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Metai IV.

VAIZDAS 13 ROCK ISLAND, ILL. R EVOLIUCIJOS PRIEŠ MAJORA.
taip per žmogų ir prisikėli mas amato ir paskui dirba teisę. Angliakasiai su dide mija užmušė 1,000 revoliuLINKSMŲ VELYKŲ mas iš numirusių. Ir kaip kiekvienas vieno amato liu džiaugsmu priėmė tąjį cijonierių galutinai juos per
linio vietą, kur jį be ginklą užpuolė
majoras ir tik neužmušė mirtin. Žmo
Nuoširdžiai linki Adome visi miršta, taip dirbtuvėje: kurpių, siuvėjų, sutvarkymą ir norėjo'pradė- galėdama. Vienok tam sun
nių minia, į kurią majoras privertė po
liciją paleisti šuvius. Apačioj policijos
ku tikėti, nes iš kitų šaltinių
viršininkas, kuris neįstengė sulaikyti
me visiems Skaity Kristuje visi bus atgaivinti. kalvių ir t.. Kiekvienas vai ti darbą, nelaukiant pakoO! kaip džiaugsmingos ir kas beto turi čia jau išeiti liai visi su tuomi susitaikįs, ateina priešingos žinios.
majoro nuo nedoro darbo.
tojam ir Draugams laimingos Kristaus prisikė pradinę mokyklą, o kas nori nes straikas jau jiems ganą Prie įkirėjusios iki kau
‘“Draugo” Redakcija. limo pasekmės! Bet, kad su — ir ueva gimnaziją. Dau ik irėjo ir kiekvienąs lauke lui revoliucijos ir kitų vargų
Kristumi garbingai prisi- gelis iš šios mokyklos išėjo pradžios darbo.
Meksikoje kilo geležinkelių
keltumėm, reik mums prisi gimnazijų ir šiaip naudingų
Kaip-gi į tą visą žiuri darbininką straikai, kas,
kelti į naują, dvasišką gy visuomenėje žmonių, kurie darbdaviai, taip sakant “bo žinoma, taip-gi neprisidės
venimą. Be šio dvasiškojo iš baigė universitetus ir kito šai”? Jiems tai nemalonus prie palaikymo tvarkos, bet
nuodėmės mirties prisikėli kias augštasias mokyklas.
dalykas. Darbininkų laimė priešingai, tik padidins be
Lekcija ir
mo, mes veltui su Bažnyčia
Kiek apskritai a. a. kun. jimas, tai jų pralošimas. Ar-, tvarkę. Visi svetimžemiai,
III
l\Evangelija^ giedosime alleliuja! Kristus Markevičius padarė naudos, gi tas gali patikti? Taip ir daugiausia amerikonai ir
tikrai iš numirusiųjų atsikė ilgai neužmirš ypač vietiniai jiems tas didžiai nepatiko, anglai, skubinasi apleisti
lė, taip ir męs tikrai iš nusi gyventojai.
stengėsi kuonoilgiausiai ko Meksikos rubežių; bet kilęs
dėjimo atsikelsime^ Jis savj
Rymas. Apie Velykas Šv. voti, bet “prieš vėją nepa geležinkelių straikas nema
%
atsikėlimo tikrumą apreiš Tėvas teiksis išleisti tokį pūsi”, po ilgų ginčų ir svars žai apsunkįs ir jiems apleis
kė daugeliui ir mes savo at dekretą, sulig kurio kuni- tymų turėjo susitaikinti ir ti neramias vietas.
' VELYKOS.
e
sikėlimą
dvasioje
parodyki

'
Gen.
Zapata,
pietinės
guosna
galima
bus
šventin

mokesties
sutvarkymą
pri

Lekcija. — I Kor., V, 7-8.
fr
Viršutinis yra Rock Island’o mayome
darbais.
Kristus
sykį
pri
Meksikos
revoliucijonierių
ras
Harry
M.
Schriver,
kuris
kaipo
po

ti
tik
sukakusius
28
metus
imti.
Darbininkų
vadas
R.
— Broliai: Iškuopkite seną
licijos vadas, nuėjo į policijos stotį ir ,
raugą, vdant būtumėte nau sikėlęs daugiaus nemirė taip amžiaus. Ligšiol kuniguosna McDonald vienoje savo kal vadas, susitaikė su gen. brutališkai sumušė kalinį, kuris jį
ju įmaišymu, kaipo esate ir musų atsikėlimas tur būti buvo šventinama sukakusie boje išreiškė, kad priežasti Orozco ir išvien žada kovoti kritikavo per savo laikraštį. Miesto
Rotužė ir kalėjimas; X atženklina kaprėski. Nes musų Pascha už tvirtas, patenkantis, nepri ji 24 metus (su dispensu ir mi to straiko yra tiktai ka prieš Maderą.
valome
daugiau
į
nuodėmę
jaunesnį), dijakonuošna — syklų savininkai, kurie, ne Zapata turi daug tūkstan
mus paaukota yra Kristus.
grįžti
ir
dvasiškai
vėl
mirti.
atgal miestui pilį.
z
23 m., o subdijakonuosna — žiūrint į visų tajkinimasi. čių ginkluotų kareivių. Jau
RUSIJA.
Puotaukime tad ne piktybės
Sekime
šv.
Pauliaus
patari

22 m.
ir pervartumo rauge, bet
greižtai laikėsi savo, nesitai- daugiau kaip metai kaip Pastaraisiais laikais į Du Kreto sala. Laikinoji Kremą:
‘
Jei
prisikėlėte
su
Kris

Seminarijon bus priima kė, taip ilgai užvilko strai Zapata veda revoliuciją. rną įnešta sumanymas pa to salos vyriausybė atsista
tikrybės ir tiesos prėskitumi,
j
ieškokite
daiktų,
ku

mi tokių metų, kaip ir da ką ir pridirbo daug nemalo Laike Diazo prezidentavi naikinti Varšavos general- tydino. Laukia čia atplau
niuose.
rie viršui yra, kur Kristus bar. Seminarijose klerikai nių straiko pasekmių.
mo jis kovojo sykiu su Ma
gubernatoriją. Pasirašyta kiant Anglų laivyno. Mat,
sėdi po dešinei Dievo; turė per 2 metus mokysis filozodera,
bet
kaip
tik
Madera
Evangelija. Mork. XVI, kite mintyje tą, kas yra vir
150 delegatų. Pirmutiniais valstybės nenori leisti Kre
likos
prezidentu,
tai
už
sa

fijos,
3
metus
(mažiausia)
KYNIJA.
1—7. — Anuomet subątai šui, o ne kas ant žemės”;
pasirašė nacijonalistai: Vo- tai prisidėti prie Graikijos,
vaitės
laiko
jis
pakėlė
maiš

teologijos
ir
1
metus
pasipasibaigus, Marija Magda gyvenkime dvasiškai, pagal
Respublikonai ^^as-kart
jejkov ir Krupieuski’s. Au tat nutarė kretiečius varu
tą
ir
prieš
Maderą
ir
pošiai
švęs
studijuoti
Šv.
Raštą
ir
lena ir Marija Jokūbo'ir Sa Dievo įsakymus ir evan
pradeda stiprintis labyn jau
toriai tojo sumanymo tąją priversti nusiraminti. Kreto
lome nusipirko kvepiančių gelijos mokslą, o ir męs gar- t.t. Teologai, išėję visą semi keletą kartų pergalėjo res dienai nepadeda ginklų. Jo general-gubernatoriją skai sala, kaip žinome, priklauso
mosčių, ydairt atėjusios pa ' biugai į amžinąjį gyvenimą nariją, negalėdami gauti ku publikonų priešininkus, ku pristojimas prie gen. Orozco to už senovės anachronizmą, Turkijai.
armijos nemažai sustiprįs
nigiškų šventinimų dėl am
teptų Jėzų. Ir labai anksti atsikelsime.
riuos suėmę stengėsi tankiai
S.
pastarojo spėkas kovoje nes Lenkija dabar yra stip H Priespaudos.
Kieleco
žiaus jaunumo,' bus šventi
vienoje subatų dienoje atėjo
išvaryti iš šio svieto. Bet ir
riai
sujungta
su
Rusija.
Ša

prieš Maderos valdžią. Ta
gub. visuose knygynuose pa
nami dijakonuošna ir siun
prie grabo, sAulei jau už
respublikonų tarpe ne visa
lis
dėlei
geros
komunikaci

daryta kratos. Estų laikraš
čiami parapijosna padėti da gera. Kovo 29 dieną Nan- tai dabar ir rengiamasi prie
tekėjus. Ir kalbėjo taip sa
jos
yra
žinoma.
Tai-gi
kam
tis “Pejevalecht” nubaus
dvasiškiams. (Dijakonai ga king’e sukilo kariuomenė ir naujų kraujo praliejimų.
vęs: Kas mums atris akme
reikalinga
toji
general-gutas 50 rublių už straipsnį
Valdžia taip-pat stropiai
li krikštyti, sakyti pamoks
nį nuo grabo durių? O pa
ėmė plėšikų rolę lošti, vos
bematorija;
kuri
tik
padidi

“Polic-ijiniai žydų varžy
renka savo spėkas.
lus, dalinti Šv. Kamuniją).
žvelgusios išvydo atrištą ak
tik pasisekė šiek tiek nura
na
išlaidas
ir
susilpnina
gu

mai”. Aną savaitę tas pats
Naujasai dekretas nuo
menį, nes buvo labai didelis.
minti.
bernatorių
valdymą?
Tokiu
laikraštis buvo nubaustas
VENGRIJA.
O inėjusios į grabą, išvydo Velykų šventėms ketina pradžios 1913 metų turės
Nankinge susitvėrė nau
budu
valdžia
būna
atitolin

už neva melagingas žinias,
jaunikaitį, sėdintį po deši ma nustatyti visados vieną būti pildomas.
jas kabinetas, kurio prezi Vengrą ministerių kabi ta nuo žmonijos, kas silpni nors tos žinios buvo paimtos
nei, apvilktą baltu rubu, ir laiką. Ryme apie tai dabar
dentu yra Tanšaoji. Nauja nete buvo ištikęs krizis. na auktoritetą.
Varšavos iš gubernatoriaus kancelia
išsigando. Kursai tarė joms: tariamasi.
sai premieras kovo 29 dieną Parliamentas pareikalavo general-gubematorija galin rijos. Jekaterinoslave darbi
Jieškote Jėzaus Nazareniepriėmė nuo D-ro Sunjatse- sau daugiau teisių kariume ti priklausyti stačiai minys ninkams uždrausta įtaisyti
Rymas.
Vasario
20
dieną
čio, nukryžiuotojo? — Kėlė
no, vardan prezidento Juan- nės tvarkyme, o karaliaus ir trui, kuris busiąs jos gene-* paskaitą apie Ševčenko. Ar
pašventinta
į
vyskupus
pra

si, nėra čia; štai vieta, kur
schikajaus, valdišką ant abelnai valdžios teises norė ral-gubernatorium.
changelske, prokurorui pa
lotą
Bonzano,
kurs
skiria

ta susiaurinti. Tas, žinoma,
buvo jis padėtas. Bet eikite,
spaudą.
Dėlei tad tokių priežas liepus, suimtas ligonbutyj
ANGLIJA.
pasakykite jo mokiniams ir mas popiežiaus pasiuntiniu
valdžiai nepatiko ir minis
čių pakeltas tasai klausi daktaras, kuriam tuojaus tu
Petrui, jog pirm jusų nueis Šiaurinės Amerikos Suvie Dauk jau šios valstijos
terių visas kabinetas atsiIŠ KARĖS LAUKO.
mas. Nežinia ar nusiseks į- rėjo būti daroma operacija.
į Galilėją; tenai jį pamaty nytose Valstijose'. Naujai angliakasiai nukentėjo. Ne
statidino nuo vietų. Del to
Turkų komendantas iš labai susirūpino karalius vykdinti.
site, kaip yra jums pasakęs. paskirtas popiežiaus pasiun tik badas jiems lindo į akis,
H Dardanelai. Konstanti
tinys gavo titulą Melitenos ne tik mylimiausiųjų vaikų Benghasi praneša, kad tur Franciškus Juozapas. Vė Rusijai ėmė didžiai rūpėti nopolio laikraščiai rašo, kad
arcivvskupo.
netekimas, kurie, negalėda kai laimėjo didelį mūšį. Ita liau karalius turėjo pasikal karas Turkijos su Italija jeigu bus padaryta Darda
VELYKOS.
mi bado atlaikyti, turėjo lų nuostoliai baisiai dideli, bėjimą su ministerių pre- Užsieninių dalykų minys- nelų blokada, tai Rusija užGardinas.
Tikybos
išgul
Šiandien Bažnyčia mus
skirties su šiuo pasauliu, nes nes krito ant vietos kariuo mieru Koehn Von Heder- tras jau keletą kartų sten imsianti Bosforą, kas galima
dinėjimas.
Kunigai
paskirti
kviečia prisiveizėti musų
menės 3,500 ir 27 aficierai,
gėsi intikrinti kitas valsti esą pagal tarptautinę su
Viešpačiui ne jau žaizdomis į mokyklas kapelionais gau apskaitoma, kad ant 3,000 apart to visas turtas ir viso vary, kuriam jis išreiškė sa jas, kad patarpininkautų tartį.
apdengtam ir erškėčiais ap na mokyklų direkcijos už- mirusiųjų vaikelių 135 yra ki pagaminimai pateko į tur vo pasitikėjimą. Tame pa draug su Rusija Turkijai ir
sikalbėjime karalius skun
vainikuotam, bet savo die klausimtis, ar nesutiktų aiš mirę tik iš bado, bet taip-gi kų rankas.
Italijai, ydant jos užbaigtų 5 Provokatorių teismas.
badas
vertė
ir
prie
nerodėsi,
kad
nors
jis
visados
kinti
tikybos
lekcijas
rusiš

viška galybe iš grabo prisi
Turkai-gi nustoję tik 150 gerbęs Vengrijos konstitu tą savo nesutikimą. Bet Ru Neužilgo Varšavoje žada bū
maus
užsilaikymo,
kas
buvo
kai.
kėlusiam garbe ir nemirinti provokatorių teismas.Teis
žmonių.
ciją ir stengęsis visados bu sijos minystrui nesiseka, nes juos už tai, kad jie, betar
gumu spindinčiam, džiaugs Atsivertimai. Anglų laik priežastimi susirėmimo su
ti geriausiu Vengrijos drau kitos valstijos, neturėdamos naudami slaptoje policijoje,
mu dangų ir žemę pripil raščiai praneša, kad per dvv policija. Susirėmimų su po
MEKSIKO.
gu, nežiūrint to visko, jo tei legališkų pamatų, nenori 1911 metais pakišdavo šiaip
džiusiam. Mirdamas Jėzus liką pastarų metų prie kata licija žinomos kiekvienam
kišti nosį kur nereikia, Ruparodė, kad jis buvo tikras likų Bažnyčioj atsivertė 446 yra pasekmės. Pastaraisiais Kaip dabar ištikro stovi sės, kaipo karaliaus esą sija-gi į jokius legališkumus žmonėms bombas ir prokla
žmogus, o prisikeldamas per anglikonų pastoriai, 205 afi- laikais buvo net visa Ramo dalykai Meksikoje sunku siaurinamos ir juom nebe- nežiūri.
macijas, o paskui juos suim
bent
kam
atspėti.
Ateina
nienė
sujudinta;
visiems
bu

užsitikima.
Todėl,
jeigu
ir
tikrino, kad jis yra ir tikrai cieriai, 129 advokatai, 60
davo ir įskuzdavo.
Dievas. Taip, prisikėlė Kris-* didžiūnai. Viso labo su že vo įsakyta būti prisirengu vien prieštaraujančios viena toliau Vengrija tos politi
T Susikūlęs traukinys. Ar
tus iš numirusių, ir patvirti mesnio luomo atsivertusių siems kiekviename pareika kitai žinios. Tai revoliucijo- kos mananti laikyties, tai
ti Charkovo susikūlė prekių
no teisybę, kad ir mes kel priskaitoma dešimts tūks lavime. Tas viskas buvo ren nieriai pasigiria kad užda karalius pagrūmojo abdi
Iš
Visur.
traukinys. 3 žmonės sužeisti,
giama suraminimui strai- vė mirtiną smūgį valdžios kuoti nuo sosto. Bet to pasimės!. Ši teisybė yra tai tančių žmonių.
kierių, nes straiko pabaigos armijai, tai vėl valdžia di gązdinimo jau užteko. Par T Peterburge yra vadina 4 užmušti, o 11 vagonų su
džiaugsmingiausias musų ti
kėjimo dalykas. Šv. Paulius Galicija. Neseniai pasimi rodos sunku buvo tikėties. džiuojasi, kad jai galutinai liamentas nusileido, kabi moji “Lietuvių pilis” (Li- daužyta. Vagonai buvo už
Apaštalas pastebi: Jei nėra rė čia a. a. kun. Bronislovas Bet tas viskas turbut bus pasisekė sukrušti revoliuci netas išnaujo susiorganiza tovskij zamok), kuri yra stumti vienas ant kito net į
3 eiles.
prisikėlimo iš numirusią, tai Markevičius, salezietis, pa nereikalinga, nes straikas jonierių spėkas. Bet-gi tikė vo ir visa tvarka sugrįžo.
miesto nuosavybė; paskuti
nelaimė.
nei Kristus neprisikėlė. O likęs labai gražią atmintį. jau baigiasi. Mokesties su ti nei vieniems negalima. Karalius Franciškus Juo niais laikais ten buvo intai- Redaktoriaus
Jis
dvejose
vietose
—
PiasTiek
aišku,
kad
ten
tvarkos
tvarkymas
jau
perėjo
liuo

zapas
Vengriją
valdo
jau
jei Kristus neprisikėlė, tai
svstas kalėjimas, kur kalėjo Chersono laikraščio “Teletove
ir
Povikovnicose
—
nėra
ir
mūšiai
posenovei
tę

sai
per
pasiuntinių
ir
lordų
per
45
metus.
Jis
yra
ro

tuščias yra musų mokslas.
daugiausia moterįs. Dabar, graf” redaktorius buvo nuėBet dabar Kristus kėlėsi iš įsteigė po vaikų prieglaudą- butus. Karalius-gi taip-pat siasi. Tatai aišku, kad nei mybės šalininkas, todėl ne pastačius Peterburge tam Li?s Pas gubernatorių prašyti
numirusių, pirmutinis vai mokyklą; pirmoje yra 300, mokesties sutvarkymą priė vieni nei kiti negali pasigir dyvai, kad ir Vengrija ji tikrą moterų kalėjimą, mies- Kavo laikraščiui subsidijos,
sins tų, kurie užmigo. Nes antroje 150 valkų. Vaikai mė, tad tasai mokesties su ti pergale. Dabar Madero gerbia ir prieš jį tankiai nuvaldyba pareikalavo iš padedamas laike Durnos rinvėl
giriaai,
kad
valdžios
ar

sileiŲžia.
1 kalėjimų valdybos grąžinti
Seka ant 8-to pusi
kaip per žmogų atėjo mirtis, išmoksta kas kokio tinka tvarkymas įgavo valstijos

ai daug"
n. struckaus. Tiems erge rai. Jeigu, girdi, nori salės biauruoti kunigus, tai
daugelis važiuoja Amerikon. vines mokyklas todėl ir kun. sus, tai naminis alus, stip
Bet tiems aukso ieškotojams Mykolajunas, atkalbinėda resnis už spiritą, kartesnis liams nesimatant galo, kun. tai nueikiva pas kleboną: moterų išėjo”.
visaip atsitinka. Štai nese mas nuo tokių mokyklų, ne už pipirus. Daujėniečiai Kaupas pasiprašė pas vysku jei klebonas pripažįs, kad Nesidavusi apgauti. mergaitė.
niai vienai mergaitei iš Ame padarė jokio prasikaltimo žmonės svetingi: netik patįs pą vakacijų ir išvažiavo pa esate geri žmones, o ne koki
rikos buvo atsiuntę pinigų. iries valstiją. Teismo rūmai geria, bet ir svetį moka pa siilsėti nuo rūpesčių iki 16 apgavikai tai maloniai salę Štai ką kitas korespon
Nieko nelaukdama ji nusi išteisino kun. Mykolajuną. vaišinti, žinoma, už pinigus d. balandžio.Parapija pasili užleisime. Po derybų p. dentas rašo: “Kovo 25 d.
Vilnius.
samdę vadą ir išvažiavo. Bet Prokuroras padavė atsišau - 20 kap. už gročių. Per at ko be kunigo. Nedėldieniais Grikštas sutiko nueiti. Kaip ‘Kibirkšties Bendrovė” palaidus beveik visos pirkios atlaiko mišias airių kunigas. tik tuomet atvažiavo kun.
Lietuviai prašo
naujos ką gi“? Po kiek laiko sugrįžo kimą į senatą.
geriančių svečių sausakim O čia Velykos, didžioji nedė- Jakaitis, kuriam ir išdėjo engė vakarą. Plakatuose
“Vien.”
bažnyčios. Šitomis dienomis namon ir be skatiko pinigų,
šai prikimštos. Iš to jie turi lia... Geriems katalikams visą dalyką. Bet kunigas atspaude, kad rodįsę Jėzaus
lietuviai nusiuntė vidaus ir be gerųjų rūbų. Visą su Marijampolė.
gyvenimą, tai
Susitvėrė gerą pelną. Bet ir kitiems ir seniems parapijonams, veikiai suprato “ciciliku- i Kristaus
reikalų ministeriui prašy dorojo vadai.
daug žmonių suėjo. Ale kaip
čia nauja muzikos-literatumą, kad atiduotų jiems už Telšių apskritis. Praeitie ros-dramos draugija “Gabi apylinkės sodžiams ta pre kuriems šitoji bažnyčia yra čio” veidmaniavimą, nes ėmė rodyti ir pradėjo
darytą Pranciškonų bažny ji metai musų valstiečių gy ja”. Narių iškarto prisirašė kyba yra žinoma. Štai kad ir taip brangi, kaip jų pačių buk perdaug “cicilikutis bu iliaukšti apie žemę, gamtą,
čią, kur yra dabar miesto venimai! įnešė dar vieną mu 30 žmonių. Pirmininku iš Smilgių sodžius. Čia Varė siela, didis nuliūdimas iš to vęs lipšnus.
carą, japonus, Mandžiuriją
— ‘O kaip jus vadinatės’,
archyvas. Po prašymu vie sų kampui nepažįstamą da rinkta A. Ješmanta, padėjė nuo Marės nepasilieka. Jas visko. Suerzinti žmones la
o daugiausia apie kunigus,
ną dieną susirašė apie 200 lyką; mat, pernai didesnėje ju kun. M. Gustaitis; M. Peč sekdami ir kiti ūkininkai bai lengva, taip kaip lengva užklausė kunigas Jakaitis 1 3ostono kardinolą O’Coalų pardavinėja. Svečių gi yra sudeginti namus: paki — “Grikštas iš Bostono”,
žmonių.
nnell, bažnyčią, Dievą ir pakauskaitė,
V.
Jesaitytė
ir
J.
Telšių apskr. dalyje valstie
nestinga, nes čia-pat sodžiu šai tik briežiuką — ir bran atsakė lipšnus cicilikas.
;į mus kunigą J. J. Jakaitį,
Vilniaus lietuviai buvo čiai suskato naikinti grūdų Bendorius pasidalįs tarp sa je valsčiaus raštinė ir mo gus namai jau stovi liepsno
—
“
Aš
girdėjau,
kad
Bos

padavę prašymą, kad leistų “magazinus” paverzdami vęs pareigas.
kykla. Gal dar negreitai se!... Todėl geri žmonės — tone yra vienas Grikštas so ;ada daug katalikų pradėjo
eiti lauk iš salės, pamatę,
įsteigti vartotojų draugiją, juos pinigais, bet čia, matyt, Švėkšniai (Kauno gub.). mūsiškiai mes šitą amatą tie, kuriems rupi parapijos
cialistas.
Gal
tai
tamista
1
?
...
cad cicilikai juos apgavo.
bet gubernatorius neleido. prispyrė tokią pažangą da Mirus Vilniaus gub. bajor- Juk pirmiau visi turi gyvai gerovė — ašarose stovi pasryti ne koks ten valstiečių
riuvę, matydami, kaip toji Grikštas susimaišė. Ma Aš da vis laukiau, manyda
Šiaulėnai. Nelabai seniai apsišvietimas, bet, turbut, vedžiui gr. Adomui Plėtė suprasti, kad tai biaurus
parapija, kurios uoliausiais tyt jojo buvo nesitikėta, kad mas, kad cicilikai da gal ro
amatas.
riui,
pasiliko
jo
tėviškėje
musų parapijoje viename jau perdaug valstiečiams innariais jie yra nuo daugiau, kunigas tai žinotų. “Buvau dys daugiau. Ale matyt naŠvėkšnių
(Reseinių
pav.)
dideliame susirinkime, kur kyrėjo tos dvikojės žiurkės,
Del Švenčionių ekspropri
kaip 20 metų, tapo suardy socialistu, ale jau nebesu lagėliai cicilikai neturėjo ką
buvo keliosdešimtįs žmonių, kurios paprastai jau išseno dvare nemažas archivas, ku jacijos. Vilniaus apsaugos
ta, kaip nesutikimų sėkla “Keleivis” ant manęs viso gero rodyti, kaip tik cigarebuvo baisus teismas. Musų žvėriškai naikina “magazi riame esama daugybė svar skyriaus viršininkas sužino
prirašo tų tikietėliais per liampą
yra pasėta tarp brolių ir se kių neteisybių
klebonas visiems girdint tei nų” grudus. Pastaruoju me bių istoriškų raštų. Esama jęs iš tikrų šaltinių, kad
nes
”
.
..
žmones monyjo.
serų!
Jiems labai šird:
sė ir pasmerkė “Saulės” tu panaikinti apylinkėje: tenai ir lietuvių kalba rašy šeštasai Švenčionių ekspro
Čionai p. Grikštas ėmė pa “Kuobiauriausiai išplūdo
skauda, kad visą tą pragaiš
mokyklas, kitas lietuvių Skuodo, Mosėdžio, Ylakių ir tų rankraščių, siekiančių 16 prijacijos dalininkas, Šelsakoti
kaip dideli “nevido cunigus, sakramentą krikš
tingą ugnį sukurė ir ligšiol
draugijas ir ypač “Viltį Darbėnų valsčių magazinai ir 18 šimtmečių. Tuos rank manas, su pavogtais pini
dar tebežarsto jaunas, nepa nai” yra “Keleivis” ir so to ir moterystės. Gėda ciciŠio laikraščio buvusiuosius Šiemet pervirš anksti pra raščius rinko ir ketino išleis gaiš išbėgęs Amerikon.
tyręs kunigėlis, kursai savo cialistai, kjirie nieko nenu ikams už tokius darbus, ku
ir esamuosius vedėjus pa dėjo rodvties pavasario ap ti savo lėšomis mirusiojo
klebonui ir geradariui vie veikia, ale kunigas Jakaitis rie patįs yra krikštyti !
smerkė pakarti. Tik stebė sireiškimai. Vasario 22 d. Adomo tėvas Steponas. Pas
‘Antgalo iškėlė tokį pa
ton būti pagelba, pasirodė nedavė visos litanijos už
ties reikia, kaip žinia apie vakare labai žaibavo ir gir tarasis du sykiu apkeliavo
baigti,
nes,
girdi,
neturįs
lai

veikslą,
kur karvė ir teliujudošium; kursai parapiją
tą baisų teismą žaibo greitu dėjosi perkūnija, po dvejų visą žemę. Tų kelionių laiku
kuriai buvo atėjęs tarnauti ko, nes reikia eiti bažnyčion kas, o moteriškė sėdi ligi ke
mu neaplėkė visoe pasaulio dienų šiluma pakilo dieno jo parašyti užrašai taipogi
išpažinties klausytų.
lių plika. “Tai, — sako, —
suardė ir pažemino.
užsiliko. Beto yra čia iš GeTarp ko kito klebonas mis net ligi 7 laipsnių.
Liūdna, labai liūdna, kaip — “Kokiam-gi tikslui už Mojaus gamta”! Ir ilgą lai
diminaičių (to paties apskri
dar ir šit ką kalbėjo: aš savo
taip atsitiko. Ir kas galėjo dirbtieji pinigai eis”, už ką sakė, pliauškė. Tada ir aš
Skrabotiškis, Panev. ap čio) dvaro parvežti Laury
tėvų nekenčiu už tai, kac
išėjau. Nežinau ką po kar
tikėties tokių darbų iš jau klausė kunigas.
PITTSTON, PA.
manęs mažo nemokė lenkiš “S. Z. T.” praneša, kad vy no Ivinskio užrašai iš 1863
no, tykaus ir nedrįstančio — “Tai mes, nedaug užsi vei, teliukui ir plikai mer
kai šnekėt. Dabar, kai nuva resnybė atstačiusi nuo parei m., yra to paties Ivinskio Vietinėje lietuvių parapi
žmogui pažiūrėti į akis ku dirbame, tiek tik kad gyve gai rodė.
žiuoju pas dvarininką, kaip gų ir patraukiusi tieson sudėta pirmoji lietuvių kal joje buvo romybė ir užganė“Pranešu visiems lietu
nimą padaryti”, atsakė p
nigėlio!
ugnyje degu, nes nemoku Skarbotiškio valsčiaus teis bos gramatika, yra jo len- dinimas iki kol neatėjo vi
Grikštas. “Mes turime viso viams, kad neitumėt “Ki
mo pirmininką P. Uogintą kiškai-lietuviškas žodynas, karu kun. S. J. Struckus. Nors tą suraminimą turi
gerai lenkiškai.
me, jog girdėjome, kad kun. kių paveikslų: apie Wa birkšties Bendrovės” pa
Argi jau ir mums visiems už tai, kad jis atėjęs teismo esanti daugybė ir kitų raštų. Pabuvęs pas mus vos ketu Str. už savo darbelius Pitts shingtoną, girtuokliavimą, veikslų pažiūrėti, ba nėra į
reikės lenkų kalbos moky posėdin girtas.
ką žiūrėti ir netikėkit jų
Leipalingis (Seinų ap.). ris mėnesius, tas jaunas ku tono parapijoje tapo praša Jėzų Kristų, juokingų”.
ties1?'Ligšiol čia, Žemaitijos Gargždai, Telšių apskr Neseniai atėjo čia du šun nigas įstengė susižinoti su lintas nuo. “Draugo” admi
‘O ar jus turite kokį raštą plakatams: ba jie paveislais
viduryj, šios mados dar nė Vasario 23 d. gavo iš Peter daktariu : vienas vidutinio keliomis moterimis ir galop nistracijos, o Kunigi; Sąjun
nuo savo klebono” užklausė tik ant prakalbų sukviečia,
ra buvę.
sukėlė
maišatį
parapijoje.
kurios yra labai nepadorios
gos duris tapo visiškai užda kunigas ?
burgo telegramą, kad miręs ūgio, su ruda barzda, kitas
Pradėjo jis skusties mote rytos prieš jį.
Kvėdarna, Raseinių apsk.
ir katalikus pažeminančios.
ten ligoninėje Mykoliškių augštas, laibas. Jie vaikšti
—
‘
Paliudyjimo
neturime
Aš patsai apsigavau ir advVasario 21 d. nusišovė Kvė dvaro savininkas, kariuome nėja po kaimus ir apgaudi rims, kad jam neduodą val
ale
turiu
parapijos
knygu

Senas
Parapi
jonas.
ną išsėdėjau. Dėlto perspėju
darnos pačto viršininkas. nės inžinieris generolas-lei nėja žmones. Duoda jie neva gyti klebonijoje, kad net
tes ir daugybę laiškų nuo
visus miestus ir miestelius,
Ryto 9 vai. išbėgo jis iš kū tenantas Liucijonas Broni- vaistų, bet tai ne vaistai, tik vargonininkas niekinąs jį.
kun. Žilinsko, ale viską pa
Tų
erzinimų
siekis
buvo
—
tės, apžiojęs revolverį, ir
neapsigaukit. Ir į Athol,
šas. Sūnūs išvažiavo Peter vanduo užraudonytas, kuris
likau
Gardner
’
yje
su
ki

ATHOL,
MASS.
išstumti iš parapijos kun. A.
persišovė galvą. Kulipka
Mass. daugiau nebeatvaburga n pargabenti kūno sa žmogui 'dar padidina ligą.
tais
daiktais, nes męs vakar
Kaupą ir pačiam užimti jo Kovo 19, 20, 21 vietinėje
kiaurai perėjo per galvą. Iš
žiuos ir įdėtos nebegaus
va n dvaran, kur dabar ruo Todėl, broliai lietuviai, nesi
vakare
rodėme
paveikslus
vietą.Tuo tarpu numirė kun. bažnyčioje buvo trijų dienų
girdę šūvį, subėgo žomnės,
šiandien cicilikas! Gėda tau
šiasi iškilmingai kelti laido duokite savęs apgaudinėti
Gardner’yje”.
Dėlinikaitis,
ir
į
Wanamie
kurie jau rado viršininką
prakalbočiau!”
pamaldos. Kas vakaras buvo
ir sergėkitės tokių šundak
tuvių.
— “Labai gaila, kad ta
tapo
paskirtas
Pittstono
vi

paplūdusį kraujais. Po trijų
instrukcija,
rožančius,
pa

Athol’o Parapijietis.
tarių.
karas, bet vikaras nenorėjo mokslas ir palaiminimas su mista neturite jokio rašto
valandų viršininkas mirė Kretinga, Telšių apskr
Vilkaviškis (Suv. gub.). eiti į tokią mažą parapiją — Švenčiausiuoju Sakramen nuo savo klebono”, atsakė Turbut Athol’io lietu
baisiose kančiose. Tuo tar Vasario 25 d. papiovė žmo
Tanvisų
kaime ištikęs susi jam meiliausia buvo Pitts- tu. Išryto būdavo atlaiko kun. Jakaitis”. Jeigu norite viams labai riestai, kad turi
pu nėra tikros žinios, kam gų, kurs važiavo iš Telšių iš
teismo į Kretingą. Jis pati rėmimas tarp policijos ir tone. Griebtasi seno-seno mos dvejos šv. Mišios, 5:30 ksfd aš kaipo kunigas patar vilko kailį nusimesti, o į
jis žudėsi.
ko kelyje savo draugą, kur valstiečių, prie ko 4 valstie šposo: moterėlės susitvėrė ir 7:30 valandą, po kurių bu čiau žmonėms atsilankyti avies kailį įsilįsti...
Miškus kerta. Pasirodžius apsiėmė parvežti į Kretin čiai buvo nužudinti ir kele
Katalikai labai įniršo ant
neišleisti jauno kunigėlio davo sakomi pamokslai. To jus vakarą tai pirmą prista
pernai metais Kauno gub. gą. Tas žmogus, kur papio tas sužeistų.
nuo savęs, bet kad tuo tarpu kiu budu trįs pamokslai bu tykit paliudyjimą nuo savo bedievių už tokį begėdišką
miškuose vabalėliams, gadi vė, rado tik 6 kap. Užmušė
“Salt.”.
kun. Struckus išvažiavo ne vo kasdieną sakomi. Kas va klebono. Nurašykit tuojaus apgaudinėjimu, ale tas pa
nantiems medžius, daugelis jas suimtas.
tikėtai į Wanamie, tai pada kars žmonių labai skaitliu kun. Žilinskui, kurioj para mokys, kad reikia atsarges
Panevėžys.
Pastaruoju
miškų savininkų pradėję
“Viltis”. laiku musų parapijos baž rė nors demonstranciją baž gai rinktasi. Per tas tris die pijoj gyvenate, o aš gavęs niais būti. Ir tasai apgaudi
kirsti tų vabalėlių apsėstus
nyčioje — neleido vargoni nas penki šimtai suaugusių nuo jo prielankų jums palių nėjimas bedieviams gėdą
nyčios
komitetas
nutarė
sta

Vilnius.
Vasario
18
d.
Vil

medžius. Daug iškirto šią žie
dyjimą ir draugijai patarsiu padarė, p. Grikštui bizniui
tyti prie statomosios bažny ninko prie vargonų ir neda žmonių atliko velykinę. Pa salę duoti ir, jei naudingus užkenks, katalikai-gi dar la
niaus
teismo
rūmai
nagrinė

mą miško
kunigaikščių
čios mūro koplyčią, kuri vė kun. Kaupui paaiškinti maldas vedė kun. J. J. Ja paveikslus rodysite, tai ir biau sustiprėjo. Nėra, mat,
Oginskių Retavo ir Plungės jo bylą Semetovščiznos kle
kaštuosianti apie 3,000 rub. apie kun. Struckaus perkė kaitis iš Clinton, Mass. Pa bažnyčioje apskelbsiu”.
to blogo, kad ant gero neiš
dvaruose, grafų Plioterių bono kun. Mykolajuno, kal
Toje koplyčioj lig laikui, pa limą į kitą parapiją. Paskui našios pamaldos buvo pirmą
tinamo
už
žmonių
kurstymą
eitų.
Švėkšnos, Vilkenų, Gedimikol pastatys bažnyčią, bū prasidėjo eilė mitingų ir mi- kartą šitame mieste ir ra Ant to ir pirmsėdis sutiko
prieš
cerkvines
mokyklas.
— Šiaip Atholvje ramu.
naičių, Stemplių dvaruose ir
siančios laikomos pamaldos tingėlių, kuriuose pirmąjį mybės dvasia viešpatavo Ale p. Grikštas išrodinėjo Šį pavasarį miestelėnai nu
Kun.
Mykolajuno
iš
sakyk

kitur.
tarp vietinių katalikų. Sma kad jis galės parapijos knv
los bažnyčioje išaiškino savo ir čia-pat nuolat gyvensiąs balsą turėjo moterįs. Buvo
gutes pristatyti ir to užten balsavo uždaryti karčemas
Pikeliai, Telšių apskr. Ar parapijonams, kad jie netu kunigas, kuris vien tik tesi- tariama, vis, kaip čia išva gu buvo.
ka. Bet kunigas pasiliko (smukles) visiems metams.
klių mainininkas žydas Jan. ri teisės siųsti savo vaikų į rūpįsiąs naujosios bažnyčios rius iš parapijos kun. Kaupą Kuomet katalikai čiona
— Balandžio 21 dieną vie
prie savo žodžio ir išėjo
Segalis pasisamdė sau vieną cerkvines mokyklas, dėlto statymu. Kai pastatysią baž ir įstačius jo vieton senovės susiprato ir ėmė šalintis nuo
bažnyčią šv. Išpažinties tinėje bažnyčioje atsilan
Rimkaus sūnų arkliams va kad tenai neišguldinėjama nyčią — sako — toji koply vikarą. Prasidėjo maišatis, visokių valkatų “cicilistų”,
kys vyskupas suteikti Dir
klausytų.
džioti po turgus. Vasario 11 katalikams tikėjimas. Kun. čia būsianti perdirbta į kle kurstymai po draugijas, bė tai bedieviukai prisimetė
giojimai po namus, boikota- dievotumu. Vieni eina per Grikštas nusiminęs išdū mavonės Sakramentą. Sud. Segalis padavė Rimkiu- Mykolajuno pranešė nega boniją.
virš 30 suaugusių lietuvių
kui du arkliu parvažiuoti lėsiąs tokių tėvų vaikams Svetašiną parduoda. Sve- vimai tų visų, kuriems ir žmonis šventųjų paveikslus lino, kad nepasisekė kuni bus padirmavoti. Daug įvai
kun. Kaupas buvo geras ir škaplierius parduodami ir gas apgauti.Atlikęs seimą su
namo, o pats skubino trau duoti išrišimo, kaip įsakyta
tašino dvaras (Naumiesčio taip, kaip ir kun. Str. Visi ant visokių stebuklingi; mi vietiniais ištvirkėliais, kuria rių tautų vaikelių taip-pat
kiniu iš Mintaujos į Pike vyskupo, jei jie neatsiims ap., Suvalkų gub.), kaip pra
rengiasi priimti sutvirtini
lius ant šabo. Rimkiukas, savo vaikų iš cerkvinių mo neša “S. Z. T.”, jau esąs da kurstymai, šmeižimai ir mo šių rinkdami, kiti-gi cicili- me net galvota pakelti trukš mo tikėjime sakramentą.
kinimai ėjo iš Wanamie. Mo kučiai taip-pat katalikų ne mas bažnyčioje, antgalo ga
važiuodamas su žydo ar kyklų. Kun. Mykolajunas
limis parduotas, Valstiečių terįs gaudavo nesykį barti užmiršo: iš savo geros šir vo mieste parsisamdvti
Prietelis.
kliais namo, patikęs kokius patarė siųsti vaikus moky
Banko Kauno skyriui tar- nuo kun. Str., kad nemoka dies jie sutaisė paveikslų ro “Union Hali”, kurioje ir ro
ten arkliavagius rusus ir ties į ministerijines mokyk
pinikaujant. Dalį pirkę separdavęs jiems arklius. Rim las, kame jisai pats aiškina natikiai, dalį—vietos lietu “darbuoties”. Po tokių pa dymą “Apei Muką V. je dė paveikslus^ kovo 25 d.
BROOKLYN. N. Y.
barimų
agitacija
ėjo
vis
pa

Štai
ką
korespondentai
zaus
Kristaus
”
(rašybos
ne

kiuką policija suėmė.
tikėjimą. Prokuroras kalti viai valstiečiai. Dar esą ne
rašo “Draugui” apie tuos Kaip jau pirmiaus buvau
siutesnė. Galop atėjus meti taisau) ...
Subatas, Kuršo gub. Va no kun. Mykolajuną, kad ji parduota 20 ūkių.
minėjas, kad socialistai ža
niam parapijos mitingui, mo Išpradžios norėjo lietu paveikslus:
sario 20 d. vienas Baltmu- sai prasikaltęs prieš valsti Daujėnai, Panev. apskr. terių partija buvo jau taip viškoje svetainėje tąją savo “Pas mus naujienos to da rengti teatrus ir balius
žiškių ūkininkas su savo ją, • kurstydamas žmones Ne tai kaimas, ne tai mies aštriai suorganizuota, kad “Muką” rodyti, ale... ne kios. Panedėlį kovo 25 d. gavėnioje, taigi vienas tea
žmona išvažiavo į Subatą į prieš valstijos įstaigą. Kun. telis, Daujėnai nieko ypatin tiems parapijonams, kurie pasisekė.
valnamaniai išmetė plaka tras įvyko kovo 16 d. Lošia
Mykolajuno
apgynėjas
ad

mugę. Tuotarpu jų sūnūs,
paveikslus tus, kad rodįs paveikslus ma buvo “Svečiai nebuvė
go savyje neturi: bažnyčia, nėjo išvien su moterimis ir Minėtuosius
pasigriebęs 240 rub. tėvo vokatas Povolockis prirodi klebonija, trįs žydų krautu kun. Struckum, visai neduo rodo keletas Bostono “pir “Apie Muką Viešpaties Jė liai”.
pinigų, revolverį ir dar ke nėjo, kad cerkvinės mokyk vėlės, viena lietuvio ir ke ta balso.
meivių”, pasivadinę “pono zaus Kristaus”, ale paskui Kaip žinoma, tas teatras
los
tai
Sinodo,
o
ne
valstijos
letą kitų daiktų kas-žin kur
Tuo tarpu vyskupas neži Grikšto Bendrovė”, tariau to nebuvo: rodė tik kokius ir balius buvo rengiamas su
liolika ūkininku. Bet randa
įstaiga,
su
įstatais
rankoje
pabėgo. Pabėgimo priežas
Bendrovė ’ ’ “cigarėtų pikčierius”, kuni tuo tikslu; kad pajuokti mu
si ir naujiena. Štai nuo per nojo, ką daryti nei kam ti ‘ ‘ Kibirkšties
aiškino,
kuriam
tikslui
stei

tim buvo tas, kad tėvas ne
nai metų stato čia dviklesei kėti. Kun. Str. visados sakė Kuomet p. L. Grikštas pa gus ir vyskupus išbiaurino sų Lietuvos veikėjus kuni
giamos
cerkvinės
mokyklos
davė vesti jam norimosios
mokyklai namus. Šį rudenį si kunigams ir dvasiškai vy prašė “P. Š. Aušros Vartų -ir pasakė, kaip kun. Gricius gus Olšauską ir Tumą ir
mergaitęs, pas kurią gal ir ir kokiomis sąlygomis tega jau žada pradėti mokyti vai riausybei, buk jis nieko ne draugijos” pirmsėdžio už gyvena.
kad išniekinti katalikų baž
Įima
į
jąs
priimti
kitatikų
nukeliavo.
žinąs ir nieko nedarąs, nors leisti draugijos salę vienam “Kiti nesupratę, kad jie nyčios įsakymus, kurie lie
vaikus. Pagalios Povolockis kus.
Yra betgi vienas daiktas, Pittstone ir maži vaikai ži- vakarai, tai pirmsėdis atsa-1 toki apgavikai, nuėjo į salę. pia užsilaikyti gavėnios lai
Kupiškis, Ukmergės aps. priminė kad nėra įstato, įsa
ke nuo pasilinksminimų.
Kaip kitur, taip ir pas mus, kančįo leisti vaikus į cerk kuriuo Daujėnai senai gar- no, jog visas, ergelis išėjo iš kė, kad jis jo nepažįstąs ge- Ale kaip jau pradėjo labai

ĮŽYMIAUSIEJI MAINIE RIŲ UNIJOS VADOVAI.
Jis tik
Nėra labai įstabu, kad la ant musą mergelių, lai tik Briska. Po protokolo priė nyta pačiuotis.
jiems tas vakaras pavydo visur jos taip darbuojasi,' mimo pirmininkas pranešė, prigavo Julę, padaryda
surengti, nes ir žmonių bu kaip šičia.
jog neužilgo sulauksime pa mas ją nelaiminga, išvi
vo, bet koki ten žmonės bu Daugiau biski teisybės. geidaujamo laikraščio “Vie liodamas nuo jos visus pini
vo 1 Žinoma, kad linkę prie
Neprigulmingas. nybės”, kuris daugiausiai gus, buk tai jam reikia už
ištvirkimo, ypatingai jau
užsiims blaivybės reikalais. mokėti už šliubą, už gėralus,
nuomenė, kuri mažai ką su
Pirminiukas, kaip kiek valgius ir t.t. Tokius šposus
pranta tikėjimo reikalus, o YOUNGSTOWN, OHIO. viename susirinkime, kalbė iškratęs, Ignotas kėlės va
lingdama prie ištvirkimo, Neseniai pas mumis susi jo, išrodinėdamas, kad iš landas prieš šliubą išvažia
greitai eina į panašias vie tvėrė pilnąją blaivininką girtavimo paeina vaidai, ne vo nežinia kur. Už kelią die
tas, nežiūrėdamas ir gavė kuopa, bet mūsiškiai nela sutikimai šeimynose, kad gir ną garnys Julei atnešė gra
nios laiko. Tai tikras doros bai skubinasi prie . blaivy tavimas padaro iš doro žmo žią dukrelę — Alenutę.
nupuolimas. Neįstabu dėlto, bės. O net, kaip girdėt, tė gaus kenksmingu šeimynai
Pasarga.
kad kartais atsižymi pana vai atkalbinėja savo vaikus. ir tautai; išrodinėjo kiek tik
TOM LEWIS.
JOHN P. WHITE
JOHN MITCHELL
šiais darbais, kaip K. Tan Nežinau, ką tokie tėvai gali vienoje Vokietijoje iš girta
Viduryje dabartinis mainierių unijos prezidentas ir i& šalių pirmiau buvusieji prezidentai.
kus, kuris, savo namuose nu manyti! Ar-gi geriau gir vimo miršta, prisipildo be- TORONTO, ONT. CANADA.
girdęs, jauną merginą išgė tuokliauti V Yra čia net kele pročią namai ir kiek tai vi
tydami, kad nieko iš to ne
Nušovė broli.
tektinai juos prijuokina.
dino, už tai ir buvo areštuo tas iš lietuvią mokytesnią sokios rąšies prasikaltėlią. Šis miestelis labai spar Tankiai žmonės klausia: Ka
bus gero pradėjo su darbi
tas Tankus su savo sėbrais, vyrą, kurie tikrai galėtą ta Aiškino susirinkusiems, kad čiai auga. Visokią tautą da bus perstatomas margu Chicagoje Martynas Whet ninkais taikintias ir yra pa
kurie taip-gi tame dalyva me pasidarbuoti ir platinti ne tik žodžiais ir gerais no apsčiai atsiranda, kurią tar myną (Juoką) vakaras? Ai- stone nušovė savo "brolį Vi sirengę pakelti jiems mo
vo. Teismas jo draugus ištei blaivybę, bet!... Tai-gi ne rais reikia darbuoties girty pe yra suviršum 300 lietu diečiai perstatymams turi lią. Vilius, užpykęs nežinia kestį.
sino, K. Tanką gi nuteisė laukime kuomet nelaimė bės prašalinimui, bet ir dar vią. Pereitais metais čionai nuosavius tautiškus aprėda- už ką, šoko mušti savo tėvą
Taip-gi audėją straikas
šešiems mėnesiams kalėji mus pagauna ir tąsyk rau bu tą parodyti. Po šv. Vely viešėjosi koksai greką ku lus, šalmus, kardus, saido Tomą; jį pritrankęs, vijosi
ir savo brolį Martyną. Pas Philadelphijoj, Pa. laimin
man.
doti, kad blogai darei gir kų su tuo tikslu bus suloštas nigas Vincas Dilioms. Ban kus ir kitokius pabūklus.
Tą kaltę “Kova” sumetė tuokliaudamas, bet stokime veikalas “Bumblio atsiver dė suorganizuoti greką baž Daug kartą būva kviečiami tarasis pabėgo į kitą kamba gai nusidavė, nes pakėlė mo
kestį nuo 24c. į valandą ant
ant “tautiečią” sprando. dabar į darbą ir platinkime timas”.
nyčią ir prie jos prijunkti į kitus miestus ir visur su rį ir užsirakino; kadangi
Nežinau ar tauta čia ką reiš blaivybę.
Po prakalbos dar 10 są taip-gi lietuvius. Lietuviai pasisekimu atlieka. Dažnai Viliaus butą stipraus vyro, 26c.
kia, ar ne, bet man rodos,
Vinco Dilionio rengia teatrus parapijos išmušė duris ir griebėsi prie Niekšiškas pirkliavimas.
Blaivininkų sąnarys. narių prisirašė prie musą pastebėję
kad .tautiškumas nieko ben
kuopos: būtent: p. Ona grekiškas apeigas, visai nuo naudai, knygynui ir kitiems brolio, bet Martynas tuom
Traukinyje, vaikščiojan
tarpu susirado šautuvą ir pa
dro su tuomi neturi. Tik čia
Krancaitė, U, Sudzinaitė, J. jo atsisakė’. Vincui Dilionui labdaringiems
čiam
tarp Buffalo ir. Niagra
tikslams.
kyla klausimas, kas prie to . WILMERDING, PA.
Parkauskis, D. Čižulskaitė, tad nepasisekė suorganizuo Dauk aukoja tautiškiems dėjo ant vietos Vilią. Teis Falls, suareštuota koksai
privedė ? Ar tikėjimas į Die
T. Giedraitis, M. Nausiedai- ti parapiją, turėjo apleisti reikalams, tik, garbės ne- mas Martyną išteisino.
Frank Scalzo, kuris seniaus
Susivienyjimo
L.
R.
K.
vą ir Jo įsakymą užlaiky
tė, D. Nausiedaitė, V. Nor- Kovo 18 ir 19 dieną pri jieškodami,
nesigarsina! Revoliucija prieš miesto ma buvo saliunininku, bet ma
mas? Žinome gerai, kad čia Amerikoje plėtojimasis jau butaitė, A. Krencius, ir M. buvo pas mus kun. J. Hala“Aidiečiai” užsiimdavo mo
jorą.
tyt jam tasai pirkliavimas
pereitą vasarą susitvėrė lie- ir mus pasiekė. Susitvėrė Lukoševičius. Tokiu budu burda iš Clevelando ir aprū
kinimu vakarinės mokyklos Rock Island, III. — Praei nusibodo, nes užsimanė
tuvią laisvamanią susivie 124 kuopa. Kas kart labiau kuopa šiandien turi 104 pil pino visus dvasiškais reika
prie Šv. Juozapo parapijos, tą savaitę čia įvyko politiš merginomis pirkliauti. Ji
nyjimo kuopa; vadinama plėtojasi ir galima tikėties, nąją blaivininką sąnarius, lais.
bet pereitais metais pairo, ka kova, kuri užsibaigė krau sai įkalbėjo p. M. Kazlaus
“Francisco Ferrer’o”. Tš kad toliau bus visai gerai. kurie atsisakė kuomet nors Torontiečial turi įsisteigę
nes dauguma lankė vakarinę
Čia lietuvią yra apie 80
pirmutinią tos draugijos naragauti svaiginančią gėrimą vieną draugiją, šv. Juozapo, miesto mokyklą, o gal to jo praliejimu ir nužudymu kaitei išvažiuoti su juo,į Pošeimyną. Savo bažnyčios
rią buvo K. Tankus.
nežiūrint koki jie ten butą. kur priklauso kelios dešim liaus ir vėl pradės mokinti. keliolikos gyvasčių. Dalykas wer City, kur žadėjo jai
neturime,
tad
glaudžia

Taigi dabar matome kas
Tas šimtas ir keturi pilnąją tis asmenų. Viskas butu la Aidiečiai taipgi veda para buvo tame. Miesto majoras aukso kalnus, bet policija
mės
prie
airią.
Yra
ir
gerai
^■privedė prie tokio darbo,
blaivininku sąnariai tai yra bai gražu, kad tik ne vienas pijos knygyną ir išduoda, no M. Schriver susiniovė su abudu suareštavo. M. Kaz
stovinčią
draugiją.
Taip-gi
kaip-kuriais piliečiais ir už lauskaitę paleido, jį uždarė
tai yra laisvamanybė, bedie
paveikslu ir veidrodžiu sa maišdarys su keliais pasekė rintiems skaityti, knygas.
kaip
ir
visur
yra
ir
čia
lais1
sispyrė būtinai juos pašalin į šaltąją.
vybė, kurios “Kovai” ir vi
jais,
kuris
užvedė
bylą
prieš
vo
broliams
ir
seserims,
Labai
butą
malonu,
kad
visi
ti iš miesto, kaipo negeisti
siems soeijalistams taip kve vamanią bei mulkių—cicili- mėgstantiems tą nuodą — draugiją, už tai, kad ji su
lietuviai
sektą
“
aidiečius
”
.
Užmušimas kalėjime.
nus asmenis. Majoro prie
pia, kad ir minėtą vakarą ką, bet mes lietuviai stipriai alkoholį ir sakantiems, buk spendavo prezidentą še
Lai nenuilsta “aidiečiai” ir šininkai tam pasipriešino
Lincoln, Nebr. Kovo 29
rengė, tik su tuomi tikslu, laikysimės ir niekam nepa sunku gyventi be jo. Taigi šiems mėnesiams.
toliau, lai dirba lietuvią nau tikrindami, kad majoras tai dieną, nuteistas kalėjiman
siduosime.
M.
P.
B.
kad ištvirkinus žmones. Ot
tegu pasižiūri į tuos blaivi Darbai pas mus ne blogai dai. Lai gyvuoja draugija
daro dėlei savo politišku Davis, juodveidis, perdūrė
tai Ferrer’o garbintoju vai
eina; pribuvusiam darbas “Aidas”.
ninką kuopos sąnarius.
siekią, kad atšalinus sau ne peiliu mirtinai kalinių pri
siai.
Chieago yra didelis mies galima gauti. Prastas darbi
NEW
HAVEN,
CONN.
Waterburietis lietuvis. patinkamas vpatas. Labiau
žiūrėtoją.
Taigi matom laisvamaniu
tas, turi net 10 lietuvišką ninkas uždirba mažiausia
siai ant majoro užsipuolė
ir socijalistų tikslus, berei Turbut nėra nei vieno parapiją, bet pilnąją blai $1.75 į dieną.
Krasų bankos.
savaitinio laikraščio redak
kalo “Kova” meta bėdą ant miestelio taip pragarsėjusio
(T
Torontonietis.
vininką turi tik 2 kuopas
Vyriausiasis krasininkas
torius John Loonev. Majo
kokią ten “tautiečią”, o gyvanašlėmis, kaip New Ha
šv. Kryžiaus parapijoje —
ras uždarė laikraštį o redak praneša, kad nuo Gegužio
te-ti būdama to šalininke, ven’as. Čionai jos laikosi to Town of Lake ir Visu šv. pa
pirmos dienos bus atidaryta
Pritaria rengti panašius va kios vienybės, kaip žydai
WATERBURY, CONN.
y torių suėmė ir įmetė kalinin,
rapijoje — Kensingtone.
- ■
-o g- •
kur jį vėliau tas pats majo 1000 naują taupinamu kra
brolybės. Jeigu tiktai vyras
karus ir t.t. ..
Artistą
mėgėjų
teatrališko
ras brutališkai sumušė. Tas sos banką. Ligi šiolei ją esa
Ant rytojaus kovo 17 d. šiurkščiau apsieis su savo Kur-gi dar kitps 8 para
Plėšiką lizdas.
ji draugija “Aidas”.
pijos?
Butą
malonu
girdė

pagimdė visame miestelyje ma apie 9,000.
čia skaitė referatą “Kelei motere, tai žiūrėk ji jau pa
ti,
kad
kiekvienoje
lietu

Plėšiką
lizdu
galima
pa

Draugijos tikslas, dirbti
didelę betvarkę, taip kad at
vio” redaktorius J. Michel- sirinko sau kitą ir su juomi
Staiga prakalbėjo.
viškoje
parapijoje
susitver

vadinti
New
York
’
ą,
nes
per
tautiškai
—
katalikiškoje
siėjo
net
kariumenę
šaukti
gyvena.
O
tas
nabagėlis
ir
sonas. Ką skaitė, neverta
Mergina Lipsitz, (Važiuo
skursta sau vienas, lyg žy tą pilnąją blaivininką kuo dirvoje Waterburio lietuvią paskutinius 6 mėnesius skai įvykinti tvarką.
nei rašyti.
dama iš Rusijos į Ameriką,
das ant peleną. Pabausti pa, nes tik taip galima ko tarpe. Čionai yra ir daugiaus tomą 3791 išplėšimas. Tik
Pijus O—kas.
Apie patentavimus.
turėjo nepaprastą atsitiki
jos negali, nes bijosi, kad voti su alkoholiu. Teisybė tokią kuopelių, kurios dirba penkta dalis visą plėšiką su
mą. Josios dvi sesers, gana
negautą išmaišyti savo kailį. valdžia galėtą uždrausti ir taipgi nemaža, bet ‘‘Aidie gauta ir išplėšimo priežastis Washington’e reprezen
panaikinti svaiginančius gė čiai” yra toli nužengę savo išaiškinta.
tantą posėdyje priimta nau turtingai gyvenančios Chi
COAL DALE, PA.
Žinoma, tarp daugelio yra
rimus, bet kadangi žmones artistiškame gabume ir vi
jas įstatymas kaslink išra cagoje, užkvietė pas save
Vėl bomba.
Kelioliką metą atgal apie ir vyrą kaltės: nevaldo va- patįs yra tam priešingi, tai
sas kitas yra pralenkę. Jie
dimą. Norint gauti išradimo atvažiuoti senučius tėvus ii
šį miestelį niekas beveik iš delią, o tom to ir reikia. Sė ir valdžia mažai kišasi į tą
Nepasisekus
teisėją
Rovisi blaivus, dori ir taktingi.
patentą, reikia gyventi vie vieną seserį, kuri nuo šešio
lietuvią nei nežinojo, bet dėdamos per dienas dykos, klausimą. Bet mes Lietu
salskį
užmušti
pirmąja
bom

Kaip kada įsispraudžia ir į
noje vietoje ne 5 metus, bet likos metą suvis negalėjo
pastaraisiais laikais didžiai neturi ką veikti, na ir “cu” vos vaikai turime pasirūpin
ba,
siuntė
jam
antrąją,
bet
ją tarpą negeistini nesusi
tik 3; galima taip-gi po 5 kalbėti. Atvažiavus į New
čia lietuvią padidėjo. Ėmė pas kaiminka ant slenksčio; ti apie tai ir steigti blaivy
krasos tarnautojas, gavęs tą mėnesius kas metai praleis Yorką imigrantą prižiūrė
pratimai,
bet
tuoj
stengiasi
tvertis draugijos ir parapi o ten tuoj apie savo vyrą, bę. O kaip butą maloąu re
jį prašalinti. Draugijon pri siuntinį, intarė, kad čia kas ti ir kitoje vietoje.
tojai neleido ją Amerikan,
ja. Pirmiau atvažiuodavo sako, kad neduoda užtekti gėti lietuvią tarpe, vietoj
negero;-su policija atidarė
klauso
jaunikaičiai,
mergi

nes, sako, ji netinkanti dė
kunigas iš Mahanoy City, nai pinigą ant parėdą, kad svaiginančią gėralą, buteliu,
Darbininkų nelaimės.
siuntinį ir ištikrųjų rado
nos
ir
vedusieji.
Toji
drau

lei savo ligos. Seserįs rūpi
Pa., vėliaus gavome kun jos galinčios daugiau užsi geras knygas bei laikraš
bombą.
Policija
tą
visą
laiko
gija
sutverta
1907
metais
ir
Chicagoje
ištiko
McCornosi, kiek galėdamos ją įDuricką. Dabar-gi darbuo dirbti dirbtuvėj ir t.t. Tuoj čius!
B.
didžioje
paslaptyje,
nes
no

pastatyta
ant
kataliką
baž

micko
dirbtuvią
sandėliuose
gauti.
Pagalios paėmė ją
jasi pas mumis kun. P. Gu kyla revoliucija, aršiau ne
ri
tuom
susekti,
kas
Rosalsnyčios
pamatą,
katalikystės
gazą
ekspliozija.
Trįs
darbi

ligonbutin ir ten per keletą
daitis. Kaip tik gavome šį gu Meksikoje.
visi lig šioliai gerai laikosi. kiui siunčia bombas.
ninkai
ant
vietos
buvo
už

mėnesių kankino, kas labai
dvasiškąjį vadovą viskas Lietuvią skaitlius žymiai
CLEVELAND, OHIO.
Kone visi tos draugijos na
mušti,
dešimts
sužeistą.
ją erzindavo. Vieną gražią
pas mus nurimo. Dingo bar auga Nevv Haven’e, nes čion
Mirtis ugnyje.
Kovo 21 dieną degtinėje riai priklauso į SusivienvjiNuostolių
apskaitoma
apie
niai, nesutikimai, o pradėjo yra visokią dirbtuvią ir
dieną taip sunervuota, pra
prigėrė koksai tai Ignotas mą L. R. K. A. Draugija New York’e kovo 25 dieną $150.000.
dirbtuvėlią
kaip
vyrams,
šviesti vienybė ir meilė. Kas
Kalasiunas. Velionis buvo dažnai laiko susirinkimus ir užsidegė viešbutis Fall Ri Tuom pat laiku pakilo gai dėjo kalbėti išsyk lėtai, pas
kart gyvuoja geriau draugi taip ir moterims. Darbai
laisvamanią pasekėjas. Su lavinasi skaityti, deklamuo ver. Liepsnose dingo trįs as- sras Eckhardt Milling Co. kui kalbėjo taip, kaip kad,
jos ir kas-kart stiprinasi pa šiuo kartu eina pusėtinai.
pačia buvo persiskyręs. Du ti, kalbėti; turi kiekvienas menįs, kiti-gi tik sunkiai su namuose, kur dirbo 50 žmo rodos, niekad nebuvus ne
rapija. O! kad Dievas il Kaskart auga vis skait
byle.
vaikučius turi prieglaudos narys būtinai paskirtame sižeidė.
nių. Vienas iš ją sudegė, ki
giau mums užlaikytą šį ku lius ir lietuviu biznierių.
namuose. Velionis mylėjo laike atlikti savo užduotį,
Straikų epidemija.
ti-gi spėjo išsigelbėti.
nigėlį, tikrai šviestą pas Štai po Naują Metą atsira
Geležinkelių straikas.
klausyti plepalą prieš tikė kas labai gelbsti., rengiant
Clinton, Mass. Haywood’ą
do pirmas lietuvis siuvėjas
mumis rojaus žvaigždė.
Mokyklos sudegimas.
jimą ir tokiems dalykams kokį scenišką veikalą. Wa- Apie 50 geležinkelių ben
— p. Jurgaitis ir lietuvis foir jo sėbrus pasveikino clinParapijonas.
paprasčiausia užeiga buvo terburiečiai lietuviai jau drovių, beveik visos linyjos Buffalo, N. Y. > Kovo 27
tografistas — J. Baltrušai
toniečiai
su supuvusiais
smuklės. Kovo 21 dieną na kelis kartus papuošė sceną į rytus nuo Chicagos ir į žie dieną sudegė visiškai mo
tis. Abiem kaip girdėt, pui
kiaušiniais. Nelson (gimi
bagas taip prisimaukė deg istoriškais tautiškais pers mius nuo Norfolk and “VVes- kykla “Master Park High
kiai sekasi, o vpatingui fo
ST. LOUIS. ILL.
tinės, kad net negalima bu tatymais, būtent: “Pilėną tem, atsisakė mašinystams School”. Kuomet namas mu esąs Rusijos žydas) ant
tografui
:
darbu
užverstas.
Gaila, kad tankiai korės
vo jau pagelbėti. Gydyto kunigaikštis”,
“Mindau- pakelti algą. Teisinas tuom, pradėjo degti, visi mokiniai salės pertraukta kalba. Ko
Matyt
musą
Nevv
Haven
’
o
pondentai neištyrę dalyką
jas atsisakė išgelbėti. Nu gis”. Perstatė Petro Armi kad, išpildžius ją reikalavi ir mokinės buvo mokykloje sėjimu, trypimu, šauksmais
lietuviai
yra
gana
susipratę
rašo į laikraščius.
gabentas į St. Clair ligon- no “Piastą duktė” Tasai mus, reiktą jiems išleisti į (apie 1,000), bet visi gražiai pertraukta jo kalba.
—
remia
savuosius.
Clintoniečiai
straikuoja
Štai p. Keserauskas No
butį, pumpuojant jam iš vi perstatymas buvo atliktas metus $7,553,792, o tiek pa spėjo išsigelbėti. Priežastis
Zanavykas.
9 “Lietuvos” rašo apie St.
durių degtinę, didžiausiuo taip: Vienas iš artistą šaly dėtie jie negalį. Tokiu budu to atsitikimo yra gazą eks po senovei. Fall Rivers dar
Louis, Ilk, kad čionai šv.
se skausmuose pasimirė. Ve je sakė minėtas eiles, kiti-gi galima tikėties ir geležinke pliozija ant ketvirtojo gyve bininkams pakelta mokes
Juozapo draugija yra lais
lionis nepriklausė nei jokion artistai-mylėtojai ant sce lių straiko.
nimo. Nuostolių apskaitoma tis 10%. Woreester’y imaCHICAGO,
ILL.
vamaniška, bet nežinia dėl
ma šnekėti apie straiką.
draugijon ir išpažinties su nos atliko visą žodžių reikš
apie $240.000.
Ekspliozija
mainose.
Kovo 11 d. blaivininką vis nevaikščiojo todėl nebu mę kaip tai: kova su len
ko. Pildo konstituciją, pri
Audėjų straikas.
guli prie bažnyčios ir išvien kuopa šv. Kryžiaus parapi vo krikščioniškai palaido kais, pilies įnėmimas, san Bluefield, W. Va. Kovo
eina su bažnyčia, tai rodos, jos laikė savo mėnesinį su tas.
taika, vestuvės. Tasai pers 26 dieną čia anglių kasyklo Lowell, Mass. Straikas
11 Didelis gaisras. Zurich,
negali būti laisvamaniška! sirinkimą Town of Lake. Prieš pat gavėnę Julė Kri tatymas labai puikiai atro se ištiko didelė gazą eks kaskart kyla vis labyn, net Šveicarija. Kovo 25 dieną
Giria taip-gi teatrą, bet tur Pribuvo į susirinkimą kuo Vaičiūtė užsimanė pačiuotis dė. Apart tą vaidinta gana pliozija. Užgriūta apie 100 buvo užpuolę audėjai “Bige- didelis gaisras pavertė į pe
but tik dėlto, kad patsai lo pos sąnariai ir nemažas skai su valnamaniu Ignotu Ku- daug kitokią tautišką vei darbininką. Jokios nėra vil low Carpet Co.” ir “United lenus kaimą Šalvenai, neto
šė, nes po teisybei prastai čius svečią. Susirinkimas neckiu, kuris yra pasekėju kalų. žmoniems ypatingai, ties, kad pasisektą juos ras States Robbin and Shuttle li nuo Fribourg’o. Apie 400
sulošė ir nemokėjo sa\<> ro- prasidėjo 7^ vai. vakare. Markaus ir Bacho. Igno patink* perstatymai “Mar- ti dar gyvus; ligi šioliai kiek Co.” rumus, kur išdaužė ke žmonių paliko be pastogės ir
’afp-gi perdaug užsipuo- Pirmininku buvo kun. A. Kuneckio mAtyt nė nemi
lyną vakarai”, nes ui- rado vi* jau buvo nebegyvi. letą Įaugą. Darbdaviai m/- drabužių.
Aa
- -............

IS AMERIKOS.

ir rimtai bešališkesnėms si jie yra kunigais. Vadina Pagaliaus, rikiuosiu, kad 8. Galutinai lai man bus, mi užimti parapijos reika žinėjimai ir tąsimasi po teis
kritikoms. Čionai-gi ašai tik si nei kunigo rabinu, nei ra lietuviškieji protestonai ap leista augščiau paduotus lais, nepastebi to nemalo mus. Pasekmės žinoma ne
.(THE FRIEND)
paaiškįsiu savo protestą, bino dijakonu juk nepava- sieis ir be ateistų, rodosi, ne išvadžiojimus vaizdingiau naus apsireiškimo, arba pa kokios, nes visuomet būna
Katalikiakaa Laikraštis
prašytos pagelbos ir reika pavizdžiu išrodyti.
kai kurie laikraščiai nesu dįsi!
stebėjęs nieko iš to nedaro pakaltinta silpnesnė pusė ir
Pašvęstas Amerikos Lietuvių
prato ar nenorėjo suprasti.
4. Senovėje, pagonijos lui atėjus patįs pajiegs save Štai svietiškieji (pasauli ir žiuri tiktai per pirštus, vargonininkas lieka be vie
Katalikų Reikalams.
1. Kuomet užeina koksai metu, lietuvių stabmeldžių apginti be ex-katalikų įsi niai) valdonai vadinasi: im tai jau tada Dieve neduok tos. O kas tą visą padarė?
— Organas S. L. R. K. A. —
peratoriais, karaliais, ca pasipriešinti ponios gaspa Vien tiktai nesusipratimai
e
kivirkščius terminologijoje dvasiškiai buvo vadinami ne kišimo.
Išeina iš Wilkes-Barre, Pa., kaa
— žiūrėtina kaip-gi apšvies- tiek kunigais, kaip kad 7. “Vien. Liet.” nuduo rais, ciesorius, šachais, pre dinės norui. Daugiausiai nu ponios gaspadinės su vargo
ketvirtadienis.
tesnės tautos išsireiškia. U Liet.” ir “Vien. L.” nori, da, kad ji lietuvių tautos zidentais, sultonais etc.
kenčia tokiuose atsitikimuo nininku, kurie, aiškiau sa
A. L. R. K. K. Sąjunga - Leidėjai. Tai-gi matome, kad įvairių bet greičiaus “kriviais” bei nepažįstanti ir nežinanti,
Patsai žodis “sultonas” se, kuris su klebonija turi kant, verti buvo tik tabokos
dvasiškiams ap- “vaidilomis”. Žodis-gi ku kad toji tauta turi skirti ar “caras” jau mums paaiš tankius reikalus — vargoni žiupsnio. — Taigi kad išven
Kun. A. Kaupas — Redaktorius religijų
šviestesnės tautos turi tam nigas, paprastai, reiškė tą nus pavadinimus kai-kurių kina apie ką šnekama.
ninkas.* Išpradžių dar gas- gus panašių nemalonumų,
Visas korespondencijas, raštus, tikrus terminus, pavadini ką šiandien vadiname “ ku tikybų dvasiškiams.
Jijė, Tie-gi įvairus valdonai tu padinėlė tiktai paprašo var visupirmu klebonai privalo
pinigus už prenumeratą, darbus mus. Tiek anglai, tiek pran nigaikščiu ”.Pagaliaus, kaip toji “Vien. L.”, naiviškai ri skirtiną, daugiau ar ma
gonininko šį... bei tą pada neleisti savo gaspadinėms
ar apgarsinimus visada reikia
cūzai, tiek rusai, tiek lenkai, jau p. Pašalietis priminė, klausia: “Kaip-gi kitaip jį žiau apribuotą, valdžią savo ryti, o paskui tie prašymai kišties į svetimus reikalus.
siųsti šiuo adresu:
viešpatijose. Ir ar-gi tai ne išnyksta ir persikeičia į pa Tegul tos gaspadinės daboja
tiek lietuviai, atskirus turi ne apie pagonijos laikus (Richeson’ą) vadinti?”
“DRAUGAS"
terminus katalikų ir nekata- ginčas. Tat...
Visų-pirma, Richeson’as, būtų logikos bei etymologi- liepimus ir kaskart vis krau savo virtuves, o vargoninin
314 R. Market St.,
likų dvasiški j ai. Ar “Lietu 5. Lietuviams priėmus nebereikia jokiu dvasiškiu jos taisyklių peržengimu va ja ir krauja visokios rųšies kai savo profesiją, t. y. baž
WTLEBS-BARRE, PA.
va” bei'“Vien. Liet.” ne krikštą, kiek istorija paduo vadinti, nes baptistai Ri dinti juos visus “sultonais” darbus ir daeina net iki to, nyčia, giedoriai ir vaikai
Ar bus tai spauzdinimas konsti girdėjo,
ekskomunika vo ar “carais” (kaip kartais kad tasai vargšas — vargo Jeigu tiktai ištikro bus tei
kad
angliškai da, katalikų tikėjimo dva cheson’ą
tucijos, ar plakatų, ar tikietų ar
cicilikai daro) dėl subiekti- nininkas nepajiegia atlikti singai . padalytas darbas,
kitokie į tat panašus reikalai, rei “priest” tai ne koks rabi siškius ne kriviais, nei vai (tariant, atėmė jamjam dva
kia visados kreipties tuo pašiu nas, ar ministeris, ale kata dilomis vadinta, tik kuni siškybės valdžią, nes protes vistų principo “Mums ro ir savo priedermių, o vien kekvienas rupįsis atlikti jį
antrašu:
likų kunigas. Ar tieji sofis gais. Tuomi žodžiu ligšioliai tonai teoretiškai nepripa dosi, nebūtų jokio nenuo tiktai užimtas pildymu po sąžiningai, o tada ir klebo
“DRAUGAS"
seklumo” (“V. L.”). Begu nios gaspadinės įsakymų. nai su vargonininkais užsi
tai skaitė kuomet angliš buvo vadinama ir nūnai ku žįsta ekskomunikacijos).
314 E. Market 8t.,
kuose laikraščiuose,
kad nigu vadinama katalikų ti Lietuviai vartoja žodį ku- koks rimtas-protingas žmo Gerai, jeigu atsitinka var tarnaus geresnį žmonių užWILKES-BARRE, PA.
Richesonas butų pavadintas kėjimo dvasiškius, kurie nigužis, bet “V. L.” tasai gus už rimtą paskaitytų tąjį gonininkas, su gera energija sitikėjimą ir tuomi pačiu
Redakcija pasilieka sau teisę “priest”.
Gi Prancūzai priėmė kunigybės sakra žodis nepatinka, nes “ar to ateistų subiektiviškųj į “cri- kuris sugeba maloniu budu namai Dievo bus liuosi nuo
taisyti, trumpinti arba atmesti vi
terium veritatis”,—“mums
taippat turi atskirą terminą mentą. Lygiai toje pat pras li nuo “kunigo”.
atsikratyti nuo neprigulin išniekinimų. “Atiduokime
sus prisiunčiamus raštus.
Madame “Vien. Liet.” ži rodosi”. Ką protingas sve čių jam darbų arba, savo kas ciesoriaus—ciesoriui, o
Laikas ir vieta raštų talpinimo kunigui” ir niekados ne- mėje anglų kalboje vartoja
pridera nuo redakcijos.
patėmijau, kad prancūzų mas žodis “priest” ir pran- notina lotinų patarlė “Lite- timtautis pasakytų, jei iš tarnystės nepaisydamas, me kas Dievo—Dievui”.
Atmestieji rankraščiai nėra grą laikraštijoje Richesonas bu
skaitytų “Vien.
Liet.” ta ją ir eina toliau, jieškoda
A. Žemkalnis.
cuzų “pretre
rra docet, littera nocet”.
žinami redakcijos lėšomis.
“
sultonas
Taftas
”
arba
Ru

<< geras
negeras”, “kumas duonos kąsnio; bet kar
6. Ateistai ir “cicilistai”
Rašyti reikia tik ant vieno pus tų pavadintas “pretre”. Pa
sijos
prezidentas
Mikalojus
lapio, paliekant plačius tarpus sakyti “cestim pretre” ir nors atkakliai kovoja prieš nigas”
“ex-kunigas”:
tais pasitaiko ir taip, kad
Romanovas”?...
tarp eilučių. Popieros nėra ko gai kvailiausias prancūzas žino,
u
LIETUVIŲ ATIDAI.
prezi‘
‘
pseudokunigas
’
’
,
vargonininkas, būdamas ap
katalikų tikybą, bet sykiu
lėties, nes korespondentams ir
Nemažesnis
absurdas
ra

dovanotas gražia šeimynė Vienas lietuvis, važiuoda
bendradarbiams rašant ant abie kad tai reiškia ne žydų ra uoliai gina bei užtaria išpa dentas”: “ex-prezidentas—
biną
ar
ministerį
kunigu
pa

jų pusių, da-gi smulkiomis raidė biną ar ’ mukarių dvasiškį, žintojus
le, t. y. pulku kelių vaiku mas iš Amerikos nusipirko
svetimų tikybų tai vis tik išsireiškimai, prie
mis, redakcijai labai dažnai pri tik kunigą (katalikų).
Ką ypač kuomet... savo užta kurių galima butų pritai vadinus.
čių, priverstas yra brangin laivakorte Pittsburg’he. Pa.
sieina perrašinėti atsiųstus raštus.
matome prancūzų ir anglų rimu pasitiki įgilti katali kinti “V. L.” regulą “ar to Dixi.
ti savo tarnystę, dėlto ir vel pas lietuvį, ir, sulig jo nu
Norint, kad raštas tilptų arti
kalbose,
tas
pat
ir
kitose
Kun.
Jon.
J.
Jakaitis,
ka jungą, kokį, uždeda jam rodymų, kad New York’e
kams. Tai-gi, mus cicili- li tas nuo”. Tik kas norės
miausiame numeryje, rankraštis
reikia pristatyti spaustuvėn ne vė augščiau išskaitliuotų civi kučiai užtaria “kozlavitus”. priimti nesąmoniškas kon- Clinton, Mass.
gaspadinė: neša pelenus iš pasitiks jį, nuvažiavo ten.
liau. kaip 9 valandą išryto antra- lizuotų tautų kalbose.
“kuknios” ir iš po kleboni New Yorke pasitiko jį žJfe*
užtaria “niezaležninkus”, kliuzicijas, kurios naturališ- 25—III—’12.
dieryje (utarninke).
Ar-gi lietuvių ateistai gina įvairių sektų protesto- kai išeina tokios regulos pri
jos, valo tvartą ir vištiny- dai, nusivedę į hotelį, atėmė
spiaus ant visų mokslo (ety- nus. Štai buvusis “Tėvynės silaikant ?...
čią, šeria karvę ir lesina visus pinigus bei kitus daik
mologija, santaika—moks Mylėtojų Draugijos” orga Tečiaus žodis “kunigupaukščius, na ir kaip kada tus ir paleido žmogų pliką.
VARGONININKŲ
DAUGIAUS OBJEKTI
las!) reikalavimų ir apšvies- nas, laikraštis “Lietuva”, žis” greičiaus
pajuokai
dar ir batus poniutės nuva Būdamas ligotu negali užsi
REIKALE.
VIŠKUMO!
tesnių tautų pavizdžio tik šįmet virto lietuvių protes- vartojamas. Gal teisingiau
lyti. Arba da kas aršiausiai, imti darbu, tad reikia ba
Rašant protestų prieš lais dėlto, kad neapkenčia dva tonų organu. Jijė, toji “Lie pasielgsime įvairių sektų Sužinojęs iš pasikalbėji jog būna tokių gaspadinių, dauti. Kas iš to išeina, kad
vamanių laikraštiją už ne- siškijos, to tikėjimo, prie ku tuva”, net neprašyta, savo dvasiškius vadinant pale jų mų su vargonininkais ir iš kurios išdrįsta kištis ir į mus visi turi išnaudoti? Ar
priederme matyt laikyda pačių pasivadinimų ant kiek korespondencijų, tilpusiųjų bažnytinius reikalus. Tai al negalėtume
apsirūpinti ?
vieto vartojimų žodžio “ku rio jie prigulėjo?...
tai
lojika
pavelija,
pav.:
mi

toriai
negerai
užtiesti,
tai
ma,
ir
primena,
girdi,
nenu2.
Lietuviai
savo
kalboje
“
Draugo
”
skiltyse,
kad
Mano nuomone, tai galimas
nigas”, rėmiausi etymolegija bei logika. Vadinasi, man atskiria katalikų kunigus skriauskit tųjų mažutėlių, nisteris, pastorius, rabinas lietuviai-vargonininkai šios leisai ne prie tų abrusų pri daiktas, tik reikia susituok
šalies organizuojasi ne tiek taikyti ir daug panašių pa- ti krūvon lietuviams, -dėti
rūpėjo tasai dalykas nu nuo dvasiškių įvairių sektų. (lietuvių protestonų) nes ir etc.
“Vien. Liet.” norėtų tuo dėl pagerinimo savo būvio, tėmijimų, kurie prie jos ne aukas ir įsteigti tokius lie
kreipti į objektiviškumo vė Jei lietuviai pasako tiesiok jie savo dvasiškius vadina
žes. Ne taip elgiasi, papras (simpliciter) kunigas, tuo kunigais. Vadinasi “L.” sius žodžius versti lietuviš kiek dėl įvedimo vienodo priguli. Paimkime net šito tuviams New York’e pagel
bažnytinio giedojimo visose kį atsitikimą: einava vieną rinius namus, kad ten lietu-'
tai, ateistai (bedieviai): met reiškia ne kokį rabiną, peršoka į klausimą, ar kai, bet kam, cui bono?
kuomet jų susiduriama su žydų dvasiškį, ale reiškia teisingai lietuviai protesto- Jei kitos tautos jų tech lietuvių bažnyčiose, aš, kai kartą su vargonininku pro viai keliaujantieji butų apreligija, (na, o jei tai da, kunigą, katalikų tikybos nai savo dvasiškius vadina niškųjų išsireiškimų ne po visokios rųšies giesmių ir kleboniją, pasikelia susyk saugojami nuo visokių išnau
Dieve mylėk, butų katalikiš dvasiškį. Jei kuomet lietu kunigais” ir žinoma, kaip verčia savaip, bet tik galūnę muzikos mylėtojas, tuom langas ir iškišus galvą po dotojų. Tad apmislykime tą
surinka: moliai ir gelbėkime nelai
koji religija) tai jų subiek- vių, vaizdingumo dėlei, pa ir paprastai, tuojaus išriša, pritaiko, kam-gi mums lie pačiu būdamas geru draugu nia—gaspadinė,
atitolinkime
tiviškoji argumentacija nu vartojama žodis “kunigas” kad teisingai, nes, girdi, jie tuviams versti ? Pagaliaus vargonininkų, negaliu užty “Alo Džianai! (Vargoninin minguosius,
ko
vardas
buvo
Jonas)
ar
iš

vadina.
kitų
tikybų
dvasiškiams,
tai
kai-kuriuos
išsireiškimus,
lėti
nepastebėjęs
keletą
nau
nuo
musų
apgavikus.
Lai tie
važiuoja taip toli, kad kone
gatavi patį tosios religijos pažymi sykiu ir tojo dvasiš Šitašai klausimas ne tie neapsunkinant styliaus, ga dingų žodžių vargonininkų nešei pelenus iš kuknios ir žodžiai kris į musų širdis ir
gyvavimą užginti. Tuomet kio tikybą; pav., “baptistų sioginiai surištas su pakeltu lime vartoti tik dėlto, kad reikale. Kaip gražu būna re ar uždarei į štebelį tą juodu- užšvis mielaširdingas dar
jų svarbiausiu prirodymu kunigas N. N.” ale ne sim protestu ir ne pačių protes paliekame neišvertę savaip. gėti, kurioje šeimynoje yra kę vištą, ką su kuodu, nes ias.
tonų pakeltas, dėlto tik Kitaip, mus ateistų keistų tvarka: tėvai myli savo vai patėmijau, kad ji guštauja,
M. A. Ruseckas.
paprastai būnama: “Mums pliciter “kunigas N. N.”
tai
turbut
su
kiaušiniu
”
.
norų
išpildymui,
turėtume
kus
ir
samdininkus,
o
šie
pa

trumpai
primįsiu,
kad
proKodėl,
tat,
lietuviškieji
rodosi”, “Mums vistiek”
ir panašiai. Tai-gi subiekti atskalūnai turėtų iškraipyti testonai neteisingai vadintų taip stylių apsunkinti, kad skutiniai myli ir visame Gavus atsakymą, kad viskas
KLAUSIMAI.
vizmas, subiektivizmas ir lietuvių kalbą dėl nesamo- savo ministerius kunigais, tiesiok kartais prasmės ne klauso savo tėvų. Tokioje padaryta, užsidarė langą, o
mudu
žengė
va
tolyn.
Nespė

jingų savo subiektiviškųjų sulig jau augščiau paduotų begalima butų surasti. Pav. šeimynoje sakome, kad Die
subiektivizmas...
1. Pas mus nėra bažnyčios.
regulų. Nors ir katalikai ir rašydami “baptistų pasto vas gyvena. Taip ištikro ir jo va nueiti nei penkių žings Kunigas atvažiavęs laiko
Kuomet praeitaisiais me pažiūrų?
tais juos pabarta už netai- 3. Tai netiesa, kaip “V, protestonai save vadina rius” — aiški prasmė, bet yra. Bet dar gražesnis regi nių, kaip vėl pasikėlė langas mišias salėje, kur subatomis
sykliškąjį rašymą žodžio L.” ir “L.” nori, kad žodis krikščionimis, bet katalikai jei užiuot rašytume “krikš nys būna, kuomet svetimie ir išgirdo va tą patį balsą: būva šokiai. Žmones sako,
“Dievas”, tai jų atsakyta, “kunigas” tai generiškas jau per kelioliką šimtmečių tytojų ganytojas”.. kokia ji gražeme sutikime gyvena. “Alo Džianai! neužmiršk nu kad ten laikomos mišios ne
kad jiems Dievas ir dievai terminas (bendras žodis) gyvavo ir išpažino kunigy šito pasakymo prasmė ?... Tada ir blogo papiktinimo eiti į Civinskius kiaušinių turi vertės.
Kaipo bės sakramentą pirm, negu Galutinai “pastorališkas” nebūna ir materijališkai parnešti, ba rytoj turbut 2. Ar galima gavėnioje
čiai — vistiek, tai-gi turi luomui pažymėti.
teisę prieš civilizuotų tautų generiškas terminas žodis tik nuo kelių šimtmečių at (asis) bei “ganytojiškas” nieks nenukenčia. Bet prity leisiu raibukę perėti”. Toki groti ant skripkų ir armoni
priimtą regulą netaisykliš- “kunigas” galėtų būti var siradę protestonai nutarė (asis) laiškas iš konteksto rimas parodo, kad toli gra pastebėjimai buvo duodami kų? Žmones sako, kad tik
kai rašyti... Nesistebėtina tojamas, jei (1) nebebūtų atmesti daugumą Išganyto- galima lengvai išvesti, nes žu ne taip visur esti, ypatin net prie svetimų žmonių. tris dienas prieš Velykas ne
jeigu mus uolieji mažosios kitokio tikėjimo, kaip tik jaus įstatytų sakramentų. tie išsireiškimai atskyrium gai duodasi atjausti toji ne Daug galėčia privesti pana galima.
“d” amatoriai ims rašyti katalikų, ko ateistai net lie Katalikai jau turėjo per kone nesivartoja. Tik rei tvarka ten, kur gyvena šių arba ir nemalonesnių at
“dievas Dievas”, nelygi tuviams nenori pripažinti daugelį šimtmečių Kristaus kia, dėlto, tąjį kontekstą žmonės iš viešo apmokėji sitikimų apie santikius gas
Atsakymai.
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(nešnekant,
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kunigybės
sakra

nant kaip stabmeldžiai sa
1. Mišių vertė nepriguli
kydavo: “dievas Jupiteris”, kitas šalis) ir tokiu budu į mentą pirm, negu sapnuota nioti, skaitytojų suklaidini- nas nuo kito. Čionai, ma bet pakaks ir tų, kurie liu nuo vietos, bet nuo to kas
“dievas Perkūnas” etc.Tuo- kontradikciją įpuola (sau apie Liuterį, Kalviną bei mui, tą-gi kontekstą bei sty nau, prilygint, klebonų gy dija apie nemalonius apsi laiko. Jeigu tikras kunigas
met stilius gal kiek aiškes prieštarauja) ir (2) jei ne kitus protestantizmo tėvus. lių mus ateistai tikrai painio venimą su* bažnyčios tar reiškimus iš klebonijų gyve laiko mišias, tai vistiek kur
nis butų ir žinotų, ką tasai bebūtų subdiakonų, diako Jei, tat, kai-kurie krikš- tų, ji rašytų “Dievas” su pais. Nėra tai paslaptimi ir nimo ir tuom pačiu gimdo nėbutų laikomos, bus geros.
žodis mažają raide rašomas nų etc., kurie juk kunigais čionįs atsimetė nuo katalikų mažaja raide, ar visų tikybų visiems gerai yra žinoma, visokius nesmagumus bei 2. Per visą gavėnios laiką
parapijos
reiškia, būtent ar Dievą ar nėra, kaip tat juos butų prie tikybą, kuri jau nebeturėtų dvasiškius (o sancta simfli- kad tankiai suirutės para nesusipratimus
yra uždrausta groti ir viso
Jupiterį ar Perkūną ar kitą kunigų luomo priskirti? Tai tikybą, kuri ja unebeturėtų (citas) pavadintų “kuni pijose būna iš nesusiprati arba bažnyčios reikaluose. ki pasilinksminimai, bet momo klebono su vargoninin Atsitinka ir taip, kad var
gi nors po žodžiu kunigas ir sakramento kunigybės, lo gais”. ..
kokį pagonių numylėtinį.
kvties galima, by tik ne dėl
Taip buvo praeitaisiais galėtume suvesti kunigus, giškai juk kalbant tosios sa Antgalo, jei jau lietuvių ku, o priežasčia to viso ne gonininkas, nepanešdamas pasilinksminimą.
vyskupus ir popiežius (pres votiškosios tikybos dvasiš kalboje ligšiol ir neturėtu susipratimo esti trečias as ponios gaspadinės jungo ir
metais.
Šįmet užprotestavus už byter, episcopus, suminus kius negalėtume kunigais me tam tikrų žodžių ateistų muo, t. y. klebono gaspadi numanydamas, kad pasi
dvasiš nė. Pradžioje gyvenimo dar skundimas klebonui taipgi
nevietoj vartojimą žodžio pontifex), ale matome, kad pavadinti. Rodos tai aišku globemiemsiems
MISIJOS.
“kunigas”, ir vėlei iš prie jau vien katalikų tikybos, Dėlto tai daugumas pro kiams, reiktų tie terminai rodos nieko ypatingo nema neatneš jokio vaisiaus, pa
šingo katalikybei abazo at- visos dvasiškijos negalėtu testonų savo dvasiškių ku sutverti, jei apie tąjį daly tyti, bet tegu pagyvena kle siskundžia vienam—kitam J. M. Kun. Kazimieras
šaujama subiektivizmo kui me priskirti “kunigų” luo- nigais nei nebevadina. Ko- ką norėtume kalbėti. Kolei bonijoje kokia mergina ar parapijonui. Išgirdęs apie tą Kapucinas rengia ateinan
komis. Su subiektivistais su man, juo labiau, kuomet at dėl-gi jau lietuviškieji turė apie geometriją lietuviškai moteriškė be jokio išauklė klebonas, taipgi nepasilieka čiame laike misijas šiose vie
biektivizmu
nekovosime, simename, kad Kristaus tų priešingai elgtis? Tarp nerašėme, tol ir josios ter jimo arba su mažu išauklė nebyliu. Tuomet darosi dvi tose: Nuo 9 iki 17 balandžio
nes iš dviejų subiektiviškų bažnyčia nors vienatinė tik protestų gyvenant rodos minai lietuviams ne labai jimu, kas tankiausia būna, priešingos sau partijos, ku Pittsburge, toj’ parapijoj,
premissų, begu išeis obiek- roji, bet nevienatinė exista- mus amerikoniškieji ateis galvas suko. Prisėjus-gi ge keletą metų, tai tuojau pas rios teiraujasi, svarsto, mi kur klebonauja kun. Vaišno
tiviška konkluzija (išvedi vime (gyvavime) šiamjame tai privalėtų žinoti, kad dau ometrijos vadovėliams rašy tebėsi joje didelę permainą; tinguoja po saliunus; o sa- ra. Nuo 20 iki 28 balandžio
gumas protestonų ne tik ku ti ir terminai prisėjo kalti, pasidaro didele ponia, išau liuninl/ams tiktai paduok to Scrantone lietuviams airių
mas), Pagaliaus tai siaura pasaulyje.
pročių įrankis, a la Mon Gi generiškas terminas nigais nebevadina savo dva ar nuo svetimtaučių-skolin ga ragai, na ir valei bosaut kius reikalus. Galutinai bai bažnyčioje. Nuo 1 iki 9 ge
sieur “Keleivis”, mada (luomas), šiame klausime siškių, ale net ir savo mald- tis. Ar-gi ne tosios pačios ant visų, kas papuola jai į giasi tuom, kad vieną gražų gužio Baltimorėje. Nuo 11
ruos “Laisvė” ir “Kova” tai ne kunigija, ale dvasiš namių kai kurios sektos metodos pasilaikytina, kuo akis. Gerai kad akyvas kle nedėldienį iškyla net tikra iki 19 gegužio Forest City,
ki ja. Nors kunigas, dijako- pradeda nevadinti bažny met, atsieina apie svetimų bonas tą tuojaū pastebi ir revoliucija, padaro Dievo Pa. Nuo 25 gegužio iki 2 bir
etc.
tai poniai ragus, namus tikru galvažudžių ur želio New Yorke, Aušr
:al nulaužia
nul
Jau p. Pašalietis “Drau nas, ministeris, rabinas yra čiomis, tik “susitikimų na religijos teminologiją kai
mais
”
(Meetinghuose).
ios
luomo,
ale
n|
vi

bėtit
Kaf
tankiai,
klebonai būda- vu. Paskui areštavimai, va Vartų parapijoje.
go” No. 10 atsakė puikiai
a
•
J
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Sus iv. Liet. R.-Kat. Am.
Reikalai.

aš priverstas buvau atsi
liepti.
Taigi, p. J. Kove ir Cen
tro valdyba, ar dabar aišku,
kad aš melo ir šmeižimų ne
rašiau, bet tik atlikau savo
priedermę.
Na, o kų pasakytų p. Ko
vas, ar Centro valdyba, jei
aš užklausiu, kas leidžia S.
L. R. K. A. konstitucijų per
Organų? Ar 26 Seimo pas
kirtoji komisija? Rodos,
kad visai ne, nes komisija
neturėjo nei vieno susiva
žiavimo, o konstitucijų jau
garsinama. Kas jų parengė?
Gal vienas ar du komisijos
nariai! Ar čia ne sauvališkumas. O p. Kovas ir Centro
valdyba gal užginčys, kad
ir čia ne mano reikalas?! Ar
ne taip, p. Kove?
S.L.R.K.A. Vice-pirmininkas ir Konstitucijos tvar
kymo komisijos narys.

čius duoda įnešimų, ydant
butų sutaisyta visai nauja
konstitucija, kurioje butų
viskas aiškiai pažymėta;
iųešimas vienbalsiai priim
tas.
Likosi pašaukta Censo ko
misija. Kun. Kaupas aiški
na, kad buvo pasirengę į
Washingtonų, bet išgirdę,
jog iš Chicago III., speciališka komisija nuvyko į Washingtonų kaslink to reikalo,
per tai susilaikė. Del. Piliackas paaiškino, kad toje
komisijoje buvo džiakonas
M. Kriaučiūnas, J. J. Elias,
kun. A. Skrypko ir p. Mieldažys ir jie išmeldė nuo se
natorių leidimų užrašinėti
Censo laike lietuvius lietu
viais, o ne kitokiais. Kun.
S. Pautienius duoda įneši
mų, ydant seimas Chicagos
komisijai suteiktų padėkonę
visų delegatų atsistojimu, —
kas ir padaryta.
Pertrauka sesijos ant 15kos minutų.
Linkėjimai nuo 1-mos kuo
pos S.L.R.K.A. iš Edvardsville, Pa., ir auka $3.00 mokslainėms buvo priimta.
Įnešimų komisija prane
ša, kad atmetė įnešimus iš
Boston, nes nebuvo pažymė
ta kokios kuopos; taipgi iš
Philadelphijos prisiųsta įne
šimai be parašo ir kuopos
antspaudo.
Toliau komisija skaitė
kuopų įnešimus, kuriuos
seimas sekančiai nuspren
dė: *
98-tos kp. Kaltininkus ir
Susiv. ardytojus nubausti—
priimta.
99 kp. Neatlikusį velyki
nės išpažinties, išmesti iš
Susivienyjimo — priimta.
99 kp. Nepriimti į Susiv.
prigulinčių į tautiškų Susiv.
— atmesta.
99 kp. Mandatai turi būti
su klebono parašu — priim
ta.
99 kp. Seimo vedėjas ne
gali atimti balso be visų de
legatų leidimo — atmesta.
(Toliau bus.j

Susiv. Liit. R.-Kat. Amerikoje {steigto
1886 m. konstitucija. -

Redakcijos Atsakymai.

Jaunikaiti, tu šiandien esi
K-tui iš Orange, Mass.
jaunas, guvus, stiprus, links
3. Jeigu katras iš sąnarių, prigulėjęs į Susi- Tamstos korespondencijos
mas, tave visi guodoja myli
vienyjimą nors vienus metus, išvažiuotų j Lie netalpįsime, nes savo pavar
— ypač merginos tavimi DAR NUO S. L. R. K. A.
tuvą arba kitą šalį, bet ir toliaus norėtų prigu dės ir adreso nepadavei.
gėrisi. Tavo mintįs pilnos
lėti į Susivienyjimą ir, atsitikus mirčiai, gauti
VICEPIRMININKO.
pomirtinę, tai turi .užsimokėti savo mokestį pa
augštų idėjų, pasišventimo
K-tui iš Fitchburg, Mass.
gal skyrių už kiekvienus metus išaukšto ir taip
ir meilės. Gal būt tu manai Gal gerbiamieji S. L. R.
mokėti pakoliai nesugrįš ir įstos į savo kuopą. — Tamstos korespondencija
4. Sąnariai iš kitų pasaulio kraštų prigulin- negali tilpti.
uždirbti daug pinigų, įsitai K. A. nariai pastebėjo ma
no
atsišaukimų
“
Draugo
”
tiejie
’į Susivienyjimą turi užsimokėti išaukšto
syti “biznį”, būti geru pi
už kiekvienus metus 50 centų; dėlto jie būna
No.
1-mam
’
12
m.,
kur
aš
Pp. Šiaulių Juozui ir Smaliečiu, dalyvauti politikoje,
pagarbos sąnariai.
pranešiau
visiems,
kad
S.
L.
Tamstų kores
5. Kiekvienas sąnarys turi užsimokėti savo leiniečiui.
patekti į miesto ar augštesR.
K.
A.
prezidentas
p.
J.
metinę
bertaininę,
ar
mėnesinę
mokestį
į
savo
pondencijos tilps sekančia
nių vietų valdininkus ir būti
kuopą ne vėliaus kaip:
Rikteraitis
ir
sek.
p.
K.
J.
me “'Draugo” numeryje.
guodojamu daugumo kai
Metinę — Sausio 25 dieną.
Krušinskas
neatlieka
savo
Bertaininę — 25 Sausio, 25 Balandžio, 25 Lie
mynų ir turėti “šiltų vie
p. Ožiui didžiaragiui. Apie
priedermių.
Tiesa
aš
nenuro
pos,
25 Spaliaus.
tų. “O gal tu manai vesti jau
Mėnesinę
—
25
dieną
kiekvieno
mėnesio.
tai rašė gana plačiai kitas
nų, gražių pačių ir gyventi džiau tiek dauk neatliktų
6. Susivienyjimo narių yra priedermė dorai korespondentas. Tad tams
gyventi, reikale vienas kitą užtarti, nelaimėje
meilėje ir laimėje. Gal tu darbų, kiek p. J. Šalčius,
gelbėti, partarti, ir, jeigu galima, parūpinti tos netalpįsime.
bet vistiek nurodžiau vienų
manai būti geru parapijonų
reikalaujančiam darbą.
svarbų dalykų neatliktų, tai
Fan Kalbutis iš Athol,
7. Centrališkas komitetas ir visi nariai pri
ir būti guodojamu visos pa
yra, kad dabartinio kasinin
valo
rupinties
ir
daboti,
kad
lietuvių
tarpe
butų
Mass. Tamstos korespon
rapijos ir klebono...
Tu
sutikimas: broliška meilė ir vienybė.
ko
p.
Burbos
vardas
nėra
nes
daug šiandienų manai ir nie
8. Kiekvienas Susivienyjimo sąnarys privalo dencijos netalpįsime,
įneštas į bankas, kur stovi
rupinties savo ir kitų apšvietimu, skaityti lie apie tą patį kiti korespon
kas negali užginčyti, kad tu
S. L. R. K. A. turtas.
tuviškuosius
laikraščius bei knygas, kitus prie dentai rašo visai priešingai.
tų manymų negalėtumei įskaitymo
raginti
ir, jeigu kas nemoka skaityti
Geriau tikėti keliams, negu
vykinti! Tau šiandien vis Ar tas mano pranešimas
arba rašyti, stengties išmokti.
teisingas,
ar
ne,
parodys
9.
Kiekvienas
Susivienyjimo
sąnarys
privalo
vienam. Ar tik neapsirikai
kas galima!... Aš tikiu,
M. Toluba.
pasirūpinti Susivienyjimo ženklelį ir jį dėvėti.
ateitis, bet kad jis pajudino
tamsta?
kad galima, nes ir aš pats
Ne sąnariams dėvėti tasai ženklelis užginta.
širšių lizdų, tai jau tikriau
10. Kiekvienas Susivienyjimo narys turi Sugyvenu tose pačiose apisia teisybė. Pasirodžius ma
suvienyjimą
platinti žodžiu, raštu ir jojo reika J. Norvaišai, Chicago, UI.
brangintose sųlygose ir savo
lus varyti pirmyn.
Jeigu Tamsta skaitai laik
PROTOKOLAS
no atsiliepimui, tuojaus pir
idėjas vykinu po truputį.
11. Jeigu kas iš sąnarių nuvyktų į tokią vie raščius, tai gali žinoti kad
mas p. V. J. Kovas (“Drau 25-tojo Seimo Susivienijimo
tą, kur da nėra Susivienyjimo kuopos, tai pri
Drauguti, man užėjo šian
valo pasirūpinti, kad ten sutverus tokią kuopą kongresmonas Viktoras Ber
go” No. 4) redakcijos prie Lietuvių Rymo-Kataliku
dien tokia puiki mintis, ku
ir prie anos prigulėti.
gėris yra išrinktas nuo so
rašuose išliejo ant manęs Amerikoje, atsibuvusio
12. Sąnąrys, persikeldamas iš vienos vietos į
rių norėčiau ir su tavimi pa
visų tulžį, buk aš įsikišau ne
kitą, turi tuojaus pranešti Susivienyjimo cen- cialistų partijos iš Wiskonjo Birželio 7-toje, 8-je
sidalyti. Aš klausiu tavęs
trališkamjam
sekretoriui.
sino valstijos.
į savo reikalus — ir, nežino
ir 9-je dienoje, 1910
tik vieno dalykėlio, kuris
13. Kiekvienas Susivienyjimo sąnarys turi
/
m. mieste Ply
daboti, kad į Susivienyjimą neįsigautų seni ir
S. Cibulskiui, Waterbury,
gal tau išsyk ir keistai damas dalykų stovio, apligoti, ydant Susivienyjimas neturėtų piniginės
mouth, Pa.
Conn. Apgarsinimo pataisy
skambėti. Štai jis: — Ar tu šmeižiau pir. J. Rikteraitį,
skriaudos.
o
Centro
valdyba
susirinki

mas atėjo pervėlai. Taip-gi
rėjai “laimę” matyti kur
(Tąsa).
STRAIPSNIS XII.
me
(sausio
16
—
12
m.)
jam
primenam, .kad su reikalais
mieste ant kampo gatvės ap
taisyti kp. įnešimai, bet pasi
Sąnarių privilegijos.
gardžiai
pritarė,
pranešda

į Redakciją nesiųskite laiš
driskusiuose,
suterštuose
rodė, kad tas užims daug lai
1. Kiekvienas sąnarys, išbuvęs, Susivienyjima,
jog
aš
skelbiu
melų,
kas,
drabužiuose, raudonnosį, ap
me šešis mėnesius ir užsimokėjęs per tą laiką kų kun. A. Kaupui į Pittsko, tad likosi nutarta išrink
privalančią mokestį, mirties atsitikime gauna toną, Pa., bet reikia siųsti
siseilėjusį, svyruojantį su girdi, labai kenkia organiza ti komisijų dėl sutvarkymo
pomirtinę sulig skyriaus, į kurį prigulėjo.
cijos
gerovei.
tvėrimų, paprastai vadina
2. Knygas, išleistas Susivienyjimo lėšomis, šiuo adresu: 314 E. Market
tų įnešimų, į tų komisijų
Aš,
tamistas,
p.
Kovo
ir
kiekvienas narys gauna anas uždyką.
mų “girtuoklį”? Aš tikiu,
St., Wilkes-Barre, Pa.
inėjo M. Milukas, kun. Viz
3.
Kiekvienas
sąnarys,
prigulintįs
prie
drau

kartu
Centro
valdybos
pa

kad matei, nes jų ganėtinai
girda ir kun. Ežerskis.
gijos, turinčios iš Susivienyjimo čarterį, turi
yra. Bet ar tu apsvarstei klausiu, iš kur esate paty Sesija likosi uždaryta
teisę įstotį į įiekvieną draugiją, prigulinčią ŽMONIŲ VERDIKTAS.
prie Susivienyjimo, be jokių įžengiamųjų mo
gerai jo likimų? Ar tu pa- ria, kad aš melų skelbiu?
12:35 vai. dienų.
kesčių ir gauna lygias su tos draugijos sąna Dr. Stewart laikraštyj
O
gal
tik
dėlto
vadinate
mųstei kaip kada, kad ir jis,
riais teises.
“Medical Herald” sako, kad
Sesija 4-ta.
4. Susivienyjimo sąnarys, būdamas svetimam iš daugybės gyduolių, kurias
— tas girtuoklis — buvo melu, kad aš parodžiau žmo Seimo vedėjas atidarė
mieste tarp nepažįstamųjų, gali kreiptis prie
kada tai toks jau pats jau nėms jūsų nerangumų? O ketvirtų sesijų 2:30 vai. po
Susivienyjimo sąnario, kuris privalo suteikti išleista per 30 pastarųjų me
nas, švarus, patraukiantis gal keno kito melų ant ma pietų. Telegramas su linkė
anam reikalingas žines, draugiškai priimti, tų, tik dešimta dalis nuošim
nęs
suvertėte
?
Atsakykite
duoti patarmes ir Jeigu galima, parūpinti anam
— kaip kad ir tu šiandienų ?
jimais nuo kun. Dargio iš
čio (viena iš tūkstančio) iš
darbą.
— Jeigu taip, tai ar tu tiki, gerbiamiejie! Na, o jeigu ta New Philadelphia, Pa. —
5. Kiekvienas Susivienyjimo sąnarys gali būti silaikė. Visos tokios gyduo
kad už kokių poros dešim mano pranešimų aš parem- priimtas.
išrinktas į vietinės kuopos arba Cfuitro valdy lės buvo išbandytos ir palik
bą, į Seimo delegatus, paduoti surašęs savo įne
čių metų, pats nestovėsi ant čia faktais, tai ar butų mano Komisija peržiūrėjimui
šimus
ir, nors Seime nebūtų delegatų, gali tos žmonių nusprendimui.
to paties kampo, kur šian melas? Gal.tas pultų ant Centro komiteto protokolų
visą laiką būti susirinkimo salėje.
Gyduolė, kuri daugiaus ne
6. Jeigu katras iš sąnarių prirašys kuopos gu per 22 metu yra nuolati
dien matei tų pasigailėjimo keno kito galvos ar ant p. išdavė raportų, kad netinka
susirinkime nemažiau, kaip penkis naujus są
vertų sutvėrimų ir kuris ta Kovo, ar ant Centro valdy protokolas susirinkimo Lie
niu šeimynos draugu ir ku
narius, gauna užmokestį (kokią?).
vyje taip pasibiaurėtinų į- bos, o gal ant paties kasi pos 8-tų d., 1909 m., Nerios vis daugiau ir daugiau
,
STRAIPSNIS Xm.
spudį padarė. Ar jau tu esi ninko p. Burbos! Na lai wark, N. J., nes vardų para
[ yra parduodama — tai TriBausmės.
sprendžia visuomenė.
tikras, kad nepaslysi?...
šai viso Centro komiteto pa
1. Savažudžiai, kurie patys sau galą pasidaro, nerio Amerikoniškas Kar
S. L. R. K. A. Kuopos
Tu šiendienų išgėrei kele Štai faktai: p. P. Burba rašyti viena ranka, dėlto
pomirtinės negauna.
taus Vyno Elikseris. Jis yra
laikys susirinkimus.
2. Sąnarys, neužsimokėjęs per tris mėnesius
tu stiklelių ir sakai: “Tai atvažiavo pas mane į namus reikalaujama buvo kopijos,
reikalaujamųjų mokesčių, pomirtinės negauna. labai geras visose pilvo ir vi
tas niekis, dėl biskelio neis Rugsėjo 20-tų ir Spalio 19- bet sekr. Krušinskas neturė 21 kp. So. Boston, Mass. Jeigu
ant pirmojo atėjusiojo bertainio užsimo durių ligose, taipgi nerviš
iš kelio”. Bet ar tu žinai, tų 1911 m. ir kalbėjo apie jo su savimi. Potam buvo Nedėldienyje, Balandžio 15 ka užvilktąjį mokestį, tampa vėl pilnuoju na kume, anemijoj, užkietėji
kad tas “biskelis” jau pra Centro valdybų; — štai jo svarstytas protokolas iš su d., pobažnytinėje salėje, ant riu ir, atsitikus mirčiai, pomirtinę gauna.
skauduliuose,
3. Sąnarys, kuris neužmokės per du bertai- me, galvos
žudė milijonus jaunų žmo paties žodžiai: “Tamista! sirinkimo Centro komiteto 5-tos gatvės, tuoj po sumos niu savo mokesties, bus išbrauktas iš Susivieny priešais vėmimą, nustojus
nių, pražudė ir tų, kurį ma pranešu tau, kaipo centro Liepos 28-os d. 1909 m., Wil- 12:30 po pietų. Kviečiame jimo sąnarių be sugrąžinimo įmokėjimo.
Sąnarys, kuris neatliks velykinės išpažin apetito arba susilpnėjus kū
tei ant gatvės kampo, pada valdybos nariui, kų veikia kes-Barre, Pa., kur nebuvo visus narius ateiti, nes bus ties4. pas
R. Katalikų kunigą, bus iš Susivienyji nui, taipgi daugumoj mote
rė jį tokiu biauriu... tik tas S. L. R. K. A. pirmininkas kasos globėjų Apie tai pa daug svarbių dalykų, ypač mo išbrauktas be sugrąžinimo, ką įmokėjo. rų sirguliavimų, ypatingai
“biskelis”!
Įsidėmėk tik su sekretorium; nors reikė aiškino sekr. Krušinskas, apie busiantįjį 27-tą seimų. 5. Bus išbraukiami iš Susivienyjimo, be su jeigu tas yra surištas su gru
įmokėtų pinigų, visi:
P. Mikalauskas sekr. grąžinimo
gerai į tų “seną girtuoklį”. jo tuojaus, po išrinkimui jog buvo potam kitas mitin
a) . Ką kalba arba raštu šmeižia L. R. K. A, muliavimu. Aptiekose. Jos.
Jo mintįs pilnos neapykan manęs į kasininkus, įnešti gas, kur likosi tasai proto 93 kp. Easton, Pa. Balan Susivienyjimą.
b) . Kurie stengtųsi Susivienyjimą ardyti Triner, 1333—1339 So. Ash
tos, rūstybės ir žiaurumo. mano vardas į bankas, jie to kolas atmestas; po trumpų džio 15 dienų, nedėldienyje, arba
nuo jo žmones atkalbinėti.
»
land avė., Chicago, UI.
Jo kalba pilna blevyzgų, visai nedaro ir nežinau ką svarstymų komisijos rapor 38 N. Union st.
c) . Kurie žodžiais, raštai ir darbais pasiro
dytų atvirais Lietuvos ir lietuvių bei Rymo
keiksmų ir bliuznijimų. Jo jie mano apie tai, jie visai tas ir protokolai priimti.
F.
Balsys,
sekr.
GERBIAMIEJI LIETU
Katalikų Bažnyčios priešais.
akįs, nuo alkoholio įkaitu lošia priešingų rolę”. Aš Dėl. M. Toluba pakėlė
d) . Kurie, būdami Centrališkojo komiteto
VIAI.
sios ir sekdamos tų nešvarią tuomet jam atsakiau: “Ta klausimų, ar gali 3 Centro
58-ta kp. Curtis Bay, Md. nariais, atsakomai nepildytų savo priedermių Turėdamas progą noriu
darytų nesutikimą Centrališkojo komiteto
kalbų, geidžia vien matyti mista turėk kantrybę, jie tų Valdybos nariai perkelti — laikys susirinkimų Nedė- ir
ar
Susivienyjimo narių tarpe.
pranešti savo tautiečiams,
tuos šlykščiausius daiktus, gal atlikti trumpu laiku, o Susiv. pinigus iš Wilkes- lioj 7-tų dieną balandžio, 2- Pasarga. Visi apkaltintiejie gali atsišaukti kurie nori apsisergėti nuo
Aukščiausiąjį Teismą. Aukščiausis Teismas
apie kuriuos su savo sėbrais jei ne, tai pats atsiliepk apie Barre, Pa. į Mahanoy City, rų valandų po pietų, pas įpaskirs
tyrinėtojus ir, ištyrus kaltumą ar ne ugnies savo kokią nors sa
jis tankiai šneka. Jo visas tai per Organų”. Jis žadė Pa. bankų. Pakilo diskusi kuopos sekretorių, 2 Hazel kaltumą, išduos ištarmę, kuri yra nepermai vastį, arba savo ir šeimynos
kraujas, perdegęs nuo al jo laukti kokį laikų. Gruo jos, pasirodė, kad Susiv. jo St. Užkviečiama visus na noma.
kio nuostolio iš to neturėjo,
Pasarga 2. Išmestieji iš Susivienyjimo gali gyvastis, kad visada kreip
koholio, neturi jau linksmo džio 20-tų dienų aš nuvykau
rius ir atsivesti naujus pri jeigu nori vėl įstoti į Susivienyjimą, bet turi tumėtės prie apsergėjimo
tai ant inešimo dėl. S. A. Pigyvumo. Jo rankos stiklelį į Kingstonų su savo reika
pirma prašalinti priežastį, dėl kurios tapo iš (insurance) agento p. James
liacko likosi priimta. Tele sirašyti.
išmesti ir užmokėti įžengiamąją mo
suėmusios, dreba, Jo kojos lais ir užėjau pas p. P. Bur
A. Radawskas, kp. sekr. Susiv.
kestį ir išbūti šešis mėnesius, kad pastojus Boland’o, kuris, būdamas
gramas nuo J. Karaliaus iš
einant linksta. — Ištikro, bų. Jis man vėl pradėjo pa
kataliku, geriausiai atlieka
Baltimorės su linkėjimais 6-ta kp. Plymouth, Pa. — pilnu nariu.
argi negaila tau tokio su sakoti apie viršminėtų daly buvo priimtas.
STRAIPSNIS XIX.
visus tam panašius reikalus.
Nedėldienį 14 d. balandžio
kų, ir pridūrė. “Jau dabar
tvėrimo ?...
Visiems jau žinoma, kad ma
Sąnarių padalinimai.
Buvo šaukta išėmimui
Tu šiandien vartoji alutį trečiu kartu pranešu tamis- naujo čarterio komisija, ku paprastoje vietoje ir pa 1. Susivienyjimo sąnariai, sulig VIII Seimo ne sutiko nelaimė — sudegė
Visi nariai nutarimo, dalinasi į: a) tikruosius sąnarius, b)
ar degtinę ir manai vis tai, jog jie tų reikalų dar ri buvo 24-to seimo išrinkta. prastu laiku.
mano budinkai, kurie buvo
kviečiama atsilankyti.
pagarbos sąnarius ir c) tikros pagarbos sąna
nustosiu gėręs, bet šiandien neatliko ir reikalauju, kad
apsergėti pas p. Bolandą, ir
Kun. S. Pautienius, vienas
Ant. Urbanavičius, sekr. rius.
tu nenori nustoti, ir bredi tamista neatbūtinai atsi- iš komisijos, išdavė raportų,
2. Tikru Susivienyjimo sąnariu yra kiekvie ačių jo stropumui, tuos pi
kasdieną į gilesnį įprotį, kol lieptumei, nes, jeigu butų kad advokatai Susiv. čarterį 73 kp. Hudson, Pa. — An nas lietuvis katalikas arba lietuvė katalikė, do nigus, ant kiek budinkai bu
pasielgimo, sveiko kūno, nemažiaus kaip
galop tave visų perima al koksai atsitikimas, mano pripažino už gerų, tik vaikų tradienį 16 d. balandžio 7-tą ro
dvylikos ir nedaugiaus kaip penkiasdešimts vo apsergėti. p. Boland man
koholis ir jau pervėlu nuo kaucija neatsakys už tuos skyrius nesutinkąs su par vai. vakare p. P. Nikodemo metų amžiaus, gyvenantis Amerikoje ir savo tuoj išmokėjo lig vieno cen
jo atsikratyti! Brolyti, šian pinigus, kurie yra Mahanoy teriu, patvirtina p. Km- salėje. Visi nariai kviečiami laiku užsimokantis reikalaujamas mokestis. to.
3. Pagarbos sąnariu yra tas, kuris įsirgęs
dienų įsivaizdink to “seno City ir Plymouth’o, Pa. ban šinkskas ir p. Rikteraitis, — atsilankyti ir naujus atsi atsiima iš Susivienyjimo visą pomirtinę, bet Todėl ir visiems savo tau
prie Susivienyjimo vis priguli ir moka reika- tiečiams rekomenduoju pa
girtuoklio” likimą. Apmas- koše; neatsakysiu dėlto, kad raportas priimtas.
vesti.
lngas mokestis. Pagarbos sąnariais yra taip-gi
tvk, už kelių metų liksi to ten nėra intrauktas mano ’ Likosi iššaukta pertaisiMarcukonis, sek. negyvenantiejie Amerikoje, bet prigulį į Susi- našiuose reikaluose visada
kiu pasibjaurėtinu, iš kurio vardas, aš atsakomybę tik mo konstitucijos komisija.
vienyjimą ir moką metinę mokestį 50 centų. kreipties prie p. James Bo
4. Tikros pagarbos sąnariai yra: a) kurie land’o, Insurance Agent, po
ir maži vaikai juoksis. Tark imu už tų sumų, kuri tik in- Kun. Kaupas paaiškino, kad
5 kp. Forest City, Pa. — medžiagiškai
sušelpė Susivienyjimą, paauko
šiandien tad: Išsižadu! kol plaukia mano vardu nuo 24-ta8 seimas nepavedė per- Nedėldienį 14 balandžio, po- dami nemažiaus $100.00 Amerikoje arba 100 No. 106—108 Secoud Natio
gyvas busiu nebevartoti al kuopų”. Tų jo kalbų girdė taisinti bet tik peržiūrėti, bažnytinėj salėje tuoj po rublių Europoje. Aukos tokios gali būti daro nal Building, Wilkes-Barrc,
ne vien pinigais, bet ir daiktais, kaip tai:
koholimis, nes jis yra didis jo Augščiausiojo teismo na kuri VTa tikra-teisingesnė ir sumai. Kviečiama visus na mos
Su pagarba
žeme, namais, knygomis ir kt., by tik išneštų Pa.
rys Juozas Čepanionif( ir pri surado teisingesnę spaudin- rius ir ataivefti ęaujns.
Pranai Burba,
užmušėjas, i
100 dolerių vertę.
Pa.
Toiiąai baa
/
Edwj
P. J. Mulaytto. tarė jo reikalavimui-; pertai U1906 ”>•
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PIRMASIS LIETUVOS MOTERŲ LAIKRAŠTIS
netaip lengva kur išeit, beąe tik tada, jei jisai žino, kur “Draugo” Agentai.
einu. Ir tąsyk nebučia galėjus pasimatyti su panaite, jei
prieš išeisiant nebučia jam uždavus laudanum.
Rev. J. Sutkaitis,
IR DOVANŲ 200 RUBLIŲ PRIEDO*)
— Ar jisai pabudo prieš tau sugrįšiant? — kvotė po 2112 Sarah st., Pittsburgh, Pa.
Vertė JONAS KMITAS.
K. Strumskas,
nas.
išeina Kaune vienų sykį į mėnesį, kaštuoja tik
190
High
st.,
Brooklyn, N. Y.
Tąsa.
— Ne; nei jisai, nei kas kitas manęs neįtarė.
DU RUBLIU METAMS ==
Juozas Milašauckas,
—
Gerai,
—
tarė
ponas,
—
dabar
klausyk.
Forest City, Pa.
Juodu buvo beeiną, kaip žmonės, kurie mažai ką tiki
Kaune ir visoje Rusijoje; pusmečiui vos tik 1 rubl., Užsienyje viT. Kizevič,
’ — Aš pasirengus, — atsakė mergina, — valandėlę
I 4 &<ltt siems metams tik 3 rub. su prisiuntimu.
si, kad išsipildys ją lūkestis, kaip štai prie ją prisiartino
Box 167,
Minersville, Pa.
jam
apsistojus.
trečioji žmogysta. Juodu staiga sustojo, sušukę iš nuos
Lietauvaitė talpina įvairius straipsnius apie dorų ir visuomenę.
M. Karbauckas,
Lietuvaitė talpina visokius dalykus iš moterų klausimo.
52
G
st.,
So.
Boston,
Mass.
— Šita panaitė,z— pradėjo senukas, — papasakojo
tabos, bet greit susivaldė, nes tam pačiam akimirksnyje
Lietuvaitė veda Literatūros skyrių, kuriame galima rasti: eilių, apy
J. Mikutaitis,
artinosi prie ją žmogus, apsirėdęs kaimiečio rūbais.
man ir kitiems draugams, kuriems galima pilnai užsitikė
sakų ir kitokių daiktų.
1327 Rebecca st., S. S.
Lietuvaitė rašo apie įvairias mokslo šakas, paduodama moksliškus
— Ne čionai, — tarė greitai Nancy, — aš bijausi čia ti viską, ką tik jai tada pranešei. Prisipažįstu tau, kad
Allegheny, Pa.
straipsnius.
,
.
kalbėti, Eikime šalin nuo viešo kelio, — tenai, trepais aš išpradžią abejojau, ar tavim galima užsitikėti, bet da
J. Bartoševiče,
Lietuvaitė mokina, kaip reikia vesti moterų ūkė.
4417 Marshfield avė., Chicago,III. Lietuvaitė praneša, kas atsitinka gera Lietuvoje, Rusijoje ir Užsiežemyn.
bar tvirtai tavimi užsitikiu.
M. Urbanaviče,
nyje.
I ,
t
i *$»*•«
Jai ištarus tuos žodžius ir parodžius su ranka, kur
— Jąs galite manim užsitikėti, — rimtai atsakė mer Box 33,
Thomas, W. Va. Lietuvaitė apsako Lietuvių Katalikių Moterų Draugijos veikimų.
norėtą juos nusivesti, kaimietis apsidairė ir šiurkščiai už gina.
J. Antanaitis,
Lietuvaitė siunčia visiems metams pietų sąstatų.
Box
22
Swoyers, Pa. Lietuvaitė priima apgarsinimus, išreiškia atsigerinimus, duoda at
klausęs, kodėl užėmė visą taką, praėjo pro šalį.
— Atkartoju, kad tvirtai tavimi užsitikiu. Kad tą pa
J. Versiackas,
sakymus ant įvairių klausimų. M.. - 1 1 1
i
Trepai,.ant kurią mergina nurodė, buvo tai tie patįs, rodžius, aš tau be jokio apsisaugojimo pranešu, kad mes
65 Davidson st.,
Lowell, Mass. Lietuvaitė privalo būti ant kiekvienos ponios, šeimynįkės, tarnaitės
ką nuo Survey pakrantės veda augštyn ant tilto, toj pusėj, norime išgauti tą paslaptį, kokia ji ten nebūtą, nuo to
motinos, mergaitės stalo, be jos tikrai kultūriška moteriškė gyvent
Juozas Akevičius,
kur stovi Išganytojo bažnyčia. Į tą vietą žmogus, apsi Monkso. Bet jei, — jei — tarė ponas, — jo nebus gali P. O.
Silver Creek, Pa. neprivalo.
Lietuvaitė nuo 1912 metų pradžios pradės jau trečiuosius savo vei
rėdęs kaimiečio rūbais, skubinosi niekam nematant ir ma suimti, arba jei suimtas, jisai nenorės pasielgti sulyg Vincas Staseviče,
kimo
metus.
349 Hamilton st..
valandėlę apsidairęs, nulipo žemyn. Tie trepai yra su musą noro, tai turi mums išduoti žydą.
Grand Rapids, Mich.
Nesivėlikįte šį pirmąjį Lietuvos moterų laikraštį—Lietuvių Kat.
jungti su tiltu ir susideda iš triją dalią. Einant žemyn,
moterų
Dr-jos organų, LIETUVAITĘ užsisakyti, skaityti, palaiky
Jonas
Leipus
— Faginą, — sušuko merginą, žengus atbula.
ti, platinti, šelpti ir premijos 200 r. apturėti.
tuoj antrai daliai pasibaigus, akmeninė siena po kairės
1022 Bay st.,
Superior, Wis.
— Tą žmogų turi mums pristatyti, — tarė ponas.
Lietuvaitės adresas: Kaunas Maculevičiaus namai prie Viešojo L.
Pr. S. Karzonas,
užsibaigia storu išdabintu stiebu, atkreiptu į upę Temzą.
K. Knygyno, Lietuvaitė. Pinigai meldžiama siųsti tiesiog į Redak
—
Aš
to
nepadarysiu!
Niekados
to
nepadarysiu!
—
2422 W. 69th st., Chicago, Iii.
Toj vietoj, žemesnysis slenkstis yra platesnis, taip kad
cijų “Lietuvaitės”.
St. Petruškeviče,
žmogus įlindęs padaryton sienoj kertėn, negali būti kito atsakė mergina. — Nors jis yra tikras velnias ir elgėsi 223 B. 6th st., Mt. Carmel, Pa.
pamatytas, kad ir stovinčio tik vienu laipsniu augščiau. su manim aršiau, ne kaip velnias, viėnok to nepadarysiu.
M. K. Petrauskas,
1*) Kokiomis sąlygomis paskirta 200 rubl. “Lietuvaitės” skai
—
Ar
ne?
—
tarė
ponas,
kurs
matyti
pilnai
tikėjosi
415
Middle
st.,
Kenosha,
Wis.
tytojai
arba skaitytojui bus parašyta pirmajame “Lietuvaitės” nu
Pasiekęs tą vietą, kaimietis greit apsidairė ir kadangi
meryje 1912 metuose.
išgirst
tokį
atsakymą.
A. Urbanaviče,
nebuvo kur gerai užsislėpti, o nupuolęs vanduo paliko ten
329 River st., Plymouth, Pa.
— Niekados! — atkirto mergina.
užtektinai vietos, tai jisai ten ir nulindo ir, nusikreipęs
Juozas Podžukynas,
— Pasakyk man dėlko?
1338 S. Canal st., Chicago, Dl
užpakaliu į stulpą, laukė, įtikintas, kad jie žemiau nelips.
TfiMYKITE LIETUVIAI.
.
A.
Norkūnas,
—
Viena
priežastis,
atsakė
mergina
tvirtai,
—
kad
Dom.
M.
Andrulionis,
Jeigu ir ienai negalėtą išgirsti ją šnekos, tai vis galės
Kelionė per jūres. Tūkstančiai
Vienatinis Lietuvis Išdirbėjas
panaitė viską žino ir užtars už manę, nes turiu jos priža 65 Davidson st., Lowell, Mass.
tūkstančių mūsų tautiečių ke
saugiai palypėti augštyn.
dėjimą. Prie to prisideda ir kita priežastis, kad nors žy Box 116,Ant. Tuškėnis,
visokiu ženklu liauja į prigimtų šalį ir iš tenai
Plymouth, Pa.
Šnipas, perdaug godžiai trokšdamas ištirti tą ją su
das veda ir nedorą gyvenimą, bet ir aš tokia pati. Dauge
draugystėm, o y- atgal'į Ameriką, o visi labiausiai
Julius Bukantas,
užganėdinti, kurie perka laivakor
eigą, kuri išėjo visai kitoniška, negu jis tikėjosi, — taip
patingai: Jįokardu tes pas:
lis yra tokią, ką dirba panašius darbus, bet aš neisiu prieš 77 a Endicott st., Boston, Mass.
nerangiai įsirioglino į tą vietą, kad jau pradėjo abejoti,
.
C
F ■
guzikučiu metaJonas Ramanauckas,
ar jie neliko ant viršaus, o gal išsirinko sau kitą vietą pa juos, nes ir jie — kiekvienas ją — galėjo man kenkti, vie 135 Ames st., Brockton, Mass.
M JC ! liavu, anameliotu
ir padengtu celluB. P. Miškinis,
sikalbėtą. Jau jisai buvo belendąs lauk iš savo kertės, nok to nepadarė, nors jie yra tokie p$įklydėliai.
Box
124,
Montello,
Mass.
loid’u, šarpu, vė
—
Tai
išduok
į
mąs
rankas
Monksą
ir
palik
mums
kaip štai išgirdo žingsnius lipančią žemyn ir drauge ją
OKAUGVSTfc
O kodėl? Nes turi gerų prižiū
F.
B.
Versocky,
liavų ir Karunu.
VA&OO
viską su juom atlikti, — tarė ponas greit, tartum jis tik 257 So. 33rd st., So. Omaha, Neb.
rėjimų, parankių kelionę, kad tar
balsus, kurie skambėjo beveik tiesiog jam į ausį.
i JUM
WtOė•los.Ii Uf(?>cio »J
Man pavestus dartum kaip ir pačios kompanijos bu
Jisai prisiglaudė prie sienos ir vos kvėpuodamas, do to vieno ir norėjo.
Stan. J. Šaban,
SHtHšMOOšH P4
bus atlieku artis
tų pirkę laivakortes. Siuntimas pi
Box 239,
Lewiston, Me.
— O kas bus jei jisai varysis prieš kitus?
tiškai.
miai klausėsi.
nigų greičiausias ir pigiausias paPr. F. Juškeviče,
j
šaulyj.
—
Aš
tau
prižadu,
kad
tame
atsitikime,
vos
jisai
til
— Jau užteks tiek tolumo, — atsiliepė balsas turbut
139 Jackson st., Lawrence, Mass
M. A. Norkūnas
3 N. MAIN ST.,
tojo pono. — Aš neleisiu panaitei eiti toliau. Daug kitu papasakos teisybę, — męs nekliudysime daugiau to da
Jonas Galeckas,
I42PROSPECT
ST.,
LAWRENCE,
MASS.
VVILKES BARRE, PA.
nebūtą tau užsitikėję eit net iki šitai vietai, bet aš noriu lyko. Mažojo Oliverio istorijoje thri būti tokiu aplinky- 122 So. lst st., Brooklyn, N. Y.
Kun. A. Ežerskis,
tau įtikti.
bią, kurias butą skaudu ištraukti aikštėn prieš visuome 5447 S. Wood st., Chicago, IU.
— Įtikti, — sušuko balsas tos pačios merginos, —i ku nę. Kaip tik ištirsime teisybę, tai jie galės sau būti liuosi.
A. Kazlauskas,
2227 Forbes st.,
Pittsburg, Pa.
rią šnipas dabojo. Tamsta esi labai malonus. Įtikti! Bet
— Bet jei tokią aplinkybią neatsiras? — užminė mer
čia ne tame dalykas.
Honover Bretving Co.
gina.
— Ugi kokiu tikslu tu vestumei mus šiton apleiston
— Tokiam atsitikime, — tęsė ponas, — tasai žydas
"
Grynas
vieton? — tarė ponas malonesniu balsu. Dėlko man ne nebus atiduotas teisybės rankosna be tavo pritarimo. Ga- UNION TICKET AGENCY.
_
a
Banka Serai tone
davei šnekėti ten ant viršaus, kur yra šiek tiek šviesos ir lėčia tu nurodyti priežastis, kurios, manau, tavę intikintu. ■anlauslair Lietuviška
Visoje Aplinkinėje.
Elius, Alus ir porteris.
sukinasi kaip koks žmogus, — užuot vesti mus į šitą tam • — Ar gausiu tame panaitės prižadėjimą? — paklausė Agentūra Laivakorčių ant Gerlaceių
TIKRAS LENK1SZKAS LAGER
Linijų.
sią ir baisią skylę ?
,
,
mergina.
Siunčia pinigus kas dien in visas da
Atkreipkite savo atidų in produktų, Jūsų tautiečio iš
— Aš jums pirmiau sakiau, — tarė Nancy, — kad
lie svieto; taip-gi perka ir išmaino vi
dirbamų. Sandėliai Buttonvvood, Wilkes-Barre ir
— Gausi, — atsakė Rožė. — Tikrą ir ištikimą mano sokius
pinigus.
Išdirba
visokius
dokaNauticoke, o bravoras Danvillėj.
ren man buvo baugu su jums kalbėties.
Nežinau kas prižadėjimą.
mentus Amerikos ir Lietuvos teismuose.
man yra, — krūptelėjo mergina, bet tokia baimė šiąnakt
atidarytas kas dien nuo 8-toe
Emll Malinauskas, Managerls ir Prezidentas
— Ar Monks niekados nežinos, kaip jį suradote? — Ii Ofisas
ryto iki 9-tos vai. vak.
Abu telefonai.
manę suspaudė, kad vos galiu pastovėti.
Nedėlioję: nuo lOtos iš ryto iki 5-tai
užklausė mergina patylėjus.
valandai
vakare.
— Kokia baimė ? — paklausė ponas, kuriam matomai
— Niekados, — atsakė ponas. — Tas dalykas taip bus
buvo jos gaila.
Adolf Blau,
pervestas, kad jisai negalės nei įspėti.
— Aš pati vos nuvokiu, — atsakė mergina. — Pati
— Aš buvau visados melagė ir gyvenau su melagiais
Union Ticket Agency,
norėčia žinoti. Per visą dieną apnyko mane baisios nuo mažą savo dieną, vienok užsitikiu jąs žodžiams, —
808 Lackawanna Avė,
Scranton, Fa.
DOVANA ANT VELYKŲ DYKAI!
mintįs apie kruviną mirtį ir tokia baimė, kad degiau kaip
Taip-gi turime savo krautuvėje dau
tarė merginą, vėl patylėjus.
gybę visokiu maldaknygių ir svietiškų
ugnyje. Neturėdama ką veikti, ėmiau namieje skaityti
Pirkite už $6.00 vertės musų žinomos
line dūda, kuri grai
Užtikrinta abieją prižadėjimais, kad ji be baimės knygų visokiose kalbose.
tabokos dėl cigarėtų ir išsirinkite sau
na gerai ir aiškiai
knygą, bet tie patįs paveikslai buvo ant jos lapą.
TELEFONAI: Naujas 303 — Bell MS.
visokias muzikas ir
dovaną iš sekančių daiktų: Naujausis
gali taip padaryti, mergina pradėjo jiems pasakoti taip
importuotas Fonografas su didele nike
dainas.
Kiekvienas
— Tai vaidentuvė, — tarė ponas maloniai.
gali turėti savo name
negarsiai;
kad
klausytojui
kartais
sunku
buvo
susekti
— Ne vaidintuvė, — atsakė mergina užkimusiu balsu.
koncertą. 2. Geriau
Jau laikas užsisakyti 1912 metanu
sia Armonika vokiš
— Galiu prisiegti, kad mačiau “karstą”, parašytą ant apie ką eina kalba, — apie vardą ir vietą tojo viešnamio, Geriausias Lietuviškas-Katalikiško išdirbimo su na
tom ir nurodymais. 3.
kiekvienos knygos puslapio, — taip ir man beeinant gat iš kurio ji tą naktį išėjo. Iš to, kad ji retkarčiais susto
kas Laikraštis.
Puikus stalavas ni
davo,
buvo
numanu,
kad
tasai
ponas
greit
užsirašo
viską,
kelinis Laikrodis su
ve kasžinkas jį nešė šalia manęs.
“ŠALTINIS”
muzika,
kiekvieną
ką
jį
pasakoja.
Pilnai
išdėsčius
tos
vietos
padėjimą,
iš
— Nieko tame ypatingo, — tarė ponas. — Tankiai
kartą muzikė grajina
“
ŠALTINIO
”
kaina:
kur geriausia į ją tėmyti, nesukėlus pažvelgimo, pasakius
10 minutų. 4. .Vyriš
man teko matyti juos nešant.
ki arba
moteriški
Amerikoje:
Lietuvoje
ir
Rusijoje:
kokią
naktį
ir
katrą
valandą
Monks
tankiausia
ten
atsi

storai
paauksuoti
— Tikruosius, — tarė mergina. — Bet tasai nebuvo
laikrodėliai. 5. Stala
lanko, mergina lukterėjo keletą minutą, kad geriau atsi Metams 3 rb. — k. Metams 4 rb.
tikras.
vi įrankiai gražioje
9 mėu.
2 rb. 25 k. 9 mėn. 3 rb.
dėžutėje: 6 peiliai, 6
Tuose jos žodžiuose buvo kasžinkas taip nepaprasto, minus tas jo išvaizdos dėmes, kurias labiausia įsitėmijo. 6 mėn. 1 rb. 50 k. 6 mėn. 2 rb.
videlciai, 6
dideli
šaukštai, 6 maži, 1
3 mėn. — rb. 80 k. 3 mėn. 1 rb.
kad sąnariai užsislėpusiojo klausytojo pastyro ir kraujas
Toliaus bus.
peilis sviestui, 1 šaukštukas cukrui.
sustingo gįslose, jam tas beklausant. Jam niekados dar
Norint permainyti adresų, reikia
Už musų dovaną Vien norime, kad gagarsintumėt musų firmą tarp
jūsų pažįstamų. Atsiųskite mums ant rankos 50 centų pačtiniais ženklėatsiųsti 20 k. ir būtinai senąjį ad
taip nepalengvėjo, kaip išgirdus maloną panaitės balsą,
liais, o męs Jums prisiusime 40 skrynučių tabako 4-ių gatunkų už $6.00
resų, kuriuo buvo gaunamas laik
ir Jūsų išrinktą dovaną. Likusius $5.50 užmokėsit gavęs tavorą. Kam
kuriuom maldavo merginos nusiraminti ir nepasiduoti
rašti®, arba jojo kopijų.
tavoras nepatiks gali jo neimti.
Siunčiant į Redakcijų laiškus ir
toms išsvajotoms baidyklėms.
pinigus reikia padėti šitoks adre
EN6LISH ASIATIC TOBACC CO., Dept 34,115 7tli St., Ne« York, N. Y.
— Šnekėkite su ja maloniai, — tarė panaitė savo
sas:
draugui. — Vargšė! — matyt labai ji to reikalauja.
“ŠALTINIO” REDAKCIJA.nK
SEINAI, SUV. GUB.
.— Puikąs tikintieji jąs luomo žmonės, iškėlę galvas,
RUSSIA.
skelbtą man apie pragaro liepsnas ir kerštą, jei šiąnakt
su manim kalbėtą, — verkė mergina. — O, brangi panele,
Tikras Lietuviškas Agentas.
dėlko gi tie, ką Dievo tarnais garsinasi, ne yra tokie geri
Lietuviškųjų Sv. Kazimero
mums nusidėjėliams, kaip tamsta, kuri turėdama jau
nystę ir gražumą, ką jie seniai jau prarado, galėtumei
būti puiki, o ne tokia nužeminta.
— Oh! — atsiliepė ponas. — Turkus prieš maldą ge
rai nusiprausia ir atsikreipia į rytus. O tie gerieji prieš
žmonės susiraukia, kad kartais nenusišypsotą, o paskui
nusikreipia į juodžiausiąjį dangaus sklypą. Tarpu Musulmano ir Farizėjo visados išsirinksiu pirmąjį,
Malonus viengenčiai lietuviai ir lie
Lietuviškosios Sesers priima pas save mer
tuvaitės t Jei norit turėt lengvų ir lai
Išrodė, kad tie žodžiai buvo atkreipti į panaitę ir gal
mingų kelionę į senų tėvynę Lietuvų ir
gaites mokinimui ir išauklėjimui. Seminarijo
nenori būti nuskriaustu atvažiavęs
buvo ištarti tik tam, kad Nancei duot laiko atsipeikėti.
je prie reguleriškojo mokslo, arba ir atskyNevv Yorkan, tai kreipkis tiesiog pas
G. Bartašių. Jis visiems žinomas geras
Neužilgio ponas į ją prakalbėjo.
rium, yra mokinama, muzika, paišymas, siuvižmegns, užlaiko du ofisu: vienų Bos
— Tu nebuvai čia praėjusio sekmadienio vakarą, —
M kairės ( (lašinę: stovi Kard. Farley; sėdi Kard. Gibbons Ir Kard. O’Oo- tone, antrų Nevv Yorke.
Parduoda
2 nėjimas ir taip toliau.
nnell; stovi Kard. Falconlo. Toliau matytlaa Sv. Petro stovyla Ryma Ir sbelna laivakortes į visas pasaulio dalis ant
tarė j įsai.
Vatikano Išžiūra. Paveikslai padaryti (vairiose spalvose Ir Išrodo kaip gyvi.
drūčiausių ir• greičiau šių laivų ir už
Reikale meldžiama kreipties prie Motinos
Igiausias kainas. Siunčiame pinigus ir
— Negalėjau ateiti, — atsakė Nancy. — Manę prie
mainome
ant
amerikoniškų.
Parūpi

Aitas paveikslas parodo viens keturis Amerikos kardinolus, iš kurių trįs
Perdėtinės šiuo antrašu:
varta sulaikė.
name gubernskus pašportus iš Konsntik pereitų metų pabaigoje likosi Sv. Tėvo Pijaus X-to į kardinolus pakelti.

CHARLES DICKENS.

„LIETUVAITE”

Oliveris Tvvistas.

igb šes

Joną Nemeth’a

SKVARBUS PAVEIKSLAI KATALIKAMS!

Seserų Seminarija
CHICAGOJE.

Tie paveikslai yra padaryti Amerikos Lifeogrsph ‘Kompanijos, prižiūrint kun.
.Tonui A. Naifa, 8. 8., kuris yra žinovas katalikų bažnyčios etikėtos, todėl
visos spalvos vra atsargiai išpildytos; todėl tokie paveikslai tnri hUtorišką
vertę ir privalo raaties kiekvieno kataliko buste. Paveikslo didumas 5r8 ir
tinkamas padėti po rėmais; paveikslo kaina su prisiuntimu 25c. Adresuokite:

— Kasi

— Tas pats apie kurį pasakojau panaitei anąsyk.
— Ar nieks tavęs neintarė, kad turėjai su kuomnors
JONAS
kokį susinešimą šitame reikale, kuriuo čia šiąnakt atėjai!
— paklausė senukas.
314 E. Market Str.,
— Ne, — atsakė mergina, pakračius galvą. — Man
*

—

---------

lio. Parsamdome keleiviams kambarius
dėl nakvynės ir suteikiame kiekvienam
visokias svarbias žinias uždyką.

Mother Superior,

GEO. BARTAŠIUS

ST. CASIMIR’S SEMINARY,
6700 Rocku)ell St.,
Chicago, IIL

VASILIAUSKAS,
VVIlkes-Barre, Pa.

Agentas,
211

V. Iraašvaj, Sa Besta, Mass,
«tr_, New Vert City.

ŽMHUonu»iMiMKHaaKt«»»un«:»a
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KALIOŠAI
Vienaveiksmė komedija.

Lenkiškai parašė J. Fredro
Lietuviškai išvertė P. Dobilėlis

Kraujui išvalyti ir paturtinti, visam organizmui
atnaujinti, reikia vartoti gyduoles vadinamas

Inickis (pro duris). O ar nėra ten nieko daugiaus ?
Emilė. Nėra, atidaryk, tėveli, greičiau, greičiau!
(Inickis įeina išbalęs, labai susimaišęs).
(SEVERĄ’S BLOOD PURIFIER)
Inickis. Kogi... jus... taip... taip... išsigandote....
Čia... čia... reikia pa... pasirokuoti... (griausmo bal
Kaina bonkai $1.00
su) Kelkitės! (Filaitis ir Balbina kaip tampra (sprendžina) pajudinti, pakyla). Reikia apmąstyti atvangos
Kad išplatinus žmonėse musų pa
būdą. Pilypai, mano drauge, bėgk, vykis paskui jį ir nu
skubusius gėrimus, pasiųsime kiekvie
Norinti prašalinti įvairius išbėrimus ir išsigydyti
ramink jį. Tiktai ant pietą jo nebeatvesk!
nam,
savo
lėšomis,
“ZANOL”
Štilis
Pilnas
Kvortas
Degrines
už $1.08
Filaitis. Kurgi jį rasiu, jis manęs neklausys.
nuo įvairių odų ligų, reikia vartoti
sulyg
jūsų
pasirinkimu.
Pasakykite,
Emilė. Apie ką čia eina kalba ?
ko norite — Bye, Bourbon, Cern ar
Sour Mash degtinės, Gin, Kum, Psaek,
Inickis (į Filaitį). Na tai bėgk į policiją, į vietinį sky
Apple, Aprieot ar Konjako Brandies,
lių, pas daktarą, tegul jį uždaro Kulparkiuose!
etc. f
Filaitis. Negaliu, turiu kojas kaip iš bovelnos. (Emi
MEDUOKITE PIRKLIAMS DIDELIŲ PELNŲ.
(SEVERĄ’S SKIN OINTMENT)
Parodysime kaip. Męs esame prity
lė prieina prie Filaičio, rodosi lyg tyliai jį išklausinėja, jis
rę degtinės dirbėjai.
Ir parodysime,
kaip kiekvienus gal pasidaryti gėralus
baisiai sumaišytas rodos lyg kad atsakinėja vienaskiemiKaina 50 centų,
namie,
8UTAUPINT
PENKIAS
niais žodžiais; abudu pamažu prisiartina prie lango).
DEŠIMTA NUOŠIMTĮ PIRKLIU PEL
NO su pagelba “ZANOL” Ekstrakto.
Balbina (Inickiui). Rasi, jeigu pas jį parašytum...
Įstatymų leista.
Parodoma j dvi minuti. Gėralas padarytas su “ZANOL”
Inickis. Gerai, gerai... parašysiu... duok man po
yra labai skanus ir grynas.
Gauta
Kad turėjus odą visada valią, kad plikoji ir plau
pieros ir plunksną.
Aukso Medaliai Columbijos Parodoje.
Tūkstančiai
patenkintų
vartotojų.
kuotoji oda butų sveika, maudyklai ir nusiprauBalbina (nurodydama stalą po kairės). Čia ant stalo
Gvarantuoja sulyg Suv. Valet. Gryno
simui reikia vartoti
Maisto ir Vaistų Įstatymais, Serialis
yra viskas dėl rašymo.
No. 22115-A.
Inickis (kuris atsisėdo ir mėgino rašyti). Ką tokio...
Pamėginlmui Viena Kvorta Degtines Dykai.
Dėlko... man ranka dreba... tai nuo slogos... Gal tu
Pamėginkite, kaip tik jus sau norite
ir jeigu tai nebus geriausia degtinė,
parašytum (atsistoja).
sugrąžinkite likusią mums atgal mūsų
lėšomis, o męs sugrąžinsime jums piBalbina (sėsdama ant jo vietos). Gerai, diktuok!
1 nigus. Siųskite užsisakymus šiandien, •
(SEVERĄ’S MEDICATED SKIN SOAP)
mes pasiųsime “ ZANOL
BESTAS (8)
Inickis (diktuodamas). Mylimas Pone!... (į save)
PILNAS KVORTAS DEGTINES UŽ
R.H.
Morgan
Kaina
25
centai.
Mylimas!
$1.00. Viską męs apmokame. Reikalau
kite, kokios rųšies tik norite. Dvylika
Balbina (rašydama). Pone...
BONA MORS
Išdirbėjas Kepnpilnų kvortų, $1.50; dvidešimt-keturios
SODALITY
pilnos kovrtos, $2.80. DYKAI knygutę
Inickis. Parašei... Pone... Pone... (palūkėjęs).
rią, Kukardą, Vė
“Paslaptis ir Istorija Degtinės Dirbi
Augščiau
privestieji
vaistai
tai
geriausios
priemonės
mo Namie” pasiųsime kiekvienam, kurs
Ne, neturiu inkvėpimo diktuoti, atsistok, pats parašysiu
liavą, Antspaudą,
tik suteiks mums savo adresą.
kraujui
ir
odai
valyti,
taipjau
išsigydyti
nuo
begalo
inki(Balbina atsistoja, jis sėdasi, rašydamas). Gerbiamasai
UN1VERSAL IMPORT CO.
Vrpą ir kitą tam
rių dedervinių, išbėrimų ir šiaip nemalonių odos ligų. Jie
4730 Uni vertai Bldg. Cincinnatti, Ohio.
ir mylimasai Pone...
panašią dalyką.
STJAMESCAIHEDRAl
Emilė (žvilgterėjus pro langą). A!
yra tam tikrai sutaisyti, kad palaikius
Inickis ir Balbina (išsigandę). Kas?
KRAUJO, PLIKOS IR PLAUKUOTOS ODOS SVEIKATĄ.
NAUJA KNYGA
Reikalauk KataFilaitis (žiūrėdamas pro langą). Tai jis! atlekia kaip
. liogo..
padūkęs! (Inickis atsitraukia ir bėga prie durų savo kam
Parduodama visur aptiekose. Neimkite kitokių, jei kas
bario) .
arba šv. Raštas išleistas.
jums siūlytą. Žiūrėkite, kad ant luobelių butą padėta
Tik vienas šitas šventraštis yra
Inickis. Nėra manęs namie j e.
vardas.
katalikiškas.
Emilė ir Filaitis (sykiu). A!
R. H. MORGAN,
Kaštuoja $2.15 persiuntmui.
Inickis (sustojęs). Kasgi vėl?
13 N. Main St,
Adresas:
Filaitis. Drožė kakta į liktarną... pakelia sutriuš
kintą skrybėlę... nušluosto kąktą... rodos, aptemdintas, SHENANDOAH, PENN’A,
REV. S. PAUTIENIUS,
bėgu!
SHENANDOAH, PA.
Inickis. Sustok! Arba eik!... Ne! Sustok!... Eik,
eik paskui jį. Neaiškus! Rasi užmiršo apie dvikovą (duėlį). Naudokimės iš silpnumo valandėlės! (bėga pas langą,
kurį atidaro ir kalba plevėsaudamas balta skepetaite.
Emilė stovi šalę jo lange). Pone! Mylimas pone! Aš poną
Sausio mėnesyje, 1912 metų, Chicagos inteligentų būrelio tapo sumanyta
ir įsteigta “Aušros” Draugija su mieriu šelpti musų jaunuomenę mokinančias!
labai atsiprašau... Aš... aš poną labai gerbiu... Mel daktarystės,
tiesų, matematikos ir dailės Europos kaip ir Amerikos Universi
Reikalingumą mokytų žmonių, ypatingai daktarų, visi pripažįsta ir
džiu, meldžiu poną į viršų, pas save.. . labai meldžiu! tetuose.
kad pasiekti tą mierį, vienur tai kitur susiorganizavo Aušros Draugijos kuo
Eina. (atsišalina nuo lango ir ima Emilę už rankos(. Emi- pos, kaipo ir daugelis lietuviškų pašel-pos draugijų ir pavienių ypatų aukavo
aukas Aušros Draugijai — šelpimui studentų. Didžiausią auką, kas
liute, dabar prisiartino tau pasišventimo valandėlė. Matei nemažas
metai, aukaudavo Susivienyjimas Lietuvių Amerikoje.
Studentų, norinčių gauti pašalpą nuo Aušros Draugijos, visados buvo ga
aną jaunikaitį, tai Filaičio seserėnas. Čia eina apie tavo na daug,
bet Aušra galėjo sušelpti tik ant tiek, kiek ižde (kasoje) buvo
gimdytojo gyvybę.
pinigų; daugeliui turėjo atsakyti pašalpą dėlei stokos pinigų, ir nežiūrint į tai,
n Kožnns
vyras be ,iti'b"lir.imn t,ir parrikalanti viena.
tu sfc
Aušra visgi sušelpė pegal išgalėjimą nemažą skaitlių studentų, kurių tūli jau
■
buklingu knygų. Vyrai, katrie žaila apsivesti — vyrai ligoti —
Emilė. Bet-gi tėveli, aš nieko nesuprantu...
vyrai, katrie pasigėrė per iniera, katrie pareidava
viriai ir
ir atmokėjo Aušrai tą pašalpą, kaipo ir visuomenei — dirbdami jos labui, kit
i atsimokės ateityje.
katrie pervirs davė sau
ir katrie prastai
W
Inickis. Nereikia, kad suprastumei. Eisi už jo?
I 6ava sveikata — vyrai, katrie
pri
ir katrie ne galė
1
Taigi tokia draugija mums labai reikalinga, ir musų visų
priedermė
nauduoti pylnai linksmumą gamtos — VYSI TIE VYRAI TUR PAyra tos Draugijos nariais pastoti, taip kad Aušros Draugija būdama turtin
Emilė. Aš...
REIKALAUTI VIENĄ IŠ TU DYKAI DUOTU KNYGŲ. Ta knyga
I
ga galėtų sušelpti visus atsišaukiančius gabius studentus ir studentes, kurie
Balbina. Maldaujame tavęs.
baigę gimnazijas, negali lankyti universitetų dėlei visiškos stokos pinigų
pasaikis kaip vyrai naikina sava sveikata, kaip jie užsikrčta ligoms ir kaip jie gal pylnai suarba jų dalies. Tokiems visiems Aušros Draugija geidžia pagelbėti.
granžinti sava sveikata, stipruma ir energiškuma i trumpa laika ir su mažais kaštais. Jeigu nori
Inickis. Abejoji? Eisi už jo, ar neisi? Sakyk.
Taigi švenčiame taip naudingos Draugijos 10—metines sukaktuves — jų
būti vyras tarp vyru, ta knyga pasaikis kaip gali ta pasekti. Knyga ta pasaka kokiu budu tokies ligas, kaip:
bilėjų.
Brooklyn
’
o
Aušros
Draugijos
2-roji
kuopa
parengia
tam
tikslui
kon

Emilė. Jeigu tėvelis liepi, eisiu.
certą su pasilinksminimu (šokiais) 8 balandžio (April),
panedėlio
vakare
Inickis (graudžiai bučiuodamas jai į kaktą). Gerai (antrą dieną velykų) ant 7:30-tos valandos, McCaddin Hali salėje, Berry str.
(tarpe South 2-nd ir 3-rd Streets) Brooklyn’e, N. Y.
Abelnas prastoįflias spėkų, Užnuodijimas kraujo, arba Brantai. Triperis, Lytiškas nusilpneimas, žudymas gyvasmano kudyki, tikėjaus to nuo tavęs.
Visus lietuvius ir lietuvaites šiuomi užkviečiame imti dalyvumą šiose su

50,000

XXVII PASKUTINIS REGINYS

kaktuvėse ir taip dailioje iškilmėje, ant ko visus užkviečiame.
Inžanga Ir sėdynė kiekvienam po 25 centns. Ateikite į laiką, nes galite
netekti sėdynių.
Aušros Draugijos 2-ros kuopos
KOMITETAS.

Emilė—Balbina-^Filaitis—Karolius—Inickis.
kams pramokti katekizmą. Kai
,.Draugo" Spaust, gaunamos knygos.
na
Filaitis (intraukia pusiau prievartingai Karolią). Eik No. 1. Degtinė. Vienaveiksmis sce Fabiolė. Vytautas. Kas nori10c.
ži
gi šia, eik!
nos vaizdelis. Iš lenką kalbos noti krikščionystės įdomią pra
vertė A. Vėgėlė. Labai puikus ir džią teskaito šitą garsiąją kny
Karolius. Einu... bet tas taip neapsieis.
lengvas veikalėlis scenai.
gą. Kaina
$1.00
Inickis (jausmingai). Pilypai, tai tavo seserėnas!
Kaina 10c.
Naminis Vaiką Auklėjimas.
2. Katriutė. Triveiksmis dramos
Mano glėbin jaunikaiti!
Kiekvienas tėvas ar motina,
paimta iš liaudies
kurie rūpinasi geru vaiką išauKarolius. Su pavelijimu mano Pone, be tąją jautru paveikslėlis
gyvenimo. Iš lenką kalbos ver ginimu, kad iš ją vaiką išaugtą
mą, pasikalbėkime pirmiausiai apie tamstos įžeidimą.
tė A., Vėgėlė. Kaina
10c.
geri ir dori žmonės, privalo ži
Inickis. Apie mano įžeidimą!? Ar girdi Pilypai? Apie 3. Trumpas Katekizmas. Leng
noti šios knygelės turinį. Kai
10c.
mano įžeidimą! Betgi jaunikaiti, tai buvo bandymas, tavo vas ir prieinamas būdas vai na
narsumo bandymas (vyriškumo), nes aš, kuris narsumą
daugiau už gyvybę branginu, norėjau persitikrinti, ar esi
narsus, kolei tau pavesiu, ką turiu šiame pasaulyje bran
Išgydė tūkstančius ligonių nuo
giausio !
Rupturos
Varicocelės
Hydrocelės
Hemorrhoidų
Karolius, (pradžiugintas). Ar gerai supratau?
Strikturos
Nubėgimų
Inickis. Supratai, supratai! Pagalios paklausk savo
Nužudymų
Kraujo užnuodljlmų.
Greitai, Galutinai, Nebrangiai.
dėdės... juk taip buvo tarp mąs nutarta?
Jeigu tu negali ateiti, — rašyk, o jū
sų laiškai bua užlaikyti viaiškai slaptai
Filaitis. Taip... taip yra, turėjome, atsiprašant, būti
ir bua atkreipta į juos didžiausia doma.
ant pietą.
Dr. Alea. O’Mallaja
Namų Ofisas: Tiktai Wilkes-Barrese.
158
So.
Washlngton
St.
Balbina. Ir busite tamstos.
- (Specialistas),
Kur kalbama ir rašoma lietuvių kalboje
Karolius. Kaipgi turiu išreikšti tamstai savo dėkin
gumą! (į Emilę, kuri stovi už Balbinąs). Ir panelė patvir
tini žodžius tėvo? sutinki?
“Look Out 1 You’d bettęr
Emilė (pasilenkdama). Noriai.
Inickis (į šalį). Doras kudykis!
take care of "Yburself"«
Karolius. O ačiū Tau Pone. (į Inickį) Ir Tamstai (su
Galvos skaudėjimas, gerklės sope,'
skaudėjimai krūtinėje, šonuose, pabrinkę
spaudžia jo ranką).
muskulai ar kitoki slogą ženklai neineis
Inickis (į šalį, kratydamas ranką). Stiprus, (balsiai),
i sunką padėjimą jeigu vartosi
Bet dabar, kad jau visiškai apmainei kaliošus ant pantapDr. Richter’io
lią, prižadėk, kad maniemsiems duosi ramybę.
Karolius (prisiartina su užsidegimu prie Balbinos,
PAIN-EXPELLERI
kuri persigandus spenčiasi atatupsta, pažinęs ją). O at
sulyg to, kaip yra nurodyta ant pake
siprašau! (į Emilę bučiuodamas jos ranką). Niekados ne
lių ; 25c. ir 50c. už bonką. Sergėkis
pamėgdžiojimą ir klastavimą, žiūrėk
apmainysiu! Prisiekiu!
tik kad butą Inkarai ir mūsą vardas.
Galas.
P. AB. SICHTBR A CO.. 21S Paari St.. N«w York.
Rlftbtar'lo Pili*. yra garo* aao rldorlo
<)rchard Lake, Mich.
18 d. vasario 1910 m.

tinios sėklos, Naktinei nubiegymai sėklos, Nutrotimas vyriškumą, Sunykimas lytiška organa. Užsivertimas

šlapinamoje kanalo, Organiškas ligas, Pasekme paleistuvinga gyvenimą, Pilvą, Kepenų ir Inkštu ligas
gale būti greitai ir ant visados išgyditas slapta arba sava namie.

Tūkstančiais vyrams palika sugranžinta TOBULA SVEIKATA, STIPRUMAS IR SPĖKAS su
pagelba tuos STEBUKLINGOS, DYKAI GAUTOS KNYGOS. Knyga ta yra kratuvė žinios Ir
talpina tam tykrus dalykus, katrus kožnas vyras jaunas ar senas, bagotas ar biednas, apsive- j
K
dis ar nevedis, sergantis ar sveikas turė žinoti. Netrotikiek sava sunkiei uždyrbtu piningu
ant paiku ir be vertės gydulu pakol ne persknitistie tuos knygas. Knyga ta sučedis Jlums
ne viena doleri ir pasakis kokiu budu galetė stotis STIPRU, RESNU, SVEIKU VYRU.
Išplldik atsakimais, iškirpk ir siusk šendena ta dykini kuponą o męs prisiusma
jlums vieną iš tu brangiu knygų VYSAI
DYKAI IR UZ PACTA UZMOKIESMA.
Daug nerūpestingu gyditoju prlspira
gydimą ir gydulus siunta budu C. O.
te. JOS. LISTER * CO , L. 604, 208 N. lifte Avė., Chicago, RL ■
D. tas yra su apdėtu mokiesnlu
GOTONI:—AS esu utfaterMuotM itnu pniulinimui dykai »iun- J
Ir dara ta be ypatingai pauto* knygos ir norėčiau. jog jiu« ilsiustument man vieną Į-'
relkalavima sergančia.
ii tuo knygų.

IJ4

A

Mę.

tą niekado. ne darome.
Reikalaudami tą knvcą nuo musu

I

Vardas ir pavarde

Jin* nebusite niekad.)* pa-

«

Siuak sava
adreta iendena.

_
®

Adresą*.......... .

Stejta*

PASITIKĖJIMAS paties savim yra raktas prie pasise
KIMO.
Pasitikėjimas yra pamatu visokio biznio. Yra tai reikalingiausias dalykas
gyvenime. Jeigu nebus pasitikėjimo, nebus biznio, žmonės tau taip-gi neuž
sitikės ir bėgs nuo tavęs.
Pagelba — kas kita. Juo daugiau tu padėsi kitiems, tuo daugiau tau padės
kiti. Aš privalau turėti savim pasitikėjimą, kad aš galiu laimėti žmonią
pasitikėjimą.
Ir aš turiu.
Armija gerai apsirėdžiusią žmonią, kurie lipinėja trepais kas sutaupina
jiems Penkis Dolerius, vien—vai didinasi.
Aš atidariau žmonėms akis prie nereikalingą išlaidą einant į didėses krau
tuves, kurios turi mokėti tą krautuvių kostumeriai.
Ar tu atidarei savo
r tu dar vis moki $5.00 taksą, už savo Pavasarinį siutą?
Išsibudik!

LOUIS ROSENTHAL
ANT KIRBY'8

nas toksai dalykas. Tas dar PAJIEŠKAU VIETOS
ypatinga, kad tąjai mergai- Vargonininko ar mokytojo
(Iš W,omlngo klonio apielinkės).
' tei jau buvo išdygę du pry- prie parapijinės mokyklos.
šakiniu daučiu.
Adresas:
Kasyklų prižiūrėtojai.
Nauja dirbtuvė.
J. Žemaitis,
Anglių kompanija D. ir H. Pastaraisiais laikais ren
126 South avė.,
partraukė apie 1,000 žmo giama atidengti naujų pa
Bridgeoort, Conn.
nių, kurie per straikus pri- tentuotų patkavų dirbtuvę. PTl ”
žiurėsę kasyklas. Suviršum Tos patkavos jau buvo iš
200 žmonių prižiūrės vieti bandytos New Yorke, kur
nes kasyklas, 200 nusjųsta i pasirodė, kad labai yra ge LIETUVIO KRAUTUVĖ
Pas mus galima
Carbondale, kiti-gi važiuos ros, nes, joms pasigadinus,
gauti
.naujausios
į Scranton, Pa. Visi tie žmo kiekvienas žmogus, be kal
mados laikrodėlių
nes yra iš tolymesnio krašto. vio pagelbos, gali pataikyti
žiedų,, armonikų,
Iš Albanos, kur yra centras ir naujai uždėti. Jau par
skripkų ir visokių
muzikališkų ins
žmonių tam tikslui sujieš- traukta visos prie tos dirb=
trumentų.
Gerų
kojimui, praneša, kad dar tuvės reikalingos mašinos.
britvų, .drukuojamašinukių, albumų fotogradaugiau atsiųsę žmonių.
Galės tad keletas darbinin mų
joms, historiskų ir malda kningų,
popierų laiškams rašyti su pasi
kų gauti vieteles.
Gavo $4,900,00.
skaitymais ir dainomis, su drukuoVietinis teismas nuteisė
tais aplinkui konvertais, tuzinas
Nemalonus atsitikimas.
25c., 5 tuzinai $1. Perkupčiams
kompanijų užmokėti Mikui
Vienų šio miesto bobelę, 1000 už $6. Magiškos kazyros su
Kopačikui $4,900,00 kuri
kuriomis gal išlošti daug pinigų,
bemazgojant langus, ištiko $3.
Kas norit mano naujo didelio
Pennsylvanijos kompanijos
gana nepatogi nelaimė, nes katalogo, prisiųskite 2c. markę ir
kasyklose ištiko nelaimė,
paslydus nukrito ant že aplaikysite jj, o rasite daugybę
kad neteko kojos. Pirmas
naudingų daiktų.
miau stovinčių stiklinių bon
Naujai išėjo iš spaudos labai
tai atsitikimas, kad vienam
kų ir nusipiovė sau nosį. Pa reikalinga katalikams kninga
angliakasiui butų pripažin
sijutus vargšė be nosies, “Šaltinis”, su puikiais apdarais
ta tiek pinigų už kasyklose
kaštuoja $2. Kreipkitės ant šio
ėmėsi
jos
jieškoti,
bet
tur

adreso
:
sužeidimų.
but kaž-kur nulėkė į šalį,
W. WAIDELIS
Retas atsitikimas.
tad jokiu budu negalėjo ras
112 Grand Srreet,
Brooklyn, N. Y
Pastaraisiais laikais ko ti. Gydytojas butų lengvai
kia tai p. E. A. Morrow pa galėjęs nuplautų nosį pri
gimdė mergaitę, kuri svėrė lipinti, bet kadangi jos nera
Dr. KOLER
18 svarų. Retas tai atsitiki do žada taip-gi naujų nosį
mas. Gal tai ant šimto tūks padaryti iš jos pačios kūno
Lietuvių
tančių gali pasitaikyti vie- ir šių pastarųjų prilipinti.
Gydytojas

VIETINĖS ŽINIOS.

Deposit & Savings

BANK,
71 PUBLIC SQUARE,
WILKESBARRE, PA

Kapitolas
Perviršis
Depozitai

ag a minusų priimtu paprotį,
męs padarėm Velykom specialio
alaus, vadinamo

OSTPP RI? AU
i

ir pradėjome jį pardavinėti Apri-

$150.000 lio 2 d. Kurie dar nėra apsipažinę
su musų metiniu darymu
$450.000
$2.625.000

Moka 3-čią nuošimtį nno sudėtų
Joje pinigų.
Banka atdara kasdien nuo 9 ry
to iki 3 popietų. subatomis nuo
9—12 vidurdienyje ir nuo 7 vai.
vakare iki 8.
Galima susikalbėti lenkiškai ir
ietuviškai.

OSTER BRAU

galime pasakyti, kad tai puikus
darymas. Iš visų pusių rųšis kuopuikiausia, kaip ir visų musų spe
cialių alų ir tik pabandyk.
Pasiųsk ar telefonuok savo už
sakymų dabar.
Gryno maisto ženklas ant kožnos
skrynutės.

Office New Telephone 37.
Residence 1100.

STEfiJUlt'R BREW1NG CO.

Lietuviu Advokatas.

Naujas Telefonas 977; Bell 422.

Jonas S. Lopatto
47-48-49 Bennett Building,

Wilkes-Bare, Pa.
Norintieji pasiskolinti pinigu
ant pirmo mortgage, arba pirkti
namus lai kreipiasi.

Plymouth National
BANK.
Kapitolas su perviršiu
$165.000.00.

Šitoji Banka prižiųroma
Suvienytųjų Valstijų val
džios. Moka 3 nuošimčius
nuo sudėti] pinigų. Galima
638 Penn Avė. susišnekėti lietuviškai.
Pittsburgh, Pa.
G. N. Postlethwaite,
Dr. Koler garsinasi savo tikra pravarde ir turi
iždininkas.
savo paveikslą šiame laikraštyje. Dr Koler yra
gimęs ir mokinęsis Varšavoje Dr. Koler prakti
Mandagus
patarnavimas.
kavo visuose Varšavos ligonbučiuose. o paskuti'

Merchants
Banking
Trust
Company,
Mahanoy City, Pa.
Siulija geriausį būdų įdėji
mui pinigų ir lengviausį bū
dų 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.

kimų kautis su kadetais. Sveikata Rusijoje. Dėliai
Gubernatorius
subsidijos sumanymo geriau sutaisyti
nedavė. Ant rytojaus tas re gydytojų pagelbų, vidaus rei
daktorius atspauzdino savo kalų ministeris Makarovas
laikraštyje tų pasikalbėji padavė savo raštų, kuriame niais metais prieš išvažiuojant į Ameriką bw,
ligonbutyje Švento Lozoriaus, kur gydo tik pri'
mų su gubernatorium. Tuo aiškina, kad Rusijoje gydy vatiškas
ligas vyrų ir moterų.
SIFILĮ išgydau vartodamas gyduolę 6o6. -dide
D. M. GRAHAM, prez.
met konfiskavo ir uždėjo 5 tojų pageiba esanti silpna, lįkenti
išradimą profesoriaus Hhrlich prieš sifilį .!• '«u
išbėrimus ant viso kūno. gedimą bcmo i
First
National
Bank
gerklėje, slinkimą plaukų, laužymą kaulų,
D. F. GUINAN, Sekr.
šimt. rub. pabaudos. Nelai kad žmonių čia daugiau arba
ateik, o užsivietrijimas kraujo sustos ir n .ai si
tos tavyje. Nelauk, kol visai sublogsi ir kitus
PUBLIC SOUARE
mingas redaktorius pasislė mirštu negu Vakari] Euro- užkrėsi savo liga.
Nenaturališkus IŠTEKĖJIMUS visokiais bū
kaip ir NAKTINIUS ištekėjimus. TRIPERI
Wilke-sBarre, Pa.
pė
į pos valstybėse. To priežas- dais.
ir kt. išgydau j xo dienų, o jei ne, tai pinigus
£ Apie lietuvių kalbų mies i tįs esanti žmonių tamsumas, sugrąžinu.
NUSILPNĖJIMĄ ir visokias negales paei
iš SAUZAGYSTES prašalina į «8 dienas
UNITED STATES DEPOSITARY
to savyvaldose. Intekmingi jų vargingumas, kurie-ne- nančias
Ar jautiesi mažum. jog neturi tos pačios vyriškos
First National
spėkos, kaip pirmiau? Jei teip, tai negaišuok,
žmonės mums praneša, kad kurie papročiai, o ypačiai gi ba nusilpnėjimą reikia pergalėti, kad vėl galėtum
būti vyru.
KAPITOLAS $375,000,00
jeigu valstybės taryba neat- užkrečiamosios ligos,
BANK,
STR1KTURĄ arba susitraukimą šlapumo ka
/
nalo išgydau į 21 dieną ir tai be skaudėjimo.
mes lenkų kalbos visos Len-. gu]įg statistikos žinių už HYDROCELĘ arba vandeniną rupturą gydau Perviršis ir nepa
PLYMOUTH, PA.
j 30 minutų be operacijos.
kijos miestų savyvaldose, ^891—1905 m. pasirodo, kad PŪSLES ir inkstų ligas, nno kurių randasi dalyta nauda
490,000.00
UŽDĖTA 1864.
diegimas kryžiuje ir kirkšniuose, apsunkinimas
(peršėjimas) irdeaėtkai kitų ženklų
tai neatmes ir lietuvių kai- raUpaįS) škarletina, difteri- nusišlapinimo
apie kariuos ligonis žino. kaip aprašyt, aš išgydau
Už sudėtus pinigus moka 3-čių
sistema ant visados.
KAPITOLAS $100.000.00.
bos Suvalkijos miestų savy0(jra, kokliušu ir šiltine savoREUMATIZMĄ,
nuošimti.
spuogus, šunvotes, peraugas
niežus, parkus,
rki
skrupulus ir visas kitas
PERVIRŠIS
$250.000.00
valdoje. Durnos nacijonalis- kasmet Rusijoje miršta 500 {lakus,
o Ūsas,
odos
paeinančias U ažsivietrinimo kraujo
WM. S. Mc LEAN, President,
.
.
išaydau trumpam laike ir ligoniai nereik pertai remiasi tuo, kad kuo gi tukstancių žmonių, vadinasi, ,r,nktsavo darb0
FRANCIS DOUGLAS. Caahier
Didžiausia ir saugiausia
esu geresni Rusijai lenkai už aplamai iš 100 tūkstančiu ofiso valandos: nuo 9 ryto IU 8:50 «kare
Banka mieste.
lietuvius.
Jeigu prireiktų gyventojų miršta 528. Tuo Pėtnyčiomh Iki 5 peptaL NedėUomls IU S
Moka 3 nuošimčius nuo
popiet. AMUI tuolaus.
kalbų klausimas nuspręsti tarpu gi Italijoje, Vokietijo
Juozas Szukis, sudėtų joje pinigų.
taikos komisijoje, tai naci- je, Anglijoje, Norvegijoje ir
Geriausias Lietuvys
jonalistai, sako, būtinai lie Švedijoje iš 100 tūkstančių
tuvius palaikysiu. Tečiau, žmonių miršta mažiau 100.
SPUOGAI.
FOTOGRAFISTAS,
regis, šiuosmet tasai įsta Vengrijoje 201, Serbijoje Plėmeliai, šašialiai ir visoki vei
tymo sumanymas valstybės 491. Ministeris toliau pa do ir įjuno nešvarumai pranyksta
garsi kardinolo Wisemano apysaka.
Naujas Telefonas 1070—B.
įuogreičiausiai, jeigu tik kas var
Vertė VYTAUTAS.
taryboje nebus svarstomas, braukia, kad viena šiltine tos
pastilkas “Aknol”.
20 B. Market rt, Wilkes-Barre,. Pa.
Tie tai viduriniai vaistai kuoKaina $1.00.
IT Norėta jėzuitas užmušti. Rusijoje kasmet numiršta nogeriausiai
isčystina kraujų, o
Imantiems daugiau kaip vieną eg
apskritai
173
tukst.
744
žmo

įaip žinoma nuo kraujo nešvaru
Rrokavoje jėzuitų bažny
zempliorių, nuleidžiamas didelis nuomo
visoki kūno nemalonumai atsi
nės.
Bet
maža
to,
Rusija
yra
iimtis.
Gaunama pas:
čioje zokristijoje, kuomet
randa.
Šiuos
vaistus
reikia
atskir

BEV. V. VARNAGIBIS,
jėzuitą Bartkoviak ėmė ar savo ligomis pavojinga net ti nuo visokių tepylų (mosčių), THE LACKAWANN4
312
So.
4th 8V,
Brooklyn, N. Y.
Parankiausi
geležinkeliai
Euro!
notų,'iššoko iš šėpos žmogus toms valstybėms, iš kurių curios tik laikinai pagelbsti, bet
pon
keliaujantiems.
Linijos
suei-1
i
“Aknol” panaikina
ir pradėjo jėzuitų smaugti, seniau kolera ateidavo Ru pastilkos
na prie Trans-Atlantiškųjų laivų.
amžinai visokius spuogus, plėmus,
Nebrangiai perdavinėja bagažą ;
pagalios, padaręs keletu pei sijon.
šašus ir taip jau kūno nešvaru
AR MOKI ANGLIŠKAI KALBĖTI?
ir pervaža pasažierius.
liu žaizdų, pabėgo. Jėzuitas IT Gubernatoriaus užmuši mus. Tūkstančius padėkonių turi
DabarLaikasMokintis!
me nuo ėmikų iš musų “Aknol”,
nuvežta į ligonbutį. Galima mas. Konstantinopolis. Ko nes kas tik ėmė tuos vaistus, tam The Road of Anthracite H Geriausius rankvediius ir žodynus galite
gauti, iš kurių pats per save lengvu ir pi
gelbėjo. Bet to negana; reikia pa
(Kietųjų anglinių kelias)
tikėties kad išgis.
giu budu gali išsimokinti angliškai kalbėti,
vo 24 d. Samos salos guber čiam
pažinti tų’ vaistų gerumų.
tik nereik tingėti.
Trumpiausias kelias į Buffalo.
1. ANGLIŠKOS KALBOS VADOVĖLIS.
Tiesiai į Scrantoną ir Anglių
T Saužudystė.
Liubline natorių Andre Kepasis Ef- Jeigu negelbės, sugrąžinsime jėk
Sutaisė J. Laukis, trečia pataisyta ųida, pat.
Sritį. Tarpe New Yorko ir Bu
vienų
tavo
atsiųstų
centų.
94,
kaina ........................................................ • • 25c.
ffalo penki traukiniai kasdien.
viešbutyje “Victoria” nusi fendi toje dienoje užmušė Kam-gi rodytis žmonėms su ne
2. RANKVEDIS ANGLIŠKOS KALBOS.
Tarpe New Yorko, Chicago ir
Pagal Ollendorf’a, Harvey, Maxwell ir ki
tus, sutaisė J. Laukis, pusi. 307, kaina $1.25
šovė viename kambaryje ge koksai tai grekas. Užmušė gražiu veidu! Kam-gi kęsti tuos
Vakarų keturi traukiniai kasdien
Ta pati drūtai audimu apdaryta .... $1.50
nemalonumus,
o
gal
ir
pajuoki

Tarpe Nevv Yorko, St. Louis ir
ją,
kuris
keletą
kartų
net
3. KAIP RAŠYTI LAIŠKUS, lietuviškoje
nerolas Zatyko. Nusišovimo
Pietvakarių,
kasdien.
mus! Atsiųsk kuonogreičiausiai
ir angliškoje kalbose. Sutaisė J. Laukis. Šio
šovė
į
gubernatorių,
pasise

je
knygoje yra daugybė laiškų visokiuose rei
Tarpe visų vietinių Punktų nuo
priežastis yra nežinoma.
$1.50 ir tuoj atsiųsime tau šimtų
kaluose ir atsitikimuose abejose kalbose. Pusi.
latinis
ir
parankus
susineiimas.
293, kaina ........................................................ 75c.
pastilkų “Aknol” — lygiai tiek,
1 Gyvas palaidotas. Aus kė suimti.
Ta pati drūtai audimu apdaryta ... $1.00
Artymesnių informacijų apie kai L
kiek reikalaujama tavo kraujo ap4. KIŠENINIS ŽODYNĖLIS, lietuviškainas,
traukinių
bėgiojimą,
etc.,
trijoj’ važiavo koksai tur T Bombos kynuose. Karės švarinimui. Neatidėliok, bet šian
angliškos ir angliškai-lietuviškos kalbų. Telpa
apie 18,000 iodiių, parankus nešiotis kišekreipkitės pas
ntuje. Pusi. 151, graiuose audimo apdaruo
tingas žydas namon. Beva ministrai
indėk j kopertų $1.50, užre
Čang-Satfat-Po dien
savo vietinį ase, kaina ............................................................ 65c.
gistruok
ir
siųsk
mums
tuo
adre

Tas pats skuros apdaruose ......... ..
95c.
žiuojant sutiko kokį tai žmo mesta bomba, kuomet tasai
gentą
arba
ra■
5. ŽODYNAS lietuviškai-angliškos ir ang
sų:
liškai-lietuviškos
kalbų.
Sutaisė
A.
Lalis,
da
gų, kurį žydas paėmė pavė važiavo karietoje su savo Aknol Remedy Co.
iykite pas:
lis I turi pusi. 439, dalis II turi pusi. 835,
sykių 1274 puslapių, graiei ir drūtai apdaryta,
330 E. 16tb Street,
žinti. Nepažįstamas žmogus adiutantu Čeeti. Ministrai
kaina ................................................................. $6.00
George A. Oullen,
Uisiaakant virš minėtas knygas, kartu rei
New
York,
Oity.
suteikė žydui ir jo vežėjui bomba nieko nepadarė, tik
kė ir pinigus prisiųsti, o lėšas prisiuntimo
Paslenger Traffic Manager,
Dep. O. H.
aš apmokėsiu.
Adresas:
po papirosų. Kaip tik juodu rtrirtinai užmušė adiutantą.
00 West Street, New York.
M. J. DAMIJONAITIS
ėmė rakinti, tuoj užmigo Užmušėjas pabėgo.
•BBBCBBMMMMMMNMMmMMMNMMH 81S-B14 33rd St. CHICAGO, ILL.
KAIP PASILIKTI AMERIKOS
Nepažįstamas apkraustė jų
rrPILIBČIU.
Drąsus užpuolimai. Pa
kišenius, suvalė visus pini
gus ir dingo nežinia kur ryžius. Jau seniai plėšikai Knygutė Lietuviškoj ir Angliš Katalikiškasai Lietuvių Bertaininis Laikraštis —
koj kalboj. Turinys — įstatymai
Arkliai su miegančiu žydu su automobiliais padarė jei- apie pilietystę, klausimai ir atsa
PILNŲJŲ BLAIVININKŲ ORGANAS
ir vežėju parėjo namon. bių Prancijoje. Dabar-gi at kymai išsiimant Amerikos popie
ras, Suvienytų Valstijų Konsti
Žmones, manydami, kad juo silankė ir Paryžiuje. Užpuo- tucija,
neprigulmybės dekleracija
du negyvi, tuoj palaidojo je jie vežantį žmones auto ir konfideracijos straipsniai. Ame
žydų ir ant rytojaus rengėsi' mobilį, apiplėšė ir susėdę rikos Lietuvių Ukėsų Klubas, ma
kad yra reikalas kiek
taip-gi vežėjų laidoti, bet savo automobilius nubildėjo tydamas,
vienam tapti šios Šalies piliečiu,
Eina kas tretįjį mėnesį knygutės pavidale.
pastarasis naktį atbudo ir kaž-kur. Vėliaus užpuolė išleido šių knygutę savo triusu.
50<
papasakojo visų atsitikima, i Paryžiuje bankų, užmušė ka Knygelės kaina tik 25 centai. To "Šviesos” kaina atsieina metams su prisiuntimu
dėl norintieji gauti šių knygelę, Pilniemsiems Blaivininkams
40<
Griebėsi atkasti tuoj žydą, sierių ir išplėšė $8,000. Sa- tur po draug su užsakiniu prisiųst
65<
bet šis jau ištikrųjų buvo ko, kad tie plėšikai pasiren ir 25c., krasos ženklėliais arba per Siunčiant į Lietuvą ir abelnai į Europą
Money
Order.
Adresuokite
:
gę užpulti net policijos stotį, Lithuanian American Cit. Club,
negyvas. Užtroško,
Išleidžia kun. P. Saurusaitis,
tad turės būti atidėtas ki- Palicija nežino kas daryti,
872 Bedford avė.,
nes negali ją automobilių
Brooklyn, N. Y.
tiems metams.
46 Congress avė.,
Waterbury, Conn.
pavyti.
im

FABIOLE,

“ŠVIESA”
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Bell Telephone, Dickinson 3757

wl

Dr. Ignotas
Stankus
daktaras-lletuvis Philadelphijoi]
k tn m s. Ii Atn x/I

Vl^nntinlc
Vienatinis tikras
tikras

PhilnrlfUnhi

įrengė ligonbutį ir klyniką
. su laboratorija Philadelphi
jos mieste. Tame pačiame
name įrengė savo locną ap• tieką, kurioje randasi naujo
išradimo geriausi vaistai

PASARGA:

Mano ligon-

I būtyje ir klinikoj turiu po

įsavo priežiūra svetimtaučiu
(daktarus specijalistus pagei
, bai prie operacijų ir pavo
jingų ligų. Pas mane visi li'goniai išsigydo ir pasilieka
• sveiki. Vaistus siunčiu ir į
I kitus šteitus ir į visas šalis.

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

Turiu įsitaisęs savo locnas elktra gydymo mašinas.
Visi sreganti kreipkitės prie daktaro STANKAUS asabiškai arba laišku, o
busite užganėdinti nes jis gydo pasekmingiausiai visokes ligas ir daro viso
kes operacijas savo locnam ligonbutyje. Daktarišką rodąsu teisingais pat
rimais duoda DYKAI, — ypatiškai par telefoną ir par laiškus beskirtuu
kaip toli gyvenat; Amerikoje, Kanadoje, Anglijoje ir kitose šalise svieto.

DR. IGNATIUS STANKUS
1220 So. Broad St.,

Philadelphia, Pa.]

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

aLBFRT

G. GROBLEVVSKI,

Savininkas ir Fabrikantas Geriausių
"LIETUVIŠKŲ—LENKIŠKŲ VAISTŲ.”
MĖŠLUNGIO

OEETAUSIA
GYDUOLĖ:
NUO
STRĖNŲ SKAU
DĖJIMO, DEGI
MO KRUTINĖJĘ,
GALVOS SKAU
DĖJIMO,
KATAROS,
UŽSISALDYMO,
NEURALGIJOS;
NUO
GERKLĖS
SKAUDĖJIMO,

SKAUSMO KRU-|
TINĖJE NUO
PATRŪKIMO

AZMA ARBA

DUSULIO

ŠTYVUMO
SPRANDO
SKAUDĖJIMO
ŠONUOSE
RANKŲ IR
KOJŲ.

Ypatingos Gyduolės.
Jeigu sergate užsisėnėjusiomis ligomis nuo kurių negali pagel
bėt nė daktarai nė ligonbučiai, arba paslaptingomis ligoms, aprašykit man savo nesveikumą gerai ir aiškiai (be užslėpimo) nes
čion eina ne tik apie tavo sveikatą, bet labai tankiai, ir apie tavo
gyvastį (Atsiminkit, jog kiekvienas garbingas daktaras užlaiko pa
slaptį kaip ant išpažinties). Užtai nesigėdyki 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 2c. markę ant
atsakymo, nes kitaip negausit atsakymo. — Teipgi męs reikalauja
me gerų agentų kiekviename dideliame mieste ir jų aplinkinėse.
Agentai nuo Lietuviškai-Lenkiškų gyduolių gali uždirbti nno 50
doL iki 150 dol. ant mėnesio. Uždarbį dnodame kuogeriausią. Taigi
rašykite reikalaudami agentūros. Kiekvienas lietnviškas štornikas
teipgi privalėtų užlaikyti visada musų puikias Lietnviškas gyduoles
savo štornose ant pardavimo, kad mnsų tautieėiai reikalaudami ga
lėtų pas kiekvieną nusipirkti ir nereikalautų išduoti pinigus dova
na kokiems nors apgavikams tose aplinkėse. štornykai, rašykite
pareikalaudami gyduolių, nes geras nždarbys ir parduokite mnsų
tyras Lietnviškas gyduoles, knriąs męs gvarantuojame.
Rašykite
po antrašu:

ALBERTAS G. GRABLIAUCKAS,
Cor. Elm & Main Str.,
Plymouth, Pa.
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DRAUGO”

SPAUSTUVE
NAUJAUSIA, DIDŽIAUSIA IRGE-

= RIAUSIA GREITAI ATLIEKA _

ĮVAIRIŲ ĮVAIRIAUSIUS DARBU8

SPAtD I NA
PIGIAI
KONSTITUCIJAS, PLAKATUS, TIKIETUS,

UŽKVIETIMUS IR KITOKIUS DARBUS
RAIDfiS STATOMOS DIDELE-NAUJAU
SIOJO PATENTO-MASINA "LINOTYPE”
ADRESUOKITE

(4

DRAUGAS”

314 E. Market St.

Wilkes-Barre, Pa.

