigų Ameriką, iš ko šiandien mi deda.
no apie orlaivijos pasekmes iš paduotų aukščiaus jo žo teisman, buk kunigas išvar lijonai žmonių turi sau nau-1 kas savaitė galėtų pripildyti si ten bomba. Išsiėmęs bom $25.000. Ot tai tau ir meilė!
ir jos išsiplėtojimų. Tik gai džių, galima suprasti, kiek dino jį vagim ir plėšiku ir dų. Dvasiškija turi tūkstan žiniomis. Musų kai kuriuose bų įsidėjo kišenin ir rengėsi
Vaikams negalima.
la kad klausytojų laibai ma toks žmogus turi nuovokos buk jis pavogęs parapijos čius mokyklų ir kitokių įstai laikraščiuose, tiek Ameri eiti namon, bet nespėjo iš
Pastaraisiais laikais Chi
žai buvo susirinkę. Kovo 4 apie dailę. Jam bekalbant $450.00. Meldė teismo, kac gij. Daugelį galėčiau prives kos tiek Europos, dažnai ap eiti per duris, kaip bomba
d. atsibuvo prakalbos pa net iš publikos atsiliepė: jam pripažintų $10,000 ti kų katalikų tikyba iri sireiškia persūdytos žinios, plyšo ir didžiai jį sužeidė. cagoje buvo nagrinėjama
rengtos L. S. S. 11 kuopos. “o šmeižti kitų, ar tai dai nuostolių, kad pas jį geri pa mokslas nuveikė, bet laikas greičiausia ar tai dėl parti- Policija visokiais budais byla, kur tūli geri žmones
Kalbėtojas buvo iš So. Bos lė?”, p. K. atsakė: “Tokį... rapijonai į smuklę nesilan man neleidžia. Dabar klau-| viškų reikalų, ar dėl suklai- stengiasi sujieškoti, kas tų reikalavo, kad kratančiųjų
paveikslų savininkai neleis
ton, Mass. p. Kirtiklis, ku iškirmytsmegenį, žaltį, kaip ko. Cicilikučių apie 15, kurie siu p. B., kų nuveikė tos tau- dinimo sensuališkųjų sve- bombų siuntė.
tų ten vaikus be tėvų, ydant
ris stengėsi išplėtoti net ke
niekados į bažnyčių nesilan _ tos, kurios neturi katalikų timtaučių reikalų,
Kovo 22 dienų suimta kok tuomi užkirsti vaikų demo
Sirvydas
ir
jo
mėšlas
“
V.
turias temas. P. Kirt. pradė
Dėlto tai “Draugas” bent sai Fred Ne\vson už valkio
ko liudijo, kad tikrai jie gir tikėjimo? Paimkime mes
L.
”
tai
kiekvieno
susipratudamas savo kalbų, išreiškė,
Kynus. Ar toli jų civilizaci- trumpai stengiasi paduoti jimąsi. Tasai prisipažino ralizavimui kelių, paeinanti
sio darbininko yra prieder dėję bažnyčioje Rugpiučio
tankiai iš žiūrėjimo į netin
kad esųs buk tikras žmonių
mė šmeižti, nes tai didžiau 23 dienų 1907 m. kunigų var ja pasiekė? Kuomi yra atsi- straiko žinias kiek galima kad jo buvo tai darbas. Iš kamus jiems paveikslus.
apginėjas, eicilistas ir atva
žymėję Turkai? Tas tautas tikroje šviesoje.
sias darbininkų priešas”.. . . dyjant Lukošių Baltrukoni nevaržo kunigai, nei tikėjinetyčių tad rasta reikalin Nors savininkai spyrėsi,
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žiavęs čionai išaiškinti Lawvagimi
ir
plėšiku.
Teismas
Dar visokių biaurenybių pri
mas, tai kodėl jos pasilikuClinton e straikas prasi gas žmogus. Jisai prisipaži bet teismas nusprendė, už
renee‘o. Mass, straikierių pa
pasakojo, kurių net gėda at traukėsi penkerius metus. sios užpakalyje krikščionių dėjo praeitų ketvirtadienį, no, kad turėjo piktumų ant drausti vienus vaikus ten
dėjimų. Nors p. K. ir labai
kartoti. Nors kalbėtojas aiš Lukošius Baltrukonis visa katalikų?
Paimkime mesJ
męs <0V0 21 d., vietinėje Lan- Rosalskio už nuteisimų jo leisti.
persūdė straikierių padėji
dos
pralošdavo,
bet
vis
nesikino, kad jis važinėjęs ir lai
Francijų.
Ji nuo senovės caster Mills Co.” (bovelni- draugo Brant’o 30 metų ka
mų, bet vis-gi iš dalies pasa
Baisi ekspliozija.
iovė
atnaujinti
skundų.
Pa

kė ir teisybė.Tik kalbėjo per kas prakalbas ydant supa galios teismui nusibodo tie laikų buvo katalikė, o ar ne nių audeklų dirbtuvė). Toje lėjiman ir dėlto jam dovanų
žindinti kitus darbininkus
San Antonio, Tex. Kovo
dirbtuvėje 2,300 darbininkų nusiuntė bombų.
daug atkartodamas vis tuos
su Lawrence’o straikierių nereikalingi nagrinėjimai ir buvo viena iš gabiausių tau išmokama $18.000 kas sa
18
dienų dirbtuvėje Sou
Bomba ant ledo.
pačius žodžius. Išreiškė būk
tų?
Iš
Franci
jos
išeidavo
vi

vargingu padėjimu, bet ma cicilikučių plepalai, tad nu
thern Pacific ekspliodavo
vaite. Sustraikavo tik 1,000
Lawrence’o straikierius lig
soki
išradimai
ir
puikiausi
Keturi
ugniagesiai
stovė

sprendė Lukošiui Baltrukonaujas inžinas. Užmušė ant
šiol šelpia vien tiktai eicilis- tyt, kad p. Kirtikliui neap niui vienų dolerį užmokėti, išdirbiniai.
Dabar-gi paė audėjų ir 100 staklių-patai- jo Chicagoje ant kranto vietos 35 darbininkus ir 50
tai, o tautiečiai klerikalai eina straikierių padėjimas,
mus Francijos valdžia, ma sytojų (\veavers and loom .upės ir žiurėjo kaip ledai
teismo
iškaščius
patsai
nėsų prisidėjų nei vieno cen tik išteisinimas visų “Kelei Lukošius turi užsimokėti. sonams, puola žemyn ir to fixers). Tečiaus ir kitų sky plaukia. Pamatę, kad ant darbininkų sužeidė. Eks
pliozija taip buvo smarki,
to. Kaip didžiai čia p. K. ap vyje” tilpusių jų melagingų Tuomet Baltrukonis, susi liaus-visai nupuls. Taigi męs rių darbininkai turėjo ap vieno ledo dalies plaukia
silenkė su teisybe!! Badau korespondencijų bei straip kvietęs visus cicilikučius ir aiškiai inatoem, kad civili leisti dirbtuvę, nes jų sky- koksai geležies galas, prisi kad į šmotelius sudraskė už
muštųjų žmonių kunus.
Biržietis.
Clinton’e yra 13,000 gy
jančiųjų straikierių vaikus snių.
zacijos
mokslai
kelių
pra

traukė
prie
kranto
ir
pradė

bedievius į savo smuklę ‘užPriežastis ekspliozijos buvo
riuje išsibaigė darbas,
cici!istai paėmę išsivežė pas
mynė
tik
krikščionybė,
o
jo
žiurinėti/kas
čia
gali
bū

fundino’ keletu bačkučių ru
neatsargumas vieno iš dar
ventojų. Tarp jų apie 150
save, kuriuos ligšiol maitina
CHICAGO, ILL.
džio ir žagunės. Prisimaukę ne masonai ar cicilikai. Tai italų, 800 lenkų ir 300 grekų ti. Abudu galai užriesti, vi bininkų. Inžinas buvo net
ir dengia. Kalbėtojas, baig
gerai iškėlė vėliavų ant gi gėda tokiems bizūnams už Lietuvių begu lik 5 asmenų durys pasipūtęs. Pradėjo ligi raudonumui įkaitintas
damas savo kalbų, meldė Miesto dalyje Town of
smuklės, buk jie jau esu per skelbimų melagingo mokslo. suskaitvtina, ir tai nei vie pirštais lankstyti, bet nesi kuomet vienas darbininkas
Lake
yra
didelė
lietuvių
pa

publikos, kad gelbėtų kiek
katalikai
duoda, tuomet vienas iš jų paleido vandenį į tąjį inžigalėję kunigų, parapijų ir Todėl lietuviai
rapija,
kuri
daugiausiai
ir
galėdami La\vrence’o strai
neikite daugiaus Bagočiaus nas toje dirbtuvėje nedirba paėmė kirvį ir kirto vienų nų. Inžinas neatlaikė šalto
tikybų. Staugė, ūžė y t kokie
Straikieriai reikalauja:
kierius. Po kalbos netikusiai turi gerų lietuviškų draugi
kartų. To tik ir reikėjo, toji vandens ir sprogo daug jeižvėrįs. Jiems bestaugiant, u- blevyzgų bei melavimų kiau
jų.
Tarp
tų
draugijų
atsižy

Pakelti
10%
mokestį
vi

buvo padeklemuotos eilės:
geležis ekspliodavo ir visus bių padarydamas.
mai atėjo pasiuntinis polici syti. Netikėkit, buk p. B. siems audėjams.
“Dirbk ir melsk”. Potam p. mi teatrališkasai kliubas
rupi darbininkų gerovė.Jam
sunkiai sužeidė. Buvo, mat
jos ir pareikalavo nuimti
Teisingų išmieravfmų šmo ne parsta geležis, bet bom
K. pradėjo antrų kalbų, ku “Lietuva”, kuris dažnai pa
rupi
tik
darbininkų
išnau

nuo smuklės vėliavų. Cicilitų.
rioje stengėsi parodyti tikrų linksmina visokiais lošimais
ba.
kučiai išsigando ir greit dojimas. Pasižiūrėkit už kų
brolius
lietuvius.
Toji
drau

Panaikinimų
pabaudų
savo kvailumų ir išlieti su
jį
išmetė iš tautiškojo SusEkspliozija.
spruko į kampus. Baltruko
gija,
apart
mažesnių
veika

sistemos,
kuri
taipjau
prie

puvusių tulžį ant Dievo ir
mo, o tada suprasite kas ji
Netoli nuo miesto Scran
uis dar teisinosi: ‘mano’tau
šinas valstijos įstatymams.
bažnyčios. Nemanau čionai lėlių, yra sulošus dauk jau
sai do paukštis.
ta (Lietuva) jau mirė labai
Vietiniai darbininkai or ton, Pa. Dunmore kovo 20 I Olandija. 1913 metais
kritikuoti p. K. kalbos, nes iš lietuvių istorijos dramų
Katalikas.
ganizuojasi atskvrium, bet dienų atsitiko naktyje gazų sueis lygiai 100 metų, kaip
jisai ir jo kalba stovi daug Kovo 17 dienų tasai kliu seniai. Ji buvo praryta len
svkiu prigulės prie “Indus- ekspliozija. Toji ekspliozi Olandija tapo nepriklauso
žemiau kritikos. Ir taipgi bas sulošė dramas: “Gyve kų, Maskolių, Austrijokų-ir
jos ugnis sunaikino trejus
80. BARRE, MASS.
trial Workers”. Will. E.
kritikuoti jo kalbų, tai reikš nimas šv. Agnetės ir Šv. Pe Prūsų. Ji buvo tokia ma
žutėlė, kad jau .jos nei ne (“Dr-go” specialė koresp.V Trautmann ir Juozas Smith namus ir 9 asmenis išvarė iš ma karalija. Olandijos vy
tų jam teikti didelę pagarbų. titus”.
riausybė nutarė tas sukaktu
Straikieriai laimėjo.
jau atvažiavo į Clinton’ų. šio svieto. Ekspliozijos jiega ves iškilmingai minėti. Tarp
Paduosiu tik keletu žo Lošimai nusisekė puikiai gaila, ar tu supranti?” Bet
Po La\vrence straiko vei “Big Bill” (Haywood) keta buvo baisiai smarki, nes su kitko Hagos sostinėje bus
džių, nors tai dorame laik Ypatingai atsižymėjo J. Po- policistas į niekų nežiūrėjo,
griovė keletą toliau stovin
raštyje nepriderėtų, p. K. lekas, kuris net tris roles tik pareikalavo kųgreičiau kiai ėmė skaitlingai straikai šiandien ar ryto atvažiuoti. čių namų ir dalis išnešiojo intaisyta tais metais visuo
iškalbėtų akvveizdoje susi turėjo. Taipgi atsižymėjo šiai nuimti. Baltrukonis tu dygti, yt grybai po lietui. J. Smith kalbėjo lenkų, rusų kaž-kur.
tinė pasaulio paroda. Be to,
rinkusių į prakalbas jaunų p. Druktienaitė, p. Jonus rėjo su nusižeminimu vėlia Fa Ils Rivers, New Bedford ir lietuvių kalbomis (pasak
1913 metais taippat busią
Karas nusirito.
tai didžiausi po Lawrence “W. T.”) nors nei rusų nei
mergaičių bei motinų su ma kaitė, p. Marcinkevyčaitė, vų nukraustyti.
galutinai pabaigti statyti ir
žais kudykiais. Čia skaityto Druktienius ir, abelnai sa Toki tai musų didvyriai, straiko. Tečiaus riaušėmis lietuvių nėra.
Kovo 22 dienų, Peru, Ind.. atidaryti vadinamieji San
(tamsuoliai), ir kraujo praliejimu labiau
Didelių riaušių Clinton’c elektrinis karas nusirito taikos rūmai.
jams bus aišku, kas per vie kant, kiti visi gražiai šulo i gudrautai
Vienu žodžiu lošimas tiek tai jie žino apie musų atsižymėjo South Barre. nelaukiama, nes italų čionai nuo bėgių į ežerų Erie. Tš
na “Keleivio” redakcija, jo šė.
f Liukaembergas.
Mirė
Jonelis.
zeceriai ir darbininkai, prie pavyko, matyt gerai visi tėvynę Lietuvą ir jos istori Čionai straikuojančių au mažai.
tos priežasties 11 asmenų Ii
jų.
Tiek
tai
turi
supratimo
Liuksembergo kunigaikštis
deklinės dirbtuvės butą
kurių priklauso ir p. Kirtik prisirengė ir stengėsi savo
kosi sunkiai sužeisti.
kad
provoties
už
$10,000
užduotį
kuonotikriausiai
at

Vilius, įstojusia Liuksem
tūkstančio žmonių; daugiau
lis. Lai patįs skaitytojai
NORTITAMPTON,
MASS.
Baisus
atsitikimas.
likti.
Žmonių
prisirinko
pil

per
penkis
metus
ir
gauti
burgo
sostan 1905 metais.
sia tai italai, kuriems revol
sprendžia apie p. Kirtiklį iš
Saus
Nors lietuvių čia suvirš McCurtain, Okla.
jo paties žodžių. “Jus tiki na svetainė, matyt ir lietu tiktai vienų dolerį. Čionai veris ir peilis tai nenaujiedu šimtu, ale maža kų apie Bois Coal Co. anglių kasyk II Del Germogeno ir Ilijote”, sako p. K., “į tų barz viai pradeda pamėgti gra išsipildė. Heraciaus žodžiai na.
Riaušės čionai atsiliko 16 juqs girdėti. Su Westfield’o lose užgriuvo 116 darbfnin- doro. Jųdviejų šalininkai iš
“sudrebėjo žemė, sujudėjo
doti velnių, barzdotų senį žius lošimus.
Caricino išsiuntė TMerbur-i
velnių, raguotį, kų jis jums Matydamas kliubo “Lie kalnai ir išlindo juokinga kovo: kuomet dirbtuvė pa lndB^iais susitarę galėtų sa- kų. Priežastis to nelaimingo
Reporterii.
Seka ant 6-to pusi.
siuntė kelis karus išdirbinių
kunigų išlaikyti, ale mn- atsitikimo yra gazų eksplioduoda? Sustraikavus La\v- tuva” didelį veiklumą ir jo pelė”.

ve net jaunus žmones. Lai
lengva jai būna aname gy
venime.
t
A. Slikas.

IS AMERIKOS.

Iš Visur.

TOTAS

V

"r
ŽODELIS
doros nuopolio suvarginta,
vaisių, nes laikraščius skai rių, didumo 64 puslapių, 5 jungos aprūpintos.
to tik maža dalelė, kartais 1-2 8 colių ant geros popie 4. Šios draugiios Sąjungai jieško vienuolyne sielos nu APIE KOLONIZACIJĄ.
ir skaitantieji gal visai pra- ros. Knygutės neužilgo išeis paaukavo: Dr. Sv. Cecilijos raminimo ir inkrinta į vel
leizdavo bei neatkreipdavo iš spaudos ir bus išdalintos $2,00, draug. šv. Antano — niškus Macocho nagus. Šis Anuo svkiu mums išsiunatidos į puikiausius išeivys- Chicagos lietuvių draugi $2.00 ir Jurgis Bieliauskas apiberia ją vogtu bažnyčioje tinėjus į įžymesnius lietuvių
auksu ir paverčia savo myli veikėjus ir laikraščius tam
joms, sulyg narių skaitliaus. $1.00. fc
tės klausimo straipsnius.
Daug didesnę turi svarbą bus pasiųstos visiems Chi
5. Juozapui Šatui nupirk mąja. Paskui reikėjo jieško tikrus laiškelius, kuriuose
aiškinimas
gyvu žodžiu, cagos ir kitiems lietuvių ku tos drapanos $14.50, Anta ti jai vyro, paskui to vyro buvo kviečiama išreikšti
ypatingai garsaus veikėjo nigams, visiems lietuvių nui Arminui paskolinta $12., užmušimas, pagaliaus — Die nuomonę apie lietuvių kolo
knygynams kad užsimokėtų gaspadinei vo rykštė.
kaip kun. Tumas. Kiekvie laikraščiams,
nizaciją Amerikoje ant farToji Dievo rykštė pasiekė mų, — tuos laiškelius at
nas tėvynainis, turintis šio- bei kitokioms įstaigoms ir už pragyvenimą.
kius-tokius
patrijotiškus įžymesniems veikėjams, ku 6. Nutarta kriepties į S. visus ten dalyvavusius to spausdino “Lietuva”, ir
jausmus, pripažįs tokį dar rie priduos savo adresą.
L. R. K. A. kuopų viršaičius, kiu budu: ketvirtadienyje “Vienybė
Lietuvninkų”
bą, kaip išeivystės sulaiky Toje knygutėje talpinasi kad prisiųstų visų draugijų vasario 23 d. teismas pa (kitų laikraščių neteko ma
smerkė Damazą Macochą už tyti atspausdinus), prie to
mą, didžiai naudingu ir net įstatai, teisės ir taisyklės Sekretorių adresus.
reikalingu Lietuvoje. Visai Chicagos Lietuvių Draugijų
7. Nutarta, paduoti 1911 brolio užmušimą, vienuoly “Lietuva” šitan laiškeliu ir
kas kitą Jeigu Amerika iš Sąjungos, sutrumpintos Ro- m. atskaitą visoms draugi no pinigų vogimą ir kitus da prisegė savo pastebėjimą,
tikrųjų butų tuomi išsvajo bert’o parlamentariškos tai joms Philadelphia, Pa., kiek lvkus 12-kai metų katorgos kuriame reikalauja plates
tu “aukso kalnu”. Bet šian syklės; pamokinimai, kaip yra paaukavusios Sąjungą ir atėmė iš jo visas piliečio nių informacijų, būtent: ko
teises; Izidorių Starčevskį kiu keliu męs manome pra
dien, kuomet Amerikoje vis išimti amerikoniškas popie sušelpti.
dauginasi minios be darbo ras, ir kiti naudingi skaity 8. Nutarta sąjungos nau už pinigų vogimą ir slėpimą dėti kolonizacijos darbą?
ir pragyvenimas eina vis mai.
dai surengti po Velykų ba visų Damazo nedorybių, pa Reikalavimas visai teisin
kia visados kreipties tuo pačia
K. P. S.
antrašu:
brangyn, keliauti čion be Todėl visos lietuvių drau lių; to pasilinksminimo su smerkė 5 metams kalėjiman, gas, ir todėl męs čionai ne
“DRAUGAS”
ypatingo reikalo yra didžiai gijos, kurios panorėtų gauti rengimui išrinkta komite priskaičius jau išbųtą kalė tik vienam ar kitam laikraš
314 E. Market St.,
tas knygutes, malonės trum tas: J. Bieliauskas, S. Mon jime laiką; Olesinskį už vo čiui atsakydami, bet ir visai
KEISTAS SUPRATIMAS. pavojinga.
WILKES BARRE, PA.
Tiesa, randasi dalis atei pinusiame laike skaitlių sa kus, J. Lukoševičius ir J. gimą pinigų 21/5 metų kalė musų visuomenei paaiškina
Nors
jau
keletas
mėnesių
jiman ir atėmė, kaip ir Star- me keletu žodžių savo su
Redakcija pasilieka sau teisę
vių, kurie atsiekė šiokį tokį vo sąnarių ir adresus valdy Hodell.
taisyti, trumpinti arba atmesti vi praėjo nuo iškeliavimo Lie
9. Sąjunga nutarė, vdant čevskiui, piliečių teisas, Ale manymą.
turtą, bet tai yra labai maža bos paduoti Generališkam
sus prisiunčiamus raštus.
tuvon gerbiamųjų svečių —
sekretoriui Chicagos Lietu pertraukti su Vincu Striga ną Macochienę už naudoji , Visu-pirmu kas lytisi au
Laikas ir vieta raštų talpinimo kun. Tumo ir Olšausko, bet dalelė, prilyginus su vargs
pridera nuo redakcijos.
tančių skaitliumi. Kun. Tu vių Draugijų Sąjungos, ad korespondencijas, nes klin mąsi netikrais dokumentais toriteto. Jau laikraštininkų
aidas
apie
tuodu
veikėju
ne

Atmestieji rankraščiai nėra grą
tis persikėlimo iš Philadel pasmerkta 2 metams kalėji susivažiavime buvo kalbėta
mas, patsai matęs tą vadina resuojant:
žinami redakcijos lėšomis.
nutilo musų laikraštijoje
phijos į Pittstoną atima tei man priskaičius išbūtą kalė ir teirautasi: kas nori mūsų
mą “laimės šalį”, beabejo J. J. Hertmanowicz,
Rašyti reikia tik ant vieno pus net iki šiam laikui. Negana
jime laiką, tad jai liko tik
nės labai puikiai savo pa
lapio, paliekant plačius tarpus
3252 S. Halstead st., ses sulig Sąjungos nutarimo,
kolonizaciją vesti? Taip da
to,
kad
musų
geltonieji
laik

vieni
metai;
kitus
ten
dai
vtarp eilučių. Popieros nėra ko gainuspręsta
kad
apie
visokius
skaitose nupiešė “laimės ša
bar ir “Lietuva” pastebi: ar
Chieago, III.
lėties, nes korespondentams ir raščiai aptitulavo kun. Ol
vavusius taipgi pasmerkė po
I #
reikalus
darbuotųsi
centro
lyje
”
gyvenimą
ir
nevienam
bendradarbiams rašant ant abie šauską y vairiais nebutnieIš tos knygutės kiekvie valdyba, o ne kas kitas. Už kelis mėnesius kalėjiman, esą nebus daroma privatišmusų broliui suteikė tikra
jų pusių, da-gi smulkiomis raidė
kas reikalas? Bet laikrašti
mis, redakcijai labai dažnai pri kiais, šiandien, kuomet mu supratimą apie čionaitinius nas aiškiai matys, kas toji praeitą darbavimąsi P. Stri bet kadangi jau yra visi po
ninkų suvažiavime permaža
Chicagos Lietuvių Draugijų gai tariama ačių.
sieina perrašinėti atsiųstus raštus. sų svečiai sugrįžo Lietuvon,
metus išbuvę kalėjime, tad
“aukso kalnus”. Nors rodos
buvo laiko, todėl ir nebuvo
visus paliuosavo.
Norint, kad raštas tilptų arti atsirado naujos rųšies “žmo tai prakilniausias musų tė Sąjunga yra, ar ją verta rem
Astovės
alga
$36.24.
Išlai

kada šitas dalykas gerai iš
miausiame numeryje, rankraštis nes užtarėjai”, kurie sten
ti ar panaikinti. O kad gi su
Kad
ir
skaudus
smūgis
ši
vynei
darbas,
vienok
negali

dos $58.24. Įplaukė $115.00.
aiškinti. Todėl čia męs pa
reikia pristatyti spaustuvėn ne vė giasi pažeminti
Lietuvos
žinojimas to viso nieko ne
byla tikintiems žmonėms, te
liau, kaip 9 valandų išryto antra
ma suprasti, kodėl musų
Susirinkimas
uždarytas.
aiškiname, kad nėra čia prikainuoja, todėl tegul nei
veikėjus amerikiečių akyse.
dienyje (utarninke).
čiau
nėra
to
blogo,
kurs
ge

(amerikiečių) “darbininkiš
vatiško reikalo. Viskas, ką
Dalykas yra tame. Kaip ži
viena draugija nepatingės John J. Hodell, Prot. sekr. ru neišeitų.
Nesugriovė
ki”.ir ‘patrijotiški’ laikraš
nome, kun. Tumas, sugrįžęs
pasirūpinti jas gauti, prane Visokiais reikalais mel Kristaus Bažnyčios pirma- męs norime iš savo pusės,
čiai pavadino tą darbą ametai du dalyku: 1) sutraukti
sai Judas — nesugriaus ir
TVARKIEJI
GĖRIKAI Lietuvon, parengė visą eilę rikiečių-lietuvių ‘‘išniekini šant virš paminėtu adresu džiame kriepties į Centrą.
paskaitą apie Amerikos lie
savo valdybos adresus ir sa
Viršaičių adresai:
visi kiti. Bet kaip auksas lietuvius į artesnes vieni
SUTURI ŽMONIJOS
mu”. Juk patįs tie “ameri
tuvių gyvenimą, kame tarp
vo narių skaitlių.
tik per ugnį perėjęs tyras nuo kitų kolonijas, 2) pri
Prezidentas
kun.
J.
Kau

kiečių
užtarytojai
”
savo
REFORMĄ.
kit-ko išdėstė čionaitinių
Perskaitęs šitą knygutę lakis, 333 Wharton st., Phi pasidaro, kaip tvankiam ore žiūrėti su valdžios pagalba,
laikraščiuose
pripažįsta,
lietuvių blogus pasielgimus.
kiekvienas supras, jog Chi ladelphia, Pa.
gazams prisirinkus reikalin kad lietuviai nusipirktų ge
kad
ateiviai
čionais
nežmo

(Iš Connecticut Citizen ’ll.)
rą žemę ir kad teisingai pir
Kiek teko patirti, labiau
cagos Lietuvių Draugijų
Vice-prez. J. Bieliauskas, ga yra audra, kuri tuos ga- kimą atliktų. Žodžiu sakant,
niškai yra išnaudojami, kad
Kas suturi žmonijos re siai nupeikė amerikiečius turi dirbti sunkiausius dar Sąjunga nėra asmeniška, 1939 Miflin st., Phila., Pa. zus išblaškytų, taip lenkų ka
lietuvius už nesusilaikomą
bet viešas dalykas. Jos val Prot. sekr. John J. Hodell, talikų gyvenime reikalinga norime prašalinti iš tarpo
formą arba pataisymą?
bus, kartais su gyvasties pa
Kas kliudo Blaivybei? girtuoklystę ir atsižadėjimą vojumi, kad lietuviai užlai dyba kas metai renkama iš 316 Earp st., Phila., 1%.
buvo Macocho byla, kad tas lietuvių pirkėjų ir ameriko
Žinoma kad ne blaivininkai! savo prigimtos kalbos. Musų ko begalo didelį skaitlių draugijų atstovų. Todėl, jei Finan. Sekr. J. Lukoševi tikybos gaivalas, jau žymiai nų pardavėjų visokius agen
gu kas, kliuvęs Valdybon, čius 434 Tree st., Phila., Pa. buvęs pakrypęs, vėl atsinau tus, kurie nežiūri, kad lietu
laikraščiai
Nei ne svaigalų aukos arba laisvamaniški
smuklių ir t.t.
viai artimose kolnnijose ap
pasirodytų neištikimu arba
girtuokliai, nes juos gerai nudžiugo sugavę prieš kun.
Beabejonės, jeigu pana by iš kokio atžvilgio netin Iždininkas Sab. Monkus, jintų. Lenkų katalikybėje sisėstų ir gerą žemę gautų,
pažįstu bent kai-kuriuos Tumą naują “faktą”. Tuo šias paskaitas Lietuvoje lai
kaž-kas buvo pagedę. Nese
939 So. 2nd st., Phila., Pa.
kamu,
sekančiuose
metuose
Dauguma iš jų, kurie šian jaus vienas po kitam patal kytų koki tenai Bagočiai,
niai marijavitizmas su Kaz bet rūpinasi tik parduoti že
dien pasigeria, rytoj pasira pino po straipsnį, kaj “kun. Šliupai ir t.t., tai musų lais gali būti prašalintas. O jeigu
lauskienės garbinimu, Ame mę, kad ir kokias klampy
šytų ant prohibicijos arba Tumas apšmeižė Amerikos vamaniškoji laikraštija ap- kas iš Valdybos narių pasi
rikoje neprigulmingoji len nes.
MACOCHO BYLA.
valdžios uždraudimo parda lietuvius”. Mat, mes ameri tituluotų “didvyriais”, bet rodytų netinkamu būti Val
kų bažnyčia, dabar štai di Kaip tokį tikslą atsiekti?
Šiomis dienomis daugelio džiausios lenkų šventavietės Čia tai ir yra svarbiausis
vinėti svaigalus. Kas-gi už kiečiai toki geri, aukavom kad šiandien tuomi užsiima dyboje net iki galui metų,
kerta kelius žmonijos su svečiams (supraskit: Lietu dvasiškiai, tad reikia, mat, tai bile kuriame atstovų su atida buvo atkreipta į Petra- Čenstakavos baisenybės — dalykas. Mes laikraštininkų
susivažiavime
pasiūlėme
sirinkime gali būti praša kavo miestą, kur teisė ne
vos apšvietimui), o čia kun.
tvarkymui?
šį-tą išrasti — nukalti “fak lintas ir jo vieton išrinktas dorą vienuolį Damazą Maco- visa tai bene privers musų projektą, kad musų koloni
Kaipo Robertas Burnsas Tumas, neatsižvelgdamas į tą”, kad “kun.- Tumas išnie
kaimynus padaryti sąžinės
ehą. Nelygiomis mintimis ir sąskaitą, taip sakant senųjų zacija užsiimtų laikraščiai,
kitoje tik prasmėje sako: tai, apskelbė Lietuvai musų kino amerikiečius”. Čia ir atsakantegnis.
“reikia kalbėti su paguo amerikiečių blogus pasiel apsireiškia musų laisvama Sąjunga bus visada valdo jausmais sekė visuomet šią vertybių perkainojimą, be kurio turi žemės pirklybos
da” — tai yra, nusaikieji gimus. Baisus nusidėjimas!! nių šiaudadušystė ir neapy ma ir vedama visuomenės — balsią ir įdomią bylą: vieni ne paskatįs juos geriaus ap agentūras. Bet dėlei įvairių
nepatogumų ir kliūčių, laik
Draugijų: visuomenės tai džiaugės, matydami didelę
Sveikai protaujant išeina,
gėrikai arba, kitais žodžiais,
kanta prieš dvasiškiją. Ar yra reikalas ir todėl visuo katalikų bažnyčios žaizdą, svarstyti, kas yra tautos gy raštininkai nuo šito sunkaus
kad norint būti svečių aky
dalininiai blaivininkai.
venime branduolis*) ir kas
gi ištikrųjų musų laisvama
darbo atsisakė.
Prisiėjo
Nenoriu savo draugų ir se geru, užtenka paremti niškieji “patrijotai” neat menė privalo juo rūpintis. kiti dėl to pat liūdėjo, visi kevalas.
žmones teisti, bet dažnai aukomis jų prakilnų darbą, randa nei vieno sau patin Todėl dar sykį meldžiame vienok akylai sekė bylą. By Šiaip ar taip Čenstakavos mums kreiptis į valdžią ir
teisiau patsai save ir ta ir tuomet žmogus esi jau kamo asmens iš visų lietuvių visas draugijas kuogreičiau- la parlipo ne tik visai Rusi drama beabejo išnaujo su- štai ką męs iš valdžios gavo
riau: “Tavo padėjimas nėra blaivus, nors vis girtuokliau kunigų? Laikas butų anti- siame laike prisiųsti mums jai, bet ir Europai. Faktas žadįs lenkų visuomenėje ge me: ji prisižada per apgrinei kuklus, nei garbingas. tumei, patriotas — nors gė klerikalams suprasti, kad narių skaitlių ir valdybų ad užmušimo vienuolyne, vie rus norus ir gerus jausmus. kultūros departamentą kon
Matai piktą kurį daro svai dytumės savo kalbos ir t.t. klaidinant visuomenę su pa resus, virš paduotų adresų. nuolių nepadoraus elgimosi Čenstakavo vienuolyno at troliuoti lietuvius išeinan
Pasitikėdami, jog nė vie buvo seniai žinomas, kaip gimimas ir geresnis susitvar čius ant farmų, prižada net
ginantieji gėrymai, o užtari Man rodos, neužtenka aukos našiomis nesąmonėmis patįs
na draugija neatsisakys iš tik suėmė Macochą. Bet in- kymas jau rodo gerą pra pasirūpinti, kad lietuviai
už juos; tavo pavyzdys gali išaukštinimo. užsitarnavi- išsistatote pajuokimui.
gautų faunas ant išmokėji
ne vieną išvesti iš kelio. Ne mui, bet'reikalinga ir dar Gerbiamieji! pasilaikyki pildyt tos savo priedermės; domios buvo visos šios isto džią.
rijos smulkmenos ir jos vei Pagaliaus kiekvienam ti mo per valstijines bankas;
gana to. Tu atiduodi paguo bais parodyti, kad ištikrųjų te sau tokius “faktus” apie pasiliekame
Su pagarba
kėjai: Damazas Macoehas, kinčiam žmogui Macocho prižada duoti valdišką ins
dą maringąjai piktybei ku esame verti paguodonės ir kun. Tumo “amerikiečių iš
Izidorius Starcevskis, Elena byla beabejo bus naudinga truktorių arba pamokintori jokios paguodos neverta, pagarbos. Ant nelaimės niekinimą”! Vietoj’ to — Vardan
tiktai prakeikimo, nes nuo amerikiečiai blaivybe bei pamokinkite visuomenę, su Chicagos Lietuvių Draugijų Macochienė ir kiti. Bvla
•» iš- tuo, kad pažadįs prie reflek ją, kuris lankysis ant far
pat tvano apjakino žmoni patrijotiškumu šiame laike teikite jai ką nors naudin Sąjungos Centralinė Valdy vilko aikštėn blausiausią sijos. Ir, mano nuomone, tik mų ir pamokįs apsigyve
tuomet buvusią vienuolyne džiaugties reikia, kad ši byla nusius lietuvius, kaip rei
ją”. Užmetinėjo man uni negali pasigirji. Kas skaitė gesnio. Dirva prieinama vi ba.
netįvarką ir didžiausią kai buvo viešai svarstoma. Kuo- kia žemė dirbti, kas kur ge
versiteto vyrai, buk dalinės kun. Tumo paskaitos dalį siems ir darbo yra užtekti
kurių vienuolių doros nu aiškiaus pasirodė žaizda, tuo riau sėti arba auginti, kur
blaivybės esant aukštesnė (buvo atkartota ir “Žvaigž nai. Lai kup. Tumas “nieki
PROTOKOLAS 13.
puolimą. Štai valsčiaus raš lengviau bus ji pagydyti. geriau išleisti ūkės produk
platformė, negu pilnosios dėje”), tas pilnai sutiks su na amerikiečius” Lietuvoje,
tus ir t.t. Žada net tam tikrą
tininkas Dkm. Macoehas
blaivybės. To aš niekados autoriaus šventa teisybe.
o jums butų patartina, kad Pagelbinė Sąjunga Lietu Jieško sotaus ir linksmo gy Žaizdų slėpimas ir jų negy- pamokinimo knygą išleisti
ir
neužgvniau. Tikrai tai buvo Panašus aiškinimai
čia, ant vietos, užsiimtumėte viams Immigrantams venimo ir tuo tikslu stoja... dymas veda į visiška orga lietuviškoje kalboje. Štai
paskaitos
apie
šią
“
aukso
mano priežastis, kurios dėlei
nizmo sunykimą. Bažnyčiostuomi, kaip vadinate, “nie
Philadelphia, Pa.
vienuolynfan, kur jį lengvai gi priešų pasidžiaugimai Jos kame yra dalykas. Čia visai
apleidau tą platformą; nes ji šalį” musų tėvynėje turi be kinimu”. Vietoje tuščių už
Kovo 1912 m.
priima. Jis greit inpranta į sūnų nenubaidys. Priešai ne tas, kuo užsiima musų
galo didelę svarbą, nes dau
buvo man peraukšta.
sipuldinėjimų
surengkite
1. Susirinkimą atidarė vienuolyno formas, tečiau visuomet ras progą juokties įvairi agentai, kurie parda
Kai-kurie mano brangiau gumas musų brolių visai ki čia panašias paskaitas apie
vinėja kompanijų žemes ir
sieji bičiuliai (taip vadina taip įsivaizdina amerikiečių girtuoklystės kenksmingu kun. J. Kaulakis. 2. Proto nemaino žemo būdo ir neš iš to, kas jiems akį duria.
lotus; čia žemė vra nors
sielos,
nemaino
kolas perskaitytas ir vien varios
mi nuosaikieji gėrikai arba gyvenimą.
mą, apie jaunuomenės ištau
*) Atsiminkime Jėzuito įvairiose vietose superkama
daliniai blaivinihkai) Užlipo Nieks šiandien negali už tėjimą, o mes katalikai su balsiai priimtas. 3. Atstovės savo biaurių siekių, kad
ant tos platformės, būdami ginčyti, kad išeivystė silp noru klausysime ir pagerb Z. Baranauskienės rapor po uždanga vienuolyno už Mohlo išsitarimą: lenkvstė tos fanuos, bet stovi arti
įkaušę, ir nustojo savo lyg nina Lietuvą, nes jaunuo sime jūsų tokį lietuvių ame tas priimtas. Atkeliavo šios ganėdinti tik savo brutatiš — tai branduolis, katalikvs- viena prie kitos, ir tą pirki
mą valdžia prižiūrės ir kon
ypatos: Julė Muškauskaitė kus jausmus. Čia randa jis tė kevalas.
svaros; o kai-kurie dar dau menė, vienintelė Lietuvos rikiečių “išniekinimą”.
Paimta iš “Vilties”. troliuos. Musų gi rolė čia
pas savo pusbrolį 211 N. vienmintį, tokį pat paleistu
giaus nustojo negu lygsva viltis, keliauja Amerikon,
M. P. Brazauskas.
bus visai antraeilė, nes męs
Fairhill st., Phila., Pa., An vį, kaip jis, kitą vienuolį
nežiūrint ar kam reikia, ar
ros, net nupuolė žemyn.
tanina Makusytė pas pusbro Starčevskį ir tamsius dar Vaistai, kuriuos naudoja tiktai patarpininkausime tar
Bliondinas turėjo didelį ne. Lietuvos inteligentai at
pasisekimą ant tos aukšto kreipė į tą dalyką atidą ir LIETUVIŲ DRAUGIJŲ lį 1311 So. lOth st., Sheboy- bus išvien dirba: vagia vie visos civilizuotos tautos, bū pe musų pirkėjų, pardavėjų
gan, AVis., Marijona Kisie nuolyno pinigus, paleistu tinai turi būt geros. Visose ir valdžios. Tai ir viskas.
sios platformės, nes jisai sa pradėjo galvoti, kaip čia su
ATIDAI.
liūtė, pas brolį 1313 So. vauja, girtuokliauja. Vrenuo kalbose žmonės giria Anchor Apie kolonizacijos vietą
ko ant pririštos virvės sker mažinus išeivystę. Pasirodė
sai Niagaros. Keli iš jo klau tuoj laikančiuose straips Triųsu Centralinės Valdy Front st., Phila., Pa., Kazys, lyno vyresnieji, lyg žino, lyg Pain Expellerį nuo reuma męs jau rašėm aname laištizmo ir visokių muskulinių kelyj, kurį išsiuntinėjome į
sytojų galėjo sekti jį be įsi niai: “Neikit Amerikon” ir bos Chicagos Lietuvių Drau Matas Jusei pas švogerį 220 nežino, bet nekliudo
žeidimo? Malonusis senas tam panašus, bet tas negalė gijų Sąjungos leidžiama N. Brandyvvine st., Phila., O štai inteligentiška pa ir nervų skaudėjimo. 25 ir visus Įžymesnius lietuviu
veikėjus ir redakcijas. Čiobičiulis sakydavo: “Tempe jo atnešti pageidaujamųjų knygutės 10,(X)0 egzeihplio Pa. Minėtos ypatos buvo Są- nelė Elena Križanauskaitė, 50c.

rancija (susilaikymas) vi
suose geruose dalykuose,
(THE FRIEND)
bet pilnoji blaivybė arba su
K&tolikiikas Laikraštis
silaikymas nuo to, kas pasi
Pašvęstos Amerikos Lietuvių
rodo piktu”. (Exprovost
Katalikų Reikalams.
Eadie, J. P. in Everybody’s
— Organas 8. L. R. K. A. —
Monthly).
Išeina iš Wilkes-Barre, Pa., kas
Šitas straipsnis pilnai su
ketvirtadienis.
tinka su anuo straipsniu, ku
A. L. R. K. K. Sąjunga - Leidėjai. ris neseniai buvo patalpin
kalendoriuje:
Kun. A. Kaupas — Redaktorių* tas Kau\o
“Dieve Padėk”, su antgalVisas korespondencijas, raštus, viu: “Kokios rųšies alko
pinigus už prenumeratą, darbus
ar apgarsinimus visada reikia holikai pavojingesni”?
siųsti šiuo adresu:
Tai yra tvirtas argumen
tas, kad tiesa yra tiktai vie
“DRAUGAS’’
na, nes žmonės neturėdami
314 R. Market St.,
WILKE8-BARRE, PA.
jokių sąryšių nei kalboje,
nei kitose aplinkybėse, net
Ar bus tai spauzdinimas konsti
tucijos, ar plakatų, ar tikietų ar kitoje pusėje oceano vieno
kitokie į tat panašus reikalai, rei dai galvoja!

DRAUGAS

nai tik atkartosime, kad ma
nome pradėti lietuvių kolo
nizavimų nuo rytinių valsti
jų, būtent: Nevv Yorko, Nevv
Jerscy, Mass. ir Conn. — ir
tose valstijose bus koloni
zuojama išviso trylika pa
vietų, kurie visose tose vals
tijose vienas su kitu susisie
kia ir padaro vienų didelį
plotų žemės suvirs 400,000
akrų.' Butų, taip sakant, tik
ra “Lietuviška gubernija”.
Tiek męs dabar turėjome
paaiškinti. Plačiaus gi bus
aprašyta knygoje, kurių ne
trukus rengiama išleisti su
aprašymais ir mapomis; ten
bus išdėstyta visas tas mil
žiniškos kolonizacijos plianas, kurį valdžia paremia,
nes ji nori lietuvius apkolonizuoti, taip lygiai kaip ir
švedus: lietuviai ir švedai
yra Amerikos akyse, kaipo
geriausi žemdirbiai ir suma
nus prie žemės žmonės.
A. M. Marius.

Laiškas Redakcijai.

Istoriški, šalti, be ironiškumo paminėjimai užgauti
juk nieko negalėjo...
Kad jau p. Pijus O-kas ne
supranta žodžių prasmės, tai
matyti iš jo korespondenci
jos išsireiškimų, kur jisai
kunigus, stovinčius ant mo
kytojaus laipsnio, pavadino
piemenimis, kas su lig tų žo
džių prasmės, su kunigo pa
šaukimu nesutinka, o tikin
čius avimis. (?? Red.)
Kas jau rodos tų dviejų
žodžių prasmės nesuprastų.
Visoje mus plačioje Lie
tuvoje jie teturi gana žemų
prasmę. (?! Red.).
Paveizdon: jei kas kų at
lieka, — padaro blogai, pa
tvirkusiai, tai'tokiam sako,
kad pasielgia, arba padarė,
kaip piemuo.. . O jei kas sa
vo užduotį atlieka, kvailai
arba paprastų dalykų nesu
pranta, — tokiam sako, —
tu taip kaip ir avis...
Na, o p. Pijus O-kas su
šiais žodžiais, stengiasi iš
lėkti net į padebesius.
Pagalios, kaip tai nebūtų,
bet aš vis-gi labai meldžiu
gerbiamojo “Draugo” ko
respondento neteisingų, že
minančių T. M. Draugijų ir
jos kuopos aprašymų nepadavinėti.
Su pagarba
T. M. D. 3-čios kuopos ir pa
skaitų pirmininkas

Meksikos kraujo upeliai, moterų lr vaikų ašaros ir abelnas gyventojų
skurdas — tai Morgano'ir jo draugų darbai.

Susiv. Uit. R.-Kat. Amerikoje Įsteigto
1886 m. konstitucija.
e). Daboti, kad visi sąnariai imantiejie gautų
organą.
11. Kasierius priima mokestis, surašo ineigas
ir išlaidas ir drauge su sekretorium siunčia
pinigus j Susivienyjimą. Kuriose kuopose nėra
kasieriaus, jojo pareigas atlieka prezidentas.
11. Kuopos privalo nors keturis kartus į me
tus laikyti susirinkimus, kad sudėjus mokes
čius ir apsvarsčius kuopų reikalus. Susirinki
mai pridera laikyti Sausio, Balandžio, Liepos
ir Spaliaus mėnesiuose.
Pasarga. Kas pasakyta apie kuopų sutvar
kymą, tatai tinka ir draugijoms.
STRAIPSNIS VI.

Draugijų ir kuopų priedermės.
1. Vietinių draugijų ir kuopų, prigulinčiųjų
j Susivienyjimą, vyriausybė ir kiti sąnariai pri
valo daboti, kad j Susivienyjimą neįsigautų
perseni.
2. Priimant į draugiją arba kuopą naują są
narį, reikia kad jį pristatytų susirinkime nors
du pilnu sąnariu (mažoje kuopoje užtenka vie
no).
3. Kilus abejonei ;ųne naujojo sąnario svei
katą, reikia pareikalauti paliudyjimas nuo gy„ dytojo.
4. Kilus abejonei apie senumą, pareikalauti
metrikų, arba bent dviejų asmenų su parašais
ir prisiekimu paliudyjimo.
5. Draugijų ir kuopų paliudyjimua siųsti
Centrališkojo Susivienyjimo prezidentui.
6. Jeigu draugijos ar kuopos priimtų netei
sėtai kokį sąnarį, perseną arba ligotą, Centra1 iškas Susiv. Komitetas gali, net po kelių metų,
tokį išmesti iš Susivienyjimo, negrąžinant jam
įmokėtų jau mokesčių.
7. Jeigu toksai neteisėtai priimtas sąnarys
numirtų, gali būti atsakyta jam pomirtinė.
8. Kuopos ir draugijos, dėliai apšvietimo,
turi įsisteigti nors mažus knygynėlius ir tam
tikslui rinkti kokiu nors geru budu pinigus.
9. Butų geistina, kad Susivienyjimo kuopos
užsiimtų savo kuopų naudai teatrališkais rody
mais.

“Draugo” No. 9—12. p.
Pijaus O-kas žinutėje “Iš
Brooklyn, N. Y.” apie T. M.
1). 3-čios kuopos paskaitas.
STRAIPSNIS VII.
Stebėties reikia, kaip tai
Kuopų ir draugijų išlaidos.
1. Knygas draugijos ir kuopos užlaiko savo
neteisingai korespondentai
lėšomis, taippat pinigus siunčia į Susivienyjimą
mėgsta rašinėti į laikraš
ir kitus reikalus atlieka savo lėšomis. Kaip ve:
A. J. Ramanauskas.
čius, šmeiždami draugijas—
a). Delegatus į Susivienyjimo Seimą siunčia
“Karalius” Morganas komanduoja Amerikos armiją. — “Šaukite!”
— savo lėšomis.
P. S. Kaslink “Laisvosios
kuopas.
b). Steigia savo lėšomis sau knygynus ir
Jei neteisingomis ir nesu- Minties”, tai mes nieko ne centro.
liaus skaitė inėjimus ir išėji skaityklas. Gauna dykai tik Susivienyjimo lė
PROTOKOLAS
išleistas knygas.
gromuoliotomis
žiniomis turime. '
Tai-gi prieš ateinantįjį 25-toj o Seimo Susivienijimo mus, tame dėl. Toluba parei šomis
2.
Jeigu
kuopos ar draugijos vyriausybė ar
T. M. D. 3-čios kuopos du seimą tegul Centro bei kuo
naudojasi “Kova, Keleivis,
kalavo,
ydant
butą
pasaky

ba
kitas
patikėtas
sąnarys nudangintų kuopos
ar Laisvė”, tai jau nieko ste rįs atidarytos visiems, gali pų valdyba pažiūri gerai į Lietuvių Rymo-Kataliku ta kam ir už ką išmokėta, o ar draugijos pinigus, atsako tik toji vieną drau
bėtino, nes tai paprastas jų jei kas nori, platinti “Drau savo darbus, apsvarsto visus Amerikoje, atsibuvusio- sekr. to neskaitė. Sekr. K. gija arba kuopa, ir jeigu tai buvo mokestis į
Susivienyjimo kasą, reikia antrusyk rinkti ir
• jo Birželio 7-toje, 8-je
amatas, prie kurio juos pri gijų”, ar “Draugų”.
Krušinskas
paaiškino,
kad
siųsti pinigai Susivienyjiman.
reikalus ir seime visi išvien
ir 9-je dienoje, 1910
A. J. R.
veda galutinos etikos nuo
kasierius nepadavė tą paaiš
pataisysime, kas yra negera.
STRAIPSNIS VIII.
m. mieste Ply
koto nusmukimas.
kinimą,
dėl
to
negali
to
pa

Tuomet prasiplatįs SusivieOarteriai.
mouth, Pa.
Bet kad “Draugas” priė
sakyti. Pagalios kasos glo 1. Draugijos, o jeigu reikia, tai ir kuopos,
nvjimas, prasiplatįs “Drau
(Tąsa).
mė tokių žinių... tai jau rei
bėjai parodė kasos stovį ir gali išsiimti iš Susivienyjimo čarterį, kurį val
gas”, kuris neš lietuviams
Sus
iv.
Liet.
R.-Kat.
Am.
džia leido Susivienyjimui dalinti savo draugi
kia stebėties... (Redakcija
Sereda. Birželio 8-ta d. yra taip:
tikrą apšvietą.
joms, kaipo Susivienyjimo šakoms. Valdžia
nevažinėja korespondencijų
pripažįsta už legališką tik tą draugiją ar kuo
Mahanoy City, Merchant
Reikalai.
Ign. Balčiūnas, sekr. 1910 m.
pą, kuri turi iš Susivienyjimo čarterį.
tikrumo tyrinėti. Red.).
♦Trečioji sesija.
Trust Co.
$10.762.38 2. Čarterį draugija iš Susivienyjimo gauna
*
P. Pijus O-kas, kiek ma
Seimo vedėjas atidarė 3- Plymouth First Nat’l
dovanai.
Skaitydamas “Draugų”,
Ant čarterio turi būti parašas Susivienyji
tyti iš jo rašto, arba negir patėmijau keletu korespon CENTRO SEKRETO . čią sesiją 9:25 vai. ryte, ža Bank
7.897.10 mo3. prezidento,
sekretoriaus ir kasieriaus.
RIAUS
ATIDAI.
dėjo pats T. M. D. 3-čios dencijų bei straipsnelių apie
dindamas delegatus prie Pas kasierią kun. V. Stak
Pasarga I. Jeigu draugija, turinti čarterį, at
kuopos paskaitų, arba klau Susivienyjimo reikalus. La Šiais keliais žodžiais no tvarkos; potam sek. K. Kru nevičią
nuo Susivienyjimo, tuomet ji privalo
2.284.56 simestų
čarterį
sugrąžinti
į Susivienyjimą.
•
______
sydamas nesuprato žodžių bai tad yra naudingas daly riu atkreipti gerb. centro šinskas perskaitė delegatą
STRAIPSNIS IX.
prasmės.
Viso $20.944.04
kas savo nuomonę išreikš sekr. p. K. Krušinsko domę surašą ir buvo išduoti dele
amžius.
T. M. D. 3-čia kuopa netu ti. Butų taip-gi pageidauti į vieną mažą dalykėlį: — gatams ženkleliai.
Ant įnešimo delegato St. 1. Į pirmąjįĮstojančiųjų
skyrių
gali
kiekvienas
ri jokio tikslo rengti paskai na, kad daugiau kas dabar centro sekretorius visai ne- Telegramas su linkėji Anueausko likosi atidėta to sveikas asmuo nuo dvylikos įstoti
lig penkiasdešim
tas išniekinimui ir šmeiži prieš 27 seimų pakeltų to tėmija kuopą viršaičią adre mais iš Baltimorės, Md., nuo liaus, kuomet bus suneštos ties metų amžiaus.
mui Romos katalikų, arba kius klausimus. Aiškus da są. Yra patirta, kad persi kun. Lietuvninko. Komisija kvitos-knygutės ir komisi 2. Į antrąjį skyrių gali įstoti kiekvienas nuo
dvidešimties lig keturiasdešimties penkių metų.
kitokių, bažnyčių bei kuni lykas kad Susi vienyj imas mainius kuopos viršaičiams, išsiuntė telegramą į>šv. Tė jos suvestos visos skaitlinės. 3. Į trečiąjį skyrių gali įstoti kiekvienas nuo
lig keturiasdešimties metų.
gulietuviams yra naudinga, nors šie ir pasirašo ant mo vą. ir išdavė raportą, jog iš- Pertrauka sesijos ant 10 dvidešimties
4. { ketvirtąjį skyrių gali įstoti kiekvienas
Antra, T. M. D. 3-čia kuo nes gauna pomirtinės $150. kesnių blanką savo vardus- kaščią yra $13.00 ir už atsa miliutą.
nuo vienų metų lig dvylikos metų.
pa nė nepriimtų tokių refe- ir prakilnų laikraštį “Drau pavardes ir adresus, kaip< kymą likosi priimta.
Telegramas su velvjimais
STRAIPSNIS X.
rantų, kurie savo paskaito gų” už metinės mokesties nauji kuopos viršaičiai, bei Seimo vedėjas pranešė, nuo 11-tos kuopos iš WaterĮstojimo mokestis.
mis užsipuldinėtų ir žemintų tik 2 dol. 60c. Tai čia to nau centro sekr. visokias korės kad dar negavo knygučių bury, Conn. likosi priimtas
1. Įstojimo mokestis yra taip sutvarkyta: nuo
vienokį ar kitokį tikėjimų ir dingumo gal tik aklas nema pondeneijas ir siuntinius nuo padėtą pinigą bankoje.
Seimo vedėjas užklausė dvylikos lig dvidešimties metų mokama 50 cen
; nuo dvidešimties lig trisdešimties metų
tuomi užgauliotų tikybinių tyti. Bet dėlko taip dauk siunčia ant senąją kuopą Apie tai aiškina kn. S. Pau- delegatą ar turi būti skaity tų
$1.00; nuo dvidešimties lig keturiasdešimties
pažvalgų žmogaus jausmus. lietuvių priguli į svetimtau- viršaičią vardą ir adresą. tienius, jog kasierius G. Lai- ti protokolai iš eentrališką- metų — $2.00, ir nuo keturiasdešimties lig pen
T. M. D. yra bepartyviška, tiškas draugijas? Čia gal Dėlto būna daug keblumą: binis nepridavė. Po trumpu ją mitingą, buvo išrinkta, kiasdešimtiems metų — $3.00.
Vaikai įstojimo jokio nemoka, tik papras
bet grynai tautiška organi yra nesusipratimas pačių nors naujieji kuopos viršai varstymų ant kun. Pautie- kad peržiurėjus tuos proto tą 2.bertaininę
arba metinę ($2.50).
zacija, kuri nieko neturi nei kaikurių lietuvių, bet taip čiai ir mato, kad siuntinis riiaus įnešimo, likosi išrink kolus, komisija: M. Toluba, 3. Jeigu susitartų, įsirašyti susyk nemažiau
kaip 25 asmens arba bent iš tiek jau asmenų
už, nei prieš tikėjimus.
gi kuopų sutvarkymo kaltė. ar korespondencija yra ti du delegatu: K. Valiuko- V. Stanley ir J. Vasiliaus draugija,
tai jie, prisirašydami į Susivienyji
Paskaita Račkausko “Die Pritariu p. Brazauskui, kad siųstas kuopai, bet juk be nis ir P. Mikalauskas, kat kas.
mą, įstojimo moka tik pusę sulig jų amžiaus.
vų pavydumas” nebuvo su ištikrųjų reikalingi apmo adresanto neatidiarysi, nes riems buvo raštu išduota?
Knygius kun. Vizgirda iš
STRAIPSNIS XI.
tai
draudžia
*krasos
teisės
rengta vienokios ar kitokios kami kolektoriai. Lietuviai
paliepimas su Susiv. ants davė raportą, kad randasi
Sąnarių priedermės.
tikybos išniekinimui, kaip paprastai nesiskubina sudė Na, tada ir vaikščiok nuo paudu nuvažiuoti ir atgauti prie jo pinigą $45.53, ant
Pirmojo ir ketvirtojo skyriaus mokestis. •
korespondentas
stengiasi ti reikalingų mokestį, ateiti Kaipošiaus pas Ainošiąi nuo G. Laibinio knygutes ir įnešimo dėl Piliaeko, rapor 1. Kiekvienas tikras Susivienyjimo narys pri
kasmetai užsimokėti į Susivienyjimo kasą
priparodyti. Ar-gi toj’ pa- su tuo tikslu į susirinkimus, Gi kaip organe paduotuose visus raštus, kurie tik Susi tas likosi priimtas. Pradėta valo
po $2.50 ir tautiškųjų centų — 10c. į metus
sakytoj ’ buvo žeminta Ro bet kuomet pas jį nuėjus kuopą viršaičią adresuose vienijimui priklauso.
Tie pinigai turi būti išmokami iš aukšto už vi
(Toliau bus. )
sus metus arba kas bertainį taip:
matyties,
tai
panašią
daly

mos katalikų arba kitokių pareikalausi, jis tuoj užmo
Mandatų komisija išdavė
Sausio bertainyje — $l.l0c.
bažnyčių — tikėjimas.
ka ir dar padėkoja. Neatėję ką esama gana daug.
raportą, pripažindami Joną 8. L. R. K. A. NARIŲ DOMAI.
Balandžio bert.
— .50e.
Liepos bert.
—
.50c.
Jau iš pačio paskaitos už- lietuviai į susirinkimus, turi K. Raišelis, 84-tos kp. Sekr Kučinską iš 1-nios kuopos Praeitą savaitę krasa (pačtas)
Spaliaus
bert.
—
.50c.
vardyjimo galima suprasti visokių išaiškinimų, bet kuo
tikrų delegatų. Likosi pri sulaikė organo siuntinėjimą šiems 2. Antrojo ir trečiojo skyriaus mokestis yra
:
PRANEŠIMAS.
apie kų paskaitų kalba. — met lieka išbraukti, kelia
imta. Potam 7-tos kuop. pa nariams
ne bertaininė, o tik mėnesinė ir, sulig amžiaus,
B. Mališauskas, 226 Sagamorc mokama
taip:
Dievų pavydumas.
triukšmų ir tuomi pats atsi Šiuomi pranešu, jog 27tas reikalauta 6-ią delegatų, St. Rsplen, Pittsburgh, Pa. Albi
21 m 11 sk. 28c. -- III sk. — 49c.
Nuo
20
lig
Paskaita kalba apie daug traukia ir kitus atbaido nuo Seimas atsiliks So. Boston, ant ko kilo didelė diskusija, nas .Turčius, 92 Boffom st., W.
— 50c.
29c.
22
21
Lynn, Mass. Ad. Žintalis, 50 Hali
Dievų, o Romos'krikščionių Susivienyjimo. Tai-gi tų da Mass., gegužio 28-29-30 die bet pagalios likosi priimta st.,
— 51c.
30c.
23
22
Boston, Mass. Ona Oedraitienė
— 52c.
31c.
24
23
bažnyčia tepripažįsta tik lykų reiktų gerai apsvarsty nas (May) 1912 m. Kuopos tik 5-ki delegatai. Joną Klu 2169 E 21st st., Cleveland, Obio.
— 53c.
32c.
25
24
Aižė Outauskiutė, Sound Beaeb,
vienų Dievų.
ti.
turinčios 20 narių, gali siųs są iš 20-tos kuop. pripažin Conn.
—
54c.
33c.
26
25
Vladas Ivanauskas, 223 Tn— 55c.
34c.
Tai kur jau rasti tuos ki
Toliaus reikalingas geres ti vieną delegatą, turinčios ta pilnu delegatu. 86-os kp dia st., Elizabeth, N. J. J. Selpetai26
27
— 56c.
35c.
28
27
tus Dievus?...
nis sutvarkymas mirtinės. 50 narių taip-pat gali siųsti iš Poringe., mandatas atmes čiutė, 926 .Tessup st. ir Al. Kaspa— 57c.
36c.
29
28
raičiutė, 130 Wnlnut st., Philap. V. K. Račkausko pa Čia tame yra dalykas, kad tik vieną delegatą. Kuopos tas, nes nepriguli toji kuopa delpliia,
—
58c.
37c.
30
29
Pa.
—
59c.
38c.
31
30
skaita “Dievų pavydumas” dauk kartų pomirtinė nebū kurios neturi paskirtos na prie Susiv. dar 6-šių mėne
— 60c.
39c.
32
31
tai rinkinys ir senovės Grc- va greitai atiduota, net tę rių skaitlinės, su centro val sių.
— 61c.
40c.
33
32
S. L. R. K. A. Kuopos
kų, Romėnų, Egiptėnų, Žy siasi lig ateinančiojo seimo. dybos žinią, gali dvi susidėti Linkėjimai nuo Tzd. Nau— 63c.
41c.
34
33
Susirinkimas.
— 65c.
42c.
35
34
dų ir kitų senų tikėjimų mi Tas negali žmonių pritrauk krūvon ir siųsti vieną dele siedos iš Chicago, III. ir nuo
— 67c.
43c.
36
35
tologijos, kur išguldoma, ti, bet tik atstumti. Žinoma, gatą. Seiman delegatai turi Lietuvių Mokslo Draugijos 84-ta kp., Meriden, Conn.
_ 69c.
44c.
37
36
— 71c
45c.
kaip senoviški dievai vienas tas atsitinka no be priežas būti renkami sulig nuspren iš Vilniaus likosi priimti. — Nedėldienį 7 d. balandžio,
38
37
— 73c.
46c.
39
38
kitam buvę pavydus ir t.t. čių; bet reikia tas priežastis dimą 26 seimo protokolo, K. Krušinskas atskaitė ra 3-čią vai. po pietą, Turu
— 77c.
48c.
40
39
Na, p. Pijus O-kas su savo sumažinti ir išrasti pageri Baltimore, Md.
portą apie Susiv. stovį, ant Hali svetainėje, Pratt Str.
Tolians bus.
25-tojo seimo pasirodė, jog Kviečiama visus narius ir
recenzija T. M. D. 3-čios kp. minui būdų. Tankiai atsitin Su augšta pagarba
J
randasi pilną sąnarių —, atsivesti naujus prisirašyti.
paskaitų, atsidūrė net Ro ka toki dalykai iš priežas
Jonas Rikteraitis,
K. Raišelis, kp. sekr.
moje. .. Kur jau logika? . ties valdybų: ar tai kuopų ar
S.L.R.K.A. prez. suspenduotų. .. viso..., to
-

t

t

✓

gan savo ingaliotinį ginti iš
tremtųjų reikalams. Dabar
tasai ingaliotinis mušė tele
gramą Caricinan, kur prane
ša visa einą geryn, Geruogenas ir llijodoras gavę naujų
apgynėjų-darugų ir jie pa
sitiki ištremtuosius vėl grą
žinti.
Uždraudė siųsti “Lietu
vą”. Vyriausiojo cenzūros
komiteto (Peterburge) įsa
kymu uždrausta siuntinėti
Rusijon Chicagos “Lietu
vą”.
1 Anglija. Anglijos užsie
ninių reikalų ministeris, Ed
vardas Grei, gavo iš kara
liaus garbingiausią Anglijos
orderį — “Raiščio”. Tas or
deris duodamas buvo ligšiol
beveik išimtinai tik žmo
nėms iš karalių giminės.

necijon, kur jie bus svečiais
.talijos karaliaus.
Iš Italijos kaizeris važiuo
siąs ant salos Carfu, kur jis
□raleis savo trumpą vakaci
jų-

H Žemgalis atrastas. Chris
tiania, Norvegija. Leonas
Amundsenas, brolis Roaldo
išvažiavusio j ieškoti žemga
lio apgarsino tokią telegra
mą: “Hobart, Tasmania,
Ketvergas kovo 7 dieną 1912
m. Žemgalis atrastas 14-17
gruodžio 1911 m. Visi svei
ki. Roald Amundsen”. Jei
gu tad tikra teisybė, tai gar
bė pietinio žemgalio (poliuso) atradimo teks norve
gams.
T Naujas premieras. Wellington, Naujoji Želandija.
Kovo 24. — Agrikultūros
1 Flamarijono jubilėjus. ministeris Thomas MacKenŠiomis dienomis Paryžiaus zie likosi išrinktas Naujosios
mokslo vyrai iškilmingai Želandijos premieru 72 bal
minėjo 50 metų sukaktuves, sais prieš 9. Ligšiol Naujo
kaip besidarbuoja mokslo sios Želandijos premieru
dirvoje žinomasis prancūzų buvo Sir Joseph George
astronomas gamtininkas Ka Ward’as.
milis Flamarijonas. Nors T Nuskendo laivas. Angli
daugelis ir nesutinka su jo jos kanale kovo 18 dieną su
teorija apie astronomiją, te simušė du laivu. Laivui
čiau prancūzų “Mokslo Aka “Ocean” pramušė šoną,
demija” pripažino jo veika vanduo tuoj pradėjo bėgti ir
lams augščiausią dovaną; laivas į valandą laiko pasi
Flamarijono veikalai yra iš juto jau ant marių dugno
versti į visas pasauliuo kai bestovys. Žmonės kaikurius
bas ir lietuvių kalboje turi pasisekė išgelbėti, bet auk
me vieną jo knygelę “Ste- sas $5.000,000 nuskendo.
11a”. Flamarijono knvgu
T Cirkas upėje.
Drau
kalba pasižymi dideliu vaiz
gija cirko
“Bernabo”
dingumu ir poetingumu.
norėjo Vengrijoje perei
1 Rado auksą. Sibirijoje ti į kitą pusę upės Duno
palei nedidelio Liamurės jaus. Kadangi dauk upe ėjo
upelio, intekančio Amūro ledų, negalima buvo luotais
upėn, netoliese pačto stoties persikelti. Sumanė jie iš me
Balba rusų ir kynų darbinin džių nupinti trioptą ir juo
kai netyčia užtiko aukso pervažiuoti. Taip ir padarė
smiltį. Jie slapčia pradėjo Bet, įvažiavus į upės vidurį
kasti ir sijoti auksą. Tečiau pradėjo dėlei ledų krušaties
vyriausybė greitai sužinojo skendėti. Nuskendo trįs
Dabar susidarė bent kelios žmones, visi žvėrįs ir paukš
bendrovės, kurios gavo iš čiai bei visas cirko turtas.
vyriausybės tam tikrą liedi
IT Nelaimė kasyklose. Ru
mą kasinėti auksą. “N. Vr.’
praneša, kad kai-kurie pra sijoje Saratovo gubernijos
dėję derybas su anglais, no anglių kasyklose atsitiko ga
rėdami parduoti jiems visas zų ekspliozija. Žuvo apie 45
kasyklas. Prasidėjus vasarai darbininkai.
busią ten dideliausi darbai
H Socialistai prieš karą
Pradėję tyrinėti ir tolimes Berlynas, Vokiet. Kovo 24
nias apylinkes, palei Udilo ir — Vokietijos social-demoOrio ežeru ir toliau.
kratų organas “Vortvaerts
1 Lodziuje policija užklu aštriai užsipuola ant val
po nelegališką susirinkimą džios, kad ji daro plianus di
ir suėmė 23 žmones, prigu dinti kariškas pajiegas.
Laikraštis tikrina, ka<
linčius prie kairiųjų partijų
valdžios propaguojami plia
5 Vokietija. Du orlaiviu nai didinti laivyną ir armiją
(aeroplanu) lakiodamu ties galutinai užslogįs gyvento
Berlynu susimušė vienas su jus nepakeliamais taksais
kitu.
Orlaiviai sutruko Socialistų nuomone, valdžia
šmotelius, bet lakiotojai li esanti pasirįžus visą šalies
ko sveiki, tik vienas jų gerovę ir pirmyeigą paau
<oti karo Malochui.
draugas drūčiai susižeidė.

CHARLES DICKENS.

Oliveris Tvvistas.

žingsniais. Šnipas užlaikė tą patį tarpą ir, neatitraukda
mas nuo jos akių, sekė paskui.

XLVI.
Prižadėjimas išlaikytai

IR DOVANŲ 200

RUBLIŲ PRIEDO*)

išeina Kaune vieną sykį į mėnesį, kaštuoja tik
= —-

DU RUBLIU METAMS ==

Kaune ir visoje Rusijoje; pusmečiui vos tik 1 rubl., Užsienyje vi:
Iii siems metams tik 3 rub. su prisiuntiinu.
Lietauvaitė talpina įvairius straipsnius apie dorą ir visuomenę.
Lietuvaitė talpina visokius dalykus iš moterų klausimo.
Lietuvaitė veda Literatūros skyrių, kuriame galima rasti: eilių, apy
sakų ir kitokių daiktų.
Lietuvaitė rašo apie įvairias mokslo šakas, paduodama moksliškus
straipsnius.
.«
Lietuvaitė mokina, kaip reikia vesti moterų ūkė.
Lietuvaitė praneša, kas atsitinka gera Lietuvoje, Rusijoje ir Užsie
nyje.
Į -i
t
t ll i I
I
Lietuvaitė apsako Lietuvių Katalikių Moterų Draugijos veikimą.
Lietuvaitė siunčia visiems metams pietų sąstatą.
Lietuvaitė priima apgarsinimus, išreiškia atsigerinimus, duoda at
sakymus ant įvairių klausimų, m. ' !- •* "Į'
1
Lietuvaitė privalo būti ant kiekvienos ponios, šeimynįkės, tarnaitės
motinos, mergaitės stalo, be jos tikrai kultūriška moteriškė gyvent
neprivalo.
Lietuvaitė nuo 1912 metų pradžios pradės jau trečiuosius savo vei
kimo metus.
I
,K>*
Nesivėlikįte šį pirmąjį Lietuvos moterų laikraštį—Lietuvių Kat.
moterų Dr-jos organą, LIETUVAITĘ užsisakyti, skaityti, palaiky
ti, platinti, šelpti ir premijos 200 r. apturėti.
Lietuvaitės adresas: Kaunas Maculevičiaus namai prie Viešojo L.
K. Knygyno, Lietuvaitė. Pinigai meldžiama siųsti tiesiog j Redak
ciją “Lietuvaitės”.
1*) Kokiomis sąlygomis paskirta 200 rubl. “Lietuvaitės” skai
tytojai arba skaitytojui bus parašyta pirmajame “Lietuvaitės” nu
meryje 1912 metuose.

. A. Norkūnas,

TfiMYKITE LIETUVIAI.

Kelionė per jūres. Tūkstančiai
tūkstančių mūsų tautiečių ke
visokiu ženklu liauja į prigimtą šalį ir iš tenai
draugystėm, o y- atgal į Ameriką, o visi labiausiai
užganėdinti, kurie perka laivakor
patingai: iįokardu
tes pas:

Vienatinis Lietuvis Išdirbėjas

guzikučiu metaliavu, anameliotu
ir padengtu celluloid’u, šarpu, vė
liavų ir Karunu.
Man pavestus dar
bu* atlieku artis
tiškai.

M. A. Norkūnas
U2PR0SPECT ST., LAWRENCE, MASS.

Joną Nemeth’a
O kodėl? Nes turi gerą prižiū
rėjimą, parankią kelionę, kad tar
tum kaip ir pačios'kompanijos bu
tų pirkę laivakortes. Siuntimas pi
nigų greičiausias ir pigiausias pa
saulyj.

3 N. MAIN ST.,
WILKES BARRE, PA.

Honover Breiving Co.
Union Ticket

a

PIRMASIS LIETUVOS MOTERŲ LAIKRAŠTIS

„LIETUVAITĖ”

Rev. J. Sutkaitis,
2112 Sarah st., Pittsburgh, Pa.
Vertė JONAS KMITAS.
K. Strumskas,
190 High st.,
Brooklyn, N. Y.
— Sianakt jinai išeis, — tarė Faginas, — ir žinau,
Juozas Milašauckas,
ad tikrai padarys žygį, nea ji sėdėjo visą dieną namie, o
Forest City, Pa.
T. Kizevič,
žmogus, kurio ji bijosi, sugrįš vos švintant. Eikš su ma
Bos
167,
Minersville, Pa.
nim greičiau!
M. Karbauekas,
Nojus pašoko neatsakęs nei žodžio, nes žydas taip 52 G st.,
Sp. Boston, Mass.
juvo užsidegęs, kad ir jisai tuom užsikrėtė. Juodu slapta
J. Mikutaitis,
1327 Rebecca st., S. S.
išėjo iš namų ir skubindamiesi suvingiuotomis gatvėmis,
Allegheny, Pa.
atėjo į tą viešbutį, kurį Nojus pažino, kad tai tas pats,
J. Bartoševiče,
cur jisai apsinakvojo Londonan atvykęs.
4417 Marshfield avė., Chicago,III.
M. Urbanaviče,
Jau buvo po vienuoliktos ir durįs buvo užrakytos.
Box 33,
Thomas, W. Va.
Žydui negarsiai švilptelėjus, durįs tykiai atsidarė. Juodu
J. Antanaitis,
nesibelzdami inėjo vidun, ir durįs vėl užsidarė.
Bos 22
Swoyers, Pa.
Vos tik kudždėdamos, daugiau modami rankoms, Fa
J. Versiackas,
ginas ir kitas jaunas žydas, kurs juos įleido, parodė Nojui 65 Davidson st., Lowell, Mass.
Juozas Akevičius,
stiklines duris ir pamojo jam, kad užsislėpęs prisižiūrėtų P. O.
Silver Creek, Pa.
žmogystai, esančiai kitam kambaryje.
Vincas Staseviče,
349 Hamilton st..
— Ar tai šita moteriškė? — užklausė tasai, vos išGrand Rapids, Mich.
leizdamas balsą. Žydas linkterėjo.
Jonas Leipus
— Negaliu gerai matyti jos veido, — kuždėjo Nojus. 1022 Bay st., Superior, Wis.
Pr. S. Karzonas,
- Jinai žiuri žemyn, o žvakė stovi užpakalyje.
2422
W.
69th st., Chicago, III.
— Palūkėk tenai, — tarė pašnebždoms Faginas. Jis
St. Petruškeviče,
pamojo Barney’ui, kurs tuoj’ išėjo. Tame akimirksnyj 223 E. 6th
st., Mt. Carmel, Pa.
jaunasis žydas žengė į kambarį, ir lyg norėdamas patai
M. K. Petrauskas,
syti žvakę, perkėlė ją į tinkamąją vietą. Potam užšnekino 415 Middle st., Kenosha, Wis.
A. Urbanaviče,
mergina ir tokiu budu privertė ją pakelti galvą.
329 River st., Plymoųth, Pa.
— Dabar tai ją matau, — tarė šnipas.
Juozas Podžukynas,
1338 S. Canal st., Chicago, III
— Aiškiai? — paklausė žydas.
D«m. M. Andrulionis,
— Galėčia atskirti iš tūkstančio.
65 Davidson st., Lowell, Mass.
Jis greitai nulipo ir mergina tuoj’ išėjo per duris.
Ant. Tuškėnis,
Faginas patraukė jį kerčion, kuri buvo užtiesta uždanga Box 116,
Plymoųth, Pa.
Julius Bukantas,
lu, ir sulaikė net kvapą, merginai einat pro šalį. Jinai
77
a
Endicott
st., Boston, Mass.
išėjo per tas pačias duris, ką juodu buvo inėję.
Jonas Ramanauckas,
— Ša! — tarė jaunasis žydas, uždaręs paskui ją du 135 Ames st., Broekton, Mass.
ris. — Dabar.
B. P. Miškinis,
Box 124,
Montello, Mass.
Nojus dirstelėjo į Faginą, ir abudu šoko laukan.
F. B. Versocky,
— Po kairei, — kuždėjo žydukas, — pereik kairėsna 257 So. 33rd
st., So. Omaha, Neb.
ir laikykis kitoje pusėje gatvės.
Stan. J. Šaban,
Lewiston, Me.
Nojus taip ir padarė. Prie lempų šviesos jis matė Box 239,
Pr. F. Juškeviče,
einančią merginą, jau šiek tiek atsitolinusią. Ji.-.ai sekė
139 Jackson st., Lawrence, Mass
paskui taip toli, kaip jam rodėsi išmintinga ir traukė kita
Jonas Galeckas,
gatvės puse’, kad geriau prisižiūrėjus jos eisenai. Jinai 122 So. lst st., Brooklyn, N. Y.
Kun. A. Ežerskis,
kelissyk neramiai apsidairė ir vieną kartą sustojo, kad
5447 S. Wood st., Chicago, III.
praleisti du einančiu paskui vyru. Rodėsi, kad beeinant
A. Kazlauskas,
ji stengėsi įsidrąsinti ir eiti tvirtesniais ir lygesniais 2227 Forbes st.,
Pittsburg, Pa.

T Užsimušė. Garsus Vokie li Nukrito 1500 pėdų. Se
tijos orlaiviu lakiotojas vastopolis, Rusija. Kovo 24
Witte nukrito su savo orlai — Besižvalgydamas virš Se
viu ties Berlynu ir mirtinai vastopolio portų kariškame
biplane, liutenantas Alboužsimušė.
11 Japonijos opozicijos par krinoff su savo assistentu,
tijos protestuoja prieš savo nužudė biplano kontrolę ir
valdžią Jėliai nepripažini nuo 1500 pėdų augštumos
nukrito. Abudu ant vietos
mo Kynų respublikos.Parlia
mento opozicija išreikalavo likosi užmušti.
paskirti komisiją, kuri iš
dirbs įstatymą, verčiantį NeeliiKj'Tlf’Every Day
pripažinti Kynų republiką.
Inflnenzos aru.. irmedies užpuolimai naktimis
U 600 užmušta. Buenos Ai
arba kosulys ir die-,
res, Kovo 24. — Paraguv’- girnai jūsų raume
ii nusidirbi-'
jaus revoliucijonieriai galu nyse
mo, nepaguldys
tinai laimėjo savo kovą už jos, jeigu turėsit_
mušdami 600 valdžios karei
Dr.
vių. Prezidentas Petdro pa
sislėpė Araguy-jaus legaci Richter’io
joje Asuncione.
1f Kaizeris ant vakacijų
Berlinas, Vokiet. Kovo 22.
— Vokietijos kaizeris, drau
savo namuose ir
ge su kunigaikščiu Augustu tnojaue imsite
Wilhelmu ir kunigaikščiute vartot 25o. ir 50c. aptiekose.
Viktorija, išvažiavo trauki Sergėkis pamėgdžiotų vaistų.
niu į Vieną aplankyti Aus
r. o. narm a ss. m Mrf Mmt, sm r«k
nw>
n»o PUlė*
Pili** yr«
KlehUr'to Ooni
trijos karalių Franciškų
Tl.larln «u (įMėJJmo, 150. Ir M*.
*
Juozapą. Iš ten važiuos Ve

PainEipellorį

‘Draugo” Agentai.

agency.

Seniausia Lietuviška Banka Serai tone
Ir Visoje Aplinkinėje.
Agentūra Laivakorčių ant Geriausių
Linijų.

Elius, Alus ir porteris*
TIKRAS LENK1SZKAS LAGER.

Siunčia pinigas kas dien in visaL da

Atkreipkite savo atidą in produktą, Jūsų tautiečio iš

Bažnytinis laikrodis išmušė tris bertainius po vie lis svieto; taip gi perka ir išmaino ri
dirbamą. Sandėliai Buttonwood, Wilkes-Barre ir
tokius pinigus. Išdirba visokias doku
Nauticoke, o bravoras Danvillėj.
nuoliktos.. Dvi žmogystos pasirodė ant Londono Tilto. mentus Amerikos ir Lietuvos teismuose.
atidarytas kas dien nuo 8-toe
Emil Malinauskas, Manageris ir Prezidentas
Viena, einanti greitais ir smarkiais žingsniais, buvo mo tš Ofisas
ryto iki 9-tos vai. vak.
Abu telefonai.
teriškė, kure godžiai dairėsi aplinkui, lyg jieškodama ko Nedėlioję: nuo lOton iš ryto iki 5-tal
valandai vakare.
kio pageidaujamo daikto. Antroji žmogysta buvo vyras,
kurs selino paskui ją kuodidžiausiame šešėlyje, kokį tik
galėjo rasti pakeliui ir taikė savo eiseną prie josios, susto
V v- -V v
Union Ticket Agency,
damas, kada jinai sustodavo, ir vėl sėlydamas pirmyn, tOS Lackawanna Avė, Scranton, Pa.
kada anoji pradėjo eiti, — bet, kad ir smarkiausiai paskui Taip-gi turime savo krautuvėje dau
PIRKITF LABAI NAUDINGAS KNYGUTES
gybę visokiu maldaknygių ir svietiškų
ją sekdamas, nenorėjo visiškai pavyti. Taip juodu perėjo knygų visokiose kalbose.
PO VARDU
per tiltą nuo Middlesex į Survey pakrantį, kaip štai mo TELEFONAI: Naujas 303 — Bell 663
teriškė, matyt apsirikusi savo tyrinėjime visų sutiktųjų
pakelevingų, apsisuko ir grįžo atgal.
Tasai judėjimas Jau laikas užsisakyti 1912 metams
buvo netikėtas, bet sekantysis paskui ją suvis tuom ne Geriausias Lietuviškas-Katalikiškas Laikraštis.
nusiminė, nes įlindęs kertėn, kurių daug yra tilto užtva
“ŠALTINIS”
ruose, ir prisispaudęs prie sienos, kad geriau pasislėpus,
IR
jisai palhukė, kol moteriškė neperėjo į kitą pusę. Kada
“ŠALTINIO” kaina:
jinai atsitolino taip kaip pinniau, jisai išlindo iš kertės ir Lietuvoje ir Rusijoje:
Amerikoje:
vėl sekė paskui. Beveik viduryje tilto ji sustojo. Vyriškis Metams 3 rb. — k. Metams 4 rb.
taipgi sustojo.
9 mėn.
2 rb. 25 k. 9 mėn. 3 rb.
6
mėn.
1 rb. 50 k. 6 mėn. 2 rb.
Buvo labai tamsi naktis. Dienos butą negražios, taigi
3
mėn.
—
rb. 80 k. 3 mėn. 1 rb.
maža žmonių ėjo lauk tokioj’ valandoj. Tie, kurie buvo
Kainuoja po 12c. su persiuntimu. Pelnas eis insteigimui našlaičiu prieglaudos. Galima gauti pas
išėję, skubiai traukė savo keliu, gal visai nematydami, o Norint permainyti adresą, reikia
atsiųsti
20
k.
ir
būtinai
senąjį
ad

tikrai neatkreipdami jokios domos nei į tą moteriškę nei resą, kuriuo buvo gaunamas laik
Kun. A. Staniukyną,
vyrą, kurs sekė paskui ją. Jų išvaizda nepatraukė meke raštis, arba jojo kopiją.
4557 So. Wood St.,
CHICAGO, ILL.
Siunčiant į Redakciją laiškus ir
no domos, nes daugeliui vargingų Londono gyventojų at
pinigus reikia padėti šitoks adre
sieidavo ten jieškoti kokios šaltos kertelės savo galvą pri sas :
glaustų. Taigi juodu ten ir stovėjo nei vieno neužkalbin “ŠALTINIO” REDAKCIJA.!
SEINAI, suv. au
dami ir niekeno nešneklnami.
RUSSIA
Iš upės kilo migla, kuri dar raudoninu nudažė tam
sias ugneles, sukurtas piikrantėsc, o juodus pakraštyje Tikras Lietuviškas Agentas.
namus aptemdė dar labiau. Senos, aprūkusios sankrovos
Lietuviškųjų Sv. Kazimero
sunkiai kyšojo iš po tamsios stogų krūvos ir ruščiai susi
raukę žiurėjo į vandenį per tamsą, kad atmušti net tokius
juodus jų pavidalus. Bokštas senosios Išganytojo bažny
čios ir aštrioji švento Magnuso viršūnė, kurios nuo taip
seniai sergėjo senąjį tiltą, buvo matytis tamsoje. Žemai
ant upės, laivinių stiebų giria ir daugelis kitų bažnyčių
bokštų, — viskas buvo paskendę tamsoje.
Malonus viengenčiai lietuviai ir lie
Lietuviškosios Sesers priima pas save mer
Mergina kelissyk neramiai pasisukino — visą laiką tuvaitės
I Jei norit turėt lengvų ir lai
gaites mokinimui ir išauklėjimui. Seminarijo
kelionę j senų tėvynę Lietuvų ir
sergiama pasislėpusio žvelgėjo, — kaip štai sunkus šv mingų
nenori būti nuskriaustu atvažiavęe
je prie reguleriškojo mokslo, arba ir atsky
Povvlo bažnyčios varpas apskelbė pasibaigusios dienos New Yorkan, tai kreipkis tiesiog pas
O. Bartašių. Jis visiems žinomas geras
rium, yra mokinama, muzika, paišymas, siuvi
mirtį.
žmogus, užlaiko du ofisu: vienų Bos
nėjimas ir taip toliau.
antrų New Yorke.
Parduoda
Ant prisigrudusio miesto užėjo pusiaunaktis. Rumus tone,
laivakortes į visas pasaulio dalis ant
kelnores, kalėjimus, bepročių namus, gimimo ir mirties dručiansių ir greičiausių laivų ir už
Reikale meldžiama kreipties prie Motinos
pigiausias kainas. Siunčiame pinigus it
vietas, Tuščius numirėlių veidus ir ramiai bemiegančius išmainome ant amerikoniškų. Parūpi
Perdėtinės šiuo antrašu:
name gubernskus pašportus iš Konsu
kūdikius, — viską apsiaupė pusiaunaktis
lio. Parsamdome keleiviams kambarius
dėl
nakvynės ir suteikiame kiekvienam
Mother Superior,
Pirmoji valanda dar nebuvo nuėjusi nei dviejų mi visokias
svarbias žinias uždykų.
nučių, kaip štai iš karietos, sustojusios netoli tilto, išlipo
GEO. BARTAŠIUS
fr i ST. CASIMIR'S SEMINARY,
jauna panaitė drauge su pražilusiu ponu. Paleidę vežimą
Agentas,
juodu ėjo pirmyn. Jis vos tiktai žengė ant tilto, kaip štai
6700 Rocktvell St.,
Chicago, IIL
mergina sukruto ir greit šoko prie jos.
2W W. Brsrivay, So. Bostoa, Mass,
Toliaus bus.
558 Brooae str^ New York City.

Adolf Blau,

„Naminis Vaiku
Auklėjimas“

“Katekizmas Apie
Alkoholiu.”

F

Seserų Seminariją
CHICAGOJE.
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ATSIŠAUKIMAS AN5]
Katalikiškasai Lietuvių Bertaininis Laikraštis —
SESIOS KVORTOS DEG
KRIČINO REIKALĄ
PILNŲJŲ
BLAIVININKŲ
ORGANAS
Gerą
Vienaveiksmė komedija.
VIMO VARGONI
TINĖS UZ S1.00
NINKO.
Lenkiškai parašė J. Fredro.
Lietuviškai išvertė P. Dobilėlis.
Skaitydamas “Saulę” No.
rie serga galvos skaudėjimu
23, 12 m. pastebėjau kad
turime pasakyti visiems, kukoksai p. Kričina, Mahanoy
(Seka.)
Eina kas tretįjį mėnesį knygutės pavidale.
ir neuralgija: greitai nuo tų
ligų galima išsigydyti, var
City,
Pa.,
reikalauju
vargo

“Šviesos” kaina atsieina metams su prisiuntimu
Balbina. Nežinomas koksai ponas tik-ką išėjo.
tojant
nininko.
Taigi
aš,
žemiau
Inickis. Tik-ką?
Pilniemsiems Blaivininkams
pasirašęs, geidžiu apimti Severos Plotkeles
Balbina. Ką-tik gali būti apačioj.
Siunčiant į Lietuvą ir abelnai į Europą
Inickis. Na! Šiuo žygiu neištrūks! (išbėga gilumon). vargonininko vietą pas p.
Išleidžia kun. P. Sau rusaitis,
Balbina (bėgdama paskui jį). Leandrai sustok! (su Kričiną. Vargonininkų pro nuo Galvos Skausmo
fesiją
pažįstu
ir
moku
gerai,
stojus) Išspruko be skrybėlės... Na, pagalios. .. Aš einu
Waterbury, Conn.
46 Congress ave.,
nes dauk kartu girdėjau
Kad išplatinus žmonėse musų pa
i virtuvę.
skubusius gėrimus, pasiųsime kiekvie
ir
Neuralgijos
vargonininkus griežiant ir
nam,
savo
lėšomis,
“ZANOL”
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giedant, prie to as
aš gerai
Šešias Pilnas Kvortas Degrinės už $1.00
Karolius (vienas).
(Severas AVafers for Headsulyg jūsų pasirinkimu.
Pasakykite,
griežiu ant katarinkos. Cho
BUK
ko norite — Rye, Bourbon, Corn ar
ache and Neuralgia).
Karolius (įeina per gilumą ir nusiima kaliošus po rą taipgi galėčiau valdyti
Sour Mash degtinės, Gin, Rum, Peach,
VYRAS
Apple, Apricot ar Konjako Brandies,
dešinės pusės dun;). Ne, nesuklydau, buvau ant antro ir užtektinai nes esu išsilavi
12 plotkelių už 25c.
etc. t
ant trečio aukšto, visur pasakė, kad ponas Inickis gyvena nęs. Kuomet man vaikščio
NEDUOKITE PIRKLIAMS DIDELIŲ PELNŲ.
Čia ant pirmo (jieškodamas pas save pincenez). Velniai jant gatvėmis su katarinka,
Parodysime kaip. Męs esame prity
rę
dirbėjai.
Ir parodysime,
Žino kurgi pamėčiau pincenez... Šita ponia, tai turbut te vaikų būriai apspizdavo ma
Vysai Dykai Del Viru kaipdegtinės
kiekvienas gal pasidaryti gėralus
namie,
SUTAUPINT
PENKIAS
gulė Balbina... negraži... Šiaip ar taip, šiuo kartu turiu ne, aš nuo butelkos baltakės,
Ta fcuvga yra stebuklinga ir siustą yra tyk dėl vyru.
DEŠIMTA NUOŠIMTĮ PIRKLIU PEL
suvaikyti poną Inickį (apsidairęs pamato pats save sto- gerai įsidrąsinęs, visus vai
Knyga ta prastais, suprastais žodžiais pasaka kaip gal
NO su pagelba “ZANOL” Ekstrakto.
atgauti vyriškumą, isigyditi nuo uznuodijima krauja
Įstatymų leista.
Parodoma į dvi mivintvje veidrodyje), O, rodos, kad štai va ir jis (linkteri kus drąsiai nuvaikau nuo
arbasypili, nubiegima siektos, patrotitu stypribe, pučkus
nuti. Gėralas padarytas su “ZANOL”
ant veido, spaugueiai, šaše
ir kitus išmietimua,
negromul avima,
patrotitu
yra labai skanus ir grynas.
Gauta
į veidrodį). Ištikro turiu garbę kalbėti su ponu Inickiu? savęs. Chorą, manau, leng liai, pučkai, šlaki, kraujo li
stypribe, pylva, kiapenu, inkstu ir pūsles ligas, rumaAukso Medaliai Columbijos Parodoje.
titma, gonorrhoea arba triperi, naujai igautas lygas,
Tūkstančiai
patenkintų
vartotojų.
gos, odos ligos ir taip vadi
(prisiartina išlengvo). Apturėjęs tamstos laišką, troškau viau galėčiau suvaldyti, už
atrietura ir vysas vyru lyg. a, gal būti išgidomas sava
Gvarantuoja sulyg Suv. Valst. Gryno
namų
pavasario
ligų,
kuomet
namuse privatiškai, slapta ir labai pygjai.
•
su tamsta pasikalbėti, kadangi... (priėjęs prie paties tektų ir pusbutelio. Nenoriu
Maisto ir Vaistų Įstatymais, Serialis
žmogus jaučiasi pavargęs ir
Ta, dykai igauta knyga, pasakis jums kodėl jus
No. 22115-A.
veidrodžio, patėmija savo apsirikimą). Gerai, dabar pats daugiau gatvėmis su kata nusilpęs, greitai išgydoma
kentat ir kaip galet'galutinaj isigyditi.
Knyga ta yra
Pamėginimui Viena Kvorta Degtines Dykai.
krautuvė žinios, katrus ture žinoti kožnas vedes arba
vartojant
sau linkiu ir nuo savęs reikalauju išaiškinimo.. . Kurgi po rinka valkioties, nes tai
nevedes vyras. Ta knyga yra parakina par Daktara,
Pamėginkite, kaip tik jus sau norite
katras atsydave ilgo lajka tyrinejmu tu, specijalisku
ir jeigu tai nebus geriausia degtinė,
Velnių pincenez nudėjau?
prastas amatas. Meldžiu
lygu. Temvkit, jog ta knyga yra siustą
dykai,
sugrąžinkite likusią mums atgal mūsų
užmokam už pačto, ing užpečetita konverta. Net’usk
lėšomis, o męs sugrąžinsime jums pi
ad, ar ne galėtų p. Kričina Severos
XXII REGINYS.
nekokia piningu, tyk parašik sava varda, ir adresa vnt
nigus. Siųskite užsisakymus šiandien, o
Žemiaus paduotu kuponn, katrų siusk mums šendena.
paimti mane pas save už
mes pasiųsime “ZANOL SESIAS (6)
Karolius — Inickis.
DYKAJ GAUTOS KNYGAS KUPONAS.
PILNAS KVORTAS DEGTINES Už
vargonininką.
Kraujo Valytoją
$1.00. Viską męs apmokame. Reikalau
DR. JOS. LISTER & CO.. I IOS 22 Fiftl. A«a». Chico:
Inickis (įeina ūkanotas). Pragaišo kaip kamparas Išlygos labai lengvos: tik
kite, kokios rųšies tik norite. Dvylika
Godotinas Tamista: Parai Tamistos prižadiejma, ai noriečjau
(Severa’s Blood Purifier)
jog Tamista prisicstnmei man vysai dykai včnajusu knyga dėl vyra.
pilnų kvortų, $1.50; dvidešimt-keturios
(patėmydamas Karolių) O!
pilnos kovrtos, $2.80. DYKAI knygutę
60 dol. į mėnesį ir 10 nuo
“Paslaptis ir Istorija Degtinės Dirbi
Vardas.
Karolius. Su kuo turiu garbę?
šimtį nuo visų p. Kričinos
mo Namie” pasiųsime kiekvienam, kurs
1
Pataiso kraujų ir kartu su
tik suteiks mums savo adresą.
Inickis. Ar tai tamsta čia buvai?
Adresas;...........................................................Steitas.
ineigų.
stiprina ir atgaivina visų or
UNIVERSAL IMPORT CO.
Karolius. Turbut ponas Inickis?
ganizmų.
Apsiimu net gaspadinei
4730 Universal Bldg. Cincinnatti, Ohio.
Inickis. Taip yra, bet atsakyk tamsta, buvai čia, ar sulig jos reikalavimų pagelDOVANA ANT VELYKŲ DYKAI!
Kaina $1.00.
nebuvai?
)ėti. Jeigu p. Kričina sutin
line dūda, kuri graiPirkite už $6.00 vertės musų žinomos
GERA PROGA.
Karolius. Buvau pas tamstą...
na gerai ir aiškiai
tabokos dėl cigarėtų ir išsirinkite sau
ta išpildyti šias išlygas,
visokias muzikas ir
dovaną iš sekančių daiktų: Naujausia
Gramatika angliškos kalbos mo
Inickis. Tat tai tamsta apmainei mano kaliošus?
dainas.
Kiekvienas
meldžiu kreipties šiuo adre Severos gyduoles parduoda
importuotas Fonografas su didele nike
kytis
be mokytojo, 174 puslapių,
gali turėti savo name
Karolius. Ištikro, buvau taip nelaimingas...
visur
aptiekose.
Neimkite
ki
drūtai
apdaryta
$1.00
su:
koncertą. 2. Geriau
tų, jei kas jums duotų vietoj
Inickis. Tai nėra nelaimingas! tai yra neatidus, tai
Aritmetika,
mokintis
rokundų
be
sia Armonika vokiš
Raulas Bomauskas,
Severos. Speciališkų dakta
mokytojo,
su
paveikslais,
drūtai
ko išdirbimo su na
yra išdraikytas, tai yra nemandagus!
tom ir nurodymais. 3.
riškų patarimų suteikiame
apdaryta, 128 puslapių.
35c.
23 Skidiu Str.,
Puikus stalavas ni
Karolius (užgautas). Mano pone! (į šalį) tai jos tėvas,
dykai rašantiems į
Vaikų
Draugas,
mokytis
skaityti
Benton, III.
kelinis Laikrodis su
ir rašyti be mokytojo, 64 pus. 15c.
švelninkimės (mitiguokimės).
muzika,
kiekvieną
Meldžiu tik greitai man vmoi sdidva a va 3 □
Naujas būdas mokytis rašyti be
kartą muzikė grajina
Inickis. Tatai tamsta turbut apmainei ir tuos mano
10 minutų. 4. Vyriš
mokytojo (kurie jau moka skaity
pranešti, nes gavęs kitur OOVS3A3SJM
ki arba
moteriški
antrus su melsva flanele kaliošus?
ti druką) 24 puslapių
10c.
storai
paauksuoti
vietą, galiu išvažiuoti ir p.
Karolius. Nusiramink tamsta, juk-gi juos atsiunčiau...
laikrodėliai. 5. StalaViso $1.60
Kričina liks be vargoninin
vi įrankiai gražioje
Inickis. Tamsta, kaip matau, neturi papročio žiūrėti
dėžutėje: 6 peiliai, 6
Kas
atsiųs
iškirpęs
šitą apgarsi
ko.
videlciai, 6
dideli
į kaliošą kada jį aūniesi!
nimą
iš
“
Draugo
”
ir
$1.00 per
GERBIAMIEJI
LIETU

šaukštai, 6 maži, 1
Su pagarba
Money Order, tai gaus visas 4
5?*
'
peilis
sviestui,
1
šaukštukas
cukrui.
Karolius. Ne pone.
VIAI.
knygas ant 60c. pigiaus.
Ponas Raulas.
Už musų dovaną vien norime, kad pagarBintumėt musų firmą tarp
Inickis. Na, jeigu taip, tai gal tamsta ir mano pir
jūsų pažįstamų. Atsiųskite mums ant rankos 50 centų pačtiniais ženklėP. MIKOLAINIS,
Turėdamas progą noriu
liais, o męs Jums prisiusime 40 skrynučių tabako 4-ių gatunkų už $6.00
muosius kaliošus su raudona flanele apmainei... pagalios
Box
62,
New York City.
ir
Jūsų
išrinktą
dovaną.
Likusius
$5.50
užmokėsit
gavęs
tavorą.
Kam
pranešti savo tautiečiams,
tavoras nepatiks gali jo neimti.
ir trečiuosius geltonus, juodai-geltonus, urėdiškuosius:
Redakcijos Atsakymai. kurie nori apsisergėti nuo EN6LISH-ASIATIC TOBACC CO., Dept 34, 115 7th St., New York, N. Y.
Pone, Pone! Kur mano kaliošai?
ugnies savo kokią nors sa
-NAUJA KNYGAKarolius (nekantriai). Argi aš žinau! (į šalį) Bar
pp. J. U. ir L. G. Tamstų vastį, arba savo ir šeimynos
sukas!
įjZ;j
BIBLIJA
Inickis. Čia, čia stovėjo (dairydamas nurodo vietą žinutes netalpįsime, nes ne- gyvastis, kad visada kreip
U
1O
METINES]
padavėte savo adresų ir tik tumėtės prie apsergėjimo
arba šv. Raštas išleistas.
kur stovi kaliošai ir patėmina juos).
Tik vienas šitas šventraštis yra
(insurance)
agento
p.'James
ros
pavardės.
RUPTUROS
Karolius. Matai tamsta, kad jų nepaėmiau.
katalikiškas.
Boland
’
o,
kuris,
būdamas
John
J.
Evans,
is
Wapwallopen,
sunkiai
dirbantis
kalvis
Inickis. Turėjai tamsta juos ant kojų?
p. K. Ur. iš Bostono. La
Kaštuoja $2.15 persiuntmui.
Karolius. Na turėjau, turėjau, bet pavelyk tamsta.. bai malonėtume tamstos ži kataliku, geriausiai atlieka parako fabrike, apsako atsitikimą, kuris visus užinteresuos
Adresas:
visus tam panašius reikalus.
Perėjo keturi metai Apriliuje š, m. kada atsišaukiau pas Daktarą O’Mallėy
Inickis. Pone tai, tai, tai yra nedora!
nutę patalpinti, bet sunku Visiems jau žinoma, kad ma į Wilkes-Barre,
ba kentėjau ant dubeltavos Rupturos, padėjimas mano buvo
REV. S. PAUTIENIUS,
Karolius. Bet-gi po šimtą velnių išklausyk tamsta išskaityti. Tiek tik tesupavojingas, o su didele nebegale galėjau baigt savo darbą.
Gydytojai kurie
ne
sutiko
nelaimė
—
sudegė
prieš tai gydė: jog tai yra didelė kvailystė nualinti, jog Ruptura duosis
manęs. Esu Karolius Butaitis...
gaudome, kad cicilikai ga mano budinkai, kurie buvo mane
išgydinti be operacijos (aš esmių priešingas tokioms operacijoms). Po perskai
tymui apgarsinimo laikraštyje Berwick, Pa., ant rodos, kur man Dr. O’Mallėy
Inickis. Butaitis! Butaitis, o tamsta ne Butaitis turi vėnioje šokius daro ir sveti
pasakė jog išgydys mane iš kentėjimų, bet nenorėjau į tai įtikėt.
apsergėti
pas
p.
Bolandą,
ir
te vadinties, bet Kaliošaitis! (išeina įširdęs į savo kambar mų vyrų pačias suvilioja
O dabar nežinau kaip išreikšti savo dėkingumą už tai, jog esmių dabar suvis
R.H. Morgan
ačių jo stropumui, tuos pi sveikas be jokios operacijos. Nuo keturių metų nenešioju jokį drižą, norint ga
ir užsidaro duris).
Paprastas jų darbas. Jiems nigus, ant kiek budinkai bu na sunkiai dirbu, o už ką pirmiausia padėkavoju Dievui, o po tam Daktarui
BONA MORS
Išdirbėjas Kepu
O ’Malley.
Karolius (į duris). O tamsta esi gyvulys, storžievis tas ir terūpi. Tai-gi netalpį
S0DAL1TY
vo
apsergėti.
p.
Boland
man
P'
Dirželiai niekad neišgydys Rupturos.
Kožnas vyras, moterė ar
rių, Kukardų, Vė
barsukas!
, .
sime.
kūdikis gali būti išgydyti nuo Rupturos (kuilo) be skausmo ir petuoj
išmokėjo
lig
vieno
cen
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liavų, Antspaudų,
riškados per mano Kemišką-Elektro Methodą.
Aš esmu vienatinis
p. Andrulioniui. Jau apie to.
Specialistas ir galiu gvarantyti jog tave išgydysiu iš Rupturos. Ma
Sarpų ir kitų tam
Karolius — Filaitis.
tą patį tilpo kito korespon Todėl ir visiems savo tau no spasabas gydymo Rupturos užtikrina kožnam išgydymą, apie ką
Filaitis (įeina pailsęs). Tečiaus esi!
Bet iš kur-gi dencija, tai tamstos netilps tiečiams rekomenduoju pa šimtai ypatų jau persitikrino, per ką turi pilną tvirtybę prie manęs, STJAMtSCOTHEDRAL panašių dalykų.
atsiųsk 2c. markę, o gausi knygutę su abrozėliais aprašant mano
MONTREAL, CAM.
atsiradai f
našiuose reikaluose visada būdą gydymo Rupturos. Rodą dykai. Kas negali ant kart užmokėt,
Reikalauk Katap.
Zanavykui.
Sunaudosi

Karolius. Gerai kad dėdę sutikau. Einu jieškoti se
tai
duosiu
ant
išmokesčio.
Prekė
užganėdinanti.
kreipties prie p. James Bo
. liogo..
Prisiųsk pačtinę markė už 2c., o apturėsi daktarišką knygutę
me. Meldžiame tankiaiis land’o, Insurance Agent, po
kundantų, tik tuo tarpu meldžiu dėdės jį pašaukti.
su abrozėliais už dyką.
mus atlankyti.
Filaitis (persigandęs). Ką?
No. 106—108 Second Natio
Karolius. Inickį (išbėga gelmėn).
DR. ALEX. O’MALLEY
p. E. Klimui, Medicinos nal Building, Wilkes-Barre,
Filaitis (apsisuka ir puola ant kėdės po dešinės durų
R. H. MORGAN,
Pa.
Su
pagarba
Studentui. Teisingumo pasi
158
So.
Washington
St.,
VVilkes-Barre,
Pa.
gilumoj). Pasiuto! Seniūnijos Valdininkas kapoties nori!!
13 N. Main St,
Pranas Burba,
imtosios temos Tamsta neČia rašoma ir kalbama lietuviškai ir lenkiškai.
XXIV REGINYS.
Edwardsville, Pa.
prirodei. “Studentas” nhroSHENANDOAH, PENN’A.
dė
tvirtinimų
silpnumus.
Ta
Filaitis — Balbina.
Balbina (įeidama po kairės). Kas nori kapotis, Lean mista nekritikuoji jo straip
snelio ir prirodymų, tik ap
dras?
'■ ■ i ' i • V
Tik per 40 dieni] už $5.
Washjngtonas nenorėjo!
Filaitis. Kurgi ten, Leandrą, atsiprašant, nori kapo- silenkdamas su teisybe su
1.
Biblija
arba
Šv.
Raštas
Seno

maišai dalyką ir užsipuoli
"i -■
ir Naujojo Įstatymo išversta į
ant asmens. Iš atsiųstosios jo
Grantas negalėjo!
lietuvių kalbų ir pertaisyta; iš
Balbina. O Dieve galingasai! Kas?
leista Berlyne 1908 metais; pus
kopijos
mums
paaiškėjo,
Filaitis. Tasai pamišėlis.
išviso 1127. Tvirtai aptaisy
kad tarpe užduoties ir kon- lapių
Tedys neprivalėjo!
Inickis (pravėręs duris). Ar jau išėjo?
ta
$2.00
sekvencijos
ištikrųjų
nėra
\
Balbina. Kas?
2. Šventųjų gyvenimai. Paskirs
Bet Tedys bus — atmink mano žodį! Amerika yra ypatinga šalis. Čia viskas
liogiškio ryšio; prirodymų tyta kiekvienai dienai. Visos šešios
Inickis (įeidamas atsargiai). Nėra jo? Tikrai?
dalįs
tvirtai
sudarytos
į
vienų
gerai apkainuojama — geriausias žmogus paprastai laimėja.
stoka, o tušti tvirtinimai
Filaitis. Ak deja išspruko, kaip velnio apsėstas.
knygų
$3.00
Tedys šioje kovoje daug sveria, bet atsiminus žodžius senovės filozofo Ro
neturi vertės. Tad “Pasku
‘ 3. Pekla arba amžinasai praga
XXV REGINYS.
bertus Fitzsimmons, “Juo didesniais jie bus, juo skaudžiaus jie puls; kaltin
tinis žodelis” eina gurban, ras, giesmės apie peklos kentėji
Tie patįs ir Karolius.
kite mane, jeigu netaip bus”.
ir malonėtume šiuomi tą da mus ir apie keturis paskutiniuo
sius
daiktus
Dievo
stebuklai
dū

Kuomet kandidatai pilni ruošos savo lenktinėse, aš turiu savo locnų
Karolius (gilumoj įpuldamas). Užmiršau kaliošus! lyką užbaigti, nes jųdviejų šiose čysčiuje esančių. Puslapių
(Inickis įšokšta į savo kambarį ir užsidaro duris. Karolius polemika pereina į asmeniš 503. Drūtuose aptaisuose $1.00
PAVASARINIŲ PUIKIŲ RŪBŲ LENKTYNES
greit užsimauna kaliošus po kairės pusės durų gilumoj). kus dalykus, kas, žinoma, Už visas tas knygas atsieina
kuriuomi aš rupiniuosi, bet man puikiai sekasi.
$6.00, bet jeigu kas visas 3 kny
kliudo talpyti į laikraštį.
Filaitis. Atsiprašant, atsistoti negaliu.
gas ims kartu, atiduodame už
Aš negarsini; didelių pažadėjimų, nešukauju, nesigiriu — bet tik ateik ir
tik per 40 dienų, vėliaus bus
XXVI REGINYS.
Kaz. A. Makarevičiui, $5.00,
pamatyk mano rubus. Tai tiesa!
brangiau. Naudokitės. Reikalau
New
Haven,
Conn.
Jeigu
su

Tie patįs. — Emilė — vėliau Inickis.
jame agentų ir duodame gerų už
darbį.
LOUIS ROSENTHAL
dėtas
aukas
pagarsinot
£mile Kas čia dedasi? Tetule! Ponas Pilypai! (abudu
I,
■
gklą, kad negali jie kalbėti. Emilė bėga pas duris “Keleivyje”, tai antru kar Kreipkitės šiuo adraau:
ANT KIRBY’8
tu
garsinti
kitame
laikraš

K.
J.
INTAS,
iai brazdina). Tėveli! Tėveli! Tetulė ir po!?»■■■....................
tyje nėra reikalo.
P. O. Box 1724 Nsw York. N. Y
įrgo!

KALIOŠAI.

Naujieną .

“ŠVIESA”

50,000
KNYGŲ

Išbėrimai

ISZGYDYTAS

Toliaus bm.

respublikonų kareivijai pa
sisekė pergalėti keletu kar
tų priešininkus, pavelde jau
kai kuriuos miestus, bet res
publikonams gresia pavojus
iš finansų pusės. Pusė mili
jono kareivijos reikalauja
seniai jau užvilktos mokes
ties, o čia nėra iš kur gauti,
Kitos valstijos atsisako pa
skolinti, nes Kynijoje vieš
patauja dvi pusės, apie ku
rių sutaikinimų patįs kynai
didžiai abejoja, ir nenori
tikėti, kad iš Kynijos gali
buti viena stipri valstija.
Pastaraisiais - laikais še
šios Europos valstijos pra
dėjo daryti sutartis, kad pa
skolinti kynų respublikai
$300,000,000. Rusija griežtai
atsisakė teikti finansinę kynams pagelbų, nes buk jos
pačios reikalams yra kenks
minga, kad skiriama karei
vijai net $60,000,000. Tur
but Rusija mano turėti ko
kių naudų, jeigu kareivijos
stovis nepasigerintų. Toksai
Rusijos pasielgimas visai
politikoje neišneša kritikos,
nes tokiu budu nustoja Ky
nijoje kontrolės. Kitos-gi
valstijos sutiko paskolinti
tik su tokiomis išlygomis,
kad 80 tų pinigų nuošimtis
bus suvartotas tik pervedi
mu šalies reformai, o 20 nuo
šimtis išmokėjimui kareivi
jos skolos. Kynai ant tų iš
lygų sutiko.
Kur trumpa ten ir trūksta
Kynijoje pakėlė maištų ir
moterįs. Nankingas, Kovo
22. — Kynietės sufragetės
taip-gi pakelė maištų už sau
lygias teises su vyrais. Už
puolė jos parliamento rū
mus, išvaikė valdininkus ir
išdaužė busto langus. Ir tik
tada jos nusiramino, kada li
kosi priimtos rezoliucijos,
kuriose suteikiama joms bal
savimo teisės. Bet vis-gi ke- lėtų moterų likosi suimta ir
pasodinta kalėjimuosna.

LIETUVIAMS PRANEŠI

MAS.

Pranešu visiems broliams
lietuviams, kad iš So. Bosto
no, Mass. Grikštas važinėja
po lietuvių apgyventas vie
tas ir rodo Krutančius pa
veikslus. Taigi apsisaugoki
te broliai nuo tokių rodymų,
nes ten nieko naudingo ne
pamatysite, kaip tik išnieki
nimų Dvasiškijos, tikėjimo
ir V. Kristaus. Todėl kur tik
jisai atsilankys su tuomi
perstatymu neikite; o jeigu
eitumite, tai pasiimkite ža
lių kiaušinių ir nupieškite
tuos jo paveikslus ir jį patį.
kad kitoje vietoje nukelia
vęs galėtų geriaus perstaty
ti. Tegul nemonyja svietui
akių toki musų tikėjimo iš
gamos. Prisipirkęs visokių
kirmėlių giriasi, kad jo pa
veikslai moksliški. Šalyn iš
musų tarpo su tokiais pa
veikslais, šalyn musų išnau
dotojai. Katalikai nesiduokime savę išnaudoti viso
kiems valkatoms ir tingi
niams.
Matęs Paveikslus.

Nėra geresnio ir mielaširdingesnio darbo, kaip paliuosuoti nuo skaudėjimų.
Nei kokis vaistais taip greit
to nepadaro, kaip Anchor
Pain Expellerio. Reumati
kai visose šalyse buvo juo
mi išgelbėti. Kodėl jo nepa
bandyti? 25 ir 50c.
o
LENGVAS SUSITAIKY
'MAS.

PAJIEŠKAU VIETOS

IVil^es-Barre
Deposit & Savings

GOLD
MEDAL
EXPORTAS

Vargonininko ar mokytojo
prie parapijinės mokyklos.
Adresas:
71 PUBLIC 8QUARE,
J. Žemaitis,
WTLKES-BARRE, PA.
126 South avė.,
Bridgeport, Conn. Kapitolas
$150.000
e
Perviršis
$450.000
Alus
visur
užima pirmą vie
Depozitai
$2.625.000
tą, kur tik jis pasirodo. Jo
LIETUVIO KRAUTUVĖ Moka 3-čią nuošimtį nno sudėtų gyvas ir švarus skonis šir
Joje pinigų.
Pas mus galima
dingai rekomenduojama vi
gauti .naujausios
Banka atdara kasdien nuo 9 ry siems.
mados laikrodėlių to iki 3 popietu. subatomis nuo
Parsisiųsdink skrynutę į
žiedų,, armonikų, 9—12 vidurdienyje ir nuo 7 vai.
namus,
kaina $1.00.
skripkų ir visokių vakare iki 8.

BANK,

muzikališkų ins
Galima susikalbėti lenkiškai ir
trumentų.
Gerų ietuviškai.
Gryno maisto ženklas ant
britvų, .drukuojakiekvienos skrynutės.
mų mašinukių, albumų fotograjoms, historiškų ir malda kningų,
Office New Telephone 37.
popierų laiškams rašyti su pasi
STEGKA1ER BREWING C0.
skaitymais ir dainomis, su drukuoResidence 1100.
tais aplinkui konvertais, tuzinas Lietuviu Advokatas.
Naujas Telefonas 977; Bell 422.
25c., 5 tuzinai $1. Perkupčiams
1000 už $6. Magiškos kazyros su
kuriomis gal išlošti daug pinigų,
47-48-49 Bennett Building,
$3. Kas norit mano naujo didelio
katalogo, prisiųskite 2c. markę ir
Wilkea-Bare, Pa.
aplaikysite jį, o rasite daugybę
Norintieji pasiskolinti pinigu
naudingų daiktų.
ant pirmo mortgage, arba pirkti
Naujai išėjo iš spaudos labai
reikalinga katalikams kninga namus lai kreipiasi.
“Šaltinis”, su puikiais apdarais
kaštuoja $2. Kreipkitės ant šio
adreso:
Plymouth National

Jonas S. Lopatto

W. WAIDELIS
112 Grand Srreet,

Brooklyn,

N, Y

BANK.
Kapitolas su perviršiu

Dr. KOLER

Dr. Koler garsinasi savo tikra pravarde ir turi
savo paveikslu Siame laikraštyje. Dr. Koler yra
gimęs ir mokinęsis Varšavoje. Dr. Koler prakti
kavo visuose Varšavos ligonbuČiuose. o paskuti*
niais metais prieš išvažiuojant j Ameriką buvo
ligonbutyje Švento Lozoriaus, kur gydo tik pri*
vatiškas ligas vyrų ir moterų.
SIFILĮ išgydau vartodamas gyduolę 6o6. dide
lį išradimą profesoriaus Ehrlich prieš sifilį Jeigu
kenti išbėrimus ant viso kūno, gedimą burnoje
arba gerklėje, slinkimą plaukų, laužymą kaulų,
ateik, o užsivietrijimas kraujo sustos ir neatsikar
tos tavyje. Nelauk, kol visai sublogsi ir kitus
užkrėsi savo liga.
Nenaturališkus IŠTEKĖJIMUS visokiais bū
dais. kaip ir NAKTINIUS ištekėjimus. TRIPERĮ
ir kt. išgydau j io dienų, o jei ne, tai pinigus
sugrąžinu.
NUSILPNĖJIMĄ ir visokias negales paei
nančias iš SAUŽAGYSTES prašalinu į s8 dienas .
Ar jautiesi mažum, jog* neturi tos pačios vyriškos
spėkos, kaip pirmiau? Jei teip. tai negaišuok,
ba nusilpnėjimą reikia pergalėti, kad vėl galėtum
būti vyru.
STRIKTURĄ arba susitraukimą šlapumo ka
nalo išgydau į 21 dieną ir tai be skaudėjimo.
HYDROCELĘ arba vandeninę rupturą gydau
į 30 minutų be operacijos.
PŪSLES ir inkstų ligas, nuo kurių randasi
diegimas kryžiuje ir kirkšniuose, apsunkinimas
nusišlapinimo (peršėjimas) ir desėtkai kitų Ženklų
apie kuriuos ligonis žino. kaip aprašyt, aš išgydau
savo sistema ant visados.
REUMATIZMĄ, spuogus, šunvotes, peraugas
šlakus, niežus, parkus, skrupulus ir visas kitas
odos ligas, paeinančias iš užsivietrinimo kraujo
išgydau trumpam laike ir ligoniui nereik pertraukt savo darbo

Mahanoy City, Pa.

$165.000.00.

Šitoji Banka prižiuroma
Lietuvių
Suvienytųjų Valstijų val
Gydytojas
džios.
Moka 3 nuošimčius
nuo sudėtų pinigų. Galima
638 Penn Avė. susišnekėti lietuviškai.
Pittsburgh, Pa.

* Merchants
Banking
Trust
Company,

G. N. Postlethwaite,
iždininkas.

Mandagus patarnavimas.

Siulija geriausį būdą įdėji
mui pinigų ir lengviausi bū
dą išsimokėjimui mortgadžių
ar vekselių, pigiau kaipo
mokant taupimo fondams.
Męs mokame nuošimčius
ant visų taupinimo depozitų.
ir prigelbsime jums įgyti na
mus.
Pradėk su mums taupimo
rokundas ir susipažink.
D. M. GRAHAM, prez.

FzrsZ National Bank
Yra tokių nuomonių, su
D.F. GUINAN, Sekr.
kuriomis žmonės negali su
PUBLIC SOUARE
sitaikyti ir labai sunku su
Wilke-aBarre, Pa.
rasti tokių nuomonę, kuri
kiekvienam patiktų. Tokia
UNITED STATES DEPOSITARY
First National
nuomonė paprastai yra skai
KAPITOLAS
$375,000,00
toma teisybe. Kiek žinome,
BANK,
tarp musų žmonių niekados
Perviršis ir nepa
PLYMOUTH, PA.
nebuvo užtektinai svarbaus
dalyta nauda
490,000,00
UŽDĖTA 1864.
skirtumo nuomonėse kaslink
Už sudėtus pinigus moka 3-čią
Trinerio Amerikoniško Kar
KAPITOLAS $100.000.00.
nuošimti.
AMERIKA.
taus Vyno Eliksiro veikmės.
PERVIRŠIS
$250.000.00
WM. S. Me LEAN. PreaidenC
Šitas
didelės
vertės
vaistas
Šiomis dienomis visų at
FRANCIS DOUGLAS, Cuhier
Didžiausia ir saugiausia
suktos akįs į tai, kaip užsi išgrynis vidurius ir, imant jį OFISO VALANDOS: nuo 9 ryte 8:30 vakare
Banka mieste.
baigs tarybos mainierių su ilgesnį laikų, užlaikys juos Pėtnyčiomis iki 5 popiet. Nedaliomis iki 3
Moka 3 nuošimčius nuo
popiet. Ateikit tuojaus.
kasyklų savininkais, nes pir grynai. Jis privalo būt var
sudėtų
joje pinigų.
moji balandžio jau čia pat tojamas visuose atsitikimuo
Geriausias Lietuvys
ir tas klausimas neužilgo se, nustojus apetito, užkietė
jime
vidurių,
turint
vidurių,
turės buti išrištas. Bet-gi
SPUOGAI.
FOTOGRAFISTAS,
ar
pilvo
skaudėjimų,
dieg

ligšiol nei New Yorke kietų
Plėmeliai, šašialiai ir visoki vei
jų anglių nei Clevelande lius, galvos skaudėjimų, ner do ir kūno nešvarumai pranyksta
gani kardinolo Wisemano apytaka.
jeigu tik kas var
Naujas Telefonu 1070—R.
Vertė VYTAUTAS.
minkštųjų tarybos neišda viškumų, reumatizmo atta- kuogreičiausiai,
“Aknol”.
20 B. Marke* at, Wllke*-Barre, Pa.
kų, arba neuralgiškus skau tosTiepastilkas
vė jokių vaisių.
tai viduriniai vaistai kuoKaina $1.00.
dulius. Jis yra labai geras nogeriausiai iščystina kraujų, o
Imantiems daugiau kaip vieną eg
Minkštųjų kasyklų mai- daugumoj moterių sirgulia- kaip žinoma nuo kraujo nešvaru
zempliorių, nuleidžiamas didelis nuonieriai kartais bando nusi vimų, arba turint anemiją, mo visoki kūno nemalonumai atsi
iimtis.
Gaunama pas:
Šiuos vaistus reikia atskir
leisti savo reikalavimuose, “malaise”, blogų veido spal tiranda.
THE
LACKAWANN*
BEV. V. VARNAGIRIS,
nuo visokių tepylų (mosčių),
312 So. 4th St,
Brooklyn, N. T.
kad tik išvengus straiko, vų, silpnumų, vidurių skaus kurios tik laikinai pagelbsti, bet
Parankiausi geležinkeliai Euro
pon
keliaujantiems.
Linijos
suei

pastilkos
“
Aknol
”
panaikina
bet kietieji drūčiai laikosi mus. Gaunamas aptiekose.
na prie Trans-Atlantiškąją laivą.
amžinai visokius spuogus, plėmus,
savo reikalavimų, nes jie Jos. Triner, 1333-1339 So. šašus
Nebrangiai
perdavinėja bagažą
ir taip jau kūno nešvaru
' AR MOKI ANGLIŠKAI KALBĖTI 7
ir pervaža pasažierius.
tuotarpu ir tarybas su darb Ashland avė., Chicago, III. mus. Tūkstančius padėkonių turi
DabarLalkasMokintis!
me nuo ėmikų iš musų “Aknol”,
daviais pertraukė, kadangi
The
Road
of
Anthracite
O
nes kas tik ėmė tuos vaistus, tam
Geriausius ranlrvediius ir iodynus galite
negalėjo susitaikyti. Dėlto
kauti. iŠ kurių pats per save lengvu ir pi
gelbėjo. Bet to negana; reikia pa
(Kietąją anglinią kelias)
Po
ranka,
kur
galėtum
giu budu gali išsimokinti angliškai kalbėti,
čiam pažinti tų vaistų gerumą.
kietieji stovės už straikų, ku
tik nereik tingėti.
Trumpiausias kelias į Buffalo.
rasti
kada
reikalinga,
laikyk
1. ANGLIŠKOS KALBOS VADOVĖLIS.
Jeigu
negelbės,
sugrąžinsime
jėk
Tiesiai
į
Scrantoną
ir
Aaglią
ris turėtų prasidėti kovo 31
Sutaisė J. Laukis, trečia pataisyta laida, psl.
Sritį.
Tarpe
New
Yorke
ir
Bu

vieną
tavo
atsiųstą
centą.
94,
kaina
.................................................. 25 c.
ffalo penki traukiniai kasdien.
vidurnaktyje. Bet straiko butelį Dr. Richter’io Anchor Kam-gi rodytis žmonėms su ne
2. RANKVEDIS ANGLIŠKOS KALBOS.
Tarpe New Yorko, Cbicage lr
Pagal Ollendorf’a, Harvey, Maxwell ir ki
tur sutaisė J. Laukis, pusi. 307, kaina *1.25
klausimas greičiausia bus Pain Expeller’io nuo Reu gražiu veidu! Kam-gi kęsti tuos
Vakarą keturi traukiniai kasdien
Ta pati drūtai audiniu apdaryta .... *1.50
nemalonumus, o gal ir pajuoki
matizmo,
nugarkaulio
skau

Tarpe New Yorko, 8t. Louis ir
3. KAIP RAŠYTI LAIŠKUS, liet.viikoie
paduotas referendumui nu
Pietvakarią, kasdien.
mus! Atsiųsk kuonogreičiausiai
ir angliikoje kalbose. Sutaisė J. Laukis. Šio
dėjimo,
kraujo
sankrekų,
slo
je
knygoje yra daugybė laiškų visokiuose rei
Tarpe visą vietinią Punktą nuo
balsuoti visiems mainierių
$1.50 ir tuoj atsiųsime tau šimtą
kaluose ir atsitikimuose abejose kalbose. Pusi.
latinis
ir
parankus
susinėsimas.
gio,
neuralgijos
ir
kitokių
293,
kaina .................................................... 75c.
pastilkų “Aknol” — lygiai tiek,
unijos nariams.
Ta pati drūtai audimu apdaryta ... *1.00
Artymesnią informaciją apie kai
kiek
reikalaujama
tavo
kraujo
apnerviškų ir muskulinių skau
4. KIŠENINIS ŽODYNĖLIS, lietuviškainas, traukinių begiejimą, etc.,
angliškos ir angliškai-lietuviikos kalbų. Telpa
švarinimui. Neatidėliok, bet šian
Pennsylvanijos pasiunti dėjimų. 25 ir 50c.
apie 18,000 iodiių, parankus nešiotis kiše
kreipkitės pas
dien indėk į kopertą $1.50, užre
niuje. Puti. 151, grafuose audimo apdaruo
nis Lee Washingtone būti
se, kaina ......................................................... 65c.
savo vietinį agistruok ir siųsk mums tuo adre
Tas pats skuros apdaruose ................... 95c.
gentą arba rą
nai reikalauja, kad jo bilius
5. ŽODYNAS lietuviškai-angliškos ir angsų:
liškai-lietuviškos kalbų. Sutaisė A. Lalis, da
PARSIDUODA.
Aknol
Remedy
Oo.
žykite
pas:
lis I turi pusi. 439, dalis II turi pusi. 835,
butų prijungtas prie Edmatykių 1274 puslapių, grašei ir drūtai apdaryta,
330 E. ISth Street,
kaina ............................................................. *6.00
no akto, kuriuo pasiremiant Bu'čemė ir Grosernė, su
George
A.
Oullen,
New York, City.
Ufaiaakant virš minėtas knygas, kartu rei
kė ir pinigus prisiųsti, o lėšas prisiuntimo
Paesenger Traffic Manager,
valdžia turėtų teisę ir perei arkliu, vežimu ir su kitais Dep. 0. H.
aš apmokėsiu.
Adresas:
OO W«rt Street, New York.
gų kišties į anglių kasyklų įtaisymais, kas pridera prie
M. J. DAMIJONAITIS
•11-814 33rd 8L CHICAOO, ILL.
savininkų ir mainierių rei tokios krautuvės.
AMERIKOS
Kas nori turėti gerą biznį KAIP PASILIKTI
kalus ištikus straikui.
PILIBČIU.
Jei tatai mainierių strai tenepraleidžia šios progos. Knygutė Lietuviškoj ir Angliš Užsisakykite 1912 metams
ŽEMDIRBĮ”
kas įvyks, tai galima tikė Vieta gera ir lietuviais ap koj kalboj. Turinys — įstatymai PIGIAUSI LIETUVIŲ LAIKRA
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apie pilietystę, klausimai ir atsa TĮ
gyventa
o
kitos
tokios
krau
ties šių vasarų sunkių laikų;
kymai išsiimant Amerikos popie
“ŽEMDIRBYS” 1912 metais eina du kartu per mėnesį.
o kadangi šį rudenį išpuola tuvės čia nėra.
ras, Suvienytų Valstijų Konsti
tucija, neprigulmybės dekleracija “ŽEMDIRBYS” 1912 metais be ūkio žinių spausdina žinias ii Lie
ir prezidento rinkimai, tai Juozas Kėblis,
ir konfideracijos straipsniai. Ame tuvos ir viso pasaulio, gražias apys&kutes, papuolerios mokslo straip
1051 River st.,
1912 metai darbo žmonėms
rikos Lietuvių Ukėsų Klubas, ma anelius, gražins kelionių po įvairius pasaulio kraštus aprašymus,
W. Fitchburg, Mass. tydamas, kad yra reikalas kiek eiles, jnokus ir d. k. Rašoma gi visa tai kuo-snpMtntamiausia, kad ir
gali labiau pakartėti, negu
vienam tapti šios šalies piliečiu, jokio lietuvių laikraščio ligšiol neskaitęs žmogus lengvai galėtų jį
kada 1908 metai. Gi kol-kas;
suprasti.
Dantų gėlimas, nugarkaulio išleido šią knygutę savo triusu
ŽEMDIRBYS” drąsiai ir atvirai, gina lietuvių teises Bažnyčioje
Knygelės
kaina
tik
25
centai.
To

da neturime nustoti vilties, skaudėjimas, diegliai nuo peršali dėl norintieji gauti šią knygelę, “
“
ŽEMDIRBYS” stengsis įsiskverbti į tas lietuvių pirkias, kuriosna
mų, išsinarinimai, įsižeidimai, reu
ligšiol
jokis lietuvių laikraštis nebuvo dar užklydęs.
tur
po
draug
su
užsakimu
prisiųst
nes iš didelių griausmų gal matizmas, etc., žmonės sako, nie
“
ŽEMDIRBYS
” — pigiausias laikraštis. Jo kaina:
ir
25c.,
krasos
ženklėliais
arba
per
kuo taip greit negalima prašaliuvisai maža tebus lietaus.
Lietuvoj ir Rusijoj met. 1 r. 20 k.Lietuvoj ir Rusijoj V^met. — 60 k.
Money Order. Adresuokite:

Juozas Szukis,

FABIOLE,

ti, kaip su sviete garsiu Anchor
Pain Kxpelleriu. Jis yra atsargiai
sutaisytas dėl greitos pagelbos.
25 ir BPcentų

Lithuanian American Cit. Club,
372 Bedford avė.,
Brooklyn, N. Y.

Užsieniuose metams 1 rb. 60 kp. Užsieniuose %metų — 80 kp.
Vienas nnmeris-pažinrėti siunčiamas visiems dykai.
“ŽEMDIRBIO” adreeas: Vilnius, 2-oi Ponomarsld No. 14

Bell Telephone, Dicklnson 3737

wį

Dr. Ignotas Stankus
it ii.-tiiii- t ikras d ik taras-lictuvis Philadelphijoj
įrengė ligonbutį ir klyniką
su laboratorija Philadelphi
jos mieste. Tame pačiame
name įrengė savo locną aptleką, kurioje randasi naujo
išradimo geriausi vaistai

PASARGA: Mano ligon
butyje ir klinikoj turiu po
savo priežiūra svetimtaučiu
daktarus specijnlistus pagei
bai prie operacijų ir pavo
jingų ligų. l’as mane visi li
goniai išsigydo ir pasilieka
sveiki. Vaistus siunčiu ir į
kitus šteitus ir į visas šalis.

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

Turiu įsitaisęs savo locnas elktra gydymo mašinas.
Visisreganti kreipkitės prie daktaro STANKAUS asabiškai arba laišku, o
busite užganėdinti nes jis gydo pasekmingiausiai 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.

DR. IGNATIUS STANKUS
1220 So. Broad St.,

Philadelphia, Pa.

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

M

ALBERT G. GROBLEVVSKI,
Savininkas ir Fabrikantas Geriausių
“LIETUVIŠKŲ-LENKIŠKŲ VAISTŲ.”
GKSTAU8IA
GYDUOLE:

MĖŠLUNGIO

SKAUSMO KRU-

NUO
STRĖNŲ SKAU
DĖJIMO, SEGI
MO KRUTINĖJĘ,
GALVOS SKAU
DĖJIMO,
KATAROS,
UŽSIŠALDYMO,

TINĖJE NUO
PATRŪKIMO

AZMA ARBA
DUSULIO

STYVUMO
SPRANDO
SKAUDĖJIMO
ŠONUOSE
RANKŲ IR
KOJŲ-

NEUKALGUOS;

NUO
GERKLES
SKAUDĖJIMO,

Ypatingos Gyduolės.
Jeigu sergate užsisenėjusiomis ligomis nuo kurią negali pagei- .
bėt nė daktarai nė ligonbuėiai, arba paslaptingomis ligoms, aprs.šykit 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 iipažinties). Uitai nesigėdyk) ir nebijok, rašyk tei
sybę, o mielai suteiksiu rodą ir prisiųsiu geras gyduoles pagal tavo
ligą su nurodymu kaip reikia jas vartoti, už prekę labai mažą. Rei
kia rašyt laiškus stačiai pas mane pridedant visados 2e. markę ant
atsakymo, nes kitaip negausit atsakymo. — Teipgi męs reikalauja
me gerą agentą kiekviename dideliame mieste ir ją aplinkinėse.
Agentai nuo Lietuviškai-Lenkiškų gyduolių gali uždirbti nuo 50
doL iki 150 dol. ant mėnesio. Uždarbį duodame kuogeriausią. Taigi
rašykite* reikalaudami ageftturoa. Klekvienaa 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 ners apgavikams tose aplinkėse. Stornykai, rašykite
pareikalaudami gyduslią, nes geras uždarbys ir parduokite musą
tyras Lietuviškas gyduoles, kuriąs męs gvarantuojame.
Rašykite
po antrašu:

ALBERTAS G. GRABLIAUCKAS,
£or. Elm & Main Str.,

Plymouth, Pa.

DRAUGO”
ZZZ) I- - - - - - - - - SPAUSTUVE

NAUJAUSIA, DIDŽIAUSIA IR GE-

= RIAUSIA GREITAI ATLIEKA ~

ĮVAIRIŲ ĮVAIRIAUSIUS DARBUS

SPAUDINI
PIGIAI

KONSTITUCIJAS, PLAKATUS, TIKIETUS,

UŽKVIETIMUS IR KITOKIUS DARBUS
RAIDES statomos didele-nauj auSIOJO PATENTO-MASINA “LINOTYPE”
ADRESUOKITE
ii

DRAUGAS

314 E. Marke* St

♦»

Wilke«-Barre, Pa.

