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Metai IV.

reikalais apsirūpinti. Juk
jos intekmės.
Atsiųstų komiaij orderių kad jeigu ir dabartinė revo
kasis Pasiuntinis į Suvieny pirmininkas Manuel L. Lu- liucija laimėtų, tai kas gali
tąsias Šiaurinės Amerikos jan aštriai kritikuoja da pasakyti, kad gen. Orozco
bartinį respublikos prezi nepasielgs taip, kaip šian
Valstijas..
dentą Madero ir sako, kad dien daro Madero.
jis palengva baigia griauti Vargas Meksikos žmo
visą tautą.
nėms ! Jie lieja krauja, o ne
SĄŽINĖS RAMYBĖ.
Madero yra kaltinamas, žino už kieno gerovę.
Išganytojas, iš numirusių
kad jis neišpildė nei vieno
atsikėlęs, apsireiškia savo
savo prižado, kurie jam pa
Pirmas Nedėldienis po
AMERIKA.
mokytiniams, leidžia neti
gelbėjo numesti Diazo val
Velykų.
kinčiam Tomui prisižiūrėti
Dabar visi laukia, kuom
džią. Dabartinė revoliucija
Lekcija. I Jon. V, 4—10. savo žaizdoms ir meiliai pa
esanti visai nenauja; ją pra užsibaigs mainierių atstovų
— Mieliausieji: Kastik yra peikia jo netikėjimą: yra tai
dėjęs patsai Madero, kuo tarybos su operatoriais, ku
gimęs iš Dievo, pergali svie dalykai, kuriuos šios dienos
met Diazo valdymas buvęs rios prasidėjo Seredoje, 30
tą, ir toji pergalė, kuri ap evangelija paduoda musų
nepakeliamas. Mat meksi d. balandžio.
veikia svietą, yra musų ti apmąstymui.
konai tikėjosi, kad prašali Nors visi kalba ir tikisi
kėjimas. Kas yra, kurs per Kristus ineina per užda
nus Diazą tuoj’ viskas at kad tikro straiko nebus, bet
gali svietą, negut tik tas, rytas duris, stoja mokytinių
gims ir pražydės šalies gero kariais skverbiasi abejoji
kuris tiki, jog Jėzus yra viduje, kurie džiaugiasi iš
vė. Bet jie apsivilė. Maderai mai.
Dievo Sūnūs? Jis tai yra, vydę Viešpatį. Kristaus pa
Šiomis dienomis pasirodė
nerūpėjo plačiosios liaudies
kurs atėjo per vandenį ir sekėjai bijojosi žydų perse
pagarsini
reikalai, bet tik savo intere dienraščiuose
kraują, Jėzus Kristus, ne kiojimo ir dėlto buvo užsira
mai
su
reikalavimais
mai
sai praplatinti, nes Maderos
vien per vandenį, bet per kinę duris; tečiaus, kada iš
šeimyna Meksikoje valdo nierių į West Virginijos
vandenį ir kraują. Ir tai
vydo Jėzų savo viduje pra
MNGR. GIOVANNI BONZANO.
didelius turtus.
Dabar-gi, angliakasvklas, neva dėl
yra Dvasia, kuri liudija,
džiugo jųjų širdįs .ir išsi
anot revoliucijonierių, Ma pakilusio anglių reikalavi
kad Kristus yra tiesa. Nes blaškė baimė. -^“Ramybė Rymas. Bal. 5. — Kadan
trįs yra, kurie liudija dan
dero nei truputį nepagerino mo. Dabar eina gandas, kad
Tėvas aprinko tave nauju1 kalba;
jums”, buvo pirmieji apsi- gi buvusis Šv. Tėvo apašta3) Užsakų skelbimų patik šalies gerovės,
guje: Tėvas, Žodis ir Šven
neapgynė kasyklų kompanijos suma
reiškusio Viešpaties žo liškasai pasiuntinis Suvie apaštalystės pasiuntiniu į
nė tokį šposą: vietinių dar
toji Dvasia. Ir trįs yra, ku
nytose Valstijose, Mngr Washingtoną. — Užbaigė rinimai turį būti apmokami svetim šaliečių savasčių tik
džiai:
“
nesibijokite,
štai
aš
rie liudija ant žemės: dva
gerbiniais mokesčiais.
išeikvojo valstybės ir tą tur bininkų nereikalaus grįžti
su jumis, jus priešai, nieko Falconio, likosi pakeltas i kardinolas.
sia, vanduo ir kraujas ir
kardinolus, tatai apašt. pa Mngr. Bonzano užims a- Rymas. Ateinančiais me tą, kuris buvo likęs nuo Dia prie darbo, bet kvies juos iš
negal
jums
padaryti,
jei
aš
tie tris yra vienu. Jeigu pri
siuntiniu atsiėjo paskirti paštalystės pasiuntinio vie stais suseina 1600 metų nuo zo prezidentavimo. Kada kitų kasyklių apielinkių,
imame žmonių liudijimą, tai to jiems nedaleisiu dėl jūsų
' laiko,~ kada krikščionis prezidentas Diazas atsisakė kuomet vietinius mainiekitą. Ta našta krito- ant tą neilgai trukus po Velykų- to
.evo liudijimas yra dides- pačių gero, kad dėl manęs
nuo valdžios Jai buvo pali rins‘ vilios į kitaš,riėbu»e’J'nr
Vilnius. Paskutiniais me pergalėjo pagoniją, ir krikš
Inis, nes jisai paliudijo apie kentėdami ant žemės, su ma Mngr. Giovanni Bonzano.
kęs $32,000,000 aukso Mek jiems užtikrįs geras algas, o
Įsavo Sūnų. Tas, kurs tiki i nimi džiaugtumetės amži- Naujas apašt. pasiuntinis tais vis mažiau beįstoja lie čionių tikėjimui Rymo cie sikos ižde. Gi Madero netik kadangi ten jų niekas nėpa>ievo Sūnų, turi Dievo liu nąja dangaus garbe. Ramy- per 30 metų buvo garsaus tuvių į Vilniaus dvasiškąją sorystėje suteikta liuosv- kad nieko nesutaupino, bet žįs, tai apsisaugos nuo uni
Urb'ano Propagandos kole seminariją: ir į ekzamenus bė. Paminėti tam atsitiki
bė jums”.
dijimą savyje.
Kas yra labiau pageidau gijos redaktorium ir tik du mažiau beatvažiuoja ir ek mui popiežius paskyrė ko ir likusį iždą išeikvojo nieko jos persekiojimų. Ar kom
tino kaip ramybė net ir ant kartu jis buvo Šv. Tėvo pa zamenus mažiau beišlaiko. mitetą, kurs dabar ir išleido gero nepadarydamas šalies panijoms tai padaryti nusinaudai. Jis išmokėjo milži duos reikia labai abejoti.
Evangelija. Jon. XX, 19- žemės? Ir kas pavojinges- šauktas į Vatikaną.
Tuo tarpu kunigų lietuvių atsišaukimą, pranešdamas,
|31. Anuomet kada buvo vėlu nio kaip nesutikimas, kuris Pirmu kartu Šv. Tėvas Vilniaus vyskupijoje vis kaip visoje pasaulėje švęsti niškas sumas pinigų savo Reikia manvti
•f kad darbininbroliui,
neva
atlygindamas
kai mainieriai kompanijų
tą pačią dieną, subatoje, ir atima ramybę, ardo šeimy Pijus X-sis jį pasišaukė Va- daugiau reikia. Lietuviškos tą jubilėjų. Nutarta prie
jo
išlaidas
laike
revoliuci

viliojimams neįtikės ir nie
'durįs buvo uždarytos, kur nas ir net valstijas? Krikš tikanan, kuomet ištiko baisi pamaldos ir pamokslai, lie Milvijos tilto, kame 333 me
jos.
Taipgi
verstinai
priver

)uvo susirinkę mokiniai dė čionįs, kurie negyvena ra katastrofa Mesinoje dėl že tuvių susipratimui kįlant, tais Konstantinas ciesorius
kur neužims darbOj kol jie
tė valdžią išpirkti iš jo dė nesužinos tikro dalykų sto
lei baimės žydų, atėjo Jėzus mybėje su savo artymais, mės drebėjimo. Šv. Tėvas įvesti beveik visose Trakų
ir atsistojęs viduryje tarė negal t urėti dalies toje ra pasiuntė jį kuoveikiausiai pavieto, išdalies Vilniaus ir nuveikė krikščionių perse- dės Lorenzo Trevino dide- vio.
[jiems: Ramybė jums. Ir pa- mybėje, kurią Kristus su ištirti nukentėjusių padėji Švenčionių pavietų parapi kioto» Maksencijų, pasta-I |ius žcmėg ]otug ujį knriuos
tyti paminklą. Toliau, po apmokėta
neapsakomai Nors mainierių unija pas
[sakęs tai, parodė jiems ran- teikia savo pasekėjams.
mą ir pranešti visas žinias jose, o tų parapijų klebonai
Įkas ir šoną. Nudžiugo mo Jei ramybė taip labai yra Šv. Tėvui. Per penkias die ne visados begali gauti sau visus kraštus surengti pas brangiai, nes apie 7,000,000 taru laiku nebuvo taip gerai
kiniai pamatę Viešpatį. Tr reikalinga gyvenime su nas ir naktis Mngr. Bonza lietuvius kamendorius. Į kaitas, išleisti knygas, aiš pesų, kuomet tie žemės plo suorganizuota, kaip kad
kinančias to atsitikimo svar tai daugiausia tesą verti prieš 1902 m., bet pas maiįtarė jiems antru kartu: Ra- žmonėmis, kaip daugiau rei no pėščias ėjo nuo kaimo į
Kauną
norinčių
stoti
semibą.
įybė jums. Kaip siuntė ma kalinga yra sąžinės ramybė, kaimą tyrinėdamas nelai
4 mil. pesų. Dabar Meksi- nierius matvties didelis sonarijon
perdaug
net
priva

Daugelio laikraščių pa ca pamatė, kad Diazas, nors lidariškumas ir laikymasis
ine Tėvas, taip aš jus siunčiu. kurią šv. Paulius vadina mingų gyventojų padėjimą.
žiuoja,
o
Vilniuje
net
trūks

leista žinia, buk popiežius mvo žiaurus, bet mokėjo vienybės. Štai dabar strai
Tai pasakęs, kvėpė <ent jų ir Dievo ramybe, peraukšti- Gi viską ištyręs, skubinosi
ta.
Taigi
reikėtų
lietuviams,
išleisiąs dekretą, draudžian apginti žmones ir jų savas kas dar nėra galutinai aps
tarė: Priimkite Šventąją nančia kiekvieną suprati pranešti tai Šv. Tėvui, kur
ketinantiems
stoti
seminaDvasią. Kurių nuodėmes at
pirmiausia buvo reikalinga rijon, daugiau važiuoti Vil tį klierikus švęsti į kunigus is, kuomet dabar šalis ken kelbtas, tik operacijos su
mą.
Vien
tik
geros
sąžinės
spenduotos, bet nei vienas
leisite, bus atleistos jiems, ir
be 28 metų, neteisinga. Taip čia didžiausį vargą.
pagelba.
paliudymas
duoda
tikrą
ra

niun.
Nuolat
kylantis
Vil

kurių nuodėmes sulaikysite,
išaiškino popiežiaus laikraš Revoliucija eina savo ke mainieris nei nemano eiti
Ibus sulaikytos. O Tomas, mybė, svietas gi jos netur Gi kuomet šiais metais, niaus miestas patsai vienas tis “Observatore Romano”. liu. Revoliucijonieriai po prie darbo. Kasyklų opera
[vienas iš dvylikos, kurs va ir negal duoti. Šventraštis vasario mėnesyje, šv. Tėvas reikalaus vis daugiaus ku Peterburgas. Peterburgo senovei vis pergali Maderos cijos kietųjų anglių apielin
dinasi Didymus, nebuvo su prilygina nusidėjėlius į vejų antru kartu pašaukė jį į Va nigų. Taipogi Vilniaus gu latviai padavė Šv. Tėvui kariumenę ir daugiau įgau kėse visiškai pertrauktas.
jais, kada atėjo Jėzus. Sakė blaškomas juras. Nėra ra tikaną, jis labai nusiminė bernijos lietuviams labiau prašymą, skųsdami Magilena spėkų. Jaminezo apielin Iš vienos pusės toks dar
jam kiti mokiniai: matėme mybės bedieviams, sako manydamas, kad vėl kur reikėtų leisti savo sūnūs į vos arei vyskupijos dvasiškę
bininkų užsilaikymas yra la
nors atsitiko baisus žemės mokslą. 1 Ligšiol, galima sa vyriausybę, kuri latvius kėse vėl rengiamasi į mūšį, bai pagirtinas. Bet ar jie
Į Viešpatį. Bet jis tarė jiems: Izaijas.
kur neseniai likosi sumušta
IJcign nepamatysiu jo ran Tik geras krikščionis tur drebėjimas. Išsiskubinęs į kyti, Kauno gubernija pati skaudžianti.
valdžios armija. Madero la tikrai yra pasirengę į kovą
kose vinių įdurimo ir neįdė tikrą ramybę. Jis ramybėje Vatikaną pakelėje susipirko beveik viena pristatydavo
bai nenori pasiduoti ir skel su darbdaviais? Ant to, rei
siu į jo šoną mano rankos, gyvena su Dievu, nes tur Jo visų dienraščių egzemplio klierikų į visas seminarijas.
bia pasauliui, kad neilgai kia atsakyti, kad ne. Jie
neintikėsiu. O po aštuonių malonę; ramybėje su savi rius, tikėdamasis ten rasti
“Vienybė”.
trukus jis įstengs įvykinti perdatig yra pilni vilties,
dienų mokiniai vėl buvo vi- mi, nes tur geros sąžinės pa žinias apie žemės drebėji
respublikoje tikrą tvarką. kad viskas išeis gerojon pu
Įdu je ir Tomas su jais. Atėjo liudymą; ramybėje su arti mą. Bet nieko tokio nera Nauji įsakymai dvasiški
Bet mažai kas tam betiki.. sėn. Tatai dirbti neina, bet
Jėzus per uždarytas duris ir mu, nes gelbsti jo labui, kiek dęs, skubinosi į Valstijos Se jai. Vidaus reikalų ministe
Svetimžemiai nusiskun laukia savo “pergalės”.
I atsistojęs tarp jų tarė: Ra išsigal. Rūpinkimės šią ra kretoriaus Kardinolo Marrv rija išsiuntinėjo katalikų
MEKSIKO.
konsistorijoms naują raštą,
džia, kad jų nuostoliai sie Laukia, bet kaip? , Daugu
mybė jums. Tr tarė Tomui: mybę įgyti, mylėdami Dievą dėl Val’o raštinę.
] plėk savo pirštą šičion ir pa? labiau kaip viską ir savo ar- — Jus išrodote sujudintu kuriuo įsakoma: 3) Visokie Revoliucijonierių vadas kia bilijonus dolerių dėl da mas, neseniai paėmę algas,
ūžia po smukles, mėto savo
įatyk mano rankas, o pa tymą, kaipo patįs save.
pasakė kardinolas Merry Rymo skiriami paaugštini- gen. Orozco atsiuntė savo bartinių Meksikos nuolati
mai ir dovanos kunigams komisijonierius į Suvieny nių maištų. Suvienytų Vals uždirbtus centus, o nei nekelk savo ranką ir įdėk į maKada Kristaus mokyti dėl Vai.
io šoną, ir buk ne netikintis, niai praneša Tomui, kad jie — Taip. Aš esmi, Jūsų pirma turį būti patvirtinti tas Valstijas, kad šie per tijų valdžios reprezentantas pamąsto, kad gali atsieiti
lt tikintis. O atsakydamas regėjo Viešpatį, Tomas ne Eminencija. Ir tai labiausia Rusų vyriausybės ir tik tuo statytų amerikonams Meksi skelbia, kad Meksikai užims bent pusmetis be darbo pa
’eTTias tarė: Mano Viešpats! nor tikėti. Jis panėši į tuos dėlto, kad aš laikraščiuose met apdovanotieji galį jomis kos dabartinį padėjimą, mažiausia apie 20 metų, kol sėdėti. Kitaip daro darbda
viai. Jie ir naktims mažai
kaip tikrai ten dabar yra ji atsistos ant kojų.
mano Dievas. Ir tarė jam klaidingo protavimo žmo nieko nerandu, apie žemės naudoties:
2) Bažnyčių antspaudų Mat laikraščių reporteriams
lezus: Dėlto, kad pamatei nes, kurie pasitiki tik savo drebėjimą.
Oal kada ir atsieis Suvie miega; nes jie daro planus,
parašai turį būti rusų kal ir telegrafų agentūroms Ma nytoms Valstijoms “pri kaip čja atmušus mainie
įane, Tomai, intikėjai. Pa nuomone ir savo kūno pa
laiminti, kurie nematė, o in- jautimus daro Dievo darbų — Tštikro. Bet dabar blo ba; tiktai grynai kanoniniai deros valdžia uždraudė pa glausti” Meksikos respub rių reikalavimus. Labiau
Itikėjcjo. Daug kitokių ženklų teisėjais. Tš tokio klaidingo giau kaip žemės drebėjimas. dokumentai galį būti tvirti davinėti žinias apie valdžios liką po savo sparnu, jeigu ji siai darbdaviai priešinasi
$rė Je/ e savo mokiniu protavimo dygsta tikėjimiš- — pratarė kardinolas. — Šv. nami antspaudomis lotynų nepasisekimus ir nupuolimą pati viena neįstengs savais, pripažinimui unijos.
akyse, kurie nėra užrašyti
šitose knygose. O šitie yra
užrašyti, ydant tikėtumėte,
kad Jėzus yra Kristus, Die
vo Sūnūs, ir tikėdami turė
tumėte vardan jo gyvenimą.

kos klaidos ir erezijos. Vieš
pats Jėzus, priešingai, nuo
savo mokytinių reikalauja
nuolankaus širdies paklus
numo ir todėl išmetinėja
Tomui: “Jogei regėjai ma
ne, Tomai, intikėjai, palai
minti yra tie, kurie neregėjo
ir intikėjo”.
Nuolankus ir tikras krikš
čionis savo nuomonę paduo
da tikėjimo paklusnumui ir
priparodvmų kitokių nerei
kalauja, kaip tik Dievd žo
džio, kurį Bažnyčia paduo
da. Jo vadovais yra Bažny
čios ganytojai, apie kuriuos
Kristus pasakė: “kas jus
klauso, manęs klauso, ir kas
jus niekina, mane niekina”.
S.

Naujas Šv. Tėvo Apaštališ

POLITIŠKOS ŽINIOS.

(Reseinių pav.). vus žmogus — pne to dar traukia tai traukia į smuklę Wood M. and R. M. Co.”
Kovo 17 dienų lietuviško
Čia visur trūksta geležin kruoniečiai nepriaugo. Pa o ten žinoma aluti sriaubia. ūkiškų mašinų dirbtuvė.
je bažnyčioje Aniuolų Ka
kelių, todelei pasienio vals garsėjusi kruoniečių blaivy Saliunininkas daro biznį.
Gyventojų šiame mieste ralienės prasidėjo’ o 19 d. už
čių gyventojai paprastai, bė, matyt, tik paviršutiniai
Kitas saliunininkas, kad lyje skaitoma apie šešis sibaigė 40 valandų atlaidai.
norėdami dagi savo guberni juos palietė, nuomonių ir lietuvių gerkles užpilti, pa tūkstančius. Lietuvių yra 50 Per visas tris dienas oras
sirūpino leidimų šventadie šeimynų, o pavienių tris sy buvo labai gražus, taigi ir
jos
miestų pasiekti, važinė budo neįstengė atmainyti.
Vilnius.
niais pardavinėti. 'Verbų kius daugiau. Lietuviai veik žmonių prisirinkdavo visa
jasi Prūsų gelžkeliais, kurių
Del Pilies Kalno. Miesto
Videniškis,
Vilniaus
aps.
nedėldienyje pradėjo tokį visi dirba viršminėtoje ūkiš da tiek, kad kaip tik galėda
stočių pilnas Prūsų pasie
valdyba, gavusi daug pro
Lenkai
kunigai
nuo
senobės
savo biznį. Saliunininkui ir kų mašinų dirbtuvėje. Dau vo bažnyčioje tilpti.
nis. Pavyzdin nuo Kretin
įvairiais
budais
stengėsi
aptestų prieš Pilies Kalno su
tūliems lietuviams, žinoma gumas lietuvių turi nuosa Musų vietiniams kunigė
gos už 2 verstų Prūsų Bajo
vartojimų
kanalizacijos
lenkinti
šį
tamsų
kampelį:
bažnyčios nė nereikėjo. Jie vus namus ir gerai pasitu liams į pagelbų atvyko šie
rų stotis; nuo Garždų už 1
tikslams iš įvairių Mokslo
per
keletu
dešimčių
metų
višventino verbas saliune. rinčiai gyvena. Yra taipgi kunigai: kun. B. Žindžius
versto — Prūsų Laugalen;
draugijų ir kitokių įstaigų,
deniškiečiams
visai
buvo
Gėda lietuviams su tokiomis keturios lietuvių smuklės, iš Elizabeth, N. J., kun. V.
nuo Veviržėnų už 6 varst.
nutarė savo artimiausiame
užginta
garbinti
Dievų
savo
pramonėmis. Ar ne laikas dvi valgomų daigtu ir mė Staknevičius iš Newark, N.
Prūsų Pežaiten ir t.t. Įsėdus
posėdyje šitų klausimų dar
prigimta
kalba;
dėlto
žmo

gerai apie tai pagalvoti, o sos pardavinės; visai gerai J. , kun. M. Šedvydis iš Ba
į tokių stotį keliauninkas
sykį patarti peržiūrėti mies
nės
per
tų
lenkinimo
laikų
ne
ožio eiti kur ten žiūrėti, pasilaiko.
yonne, N. J., kun. A. Dau
per 6 iki 10 valandų pasiek
to Tarybai.
negalėjo
nei
išpažinties
ge

bei
su
juo
gerti.
Gėda.
Apšvietimas
čionaitinių
gis iš Paterson, N. J., kun.
tų Kaunu, jei nebūtų jam
rai
atlikti.
Nors
šventadie

Atminkime, broliai, jog lietuvių tarpe stovi ant že A. Milukas iš Philadelphia.
dar visokių kliūčių daroma
Šv. Kazimiero jomarkas
Rokiškis.
Apie Rokiškį
niais
klausydavo
lenkiškų
mes turime savo ožiukų, ka mutinio laipsnio. Laikraš Pa., kun. J. Žebris iš Ne'v
Lukiškių pleciuje jau pasi yra daugybė miškų, kurie su perėjimu per sienų. Kiek
pamokslų,
vienok
mažai
kas
baigė. Žymiai kasmet mažė jriguli grafui J. Przezdziec- vienas keliauninkas, kurs juos suprasdavo, ypač mote trie vargsta lietuvoje pasi čių pareina keletas egz., Britain, Conn., kun. M. Pan
likę be tėtužio ir taip-gi ne bet juos mažai kas teskaito, kauskas iš Bridgeport, Ct.,
ja čia sodiečių įvairus dirbi riui. Bet šitas dvarponis ne yra įvažiavęs į Prusus per rįs ir maži vaikai... Žmo
vienas čionai turime Ameri knygų galima sakyti, kad kun. J. Žvdanavičius iš
niai iš medžio. To dalyko ži parduoda valstiečiams nei vienų muitinę, o nori išva
nės tylėjo ir kentėjo, nes koje ožiukų, kų bliauna val visai nieks neskaito.
Ge Amsterdam, N. Y., kun. S.
novai spėja, kad tokių išdir malkų nei šiaip medžio, o žiuoti (sakysime važiuoda
baudžiava buvo nuslopinusi gyti. Tuos apžiūrėkime ir riausia apšvietimo čionaiti Remeika iš Utica, N. Y.,
binių sumažėjimo svarbiau miškų parduoda ir gabena mas į Kaunu per Virbaliu)
nių lietuvių vieta tai žydiš kun. V. Bukaveckas iš Woržmoniškus jausmus. Be to užganėdykime.
sioji priežastis — tai musų svetur. Rokiškiečiai tie per kitų, yra verčiamas pa iš niekur joks šviesos spin
Yra čia susitvėrus blaivy kos ir lietuviškos smuklės, cester, Mass., kun. A. Kodis
šalies miškų iškirtimas. So siok nebežino, kų čia ir baudų mokėti. Pabauda, sa
dulėlis nepasiekdavo vide- bės draugija, kuri, nors ir kur per naktis ūžia kaip bi iš Brooklyn, Šv. Jurgio pa
diečiai nebeturi savo dirbi daryti: girios didžiausios, kysime, nėra perdaug dide
niškiečių.
daug turi priešų, vis plati tės avilyje. Sunkiai uždirbti rapijos klebonas, kun. J.
niams iškur materijolo gau o kuro—nei pagalio negali lė, nuo 50 kap. iki 15 rubi.,
Bet vos tik lietuviai at nasi labyn ir neša tikrą centai yt plunksnos ant vė Gogolewski ir kun. J. Koti, arba jau perdaug bran ma gauti už pinigus... Su bet neturtingiems keliau
gavo spaudų videniškiečiai žmonijai gerovę. Lai Dievas jo laksto. O peštynių, areš walski iš Schenectadv, N.
giai prisieina jiems už tų ma eiga vienbalsiai nutarė ta ninkams tai didelis 'apsun
greit nusikratė lenkų kalba jai laimina kuonogeriausio tavimų ir pabaudų už tų, tai Y. kun. L. Wysiecki, kun.
kinimas.
Penkerius
metus
terijolų mokėti.
me reikale krieptis į guber
ir'visi, kaip vienas žmogus pasisekimo ir kad lietuviai nėra kų nei minėti. Gaila B. Puchalski, kun. A. Jaratgal
jokios
pabaudos
nerei

pareikalavo iš vyskupo lie nors kartų jos gerumų ir žiūrint. Pereitais metais su ka, kun. T. Regulski, kun.
Pirklybos ir
pramonės natorių ir į žemės tvarko
kėdavo
mokėti,
ir
pasienio
sitvėrė čionai Šv. Jurgio pa K. Szymel, kun. A. Cižtuvio kunigo.
Dabar prie naudingumų pažintų.
kliubas, pirmas visame Vil mųjų komisijų.
gyventojai nebeišmano, ko
šaipūnė draugija, turi suvir mo^vski iš Brooklvn, N. Y.,
Valkininkų Žioplys.
niuje nutarė pasistatydinti Permaža lietuvių. Žinoma dėl jiems dabar toks apsun kun. Valiuškio visos pamal
šum 60 sųnarių ir kas-kart kun. E. Grikis iš Waterbudos bažnyčioje esti vien tik
nuosavius namus, kurie tu yra, kad musų vyresnybių kinimas yra daromas.
po biski priauga. Nevisi su ry, Conn.
lietuviškai. Kun. Valiuškis
rės būti pabaigti jau iki ru staigose valdininkai beveik
“Liet. Žinios”.
pranta draugijos naudingu Pamokslus sakė: kun. V.
GAEY, IND.
uoliai ėmėsi platinti švieti
deniui. Pirmame gyvenime perdėm svetimtaučiai. Ar
Musų globėjai parapijos mų, yra net tokių, kurie at Staknevičius, kun. Daugis,
ketina būti sankrovos ir kny nueisi į gubernijos, ar į pa Lietuvos žemėlapis Flo mų ir blaivybę. Nesenai įstei
kalbinėja. Taip-gi iš drau kun. Žėbris, kun. Grikis ir
gynas; antrame — skaitykla vietų valdybas, ar į teismus, rencijoje. “Draugija” pra gė videniškyje “Blaivybės” turto, parapijom; išrinkti,
priėmė nezaležnų kunigužį, gijos daugumas narių turi kun. Pankauskas.
ir kliubas; trečiame — salė ar į pačtas, ar prie gelžke- neša 62 No., kad Florenci skyrių.
Blaivininkai turi čia savo t. y. globėjai be visų parapi- dauk nusidėjimų, nes nepil Išpažinties tapo išklausy
koncertams ir vaidinimams. lių, ar pagalios į gminas ir į jos mieste. Italijoje, Kotrido tinkamai konstitucijos. ta apie 1600 asmenų.
Nei vienas kitas Vilniaus valsčius (į jų kancelerijas) nos Mediči rūmuose atradę arbatnamį, kun. Valiuškio jonų žinios priėmė neprigul- Konstitucija liepia eiti šven
Visiems pribuvusiems kukliubas neturi, tiek kapitalo, - visur pirmučiausia rasi ant vienų biblijotekos spin rupesniu pastatyta, kurin mingų kunigų kurį neverta tomis dienomis į bažnyčių,
nigėliams tegul bus širdinkad galėtų nuosavius na ne lietuvį, bet svetimtautį. tos durų varsomis nupieštų gali sutilpti 500 žmonių. Su net kunigu vadinti.
negirtuokliauti, vesti geres gas “Ačiu”.
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skaito
laikraščius,
kiti
arba

kun-žis
pas
vienų
saliuninlapį.
Nupiešęs
jį
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savaitės atgal Eitkūnuose— privilegijas, bet grynai lie
nuoja gražių dainelių, pa su saliunininku ir jo burdin- prieš kalėdas pirmininkas
N. Y.
Vokietijoj suėmė Virbaliaus tuviškose vietose, kur, ro nežinomas. Ant kitų tos pa žaidžia . . .
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bei
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draugijų išvarytų savo bur- leido kai-kurie. Pąkilo gan
viršininkų Falkų. Vokiečiai būt lietuvių užimtos, ištik- rų esu nupiešti kitų tos ga
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Tarp
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Končos
Širvintų
dingierius kiekvienų nedėl das, kad Henry Bischoff
kalba, buk tai buvęs šnipas. rųjų randame ne lietuvius, dynės didžiųjų valstybių
leistas nuo kokio tai vysku dienį į bažnyčių mišių iš bankų uždarė, tad kai-kudvaro
(Vilniaus
ap.)
ir
Uk

žemėlapiai.
Pas jį rasta pienai kai kurių bet svetimtaučius. Štai pa
po iš Chicagos, kaipo misivokiečių tvirtovių. Neužilgo imkime gmino teismus Su Edm. Steponaičio raštai. mergės miesto to dvarinin jonierius, važinėjęs tverda klausytų; smuklininkai taip riems prisiėjo pralieti net
gi kad per tų laikų nelaiky ašaras.
valkų gub. Prie antrosios Netrukus Kaune baigs jau ko pinigais taisomas telefo mas parapijas.
Insterburge bus teismas.
Buvo
pas
apielinkės teisėjų suvažia spauzdinti pomirtinį Ed nas. Širvintai gi sujungti te mus kol sužinojome kas jis tų smuklėse žmonių, bet va Kovo 27 dienų pasimirė
rytų į bažnyčių. Visi prita cukraus dirbtuvės savinin
Šiaulėnai (Šiaulių pav vimo Suvalkų gub. priguli
lefonu su Vilniumi.
per
vienas.
Iškrėtęs
daug
mundo
Steponaičio
raštų
rė pirmininkui, tik smukli kas Jonas Arbuklis. Dauge
Kaun« gub.), Vasario 29 d šie 3 grynai lietuviški pa
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Bus
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viena
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musų valsčiuje buvo sueiga vietai: Mariampolės, Vilka
Z. T.” rašo, kad iš daugelio geriems katalikams gėdos Kaip tad atrodo?
bęs, bet tasai savininkas ne
dviejų sodžių: Nirtaičių ir viškio ir Naumiesčio. Čionai ka knyga.
ir nuostolių, išvažiavo sau.
Kauno
gub.
vietų
praneša,
Šiaulių Juozas.
labai buvo pataikus, sunkiai
Varnionių.
Susirinkusieji yra teisėjų suvažiavimas, 3 Viekšniai, Šiaulių apskr.
Nuostolių padarė apie $200.
jog
šių
metų
pradžioje
buvę
reikėdavo dirbti, o užmokes
turėjo apsvarstyti klausi taikos teisėjai (miestuose), Vasario 19 d. š. m. buvo
Lietuviai katalikai bukite
žymiai
padaugėję
vestuvių
tis nekokiausias. Mirė be
mų, kuriame iš šių sodžių 13 gminų teismų. Prie tų Viekšnių “Blaivybės” sky
tad atsargus su tokiais kuNORWOOD, MASS.
sodžiuose.
Vedę
net
visai
vaikų, tad užrašė savo mili
atidengti mokyklų iždo tei įstaigų esama 49 tarnauto riaus arbatinės pašventi
nigužiais,
apsisaugokite,
jauni
vaikinai
ir
mergaitės,
Katalikam čia parengė jonus broliavaikiui.
kiamais pinigais. Inspekto jų, iš kurių 8 pravoslavai, mas. Žmonių susirinko pil
kad nereikėtų kartais ašaro
turį
vos
po
16
—
17
metų.
Se

Žinnešys.
misijų Tėvas Kapucinas,
rius patarė įkurti mokyklų 23 lenkai, 16 lietuvių ir 2 žy nutėlė arbatinės salė, ir
niau gi tokie jaunavedžiai ti.
kad atpratinus nuo girty
Nirtaičių sodžiuje, bet že dai. — Išeina, kad lietuviai daugelis nesutilpo. Pirmiau
Gana musų parapijonų bės ir privedus prie doros.
buvę
didelė
retenybė.
miečių viršininkas nurodė, iki šiol vis dar nepajėgia siai, musų dekanas kun. JaLOWELL, MASS.
“Viltis”. dejavimų iš globėjų bei to Musų apšviestiejie pakvie
kaipo geresnę vietų Vamio- pasinaudot tuomi, kas jiems rulaitis, pasakė prakalbų, p.
kunigužio pasielgimo pasi tė Grikštų su prakalbomis ir Daugiau, kaip 20,000 dar
nių sodžių, nes ten daugiau stačiai priklauso. Juk net ir J. Balvočius išpasakojo vi
piktinimų. Prie ko tad glo kokiomis ten karikaturo bininkų pametė dirbę ir pa
gyventojų, (50 ūkininkų) ir gminų kancelerijose iki šiol suotinojo “Blaivybės” susi
bėjai veda!
mis, kad privedus žmones garsino čia visatinį straikų.
toliau nuo artimiausios mo svetimi žmonės sėdi. Kų be- rinkimo nutarimus ir tvar
J. K. Kirminiukas.
prie nedoros.
Kritikuoti Kad išvengus riaušių ir
kvklos. Bet nirtiečiai atsisa sikrausčius svetur, ar never kų (buvo siųstas nuo Viekš
neapsimoka,
girti-gi tų muštynių, kompanijos už
kė duoti reikalaujamos mo tėtų mūsiškiems artimesnė nių skyriaus). Ant galo baž
Oriškos misijų reiktų būti darė dirbtuves ir apšaukė
kyklai !/2 dešimtinės žemės mis vietomis pasirūpinus? nytinis choras, vadovaujant
BRIGHTON, MASS.
be smegenų. Man tik atsi lackoutų. Straiko priežas
Patarus žemiečių virši
vietiniam
vargonininkui
p.
Oras
pas
mumis
labai
mena Suvalkų gub. žydelis, tis — nepasikakinimas pa
ninkui padaryti nutarimų Nelaimė per neatsargu V. Stulgaičiui, padainavo
IVATERBURY, CONN. abejotinas: tai šalta, tai ly
kuris prisikimšęs visokių kelta mokesčia, kurių darb
perkelti mokyklų varnie mą. Netoli Kalvarijos (Su “Blaivininkų himnų”.
Darbas eina gerai ir ne ja, tai vėl sniegti. Negali su skurlių maišų ir turėdamas daviai pagarsino 25 kovo.
čiams į savo sodžių, varnie valkų gub.) P. kaime kovo
Viekšnių
“Blaivybės” sunku jis gauti, bet tikrai laukti gražaus pavasario.
Išlaimėjus
darbininkams
čiai griežtai atsisakė, kaip 7 d. linksminosi pasiturin skvrius nesenai, nes vos dar gero darbo gauti negalima. Lietuvių šiame miestelyje kokį niekniekį, pirkliauda straikų Lawrence, buvo lau
nuo kokios nelaimės. — tieji ūkininkaičiai. Tarpe 5 mąnuo, kaip įsikūrė, bet Uždirbdamas ant dienos yra apie 1100 asmenų. Yra vo su bobelėms. Visi jį va kiama, kad ir Lowell’io
dindavo tuščiamaišiu, nors
Pramokę vaikinai, anot jų kito ko sumanė išmėginti re jau žymu: antrų dienų kalė $1.50 turi išsimaintinti su susitvėrus
kooperacijinė
maišų už save didesnį turė dirbtuvės duos tokių pat mo
meta ūkį ir važiuoja į mies volverį- Bemėginant kulip- dų buvo kun. Tumo paskai šeimyna, bet žmogus blaivai draugija ir veikia gana ge
davo, nes ten tušti niekai kestį, būtent 15 nuošimtį
tus, arba Amerikon. La ka pataikė ukininkaičiui V. ta apie musų išeivius Ame gyvendamas neturi su tuo rai. Kovo mėnesyje buvo su
buvo. Prie to jisai buvo bis daugiau, negu pirma. Te
biausia juos baimė apėmė B. į kojų augščiau kelio. rikoje, nusiuntė delegatus į mi baimės. Tiems kų myli sirinkimas. Kalbėta apie
ki nepilno proto, tai bobos čiaus Lowellio darbdaviai
kad jiems buk reiksių laiky Vaikinų nuvežė tuoj pas ar- Kauno visuotinąjį “Blaivv- alutį ir arielkėlę tai vargas gerumų ir naudingumų tos mėgdavo pasijuokauti. Tų pakėlė tik 7—8 nuošimtį. Iš
ti tų mokyklų. Žemiečių vir timiausį gydytojų; tas pri bės” susirinkimų, įsteigė ir bėdos, ypatingai jų šei draugijos. Iš kampo išlindęs patį ir apie Grikštų galima to kilo neužsiganėdinimas.
šininkui prisiėjo kelias va pažino jį paojingai pašautu arbatinę, tik dabar laukiame mynai.
taip-gi kalbėjo koksai cici- pasakyti. Stebėtina tik. kad Kadangi I. W. W. (Induslandas jiems aiškinti too ir liepė skubėtis į Varšavų, knygyno! Dieve padėk ir to Žmogeli! pamislyk tik iš- likutis, pliaukšdamas viso žmones eina ir susideda kai- trial Workers of the World)
kyklos naudingumų, tik ro nes galįs pasilikti lušas. Šit liau pasekmingai darbuo palengvo kiek į dienų ir į są- kių niekų, net ausis reikėjo kurie su juo. Turbut jie ne jau seniai agitavo tarpe Lodosi jam vis dėlto nepasise kų padaro neatsargumas, o ties.
vaitę praleidi. Galėtumei iš užsikimšti. Tie cicilikučiai toli nuo to Suvalkų gub. žy wellio darbininkų, tai pa
kė jų įtikinti. Po didelių gal ir svaiginantieji skįstimaitinti savo kūdikėlius ir vis nosį kiša kur nereikia. delio. Labai žemas tokių mi garsinimas naujos mokes
mėliai.
Kruonįs, Trakų apskr. Va nereiktų tiek vargo panešti, By tik kų subiaurvti.
triukšmų nenoroms, abejo
ties, 25 kovo, rado juos pil
sijų tikslas.
darni, kad tik neprisieitų Suvalkų apielinkės teis sario 5 dienų buvo čia vir galėtumei, nors mažai už
nai prisirengusius. Jų narių
Brightonietis.
Smaleznietis.
paskum duoti mokyklos “re me 1911 metais išnagrinėta šaičio rinkimai. Jau 6 me dirbdamas, pragyventi leng
skaičius pašoko iki 2,000.
tai,
kaip
pas
mus
viršaitis
montui” kiūtino po vienų 13 politikos bylų. Geistina
Pirmiausia susiorganizavo
vai. Saliuninkai, kad tik pri
BROOKLYN,
N.
Y.
HOOSICK
FALLS,
N.
Y.
rusas,
Minčenka.
Rusų
gy

“pridėti rankų” po nutari butų, kad kas užsiimtų su
portugalai, paskui lietuviai,
traukti prie girtybės išsima
pdskui lenkai. Tečiaus gremu, o nirtiečius reikė viršai vedimu į vienų krūvų politi ventojų tėra visoje parapi no visokių dalykų.
Pas
mus
labai
pradėję
Apie 27 mylės atstu nuo
čiui šaukti net po vienų pa kų bylų, kurias lietuviai yra joje 2 sodžių. Sueiga išrin Štai tūlas lietuvis saliu- Troy yra nedidelis mieste mirti žmonės. Mirė po ilgos kai, kurių čia yra apie 10,vardėmis prie pasirašymo pakėlę per paskutinius me ko tų-patį Minčenkų. Nus ninkas parsigabeno ožį mo lis Hoosick Falls, apsuptas ligos, o mirė ir staiga. Taip 000, nors solidališkai straiir nesirašančius baidyti pa tus. Rusai, lenkai, kiek gir vėrė magaryčios, be kurių kytų į saliunų. Tasai ožys aplinkui augstais kalnais, Ona Priešpilienė išvakaro kuoja, bet tveria savo orga
bauda.
dėt, renka tam medžiagą pas mus rinkimai nepraeina. labai daug alaus išgeria ir kas padaro labai malonų buvo užsimokėti į parapijų, nizacijų ir.kol kas šalinasi
Tokiu tik budu varniečiai Bet ar užsiima tuomi lietu Tiesa, buvo pasišovę kandi liepiant “džigyt” šokinėja įspūdį, ypatingai vasaros išsiėmė kvitelę, o po nakt nuo I. W. W. Kokia situaci
Taip-gi vingiuoja— jau rado ją negyvą. A. a. ja išsivystys toliau, negali
ru nirtiečiais sutiko priimti viai — negirdėt. O medžia datais net keturi lietuviai apie lietuvius, badydamas laiku.
į savo sodžių mokyklų. Su gos esama labai interesin valstiečiai ir magaryčių ža su ragais. Lietuviams labai sriuvena sriaunus upelis Ona sirgo nuo seniaus šir ma pramatyti. Gal šiems
perskirdamas dies liga, bet niekas netikė žodžiams einant spaudon,
sirinkimo laiku buvo prašo gos. Iš jos bent matyt, kaip dėjo nesigailėti, bet... ne patinka tas ožys. Mat, jam “Hoosic*’,
gražu ir stebėtina. Ožio tad miesteli į dvi dali. Įlankioj. jo, kad ji taip urnai savo gy dalykų stovis buR visai kito
ma atidengiamoje mokyklo brangiai perkama savo tei lygios rungčios.
niškas, bet kol kas grekai
kad upelio stovi “Walter A. venimų užbaigs.
Kad rinkti šviesus ir blai- pažiūrėtų lietuviai
je išguldinėti mokslų lietu sės.

viškai. Žemiečių virš. paža
dėjo, tas ūkininkų reikala
vimas busiųs išpildytas. Toe pačioje sueigoje kai-kuie ūkininkai išreiškė savo
neužganėdinimų retu kuni
go apsilankymu dabartinėje
Šiaulėnų mokykloje. Vieti
niai mokytojai tvirtina, jog
valstiečių tas neužganėdini
mas teisingas, nes paskirtas
mokyklų vietinis klebonas
’^apas apsilankęs praėju
siais metais vieton reikalau
jamųjų 40-50 kartų tik 10, o
šiais metais per du mėnesiu
;ik 2 kartu!

Švėkšna

DRAUGAS

laikosi iš tolo, o jų pasielgi
mas daug ką gali atsverti.
Straikas vedama rimtai,
be riaušių. Buvo keletas
smulkesnių susirėmimų lie
tuvių ir lenkų su policija,
bet šiaip straikieriai užlai
ko pavyzdingą tvarką.
Daroma parodos, demons
tracijos, prakalbos. Kom
panija kol kas nenusilei
džia, bet, rodos, atsižiūrint į
straikierių vięnybę, turės
atkreipti rimtesnę domą į
jų reikalavimus.
Neužilgio susitvers šelpi
mo komitetai ir pradės
veikti, nes menkai apmoka
mi darbininkai, ypač turintiejie didesnes šeimynas,
jau pradeda badauti.
Ašis.
GARDNER, MASS.
Darbai pas mumis eina
neblogiausiai, bet iš kitur
atvažiavęs negali gauti dar
bo. Viskas pas mus butų
kuonopuikiausiai, kad ne
girtybė. Nors saliunų nėra,
bet privatiškai galima gau
ti kas trečioj’ grįčioj’. O
gėrimas tai jau neapsako
mas, kiti pusę savaitės nei
na dirbti, bet tik geria ir at
sipagirioję. Broliai! kokią iš
to naudą turite? Ar ne lai
kas susiprasti?
V. M.

EYNON, PA.
Lietuvių čia pusėtinas
būrelis ir visi sutikime gy
vena, tik dabar biski nuliū
dimo atnešė straikai.
Parapijos reikalai eina
suvis gerai. Jau antri metai
kaip susitaikėme su lenkais,
bet kunigo lietuvio negali
me gauti. Pereitais metais
pabaigėme statyti varpinę,
kuri užsivilko gana ilgai,
-nes statytojas didžiai krisda
mas susižeidė ir turėjo ilgą
laiką gvdvties.
A. Visockas.

u

NFAVARK, N. J.

Kovo 30 d. š. m. L. S. S.
11-ta kuopa parengė prakal
bas. Kalbėjo p. J. Perkūnas
temoje “Socijalistai”. Nors
p. P. kalbėjo gana ilgokai,
bet nebuvo galima suprasti
apie ką kalbą ir ką nori pa
sakyti. Viską maišė išvieno.
Kalbėdamas tankiai klausė
publikos, kad paaiškintų
kai-kuriuos klausimus, kaip
tai: “dėlko žmogui sunku
gyventi, ar perdaug pinigų,
turto, ar kad į Dievą tiki” ir
t.t. Publika tuos klausimus
aiškino visaip, bet p. ,P. nei
su vienu nesutiko,' vienok
patsai taip-gi nieko neišaiš
kino, viskas liko tiktai vie
nu klausimu. Toliaus p. P.,
kalbėdamas apie milijonie
rių turtus, sakė, kad savo
galvą nukirsti duotų, jeigu
kas pasakytų kiek yra bili
jonas.
Pasakvtojų atsirado, bet
p. P. savo galvos nukirsti
nedavė, tik liepė nutilti ir
kalbėjo toliaus. Toliaus kal
bėdamas p. P. pažvelgė j
salės lubas ir trenkė kumščia į stalą tris sykius. Pub
lika sužiuro Į lubas ir nega
lėjo suprasti, ką tas reiškia.
Pirmininkas pasistojo ant
pagrindų ir dairėsi, many
damas, kad publikoje atsiti
ko kokia betvarkė. Kalbėto
jas nutilo. Staiga p. P. atsiĮgrįžęs į užpakalines salės
Iduris, rankas iškėlė aukš
tyn ir suriko, ranka rodyda
mas ir klauzdamas, ar publi
ka mato kas yra ant tų durų.
Publika labai nustebo ir
vieni pro kitus kreipėsi, žiubjėd.imi tiesiog Į durų viršų,
!!'■: ' < M illi'kn nematė.
klabinu,

bėgti, apleisti savo užgy
ventas vietas.
3) . Apie 20 asmenų žuvo
vandens bangose.
4) . Apie 1,000 namų persi
kėlė į povandeninį gyveni
mą.
5) . Dirbamosios geriau
sios žemės užlieta apie 9,000
akrų.
6) . Visi turto nuostoliai
jau yra skaitomi milijonais.
Jeigu vanduo nenupuls il
gesnį laiką, tai galima bus
tikėties dar nemalonesnių
atsitikimų.
Tūkstančiai
žmonių metė savo kasdieni
nį darbą ir griebiasi prie
darbo sulaikymui vandens,
bet ligšioliai nepaprastas,
greitas vandens kilimas visą
jų darbą naikino, vertė nie
kais ir darė tolesnės jeibes.
Prezidentas Taft’as, ma
tydamas tokį tų gyventojų
vargingą padėjimą, įsakė
departamentui
PITTSFIELD, MASS. kareivijos
nusiųsti 300 kariškų šėtrų,
Jonas Langes dirbo ang kad tuomi pridengti esan
lių kasyklose Pittsburg čius be pastogės žmones.
Coal Co., kur rugsėjo 17 d.
Mėsa sudegė.
1909 m., didžiai susižeidė.
Jonas Ucinaučius jo užlai Boston, Mass. Sudegė
kymui pakolektavo pas bro kiaulienos mėsos sandelis,
lius lietuvius ir surinko 6 kur buvo sukrauta šimtai
dol. 55 cent.
kiaulienos tonų. Nuostolių
Šie asmenįs Langės užlai apskaitoma apie $100.000.
kymui davė:
Užmušta mašinistas.
J. Ucinaučius 25, K. Žit
kus 50, J. Bulauskis 25c., J. Tuscola, III. Sprogo čia
Gasiunas 25, K. Sakalaus prekių traukinio mašina,
kas 25, J. Česnialis 25, A. kas užmušė ant vietos maAukštikalnis 25, J. Ridikai- šinystą ir du taip jau žmo
tis 25, A. Elskis 25, M. Ra- nes didžiai sužeidė.
dzienė 25, P. Sakalauskas
Lygių teisių pasekmės.
25, A. Užubalienė 15, K.
Svilponis 25, J. Jurkiavi- Sacramento, Cal. Vienas
čius 50, A. Lakaševskis 25, iš pavieto tarnautojų prane
J. Arlauskas 10, A. Byers ša, kad sulyginimas teisių
25, Al. Bajoras 25, P. Vir moterų su vyrais nekokias
bickas 25, A. Česnialis 25, duoda pasekmes. Pas jį už
P. Jaknialis 25, A. Urbonas sirašę 9,000 moterų į balsa
15, A. Ramoška 10, A. Juk vimą rinkimuose, o tik 50
nevičius 20, M. Čiudaris 50, reikalavo ištekėjimui leidi
M. Lukaševskis 50, J. Čiu mo. Tai-gi sulyginus teises,
daris 10 centų. Viso $6.55. merginos nenorės visai te
kėti (ženyties).

paantrino smarkesniu bal
su. Publika tylėjo ir tik ste
bėjosi. Kalbėtojas, pamoja
vęs ranka, pratarė, kad jis
ten matąs visą pasaulį, se
niau numirusius numirėlius,
matąs kaip jie visi ten vaikš
čioja apsiavę su dailiais čeverykaičiais ir t.t. Vienas
žmogelis atsiliepė, kad ten
nieko nėra ir ragino žmones
neklausyti jo, bet tuoj pri
puolė du cicilikai ir išmetė
jį pro duris laukan. Turbut
cicilikai sumanė stebuklą
padaryti! Ar tik p. P. nebus
antruoju Pucspiegeliu, ku
ris nuo turtingo grafo paė
męs kelis šimtus rublių, iš
tempęs baltą drobę palei sie
ną, rodė jam visokius pa
veikslus, primindamas tik
“kas sveta lauliba nau piezimis, tas mas bildės nevar
redzet”.
Biržietis.

Demokratų nuomonės.
Iš Roosevelto šalininkų
ratelių tikrinama, kad de- •
mokratai visomis jėgomis
rūpinasi pervesti Taft’o
kandidatūrą, nes jiems ėsą
geriau Taft’as tik dėlto,
kad jį lengvai paskui galėsę pergalėti.

Pigus važiavimas.
Ant atvažiavusiojo iš Ne
apolio į Bostoną “Cretic”
Vaizdas iš Mississippi upės potvinio, kur daug miestelių ir kaimų likosi apsem
laivo rasta 27 valakai be lai
t-n orka iriooi minia liti
vakorčių. Jų mat norėta pi-i
giai atvažiuoti į Ameriką.
f
I
Sakoma, buk visi jie esą šio 3 dieną Scott’as buvo 150 ! ui o iš “Rieč”. Chersono po Li-Yuan Hun, likosi užmuš
“Juodosios Rankos” nariai. milių atstu nuo žemgalio, t. licmeisteris. įsakė, kad užva tas. Platesnių žinių trūksta.
y. trįs savaitės po Amur.d žiuojamų namų savininkai Laike respublikonų revo
Kariškas stovis.
seno žemgalio atradimui. būtinai reikalautų iš atva liucijos prieš monarchiją
Utica, N. Y. Balandžio 4 Labai tas anglus uuliudino.
žiavusiųjų valstiečių pas- gen. Li buvo karštas respub
dieną dviejuose artvmes- Jie skaitosi geriausiai ant portų. Savininkai apskelbė likonų apginėjas ir narsiai
niuose miesteliuose Yorks- vandens galintiejie, geriau straiką ir neįleidžia nei vie vadovavo respublikonų ar
ville ir New York Mills ap si vandenio paukštįs, geriau no valstiečio į savo kiemą. miją Hankove ir Wuchangarsinta kariškasai stovis. si išradėjai, o čia negalėjo jų
ge. Ten jis pasižymėjo savo
Prie to privedė neramus garsus Scott’as rasti pirm ■T Persijoje. Šachsevanų gera tvarka; taip-gi uoliai
dirbtuvės “New York Mills Amundseno žemgalio.
giminė gręsia sukilti, reika jis gynė svetimžemius nuo
Co.” straikierių užsilaiky Kapitonas Scott’as į nie laudama Mogameto-Ali su užpuolikų, o nedorėlius žiau
mas.
ką nežiūrint, pasiryžo žiemą grąžinimo. Jie Žendžune bu riai baudė.
perleisti ant vandens ir ke vo užpuolę valdišką persų
Bulvės pabrango. '
Vokietija stato orlai
kariuomenę ir taip abiejų
Bulvės Amerikoje kas liauti jieškoti to žemgalio pusių buvęs smarkus mušis. vius. Berlinas. Vokiečiai la
kart vis eina brangyn. Chi- bei įsitikrinti ar tikrai
Esą daug užmuštų ir sužeis bai nerimauja kad ligšiol
cagoje mokama dabar už bu Amundsenas jį atrado. Tai tų. Pats Magomet-Ali dabar franeuzai daugiau turi ka
šelį $L75. Pardavėjai tvirti dar praslinks koki metai, pa
vieši Odesoje. Jam iš Persi riškų orlaivių.
na, kad tos brangybės prie koliai šis privažiuos prie to
jos vežama daug jo brange Dabar visi Vokietijos oržastimi yra blogi keliai Eu žemgalio.
nybių. Per visą ekzekucijos laivininkų klubai susijungė
ropoje, ir didelis bulvių rei 5 Moteris
parliamente. laiką rusai Persijoj nugala į vieną draugovę ir išleido
kalavimas į rytų šalį.
Švedijos valdžia padavė bino 87 žmones.
subskripcijos korteles rin
Į New York parvešta da “Riksdag’ui” teisinį pro
kimui tam tikslui pinigų.
bar 6,000 tonų bulvių iš jektą, ydant inoterįs butų
T Žydų persekiojimai. Ki Projektą vokiečiai priėmė
Londono, už ką užmokėta leidžiamos į parliamentą su jeve dabar kas naktį suima su dideliu entuzijazmu.
$230,000, t. y. 168 svarų mai tomis pačiomis teisėmis, ku ma daug žydų, atvykusių į
šelis kainuoja $325. Muito riomis vyrai ligšioliai nau- kontraktus (jomarką). Juos
suiminėja dėlei neturėjimo
Namų statytojų straikas. valdžiai už tą visą užmokėta i dojosi.
teisės gyventi uždraustoje Pajieškau brolio Pran
Pastaraisiais laikais Chi- $50.000.
5 Marių vėtra. Perth, Va srityje. Per vieną pereitą sa ciškaus Butkaus, Kauno
Nužudė 17 asmenų.
sustraikavo apie
IŠ AMERIKOS, i cagoje
17,000 namų statytojų. Rei Šioje savaitėje prasidės karinė Australija. Dalįs lai vaitę suimta apie 400 žydų. gub., Raseinių pa v. ir para
pijos, sodžiaus Slabadą, 12
pakelti mokestį. juodveidės Clem. Barnabel vo atplaukusios į kraštą, pa
...... -o c?
J kalauja
T
Lodziaus
gelžkelį
val

metų Amerikoje; pirmiaus
Darbdaviai iš syk nenorėjo teismas, kuri nužudė 17 rodo, kad laivą “Koombadžia
mananti
išpirkti.
To

gyveno Chieago, III., iš Cbi
susitaikinti, bet, kadangi bu juodveidžių asmenų. Ji tai na” užkilus vėtra sudaužė į
Didis upių išsiliejimas.
kios
bent
paskolos
leidžia

šmotelius, kuris turėjo dauk
cagos išvažiavo į Gmahą.
Pastaraisiais laikais di vo padarę kontraktus pasta padariusi su įsitikrinimu, visokių brangenybių ir pu mos Lenkijoj.
Taipgi pajieškau savo drau
džiai išsiliejo Mississippi ir tyti 500 namų įkainuotų į kad, jeigu nori apturėti “ne sėtiną žmonių būrelį. Apgų Jono Mickuno ir Jono
Ohio upės ir nežinia kuomet $35.000,000, ėmė mandagiau mirtingumą”, reikia tiek I skaitoma kad dingo apie 130 T Kova su girtuoklyste. Jurgaičio, Kauno gub., Ra
Alšvango ir Feliksbergo ku
tasai išsiliejimas pasibaigs. su darbininkais elgties ir ža nužudyti asmenų.
žmonių.
da
pakelti
25c.
į
dieną
dau

nigai rūpinasi, kad jų para seinių pav., sodžiaus Traki
Nuostoliai neapsokami. Ypa
Katalikų kunigas majoru.
nių. Jonas Mickunas pir
H Irlandijos savivalda. Ba pijose butų visai,uždrausta miau gyveno New Cactle,
tingai nukentėjo šios vietos giau. Darbininkai turbut suDetroit, Mich. Netoli nuo landžio 11 dieną premieras degtinės pardavinėjimas.
bei miesteliai: Hickman, sitaikįs.
Pa. Jonas Jurgaitis pirmiau
čia yra miestelis Lapeer įneš į praliamentą IrlandiKy., Memphis, Tenn., Cai
Socialistai pralaimėjo.
(Mich.). Praeitą savaitę ta jos savivaldos klausimą. Su 1 Gen. Li Yuan-Hun už gyveno "VVinton, Tll. Jie pa
ro, III., St. Louis, Mo. ir ki
Mihvaukee, Wis. Rinki me miestelyje atsiliko mies lig to projekto, Irlandija tu muštas. Tientsin, Kvnija. tįs ar kas kitas teiksis pra
ti. Hickman, Ky. rodos buvo
Žinios praneša, kad buvęs nešti šiuo adresu:
mai čionai gana karštai ve to valdininkų rinkimai. Tr
ri turėti savo sostinėje par respublikonų armijos vadas Jonas Butkus,
stipriai nuo vandens apsau
dami jau pasibaigė. Kaip j balsų dauguma, miestelio liamentą. Irlandija jokių ka
gotas, padarytais tam tik
ir dabartinis Kvnų respub
365 N. Chieago st.,
rais krantais, vienok Ba pranešama socialistai gana majoru likosi išrinktas ka raliui mokesčių neduoda. likos vice-prezidentas, Gen.
Kenosha, Wis.
landžio 5 dieną vanduo pra karštai darbavosi, kad per talikų kunigas E. Dunnigan, Muitas ir įnėjimų mokestįs
vedus savo kandidatą, bet nors kunigas to nelabai gei pasiliks Irlandijoje tik po
laužė krantą iš rytų miesto
pusės ir užliejo Reelfoot jiems nepasisekė. Išrinkta į dė.
karaliaus priežiūra, bet di
miesto
valdytojus
bepartijidumą muito tvarkys Irlan- SVARBUS PAVEIKSLAI KATALIKAMS!
vietą, kur begalines daugy
nis Dr. G. A. Bading. So
dijos parliamentas; parlia
bes pridarė jeibių.
cialistai
išreiškė
savo nuo
mentas negalės uždėti mo
Memphis taip-gi beveik
monę, kad nors ir jie dabar
kestį ant Anglijos įneinavisas apsemtas vandehiu,
mųjų prekių.
kuris plaukioja gatvėmis, pralaimėję vienok jų yra
ardo namus ir naikina žmo čia didelė dalis ir jie toles II Generolui mirtis. Lon
nių išteklių. Tš priežasties niame laike tikrai išlaimė- donas. Teismas kovo 25 die H Turkija ir Rusija. Pra
nešama, kad Turkija ir Ru
tokio vandens išsiliejimo sę.
ną pasmerkė generolą May sija esanti dabar kuonopuiBaisi mirtis.
vartojamasai vanduo suvis
miriop už užmušimą kokios
kiausiame sutikime ir užgi
pasigadino, taip kad, varto Millstadt, III. Čionai po tai ponios Sherman.
nama buk Rusija butų kė
jant jis gėrimui, galima ti- ratais traukinio prarado sa
kėties nepaprastų ligų; dėlei vo gyvastį mašynistas ir H Didis brangumas. Vied- sinsi įsikišti savo jiega į Tur
tos priežasties uždrausta su pečkurvs. Kuomet juodu pa nitije mėsa taip didžiai pa kijos reikalus.
vis vartoti nevy rytas van silindę žiūrinėjo ar nepaga- brango, kad miesto valdžia II Priespaudos. Penu e munežino kas daryti ir kaip
duo.
dyta kas, paleista traukv- kainas sutvarkyti, nes ki zulmanų labdarių draugijoj
Cairo, III. padangėse taip nvs eiti ir į valandėlę laiko
taip niekas mėsos negalės padaryta krata. Vienas su
gi didžiai vanduo daro jei abudu žuvo po ratais.
imtas. Jekaterinburge pra
pirkti.
bių. Užlieta didelė geriau
monės tarnautojų draugijoj
I» kairės Į dešinę: stovi Kard. Farley; sėdi Kard. Gtbbons Ir Kard. O’OoDidelė vėtra.
sių farmų plotai, sunaikinta
II Apie Scottą. Buvo jau padaryta krata ir suimta 16 nnell; stovi Kard. Falconlo. Toliau matyties šv. Petro,stovyla Byme Ir abelna
šimtai namų bei žmonių li Wilmington, Del. Balan rašyta, kad Amundsenas at žmonių. Kitą dien,) juos vi Vatikano Išžiūra. Paveikslai padaryti įvairiose spalvose Ir Išrodo kaip gyvi.
ko be pastogės apie 1500.
džio 3 dieną pakilo didelė rado žemgalį. Jis tuomi su sus paleido. Lodziuje guber
Šitas paveikslas parodo visus keturis Amerikos kardinolus, iš kurių trįs
tik pereitų metų pabaigoje likosi Sv. Tėvo Pijaus X-to į kardinolus pakelti.
Abelnai to viso krašto jei- vėtra, kuri perėjo Pbiladel- teikė daug Norvegijai gar natorius nepavelija sutaisy Tie paveikslai yra padaryti Amerikos Lifeograph Kompanijos, prižiūrint kun
A. Nai fa, 8. 8., kurisi yra
yra žinovas katalikų bažnyčios etikėtoa, todėl
bes sutraukia taip:
pbiją ir dalį New Jcrsey, bės. Su Amundsenu vienu ti prekybos — pramonės pa Jonui
visos spalvos yra atsargiai išpildytos; todėl tokie paveikslai turi historišką
1) . Žmonių be pastogės padarydama daug jeibių.Ša- laiku taip-gi išvažiavo žem rodos. Cbersonc gubernato vertę ir private roatiea kiekvieno kataliko hnete.s. Laveikslo
Paveik«io didumas 5x8 ir
tinkamas paMflt ft ifaMia; paveikslo kaina su priaiuntimu 25c. Adresuokite:
randasi apie 10,000.
Ivje Dagsboro siu griovė W. galio jieškotų ir anglas rius nubaudė “Golos Juga”
JONAS VASILIAUSKAS,
2) . Taip-gi apie 10,000 Hickmano namą ir jį patį Scott’as. Ligišioliai nieko [206 rublių už perspauzdini
ihLaj
u
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lonę, galę, ir išmeldžia... ŽODELIS APIE TAUTYS nai mokėjo ginti, kas jam tuviais, jog Lietuvą, savo
Argi musų “Lietuvių Vil
miela, branginti, kas jam tėvynę, myli, tėvų atmintį
TĘ.
<THE FRIEND)
tis” to nedatyrė? Argi nebrangu, jis ir ateityje neuž- gerbią. Tėvai turi persergė
Tautą
tveria
šeimynos,
Katalikiškas Laikraštis
datyrė to paties jojo vardu
slopįs tos ugnies, kuri ples- ti savo vaikus, ydant neitų
turinčios
vienokią
maždaug
Pašvęstas Amerikos Lietuvią
vadiuančiojisi Tėvynėje, už
noja jojo širdies gilumoje, moterystėn su svetimos tauKatalikų Reikalams.
kilmę,
vienokią
kalbą,
pra

mokės išrausti iš pelenų tą sioj’ draugijoj’, ydant tuo
Okeano, draugija, kuri sėja
— Organas S. L. R. K. A. —
eitį,
pobūdį,
vienokius
pa

Ueina iš Wilkes-Barre, Pa., kas apšvietą, platina mokslą ir pročius ir vienokį likimą. kibirkštį ir jąją įkaitinti at mi pasirodžius jog yra lie
dorą tarpe mus tamsių tau
ketvirtadienis.
šalusius savo brolius. Šian tos asmenimis, nes tokiomis
Bočių
padavimai,
prisiryšitiečių, išleizdama šimtus
dien galima išgirsti iš nu sutuoktuvėms įvykus, sun
A. L. R. X. K. Sąjunga - Leidėjai. tūkstančių išmintingų kny mas prie to viso, ką jie (bo
tautusių musų brolią lupų, ku bepasakyti prie kokios
čiai)
mylėjo,
už
ką
kovojo,
Kun. A. Kaupas — Redaktorius gų ir knygelių“? Ant kiekvie karžygių pavyzdžiai, gar kurie nemoka pagerbti gam tautos ta šeimyna priklau
no tųjų klausimų atsaky
tos įstatymų, tą biaurų so. Visokių įstaigų, auklėtVisas korespondencijas, raštus, mas be abejonės skamba sus veikalai, istoriški net šauksmą: “Ką mums Lietu namių užveizdos privalo są
pinigus už prenumeratą, darbus
Jis tad neap pralaimėjimai vienyja žmo va duoda, arba ką ji duos, žiningai pildyti savo parei
ar apgarsinimus visada reikia tvirtinamai.
siųsti šiuo adresu:
leidžia savo žemiškosios Tė nes, išspaudžia kaž-kokią jeigu stengsimės, ydant lie gas. Per kiauras dienas bū
vynės—Lietuvos ir neapleis, dvasišką dėmę, kurią vadi tuvių kalba įgytų sau pri dami kartu su vaikais, gali
“DRAUGAS”
314 R. Market St.,
tik šaukimės prie jojo kiek name tautyste. Toji dėmė gulinčias teises“? Kas mums puikiai skiepinti jų jaunose
WILKM-BARRE, PA.
viename savo reikale, tikė yra stipri ir neištrinama. iš to?” Kaip tai, kas iš to? širdelėse savo įsitikinimus,
Kol pati tauta nesutraukys
dami į jojo užtarymą.
ryšių su padavimais ir sava Ar drįstų vaikas klausti, savo būdą, savo nuomones.
Kedakcija pasilieka sau teisę
Jam rūpi ne vien lietu
Turėdami taip gerą progą,
taisyti, trumpinti arba atmesti vi
ja kalba, kol pati nepaliaus kas jam iš to, jei jojo tėvai
viai, bet ir kiti visi krikšsus prisiunčiamus raštus.
gyvęs? Ar gali būti vistiek privalo jąja naudoties, ymylėjus
to
visko,
ką
prose

Laikas ir vieta raštų talpinimo čionįs, kurie, siekdami prie
dant busimąją kartą išaukneliai mylėjo ir jai paliko, vaikui, jei tikra motina gy
pridera nuo redakcijos.
tobulybės bei amžinos lai
lėjus tinkamai, nes nuo jos
Atmestieji rankraščiai nėra grą
tol jos nieks nenutautįs. vena, arba jei pamotė jam
mės,
turi
kauties
šioje
ašarų
priklauso
musų ateitis! Be
žinami redakcijos lėšomis.
lupa kailį?! O, ne, mano mie
Priespauda
ir
persekioji

Rašyti reikia tik ant vieno pus pakalnėje. Ir svetimtaučių
li, nors pamotė turi tas pa abejonės to nepadarys žmo
lapio, paliekant plačius tarpus jis neapleidžia, neapleidžia mai tik sustiprina tautišką
nes silpni, svyruojantiejie,
tarp eilučių. Popieros nėra ko gai
sąmonę. Iš to galime aiškiai čias šventas priedermes, ką
kurie sayo įsitikrinimus
lėties, nes korespondentams ir nei musų kaimynų lenkų
numanyti, jog tautystė yra ir tikra motina, tečiaus tan
bendradarbiams rašant ant abie dalykuose, žinoma, kurie tu
maino,
kaip čigonas arklius.
pačios gamtos veikalas, yra kiai atsitinka, jog pamotė
jų pusių, da-gi smulkiomis raidė
Negalima to reikalauti taip
ri teisingą reikalą. Esti kar
mis, redakcijai labai dažnai pri
moraliu įstatymu paties netaip jautriai auklėja kusieina perrašinėti atsiųstus raštus. tu ir jųjų įvairių draugijų,
dykį — našlaitį, vargina jį pat nuo žmonių, kuriems
Norint, kad raštas tilptų arti mokslo institucijų, bažny Dievo žmonijai užbrėžtu. sunkiais darbais, o kas ar vistiek ar būti lietuvių, ar
Kiekvienas, ar jis bus tur
miausiame numeryje, rankraštis
reikia pristatyti spaustuvėn ne vė čių, parapijų globėju. Tan čių, ar vargšu, mokytu, ar šiausia, liepia pamiršti apie lėtoku, vokiečiu ar anglu,
liau. kaip 9 valandą išryto antra- kiai net vadina jį savo tau
praščioku, turi įgimtą teisę gerąją močiutę, baudžia, jei kataliku ar kalvinu. Ne...
dieryje (utarninke).
tiečiu . . ., mat gimė Kroku
gyventi tame krašte, kur kudykis atsimena apie savo tokie negali nešti mokslo ir
voj, yra kaip ir proga, bet
yra gimęs, kurio krašto pro tikrąją gimdytoją. Pana tiesos žiburio, nes yra perŠV. KAZIMIERAS tai neteisingai ištikrųjų, tėviai buvo ir jo protėviais. šiai atsitinka ir su tais, ku silpni tokiam milžiniškam
kaip žemiau pamatysime.
Lietuvos Karalaitis.
Kiekvienas turi teisę kalbė rie yra išsižadėję savo tau darbui atlikti. Tie, kuriems
Šventas Kazimieras, tai ti savaja kalba, auklėti, pa tos, arba apie ją mažai te- apveizdos yra skirta vado
P- Lapelio paskaita, laikyta į vienatinis savo rųšies musų
laikyti savo tautiškus pa paiso. Mums negali būti vis vauti, privalo būti vyrais
“Lietuvių Vilties” sąnarius,
tautoje šventasis, kuris ver pročius. Kas atima tą teisę, tiek, ar busime vokiečiais, teisaus pobūdžio ir didžios
Kovo 4-tą dieną š. mtas yra platesnio pažinoji tas laužo gamtos įstatą, sun ar lietuviais, ar ton. ar kiton dvasios!
Orchard Lake, Mich.
mo. Ypač mes mokslus ei kiai nusideda. Tečiaus ne tauton prigulėsime, mes ne Iš lenkų kalbos vertė
nantieji jaunikaičiai ir šiaip privalome užmiršti, jog vi privalome nutylėti, jei kas
Gineitis.
Mieli Draugai!
jau abelnai lietuvių jaunuo sos tautos yra lygios Dievo nori mus prijungti prie savo
Šiandien švenčiame dienų menė šv. Kazimiero gyve
musų draugijos globėjo šv. nimą ir siekius privalome akyveizdoj’, nes visi esame tautos, didindamas tuom sa
vieno Dievo vaikai, atpirkti vųjų skaičių, o skriausda
Kazimiero.
gerai žinoti ir taikinti juo V. Kristaus krauju. Priva mas musų teises, ruošdamas L. R. K. A. PAGELBINIŲ
Negalima butų nepaminė sius prie savęs. Sakau, kad
DRAUGIJŲ REIKALAI.
ti nors trumpai apie tąjį neperdėjus, taikinti arba lome guodoti ir mylėti sve mums pražūtį. Mes nepri
šventąjį karalaitį, kurį gar taikinties prie jojo gyveni timų tautų žmones, laikyti valome tylėti, matydami Šiais metais sukanka jau
bina beveik viso krikščioniš mo dėlto, kad sekti tikrai jo juos už savo artymą; teisin skriaudžiant ir niekinant 40 metų nuo laiko, kada su
kai — katalikiškojo svieto jo pėdomis, tikroje to žodžio gas tautiškas jų teises gerb mus tautą. Jei kas nenori sitvėrė pirmutinė L. R. K.
ištikimieji ant savo aukuru prasmėje visuose dalykuo ti. Tečiaus susitikę su žmo kartu su mumis gerbti musli P. D. A., ydant sušelpti su
bažnyčiose, kuriam visi, kas se; dauguma gal neišgalės, nėmis, kurie mindo gamtos tėvynės, perša mums savo sirgusius savo draugus ir
šiek-tiek žino apie jįjį ir jo nes šiuose laikuose, kuomet įstatus, privalome drąsiai kalbą ir papročius, rauna jam mirus pagelbėti velio
jo gyvenimą, atiduoda dide ant viso civilizuoto pasau stoti su jais kovon, pasiprie musų tautos šaknis—kalbą, nio šeimynai. Pradėjus tver
šinti piktui, jį suturėti, nes su tais ponais galime drąsiai
lę pagarbą.
lio verda smarki kova besi- ginti save kiekvienas turi stoti kovon, nes teisybė vi ti savasias pagelbinės dr-jas
Buvo tai jaunikaitis, mu plėtojančiųjų žemiškų idėjų
arba jas skirti nuo lenkų,
sų tautietis, kuris, nežiūrint su dvasinėmis idėjomis bei teisę ir net priedermę, tą suomet ima viršų! Jei duo- kurios tuom laiku visos dar
į tai, jog buvo augščiausia- kuomet ginčai negativių pa- daryti jį skatina prosenelių simės savimi arti, bus blo buvo susimaišiusios, nema
pavyzdys. Kiekviena tauta gai su mumis; pakliūsime
me luome, nes karališkame,
saulėž valgų su pozitivėmis privalo rupinties išauginti tos netikros motinos val žai mus broliams, lietu
gimęs, jame augęs, jog ne
dar tebėra pačiame užside sveikus protiškai žmones, džion. Pamotė elgsis su mu viams reikėjo nukentėti
prigulėjo nei prie jokios
gime ir pakol kas nematyti kurie nesidrovėtų viešai pri mis blbgai, galop lieps pa vargo ir skurdo; nes tada
bažnytinės specialės kon
joms galo, musų charakteris sipažinti prie savo tautys miršti apie savo tautystę ir dar ir patįs lietuviai nebu
gregacijos ir turėjo tokiu
vo subrendę ir išsilavinę,
budu gerą progą prie viso yra, jei taip pasakysiu, su- tės, mokėtų gerbti tėvų pali kilmę. Pasiliuosuokime iš tų kad galėtų viską paimti į
pikto, įstengė pakilti ant denervuotas, valia silpna kimą. Privalome tatai rū sląstų, kuriuose šiandieną savo rankas ir taip-gi spau
begalo, protas gi pats vienas pestingai auginti jaunąją esame, nes ilgiau juose
visų — tobuliausio dorybės
dė lenkų despotizmas. Len
laipsnio, pasiliuosuoti iš ma- be tikro išmokslinimo ar kartą, nes ji stos į mus vietą (sląstuose) esant, neišveng kai, matydami lietuvius ky
terialės pusės pančių ir pa ypatingo įkvėpimo ne ką te ir turės varyti toliaus mus sime prapulties. Jau šian lančius ir kassyk žengian
galios savoitrumpa šio že gali nuveikti. Jeigu tad dė pradėta darbą. Nepasigai dien galima jausti audrą ar čius pirmyn, visokiais bu
miškojo gyvenimo karione lei vidurinių ir paviršutinių lėkime triūso, suteikime jau tinanties. .. Jei nesiginsi- dais stengėsi juos išnaudoti
įgyti laurų vainiką pas Dan priežasčių negalima pilnoje nimui sveiką ir dorą išauk me, audra kils ir atgabęs ir kuoilgiausiai laikyti savo
giškąjį Tėvą. Nekaltybe ir prasmėje sekti, tečiaus tai lėjimą, nes tai yra vienas iš mums daug nelaimių. Tiesa, vergijoje. Bet musų brolių
kitomis prakilniomis dory dar nereiškia, kad nepriva svarbiausiųjų dalykų. Tai daug jau ko netekome... bet darbštumas ir uolumas vis
bėmis žėrinti jojo siela jau lome stengties sekti. Tūlose yra svarbioji styga; norint įkyrus darbas, nenuilstąs ką pergalėjo. 1872 metais
nuo keturių šimtmečių su dorybėse net yra priedermė pagerinti savo ateitį priva triūsas, geri norai gali susitveria pirmutinė L. R.
viršum linksminasi amži sekimo, kaip pav. dievotu lome nuolat tą stygą liesti. mums viską sugrąžinti. Pri K. A. Pag. Dr. ir toliaus
nosios begalinės laimės rū me ir tyrybėje, kuomi šven Musų protėviai puikiai tą valome tatai darbuoties, kas metai auga didyn ir plė
muose su tokiais pat, kaip tas tasai karalaitis ypatingu suprato. Jie brangino dorą ydant pagerinus savo būvį tojasi į visas puses taip,
jis, pirma buvusiaisiais silp budu atsižymėjo. Jei Lietu labiau už mokslą. Jie troško ir palikus po savo galvai kad nepoilgam laikui L. R.
nais, bet ačiū šventiems no vos jaunuomenė nors dešim matyti savo vaikus ne tiek sveiką kartą, kuri reikale K. A. P. Dr-jos buvo taip
rams, tvirtai valiai ir ištver toje dalyje sektų tose dory mokytais, kiek tikinčiais, nesvyruotų tarti: “Esmu
tvirtai subrendusios, kad ne
mei gerame, pergalėjo šiuos bėse šv. Kazimiero pėdomis, dorais ir mylinčiais tėvynę. lietuvis”. Privalome žinoti kurios skaitė jau iki 500
žemus palinkimus ir tamsio kaip-gi butų gražu! Lietuva Musų bočiams nerūpėjo gar savo pareigas ir darbo pa draugų. Dr-jos, turėdamos
sios dvasios galybės milži bežiūrint pakiltų netik do bės liaurai, jie nepaisė tuš kraipą. Apie tas tai pareigas atsakantį narių skaitlių,
niškąją jiegą trumpos atei- riškai, bet ir medegiškai ant čių pagarbos ženklų ir šūks mėgįsiu toliau šį-tą pabrėž tvirtai galėjo laikyties.. Kai
vystės laike šiame pasauly augštesnio laipsnio, nes juk mų, prieš kuriuos klaupia ti.
kurios iš didesniųjų dr-jų
je. Tarpininkauja dabar ji medegiškasai kraštų stovis kitos tautos. Gal kas pasa Tęvų ir globėjų priedermės. jau buvo pradėjusios užsisai pas Augščiausiąjį musų nemažai priklauso nuo do kys, jog mažai tebuvo galvų, Tėvai ir auklėtojai lošia
imdinėti vertelgyste ir t.t.
maldose, sergsti nematomu riškojo stovio; naujai atgim kurias butų reikėję puošti svarbiausią rolę busimos Bet neilgai joms tebuvo
budu musų žingsnius, gelbs tų visuomenėje religijiniai garbės vainiku, o ploti tai kartos auklėjime. Jie tatai lemta vienybės laikyties ir
ti nelaimėse. Ne veltui jojo jausmai, nūdien pas dauge visai nebuvę kam, nes mažai sąžiningai privalo atlikti sa drutinti savo jiegas. Dėlei
garbė kasmet vis labiau au lį užgesę arba baigiantieji tebuvo didvyrių Lietuvoje... vo Užduotį, žinovo akimi pri
ga, maldos prie jojo kas gęsti, visi aiškiai suprastų O, mano mieli, veltui steng valo daboti jaunus mede kokios tai nežinomos prie
savo žemiškąją pasiunteny- čiausi nupiešti garsius musų lius, kurie ateityje išaugs į žasties, ar tai per pačių
kart vis karštesnės ir karš
tesnės kyla, prašančiųjų už bę prie augšto, prakilnaus, liaudies darbus, šis straips didelius vaisinius medžius. draugų nesusipratimą, ar
tarymo vis daugiau ir dau švento tikslo — sielos išga nelis nesutalpmtų jų (dar Privalo tankiai nugenėti dėl ko kito, prasidėjo tvergiau susilaukia. Jaunuome nymo. Pranyktų kerštai, ne bų) savo skiltyse. Paimk sausąsias šakeles, medelį ap ties naujos mažesnės pagel
žvairavimaisi rankosną knygą taip vadi kapstyti, ydant nenudžiūtų, binės dr-jos, kurios neturė
nė, kuri šaukiasi prie jojo apykanta,
viens ant kito, skriaudimai, namą: “Dzieje Litwy^Lie bet išaugtų į dailų vaisingą jo tiek draugų, kad galėtų
artinančioj’ nuopolio valan
Prasidėjo jų
doj’, tampa sustiprinta. visokie idėjiniai nesusipra tuvos veikalai), ten rasi ap medį. Tėvai privalo daboti, užsilaikyti.
Bažnyčios, susiviėnyjimai, timai, draskantieji jau be to rašyta musų didvyrių gar kokią mokyklą vaikai lanko, tarpe vaidai ir konkurenci
pašalinių tautinių priešų sius darbus, už kuriuos kokios dvasios mokytojai ir jos už draugus, nes kiekvie
draugijos ir kitokios rųšies
persekiojamąją
Tėvyne, jiems (didvyriams) priklau kokioj kalboj išguldinėjama nas gerai suprato ir matė,
įstaigos jojo globai pasive
dusios džiaugiasi pasiseki kaip kokie laukiniai vilkai, so liaurai nuo visos žmoni tikėjimo dalykai. Namuose kad tik didesnės pagelbi
įsivilkę J avių kailius — žo jos!
vaikai tegirdi visuomet pri- nės dr-jos gali tvirčiausiai
mu. Išmeldžia jisai nuo
džiu,
visa
eitų
tiesiu,
išga

Klaidingai yra sakoma, , gimtąją kalbą, tegul jąją vi laikyties. Tuomet apie drau
Augščiausiojo visiems, kas
ningu keliu prie laimės.
jog tarp lietuvių nėra kar sur naudojasi, te jos nesigė gijų pagerinimą negalima
tik nuoširdžiai prie jo šaužygių. Lietuvis iki Šiai dle- di vartoti net prakilniau* buvo svajoti nea ropėjotik
(Toliau bua.)
kiasi, net turi dangui* ma-

gauti daugiau draugų.
Taigi matome, kad mus
L. R. K. A. P. D. per šituos
praėjusius metus nuo užsi
mezgimo neikiek dar ir
šiandien nenužengė pirmyn.
Netik kad jos lig šioliai ne
sistengė neikiek prisidėti
prie kultūros pakėlimo, bet
ir pačios savo draugams jo
kio mokslo negalėjo suteik
ti, nes daugelis mus pagel
binių dr-jų dar ir šiandien
tebevaitoja ant mirtino li
gos patalo. Jeigu niekas nesirupįs apie jų būvio page
rinimą, nežadįs prie artymesnės pažinties-ir bendros
vienybės, tai ar ankščiaus
ar vėliaus jos turės perstoti
gyvavusios ir rupinties apie
savo draugų sušelpimą.
Draugijai pakrikus gi rū
pestis apie ateitį neprasiša
lina. Kaikuriems iš jų juk
jau pradeda žiūrėti į akis se
natvė, o žino kiekvienas,
kaip yra sunku sergančiam
beturčiui ir negaunančiam
jokios pagelbos. O čia se
natvė, senus į kitas draugi
jas nepriima. Kur dingti?
Susitarę keletas draugų ir
tveria vėl savo pagelbinę
dr-ją, ir tikisi ši naujoji jau
nebepairs. Bet dažnai ir vėl
tas pats atsikartoja, o visos
jų tvirtosios svajonės dings
ta. Toksai vienvalinis nau
jų dr-jų tvėrimas yra šian
dieninė mus pagelbinių drjų užkrečiamoji liga, kuria
užsikrečia ir senosios dr-jos
ir taip nieko naudingo ne
gali pradėti, nes turi žiūrėti
pačios į save, kad nepairtų.
Taigi ar negalima butų išmislvti tos ligos išgydymui
būdą, prašalinanti jos prie
žastį ir visas klaidas? Ar
ne laikas butų nusikratyti
nuo savęs tuos visus nesma
gumus? Už 10 metų prisiar
tina musų L.R.K.A.P.D. 50
metų sukaktuvės jubilėjus.
Kuom-gi mes tada galėsime
pasirodyti? Kaip tuomet at
rodys nuveiktieji musų dar
bai? Ar ir tada musų pagel
binės dr-jos neturės jokios
vienybės nei sanryšio? Ar
ir tada musų draugai jausis
vieni kitiems svetimais? Ne,
taip negali būti. Būtinai
reikia viskas sutvarkyti iš
anksto taip, kad per atei
nančius 10 metų musų pa
gelbinės dr-jos sueitų visos
į tvirtą L. R. K. A. P. D. or
ganizaciją, kad už 10 metų
linksmai, su tvirtomis spė
komis, galėtume apvaikš
čioti 50 metų sukaktuves.
Nors mes per tuos 40 me
tų išgulėjome nieko neveik
dami pagelbinių dr-jų labui,
nesistengėme neikiek jų pa
kelti ant aukštesnio civili
zacijos laipsnio, nesirūpino
me jų gerovės reikalingu
mu, taigi šiandien mes turi
me gerą progą tas darbas
pradėti. Mes, Newark’o R.
K. P. Dr-jų atstovai jau
rugpiučio 30 d. 1911 m., su
sirinkę apkalbėti pagelbinių
dr-jų reikalus, nutarėme,
kad išvengus tų visų šian
dieninių kliūčių, būtinai
šaukti L. R. K. P. Dr-jų
kongresas. Atsišaukėme vie
šai per laikraščius į visas L.
R. K. A. P. D., melždami jų
prisidėti prie musų ir daly
vauti busiančiame kongre
se. Musų atsišaukimas neli
ko tuščias. Iš daugelio vietų
gavome pritarimų mūsų
pradėtam darbui ir žadėji
mų dalyvauti. Iš sykio bu
vome manę kongresą L. R
K. A. P. D. sušaukti šitame
pavasaryje, vienok dėl tūlų,
priežaščių ir kitiems pata
riant kongresui paskyrėme
ateinantį rudenį, Rugsėjo
16 ir 17 dieną 1912 m., kuris
atsibus Sv. Jurgio dr-jos
svetainėje, 180—182 New

York Avė., Newark, N. J.
Musų siekis ir geismas yra,
kad kiekvienos R. K. pagel
binės dr-jos atstovas daly
vautų busiančiame kongre
se. Taigi mes Nctvark’o L.
R. K. Dr-jų atstovai kvie
čiame visas L. R. K. A. P. D.
dalyvauti drauge su mumis
minėtame kongrese. Mažes
nės dr-jos kurios neišgalėtų
siųsti arba tolumas kelio nepavelintų siųsti atstovo,
meldžiame siųskite nors sa
vo patarimus žemiaus pa
duotu adresu, arba per laik
raščius pakelti tuos klausi
mus, o kiekvienas toks Jūsų
patarimas su atida bus per
skaitytas kongrese ir tokie
patarimai daug palengvįs
kongrese
atsilankiusiems
atstovams.
Pasargos: 1) Kiekviena R.
K. Pagelbinė dr-ja gali siųs
ti į kongresą savo atstovą,
kad ir kuomažiausią. 2) Di
desnės pagelbinės dr-jos ga
li siųsti vieną atstovą nuo
dr-jos ir nuo kiekvienų 50
draugų vieną.
3) Svečiai
gali dalyvauti kongrese su
patariamu balsu. Kongrese
bus svarstomi maž dauk šie
dalykai: 1) kaip aprūpinti
draugus persikėlusius į ki
tus miestus, kad jie neliktų
draugijos nuskriaustais ir
kad jie negalėtų taip-gi iš
naudoti draugijų; 2) aprū
pinti tuos draugus, kurie
ilgą laiką sirgdami nebe
gauna iš dr-jos jokios pagel
bos, nes pagelba išsibaigė;
3) užlaikyti namą sužeis
tiems ir paliegėliams; 4)
remti imigracijos biurą ir
kur jo dar nėra, o ten yra
reikalingas, stengties jį įsteigti; 5) užlaikyti prie pa
gelbinių dr-jų knygyną ir
taip-gi organą.
Su pagarba
Kaz. Vaškevičius — pirm.
J. Brazauskas — Sekr.
Adresas:
K. Vaškevičius,
180 New York avė.,
Newark, N. J.
\

Sus iv. Liet. R.-Kat. Am.
Reikalai.
Seimas
Susivienyjimo
jau artinasi. Kuopos jau
renka delegatus į tąjį sei
mą; bet ar Susivienyjimo
nariai gerai apsvarsto, ką
rinkti į delegatus? Tas klau
simas gana svarbus, nes rišasi su lietuvių labu, su tik
ru Susivienyjimo tikslu. No
riu tad į tą dalyką atkreipti
visų narių atidą. Į delega
tus seiman, kiekvienas ge
rai supranta, kad reikia rink
ti žmones išsilavinusius,
šiek tiek apsišvietusius ir
suprantančius Susivienyji
mo tikslą. Jeigu tik tokius
rinksime į delegatus, tai
svarstymai seime visai ki
taip eisis, daug gero galima
bus padaryti ir tikrai Susivienyjimą įstatyti į apšvie
timo bei tautystės vėžes.
Gal ne vienas užklaus, iš
kur mes gausime tokius
mokslo vyrus? Čia, jeigu nė
ra, nereikia būtinai mokslo
vyrų, baigusiųjų universite
tą, bet suprantančių dalyką,
apsitrynusių ir norinčių tik
rai Susivienyjimui padaryti
kas gero.
Tokiais gali būti, duokim
sau, vargonininkai. Jie, tan
kiai su žmonėmis susidurda
mi, žino gerai jų dalykus, žinb jų reikalus ir visą kas ga
li Susivienyjimo nariams at
nešti naudą. Jie taip-gi pri
klauso prie apšviesteaniųjų
žmonių, nes, jeigu jis netu
rės jokio išauklėjimo, apj
švietimo, sujxratimo.iM^d

DRAUGAS

5.

AUKOS SV. KAZIMIERO SESERŲ
ir vargonininkauti. Tai-gi atiduoda p. Krušinskui, — nerašinėtų į laikraščius — dėldienį 14 d. balandžio, pas Susiv. Liet. R.-Kat, Amerikoje Įsteigto
VIENUOLYNUI.
priimta.
vargonininkas rinkti į dele atmesta.
kuopos sekretorių po No.
1886 m. konstitucija.
1 kp. Kasierius Paukštys, 36 kp. Kad Susiv. narys 103 Main st. Būtinai turi vi
gatus yra gera medega ir vi
IŠ LUZERNE, PA.
sam Susivienyjimui naudin prez. kun. Kudyrka, sekr nuvažiavęs į Lietuvą gautų si susirinkti ir atsivesti nau
Stambesnės aukos: Vaitulionis A. 5.00,
pomirtinę — priimta.
ga, tad reikia tik išnaudoti. Krušinskas — atmesta.
jus.
b). Kuriuos Susivieuyjimas, už padarytus Motiejūnas M. 3.00.
Po $1.00: Mačiulis A., Jančiunas J., Ig
padaro garbės sąnariais.
38 kp. Kad centro valdy
40 ir 41 kp. Dėlko centro
Apart to vargonininkai
Ant. Malinauskas, sekr. jam nuopelnus,STRAIPSNIS
natavičius
J., Savickis A., Valaitis J., Marcin
XV.
suvažiavę kartu padarys sa komisija nepagarsino at ba negalėtų kilnoti geleži
kevičius D., Pačiukonis K., Aleknavičius K.,
Seimu.
Dambrauckienė R., Ritelis M., Naujalis P., Pe
vo Sąjungos Seimą. Juk Var skaitų? — atidėta apsvars nio kapitolo be seimo nuta 24 kp. Minersville, Pa. —
trauskas A., Žilinskas V., Stankevičius Aug.,
1.
Kas
metai
įvyksta
S.
L.
R.
K.
Seimu
arba
Nedėldienį
21
d.
balandžio,
rimo — atmesta.
gonininkų Sąjungos reika tyti.
Jerašius J., Brukąs J„ Eidukynas B., Remeisusivažiavimas
prigulinčią
į
Susivienyjimą
de

kis A-, Paciulevičiutė A., Lenkunaitis J., Runlai, tai ir Susivienyjimo rei 43 kp. Jokio organo neno 38 kp. Kiek geležinis ka tuojau po mišparų Mainie- legatą nuo draugiją ir kuopą.
rių
salėje.
Būtinai
turi
visi
ri
—
atmesta.
2. Seimo tikslas toksai: a) peržiūrėti S«si- ta J., Rygelis J., Žekas M., Krakauckas J., Ge
pitolas atneša procentų —
kalai. Juk jų. konstitucijoje,
vienyjimo
reikalus; b) išplėtoti ir pataisyti gužis P., Sadauninkas V., Idenka M., Žėkas
susirinkti ir naujus atsives
47. Į pirmsėdžius išrinkti atidėta apsvarstyti.
kaip ir Susivienyjimo, stovi
konstituciją, c) išduoti naujas teises, d) iš B., Gegužis F., Vabolas J., Čekanauskas J.,
ti
prirašyti.
40
kp.
Kad
neaukauti
pi

žymiai apšvieta, tautystė. kun. Vizgirdą — atmesta.
rinkti naują ateinantiems metams Centro val Jankeliūnas A., Čekanauskas A., Jakavonis A.,
I vašaus kas K., Grumblys J., Savukynas M.,
J.
Mikutavičius,
sekr.
dybą.
47 kp. Kasierium išrinkti nigų be kuopos žinios — ati
Apie tą juk vargonininkai
Makevičius J., Černiauckas V., Urbanavičius
dėta
apsvarstyti.
Pasarga:
Seimas
neteisia
asmenišką
vaidą,
Jurgį
Miliauskį
iš
Mt.
Car

J.,
Utaras M., Urbanavičius J., Urbanavičius
tik ir rūpinasi. Žinome ge
11 kp. Waterbury, Conn. kam išmokėti pomirtinė ir t.t.
A-,
Černiauckas
K., Matulevičius T-, Vikmanas
40
kp.
Kad
kas
trįs
mėne

rai, kad muzika, giesmės, mel, Pa. — atmesta.
— Nedėldienį, 14 d. balan 3. Seimo dieną ir vietą garsina Susivienyji J., Jonušoniutė M. Smulkesnių aukų: $14.85.
54 kp. Priimti už organą siai garsinti atskaitą — pri džio, 1-mą valandą po pietų, mo Organas bent trims mėnesiams anksčiaus. Viso: $69.85.
dainos tikros lietuviškos
Kingstono parapijoje viso: $284.65.
tvarka:
dvasios sukelia žmonvse “Žvaigždę” — atidėta ap imta.
parapijinėj salėje ant antrų 4.1) Seimo
e
Prezidentas
atidaro
Seimą
ir
su
sekreto

40 kp. Kad centro sekreto
svarstyti.
prakilnus jausmus, sukelia
IŠ MASPETH, N. Y.
lubų. Meldžiama ateiti visus riumi priima mandatus nuo delegatą atvažia54 kp. Dvasišku vadovu iš rius nesuspenduotų narių be narius ir atsivesti naujus. vusiąją į Seimą.
tautystę ir veda kuonoarKolekta Bažnyčioje 10 Gr. 1911.
2) . Delegatai slaptu balsavimu, išrenka Sei
Stambesnės
aukos:
Kun. N. I. Petkus
čiausiai prie apšvietos. Juk rinkti kun. Miluką — atmes kuopos žinios — atidėta ap
Pranas Šopis sekr. mo vedėją ir du sekretorių; atviru-gi balsavi
svarstyti.
25.00,
Kaz.
Brusokas
10,00.
Po $1.00: Skudrieta.
mu išrenka mandatų komisiją, kasieriaus ir se nė R., Menkunas B., Ramanauckas
tik turėdamas išlavintus
Pr., Kun40 kp. Kad centro sekre 87 kp. Pittsburgh, Pa. — kretoriaus knygą peržiūrėjimui komisiją, ko
54 kp. Išrinkti į prez. kun.
dročiukė
M.,
Petruškevičienė
J.,
Ilukšiutė
U..
jausmus, galėsi turėti tikrą
torius nesikilnotų — atmes Nedėldienį 14 d. baland., misiją sutvarkymui kuopą įnešimą, komisiją Brusokas E.
Čepanonį
arba
J.
Rikteraitį,
apšvietimą, o prie to tikrai
skundą priėmimui ant Centrališkojo komiteto
Po 50c.: Kaladžius St., Tamošiūnienė K.,"
kasierium Nausiedą, sekr. ta.
presos komisiją ir du tvarkos dabotoju arba Pajaujienė
tuojaus
po
sumai,
bažnyti

O., Martišunienė U.
Smulkesnių
veda muzika. Gerai taip-gi
40 kp. Centro komitetą nės mokyklos buste. Kvie maršalkas.
Krušinską — atmesta.
auką: $11.44. Viso: $55.44.
žinome, kad visokius teatrus
3) . Mandatą komisijos raportas.
54 kp. Ateinantį seimą lai rinkti iš vienos apielinkės — čiama visi nariai.
4) . Įnešimų komisijos raportas.
bei kitokius prie apšvietimo kyti ten, kur prisirašys dau atmesta.
IŠ ŠV. AP. PETRO IR POVILO PARAPIJOS
5) . Skundą komisijos raportas.
St.
Kandrotas,
sekr.
HOMESTEAD, PA.
vedančius dalykus surengia giausiai narių — atmesta.
40 kp. Kad pomirtinė ir
6) . Telegramą ir laišką su linkėjimais nuo
pavienių sąnarių ir kuopą perskaitymas.
beveik vien tik vargoninin 60 ir 73 kp. Pirmo skyr. bertaininė mokestis pasilik
Iš Braddock, Pa.
127
kp.
Cambridge,
Mass.
7)
.
Įnešimą
išklausymas.
kai. Vienu žodžiu, Vargoni pomirtinę padidinti iki tų ta pati — atmesta.
Stambesnės aukos: Martinaitis J. 2,00:
8) . Skundą išklausymas ir jų išrišimas.
—
Nedėldienį
14
d.
balan

Šūkis
K. 2,00; Šeparauskis J. 1.50; Bliumberis
ninkų Sąjungos reikalai vi $200.00 — atidėta apsvars 40 kp. Kaip pasielgė cen
9) . Kalbos apie Susivienyjimo gerą.
J.
1.25;
Balaševičius P. 2.00; Džiaugys P. 5,00;
džio,
tuojaus
po
sumai,
po10) . Išrinkimas, jeigu neturi savo, organo.
sai arti rišasi su Susivieny tyti.
Semašius
A. 1.25.
tro komitetas ant balsavimo
bažnytinėj salėje. Kviečia 11) . Centrališkojo komiteto išrinkimas.
Po
$1.00:
Pustelninkas J., Stasiulonis J.,
jimo reikalais. Visų spindi
61 kp, Nubausti centro centro kasieriaus — atmes ma visus narius ir atsivesti 12) . Vietos Seimui ateinantiems metams iš Balčius J., Aleknevičius V., Mieliauckas T.,
rinkimas.
apšvieta, dora, tautystė. Jei komitetą už perkėlimą gele ta.
Patkauskas B., Skrebis L., Bendaravičius S.,
naujus.
•
*
13) . Naujojo Centrališkojo komiteto vardų Jokūbaitis K., Preidis J., Lukšis K., Butkus
gu tad vienoki siekiai, tai ir žinio kapitolo — atmesta,
40 kp. Tą ko daugiausiai
J. Jasinskas, sekr. apgarsinimas ir prižadėjimo nuo jų priėmimas M., Jezėnas J., Rudys J., Liesius B., Ačas J.,
reikia vienas kitą remti, kad
pildyti gerai jiems pavestuosius reikalus.
61 ir 70 kp. Dėlko K. Ra kuopos reikalauja pripažin
Visockis J., Liudvikas A., Banys P., Gailius
suvienytomis jiegomis per- dzevičių neužleista kasie ti, — priimta.
A., Karvelis J., Arnastauckas V., Rutkauckas
30 kp. Scranton, Pa. — 14) . Užbaiga.
K. , Čeponis J., Norkus A., Sapkauckas A.,
Pasarga
1.
Seimą
pradeda
iškilmingomis
Mivesi tuos bendrus siekius.
rium, — atidėta apsvarsty 40 kp. Centro komitetą Nedėldienį 14 d. balandžio šiomis, kurių išklausytų privalo susirinkti visi Adomaitis J., Petraitis A., Rumčikas P., Žvibas
rinkti tilt iš svietiškų asme 3-čią vai. po pietų, paprasto suvažiavusiejie delegatai.
Tas galima atlikti, ren ti.
K., Medelis A., Radzevičia P., Pampikas P.,
kant vargonininkus į dele 61 kp. Dėlko centro komi nų, išskiriant Dvasišką Va je salėje. Kviečiama visus Pasarga 2. Antroje dienoje atlaikoma gedu Budrys V., Alinskas J., Jakubauskas A„ Ado
Mišios už numirusius Susivienyjimo maitis K., Bubulas P., Šimkus J., Gelumbausgatus, nes tuomet jie susi- tetas nesusirinko pas Laibi dovą — atmesta.
narius ir nepamiršti naujus lingosios
sąnarius, į kurias privalo susirinkti visi dele kas V., Žilis K., Stonys D., Baltrušaitis A.,
Beržynskas A., Lukaševičius P,
Smulkesnių
važiavę apsvarstys savo Są nį, girdėdami jį serganti — 70 kp. Dėlko pinigai per atsivesti.
gatai.
aukų:
16.00.
Viso:
$76.00.
nešti
iš
Wilkes-Barre,
Pa.
į
jungos reikalus ir atneš atmesta.
V. Mačiulaitis, sekr.
STRAIPSNIS XVI.
Mahanoy City, Pa. — at
taip-gi gerą Susivienyjimui
IŠ DUQUESNE, PA.
61 kp. Dėlko centro komi
Delegatai.
naudą, nes suprasdami Su tetas nepranešė kuopoms, mesta.
29 kp. Cumbola, Pa. — Ne 1. Kiekvienas pirmojo, antrojo ir trečiojo
Stambesnės aukos: Vilčauskas V. 1.50. Po
sivienyjimo reikalus, galės kad bankos neišmoka čekių 7 kp. Kad suspenduoti sau dėldienį 14 d. baland., 4-tų skyriaus sąnarys gali būti išrinktas į delegatus. $1.00: Vitartas M., Pozingis J., Daukševičia
Guzauskis A., Baranauskas J., Bačkauskis
Seime gerai visą išrišti. Tš kasieriaus — atidėta ap- valiadirbius vieniems me vai. po pietų, pas kuopos se 2. Seimo delegatai turi turėti paliudyjimą F.,
M.,
Baranauskis K., Vencekevičaitė K., Lešnuo kuopos, kuri jį siunčia, ant paliudyjimo
tams, o 70 kuop. įnešimas kretorių.
to viso tad bus dviguba nau svarstvti.
činskis
A., Bernotas K., Vasiliauskas K., Kun
v
turi būti parašas kuopos prezidento, sekreto
pusei metų — atmesta.
drotą E., Rupšis A., Kundrotas E., Rupšienė
da: Susivienyjimui ir Varg.
A.
Koleskevičius,
sekr.
riaus,
vietinio
klebono
ir
kuopos
antspauda.
61 kp. Dėlko centro sekre 7—70 kp. Dėlko seimas ne
Gr., Jonaitis B., Jankauskas J., Bičkus J., BraSąjungai. Geriau dviguba torius suspenduoja narius,
3. Kuopos reikalavimus delegatai privalo zauckas J., Savickas K., Greičiūtė M., Jaku
įnešimų komisijai, kuri, sutvarkius,
nauda ir dar gera, negu vie nepranešęs kuopos sekreto 30 dieną Gegužio — atmes 85 kp. Chieago, III. — Ne paduoti
bauskas J., Eismontas A., Bakanauskas P., Ka
savo
laike,
paduos Seimui apsvarstyti.
ta.
na, o gal ir nekokia. Tai-gi riui — atmesta.
dėldienį 14 d. balandžio, 1- 4. Prie kiekvieno įnešimo delegatas turi teisę tilius L., Krištopaitis K., Katilius B., Bernotas
J., Galinis G., Garnius K., Sniukas R., Taka7
—
70
kp.
Vaikus
priimti
bet tik vieną kartą. Nėra aprybuota žauckas J., Motiejus K., Žalys V., Mažeika V.,
reiktų gerai tas apsvarstyti
61 kp. Dėlko centro kny į Susivienijimą — atmesta. mų vai. po pietų, Šv. Kry kalbėti,
ilgai kalbėti, gali kalbėti pakoliai pabaigs Aleknevičius B., Musneckis J., Povilauckas V.,
ir rinkti į delegatus vargoni gius galėjo gauti garbės sąžiaus parapijos salėje. Būti kaip
savo
kalbą, bet jeigu delegatas nekalbėtą apie Jankaitis S., Vitarta J., Bartkevičius K., Kar9-15 Nupirkti savo spaus nai visi nariai turi susirink reikalus
ninkus, o bus geros pasek narystę — atmesta.
tuom tarpu svarstomus, Seimo vedė pinskas J., Ceblauskas M., Maižė Petras, Vi
tuvę
—
atidėta
apsvarstyti.
jas,
dviem
delegatam reikalaujant, gali sulai tartas M. Smulkesnių aukų: $17,50.
mės. Patiems vargoninin 70 kp. Kad centro valdyba
ti, nes bus rinkimas delega kyti net pačioje
Viso:
kalbos pardžioje.
21
kp.
Organu
išrinkti
$64.00.
kams daryti atskyrium Są nesauvaliautų — priimta.
tų į 27-tų seimų.
5. Delegatas, norėdamas kalbėti, atsistoja,
“Žvaigždę” ar “Draugą”—
jungos seimas yra nelengvas
Aug. Saldukas, sekr. prašo pas Seimo vedėją balso, gavęs balsą lau
70 kp. Suspenduoti kun. atmesta.
IŠ HOMESTEAD, PA.
kia, kol antrasis Seimo sekretorius pašauks jį
dalykas, nes nuostoliai lai Pautienių ir JCrušinską už
Stambesnės aukos:
Tumasonis A., 2,00,
kalbėti. Tuomet kalba į delegatus su paguodo43 kp. Kad kasierius užsi113 kp. Wilburton, Okla. ne ir be karščiavimosi. Jeigu-gi nelaukdamas, Pikutis P., 2,00; Margevičius A. 1.50; Ambruko leidimas ir ištoliau susi išmokėjimą kokios ten po
statytų savo kauciją, o ne
F. 2.00; StaKoraitis V. 1.50; Janulevi— Nedėldienį 21 d. baland., kol jam iš eilės išpuls, mėgintų kalbėti, arba levičius
važiavimas daro kliūtis. An mirtinės — atidėta apsvars
čius
J.
3.00;
Jakucevičius J., 3.00.
bankos — atmesta.
kitą kalbantį delegatą trukdyti. Seimo vedė
1-mų vai. po pietų, P. Raišo jas yra įgaliotas, dusyk perspėjus, prašalinti jį
tra vertus kam naujas dar tyti.
Po
$1.00:
Pilišauckas P., Girdauckas J.,
21 kp. Prašymai sergan
Pockevičius St., Bulevičius A., Kupsčiutė V-,
bas dirbti, kuomet tuomi pa 73 kp. Įnešimus patalpin tiems pašelpos — atidėta salėje. Visi nariai ir iš kitų iš Seimo vienam posėdžiui.
6. Kiekvienas delegatas privalo būti ant visą Barauckas V., Saveikis A-, Bražinskas A-, Mučiu galima atlikti, tik reikia ti į laikraštį — priimta.
miestelių,
kurie
priguli
prie
apsvarstyti.
sesiją ir neišeiti iš salės be Seimo vedėjo leidi zikevičius J-, Savulionis J., Baranauckas J.,
Baranauckas J., Bagdžius J-, Blockis J., Urba
apsvarstyti to viso naudin 85 kp. Centro viršininkus 98 kp. Kad Susiv. skolin musų kuopos, privalo atsi mo, pakoliai nebus sesija pertraukta.
A., Bražinskiutė M-, Kajokas J-, Katgumą ir bendrus su vargo išrinkti iš Illinojaus valsti tų pinigus namams pirkti — lankyti ant susirinkimo ar 7. Jeigu koksai dalykas Seimo vedėjo yra navičius
leidžiamas balsuoti, kiekvienas delegatas gali kauckas J., Gudzinas J., Kerys M., Račkaus
nininkais siekius. Tad žiū jos — atmesta.
ba reikalus atlikti per laiškų balsuoti. Išlaimi toji pusė, kurioje nors vienu kas V-, Rasimavičius T., Radišauckas A-, Mic
atmesta.
kus J., Kašelionis S-, Šimkonis T-, Šimkonis J.,
rėkime kur naudinga.
rašant pas kuopos sekreto balsu bus daugiau.
91 kp. Kad centro valdy
Toliaus bus.
8. Seimo vedėjas balsuoja kaip ir kiekvienas Stankevičius P., Tamkevičius M., Janavičius
rių žemiaus padėtu adresu: delegatas,
Ne vargonininkas. ba pildytų seimo nutarimus
tik atsitikus lygiam balsą skaičiui A., Švedkauckas A-, Vencevičius J., Jakucevi'
— priimta.
Juozas Kandrotas, Box 33 abiejose pusėse, Seimo vedėjas balsuoja antrą čius T-, Visockis A., Visockiutė M-, Aučė J-,
S. L. R. K. A. Kuopos
kartą ir į kurią duos tuomet savo balsą, toji iš Janulevičius M., Suprikas S., Staškus A. I.,
91 kp. Dvasiškas vadovas
Wilburton, Okla.
Staškus A- II., Janulevičius K, Janulevičius
PRANEŠIMAS.
laimi.
laikys susirinkimus.
nereikalingas — atmetsa.
A-, Kaldušis J., Blaževičius P-, Bukauckas P.,
J. Bražinskas V., Baršiauckas J., Gu
Šiuomi pranešu, jog 27tas
93 kp. Dėlko “Katalikas”
21 kp. So. Boston, Mass. 77 kp. Svvoversville, Pa. Centrališkasai Komitetas ir jo priedermės. Navickas
dukas
Š-,
Bakaitis A., Katilius A., Baršiaucki
Seimas atsiliks So. Boston, yra siuntinėjamas visiems — Nedėldienį 14 d. balan Antradienį 16 d. balandžio, 1. Kas metai delegatai Seime išrenka:
O., Gudukas Z-, Naujokaitis J., Grefas J-, ŠimMass., gegužio 28-29-30 die kuopų sekr. ir šmeižia cen džio, pobažnytinėje salėje, 6-tų vai. vakare, p. M. Janu- a) . Centrališkąjį komitetą.
kaitė A., Neverdauckas A., Neverdauckas J.,
b) . Literatiškąjį komitetą.
\
Oraitis L-, Stankūnas S., Karužas J-, Daubaras
nas (May) 1912 m. Kuopos tro viršaičius — atmesta.
levičiaus
salėje,
ant
Bradric) . Aukščiausiąjį teismą.
ant 5-tos gatvės, tuoj po su
J-,
J., Davidauckas K, Kudys A., Kanturinčios 20 narių, gali siųs 93 kp. Kodėl ceptro val mos 12:30 po pietų. Kviečia ko. Reikia visiems ateiti, 2. Centrališkasai komitetas susideda iš pre čysJonaitis
J., Stašaitis K., Mišelis K., Balionis A-,
ti vieną delegatą, turinčios dyba nedavė atskaitų — at me ateiti visus narius, nes nes bus delegatų rinkimai. zidento, vice-prezidento, kasieriaus, sekreto Vaišnoras M., Stučka J-, Stankus J., Pikutis
riaus, dvasiškojo vadovo, knygiaus ir dviejų V-, Bardzilauskas A., Vebeliunas J-, Tumaso
50 narių taip-pat gali siųsti mesta.
Komitetas.
•
kasos globėjų
bus daug svarbių dalykų,
nis J-, Vizbaras M., Širvaitis P., Tamkevičius
3. Literatiškasai komitetas susideda iš trijų, F., Pavasaris P., Butrimavičius R-, Cibulskis
tik vieną delegatą. Kuopos
98 kp. Nupirkti farmą ir ypač apie busiantįjį 27-tą
išrinktų, asmenų.
A., Milunienė K-, Gedminas J., Minėtis B-,
kurios neturi paskirtos na įsteigti prieglaudos namą — Seimų.
26 kp. Miners Mills, Pa.— Seime
4. Aukščiausia Teismas susideda iš dvasiš Dimša P., Baikauckas J. Smulkesnių aukų:
rių skaitlinės, su centro vai atidėta apsvarstyti.
vadovo, kuris būva Aukščiausiame Teis $1405- Viso: $118.05.
P. Mikalauskas, sekr. Ketverge, 25 d. balandžio, kojo
me
prezidentu,
ir iš šešią, Seime išrinktų, as
dybos žinią, gali dvi susidėti
7-tų vai. vakare, pas p. No menų.
98 kp. Pinigus padėti į
IŠ WILS0N, PA
krūvon ir siųsti vieną dele Nevv Yorko anglišką banką
17-ta kp. Wilkes-Barre, reikų, 34 W. Thomas st
5. Prezidento priedermės:
Po $1.00: Adomaitis D-, Morkūnas P., Va
gatą. Seiman delegatai turi ant 4% — atmesta.
Pa. Nedėldienį 14 d. Balan Kviečiama visus narius ir a) . Daboti kad pavienės kuopos ir Centra
liukevičius
M., Remeikis P., Jeskovikas M.,
liškojo
komiteto
sąnariai
atsakančiai
pildytų
būti renkami sulig nuspren
98 kp. Kasierium išrinkti džio, 5-tų vai. vakare. Seno naujus prisirašyti.
Mierzinskas A., Norkevičia A-, Venckunas S-,
konstitucijos teises ir Seimo nutarimus.
dimų 26 seimo protokolo, p. Radzevičių — atmesta.
sios bažnyčios buste. Kvie
S. Kulikauskas, sekr. b) . Daboti kad sąskaitos, išmokamos iš Su Jezdauskis S-, Daugirdas P. Smulkesnių aukų:
sivienyjimo kasos, butų aiškios, su pažymėji $125. Viso: 11.25.
Baltimore, Md.
98 kp. Kas bertainį mokė čiama visi nariai atsilankyti
mais už ką ir kiek mokama, ir kad butą kasos
Su augšta pagarba
40 kp. Shenandoah, Pa. — globėjų patvirtintas.
ti po 5c. našlaičių sušelpi- ir naujus atsivesti.
IŠ CLAIRTON, PA.
Jonas Rikteraitis,
c)
.
Daboti
kad
sekretorius,
kasierius
ir
ka

Juozas Stulgaitis, sekr. Nedėldienį 21 d. balandžio,
mui — atidėta apsvarstyti.
Stambesnės aukos: Ambroza P- 2,00; Mišsos globėjai nelaikytų pas save reikalingų iš kevičia
S.L.R.K.A. prez
P- 2.00. Po $100: Ambrozaitė E., Ur
30 kp. Kad kunigai kaip
1- mų vai. po pietų, pobažny mokėti sąskaitų (bill’ų)38
kp.
Homestead,
Pa.
—
banavičiūtė T. Viso: $6.00turėjo, taip ir turėtų seime
d) . Daboti kad sąnarių mirties paliudyjimai
tinėj salėj.
Nedėldienį
14
d.
balandžio,
butų
su tikrais kuopos viršaičio ir lietuvių ar
balsus be mandatų — atmes
P. Karavojus, sekr. ba kitos
IŠ CAMDEN, PA.
tautos Rymo Katalikų kunigo para
Šv. Petro ir Povilo parapi
ta.
šais.
PROTOKOLAS
Po $100: Unikauckas P., Drąsulis J-, Stare) . Paskirti, vietoj apsirgusio, atsisakiusio šelskis A., Jankauckas J. 75c- Viso: $3-75.
30 kp. Kuopoms: Chica jos mokyklos buste, 12:30 49 kp. Reading, Pa. —
25-tojo Seimo Susivienijimo
arba suspenduoto, Centrališkojo komiteto są
gos, Clevelando, Pittstono vai. po pietų. Visi nariai Nedėldienį 14 d. balandžio nario,
kitą, kuris jo vietą užimtų, pakoliai anas
IŠ DRAVOSBURG, PA.
Lietuvių Rymo-Kataliku
už išleistus lapelius duoti kviečiama ateiti ir naujus 2- rų valandų po pietų pas pasveiks arba lig ateinančiojo seimo.
Po $1.00: Kučinskas J-, Kazakaitis K.,
Amerikoje, atsibuvusio
Kvie f) . Suspenduoti, laužančiuosius konstitucijos
papeikimą arba suspenduoti atsivesti. Bus daug svarbių kuopos prezidentų.
Adomavičia
J-, Leščynskas J., Mockunas B-,
teises
sąnarius,
kuopas
ir
Centrališkojo
komi

jo Birželio 7-toje, 8-je
reikalų.
čiama
visus
atsilankvti,
nes
v
1
Žukauckas
K-,
Stankus K. Smulkesnių aukų:
ant šešių mėnesių — atidėta
teto sąnarius lig ateinančiojo seimo.
ir 9-je dienoje, 1910
Juozas
A.
Tumasonis,
sekr.
35c.
Viso:
$7.35.
yra
daug
svarbių
reikalų
g) . Pakviesti Centrališkąjį komitetą nors
apsvarstyti.
m. mieste Ply
kartą
į metus, kad peržiurėjus sekretoriaus ir
Komitetas.
IŠ MCKEES PORT, PA36 kp. Kad kuopos siųstų 99 kp. Chieago, III. — Ne
kasieriaus knygas ir apsvarsčius kitokius rei
mouth, Pa.
tik vieną delegatą nuo 50 dėldienį 14 d. balandžio, Šv.
Stambesnės aukos; Motiejus Gabris 10,00;
kalus.
15
kp.
Chieago,
III.
—
Ne6.
Sekretoriaus
priedermės:
Černiauckas
K. 5-00; Andriukevičius M. 100.
narių ir nuo vienos kuopos Jurgio salėje No. 18, tuo
(Tąsa).
a)
.
Užlaikyti
geriausioje
tvarkoje
jam
pa

Viso:
$1600.
deldienį 14 d. balandžio, 12
99 kp. Kad vietinis klebo — atmesta.
jaus po sumai. — Kvh&čiama vai. po pietų, Šv. Jurgio sa vestąsias knygas.
Toliaus bus.
b) . Gautąją mokestį įrašyti į paskirtąsias
nas prižiūrėtų, ydant sąna 36 kp. Parūpinti pomirti visus narius.
knygas,
kurios
turi
būti
vedamas
pagal
bslkiĮėję,
ant
Auburn
avė.
ir
riai atliktų velykinę išpa nių blankas — priimta.
hf. Gurinskaitė, sekr.
ną formą.
32-nd Plaee.
36 kp. Kad pavieniai na
žintį — atmesta.

t118 kp.

DRAUGAS
CHARLES DICKENS.

Oliveris Tvvistas.
Vertė JONAS KMITAS.

t

— Ne, — atsakė mergina. — Aš to nepadariau už pi “Draugo” Agentai.
TAI LINKSMOS
nigus. Man užteks apie tai atsiminti. — Bet — duokit
Pavasaris
DIENOS,
Rev. J. Sutkaitis,
man ką nors, ką jąs nešiojat, — norėčia ką nors turėti — 2112 Sarah
bet
tik
tada.
kaip
Milingus
A
tavo
k&oo
prašai
uis kaip šiurkštų
st.,
Pittsburgh, Pa.
Ilemos falų—ligf, kuri vargina Vienok jei to iu*|>uriuryi>t. tai
ne žiedą, ne pirštinaites, ar skepečiukę — ką nors, ką aš
K. Strumskas,
Ilga vargins kūii| 18 vir&aus ir vidurių, naikins sveikuti ir
Brooklyn, N. Y.
gyvastį, teip be skursta n t iv* tik pavusurije, bet ir vakarę be
galėčia laikyti, kaipo atmintį nuo tokios saldžios panelės. 90 High st.,
geros sveikatos neturėsi Jokios linksmybės.
Juozas
Milašauckas,
Taip. Dieve jums padėk! Labanakt! labanakt!
■zn r\ |Il||T|Cę| nesveikuni|. bet nori
Forest City, Pa.
RflD JflUIlLol turėti )ink»ni| pava
Smarkus merginos sumišimas ir baimė, kad jos kas
T. Kizevič,
sarį, tai tAsigydyk, išvaryk lig| lauk IA kūuo, krau
neužtiktą nuo ko ji galėtą nukęsti, matyt privertė poną 3ox 167,
jo, nervų ir vidurių : o kad t| visk| padaryti, t.ii
Minersville, Pa.
atsišauk lietuviškoj kalboj prie tikro Daktaro Spe
M. Karbauckas,
pasirįžti, kad reikia ją tenai palikti. Tuoj davėsi girdėti
cialisto Klinikos, kurs pagal reikalų pritaikys spe«
52 G st.,
So. Boston, Mass.
clališkal geriausias liekarstas. kurios kaip fiiltl
atsitolinančią žingsnią atbalsys ir šneka nutilo.
saulės spinduliai išvarų Žiemos šaltį, teip ilgų
J. Mikutaitis,
išvarys lauk, be peilio, be sopulingų operacijų
Neužilgo po to dvi žmogystos pasirodė ant tilto. Ant
1327 Rebecca st., S. S.
Allegheny,
Pų.
viršaus trepą juodu sustojo.
Apturėsi tikra linksma pavasari ir gera sveikata;
J.
Bartoševiče,
džiaugsies kaip šimtai išgydytų dėkavodami. IŠ DAUGYBES nors keletu patalpinam:
— Palaukit! — sušuko panaite, klausydama. — Ar ji 4417 Marshfield avė., Chicago,III.
Albany, N. Y., 613 Livlngtton »l. Ant. Bimetas. AS.veikinu Philadelphijo. M.
mus šaukė? Man rodos, kad girdėjau balsą.
Kliniką ir dūkuvoju už geras liekarstas ir greitį išgydymą ilgos. Draugams ir pažįstamiems
M. Urbanaviče,
laike jų ligos visada rodysiu kreiptis prie J ųs. kad tikrai gali išgydyti.
— Ne, mano brangi, — atsakė p. Bronlow, nubudu 3ox 33,
Thomas, W. Va.
K. OlŠeviče, 1444 ROSS st., Carnden, N. J. Džiaugdamasi gera sveikata ir dūkuvoju
J. Antanaitis,
už iSgydymę no skreplįavimo. kosėjimo, skaudėjimo krūtinėje. Šonuoseirkitose kūno dalise.
siai atsigrįžęs. — Ji nepasikrutino ir nekrutės, kol nenu
3ox 22
Swoyers, Pa.
Kirs. M. Domslkene, 96 Crosby ai., Grand Rapids, Mich. Teip.sako: Nors ilgai sir
eisi va.
gau, daug visokių daktarų perleidau. — bet Philadelphio. M. Klinika Dr. geriausiai mau
J. Versiackas,
pagelbėjo nuo skaudėjimo strėnose, viduriuose, krūtinėje, raukose ir kitur.
Rožė Maylie dar vis gaišavo, bet senukas paėmė ją 65 Davidson st.,
Lowell, Mass.
Daugybė tokių padėkavonių ateina kasdien už išgydymų nuo:
Juozas Akevieius,
už rankos ir lengvai traukdamas nusivedė šalin. Jiems iš
nervų ir nusilpnėjimų, peršalimo ir kosėjimo, galvos skaudėjimo ir svaigimo, vidurių nesvei
P. O.
Silver Creek, Pa.
akią išnykus, mergina krito išdrika ant akmeninio laips Vincas Staseviče,
kumų ir užkietėjimo, sėklos nubėgiuio nuo saužugystės. greito pailsimo, negero ir sumuš’jimo kraujo, teip-put nuo limpunėių lytiškų ligų ir tam panašios rųšies VYRŲ nelaimių.
nio ir savo širdies sopulį išliejo karčiose ašarose.
349 Hamilton st..
Teip-pat MOTERŲ nuo y vairių skaudėjimų strėnose. baltųjų ir kitokių ligų.
KAFI NPPAi i PRIRIIT “““kiškai, tai paraSyk, o apturėsi r dų, pageibų ir
Grand Rapids, Mich.
Praslinkus nekuriam laikui ji pakilo ir silpnais, ne
nr*. J IrCunLI rnlDUI tikra, liekarstas, kurios gali tave išgydyti ir turėsi
Jonas
Leipus
LINKSMĄ
PAVASARĮ. Visada rašant adresuok teip:
lygiais žingsniais užlipo ant, gatvės. Nustebęs klausyto
1022 Bay st.,
Superior, Wis.
THE PHILADELPHIA MEDICAL CLINIC
jas dar kelias minutas stovėjo savo vietoje nekrutėdamas
Pr. S. Karzonas,
1117 Wa.lnut St.,
Philadelphia, Pa.
ir daug kartą atsargiai apsidairęs ir įsitikrinęs, kad liko 2422 W. 69th st., Chicago, III.
Valandos kasdien nuo 10 iki 4 po piet. Nedaliomis nuo 10 iki 3 p. p.
Ir vakarais nuo6 iki 8 Uturninkais ir PėtnyČioinis.
St. Petruškeviče,
tik vienas, jisai išpalengvo išlindo iš savo kartės ir užlipo
Del visuomenės naudos Pbil. M. Klinikas, išleidžia naujausia daktarišką knyga “DAKTA
RAS”; labai naudinga visiems. Kiekvienas apturės dovanai? kuris tik''už atsiuntimų pri
augštyn taip pat, kaip ir pirmiau, sėlydamas tamsiais pa 223 E. 6th st., Mt. Carmel, Pa.
sius virš padėtu adresu tik 4 cen. stampomis.
M. K. Petrauskas,
sieniais.
415 Middle st., Kenosha, Wis.
Užlipęs ant viršaus ir dar kelissyk apsidairęs, kad
A. Urbanaviče,
Tikras Lietuviškas Agentas. TfiMYKITE LIETUVIAI.
329
River
st.,
Plymouth, Pa.
įsitikrinus, jog nieks į jį nežiūri, Nojus Klaipolius šoko
Kelionė per jūres. Tūkstančiai
Juozas Podžukynas,
tūkstančių
mūsų tautiečių ke
bėgti žydo namuosna, kaip tik jo kojos įkabino.
1338 S. Canal st., Chicago, UI
i

Tąsa.
— Jisai yra augštas — kalbėjo mergina — ir drūto
sudėjimo vyras, bet nenutukęs. Vaikščioja selindamas
ir nuolatos žiuri per vieną ar kitą petį. Neužmirškite to,
kad jo akįs daug labiau indubusios, negu kitą žmonią, —
ir iš to vieno beveik jį galima pažinti. Jo veidas yra juo
das, lygiai kaip plaukai ir akįs, ir nors jisai negali turėti
daugiau, kaip dvidešimts šešis, ar aštuonis metus, vienok
vra išbliškęs ir susivalkiojęs. Jo lupos tankiai būva su
kandžiotos dantimis, nes jį kartais lyg drugys krečia ir
kaip-kada jis kremta net savo rankas — ko tamsta taip
pašokai? — tarė mergina staiga sustojus.
Ponas skubiai .atsakė, kad jis nežinąs, ar tą padaręs,
ir liepė jai kalbėti toliau.
— Daug to, ką aš jums pasakiau, — kalbėjo mergina,
— girdėjau nuo kitą viešbučio žmonią, nes aš jį mačiau
tik du sykiu, ir jisai vis buvo apsisupęs didele skraiste.
Man rodos, kad daugiau nieko neturiu apie jj pasakyti.
Palaukit, — pridūrė jinai. Ant jo gerklės, — taip augš
čio, kad galima tą matyti iš po kaklaryšio, — pasukus jam
galvą į šalį, — yra—
— Plati, raudona žymė, lyg butą nudeginta, arba
įpiauta, — suriko senis ponas.
— Kas tai yra! — sušuko mergina. — Tamsta jį pa
žįsti !
Panaitė suriko iš nuostabos ir valandėlę visi taip ty
n
liauja į prigimtų šalį ir iš tenai
Dom. M. Andrulionis,
atgal į Amerikų, o risi labiausiai
lėjo, kad klausantysis aiškiai girdėjo juos kvėpuojant.
XLVII.
65 Davidson st., Lovvell, Mass.
užganėdinti, kurie perka laivakor
— Man rodos, kad jį pažįstu, — tarė ponas, pertrau
tes pas:
Ant. Tuškėnis,
Baisios pasekmės.
kęs tylą. — Sulig to aprašymo turėčia jį pažinti. Pažiūrė
Box 116,
Plymouth, Pa.
Julius Bukantas,
sime. Daug žmonią yra ypatingai panašią viens į kitą.
Buvo tik dvi valandr iki prašvisiant. Toks laikas,
77
a
Endicott
st., Boston, Mass.
Gal pasirodys, kad tai ne tas.
kurį rudenyje tikrai galima pavadinti nakties mirčia: ka
Jonas Ramanauckas,
•O kodėl? Nes turi gerų prižiū
Ištaręs tą su nuduotu nedomumu, jis žengė porą da gatvės būva tykios ir tuščios; kada visi atbalsiai rodos 135 Ames st., Brockton, Mass.
Malonus viengenčiai lietuviai ir lie
rėjimų,
parankių kelionę, kad tar
tuvaitės 1 Jei norit turėt lengvą ir lai
žingsnią pasislėpusio šnipo linkon ir tasai aiškiai galėjo snaudžia, o ištvirkimas ir neramybė velkasi namo pasil
B. P. Miškinis,
tum
kaip
ir pačios kompanijos bo
kelionę į seną tėvynę Lietuvą ir
Montello, Mass. mingą
išgirsti, kaip jis suniurnėjo — “tai turėtą būti tas pats”! sėti. Toj’ tykioj’ valandoj’ žydas sėdėjo savo urve tokiu Box 124,
nenori būti nuskriaustu atvažiavęs tų pirkę laivakortes. Siuntimas pi
New Yojkan, tai kreipkis tiesiog pas nigų greičiausias ir pigiausias pa
F. B. Versocky,
— Dabar, — tarė ponas* sugrįžęs savo vieton, kas ga nuvargusiu, išbliškusiu veidu ir kruvinom akimi, kad iš 257 So. 33rd
st., So. Omaha, Neb. O. Bartašių. Jis visiems žinomas geras saulyj.
žmogus, užlaiko du ofisu: vieną Bos
lima buvo numanyti iš jo žingsnią atbalsio, — mergaitė, rodė esant ne žmogum, tik kokia biauria šmėkla, išlindu
Stan. J. Šaban,
tone, antrą New Yorke.
Parduoda
3 N. MAIN ST.,
Box 239,
Levviston, Me. laivakortes į visas pasaulio dalis ant
suteikei mums labai svarbią pagelbą, ir noriu tau už tai sia iš karsto ir piktosios dvasios nukankinta.
drūčiausių ir gTeičiausių laivų ir už
WILKES BARRE, PA.
Pr. F. Juškeviče,
atlyginti. Kuom tau galėčia patarnauti?
Jisai sėdėjo susikūprinęs pas šaltą ugnavietę, apsi 139 Jackson
pigiausias kainas. Siunčiame pinigus ir
st., Lavvrence, Mass išmainome aut amerikoniškų. Parūpi
— Nieko, — atsakė Nancy.
supęs senais, suplyšusiais drabužiais, atkreipęs žiūrą į
-NAUJA KNYGAname gubernskus pašportus iš KonsuJonas Galeckas,
— Liaukis taip kalbėjus, — tarė ponas tokiu malo pusiau gęstančią žvakę, kuri stovėjo šalia jo ant stalo. 122 So. lst st., Brooklyn, N. Y. lio. Parsamdome keleiviams kambarius
dėl nakvynės ir suteikiame kiekvienam
BIBLIJA.
Kun. A. Ežerskis,
niu balsu, kad galėtu pasiekti dar labiau užkietėjusią šir Dešinė jo ranka buvo pridėta prie lupą, ir, jam taip besė
visokias svarbias žinias nždyką.
5447 S. Wood st., Chicago, III.
arba šv. Raštas išleistas.
dį. — Apsvarstyk ir pasakyk man.
dint paskendusiam mintyse ir bekramtant ilgus, juodus
GEO. BARTAŠIUS
A. Kazlauskas,
Tik vienas šitas šventraštis yra
— Nieko, tamsta, — atsakė mergina verkdama. — nagus, rodėsi, kad bedantėmis savo smegenimis kremta 2227 Forbes st.,
Pittsburg, Pa.
katalikiškas.
Agentas,
Niekuomi negalėtumei man pagelbėti. Visa mano viltis šuns arba žiurkės nagus.
Kaštuoja $2.15 persiuntmui.
261 W. Broadway, So. Bostoa, Mass,
jau dingo.
Išsitiesęs ant grindą gulėjo Nojus Klaipolius, sun Union ticket agency.
Adresas:
— Tu pati nori ištrukti iš jos prieglobstės, — tarė po kiai užmigęs. Ant jo senis kartais atkreipdavo savo akis. Seniausia Lietuviška Banka Serai tone 558 Broome str., New York City.
Rev.
S. Paotieaius, Shenandoah, Pa.
ir Visoje Aplinkinėje.
nas. — Jaunosios tavo dienos buvo baisiai perleistos, jau ir vėl atgal žiūrėdavo į žvakę, kurios nudegęs, susiraitęs,
Agentūra Laivakorčių ant Geriausią
nos spėkos blogai suvartotos, ir tokios brangenybės su knatas ir lajaus lašai, ką krito ant staltiesės, parodė, kad
Linijų.
darkytos, kokias Sutvertojas suteikia tik vieną kartą, o žydo mintįs buvo užimtos kuom kitu.
Siunčia pinigus kas dien in visai, da
Honover Breuring Co.
lis svieto; taip-gi perka ir išmaino rijau išnaujo neduoda, bet — ateityje tu turi viltį. Aš ne
Ir ištiesų taip buvo.
Kankynės ir nepasisekimo sokius
pinigus. Išdirba visokius doku
'
Grynas
—
sakau, kad mes tau galime sugrąžinti minties ir širdies svarbaus jo užmanymo; neapykanta prie merginos, kuri mentus Amerikos ir Lietuvos teismuose.
atidarytas kas dien nuo 8-tos
romybę, nes tas gal tau sugrįžti bejieškant, — bet galė drįso tartis su svetimais žmonėmis; neužsitikėjimas tuom, ti Ofisas
ryto iki 9-tos vai. vak.
Elius, Alus ir porteris.
Nedėlioję: nuo lOtos iš ryto iki 5-tai
tume tau parūpinti saugią prieglaudą, arba Anglijoj, ar, kad jinai iš teisybės nenori jo išduoti; skaudus apsiriki valandai
vakare.
TIKRAS
LENK1SZ AS LAGER.
jei bijotumei čia pasilikti, kokioj’ svetimoj šalyj, — mes mas kas link atkeršvmo Sikes’ui baimė sugavimo, kančios
Atkreipkite savo atidų in produktų, Jūsų tautiečio iš
Adolf Blau,
ne tik tą galime, bet kuolabiausia trokštame tą padaryti. ir mirties; ir baisi pagieža, iš to viso sukilus, — tokios tai
dirbamų. Sandėliai Buttonwood, Wilkes-Barre ir
Prieš išaušiant rytui, pirm ne kaip ši upės atmuš pirmuo buvo sunkios mintįs, kurios greitai ir be paliovos nardė
Ūmiom Ticket Agency,
Nauticoke, o bravoras Danvillėj.
sius dienos spindulius, tu gali būti patalpinta tenai kur po Fagino smegenis, tuomsyk kada visokie nelabi užma iOS Lackawanna Avė, Seranton, Pa.
Emil Malinauskas, Managerls Ir Prezidentas
Taip-gi turime savo krautuvėje da»nepasieks tavęs sėbią rankos ir nepaliksi paskui savęs nymai ir juodžiausi tikslai knibždėjo jo širdyje.
Abu telefonai.
gybę visokiu maldaknygių ir svietiškų
■ygų visokiose kalbose.
jokio pėdsako, tartum vienu akimirksniu dingus nuo že
Jisai sėdėjo suvis nieko neveikdamas ir rodės visiš knygų
mės paviršiaus. Eikš! Aš nenorėčia, kad grįžtumei pa kai nepaisė, kaip laikas bėga, kol jautri jo ausis neišgirdo TELEFONAI Naujas 303 — Bell
sakyti savo sėbrams nors vieną žodį, kad nors sykį dirs- ant gatvės žingsnią.
DOVANA ANT VELYKŲ DYKAI!
SPUOGAI.
teltum ant to senojo urvo, kad atsikvėptum oru, kurs tau
— Ant galo, sumurmėjo žydas, karštligiškai nusi
line dūda, kuri graiPlėmeliai, šašialiai ir visoki vei Pirkite už $6.00 vertės musą žinomos
yra nuomariu ir mirčia. Pamesk juos visus, kol dar turi šluostęs išdžiuvusias lupas. — Ant galo.
na gerai ir aiškiai
do ir kūno nešvarumai pranyksta tabokos dėl cigarėtą ir išsirinkite sau
visokias muzikas ir
iš sekančią daiktą: Naujausia
laiko ir progos!
Jam taip bešnekant, tykiai atsiliepė skambutis. Jis kuogreičiausiai, jeigu tik kas var dovaną
dainas.
Kiekvienas
importuotas Fonografas su didele nike
gali turėti savo name
— Ji duosis perkalbėti, — sušuko panaitė. — Matai, nusėlino augštyn pas duris ir tuoj sugrįžo, vesdamasis tos pastilkas “Aknol”.
Tie tai viduriniai vaistai kuokoncertą. 2. Geriau
kaip ji nepasirįžus.
žmogą, apsisupusį iki smakrui ir nešantį rankoj’ punde nogeriausiai iščystina kraujų, o
sia Armonika vokiš
ko išdirbimo su na
— Aš apie tai neabejoju, mano brangi, — tarė ponas. lį. Kada nusivilko viršutinius trinyčius ir atsisėdo, pasi kaip žinoma nuo kraujo nešvaru
tom ir nurodymais. 3.
mo
visoki
kūno
nemalonumai
atsi

Puikus stalavas ni
— Ne, tamsta, aš negaliu, — atsakė mergina po trum rodė, kad tai Sikes.
randa. Šiuos vaistus reikia atskir
kelinis Laikrodis su
pos kovos. Aš prirakinta prie senojo gyvenimo. Neap
muzika,
kiekvieną
— Nagi! — tarė jis, padėjęs pundelį ant stalo. — Imk ti nuo visokių tepylų (mosčių),
kartą
muzikė
grajina
kenčiu ir biauriuosi juom dabar, bet negaliu jo pamesti. tą ir daryk su juo ką nori. Turėjau gana vargo, kol tą kurios tik laikinai pagelbsti, bet
10 minutą. 4. Vyriš
pastilkos
“Aknol”
panaikina
ki arba
moteriški
Turbut jau pertoli nuėjau, kad atgal grįžti, — vienok, — sugriebiau. Man rodės, kad galėsiu sugrįžti trims valan amžinai visokius spuogus, plėmus,
storai
paauksuoti
aš nežinau, jei būtumei į manę taip kalbėjęs nekurį laiką domis anksčiau.
laikrodėliai. 5. Stala
šašus ir taip jau kūno nešvaru
vi įrankiai gražioje
mus.
Tūkstančius
padėkonių
turi

atgal, tai bučia iš to tik nusijuokus.
Vienok — tarė ji,
Faginas paėmė pundelį, užrakino jį spinton ir vėl at me nuo ėmikų iš musų “Aknol”,
dėžutėje: 6 peiliai, 6
videlciai, 6
dideli
greitai apsidairius, — toji baimė vėl pas mane grįžta. sisėdo, nieko nesakydamas. Bet per tą laiką nenuleido nes kas tik ėmė tuos vaistus, tam
šaukštai, 6 maži, 1
Turiu eiti namon.
savo akią nuo vagies. Ir kada juodu susėdo viens prieš gelbėjo. Bet to negana; reikia pa
peilis sviestui 1 šaukštukas cukrui,
Už musą dovaną vien norime, kad pagiarsintumėt musą firmą tarp
čiam
pažinti
tų
vaistų
gerumų.
' — Namon! — atkartojo panaitė labai smarkiai išta kitą, tai Faginas pažiurėjo į jį taip persimainiusiu veidu Jeigu negelbės, sugrųžinsime jėk
jusą pažįstamą. Atsiąskite mums ant ran
ankos 50 centą pačtiniais ženklė
liais, o męs Jums prisiąsime 40 skrynučią tabako 4-ią gatunką už $6.00
rus tą žodį.
ir drebančiomis lupomis nuo nesuvaldomą jausmą, kac vienų tavo atsiųstų centų.
ir Jusą išrinktą dovaną. Likusius $5.50 užmokėsit gavęs tavorą. Kam
Kam-gi rodytis žmonėms su ne
— Namon panaite, — tarė mergina. — Į tokius na plėšikas nenoromis pasitraukė su kede atbulas ir pažiu
tavoras nepatiks gali jo neimti.
gražiu veidu? Kam-gi kęsti tuos
mus, kokius aš sau pagaminau viso gyvenimo darbais. tėjo į jį su tikru išgąsčiu.
EN6LISH ASIATIC TOBACC CO., Dept 34,115 7th St., New York, N. Y.
nemalonumus, o gal ir pajuoki
Mes turime skirtis. Manę gali šnipinėti ir pamatyti. Ei
— Kas darosi? — suriko Sikes. — Ko tu taip žiuri į mus? Atsiųsk kuonogreičiausiai
$1.50 ir tuoj atsiųsime tau šimtų
kit! Eikit! Jei aš jums kiek patarnavau, tai nieko dau žmogą?
pastilkų “Aknol” — lygiai tiek,
giau už tai neprašau, kaip tik to, kad mane čia paliktu
Žydas iškėlė dešinę ranką ir pagrūmojo drebančiu kiek reikalaujama tavo kraujo apmėtė ir leistumėte eiti savo keliu.
pirštu. Bet jo pašėlimas buvo taip baisus, kad ant valan švarinimui. Neatidėliok, bet šian
dien indėk į kopertų $1.50, užre
— Viskas dovanai, — tarė ponas atsidūsėjęs. — Mes dėlės prarado kalbą.
gistruok ir siųsk mums tuo adre
gal įtraukiame ją pavojun ilgiau čia pasilikdami. Gari ir
— Prakeikimas! — tarė Sikes, sučiuopęs sau už kru sų:
taip čia ją užlaikėme ilgiau, ne kaip ji tikėjosi.
tinės ir su išgaščia akyse. — Jis pasiuto. Aš čia turiu apie Aknol Remedy Co.
330 E. 15th Street,
— Taip, taip, — ragino mergina. — Jus mane uz- save apsižiūrėti.
New York, City.
— Ne, ne, — atsiliepė Faginas, atgavęs balsą. — Tai Dep. C. H.
trukdėte.
— Kokia gali būti pabaiga šios vargšės gyvenimo ne tu — tas asmuo, Bill. Aš ne — neišrandu tavyje kaltės.
CHICAGOJE.
— O, neišrandi, ar šitaip? — tarė Sikes rūsčiai į jį
sušuko panaitė.
. A. Norkūnas,
— Kokia! — atkartojo mergina. — Žiūrėk priešais, pažiūrėjęs ir aiškiai perkraustė savo šaudyklę į artymesLietuviškosios Sesers priima pas save mer
Vienatinis
Lietuvis
Išdirbėjas
panaite. Žiūrėk į tą juodą'vandenį. Kiek svkią skaitei nį kišenią. — Tai laimikis — vienam iš mus. O katram
gaites mokinimui ir išauklėjimui. Seminarijo
apie tokias, kaip aš, ką šoka į bangas ir nepalieka gyvo — man vis tik tiek.
je prie reguleriskojo mokslo, arba ir atskvvisokiu ženklu
sutvėrimo, kurs apie jas rupintąsi, arba apgailėtą? Gal
draugystėm, o y
— Nuo to, ką aš tau pasakysiu, Bill, tu busi dar ar
rium, yra mokinama, muzika, paišymas, siuvi
patingai: kokardų
už metą, o gal tik už mėnesio aš galutinai prie to prieisiu. šesnis už mane, — tarė žydas, prisislinkęs su kede arčiau.
nėjimas ir taip toliau.
guzikučiu
meta
— Nešnekėk taip, meldžiama, — tarė panaitė apsi— Ar taip? — tarė vagis, lyg netikėdamas. — Sakyk!
Reikale meldžiama kreipties prie Motinos
liavu, anameliotu
Apsisuk greit, nes kitaip Nancy pamislvs, kad aš pražu
raudojus.
ir padengtu celluPerdėtinės šiuo antrašu:
— Tas niekados nepasieks tavo ausą, brangi panele, vęs.
loid’u, šarpu, vė
ir Dieve apsaugok, kad turėtumei išgirsti tokias baiseny
— Pražuvęs! — suriko Faginas. — Jau ji gana pui
liavų ir Karunu.
Mother Superior,
kiai tą nusprendė savo mintyje.
bes! — atsakė mergina. Labanakt, labanakt!
Man pavestu, dar
bu. atlieku artisPonas užsigrįžo.
Sikes labai nenuvokiančiai pažiurėjo žydui į akis ir
ST. CASIMIR’S SEMINARY,
tUkei.
— Šia tau Čereslosl — sušuko panaitė. — Pasiimk jį nerasdamas ten užganėdinančio tai myslei išrišimo, nu
6700 Rockuiell St.,
Chicago, III.
dėlei manęs kad turėtum šiokią tokią pašelpą vargo ir tvėrė jį baįaįpm savo rankom už sprando ir smarkiai pa-
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Joną Nemeth’a

Lietuviškųjų Sv. Kazimero

Seserų Seminarija
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SAMSONAS
VEIKALAS 4-se AKTUOSE

Paraše Kun. J. J. iš R.

*
Veikiančios ypatos.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Samsonas.
Manue.
Izraelitas
Izraelitas (gali būti Levitai).

Trįs Pilistai (Pilistinai).
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Redakcijas Atsakymai.
-

m,KIMI* MIK'*

raunriCK**

’. t
p. Nesenai V. iš Athol, I
Mass. Jau apie tai buvo. Ne
tilps.

Pn. Michal Ihnat, tarptautinis kalnakasių sąjungos United Mine
Workers of America organizatorius, gyvenąs Pleasant City, Ohio,
rašo: “Pereitą pavasarį jaučiaus labai apsunkęs, nusilpęs ir pavar
gęs bet Severos Valytojas Kraujo organizme padarė Stebuklingą Atmainą, ir dabar jaučiuos taip, kaip kad
išnaujo užgimęs žmogus.
Severos gyduoles pažįstu jau apie dvidešimts dveji metai ,ir galiu paliudyti, kad
jie visokiuose atsitikimuose man pagelbėjo, kada tik juos vartoti teko.”

pp. Niufilės Antanui ir
Gudaičiui. Tilps sekančiame
numeryje.

Dabar laikas vartoti

PAJIEŠKOJIMAS.

Šešios kvortos deo

STEBUKLINGA ATMAINA:

TINĘS UŽ $1.00

SEVEROS VALYTOJAS KRAUJO

(SEVERĄ’S BLOOD PURIPIER)
Jieškau savo vyro, Motie
n
jaus Cigo, paeina iš Kauno
geriausias vaistas ir jiegų atgavintojas pavasario metu.
Kad Išplatinus žmonėse musų pa
skubusius gėrimus, pasiųsime kiekrie
gub., Panevėžio pav., Ramy
Du kalviu (viens iš jus bus Manue).
Prašalina sugedusį kraują. Gydo visokius išbėrimus ir spuogučius. Atgaivina
nam,
savo
lėšomis,
“ZANOL”
galos valsčiaus. Jis yra ma
7.
nupuolusias jiegas, kas paprastai šiuo metą laiku apsireiškia.
Šešias Pilnas Kvortas Degtines už $1.00
į «ilyg jūsų pasirinkimu.
Pasakykite,
žo ūgio, tamsiai geltoną plau
10. Žynė, Manue moteris.
i ko norite — Bye, Bourbon, Goru ar
Kaina
bonkai
$1.00
—
Prie
kiekvienos
bonkos
pridedama
lietuvių
kalba
knygutė
su
labai
ką, dirba viską iš kairės ran
11. Dalilė.
Sonr Mash degtinės, Gin, Eum, Peach,
naudingais patarimais.
Apple, Apricot ar Konjako Brandies,
kos, kalba švepliuodamas,
12. Levitas (Tas gali būti trečiuoju Izraelitu).
ete.t
treti metai kaip Amerikoje.
NEDUOKITE PIRKLIAMS DIDELIŲ PELNŲ.
Istoriškas veikalo paaiškinimas.
Išvažiuodamas paliko mane
Parodysime kaip. Męs esame prity
Parduodama visur aptiekose. Jei pardavėjas siūlytą kitokius vaistus, ne
rę degtinės dirbėjai.
Ir parodysime,
Lietuvoje
su
devynią
dieną
Samsonas buvo teisėju (sudžia) Izraeliaus; paėjo jis
imk, reikalauk tikrą Severos. Jei reikalingas specialis daktariškas patarimas,
kaip kiekvienas gal pasidaryti gėralus
namie,
SUTAUPINT
PENKIAS
iš giminės Dano. Jo tėvai buvo ilgus metus bevaisiai. kūdikiu ir 16 kap. pinigą.
rašyk adresu:
DEŠIMTA NUOŠIMTĮ PIRKLIU PEL
NO su pagelba “ZANOL” Ekstrakta.
Šventasai Raštas sako, jog Samsono motinai, o moteriai Pirmus metus atrašė kėlės
Įstatymų leista.
Parodoma į dvi miManue pasirodė angelas ir žadėjo sūnų. su tąja sąlyga, gromatas, o daugiau nesulau
nuti. Gėralas padarytas su “ZANOL”
yra labai skanus ir grynas.
Gauta
kad jisai butą nazarieju. Samsonas teisė Izraeliu per kiau nei kokios žinios. Gir
CEDAR RAPIDS
Aukso Medaliai Columbijos Parodoje.
Tūkstančiai
patenkirttų
vartotojų.
dvidešimtį metą ir teriojo Pilistinus kurie tada buvo už dėjau buvo Philadelphijoj,
IOWA
Gvarantuoja sulyg Suv. Valst. Gryno
vėliau Chesteryje, bet kur
valdę didesnę dalį Palestinos.
Maisto ir Vaistų Įstatymais, Serialis
No. 22115-A.
jis
dabar
randasi
niekas
ne

Pilistinai buvo tai gudri tauta, jie dėliai pergalėjimo
DR. J. W. ZIGMANTĄ
Pamčginimui Viena Kvorta Degtinės Dykai.
lsraelią išpirkinėdavo ginklus nuo ją ir kalvius pas savę žino. Per kitus girdėjau buk
Pamėginkite, kaip tik jus sau norite
LIETUVIS GYDYTOJAS.
jis
mirė,
bet
tikrai
nežinau.
ir
jeigu tai nebus geriausia degtinė,
viliodavo. Kaipo stabmeldžiai jie turėjo daugelį dievą,
R.H. Morgan 185 So. Washington st. Wilkes-Barre Pa.
sugrąžinkite likusią mums atgal mūsų
Jeigu
kas
žinotą
ar
jis
gy

o męs sugrąžinsime jums pi
tarp kurią Dagonas ir Astarte arba Astarotė užėmę buvo
BONA MORS Išdirbėjas Kepu Neseniai baigęs medicinos mokslą garsi kardinolo Wisemano apysaka. lėšomis,
nigus. Siųskite užsisakymus šiandien, o
vas
ar
miręs,
meldžiu
duoti
SODALITY
pirmą, vietą. Astarotę paveiksluose žymėdavo žvaigždė,
mes pasiųsime “ZANOL
SESIAS (6)
Vertė VYTAUTAS.
rių, Kukardų, Vė Philadelphijos universitete. Da
PILNAS
KVORTAS
DEGTINES
UŽ
man
žinią,
už
pranešimą
bar
atidarė
čia
savo
ofisą
ir
— kaikada karaliene dangaus sėdinčia ant liūto, su perkū
$1.00. Viską męs apmokame. Beikalauliavų,
Antspaudų,
priiminėja
ligonius.
Kaina $1.00.
kite, kokios rųšies tik norite. Dvylika
nu vienoje rankoje, — kitoje su skeptru (karališka lazda). duosiu $5.00 dovaną. Adre
Offiso valandos:
pilnų kvortų, $1.50; dvidešimt-keturios
Wpų
ir
kitų
tam
Iš ryto nuo 8 iki 10
Imantiems daugiau kaip vieną eg pilnos kovrtos, $2.80. DYKAI knygutę
Tiesiog sakant buvo tai paleistuvystės ir intrigos dieve sas:
Po pietų nuo 1 iki 3
zempliorių, nuleidžiamas didelis nuo- “Paslaptis ir Istorija Degtinės Dirbi
(Rymionu Vėlius).
STJAMtSMIHEDRAL panašių dalykų.
Vakare nuo 6 iki 8
timtis.
Gaunama pas:
mo Namie” pasiųsime kiekvienam, kurs
Mrs. Anna Cigas,
I tik suteiks mums savo adresą.
MOMTREAL.CAN
BEV.
V.
VARNAGIRIS,
Pilistinai turėjo teipos daugybę kunigą ir žymią.
Reikalauk KataUNIVERSAL 1MPORT CO.
328 So. Hicks st.,
PARSIDUODA.
812
So.
4th
St.,
Brooklyn,
N.
Y.
Eidami į karą imdavo su savimi dievus (stabus) ir klauz4730
Universal
Bldg. Cincinnatti, Ohio.
. liogo..
Bučernė ir Grosernė, su
Philadelphia, Pa.
davos visame žyniu. Taip-gi kituose dalykuose be žyniu
arkliu, vežimu ir su kitais
patarimo nieko nepradėdavo. Ją žynyčios buvo didžiai
įtaisymais, kas pridera prie
pagarsėjusios, taip kad ir iš tolimą kraštą svietas jas lan Pajieškau savo brolio,
Dr. O’Malley’s Methods
Povilo Gudaičio. Paeina iš R. H. MORGAN, tokios krautuvės.
kydavo (kaip Lietuvoje Rusnės žynyčią).
Išgydė tūkstančius ligonių nuo
Kas nori turėti gerą biznį
Dalilė buvo Pilistė. Pirmiaus dar jaunystėje Sam Kauno gub., Raseinią pav.,
Bupturos
Varicocelės
13 N. Main St,
Hydrocelės
Hemorrhoidų
tenepraleidžia
šios
progos.
Eržvilkio
parapijos
ir
Risonas buvo vedęs Pilistinę, kur jam prasikalto išduodama
Strlkturos
Nubėgimų
SHENANDOAH, PENN’A. Vieta gera ir lietuviais ap
Nužudymų
Kraujo užnuodijimų.
Pilistinams, išviko tą iš jo mvslės jiem užduotas reiški dikiškią kaimo.
Greitai, Galutinai, Nebrangiai.
gyventa o kitos tokios krau
Aštuoni metai kaip Ame
mas. Už ką jis ją apleido. Glaudimasis prie stabmeldžią
Jeigu tu negali ateiti, — rašyk, o jū
sų laiškai bus užlaikyti visiškai slaptai
tuvės čia nėra.
Tel. — Canal 2118.
moterių buvo priešais tikybiškas teises, už ką pabauda rikoj. Pirmiau gyveno Chi
ir bus atkreipta į juos didžiausia doma.
Juozas Kėblis,
Dr. Alei. O’Malley,
DR. A. L. YUŠKA.
Namų Ofisas: Tiktai Wilkes-Barrese.
nelenkė jo, nes per jas ir pražuvo.
Autorius. eago, III. Jeigu kas apie jį
158
So.
Washington
St.
1051
River
st.,
(Specialistas).
LIETUVIS GYDYTOJAS IB
girdėjo ar žino, kur jis yra,
Kur kalbama ir rašoma lietuvių kalboje
CHIBUBGAS.
W.
Fitchburg.
Mass.
AKTAS I-as.
arba jį patį, meldžiu pra Gydau visokias užsisenėjusias li
gas, vyrų, moterių ir vaikų nauj al
Dedasi Manue namuose iš Davo giminės paeinančio. nešti žemiaus padėtu adre siai
išrastomis gyduolėmis ir darau
visokias operacijas.
— vietoje vai. Saraa. Susirinkę vyresnieji Izraelitą ir Le su:
Gyvenimas ir ofisas.
Pranciška Giidaičiutė,
vitas. Tuomet jie vergavo Pilistinams.
1749 S. Halsted St.,
Chieago, UI.
407 Whitney avė.,
Wilkinsburg, Pa.
SCENA I7a.

W. F. Severą Co.

FABIOLE,

3 Izraelitai ir Levitas.
Manue. Ui, vai! didis vargas spaudžia mus ir bėdos:
Netekome ginklą, išnyko mąs tvirtybė.
Lobiu musą vergai yt savuoju rėdos.
Matyt nistį tur ant mąs dangaus Galybė.
Jahova! — kaltė mąs prieš akįs Sto v’ Tavo:
Plak smarkiausia rykšte te kožnas vaitoja!
Tik ne pavesk netikėliams laudies savo.
Kaip Tavo žadas musą tėvams kartoja.
Levitas. Taip! dabar laikas Jahovai aimanuoti:
Kad laimino — ne geras kitiems aukojot
Dievam, kurie ne gali pagelbos duoti.
Turėkit dabar ką, teisingai naudojaot.
Izraelitas I. Tiesa... ne maža tautos mąs yra kaltė ,
Bet pagal ją bausmę mes jeigu mastuosim.
Perilgai-rasi-mnuožmus priešas mus valdė.
Levitas. Teisybės reikalaujant, daugiau nustosim .
Izr. 2. Visokį ginklą Pilistas išviliojo.
Kuom apsiginsim, su kuom stosim į karą?
Amatninkai — kalvei prieg jo ir pristojo;
Mes netikę — teisingai Jahova bara!
Izr. I. Ai, vargas mums ir moterims ir vaikams musą!
Kas mus gelbės? — Maižiau, Jozau, Gedeonui
Pribukit iš tamsybių su pagelba jusą!
Ar jums ne rupi, kad vergai ant mąs ponai?
SCENA Ha.

(Įeina moteris Manue).
Moteris. Jus tėvūnai Viešpaties nežinot kelio,—
Štai Angels Jo suną man nevaisingai žadėjo
Geležis, sakė, ne lytės jo plaukelio,
Svaigumvną negers — vardą turės Nazarėjo.
(Išeina. Visi nusteba).
•
Manue. Palaimintas Jahova Galingiausis!
Izr. 1. Pasgailėjo Jis tavo vargo ir nelaimės.
Izr. 2. Matyt, tarp visą dievą Jis geriausis,
Izr. 1. Ir ką žadėjo — padarytie neatidės.
Levitas. Klausykit sunąs Dano! dar aš sumanau,
Ką Jokūbas jusą gyminei pranašavo;
Maižio knygose užrašyta taj’ radau:
Toji, sako, yra skirta dalis Dano:
Bus jis žaltys ir gyvatė ant kelio,
Žiegs drąsiai ir arkliui net į nagą,
Kad mestą jotą ant jo užpakalio,
Bet jis ne pus į išganvmo ragą.
Manue. Kas taj’ supras, jeigu tavo neparodįs išmintis.
Levit. Žodžiai anie reiškia: galybė neįveiks jo jokia,
Ir šarvuotas kris raitelis, su juom išdrįsęs imtis,
Įkandęs priešus patsai žąs-dalis lemta jam tokia.

50,000

Dykai
PIRMASIS LIETUVOS MOTERŲ LAIKRAŠTIS

„LIETUVAITE”
IR DOVANŲ 200

RUBLIŲ PRIEDO*)

išeina Kaune vieną sykį į mėnesį, kaštuoja tik

DU RUBLIU METAMS ===
Kaune ir visoje Rusijoje; pusmečiui vos tik 1 rubl., Užsienyje vi
siems metams tik 3 rub. su prisiuntimu.
Lietauvaitė talpina įvairius straipsnius apie dorą ir visuomenę.
Lietuvaitė talpina visokius dalykus iš moterų klausimo.
Lietuvaitė veda Literatūros skyrių, kuriame galima rasti: eilių, apy
sakų ir kitokių daiktų.
Lietuvaitė rašo apie įvairias mokslo šakas, paduodama moksliškus
straipsnius.
Lietuvaitė mokina, kaip reikia vesti moterų ūkė.
Lietuvaitė praneša, kas atsitinka gera Lietuvoje, Rusijoje ir Užsie
nyje
Į 1 '«M|
Lietuvaitė apsako Lietuvių Katalikių Moterų Draugijos veikimą.
Lietuvaitė siunčia visiems metams pietų sąstatą.
Lietuvaitė priima apgarsinimus, išreiškia atsigeriuimus, duoda at
sakymus ant įvairių klausimų.
Lietuvaitė privalo būti ant kiekvienos ponios, šeimynįkės, tarnaitės
motinos, mergaitės stalo, be jos tikrai kultūriška moteriškė gyvent
neprivalo.
Lietuvaitė nuo 1912 metų pradžios pradės jau trečiuosius savo vei
kimo metus.
Nesivėlikįte šį pirmąjį Lietuvos moterų laikraštį—Lietuvių Kat.
moterų Dr-jos organą, LIETUVAITĘ užsisakyti, skaityti, palaiky
ti, platinti, šelpti ir premijos 200 r. apturėti.
Lietuvaitės adresas: Kaunas Maculevičiaus namai prie Viešojo L.
K. Knygyno, Lietuvaitė. Pinigai meldžiama siųsti tiesiog į Redak
ciją “Lietuvaitės”.

1*) Kokiomis sąlygomis paskirta 200 rubl. “Lietuvaitės” skai
tytojai arba skaitytojui bus parašyta pirmajame “Lietuvaitės” nu
meryje 1912 metuose.

It doesnt pay to netflect
your Health
Ar atėjai kada namo drebėdamas, su
skaudančia galva, krūtinėje diegimais sope z
gale gerklės ir gulėjai kėlės savaites f

Dr. Richter’io

PAIN-EXPELLERIS
tas ištikimas senas nAminis vaistas duos
pagalbą ir prašalįs ilgą vargą jeigu
urnai vartosi.
Visuomet namuose turėk bonkutę.
Platų* nurodymai apvynioti apie
bonką. 25c. ir 5Oo. aptiekose.
Sergėkis pamėgdžiotų vaistų ir
žiūrėk ant Inkaro ir mūsų vardo.
P. AD. RICHTER

A CO., 21S Pearl St., New York.

Rlehtar'lo Conąn PlIlAe ,r»

ano viduriu aukl.Mlima. 2ta. lr Mo

Vysai dykai

dėl

Kožnas vyras be atidėliohna tur pareikalauti vienų, iš tu ste
buklingu knygų. Vyrai, katrie žada apsivesti — vyrai ligoti —
vyrai, katrie pasigėrė per mierą, katrie pareidava namo vielai ir
katrie pervirš davė sau valię — vyrai silpni, nervoti ir katrie prastoi
sava sveikata — vyrai, katrie negabė pri darba ir katrie ne gale
nauduoti pylnai linksmumą gamtos — VYSI TIE VYBAI TUR PA
REIKALAUTI VIENĄ IŠ TU DYKAI DUOTU KNYGŲ. Ta knyga
pasaikis kaip vyrai naikina sava sveikata, kaip jie užsikrėta ligoms ir kaip jie gal pylnai su-1
granžinti sava sveikata, stipruma ir energišknma i trumpa laika ir su mažais kaštais. Jeigu nori
būti vyras tarp vvru, ta knyga pasaikis kaip gali ta pasekti. Knyga ta pasaka kokiu budu tokies ligas, kaip:

Viru

REUMATIZMAS, NEGRUOMULAVIMAS VYDURIU,
Abelnas prastoimas spėkų, Užnuodijimas kraujo, arba Brantai. Triperis, Lytiškas nusilpneimas, žudymas gyvastinios sėklos. Naktinei nubiegymai sėklos, Nutrolimas vyriškumą, Sunykimas lytiška organa, Užsiveržimas
šlapinamoje kanalo. Organiškas ligas. Pasekme paleistuvinga gyvenimą. Pilvą, Kepenų ir Inkštu ligas
gale būti greitai ir aut visados išgyditas slapta arba sava namie.

Tūkstančiais vyrams palika sugranžinta TOBULA SVEIKATA, STIPRUMAS IB 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, apslvedis ar nevedis, sergantis ar sveikas turč žinoti. Netrotikiek sava sunkiei uždyrbtu piningu
ant paiku ir be vertės gydulu pakol ne perskaitistie tuos knygas. Knyga ta sučedis Jiums
ne viena doleri ir pasakis kokiu budu galetė stotis STIPRU, RESNU, SVEIKU VYRU.
Išpildik atsakimais, iškirpk ir siusk šen
dena ta dykini kuponą o męs prisiusma
jiums vieną iš tu brangiu knygų VYSAI
TYKAI IR UZ PACTA UZ'MOKIESMA.
Daug nerūpestingu gyditoju prispirs ■ KUPONAS NYKAI GAUTOS KNYflŪS.
gydimą ir gydulus siunta budu C. O. ■ Dr. JOS. USTER & CO., L. 604, 208 N. Fifth
Chieago, IIL
D. tas yra su apdėtu mokiesniu
GOTONT:—Alėtu ulinteresuotae jusu pasiulinimui dykai slunlr dara ta be ypatingai pa- ■
stos knygos ir noreCiau. jog jius ilsiustument man vieną
reikalavima sergančia.
M
ii tuo knygų.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■I

Mę,

tą niekados ne daroma.
Reikalaudami tą Itnvrą nuo muro
Ji ui nebusitė niekad
pareiga.
Siusk sava
adre i ėenden

Vardas ir pavardė.
Adresas.

S te j tas.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■B
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Gerai padaręs tu
džiaugies, o blogai
’ksti.
Visada tu busi linksmas, jeigu pirksi pas mus savo pavasarinius ir vasari
nius rubus. Bet gailėsies, jeigu pirksi kitur.
Mano puikus ir naujausios mados

Pavasariniai Garmentai
nuo $10, $15, $20 ir $25
Šitie siutai yra puikiausiai padaryti. Tatai nėra ko stebėties, kad visi juos
perka ir nusipirkę džiaugiasi. Netik kad tau sutaupįs $5.00. Bet ir rubus
čia gausi nepalyginamai geresnius.

LOUIS ROSENTHAL
ANT KIRBY’S

Toliaus bns.

«NM»u

UwA

a

.-z

DRAUGAS

tai tie galiūnai, tas alutis,
NAVATNI BUDAI.
Kada tu girdi taip daug
Wil^es-Barre
LIETUVIO KRAUTUVĖ
First National
degtinėlė. Kad ne tie, jisai Navatnas dalykas, kad
žmonią giriant didelius nuo
Pas mus galima
(Iš Wyomingo klonio apielinkės).
Deposit & Savings
BANK,
turėtą pinigą. Bet čia vis tas kiekvienas naujas gydymo
gauti .naujausios pelnus Stegmaier’io
PLYMOUTH, PA.
kai-kuriu nelemtas papro būdas, nors jis butu priešin
Gydytojai lietuviai.
mados laikrodėlių
BANK,
UŽDĖTA 1864.
tys, kad, atsiėmus “pėdę”, gas išbandytam medicinos
žiedų,, armonikų,
Nelabai dar seniai čionai
71 PUBLIC SQUARE,
skripkų ir visokių
reikia kėlės dienas neiti į mokslui, visados atranda
KAPITOLAS $100.000.00.
. psigyveno gydytojas Zigmuzikališkų ins
WILKES-BARRE, PA.
darbą ir tik saliunuose mai sau pasekėjus, kurie pajuo
trumentų.
Gerų
PERVIRŠIS
$250.000.00
lanta. Jisai pereitais mė
britvų, .drukuojatintos; kuomet-gi kišeniai kia bile kokį kitokį būdą. Iš
$150.000
lis pabaigė Philadelphijos
Didžiausia ir saugiausia Kapitolas
mų
mašinukių,
fotogratušti, tąsyk vėl dirbti. Taip tokią prasimanymu galima joms, historiškų iralbumų
i
Perviršis
$450.000
malda kningų,
iniversitetą. Moksle turėjo
Banka mieste.
laikas gražiai ir prabėga, o paminėt: šalto vandens gy popierų laiškams rašyti su pasi
Depozitai
$2.625.000
-arą pasisekimą, tad galime
Moka 3 nuošimčius nuo Moka 3-čių nuošimtį nuo sudėtų
kuomet atėjo straikai, tai dymas, elektrikas, masažus, skaitymais ir dainomis, sn drukuotais aplinkui konvertais, tuzinas
ikėties, kad ir gydyme tu- vargas ir čiupt už apykak
sudėtą joje pinigą.
dieta, tam tikri besimankš- 25c., 5 tuzinai $1. Perkupčiams
Joje pinigų.
•ės pasisekimą. Jauzdamas lės. Labai apgailėtinas tok
tvmai, įkalbėjimai, Chris 1000 už $6. Magiškos kazyros su alaus, ar tau neateina minBanka atdara kasdien nuo 9 ry
isai šiame miestelyje gerą sai gyvenimas ir nevienam
kuriomis gal išlosfi daug pinigų, tin, kad tai verta išbandyti Lietuviu Advokatas.
tian Seiense ir t.t. Nekurie $3.
to
iki 3 popietų. subatomis nuo
Kas norit mano naujo didelio
ietuvią būrelį, apsigyveno turi širdį susopėti, kad mu
iš šitą būdą yra geri kaiku- katalogo, prisiųskite 2c. markę ir tt.
—12 vidurdienyje ir nuo 7 vai.
Jonas S. Lopatto 9vakare
ą tarpe, vdant galėtą reika- są broliai nemoka gyventi,
aplankysite jį, o rasite daugybę
Pasiųsk ar telefonuok savo už
iki 8.
rioms ligoms gydyti, — bet naudingų
daiktų.
sakymų dabar.
47-48-49 Bennett Building,
’e teikti savo tautiečiams nepermato tamsaus laiko,
Galima
susikalbėti lenkiškai ir
kiti vra grynas nonsensas, Naujai išėjo iš spaudos labai Gryno maisto ženklas ant kožnos
ietuviškai.
nagelbą. Galima tikėties, neapsirupina iš laiko apie
Wilkes-Bare,
Pa.
arba net ir pavojingi. Ant lai reikalinga katalikams kninga skrynutės.
“Šaltinis”, su puikiais apdarais
kad lietuviai daugiausiai savo ateitį.
Norintieji pasiskolinti pinigu
mės, dauguma žmonią tiki kaštuoja $2. Kreipkitės ant šio
ant
pirmo mortgage, arba pirkti AR MOKI ANGLIŠKAI KAUKTI 7
kreipsis prie savojo, kur ga
STE8IA1ER BREVlNfi CO. namus lai kreipiasi.
O ką-gi galima pasakyti seniems vaistams, kurie per adreso:
lima susikalbėti savo pri
Dabar Laikas Moldatis!
W. WAIDELIS
apie taip gyvenančius, kurie ištisus metus suteikdavo li
Office
New
Telephone
37.
gimta kalba.
Geriausius rsnkvedžius Ir ioėyatss galite
turi pačią, vaikus? Kaip jie goniams
gauti, ii kurių pats per save lengvu ir pi
Brooklyn, N. Y Naujas Telefonas 977; BeU 422.
užsiganėdinimą, 112 6rind Srriet,
Residence 1100.
giu
budu gali išsimokinti angliškai kalbėti,
Dabar tad turime jau du tad atrodo? Ar tebegyvuoja
tik nereik tingėti.
kaip pavyzdžiui, Trinerio
1. ANGLIŠKOS KALBOS VAN® VELI S.
lietuviu gydytoju: seniau pas juos meilė, sutikimas,
Sutaisė J. Laukis, trečia pataisyto falėa, psl.
Amerikoniškas Kartaus Vy
94, kaina ............................................ ..
25c.
First
National
Bank
gyvenantį Dr. Varnagirį ir užganėdinimas ? Kad jaus
Plymautfa
National
2. RANKVEDIS ANGLIŠKOS KALBOS.
no Eliksirąs grumuliavimo
Pagal Ollendarf’a, Harvey, Maxwel) ir ki
Juozas Szukis,
dabar apsigyvenusį Dr. Zig mą negadinus, geriau užty
tua, sutaisė J. Laukis, pusi. 307, kaina 11.25
PUBLIC
SOUARE
Ta pati drūtai audimu apdaryta .... $1.5i
organą ligose. Nereikalinga
mantą. Lai jie pasekmingai lėti. Lai kiekvienas, kurią
3. KAIP RAŠYTI LAIŠKUS, termiškoje
BANK.
ir angliikoje kalbose. Sutaisė J. Laukis. šioWiIke-aBcarre, Pa.
bent ką kitą bandyt turint
Geriausias Lietuvys
'e knygoje yra daugybė laiškų visokiu.se reidarbuojasi musą tarpe.
i293,
:aluose ir atsitikimuose abej.se kalbose. Pusi.
sąžinė svyruoja, atsako sau indispoziciją, nustojus ape
kaina ..............
75c.
Kapitolas
su
perviršiu
Ta pati drūtai audimu apdaryto ... *1.Oi
FOTOGRAFISTAS,
UNITED STATES DEPOSITARY
ant tą klausimą.
tito, gavus užkietėjimą, gal
4. KIŠENINIS 2ODYNELIS, Ketuviškai$105.000.00.
angliškos ir angliškai-lietuviškos kalbų. Telpa
Straikai.
Broliai, lietuviai, žiūrėki vos skausmą, nerviškumą ir
apie 18,000 žodžių, parankus nešiotis kiseKAPITOLAS $375,000,00
Pusi. 151, grąžuose audimo apdaruo
Šitoji Banka prižiuroma niuje.
se, kaina ......................................................... 65c.
Jau antra savaitė kaip me geriau į savo ateitį; im neuralgiją, silpmuną, gelto
Tas
pats
skuros apdaruose ................... 95c.
Naujaa Telefonas 1070—R.
Suvienytąją Valstiją val 5. 2ODYNAS
lietuviškai-angliškos ir ang
•angliakasiai paliovė dirbę. kime pavyzdį iš tą lietuvią, ną veido spalvą ir kitas vi Perviršis ir nepa
20 E. Market
Wilkes-Barre, Pa.
liškai-lietuviškos kalbų. Sutaisė A. Labs, da
I turi pusi. 439, dalis II turi pusi. 835,
džios. Moka 3 nuošimčius lis
490,000.00
Visi labai ramiai užsilaiko kurie gražiai gyvena, kuriu duriu ligas. Aptiekose. Jo dalyta nauda
sykių 1274 puslapių, grąžei ir drūtai apdaryta,
kaina
............................................................. $6.00
nuo sudėtą pinigą. Galima Užsisakant
virš minėtas knygas, kartu rei
r net suvis neliūsta, nes ti namuose ramybė, sutikimas seph Triner, 1333—1339 S. Už sudėtus pinigus moka 3-čių
kę ir pinigus prisiųsti, o lėšas prisiuntimo
susišnekėti
lietuviškai.
aš
sapmokėsiu.
Adresas:
Ashland
avė.,
Chicago,
Tll.
««**€«*€€«€**«*€«*«**«*«>£
nuošimti.
kisi pabaigoje Balandžio ir meilė. Pažiūrėkime kaip
M.
J.
DAMIJONAITIS
G. N. Postlethwaite,
tad jiems lengva visos bė1 Merchants |
WM. S. Mc LEAN, President.
pradėsią savo darbą.
DR. ALEX. P. O’MALLEY
812-814 33rdSt. CHICAGO, ILL.
FRANCIS DOUGLAS, Cashier
iždininkas.
Specialistas.
Kai-kurie iš lietuviu, bijo- dos, kaip jiems vra gera. Ar
Nerviškų, Chroniškų ir specialių ligų
I
Banking
į Mandagus patarnavimas.
dami ilgą straiką, apleido gi mes visi tokiais negalėtu- vyrų
ir moterų. Ofisas 158 South Wa- #
šią šalį ir iškeliavo į savo tė- me būti? Busime, tik nuo shington St. Valandos nuo 9 iki 1 p. THE LACKAWAN NAS
;-r!^g.»rn~|-»-toSyĮ^ų ĮįI
nuo 6 iki 8 vakarais.
į
Trust
j
S
vynę — Lietuvą, bet turėda - šios dienos meskime girtuo m.,Rupturos
Parankiausi geležinkeliai Euro- Jišgydymas be operacijos
speciališkumas.
pon keliaujantiems. Linijos suei- įį
mi viltį nepoilgam vėl su kliavimą, o užšvietės links yra mano
ALBERT G. GROBLEWSKi,
Kalbama lietuvių kalboje.
na prie Trans-Atlantiškųjų laivų.
! Company, s
grįžti. Norinčią per strai mi saulelės spinduliai.
Nebrangiai perdavinėja bagažą
Savininkas ir Fabrikantas Geriausią
ir pervaža pasažierius.
kus važiuoti į Lietuvą atsi
,,Draugo” Spaust, gaunamos knygos.
< <T
IETUVIŠKŲ—LENKIŠKŲ VAISTŲ.”
rado gana daug, bet ne visi
Mahanoy City, Pa. 1
No. 1. Degtinė. Vienaveiksmis sce The Road of Anthracite
Vanduo skiepuose.
nos vaizdelis. Iš lenkų kalbos 3?
GENIAUSIA:į.VA\>JEC2Jv/Ą.
MEšLUNGIO
gali; ypatingai kai-kurie
(Kietųjų anglinių kelias)
vertė A. Vėgėlė. Labai puikus ir
GYDUOLĖ
Rodos
nėra
iš
kur,
bet
mu

SKAUSMO
KRU-I
jaunikaičiai bei vedusi e ji e
Trumpiausias kelias į Buffalo.
lengvas veikalėlis scenai.
NUO
Siulija geriausį būdų įdėji- *
1
TLNĖJE NUO
są
upelis
Susquehanna
vis
Tiesiai į Scrantoną ir Anglių
kurią šeimynos Lietuvoje
Kaina 10c. 4? Sritį. Tarpe Nevv Yorko ir Bu
STRĖNŲ SKAU
mui pinigų ir lengviausį bu- *
PATRŪKIMO
DĖJIMO, DEGI
ffalo penki traukiniai kasdien.
Dėlko tad jie negalėtą va kyla labyn, vanduo mušasi į 2. Katriutė. Triveiksmis dramos
dų
išsimokėjimui
mortgadžių
*
Tarpe
New
Yorko,
Chicago
ir
4l
AZMA
ARBA
MO
KRUTINĖJĘ,
paveikslėlis paimta iš liaudies
Vakarų keturi traukiniai kasdien JĮ.
ar vekselių, pigiau kaipo *
žiuotą? Mat, labai paprastas kraštus ir net pasiekė jau gyvenimo. Iš lenkų kalbos ver
GALVOS SKAU
DUSULIO
Uniment
Tarpe Nevv Yorko, St. Louis ir &
mokant taupimo fondams.
DĖJIMO,
tė A. Vėgėlė. Kaina
10c.
dalykas: neturi kuom už
nameliu,
Pietvakarių, kasdien.
STYVUMO
KATAROS,
Trumpas Katekizmas. Leng
Tarpe visų vietinių Punktų nuo- -<c
SPRANDO
Męs mokame nuošimčius £
lią užsimokėti, nėra pinigą, Į Prie gatvės S. Main van- 3.
latinis ir parankus susinešimas. Ž
UŽSISALDYMO.
vas ir prieinamas būdas vai
SKAUDĖJIMO
ant visų taupinimo depozitų $
Artymesnių informacijų apie kai
o čia, žinoma, niekas nesko- duo užliejo keletą skiepu ir kams pramokti katekizmų. Kai
NEURALGIJOS;
ŠONUOSE
ir prigelbsime jums įgyti na- *
nas, traukinių bėgiojimą, etc., w
NUO
lOe.
RANKŲ IR
liua. Ot ir vargas! .Tie užsi-i ten žmonių sudėti daikteliai, na
mus.
*
kreipkitės pas w
GERKLĖS
4.
Fabiolė.
Vytautas.
Kas
nori
ži

KOJŲ.
dirbti juk galėjo, galėjo su-Įvt antis po koki ežerą, ėmė noti krikščionystės įdomių pra
savo vietinį a- -Jc
Pradėk su mums taupimo $
SKAUDĖJIMO,
gentą arba rarokundas ir susipažink.
dėti pinigėliu, bot aršiausiai skiepe plaukioti.
džių teskaito šitų garsiųjų kny
Ypatingos Gyduolės.
gų. Kaina
$1.00
šykite pas:
t
Jeigu sergate užsisėnėjusiomis ligomis nuo kurių negali pagel

/IETINĖS ŽINIOS.

;ųų

5. Naminis Vaikų Auklėjimas.
Kiekvienas tėvas ar motina,
kurie rupiųasi geru vaikų išauginimu, kad iš jų vaikų išaugtų
geri ir dori žmonės, privalo ži
noti šios knygelės turinį. Kai
na
10c. i

GAMTOS GROŽYBE.
Tie aiškus spinduliai pažaro,
Grožė užraudusios aušros,
Ką dangą kruvinu padaro
Prie pabaigos dienos giedrios,
Saulutės — draugės nebetekęs
Palšai raudonas regratys,—
Liūdną žvaigždučių gludnios akįs,
Šviesos begęstanti sritis.—
Tie atbalsiai romybės aido,
Vėjelis ošiantis tykiai,
Vortinkliai, ką po orą skraido,
Dažais papuošti debesiai:—
Kaip tai gražu! Įsivaizdinti
Negalim nieko panašaus.
Gamtos grožė pavergia mintį
Tr traukia akį prie dangaus.
Ir lėtas balsas kalba vis,
Kad viską taip papuošė jis.

Jau laikas užsisakyti 1912 metams
Geriausias Lietuviškas-Katalikiš- i
kas Laikraštis.

“ŠALTINIS”
“ŠALTINIO” kaina:

Lietuvoje ir Rusijoje:

Amerikoje:

Metams 3 rb. — k. Metams 4 rb.
9 mėn. 2 rb. 25 k. 9 mėn. 3 rb.
6 mėn. 1 rb. 50 k. 6 mėn. 2 rb.
13 mėn. — rb. 80 k. 3 mėn. 1 rb.
Norint permainyti adresų, reikia
atsiųsti 20 k. ir būtinai senąjį ad
resų, kuriuo buvo gaunamas laik
raštis, arba jojo kopijų.
Siunčiant į Redakcijų laiškus ir
pinigus reikia padėti šitoks adre
sas :

J. K.

“ŠALTINIO” REDAKCIJA*i 7
SEINAI, SUV. GUB. *

Dr. KOLER

Model Cloak and Suit Co.

Tikrų vilnų Moterų Siutai padaryti iš puikiausių audeklų įvai
riose spalvose ir didume nuo 14 iki 44 vertės $20 00 dabar — $9 98
Moterų Siutai su atlosinėmis apykaklėmis ir aplemavonėmis
padaryti iš mėlynai juodo šaržo didumo 38 iki 46 specialiai dabar
tik---------------------------------------------------------- -------------------- $12.50
Moterų ir Merginų suknios įvairiose spalvose padarytos iš
puikiausių audinių muslininių, šilkinių ir kitokių pagal numažintas
kainas po $4 98, 6.98, 8.98 iki $25.00Moterų ir Merginų sejonai padaryti iš puikiausių audeklų ir
ševetų įvairiose spalvose ir pagrąžinimais po $1.98 lig $9 98
Moterų Jekės baltose, juodose, mėlynose ir rudose spalvose pa
daryti iš drobinių muslininių ir šilkinių audeklų nuo 69c- iki $2 98.
Moterų ir Merginų Lietaus Ploščiai (rain coats) didumo nuo 14
iki 48 visose spalvose nuo $1.98 iki $15.00.

Dabar yra geriauiea proga pirkti- Todėl visiems rekomenduojame čia pirkties sau visus rubus-

Model Cloak and Suit Co.
8UBATOJE BU8 DUODAMOS DOVANOS.

-t

Lietuvių

Gydytojas

Wilkes=Barre, Pa

Męs dabar esame po viršminėtu adresu ir tarime pilnų ir sa di
deliu pasirinkimu Moterų ir Merginų Ploščių, Siutų, Sejonų, Suk
nių, Jekių ir lietaus Ploščių (rain coats). Todėl męs užkviečame
tamstų ateitį ir paamtyti musų krautuvę.
Žemiaus tamsta rasi musų pasiulijimų nepaprastai
pigioms
kainoms įvairių rūbų, kurių išpardavimas būtinai turės užsibaigti
Subatos vakare.

245 So. Main Street,

Passenger Traffic Manager,

90 West Street,

D. M. GRAHAM, prez. $

D. F. GUINAN, Sekr.

*

S

Nevv York.

Bell Telephone, Dickinson 3

Nepaprastai Didelis Ir Pigus Išpardavimas Pas

245 South Main Street,

George A. Cullen,

Wilkes-Barre, Pa.
ATDARA VAKARAIS.

l4bU Al.. s*-

638 Penn Avė.
Pittsburgh, Pa.
Dr Koler garsinasi tavo tikra pravarde ir turi
,avo paveikslą Siame laikraityjs. Dr Koler yra
giiDija ir mokinusis Varšavoje Dr Koler prakti
kavo visuosa Varšavos iicoabuėinose. o paskuti
niais metais prieš išvaiiuojsnt į Ameriką buvo
ligonbutyje švento Lozoriaus, kur gydo tik prt/atiškas litas vyrų Ir moterų.
SIFILI iigydau vartodamas gyduole 6n6. didvIĮ išradimą
profesoriaus
prieš
sirilį
le;«n
■
‘
..Ehrlich
..................
Isif
'
kontl išbarimus ant vigo kūno. gedimą burnom
arba ferklšje, .linkima plaukų, laužymų kailių,
ateik, o ufzivietrijimaz kraujo sestos ir neatf.ikartos tavyje. Nelauk, kol vizai sublogsi ir kitua
užkrės! zavo liga.
Nenaturališkus IŠTEKBjIMUS visokiais bo
dais. kaip ir NAKTINIUS Utakšilmus. TRIPERĮ
ir kt išgydau j io dienų, o jai na, tai piniaus
sugrąžinu
NUSILPNĖJIMĄ ir visokiai negale, paei
nančia. ii SAUZAGYSTES prašalina JĮ .8 diena^
Ar jautiezi mažum. jog netari to. pačios vyriškas
spčkot kaip pirmiau? Jai taip, tai negaiinok
ba nusilpnėjimų reikia pergalėti, kad vii galėtum
boti vyru.
STRIKTURĄ arba susitraukimų šlapumo ka
nalo Iigydau | zt dienų ir tai ba skaudėjimo,
H YDROCELĘ arba vandeninu ruptnrų gydau
Į 30 minutų ba operacijos.
PŪSLES ir inkstų ligas, nno kurių randasi
diegimas kryžinio ir kirkininosa. apsunkinimai
nusišlapinimo (peršėjimas) ir da.etkai kitų ženklų
apie * kuriuos
apraiyt.
aš išgydau
■* “ligonis tino kaip---------------savo sistema ant visados
REUMATIZMĄ, spuogus, iunvotes. peraugas
šlakus. niežus, parkus, skrupulus ir visas kitas
odos ligas, paeinančias ii niaivietrinimo krauto
iigydau trumpam laika ir ligoniui nereik per
trauki savo darbo

“ — —

OFISO VALANDOS: nuo 9 ryto Iki 8:30 vikaro
Pėtnyčlomli Iki B popiet. Nedėliomis Iki 3
popiet Ateikit tuo|aus.

Dr. Ignotas Stankus
Vienatinis tikras daktaras-lietuvis Philadelphijoi
Į įrengė ligonbutį ir klyniką
, su laboratorija Philadelphii jos mieste. Tame pačiame
namo įrengė savo locną ap1 tieką, kurioje randasi naujo
I išradimo geriausi vaistai

bėt nė daktarai nė ligonbučiai, arba paslaptingomis ligoms, aprašykit man savo nesveikumą gerai ir aiškiai (be užslėpimo) nes
čion eina ne tik apie tavo sveikatą, bet labai tankiai, ir apie tavo
gyvastį (Atsiminkit, jog kiekvienas garbingas daktaras užlaiko pa
slaptį kaip ant išpažinties). Užtai nesigėdyk ir nebijok, rašyk tei
sybę, o mielai suteiksiu rodą ir 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 nuo 50
doL iki 150 dol. ant mėnesio. Uždarbį duodame knogeriausią. Taigi
rašykite reikalaudami agentūros. Kiekvienas lietuviškas štornikas
teipgi privalėtų užlaikyti visada musų puikias Lietuviškas gyduoles
savo štoruose ant pardavimo, kad musų tantiečiai reikalaudami ga
lėtų pas kiekvieną nusipirkti ir nereikalautų išduoti pinigus dova
na kokiems nors apgavikams tose aplinkėse. Stornykai, rašykite
pareikalaudami gyduolių, nes geras uždarbys ir parduokite musų
tyras Lietuviškas gyduoles, kuriąs męs gvarantuojame.
Rašykite
po antrašu:

ALBERTAS G. GRABLIAUCKAS,
0or. Elm & Main Str.,
Plymouth, Pa.

PASARGA: Mano ligon' būtyje ir klinikoj turiu po
i savo priežiūra svetimtaučiu
į daktarus specijalistus pagel
.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.

,;/i

Gydau Visokias Ligas.
įSu vena ir nauja metodą su
[chemiškais ir medicinos gy
duolėmis, su vandeniu (hy-1 j..
...
.
, . _
T i
drotherapy), kraujo skysti- šltas Paveikslas parodo, kaipDr. Ig.
mu (sorotherapy), su moks- Stankus su pagelba elektros šviesos!
lu psychologijos i psychothe- (X—ray) permato visą žmogaus kunąj
rapy), kaip tai žodžiais, nu ir atrauda pavojingas ligas.
rodymu, atkreipimu atydos
ir tt. Gydau su elektra f electrotherapy), X—ray (šviesa, permatanti visą ku
ną žmogaus), greita elektra (hyfretjuency) Galvana elektra, Faradėjaus elek
tra ir kitomis suvienytomis elektromis. Darydamas operacijas išgydau vist
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 paxekmingiausiai visokes ligas Ir daro viso
kes operacijas savo locnam ligonbutyje. Daktarišką rodą su teisingais pata
rimais duoda DYKAI,— ypatiškai par telefoną ir par laiškus beskirtumo^
kaip toli gyvenat; Amerikoje, Kanadoje, Anglijoje ir kitose šalise svieto.

DRAUGO”!
SPAUSTUVE

NAUJAUSIA, DIDŽIAUSIA IR GE-

= RIAUSIA GREITAI ATLIEKA zz

ĮVAIRIŲ ĮVAIRIAUSIUS DARBUS

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.

SPAUDINA
PIGIAI
K0NSTITU0UA8, PLAKATUS, TIKIETUS,

Katalikiškasai Lietuvią Bertaininis Laikraštis —
PILNŲJŲ BLAIVININKŲ ORGANAS

UŽKVIETIMUS IR KITOKIUS DARBU8

“ŠVIESA”

RAIDfiS STATOMOS DIDELE -NAU J AUSIOJO PATENTO-MASINA “LINOTYPE”

Eina kas tretįjį mėnesį k nygutės pavidale.
“Šviesos” kaina atsieina metams su prisiuntimu
50c.
Pilniemsiems Blaivininkams
40c.
Siunčiant į Lietuvą ir abelnai į Europą
65c.
*
Išleidžia kun. P. Saurusaitis,
46 Congress avė.,
L
Waterbury, Conn,

“DRAUGAS”

ADRESUOKITE

314 L Market St

ir~

Wilkes-Barre, Pa.
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