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Metai IV.

Jis yra tikras žmogus, kaip
ir męs; kaipo žmogų męs re
POLITIŠKOS ŽINIOS.
gime Jį gemant Betlejuje,
gyvenant Galilėjoje ir Ju
Lekcija ir
dėjoje, mirštant JeruzoliNAUJA RESPUBLIKINE
t
l\Evangelija moje.
PARTIJA ISPANIJOJE.
Jis yra taippat tikras
\l
Dievas; kaipo Dievą, nors
Velykose užgimė Madri
žmogybės priedanga užslėp
de nauja respublikinė parti
ra
tą, męs Jį regime darant
ja, kuri save pavadino Res
darbus
vienam
Dievui
tega

publikine Valdžios Refor
ŠEŠTOJI NEDĖLIA PO
HS
limus,
apreiškiančius
Jo
die

mos Partija. Jos tėvu ir va
VELYKŲ.
Mi
vybę. “Regėjome Jo garbę,
dovu yra Meląuiades AlvaLekcija. I Petr., IV., 7-11. sako šv. Jonas, kuri apreiš
rez.
*
— Mylimiauiseji: Bukite iš kė viengimį Tėvo Sūnų”.
M
Alvarez yra profesorium
mintingi ir jauskite maldo Žodžiu, Jėzus skelbė dieviš
Oviedo universiteto ir sykiu
se. O pirm visko turėkite kąjį mokslą; pranašavo atei
parliamento (Cortes) atsto
'Z«
vieni prie kitų tarp savęs ne tį; valdė ir įsakus davinėjo
vu. Turi gražų balsą ir dide
paliaujančią meilę, nes mei visai gamtai; gydė visas li
lius oratoriaus gabumus. Il
a
lė uždengia daugybę nusidė gas ; numirėliams gyvybę
•2?
I
gus metus jis stovėjo vidu
jimų. Bukite svečių priė- grąžino; Pats atsikėlė iš nu
ryje tarp respublikanizmo
nringi, tarp savęs be murmė mirėlių, įžengė į dangų ir
LSpessL
ir monarchizmo. Jis drauga
jimo: Kiekvienas kaipo ga sėdosi po dešinei Dievo Tė
vo su buvusiu premieru Mo4- ♦
<9.
vo malonę, parodydami aną vo. Taip, kad jei Jo žmogiš
ret ’u ir su dabartiniu minisvienas kitam, kaipo geri tu- kasis prigimimas yra prie
terių pirmininku CanaleVasąuez Gomez, Meksikos laikynas prezidentas. Jį
leropos Dievo malonės už- danga, tai permatoma Jo
Popiežiaus naujas delegatas WasLingtone, antvysku jas’u, kuomet šis pradėjo va paskyrė prezidentu maištininkų vadas generolas Orozco.
veizdėtojai. Jei kas kalba, dievybės priedanga. Paga pis Giovanni Bonzano. Šalia jo stovi kapitonas laivo, ant ryti priešbažnytinę politiką. Jei maištininkams pasiseks, Gomez galės užimti Maderos
kaipo Dievo žodžius; jei kas lios Jėzus Kristus aiškiai kurio delegatas atplaukė į New York’ą.
Bet Canalėjas’o politika rietą.
tarnauja, kaipo pagal paga apskelbė, jogei Jisai yra
niekados nebuvo vienoda ir
lėjimo, kurį duoda Dievas - Dievas, vienintelis Tėvo Supastovi. Nesykį rodėsi, kad
idant visuose daiktuose bu .nus. Prieš Savo į dangų į- benediktinas ir važiavo is krikščioniškų dorų. Ant ry Canalėjas’o kabinetas nu kesčiai busią panaikinti. Bu danelių raktų savo rankose,
tų Dievas pagarbintas per žengimą Jis įsteigė ant že Sheiern’o vienuolyno užimti tojaus susirinkusieji moky puls ir tuomet Alvarez jau šią susiaurinta centro valdy vadinasi, neduos Italijai pa
Jėzų Kristų, musų Viešpatį. mės Savo šv. Bažnyčią, am vietą profesoriaus St. JohYl’s tojai atlaikė pamaldas uz sa tėsi netoli ministerio augš- bos valdžia, o paskirioms silaikyti sau užimtųjų salų.
provincijoms busianti su Bet ar-gi jos sugrįš atgal į
žinąjį josios Įsteigėjo dievy Abbey kolegijoje, College- vo draugijos mirusuosius są tos vietos. Bet viltis visados teikta didesnė savyvalda.
turkų valdžią? T y salų gy
narius.
Evangelija. Jon. XV, 26- bės paminklą. Kiekvienas ville, Minnesota.
apgaudavo. Tai-gi geidžian Šitokią programą priėmė ventojai yra graikai, kurie
1, XVI, 1—4. — Anuomet doras žmogus regėdamas tą Kun. Montvila, kaip žino
Luokė (Kauno gub.). Mi čiam augštos garbės Alvejau keli šimtai metų, kaip
tarė Jėzus savo mokiniams: Bažnyčią, tyrinėdamas jo ma, važiavo iš Londono į rė Balandžio 3 d. klebonijo rez’ui nepasiliks niekas kit, penki parliamento atstovai
stena po turkų jungu. Grai
O kad ateis Palinksminto- sios istoriją, pasakys: “Štai Worcester’į, Mass., pas kun. je kun. Dominikas Paulaus- kaip sudaryti naują politiš ir šeši provincijų dienraš
kams norėtųsi prisijungti
čiai.
jas, kurį aš jums atsiųsiu Dievo darbas: Nuo Dievo J. Bukavecką.
ką partiją ir jaja remties Tečiau niekas neprana prie Graikijos arba bent
kis.
nuo Tėvo, tiesos Dvasią, ku tai stojosi.
Ludzoje (Vitebsko gub.)
Paskutinio Portugalijos savose augštose aspiracijose. šauja naujai partijai ilgo įgyti tokią savyvaldą, kokią
ri nuo Tėvo paeina, ana apie Nors ant žemės neregi tapo paskirtas dekanu kun.
Pataikyta ant geros va gyvenimo.
turi Kreta ir Samos. Antra
vyskupo ištrėmimas. Buvumane duos liudijimą. Ir jus mas, Jėzus Kristus gyvena, Valančius, lietuvis.
landos.
Ispanijoje
ištiesų
vertus, italams norėtųsi su
sis Koimbrijos universiteto
liudysite, nes su manim nendringas, danguje ant gar
viešpatauja
didelis
neužga

sigrąžinti sau senovės garbę.
areivyskupas
esate nuo pradžios. Tai jums bės sosto atsisėdęs: ant že Prancūzijoje yra katakiz- profesorius
nėdinimas
iš
dabarties
val

MEKSIKO.
Juk buvo laikai, kuomet Ve
pasakiau, idant nepasipik- mės Jis gyvena su žmogaus mo mokytojų draugija. Na Nuneš, Portugalijos val džios.
Skiriami
neva
val

tintumite. Atskirs jus iš su sūnumis Šv. Eukaristijoje. rių turi 40 tukst. Mokina džios liko ištremtas iš savo džios ištaigi} užlaikymui pi Revoliucijonieriai aptu necija ištisus penkis šimtme
sirinkimų, o ateina valanda, Męs Jį, iš savo pusės, lanky jie 200 tukst. vaikų. Viena vyskupijos; yra tai paskuti nigai labai dažnai tenka vi rėjo didelį smūgį. Jau pra čius turėjo savo globoje ši
jog kiekvienas, kuris jus už kime čionai su gyvu tikėji me Paryžiuje tų mokytojų nis vyskupas, kurį netikusi sokiems politiškiems nenau eitą
savaitę prasidėjęs tas tai salas! Tai-gi karei pa
muša, tarsis Dievui tarnavi mu ir eikime prie Jo, kaipo yra 4,900. Visi jie svietiški valdžia prašalina nuo uži dėliams. Riebias algas ima smarkus mušis maištininkų sibaigus pamatysime, kaip
mamos vietos. Visa tat dvy
mą darąs. Tr tai jums pada prie vienintelio musų išga žmonės.
su valdžios armija užsibaigė Aigėjos marių salos taps
žmonės,
kurie
nieko
nevei

rys, jog nepažįsta Tėvo nei nymo šaltinio ir kiekvieno Mokytojų katalikų susiva lika Portugalijos vyskupų kia. Rasime profesorių, ku dideliu maištininkų pralai atskirtos nuo Turkijos ir
manęs. Bet tai pasakiau palaiminimo versmės. S. žiavimas. Balandžio 10 d. nukentėjo Bažnyčios ir tikė rie nieko nemokina, atstovų, mėjimu. Tą pripažįsta ir įgys savyvaldą gal po Itali
jos globa. Bus tai viena svar
jimo apgynimui.
jums, idant kad ateis valan
kurie nieko ir niekeno neat pats revoliucijos vadas gen. biausiųjų pasekmių dabarti
(pagal naująjį kalendorių)
da atmintumite tai, jog aš
Dės Moines, Iowa. 22—24 stovauja, komisorių, ku Orozco.
Vokietijos krašto Vestfal;
nės karės tarp Italijos ir
jums pasakiau.
Mušis
įvvko
Canejos
ap

balandžio
dienai
lankėsi
čia
riems
niekas
nėra
paveda

jos mokytojai katalikai darė
Turkijos.
linkinėse,
apie
300
mylių
iš
Chicago
Heights,
III.,
ku

ma.
Žodžiu
vra
gaujos
ne
[Katalikiškos Žinios! Buero mieste savo susiva
JĖZUS KRISTUS.
žiavimą prisirengimui prie nigas Klionauskas, išklausė naudėliu, kurie spiečiasi ap nuo Suvienytų Valstijų ruvisos Vokietijos mokytojų lietuvius velykinės ir aprū link vyriausybę ir čiulpia bežiaus. Revoliucijonieriai I KVĖPIANČIOS GĖLĖS.
Šios dienos evangelijoje
katalikų
susivažiavimo, pino kitus tikėjimiškus rei varguolių sukrautus pini nužudė apie 500 savo karei
r. Jėzus sako: “Ir jus išduoRytų Pasaka.
Kunigų
Permainos. Kun. kurs per Sekmines bus Er kalus. Pakviesti kunigą la gus. Už tą viską kaltinamas vių, 10 kanuolių ir nemažai
jite liudijimą apie mane”.
Karalius, vaikščiodamas
Kas gi yra Jėzus Kristus? Jonas Kassakaitis yra kelia furto mieste. Vestfalijos mo biausiai rūpinosi šv. Jurgio yra monarchizmas, nors, tie amunicijos.
vieną rytą po savo sodą, už
mas iš Freeland’o į Pittsto- kvtojų katalikų draugija tu Kareivio Draugija.
są kalbant, tam kaltas nege Gen. Orozco perkėlė savo
Jėzus Kristus yra Dievo
tiko kelmą labai kvepiančių
Junus, antrasis
Asmuo n’ą, kun. Jurgis Inčiura — iš ri 3099 sąnarius. Į susirinki 23 balandžio buvo pašven rai sutaisyta valstijos maši buveinę iš Escalono į Rella- gėlių.
v
ITazleton’o į Freeland’ą.
mą atvyko 185 atstovai .š timas minėtos draugijos vė- nerija. Užtenka mašineriją no, 17-ką mylių į šiaurę, kur — Ryto, kad gėlės pilnai
švenčiausios Trejybės. Var
ias Jėzus Kristus buvo Jam Žuvusieji ant “Titanic’o” 123 skyrių. Pirmininkas pa lavos. Buvo ir parapijos mi pataisyti, bet nėra jokios jis renka savo spėkas ir ren pražys — tarė jis — nusiluotas po Jo įskunijimui, tai kunigai. Ant “Titanic’o” sveikino susirinkusius krikš tingas )parapija čia yra nuo vilties, kad viskas savaimi giasi išnaujo į mūšį su val skįsiu jąs.
^ra, kada Jisai, dėl musų iš žuvo trįs katalikų kunigai: čioniško pasveikinimo žo 1908 m.). Susirinkiman atė pasitaisvs, jei taps permai džios armija.
Ant rytojaus pasirodė,
Pastaru laiku valdžios ar jog pilnai pražydusios gėlės
ganymo, devyniolika šimt- T. R. Bvles, anglas, Juozas džiais. Susirinkimas pripa jo kokia pusė šimto vyrų ir nyta valdžios forma.
Bet Alvarez susimanė ši mijai vis labiau pradeda
nečių atgal, stojosi žmogu Peruschitz, vokietys—bava žino, kad doras išauklėji nutarė varyti parapijos rei
neturėjo tokio gardaus kva
kalus.
Išrinko
komitetą
iš
6
tokios
tai atmainos.
sekties ir, kaip rodos, revo po. Todėl karalius liepė to
ras, ir Juozas Montvila, lie mas tegalima gerai atlikti,
li.
prisilaikant religijos moks asmenų, kurie turės sužino Kokia gi tat naujos parti liucijai ar tik neateis galas. liau skinti nuo to kelmo vien
Jėzaus Kristaus vardas tuvis.
Bet jeigu išeitų kitaip, tai tik ką-tik pradedančias žy
Vienkart reiškia ir Dievo Kun. Byles buvo kongre- lo, reikalavo tikėjimo išgul ti, kiek iš viso mieste yra jos politiškoji programa?
lietuvių
norinčių
parapijos.
Alvarez skelbia, kad res tada reikia laukti Amerikos
tanaus pasiuntinystę Jo, gaeijonaiistų pastoriaus sū dymo mokyklose.
dėti gėles. Taip ir Mirtis
J. H. Alikonis. publikinė partija yra prie įsikišimo į begalinius Mek
askyrimą ir Jo karakterį. num. Gimė jis 1870 m. Leed- Tuo pačiu laiku (9 balan
perkelia į rojaus sodus daug
“Liet.” šinga anarchizmui, bet kad sikos kraujo praliejimus.
ėzus reiškia Išganytojas, s’o mieste, Anglijoje. Moks džio) TTohro mieste laikė sa
žmonių gėlių, pirmneg jos
drauge priešinasi ir konseres Jo pasiuntinystė buvo lus ėjo Gxford’o universite vo susivažiavimą mokytojai
pilnai pražydi.
vatizmui. Jinai reikalauja
tpirkti svietą. Kristus reik te. Atsivertė į katalikų tikė katalikai Visbadeno apylin
Todėl miršta tiek daug
atskyrimo valstijos nuo baž TURKIJA IR ITALIJA.
ia Pateptasis, nes Jis ypa- jimą 1894 m. ir baigė Angli kės. Prie jų draugijos prigu
vaikų.
ingu budu buvo pateptus jos kolegiją Ryme. Į kuni li 674 sąnariai iš 29 skyrių. H Orozco užmuštas? Ja nyčios, įvedimo bešališkų Užėmus Italijai keletą sa
r pašvęstos karaliumi, ku- gus tapo įšventintas 1902 Į susirinkimo salę atvyko su minez, Meksiko, Geg. 13. — (suprask betikybinių) mo lų Aigėjos marėse (tarp jų
REIKALAUJAME
gu ir pranašu: šis buvo Jo m. Nuo 1905 m. buvo Gn- svečiais 1200 žmonių. Pir Iš čia paplito gandas, kad kyklų, tikėjimo laisvės ir svarbiausios: Lemnos, Asvadas, panaikinimo budžeto tikėji tropalija, Chios ir Rbodes), Molderių ir Laiberių. Atf
e i opas karakt.eris, kuriuo- gar’o klebonu Westminst,e- mininkas ragino, kad moky rcvoliucijonierių
rio dieeezijoje. Skęstant lai tojai rūpintųsi jų globai pa gen. Orozco, likosi nužudy mo palaikymui. Ketinama kįla klausimas, ar jos pasi šaukite pas
mvo įgaliotas.
The Forest City
Si >damasi žmogumi Pie vui, jis daugiausiai išgelbė vestus vaikus išauklėti taip, tas jo paties šalininkų. Bet įsteigti daugiau mokyklų. liks visados Italijos ranko
Foundry and Mfg. C<
šinius neperstojo būti jo moterių iš trečiosios kle kad iš jų turėtų džiaugRmą tikrų žinių nėra, nes kiti re- Darbininkai raginami tikė se? Nėra abejonės, kad Rositoms ži ties nuo partijos geresnės ja ir Austrija nepavelvs jo Corner Elm & Winslow sti
Jis yra sykiu ir Die sos.
bažnyčią ir tėvynę. Auklėji voliueijonieriai
<’l. \ eland.
ateities. Netiesioginiai mo- kiai viefo&ti jai laikyti bai t
Kun. J. Peruschitz buvo mo tikslas esą tai įdiegimas niome užginčija.
ir žni'

DBAraig
M*
moję. Pasiūlymą įnešė val vo Kazimiero. Daug kartų mučiausiai pagyrė cicilikų Bayonne, N. J. ir iš aplinki J. choras, diriguojant J.' mitetas ketina ir su kitu ku
džios atstovas mokyklų in girdėjom Tėvo Kazimiero draugiją, kad buk esanti ge nių. Tvarka visa buvo atsa Steponavičiui. Geriaus nusi nigu, kursai bus atsiųstas,
apsieiti taip, kaip apsiėjo
spektorius Itomlenskis. Ku vardą, dar daugiau buvom riausia už visas kitas. Po to komai gera. Visi linksminosi sekė “Kaipgi gražus”.
ris tarp kita ko suteikė įdo prisiskaitę musų sociajalis- kalbėjo, kas jam į galvą atė dailiai, muzikantai griežė 3. Kvartetas: A. Kance- su kun. Kaupu. Prieš išei
mios medžiagos apie mokslo tų laikraščiuose vjsokių iš jo. Pasisakė buvęs Seinų se vien lietuviškus sokius, ir riutė, J. Vidrinckiutė, K. siant kun. K. iš parapijos,
juokimų to gerbiamojo vy minarijoje, kad tenai buk t.t. Po vakarienei vakaro ve Brazys, A. Kvederis, padai geg. 2 d. parapijouai laikė
Lietuvos
laikraščiuose stovį Šiaulių mieste.
Išviso vaikų 8—11 metų ro. Štai tas menkutis, pa mokinę, jog vagystė neesan dėjas V. L. užklausė svečių navo “Tėvynė”. L. Liebe ir bažnytinėje salėje mitingą.
daug rašoma apie Joniškio
skaitoma—1930 žiurėjus vyras, atsilankęs ti nuodėme, bet tįk amatu, ir vietinių, kad išreikštų sa “Šaltyšius” S. Šimkaus. Su Susirinko apie 350 vyrų. Vi
bylą. Ta byla įdomi tuo, kad nžiaus
si, išėmus 23 priešininkus,
lenkintojai tapo nubausti už (žydų ir krikščionių). Iš jų pas mus pradėjo mums duo tokiu užsiėmimu, ir kad vo nuomonę apie vakarą. dainavo labai gerai, , ypatin
neleidimą lietuvių kalbos mokyklas lanko: žemesnių- ti įvairius išganingus patari žmogus esąs iš beždžionės Svečiai beveik visi vienodai gai “Tėvynę”. Publikai la stojo už kun. Kaupą.
Pradėjo landžioti
čia
Joniškio bažnyčioje, Vil sias (tam skaičiuje ir mies mus. Daugybė žmonių kas išėjęs. Po to kalbėjo, kad ištarė ačių “Žiburėlio’’ dr- bai patiko, taip kad reikėjo
“kun.” Mickevičius su kaniaus gub. Lenkams labai to mokyklą)—888, viduri- dien eiti ėjo, idant užgirsti vienu tarpu buvę keturi po jai už taip puikiai surengtą atkartoti.
žinkokiu kitu dideliu vyru,
pikta, kad jų politikai nesi niąsias (gimnazijas ir pro žodį, kuris taip puikiai at piežiai, o sykį popiežium bu vakarą. Vietiniai, vieni nu 4. “Liuosybės daina” ir
nešiojančiu kunigo apykak
seka. Daug rugonių jie rašo gimnaziją)—300; išviso tat randa vietą musų širdyse. — vusi kokia tai merga, kuri rodė, kad dr-joms reikalinga “Gegužinė” M. Petrausko,
Šaulį ečių Visi ėjo. Ėjo geri katalikai, pagimdžiusi vaiką kokioje susijungti daugiaus į vieną dainavo C. Brooklyn’o cho lę. Ar-gi jau ir pittstonieprieš kun. Golovnįą, Šlamą besimokinančių
čiai užsigeidė “niezaležnų”
ir kitus lietuvių teisių baž vaikų 1188, taigi nelankan ėjo girtuokliai ir netikėliai. tai procesijoje. Kalbėjo ir krūvą, kiti kalbėjo, kad Ne- ras. Dirigavo K. Strumskis.
ragaišių ?
nyčioje apgynėjus.“ Viltis”, čių mokyklas vaikų lieka— Visi čia gavo patarimą. Ir daugiau visokių papiktinan warkiečiai neturi lietuviš Sudainavo gerai.
kos mokyklos, ir jų vaikai 5. “Vilija musų” A. Ra Aplink bažnyčios bokštus
“Lietuvos Žinios” ir kiti 742. Žinios tos surinktos esą ištikrųjų, kiek tai gero pa čių nesąmonių.
daryta mums per tą laikai
Tai mat koks mokytas vy išaugs, nemokėdami nei laiš dzevičiaus ir “Per tamsią yra pastatytos blėkinės ur
laikraščiai plačiai aprašinė enketos keliu.
Visuotinajam mokslui į- Sumažinta girtuokliavimas, ras yra tas p. Kačergis! ko parašyti lietuviškai, to naktelę” S. Šimkaus daina nos, kurios ištolo išrodo lyg
ja šitą bylą.
butų akmens. Praeitą rudenį
K. Smajauskas paduoda vykdinti reikią per 5 metus sumažinta lengvatikybė ir Apsisaugokite tokio kalbė dėl meldė “Žiburėlio” dr- vo Newarko choras; diriga
jos, kad pasirūpintų tuo vo A. Radzevičius. Sudaina smarkus vėjas nuputė dvi
Lietuvių Banko stovį Kau kas metai atidengti po vieną padidinta viltis geresnio ir tojo.
tokias urnas, o vieną nukrei
Viską Girdėjęs.
(“Žiburėlio” dr-ja kiekvie vo gerai.
ne. Draugijos narių įsteigė trijų komplektų mokyklą, t. doresnio gyvenimo ateityje.
ną žiemą paskirdavo vieną , 6. “Kad aš jojau” S. Šim pė į šoną. Ligšiol niekas to
jų buvę 162. Kovo mėnesyje y. 3 mokytojų po 50 mokinių Tėvo Kazimiero žodžiai ir
vakarą savaitėje lavinimui kaus ir “Oi Matule mano” netėmijo. Bet dabar kažin
BRIGHTON, MASS.
įstoję 18 naujų narių. Apy kiekvienam mokytojui. Dalį prilyginimai pasiliks musų
kas pamatė perkrypusią ur
vartos kapitolas siekia 18.- išlaidų (mokytojų algą po širdyse ilgam laikui. Netik Geg. 4 d. antrą valandą mažiaus mokančių lietuviš M. Petrausko, dainavo Mas
ną ir davė žinią miesto vy
585 rub. Įnašų viso yra pri 390 rub.) prisiimanti val musų, ir musų priešų širdy popiet traukinys suvažinėjo kos gramatikos, aritmetikos, peth’o choras, diriguojant
ir t.t. Žinoma, vaikų nemo A. Kvederui. Sudainavo ge riausybei. Tuojau atėjo ug-,
imta 93.622 rub. 38 kap. Iš- džia, kuri pridengsianti se.
jauną
vaikiną,
vos
tik
21
niagesiai ir aptempė kampą
Velijame gerbiamam misikino, bet atsiradus norinčių rai.
skolinta pinigų 95.328 rub. juos iš paskirtojo valstybės
metų
amžiaus,
Dominiką
80 kap. Išlaidų buvę 1.738 durnos 10 mil. fondo. Kitos jonoriui ilgus metus darbuo Reika, paeinantį iš Kauno jų mokyties “Žiburėlio” dr- 7. “Oi, oi, oi,” S. Šimkaus su virve, kad mat niekas arti
dainavo Elizabeth N. J. cho neitų, nes urna galinti pulti
rub. 76 kap.; pelno — 3,721 išlaidos turėsią būti prideng ties lietuvių labui ir gerovei. gub., Telšių pav., Ilakių pa ja pasirūpins ir tuo).
Teisybę mylintis.
ras, dirigavo J. Steponavi žemyn ir užgauti. Tuojau
Biržietis.
rub. 37 kap. Balansas siekęs tos miesto ir žemiečių (zemrap., Gedrenių sodžiaus.
čius. “Šaltyšių” maišytu pasklydo gandas, buk baž
121,198 rub. 38 kap. Užtik skaisiais)pinigais. Priseisią
Dom. Reika neseniai dar
choru. Dirigavo A. Kvede nyčia. Ugniagesiai atnešė il
BROOKLYN, N. Y,
SO. BARRE, MASS.
ranamųjų obligacijų buvę po 360 rub. kas komplektui į
buvo atvažiavęs iš Lietuvos
gas kopėčias, bet niekas ne
ris.
metus.
162,000 rub.
Šičia darbai eina gerai. — vos du mėnesiu. Buvo ga Gegužio 4 d. š. m. L. S. S.
drįso lipti jomis augštyn,
Tai-gi ir Lietuvoje musų Miesto durna tą pasiūly Dirbame dieną ir naktį. Už vęs dirbti Hood Rubber Co., 19 kuopa statė ant scenos 3- 8. Duetą: “Skambančios nors žmonių buvo prisirinkę
broliai pradeda smarkiau mą vienbalsiai priėmė ir darbiai ne menkiausi: per kaliošų dirbtuvėje, bet jį iš jų aktų misteriją “Kainas”. stygos” sudainavo gerai Al. pilna aplink bažnyčią. Tadą
Mikuliutė ir A. Kvederis.
šiam sumanymui įvykdinti savaitę moka nuo $7.50 iki
judėti.
ten paleido. Paskui dirbo Sulošta pusėtinai. Geriau 9. “Magnifikat”, dainavo ugniagesiai atėmė kopėčias
išrinko iš savo tarpo komisi $10.00. Naktiniems moka prie geležinkelio. Aną dieną siai savo užduotis atliko J.
Blaivybė Lietuvoje smar ją šių žmonių: gr. V. N. Zu $8.75. Darbas nesunkus, tik jis su kitais darbininkais Šaltis Kaino rolėje, J. Ba C. Brooklyno choras, diriga ir virvę. Žmonės pamatė,
kiai platinasi.
Katalikų bovo, A. Mikševičiaus, V. tai didelė smarvė. Dirba taip valė kelią — mat pavasaryje niulis — Liuciperio. Adomas vo K. Strumskis. Sudainavo kad bažnyčia negriuva ir iš
siskirstė ramiai namole.
“Blaivybės”
Draugija Bielskio, K. Venlauskio, pat lauke, prie anglies kasi reikia nuvalyti ir papuošti ir Ada. Silpniaus atvaidino gerai.
(Kaune, Portovaja, No. 2) Juchnevičiaus ir Lukomsko mo arba prie kontraktie- kelius. Ateinant ekspresui, merginos, nes labai silpnai 10. “Karveleli” C. Sos- Mt. Carmel, Pa. Pasimirė
apskelbė konkursą už sce jo. Būtinuoju tos komisijos riaus. Gauna už dienos dar seni darbininkai pasitraukė kalbėjo, taip kad tankiai ne nausko ir “Eina garsas” M. čia a.a. Ona Faleckienė, iš
nos veikalus. Dovanų pa nariu skaitosi dar Itomlens- bą $2.10. Šiuo taupu darbas į šalį, bet Dominikas, nenu buvo galima suprasti, ką Petrausko, dainavo Newar- gyvenusi Amerikoje 40 me
k’o choras, dirigavo A. Ra
skirta 350 rub. Geriausiam kis.
nesunku gauti. Italų daug, o jausdamas pavojaus, prisi kalba. Po pirmam aktui pa dzevičius. Labai gražiai išė tų. Paliko dideliame nubudi
originaliai parašytam ski Miesto durna šiuo žygiu jų kompanija neapkenčia, glaudė prie tilto sienos. Ma dalino kiekvienam po kortą
me du sunu ir penkias duk
riama 200 rub., geresniam pasirodė Šiauliečiams gera nes buvo čia neseniai strai nė, kad užsilaikys gyvas. užvardintą: “Ankietos La jo “Eina garsas”.
teris. Iškilmingos laidotuvės
originaliai parašytam 100 velykė: per 5 metus Šiaulie kas, ir italai daugiausiai ko Bet smarkiai einąs trauki pas”. Po padalinimui p. 11. “Oi tu jieva” M. Pe atsiliko panedėlyje, bal. 29
rub., geram vertimui 50 rub. čių vaikai, galima tikėties, vojo prieš darbdavius. Strai nys pervertė ji po ratai. Na- Perkūnas išėjo ant pagrindų trausko ir “Lįetuva Tėvyne d. Nežiūrint į didelį lietų,
Sąlygos: veikalas turi būti nebestingsią mokslo bado, kas laimėtas. Tai-gi kompa- bašnikas tapo baisiai sumal paaiškinti, ką su tomis kor musų” V. Kudirkos. Daina žmonių prisigrūdo pilna baž
paties būtinojo,
tatgiv— - nija velija turėti lietuvius tas, kaulai net pro drapanas tomis veikti, ir meldė publi vo suvienyti chorai, dirigavo nyčia.
mažiausiai iš dviejų, dau nors
,
....
giausiai iš keturių veiksmų, dovana ne puskapio kiausi- darbininkus nekaip italus išlindo, o galva tapo visai kos, kad kiekvienas paaiš A. Kvederis. Abidvi sudai Velionė turėjo plačias pa
kad butų parašytas dailia^ mų verta...
(ar.gį lietuviai darbininkų sutrinta. Jei atsirastų gimi kintų, kaip patiko vakaras, navo labai gerai, kad geriau žintis ir buvo viena seniau
taisyklinga kalba, kad keltų Kun. J. Tumas laiko įvai- Judėjime butų mažiau susi nės, galima butų skųsti gele kaip buvo sulošta ir t.t.. P. negalema nei norėti, tik la siųjų “amerikiečių”. -•
prakilnias mintis ir žadintų riose vietose paskaitas apie Pra^ę, nekaip italai“? Red.). žinkelio kompaniją, kam Perkūnas, kaip jau dauge bai gaila, kad publikos buvo
nedaug susirinkę. Visas to Kingston, Pa. Vietinė lie-,
gerus jausmus.
Amerikos lietuvius. Bal. 14 Skaičius lietuvių čia pa pristatė prie tokio pavojin liui žinomas visokių nesąmo vakaro pelnas, kaip girdė tuvių parapija gavo 2.5001
J. Naujalis išleido tris d. tokią paskaitą laikė jis maži auga. Pirmiau buvo 6 go darbo nepatyrusį grino- nių skelbėjas ir stebuklada jau, skiriamas Maspeth’o dolerių nuo žinomo milijoniris, taip ir čia negalėjo nu lietuvių parapijos reika
naujas dainas mišram cho Anykščių valsčiaus raštinė- šeimynos, o dabar yra jau 8; riu.
ninko-filantropo A. Carneje.
Prisirinko
daugybė
žmo-1
taip-pat
ir
pavienių
atsira

Lai būna
a.a. Dominikui eiti žemyn, nieko neiškolio- lams.
rui: 1) Musų dirva — žo
I
Biržietis.
gie naujiems vargonams į sa
do daugiau. Tik negerai lengva svetima žemelė!
jęs, visupirma užsipuolė ant
džiai A. Jakšto, 2) Burtai — nių.
vo bažnyčią. Vargonai atsi
kad nėra čia bažnyčios ir
V. L. už tai, kad jį keli metai
A. Lakašauckas.
žodžiai Maironio, 3) Lopši
eis 5000 dol. Gausi tai dova
kad Velykose neturėjome
atgal garsinusi kokią tai mo
nė — žodžiai A. Jakšto.
na.
tokių pamaldų, prie kokių
kyklą ir raginusi lankyti ją Iš Miesty ir Miestelių.
Greta su lietuviškuoju teks
SWOYERS, PA.
buvome pripratę Lietuvoje,
ją. Musų cicilikučiai taip bi
Athol, Mass. Geg. 4 d. at
tu padėtas tekstas esperan
Musų miestelis ne perdi- josi tikrojo mokslo, kaip vil Fitchburg, Mass. Geg. 4 siliko čia didelis šokis, su
negirdėjome
nei
“
Aleliuja
”
to kalba.
ne “Linksmą dieną apturė delis. Lietuvių apsčiai. Kaip iai skambučio, tai niekurie d. socialistai parengė šokius. rengtas S. L. R. K. A. vieti
St. Šimkus ir-gi išleido
jome”. Mums net griaudu kitur, taip ir ęia dabar be galvomis linksėjo ir ranko Jaunimo buvo susirinkę ne nės kuopos. Griežė lietuviš
naują kompoziciją: “Lietu
buvo skaityti, kaip smagiai darbė. Šiuo tarpu žmonės į mis plojo, išgirdę tokį sukri- mažai, bet muzika buvo la ka kapelija ir vis lietuviškus
viais esam męs gimę”, miš
PASARGA.
tą šventę apvaikščiojo Bal at nepaiso, nes turi užtekti dkavimą V. L. Toliaus kal bai prasta, tai ir linksmin- šokius, net kitataučiams pa
ram chorui. Žodžiai Sanarnai darbo aplink namus: bėjo, buk didelę nuodėmę ties nebuvo progos. Po šokių tiko.
Atkreipiame skaitytojų timorės lietuviai...
S. L. K.
kino.
atidą į tat, jog koresponden- Pas mus nebuvo saliuno ;aiso namelius, tvoras užsi apturim, kad einam į bažny buvo deklemacijos. Dekle“Saulės” draugija gavo cijų skyriun dedame vien ii- iki 1 d. gegužio.
Bet italai veria, darželius susikasa — čią, o ne į svetainę. Bet ma- matorius taip tik sau niur Parsons, Pa. Geg. 8 d. pa
nuo Kauno miesto 2,208 ket gesnes žinias, galinčias už- pristatė rudžio, ir dabar dau žodžiu, šįmet visur kitokia ;yt, kad jau vis tiek p. Per- nėjo po nosim, kad niekas jo simirė čia plaučių uždegimu
virtainių sieksnių ant Žalio interesuoti platesnę visuo- gelis laiko pas save namuose varka. Kur niekad žemė <unui yra nusibodę gyventi nesuprato. Pabaigęs, suriko Jonas Damijonaitis. Vėliom
jo Kalno už 436 r. 60 kap. menę. Trumpos žinutės, ga- alaus ir pardavinėja slapta, nebuvo dirbama, šįmet žiū ir platinti savo cicilikizmas. garsiai angliškai “acol” nis ilgus metus gyveno WilAnt to pleciaus bus pastaty inčios būti įdomios vien Lietuviai eina į tas slaptas rėk daržovėmis užsodinta. nes kelintą sykį girdžiu, (that’s all); tuo viskas ir kes-Barre, paskiau laikė saliūną Plymouth’e, Inkerti “Saulės” namai. Draugi vietos gyventojams, yra de- smukles ir geria. Vienas lie- Vienstypiai smuklėse pa caip visiems siulija tą savo užsibaigė.
jos pirmininkas kun. K. Ol damos skyriuje: “Iš miestų tuvis nuėjo kartą pas italą sigeria ir imasi už plaukų, tuščią puodynę. Biržietis.
Ant rytojaus socialistai man’e ir galop Parsons’e.
šauskis padėkojo miesto ta ir miestelių”. Parapijų rei- ir paprašė bonkos alaus. Ita- cad net sienos braška.
aikė prakalbas. Buvo kal Wilkes Barre, Pa. Juozai
rybai už taip pigų paleidimą kalai dedami “Katalikiškų las neturėjo tdo tarpu alaus, Geg. 7 d. 6 valandą išryto
bėtojai
iš Worcester’io. At F. Gilys tapo paskirtas var;
MASPETH, L. I. N. Y.
rasta
ant
durbankio
negyvą
tokio didelio pleciaus.
sirado vienas kalbėtojas ir dienių
Žinių skyriuje. Gerbiamieji bet nuėjęs į kitą kambarį su •
mokesčių
(poo:
enką.
Menama,
kad
tai
pik

Gegužio
5
d.
š.
m.
Waiš Fifchburg’o, bet jis kalbė taxes) kolektorium.
Apie Mariampolę žanda musų bendradarbiai galės pilstė iš išgertų bonkų likurai darė kratas. Iškrėsta 11 rasti savo raštelius viename eina alaus į vieną bonką ir tadarių darbas. Eina tyrinė shington Park’e atsibuvo iš jo apie burokų sodinimą. Prieš teisėją Fuller’į bu
dalies 3-čias L. V. S. koncer Juokais truko visa salė.
atnešė lietuviui. Šis užmokė jimas.
vietų. Nieko ypatingo neras tų skyrių.
vo paduotas skundas, bu
Girdime
iš
laikraščių,
tas.
jo 10 centų ir išgėrė seilėtą
Prakalbose buvęs. jisai neteisėtai sėdi ant tei
ta. Vis klausinėja apie ko
kad kitose apygardose tve Šitie chorai dalyvavo mi
gėralą.
SCRANTON, PA. •
kias tai jaunimo kuopeles.
riasi pilnųjų blaivininkų nėtame koncerte: Vietinis Plymouth, Pa. Kun. A. sėjo suolo. Tečiau valstij O!
Blakutės Vaikas
Broliai lietuviai, pažiūrė
Čiurlionies
paminėjimui
kuopos. Pas mus-gi apie Maspeth’o choras, vedamas Šaulinskas visai pasitaisė iš prokuratorius Bell nuspre
koncertas atsiliko 15 d. ba kim tik į savo tautiečių SPRING VALLEY, ILL. blaivybę nei kalbos nėra. Lai A. Kvėdario, Central Brook uždegimo plaučių. Sirgo ke dė, jog įstatymas, kuriu
Luzemės paviete leista tur
landžio (seno stiliaus) Pe Scrantone gyvenimą. Kodėl
pabando vienas kitas kal lyn,o, N. Y. choras, vedamas turias savaites.
Bedarbėje geri žmonės ti keturis teisėjus, yra teis
terburgo konservatorijos sa pas tuos nelaimingus Scran Miestelis skaito 7 tukstan- binti žmones rišties į blaivi K. Strumskio. Newark’o, N
lėje. Žymesnieji musų muzi tono lietuvius negalėtų būti Į čius su viršum gyventojų, ninkų kuopą. Aš busiu pir J. choras, vedamas A. Ra taiso kapines ir tvoras ap tas. Todėl Fuller patvirti
kai ir dailininkai dainavo ir laimė, sutikimas ir džiaugs- Lietuvių nemažas būrys, mutinis. (Geriau butų, kad dzevičiaus. Elizabeth’o, N. J. link bažnyčią ir kleboniją. tas teisėju ir tolesniam la
griežė Čiurlionies kompozi mas? Todėl, broliai, kad iš Lietuvių bažnyčios reikalai Tamsta nelauktum, kol kas choras, vedamas J. Stepona Penki išdykę lietuvių vai kui. Vietinėje lietuvių ba:
kai tapo išvežti į pataisos nyčioje prasidėjo misijc
cijas. Dailininkai Čudovskis visų pusių tenai vėjai pučia eina gerai. Dabar pradėta kitas pradės, pats pradėk vičiaus.
namus, į Glen Mills netoli praeitą panedėlį. Daugy
ir Benna skaitė referatus ir priešai griauja puikiau- mokinti chorą, ko čia iš senų darbuoties. Red.).
Vakaro
programa
nuo Philadelphijos. Vienas žmonių iš miesto ir aplink
pirmas: “Apie Čiurlionies sius sumanymus. Liūdna, senovės nebūdavo. Klebono
Senas Gyventojas
1.
Visų
pirma
padainavo
jųjų buvo pabėgęs Philadel nių eina pasiklausyti Tė
paveikslus”, antrasis — liūdna, broliai, kad męs, lie- rūpesčiu tapo nupirktos lie
vietinis
choras
“
Gražybė
phijoje nuo šerifo Kniffen’o, Kazimiero pamokslų.
“Čiurlionis — tragizmo ge tuviai, negalim sugyventi tuviams kapinės,
NEWARK, N. J.
Lietuvos”. J. Naujalio ir bet tuojau tapo suimtas iš Pas mus susitvėrė Mi<
vienybėj’ net čia laisvoje
Cicilikai pradeda nennijus”.
Kolumbo ir Washingtono Į mauti. Daro tankias prakal
Gegužio 2 d. š. m. “Žibu “Per šilą jojau” S. Šimkaus naujo ir nuvežtas kur reikia. tiečių Klubas (Civic C1lul
Šiauliai.
Visuotinasai žemėje. Ką tik vieni pasta- bas. Sueina mažai žmonių rėlio” draugija parengė Va Dirigavo A. Kvederis.
Su
ir apskelbė boikotą pr
Pittston, Pa.
Išvažiavus mėsą. Tapo paleistas atsili
mokslas. Šiaulių miestas ti tome — tai tuoj kiti skubi- tas prakalbas, kurios pasi- karienę, užvardintą ‘Žiurkš dainavo silpnai, bet kaip iš
kiši neužilgo susilauksiąs iš nasi kuogreičiausiai su- baigia perskaitymu kelių tų ir kaklaraiščių balius’ tokio dar jauno neseniai su kun. A. Kaupui, nedėldie pimas į visus miesto gvve
savo naujosios durnos ne tik griauti, nors tai butų ir pui- straipsnių iš “Keleivio” Publikos buvo pusėtinai su sitverusio choro, tai geriaus niais mišias laiko airių ku tojus, kad nevalgytų mės
nigas. Žmonės vaikščioja nu per visą savaitę. Mano
elektros, bet ir didesnės švie klausias sumanymas.
“Kovos” ir “Laisvės”. Geg 8irinkę. Svečiai suvažiavo iš ir norėt negalima.
sos — visuotinojo mokslo.
2. “Kaipgi gražus” ir liūdę, į bažnyčią mažai tesu kad gal tokiu budu augs
Tečiau pirm poros savai- 1 d. cicilikai atsikvietė kai daugelio vietų, kaip tai iš
Kovo 14 d. tas klausimas čių gavome šiek tiek surami- bėtoją iš kito miesto. Buvo Waterburv, Conn., Brook “Kur bėga Šešupė”. J. Nau sirenka. Visokių šnekų pilni mėsos kainos taps numuš
ju<^>jęačęr|j^rafgajjg4£ lys, N. Y, Eliobeth, N. J.. jalio, dainavo Elissbeth, N. kampai. Girdėties, kad ko-1 femyn<

1

Hazleton, Pa. Po namais
Petro Arčansko kažinkas
padėjo dinamitą. Buvo įtar
tas Kazimieras Dūlys, bet
vėliau paaiškėjo, jog jis bu
vo visai nekaltas.
Buvęs
vargonininkas
Juozas Višniauskas nustojo
vargonininkauti
vietinėje
lietuvią bažnyčioje.

Z

liečią, galinčią balsuoti lai
ke prezidento rinkimą, yra
26,999,000; arba 29.4 nuošimčią visą Suv. Valst. žmonią.
Gi naturalizuotą piliečią,
tai-gi ateivią, yra 45.7 nuošimčią. Tatai netoli pusė
Amerikos piliečią yra ateiviai. O kiek ateivią neturi
pilietišką popierų? Jeigu gi
visi ateiviai galėtą balsuoti,
tai jie butą tikrais Amenkos valdonais. Nebereikalo
Amerika nuo ateivią ginasi,

Apie angliakasių straika.

Kfengsų ir Anhvei provinci^se.
Tose aplinkinėse siaučia
badas jau nuo pernai metą
mgsėjo mėnesio, kada potviniai sunaikino ten ryžių
laukus.
Sakoma, kad viena trečia
dalis tos apielinkės žmonią
išmirė badu. Gi likusieji
gyvais savo desperacijoje
užmušinėja ir valgo vienas
kitą ir tokiu budu kaniba
lizmas ten vis labiau plati
nasi.
Pakelėse randasi krūvos
negyvą lavoną. Kiti upėse
dar mėgino plaukti į tas vie
tas, kur badas dar ne taip
baisus, bet laivuose visi iš
mirė, nes jau labai buvo iš
badėję. .
Nors ten darbuojasi lab
darių draugijos, bet kad pa
šelpos reikalavimas yra taip
didelis, kad neįstengiama jo
užganėdinti,.

mus, kur jinai esti laikoma
didžiausioje nelaisvėje. Taip
lygiai negeros moters prisi
kalbina prie savęs paleistas
vienomis merginas ir išsiun
čia jąs į kitą miestą, kur jos
esti priverstos vesti gėdin
gą gyvenimą. Suv. Valstijų
valdžia ketina sustabdyti
tokią negarbingą pirklybą:

Praeitą antradienį, geg.
14 d., Wilkes-Barre’uose
prasidėjo kietosios anglies
mainierią atstovą konvencija. Atvažiavo ir Suvienytą
kalnakasių unijos prezidentas John White.
Ką gero padarys ši konPlėšikai ir vagįs. Chicago
Edwardsville, Pa. P. Pra
vencija, tuotaipu nieko neje, saliune pas Šimkų liko
žinoma. Bet gi pas visus vra
nas Burba jau baigia statyti
apiplėštas vienas lietuvis
viltis, kad straikas nebus
savo locną mūrinį namą.Bus
ant $450. Plėšikai nuėjo į
apskelbtas. Jeigu su darb
tai vienas iš puikiausią bukitą saliuną pas J. Skirią ir
daviais susitaikyti ir nenusidinką šioje apielinkėje. Ant
pradėjo šimtines mėtyti ant
pirmo aukšto bus jo paties Prezidentas šešiems me- duos, tai manoma, kad ga
grindų. Skirius pašaukė po
tams.
lutinis nesutikimą klausimo
laikomas viešbutis ir šalia
liciją, kuri ir atgavo visus
viešbučio dar bus vieta ant Washington, D. C. — Ne-Į išrišimas bus atiduotas arišplėštus pinigus.
išranda vojimo krautuvei.
seniai likosi įduotas kongre- bitracijai, kur abidvi pusi
Jonas Miliauskas, gyve
Budinkas statoma pagal sui bilius, kur rekomenduo- turės po tris savo atstovus,
nęs 3228 Aubum avė., pasi
naujausią konstrukciją ir jama Suvienytą Valstiją
Nėra abejonės, kad arbigedo $1500. Drauge su pini
turės visus parankumus. prezidentą rinkti šešiems tra cija yra kur-kas geresnis
gais dingo jo prietelis, Kaz.
Bus nemažai paskirta vietos metams, vietoj dabar ketu- įrankis, negu straikas. Strai
Balčius.
įvairioms zobovoms ir pasi rią. Bet su ta išlyga, kad kui kilus vargiai ką daulinksminimams. Viskas bus prezidentas atitarnavęs vie- giau mainieriai laimėtą, o
apšviesta su elektrikos lem ną terminą, jau niekad ne- gal da ir mažiau, bet tik reipomis. Be to p. Burba neuž galės būti išrinktas antru kia prisiminti, kiek dėl strai
BRANGUS PRAGYVENI
Paryžiuje užėjo dideli
miršo ir vakarą rengėją, nes kartu. Sakoma, kad kongre- ko turėtų visi nukentėti,
MAS.
karščiai, kokių Paryžius ge
Marie Stuart, persirengus kaipo Joanna D’Are. Taip
ant trečio aukšto įtaisys pui sas esąs pasirįžęs tą bilių jau nekalbant apie mai- gužio mėnesyje nebuvo su
inai pasirodė New York’o gatvėse moterių sufragisčių Visi skudžiames, kad vis
kią svetainę teatrams ir ki priimti ir prijungti prie nierius ir darbdavius, ku- silaukęs per 250 metą.
kas baisiai pabrango. Ištietokiems pasilinksminimams konstitucijos; gi prez. Taf- rie, žinoma, daugiausia dėl
Termometras rodo 90 laip parodoje, atsilikusioje geg. 10 d.
są kainos mėsos, kiaušinių
Budinkas, kada bus užbaig tas taip-gi tam biliui prita- straiko paneštą nuostolių, snią karščio pavėsiuose. 0
ir kitą reikalingą pragyve
tas, p. Burbai lėšuos dau n$sbet straikas skaudžiai atsi- kadangi per du mėnesiu ne II Londonan praneša, kad
ĮDOMIOS žinutes.
nimui daiktą pašoko labai
giau kaip '$30,000. Reikia
Užtat pulkininkas Roose- lieptu ir ant visos šalies pra- buvo lietaus, tai Paryžiaus aikraščio ‘Daily Chronicle’
augštai. Lawrence’o strai- •
džiaugties, kad ir lietuviai veltas šūkauja, kad tas bi- monijos. Gi visiems gerai gyventojai nemažai nuo to saro korespondentas Tripo- Nusinuodijo.
Naugarde kas buvo vadinamas “straiyje prie Turkų armijos lipradeda prasigyventi.
liūs esąs taikomas kaip tik žinoma, kas daugiausia nu- turi kentėti.
(Rusijoje) nusinuodijo Je ku už keturis kepalus duo
Kosi nužudytas mūšyje ne
prieš jo kandidatūrą. Mat kenčia užėjus bedarbėms —
ronimas Ambrazaitis, 23 me nos”. Akyvaizdoje šito vis
Rooseveltas nori likti prezi- Ugi darbo žmonės. Darbda- ' H Karalius Otto serga. toli Demos.
tą vaikinas, pirm buvęs ko įdomu paklausyti, ką ra
dentu jau net trečiu kartu. |vįaį jeigu ir turi didelius Munich, Geg. 10. — Bavari II Žemės drebėjimas. Mek Kauno dvasiškos seminari šo p. F. G. R. Gordon Bos
nuostolius, tai vis jie bado jos karalius Otto pastaru sikoje geg. 10 d. buvo jausta jos auklėtinis.
tono “Morning Herald’e”.
Sniegas Coloradoje.
nekenčia, kuomet -darbinin- laiku labai susirgo proto li ietomis smarkus žemės
Vidutinis metinis uždar
Denver, Colo. Gegužio-13 Į ką šeimynos atsiranda di- ga. Otto jau seniai yra be drebėjimai. Del tos priežas- Vedė pačias iš senos tėvy bis darbininko Suv. Valsti
Darbininką apsaugojimo d. čia buvo didelės sniego džiausiame varge. O strai- pročiu laikomas, bet dabar ;ies įvairiose respublikos nės. Į Latgatiją (Vitebsko jose 1850 m. buvo $247; 1880
bilius.
darganos, taip kad buvo kai-gi neapsieina ir be pra- ta liga labiau padidėjo. Pir dalyse užmušta 47 žmonės. gub.) atvyko iš tolimos Si- m. — $348, 1900 m. — $437,
berijos (Tomsko gub.) ke
ma jis labai bijodavo. Bet
Philadelphia, Pa. Penn- prisnigę sniego net 4 colių liejimą kraujo, o tankiauGuadalajaro
mieste
dėl
že

liolika jaunų vryą ir vedė o 1910 m. $539.
dabar jis pasidarė begalo ra
sylvanijos Pramonės Nelai storio. Tai nepaprastas at- šiai būna ir žmonią gyvastimės
drebėjimo
persiskyrė
į
latves katalikes. Mat jie Pirm šešių dešimčių metų
mus ir ipekur neina. Jis sa
mią Komisija prirengė bi- sitikimas tiek prisnigti šia- nū apmokamais. Tatai nėra
dvi dali didelė katedra. buvo patįs latviai ir išva darbininkai dirbdavo nuo
ve laiko protiškai pilnai
lią, kuriuomi reikalaujama me laike Colorados valtsijo- abejonės, kad su laiku straiNuostolių pridaryta ir kito žiavo į Siberiją, kur gavo 66 iki 70 valandų savaitėje,
kai turės ir visai išnykti. sveiku ir neima nei kokių se vietose.
apsaugoti darbininką gv- e.
nuo valdžios po 15 dešimti gi 1910 m. dirbo nuo 54 iki
vaistą.
vastįs nelaimėse laike darbo Sniegas krito ir kitur. Ne- Nes tas gabena žmonijai ne
Colimo vulkanas taipgi nių žemės dovanai. Išdirbę 60 valandą. Lawrence’o dar
valandą. Anglią kasyklą sa mažai tą dieną buvo prisnig laimes ir įstumia vargan. 1 Rygoje tramvajus (strvt- iradeda nerimauti. Mexico žemę, jie susimanė vesti pa bininkai “foreineriai” perir Žmonės išmoks ekonominius karys) suvažinėjo vaiką. City gyventojai labai apimti
vininkai turėtą atsakyti už ;a Cumberland, Md.
čias iš savo gimtinės. Bet niai išsiuntė į seną tėvynę
klausimus išrišti švelniai, Subėgę žmonės taip sumušė laimės.
foremoną neapsižiūrėjimus, Irookman, Pa.
jiems ėmė ilgą laiką surasti $700,000. Tie patįs darbinin
“jeigu dėlto ištiktą nelaimė
už tai konduktorių, kad tas
H Iž Madrido praneša, kad norinčią tekėti už sibiriečių, kai pragėrė 76 saliunuose
ir ką nors sužeistą arba už
vargiai tik gyvas išliko.
ispanai susitaikė su prancū nes reta mergina tenorėjo apskritą milijoną dolerių ir
Pottsville, Pa. Geg. 10. — Ligšiol svarbiausia nesumuštą.
važiuoti į tolimą šalį.
išleido krutamiems paveiks
Neužilgo tas bilius bus Šalia Mt. Carmelio buvo nuo sitaikymą priežastim yra pa T Varšavos policija suėmė zais Morokko reikaluose.
lams 100 tukst. dolerių. Vi
paduotas valstijos legislatu- ieleto metą apleistos anglią kėlimas algą ir pripažini- nedorą piktadarį Dzela- T Varšavoje atsiliko byla Naujas gudą laikraštis. soje Amerikoje žmonės pra
lasyklos. Prasidėjus anglia- mas unijos, taip-gi sutarties nowskį, kuris naktimis at lenkės Maleckaitės, kuri Ant. Bičkauskis gavo leidi gėrė perniai $1,700,000,000;
rai ant apsvarstymo.
kasią bedarbėms, daugumas (kontrakto) laiko ilgis. Mai- kasdavo kapuose lavonus ir buvo kaltinama už prigulė mą leisti Vilniuje naują sa praleido krutamiems paveik
Socialisto prisieka išniekin iš ten pasikasdavo sau ang- nieriai būtinai nori laimėti visaip juos išniekindavo.
jimą prie “nelegališką drau vaitraštį baltrusią kalba. slams $275,000,000, saldai
ta.
ią. Taip ir praeitą penkta- 10-tą nuošimtį pakėlimo al- T Ispanija. Sevilijos mies giją”. Likosi nuteista ketu Laikraštis bus spaudinamas niams $135,000,000, tabakui
Seattle, Wash. Teisėjas dienį susitarę keli mainie- gų, nedaugiau kaip du-meriems metams katorgon prie dvejopai: lotiną ir rusų rai $500,000,000. Be to ateiviai
to
teatre
po
pirmos
eilės
sė

Hanford prisakė panaikinti riai nuėję tose kasyklose iš- tinio kontrakto ir pripažinidėmis.
dynėmis anarchistai buvo sunkią darbą.
perniai išsiuntė $300,000,pilietiškumo popieras Leo grežė skyles ir atsišaudė mo unijas.
Lietuvis
išradėjas.
Vete

- j
nardo Olesono, socialisto. anglių. Nuo šuvią pasidarius Del unijos pripažinimo padėję bombą. Bombos eks
H Čenstakavo skandalo at rinarijos magistras Nonevi- 000 į tėvynę.
pliozija
vieną
žmogų
užmu

Pragyvenimas,
tiesa,
Tai dar pirmas toks atsitiki ten trošku, šuvikai išėjo ant rodosi, neturėtą būti svarbalsis? Berline rasta negyvą čius, lietuvis, išrado vaistus,
šė
ir
du
sužeidė.
mas Amerikoje.
buvusį kataliką kunigą d-rą kuriais galima išgydyti du brangus, bet reikia atsimin
viršaus atsikvėpti. Gi tuo- bią nesutikimą. Nors dabar
ti, jog dabar darbininkai
Teisėjas rėmėsi tuo, kad tarpu atbėgo penki vaikinė- unija dar nėra pilnai pripa- 1 Nusižudė. Balandžio 13 Liebe. Buvo jisai nunuody suliu susirgusius gyvulius.
gyvena geriau, nekaip gyve
Oleson išsiimdamas pilietys- liai ir nieko neatbodami nu- žinta, o betgi darbdaviai ve- d. (šen. kai.) Peterburge tas arba nusinuodijęs. Jo
tės popieras prisiekė, kad ėjo į kasyklas, kur neseniai da visa starybas su nijos at pasikorė žinomas rusų dra kambaryje rasta brangių Lietuvių Vakaras Odeso no vidutinės klesos pirm 50
jis tikrai gerbia Amerikos buvo paleisti šūviai, ir tik stovais, tai-gi tuo pačiu ir mų rašytojas Kosorvotovas akmenų vertybės $375.000. je. Bai. 10 d. Odesoje atsiliko metų. Tečiau nežiūrint į pra
konstituciją. Gi kaip dabar jiems ten prisiartinus, ka- duoda jai pripažinimą; iš Saužudys paliko raštelį Rasta 230 šafirą, 219 did lietuvią vakaras. Buvo dai gyvenimo brangumą, pasta
pasirodė, kad Oleson visai sykių viršus įlūžo ir visus visko matyties, kad visas ne kad jis pasikoręs nebegalė inant ų, 164 turkuzą, 30 rubi navimai, po to šokiai. Visur rame dešimtmetyje bankose
$2.000,0000,000
išniekina konstitucijos ver tuos penkius vaikinėlius sutikimą branduolis yra pa- damas išsigydyti nuo džio ną, taip-pat kielikas, apkai- skambėjo lietuvią kalba. pasidėta
Šokta ir žaista: aguonėlę, daugiau, nekaip pirmiau.
tę. Tai-gi jis prisiekdamas (tarp 13 ir 14 metą didumo) kėlimas algą.
vos. Jo geriausiu veikalu nuotas $75.000.
Liebe seniau buvo katali žilvytį, klumpakojį, suktinį.
melavo.
užbėrė. Jonas Keretis, ma- Riaušės, kurios buvo taip yra “Vesennij potok”—Pa
ką kunigu ir važinėjo su mi Naujos mados šokių nebuvo.
vasario upelis.
Baisios girtuoklystės pasek tomai lietuvis, 14 metą, su smarkiai prasiplatinę Schulnulaužta koja įstengė pasi- kil’o paviete, rodosi apsi- T Peterburge eina gandas sijomis po Indiją, Kynus ir Baltąją vergių pirkliavi- BAISUS SKAUDULIAI.
mės.
liuosuoti ir prisiirti lig ka- malšino. Dabar visi laukia kad neužilgo pasišalįs nuo Japoniją. Paskui pametė ku mas Amerikoje žydi. Stan
'• Baltimore, Md. Geg. 12.—
nigystę ir tapo protestantų
Mr. Micheal J. Fetko iš
sykių
vartą
ir
pranešti
apie
konvencijos
pasekmių.
vietos
karo
ministeris
Šu
Aleksandras Krowezkowski
pastorium. Buvo kokį laiką ley W. Finch, kursai iš tei Kelayres, Pa. rašė mums,
chomlinovas. Mat įtarta j armijoje kapelionu, bet tapo sybės ministerijos paliepi
parėjęs girtas iš karčiamos atsitikusią nelaimę ten užė
kad jis turėjęs artimus ry prašalintas už nepadorų, gy mo tyrinėja paleistuvystės kad jo brolis turėjo baisius
paėmęs britvą perpiovė pa jusiems praeiviams. Kada
Iš
Visur.
platinimąsi Amerikoje, ap skausmus per visą mėnesį,
šius su užrubežiniais šni venimą.
čiai gerklę. Pamatęs kad jo pastarieji nuėjo į kasyklas,
skelbė Louisville, Ky. Pa kentėdamas nuo traukymą
pais..
pati jau guli negyva, jis per ten rado Jamesą Besleichą,
Dabar
atsimenama,
jog
pilve. Jis sako: “Mano brolis
sipjovė gerklę ir sau ir veik 18 metų, su nulaužta rankai H Londonan telegrafuoja H Rygoje latvių dienraštis Liebe, būdamas kapelionu saulio Nekaltybės Sąjungos
labai kentėjo nuo traukymo
nupiovė ranką savo uošvei ir koja, Frank Thursicką, 35 iš Pekino, kad Kyną respub “Jaunas Laiks” nustojo Silezijoje, susieidavo su (World’s Purity Federa- pilve, negalėdamas jų nie
Onai Swigon, kuomet pasta metų, su nulaužta koja, abu- likos ministerių premieras ėjęs. Mat nebegalėjo pakelti kai-kuriais Čenstakavo vie tion) suvažiavime, jog Suv. kuom prašalinti. Jis nei val
roji mėgino atimti iš jo brit du prispaustu griuvėsiais. Tang-Shao-Yi, atsisakė iš valdžios nuolat uždedamų nuoliais. Tai-gi menama, jog Valstijose yra 250.000 pros
Gi kūnai Jono Begosho ir ministerių kabineto, tai-gi
titučių, jog kasmet paleistu gyti negalėjo. Aš patariau
vą.
rasti
jo
kambaryje
brangupiniginių
bausmių.
Tik
per
Prano Sketulskio buvo taip Į padavė rezignaciją,
vystės keliu nueina 25.000 jam vartoti Triner’io Ameri
Jau subatos vakare išei
mynai
buvę
išvogti
iš
Čens

pastaruosius
dvejus
metus
jaunų moterių ir nekaltų konišką Kartaus Vyno FJedrūčiai griuvėsių prispausti,
damas karčiamon Krowez
takavo
vienuolyno
ir
pavesti
H
Vokietijos
šarvuočius
minėtas
dienraštis,
išmokėjo
merginų; jog 50,000 moterių xirą, nes męs tankiai jį var
kad atsiėjo su sledžiais dau
kowski keršijo užmušti savo
Liebei,
kad
juos
parduotų.
“
Moltke
”
pirmas
apleido
valdžiai
pabaudą
14,000
rub
ir vyrų užsiima išvedimu iš tojome pasekmingai savo
žyti anglis kol juos atkasta.
pačią. To pabūgus jo pati
Kiel
’
o
uostą
kelionėn
į
Ame

lių.
Jie abudu buvo jau negyvi.
T Ciesorienė Eugenija su kelio tų nedorybės aukų. Pa šeimynoj. Pavartojus per
pasiėmė vaiką ir pasišalino
riką. Kaip žinoma, vokie
Gelbėtojai turėjo išstaty čiai, kaipo atlyginimą ame H Peterburge buvo stu silaukė 86 metų amžiaus. Ji leistuvystės keliu nueinan savaitę, skausmai dingo ir
iš namą nakvoti kitur. Ne
čios daugiausiai jaunos mer nuo to laiko mano brolis vėl
dėlios rytą ji sugrįžo pasi ti didžiausiu pavojun savo rikonams už jų pernykštį dentų ir darbininkų demon nai, kaip žinoma, gyvena
Demonstrantai Famborough rūmuose neto ginos, nenorinčios klausyti visai sveikas. Micheal J.
imti sau drabužių. Jos vv gyvastis, kadangi kas minu- vizitą Vokietijoje, šiemet su stracijos.
savo tėvų pasaugojimų. Su Fitko, Kelayres, Pa.” Šitie
ras sutiko ją prie miegamo ta gręsė ir tolesnis anglies savo karišku laivynu aplan giedojo “Viečnaja pamiat’ Ii nuo Londono. Žiloje se
natvėje išrodo dar sveika, vedžioja jąs šokių salėje, sa vaistai privalo but vartoti
jo kambario durą ir užpuo puolimas.
kys New Yorko uostą. Tatai (amžiną atilsį) sušaudv
nes — kaip pati sako — kas liunuose, restauracijose, tea visuose skilvio suirimuose.
l^s perpiovė jai gerklę.
“Moltke” padarė pradžią o tiems Lenos kasyklose dar
Policistą paroda.
dien Vaikščioja nemažiau, truose, krutamuose paveiks Jie išgrynina kūną ir sustip
| pakeliu prie jo prisijungs ir bininkams. Policija ir kazo
luose. Jauni vyrai apsimeta rina visą svstemą; apgrvni26,999,000 balsuotoju.
N«w York, N. Y. OcB,ižin|kiti karo laivai
kai išvaikė demonstrantus kaip dvi myli.
ir suėmė apie 200 studentų Ciesorienė Eugenija tapo merginų prieteliais, prižada na kraują naturališku budu.
Washington, D. C. — Pa 18 d. New Yorke bus milži
gal valdiškai surinktas ži niška policistą paroda. Apie Į H Kanibalizmas Kynijoj. ir darbininkų. Peterburge numesta nuo Francijos sos gerą vietą ir tokiu budu įeri- Aptiekose. .Tos. Triner, 1333
nias.
k;i<l Sii\ i(> 700,000 policistą dalyvaus Iš Sbangajaus ateina tele- sustraikavo 22,000 darbi to drauge su savo vyru Na- ję nekaltos aukos užsitikėji- 1339 So. Ashland avė., Chi
poleonu TTT 1871 m.
ma, atiduoda ją į negerus na rago, Tll.
nytosn Valstijose tikru pi- toje parodoje.
I gramai apie baisų padėjimą ninku.

LU,

tas prekes išpardavinėtų, pasirodymas gimdo naujus rinčius važiuoti Amerikon jiems vien tik toji klausimo gausiet katalogo su 100 tų juos tiesiok laikraščiui,
kas ir iškur pristatinėtų klausimus, kurių išrišimas nors šiek tiek pramokti skai dalis terūpi, todėl muilina photografio ir aprosiino, paduodamos adresus užsi
<THE FRIEND)
dirbtuvėms žaliosios -me priderės ateičiai. Vienas tyti ir rašyti, vadinasi, pri žmonėms akis, apeina aplink jaunu gražiu ir bagotu mokėjusiųjų už organą na
Katalikiškas Laikraštis
rių. Kuopų vyriausybė taip
džiagos? Ar tik neatsirastų daiktas tėra šiuo tarpu tik sidės prie apšvietimo pra klausimą betiksliais reikala mierginu.
Pašvęstas Amerikos Lietuvių
vimais mokėti rašyti ir skai
tuojau didžiausia betvarkė, rai žinomas — būtent, kad platinimo.
(Toliau eina adresas). pat galėtų mainyti skaityto
Katalikų Reikalams.
Tuo pačiu tarpu reikalavi tyti, uždėjimu didelės pa Atsakėme, kad panašių jų adresus.. Centro valdybos
kurioje paskirtų pramonijos I.'W. W. pastangos veda
— Organas 8. L. R. K. A. —
sekretorius galėtų tiktai rei
Išeina iš Wilkes-Barre, Pa., kas šakų darbininkų būriai pra prie galutinės anarchijos. mas nuo ateivių, kad mokė galvės ant ateivių, prašali- apskelbimų nededame į sa
ketvirtadienis.
dėtų piauties ir ėsties taip Tai-gi toms pastangoms rei tų rašyti ir skaityti, nepa nimii politiškų prasikaltėlių vo laikraštį. Persergėjame kalui atėjus, patvirtinti, ar
Visas korespondeooijas, raštas, savęs? Čia noromis-nenoro- kia užbėgti už akių. Šitame tinka Newyorkiniam “Sun’- ir kitokiais budais.
skaitytojus, kad nesiduotų ištiesų tokie ir tokie organo
pinigus už prenumeratų, darbus
Męs gi, ateiviai, akyvaiz- apsigauti, jei šitokį apskel skaitytojai yra ištiesų Su
darbe reikia dalyvauti vi ui”. To dienraščio nuomone,
ar apgarsinimus visada reikia mis ateina galvon Rosijos
nihilistai. Apie juos štai ką siems, kuriems ištiesų rupi toks reikalavimas yra tik doje šitokio klausimo atsi bimą pamatytų kitame ko siv. pilnais nariais. Mums
siųsti šiuo adresu:
rodosi, kad tokiu budu klai
muilinimas
visuomenės randame keistame, nemalo kiame laikraštyje.
rašo vienas musų laikraščių: visuomenės gerovė.
“DRAUGAS”
dos organo siuntinėjime bu
akių, norėjimas išvengti sta niame padėjime. Nei tu buk
Nihilizmo ir nihilistų tė
tų lengviausiai išvengiamos.
314 E. Market St.
Wilkes-Birre, Pa. vynė yra Rosija.
“Šviesa” Naujuose Kubuo tyti ateivijos klausimo aiš patrijotas nei amerikietis.
Bet grįžkime prie pakelto
kioje šviesoje. Tas reikala Visos ateivijos ateitis pride
Žinomas rusų raštininkas
se.
“
KATALIKUI
”
.
Redakcija pasilieka saa teisę
klausimo. Atkartojame, jog
vimas neužgįsiąs įeiti į Ame ra nuo vienokio ar kitokio
taisyti, trumpinti arba atmesti vi Turgeniev’as bene bus pir
Leidžiamas kun. P. Sau riką kriminalistams, ligo šio klausimo išrišimo. Tiek Besiartinant S. L. R. K. A. “Kat.” sąmoningai sako ne
mas, pakrikštijęs nihilistų rusaičio blaivininkų laikraš
sas prisiunčiamus raštas.
niams ir kitokiems nepa to su pačiais ateiviais. Bet seimui, amžinas kandidatas tiesą, tvirtindamas, buk
Laikas ir vieta raštų talpinimo vardu slaptą draugiją, kuri
tis “Šviesa” eina jau kas
pridera nuo redakcijos.
jo laikais susitvėrė išgriovi- mėnuo (ne keturis sykius geidaujamiems elementams, ką dalyti su jų vaikais, ko į Susiv. organus, o musų šir “Draugas” esąs prievarta
Atmestieji rankraščiai nėra gra
mui ir panaikinimus esan per metus, kaip iki šiol bū bet uždarysiąs Amerikos du kioje dvasioje ir kaip augin dingiausias prietelis “Kata siunčiamas tokiems Susiv.
žinami redakcijos lėšomis.
likas”, vėl kabinasi prie nariams, kurie nėra užsimo
ris prieš sveikus vyrus, ku ti priaugančias kartas?
Rašyti reikia tik ant vieno pae- čios tvarkos ir valdžios. Vie
davo)
ir
tai
Waterbury,
lapio, paliekant plačius tarpas ton sugriautos tvarkos ni
Šičia tai ir guli visas keb Draugo”. Ana, 19-me nu kėję 50 centų už organą, ir
rių kūno spėkų reikalauja
Conn., ne Wilkes-Barre.Įdotarp eilačių. Popieros nėra ko gai
lumas.
meryje Chicagos laikraštis buk anuos 50 centų “Drau
lėtiem, nes korespondentams ir hilistai neduodavo, ir mato miausia, kad laikraštis da Amerikos pramonija ir be
Lenkintojai
nubausti.
prisipažįsta prie “peraštru- gas” atsiimąs iš Susiv. iždo.
kurių Amerikos ekonominis
bendradarbiams rašant ant abie mai nemanė duoti, jokios ki
bar
ne
spaudinamas,
bet
nek
jų pusių, da-gi smulkiomis raidė tos tvarkos.
Nuosekliai,
plėtojimas butų sutrukdy Joniškyje, Vilniaus gub. mo”, “nemandagumo”, “ku Tai netiesa.
Viską, ko jie
tagrafuojamas ir išrodo lyg tas.
mis, redakcijai labai dažnai pri
dvarponis Zajončkauskas su nigijos užgauliojimo”, “ne veidmainingi, nes sąmonin
sieina perrašinėti atsiųstus raštas. norėjo, tai pamatinis sugrio butų rankraštis.
Norint, kad raštas tilptų arti vimas esančios Maskolijoj
“Darbininkų, apskritai savo sėbru Ivanausku ir ke kuriu asmenų įžeidimo” ir ga netiesa paremti, yra
“Šviesa” yra dabar orga
miausiame numeryje, rankraštis ir kitur valdžios ir tvarkos.
imnat — rašo “Sun” — liais sulenkėjusiais lietu kitokių... gražių privalu “Kat-o” žodžiai, buk
reikia pristatyti apaastavėn ne
nu: Apaštalystės Maldos,
“S-mo nariai savo kruvi
Amerikoje nėra perdaug. viais bandė neįleisti nei lie mų, iš kurių aišku, kaip ant
(“Lietuva”, No. 18). prie Saldžiausios Širdies,
liau. kaip 9 valandų išryto antra
nus centus centro iždan
dienyje (utarninke).
pasididino, tuviškų pamaldų nei lietu delno, jog “Kaatlikas” nėra
Kaip Rosijos nihilistų Lietuvių
Rymo-Katalikų Uždarbiai
krauja ne “Draugo” leidi
tikslas buvo griauti valdžią Pilnųjų Blaivininkų Ameri nors paskutiniu laiku atei viškų pamokslų bažnyčion. tikrai katalikišku laikraščiu
mui ir užlaikymui, bet po
vybė tirštai pasidaugino. Kaip tik prasidėdavo lietu ir tokiu budu visai netinka
ir esančią tvarką, nežiūrint koje Susivienijimo ir šv.
mirtinėms”.
Nereikia bijoties, kad atei viškos pamaldos arba lietu katalikų Susivienijimui už
į tat, kas bus pastatyta ant Juozapo Lietuvių parapijos,
griuvėsiu, taip ir I. W. W. AVaterbury, Conn. Klaidų nančiame dešimtmetyje viškas pamokslas, lenkinin organą, tečiau nesigaili vie Tų veidmainingų žodžių
siekiu yra griauti esančią daug, raidžių “ų”, “ė”, “į” ateivybė bus tokia tiršta, kai visados keldavo trukš tos, by tik save pasigirti ir rašytojas gerai žino, jog
tvarką pramonijoje, visai ir “ę” visai nematyti. Pasi kaip praeitame dešimtme mą. Galop visas dalykas at išsiaugštinti, o “Draugą” pa “Draugą” leidžia ir užlaiko
nepaisant to, kaip žmonės taiko neaiškių sakinių, kaip tyje. Jeigu musų (Ame sidūrė teisman. Neseniai žeminti. Išmintingas žmogus ne Susiv. iždas, bet leidėjai.
susitvarkys paskui. Regimai pav. “parapijos tvarka pui rikos) pramonija prasi Vilniuje buvo nagrinėjama juokiasi iš tuščių pasigyri Raštelio užbaiga skamba
Joniškio byla. Nuteista ka mų ir visai nepaiso į nepa puikiausiai.
I. w. w.
jiems rodosi, jog panaikinus kiausiame ordine (?)”. Be platintų, tai reikalautumilėjimu: Zajončkauskas 1 me
Praeitame “Draugo” nu darbdavius, laimė ir gerovė “Blaivybės Katekizmo” ir me daug sveikų ir stiprių tams, Ivanauskas — 8 mė remtus faktus užsipuldinėji “Patarlė skaųiba: išlieto
mus, ypač jei mato, kad tų
pieno tenka pakaktinai ii
spėkų, kad įvykintų ame
meryje buvo paduota trum pati išdygs iš žemės, kaip “Pražūties Klonio” (p.
nesiams,
Šimenis,
Palyta,
visų
darbelių
siekis
yra
varu
šuniui ir katei. Taip yra
pa žinia apie naują darbi grybas po lietui. Pirm šimto P.. .o eilių), randame pilnų rikiečių sumanymus”.
Žičkus,
Kazlauskas,
Stan.
įsiveržti
už
didžiausios
lietu

ir su Susiv. iždu, ir taip
ninkų organizaciją, vadina su viršum metų panašiai jų blaivininkų kuopų sura Ne\v Yorkinio dienraščio Grigas ir Adomas Grigas 6
vių katalikų organizacijos
bus, kol S-me neįvykę tvar
ma “Industrial Workers of manė Adomas Smith, nauja- šą. Tų kuopų yra viso 20. nuomone, ateivijos klausi mėnesiams kiekvienas.
organą. “Katalikui” rodosi,
ka, o tvarka tegalės jon
the World” — sutrumpini laikės politiškosios ekono Kiti straipsneliai trumpi ar mo neišriš mokėjimo rašyti
kad
tikslas
privalo
išteisinti
Vilniaus
gubernijoje
len

įvykti tik laikant jo styrą
me “I. W. W.” Organizaci mijos tėvas. Jam rodėsi, kad ba vis dar nepabaigti. Iš ir skaityti kliauzulė. Ateivių
įrankius.
Męs
nematome
rei

kinimas
eina
sparčiai
pa

svietiškiems žmonėms ir
jos siekis sugriauti dabar jeigu žmonėms taptų duota vaizda ir į akis metantysis negalima priversti mokin
akiui, taip, kad lietuviams kalo teisinties iš nesąžiningų
turint kitą organą, kuriam
ties tvarką taip, kad ne ka pilna laisvė, tokia laisvė, trukumas korektos labai ga ties angliškai skaityti ir ra
prisieina šaukties valdžios užmetinėjimų, nenorime tie rūpėtų S-mo labas, bet ne
pitalistai, bet patįs darbi kokia žmonės turėjo “gam dina šiaip jau iš kitų atžvil šyti nei paliepti jiems gy
pagelbos, kad tik atsispirti siok pasižeminti savęs. Atsa pinigai.”
ninkai taptų dirbtuvių, ka tos stovyje”, vadinasi, jeigu gių reikalingą ir naudingą venti čia arba ten arba per
Ko norėta šitais tuščiais
siimti tuojau naujais papro prieš drąsių endekų pastan kome tiktai į porą dalykėlių,
syklų ir įvairių išdirbimo ir valdžia nesikištų visai į žmo laikraštį.
kurie
tapo
į
“
Kataliką
”
gas.
žodžiais pasakyti? Ar-gi jau
čiais ir pasielgimais. Tai-gi
išdalinimo įrankių savinin nių savytarpius santykius,
įdėti,
nors
žmonės,
kurie
Susivienijime nėra tvarkos?
kais. I. W. W. nori, kad ka tai pati gamta aprūpintų vi Prasimanymai ant šv. Tėvo. nors Amerikai gręsiąs pavo
juos
rašė
arba
davė
vietą
Ar-gi
ne svietiški žmonės lai
syklos priderėtų ne kompa sus reikalus taip tobulai, Priešbažnytiniai organai jus nuo perdidelės ateivy- Po parodai 1 d. geg. Union
bės, tečiau jos klausimo iš Sąuare, Nevv Yorke, socia “Kataliko” skiltyse, žinojo ko S-mo “styrą”? Kam be
nijoms, bet kalnakasiams, kad visi žmonės tuojau pa
rūpinasi popiežium daugiau, rišimas priderėsiąs nuo kitų listai numetė ant žemės ir gerai, kad yra neteisingi.
reikalo užgaulioti Susiv. vy
laivai laivų darbininkams, sakytų: “Vat dabar, tai
nekaip katalikai. Tai popie veiksnių, pirm visko nuo pa sumindžiojo Amerikos Vėlu Ir taip, “Kat.” rašo, buk riausybę ir laikyti Susiv. na
geležinkeliai — mašinistams mums visiems yra gerai”. Ir
žius miręs, tai sunkiai ser skirtų valstijų įstatymų ir vą. Visi žmonės žino, jog “Draugas” laukia kasmetai rius tokiais mulkiais, kad
pečkuriams, konduktoriams Anglija išbandė ant savo
gąs “kraujo sukrekimu” nuo filantropinių pastangų tokį negražų darbą atliko menko pelno iš Susiv. ‘Kat.’ lyg jie nesuprastų aiškaus
ir kitiems geležinkelių dar kailio tokio mokslo gerovės.
(pikantiškas “Rygos Nau labdariškų piliečių.
italai socialistai. Juo gėdisi redaktorius gerai žino, jog užgauliojimo? Juk perpasa
bininkams, plieno liejyklos Per visą pirmąją devynio
jienų” išsireiškimas), tai Ką tos filantropinės pas ir patįs socialistai. Taigi “Dr.” nelaukia jokio pelno kojus viršui privestus žo
— dirbantiemsiems jose, liktojo šimtmečio pusę Ang
laiminęs iš Vatikano lango tangos reiškia, nepasakyta. keista, kad “Kova” užgina, iš Susiv. ir jo visai neturi, džius suprantama kalba, iš
spaustuvės — raidžių staty lijos pramonijoje viešpata
einančius karėn Italijos ka Galima manyti, kad tais žo- jog anais begėdžiais buvo so pagalios žino ir tai, jog eina taip, lyg be p. Tananetojams ir presmonams, ir t.t. vo laisvoji politika ir niekad
reivius, tai klausęsis per te lžiais norėta pasakyti, kad cialistai. Cicilikų organas “Draugas” nėra leidžiamas vičiaus (mat jis tik vienas
ir t.t. Savo tikslą jie bando Anglijos gyventojai nekentė
lefono Venecijos “Kampani- ateivių amerikanizavimas drįsta net tvirtinti, jog taip dėl pelno. Šitoksai užsimi tegalįs laikyti Susiv. “sty
atsiekti nuolatiniu fabri didesnio vargo, kaip šitame
lės” varpų gaudimo, tai.. galėtų eiti lengviau su pa pasielgę papirktieji kapita nimas neva išuetvčiu apie rą”!) Susiv. nėra jokios tvar
kantų, pramonininkų ir ki tai laikotarpyje.
ar gi mažai daiktų galima gelba labdariškųjų įstaigų, listų agentai.
“pelną” turi tikslą suju kos ir net nei vieno svietiško
tokių darbdavių paalsinimu.
Ir dabar I. W. W. skel prasimanyti? Tuo tarpu su
pav. atidarant skyrius atei Paprasta socialistų takti dinti Susiv. narius prieš viršininko!...
Savo pastangose jie taiko į bia, buk kaip tik kapitolas
tais “daiktais” yra tas keb viams prie “Y. M. C. A.” ir ka. Blogų darbų užsigina, o “Draugą”: vat kunigai išJuk tai aiškus pasityčio
darbdavių kišenių. Jų nuo pateks į darbininkų rankas,
lumas, kad jų visai nebuvo. į tat panašių bendrovių.
naudoją
Susivienijimą!
Gir

jimas
iš Susiv. ir jo narių!
jei ką padaro, visados kal
mone, kuodaugiau nuostolių tai tuojau užgimsiąs rojus
Dabar mūsiškė “V. Liet.”
Amerikai labai rupi, kad tybę suverčia ant kapitalis dite, kunigai turi pelną iš Keista, kad laikraštis, besiturės kapitalistai, tuo grei ant žemės. Kaip matėme
(No. 18) nežinia kokioms
nauji ateiviai kuogreičiau tų arba — dažniausiai — ant musų!... Nesiduokime išsi- piršdamas organizacijai už
čiau įgris jiems dabartinė jų augščiau, šitame rojuje vieš
plynioms kartoja neteisingą
siai persiimtų naujojo krašto netikusio draugijos sutvar naudoti kunigams, velyk te organą, įkaitime pradėjo užrolė, tuo lengviau išsižadės pataus visutinė anarchija, o
žinią, buk Pijus X ginkluo
gul p. Tananevičia turi iš gavinėti pačią organizaciją.
dvasia. Bet yra tokių ateivių kymo.
jie kapitolo. Kuomet — sa kur viešpatauja anarchijajasi, buk ant Vatikano kie
musų
pelną!
Nesijusdamas “Kat-as” pa
— pav. lenkai — kurie nau Blogų darbų iki ausų, ge
ko jie — kapitalistas taps betvarkė, ten, kaip rodo pa
mo einantįs net kasdieną ka
priverstas mokėti darbinin tyrimas, jokios gerovės buti reivių netik muštrai, bet ir joje tėvynėje bando užlaiky rų nei su mikroskopu neį Išeina taip: prasimano ty sirodė, koks Susiv. “labas”
ti senosioš šalies kalbą ir žiūrėsi — o kas kaltas? — čia neteisingą daiktą ir erzi jam rupi. “Kat-as” išnetykams už darbą taip augštai, negali.
ištisi... manevrai. Lyg Va
papročius. Tas tai patrijo- Kapitalistai ir jų agentai. na su juo Susiv, narius. Šičia čių pasisakė, jog tam “ki
kad jau nebeturės jokio pel Šitų žvilgsniu I. W. W.
tikano kiemas butų toks di
(suprask
tizmas ir nepatinka ameri Atsimename, kaip dar pasirodo pilnai “Kataliko” tam organui”
no iš savo dirbtuvės, tuomet griežtai skiriasi nuo socialis
delis, kad ant jo didelės ar
“
Kat-ui
”
)
rupi
ne
Susiv.
kiečiams. Jie šniariai žiuri į taip neseniai socialistai pri nesąžiningumas.
su mielu noru atiduos savo tų, nes šie pastarieji pripa
mijos galėtų daryti manev
“foreinerių” bažnyčias, mo siekinėjo, kad Los Angels’o Gvyas melas ir aiškus ne labas, bet jo pinigai.
dirbtuvę darbininkams ir, žįsta tvarką, pripažįsta or rus!
pradės jieškoti duonos iš to ganizuotą draugiją, pripa Nesąmonė ir melas taip kyklas ir draugijas. Tai-gi “ Times’o” namus sudraskė sąžiningumas pasirodo taip “Kat.” netyčia, bet atvi
kio pat darbo, kaip ir jo bu žįstą valdžią. Gi I. W. W. aiškus, kad reikia ištiesų bene bus “Sun’o” paskyrių su dinamitu ne McNamarai, pat ir “Kat’o” tvirtinime, rai prisipažino prie to, apie
vusieji darbininkai. Vienu pripažįsta vien darbininkų stebėties, dėlko “V. L.” ne- valstijų įstatymai ir filan bet patįs kapitalistai. Rei buk “Draugas” esąs privers ką jau seniai žvirbliai hnt
įrankių, vedančių prie šito burius, surištus vieni su ki pajieškojo kito ko vietos už tropinės pastangos plačiai kėjo, kad McNamarai patįs tinai siunčiamas visiems Su stogų gieda. Nedovanai Su
žiūrinčių piliečių tik manv- prisipažintų prie niekado- siv. nariams, ir pusdoleriai siv. nariai niekados nenorė
siekio, yra jų akyse strai tais tik palaidais ryšiais. pildymui.
kim apie piliečių bandymą rybės, kad išvaikyti socia imami iš Susiv. iždo ir už jo ir dabar nenori turėti
kas. Jie skelbia straiką ne Tai didelis skirtumas. Ne
tuos numerius, kurie nėra “Kataliko” savo organu.
įsikišti į ateivių bažnyčias, listų legendą.
tam, kad pagerinti darbinin nuostabu, kad pusė I. W. W.
Ateivių Klausimas.
mokyklas ir kitokias įstai Ateis laikas, kai “Kovos” siuntinėjami Susiv. nariams.
kų būvį, bet tam, kad ap yra anarchistais teorijoje ir
silpninti darbdavį ir visa ei praktikoje, jog nepripažįsta “V. Liet.” pataria lietu gas taip, kad jos padėtų pasaka apie kapitalistų Paaiškiname, jog “Drau
amerikanizuo- agentus Union Sąuare’o gas” yra siunčiamas tiems RUSIJOS REVOLIUCIJO
le nuolatinių straikų pakelti demokratinių valdymosi bū viams protestuoti prieš Di- ateiviams
NINfiS DRAUGUOS.
skandale pasirodys nesąži tiktai, kuriems siuntinėti
darbininkų
užmokesčius dų, jog netiki rinkimams ir llinghamo bilių, (bilius dar ties?
Ar taip imsi, ar šiaip imsi, ningi; žmonių prasimanymu. paliepia centro valdybos se
taip, kad fabrikantams ne balsavimams. Be ko, labai galutinai nėra perėjęs ir ne
kretorius, ir tiktai tiek pi Koks tai p. Diplomaticus
bepasiliktų jokios naudos iš daug I. W. W. nėra Suv. patvirtintas) ypač prieš bi- vis dėlto musų, ateivių, pa
S. L. R. K. A. turi šioje nigų yra imama iš Susiv., (slapyvardė) rašo Newyordirbtuvių.
Valstijų piliečiais, todėl ir liaus kliauzulę, reikalaujan dėjimas Amerikoje labai
kiniam dienraščiui “The
Tai-gi I. W. W. remiasi balsuoti negali, kiti kraus čią išvežimo laukan kiekvie keistas. Norime svetimoje valandoje 6082 pilnų narių: kiek numerių tampa išsiun
Sun” iš Konstantinopolio
tosi iš vietos į vietą, yra ko no ateivio laukan, įtarto, jo šalyje pasilikti gerais lietu I-ame skyriuje 5,634, TT-me tinėta. Kad klaidos siunti
gązdinimu ir griovimu.
18, III-me — 47, vaikų — nėjime pasitaiko, tai jau ne apie slaptingas revoliucijoBet leiskime, kad T. W.-W. ne valkatomis, tai-gi ir vėl gei daro suokalbį išgriovimui viais, mylinčiais savo tėvy
musų kaltė, bet centro val nines draugijas Rusijoje.
383.
tikslas tapo atsiektas, kad balsuoti negali. Dėl tos prie savo valdžios. Toji kliauzulė, nę, o čia reikalaujama nuo
Suspenduotų yra 305, iš dybos sekretoriaus. Daly Jų esama viso 21. Jos išsikapitalistai išsižadėjo ka žasties politikos įrankiai, nors taikoma prieš meksi musų, kad męs patriotiškų
brauktųjų — 104.
kams esant taip, kaip jie da blaškusios po visą plačią
syklų, dirbtuvių, geležinke j ieškojimas pagerinimų ir kiečius, tečiau gali buti iš jausmų išsižadėtumime, kad
bar stovi, klaidų butų nema caro imperjją. Štai jų var
lių ir kitokios nuosavybės, teisingesnių savytarpių san naudota prieš bent kokį ki jeigu mylime savo tautą ir
Prisiųsta mums apskelbi žiau, kad ir “Kat.” taptų dai:
kad tie visi daiktai teko kal tykių įstatymų keliais netu tos šalies ateivį. Reikalavi savo gimtinį kraštą, tai kad
social-demokratų
organu. Norint klaidų iš Rusų
nakasiams, audėjams, šalta- ri jų akyse jokios svarbos. mas gi, kad kiekvienas atei juos mylėtumime kitaip, mas, kuri norėta įdėti musų
laikraštin.
Apskelbimas vengti, reiktų centro valdy darbininkų partija, Lenkų
kalviams ir kitokios rųšies Bet I. W. W. dirba, plėto vis mokėtų parašyti kad ir “amerikiškai”.
bos organo reikaluose visai socialistų partija, žydų ge
rankų darbininkams — kas jasi. Jie parodė savo ragus sava kalba bent 20 žodžių iš Šičia tai ir guli ateivybės skamba:
Geriau butų, neralinė darbininkų Rąjun
“Kaa nor- apsiiianitia nekliudyti.
tada! Kokia tvarka tuomet Lawrence, Lowell’yje, Pa- Suv. Valstijų konstitucijos, klausimo branduolys. Wa
lai
atsiunc 25 centavo ko d načios kuopos surinktų ga, JLietuvoa ir Lenkijos so
atsirastų. Kas suvaldytų dar ttersone ir kitose vietose. Jų “V. L.” nuomone, nėra visai shington’o politikieriai ne
pacitavo makialu, už to pinigus ui organą ir pasiųs cial-demokratų partija, Lei
pilna visoj^Jpierikoj^ /ų peiktinas, nes paskatįs no nori atvirai prisipažinti, kad

DRAUGAS

vė

bininkus, kas ir kam išdirb

5.

kų “Proletariatas” (socia savo agentus caro rūmuose kryžių ir dėlko anie nesižeg
centro valdyba turėtų kuo dical certificate). Šiandien musų nuomone, padėtų įgy
Susiv.
Liet.
R.-Kit.
Am.
listų partija), Lietuvos so- ir kiekvienoje ministerijoje. noja? Koks jų tikėjimas?
remties ir reikalui atsiėjus gi męs priimam į Susiv. visai ti Susiv. daug naujų narių,
cial-demokratų partija, So Nevienas aristokratas ir 5. Ką daryt su šitokiais
drąsiai galėtų stoti į teismą. to nepaisydami, by tik butų gi taipe senų narių užmegz
Reikalai.
cialistų — revoliucijonierių augštas valdininkas pride žmonėmis? Aš turiu Lietu
tų stipresnį ryšį. Panašų
Nes šiandien jau matom daugiau sąnarių.
partija (rusų), Latvių sočiai ra į vieną arba kitą slaptą voje motiną, brolį ir seserį.
faktiškai, kad randasi Susiv. 7. Kas link siuntinėjimo įnešimą buvome padavę ir
demokratų darbininkų są draugiją.
Kaip tik perskaitau “Drau 27-as Seimas visai, jau po tarpe tokių asmenų, kurie organo, tai tas dalykas ran pereitų metų Seimui, bet ne
junga, Finlaudijos darbinin Kiekvienas valdžios žings gą” ir jeigu jis man patin šonu. Netrukus ir vėl susi- gatavi išnaudoti Susiv. ant dasi dabar visai betvarkėje. žinome, kodėl delegatai ne
kų partija, Ukrainos socia nis yra tuojau žinomas revo- ka, tai siunčiu tą numerį į važiuos delegatai svarstyti kiekvieno žingsnio, bile tik Dauguma narių užsimokėję, suprato jo vertės ir paliko
listų sąjunga, Ukrainos re liucijonieriams. Niekas ne Lietuvą motinai, broliui ir ir tvarkyt Susivienijimo galima butų prisikabint. Ra organo negauna; dauguma nesvarstę.
voliucijonierių
sąjunga, gali nuo jų pasislėpti. Slap seserei, kad ir jie pasiskaity reikalus į So. Bostoną. Ar šau apie tai, gerai žinoda gauna net po du egzemplio 2. Patėmiję kitų kuopų
Georgijos (Kaukazo) socia tosios policijos darbai yra tų. Bet atsiranda tokių žmo šis ateinantis seimas daug mas, kad Susiv. tokių keblu rių; kiti visai nemokėję už įnešimą, kad Susiv. įgytų
listų — revoliucijonierių — geriau žinomi revoliucijo- nių, ką mano siuntinį paima ką gero nuveiks Susiv. gero mų turėjo, o da ir šiandie organą o gauna. Kas gi tam savo locną namą, ir jį vis
federalistų sąjunga, Armė nieriams, nekaip policijai iš krasos, sudrasko arba per vei ir abelnai lietuviškai vi turi, užtai patariu ateinan kaltas? Sunku gal butų kal pusiškai apsvarstę, jokiu
nų social-demokratų darbi revoliucijonierių
veiklu skaitę neduoda kam reikia. suomenei, iškalno tikrai bu čiam Seimui atkreipti į tat tininką surasti užtai kad tas budu nesutinkame, kad Su
ninkų partija, Baltarusijos mas. Beveik visi revoliuci Motina skundžiasi kad daug tų sunku įspėti, bet, paėmus atidą ir kaip šitą, taip it ki reikalas nesutvarkvtas
kaio
»
X siv. išleistų ant to pinigus.
eilę praėjusių seimų, kuriuo tus klausimus, dėlei kurių reikia ir nepildomas atsako Kaipo pavyzdį matome, ko
socialistų “Gromada”, Lais jonieriai turi visų šnipų pa numerių negauna.
vės unija (rusų konstituci- veikslus, kuomet policija
Walter Chestnut. - se kai-kada buvo įnešta ir Susivienijimui prisieitų tu mai. Man rodosi, ar nebūt kią naudą tautiškasai Susivjonalistų partija), Lenkų tik kelių revoliucijonierių 6. Ar Jėzus turėjo keturis svarstyta, o net ir nutarta rėti nesmagumą, apsvarstyti gerai taip: — Mokestis už mas turi iš savo namo.
tautos sąjunga, Finiandijos vadovų paveikslus teįsten brolius ir viena ar dvi sese nekurie svarbus reikalai, gerai ir nutarti patalpinti organą turėtų būt mokama 3. Organą palikti tą patį ir
Pildomosios ir Veikiamasis gia sugauti. Be to, revoliuci ri, kaip tai Biblijoje yra pa taip kad buvo rinktos speci- naujoj konstitucijoj; ne taip su Sausio mėnesio mokes- su ta pačia mokesčia (50c.).
jalinės komisijos tų nutary- kad by tik mums atrodyti! tim. Kuopų sekretorių prie 4. Patarti kuopoms įsteig
Komitetas, Armėnų revoliu jonieriai turi visuomenės rašyta?
R. O.
mų įvykinimui: vienok, dau gera, bet pagal teises Suv. derme butų — priimant už ti pagelbinį skyrių: tokiu
cijonierių sąjunga “Dašnak- užuojautą — ir tuo tai išsi Atsakymas:
cutun”, Armėnų socialistų- aiškina jų kurstymų pasise 1. “Katalikas” yra prieš- gumas iš tokių svarbių rei Valstijų.
mokestį už organą, paimti budu kaip patyrimas paro
kalų
dėl
vienokių
ar
kitokių
revoliucijonierių komitetas kimas. Daugelis revoliucijo kuniginis laikraštis, vadina
Toliaus sekančius paduo kartu ir užsimokančio nario dė, sąnarių skaitlius dvigu
“Henčak” ir Kaukazo, Už- nierių yra apšviesti vyrai, si, neguodoja dvasiškijos. priežasčių neįvyko; tai ir da čiau įnešimus:
adresas. Po susirinkimui bai padidėtų. Apie tą dalyką
kaukazio, Užkarpijos ir mokantįs daug kalbų; jie Todėl negali būti geru kata bar galima manyti, kad atei 1. Konstitucijos klausimą urnai sutraukti surašą vardų Centro Sekretorius turėtų
Krimo Sąjunga “Islam”.
gali apsimesti kuo nori: likišku laikraščiu. Negali nantis seimas nuveiks tiek, galutinai užbaigti, tai yra ir adersų ir tiesiok pasiųsti kartas nuo karto paraginti
Šitos draugijos veikia po šiandien jis rusas, ryto pran juk būti geru sunum toks kiek ir visi kiti praėjusieji. priimti ir užvtirtinti šiame organo redakcijai (negalint kuopas per organą ir paaiš
visą Rusiją, ir jų atstovai cuzas, už penkiolikos minu vaikas, kurs negerbia savo Tiesa, šįmet vienas svar Seime ir kaip galima greit gauti visų adresus susirinki kinti jo naudingumą.
retkarčiais susivažiuoja kur tų vokiety s. Revoliucijonie tėvo ir motinos 1 Taip lygiai besniųjų reikalų turės būt po seimui paduoti į spaudą. me dėl kokios nors priežas 5. Centro Sekretoriui al
norints užsienyje ir tariasi rių draugijos turi sandelius negali būti geru kataliku apdirbtas seime; tuo reikalu 2. Konstituciją spaudinti ties, ‘pasiųsti nors jų var ga palikti ta pati.
6. Kitų metų Seimą laiky
apie budus kuogreičiausio dinamito, ginklų ir amunici toks žmogus, kursai neger yra priėmimas ir užtvirtini abejom kalbom, tai yra lie dus) pagal kurį tai surašą
mas
naujos
konstitucijos,
ti
Philadelphijoje, Pa.
dabartinės tvarkos Rusijoje jos daugelyje Rusijos vietų. bia Motinos Bažnyčios.
redakcija išsiunčia nariams
tuviškai
ir
angliškai.
Sugriovimą.
Kiekviena Viename mieste toks sande 2. Jeigu tik iš dvylikos kurios projektas perėjo per 3. Nepalikus testamento, organą; tiems, kurių adre 7. Vieton kad pinigus lai
draugija turi savo centro lis randasi po žeme (25 mas apaštalų atsirado vienas Ju organą, ačių Dievui, truputį pomirtinės išmokėti admi- sai bus nepaduoti, bet tik kyti bankoje ant mažo nuo
valdybą kokiame norints di tų gilumo) ir kaip tik po po das, tai nėra ko stebėties, pirmiau, negu su paskutiniu nistrativiu budu, apart: — vardai, redakcija siunčia ant šimčio, ar ne geriau, kad Sunumeriu prieš Seimą, kaip
siv-mas skolintų pinigus ant
deliame Rusijos mieste; po licijos ir ugniagesių namais. jog iš tiekos kunigų atsiran nekuriu narių buvo manyta vyro, pačios, tėvo, motinos, adreso kuopos sekretoriaus
patol, pakol anas nepermai pirmo mortgage’iaus?
pat policijos akių, kuomet Kitame mieste dinamitas da šian ir ten paklydėlių.
(nes
su
šitokiais
ergelis
re

ir net duota vėjo per organą.
Vietiniai lietuviai turi iš
policija veltui jieško tos vai yra laikomas valgomųjų Tie paklydėliai nesielgia ka Taigi kuopos ir pavienės tai gali atsitikti, kaip tai: — nys adresus kam, kur reikia. sistatę puikų Tautišką Na
dybos. Jos turi savo atsto daiktų sankrovoje. Dinami talikiškai dėlto, kad turi pa ypatos, kam tas dalykas ru numirė pati, — posmertinę Pradėjus siuntinėti nariams mą, kuris atsiėjo į 30 tūks
vus beveik kiekvienoje Eu tas užima mažiau vietos ir mynę po kojų kunigystės pi, turėjo laiko aną svarsty atsiima vyras, numirė vyras organą, redakcija pasiunčia tančių dol. Ant jo yra kelio
ropos sostinėje, ir kaikurie nėra taip nužiūrimas, kaip garbę. Dembskis, kursai vir ti ir kritikuoti pirma seimo. — pos. atsiima pati, numirė visų vardus centro sekreto lika tūkstančių dolerių pir
atstovai yra valdiškai, nors ginklai ir amunicija, tečiau to bedieviu, ir M. Petraus Bet kas-žin kas tai, kad men vaikas pos. atsiima tėvai ar riui, kuris turi peržiūrėti; ar mas morgičius, kurį turi sve
slaptingai pripažinti tūlų Pietų Rusijoje galima užtik kas, kursai nuėjo pas “ne kai kritikų pasirodo? Gal ba vienas kuris, jei našlys), organas yra siunčiamas le timtautis. Jis iš to gerą ^ei
Europos galingų viešpatijų. ti didelius sandėlius revol priklausomuosius”, gali bū tas projektas naujos konsti prisiėjus-gi posmertinę mo gališkai, tai yra ar visi tie ną turi. Ar negalėtų Susi
Kiekviena draugija turi sa verių, šautuvų ir patronų. ti pavyzdžiu nustojusių elg tucijos pilnai tinkamas or kėti vaikams, broliams, sese nariai yra užsimokėję už or vienijimas atpirkti tą morvo šakas visur; jos žinomos Visos draugijos darbuo ties katalikiškai kunigų.
rims arba giminėms, vienas ganą, kuriem yra siuntinėja gičių? Juk butų Sus-mui
ganizacijai,
todėl
ir
nekriti

ypatingais vardais: “Dago jasi išvien, išskyrus mozul- 3. Visuomenės reikalus kuojama? ar gal kuopos ir iš anų (kitiems ant to suti ma ; suradus kuri neužsimo daug didesnis pelnas, nekaip
net”, “Griausmas”, “Žai monus, kurie vis dar tebe- gali suprasti visi, kurie tais sąnariai laukia seimo, many kus) turi išsiimti raštus iš kėjusį, centr. sekretorius tu kad laikyti pinigus banko j
bas” ir t.t. Kiekviena šaka svajoja apie mahomedonų reikalais rūpinasi. Jeigu ko dami pavesti delegatams at teismo (court’o), kaipo ad ri urnai pareikalauti nuo ir kad ten jais naudotųsi sve
turi savo prezidentą, vice imperiją. Visos draugijos kiam vargonininkui rupi vi likti tą viską ‘Seime.
ministratorius; pagal kurį kuopos sekretoriaus, kad timtaučiai. Vietiniams lie
prezidentą ir pildomąjį ko dirba kiek gali, ir daugelis suomenės reikalai, tai juk
tai raštą centro valdyba iš per 2 savaites laiko (neil tuviams taipogi butų sma
Mano
nuomone,
vertėjo
mitetą. Draugijos turi savas Rusijos gyventojų žiuri į tas galima pasakyti, kad jis juos kuopoms gvildenti tą klausi moka anam posmertinę keno giau) butų prisiųsta to na giau duoti uždirbti savai or
spaustuves ir leidžia laikraš draugijas, kaipo į išganyto supranta. Tečiau ano straip mą dabartės, pirma seimo ir ji nebūtų; brolio, sesers, tė rio užmokestis už organą į ganizacijai, negu kitatau
čius. Slaptos spaustuvės jas iš sunkaus padėjimo. Ge snio, tilpusio “Drauge”, re savo patėmijimus, kaipo kri vų arba tolimesnių giminių. centro kasą; neprisiimtus ar čiui. Toks pat įnešimas bu
negavus jokio atsakymo nuo
randasi kiekviename svar ležinkeliai, telegrafai, tele dakcija negina.
tiką, perleisti per organą; Šitame atsitikime, esant vai kuopos sekretoriaus paskir vo paduotas apie porą metų
fonai
ir
valdžios
dirbtuvės
4. Tarp yankių yra viso tacl kiekvienas busiantis de kams ne metuose (jei aniems
besniame Rusijos mieste,
atgal iš Neivarko kuopos ir
yra
po
didele
revoliucijonie

kių: tikinčiųjų ir netikinčių legatas butų turėjęs progą prigulėtų gauti posmertinė \ tu laiku, centro sekretorius daugiau jam panašių, bet,
znors pietuose jų daugiau, ne
rių įtekme. Jei kokia drau jų. Didesnė jų dalis tiki į
kaip kitose vietose.
privalo iš giminės tarpo išsi praneša redakcijai, kad su nežinia kodėl, Seimas, kaipo
apmąstyti
tą
reikalą
iš
augš

Draugijų turtas susikrau gija sumano ką padaryti, Jėzų Kristų, nors daug ne to, o tada seime greičiau ir rinkti globėją, kuris taippat laikytų anam organą — į naują dalyką, keistai į jį
na iš dovanų, mėnesinių tuojau duoda apie tai žinią pridera į jokią bažnyčią. *Ne be tiek nereikalingų vaidų turi būti pripažintas court’e urnai.
pažiurėjo ir visai atmetė.
kitoms,
melsdama
jų
parė

8
Dėl
permainymo
adresų
visi
protestonai
vengia
kry

teisėjo
už
legališką,
o
tuomet
mokesčių, knygučių parda
Išrodo^ kad męs dar iki šiol
(kas paprastai seimuose at
mimo,
moralio
ir
piniginio.
turėtų
būti
atspaudinti
tam
žiaus
ant
savo
šventyklų.
pastarasis
pristatys
globėjo
vinėjimo ir pelno iš įvairių
be svetimtaučio tarpini nkys
sitinka) butų galima galuti
pasilinksminimų, rengiamų Tokiu budu visi revoliucijo Liuteronai ir episkopalai nai užbaigti tą dalyką. Ne dokumentus, pasilieka pa tikri lapeliai ir išsiuntinėti tės nieko padaryti negalime:
jų neva labdarybei. Kai-ka- nieriai žino išaugšto, kas at dažnai deda kryžius ant sa sakau. kad projektas naujos veldėtoju tokios posmerti kuopų sekretoriams, (nes vieni pas juos padedame pi
vo kirkių. Tečiau didesnė konstitucijos yra niekai ir nės ir turi tiesą pareikalauti kartais pasitaiko ir per tai nigus, kiti gi vėl nuo jų tuos
dą draugijos gauna dideles sitiks.
klaidos, kad daugelis mai pinigus skoliname, duodame
sumas pinigų nuo nepažįs Revoliucijonieriai neken dalis protestonų apsieina be kad mums prisieitų turėti jam išmokėti.
čia
kraujo
praliejimo,
bet
kryžiaus, nes kryžių laiko daug lermo Seime, dėlei jos 4. Organas reikalingas ir nant adresą, nepaduoda seno jiems už tarpininkystę ne
tamų žmonių: Kiekviena
kai-kadą
randa
reikalingu
ženklu Rymo-katalikų baž užtvirtinimo; bet visgi kar geriausiai tinka Susiv. sam adreso, arba parašo ne taip, mažą pelną. Nors męs neša
ugija spaudina metinę
tskaitų pajamų ir išlaidžių, griebties terorizmo įrankių. nyčios, prieš kurią jie pro tais ir menki dalykėliai pa dyti tokį, kuris pilnai butų kaip reikia). Reikalaujantis mės gudresniais už savo
inigai vartojami darbinin- Rusijoje yra augštų valdi testuoja (iš to ir jų vardas daro gana didelį nesusipra  tinkamas Susiv. organizaci permainyti adresą narys, tu brolius tėvynėje, bet šitame
organizavimui, draugijos ninkų, pasirengusių pašvęs — protestantai). Dėl tos pa timą. Anot lietuviškos pa jai, taip kad ir dabar kad tu ri atsišaukti į savo kuopos dalyke nuo jų esame atsili
sekretorių, kuris išpildęs kę; jie jau seniai suprato,
latinimui, spaustuvės už- ti didelės imperijos reika čios priežasties jie ir nesi tarlės: “Iš mažo debesio pa- rime.
lus
saviems
žemiems
sie

žegnoja. Yankės turi daugy kįla didelis lytus”. Ak, no 5. Kad organą imtų būti minėtą lapelį pasiunčia tie kad lietuvių sudėti pinigai
.ikymui ir pašalpai kurstvjų, kurie iš ko kito negali kiams. Tiems tai revoliuci bę sektų. Yra pasidalinę į rints męs su tais nesusipra nai nors vienas narys šei siok į redakciją. Redakcija turi ir pasilikti tarp lietu
silaikyti. Paprastai revo- jonieriai siunčia persergėji metodistus, presbiterijonus, timais apsipratę, kartais ir mynoje, nes neimant organo, neprivalo nei siuntinėti or vių, bet ne svetimtaučiams
cijonieriai tiktai didelėje mo laiškus pirmučiausiai. baptistus ir kitokius. Nere tyčia darom nekurie, kad tik toks narys nieko negali ži gano, nei permainyti adreso tarnauti. Velytina tat nors
ėdoje jieško pašalpos iš, Jeigu valdininkas persergė tai jie patįs nežino, į ką ti nesusipratimai įvyktų; bet not apie organizacijos rei ant nario pareikalavimo, be ateinančiam Seimui geriaus
draugijos pinigvno; šiaip jimo nepaiso, tai valdiškame kėti. Vienybės ir pastovumo visgi mums vertėtų steng kalus, net nei kada atsibuna gavimo žinios nuo kuopos apie tai pagalvoti.
Šituos savo
įnešimus
jau velija greičiau patįs duo revoliucijonierių organe tam tikėjime pas juos nėra.
ties kąip galint tuos nesusi kuopų susirinkimai; per tai sekretoriaus.
pa
apskelbtas
mirties
de

J.
Vasiliauckas,
5.
Tokius
žmones,
kurie
XXVTI Seimui suruošėme
ti, nekaip imti.
pratimus išstumti iš savo pasidaro daug nemalonumų,
kretas, ir tas laikraštis tam išima iš krasos ne savus
Kasos
globėjas.
ant extra susirinkimo, lai
tarpo, ir vieton juos gimdyti kaip tai pasivėlinimas su užKurstymo budai nevieno
pa įteiktas pasmerktamjam siuntinius ir juos sunaikina,
kyto 12 gegužės, ir nutarė
privalome jų vengti; o tik mokestimi ir per tai bčreidi. Apšviestesniemsiems es
mirtin. Po to jau eina egze reikia įskųsti vyriausybei ir
me
pagarsinti per organą.
tuomet galėsim pastatyti kalingi suspendavimai, o pa 20 TOS KUOP. ĮNEŠIMAI
ti dalinami laikraščiai ir
kucija.
Varde kuopos
knygutės, išėjusios iš slap Visą tą revoliucijos judė pareikalauti jiems atsako ant tvirtų kojų S. L. R. K. A. sitaikius tokiam sąnariui ta XXVII SEIMUI, BOS
mos pabaudos.
M. S. Dauknis, prez.
ir daug ką gero nuveikti me laike numirti, prisieina
tingų spaustuvių. Ant laik
TONE, MASS.
jimą kelia netikęs dabarties 6. Apie šitą dalyką jau
Wm. Kareivas, sekr.
turėti daug ergelio ir Susiv.
tautos dirvoje.
raščių ir knygučių esti deda Rusijos vežimas.
sykį buvo rašyta “Drauge” Šiuomi aš norėčiau at ir tiems kurie nori gauti pos 1. Musų Susiv. dar nėra
mi netikri antrašai, kad ap
7-ta kuopa S. L. R. K. A..
plačiau. Kartoti neapsimo kreipti domą gerb. busian mertinę, kas jau buvo nekar taip išbujojęs, kaip poteisygauti policiją.
ka. Tai-gi atsakome tik tiek, čių delegatų 27-to seimo į ne- tą atsitikę.
bei jis turėtų būti. Tas yra Pittston, Pa. — laikys exPrivatiniuose
laiškuose
susirinkimą 19-tą d. ge
Klausimai ir Atsakymai. kad paminėtieji Biblijoje kuriuos klausimus apeinan • 6. Prirašant narius į Su dėJei stokos agitacijos. Agi tra
vartojama
nesuprantama
gužio,
Antano Ruko salėj, 1Jėzaus broliai ir seserįs bu čius susiv. gerovę, būtent:— siv., nepriimti persenų ir li tacija žodžiu yra daugeliose
abėcėlė. Daug tokių laiškų
mą valandą po pietų. Visus
vo Jo artimi giminės.
vietų
apsunkinta
dėlei
sto

gotų,
ypatingai
sergančių
Klausimai:
paimkim
klausimą
apie
iš

esti sugaunama, bet jų turi
narius kveičiama atsilanky
mokėjimą posmertinių. Ši džiova, nes jau ir tokių atsi kos agitatorių-kalbėtojų ir ti.
nio policija negali susekti. 1. Kokią skriaudą padarė
V. Smalenskas sekr.
tas klausifhas yra svarbiau tikimų Susiv. turėjo; vos iš surišta su didelėmis išlaido
Nesykį policija siulijo net “Katalikas” katalikams ir
sias Susivienijimui, nes nuo buvo narys Susivieriyjime mis. Todėl reikia imtis agi
tūkstančius rublių kad kas kadą užsipuolė ant tikėji PAJIESKO vietos.
Redakcijos Atsakymai.
Neseniai atkeliavęs iš Lie jo pridera medžiaginis sto pusę metų, žiūrėk numirė tacijos raštu, kuri tai (agi
tidengtų tokio rašto pas mo?
tacija) yra ne mažesnės ver Brightoniečiui. “ Pava sa laptį, bet veltu, nes paslap 2. Dėlko nevisur kunigai tuvos, esmu nevedęs, 21 m. vis organizacijos. Neužtenka džiovos liga, o tai supranta
amžiaus, ir noriu gauti var mums turėti paminėtą kons ma, kad tokia liga yra parsi- tės už pirmąją. Vieno orga ris” spaudai netinka.
tis težinoma vien tiems, ku pasielgia katalikiškai?
no dėlei to mums neužten
rie tokią abėcėlė vartoja.
3. Dėlko tik vargonininkai gonininko vietą. Muziką ir titucijoj, jog mirus tam, at tęsianti, tai be abejonės to
K. G.
Klausimas apie
ka.
Reikėtų ateinantiems
Tečiau labai sunku priei supranta visuomenės reika giedojimą gerai suprantu ir siima posmertinę tas ir tas. kis naris ir buvo prirašytas metams pasirūpinti išleisti santykius tarp vargoninin
ti prie tamsių minių ir varg lus, kaip tai buvo rašyta galiu vesti chorą. 'Jeigu ku Kaip sakiau, šitas klausimas jau sergantis. Todėl kiek Susiv-mo Kalendorių, kuria kų ir kunigų gaspadinių ta
dienių ūkininkų, kurių Ra praeitą savaitę “Drauge”? riam iš gerb. klebonų butų vra svarbus užtai, kad nere vienas įstojąs Susivieniji- me tilptų įvairios žinelės po pakeltas be reikalo. Pa
iloje yra 14 milijonų šei- (klausimai paduoti 20 d. reikalinga, meldžiu atsišauk tai su anuo galima atsidurti man turėtų būtinai būti už apie Susiv-mą. Susiv. na liečia jis tik kelis asmenis,
teisman; todėl tas klausimas tikrintas dviejų sąnarių kas
K. Kučinskas. ti žemiau padėtu antrašu:
ų.
Revoliucijonierių bai. Red.).
riams jį reikėtų išsiuntinėti visuomenei neįdomus. Dėl
link
jo
sveikatos
ir
senumo;
turėtų
būti
patalpintas
kons
Jonas
Senulis.
4.
Ar
yankės
tiki
į
Viešpa
e rasi šventikų, vyskuto tai Tamstelės raštelio vi
titucijoj su smulkmeniškais negalint aplikantui padaryti dovanai, ne-sąnariams gi bu sai nedėsime, nors viskas,
18 Weetphalt yard.
aktarų, inžinierių, ad- tį Jėzų? Girdėjau žmones
nerodymais pagal
teises, to, turi pristatyti išpildytą tų pardavinėjimas koopiMcClure are.
tų, aficierių, valdinin- sakant, kad anie tiki. bet
•JįįĮ lįnolrunt posmertines raplikad)< per daktarą (me- giausiaijf aks KaJmsdori^ kas tea parašyta yra tiesa.
ra.
voliucijonieriai laiko dėlko ant jų bažnyčių/ nėra

o

įatt

Laba* Padalijami, nanjauata

iJžVJU knyga, mokslas apie sveikatų
bet iki poros valandą atgal mano pastangos buvo vėltuį,
ir nei akimirksniu negalėjau tavęs pamatyti.
— Dabar mane matai, — tarė Monks, drąsiai atsisto garai kardinolo Wiaemano apytaka.
’ i
V.rM VYTAUTAM
jęs, — tai ko dabar nori? Prigavimas ir vagystė tai smar
Vertė JONAS KMITAS.
kiai skambantis žodžiai, sudrutinti, kaip tau rodos, kasKaina $1.00.
žinkokiu išsvajotu panašumu kokio mažo kipšuko į ka
Tąsa.
žinkokį kvailą tėpliojimą mirusio jau žmogaus. Brolis! Imantiema daugiau kaip viena •<’
nempliorių, nuleidžiamas didelis ano— Metams bai gi ant i e s, jisai buvo surištas, stipriai Tamsta nei nežinai, ar iš tos poros valkatą gimė koks iimtis.
Gaunama pas:
surištas su apicierio duktere.
Tai buvo pirmoji, tikra vaikas. Nei to nežinai.
▼. VABNAGIBI8,
karšta meilė tos atviros, nepatyriusios mergaitės.
— Aš nežinojau, — atsakė p. Bronlow, taipgi atsisto SIS So. 4th St, Brooklyn, M. T.
— Tamistos pasaka labai ilga, — atsiliepė Monks, ne jęs, — bet užvakar naktį sužinojau viską. Tu turi brolį,
ramiai pasikrutinęs ant kėdės.
žinai apie tai, ir jį pažįsti. Buvo dagi padarytas testa
— Yra tai teisinga pasaka apie skausmus, kankynes mentas, kurį tavo motina mirdama sunaikino ir paliko VYRAI SKUSKITE! tt ŠITA KNYGA paradyta naujausio mokslo ir lindimo gerianilo budo!
gydymo, pripildyta tokia puikia medega, kad kitose iki šiol išėjusios* lie-j
ir sopulius, veikine, — atsakė p. Bronlow, — o tokios pa tau turtą ir paslaptį.
Testamente buvo paminėta apie Savo banda ra Skutimo Mašinaite tu Mįtuviikose
knygoie to negalima rasti, kas yra patilpę knygoj “Daktaras”.
curia kožnas vienai gali nusiskusti be
sakos būva ilgos. Jei jinai butų apie nuolatinį džiaugsmą kūdikį, kurs užgimsiąs iš to apverktino ryšio. Tasai kū jokio mokslo ir insipjovimo j 5 minu , ŠITA KNYGA
“DAKTARAS” apraSo visoki ii ligų vardus, kaip Joi prasideda, kaiplb
apsireiškia. kaip i įrodo ir kaip greičiau. geriau ir kur galima ifisigydyti.
ir laimę, tai išeitą labai trumpa. Galą gale pasimirė vienas dikis gimė, ir tu sutikai jį netyčia, kad iš jo panašumo į tes, ir jeigu no
TA KNYGA labai plačiai aprašu apie vyrų paslaptybes bei ligas ir teip-pat apie moteris
telpa daug.
tą turtuolią — giminią, dėl susirišimo su kuriais tavo tėvą pradėjai spėti, kad tai bus tas pats. Tu nuvykai į jo rit turit čystą
ŠITOJ KNYGOJE “DAKTARAS” dikčiai apraio atidengiant daug paslaptybių, apie
veidą ir sučėtėvas tapo pašvęstas, kaip tankiai ir su kitais atsitinka, gimimo vietą. Ten buvo prirodymai — ilgai slepiami — dyti
geriausius smagumus lenybinlo gyvenimo ir teip-put kaip ir kada geriausiai apsivesti irOf
pinigus.
^5iuU p bu ti laimingu.
u
a:
— ir atlyginimui skriaudos, kurios buvo priežasčia, pali apie jo padermę. Tuos prirodymus tu sunaikinai, ir dabar Mniinnitės par
TOJ KNYGOJE “DAKTARAS” gražiai pamokina kaip jaunus vyrus teip ir moteris,lt
su 7 ge
kas būtinai kiekvienam reikalinga žinoti, visiems kaip seniems teip ir jauniems, žeuotiems ™
ko didžiausią, sulig jo nuomonės, gydyklą — pinigus. Jam anot tavo žodžią ištartą tam žydui, — “vienatiniai priro siduoda
liažtėm, sidab
r nevedusiems.
Mr
rankena,
KIEKVIENAS SKYRIUS Šitos knygos yra lahai žingeidus, o nemokantiems skaityti,
būtinai reikėjo važiuoti į Rymą, kur ansai buvo nusisku dymai apie vaiko asmenį guli ant upės dugno, o sena raga ruota
muilu, Šepečiu
au tai mokantis kurib neturi dar Šios knygos, su didelia ukvata perskaitys tiems garsiai, karinu
binęs sveikatos jieškotą, bet jos bejieškodamas ten pasi na, kuri juos gavo nuo vaiko motinos, kirmyja grabe”. ku ir t.t. už $1.25. Su 7 gelialtėm ir si SĮgalės
daug visko prisiklausyti. Ta kuyga kiekvienam yra labui naudinga ir reikalinga
dabruota rankena už 65c. Siųskite pi
turėti, kuris tik nori būti sveikas ir laimingai gyventi.
mirė palikęs visus savo reikalus kuodidžiausioj betvarkėj. Nevertas sunau, niekše melagi, kurs tardavaisi su va nigui “money order“ arba registruota Ui KNYGA “DAKTARAS” yra paveikslais iliustruota, parodo ir giliausias kūno dalis.
^^atidengiant paslaptybes. Ji reikalinga kaip sveikiems teip ir sergantiems. Tik perskaičius
Tavo tėvas ten nukeliavo ir mirtinai susirgo. Gavus Pa gimis ir žmogžudžiais tamsiam kambaryj’ nakčia, — tu gromata.
Cttių knyg$ atrasite visk^. ko čion negalima parašyti ir dažinosi visę teisybe.
Bl
J. GAUSOKAS,
*5
APART KITŲ SKYRIŲ sergantiems rodijama skaityti Zapie nervų, kraujo, inkstų,
ryžiuje žinią apie jo ligą, tavo motina taipgi ten nusisku kurio šnipinėjimai ir juodos sąkalbos užtraukė baisią mir
122 So. 1-st Str.,
Brooklyn, N. T.
odos. vidurių, nusilpnėjimo, bronchais ir limpančias ligas; teip-pa t apie moterų Mi
$rornatizmo,
bino ir tave nusivežė drauge. Į antrą dieną jai atvažia tį ant tokios, ką verta milijoną tokią, kaip tu, — tu, kurs
uesveikumus ir kitas visokias ligas ir 1.1.
ttR
JEI SERGI. Vii pirmiau ne kaip manai vartoti kokias nors liekarstas ar kreiptis Prielb
vus, tavo tėvas numirė be testamento — be testamento, jau nuo pat lopšio buvai karčiais nuodais tavo tėvo šir
gydytojo, reikia būtinai perskaityti “DAKTARAS”.
ST
ŠITOJ knygoje “DAKTARAS * netik pamokina kur ir kaip išsigydyti, kaip būti sveiku,^?
taip kad visas jo turtas teko tavo motinai ir tau.
džiai, — tu, kuriame atrado lizdą visokie nedori pageidi
kaip nuo visokių ligų apsisergėti.
Ok
a bet irNORS
TA KNYGA LABAI BRANGINTINA, bet kad prašant lietuviams ję išleido
Čia Monks sulaikęs kvapą klausėsi neapsakytu go mai, nuodėmės ir paleistuvybė, ką bjauriosios ligos dėmė
zKphilurieiphios M. Klinika, delei labo visuomenės, tad kiekvienas ją apturės, kuri* tik prlaiųsflL
kelias s ūmi pas už prisiuntimo kafituj. Apturėsi tuojau s, tik visada rei*.— .«ryii adresas teip:
dumu, nors jo akįs nebuvo atkreiptos į kalbėtoją. Ponui pažymėjo tavo veidą ir mintį, — tu Edvardai Leeford, ar UNION TICKET AGENCY.
SiBlanali
Uatuvlžka
Banka
8c
r
ai
stena
Bronlow sustojus kalbėti, jisai sukruto, lyg jam nuo ko dar čia prieš mane stengsiesi!
| The Philadelphia Nedieal t’linic |
Ir Visoje Aplinkinė)*.
palengvėjo, ir karštą prakaitą nušluostė nuo veido ir
— Ne, ne, ne! — suriko niekšas, prislėgtas tą apkal Agentūra
*51117 Walnut St.,
Philadelphia, Pa.®
Laivakorčių ant Gerlamtų
ranką.
tinimą daugybe.
Linijų.
įjį VYRAI ik MOTERYS, kurie nesveiki ir nori būti sveiki —išgydyti, tad kaip žodžiu
^—teip ir raštu (lietuviškai) gali atsišaukti į Sitų tikrų Klinikų. Ateinančius priimama šiomis
— Keliaudamas užrubežin per Londoną, tavo tėvas
— Kiekvienas žodis, — šaukė senukas, — koks tik Siunčia pinigui kai dien in visna da Ett
valandomis per Kliniko Daktarų:
lis
svieto;
taip-gi
perka
ir
išmaino
d^□Kasdien nuo 10 Iki 4 po piet. Nedelioj nuo 10 iki 3. L tam. ir Petn. vak. nuo 6 iki 8 vai. “’įj
atsilankė pas mane — tarė išpalengvo p. Bronlow, atkrei buvo ištartas tarp tavęs ir tojo biauraus niekšo, yra man
šokiui pinigui. Hdirba visokius doku
pęs akis į klausytoją.
žinomas. Šešėliai ant sienos išgirdo tavo kuždėjimus ir mentus Amerikos ir Lietuvos teismuose.
— Aš niekados apie tai negirdėjau, — pertraukė atnešė man į ausis. Persekiojamo kūdikio reginys atvertė Ofisas atidarytas kas dien nį^8-tęs
Monks, apsimesdamas netikinčiu ir datyrusiu nemei net tą nedorą merginą ir suteikė jai drąsą, o beveik ir do li ryto iki 9-tos vai. vak.
NedėKoje: nuo lOtoe ii ryto iki 5-tai M. A.
Norkūnas, Įmykite lietuviai.
lios nuostabos.
rą. Tapo atlikta žmogžudybė, kurioje jei ne tikrai, tai valandai vakare.
Kelionė per jūres. Tūkstančiai
Vienatinis Lietuvis Išdirbėjas
— Jisai atėjo pas mane ir drauge su kitais daiktais bent doriškai dalyvavai.
tūkstančių mūsų tautiečių ke
paliko man paveikslą, kurį pats nupiešė, — panašumą
visokiu ženklu liauja į prigimtų šalį ir iš tenai
— Ne, ne, — gynėsi Monks. — Aš — aš — nieko apie
Union Ticket Agency,
draugystėm, o y- atgal į Amerikų, o visi labiausiai
vergšės merginos. To paveikslo nenorėjo nustoti, o ne tai nežinau. Buvau beeinąs sužinoti visą tą paskalą teisy
užganėdinti, kurie perka laivakor
patingai: iįokardu tes pas:
galėjo vežties su savim, nes labai skubinosi. Nuo rupes- bę, kaip tamista mane suėmei. Aš nežinojau priežasties. 203 Lackawanna Avė, Scranton, Sa.
Taip-gi turime save krautuvėje dau
guzikučiu metačią ir susigraužimo jis buvo sunykęs, kaip šešėlis, kalbė Maniau, kad tai buvo paprastas barnis.
gybę visokių maldaknygių ir svietiikų
liavu, anameliotu
visokiose kalbose.
jo neramiai ir neaiškiai apie kasžinkokią negarbę, kurią
— Tai atsitiko dėlei atidengimo tūlos dalies tavo pasir padengtu cellupa^ ant savęs užsitraukė. Užsiminė man, kad parduosiąs lapčią, — atsakė p. Bronlow. — Ar atidengsi man jas TELEFONAI: Naujas 303 — Bell MA.
loid’u, šarpu, vė
0 kodėl! Nes turi gerų prižinliavų ir Karunu.
visą savo turtą, neatsižiurint į nuostolius, palikęs dalį visas?
rėjimų, parankių kelionę, kad tar
Man pavestus dar
tavo motinai ir tau, ir išvažiuosiąs iš tėvynės, kad jau
tum kaip ir pačios torapanijos ba
— Taip, aš tai padarysiu.
bu, atlieku arti,tų pirkę laivakortes. Siuntimas pi
daugiau nesugrįžus. Labai gerai numaniau, kad nori va
SPUOGAI.
— Pasirašysi po surašu tąją faktą ir atkartosi tą
tiikai.
nigų greičiausias ir pigiausias pa
žiuoti — ne patsai vienas. Net man, ištikimam savo prie liudininku? *
Plėmeliai, šašialiai ir visoki vei
saulyj.
do
ir
kūno
nešvarumai
pranyksta
M.
A.
Norkūnas
draugui, prie kurio prisirišimas išdygo iš žemės, nes joje
3 N. MAIN ST.,
— Tą taipgi prižadu.
tuogreičiausiai, jeigu tik kas var
gulėjo ypata brangi mudviem abiem, — net man jisai
— Palauksi čia, kol tasai dokumentas bus sudarytas tos pastilkas “Aknol”.
IIZPROSPECT ST., LAYRENCE, MASS. WILKES BARRE, PA.
nieko aiškiai neprisipažino, tik žadėjo viską aprašyti ir eisi su manim į tokią vietą, kuri man nurodys geriau Tie tai viduriniai vaistai kuonogeriausiai iščystina kraujų, o
laiške ir paskui dar vieną paskutinį kartą pasimatyti su siai tinkančia tam paliudijimui?
taip žinoma nuo kraujo nešvaru
manim ant šios žemės. Deja! Tai buvo paskutinis mud— Jei būtinai norėsi, aš ir tai išpildysiu, — atsakė mo visoki kūno nemalonumai atsi
Honover Breiving Co.
randa. Šiuos vaistus reikia atskir
vieją pasimatymas. Laiškas neparėjo, ir daugiau aš jo Monks.
ti
nuo
visokių
tepylų
(mosčių),
nemačiau. Viskam jau pasibaigus, — tęsė p. Bronlow,
— Turėsi dar daugiau padaryti, — tarė p. Bronlow. — turios tik laikinai pagelbsti, bet
valandžiukę patylėjęs, — aš nuvykau ant vietos nuodė Atsiteisi su tuo nieko nekaltu kūdikiu, — nes jis tokiu yra, pastilkos “Aknol” panaikina
mingosios jo meilės — tariu tą žodį, kurį pasaulis taip — nors vaisius nuodėmingos ir nelaimingiausios meilės. amžinai visokius spuogus, plėmus,
Elius, Alus ir porteris.
šašus ir taip jau kūno nešvaru
noriai vartoja, nes pasaulio nuomonė, gera ar bloga, jau Tu neužmiršai testamento įžadą. Išpildyk juos link savo mus. Tūkstančius padėkonių turi
TIKRAS LENK1SZ AS LAGER.
jam dabar vis viena. Buvau pasirįžęs, kad, jei blogiausi brolio ir galėsi eiti, kur nori. Nereikalaujate daugiau su me nuo ėmikų iš musų “Aknol”,
Atkreipkite mvo atidų in produktų, Jūsų tautiečio iš
nes* kas tik ėmė tuos vaistus, tam
mano spėjimai įvyks, tai parodysiu anai apleistai merge sieiti šiam pasaulyj ’.
dirbamų. Sandėliai Buttonwood, WQkes-Barre ir
gelbėjo. Bet to negana; reikia pa
Nauticoke, o bravoras Danvillėj.
lei širdį ir priimsiu ją namuosna, kur galės prisiglausti ir
Kada Monks ėmė vaikštinėti ir, dėpčiodamas tam čiam pažinti tų vaistų gerumų,
atrasti sau užuojautą. Jau savaitė atgal jie buvo išėję iš šiom biauriom akimi, bemąstyti, kaip čia išsisukus iš to Jeigu negelbės, sugrųžinsime jėk
Emll Malinauskas, Managerls Ir Prezidentas
vienų
tavo
atsiųstų
centų.
Abu telefonu.
tos vietos. Jie apsimokėjo visas mažas skolas ir išsikraus Reikalavimo: perimtas baimės iš vienos pusės, o neapy Kam-gi rodytis žmonėms su ne
tė nakčia. Dėlko ir kur, nieks negalėjo pasakyti.
kantos — iš kitos, — durįs smarkiai atsidarė, ir p. Los gražiu veidu! Kam-gi kęsti tuos
nemalonumus, o gal ir pajuoki
Monks dar smagiau atsikvėpė ir linksmai šypsoda berne, labai sujudęs, įbėgo į kambarį.
mus f Atsiųsk kuonogreičiausiai
masis apsidairė.
— Tą žmogą suims, — suriko jisai. — Jį sugaus dar $1.50 ir tuoj atsiųsime tau šimtų
LIETUVI, KREIPKIS PAS SAVĄ!
— Kada tavo brolis, — tarė p. Bronlow, prisislinkęs šiąnakt!
įastilkų “Aknol” — lygiai tiek,
Teisingiausia Agentūra Lai
riek reikalaujama tavo kraujo aparčiau prie jo, — kada tavo brolis, silpnutis, suvargęs, ap
— Ar žmogžudį? — paklausė p. Bronlow.
švarinimui. Neatidėliok, bet šian
vakorčių ir Pinigų Siuntimo
leistas kūdikis parėjo man į kelią per kasžinkokį stipres
— Taip, taip, — atsakė tasai. — Matė jo šunį besisu dien indėk į kopertų $1.50, užre
Jau šešti metai kaip parduodu laivakortes ant ezpresinrų
nį surėdymą, negu prastas atsitikimas, — ir tapo mano kinėjant apie senąjį urvą ir maža liekti abejonės, kad ir jo gistruok ir siųsk mums tuo adre
ir pačtinių laivų visų kompanijų, pagal pačių kompanijų čiesų:
išgelbėtas nuo nedoro ir vargingo gyvenimo—
ponas ten yra, arba tuoj ateis, vos tik sutems. Šnipai Aknol Remedy Co.
nes. Pasažierius iš Lietuvos paimu iš pačių namų, nuo rube— Ką? —- suriko Monks.
žiaus, ar bent kokios vietos iki vietai Suvienytų Valstijų ir
330
E.
15th
Street,
slankioja po visas puses. Šnekėjau su žmogum, kuriam
kitur. Taipgi iš Amerikos ir į visas dalis Lietuvos ir kitur.
New
York,
City.
— Aš jį išgelbėjau, — tarė p. Bronlow. — Sakiau, kad pavesta jis sugauti, ir sakė man, kad negalės ištrukti. Val
Patarimai keliaujantiems ar norintiems keliauti
kuoteisinDep. O. H.
aš tave užinteresuosiu. Sakau, kad aš tai padariau, — džia šiąnakt paskyrė šimtą svarą dovaną.
giausia ir dykai.
Siunčiu pinigus į visas dalis svieto greitai ir pigiai. Gvaranmatau, kad gudrusis tavo sėbras užslėpė mano vardą (tar
— Aš pridėsiu penkiasdešimts, — tarė p. Bronlow,
cija
užstatyta Mass. valst. pas Bankų komisijonierių. Visokius
tum jis nežinodamas numanė, kad tas butą keistai skam ir pagarsįsiu tai savom lupom ant vietos, jei tik pavyks
-NAUJA KNYGApinigus mainau pagal paskutinių teisųjų piningų kursų.
bėję tavo ausyse). Kada vaikas, taip mano išgelbėtas, man ten nueiti. Kur yra ponas Maylie?
Darau visokius notariališkus dokumentus, doviernastis. Rei
B
IBLIJA
kale
kreipkitės raštu.
gulėjo mano namuose ir taisėsi iš sunkios ligos, man labai
— Ar Harry? Kaip tik jis pamatė šitą čia tamstos
arba šv. Raštas išleistas.
puolė akysna jo panašumas į tą paveikslą, apie kurį tau prietelį, drauge su tavim sėdint karietoje, tuoj nudūmė
A. Ramanauskas,
Tik vienas šitas šventraštis yra
kalbėjau. Net pamačius man jį pirmą kartą, nors buvo ten, iš kur viską išgirdo, — atsakė daktaras, — ir, sėdęs
katalikiškas.
101 Oak Street,
Lawrence, Mass.
taip nuskuręs ir suvargęs, vienok ant jo veido buvo at ant arklio, nujojo į pirmąją jieškojimo kuopą, į sutartą Kaštuoja $2.15 persiuntmui.
Branch ofTisai:
spaustas lyg koks liūdnas užsimąstymas, kurs, tarsi sapfte vietą už miesto.
• 1) 233 Broadway
2) 27 Rogers st.,
Adresas:
perėjęs per mano mintį, priminė kažinkokį seną mano pa
So. Boston, Mass.
Lowell, Mass.
— č) žydas, — tarė p. Bronlow, — kas su juo stojosi“ Rev. S. Paotiesiūs, Shenandoah, Pa.
žįstamą. Nereikalauju tau pasakoti, kad jį pavogė nuo
— Kaip paskutinį kartą girdėjau, dar jis nebuvo su
manęs pirmiau, ne kaip sužinojau jo istoriją—
imtas, bet jį sugaus, o gal dabar jau paėmė. Sulig jo, tai
■»»»»»
Tikras
Lietuviškas
Agentas.
— Delko-gi ne? — greit Užklausė Monks.
jie yra tikri.
' — Nes tą viską gerai žinai.
— Ar tamsta pasiryžai? — užklausė negarsiai p
Lietuviškuju Sv. Kazimero
— Aš?!
Bronlo\v, atsikreipęs į Monksą.
— Nėra reikalo prieš mane užsiginti, — atsakė p
— Taip, — atsakė tasai. — Ar—ar—užlaikysite mano
Bronlow. — Parodysiu tau, kad aš dar daugiau žinau.
paslaptį?
— Tamista — tamista — nieko negali man išparodyti,
— Taip. Buk čia, kol nesugrįšiu. Tai vienatinė tavo
— mikčiojo Monks. — Mėgink tat padaryt!
išsigelbėjimo viltis.
— Pažiūrėsime, — tarė p. Bronlo\v, teiraujančiai į jį
CHICAGOJE.
Juodu išėjo ir užrakino duris.
pažiūrėjęs. — Aš praradau vaiką ir jokiomis pastangomis
. — Ką tamsta su juo nuveikei? — paklausė daktaras Malonui viengenčiai lietuviai ir lie
Lietuviškosios Sesers priima pas save mer
tuvaitės t Jei nerit turėt lengvą ir lai
negalėjau jo surasti. Tavo motinai mirus, žinojau, jei kas pašnabždoms.
miigą kelionę į seną tėvynę Lietuvą ir
gaites mokinimui ir išauklėjimui. Seminarijo
gali išaiškinti tą paslaptį, tai tik tu vienas. Girdėjau, kad
— Viską, ko galėjau tikėtis, ir net daugiau. Sujungęs nenori būti nuskriaustu atvažiavęs
New
Y
arkai,
tai
kreipkis
tiesiog
pas
je prie reguleriškojo mokslo, arba ir atskygyvenai savo namuose Vakarinėse Indijose, — kur, kaip tos vargšės merginos pasaką su pirmesnėmis mano žinio O. Bartnžių. Jie visiems žinomas geras
žmogus,
užlaikė
du
ifiiu:
vieną
Boa
rium, yra mokinama, muzika, paišymas, siuvi
patsai gerai žinai, pasislėpei, kad ištrukus nuo pasekmią mis su pasekmių tyrinėjimu musą gerojo draugo ten ant
tone, antrą Nevv Yerke.
Parduoda
nėjimas ir taip toliau.
savo nedorą darbą čionai, — taigi ir aš ten nuvykau. Bet vietos, — aš nepalikau jam jokios skylės išsprukti ir iš laivakortes į visas paeaulie dalie ant
drnčiauiių ir greičiausių laivų ir ui
jau keli mėnesiai atgal buvai iš ten išvažiavęs, ir buvo dėsčiau visas jo šunybes, kurios iš tą tyrinėjimą išėjo aiš pigiausias kainas. Siunčiame pinigus ir
Reikale meldžiama kreipties prie Motinos
ant amerikenižkų. Parūpi* i
spėjama, kad esi Londone, tik nieks nežinojo katroj vie kios, kaip diena. Parašyk tamista, kad laikas mus suvė ižmainoms
Perdėtinės
šiuo antrašu:
name gukernakua pažpertua iž Konautoj. Aš vėl sugrįžau. Tavo agnetai nežinojo pėdsako tavo jimo turi būti užporyt, septintą valandą vakare.
lio.
Pareamdeme
keleiviams
kambarini
Mę
nakvynės ir euteikiame kiekvienam
buvimo. Sakė, kad bastaisi šen ir teą, taip keistai, kaip turimo ten pribūti kelioms valandoms pirmiau, vienok tu dėl
viaekiae svarbias žinias nždyką.
Mother Superior,
ir visados, kartais dvi dieni toj pačioj vietoj, kartais kelis rime atsilsėti: ypač toji panaitė, kuriai gal reikR daugiau
GEO. BARTAŠIUS
mėnesius; kad turbut bendrauji su kažinkokiais nedorais stiprybės, negu dabar galime numatyti. Bet mano kraujas
ST. CASIMIR’S SEMINARY,
Agentas,
sėbrais, su kokiais papratęs buvai draugauti, būdamas verda, kad atkeršijus už tos vargšės nužudymą. Į kurį
6700 Rocku)ell St.,
Chictgo, III.
241 W. IrsUvay, Ss. IsstM, Mass,
dar nesuvaldomu vaikiščių. Aš paalsinau juos savo rei kraštą jie nuėjo?
55h Brsaee str., Nev Yark City.
kalavimais. Vaikščiojau gatvėmis per dienas k ml-tb*
Toliaus bus.
CHARLES DICK^SNS.

Oliveris Tvvistas.

FABIOLE,

DAKTARAS

Adolf Blau,

Joną Nemeth’a

Seserų Seminarija

DRAUGAS

SAMSONAS

Laiškai flidakcljal.

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

Guodotina “Draugo” Re
dakcija!
Malonėsite įdėti šitų ma
no laiškelį.
“Katalikas” rūgoj a kam
tilpo “Drauge” klausimas
apie “Kataliko” katalikiš
kumų. Reginiai “Katalikui”
— besiartinant seimui — vėl
puolė į galvų svajonė pasi
likti S. L. R. K. A. organu.
Tuščia svajonė, nes “Kat.”
niekados neliks musų Susiv.
organu. Tiesa, laisvamaniai
skelbia, buk S. L. R. K. A.
nieko netrūksta daugiau,
kaip tik pasiimti “Katali
kų” už organų. Čia ir pasiro
do vienybė tarp laisvamanių
ir “Kataliko”, nes jeigu
“Kat.” sako, buk kunigų
šmeižimas nėsųs tikėjimo
užgauliojimu, tai juk ir
laisvamaniai tų pačių gies
melę gieda!
Pavadink laisvamanį nekataliku, jis tuojau gatavas
tau akis iškabinti. Taip ir
“Kat.” daro. Męs nenorime
turėti “Kat.” musų bran
gaus Susivienijimo organu.
Su pagarba

Dahlė. Negalima Melekui netikėt teisingam,
Bet debesįs minčių apgulę, man’ širdį slogina,
Pilist. 3. Neslėpsiu dar: — karališkos mes kilmės esam,
Nuo anų valdonų, kuriuos Melekais vadina:
Tai-gi, senų mus gerovę atsiminę,
Geidžiame, atgemant, vėliai sulaukti
Iš tavęs Melekų gerbiamų giminę.
Pilist. 1. Štai jau ir dopį pradedam aukauti.
(Visi deda maišiukus su sidabru).
Dalilė. Ne taip laivas, vidur jūrių ištiktas,
Audros baisybių, tapo nusiminęs,
Kaip man širdį vargina dalyks šitas.
Pilist. 3. Kurs viskų suprastų — nėra dar gimęs.
Aukštai norint kilti, neklausk širdies:
Žeugk drųsiai!... kas svyruoja nieko ne’tsieks.
(Apstojęs). Koksai čia balsas iš lauko girdžias?
Dalilė. Tai jis (rodo kambarį) dalinkitės!... vargas, jei
jus pagriebs.
(Prasišalina visi. Dalilė pridengia sidabrų ir sėdas).
SCENA 3-ia.

Saliune.
Jonas: — Baltrau, bijok
tu Dievo, negerk tiek daug,
pasigersi, nei nario nesteng
si pareiti.
Baltrus: — Kaip nesteng
siu pats pareiti, tai parvež
mane.
Jonas: — Taip, Baltrau,
parvež tave tik ne namon,
bet į džėla.
Baltrus: — Kadgi tu, Jo
nai, nieko neapsišvietęs, lyg
kalinys, tai ne namai?
Jonas: — Baltrau, juokai
juokais, bet gailėkis pačios
ir vaikų, už kųgi valgyt pirksis sau ir tau, kaip pinigų
neparneši ?
Baltrus, jau diktokai Įsi
kaušęs:— Jonai!... kad-gi
tu sakau n-n-nieko neišma
nai. .. kamgi jiems dar v-vvalgyti,. . . argi jie n-negal
gerti, taip kaip aš?
Ir kreipdamasis į saliuninkų, šaukia:
— Alo, Džio!... g-g-gaila
pačios... te paskutinį penk
tukų ... d-d-duokš dar al-1laus stiklų... reik išgert už
pačios sveikatų.

(Ineina Samsonas. Dalilė sėdi nubudus).
Samson. Jau saulelė iš patalo naktinio pakilus,
Skubindama padengėn, linksmai svietelį
Sveikina, ir deimantinius siųsdama spindulius,
Givuolį bučiuoj’ it motina vaikelį.
Ir jau kas tik gyvas senei kėlęs sukruto:
Artojas linksmai su žagre raiko laukus,
Paukšteliai taipgi smagumų ryto pajuto
Prilyginimai.
K. Mačanauskas,
Ir dainelėmis ramina savo vaikus.
Waterbury, Conn. Kurpius: Svietas tai yra
Koks pikts, Mieloji, įgylė tav’ širdį.
Kad taip liūdi užsidarius sau viena.
milžiniška oda (skūra),
Nei tu gamtos viliujų gaidų girdi,
Gerbiamoji “Draugo” Re žmonės tai čebatai iš tos
Nei tave giedrioji pažadin’ diena.
odos pasiūti, o idėjos tai kur
dakcija!
Dalilė. Pasbaigė jau valandos mano linksmos,
“Draugo” No. 19 tilpo- p. piai, palei kuriuos tie čeba
Atminims tik jų it kandis dūšių man’ graužia.
J. M. neteisinga žinutė iš tai siuvasi.
Kas sugražins dienas jaunystės liuosas?
Mount Tom, Mass. Nors lie Dailydė: Žmogus geriau
Regemai dievai už lengvatikystę baudžia!
tuvių ir randasi šiame kai sias numiręs, nes tada jis
Samson. Ink Viešpate mano ne verge likais.
melyje apie dešimtį šeimy nesiginčina nė už medį, nė
Išpildįčiau žadu, visas jiegas statau.
nų, bet jokių prakalbų čia už darbų vienatinio rankan
Kokiais-gi užleidau aš tavę vargais ?
dar niekuomet nėra buvę; do, jam reikalingo.
Gal aš silpnybių savo visų nematau.
nes nėra kam ir nėra kur jų
Dalilė. Delko džiustu ir veidas temsta mano,
parengti, p. J. M. rašo, kad
Ne ramuoju diena, ne silsiuos naktimis—
LIETUVIS GYDYTOJAS.
14 d. balandžio atsibuvusios
Tai slaptumas daro užkietęs tavo,
DR. J. W. ZIGMANTĄ
prakalbos. Tų dienų buvo
Kad n’apreiški — kas jiegoš yr’ priežastimi.
prakalbos, bet tik ne šiame 185 So. Washington st. Wilkes-Barre Pa.
Samson. Slaptis toji po raktu randas Aukštybių,
kaimelyj, o visai kitam mies Neseniai baigęs medicinos mokslų
Niekam pasaulėje žinot jos neleista,
čiuke Easthampton’e, Mass. Philadelphijos universitete. Da
bar atidarė čia savo ofisų ir
Prieg tam da paisant ant moteries silpnybių,
(apie trįs mylios atstui), kupriiminėja ligonius.
Galėtų įvykt sėkmė suvis negeista.
riųs parengė “D. L. K. Vy
Offlso valandos:
Dalilė. Atdaviau širdį, jaunystę ir visų savę,
Iš ryto nuo 8 iki 10
tauto Klubas”; bet abejoju,
Po pietų nuo 1 iki 3
Ir da tu neužtikėtie mų drysti!
ar buvo nors vienas iš Mount
Vakare nuo 6 iki 8
Ai, nelaiminga, vargan klimpau aš per tavę.
Tom lietuvių.
Priseis gal gyvai į žemę lysti, (verkia).
Kunigo taipgi čia niekuo
Samson. Sulaikyk, dūšele savo ašaras graudžias!
met nekvietė, nes jokio
R.H. Morgan
Jau išduosiu slaptį, kurios taip geidi:
maldnamio čia nėra; kuni
Kad, jaučio gyslų virves susukę septynias,
Išdirbėjas Kepa
gui atvažiavus į Northamp- BONA MORS
SODALITY
Mane surištu — bučiau kaip ir kiti.
rių, Kukardų, Vė
tonų (dvi myli nuo Mount
Dalilė. Žodžiai tie nuim nuo širdies mano slogą.
Tom), tai ir iš Mount Tom
liavų, Antspaudų,
Atsilsėk dar, meiluti, po visų vargelių;
lietuviai suvažiuoja atlikti
\arpų ir kitų tam
O kad į sapnų nepatektum blogų,
katalikiškas pareigas.
panašių dalykų.
STJAHESttlREBRAL
Padėk galvelę čia ant smulkių mano kelių.
P. J. M. rašo: “pradėjo ci HOSTREAU.CAII
(Sėdas ji ir padeda Sams. galvų ant savo kelių. Jis užmie cilikais virsti”. Į tat ašai
Reikalauk Kataga. Ji ranka mostereja ir tuoj paduoda jai virves, kurio turiu pasakyti, kad čionykš. liogo..
mis Samsonų suriša ir šaukia).
tiems lietuviams nerupi nei
Samsonai ginkis.. . štai Pilistai tau gręsia!
cicilizmas nei kitjkas; jiems
(Jis kelias, virvės sutrūksta).
ikvaliai pakanka alkoholiz
R. H. MORGAN,
Taip!... suvedžiot moteriškę — labai gražu:
mo.
13 N. Main SL,
Sakyk dar: kuom rišas druties tav’ dvasia?
Su augšta pagarba
Žinok tai! — nepakakinsi manęs melu.
SHENANDOAH, PENN’A.
J. Bielskis.
Samson. Nerusk!... išreikšiu kaip mane nuveikti:
Septynis galvos plaukus, kason supintus,
Giliai su vinim žemėn reikia smeigti,
Tad drūtesnis nebusiu aš už kitus.
Ai,... akįs man’ merkias, miegas apgalėjo!
Dalilė. Gulk, meiluti, ramiai ant patalo šito,
Ar atėjai kada namo drebėdamas, su
Nebijok audrų nei-gi kenksmingo vėjo!
skaudančia galva, krūtinėje diegimais sope
Aš nuo visokio sergsiu pavojaus-kito.
gale gerklės ir gulėjai kėlės savaites t
(Samsonas gula ir užmiega. Dalilė paėmus siūlų ir vinį,
pina plaukus ir į žemę smeigia).
Samsonai!... Pilistai ant galvos tau lipa!
(Jis kelias, išlupęs vinį iš žemės).
Ir tu da vis giriesi, mane mylįs?... Ne!
tas ištikimas senas naminis vaistas duos
Dar aišku — širdį tavo gavo kita.
pagalbą ir prašalįs ilgą vargą jeigu
urnai vartosi.
Samson. To vis datyriu, užsiėmęs su pagone! (išeina).
Visuomet namuose turėk bonkutę.
Dalilė (viena). Kaip, saulei kilus, nakties miglos nyksta, Platus
nurodymai apvynioti apie
bonką. 25c. ir 50c. aptiekose.
Taip visų tiesų išvystė datyrims šis.
Seigėkis pamėgdžiotų vaistų ' ir
Ir netaip greit gamtoj ’ mainos įvyksta,
žiūrėk ant
mūsų vardo.
Kaip-tai mano jausmus perkeitė šiandie jis.
P. AD. RICHTER A CO., 21S Pearl St.. New York
Jau patraukimo prie jo jokio nejaučiu,
Tikėtis ko nuo jo, reikia būti kvailai.
. Niekinu dar jį, jo viskų ir nekenčiu,
Grįšiu vėl prie savųjų, kol dar nėr vėlai.

lt doesn’t pay to negiect
your Health

AAS'- 03x5^
'S'A 1&rcS
|
NIEKO NUOSTEBAUS
|
įjg kad esate liguisti, leidę savo kraujui užsiteršti, pasidaryti skystam, nesveikam, pilnam visokių nevalumų. Bet jeigu imsite
vartoti
*

$6

Severos

Kraujo Valytoją
(Severą’s Blood Purifier)
AR
galite tikėtis greitu laiku pasitaisyti ir
pasveikti. Vaistas tas nesykį išbandytas ir
davė puikiausius rezultatus gydyme vočių, odos ligų, išbėrimų, spaugučių, skau- gjg
dūlių ir visų kitų ligų, kurios tik iš kraujo
nevalumo paeina
$1.00 G?

NELAUKITE
kol liga giliau šaknis įleis; visus nervų sugedimus, paeinančius
nuo sunkaus darbq, nuo rūpesčių, nuo nepakankumo miego ir
įvairių išklydimų, stengkitės tuojau prašalinti.

SEVEROS NERVOTON
(Severą’s Nervoton)
yra tikriausias nervų sudrutinimas, prašalina visus nervų nu
silpnėjimo apsireiškimus ir suteiksiąs sveiką ir gaivinantį
miegą.
Kaina $1.00.

SUSIJUDINIMAS
per sunkus darbas, stoka miego, vidurių
tuštumas, įvairios rųšies išklydimai, taip
jau visokie sugedimai organizme tankiai
gimdo aštrius galvos skaudėjimus.

Severos Plotkeles nuo Galvos
Skaudėjimo ir Neuralgijos
(Severą’s Wafers for Headache and Neuralgių)

veikiai tokius skaudėjimus prašalina
25e. dėžutė.

Parduodama visur aptiekose. Knygelės ir
nurodymai lietuvių kalba. Daktarišką pa
tarimą duodame dykai kiekvienam, kas
tik rašys į

Inkaro ir

SCENA 4-a.
(Samsonas sugrįžta. Pilistai jį paima).
Samson. It akmuo aukštyn mestas, ore netrukęs,
Žemyn leidžias, taip širdis mano nerimsta,
Vos pasitraukus, atgal veržias prie tavęs,
Mano-gi ašaromis per tave tvinksta.

Toliaus bus.

Dr. O’Malley’o Methoda
Išgydė tūkstančius ligonių nno
Rupturos
Varicocelės
Hydrocslės
Hemorrholdų
Strlkturoe
Nubėgimų
Kraujo utnnodljlmų.
Nutudymų
Greito!, Galutinai, Nebrangiai.
Jeigu tn negali ateiti, — raiyk, o jū
sų laukai bna užlaikyti visiškai slaptai
ir bna atkreipta | jnoe didžiausia doma.
Namų Ofisas: Tiktai Wllkee-Barrese
IBS So. Waahlngton 8t.
Kar kalbama ir rašoma lietuvią kalboje

£2.

10 margų, farma, juodže
mis, be akmenų, upelis visa
da bėga, arti miestų, netoli
visokių fabrikų, visada dar
bai gerai eina. Naujos stu
bos ir tvartai.
Yra visi padarai ir veži
mai, 1 karvė, 1 arklys, 100
vištų, 100 kiaulių; kiaulėms
maistų iš miestų uždyką
gaunam iš hotelių. Gali įstot.
iš sykio ir gyvent; įmokėt
kiek, o likusius ant išmokesčių, jeigu nori. Parduodu
dėlto, kad kitu dideliu biz
niu užsiimu. Atsišaukit ant
šio adreso:

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

LIETUVIO KRAUTUVĖ
Pas mus galima
gauti .naujausios
AHNh mados laikrodėlių
žiedų,, armonikų,
B’įflBaMH skripkų ir visokių
muzikališkų insąSjfiSjF trumentų. Gerų
britvų, .dratuoja
mų mašinukių, albumų fotograjoms, historiškų ir malda kningų,
popierų laiškams rašyti su pasi
skaitymais ir dainomis, su drukuo
tais aplinkui konvertais, tuzinas
25c., 5 tuzinai $1. Perkupčiams
1000 už $6. Magiškos kazyros su
kuriomis gal išlošti daug pinigų,
$3. Kas norit mano naujo didelio
katalogo, prisiųskite 2c. markę ir
aplankysite jį, o rasite daugybę
naudingų daiktų.
Naujai išėjo iš spaudos labai
reikalinga katalikams kninga
“Šaltinis”, su puikiais apdarais
kaštuoja $1.50. Kaip pasilikti
Amerikos piliečiu, įstatymai apie
išsiėmimą pilietiškų popierų, krina 35c. Kreipkitės ant šio adreso:

W. WAIDELI5

W. F. Severą Co.

CEDAR RAPIDS
10WA

112 6rand Srreet,

T

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

REUMATIZMAS, NEGRUOMULAVIMAS VYDURIU,
Abelnas prastoimas spėkų, Užnuodijimas kraujo, arba Brantai, Triperis, Lytiškas nusilpneimas, žudymas gyvastinios sėklos. Naktinei nubiegymai sėklos. Nutrotimas vyriškumą, Sunykimas lytiška organa, Užsiveržimas
šlapinamoje kanalo, Organiškas ligas. Pasekme paleistuvinga gyvenimą, Pilvą, Kepenų ir Inkštu ligas
gale būti greitai ir ant visados išgyditas slapta arba sava namie.
Tūkstančiais vyrams pallka sugranžlnta TOBULA SVEIKATA, STIPRUMAS IR SPĖKAS su
pagelba tuos STEBUKLINGOS, DYKAI GAUTOS KNYGOS. Knyga to yra kratuvė žinios lr
talpina tam tykrus dalykus, katrus kožnas vyras jaunas ar senas, bagotas ar biednas, apslvedls ar nevedis, sergantis ar sveikas turė žinoti. Netrotlklek sava sunklei uidyrbtu piningu
ant paiku ir be vertės gydulu pakol ne perskaltistie tuos knygas. Knyga ta sučedls Jlums
ne viena doleri ir pasakis kokiu budu galetė stotis STIPRU, RESNU, SVEIKU VYRU.
Išpildlk atsakimals, iškirpk lr siusk šen-
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KUPONAS NYKAI GAUTOS KNYGOS. ■
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GOTONU—Al «u utintereiuotai iu»u pMlullolmul dykai tlunknygot ir norėčiau. Jog jiua itoiustument man vieną ’
ii tuo knygų.

Męa tą nielcadoa ne daromo.
Reikalaudami tą knygą nuo musu
J ius nebusite niekados pareiga.
SiuJr mv.

.drau iendena.
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Kas norėtu būti
kapitonu Kidd’u?
e

Seno kap. Kidd’o didelis aukso troškimas sugėdytų kiekvieną šių dienų žmog
Tas senovės vyras ištikro mokėjo sukrauti tą geltonąjį tavorą.
Bet vieno dalyko p. Kidd’as nemokėjo padalyti — taupinti. Jis, rodosi, iš
eikvojęs savo turtą, užbaigė gyvenimą ubagaudamas išmaldas.
Kap. Kidd’as niekad nelankė viršutinių krautuvių. Ne, tamsta! Jis niekad
neatskyrė $5. savo juodai dienai.
Viršutinė randa ir maži išlaidžiai jam nieko nereiškė.
Jeigu drapanų prekėjas išstatė prieš jį tokį užrašą

ir jis nenorėjo kelių žingsnių paeiti, kad nusipirkus tokius rubus, kurių kiti
negausi nei už $20.
Bet kas norėtų būti kap. Kidd’u?
Ateik šiandien — čia yra didelis pasirinkimas tokių rūbų.

LOUIS ROSENTHAL
ANT KIRBY’S

<hOWMHIW HlX»mi
W

J

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

SPECIALIAI PADARYTI RŪBAI $15.

Dr. Alex. O’Malley,

N.

Brooklyn,

50,000
KNYGŲ

Dr. Richter’io

PAIN-EXPELLERIS

V?

Farma ant pardavimo.

Maža Fanui Beveik Uždykąl First National Bank

VIETINES ŽINIOS.

didelis pikninkas!

(Ii Wyomingo klonio aplelinkės).

Gedimino draugija parengė
labai puiką pikninką, kuris
atsibus Nedėlioję 19 d. Ge
gužio, 1912 m. Schultzen
Parke.Tatai gera proga Meriden’o, Wallingfordo ir aplinkinią lietuviams ir lietu
vaitėms pasilinksminti, nes
bus tai pirmas šią metą pik
ninkas, todėl ir linksminties
bus labai smagu. Taip-gi
muzika bus labai puiki ir
griež taip, kad galės šokti,
kaip kas norės.
Nuoširdžiai kviečiame vi
sus Lietuvius ir Lietuvaites.
Komitetas.

O
o
O
O
©

PUBLIC SOUARE

Pasikorė.
Praeitą nedėldienio rytą,
geg. 12 d., šiaurinėj dalyje
VVilkes-Barre’ą prie senojo
W.-B. & Eastern R. R. gelžkelio papildė saužudystę nePerstatykite numerius langeliuose
koksai Tomas Morris; jis
taip, kad sudėtinė suma iš abiejų pusių
išeitų po 23.
pasirišo dratą ant tilto bal
Žėdnam, kas šitų išriš pnzelj ir atsiųs
kio ir ant jos pasikorė.
mums, męs duosime kreditų ant $100.00,
kurį męs priimsime, kaipo dalį užmo
Tas pats Morris neseniai
kesčio prie nupirkimo Mažos Faunos,
kuri randasi puikiame mieste Nevr
norėjo papildyti saužudystę
Jersey prie geležinkelio.
Ta žemė yra gausinga, sausa ir guli
įšokdamas į Susquehanna
ant lygios vietos.
Prekė tos Karmos
upę, bet tada laiku jį spėta
yra $149.00; Vienok po atsiuntimo jum
tikrai išrišto puzelio, turite primokėti
ištraukti iš vandenio ir iš
už tų Karmų tiktai $49.00 mokėdami po
$5.00 į mėnesį.
gelbėti nuo mirties. Bet kad
Nereikia įmokėti procentų, nei
jam atsibodo gyvenimas, tai
padoktų; pirkymo dykai aktas. Tiktai
už $49.00 paliksite valdytoju mažos
jis neperstojo jieškoti įmoKarmoe.
Atvažiuokite, arba rašykite o iš
nią, kad padarius sau galą;
siųsime jums mapų ir informacijas; ad
ir, pagalios, jam tas pavyko.
resuok:
Pajieškojimas.
Lithuanian Dep’t. D.
Morris nuo seniai sirgo
25 Church st., Room 114
New York City.
melancholijos liga, tečiaus
t
niekas nesitikėjo, kad jis Pajieškau savo brolio, KAIP PASILIKTI AMERIKOS
PHJSČIU.
taip nelaimingai užbaigs sa Povilo Gudaičio. Paeina iš
Knygutė
ir Angliš
Kauno gub., Raseinią pav.. koj kalboj. Lietuviškoj
vo gyvenimą.
Turinys — įstatymai
Eržvilkio parapijos ir Ridi- apie pilietystę, klausimai ir atsa
Vinco Bižiuko likimas.
kymai išsiimant Amerikos popiekiškią kaimo.
Suvienytų Valstijų Konsti
Kaip žinoma, Vincas Bi- Aštuoni metai kaip Ame ras,
tucija, neprigulmybės dekleracija
žiukas (Bishie) už užmuši rikoje. Pirmiau gyveno Chi- ir konfideracijos straipsniai. Ame
mą praeitą rudenį Irvan cago, III. Jeigu kas apie jį rikos Lietuvių Ukėsų Klubas, ma
kad yra reikalas kiek
Borgerio, likosi nuteistas girdėjo ar žino, kur jis yra, tydamas,
vienam tapti šios šalies piliečiu,
mirtin. Bet nors jauno Vin arba jį patį, meldžiu pra išleido šių knygutę savo triusu.
kaina tik 25 centai. To
cuko tėvai yra biedni ir ne nešti žemiaus padėtu adre Knygelės
dėl norintieji gauti šių knygelę,
turi pinigą savo sunaus ap- su:
tur po draug su užsakiniu prisiųst
ir 25c., krasos ženkleliais arba per
ginimui, tai visgi jo advo Pranciška Gudaičiutė,
Money Order. Adresuokite:
katas padavė Valstijos
407 Whitney avė.,
Lithuanian American Cit. Club,
Board of Pardon tarybai 2t
Wilkinsburg, Pa.
372 Bedford avė.,
Brooklyn, N. Y.
prašymą, kad nelaimingam
Vincukui dovanotą gyvastį.
REKOMENDUOJAME MUSU NAUJA AUKSINĮ 23 AKMENŲ
Jo advokatas turi su sa
GELEŽINKELIO LAIKRODĖLĮ.
vim daugumos jury parašus,
Auksiniai, paauksuoti ir kiteki su 23
akmenimis, parduosime 10,000 vadina
kurie nors rado Vincą kaltu
mų “Accuratus” laikrodėlių tiktai už
pirmame žmogžudybės laip
$5.75 žėdnų.
Tie gražus laikrodėliai
puikiai išrėžyti, dubeltavi lukštai, ge
snyje ir pasmerkė mirtin,
rai laikų rodanti, labiausiai keliauninkų
naudojami, kurie turi daboti laikų, mo
bet sykiu išreiškė norą, kad
teriški ir vyriški, gvarantuoti ant 20
metų. Tikrai gražus laikrodėliai, ne
jam butą dovanota gyvastis,
gėda bus nei draugams tokį parodyti.
kaipo jaunam ir praktiškai
Jeigu nori turėti gerų dziegorėlį, tai
štai musų pasiūlymas: Męs nesiųsime
menkai subrendusiam vaišitų laikrodėlį kiekvienam C. O. D. už
$5.75 ir ekspreso kaštus dėl peržiūrėji
kisčiui. Ar Vincukui pasi
mo. Jei nepatiks, nemokėsite nei cento.
seks išsigelbėti nuo negeis
Męs riskuojame viską. Auksinis grandinėlis duodasi dykai su laikrodžiu.
Adresas:
tinos mirties, neužilgo suži
EZOELSIOR WATCH OOM DEPT. 905, CHICAOO, ILL.
nosime.
i=S=H=i

KATASTROFA.
Pilnas aprašymas apie nu
skendimą didžiausio laivo
pasaulyje “Titanic”, sn pa
veikslais ir visais atsitiki
mais laike tos didelės jūrių
nelaimės galima gauti pas
M. Paltanavičių,
15 Millburry stM
Worcester, Mase.
Kas užsirašys “Draugą”
metams gaus šį aprašymą
dovanai.

JUOZAS ČEPANONIS
LIETUVIS AGENTAS.

Parduoda Laivakortes ir siunčia Pinigus į visas dalis svieto
greitai pigiai ir teisingai. Apsaugo visokius daiktus nuo ug
nies. Veda visokias provas ir išdirba visokius dokumentus
kaip čia Amerikoj taip ir Rusijoj, Vokietijoj ir Austrijoj.
Turėdami reikalų visada kreipkitės pas savo tautietį, o busite
užganėdinti.

JUOZAS ČEPANONIS,
32 Slocum Street,

Edwardsville, Pa.

Tel. Bell 9137—J.

SCRANTONE IR APLINKINĖSE.

BLAU BANKING HOUSE
i•

Gvarantuotas

i

Penusylvanijos Val
stijos Ižde visų
depozitiorių

Apsaugojimui
WYYX2

’

Musų banka yra atdara kasdien nuo 8 vai. išryto iki 9 vai. vakare. Nedėldieniais nuo 10
išryto iki 4 popiet.
Kam eiti į tokių bankų, kur negali susišnekėti sava kalbat Eik pas mus, o išvengsi tokio
nesmagumo.
Musų banka moka 3%. Gali pasidėti musų bankoje kad ir vieną dolerį arba ir daugiau, o
išsiimti gali savo pinigus bent kadų, kad jų reikalauji.
Męs esame tikri agentai visų 56 okeaninių ir pakraštinių garlaivių linijų; turime taippat
savus agentus visuose uostuose, jie pridaboja mnsij išeivius ir ateivius.
Perkame ir mainome visokeriopus pinigus; siunčiame pigiai ir greitai pinigus j visas svieto
dalis.
Sudarome visokius užsieninius ir naminius dokumentus, išrenkame skolas ir palikimus seno
je tėvynėje; galime parduoti tavo nuosavybę sename krašte už augščiausių kainų, iš kurios
busi užganėdintas. Užsiimame taip-pat visokiomis bylomis Europoje, turime advokatų musų
bankoje iš seno krašto, kurs atlikinėja visus augščiau paminėtuosius reikalus atsakomai.
Ateik ir įsitikrink pats. Advokato patarimai uždykų.

BANKING

Ji Itit
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MED AL

Už sudėtus pinigus moka 3-čią
nuošimti.

EXPORT ALUS

WM. S. Mc LEAN, President,

KAPITOLAS $100.000.00.
PERVIRŠIS
$250.000.00
Didžiausia ir saugiausia
Banka mieste.
Moka 3 nuošimčius nuo
sudėtą joje pinigą.

Gryno maisto ženklas ant kožnos
skrynutės.

THE LACKAffANNA
Parankiausi geležinkeliai Euro
pon keliaujantiems. Linijos suei
na prie Trans-Atlantiškųjų laivų.
Nebrangiai perdavinėja bagažų
ir pervaža pasažierins.

STEGHAIER BREffING C0.
Naujas Telefonas 977; Bell 422.

(Kietųjų anglinių kelias)

save

vietinį aarba ra

Geriausias Lietuvys

FOTOGRAFISTAS,
Naujas Telefonas 1070—R.
20 E. Markei st., Wilkes-Barre, Pa.

šykite pas:

George A. Cullen,

0 Merchants

Passenger Traffic Manager,

90 West Street,

New York.

: ! O

Banking
Trust
Company,

Wilkes-Barre
Deposit & Savings

Mahanoy City, Pa.

BANK,

Siulija geriausį būdą įdėji! mui pinigų ir lengviausį bū
dų išsimekėjimui mortgadžių
ar vekselių, pigiau kaipo
mokant taupimo fondams.
Męs mokame nuošimčius
ant vigų taupinimo depozitų
ir prigelbsime jums įgyti na
mus.
Pradėk su mums taupimo
rokundas ir susipažink.

71 PUBLIC SQUARE,
WILKES-BARRE, PA.

Kapitolas
Perviršis
Depozitai

Kalbama lietuvių kalboje.

Dr. KOLER
Gydytojas

$150.000
$450.000
$2.625.000

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

D. M. GRAHAM, prez.
D. F. GUINAN, Sekr.

1

DIDIS GYDYTOJAS

Dr. IGNOTAS STANKUS M. D,

638 Penn Avė.
Pittsburgh, Pa.

Wilkes-Bare, Pa.

Norintieji pasiskolinti pinigu
ant pirmo mortgage, arba pirkti
namus lai kreipiasi.

Office New Telephone 37.
Residence 1100.

Juozas Szukis, Plymouth

Trumpiausias kelias į Bnffale.
Tiesiai į Scraatonų ir Anglių
Sritį. Tarpe New Yorke ir Buffalo penki traukiniai kasdien.
Tarpe New Yorko, Chicago ir
Vakarų keturi traukiniai kasdien
Tarpe New Yorko,’8t. Louis ir
Pietvakarių, kasdien.
Tarpe visų vietinių Punktų nuo
latinis ir parankus susinešimas.
Artymesnių informacijų apie kai
na8, traukinių bėgiojimų, etc.,
kreipkitės pas

operacijos

Lietuvių

The Road of Anthracite

gentų

Rupturos išgydymas be
yra mano speciališkumas.

Nepalyginamai yra pirmoje Lietuviu Advokatas.
vietoje. Užsisakyk skrynu Jonas S. Lopatto
tę šiandien; kaina tik $1.00. 47-48-49 Bennett Building,

FRANCIS DOUGLAS. Cashier

1 Laci\awanna
i harroari

Nerviškų, Chroniškų ir specialių ligų
vyrų ir moterų. Ofisas 158 Sontk Washington St. Valandos nuo 9 iki 1 p.
m., nuo 6 iki 8 vakarais.

National

BANK.
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.

Dr. Koler garsinasi tavo tikra pravarde ir turi
savo paveikslu šiame laikraštyje. Dr Koler yra
gimęs ir mokinęsis Varšavoje Dr. Koler prakti
kavo visuose Varšavoa Iigonbučiuose. o paskuti*
niais metais prieš išvašiuojant j Ameriką buvo
igonbutyje švento Lozoriaus, kur gydo tik pri*
vaoškas ligas vyrą ir moterų.
SIFILĮ išgydau vartodamas gyduolę 6o6. uide| išradimą profesoriaus Ehrlich prieš sifilį Jeigu
kenti išbėrimus ant viso kSno. gedimą burnoje
arbn gerklėje, slinkimą plaukų, laužymą kaulų,
ateik, o užsivietrijimas kraujo sustos ir neatsikar
tos tavyje. Nelauk, kol visai sublogsi ir kitus
užkrėsi savo liga.
Nenaturališkus IŠTEKĖJIMUS visokiais bo
dais. kaip ir NAKTINIUS ištekėjimus. TRIPERĮ
ir kt. išgydau j io dienų, o jei ne, tai pinigus
sugrąžinu.
NUSILPNĖJIMĄ ir visokias negales paei
nančias iš SAUŽAGYSTES prašalinu į zti dienas
Ar jautiesi raažum, jog neturi tos pačios vyriškos
spėkos, kaip pirmiau? Jei teip, tai ne^aišuok,
ba nusilpnėjimą reikia pergalėti, kad vėl galėtum
būti vyru.
STRIKTURĄ arba susitraukimą šlapumo ka
nalo išgydau j 21 dieną ir tai be skaudėjimo.
HYDROCELĘ arba vandeninę rupturą gydau
Į 30 minutų be operacijos.
POSLES ir inkstų ligas, nuo kurių raudasi
diegimas kryžiuje ir kirkintuose, apsunkinimas
uusišlapinimo (peršėjimas) ir desėtkai kitų ž
apie kuriuos ligonis žino kaip aprašyt, aš išgydau
savo sistema ant visados.
REUMATIZMĄ, spuogus šunvotes, peraugas
šlakus, niežus, parkus, skrupulus ir visas k.tas
odos ligas, paeinančias iš uŽsivietrinimo kraujo
išgydau trumpam laike ir ligoniui nereik pertraukt savo darbo

OFISO VALANDOS: nuo 9 ryte iki 3:30 vai are
Pėtnyčiomis iki 5 popiet. Nedėliomis iki 3
popiet. Ateiki! tuaįaus.

ALBERT
G. GROBLEVVSKI/'
e
Savininkas ir Fabrikantas Geriausią
‘ ‘ LIETUVIŠKŲ—LENKIŠKŲ VAISTŲ. »»’
GERIAUSIA
MĖŠLUNGIO
GYDUOLĖ:
SKAUSMO KRU
NUO
TINĖJĘ NUO
STRĖNŲ SKAU
PATRŪKIMO
DĖJIMO, DBGI
AZMA ARBA
M O KRUTINĖJĘ,
GALVOS SKAU
DUSULIO
DĖJIMO,
ŠTYVUMO
KATAROS,
SPRANDO
U2SUALDYM0,
SKAUDĖJIMO
NEURALGIJOS;
ŠONUOSE
NUO
RANKŲ IR
GERKLĖS
KOJŲ.
SKAUDĖJIMO,
Ypatingos Gyduolės.
Jeigu sergate užsisėnėjusiomis ligomis nuo kurių negali pagel
bėt nė daktarai aė ligonbučiai, arba paslaptingomis ligoms, aprašykit man savo nesveikumų gerai ir aiškiai (be uislėpimo) nes
čion eina no tik apie tavo sveikatų, 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 rodų ir prisiųsiu geras gyduoles pagal tavo
ligų su nurodymu kaip reikia jas vartoti, už prekę labai mažų. Rei
kia rašyt laiškus sta&ai pat mano pridedant visados 2e. markę ant
atsakymo, nes kitaip negausit atsakymo. — Teipgi męs reikalauja
me gerų agentų kiekviename dideliame mieste ir jų aplinkinėse.
Agentai nuo Lietuviškai-Lenkiškų gyduolių gali uždirbti nuo 50
doL iki 150 dol. ant mėnesio. Uždarbį duodame kuogeriausių. Taigi
rašykite" reikalaudami agentūros. Kiekvienas lietuviškas štoruikas
teipgi privalėtų užlaikyti visada musų puikias Lietuviškas gyduoles
savo Storuose ant pardavimo, kad musų tautiečiai reikalaudami ga
lėtų pas kiekvienų nusipirkti ir nereikalautų išduoti pinigus dova
na kokiems nors apgavikams tose aplinkėee. Stornykai, rašykite
pareikalaudami gyduolių, nes geras uždarbys ir parduokite musų
tyras Lietuviškas gyduoles, kuriąs męs gvarantuojame.
Rašykite
po antrašu:
i

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

Katalikiikasai Lietuvią Bert&ininiB Laikraštis —
PILNŲJŲ BLAIVININKŲ ORGANAS

“ŠVIESA”

HOUSE

[ŪŠ

SiMOOM XlXIXiK SJtOflK

DRAUGO”
SPAUSTUVE

NAUJAUSIA, DIDŽIAUSIA IR GE

RIAUSIA GREITAI ATLIEKA =

ĮVAIKIŲ ĮVAIRIAUSIUS DARBUS

S PA U D INA
PIGIAI
KONSTITUCIJAS, PLAKATUS, TIKIETUS,

-: ai
)t,)i ii,

KAPITOLAS $375,000,00
Perviršis ir nepa
dalyta nauda
490,000.00

1 Nuo 9 iki 1 po pietų Ir nuo 7 Iki 9 vakare.
Offlso
Valandos 1 Nedėliomis nuo 1 Iki 4 po pietų.
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Scranton, Pennsylvanla.

218 Lacknwanna Avenue,

UNITED STATES PEPOSITARY

DR. ALKY. P. O’MALLEY
Specialistas.

Kelias Cla Patalpiname.

sudėtas

BLAU

PLYMOUTH, PA.
UŽDĖTA 1864.

Aš Jurgis LukoševiSe, 128 E. Superior st., Chicago Iii., buvau labai
slabnas ir turėjau kosulį, net buvau pametęs nodėjų būti sveiku, bet kuo
met atsišaukiau pas Dr. Ignotų Stankų, jis už pirmo prisiuntlmo gyduo
lių mane išgydė. Dėkavoju širdingai ir siunčiu $2.00 dovanu gastlnčiaus.
M. Navlckis, 5 Lincoln st, Brighton, Mass. rago taip: Rašau šiandien
laiškų daktarui Ignotui Stankui su dideliu linksmumu, kad man sugrųžlno sveikatų. Laimi dėkavoju. Skausmas krutinėję, strėnuose ir sunkus
kvėoavimas jau sustojo, spuogai Ir plėtmės nuo veido baigia gyti
Širdingai dėkavoju aš Jonas Požėla savo tautiečiui daktarui Ignotui
Stankui už išgydymą augančius guzus kakle Ir eugrųžinimų vyriškumo
1601 Winter st, Phiiadelphia, Pa
Turiu daugybę padėkavonlu nuo merginu ir moterų už išgydymų nuo
nereguliarišku mėnesiniu, baltųjų tekėjimu, skaudėjimo strėnų ir kojų.
Čia padėkavonės patalpintos su daleldimu pačiu ligoniu. Kiti visi yra
užlaikomi slaptybėje.
APSIIMU PASEKMINGAI IŠGYDYTI.
Nuo reumatizmo, skaudėjimo tr gėlimo sųnarlu, kaulu, strėnų ir šonu;
nuo visokiu ligų, užkietėjimo ir nedlrbimo viduriu, išbėrimo, kūno nie
žėjimo, visokiu spuogu, dedervinių, slinkimo jAauku, galvos skaudėjimo,
nuo ilgos širdies, inkstu, plaučiu, kepenų. Nuo visokiu nervišku ilgu, ne
uralgijos, drebėjimo sųnariu, nemiegojimo ir išgnščio, nuo greito nuilsimo
ir sunkaus kvėpavimo, peršalimo ir nuo visokiu slogu. Nuo visokiu už
krečiamu lytišku ligų ir visokiu kitokiu nusilpnėjimu sveikatos. Taip gi
nuo visokiu moterišku. ilgu, skausmingu ir nereguliarišku mėnesiniu,
baltųjų tekėjimu ir gumbo Ilgu. .
Visi ligoniai kreipkitės pas daktarų Ignotų Stankų ypatlškal arba laišku
be skirtumo, kaip toli gyvenate Amerikoj, Anglijoj, Kanadoj ir kitose ša
lyse, o apturėsit širdingų rodų ir pagelbų.

$100,000,00

BANKIERTUS.

First National
BANK,

Iš Daugelio Padėkavonlu

Fondas

Adolf Blau.

STEGMIERIO

Wilke»-Barre, Pa.

Gydo pasekmingiausiai visokias li
gas : vyrų, moterų, valku ir daro vi
sokias operacijas. Su geromis lekarstomls jo paties sutaisytomis. Dr. Igno
tas Stankus jau šimtus žmonių išgydė
katrie paliko ant visados sveikais, lin
ksmais ir jam dėkingi. Jis yra Vie
natinis Tikras Daktaras Lietuvis Phr
ladelphijoj, pabaigęs daktariškus mok
slus Indianos Universitete ir baigęs di
džiųjų daktaru mokslų, The New York
Post Graduate Medlcal School and IIospltal.
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Pagal Puikumą Rąšies

1

Eina kas tretįjį mėnesį knygutės pavidale.
“Svieaos” kaina atsieina metams su prisiuntimu
5(
Pilniemsiems Blaivininkams
4(
Siunčiant į Lietuvą ir abelnai į Europą
6J
Išleidžia kun. P. Saurusaitis,
46 Congress avė.,
Waterbury, Conn.

UŽKVIETTMUS IR KITOKIUS DARBUS
RAIDES STATOMOS DIDELE—NAUJAUSIOJO PATENTO-MAŠINA “LINOTYPE”
ADRE8UOKITF,

“DRAUGAS
314 E Markei St.
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