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LAIKO BRANGUMAS*

dymo Kristaus pažadėjimų:
“jūsų nubudimas pavirs į
Neužilgio ir nebmatysite džiaugsmą, o linksmybės
manęs: ir vėl neužilgio ir pa jūsų niekas neatims nuo
S.
matysite mane”. Paslaptin jus”.
gi, bet pamokinantieji žo
džiai. Šiame gyve'nime ma
tome V. Jėzų tik per tikėji
mą, bet, neužilgio, šis trum
k
pas gyvenimas pasibaigs ir
TREČIOJI NEDĖLIA PO danguje Jėzų regėsime vi
suomet. Šioji džiaugsminga
VELYKŲ.
J. E. Kardinolas Farley pa
Lekcija. I Pet., II. 11— žinia mus ragina, kad gerai šventino pirmą bažnyčią.
19. — Mieliausieji, meldžiu praleistumėm kiekvieną sa
Nedėldienį 14 d. balandžio
j ūsų, kaipo ateivių ir kelei vo gyvenimo tarpą.
iriame
vių, ydant susiturėtumėte Laikas yra brangus, nes Jo Eminencija Kard. Far
Jėzaus ley pašventino Saldžiausios
nuo kūniškųjų pageidimų, brangiausiuoju
kurie kariauja prieš dūšią; Krauju pirktas. Laikas yra Širdies naują bažnyčią New
turėdami jūsų gerą apsiėji brangus, nes paskirtas mu Yorke, pirrųą nuo pakėlimo
mą tarp stabmeldži, ydant sų išganymo darbui; kiek Jo Eminencijos į kardino
tuose daiktuose, kuriuose viename laiko tarpe galime lus.
jus apkalba, kaipo piktada pelnyti dangų. Laikas yra Po visų iškilmingų apeigų
rius, įsižiūrėdami į jūsų ge trumpas: tasai, kuris pras J. E. Kard. Farley pasakė
rus darbus, garbintų Dievą linko, negrįž, kuris ateis, gražų ir ilgą pamokslą. Pa
■plAGPAlĄ
5H0WS HOV) VSEBiaplankymo diepoje. Bukite mums da neprigul, šis gi lai gyrė parapijonis už jų uolų
AMD
UriOERGOO^ OF TlTANlC.
darbštumą
ir
pasišventimą
kas,
tai
tik
trumpas
tarpas,
tat pasidavę visokiam žmo
W£R£TQRN OFF
SU0lĄEreGeO
FORTION OF ICE6ERG.
giškam sutvėrimui dėl Die momentas, nuo kurio amži- katalikų bažnyčiai; taip-gi
vo: Ar tai karaliui, kaipo nastis gal prigulėti. Ko ne išreiškė didelį džiaugsmą,
■PHOTOGriA^M © (Tj yT>He
CO
prakilniausiam, ar tai kuni veiktų pasmerktosios pra kad katalikų skaitlius Ame
gaikščiams, kaipo jojo pa- garan dūšios, jei tas laiko rikoje žymiai kįlą.
siųstiemsiems keršyti pikta momentas jųjų atgailai butų Šv. Tėvas ir kardinolai iš
dariams, o garbinti geruo- suteiktas ?
arlaivis “Titanie” sutiko mirtiną smūgį, atsidurdamas į milžinišką ledinį kalną, kaTaip didžiaus
reiškė gailestį.
šitls. Nes taip yria Diever ' Laikas yra ~ nesugrąžina
me žuvo 1596 gyvastįs ir neapsakomai dideli turtai.
valia, ydant gerai darydami, mas. Ką veikti turime, jei Rymas. Bal. 17. — šv" Tė
nutildvtumėte paikų žmo blogai jį praleidome? Pri vas šiandien priėmė auden“Titanie” po sudužimo žmonių laukė apstoję visą
nių neišmanymą. Kaipo Iiuo valome jį atgaila atpirkti. cijon Jo Excelenciją antvys važiavo tuo laivu, nes rodos ką-tik nepakliuvo. Vienok
si, o ne kaipo turėdami liuo- Dievas suteikia mums laiką kupį Bonzano, busiantį apaš jokios priešingos abejonės milžiniškas “Titanie” tokių tuoj pradėjo skęsti ir be prieplauką. Tyla ir neramu
veik į keturias valandas jau mas viešpatavo juose. Ne
sumą už piktybės uždangą, Jojo rūstybei permaldauti, tališkąjį pasiuntinį į Suvie negali būti. Tasai tad perdi- kalnų nesibijojo.
bet kaipo Dievo tarnai. Vi ir J o įžeistai teisybei atly nytas Valstijas, kuris 19 d. delis užsitikėjimas ir prive Naktį Balandžio iš 14 į 35 buvo ant marių dugno — nu vienas iš jų laukė gal savo
balandžio laivu “Koenig da prie taip nelaimingo at dieną, 10 vai. 40 m., staiga skendo 2:20 m. naktį.
tėvo, motinos, brolio, sesers,
sus paguodokite, brolybę ginti.
Albert
”
iš
Naples
išplauks
sitikimo.
“ Titanie’as” visas sudrebė Priežastimi to taip greito sunaus, dukters, bei kitų gi
mylėkite. Dievo bijokitės, ‘‘Jus vaitosite ir verksite,
“Titanie” išplaukė iš jo ir perstojo ėjęs. Žmones nuskendimo buvo trūkimas minių. Norėjo įsitikrinti ar
karalių gerbkite. Tarnai bu o svietas džiaugsis”, tai New Yorkan.
kite paklusnus ponams vi Viešpaties palikimas jojo Šv. Tėvas pakalboj su Southampton, balandžio 10 iš miegų pabudę, išbėgo žiū laivo dugno, per kur staiga išsigelbėjo jo mylimieji gi
sokioje baimėje, ne tiktai mokiniams. Per kentėjimą Mngr. Bonzano vardu visos dieną, turėdamas su savimi rėti kas čia galėjo atsitikti, pradėjo mušties vanduo. Įsi- minės. O! daugelis iš jų ap
geriems ir tykiems, bet ir panašiais Jam tampame, ku katalikų bažnyčios išreiškė išviso 2,340 asmenų. Išva- ir išvydo tik didelius ledo gavęs vanduo, tuoj pasiekė siriko, daugelis tuščiai, ap
nelabiems. Nes tai yra ma ris pasirinko kentėjimą ant didelį ir gilų gailestį link žiaVęs iš vietos, “Titanie” šmotus gulinčius ant laivo didžiai įkaitintą laivo maši sipylę ašaromis grįžo na
lonė, jei kas dėl sąžinės Die žemės. Jojo visas gyvenimas žuvusiųjų ant laivo “Tita- drąsiai plaukė į New York’ą ir prieš save nepaprastą le neriją, kuri ekspliodavo ir mon, nes “Carpathia” tik
vuj e iškenčia vargus, netei nuo gimimo Betlejaus kūte nic”. Šv. Tėvas, sako, karš ir vis kasdien didino savo do gabalą, ledinį kalną. Visi tokiu budu padalino laivą į trečią dalį visų teparvežė.
tai meldžiasi už nelaimėj žu jiegas, kasdien ėjo smarkyn, suprato, kad “Titanie’as” dvi pusi, tuomet jau laivas Išsigelbėjusių,
kuriuos
siai kentėdamas.
lėje, iki mirimui ant Kalva vusių dūšias.
su didesniu smarkumu ėmė “Carpathia” parvežė ap
rijos kalno, buvo nepertrau Vėliau, atsisveikindamas, nes norėjo parodyti, kad ji užvažiavo ant ledinio kalno,
sai ne vien savo didumu, bet niekas nemanė kad čia leistis dugnan, ir gabeno su skaitoma tik 745 asmenis.
Evangelija. Jon. XVI, 16, kiama kentėjimų eilė. “Rei
Šv.
Tėvas
išreiškė
linkėji

drutumu ir gražumu yra pir butų koksai pavojus. Tik savimi likusius ten žmones Daugiausiai tarp jų yra mo
—22. — Anuomet tarė Jė kėjo Kristui kentėti ir taip
zus savo mokiniams: Neuž ineiti į savo garbę”. Mes gi mus ir velijo Dievo padėji mas laivas, bet ir savo grei tuomet įsitikrino apie pa Toj’ vietoj’ ant marių pasi terįs ir kelioliką vaikų; vyRodos nelaimė jį ne- vojų, kada išgirdo tarnauto liko tik luoteliai su pulkeliu rų-gi tik kelios dešimtįs.
ilgo, o jau neregėsite manęs, Kristaus mokiniai ar galime mo Mngr. Bonzano darbuo- tumu.
vse.•
ties
Amerikos
katalikų
nau
jų balsą “Moterįs pirmyn”, alpstančių žmonelių ir šau- Tarp jų skaitoma 210 laivo
ir vėl neužilgo, o pamatysite būti buosi nuo kentėjimų,
dai.
Iš priežasties šios žiemos t. y. pradžia žmonių gelbėji kiančiujųsi prie Aukščiau tarnautojų. Išigelbėjusieji
mane: jog einu pas Tėvą. jei norime su Kristumi būti
didžiai buvo suvargę ir di
šalčių ne tik Amerikoje, bet mo, nes laivas jau skęsta siojo pagelbos.
Kalbėjo tada kaikurie iš jo danguje? “Te, su šv. Povilu,
Padėjimas
yra
gelbėti
pir

delė
dalis visiškai sirgo, nes
Kuomet “Titanie” susi
ir kitose šalyse, ant Atlan
mokinių vienas kitam: Kas svietas bus mums nukry
vandenyno atsirado la miausiai moteris ir vaikus, o dūrė su lediniu kalnu, davė prie tokios baimės, šaltyje
tai yra, ką mums kalba: Ne žiuotas, o mes svietui”.
Didžiausias sviete laivas tiko
bai daug ledų, ne tik čionai tik vėliausiai vyrai gelbsti į visas puses žinią apie ne išbūti keletą valandų, kovo
užilgo, o neregėsite manęs, Svietas, tiesa, sako Jėzus,
"Tltanic
”
žyvo.
susidariusių, bet ir iš toliau si. Luotų prie laivo buvo tik laimingą savo padėjimą. Į jant su mirčia, tai geležinis
ir vėl neužilgio, o pamaty linksmįsis, bet mes to nepaisite mane, ir jog einu pas sinkim. Trumpos nusidėjė 1,596 žmoniiį turėjo sau apsirinkti amži atplaukusių. ^Tiejie ledai, jū 20 ir tai ne visi geri, dėlto pagelbą “Titannic’ui” sku žmogus turi kristi. Buvo ir
rėmis vaikščiodami, susi- galėjo pagelbėti tik moteris binosi “Baltic”, “Virginia” taip, kad kelios moterįs įli
Tėvą? Kalbėjo tadą: Kas lių linksmybės, nereik jiems
nojo llsejimosl lietą Atlantiko
kritiša vienas prie kito ir ir vaikus, vvrai-gi beveik vi “Olympic”, “Carpathia” ir pusios į išsigelbėjimui luo
tai yra, ką kalba: Neužilgo? pavydėti, bet pasigailėti.
vandenyno dugną.
net kaip ir kalnai kokie pa si žuvo. Koksai tai buvo įspu kiti laivai, bet nė vienas už tus atsiskyrė su šiuo pasau
Nežinome, ką kalba. O paži Tuščia svieto garbė, apgaIŠGELBĖTA 745 ASMENIS
sidaro, o užtikus šalčiui jie dis, kokia tai baimė ir šir tektinai nebuvo arti ir dėlto liu ir buvo palaidotos van
no Jėzus, jog jo klausti no vingi jo turtai, nykstančios
sušąlą, kaip ir suauga į vie dies skaudėjimas sukilo. Mo negalėjo į laiką suteikti pa denyje. Gydytojai, apžiūrė
rėjo, ir tarė jiems: Apie tai linksmybės. Jei Kristų sek
Jau pereitame musų laik ną ledą — kalną, kurio dide terįs skyrėsi su savo vyrais, gelbos. Pirmas iš tų laivų ję, 140 iš jų didžiai sergan
klausinėjate tarp savęs, jog
dami vaitojame ir verkia raščio numeryje buvo pažy lė dalis vandenyje gub, kita- vaikai su tėvais ir tai jau pagelbon atvažiavo “Carpa- čiųjų nusiuntė į ligonbučius.
pasakiau neužilgo, o neregė
me, musų skausmai virs mėtas tasai didžiai nelaimiu gi kyšo lauke. Plotis tokių ant visados. Skyrėsi, bet ir Jthia”, bet jau buvo pusan Kaip pasirodo, jūrių bango
site manęs, ir vėl neužilgo, o
džiaugsmais.“ Vėl jus pama gas atsitikimas, t. y. nusken ledinių kalnų taip-gi kar patįs netikri buvo apie savo tros valandos nuo “Tita- se, draug su “Titanie’u”
pamatysite mane. Ištikro,
tysiu, sako Jėzus, ir links dimas didžiausio pasaulyje tais neapsakomas būna. To gyvastį, nes tokiam nera nic’o” nuskendimo. Tad to dingo 1,595 žmones.
ištikro sakau jums, jog jus
mįsis jūsų širdis ir jūsų laivo.
kių tad ledinių kalnų, kaip miam vandenyje eiti į mažą milžibiškojo laivo jau nere Tarp jų yra daug garsių
verksite ir raudosite, o svie
linksmybės niekas nuo jus Laivas “Titanie” buvo di pastebi laivai, šiais metais luotelį be greito pagelbėji gėjo, rado tik tuos nelai vyrų: didelių politikierių,
tas linksmįsis, o jųg nuliūdę
neatims”.
džiausias pasaulyje žmo gana daug buvo matyti ant mo vilties. Atsirado iš mo minguosius vos gyvus, plau- biznierių bei milijonierių.
busite, bet jūsų nubudimas
Ne
taip
išeis
su
svieto
pa

niems vežti laivas. Ilgio tu minėtojo vandenyno, ir di terį? ir tokių, kurios suvis kiančiojus,
yt kokiuose Daugelio tautų žmonių bei iš
pavirs džiaugsmu. Moteriš
sekėjais
—
jųjų
dabartinės
rėjo
882
1
/)
pėdos,
pločio
92^
nenorėjo
skirties
su
savo
džiai reikdavo laivams dalukšteliuose
“Titanie’o” keleto kraštų.
kė, kad gimdo, turi nubudi
linksmybės
virs
skausmais.
ir
105y
2
pėdos.
Savyje
galė

vyrais
bei
giminėmis,
atsi

boties, kad nesusitikus su
luotuose. “Carpathia” tuoj Kiekvienas turtuolius ar
mą, nes atėjo jos valanda;
bet kad pagimdys vaikelį, Kas jiems iš kūno pageidi jo sutalpinti 3,000 žmonių, tokiais kalnais ir nepakbu- rado ir vyrų, kurie ramiai paėmė tuos išsigelbėjusius žymesnis vyras norėjo pa
jau neatmena savo sopulio mų, turtų ir garbės, kuriuos neskaitant tarnautojus, ku vus į jų nagus, nes tuomet gelbėjo tik moteris suvis žmones, prirengė jiems vie bandyti važiuoti tuo taip
apie savo gyvastį nemany tą ir rūpindamiesi jų gerove saugiu ir puikiu laivu, bet
dėl džiaugsmo, jog užgimė daugiau už išganymą bran rių apskaitoma į 860 asme išlikimas jau abejotinas.
gino,
jei
įkris
į
pragarą?
nų.
Visas
jo
subudavojimas
Su tokiu tad lediniu kalnu dami.
bei nuraminimu, vežė kas nelaimingas bandymas.
žmogus ant svieto. Ir jus tad
taip
buvo
stiprus
ir
rodos,
Mums lietuviams verta pa
Kadgi
butų
žmonės
iš

susitiko
minėtas laiyas Norinčius-gi vyrus būti greičiausiai į New York’ą.
dabar, tieRa, turite nubudi
mą, bet vėl regėsiu jus ir mintingi ir apie savo pabai gerai sutaisytas, kad net “Titanie”. Jį tai nuo tokių nai pirma moterų išsigelbėti Ketverge, Balandžio 18 die žymėti, kad žuvo taip-gi ten
linksmįsis jūsų širdis, o jūsų gą pamąstytų: su kantrybe vadydavo jį neskęstančiu ledinių kalnų persergėjo sulaikė laivo tarnautojai ir, ną, 9 valandą vakare, “Car- h
linksniuv bės
iinilims jįe kariautų gyvenimo karę laivu. Dėlto kiekvienas drą prancūzų laivas “La Tou- net tris, būtinai norinčius pathiri” priplaukė New Yor zapas Montvila. A.
ir su viltimi lauktų išsipil siai ir pilnai nžs įtikėdamas
(Seka ant H to pualai
įlipti pinu moterų, nušovė. ke prie krašto. Tūkstančiai
unito jusi?.
i

n

i.mfit 11

kunigas

a.

raine”,

<

t

kuris

patsai

taip-gi

r.-į*

Jun

kun.

on. Eidamas nusinešė Vil visoje apylinkėje yra žino stangiomis giesmėmis. Kaip rodos “Gyvenimą V. Jėzaus Lietuviais rūpinosi kiek jis būti pavyzdžiu ir kitiems. Ir
niun krepšį kiaušinių par mas. Jo garsumas be abejo tai malonu buvo bažnyčioje Kristaus”. Net į Ameriką galėjo ir mokėjo, ir anaiptol p. L. G. daug būt galėjęs iš
duoti. Vienoje Vilniaus gat paeina nuo buvusio čia gar per .Velykas, kuomet išmo parsitraukė savo turtingą jų nežemindavo. Kaikurie mokti nuo Atholieeių, jei
vėje jis sutiko gražiai apsi saus kunigaikščio Sopiegos, kytas mergaičių būrelis gie kngyną, kurį buvo apdrau- AVoreester’iečiai veikiai jo butų bent mėnesį tarp jų
taisiusį ponaitį. Ponaitis kurio buvo čia didelis dva dojo įvairias giesmeles. Lai dęs į $10,000. Tiesa, nabaš pasigedo. Patįs AVorceste- pagyvenęs.
(1) Praeitą žiemą skai
Vilnius. Svarbus rinkinys. dausia: “Ką neši?” “Kiau ras, ir jam bemaž prigulėjo Waterburiečiai nenuilsta ir ninkas gal buvo kiek puikus riškiai priešai atvažiuodavo
ir
į
viską
žiurėjo
iš
aukšty

toliau
darbuoties,
o
matysi

visas
Skuodo
miestas.
Da

šinių
parduoti
”
,
atsakė
so

vėliau pas jį su reikalais iš tant lietuvius Athol’o mies
Liet. Mokslo Draugija grei
bių
žemyn.
Dėlto
tai
jisai
me
malones
pasekmes.
bai*
jau
čia
to
dvaro
nėra
nei
dietis.
Ponaitis
sako:
“
Ge

AVorcesterio.
Vieno laišką te rasta 800 asmenų. Praei
tu laiku gaus senai pažadėtu
J. S.
daug prietelių nei neturėjo. man pačiam rodė. AVorceste- tą mėnesį man atsilankant
didelį vabzdžių, peteliškių rai, aš pirksiu, tik reikia pir žymės, žemė visa išparduota
Jis gyveno atsišalinęs nuo rio gi “niezaležninkai” buk Athol’yj’ priėjo penki šim
ir drugių rinkinį. Surinko jį ma suskaityti, kiek jų yra. žydams ir taip žmonėms.
svieto, kaip genijai, atras stengėsi jį sau už kleboną tai suaugusių -žmonių vely
Jurbarko (Raseinių ap.) Tu turėk rieškučias, aš dė Vietą, kur buvo rūmai, vos
GARDNER,
MASS.
dami jį per žemą jin kištis. gauti ir dėlei to rašinėjo kinės išpažinties. Balandžio
apylinkėse kunigaikščio Va- siu ir skaitysiu”. Tas turi galima pažinti, ir tai tiktai
I
Kuomet Gardner’yj’ keli vyskupui ir apaštališkam menesyje vėlei prieis neto
silčikovo dvarų prižiūrėto les krutinę rankas, o panai- iš pasakos senųjų žmonių,
jas Vinogradovas, rusas. ;is vis skaito ir deda; pridė- nes rūmų murai patekę val A.. a., kun. Jui. Radzevičius. parapijonai išsitarė buk delegatui. Jei neklystu, da liese šimto. Taigi p, L. G.
Tas rinkinys yra dabar Pe o iki barzdos, vos tik turisi. džiai, žymiai sumažinti, nu Velykų rytą, Balandžio 7 kun. Radzevičia pasisavino ir dabar jo ofise ant stalelio apskelbė vietinius lietuvius
terburgo Mokslų Akademi Paskui tas “ponaitis” ėmė imta visas viršus su stovylo- d., 10:30 vai. iš ryto šv. Juo parapijos pinigų, nabašnin guli "AVoreester’io “niezalež- astuoniais sykiais mažiaus
negu jų išteisybės yra! Ko
joje, kur visa paženklinimą; skvernus užkišo už juostos, mis, palikta vos vien apačia, zapo parapijos klebonijoje kas tuojaus juos patraukė į ninkų laiškas.
teismą už garbės įžeidimą.
kiu tikslu?...
kur
dabar
gyvena
šventikas
A.
a.
kun.
J.
Radzevičia
visą
atsegiojo
ir
nuėjo.
Žmo

labai reti gyviai bus palikti
mirė vietinis lenkiškai-lie(2) kad Athol’o lietuviai
A a. kun. J. Radzevičius mirė 43 metų amžiaus, išbu
Akedemijos muzėjuje, bet gus stovi ir nežino, ką dary ir jo tarnai. Garsus kuni tuviškos parapijos klebonas
budu buvo tikras lietuvis. vęs suvirs penkioliką metų nėra didesni girtuokliai pa
didesnė to rinkinio dalis — ti. Ilgai dar butų stovėjęs, gaikštis Sopiega mat prigu kun. Julius Radzevičius.
rodo kad ir tas, kad neturi
apie 8,000 visokių gyvių — jei ne sargybinis, kurs niuk lėjo prie lenkmečio maištų Nabašninkas sirgo dėvi Daug kalbėti nemėgo, ge kunigu.
Amerikos jisai nemėgo. savo karčemos, nors turi sa
bus atiduota L. Mokslo telėjo kupron — kiaušiniai ir per tai prisiėjo jam netik mas savaites: išpradžios riau mėgdavo klausyti ir jei
Tiesa
sakant, jo pamėgimo lę. Į pilnųjų blaivininkų
Draugijai. Atiduota jis bus subirėjo, ir žmogus pasiliuo tai atsižadėti Skuode dvaro plaučių uždegimu, kurią tai nepatiko kitų šneka tai tie
definicija buvo labai plati ir draugiją priguli 35 sąnariai.
— mylimos savo gyvenimo
dalimis. Išrūpinęs tą svarbų savo.
ligą įveikė, paskui-gi para siok ir išreikšdavo; gi to ne
sunku tokį pamėgimą pa (3) Kad Atholiečiai mėgs
“Viltis”. vietos, bet ir kitų dvarų.
rinkinį L. Mokslo Draugijai
lyžiumi, taip kad negalėjo užtekus pakilęs palikdavo
žinomasis musų veikėjas, Vilkaviškis. Paskutiniais Miestelėnams, Skuodo užra kalbėti nei judintis. Nabaš draugiją. Nors nabašninkas liesti. Iš to atžvilgio gal ta skaityti parodo, kad ir
kiek jis buvo perdidelis pe faktas, kad tik vieno ‘Drau
gamtininkas Povilas Matu metais ‘ ‘ Žiburio ’ ’ draugij a šė plotą žemės, apaugusį gra ninko mirties laukta jau nuo buvo gabus, nors buvo mo
simistas.
Jisai, kaip ans gre- go’ pareina į Athol apie 50
vos gyvavo, rodėsi, kad jau žiu mišku, apie 100 suvir kelių savaičių, nes gydytojai kytas ir plačių pažiūrų bet
lionis.
jos dienos paskaitytos. Bet šum dešimtinių, dabar jis nuošaliai apie tai šnekėda laimės jisai neturėjo. Vargo kų galvočius, dienos metu su egzempliorių. Tiesa neperžiburiu tarp minios jieškojo daug p. L. G. rasta “Kelei
Aficierių teisės. Vilniaus įer vieną susirinkimą vie priguli iždui. Davė šmotą
vo. Visą ligos laiką buvo jisai ir tai vargo daug...
žmogaus, žmogaus tikroje vio”, “Laisvės” ir panašių
karo apygardos viršininkas nas iš valdybos narių, Pe žemės pačiame mieste pas
“Henry Heywood Memorial Kuomet revoliucijos metu to žodžio prasmėje.
mazgočių, ale buvo laikai
įsakė nebeleisti egzaminuo- tras Nemura, užsidegęs ta tatyti muro bažnyčiai, kuri
Hospital”. Tečiaus Didžio Rusijoje duota kiek liuosy- Patriotizmas perdaug jam kad Atholieęiai ir tokius
ties intendantų akademijon rė: “Vyrai, remkime “Ži- buvo visiškai sudegusi; tai
joj’ Savaitėje išreiškė geis bės, nabašninko tuomet bu galvos nekvaršino, kaip ir šlamštus skaitė, kolei nebu
aficierių lenkų, arba vedu mrj neduokime taip nau- pogi atidavė labai didelius
mą praleisti Velykas pas tą Peterburge. Pasinaudo kiekvienam plačių pažiūrų vo geresnių.
Kuomet-gi
slų pačias lenkes.
medinius
namus
pavargė

dingai draugijai išnykti”, ir
save klebonijoj; kur ir pasi damas liuosybę jis ėmęs žmogui. Nors jautė, mąstė ir Athol’iečiai pamatė tokius
liams priglausti, pusę vokie
skelbti Dievo žodį rusų kal
Dėl Pilies kalno. “K. L.” štai gerbiamasis jaunikaitis čiams, pusę katalikams. Bet mirė.
budo lietuviškai, tečiaus, sa rimtus laikraščius kaip
rašo, kad inžinieris Šenfel- įer porą mėnesių įrašo į namai jau baigia griūti. Pri Prie a. a. kun. Radzevi ba. Nors neilgam valdžia vo jaunystės dienas pralei “Draugas”, “Šaltinis”, tai
das šiomis dienomis sugrį Žiburį” per 200 žmonių imami vargšai žmonelės, bet čiaus mirties galėjo prisidė jam davė skelbimo liuosy dęs tarp lenkų, lenkų nau juk-gi negalėjo grįžti prie
žęs iš Peterburgo, kur buvęs ir kaskart narių skaičius ne veltui, turi vargšai įnešti ti ir labai prasta klebonija. bę, ale ir per tą trumpą va dai daug savo triūso padėjo. tokio
“Keleivio”
arba
kanalizacijos reikalais; jis vis dauginasi. Susirinkimai po 10 rub., o turtingesni ir Minėtoj’ klebonijoj’ yra tik landą jisai suspėjo sukelti Nors gyveno jisai, ypač “Laisvės”, nes kas-gi mai
pasakojęs, jog kai-kurie ar būna kas mėnuo, gana gyvi daugiau, antras galas tų trio du kambariu ir kuknia, vir- prieš save lenkų politikie praščiokelių
nesupranta nytų geresnį “tavorą” ant
šui-gi, stoge du miegamuoju rius, kurie tame matė blogas mas, bet kilnesnių žmonių prastesnio?! Neprošalį bus
cheologų komisijos nariai rimti ir naudingi.
bų atiduodamas nuomon.
kambariuku. Vienas kamba pasekmes Lenkijai, ir lenkai draugijoje jo vardas buvo priminus p. Mockaus šiame
nematą nieko blogo tame, Kaunas. Kaunas pasta
“
Vienybė
”
.
rys buvo vartojamas kaipo jį pakrikštijo “pardaviku”. guodojamas. Gi jo draugai dalyke liudyjimą “Draugo”
kad Pilies kalne butų pasta raisiais laikais labai smar
tytas rezervuaras; jų nuo dai pradėjo kilti. Ačiū Jozeliškis Biržų vai.,- Pan. koplyčia, kame kasdien bu Savo pamokslus buvęs pri iš akademijos, kurie jį ar 1910 m. No. 4:
mone, kasinėjimo darbais darbštumui ir sumanumui pav. Musų valsčiuje atsira vo laikomos* šv. Mišios, nes verstas sakyti augštame čiau pažino, neveikiai jįjį
“Šito miestelio lietu
galima butų pasinaudoti Pi vietinės inteligentijos, ypa do stebuklingas gydytojas, tik šventomis dienomis kle knygyne, kol visai jam ne užmirš.
viai su “Draugu” nieko
lies kalnui ištirti, nes tyčia tingai dvasiškijos, kaip gry visiems žinomas ūkininkas bonas laikydavo šv. Mišias uždrausta sakyti rusiškus
draugiško neturėjo, nes
Kun. Jon. J. J. Jakaitis.
kasinėti kalną tyrinėjimams bai po lietaus, dygsta įvai Jonas Plepys. Jis duoda li- prancūzų mokykloje.. (Baž pamokslus. Sukėlęs tokiu
nieko nežinojo apie jį.
esą negalima dėl pinigų tru rios draugijos, įvairios įstai gonams iš šulinio vandenio nyčios lenkiškai-lietuviško- budu įtekmingą lenkų sluog
Tik praeitą mėnesį ger
kumo. Žinoma, tie tardymai gos.
ir paglosto rankomis so ji, šv. Juozapo par. neturi). snį, jis, abiejų valdžių bū
biamas kun. J. J. Ja
BROOKLYN, N. Y.
turėtų būti daromi Peter Pernai rudenį susispie pančią vietą. Ligoniai jau Klebonija pastatyta labai damas nemalonėje, atvyko į
kaitis paragino pamė
Čia keletą kartų buvo
burgo archeol. komisijos na tusi lietuvių kuopą įsteigė per kelius valsčius važiuoja pigiai. Šildoma tik kuknios Ameriką, prieš tris metus.
ginti šitą laikraštį. Ke
Kiek
ilgiau (5 mėnesius) draugijų konferencijos, ku
pečiu
ir
vienu
pečiuku
kop

rio priežiūroje.
letas musų paklausėme,
banką, kursai kasdien auga ir gerus pinigus veža. Pir lyčioje. Tečiaus tuodu pe jisai pabuvo Worcesterio rias sušaukė 54 sk. Siuvėjų
miau
jis
buvo
Amerikoje.
užsirašėme “Draugą”
Kupiškis, Ukm. apskr. ir plėtojas. Štai dabar vėl
čiu n.eprišildydavo kamba lietuviškoje šv. Kazimiero Unijos .Konferencijų tikslas
Pargrįžęs
namo,
pabaigoje
ir dabar esame užganė
Kovo 7 d. Drulonių sodžiaus sumanyta įsteigti kitas ban
riųj įie^^ąj-p Jęntįnįų sienų pąyąpijoje. klebonu. Te buvo: 1)prašalinti visokius
1911
m,
pradėjo
žmones
ap

dinti teisingomis ir šva
17 m. vaikinas norėjo nusi kelis, skvriamas grynai mo
čiaus žmonės, kurie tuomet niekšus, t. y. nedoraus pa
begu
kokia
popiera
įdėta.
riomis žiniomis”.
skandinti. Mat, jo suviliota terų pramonijai. Norinčio- gaudinėti savo stebuklingu Tas tai gal ir prisidėjo prie ir be to buvo suerzinti, kurs sielgimo; 2) kad neužsigau
mergaitė tą dieną kvietė jį į sios įsitaisyti kokią dirbtu gydymu. Ar ne gėda mums, užšalimo plaučių, kuri tai li tomi iš šalies kaipo neva tų draugijos viena kitą, pav. Jeigu už metų štai ‘Drau
gas’ kas savaitė atlanko 50
valsčiaus teismą. Bijojo tat vėlę ar mašiną ar šiaip susi kad mes dar ligšiol negalim ga virto į paralyžių.
prieš “parsidavėją masko rengiant balius ir teatrus
atskirti
tikro
gydytojo
nuo
namų, kaip taip galima be
gėdos. Laimė tik, kad joju šelpti rankdarbių reikaluo
Iš klebonijos į Šv. M. P. liams, šnipą etc.” toliai ne vienoje dienoje. 3) kad ne gėdiškai meluoti sakant “vi
apgaviko.
sieji pro šalį vyrai pamatė se moterįs ar mergaitės lie
Rožančiaus parapijos (pran nurimo koliai kun. Radzevi būtų išniekinamos draugi sai mažai teskaitą”. Tiesa,
tuvės
galės
pasiskolinti
ne

ir išgelbėjo.
Griškabūdis. Naum. pav. cūzų) bažnyčią nulydėta na čius neapleido AVorcesterio. jos ir jų sumanymai.
didelėmis sumomis iš to Vasario 22 d. (Kovo 6 d.) bašninką seredos vakare, Iš kitos pusės kun. Radzevi Pirmoje
konferencijoje visai mažai yra pusberniu
Subatas, Kuršo gub. Pas bankelio. Dar prie bankelio
čius, gerai lietuviškai ne dalyvavo 18 draugijų, ir su kų, kurie dar skaito “Ke
buvo
kaime
sueiga.
Tarp
Balandžio
10
d.
Ceremoni

mus žmonės iš rudens labai ketinama intaisyti moterų
leivį”, “Laisvę”, ale tai kal
mokėdamas,
pamokslus atjautimu dirbo, kad bus
aimanavo su pašaru, kalbė išdirbinių sankrova, kad kitko buvo norėta įrašyti į joje dalyvavo 6 kunigai. Ket
skaityte skaitė ir tai kiek iš lietuviams iš to nauda. An tė tuodviejų laikraščių, kad
valsčiaus
nutarimų
knygą,
vergo
rytą,
Bal.
11,
10:30
a
jo, kur galima, girdi, busią lietuvės-pramonininkės leng
lenkiško ištardamas. Tas, trą konf. buvo kovo 31 dieną taip žemai vedami.
kad
valdžia
leistų
pardavi
m.
Jo
Malonybė
Spring

pirkti, nes visi maža teturė viau ir patogiau galėtų savo
(4) Kad Atholiečiai mėgs
žinoma, lietuvių patrijotams 1912 m., kur priimta delega
nėti
Antano
Bliuvo
aludėje
field
’
o
vyskupijos
vyskupas
jo. Bet pasirodžius anksty išdirbinius parduoti. Gerai
tų raportai ir išrinkta komi ta lankyties į gerus vakarus
daugiau negu nepatiko.
degtinę.
Valsčiaus
raštiniu
Thomas
D.
Beaven
’
as
atlai

vam pavasariui, daugelis tu eina ir bažnytinių žvakių
sija sustatymui konferenci parodo faktai. Kuomet šv.
kas
ir
viršaitis
paaiškino,
kė
iškilmingąsias
šventas
Kita
priežastis,
prisidėju

ri net parduoti, tik pirkėjų pabrikas Juozo Kučinsko.
jai plianų, kuri atsibus Ge Onos draugijos prieš Užga
nėra, visi tikisi greitai pra (Čia reikia pažymėti tik vie kad gėda tokį nutarimą už Mišias. Pamaldose dalyvavo si prie apleidimo AVorces- gužio 12 d., 2-rą vai. po vėnes surengė koncertą, salė
dėti ganyti. Oras eina šiltvri, ną nesmagumą, kad nei vie rašyti į tą knygą, kurioje 30 kunigų. Pamokslą lenkiš ter’io, kad nabašninkas, ne pietų, 101—103 Grand st., buvo pilna. Du sykiu ašai
kovo d. buvo girdėti griau nas kunigas iš Seinų vys pirmiau yra užrašyta nuta kai pasakė kun. Zastrze- pasiteiravęs (gal tai sau už Brooklyn, N. Y. Tad nepa patsai laikiau prakalbas,
rimas apie blaivybės plati rzynskas iš So. Deerfield, nebereikalingą laikydamas)
žmonių-gi abudu kartu buvo
džiant vakarų šone.
kupijos iki šiol dar nėra nimą.
Mass., Vilniaus gub. dzūkas. pradėjo vesti daug reformų, mirškite delegatai tame rei pilna salė.
kale pasidarbuoti.
Niedzingiai, Trakų apskr. kreipęsis su pareikalavi
“Liet. Uk.”
Po pamaldų lavoną a. a. pav., įvedė registefį, vėliaus Taip-gi, kurie esate niek Tai-gi bereikalingai p. L.
mais
į
šitą
pirmąjį
lietuvio
Paskutiniu laiku ir pas mus
kunigo Radzevičiaus Bal. 12 tikietus į bažnyčią, norėjo šų nuskriausti, atsišaukite G. tiek daug nedorybių iš
žmonės pradėjo krutėti. Va žvakių pabriką). Neseniai
d. išsiųsta į New York, o iš parduoti parapijos nuosavy laišku su tikrais prirody rado tarp atholiečių, nes
sario mėnesį per valsčiaus vėl sumanyta įsteigti Kaune
kaip matėme atholiečiai yra
New York’o balandžio 20 d., bę neturėdamas nuo vysku mais į mus.
sueigą vyrai nutarė įsteigti tam tikra draugija namams
po
pavelyjimo
ir
t.t.
Būda

liuosi nuo tokių užmetimų.
Rusijos linija lavonas buvo
Konf. sekr. S. M. K-lis.
dvikliasę mokyklą. Jie rtai- pirkti ir statyti. Jau yra pri
mas
puikus,
sykį
tiesiok
ap

Jei ponas svečias L. G. butų
garlaiviais nuvežtas į Lietu
kalavo, kad mokykloje iš- sirašę prie tos draugijos
garsino
bažnyčioje,
girdi,
pasisvečiavęs ilgiau, atho
vą, Liepojaus portą.
pradžios vaikus mokytų lie įsteigėjų viršaus 20 žymes
liečiai ant tiek butų svetelį
A. a. kun. Julius Radzevi jei manęs nenorite tai atei
ATHOL, MASS.
tuviškai. Vyresnybė buvo niųjų Kauno inteligentų.
išlavinę, kad kitą sykį gėčius gimimu lietuvis, Kauno kite ir pasakykite, o aš pat
norėjusi įsteigti dar dvi mo- Naujai pradėtieji statyti WATEKBURT, CONN.
Vienas
žmogus,
p.
L.
G
dytųsi šmeižti per laikraš
rėdybos, ale, augdamas ne sai pasitrauksiu. Apie tą lai
kykli sodžiuose, bet vyrai “Saulės” namai” ant Ža
(
—
rikštas?)
aplankęs
At

ką
vyskupui
pasisiūlė
kun.
čius, pagerbimo vertus tau
aplinkybėse,
Nors, kaip buvo rašyta prielankiose
nesutiko. Taip pat per su liojo Kalno žada vaizdin
hol
’
į
tvirtina
laikraštyje
V.
Bukaveckas,
kurį
vysku

tiečius.
No. 15 “Draugo”, yra šioje lietuvių kalbą pramokęs tik
eigą nutarė panaikinti mo giausiai patvirtinti Kauno
“
Žvaigždė
”
kad:
(1)
šito
dvasiškojoj’ pas palaikęs keletą savaičių
vietoje daug apsileidėlių ir Peterburgo
Kun. J. J. Jakaitis.
nopolį ir abi aludi. Buvo ke lietuvių darbštumą ir dar
miesto
lietuvių
esama
tik
Holyoke,
lenkų
parapijoje,
akademijoj
’
.
Lietuvių
kal

girtuoklių,
bet
visgi
čia
lie

lėtas ir priešingų žmonių labiau sukelti lietuviuose
tuviai kas-kart kyla aukš bos liuosai nevaldė tečiaus nusiuntė į Worcester’io lie 100;
bet jų buvo nedaug, ir jie dvąsią ir norą darbuoties
(2) kad Athol’o lietuviai
savo tautos kultūrai ir ge tyn. Per Velykas pilna baž pamokslus prisirengęs galė tuviškąją šv. Kazimiero pa
NEAV PHILADELPHIA,
nieko nepadarė.
esą užimti “daugiausia gir
rapiją.
Kunigui-gi
Radzevi

jo
sakyti
ir
lietuviškai,
iš

nyčia
visuomet
buvo
dievo

PA.
Apšvietimas kilsta pas rovei. ,
baimingų žmonių. Niekur, pažinties gi liuosai galėjo čiui paskirta suorganizuoti tuoklyste”;
mus vis augštyn. Stebėtina
Vilnius. Atsilankė čia iš manau, tiek draugijų gerų lietuviškai klausyti.Tarp lie lenkiškai lietuvišką parapi (3) kad laikraščių buk
Musų apygardoje užėjo
kur žmones pripratę iš len Rymo Tėvas Palmeri, vie
nebus susitvėrusių, kaip tuviškų laikraščių jisai skai ją Gardner’yj e ir kas nedėl Atholiečiai “visai mažai te- kokia tai Dievo bausmė ant
kiškų knygų melsties, tenai nuolis augustijonas daug ra
AVaterburyj e, ir niekur taip tydavo “Draugą” ir “Va dienį antras šv. Mišias at skaitą, net niekina mėgstan saliuninkų. Keli mėnesiai
ir šviesti sunkiau. Aplenkė šęs italų ir prancūzų laik lietuviai pasekmingai nesi- dovą”.
tam atgal J. B., susirokavęs
laikyti Athol’io lietuviams. čius skaityti”;
jusiam Meškučių sodžiuje raščiuose apie lietuvių san
darbuoja, kaip čia. Pilnųjų Nabašninkas ' yra ėjęs Vienok nuo Athol’io lietu (4) kad, “ant prakalbų ir už pinigus su vienu saliuninkuriame yra apie 45 pirkias tykius su lenkais, bešališkai
Blaivininkų draugija kas aukštesnius mokslus, buvo vių nabašninkas veikiai at į teatrus nemėgsta lanky ku, perdūrė paskutiniam
tėra tik po vieną “Šaltinio žiūrįs į musų reikalus ir tei
peiliu pilvą. Šiandien jau
kart auga labyn ir atneša labai gabus, plačių pažiūrų sisakė, nes atholiečiai nėjo tis” etc.
ir “Aušros” numerį. Ūžta; singai užtariąs mus nuo ne
gerus vaisius. Taipgi reikia dėl kurių išreiškimo nekar pas jį ant pamaldų, dėlto Visa p. L. G. korespon saliuninkas sveikas ir to
tenai jaunimas labiau mėgs teisingi? lęnkų užpuldinėji
pažymėti nenuilstantį dar tą jam reikėjo nukęsti. Jisai buk kun. Radzevičius ne dencija tik iš šešių eilučių, liau varo savo biznį, o plo
ta vakaruškas, kortas ir gir mų.
bą musų vargonininko p. galėjo šnekėti septyniomis buvęs tikras lietuvis. Gard o kiekvieno eilutėje bent po vėjas ilsisi už gTįflcliu, Vė
tuokliauti. Gerti padeda net
“Šalt.”. Kovo, kuris iš visų pusių kalbomis. Rašinėjo puikius ner’yje a. a. kun. Radzevi dvi klaidi. Athol’o lietuviai liaus keli girti vaikinai ap
patįs tėvai.
mušė kitą saliuninką. Ba
Skuodas (Telšių apskr.) rūpinasi žmonijos gerove, ir straipsnius į lenkų laikraš- čius išbuvo pustrečių metų. netik kad žemiau nestovi už landžio 5 dieną saliuninkas
Miesto netikėliai. Nuo Skuodas nors ir nedidukas žadina prie dievo žmonių čius, išvertė didžiulę knygą Pamaldas laikydavo dėl len- kitu miestų lietuvius, ale iš
M. Miklaševyčius savo gyVarėnos ėjo žmogus Kalvari miestelis, bet labai plačiai širdis bažnytinėmis, nenuil- iš prancūzų į lenkų kalbą, kų ir lietuvių atskyrium. daugelio atžvilgių net galėtų
t

DRAUGAS

delė, taip kad pasiekė minėtųjį teatrų, kuris trumpu lai
ku pavirto į pelenus. Nuos
tolių apskaitoma apie $100.000.
Potvynio pasekmės.
Washington, D. C. Sekre
torius Stimson tvirtina, kad
prisieis išduoti pusę milijo
no dolerių, ydant nuo potvy
nio nelaimingiems suteikti
maistų ir lig laikui juos ap
dengti.
Gaisras.
Balandžio 18 dienų Chi
cagoje vienuose namuose
kilo naktyje, kuomet žmo
nes miegojo, gaisras. Atva
žiavus ugniagesiams
jau
beveik visas namas buvo
užsiėmęs ir išėjimas per du
ris buvo suvis negalimas.
Ugniagesiai, išgirdę namuo
se riksmų pristatė prie lan
gų kopėčias ir tokiu budu,
stropiai darbuojantis, pasi
sekė išgelbėti apie 50 asme
nų. Kai kurie-gi iš jų buvo
jau didžiai durnų pritroškinti. Namo viso butą medinio,
tad trumpu laiku pavirto į
pelenus.

PASKENDUSIO “TITANIC’O” OFICIERAI.

— Oh! tai dabar matau,
kad tu nori per visa savo
kiaurų gyvenimų dirbti ir
dirbti... Yes, yes... dabar
;ai jau supratau. Matau,
<ad tu esi dar jaunas, o jau
pradedi mislyti apie savo
ateitį.
— Ne, ne, tautieti, ne apie
MAHANOY CITY, PA.
savo ateitį, bet dėl mano
;autos, dėl tų visų žmogu
Balandžio 16 d. 1912 m.
čių, kurie mato “laimę”
Bočkauskų svetainėje buvo
jonkutėje.
sulošta drama 3-se veikmėse
— O! tai dabar matau,
“Milijonai Vandepyje”. Su
<ad taip, tai aš galiu tavę
lošė L. S. S. A. 64 kuopa iš
□agelbėti. Klausyk! Aš tu
Mahanoy City neperbloriu “Hotel”, o kad gal turė
giausiai. Prie to dar buvo
čiau ir kitų kokį “biznį”,
programoje garsinta, kad
;ai vistiek tų patį patarčiau:
po 1-jo ir II-jo aktų bus dai
airiu samdininkų, kuris
nuojama dainos. Bet tai tik
man dirba už mokestį, tai
programe. Publika jų suvis
aikš pas mane dirbti. Išsyk
negirdėjo ir neregėjo. Tur
padirbėsi, o paskui galėsi
but dar mokinosi ir nespėjo
būti “dideliu” vyru. Čia juk
į laikų ateiti. Po III-jo akto
dirbsi su lietuviais, jiems
viena mergelė tikrai pras
Kapitonas E. J. Smith (po dešinio) ir kiti įžymesni “Titanic’o” oficierai.
patarnausi, tu nori patar
tai padeklemavo. Dainų vie
toje griežė ištikro pirmos
siojo malonės žuvusiems (biplanu). Ligšiol dar joks sijos bajorams. Suvažiavi nauti lietuviams. Taip tai aš
rūšies “kačių” orkestrą.
nelaimėj. Taip praeitų ne lakūnas su tiek keleivių mas nutarė sušaukti visos tau duosiu progų padaryti
Publikai klausant reikėjo
dėldienį po visų plačių Ame- taip greitai ir toli nebuvo Rusijos žemės savininkų su tau “gari ę” tokių pačių,
kokių aš / abar turiu, o jei
net ausis užsikimšti ir bėgti
rikų, atsibuvo liūdėjimo pa nulėkęs.
važiavimų, kad inkurus že
gu ne — 1 C ne! Nei cento!
laukan. Po perstatymo buvo
maldos įvairiose bažnyčiose.
mės savininkų sųjungų.
SO. BOSTON, MASS.
Nieko dėl b »ki a ten apšvie
balius su svaiginančiais gė
Labiausia atsižymėjo kata T Sudegė teatras. Archantimo!
r
Velykas labai maloniai rimais ir skrajojančia kralikai. Ypač daug tokių pa gielsko mieste sudegė tik H Kelių ministerija pradė
Supratai
V
mano
Giminai
šiais metais praleidome, tik sa. Kaip buvo matyt, šio va
maldų atsiliko New Yorke, pastatytas teatras prie Pe jo svarstyti kunigaikščio
Potvynis atsinaujino.
čio mislį. L\nnkiai atsidusau
biskį vakare suteršė visų karo publika visai liko ne
Baltimorej, Bostone ir ki tro Didžiojo liaudies namų. Ščerbakovo ir advokato LiAntrų velykų dienų teatrų žino sumanymų leisti kana ir baisiai “ ūžvydėjau” jam
grožę cicilikų paskaitos. užganėdinta ne tik iš persta Jau pirmutinis potvynis tuose didžmiesčiuose.
žadėjo jau atidaryti. Nuos lų tarp Volgos ir Dono upių, garbės.
Kaip paprastai cicilikai, be tymo, bet iš to viso vakaro. pradėjęs buvo mažėti, bet
toliai siekia 60 tūkstančių prie Caricino ir Kolačovo. Perėjo vaandelė laiko,
jokių prirodymų ėmė plio- Reikia pastebėti, kad rengė štai vėl pastaraisiais laikais
pradėjo
smarkiai
lyti,
nuo
rublių. Teatras buvo pasta Kanalo darbų sumota sie saulelė jau leidos, o tie spin
voti rieš tikėjimų, prade jai nesistengė žmones už
tytas iš visuomenės surink kianti 60-ties milijonų rub duliai, atsimuŠantieji nuo
dant nuo Maižio, o užbai- ganėdinti, tik išnaudoti jųjų ko upė Mississippi didžiai
Iš Visur.
saulės, buvo tokie skaistus
tųjų aukų.
• giant ant Išganytojaus ir jo skatikų ir užkenkti geriems pakilo ir užliejo Arkansas
lių.
ir malonus, kad traukte
ligi šioliai pasekėjų. Kad lietuvių vakarų rengėjams. dalį ir Louisiana.
K Skaudus atsitikimas.
H
Suomijos
seimą
naikina.
11
Naujas
pasiuntinys.
Ru

traukė mano širdį.
nors jie šiokį tokį suprati Gėda šio vakaro rengėjams, Staiga užpuolęs vandens
Rusijos aukso kasyklose,
Iš
Peterburgo
pasklydo
gan
sijos
pasiuntiniu
Konstanti

išsiliejimas
didžiai
isgųzdino
Dar valandėlę palaukus,
mų turėtų apie tokius daly kad nesistengė žmonių šir
Irkucko apielinkėse, sustrai
kus. Bet kur tau! Lyžtelėjo dis palinksminti. Ypač tame žmones, nes kiekvienas tu das, buk rengiama panai kavo darbininkai. Pasiprie nopolyje, vieton atstatytojo toji gamtos ir pasaulio pakokio supuvusio laikraščio nubodžiame bedarbės laike. rėjo gelbėti savo gyvastį kinti Suomijos (Finlandi- šinus kartų straikieriams Carikovo, paskirtas gof- puošėja pasislėpė. Atėjo va
Tai-gi Rusija prisėjo susiremti su policija. meisteris Girsas, pasiunti karas. Tai buvo šv. Velykų
sklypelį (kaip “Keleivis”, Žmonės nepaisė į biaurų orų lipdami net ant triobų stogo jos) seimų.
matyt nori arčiau priglausti Tasai susirėmimas taip bu nys Rumunijoje. Jo vieton vakaras! Tyku, gražu. Me
“Kova”, ir kiti panaši) ir ėjo pasiklausyti, nuraminti viršaus.
skaitos esųs mokytu.
save, bet grįžo namon su di Netolies nuo Lake Village Suomijų prie savo “tėviš vo nelaimingas, kad žuvo gi paskirtas Berlino pasiun nulis su žvaigždelėmis taip
Priplepėjęs kalbėtojas vi džiausiu neužsiganėdimu ir Ark., netikėtai užpulti pri kos” širdies.
107 darbininkai ir 80 su tinybės patarėjas Šebeko. gražiai švietė; o ten toli ir
čia arti buvo girdėtis žmo
sokių niekų, paklausė gal apsirikimu. Ar ne gražiau gėrė septyni puodveidžiai.
H Mirė Brissonas. Balan- j žeista.
nių atbalsiai, kurie vaikš
turi kas kų pasakyti. Tuo butų buvę, kad dainų garsi Dabar žmonių esančių be džio 14 dienų Paryžiuje mi-i
T
Makedonų
atstovai.
Šio

KODĖL
AŠ
NELAIMIN
čiojo “ant keturių” kojų ir
met paaiškinau jiems, kad nimas butų išpildytas? 'Juk pastogės apskaitoma apie rė prancūzų deputatų Busto
mis
dienomis
Peterburgan
dainavo “dainas” kurios
Jėzus Kristus tikrai yra tik jos ramina žmogaus šir 25,000.
GAS?
prezidentas Henrikas Bri- atvyko iš Sofijos makedonų
silpnino mano dvasių. Pa
Dievu, ir prirodžiau, kad dį, o ne klausymas kokios Baimė ima, kad iš tokio sson. Mirė susilaukęs' jau 77
— Brangus Tautieti! pa žiūrėjęs į viršų ir į žemę,
organizacijų
atstovai:
prof.
žmonių spalvos skirtumas ten “kačių” skerdynės.
didelio potvynio nekiltų ko metų.
Milevičius ir prof. Georgo- sakyk man, kodėl aš ėsu ne dar sykį į dangų ir į gatvę,
(juodveidžiai, baltveidžiai)
kios užkrečiamos ligos.
Mahanoy’jietis.
1 Kariškos jiegos. Pran vas. Jų apsilankymo tikslas laimingas? Juk aš atvažia nuėjau gultų.
suvis nenaikina visų žmonių
Turi pasiaiškinti.
cūzų karės ministras Mille- esųs: sukelti Rusų vyriau vau į laimės šalį, ydant pa Hgai maščiau apie gyve
paėjimo nuo Adomo ir JieWashington, D. C. Bai. 21‘ rand paaiškino, kad Pranci- sybės, spaudos ir visuome siekti mano idealas, idealas, nimų, apie pasaulį, musų
vos, nes išvaizdos skirtumas (F
— Suvienytų Valstijų val ja šių m. pabaigoje turės 30 nės domų į Makedonijos kuris yra man taip brangus, lietuvių tautų. Pagalios su
priklauso nuo gyvenamos
kaip mano gyvenimas ir vi
minčia kad rytoj vėl užtekės
vietos, nuo atmosferos, kas IS AMERIKOS. džia pašaukė tieson “White karės aerodronų, 344 maši krikščionių padėjimų. Kaip sas pasaulis.
J)
nas
ir
33
oro
flotiles.
Tam
žinome,
Makedonija
yra
po
Star
”
linijos
direktorių
J.
saulelė, kurioj ’ mano idealai
žmoniems, įvairiose šalyse :........ 6
— Bet kas man galvoj
tikslui
pinigai
plaukia
iš
vi

Turkų
valdžia,
bet
jau
se

Bruce
Ismay,
išsigelbėjusį
ras sau nusiraminimų ir
gyvenant, gali taip į jo kūnų
apie
keno
ten
idealus!
—
Rasta negyvas.
niai nori nuo jos atskilti ir
nuo “Titanico”, kad jisai sų pusių.
nors kibirkštėlę laimės, sal
įsigyventi, kad ateityje jų
šaukia
svajotojo
jauno
vai

prisidėti prie Bulgarijos, ar
džiai užmigau.
visa giminė bus tokia, t. y.
Lynn, Mass. Nežinia kas pasiaiškintų, kaip jis likosi
TI Kynijoj badas. Šimtais
kino
giminaitis.
—
Kas
man
Mokinys.
juodveidžiai ar baltveidžiai. ir iš kokios priežasties už išgelbėtu, dėl ko “Titanic” žmones kasdien miršta iš ba bent gauti plačių savvvaldų, per nauda iš tų žmonių, ku
nepasisaugojo
nuo
ledo
kal

nes
turkai
visokiais
budais
Bet, matyt, tų cicilikučių mušė čionai milijonierių G.
do Kynijoje. Iš niekur ne
persekioju makedoniečius- rie vadina sage rašytojais
labai sunki galva, nes pa E. March, kurio kūnas at nų ir t.t.
PAJIEŠKOJIMAS.
galima susilaukti jokios pa
kalbėtojais ir kitais, kurie
Sakoma,
kad
p.
Ismay
po
krikščionis.
prastų dalykų nesupranta, o rasta ant Saugus upės kran
gelbos. Valdžia išsiuntė į vi
man nieko daugiau nepada Aš, Tamošius Kubilius,
nori kitiems dar kų paaiš to. Policija didžiai sujudo išsigelbėjimu ant laivo “Car sas Valstijas, atsišaukimus,
H Geležinkelių nepalai ro, kaip tik “biznį” trukdo pajieškau savo brolio Motie
kinti.
Bostonietis.
ir visomis spėkomis rūpina pathia” velijęs*grįžti atgal kad gelbėtų nelaiminguo mos. Šiomis dienomis atsiti — Ne, vaikine! nemyliu švie jaus Kubiliaus, paeina iš
Liverpoolin, Anglijon, bet
si užmušėjus surasti.
sius. Jeigu tik ilgesnį laikų ko trįs geležinkelio nepalai sos, sako saliunininkas gi Radziucių kaimo, Seinų pa
amerikonai tam pasiprieši
negalima bus sulaukti pa mos. Greitasai traukinys, ei minaitis, — nes tai man pra rapijos, Suvalkų gub. Pir
Sniegas.
FITCHBURG, MASS.
no ir pareikalavo plaukti
gelbos, žlugs didelės žmonių damas iš Varšuvos Liet. gaištis ant pragaiščių.
miau gyveno New Yorke;
Kovo 30 dienų čionai so Hemingford, Nebr. Čionai New Yorkan. Tuomi Ismay minios.
—
Na,
geradari!
kodėl
tu
Brestan, užėjo ant prekių
jis yra viena koja ir mėgda
cialistai surengė prakalbas. turbut rengiasi žiema dar norėjęs išsisukti nuo kaiptaip
kalbi?
—
Ar
nematei
tu
vo svaiginančius gėrimus.
U Del Čenstakavo šventva traukinio. Užmuštas vienas
Kalbėtojas buvo pakviestas sugrįžti. Neperseniai pakilo kurių atsakomybių.
lietuvių
gyvenimo
šioje
greitojo
traukinio
tarnas,
Senumo apie 45 metus. Jei
gystės. Nesenai Petrakavo
iš Bostono, Kalbėta gražiai tokia vėtra su sniegu; kad
liuosoje
Vashingtono
žemė

Didelės vėtros.
sužeistas
mašinistas
ir
jo
gu kas apie jį žino, ar jis yra
prokuroras gavo iš Čicagos
apie darbininkus ir jų padė sugriovė kai-kuriuos silp
je?
Ar
nematei
kaip
čia
mus
padėjėjas.
Sudužo
greitojo
Praeitų
nedėldienį
per
Illi
gyvas ar miręs meldžiu pra
jimų. Po kalbos rinko pini nesnius namus ir daugybei nojaus ir Indianos valstijas adresuotų laiškų, kuriuo pa traukinio garvežys ir vie tautai reikalingi mokyti vy
nešti ant žemiaus padėto ad
bėgusia Čenstakavo vienuo
gų badaujantiems Lawren- namų nuvertė stogus.
siautė baisios vėtros. 17-ka lyno tarnas Stasys Zalogas, nas vagonas ir prekių trau rai? Ar nesupranti kų tai reso:
_
i
co straikieriams. Surinkta
Gazas Indianoj.
žmonių likosi užmuštų ir prisiimdamas ant savęs Pa kinio 8 vagonai. Nepalaima reiškia mokslas? — traukė Tamošius Kubilius,
iš viso 13 dol. 40c. Bet socia Hammond, Ind. Koksai daug sužeista, kiti mirtinai.
toliaua jaunas studentas.
Duryea, Pa.
listai daugiau rūpinosi čia tai kaimietis T. Strong far- Nuostolių pridarė ant nelės Švenč. apvogimo kal atsitiko tarp Miendzirzečo — Mat jį v... su lietuvių Box 311
čių, rašė, kad jo nebejieško- ir Bialos stočių. Taip-pat
savimi, negu straikieriais; moje Dorping, netolies Deep daug tūkstančių dolerių.
padėjimu. Man tik šitas ru NEGREITAS PROGRESAS.
tų, nes tai butų veltui. Bet greitasai traukinys užėjo
jie į vietų, kad nusiųsti visus River, kasė šulinį. Staiga
pi — parodė sidabrinį dore
pinigus straikieriams nu prasimušė iš žemės vidaus Gelžkelių inžinieriai žada dabar Petrakavo policija ant prekių traukinio netoli lį. — Ma-a-a — vos tik lie Neintiketinai pamažu progresuo
susekė, kad tuojau po Ma- Kovelio stoties, Bresto-Kiesiuntė tik 7 dol. 55c., o 5 dol. gazo šaltinis. Žinovai išty
straikuoti.
žuvį išversdamas — tik šy- ja žmones kaikuriuose atvejuose.
Prietarai ir tinginyste laiko
85c. pasiliko sau ant alučio, rė, kad čia esųs gana turtin New Yorkas. Ant visų cocho bylos Zalogo giminės vo geležinkelyje. Sužeisti 6 tų — šytų — supranti!
žmones
atžagareiviais. Kaip ma
mušę
kaži-kokių
paslaptin

žmonės: 4 traukinio tarnai — Bet dovanok man,
ydant per mitingus susėjų gas gazo šaltinis. Žmones ap gelžkelių, į rytus nuo Chi
žai
jie
žino
apie savo locną kūną,
turėtų už kų įsigerti. Ot tai linkiniai labai džiaugiasi iš cagos inžinieriai žada išeiti gų telegramų Amburgan ka- ir du keleiviu. Čiaturo gele Brangus giminaiti, “šytų” apie naudingus ir bledingus pa
ži-kokiam Jačembui. Polici žinkelyje, Kaukaze, nusiri
geradariai! Vargšų skriau tokio atradimo.
tu turi užtektinai, tu esi vie pratimus! Daugelis gerai žino,
ant straiko, jeigu kompani ja intaria, kad tasai Jačejnto nuo kelio garvežys. Už nas, praleidi galybę pinigų kad jiems kenkia, bet nenori to
dikai, išnaudotojai.
jos atsisakys išpildyti jų bas tai ir esųs Zalogas, kad
mušti šeši žmonės, du sun niekais, tai kodėl tu, Tautie išvengti. Jie privalėtu bent žino
Geležinkelio nepalaima.
Prakalbose buvęs.
reikalavimus. Jie reikalauja jis, vadinas, visai ne Ameri
»
ti, kaip bledi galima greit patai
kiai sužeistu.
ti,
negali
jauno,
gabaus
Pueblo,
Cal.
Linijoj
’
Rock
pakėlimo
algų.
syti.
I
■ ' L- '
koj. Tuojau suėmė Zalogo
Šis miestelis neperdidelis; Island nusirito traukinys
“svajotojo” palaikyti? To,
Iš visu blogu papratimu yra
T
Adovaktų
reikalai.
Se

brolį, gyvenantį Čenstaka
lietuvių taip-gi neperdau- nuo bėgių. Nusiritimo prie Nelaimė visus sujungia.
kuris
žada
būti
Tautos
gar

blogiausi
nemieruotas valgymas
ve, pas kurį rado pabėgėlio natas nutarė, kad ne krikšir
gėrimas.
Kad sngrąžinti suge
gi ausi ai, bet vis galima žastis yra užsisukime bėgių Kol didelė nelaimė žmo
bė, Tautos ateitis ir kvietkelaiškų. Dabar policija tikisi čionįs gali būti skiriami pri
dusiam pilvui jo paprastą veiklu
skaityti apie 60 šeimynų. pasigadinimas. Sužeistų yra nių nepasiekia — už menk
lis tarp svetimtaučių.
suseksianti, kur yra pabė siek. advokatų padėjėjais
mą, nieko negalima geresnio ras
Kai-kurie iš lietuvių turi apie 19 asmenų ir daugumas niekius žmonės kaujasi. Ki
tik leidus teisių ministeriui. — O! mat tu esi tinginys ti, kaip Trinerio Amerikoniško
gėlis.
savus namus ir keletu biz- iš jų gana sunkiai sužeisti, taip yra ištikus nelaimei.
ir tiek. Ar tu negali eiti dirb Kartaus Vyno Elixiras.
niškų užsiėmimų. Balandžio taip kad sunku tikėti ar jie Štai paskendo “Titani 51 Oru lakstymas. Iš Kievo T Bajorų suvažiavimas. ti, tu nebusi juk didvyriu?
Jis išvaro viską bledingą iš
9-tų dienų atsilankė pas mu atlaikys dar savo gyvastį. kas” su pusantro tūkstan rašo, kad lakūnas Sikorskis, Peterburge kovo d. prasidė Kų?
grumuliavimo organu, snstiprina
mis kun. J. J. Jakaitis ir ap
čio gyvasčių. Artimieji ir gi pasiėmęs su savim dar 4 ke jo dešiniųjų rusu bajoru Ru — Busiu, nebusiu, vis-gi vidurius ir reguliuoja visu orga
Sudegė
teatras.
rūpino visus musų dvasios
minės paplūdo ašarose... leivius, padaręs per vienų važiavimas.
Kunigaikštis norėčia mano gyvenime at- nu veiklumą. Jis turėtu but var
tojamas visos* pilvo ir jaknu li
reikalus. Pasakė koletų gra Augusta Me. Netoli tea Ir štai visi susijungia į vie \ alandą šimtų varstų kelio; Uehtnmskis inešė tarp kitko likti kokia nors role
gos**. Aptiekose. Joseph Triuer,
liu pamokslų, kas giliai žmo tro “Comique” užsidegė čia na didelę budė jimo draugi jis lėkęs nAujai padarytu suTnanvmų duoti žemės vi- ypač, tą, dėl kurios užgi- 1333-1339 Ashland avė. Chicago,
'•ms j^^igo į šiiAi ir pradė 1 hotelis. Ugnis buvo gana di jų,
melždami
Aukščiau kariuomenės
III.
lakstytum sieros nepasiturintiems Ru- miau.

venimo viduje nupuolė nuo
viršaus taip nelaimingai,
kad į porų valandų persi
skyrė su šiuo pasauliu. Pir
mų d. Velykų vakare, t. y.
7 balandžio, A. S. be jokios
priežasties, matyt po alkoholiaus intekme, subadė saliuninko A. Švedo vidurius,
kuris, pasirgęs ligonbutvje
savaitę laiko, pasimirė, pa
likdamas pačių su 5 mažais
vaikeliais. Iškilmingos lai
dotuvės atsibuvo 10 balan
džio. A. S. uždarytas kalėji
me laukia prigulinčios baus
mės. ŠVedas buvo labai ge
ras ir tykaus budo žmogus,
dėlto ir' laidotuvėse dalyva
vo nepaprasta žmonių mi
nia. Balandžio 11 d. saliuninkas V. V., lipdamas iš ve
žimo, nusilaužė kojų taip ne
laimingai, kad, kaip sako
gydytojas prisieis ligonbutyje išgulėti net kelis mėne
sius. O vis tai daro alkoholis.
Kad jis kur galų gautų.
A. Ugikai. 1

jo taisyti savo gyvenimų.
Žinoma, yra ir tokių, ku
riems tas visas nieko neru
pi, bet tai tokiems apsileidė
liams gero nė su kuolu neįmuši.
Čia gyvenantis.

---------- - --------- ---------------z

DRAUGAS

t

tų. Bet čia galima pritaikinė blėtomis apie 3,000 svarų liiiių troškimų išreiškėja, prakalbėjo apie aukštą Vie taus atsikėlimo.
Atsargiai su Draugijų
ti šv. Kašto žodžius: “Trum turinčiomis apkaltą karstą tik veržiasi dejuodama iš nuolių pašaukimą, apie Se Maf kas iš skaitytojų yra
Ženkleliais.
<THi; FRIEND)
pu laiku tapęs tobulu, per ir pritaisytas ant altoriaus, prislėgtų nelaimėmis ir kas serų, ypatingai lietuviams, daugiaus girdėjęs apie tą Musų draugijos, rinkda<&talikUkas L&ikraitis
gyveno ilgus metus”.
viršuj ciborijos (tabernacu- dieniniais vargais krūtinių reikalingumą ir išreiškė no musų protėvių pavasario mosios sau ženklelius, pav.
Pašvęstas Amerikos Lietuvių
Mirtis, kaip ir patsai šv. lum) simetrališkai prie pui prie Šventojo, prašydama rą, kad tarpe lietuvaičių šventę, meldžiu plačiaus ap guzikėlius (žetonus), nere
Katalikų Reikalams
Kazimiero gyvenimas, buvo kia mozaika graviruotos sie užtarymo, ir skęsta begali daug atsirastų pašaukimų rašyti.
* — Organas 8. L. R. K. A. —
tai padaro nedovanotiną
Kun. N. J. Petkus. klaidą. Kataloguose esama
išeina iš Wilkes-Barre, Pa., kas labai graži. Mirties, prie ku nos. Karstas ilsisi ant dvie nėj etero platybėj, kur vieš Vienuolijon, nes darbo dir
ketvirtadienis
rios rengėsi beveik visą sa jų sidabrinių erelių, apsiaus patauja Amžinoji Tyla ir va labai didelė. Paskui pavisokių ženklelių, kurie kaikirpo plaukus.
vo gyvenimą, nei kiek nesi tas aniuolų pulko, o iš apa Harmonija!...
kam gali labai patikti, bet
A. L. R. K. K. Sąjunga ~ Leidėjai.
bijojo. Nors jo siela nebuvo čios trijų didesniųjų yra pa Tas pats atsimuša plačiu Kuomet naujos Sesers ap
kurių nevienas gali visai ne
Bet tai dalykai aidu beveik su tokiu pat en sirengė į Vienuolių rubus, SĄJUNGOS LIET. VARO. tikti lietuviams ir katali
Visas korespondencijas, raštus, suteršta gal nei mažiausiu laikomas.
pinigus už prenumeratą, darbus nusidėjimu, tečiaus kuomet antros vertės, nėra ko daug tuziazmu po visą Lietuvos su baltais Naujukių nuome
AMER. NARIAMS.
kams.
ar apgarsinimus« visada reikia
padangę.
Šv.
Kazimierai,
tais,
Jo
Malonybė
uždėjo
rašyti;
užteks
paminėjus,
labiau susirgo ir matyda
siųsti šiuo adresu:
Pasitaikė man matyti ke
mas, jog artinasi paskutinė kad šv. Kazimiero koplyčia melskis už mus! skamba po joms ant galvų vainikus ir Šiuomi pranešu, kad an turkampį guzikėlį, kurio vi
“DRAUGAS'’
gyvenimui valanda, atliko yra viena iš puikiausių Vil visą krikščioniškai-katali- davė naujus vardus: Uršu tras metinis susivažiavimas duriu ėjo trįs sunertos paei
314 R. Market St.,
lei Stempliutei — Sesers Sąjungos Lietuvių Vargoni liui grendelės, viršuje buvo
išpažintį, priėmė šv. Sakra niuj’. Visa kas savo grožy kiškąjį svietą.
WILKES-BARRE, PA.
Marijos
Konstancijos; Ma ninku Amerikoje, bus 28 ir Apveizdos akis, apačioje nu
Kartu
su
tomis
liūdnomis,
mentus. Gi paskutinei va be žavėte—žavi kiekvieną
Redakcija pasilieka saa teisę landai prisiartinus, pasišau žiūrovą.
vienodomis maldomis ir gai rijonai Bendinckiutei — S. 29 dienomis gegužio 1912 m. mirėlio kaušas. Grendelėse
taisyti, trumpinti arba atmesti vi
kė pas save visus artimuo Šv. Kazimieras tuoj po liais dūsavimais, jungiasi M. Monikos; Jadvygai Gu- mieste Boston, Mass., drau buvo įdėtos trįs raidės: D.
sus prisiunčiamus raštus.
Laikas ir vieta raštų talpinimo sius, taip pat pažįstamus savo mirties, pragarsėjo ste kaž-koks žavėjantis širdžių davyčiutei — S. M. Anasta ge su Seimu S. L. R. K. A.
S. V. Nusistebėjau. Klausiu
pridera nuo redakcijos.
kunigus ir vienuolius, padė buklais. Prie karsto tūks užsiganėdinimas, linksmu zijos; Elenai Unguraičiutei
Tolimesniejie nariai ne vaikino, ant kurio krutinės
Atmestieji rankraščiai nėra gre kojo už jaunystėj’ duotas tančiai visokios rųšies ligo mas, stebuklingas vilties at — S. M. Kristinos; Anei galėdami pribūti ypatinškai
išvydau šitą ženklelį, iš kur
tinami redakcijos lėšomis.
Bartuliutei — S. M. Klia- į susivažiavimą, gali išsi jis gavo tokį guzikėlį.
Rašyti reikia tik ant vieno pus jam pasargas ir pamokini nių atgaudavo sveikatą, ak gijimas. . .
Melskimės tad, Br. Drau ros; Veronikai Runčiutei — rinkti vieną atstovą iš savo — Tai musų draugijos
lapio, paliekant plačius tarpus mus, atkalbėjo savo paties li praregėdavo, raiši pradė
tarp eilučių. Popieros nėra ko gai sudėtąjį himną “Omni die
davo vaikščioti. Viena mer gai, ir mes prie šv. Kazimie S. M. Liudvinos; Anei Bu- apielinkės ir su įgaliojimais ženklelis. Aš prideru į Drau
lėtiem, nes korespondentams ir
bendradarbiams rašant ant abie dic Mariae” prie Švenčiau gaitė, vardu Uršulė, turtin ro. Melskime tankiai įvairių činskiutei — S. M. Viktori pasiųsti.
giją šv. Vincento Pittsburjų pusių, da-gi smulkiomis raidė sios Panelės ir, tai prispauz- gų tėvų vienturtė duktė, net malonių dėl savęs ir numy jos; Anei Barvsiutei — S.
Dalyvaujantiejie vargo ge — atsakė nusistebėjęs
mis, redakcijai labai dažnai pri
damas prie krutinės, tai bu iš numirusių atsikėlė ties šv lėtos savo Tėvynės — Lietu M. Elenos; Marijonai An- nininkai susivažiavime yra vyrukas.
sieina perrašinėti atsiųstus raštus.
Norint, kad raštas tilptų arti čiuodamas dievotai kryžių, Kazimiero karstu. Nėra lai vos. Ir ne tik melskimės, bet driukaieiukei — S. M. Be- kviečiami prisidėti prie ren
Tai tau! Katalikų draugi
miausiame numeryje, rankraštis gęstančiu balsu tardamas: ko aprašinėti tų visų ste ir sekkime, kiek galime, jo nediktos; Domicėlei Krušiu- giamojo koncerto laike Sei
ja išsirinko sau masonų
reikia pristatyti spaustuvėn ne vė
kei — S. M. Cecilijos. Apei mo S. L. R. K. A., taipgi
jo
pėdomis!.
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ženklelį... Trįs grendelės
liau. kaip 9 valandą išryto antraTavo rankas pavedu mano miero užtarimu, galima jų būti naudingais Tėvynei ir gos pasibaigė atkalbėjimu teiksitės gerai apžiūrėti — tai juk “Odd Fellows”
dieryje (utarninke).
sielą” užbaigė savo šventą, prirašyti storas knygas. Ge sau, privalome visu-pirmu “Te Deum laudamus” ir J. gaidas, reikalingas tamjam žymė, o akis su kaušu — tai
nekaltą ant šio svieto atei- rai žinome, kad jis yra Lie tapti dorais, darbščiais, reli- M. Antvyskupio palaimini koncertui, kuria tikiuos ženklas, iš kurio pažįsi ma
gijiniais. Musų Tėvynė ar mu.
Sekretorius prisiuntė.
ŠV. KAZIMIERAS vystę. Tai buvo nedėldienis, tuvos, savo žemiškosios, ba,
soną trisdešimtojo laipsnio!
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Kazimiero
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prieš
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užtekėjimą,
ko

priešų
prispaustos
Tėvynės
Lietuvos Karalaitis.
Taipgi nepamirškite per Jei ne litaros: D (raugija)
vo 4-tą dieną 1484 metuose, užtarytoju ir apginėju. Du reikalauja ne vien ekonomi Vienuolijoje yra dabar 10 žiūrėti ir pasiimti su savimi S(vento) V(incento), šaky
Vilniuje, Lietuvos, musų kartu Lietuviams kariau nio ir politikinio atitaisy tikrų Seserų, 26 Sesers Nau- Mitterer’o mišią 2-3 bal tumei, kad “vincentimai”
Lapelio paskaita, laikyta
‘Lietuvių Vilties“ sąnarius,
Tėvynės, sostapilvj e.
jant su Maskoliais Zigman mo, bet ir dvasinio. Dvasi ' j ūkės, 8 PostuĮiantės ir 3 sams, kurias turėsime atgie yra “Odd Fellows” — maso
Kovo 4-tą dieną š. mAspirantės.
nai.
Mirtis šv. Kazimiero su to II, Didžio Lietuvos kuni nis lietuvių tautos stovis Apeigose dalyvavo de doti bažnyčioj.
Orchard Lake, Mich.
nūnai
iš
daugelio
atžvilgių
gaikščio
laikuose,
pasirodė
Plačiau apie koncertą ir Tai-gi, ’ katalikai, atsar
judino visą Lietuvą. Kiek
šimtis kunigų: M. Krauapverktinas.
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salės
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čiunas,
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su
obskurantizdžiausiais turtais iš visų liau pažinojo, labai gailėjo Ir šiandien daug atsitin mu, nerazdamas atspirio vis A. Skripka, M. Krušas, A. sime sesijas, tikiuos praneš miesi sau ženklelius, ištirki
pusių, tečiaus jaisiais nesi si, nors niekas neturėjo abe ka stebuklų per šv. Kazi giliau ir giliau leidžia savo Ežerskis, A. Kaupas, N. Lu savu laiku per organą tenai- te pirmiau gerai, ar nėra jie
naudojo, išskiriant tai, kas jonės apie jo sielos išgany miero užtarymą. Sidabro, šaknis. Visa Tėvynės viltis košius, Railly, Dr. Miller, tinis komitetas, t. y. rengia kokios nors slaptingos, ne
katalikiškos organizacijos
yra būtinai reikalinga gyvy mą. Dar gyvam esant buvo aukso ir brangių akmenų yra tiktai jaunojoj’ kartoje. Antvyskupio sekretorius ir mojo Seimo.
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džioti, kaip nūnai su daugu
taisyti. Tankiai davėsi gir
mieras visai priešingai: pa džiųjų bažnyčios durų, ties tyrinėjus, tapo kanonizuo
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kur
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tas
vardas
silinksminimų neapkentė,
nekartą mirties 37-se to paties popie tyrumas, nemirtini ideali tos musų linksmiausios pa mai ant vargonininkų Są Jeigu išrodyti, kiek turi
tankiai pasninkaudavo, val gyvas būdamas,
niai siekiai užviešpataus vasario šventės ? Ar tas var jungos, kad pastaroji nesi “Draugo” administracija
giu dalydavosi su elgetomis, kryžiumi gulėjo ir meldėsi. žiaus Ryme. Ant kanoniza
musų krutinę ir bus šventas das yra slaviškas, ar lietu stengianti pagerinti vargo vargo su organo skaityto
miegodavo ant plikų grin Iš čia vėliau šv. jo relikvijos cijos buvo nusiųsti iš Lietu
gyvenimas, romus, vispusiš viškas“? “Vienybė Lietuv nininkų būvio. Sako: “pri jais, tai reiktų daug prira
dų, nešiodavo ašutinius buvo perkeltas į Goštoldų vos keli pasiuntiniai, taip
kai naudingas, artinsis pa ninkų” sako, jog tas vardas guliu prie Vargonininkų Są šyti ir užimtų daug brangios
marškinius. Jojo protas, koplyčią, kur išgulėjo, iki pat dalyvavo nemažai di
mažėl prie visų-augščiausio, esąs slaviškas ir paeinąs jungos, o vienok kaip man vietos laikraštyje. Bet ka
mintįs ir darbai buvo taip netapo užbaigta tam tikra džiūnų. Lietuviai tą dieną
paskutinio tikslo, nes prie nuo žodžio “velikij”, “wiel- parapija nemokėjo algos pa dangi tvarkos negalima įvitaikomi, kad tik gavus di karališku kaštu iš brangios šventė labai iškilmingai
tikslų tikslo — ad felicita- ki”, “Velikij prazdnik”, kaktinos mano gyvenimui, kinti ir nekartą už tai kalti
desnį pamėgimą Dievuj e ir medegos koplyčia šv. Kazi kartu su džiaugsmu Lenki
tem aeternam (prie amži “Wielka noc”. Bet aš dar taip ir nemoka; kaip gaspa nama “Draugo” adminis
išganius savo sielą. Žemės miero vardu 1636 metuose. jos ir viso katalikiškojo
nosios laimės).
mažas būdamas girdėjau dinė kunigo siuntinėja į tracija — reikia jieškoties
turtai, visokie smagumai, Rugpiučio 16 d. l(?04 m. svieto.
Pabaiga.
Gi popiežius Klemensas
nuo senų žmonių, jog žodis krautuvę kiaušinių taip ir kokios nors išeigos iš to ne
nei garbė jam nerūpėjo. Ne Vilniaus vyskupas Voina
“Velykos” esąs grynai lie siunčia”. Tokie nusiskundi malonaus padėjimo.
žiūrint į tai, jog turėjo pre- paskyrė komisiją karsto ati VIII 1602 metuose savo
tuviškas. Musų poteriai, dar mai pašaliai pavienioms ypa Daug gauname pasiskun
tensiją prie Lietuvos sosto darymui. Ęuomet pakelta “Breve” leido švęsti šv.
ir buvo gausiai Augščiausio liko viršutinė lenta, visi nu Kazimiero šventę kas metai ŠV. KAZIMIERO SESE pagonimis tebebūdami, jau toms pagerinimo nesuteiks, dimų, kad negauną organo.
turėję savo “Velykas*’, tai nes pavienio žmogaus bal “Kieno'tai apsileidimas, Jū
jo apdovanotas įvairiomis stebo, nes šv. Kazimiero kovo 4-tą dieną ir įsakė ku RŲ VIENUOLYNAS.
yra, linksmą pavasario šven sas, nors jisai butų ištartas sų ar centro sekretoriaus?”
ypatybėmis, reikalingomis kūnas buvo visai sveikas, nigams prie jo “Officium”
geram savo tautos valdy nors nuo palaidojimo jau (kunigiškus poterius) kal Balandžio 9 d. Jo Mal. tę, kurią buk šitaip švęsda ir viešai, tokiuose dalykuose — klausia žingeidus organo
mui ir buvo visų, o ypač tė buvo praėję 122 metai. Gar bėti, kas lig šiai dienai yra Chicagos Antvyskupis J. E. vę: Įkasdavę į žemę augštą atbalsio nesusilauks. Čia skaitytojas. “Jau keli mė
vo prašomas, tečiaus neno dus kvapas einąs iš kūno šv. stropiai su pamėgimu pildo Quigley suteikė septynioms stulpą, gražiai papuoštą reikia bendro apkalbėjimo. nesiai kaip užsimokėjau už
rėjo nei klausyti apie tai; karalaičio pripildė visą baž ma.
Šv. Kazimiero Seserų auklė įvairių varsų popieriais arba Taigi šis susivažiavimas organą, o da nei vieno nu
Šv. Kazimiero šventė yra tinėms Birmavonės Sakra kaspinais ir apie tą stulpą bandys apkalbėti ir išrasti merio negavau”, teisingai
čia Dievas teikėsi
bijojo, kad kartais nedori nyčią.
palinkimai jo sielos neapga parodyti savo galybę, jog lietuvių numylėta. Jau pats mentą ir dešimčiai Postu- buk šokdavę, dainuodami šaltinį pagerinimui visų blo išmetinėja skaitytojas to
per tiek laiko kūnas tapo laikas, lyg prijauzdamas tai liančių davė Vienuolių abi linksmas pavasario dainas, gumų, kaip ir muzikališkos liau.
lėtų.
taip kaip dabar daro ameri taip ir materijališkos pusės, Kieno kaltė? — Vargiai
Taip tatai mažumoj’ atro užlaikytas visai sveikas, ne šventei nemažai prisideda tus.
do šv. Kazimiero gyvenimas žiūrint į tai, kad buvo drėg prie padoresnio josios šven Apeigos prasidėjo 10-ą koniškų viešų mokyklų mer tiktai nepatingėkite jau at dabar užsimoka tai aiškinti.
ir jojo siekiai sulig tikėtinų noj vietoj, kame jau buvo timo, nes randasi protarpy vai. šv. Mišių atlaikymu. gaitės gegužinių pasilinks važiuoti. Taipgi bus persta Te busiantis Seimas tai išistorijinių šaltinių, žiūrint sutrandijusios ir supuvusios je baigiančiosios šaltakrau Laike Mišių giedojo Vie minimų laike. Tie žaislai, ži tyta keletas muzikališkų tyria. Męs galime pasakyti
karsto (grabo) lentos, kad jės žiemos ir pirmutinių žy nuolyno choras. Postulian- noma, jaunuomeniai, vpatin veikalų dėl peržiūrėjimo ir tik tiek, jog bereikalo nie
iš abelnos kertės.
Buvo jisai dailaus veido net subirėjo darbininkų ran mių artinančiojosi pavasa tės, baltai apsirengę, su bal gai mažiem vaikams, labai nutarimo, ar verta išleisti kam organo neužlaikėm.Jei
jaunikaitis,
bet silpnos kose. Tą stebuklą visi tuom- rio, kurio kiekvienas su išsi tais velionais ir baltais vai patikdavę; taigi, kaip pasi S. L. V. A. lėšomis, ar ne. gu kas negauna, tai yra ki
sveikatos, kurią nepapras laikiniai Vilniaus miesto ilgimu laukia. Pakilusi sau nikais ant galvų, netoli gro linksminimams pasibaigus
K. Strumskis, tos priežastįs. Tiesa, nema
tais savęs kankinimais ir gyventojai turėjo progą pa- lutė, kartais atlėkęs iš šiltų telių suklaupę, klausė šv. tą stulpą išversdavo, vaikai
S. L. V. A. prezidentas. ža skaitytojų negauna or
gano ir dėlto, kad nepaduo
nuolatinėmis maldomis dar matvti, nes karstas buvo kraštų vyturėlis pažadina Mišių ir laike komunijos, buk pradėdavę raudoti, kam
lietuvio
širdį
prie
vertesnio
da
savo teisingo adreso. Štai
priėmė V. Jėzų Šv. Sakra tą stulpą išvertė, o senieji T
labiau suerzino, jog tos prie atviras bažnyčioj per tris
pavyzdis: Jonas Zanavikas
žasties dėlei turėjo visai jau dienas. Taippat tapo paliu pagerbimo savo šv. karalai- mente, kaipo savo dusių Su- juos ramindavę sakydami:
gyvena po antr: 7 Fellows
nas atsiskirti su šiuo svietu dytas jisai oficijališku raš čio. Vilniaus miesto ir apy žiedotinį, kuriam pasirįžo “Neverkit vaikeliai, kitą
ATSIŠAUKIMAS.
Ct., o rašo 7 Tilaston st.,
pavasarį “vėl įkas”, vėl
Budo buvo malonaus ir pa tu su viešo notarijaus pa linkės gyventojai net už ke savo gyvenimą pašvęsti.
Luzerne,
Pa.
—
Vietinė
antra vėl Baltrus Nerangus
traukiančio. Visas jojo or tvirtinimu ir liudytojų pasi lių savaičių prieš tą šventę Tuojaus po Mišių Jo Ma įkas”! Tokiu budu vaikai
Šv.
Jurgio
Dr-ja
18
d.
vas.
seniai gyvena kitoj vietoj, o
ganizmo sudėjimas, kaip ir rašymu. Dokumentas yra jau nerimsta. Prisiartinus- lonybė suteikė Birmavonės nusiramindavę ir laukdami
turėjo
savo
mėnesinį
susi

adreso nepermaino. Krasa
pati siela kiekvieną, rodos, užsilikęs, rodos, Vilniaus gi šventei, milžiniška šv. Sakramentą, ir prakalbėjo į pavasario vis minėdavę sa
rinkimą,
kame
tarp
kitų
laikraštį sulaiko, nes negali
traukte-traukė prie savęs. apskričio archive. Apie ko Stanislovo katedra negali auklėtines, paaiškindamas kydami: Pavasarį “vėl įreikalų
likosi
apsvarstyta
ir
jo įduoti kam pridera. Tada
Nešiojo ilgus plaukus, akis kią nors falsifikaciją (ne sutalpinti savin minių. Šv. to Sakramento prakilnumą kas”, “vėl įkas” taip, kad
reikalingumas
susijungti
Baltrus, už kiek laiko atsi
turėjo juodas, linksmas, lie tikrumą) negali nei kalbos Kazimiero karstas dieną ir ir priedermes tų, kurie jį su laiku ir patį pavasario
pagelbinėms
dr-joms
į
vieną
minęs kad jis yra užsimokė
pasilinksminimą
pradėjo
menį puikų, skruostus trupu būti.
naktį esti apgultas tikin priėmė.
ryšį
—
susivienyjimą.
Tai-gi
jęs
už organą, rašo su paba
tį raudonus. Broliai jam pa Rugpiučio 14 dieną 1636 čiųjų, tarytum sergiamas Paskui pašventino nau vadinti “Velykas”, ir lietu
męs
pritariam
Newarko
(N.
rimais redakcijai laišką, ko
vydėjo tosios paviršutinės metuose šv. Kazimiero ku- nuo kokio pikto priešo. Čia joms Seserims kryžius, ro viams priėmus krikščionių
J.)
draugijoms
sušaukti
ka

dėl, girdi, jam laikraštį su
grožybės, kuriems, gyve nas tapo kuo-iškilmingiau- visi jaučiasi yt broliai vieno žančius, škaplierius, juos tikėjimą didžiausiai pavasa
talikiškų
pašelpinių
draugi

laikė. Paduoda savo antra
nant svietišku gyvenimu, siai, dalyvaujant popiežiaus gimdytojo — Dangiškojo tas, abitus, baltus vėliomis rio šventei ir pasilikęs pats
jų
kongresą
ir
kviečiame
ki

šą, bet jau naują, o apie se
atrodė daug reikalingesnė. nuncijui Marijui Philonar- Tėvo; čia niekam niekad ne ir vainikus. Išreiškus postu- vardas ‘Velykos’, nors krikš
tas
visas
katalik.
dr-jas
tam
nąjį nieko nemini; tada kas
Gyveno neilgai. Jojo troški dui, daugybei antvyskupių, nusibosta: taip jauku, taip liantėms norą tapti šv. Ka čionis tame laike iš visai ki
mas greičiausiai susivienyti vyskupų, pralotų ir šiaip malonu būti šv. Kazimiero zimiero regulos Seserims, J. tos priežasties linksminasi: pritarti ir prisidėti prie to gali atspėti, ar atsišaukęs
teisingai reikalauja laikraš
Malda, toji M. Antvysknpis leido joms t. y. iš priežasties garbingo ST*°r^aiw ryšio,
su Diėvu išsipildė. Mirė ne dvasiškių, sudėtas į medinį, koplyčioje...
turėdamas net pilnai 25 me iš trijų pusių sidabrinėmis galinga prakilnių individus- būti Vienuolėmis ir taip-pat iš numirusių Jėzaus Kris- Sv. Jurgio Dr-joa Valdyba. čio. Mąt atsitaiko ir taip,

M
136.40
Pa*.
1.60 Newark;, N- J.
privalo užsimokėti į Hazleton,
d pareikalauja siųsti laik- gerai apsvarstyti, kad atei susiv. paleidžia — likosi pri timorės teisman, už pomirti
28-24 Lawrenei^J Mass. 52 kp.
3.20
Old Forge, Pa.
nę a. a. Katrės Viršiliutės ii
kasų 25c.
štį ir tokie, kuriems visai tyje išvengus visų tuščiu imta.
7.70
119.80 Philadelplįia, Pa- 20 kp.
Philadelphia, Pa- 10 kp.
1-10
23.72 AVaterbury} Conn. 11 kp.
ymas 6-tos kuopos iš Middleport, Pa.
i nepridera. Visokių yra ginčų.
Telegramas su linkėji 13-tos kuopos, kuri likoiii ii*
Northamptori,-. Mass.
1.70
69.30
New
Philadelphia,
Pa.
viete. Kiti vėl parašo savo
Porų dalykų turėčiau pa mais nuo kun. Stučko iš Ro mokėta be tikrų dokumentų Plymouth, Pa., uždengti iš Waterbury, Conn- 71 kp. 37.20 Cumbola, Pa.
20.50
1.00
148-87 So. Boston, MasSk 21 kpantrašus taip, kad juos gali stebėti, kurie man išrodo ne chester, N. Y. ir K. An ir neteisingiems giminėtna. laidas, kurias jie turėjo sei- Scranton, Pa.
Rhone,
Pa.
\
39.20
Homestead,
Pa.
116.58
Teismas atsibus 13-tų d. bir mo laike — atmesta.
ma tik spėti. Įskaityti-gi vi gana praktiški.
driaus iš Rochester, N. Y.
77.05
Scranton, Pa. 2 kp. J. R.
1-10 Elizabeth, N. J. 66^p.
Buvo duota papeikimas Baltimore, Md.
želio 1910 m. Baltimore, Mcb
sai nesiduoda. Labai butų
Konstitucijos str. XIX likosi priimta.
353.90 Philadelphia, Pa- 20\kp- 36.70
\ 131.11
21.30 Chicago, III. 99 kp. '
geistina, kad tie, kurie ne No. 4 sakoma: “Tikrais pa Seimo vedėjas uždarė se Po ilgų svarstymų likosi ne buvusiai centro valdybai už Worcester, Mass. 98 kpSwoyers, Pa.
K 103.00
Portage,
Pa.
14.70
tarta išmokėti antrų pomir nepranešama kuopoms, kad Shamokin, Pa. 53 kpgalį gerai perskaityti angliš garbos sųnariai yra: a) ku sijų 12 vai. dienų.
aS11.30
18.60 Mahanoy City, Pa.
kai gatvių vardus ir neįsten rie medžiagiškai sušelpė Su
tinę,
o
Centro
valdyba
pri G. Laibinio čekių bankos ne- AVaterbury, Conn. 107 kp. 114-30 Hazleton, Pa.
&M-14
Sesija 7-tų.
Connerton,
Pa.
9.7t
AVestville,
III.
,
57.50
įlpioka.
valo sugrąžinti atgal į
gia aiškiai užrašyti antrašo, siv., paaukodama nema54.20
Laivrence, Mass. 52 kp.
24-40 Norwood, Mass.
Seimo
vedėjas
atidarė
7Pagalios šie įnešimai li- Rochester, N. YSusiv. tuos pinigus ir/
paprašytų tai padaryti kito, žiaus $100.00 Amerikoje ar
42.10
37.30 New Haven, Conn.
tų
sesijų
2:25
vai.
po
pietų.
28-80
Grand Rapids, Mich.
23.80 Coal Dale, Pa. 126 kpkosi priimti:
to teismo lėšas. Už taigerai mokančio perskaityti ba 100 rublių Europoje... ”
Telegramas
su
linkėjimais
New
Philadelphia,
Pa.
1.10
Sheboygan,
AVis.
16-42
si centro valdyba paduota
gatvės vardų ir galinčio aiš Man rodos butų daug tinka
Toliaus bus.
26.40
Sugar Notch, Pa.
28.51 Haverhill, Mass.
nuo
“
Kataliko
”
redakcijos
Aukščiausiam Susivieniji
kiai užrašyti pilnų antrašų. miau ir mandagiau, kad
25.30
Shaft, Pa.
33-50 Tamaąua, Pa.
iš
Chicago,
Hl.
primtas.
Shenandoah,
Pa.
4
kp.
69-90
AVanamie,
Pa.
86.08
mo teismui.
'
Tada daug klaidų butų pra garbės nario vardų turėtų
PRANEŠIMAS.
31.60
Plymouth, Pa.
49-90 Minersville, Pa. 27 kp.
Po
tam
buvo
priduoti
ir
Likosi nutarta išmokėti
šalinta. Bet tai dar ne visos ;ie nariai, kurie prikalbino
47.30
N. J. 3 kp.
88-50 Bayonne, N. J.
Šiuomi pranešu, jog 27tas Elizabeth,
Cleveland, Ohio. 50 kp.
12.30 AVaterbury, Conn. 91 kp- 31145
kliutįs, dėl kurių skaitytojai 'prirašė) prie S. L. R. K. A. atplėšti konvertai nuo laik sekančias skaitlines^ — K.
7.20
Ohio 8 kp116.10 AVaterbury, Conn. 107 kp.
negauna organo; kitus dalv- paskirtų narių skaitlių (pa raščių ‘Kataliko’ ir ‘Drau Valiukoniui $2., J. J. Paukš Seimas atsiliks So. Boston, Cleveland,
Port
Chester,
N.
Y.
45.00
Chicago,
III16
kp.
43.70
go
’
leidėjų.
“
Katalikas
”
ap

čiui už 100 ženklelių $J0., už Mass., gegužio 28-29-30 die Duryea, Pa.
•kus “Draugo” administra dėkime 100 ar 200). Iš to
177-60
127.36 Luzerne, Pasiėmė
leisti
organų
už
40c.
į
nas
(May)
1912
m.
Kuopos
Pittston,
Pa.
193.69
New
Britain,
Conn.
34.90
telegramų į šv'. Tėvų HlB.60,
cija paaiškįs pačiam Seimui. Susiv. turėtų daug didesnę
184.60
N. Y23.70 Edivardsville, Pa.
metus,
o
“
Draugas
”
už
24c.
P. Mikalauskui $1, •^Drau turinčios 20 narių, gali siųs Maspeth,
/ Pagalios, kad ilgiau neva naudų, negu kad iš aukos
Youngstown,
Ohio.
26.90
Leiviston,
Me.
41-00
į metus. Likosi priim gui” už 4700 atskaitų 1^65. ti vienų delegatų, turinčios Pittsburgh, Pa.
29-81
rius iš kantrybės kaip-kurių 100 dol., ir toksai narys tik ir
4.40 Eynon, Pa.
tas
už
organų
“
Draugas
’
50
narių
taip-pat
gali
siųsti
Minersville,
Pa184.20
Portage,
Pa.
7.80
organo skaitytojų, praneša rai butų vertu garbės nario
Likosi nutarta Padėti
215.10
St. Louis, Mo4.40 AVilkes Barre, Pa.
ant
vienų
metų
ir
pagal
ine
Pagal dabartinę
siųsti organų ‘ ‘ Draugų” nuo tik vienų delegatų. Kuopos Newton Upper Falls, Mass. 2.20 Forest City, Pa. 5 kp.
me, kad visi, kurie tik nega vardo.
23.45
Šimų dėl. Piliacko, likosi nu lmos d. Liepos 1910
14.60
1.10 AVilmerding, Pa- 124 kp.
vo ligšiol organo, o yra už jį konst. garbės nariu gali bupo kurios neturi paskirtos na Scranton, Pa. 30 kp.
Bridgeport, Conn20.65
rių
skaitlinės,
su
cpntro
val

tarta,
ydant
“
Draugo
”
Ben

Forest
City,
Pa.
2
kp.
96-42
tiek, kiek kuopų sekretoriai
užsimokėję, tegul kuovei- ti'ir toksai asmuo, kuris į
3.20
AVaterbury, Conn. 11 kp. 230-40 Coal Dale, Pa.
drovė pastatytų kaucijos reikalaus.
kiau atsišaukia, su kuopos S. L. R. K. A. reikalus visai
Taipgi nutarta dybos žinių, gali dvi susidėti Shamokin, Pa. 12 kp.
4.40
33.35 Shenandoah, Pa. 40 kp.
$10,000 “Security Bond” — siųsti organas ir suspenduo krūvon ir siųsti vienų dele Brooklyn, N- Y. 115 kp.
33-30
86-60 Allegheny, Pa.
viršaičių paliudijimu, tie mažai atkreipia domos. Na2.50
Mt. Carmel, Pa.
63.30 New York, N. Ypriimta.
siog “Draugo” administra- riai-gi, kurie aukomis pa
tiems sųnariams kol bus ne gatą. Seiman delegatai turi So. Boston, Mass. 95 kpDu Bois, Pa.
11.40
31.20
Į kasos globėjus nutarta išbraukti iš Susivienijimo. būti renkami sulig nuspren Ansonia, Conn.
3.70
5-00 Carnegie, Pa.
cijon, prisiųsdami teisingus rėmė Susiv., turėtų eiti į
dimų
26
seimo
protokolo,
Sag
Harbor,
NY.
5.50
valsuoti
po
vienų:
—
J.
Va

Brockton,
Mass.
5.50
savo antrašus, o organas vi skyrių aukautojų, geradėjų,
Likosi nutarta organų
Wilburton,
Okla24.30
Reading,
Pa.
2.10
siliauckas gavo 38 balsus, M. siuntinėti taip:— po vienų Baltimore, Md.
siems tuoj’ bus siunčiamas. paremėjų bei tam panašiai.
2.00
Curtis Bay, Md1.00 Springfield, III. 40 kp.
1 1.10
Union City, Conn.
21-10 Mt. Carmel, Pa.
Antras dalykas, reikalau Kadzevskis 20 balsų,. Jon. egzempliorių kiekvienai šei Su augšta pagarba
Bet siųsti reikia būtinai
4-90
So. Boston, Mass.
3.10 Chicago, Hl- 99 kp.
Jonas Rikteraitis,
“Draugo” administracijai, jantis pataisymo yra konst Vieraitis 13, V. Stanley 2. mynai ir ant katro sąnario
Pitttson, Pa.
2.00
Ashley,
Pa.
24.54
Pirmu kasos, globėju išrink vardo bus siųstas organas,
4.95
25-60 Shenandoah, Pa. 4 kp.
ne sekretoriui K. Krušins- str. XVI No. 4, kur skamba:
S.L.R.K.A. prez. Manchester, N. Htas
J.
Vasiliauckas.
Antru
Old
Forge,
Pa.
6-70
Chicago,
UI.
100
kp.
32.80
1) Prie kiekvieno inešimo
kui.
Su pagarba
Cleveland,
Ohio
50
kp.
24-14
Baltimore,
Md.
5.40
kartu į 2-rų kasos globėjų
1.00
“Draugo” Administracija. delegatas turi teisę kalbėti
Shenandoah, Pa. 40 kp111-30 Philadelhpia, Pa. 10 kp.
Susiv. L., R. K. A. Kasos Stovis
47.50
AVorcester, Mass. 41 kp.
49.10 Chicago, Iii 101 kp.
bet tik vienų kartų. Nėra M. Kadzevskis gavo 34 bal
už 1-mą bertainį 1912 m.
26-90
Donorą, Pa.
47.40 Laivrence, Mass- 97 kp.
aprybuota kaip ilgai kalbė sus, V. Stanley 34, ir J. Vie
PRANEŠIMAS.
Orehard Lake, Mich.
2.60
Chicago,
UI.
15
kp8840
raitis 7 balsus. Seimo vedė
ti...”
AVaterbury,
Conn.
107
kp.
4.20
Carnegie,
Pa.
4.00
Išeigos Lapkričio mėnesyj.
Seimo rengėjai šiuomi
jas
pripažįsta
kasos
globėju
AVestville, Hl.
.
2.00
Brooklyn,
N.
Y.
115
kp.
5-70
Ar ne butų praktiškiau
Vin. Navickui už a.a. Aleną jo moterį 97 k. Laivrence, Mass. 150.00 AVaterbury. Conn- 11 kp.
2-60
7.90 AVhite Plains, N- Y.
praneša visiems kam tas ru
M.
Kadzevskį.
Vadovų
dva

suteikti delegatui balsų ta
P. Šedvydžiui 60 kp- sekr. už 5 naujus narius
1.25 Chicago, III. 15 kp.
2.60
9-20 Brooklyn, N. Y. 42 kp. •
pi, kad šių metų S. L. R. K me pačiame klausimė bent 3 siškų vienbalsiai išrinkta A. Katkevičiui 7 kp. sekr- už 17 naują narių
4.25 Paterson, N. J.
7.80 Shenandoah, Pa. 51 kp. U- B. 2-60
2.00
15.00 Forest City, Ph
"A. Seimas prasidės pamal kartus, aprubežiuojant kal kun. M. Pankauskų. Aukš Rožė Šakičkienė už ą.a. Kazį, jos vyrą 21 k- So. Boston, Mass. 150-00 Girradvjlle, Pa.
Survila už a.a Marė jo moterį, 99 kp. Chicago, III.
150.00 Exeter Borough, Pa6.00
22-16 Hazleton, Pa.
domis šv. Petro Lietuvių bėjimo laikų į 5 minutas? čiausias teismas likosi • iš Juoz.
“Draugas” už spalio mėn- 4193 egz.
.
174.71 Chicago, UI. 85 kp.
150.62
97.90 Brooklyn, N. Y- 42 kp
bažnyčioje ant Fifth st. So. Būna gana tankus atsitiki rinktas: — Juozas Šalčius, Mikas Markūnas 30 kp- prez. už 12 naujų narių
3.00 Miners Mills, Pa.
2.60
7.90 New Cannaan, Conn.
1.25 Jersey City, N. J.
21-10 Springfield, Hl. 12 kp. J. S. 110
Bostone, kuriose dalyvaus mai, kad antrų bei trečių J. M. Tananevičius, Juozas Jonas .Vieraitis 98 kp. sekr. už 5 naujus narius
J. Krušinskui alga nuo 23—10 iki 23—11 ’ll. •
50.00 Philadelphia, Pa- 10 kp.
1.50
5.70 Hastings, PaJo Eminencija Kardinolas kartų kalbant, delegatas ke Laukaitis, S. A. Piliackas ir KazPet- Matukonis už a.a. Kotriną jo moterį 28 kp. Luzerne, Pa. 150.00 So. Boston. Mass. v
8.00
4.{®S Homestead, Pa.
Kazys Jakas už a-a. Mortą jo moterį 28 kp.
150.00 Gilberton, Pa9.80
O’Connell, Bostono Arei liais žodžiais išriša visa Juozas Lauraitis.
14.35 New York, N. Y.
Vincas
Stankevičius
91
kp.
sekruž
33
naujus
narius
8.25
Chicago,
UI.
99
kp.
170
Northampton,
Mass.
20.40
vyskupas, suteikdamas de klausimų. Nors kiekvienas Knygius kun. Vizgirda. Petras Saulenas 107 kp. sekr. už 10 naujų narių
2.50 Sugar Notch, Pa.
12-10
1-60 Chicago, Hl. 15 kp.
legatams
pontifikališkųjį
Pa.
13.70
seimas aprubežiuoja delega Preso komisija: — V. Stan Ant. Franka už a-a. Magdė Šarkauckienę 75 k- AVanamie Pa. 150.00 Duąuesne,
$6.907.79
Royalton, III. 40 kp. J- R.
1.50
palaiminimų. Seimas prasi tams kalbėjimo laikų, bet ley, M. Milukas ir Mot. To
Viso
$1.145.21
dės utarnyke (28 Gegužio), vis-gi dedant tų į konstituci luba.
Išeigos Gruodžio mėn.
baigsis Ketverge (30 Gegu- jų, turėtų būti apsvarstyta Dėl naujos konstitucijos
Trijų mėnesių ineiga: •
Jurgis
Laukaitis
7 kp. prež- už 16 naują narią
4.00
*_žio). Pęsėdžiąį atsibus baž kuonogeriausia, ydant butų sutaisymo išrinkta komisi P. P. Mikalauskas 21 kp- sekr. už 79 naujus narius
19.75
Bertai- TantH- Vaik. liek. III sk. užor- Auku Viam
nytinėje salėje (bažnyčios galima ir seimuose elgties, ja: — V. Stanley, V. Štanke Marė Buzienė už a.a- Adomą jos vyrą 1 k. Edwardsville. Pa, 150.00
nines. kn cent. akyr.
gana.
3.50
apkričio men. inejo
128.50
1.40
6.84
.61
140.86
Antanas Širvinskas 75 kp- sek. už 8 naujus narius
2.00
basemente). Delegatų apsi prisilaikant
vičius,
M.
Kadzevskis,
kun.
men. inejo
51.00
1.10
7.50
69.60
kuonoarčiauPranas Šopis 11 kp. sekr- už 11 naują narių
2.75 Gruodžio
203.25 25 66 115.30 1663.11
4.391.00 509.12
Sauaio men. inejo
6.907.79
stojimui skiriama du hote- siai konstitucijos.
J. Misius ir Jonas Laukus ir Kun. J. Inčiura 75 kp. narys už 34 naujus narius 114 kp.
8-50 Nuo Spalio men. liko
2.686.66 229.09 1.147,10 169,16 526.31 303.82 21.00 5.082.14
50.00
įliu: 1. Essex Hotel (bran
nutarta kada bus sutaisyta K. J- Krušinskas alga nuo 23—lliki 23—12 ’llKartu
27.266,16 740,U 1.353.85 201.66 641.61 1975.04 21.00 12.190.38
M. P. Brazauskas.
Z. Kadzevskis sugrąžinta 15 k.Chieago, neteisei priim- pin. 12-50
gesnis), čia jau prie pat
nauja konstitucija, garsinti M.
3 menesiu išeitra:
2.237.58
635.42
2.773.08
“Draugas” už Lapkritį 4341 egz.
178.87 iki 1 d. Vasario lieka
25.018.58 740.71 1.368.85 201.66 641 61 1.439.62 21.00 9.417.38
ISouth Station. 2. United
organe.
J. Milušauskas 2 kp. sugrąžinta
1.00
T. P- Križanauskas 4 kp.
1.50 Geležiniame kapitole randasi Plymouth National Bank 1-1-’12
Itates Hotel (pigesnis) irgi
M.
Toluba
ineša,
ydant
PROTOKOLAS
buvo:
,
8,249-87
V. Smalenskas 7 kp.
1.50
itoli nuo South Station,
Susiv. kasierius pastatytų J. Vasiliauskas 13 kp.
249.33
1-00 Nuošimčio už 1912 metus pribuvo
2.50
bet painiau surandamas. 25-toj o Seimo Susivienijimo parankos “Security Bond” L. Navickas 18 kp.
Viso
8,499,20
Geo. Swartz, 30 kp. "
4.00 Merchants Banking Trust Co. Mahanoy City Pa. 1-7-’12 bu
| Didžiumas delegatų išlips Lietuvių Rymo-Kataliku $25.000. — Priimta.
Geo. Brazauskas 36 kp*.50
Amerikoje, atsibuvusio
vo
14,185,88
int South Station; tieji gi,
Telegramas su linkėji A. J. Gudaitis 51 kp.
,
1.00
Nuošimčio
už
6
mėnesius
pribuvo
141.85
jo
Birželio
7-toje,
8-je
1.50
airiuos geležinkelis privež
mais nuo Ant. Genio iš Wil- J. Matulevičius 65 kpA.
Saldukas
85
kp,
1.50
- Viso
14,327,73
ir 9-je dienoje, 1910
Įigi North Station turės prie
kes-Barre, Pa. — priimta. P. Saulenas 107 kp.
2.00 Viso labo pinigų pas kasierių
9.417.38
m. mieste Ply
Jouth Station privažiuot
Pasiskundimas Petronės Antanas Ūsas už a-a. Magdę jo moterį 28 kp. Luzerne, Pa. 150.00 Geležinio kapitolo
22.826-93
mouth, Pa.
levatorium arba strytkaRažaitienės, Jok. Ražaičio
Kartu $32.243.96
Viso
$596.37
iais. Tieji gi, kų nenorėtų
ir Mar. Jokubaitienės ant
(Tųsa).
Išeigos Sausio mėnesyj.
•
Trijų mėnesių išeiga:
sustoti Hoteliuose, tegu
Jono Rikteraičio, kuris buk Kun. V. V- Varnagiris už a.a. Kazį Bernotą 42 kp. Brooklyn. 150.00
1-145.21
Komisija išduoda peržiū paėmęs nuo anų po 50c. ir Mikas Čereškevičius, 26 kp. sekr. už 7 naujus narius
1-75 Lapkričio m. išėjo
)irm laiko kreipsis prie p
Gruodžio
mėn.
išėjo
596,37i
Steponas Karvelis 56 kp. sek. už 6 naujus narius
1.50
’auliaus Mikalausko (adr. rėjimo knygų raportų iš pe nenusiuntęs į Susiv. kasų. Jonas
1,031,42
Mikutavičius 24 kp. sekr. už 9 naujus narius
, 2.25 Sausio mėn išėjo
548 4-th st. So. Boston, reitų metų: komisija atrado Kilo triukšmas, bet skundas Marė Bekerienė už a.a- Vin. jos vyrą 17 kp. AVilkes-Barre, Pa. 150.00
Kartu
$2.773.00
J.
M.
Vieraitis
98
kp.
sekruž
7
naujus
narius
1.75
viskų
tvarkoje
ir
teisingai.
lass.), o jis apsistojimui
likosi atmestas ir Jonas Rik
Kasierius Pranas Burba,
Apol. Latonienė už a.a. Stasį Latoną 1 kp- Edwardsville, Pa. 150.00
įurodys privatiškus gvve- Kun. Milukui už organų teraitis sugrųžino per Juo “Draugas” už Gruodį 4364 egz.
Sekretorius K. J. Krnž&uku.
181.84
įimus pas lietuvius. Pra- “Žvaigždė” reikia dar iš zų Šalčių atgal tuos 50c.. Kun. S. J. Čepanonis už a.a. Praną Monkelį 38 k- Homestead, 150.00
alga 50.00, Drukas, konvertai 6.00, Ekspre
logos svečiams yra rengia mokėti $182.00 ir kaucijos katruos įdavė seimo vedė K. J.sasKrušinskui
S. L. R. K. A. Kuopos
SUSIV. L. R. K. A. CEN
70c. Koresp. su nariais 6.43, eks. paliudijimų 7.20
70.33
$396.00.
ios tokios: a) Utarnyke
jui.
TRO VALDYBOS
Jonas Jaroševičius už kelionę centro susirinkiman 16 sausio
laikys susirinkimus.
’
ll
m.
Brooklyn,
N.
Y.
16.00,
dvi
dienas
darbo
6.00.
Viso
22.00
58 Gegužio) bus atlikta
Kun. Vizgirda viešai kiau Knygų peržiūrėjimo ko
ADRESAI.
įsnausko Kantata, pagie- šia p. Vieraičio, kokių teisę misija užklausė, nuo kurio Kun- J. Dumčius už a.a. Juoz. Varnagirį 27 kp. Minersville. 150.00
58-ta kp. Curtis Bay, Md.,
Viso _$1.031.42 Jonas Rikteraitis, prez.
suvienyti chorai. 6) Šė jis turėjo pavadinti jį “Ka laiko knygas tikrinti; nutar
67 James St.,
laikys extra susirinkimų 28
loje (29 Gegužio) bus su- talike” piemeniu ir kitais ta peržiūrėti nuo seimo iki
Įeigos Sausio mėnesyj’.
Įeigos Lapkričio mėnesyj*.
Waterbury, Conn.
d. balandžio, 2-rų vai. popie
ita Genovaitė, — vaidys epitetais, kada jo pataisy seimui.
13.00
Jersey City, N. J. 120 kp3.00 New York, N. Y.
2,00 Mateušas Toluba, vice-prez. tų pas kuopos sekretorių, 2
6.00 Portage, Pa.
Kazimiero draugijos mas teisingas tilpęs “Drau
Kaz. Radzevičius pridavė Waterbury, Conn- 11 kp.
9-90
Philadelphia, Pa. 10 kp.
12.85 Loįvell, Mass.
1139 Wyoming avė.,
l^trališkoji kuopa. Šituo- ge”, kų visi delegatai pri savo atskaitų: vienų — Baltimore, MdHazel st. Tai visi kuopos na
26.40
. 4.00 Scranton, Pa- 83 kp.
Exeter Boro, Pa.
12.50
rakam bus šv. Augusti- pažino. p. Rikteraitis įneša $182.26, o kitų — $770.34, Sag Harbor, N. Y.
.50 Cleveland, Ohio 50 kp.
riai privalo susirinkti, ydant
4.60 Kazys J. Krušinskas, sekr.
.60 Kenosha, Wis.
salėje, ant E Street, So kad už nurodymų kun. Viz kaipo esųs išmokėjęs savais Shamokin, Pagalėtumėm visus kuopos rei
Cleveland, Ohio 8-50 kp.
14.50 Hastings, Pa- •
25.30
457—17th St.,
stone, c) Ketverge (30 girdai išpuola padėkoti, be pinigais; bet pasirodė, jog Chicago, III. 15 kp16.00 Poąuonock, Conn.
41.23
kalus aptarti kaslink 27-to
Brooklyn, N. Y.
23.20 No- Adams, Mass.
15.50
ižio) bus didelis Balius veik visi delegatai atsistoję $182.26 jau išmokėta, o an Manchester, N. HBoston, Mass. 21 kp.
9.36 Ellsworth, Pa.
seimo ir išrinkti delegatų.
2.10 Pranas Burba, kasierius,
Id Fellowg salėje, 515 Tre- padėkojo.
trų bilų ant $770.34 likosi SoRumford, Me4.50 Oregon City, Oregon
9.70
A. B. Radauskas, sekr.
int st. Sveikiname S. L. R.
454—456 Main St.,
6.00 Thomas, AV. Va.
Kun. S. Pautienius ineša, nutarta nemokėti, nes nele- Homestead, Pa.
5.00
Chicago,
III.
85
kp.
13.00
Mc Kees Rocks (Aliąuippa) 2.60
delegatus: Sveiki Broliai kad pradėti svarstyti apie gališka ir persena.
Edwardsville, Pa.
Sugar Notch, Pa6.84 Cincinnati, Ohio8-80
Seimininkai.
S. Anučauska8 ineša: — Paąuonock, Conn105 kp. Braddock, Pa. — Ne
organo reikalų. Paduota ke
4.10 Amsterdam, N. Y.
• 14.10 P. O. Kingston Station
7.00 Curtis Bay, Md.
Rengėjų Komitetas. Ii įnešimai: — p. Krušins kuomet sųnarys norėtų per Carnegie, Pa. 122 kp.
Wilkes-Barre, Pa. dėldienį 28 d- balandžio, 3-čią vai.
65.30
Miners
Mills,
Pa.
25
kp.
9.40
Chicago,
Hl.
67
kp.
32-90
po pietų, po No. .722 AVashington
kas ineša, kad reikia visu sikelti iš vienos kuopos į ki
Kasos globėjai:
Valparaiso, Ind8.00
avė. Kviečiama ateiti visus narius
įrodžius naujos kons- pirmu balsuoti, ar reikia sa tų, tai privalo gauti paliudi
1.70
$140-85 Cambridge, Mass. 48 kp.
ir naujus atsivesti.
Juozas Vasiliauskas,
Thorp, AVis. 33 kp7.30
cijos projektui, kaip vo organo, ar samdyti. Kai jimų iš tos kuopos, kurioje
Jonas Pnstelninkas, sekr.
112
N.
Greene
St.,
Įeigos Gruodžio mėnesyj’.
Meriden, Conn.
» 20.00
ų, taip ir pavienių na- ba daug delegatų. Po ilgų paskutiniu laiku prigulėjo Minersville, Pa- 24 kp.
4.40
5.50 TariffviUe, Conn- 125 kp.
Baltimore, Md.
20.50
pridervstė išreikšti savo svarstymų likosi leista bal — priimta.
8.00 Reading, Pa.
Cleveland, Ohio 50 kp.
116 kp. New Haven, Conn. —
74.20
Jonas Jaroševiče,
1.00 Brooklyn, N- Y. 56 kp.
Seimo vedėjas uždarė se New Philadelphia, Pa.
nnę kaslink kaikurių suoti. Už savo organų baisa
Nedėldienį 28 d. balandžio, 2-rą
13.20
AVaterbury, Conn- 11 kp. 12.50 Morgan, Pa.
fų, ydant busiantis vo 39 balsai, o samdyti bal sija ant 1:30 p. m.
29.05 Love Farm Washington st vai- po pietų, pas p. S. Savicką,
11.00 Hudson, PaAVorcester, Mass. 98 kpWalpole, Mass.
5.00
Sesiją 8-ta (vakarinė). Simpson, Pa. A. Š.
geriau tra lėl u sut \ a r savo 43 balsai. Nutarta or
2.00 Mahanoy Plane, Pa.
114 Mill River st.
Athol,
Mass.
'
23.10
2-00
Baltimore,
Md.
JS.
Kun.
A.
Šaulinskas
—
knygius,
Seimo vedėjas atidarė 8Kaz. A. Makarevtčius, sekr.
konst i turi |<>s reikalus ganų samdyti. Kun. S. Pau
54.00
1.50 Dorrisville, III- 123 kp.
Carnegie, Pa.
St.
Caaitnir
’
g
Lith.
Rectory.
tų
sesijų
8:45
vai.
vakare,
|Hgi konstitucija \ ra tienius ineša, kad reprezen
25-00
2.50 Bernice, Pa.
Chicago, UI. 16 kp.
Plymouth, Pa.
13.60 So. Boston, Mass. 21 kp. 154.90
Imitacijos pamatas, nuo tantai katalikiškų laikraš Del. J. Vasiliauskas prane Mc Kees Rocks, Pa
Braddock, Pa.
7.70 Kun. J. Domėjus, dvas. vad.
riguli organizacijos čių paduotų uždarytame ko ša seimui, jog Susiv. yra ap
Gallitain. Pa.
15.60
P <XMi
todėl turime iškalno perte už kiek savo organų skųstas Kaz. Viršilos iš Bal
—■’i
)

DRAUGAS

o

Oliveris Tvvistas.
f

Vertė JONAS KMITAS.

Sikes’o pabėgimas.

FABIOLE,
garai kardinolo Wiaamano apytaka.

Vsrtė VYTAUTĄ*.

Galybe Mokslo!
Nora esi silpnas Ir tave sveikata snkllonisi, esi nuvargęs, o ligos nesveikumai
kaip akmuo slogina, skausmai iš viršaus ir vidurių vargina ir jautiesi kaip
sumankytas, tad bereikalo nustoti vilties linksmo, laimingo gyvenimo.

Iš visą nelabą tamsybes darbą, atliktą plačiose Lon
Kad Ir gydelal su kokiais prirūgusiais, be vertės, patentuotais vaistpalaikials, kaip Ir pas
dono ribose, nuo to laiko kaip tik naktis pradėjo sutemti
bemokslius daktarpulalklus—ilulerius ir delel buiubugo X Rei. su kuom Jokios ligos nugali sura
Tąsa.
Kaina
$1.00.
sti,— linoma, kad tokie negalėjo iigydytl, bet dar aršiau padarė ir ligą labiau užiendino.
ant miesto, — šitas buvo blogiausias. Iš visą baisenybių,
gi, kad ji negali taip lengvai išeiti iš namą, kol kokios kadanors subiaurino ryto orą, ši buvo labiausia įmautiems daugiau kaip vien* eg
Bet kad tikrai nori pastoti sveiku,
zempliorių, nuleidžiamai didelis nuo
"nežino, dėlko eina, — tarė Nojus. — Ir pirmą sykį, pasiutiška ir kraugeringa.
šimtis.
Uaunama pas:
ida ji ėjo pas panaitę, tai ji — ha! ha! ha! prajuokino
Saulė — šviesioji saulė, kuri atneša žmogui ne tik
BEV. V. VABNAOIBIS,
mane, kaip tą pasakė, ji davė jam išgerti laudanum.
tai šviesą bet ir gyvastį, viltį,' guvumą — aiškiai ir gar 312 So. 4th SV, Brooklyn, N. Y.
— Pragaro ugnis! — suriko Sikes, pasiutusiai ištru bingai užtekėjo ant prisigrudusip miesto. Per brangiai
kęs nuo žydo. — Leisk!
išmargintus stiklus ir per langusj^ulopintus popiera, per
Stumęs senį šalyn, jis šoko iš kambario ir bėgo augš- katedros bokštus ir per supuvusiais plyšius, ji visur ly
VYRAI SKUSKITE!
■ n prie durių, kaip pasiutęs.
giai skverbė savo spindulius. Ji apšvietė ir stubą, kur Savo barzdą su Skutimo Mašinaite bu
— Bill, Bill! — šaukė žydas, bėgdamas paskui jį. — gulėjo užmušta moteriškė. Ji tenai švietė. Žmogus no įuria kožuas vienas gali nusiskusti be
jokio mokslo ir insipjovimo į 5 minuŽodį. Tik žodį.
rėjo ją užslopinti, bet ji veržėsi vidun. Jeigu tasai regi tas, ir jeigu no
Jokis žodis nebūtą buvęs ištartas, bet galvažudys nys buvo baisus vos išaušus tamsiąm rytui, tai koks turėjo rit turėt čystą
veidą ir sugė
negalėjo atidaryti durią, kurias keikdamas draskė be pa būti dabar prie tos žvilgančios šylęsos!
dyti pinigus.
tad kreipkis prie tikros Galybei Ir Mokslo Daktaru, In Phlladelphios M. Klinika, nes čionai
«
sekmės, žydui atbėgus.
Jisai nepasikrutino: bijojo pasikrutinti. Tiktai jo Mašinaitės par
nutik teisingu, augėto mokslo daktariuką rodą apturėsi, bet ir geriausias liekarslas, ypatingai
su 7 ge
prie kiekvieno ligos apsireiškimo pritaikytas, kurios tik randasi ant svieto ir žinomos kaipo
— Leisk mane laukan, — tarė Sikes. — Nešnekėk, ranka krutėjo ir, perimtas baimės susijungusios su pa siduoda
liaštėm, sidab
geriausios, i$ visų šalių sugabentos Į Kliniko Laboratoriją, o busi išgydytas ir džiaugsies gera
sveikata kaip ir gausybės širdingai dūkavoja D-rui Kliniko.
ruota rankena,
tas pavojinga. Leisk mane laukan, sakau tau.
gieža, jis mušė ir mušė. Kartą jis. užmetė ant jos skar muilu, šepečiu
— Išklausyk mano žodžio, — tarė žydas, uždėjęs ran malą, bet buvo dar aršiau, perstačius savo vaidentuvėje, ku ir t.t. už $1.25. Su 7 geliaštėm ir si Iš daugybės, pagal prašymą, nors keletą vardą talpinasi:
Mr. Jonas Feranėukas, 515 Andretvs avė., Youngstotvn.'O. Mrs. Barbora Beleckene, 909
dabruota rankena už 65c. Siųskite pi
ką ant spynos. — Tu nebusi —
kad jos akįs atkreiptos į jį, ne kaip matyti jas klaidžio nigus
Walnut st., Racine, Wis. Mr. Jos. tiušiis, 534 Clinton avė., Rocbester, N. Y. Mr. Jonas Ause“money order” arba registruota
viče, 907 N. 3rd St., Philad'a, Pa. M r. P. Horstaviče, 723 Hancock st., Philad'a, Pa.. Mr. J. J.
— Nagi, — tarė anasai.
jant viršun, tartum jos stebėjosi, kaip kliokianti kraujo gromata.
Makauskas, 413 E. 8 st., Ketvanee, Iii., ir daugybės kitų išgydyti nuo visokių ligų.
— Nebusi perdaug — perdaug smarkus, Bill? — cyp versmė atsimušė saulės spinduliuose ant lubų. Jisai 122 So. 1-st J.Str.,GALECKAS,
KAIP DAUGELI, TEIP IR TAVE GALIMA IŠGYDYTI,
Brooklyn, N. Y.
PHILADELPHIOS M. KLINIKAS užvedė daugybes naujų lieka ratą, išradimų ir pagerinimų,
vėl ją atidengė. Ten buvo kūnas — mėsa tik ir kraujai
telėjo žydas.
teip kad kitur niekur geresnių liekarstų negalima gauti. Čionai, apart kitų, yra gabus specia
Diena jau aušo ir buvo gana šviesos jiems pamatyti — daugiau nieko, bet koksai kūnas ir kaip daug kraują!
listas daktaras nuo vyriškų ligų.
JEIGU negali pribut asabiškai, tai parašyk lietuviškai kas kenkia, o gausi rodę, pamokini
savo veidus. Juodu trumpai viens į kitą pažiurėjo. Abie
Jisai užkure ugnį ir įmetė ten lazdą. Ant jos galo
mus, reikalingas liekarstas ir ant vietos namieje išsigydysi. Apturėsi tikrų sveikatai pagelbę nuo
visokių ligų, kaip VYRAI teip MOTERYS, bei kurios tik varginimui užpuola: kaip šviežių,
jų akyse degė ta pati ugnis, ir juodu viens kitą suprato.
buvo likę plauką, kurie plykstelėjo liepsna ir susiraitę į Union Ticket agency.
teip užsisenėjusių, kaip ir nuo tų, kę kiti daktarai nesumanė išgydyti. Kreipkis dręsiai, ne-— Noriu pasakyti, kad nebūtum perdrąsus, kas link spirgančias dulkes, pagauti vėjo, nulėkė į kaminą. Ir tas Seniausia Lietuviška Banka Serai 3one klaidžiojant, šiuo m adresu rašyt:
THE PHILADELPHIA MEDICAL CLINIC
apsisaugojimo, — tarė Faginas, parodęs, kad jau nėra rei jį išgąsdino, nors buvo toks drąsus; bet laikė lazdą, kol
ir Visoje Aplinkinėje.
1117 Walnut St.,
Philadelphia, Pa.
kalo apsimesti nesuprantančiu. — Buk gudrus ir neper- nenulūžo ir nuodėglius metė ant anglią, kad sudegtu į Agentūra Laivakorčių ant Gerta orių
Valandos kasdien nuo 10 Isz ryto Iki 4 po piet. Nedelloms nuo 10 Iki 3 p. p.
Linijų.
Dėl labo lietuvių Ph. M. Klinika išleidžia labai naudingą, naujausią daktarišką knygą “Dakpelenus. Jisai nusiprausė ir nusivalė drabužius, bet at
drąsus, Bill.
taras” bei mokslas apie sveikatą. Ta knyga kaip vyrams teip ir moterims būtinai reikalinga
Siunčia pinigus kas dien in visai, da
ir perskaityt. Tik viską dažlnosi, kaip tą knygą perskaitysi. Kad tai visuomenės naudai
Sikes neatsakė nieko, tik patraukęs duris, kurias sirado ant ją tokią ženklą, kurią negalėjo nuvalyti, taigi lis svieto; taip gi perka ir išmaino ri- turėt
išduota, kiekvienas apturės tą knygą dovanai, kuris tik prisius 4 c. markėms nž prisiuntimą.
tuos
sklyp-'Rus
numaustė
ir
s.
dvg
’
no.
Kaip
tie
lašai
žydas atrakino, šoko nutilusion gatvėn.
sokius pinigus. Išdirba visokius doku
buvo
ištaškyti
po
stubą!
Net
šuns
kojos
buvo
kruvinos.
mentus Amerikos ir Lietuvos teismuose.
Nesvarstydamas nei vieno akimirksnio ir nekreip
atidarytas kas dien nj^^S-tee
M. A. Norkūnas, TfcMYKITE LIETUVIAI.
Per visą tą laiką jisai nesyk nenusigrįžo nuo kūno, ti Ofisas
damas savo galvos nei tiesėn, nei kairėn, nei aukštyn nei
ryto iki 9-tos vai. vak.
Kelionė per jūres. Tūkstančiai
Nedėlioję: nuo lOtoi iš ryte iki 5-tal
Vienatinis Lietuvis Išdirbėjas
žemyn, bet žiūrėdamas priešais kraugeringomis akimis; nei ant akimirksnio. Atlikęs tas prierangas, jis atbulas valandai
vakare.
tūkstančią mūsą tautiečią ke
sukandęs dantis taip, kad rodos žandai išlys per odą, — nuvėjo pas duris ir traukė paskui savę šunį, kad tas vėl
visokiu ženklu liauja į prigimtų šalį ir iš tenai
Adolf Blau,
galvažudys strimagalviu bėgo tiesiog ir neištarė nei žo nesuteptą koją ir piktadarybės pėdsaką neišsineštą ant
draugystėm, o y- atgal į Amerikų, o visi labiausiai
užganėdinti, kurie perka laivakor
patingai: kokardų tes pas:
džio, ne atliuosavo įtemptą savo dirksnią, kol neatbėgo gatvės. Tykiai jis uždarė duris, užrakino, raktą įsidėjo
Union Ticket Agency,
guzikučiu metapas savo buto duris. Negarsiai jas atrakinęs, jis šoko ant kišenėn ir išėjo iš namą.
203 Lackawanna Avė, Scranton, Pa.
liavu, anameliotu
Perėjo į kitą pusę gatvės ir pažiurėjo į langą, kad įsi- Taip-gi turime savo krautuvėje dau
viršaus ir inėjęs į savo kambarį, dusyk užsuko spynoje
ir padengtu cellugybę visokių maldaknygių ir svietiškų
raktą, ir prislinkęs prie durią sunką stalą, atidengė lovos tikrinus, ar nieko nebuvo matyt iš lauko. Ant lango dar knygų .visokiose kalbose.
loid’u, šarpu, vė
O kedėl? Nes turi gerų priživ
uždangalą.
vis buvo užtraukta uždanga, kurios nedavė jai pakelti, TELEFONAI: Naujas 303 — Bell
liavų ir Karunu.
rėjimų, parankių kelionę, kad tar
Ant lovos, pusiau nusirėdžiusi gulėjo mergina. Jisai kad neineitą šviesa, kurios jinai daugiau jau nebematė.
Man pavestus dar. tum kaip ir pačios kompanijos ba
bus atlieku artistą pirkę laivakortes. Siuntimas pi
prikėlė ją iš miegą; ji pašoko nusigandusi.
Ji gulėjo ten arti. Jisai tą žinojo. Dieve, kaip ta saulė
tiikai.
nigą greičiausias ir pigiausias pa
SPUOGAI.
— Kelkis! — tarė vyriškis.
( švietė tiesiog į tą vietą!
saulyj.
Plėmeliai, šašialiai ir visokį vei
— Tai tu čia, Bill! — tarė mergina, nudžiugus iš jo
M.
A.
Norkūnas
Pažiurėjo tik akimirksnį. Jam palengvėjo, išėjus iš do ir kūno nešvarumai pranyksta
3 N. MAIN ST.,
sugrįžimo.
kuogreičiausiai, jeigu tik kas var H2PR06PECT ST, LAWRENCE, MASS.
to kambario. Jis švilpterėjo šuniui ir greit atsitolino.
WILKES BARRE, PA.
tos pastilkas “Aknol”.
— Tai aš, — buvo atsakymas. — Kelkis!
Perėjo per Islingtoną, patraukė per kalną ties High- Tie tai viduriniai vaistai kuoTen buvo žibėta žvakės, bet jisai ištraukė ją iš žibin gate, kur stovi akmuo Whittingtono atminčiai; pasuko nogeriausiai
iščystina kraujų, o
tuvo ir numetė į krosnį. Pamačius silpną ryto šviesą ant Highgate kalno, nežinodamas tikrai kur einąs; vėl pa kaip žinoma nuo kraujo nešvaru
ineinant iš lauko, mergina atsikėlė iš lovos ir pakėlė augš- suko dešinėn, vos tik buvo pradėjęs lipti žemyn, ir įstojęs mo visoki kūno nemalonumai atsi
Honover Breiving Co.
randa. Šiuos vaistus reikia atskir
tyn langą uždangas.
į taką, vedantį per laukus, perėjo per Caen Wood ir išėjo ti nuo visokią tepylą (mosčią),
— Testovi, — tarė Sikes, ištiesęs prie jos ranką. — ant Hampstead Heath. Perėjęs per pelkes šalia Vale of kurios tik laikinai pagelbsti, bet
pastilkos “ Aknol” panaikina
Užteks šviesos tam, ką aš noriu padaryti.
Elius, Alus ir porteris.
Health, jisai užlipo ant ano kranto ir perėjęs skersai ke amžinai visokius spuogus, pienius,
— Bill, — tarė mergina nusigandus, — ko tu taip į lią, jungiantį kaimus Hampstead ir Highgate traukė per šašus ir taip jau kūno nešvaru
TIKRAS LENK1SZ AS LAGER.
mus. Tūkstančius padėkonią turi
mane žiuri.
krumus į North End’o laukus, kur atsigulė krūmuose ir me nuo ėmiką iš musą “Aknol”,
Atkreipkite savo atidų in produktų, Jusą tautiečio iš
Vagis kelias sekundas į ją žiurėjo, išpūtęs šnirpšles užmigo.
nes kas tik ėmė tuos vaistus, tam
dirbamų. Sandėliai Buttonwood, Wilkes-Barre ir
ir sunkiai kilnodamas krutinę. Paskui pagriebęs ją už
gelbėjo. Bet to negana; reikia pa
Nauticoke, o bravoras Danrillėj.
Vos tik atsikėlęs vėl patraukė į laukus, bet atgal čiam pažinti tą vaistą gerumų.
galvos ir gerklės nuvilko į vidurį stubos ir pažiūrėjęs į
Emll Malinauskas, Mana geri s Ir Prezidentas
Londonan — vieškeliu, — paskui — vėl atgal — paskui Jeigu negelbės, sugrąžinsime jėk
duris, uždėjo
sunką
savo
delną
ant
jos
burnos.
Abu telefonai.
tavo atsiąstų centų.
_
4
•
vėl grįžo tąn vieton, kurią jau buvo perėjęs — paskui, vienų
x>ooooeeeeeooooooooooooooo(*oeeeeeooooooeoo«oo4»<>oooo<x
Kam-gi
rodytis
žmonėms
su
ne

— Bill, Bill, — mikčiojo mergina, mirtinai nusigan pasisukinęs po laukus, kelissyk atsigulė į grabę pasilsėt,
gražiu veidu? Kam-gi kęsti tuos
dus ir imdamasi su juom, — aš — aš nešauksiu, neklyksiu, paskui pasuko į kitą vietą, ir vėl klaidžiojo aplinkui.
nemalonumus, o gal ir pajuoki
DOVANA ANT VELYKŲ DYKAI!
mus? Atsiųsk kuonogreičiausiai
— nei sykio — klausyk — sakyk man, — ką aš padariau!
Kur čia užėjus į neperdaug viešą vietą, kad užvalgius $1.50 ir tuoj atsiusime tau šimtų Pirkite už $6.00 vertės musų žinomos
line dūda, kuri grai-i
— Tu žinai, velniukšte, — atkirto žmogžudys, užėmęs
na gerai ir aiškiai"
kiek mėsos ir atsigėrus ? Į Hendoną. Tai buvo gera vieta, pastilką “Aknol” — lygiai tiek, tabokos dėl eigarėtų ir išsirinkite sau
jai kvapą. — Tavę šiąnakt dabojo, — girdėjo kiekvieną
visokias muzikas ir
kiek reikalaujama tavo kraujo ap- dovaną iš sekančių daiktų: Naujausia
nepertoli ir neperdaug žmonią lankoma. Ten jisai pa švarinimui. Neatidėliok, bet šian importuotas Fonografas su didele nike
dainas.
Kiekvienas
žodį, ką pasakei.
gali turėti savo name
kreipė savo žingsnius, — kartais pabėgėdamas, kartais dien indėk į kopertų $1.50, užre
koncertą. 2. Geriau
— Tai, dėl dangaus, dovanok man gyvastį, kaip aš tau Įstabiai gaišuodamas, ir vos veikdamas koją už kojos, tai gistruok ir siąsk mums tuo adre
sia Armonika vokiš
ko išdirbimo su na
dovanojau, — atsakė mergina, prisiglaudus prie jo. — vėl visai sustodamas ir daužydamas su lazda krumus. Bet są :
tom ir nurodymais. 8.
Aknol Remedy Co.
Puikus stalavaa ni
Bill, brangus Bill, tu neturėsi širdies mane užmušti. Oh! jam nuvėjus ton vieton, išrodė, kad visi žmonės — net
330 E. 15th Street,
kelinis Laikrodis su
tik atsimink, — tik šią naktį — atsimink, kiek aš dėl tavęs vaikai — pažvelgtinai į jį žiūri. Ir vėl grįžo atgal, ne
New York, City.
muzika,
kiekvieną
kartą muzikė grajina
esmi iškentusi. Turi apie tai atsiminti ir būti liuosas drįsdamas nusipirkti trupinio valgio nei lašo gėrimo, nors Dep. 0. H.
10 minutų. 4. Vyriš
ki arba
moteriški j
nuo šios nuodėmės. Aš nesiduosiu, ir tu nepajiegsi ma nieko neturėjo burnoje per daug valandą.
Ir da sykį
storai
paauksuoti J
nęs atstumti. Bill, Bill, dėl Dievo, dėl savęs paties ir dėl sugrįžo į krumus, nežinodamas jau nei kur eiti.
laikrodėliai. 5. StaJa-j
-NAUJA KNYGAvi įrankiai gražioje
manęs, susilaikyk ir nepraliek mano kraujo! Aš buvau
dėžutėje: 6 peiliai,
Jis suvaikščiojo keletą mylią, bet vis ant tos pačios
videlciai, 6
dideli
BIBLIJA
tau ištikima, per mano nusidėjusią sielą, aš tau ištikima!
šaukštai, 6 maži,
vietos. Rytas ir apypietė praslinko, diena jau baigėsi, o
Jisai baisiai draskėsi, kad išliuosavus savo rankas, jisai vis sukinosi ir valkiojosi aplinkui ant tos pačios
arba šv. Rastas išleistas.
peilis sviestui, 1 šaukštukas cukrui]
Ui musų dovaną vien norime, kad pagarsintumėt musų firmą
Tik
vienas
šitas
šventraštis
yra
bet mergina laikė jį glėbyje ir jis jokiu budu nestengė ją vietos. Galutinai iš ten išėjo ir patraukė į Halfieldą.
jūsų pažįstamų. Atsiųskite mums ant rankos 50 centų paėtiniais ženkli
katalikiškas.
liais, o męs Jums prisiusime 40 skrynučių tabako 4-ių gatnnkų ui $6.1
išplėšti.
ir Jūsų išrinktą dovaną. Likusius $5.50 užmokėsit gavęs tavorą. Ea
Buvo
jau
devinta
vakaro
valanda,
kada
žmogus,
vi

Kaštuoja
$2.15
persiuntmui.
— Bill — verkė mergina, norėdapia padėti savo gal
tavoras nepatiks gali jo neimti.
Adresas:
vą ant jo krutinės, — tasai ponas ir brangi panaitė kal siškai pailsęs ir šuo, apšlubęs nuo nepaprasto žygio, pa
EN6LISH ASIATIC TOBACC CO., Dept 34, 115 7tk St., Nev York, N. Y.
bėjo man šiąnakt apie vietą kokioj’ tolimoj’ šalyj’, kur suko per kalną pro bažnyčią mažo kaimelio ir besivilkda- Rev. S. Piatieaius, Shenandoah, Pa.
galėčia ramiai pabaigti savo dienas. Daleisk man dar sy mas gatve, nusėlino į mažą viešnamį, kurio silpnas žibu
kį su jais pasimatyti ir atsiklaupus ją maldauti, kad ir rys jį tenai patraukė. Užeinamoj stuboj kurinosi ugnelė, Tikras Lietuviška* Agentą*.
apie kurią sustoję kaimo darbininkai giršnojo. Jie pasi
tau parodytą tokią gailiaširdystę. Apleiskiva šią baisią
slinko, kad duoti vietą naujai atėjusiam, bet jisai įlindo
vietą ir toli nuo čia veskiva geresnį gyvenimą ir užmiršį tolvmiausią kertę ir drutinosi sau vienas, arba geriau
kiva apie pirmesnes savo dienas, bene tik maldose jas
Kpasakius su šunim, kuriam retkarčiais numesdavo kokį
minėkiva, — ir daugiau viens kito nematykiva. Niekados
maisto trupinį.
nėra pervėlai daryti atgaila. Jie taip man pasakė ir aš tą
Susrrinkusiejie ten žmonės šnekučiavosi apie aplin
jaučiu, — bet mudviem reikia laiko, — truputį, truputį
kinius laukus ir ūkininkus. Tą pabaigę, pradėjo kalbėti
laiko.
Žmogžudys išsiliuosavo vieną ranką ir išsitraukė apie amžį vieno senelio, kurį palaidojo pereitą sekmadie Malonus viengenčiai lietuviai ir lie
Jei norit turėt lengvą ir lai
Lietuviškosios Sesers priima pas save mer
šaudyklę. Įsitikrinimas, kad jį tuoj suimtą, jeigu šaus, nį. Jaunesniejie skaitė jį labai senu, bet senesnieji tvirti tuvaitės!
mingą kelionę į seną tėvynę Lietuvą ir
gaites mokinimui ir išauklėjimui. Seminarijo
būti nuskriaustu
atvažiavęs
— kaip žaibas persmelkė jo mintį, net besant taip jam no, kad jis buvęs dar gana jaunas — nesenesnis už manę, nenori
New Torkaa, tai kreipkis tiesiog pas
je prie reguleriškojo mokslo, arba ir atskyįsiūtus. Iš visų pajiegą jisai dusyk ginklą smogė į pa — viens žilas diedukas atsiliepė, kad butą galėjęs dar gy O. Bartaiių. Jis visiems žinomas geras
rium, yra mokinama, muzika, paišymas, siuvi
venti mažiausia dešimtį, ar penkioliką metą — jei tik bu žmogus, užlaiko du ofisu: vieną Bos
keltą jos veidą, kuris beveik pasiekė jo smakrą.
tone, antrą New Yorke.
Parduoda
nėjimas ir taip toliau.
tu prisidabojęs, jei butą prisidabojęs.
laivakortes j visaę pasaulio dalis ant
Ji pasviro ir griuvo, beveik apjakus nuo kraujo, kurs
druėlausią ir greičiausių laivų ir ui
Tame nieko tokio nebuvo, kas galėtą patraukti domą, pigiausias kainas. Siunčiamo pinigus ir
Reikale meldžiama kreipties prie Motinos
prasimušė iš gilios jos kaktoje žaizdos.
Bet vos-ne-vos
Išmainome ant amerikoniškų. Parūpi
ar
sukelti
baimę.
Vagis,
užsimokėjęs
už
valgį,
ramiai
sau
name gubernskue pačportus ii Bonsu
Perdėtinės šiuo antrašu:
atsiklaupus, ji ištraukė iš ančio baltą skepetaitę, — kurią
lio. Partamdome *keleiyiassn
llolviSlM kambarius
kl
kampe
tunėjo,
niekeno
nepatėmytas
ir
beveik
jau
pradėjo
gavo nuo Rožės Maylie, — ir iškėlus ją aukštyn, sudėjo
dėl nakvynės ir suteikiame kiekvienam
snuduriuoti,
kaip
štai
tapo
pabudintas
naujai
inėjusio
visokias svarbias žinias nždyką.
. Mother Superior,
rankas ir alpstančiomis lupomis maldavo mielaširdystės
svečio.
GEO. BARTAŠIUS
nuo sayo betvertojo.
ST. CASIMIR’S SEMINARY.
Toliaus bus.
tb kuvo reginy*. tbeogMy* atbulas nustraAgentą*,
1'
Įh vM*Mg**
P^^iebė storą
6700 Rockivell St.,
Chieago, III,
MI V. Ir$*dw*y, S*. tetai, Mass.
lazdą
Btjmk tfr., Nev Y$rt City.

Joną Nemeth’a

NĮeecftMeeeeMceeeeeMeeft i

Lietuviškųjų Sv. Kazimero

Seserų Seminarija
CHICAGOJE.
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DRJJ. W. ZIGMANTĄ
LIETUVIS GYDYTOJAS.

SAMSONAS

Severos
Laxotonas

VEIKALAS 4-se AKTUOSE
Paraše Kun. J. J. iš R.

Pils. 2. Tai jisai! bėgkim greičiausia, kaip kus įmano.
(Sams. ineina su kaulu rankoje giedodamas).
Samson. Buk pagarbintas Izraeliaus Galings Dievas!
Kurs mielaširdystę parodei tautai mano:
Su gyvulio kaulu pergalėjau aš vienas;
Asilo žando pabūgo Pilistų minia,
Tai vis atliko Tavo Galingoji ranka.
C.c.c.c... gal ji čia? (apsidairydamas).
Jau ir rytmetys. Yt žemčiūgai žėri rasa
Tuomlaik mergelės kvietkauti su aušra kelia.
(žiūrėdamas į tolį ir rodydamas su kaulu).
Ten kas? ar ji ar šmėkla Pilisto paklydus?
(Artindamas kaulę, prie veido).
Šis... tai vilyčia, ką Pilistėi širdį veria!
Pamatymas vien jo sukels ne’pkantos jausmus.!
(Spausdamas kaulę prie krutinės).)
Tu /augas prakaito puotas esi ir kraujo,—
Skirtis mum reikia! — tąjį liepia angelas pikts.
Nuo pat pradžios svietas taip verčias — nieko naujo:]
Reikale prietelis — urnai užims vietę kits!
(meta kaulę atsidūsėdamas). Į
Pakalnėse jieškosiu, perkratysiu kalnus,
Per dienę keliausiu, nemigsiu tamsoj ’ nakties,— I
Rasti turiu — ten ar čia... vis-gi kur nors ji bus! ]
Į darbę!... jieškantis neranda, kurs netur’ vilties.
SCENA Il-a.

yra tam tikros sutaisytos kū
dikiams, vaikams ir silpno kū
no sudėjimo moterims vaistas
nuo įvairii; žarną ligų ir vidu
rių sugedimo.

185 So. Washlngton st. Wilkes-Barri Pi.
Neseniai baigęs medicinos mokslą
Philadelphijos universitete. Da
bar atidarė čia savo ofisą ir
priiminėja ligonius.
Offlso valandos:
Iš ryto nuo 8 iki 10
Po pietų nuo 1 iki 3
Vakare nuo 6 iki 8

i

Pagelbėja virškinti, pataiso surugusius vidurius, labai švelniu budu |
paragina kepenis veikti, reguliuoja
laukan ėjimą.
25 centai.

Kūdikis

SESIOS KVORTOS DEG
TINES 112 S1.0O

Verkia

jis neramus, mėtosi, nemiega
todėl, kad nesveikas, kad var
to jį diegliai, kad skauda vi
durius, o visa to priežastis yra
neatsakomas penėjimas. Ne
kenksmingas bet labai pagelbingas nuo tokių ligų kūdi
kiams vaistas yra

Žuvusiojo “Titanic’o” pasažyrai gelbstisi nuo mirties mažuose luoteliuose.

Redakcijas Atsakymai.
pp. L. M. ir A. Balt. iš
Gardner, Mass. Tamistų ko
respondencijų netalpįsime,
nes kitas apie tę patį ankš
čiau atsiuntė.

mai, 1 karvė, 1 arklys, 100 „Draugo” Spaustuvėje ga)
vištų, 100 kiaulių; kiaulėms Įima gauti šias kuygas:
maistą iš miestų uždyką No. 1. Degtinė. Vienaveiksmis sce
gaunam iš hotelių. Gali įstot nos vaizdelis. Iš lenkę kalbos
iš sykio ir gyvent; įmokėt vertė A. Vėgėlė. Labai puikus ir
kiek, o likusius ant išmokes- lengvas veikalėlis scenai.
Kaina 10c.
čių, jeigu nori. Parduodu 2. Katriutė. Triveiksmis dramos
dėlto, kad kitu dideliu biz paveikslėlis paimta iš liaudies
Iš lenkę kalbos ver
niu užsiimu. Atsišaukit ant gyvenimo.
tė A. Vėgėlė. Kaina
10c
šio adreso:
3. Trumpas Katekizmas. Leng

Severos Raminanti

Kad išplatinus žmonėse masę pa
skubusius gėrimus, pasiųsime kiekvie
nam,
savo
lėšomis,
“ZANOL“

Lašai

Šešias Pilnas Kvortas Degrinės už $1.00

(Severą’s Sooting Drops).
25 centai.

Burną valiai užlaikyti turėti
malonę kvėpavimą, sveikus
dantę smegenis, gydyti kata
ro paliestus kvėpuojamuo
sius organus ir juos sveikus
palaikyti galima geriausiai
vartojant kasdien.

sulyg jūsų pasirinkimu. Pasakykite,
ko norite — Bye, Bourbon, Corn ar
Sonr Mash degtinės, Gin, Bum, Peaeh,
Apple, Apricot ar Konjako

Brandies,
ete.t
NEDUOKITE PIRKLIAMS DIDELIŲ PELNŲ.

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

(Dalilė ir Samsonas, Žolės ir gėlės. Dalilė gieda).
Dalilė. Eisiu ant kalno, tenai gal jį pamatysiu,—
p. J. Kupstui iš Kingston,
Aš savo mieliausięjį pas savę vadįsiu,
[Pa. Jau apie Kingstono teaAš savo mieliausięjį pas savę vadįsiu.
vas ir prieinamas būdas vai
trę tilpo korespondencija Jonas G. Bauser,
Minkite kojalės sidabrinę raselę,
kams pramokti katekizmą. Kai
pereitame numeryje, tad ta
Skinkite rankelės margutėlę kvietkelę,—
na
10c.
356 So. Main st.,
4. Fabiolė. Vytautas. Kas nori ži
mistos netalpįsime. Antrę,
Pamėglnimtii Viena Kvarta Degtinės Dykai.
Aš savo mieliausięjį visę apkaišysiu.
Waterbury, Conn.
noti
krikščionystės
įdomią
pra

Pamėginkite, kaip tik jus sau norite
tamista, kritikuoji pravar(Nustoja dainuoti. Renka gėles).
ir jeigu tai nebus geriausia degtinė,
džią teskaito šitą garsiąją kny
sugrąžinkite likusią mums atgal mūsų
Čia radastai... čia jacintai ir rožės visaip margintos, džiavimais pirmęjį korės
gą. Kaina
$1.00
25 centai.
lėšomis, o męs sugrąžinsime jums pi
Aguonos maknotos ir konvalės, kad mane mylėtų, pondentę. Reikia žinoti, kad Homesteado ir Aplinkinių 5. Naminis Vaikę Auklėjimas.
nigus. Siųskite užsisakymus šiandien, a
mes pasiųsime “ZANOL SESIAS (6)
Kiekvienas tėvas ar motina,
Čia gvaizdikai, režėdos ir vijūnų kasos supintos;
kritikoje visoki išmislyji- Lietuviams ir Lietuvai
PELNAS KVORTAS DEGTINES UB
kurie rūpinasi geru vaikę išau$1.00. Viską męs apmokame. Reikalau
Galima
gaut
visur,
kur
tik
yra
Da remunių jam pridėsiu, kad pilvelio neskaudėtų, mai netinka, kaip kad netinginimu, kad iš ję vaikę išaugtę
kite, kokios rųšies tik norite. Dvylika
tėms žinotina:
aptieka.
Reikalaukite tiktai su
geri ir dori žmonės, privalo ži
pilnų kvortų, $1.50; dvidešimt-ketnrioa
(Tėmyja į žemę ir lyg nusigandus).
ka baisus keiksmai teatruoSeveros parašu, ne kitokių.
pilnos kovrtos, $2.80. DYKAI knygutę
Šv. Uršulės Moterų ir Mer noti šios knygelės turinį. Kai
“Paslaptis ir Istorija Degtinės Dirbi
Ten keno eita... sako —; dievai naktimi mus lankę ®e- Keikdamas neišmokįsi
na
10c.
ginų Draugija
mo Namie“ pasiųsime kiekvienam, kurs
(Ineina Sams. žiūrėdamas į iškeitę rankoje žvaigždę), žmones nekeikti, ypatingai rengia pasilinksminimo va 6. Užkrečiamuju-limpamuju ligų W. F. Severą Co. tik suteiks mams savo adresą.
UNIVERSAL IMPORT CO.
budai ir kova su jomis. . . 15c.
CEDAR RAPIDS. IOWA
Sams. Vesk manęs žvaigždele—kur randas širdies saulelė! mąžus vaikus, bet tik
karėlį
4730 Universal Bldg. Cincinnatti, Ohio.
(Dalilė nuleidžia akis ir rankas žemyn. Sams. artinas). į keikdamas tę gali padaryti
Panedėlį 29 d. Balandžio,
Kas esi dieve... ar mergelė? priimk mano ranka!
Durys bus atdaros 7-tą vai.
Dalilė!... tu gražiausioji Soreko kvietkelė,
vakare.
Širdies mano troškime, gyvenimo viltis,
I Farma ant pardavimo.
“Fifth avė. Opera House”
Naktyje išsapnuota, ryto aušros duota,
10 margų farma, juodže- Salėje, Homestead, Pa.
Jieškota per kiauras dienas išvien ir naktis,
| mis, be akmenų, upelis visaI O su ženklo štai pagelba šito atrasta!
I da bėga, arti miestų, netoli Įžanga: vyrams 50.; mote
Priimk!... tai žvaigždė reiškia ji dievę Astarotę. visokių fabrikų, visada dar rims ir merginoms 25č.
Maloniai kviečia visus at
(prisega žvaigždę). Į bai gerai eina. Naujos stu
silankyti
Esu galingas — dieve tave padarysiu,
I bos ir tvartai.
.1
Draugijos Komitetas.
Duosiu perkūnų ir karališką bulotį,
Yra visi padarai ir veži
Kožnas vyras be atidėlioima tur pareikalauti vieną, iš tu ste
Inžabojęs liūtę, ant jojo užsodysiu:
buklingu knygų. Vyrai, katrie žada apsivesti — vyrai ligoti —
vyrai, katrie pasigėrė per mierą, katrie pareidava namo vielai ir
Karaliene busi, visi tavęs klausys,—
katrie pervirš davė sau valię — vyrai silpni, nervoti ir katrie prastoi
sava sveikata — vyrai, katrie negabė pri darba ir katrie ne gale
Danas ir Pinstas klosis po kojomi;
REKOMENDUOJAME MUSU NAUJA AUKSINĮ 23 AKMENŲ
nauduoti pylnai linksmumą gamtos — VYSI TIE VYRAI TUR PA
GELEŽINKELIO
LAIKRODĖLĮ.
Kad ir viskę donin imtum’, nieks ne’tsakys.
REIKALAUTI VIENĄ IŠ TU DYKAI DUOTU KNYGŲ. Ta knyga
75W!W
Auksiniai, paauksuoti ir kitoki su 23
pasaikis kaip vyrai naikina sava sveikata, kaip jie užsikrėta ligoms ir kaip jie gal pylnai su-1
Spindėsi aukso skaroms puošta brangiomi.
akmenimis, parduosime 10,000 vadina
granai nt i sava sveikata, stipruma ir energiškuma i trumpa laika ir su mažais kaštais. Jeigu nori
mų “Accuratus“ laikrodėlių tiktai už
Dalilė. Buk tu baltas mėnuo, aš tiktai žvaigždė,
buti vyras tarp vvru, ta knyga pasaikis kaip gali ta pasekti. Knyga ta pasaka kokiu budu tokies ligas, kaip:
$5.75 žėdną.
Tie gražus laikrodėliai
Duok krutinę! — pagrožįsiu ję kvietkais.
puikiai išrėžyti, dubeltavi lukštai, ge
REUMATIZMAS, NEGRUOMULAVIMAS VYDURIU,
rai laiką rodanti, labiausiai keliauninkų
Kilsim į padanges, skraidvsim drauge:
naudojami, kurie turi daboti laiką, mo
Abelnas prastoimas spėkų, Užnuodijimas kraujo, arba Brantai, Triperis, Lytiškas nusilpneimas. žudymas ;yvasteriški ir vyriški, gvarantuotl ant 20
Susipras tad visi bėsę mus vergais.
metų. Tikrai gražus laikrodėliai, ne
tinios sėklos, Naktinei nubiegymai sėklos, Nutrolimas vyriškumą. Sunykimas lytiška organa, Užsivertimas
gėda bus nei draugams tokį parodyti.
Sams. Teprisidengia, mieloji, kunu žodis tavo!
šlapinamoje kanalo, Organiškas ligas, Pasekme paleistuvinga gyvenimą. Pilvą, Kepenų ir Inkštu ligas
Jeigu nori turėti gerą dziegorėlį, tai
gale buti greitai ir ant visados išgyditas slapta arba sava namie.
Lvkšiol garsus aš sviete buvau — manė taip visi;
štai musų pasiūlymas: Męs nesiųsime
Tūkstančiais vyrams palika sugranžinta TOBULA SVEIKATA, STIPRUMAS IR SPĖKAS bu
šitą laikrodėlį kiekvienam C. O. D. už
Yt žaibas pasaulėje pasklydo vardas mano,—
pagelba tuos STEBUKLINGOS, DYKAI GAUTOS KNYGOS. Knyga ta yra kratuvė žinios ir
$5.75 ir ekspreso kaštus dėl peržiūrėji
talpina tam tykrus dalykus, katrus kožnas vyras jaunas ar senas, bagotas ar blednas, apsivemo. Jei nepatiks, nemokėsite nei cento.
Dar už niekę ‘garsas’, kad man teko ‘žvaigždė’ šviesi.
dis ar nevedis, sergantis ar sveikas turč žinoti. Netrotiklek sava sunkiei uždyrbtu piningu
Męs riskuojame viską. Auksinis granant paiku lr be vertės gydulu pakol ne perskaltistie tuos knygas. Knyga ta sučedis Jiuma
(paduodamas žibantį kamuolį ir auksinę lazdelę).
dinėlls duodasi dykai su laikrodžiu.
Adresas:
ne viena doleri ir pasakis kokiu budu galetč stotis STIPRU, RESNU, SVEIKU VYKU.
EKCELSIOR WATCH OO, DEPT. 905, CHICAGO, ILL.
Išplįdik atsukimais, iškirpk lr siusk šen
Imk šituos papuošius — jie tau yr’ skirti!
dena ta dykini kuponą o męs prlsiusma
Gręsink jais svietui vis dręsiai ir drąsiai;
jlums vieną iš tu brangiu knygų VYSAI
~>YKAI IR UZ PACTA UZMOKIESMA.
Eilės priešų n'išlaikys — turės irti:—
Daug nerūpestingu gyditoju prispirs S KURONIS DYKU BMITOS KYBOS.
gydimą lr gydulus siunta budu O. O. ■ Dr. MIS. LISTER 4 CO., L 604. 20S M. Fifth »w., Chicago. BL
Tad ateis atsilsis kunui ir dvasiai.
D. tas yra su apdėtu mokiesnlu
Dr.
O
’
Malley
’
o
Methoda
’—AS esu ulinteresuotas jusu pasiullniroul dykai shin(išeina abudu, rankomis susitvėrę).
lr dara ta be ypatingai pa H
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stos knygos ir norėčiau, jot jius ilsiustument man vieną

Severos
Antisepsol

50,000
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SCENA IH-a.
(Pilistai sugrįžę į tąja pat vietę).
Pilist. 1. (Rodydamas ranka).
Ana!... ten... eina... ir kits - viens išrodo kaip jis.
Pilist. 2. (ranka prie kaktos pridėjęs)
Jo eisena!... antrasis tur’ moters išvaizdą,
(patraukdamas trečiąjį už skverno).
Tėmyk Melekai... ten!... geresnes turi akis.
Pilist. 3. Ui, baisu (lenkdamasi žemyn) Užtėmys mus —
į čia kreipia veidą
(visi puola prie žemės. Ūmai pamaži keliasi).
Pilist. 1. Bus tas teisybė, kę nuo žmonių girdėjau:
Sakė — mergelę, vardu Dalilę, jis numylėjo;
Pats į ten jį einant aure paregėjau.
Pilist. 3. Ar-gi Pilistai, tiek datyrę, su juom užsidėjo?
Pilist. 1. Ei!... reikale jis minkštas yt vaškas, saldus yt
medus.
Pilist. 2. Išnyko... jau nematys; dar vyrai laikas pameiginti.
Vergais priseis mum likti, jeigu jis šiuomet ne
pražus.
Pilist. 3. Kur kareivija, kaip jį įveikti, kaip nuo jo apsi
ginti?
Pilist. 2. Et!... nežinot kokią moteriai dievai davė galę:
Ir dvasios piktos neką be jų pagelbos nuveiks.
Aš manau kę veikčia, gavęs tam tikslui nuo jus
valią.
Toliaus bus.

Išgydė tūkstančius ligonių nuo
Rupturos
Varicocelės
Hemorrholdų
Strlkturos
Nubėglmų
Kraujo užnuodljlmų.
Greitai, Galutinai, Nebrangiai.
Jeigu tu negali ateiti, — rašyk, o jū
sų laiškai bus užlaikyti visiškai slaptai
ir bus atkreipta į juoe didžiausia dom a.
Namų Ofisas: Tiktai Wilkes-Barrese.
158 So. Washington St.
Kur kalbama ir rašoma lietuvių kalboje

reikalavlma sergančia.

Męs tą

Hydrocelės
Nužudymų

niekados ne darome.

Reikalaudami tą knrią nuo musu
J ius nebusite niekad jS paSiualc tava
reita.

■

■

adresa iendena.

ii tuo knygų.

Vardas ir pavarde........................... . ...................................... .. ............

Adresas.
Stejtas.

Dr. Alex. O’Malley,
(Specialistas).

Kaip tik pasaulis pradeda manyti

Feelinfc Better
Already
nr»l
s M.
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Mielai afl pa
klausiau jūsų
patarimo ir
titryniau su

ii-

Dr. Richter’io
PainEipelleriu
Dingo skaudėjimas kakle ir diegi
mas tone, jaučiuos visiškai gerai. Pri
valo būti kiekvienos šeimynos šėpoj č.
Sergėkis nuo pamėgdžiotų. 25o. ir 50e.
P. AD. RICHTER R CO., 218 Puri Atroot, New York.
BtetaUr io 0on»o PI 114. yn gero*
vtdvtn „kle*Ojlme. Ut kM.
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kad koks daiktas yra

negalimas invykinti.
Tai tik žiūrėk, koks žmogelis ims ir padarys.
Pirmas lokomotivas, garlaivis ir orlaivis buvo laikomi “negalimais”, bet šiandien nie
kas nedrinstu tai pasakyti.
Neseniai žmoues mauė, kad gatavai pasiūti rūbai negali buti tokie geri, kaip užsakyti
pas kriaučių.
Šiaudien ta nuomonė išuyko ir visi dėvi “gatavus”. Ir jie taip darys taip ilgai, kaip
Igai jie galės gauti.

PAVASARINIAI SIUTAI PO

$10, $15, $20, $25 ir $30
ir tas padarys, kad kriaučių siutai išrodys kaip “31 centas”.

LOUIS ROSENTHAL
ANT KIKBV’S

į tą pažvelgti ir pamesti tą KAIP PASILIKTI AMERIKOS
PILIEČIU.
nepageidaujamą girtuoklia
Knygutė Lietuviškoj ir Angliš
(Iš Wyomlngo klonio apielinkės).
vimą.
koj kalboj. Turinys — įstatymai
apie pilietystę, klausimai ir atsa
Apdraskymas.
Nepatogus atsitikimas.
kymai išsiimant Amerikos popie
ras, Suvienytų Valstijų Konsti
Vienas Wilkes-Barre’io Keletą dieną atgal čia iš tucija,
neprigulmybės dekleracija
Zetuvis turėjo
pasidėjęs tiko vieną moterėlę—lietu ir konfideracijos straipsniai. Ame
aukoje apie du tūkstančiu vę nelaimė. Ji, apsipirkus rikos Lietuvių Ukėsų Klubas, ma
tydamas, kad yra reikalas kiek
olerią. Dėliai kokios tai reikalingą iš miesto daiktą, vienam tapti šios šalies piliečiu,
aimės ar kokio ten saugu- grįžo namon, bet, susitikus išleido šią knygutę savo triusu.
Knygelės kaina tik 25 centai. To
10, nuėjęs į banką, permai- su savo gera, malonia kai- dėl
norintieji gauti šią knygelę,
ė savo vardą ant savo žmo miuka B., sustojo gatvės tur po draug su užsakimu prisiųst
nos vardo. Po kokiam laikui šalyje keletą žodelią pakal ir 25c., krasos ženklėliais arba per
Order. Adresuokite:
nona jo numirė ir iš lian bėti. Tuom tarpu iš arty- Money
Lithuanian American Cit. Cljib,
os pinigą žmogeliui neduo- mojo namo anglikas išleido
372 Bedford avė.,
aa; sako, kad ne jo esą pūli du netikusiu savo šuniu. Šu
Brooklyn, N. Y.
ai ir tik gali tą pinigą ly nes tuoj puolėsi ant arti sto
dą dalį gauti su vaikais. vinčios tos moteriškės K. ir
Savo uždirbtą centą negali parsivertęs pradėjo ją dras
R.H. Morgan
kyti.
Pakilo
didis
triukšmas,
gauti; gali ją būti tik admi
BONA MORS Išdirbėjas Kepa
nistratorium, globėju, bet subėgo žmones ir tik tuomet
S0DAL1TY
rių, Kukardų, Vė
suvartoti nevalia, o bedar pasisekė nelaįmingąją pa
liavų, Antspaudų,
bės laike ir nepersveikam gelbėti, bet jau buvo dauge
karpų ir kitų tano
žmogui jie šiandien yra la lyje vietą didžiai sužeista
Dabar jau, kaip girdėt, pra
panašių dalykų.
bai reikalingi.
deda sveikti.
Reikalauk KataSaliuną aukos.
Ar nereikės tik ir pas mus
. liogo..
Daug sviete būna visokią įvesti tokią tvarką, kaip
.elaimingą atsitikimą, tarp Chicagoje įvedama, kad ar
i daug saliunuose tokią ne ba suvis Šimą nelaikyti, ar^
malonią įspudžią atsiranda. ba tik išleisti juos laukan su R. H. MORGAN,
Štai aną kartą Wilkes-Ba- apinasriais. Tąsyk nebūtą
13 N. Main St.,
re, Pa., du lenkeliu įsitrau panašią atsitikimą.
SHENANDOAH, PENN’A.
kę, gerokai rudučio, boles
MISIJOS.
'ošę. Staiga vienas, užpykęs
iž kažin ką, drožė lazda savo Šiomis dienomis J. M. Tė
Tel. — Canal 2118.
draugui į galvą ir tas už ke vas Kazimieras Kapucinas
DR. A. L. YUŠKA.
lią valandą atsiskyrė su laiko misijas Scranton, Pa.;
LIETUVIS GYDYTOJAS IE
šiuo pasauliu.
Užmušėjas nuo Gegužio 14 ligi 22 die
CHIEUEGAS.
spėjo pabėgti ir dar ligi šio- nos rengiasi pas mumis lai Gydau visokias užsisenėjusias li
vyrų, moterių ir vaikų nauj al
liai nepagauta.
kyti misijas.Tad Wilkesber- gas,
siai išrastomis gyduolėmis ir darau
Panašią atsitikimą būna riečiai nepamirškime tą visokias operacijas.
Gyvenimas ir ofisas.
gana tankiai bet žmones vis, dieną ir prisirenkime tą 1749
S. Halsted St.,
Chicago, UI.
rodos ją nemato, ar nenori brangu laiką gerai sunau
matyti. Ar-gi nelaikąs butą doti.

Kada tu girdi taip daug
žmonią giriant didelius nuo
Pas mus galima
gauti .naujausios pelnus Stegmaier’io

LIETUVIO KRAUTUVE

VIETINĖS ŽINIOS.

DR. ALEX. P. O’MALLEY
Pabaiga nuo 1-mo pusi.

Specialistas.

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

112 6rand Srreet,

Gold
Medai
Export

UNITED STATES DEPOSITARY

KAPITOLAS $375,000,00
Perviršis ir nepa
dalyta nauda
490,000,00

alaus, ar tau neateina mintin, kad tai verta išbandyti
ti.
Pasiųsk ar telefonuok savo už
sakymą dabar.
Gryno maisto ženklas ant kožnos
skrynutės.

STEfilAlER BREWIN6 CO.

Ii

the lackawanna
Parankiausi geležinkeliai Euro
pon keliaujantiems. Linijos suei
na prie Trans-Atlantifikųjų laivų.
Nebrangiai perdavinėja bagažų
ir pervaža pasažierius.

| The Road of Anthracite
(Kietųjų anglinių kelias)

Joje pinigų.

Lietuviu Advokatas.

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

Wilkes-Bare, Pa.

Banka atdara kasdien nuo 9 ry
to iki 3 popietų. subatomis nuo
9—12 vidurdienyje ir nuo 7 vai.
vakare iki 8.
Galima susikalbėti lenkiškai ir
ietuviškai.

Norintieji pasiskolinti pinigu j
ant pirmo mortgage, arba pirkti
AR MOKI ANGLIŠKAI KALBĖTI 7
namus lai kreipiasi.

Dabar Laikas Mokintis!

Office New Telephone 37.
Residence 1100.

Geriausius rankvedžius ir žodynus galite
gauti, iš kurių pats per save lengvu ir pi
giu budu gali išsimokinti angliškai kalbėti,
tik nereik tingėti.
1. ANGLIŠKOS KALBOS V A
VELI S.
Sutaisė J. Laukis, trečia pataisyta laida, psl.
94, kaina ......................................................... 25c.
2. RANKVEDIS ANGLIŠKOS KALBOS.
Pagal Ollendorf’a, Harvey, Maxwell ir ki
tus, sutaisė J. Laukis, pusi. 307, kaina *1.25
Ta pati drūtai audimu apdaryta .... *1.50
3. KAIP RAŠYTI LAIŠKUS, lietuviškoje
ir angliškoje kalbose. Sutaisė J. Laukis, šio
je knygoje yra daugybė laišku visokiuose rei
kaluose ir atsitikimuose abejose kalbose. Pusi.
293, kaina ..................................................... 75c.
Ta pati drūtai audimu apdaryta ... *1.00
4. KIŠENINIS ŽODYNĖLIS, lietuviškaiangliškos ir angliškai-lietuviškos kalbų. Telpa
apie 18,000 žodžių, parankus nešiotis kiseniuje. Pusi. 151, grąžuose audimo apdaruo
se, kaina .....................................................
65c.
Tas pats skuros apdaruose ................... 95c.
5. ŽODYNAS lietuviškai-angliškos ir ang
liškai-lietuviškos kalbų. Sutaisė A. Lalis, da
lis I turi pusi. 439, dalis II turi pusi. 835,
sykių 1274 puslapių, grąžei ir drūtai apdalyta.

M

Juozas Szukis,
FOTOGRAFISTAS,

Naujas Telefonas 1070—B.
20 E. Market stM Wilkes-Barre, Pa.

| Merchants!
. Banking

Trust

i

«

Mahanoy City, Pa.

pas Montvila paliko gy Nerviškų, Chroniškų ir specialių ligų
Siulija geriausį būdų įdėji
Juozapos paeina iš Nendriir moterų. Ofisas 158 South Wavus savo tėvus, 4 brolius vyrų
mui
pinigų ir lengviausį bū
shington St. Valandos nuo 9 iki 1 p.
niškią kaimo, Mariampolės) ir 3 seseris”.
m., nuo 6 iki 8 vakarais.
dų išsimokėj imui mortgadžių
pav., Suvaiką gub. Pirmiaus Tokią tai dejavimą šian Rupturos išgydymas be operacijos
ar vekselių, pigiau kaipo
yra mano speciališkumas.
mokinosi Mariampolės gim dien girdisi iš daugelio krumokant taupimo fondams.
Kalbama lietuvių kalboje.
nazijoj, vėliaus baigė Seiną tinią, nes daugelio žmonią
Męs mokame nuošimčius
ant
visų taupinimo depozitų
dvasišpkąją seminariją ir atėmė gal vienintelę paguo
ir prigelbsime jums įgyti na
ten įsišventino į kunigus ko dą.
Dr.
KOLER
mus.
savo
vietinį
a;
;
vo menesyje *1908 metais. Dar tuomi visas atsitiki
Pradėk su mums taupimo
gentų arba ra- '■
1910 metais Rusą valdžia už mas neužsibaigs. Eina da
Lietuvių
rokundas
ir susipažink.
šykite pas:
pakrikštvjimą ar davimą bar tyrinėjimai, kas yra to
Gydytojas
George A. Cullen,
D. M. GRAHAM, prez.
šliubo unijotams atėmė jam viso kaltas. Didžiausiai ap
Pastenger Traffic Manager,
D. F. GUINAN, Sekr.
vietą, ir nuo to laiko turėjo kaltinama kompaniją už
638 Penn Avė
90 West Street, New York.
jį savo akyse ir vis labiau permažą luotelią intaisvmą
Pittsburgh, Pa.
persekiojo. Nuo 1910 ligi ir kitus neatsargumus. Pir
Koler garsinasi savo tikra pravarde ir turi
1912 metą a.a. kun. J. Mont mutinis po žuvusiojo kapi savoDr.paveikslu
Siame laikraštyje. Dr. Koler yra
ifiinęs ir mokinęsis Varšavbje. Dr. Koler prakti
visuose Varšavos lifonbuČitiose. o paskuti
vila buvo Lietuvoje, Seinuo tono Smith, kaltininkas yra kavo
niais metais prieš išvažiuojant į Ameriką buvo
DIDIS GYDYTOJAS
švento Lozoriaus, kur gydo tik pri
se “Šaltinio” redaktoriaus išsigelbėjęs J. B. Ismay, liffonbutyje
etiškas ligas vyrų ir moterų.
SIFILĮ išgydau vartodamas gyduolę 606, uidę
padėjėju. Bet jaunas tasai “International Mercantile !j išradimą
profesoriaus Ehrlięh prieš sifilį. Jeigu
kenti išbėrimus ant viso kūno. gedimą burno'e
kunigėlis jausdamas savyje Marine” prezidentas, prie arba gerklėje, slinkimą plaukų, laužymą kan lųateik, o užsivietrijimas kraujo sustos ir neatsikarGydo pasekminglauslai visokias li
tos tavyje. Nelauk, kol visai sublogsi ir kitus
energiją, platesniam pasi kurios priklauso “White nžkrėsi
gas : vyrų, moterų, vaiku ir daro vi
savo liga.
IŠTEKĖJIMUS visokiais bū
sokias operacijas. Su geromis lekarstodarbavimui, o Lietuvoje dė Star Line”, “Titanic’o” li dais.Nenaturališkus
kaip ir NAKTINIUS ištekėjimus. TRIPERI
mls jo paties sutaisytomis. Dr. Igno
ir kt. išgydau j 10 dienų, o jei ne, tai pinigus
lei Rusijos valdžios negalė nija. Tasai važiavo tuo lai sugrąžinu.
tas Stankus jau gimtus žmonių išgydė
NUSILPNĖJIMĄ ir visokias negales paei
damas to užganėdinti, pasi vu, ydant jį gerai ištirti ir nančias
katrie paliko ant visados sveikais, lin
iš SAUŽAG YSTES prašalinu į «8 dienas
Ar jautiesi mažum, jog neturi tos pačio# vyriškos
ksmais ir jam dėkingi. Jid yra Vie
spėkos,
kaip
pirmiau?
Jei
teip.
tai
negaišuok
ryžo atvažiuoti Amerikon, vis skatino kapitoną grei ba nusilpnėjimą reikia pergalėti, kad vėl galėtum
natinis Tikras Daktaras Lietuvis Phi"
būti vyru.
lietuvią labui pasidarbuoti. čiau važiuoti.
ladelphijoj, pabaigęs daktariškus mok
STRIKTURĄ arba susitraukimą šlapumo ka
išgydau j 21 dieną ir tai be skaudėjimo.
slus Indianos Universitete ir baigęs di
Bet užbaigė savo šios žemės Šitas garsus visam sviete naloHYDROCĘLĘ
arba vandeninę rupturą gydau
džiųjų daktaru mokslą, The New York
J 30 minutų be operacijos.
kelione Atlantiko vandeny atsitikimas galima tikėties PŪSLES ir inkstų ligas, nuo kurių raudasi
Post Graduate Medical Scbool and IIokryžiuje k kirkšniuose. Apsunkinimąspital.
ne. Buvo tai žmogus darbš ives kai-kuriuos laivuose diegimas
nusišlapinimo (peršėjimas) ir desėtkai kitų ženkli:
kuriuos ligonis žino kaip aprašyt, aš išgv lao
tus, lėtas, be dvdybės. Jis pagerinimus, atsargumus, apie
savo sistema apt visados.
Iš Daugelio Padėkavonių
"""
REUMATIZMĄ, spuogus, šunvotes, peraugas
niežus, parkus, skrupulus ir visas kitas
mylėjo visus ir rūpinosi vi bent nors kiekvienas lai šlakus,
Kelias Čia Patalpiname.
odos ligas, paeinančias iš užsivietrinimo kraujo
išgydau trumpam laike ir ligoniui nereik per
są gerove. Tad gailu mums vas turės turėti pakankantį trauki
Ag Jurgis Lukogeviče, 128 E. Superior st., Chicago III., buvau labai
savo darbo
slabnas ir turėjau kosulį, Dėt buvau pametęs nodėją būti sveiku, bet kuo
visiems turi būti to jauno luotelią skaitlią.
9FIS0 VALANDOS: nuo 9 ryte iki 8:30 vakare
met atsigaukiau pas Dr. Ignotu Stankų, jis už pirmo prisiuntimo gyduo
lių mane iggydė. Dėkavoju girdiugai ir siunčiu S 2.00 dovanu gastinčiaus.
veikėjo. Ypatingai jo apgai Toji nelaimė gal apsergės ?ėtn)Šiomis iki 6 popiet. Nedčliomls iki 3
M. Navickis, 5 Lincoln st, Brlghton, Mass. rago taip: Rašau šiandien
popiet. Ateikit tuojaus.
lestauja giminės. Štai ką ra nuo kitą nelaimią.
laišką daktarui Ignotui Stankui su dideliu linksmumu, kad man sugrąžino sveikatą. Laimi dėkavoju. Skausmas krutinėję, strėnuose lr sunkus
šo vienas a. a. kun. Juozapo
kvėoavlinas jau sustojo, spuogai ir plėtmės nuo veido baigia gyti
Širdingai dėkavoju ag Jonas Požėla savo tautiečiui daktarui Ignotui
brolis Petras, iš Brooklvn,
Stankui už Išgydymu augančius guzus kakle ir sugrąžinimą vyrigkumo
1601 Winter st, Philadelphia, Pa
N. Y.:
SVARBUS
PAVEIKSLAI KATALIKAMS
Turiu daugybę joidėkavonlu nuo merginu lr moterų už išgydymą nuo
nereguliarigku mėnesiniu, baltųjų tekėjimu, skaudėjimo strėnų ir kojų.
“Gerbiamieji giminės ir
Čia padėkavonės patalpintos su daieidlmu pačiu ligoniu. Kiti visi yra
pažįstami! Šiuomi noriu
užlaikomi slaptybėj i
, APSIIMU PASEKMINGAI IŠGYDYTI.
pasidalinti su visais šia
Nuo reumatizmo, skaudėjimo lr gėlimo sąnariu, kaulu, strėnų lr gonu;
U?'
liūdna žinele.
Gavau iš
nuo visokiu ilgu, užkietėjimo ir nedlrbimo viduriu, išbėrimo, kūno nie
žėjimo, visokiu spuogu, dedervinių, slinkimo plauku, galvos skaudėjimo,
fe
Ldndono žinutę, kad at
nuo ligos širdies, inkstu, plaučiu, kepenų. Nuo visokiu nervišku ligų, ne
uralgijos. drebėjimo sąnariu, nemiegojimo Ir iggęščio, nuo greito nuilsimo
važiuoja jau mano brolis
lr sunkaus kvėpavimo, pergalimo ir nuo visokiu slogu. Nuo visokiu už
krečiamu lytišku ilgu lr visokiu kitokiu nusilpnėjimu sveikatos. Taip gi
kun. Juozapas. Nudžiu
nuo visokiu moterišku ligų, skausmingu ir nereguliarigku mėnesiniu,
gau, kad pasimatysiu su
baltųjų tekėjimu ir gumbo ligų.
Vist ligoniai kreipkitės pas daktara Ignotą Planku ypatlgkai arba laišku
savo broliu, kurį išvažine
be skirtumo, kaip toli gyvenate Amerikoj, Anglijoj, Kanadoj lr kitose ša
lyse, o apturėsit širdingą rodą ir pagelbą,
damas dar mokslainėje
DR. IGNATIUS STANKUS, M. D.
palikau. Bet štai nelaimiu
1210 So. Broad st., Philadelphia, Pa.
ga žinia; laivas ant kurio
Offlso
) Nuo 9 iki 1 po pietų lr nuo 7 Iki 9 vakare.
brolis važiavo, žąsta. Šir
Valandos j Nedėllomls nuo 1 iki 4 po pietų.
dį, yt kokiomis replėmis
suspaudė, kuomet radau
Katalikiškasai Lietuvių Bertaininis Laikraštis —
En 3. ■
vardą ir pavardę laikraš
PILNŲJŲ BLAIVININKŲ ORGANAS
čiuose žuvusiojo mano
kairės į dešinę: stovi Kard. Farley; sėdi Kard. Glbbona lr Kard. O’Oobrolio. Niekas manęs nc- nnell;Iš stovi
Kard. Falconio. Toliau matytlos iv. Petro etovyla Ryme lr abelna
nuramino. Širdį sopėju. Vatikano Išžiūra. Paveikslai padaryti įvairiose spalvose lr llrodo kaip gyvi.
Bet koki jausmai bus tėŠitas paveikslas parodo visus keturis Amerikos kardinolus, ii kurių trįs
tik
pereitų
pabaigoje likosi Sv. Tėvo Pijaus X-to į kardinolus pakelti.
Eina kas tretįjį mėnesį knygutės pavidale.
velią, kuomet jie sužinos, Tie paveikslaimetų
yra padaryti Amerikos Lifeograph Kompanijos, prižiūrint kun.
f
kurią vienintelė paguoda, Jonui A. Naifa, 8. B., kuris yra žinovas katalikų bažnyčios etikėtos, todėl “Šviesos” kaina atsieina metams su prisiuntimu
visos spalvos yra atsargiai išpildytos; todėl tokie paveikslai turi historiškų
4
darže ką tik . pražydus vertų ir privalo rasties kiekvieno kataliko buste. Paveikslo didumas 5x8 ir Pilniemsiems Blaivininkams
tfhkamas padėti po rėmais; paveikslo kaina su prisiuntimu 25c. Adresuokite t
Siunčiant
į
Lietuvą
ir
abelnai
j
Europą
f
kvietkelė buvo sūnūs a.a.
JONAS VASILIAUSKAS,
Išleidžia kun. P. Saurusaitis,
kun. Juozapas. O! simku
3(4
L.
Market
Str
ilkes-Barre.
Pa.
išreikšti. A. a. kun. Juoz,.
Congress avė ,
Waterbury, Oonn.

Dr. IGNOTAS STANKUS M. D.

“ŠVIESA”

Kapitolas su perviršiu
$165.000.00.
Šitoji Banka prižiuroma
Suvienytąją Valstiją val
džios. Moka 3 nuošimčius
nuo sudėtą pinigą. Galima
susišnekėti lietuviškai.
G. N. Postlethwaite,
iždininkas.
Mandagus patarnavimas.

Užsisakant virš minėtas knygas, kartu rei
kė ir pinigus prisiųsti, o lėšas, prisiuntimo
aš apmokėsiu.
Adresas:

M. J. DAMIJONAITIS
812-814 33rd SL CHICAGO, ILL.

|

Company,

Trumpiausias kelias į Buffalo.
Tiesiai į Scrantoną ir Anglių •
Sritį. Tarpe New Yorko ir Bu
ffalo penki traukiniai kasdien.
Tarpe New Yorko, Chicago ir P
Vakarų keturi traukiniai kasdien
Tarpe New Yorko, St. Louis ir
Pietvakarių, kasdien.
Tarpe visų vietinių Punktų nuo- :
latinis ir parankus susinešimas. ;
Artymesnių informacijų apie kai J •
nas, traukinių bėgiojimų, etc.,! ;
kreipkitės pas ;

Plymouth National
BANK.

Geriausias LIetuvys

nuošimti.

H

BANK,
71 PUBLIC SQUARE,

Už sudėtus pinigus moka 3-čią
WM. S. Mc LEAN, President,
FRANCIS DOUGLAS, Cashier

PA.

KAPITOLAS $100.000.00.
WILKES BARRE, PA.
$250.000.00
PERVIRŠIS
$150.000
Didžiausia ir saugiausia Kapitolas
Perviršis
$450.000
Banka mieste.
Depozitai
$2.625.000
Moka 3 nuošimčius nuo
Moka 3-čią nuošimtį nno sudėtų
sudėtą joje pinigą.

First National Bank
Wilke-»Barre, Pa.

PLYMOUTH,

Wilkes-Barre
Deposit & Savings

UŽDĖTA 1864.

Brooklyn, N. Y Naujas Telefonas 977; Bell 422.

PUBLIC SOUARE

First National
BANK,

ALBERT G. GROBLEVVSKI,
Savininkas ir Fabrikantas Geriausią
“LIETUVIŠKŲ—LENKIŠKŲ VAISTŲ.”
GKHTAUSIA
GYDUOLĖ:
NUO
STRĖNŲ SKAU
DĖJIMO, DEGI
MO KRUTINĖJĘ,
GALVOS SKAU
DĖJIMO,
KATAROS,
UŽSI8ALDYMO.
NBUBALGUOS;
NUO
GERKLĖS
SKAUDĖJIMO,

MĖŠLUNGIO
SKAUSMO KBU-|

TINĖJE NUO

PATRŪKIMO
AZMA ARBA

DUSULIO
STYVUMO
SPRANDO
SKAUDĖJIMO
ŠONUOSE
RANKŲ IR
KO«TŲ.

Ypatingos Gyduolės.
jeigu sergate užsisėnėjusiomis ligomis nuo kurių negali pagel
bėt nė daktarai nė ligonbučiai, arba paslaptingomis ligoms, aprašykit man savo nesveikumų gerai ir aiškiai (be užsldpimo) nes
čion eina ne tik apie tavo sveikatą, bet labai tankiai, ir apie tavo
gyvastį (Atsiminkit, jog kiekvienas garbingas daktaras užlaiko pa
slaptį kaip ant išpažinties). Užtai nesigėdyki ir nebijok, rašyk tei
sybę, o mielai suteiksiu rodą ir prisiųsiu geras gyduoles pagal tavo
ligą su nurodymu kaip reikia jas vartoti, už prekę labai mažą. Rei
kia rašyt laiškus stačiai pas mane pridedant visados 2c. markę aut
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 130 dol. ant mėnesio. Uždarbį duodame kuogeriausią. Taigi
rašykite'reikalaudami agentūros. Kiekvienas lietuviškas štornikas
teipgi privalėtų užlaikyti visada musų paikiai Lietuviškas gyduoles
savo štoruose ant pardavimo, kad musų tautiečiai reikalaudami ga
lėtų pas kiekvieną nusipirkti ir nereikalautų išduoti pinigus dova
na kokiems nors apgavikams tose aplinkėse. Stornykai, rašykite
pareikalaudami gyduolių, nes geras uždarbys ir parduokite musų
tyras Lietuviškas gyduoles, kuriąs męs gvarantuojame.
Rašykite
po antrašu:

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

DRAUGO”
z-~i i--------SPAUSTUVE

NAUJAUSIA, DIDŽIAUSIA IR GE— RIAUSIA GREITAI ATLIEKA r
ĮVAIKIŲ ĮVAIRIAUSIUS DARBUS

S PA U D INA
PIGIAI
KONSTITUOUAS, plakatus, tikletus,
UŽKVIETIMUS IR KITOKIUS DARBUS

RAIDES statomos didele-naujauSIOJO PATENTO-MAŠINA “LINOTYPE”
ADRESUOKITE

r~

“DRAUGAS”

Wike.-B.rrc, Pa.

314 L Mulei Sl

Z

