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svieto kunigaikštis, o ma
nyje nieko neturi. Bet idant
pažintu svietas, jog mylių
Tėvų, o kaipo man įsakė Tė
vas, taip darau.
SEKMINĖS.

Casares ir Maria Unzure de
Alvear. Prieglaudon bus pri
imami pavargėlių ligoti vai
kai.
Įsteigėjas
Darbininkų
Viešnamio ir Darbininkių
Viešnamio St. Louis’e, kun.
T. Dempsey buvo atstovu
Missouri valstijos pietų so
ciologų kongrese, atsi liku
siame Nashville’je, geg. 7 d.
Pasiuntė jį į kongresą gu
bernatorius Hadley.

Už 40-čių dienų po Kris
taus iš numirėlių atsikėli
SEKMINIŲ NEDĖLIA. mui, Sekminių dienoje, nu
žengė ant Apaštalų ir Jė
Lekcija. Ap. Darb., II, 1- zaus mokinių, pažadėtasai
II. — Kada išsipildė pen- Palinksmintojas, Šv. Dva
kiosdešimtįs dienų, buvo vi sia.
Katalikų
universitetas
si drauge vienoje vietoje. Ir
Mokslo išaiškinimas apie Louvain’e, Belgijoje, gavo
stojosi tunai iš Dangaus uži Šv. Dvasią apima tris daly
mąs, kaipo užpuolančio di kus: Šv. Dvasios Asmenį, Jo neseniai gausią dovaną su
džio vėjo, ir pripildė visus apsireiškimus ir Jo veikimą. moje pusės milijono frankų.
namus, kur sėdėjo. Ir pasi I. Šv. Dvasia yra dieviš Geradariu yra ministras
rodė jiems perdalinti liežu kasis Asmuo, visame lygus Burnaert.
viai, kaipo ugnies, ir sėdosi Tėvui ir Sunui: Ji tur būti Augimas katalikų bažnyčios
ant kiekvieno iš jų. Ir pri garbinama ir laiminama ly protestonų kraštuose. Vo
pildyti buvo visi Šventąją giai su Tėvu ir Sunumi, nuo kietijoje 1800 metuose buvo
Dvasia ir pradėjo kalbėti kurių Ji paeina, kaipo nuo mažiau, kaip 10,000,000 ka
visokiais liežiuviais, kaipo vienos pradžios.
talikų. 1904 m. buvo jų 20,jiems Šventoji Dvasia davė
II. Šv. Dvasia apsireiškė 321,441. Holandijoje 1800 m.
iškalbėti. O buvo žydai. Je- prie trijų progų: Laike Jė katalikų buvo 300,000, 1907
ruzolimoje gyvenantįs, vy zaus krikšto ant kranto m. buvo jų jau 1,822,000.
rai dievobaimingi, iš visokių upės Jordano, balandžio pa
Tame krašte kabinete turėjo
giminių, kurios yra po dan veiksle, kaipo ženklo nekal
ministerių vietas trįs katali
gum. O kad stojosi tasai tybės. Laike Kristaus Persi
kai, parliamente buvo 25 ka
balsas, susiėjo daugumas ir ma inimo, ant kalno Tabor,
talikai atstovai ir 18 senato
išsigando durnoj, jog girdė debesio paveiksle, kaipo
rių. Dabar Haląndijoje eina
jo kiekvienas juos savaja ženklo tikėjimo. Paskutinės 42 dienraščiai ir savaitraš
kalba kalbančius. O nusimi Vakarienės kambaryje, Ječiai.
nė visi ir stebėjosi, kalbėda ruzolimoje, kur Apaštalai ir
mi: Ar-gi štai ne visi, kurie Jėzaus mokiniai, su Jo Mo Danijoje pinu šimto metų
kalba, galiliečiai yra? O tina, susirinkę meldėsi, ug nebuvo nei vieno kataliko,
dabar-gi jų randasi 2,940 ir
kaipo-gi męs girdėjome nies paveiksle, kaipo ženklo
kasmet apie 40 protestonų
kiekvienas musų kalbą, ku meilės. Šis trečiasis apsireiš
atsiverčia į katalikų tikėji
rioje užgimėme? Pertai, ir kimas buvo iškilmingiau
Medai, ir Elamitai, ir kurie sias; jis įvyko Sekminių mą.
gyvena Mezopotamijoje, žy dienoje ir Bažnyčios kas Anglijoje 1800 buvo tik
dų žemėje, ir Kapadokijoje, metas yra apvaikščiojamas. 200,000 katalikų; 1907 m.
buvo jų jau 2,180,000 su 21
Ponte ir Azijoje, Frigijoje
II T. Šv. Dvasios veikimas vyskupu, 4,166 kunigais ir
ir Pamfilijoje, Aigypte ir apsireiškia tikinčiųjų pa
Libijos šalyse, kurie yra ap šventimu, išpilant ant jų 2,071 bažnyčia.
link Cyrena ir ateiviai ry meilę ir visas kitas dieviš Katalikų misijos Afrikoj.
miečiai. Žydai taipo-gi ir kąsias dovanas. Tr taip, Ka Prieš devvnesdešimts metų
naujatikiai. Kretai ir Ara talikų Bažnyčia, Šventųjų visose Afrikos misijose bu
bai, girdėjome juos kalban draugystė, nuodėmių atlei vo tik du šimtu kunigų. Da
čius musų liežuviais Dievo dimas arba sielos iš numi bargi Afrikoj yra aštuonesdidžius darbus.
rėlių atsikėlimas, kūno iš dešimts penkios vyskupijos,
numirėlių atsikėlimas, am vikarijatai ir prefektūros,
Evangelija. Jon. XIV, 23- žinoji Šventųjų garbė, yra misijonorių gi į pusketvirto
31. — Anuomet atsakė Jė tai vis dovanos Šv. Dvasios tūkstančio.
zus ir tarė jam: Jei kas ma arba neapsakomos Dievo
Katekizmo apginimui. Ita
ne myli, užlaikys mano žo meilės.
Tankiai melskime šv. Dva lijos mieste Genuoj vienuo
džius, ir mano Tėvas mylės
jį ir pas jį ateisim ir gyveni sios malonės, Jos šviesos, lika tuktsančių šeimynų su
mą Jame padarysime. Kas Jos pagelbos, dovanų, ku rinko parašus ir padavė pra
šymą miesto valdybai, kad
manęs nemyli, mano žodžių rias mums suteikė per Pasugrąžintų katekizmo išgulbeužlaiko. O kalba, kurią drutinimo Sakramentą. Ta
girdėjote, ne yra mano, bet dangiškąja pagelba apsi dinėjimą mokyklose.
To, Kuris mane siuntė,Tėvo. ginklavę, mes pergalėsime Šventojo Tėvo užuojauta.
S. Ant neseniai nuskendusio
Tai jums pasakiau, pas jus visus savo priešus.
akruto “Titanik” nuskendo
būdamas. Bet Palinksminir Amerikos prezidento Tafioja, Šventoji Dvasia, Kurią
Tėvas atsiųs mano vardu, Ta Katalikiškos Žinios to adjutantas Butt’as. Jis
grįžo nuo šventojo Tėvo su
jus išmokys viso ir primįs
jo raštais į Taftą rašytais.
jums vis, ką tik jums pasa
Šventasis Tėvas iš tos prie
kyčiau. Romvbę palieku
St. Louis’e numirė Tho
jums, mano romvbę duodu mas F. Hayden, baigęs St. žasties nusiuntė prezidentui
jums; ne kaipo duoda svie Louis’o jėzuitų universite telegramą, išreikšdamas sa
tas, aš jums duodu. Teneiš- tą. Velionis paliko $120.000 vo užuojautą.
sigąsta jųsų širdįs ir tenesi- įvairioms
katalikiškoms Vyskupų raštas. Brazili
bijo. Girdėjote, jog aš jums įstaigoms: pavargėlių, naš
jos krašto Mariana vysku
pasakiau. Nueinu ir ateinu laičių, kurčių-nebvlių ir ki
pai išsiuntė portugalijos vys
pas jus. Kad mane mvlėtu- tokioms prieglaudoms.
kūpama raštą, išreikšdami
mite, ištiesų džiaugtumitės,
prieštaravimą prieš perse
jog einu pas Tėvą, nes Tėvas
Mar dėl Platoje, Argen
kiojimą Katalikų Bažnyčios
didesnis vra už mane. Tr da- tinoje tapo atidaryta nauja
Portugalijoj.
hnr jums pasakiau pirmneg našlaičių prieglauda, atsiė
stosis, idant kad stosis, tikė jusi dviem milijonais dole Katalikiškos spaudos išsitum rte. Jau su jumis daug rių. Įsteigėjomis yra dvi se plėtojimas Austrijoj. Prieš
ekąJbČMii. Nes ateina šio serį: Concepcion Ungne de šešetą metų įsteigta Austri

joj draugija šventojo Tėvo
Pijaus vardu, platinanti ge
rus raštus, turi didelį pasi
sekimą. Toji draugija rokuoja dabar šimtą trisde
šimts keturis tukstanęius
(134.000) sąnarių, o pernai
vienais tik metais prie drau
gijos prisirašė aštiionesdešimts tūkstančių (80.000).
Draugijos pirmininkas vra
svietiškas žmogus grapas
Walterskirehen, didžiausiu
gi platintoju draugijos yra
garsus Vienos pamoksli
ninkas jėzuitas Viktoras
Kolb. Draugijos išleidžia
mas
didelis
dienraštis
“Reiehspost” yra Austrijos
karaliaus įpėdinio laikraš
čiu.
<
Paminklas kunigui Bos
ko. Italijos mieste Turine
manoma statyti kunigui
Bosko paminklą. Tas uolus
kunigas tikrai užsitarnavo
tokio pagerbimo. Jisai buvo
tikras našlaičių prietelis:
rinkdavo juos, sušelpdavo,
duodamas drabužį ir valgį,
steigdavo tam tikrus namus,
kur našlaičiai turėdavę sau.
pastogę, tenai kuri. Iv/nFop'
mokydavo juos tikėjimo tie
sų ir įvairių rankų darbe
lių, kad patįs sau galėdavo
duoną pelnyti. Dabar tokių
namų, kur yra auklėjami
neturtėlių vaikai, skaitoma
tūkstančiais. Auklėtojų gi
pareigas atlieka vienuoliai
tėvai Salezijonai.

Kaunas. Deltuvos klebo
nas kun. Jurgis Denisivečius perkeltas į Luokę kle
bonu. Gaidės fil. kun. Fel.
Myehalauskas
paskirtas
Drūkšių klebonu. Reseinių
kam. kun. J. Kraniauskas
paskirtas į Gaidės filija.
Rietavo kam. kun. S. Butri
mas perkeltas’į Reseinius
kam.
Seninarijos sekretorių vie
ton p. O. Vaitkevičiaus pa
skirtas Jonas Matulevičius.
Kuršo diekauui kun. Pr.
Lukšai ir Mintaujos kape
lionui kun. B. Erbrėderui
suteikta šv. Stanislovo 3
laipsnio orderas.
P. Ildefonsai Koreivaitei
pavelyta įstoti į Krakių vie
nuolyną.
Paliuosuoti
užrubežin:
dirbąs vyskupo raštinėje
kun. P. Tomašauskas dviem
mėnesiams į Visbadeną, Jo
niškio altaristas kun. J.
Pranys trims mėnesiams į
Karaliaučių, Juodaičių kl.
kun. J. Noreika keturiems
mėnesiams į Karaliaučių,
Šembergo kl. kun. A. Lukša
trims mėnesiams, Šaukėnų
kam. kun. A. Keraitis trims
metams į Freiburgą moky
ties.

— Ar tavo dukterys toli
pažengė muzikoje?
— Taip. Jau išvijo du ne
pageidaujamu kaimynu.

Metai IV.

UNDER Tre ACT OF MARCH 3, 1897.

Čia įdedame du paveiks
lu lietuvaitės aktorės Ale
nos Paulauskiutės, kuri
jau spėjo nemažai pasižy
mėti savo talentu Ameri
kos scenoje. — Skaityk
straipsnį ant 4-to pusla
pio “Lietuvaitė Aktorė”.

Anglijos ir Vokietijos. Pa
našią galybę galėtų sudary
ti susitelkimas Graikijos,
Serbijos, Juodkalnio ir Bul
garijos. Toji galybė galėtų
suardyti visus pienus Rosijos, Austrijoj ir Italijos ant
Balkanų.
VISUOMENĖS NERIMA

VĘ,MAS

ANGLIJOJE.

Anglijoje viešpatauja di
delis nerimavimas darbinin
kų eilėse. Tankus straikai,
kurių negalima užbaigti už
ganėdinančiai, rodo aiškiai,
jog Didžiojoje Britanijoje
savytarpiai santykiai tarp
žmonių yra labai pasigadi
nę. Dėlko? Kokia tų nerima
vimų priežastis?
Ištirti šitą keblų klausi
mą bando Londono dienraš
tis '“Daily Mail”. Tasai
dienraštis kreipėsi į visuo
menės gyvenimo tyrinėto
jus, kad išreikštų savo nuo
mones apie tikras šitų neri
mavimų priežastis. Pirmu
tinis paduoda savo nuomo
nę žinomas utopiškų apsakų
šytojas II. G. Wells. Žin
eįdiųga tai nuomonė. kurią
galima trumpai išdėstyti ši
taip :
Paskutiniais 25-30 metais
žmonės Anglijoje atsimainė
visiškai. Seniau darbininkai
mokėdavo' tik derėties su
darbdaviais, gi dabar jų tar
pe viešpatauja nauja, ligšiol
dar netėmytina dvasia, ku
riai tinkamiausias vardas
yra revoliucijos dvasia. Da
Alena Paulauskiute, lietuvaite aktore.
bar darbininkai jau nebesi
dera, bet karščiuojasi. Šioje
valandoje jau neina apie
alkose visą Jutlandijos pusia- darbininkų ir darbdavių
POLITIŠKOS ŽINIOS. ’N salį.Antra vertus, sujungtoji reikalus. Darbininkai jau
kritikuoja visą tvarką, jau
Skandinavija butų galybe, nepasitiki
augštesnėmis
su kuria pravertėtų paside klesomis, nei valdžia nei
SKANDINAVIJA.
rėti bent kokiai viešpatijai. parliamentu.
Netikėta mirtis Danijos Visose trijose valstijose vra
Jiems jau niekas nėra ge
karaliaus Frederiko Hom- 250,000 gerai išlavintų ka ra. Kad sugrąžinti lygsvarą,
burgo gatvėje primeua pa reivių, kita tiek atsarginių. reikia sugrąžinti pirmučiau
sauliui apie to karaliaus Turėti su savim tokią galy siai pasitikėjimą turtinges
mėginimus sutraukti krū bę butų pravartu ir Vokieti niais ir valdančiais visuome
von visas tris Skandinavijos jai ir Rusijai ir Anglijai ir nės sluogsniais. Tiems tai
viešpatijas: Daniją, Švedi bent kokiai kitai galingai sluogsniams reikia — tokia
ją ir Norvegiją. Jau bus viešpatijai. Jeigu pav. ištik yra Wells’o nuomonė — pa
šimtas metų, kaip Danijos tų karė tarp Vokietijos ir sišvęsti, parodyti, jog jiems
karaliai bando sujungti po Francijos, o Skandinavija ištiesų
rupi visuomenės,
litiškai tas tris viešpatijas, butų sutartyje su prancū ypač žemesniųjų klesų gero
taip, kad kiekviena nami zais, tai be abejo pusė mili vė; reikia jiems išsižadėti ne
niuose reikaluose pasiliktų jono kareivių iš šiaurės butų vienos privilegijos ir pamy
savystove, bet užsienių da labai pavojingi vokiečiams, lėti savo kraštą karštai.
lykuose visos trįs eitų iš vedančiams karę savo vaka Tuomet tik jie tegalėsią pa
vien. Kiekviena jųjų pasky- rų pasieniuose. Skandinavi silikti tautos vadovais. Ki
rium yra silpna ir gali būti ja butų taippat didele pagel taip — turėsią užleisti savo
lengvai nuskriausta stipres ba Anglijai, jei ši pradėtų vietą socialistams.
nių kaimynų. Juk Rosija kariauti su Vokietija. Įvy
atėmė nuo švedų Finlandija kus Skandinavijos sąjungai,
ir godžiomis akimis tebežiū kiekviena viešpatija paguo- RUSIJOS PROVOKATO
RIAI.
ri į šiaurinę Švedijos dalį. dotų jos visybę ir nepalieVaidai tarp Vladimiro
nes tenai galėtų jai atsirasti čiamvbę, dabar-gi Švedija,
laisvas uostas ant Atlantiko Danija ir Norvegija yra tik Burcevo ir Nevv Yorko rusų
krantų. Gi Daniją tapo pri tai gardžiais kąsneliais, ku laikraščio redaktoriaus Evaversta išsižadėti Sehlezwig- rių pageidauja Anglija. Vo lenko dar vis nepasibaigia.
Bureevas dabar gyvena
Holstein’o, o Vokietija vis kietija ir Rusija.
bijosi, kad Anglija neatsiųs Šitoksai susitelkimas pri Paryžiuje ir redegnoja rusų
tų savo laivyno į Baltųjų mena tikrą dalyką, kad jei revoliucijonierių laikraštį.
marių pakraščius pro Ko- gu Belgija ir Holandijo pa Neseniai jo New Yorkinis
penhageną. Vokiečiams la darytų artimą sutarti viena advokatas pakvietė Burcevą
bai norėtųsi turėti savo ran- su kita, tai sueitų krūvon atvykti į Ameriką, nes ne
linčia vaidinti nemažą rolę daugiau, kaip 13 milijonų užilgo čia turėjo atsilikti
ginkluotame
susirėmime žmonių su didele armija, ga(Tąsa ant 8-to pnal..)

i

jt;.

kun. A. Kulešai skaityti sek Rasalinas, Panevėžio aps. menų atsiras nemaža, kiU ūai darbininkai daugiau šaukė parapijos mitingą po- du knygučių. Ne vienai mo
madienį krikščionių darbi Nors Razalimo miestelis ne riuos jau pasiekia ir užkliu siai dirba kraučių šapose, bažnytiuiame skiepe tuojau terei tokie glėbiai buvo prie
ninkų buste apie “Skirtumą didelis, bet turi 5 aludes, do įvairių klausimų ir abe bet yra čia ir lietuvių amat- po mitingo, laikyto Audito žastimi mirties.
Žinnešys.
tarp stabmeldžių ir krikš alaus sandelį, monopolį ir jonių bangos, iš Europos ninkų ir vertelgų. Daugu rium salėje. Pas juos atėjo
čionių III-jame amžiuje”. nuo pernai vasaros traktierį. plūstančios. Jiems tai šis mas lietuvių užlaiko įvairias tik 30 žmonių.
BALTIMORE, Ml).
krautuves ir karčemas. Yra Taip tatai katalikiška
Del
busimųjų rinkimų. Paskaita turėjusi būti lenkų Teismo ir sueigų dienomis, laikraštis ir skiriamas.
atgijo tarp
Vos tiktai klebonas pra
“Rieč” praneša iš Vilniaus, kalba. Delko tos paskaitos šventadieniais ir per atlai “Naujoji Srovė”, matyti, daug lietuvių draugijų, kaip dvasia taip
neleidęs,
p.
Podjakonovas
dus
visos
tos
įstaigos
kimšte
tautiškų,
taip
ir
katalikiškų.
linkusi
savo
simpatijomis
Scrantono
lietuvių,
kad
at

kad lenkai tautininkai statą
nešė, kad pas mus atsilan
nepaaiškinęs.
prikimštos
žmonių.
Geria
prie
modernizmo.
Turi
jie
savo
parapiją
vardu
skalūnų
pasidarė
visai
ne
kys vienuolis, Tėvas Kazi
kandidatu IV-jon Dūmon
visi:
geria
seni
ir
jauni,
ge

šv.
Mykolo
Ark.
Yra
ir
mo

Paskutiniais
metais
iški

žymu.
Scrantoniečiai
neati

šv. Jokūbo klebonų kun. St. Pradėjo šaudyti. Kaune
mieras, tuojau prasidėjo,
Jasinską. Pirmeiviai gi len pradėjo kas dienų iš ryto 6 ria vaikinai ir merginos, nu lusi katalikų bažnyčioje terių draugija. Ir visos drau duos savo bažnyčios len tarp žmonių didelis judėji
kai statę advokatų Vrub- valandą ir vakarą 9 valandų sigėrę patįs mušasi ir dar nauja srovė, vadinama mo gijos, taippat visi lietuviai kams nei kitokiems suve mas. Iš jų veidų galima bu
prie nekaltų žmonių kabi dernizmu, irgi yra bažny pavieniai labai sutikime gy džiotojams ne-katalikains.
levskį, bet jis atsisakęs.
vo pastebėti, kad jie laukia
šaudyti iš armotos, kaip nasi. Be valsčiaus ir pačto
čios plačiai išsišakojusio vena ir bendrai darbuojasi
Rp.
Varšuvos laikraščiai vėl Vilniūje vidudienį.
ko tai nepaprasto, ko tai jų
savo
labui.
Prakilnesni
lietelegrafo
skyriaus
yra
mies

medžio
nusususių
šakų
ge

t
rašo, kad lenkų kandidatais
širdims labai brangaus, kad
tuviai
čionai
neseniai
sutvė

telyje
pradedamoji
mokyk

nėtoją
ir
nenuostabu
tatai,
Ryga.
Indomią
žinelę-doDūmon iš Vilniaus miesto
CENTRAL BROOKLYN, jie tikisi apturėti kokią tai
esu: miesto valdybos narys kumentą randame “Rygos la. Mokytojauja du moky kad nuo seno daržininko — rė draugiją vardu “Lietuvių
N. Y.
nepaprastą dovaną. Tiksliai
Tupalskis ir buvusis V. Ta Garso” No. 14. Štai kų tenai tojai: vienas lietuvis, kitas popiežiaus smarkiai gavo Darbininkų Dr-ja Ameriko
galvojant, kitaip ir negalėjo
rusas. Bažnyčia medinė, sta perti. Modernizmas tai ty je”. Į tą darugiją vertėtų vi Kas buvo pirm dešimties
rybos narys Ipol. Korvin- skaitome:
būti. Kiekvienas tikintis ka
tyta 120 metų atgal. Kuni resnė srovė tvankiame, su siems lietuviams darbinin metų dailu ir malonu akiai,
Milevskis.
“Del tikėjimo išguldinėji- gas tėra vienas (pirma buvo gniaužtame bažnyčiose ore. kams atkreipti domą, ka tai šiandie verčiama ir griau talikas gerai supranta ir ži
“Gaz. Codz.” ir viena, ir mo lietuviams Rygos mo
du), draugijos nėra jokios. Teks ne kartą paliesti ir jį dangi ši draugija visiems la narna. Krautuvių langai ša- no, kad misijonorius, tai ne
antra žinia netiki.
Pasak kyklose, apie ką buvom už
Laikraščių žmonės taip-pat šiame laikraštyj ir stengsi bai prieinama ir paremta lygatvėse perdirbami ant taip sau žmogelis, bet Kris
jos, sunku dar ir kalbėti siminę “R. G.” 11-me num.,
maža teskaito—ateina visai mės patiekti savo skaityto ant naudingų išlygų. Joje kuo naujausio budo. Patįs taus pasiuntinys, kuris, at
apie kandidatus, kuomet ne gavome nuo vidurinių mo
parapijai vos po kelius mu jams apie tą labai svarbų ir randasi sekanti 4 skyriai. namai paprastai iš 2 ir 3 keliaudamas pas žmones,
su dar nė rinkimų komiteto. kyklų kapeliono kun. Jei.
sų laikraščių egzempliorius. reikšmingą musų padėjime Jei narys mokės mėnesyje augštų pastoja 6—10 ir 12 juos lankydamas, neša su sa
vim daug jam Dievo suteik
Kauno gubernatorius. Jau tokį paaiškinimą: niekas iš Mes turim dar tokių nesu apsireiškimą
objektivinių 25c., gaus ligoje pašalpos augštų; didesnės kunpios
$5.00 savaitei; jei mokės gatvės kertamos perdėm na tų malonių, kurios kiekvie
pranešėme, kad Vilniaus lietuvių mokinių nėra ver sipratusių lietuvių, kurie žinių iš pirmųjų šaltinių.
nam tikinčiam žmogui turi
gubernatorium
paskirtas čiamas tikėjimo mokyties skaito tik rusų arba lenkų
“Viltis”, 50c. mėnesinės, gaus ligoje mų po tiesumui, taip kad iš būti brangesnis už visokį že
10.00 savaitei; jei įbokės tolo net tropna žiūrėt į to
Kauno gubernatorius Ve- rusiškai, nes visiems lietu laikraščius.
viams
kurie
norėjo,
yra
įduo
“
Saulės
”
namai
Kaune
75c., gaus $15.00; jei mokės kią jovalinę. Taip čia dabar mišką turtą.
riovkinas. Kauno guberna
Miliūnai,
Kupiškio
par.,
jau tuojau žadama pradėti $1.00 — gaus pašalpos 20.00 matomai įvyksta didelis per Reikėjo net stebėties, su
torium paskirtas Kuršo gu ti liet. tikėjimo vadovėliai
Ežerėnų
ap.
Balandžio
3
d.
statyti. Šiuosmet ketinama savaitėje. Apart to, kiekvie mainos miestuose ir žmonė kokiu uolumu, atsidėjimu ir
bernijos valstybės turtų pri- (kun. Bončkovskio). Tikėji
mirė
džiova
dar
visai
jaunas
mo mokslas apskritai išgulišvesti sienos ir uždengti nam nariui skyriumi reikia se, tik jų mažai matosi tarpe apsišventimu žmones klausė
veizdėtojas Kulomzinas.
žmogus
(30
m.)
Marcinkevi

domas lenkiškai, tiems gi
stogas, o ateinančiais 1913 kas metai mokėti po $2.00, mus parapijos lietuvių. Tie T. K. pamokslų. Nuo 1 die
Naujos Mokyklos. Pane lietuviams, kurie lenkiškai čius. Jis prieš penketą metų metais ligi šv. Mykolo ištai iš kurių tai mokesčių kiek
sa jau nėra taip sunku: be nos gegužio, per 8 dienas
buvo
išvažiavęs
Amerikon
vėžio apskrityje pradėjo nesupranta, duodami paaiš
syti vidų, kad nuo tos dienos vienam nariui iš mokama svetimtaučių galima jau nu buvo kupina ruiminga baž
uždarbiauti.
Dirbęs
kaž-kostatyti naujas liaudies mo kinimai rusiškai, nes kun.
jau galima butų pereiti į sa pomirtinė sumoje $200. Po sipirkt pas savus saldainių, nyčia. Daugelis iš darbo pa
kyklas. Išviso pradėjo sta kapelionas dar tiek nepra kioj pirtyj, ir tvankus oras vo namus.
20 metų prigulėjimo į šią tabako, cigarėtų, mėsos ir rėję ir vakarienės nevalgę
tyti 33 mokyklas, iš kurių 1E moko lietuviškai, kad ta kal ir sunkus darbas suardė
Vargas tik, kad “Saulė” draugiją, nereikia mokėti tų kas tik gaspadinei reikia ant skubinos į bažnyčią, kad ge
muro ir 15 medžio. Kaiku ba galėtų tikėjimą išguldi- sveikatą. Pagaliaus, maty dar vis maža turi pinigų; na $2.00. Kitokių mokesčių,
resnę vietą gauti. Nežiūrėjo
rios mokyklos dviem augš- nėt, nors lietuviškai jau pra damas, kad vargu beišgy- mai nutarta statyti už 120 apart viršuj paminėtų, drau stalo pietums, bet taip buvo į tai, kad oras buvo nepasto
ir pirmiau. Antri metai kaip
tais.
dėjo mokyties. Apskritai siąs, draugų patariamas va tūkstančių rublių, o pinigų gijon mokėti nereikia. Šiton
atsirado lietuvis barzdasku- vus, kad lijo. Užžengus Tė
lietuvių
mokinių vidurinėse žiavo namo. Kelyj dar la tėra tik bent ketvirta dalis draugijon gali prisirašyti
Del lietuvių kalbos. Var
tis. Dabar iškitur atėję du vui Kazimierui į sakyklą,
biau
apsilpęs.
Ir
štai
velykų
Rygos mokyklose yra visai
tosios sumos. Todėl visiems kiekvienas lietuvis darbi
šuvos laikraščiai praneša
susidėjusiu atidarė pirmuti žmonės ir kvėpavimą sulai
nedaug: iš 400 katalikų lie antrąją dieną iš tvirto žmo lietuviams, kiek kas gali, ninkas nuo 16 lig 40 metų
kydavo, pasidalydavo tyku,
kad rusų būrys, palankus
gaus sulaukė namiškiai be reikia aukoti, kad taip nau amžiaus. Žinoma, turi būti nę restauraciją. Nepatyriau
tuviškai
tikėjimo
mokyties
Suvalkų gubernijos lietuvių
jų pavardžių. Turime vieną rodos, musės zirzėjimą gali
išreiškė norų: Aleksandro veik pusgyvį, ligos sunai dinga Draugija pradėjusi sveikas. Susirinkimai atsi
ma buvo girdėti bažnyčioje.
judėjimui, indavęs vidaus
kinta, savo šeimynos narį, statyti nebūtų sutrukdyta ’buna kiekvieno mėnesio pir- sankrovą stiklų ir puodų,
gimnazijoje
9,
Mikalojaus
2,
reikalų ministeriui memorivieną čebatų, 5 smulkmenų, Pamokslininkas savo gra
kuriam bebuvo skirta vos darbe.
realinėje
mokykloje
2
ir
mą
nedėldienį
šv.
Mykolo
žiais žodžiais daug žmonių
jalų dėl lietuvių kalbos bū
miesto gimnazijoje vienas keletą dienelių viešėti savo Pinigingesnieji musų tau Ark. parapijinėj salėj, 1644 porą groserių, o karčiamų pritraukė prie gilesnio tikė
simoje tos gubernijos savi
taip kaip pavieto mieste.Pas
Tiesa, yra ir daugiau moki namuose.
tiečiai tepaseka nors iš da Wabansia avė.
valdoje. Tų rusų nuomone,
mus per Velykinę pasirodė jimo, augštesnės doros. Ne
nių su lietuviškomis pavar Naujas laikraštis. Pasiro lies D-rą Paškevičių, kuris
K. J. Miliauskas.
įvedimas lietuvių kalbos Su
su kortelėmis 1100, o rasi vienam, tikėjime atšalusiam
dėmis ir tokių, kurie lietu dė Vilniuje naujas nedidelis paaukojo 500 rublių. Garbė
“
Liet.
”
valkų gubernijoje duosiąs
antra tiek yra šalia tų be sužadino širdyje vėl tikėji
naujų pakraipą lietuvių po viškai moka ir namie tebe mėnesinis laikraštėlis ‘Nau tam vyrui!
kortelių. Grosernikai neuž mą. Tarp kitų dalykų pa
kalba, bet tikėjimo lietu- joji Srovė’. Apie savo užda
litikai su rusais ir turėsiąs
silaiko, bankrutija, nes ne mokslininkas karštai ragino
SCRANTON, PA.
ger, intaką į Msimuosius’^
>«pa„orė vinius “Naujoji Srovė” taip
moka savo, amato. Pavadink mesti girtuoklystę. Tukstan
Geg.
13
d.
Auditorium
sau
.P
rašo:
rinkimus, nes rinkimai šiton
tis su viršum žmonių su dilėje atsiliko šv. Juozapo lie draugą ko nors iš valgių nu
Taigi:
1)
iš
kompetentišPridygo
laikraščių
įvai

žiausiu pasibaisėjimu klau
Dūmon buvę rusų reikalams
tuvių parapijos mitingas. sipirkt, atsako: aš pats ne
ko šaltinio konstatuota, jog riems įvairiesiems reika
sėsi baisių girtuokliavimo
nepatogus. Del tų priežas
Buvo leidžiami vien parapi- perku, man gaspadinė par
priešingai tam tikriems lams pavestų, ir visokerio
pasekmių. Išpažinties atliko
čių memorijalo rašytojai pa
jonai. Susirinko 1059 vyrai. neša ant knygučių, o kitas
įsakymams,
Rygos
vidurinė

pomis
šviesomis
tuos
reika

į 1500 suviršum žmonių,
tariu įvesti lietuvių kalbą
CLEVELAND, OHIO.
Tvarka buvo visą laiką kuo- gavęs pėdę, atsimena skoloj
se
mokyklose
tikėjimo
moks
lus
nušviečiančių.
Vien
tik
Suvalkų gub. savivaldon,
Jau treti metai kaip gy gražiausia, nors mitingas esąs kitame mieste. Todėl tarp kulių buvo tokių, ką
kadangi tai reikalaujanti vi las lietuviams išguldomas grynos dvasios kulturavi- vuoja Clevelando lietuvių
tęsėsi dvi valandi. Visi pa- lietuviai ir lenkai štornikai, daugiaus, kaip 10 metų ne
lenkiškai.
Priežastis
to
fak

inas
savo
organo
neturi
ir
daus politikos taktika. Ru
buvo buvę. Reikia žinoti,
to: kunigas kapelionas ne tik kada-ne-kada vienur-ki- mokykla vakarais. Iš pra rapijonai išreiškė kuodi matydami pavojų, susivieni
sai bent dešimčiai metų
džios mokyklą lankėsi gana džiausią
pasibiaurėjimą jo krūvon, įnešdami į kasą kad tai buvo velykinis lai
moka lietuviškai, nors “pra tur paliečiamas.
gausią Lietuvoje ir Guduose
po 25 dolerius. Ką toliau tas kas, daugelis buvo neseniai
dėjo mokyties”.
Religija ir menas, tiedvi apstus būrelis lietuvių, bet Apono ir jo sėbrų pasielgi susivienijimas veiks, neži atlikę išpažintį. Buvo kele
gerą šalininką kovoje su
laikui bėgant apsileidimas mu su bažnyčia. Piktumas
lenkininkų katalikybe. Įve 2) iš šalies pastebėta, kad sriti, kuriose aiškiausiai at pradėjo įvykdinėti iš šalies
buvo labai didelis, už ką nia, o dabar norėdami nu tas svetimų kunigų pageldus lietuvių kalbą, sumažė- Rygos vidurinėse mokyklo spindi žmonių kultūra ir be mokinių ir mokytojo. Dabar
įleido į lietuvių bažnyčią baust neužsimokėjusius su boje, kaip antai kun.: Stase
esama
mokinių
su
lietu

ne
daugiausia
prie
dvasios
siąs lietuvių nepasitikėji
mokyklą mažai kas lanko. lenkų niezaležną ‘vyskupą’ tarė, kad jeigu kas pas vieną niukynas, Saurusaitis, Mi
viškomis
pavardėmis
ir
to

kutluros
prisideda,
pas
mus
mas vyriausybe, kilęs dėl
Ar tik miestas neuždarys tos ir lenkams parsidavusį Mic nebus užsimokėjęs, tai to lukas, Kaulakis ir Polujanskių,
kurie
lietuviškai
moka
visai
užmirštos
ar
bent
pasSuvalkų ir Kauno gub. rusų
mokyklos?
kevičių. Visi kuosmarkiau- kiam nei kitas štornikas ne kis.
kolonizacijos. Memorijalo ir namie tebekalba, bet tikė kutinėn vieton nustumtos.
Yra mokinama daugiau siai užprotestavo, kad jie nė duos ant bargo. Pirmiau Tėvas Kazimieras pasakė
rašytojų nuomone, patįs di jimo nori mokyties lenkiš “Naujoji Srovė” savo siai anglų kalbos, historijos, ra niezaležni ir nenori klau iš Williamsburgo lietuvių 24 pamokslus, daugiausiai
skiltyse daugiausia vietos ir
dieji lietuvių reikalavimai kai.
geografijos, aritmetikos ir syti lenkų; viešai išpažino, keptuvės duoną imdavo pla iš dešimties Dievo prisaky
nesiekią toliau autonomijos. Prie to pridursiu: 1) kun. skirs tiems dalykams, į ku kitų dalykų. Butų geru kad jie yra vien Rymo kata čiai, dabar ėmėjų skaičius mų. Jis skelbė tikrą, nuogą
Jei. buvo lietuviškai pradė riuos kiti mažai akį atkrei
Žmonės rugoja tiesą. Užtai pasileidėliai ir
Teismai. Balandžio 16 d. jęs ir paliovęs mokyties ir pia, o jei kuomet ir užsime daiktu, kad atsirastų geras likais ir tokiais tik nori pa sumažėjo.
Vilniaus teismo rūmai, luo sunku tikėt, kad greit pra na, tai su pašaliniais tiks lietuvis, kuris pasišvęstų vi silikti visados. Išreiškė taip ant kepėjų, kad nesirūpina atsimetėliai jo neapkenčia.
mų atstovams dalyvaujant, moks, kiek reikia, kad ir la lais — savo partijos reika sa širdim ir darbuotųs pas pat paklusnumą savo dva gerai nukept, o žydai 2 net Kalba su paaiškinimais, Tė
Mokytoją apmoka siškai vyriausybei, ypatin neriasi iš kailio, kad tik vas Kazimieras aiškino taip
svarstė valstiečio Andriaus bai stengtųsi.
lams paremti. “Naujoji Sro mus.
Urbanavičiaus bylą. Urba 2) lietuvių, nepanorėjusių vė”, nesikišdama į savitar miestas. Duoda knygas, po- gai savo gerbiamam klebo žmonėms įtiktų, ką liudija prieinamai, kad aleivienas
navičius buvo kaltinamas, lietuviškai religijos moky pes partijų rietenas, tarp pierą ir viską, kas yra rei nui kun. J. Kurui ir vysku Velykos. Žydai nenumiera- aiškiai suprato viską, rodos
pastatydavo
kad dirbęs ir laikęs Švenčio ties, tikrai yra, bet žinau kito ko pirmutinę vietą duos kalinga. Kambarys mokyk pui M. J. Hoban’ui. Griau vo gerai kiek duonos palikt klausytoją
nyse, Bukovskio namuose, faktą, kuomet nepasitenki religijos klausimui, kiek ga los gražus, apšviestas elek du buvo žiūrėti, kaip visi, nedeliai, o žmones juodos prieš kokį paveikslą kuria
sprogstamuosius daiktus di nęs mokinys aiškiu pasaky lima, nesileidžiant į scholas triką. Žinoma, raudonkakla- vyras į vyrą, atsistojo ir duonos jieškojo, kaip gyduo me kiekvienas galėjo maty
delės galybės. Urbanavičių mu, jog jis jau lietuviškai tikos sofizmus. Daugiau rū rišiai visai jos nelanko, o karštai išpažino savo tikėji lės; radę neniekino prasčiau ti, kokiame jis padėjime
nuteisė 3 metams sunkiųjų mokęsis ir jo tėvai nori, kad pinsimės religijinio jausmo karštiems tautiečiams jos mą ir apskelbė protestą sios ir kiečiausios. Štornikai, yra. Per paskutinį pamoks
darbų ir atėmė iš jo visas religija ir toliau jam butų gvildenimu, negu teologijos nereikia. Mokyklą lanko be prieš globėjus už pavedimą matydami kad ant knygu lą žmonės verkė, gailėjos,
veik visi pažangus, geri jau bažnyčios lenkams niezalež- čių jiems nuneša, mėsą par norėjo, kad da su mumis il
teises.
lietuviškai aiškinama, kun. tezių aiškinimu.
Kaip žinoma, popiežius ni vyrukai. Yra taip-pat ke ninkams. Priešingu tam pa duoda brangiau 2 arba 3 ginus butų, ilgiau kalbėtų.
Jei. pareikalavo patvirtinti
Teismas. Vilniaus teismo
savo ensiklikija “Pascendi lios mergaitės. Mokykla pa sirodė tik... vienas atska centais ant svaro; taip daro Tėvas Kazimieras pagyrė
to
noro
per
mokyklos
direk

rūmai, kaip praneša “B.
gregis” pasmerkdamas mo siliko įvykdyta kun. J. Ha- lūnas; kitas sumurmėjo, kad ir su kitais daiktais, taip Baltimoriečius, sakydamas,
V.”; nuteisę uriadniką Ba- torių. Nemokant kapelionui
dernistus, pastatė tokį arba laburdos. Mano nuomone, ir jis esąs priešingas, bet kad kas turi pinigų tai bėga kad pas mus radęs “katali
ranovskį už ėmimą kyšių lietuviškai ir tokiuo budu
pas italus arba prusus: mat kiškiausią parapiją Ameri
— arba. Arba phisophani butų geriau, kad atsirastų nedrįso atsistoti.
vieniems metams sunkiųjų reikalaujant patvirtinti no XIX šimtmečio su moksli geras mokytojas, kuris mo Toks užsidegimas buvo ten imti ant bargo kaip ir koje”.
darbų ir atėmę iš jo visas rą mokyties lietuviškai, man
rodosi ir labai norinčiam ninkais arba jis t. y. popie kėtų ir muzikos. Gal galėtų tuo stebėtinesnis, kad dieną sarmata. O pas savuosius tai Atsisveikindamas paliko
teises.
žius. Šis laikraštis bus, tarsi paimti vietą drauge ir var prieš tat Aponas ir kiti par madoje. Gaspadines laiko mums brangią dovanėlę pa
lengvai
gali
noras
pražūti.
Taip-pat teismo rūmai
atbalsis viso to, kas dedasi gonininko prie lietuviškos sidavėliai šaukė mitingą to burdingierių 10 ir 12, ir kiek minklėlį — misijų Kryžių,
Kįla
dar
klausimas,
kodėl
nuteisę Baranovičių, gelžke
je pačioje salėje ir su pagei vienas jų turi knygutę, tai kurį žmonės labai noriai
šioje srityje plačiame pa šv. Jurgio bažnyčios.
lio stoties kasininką\Giago- šiuo tarpu kaip tik abudu saulyje, bus kaip ir koks
Mokinys.
ba niezaležno “vyskupo” iš vienos, tai iš kitos krau lanko. Ištikro, pamatęs tą
levą šešiems mėnesiams tvir Rygos vidurinių mokyklų nervas, vienijąs mus lietu
Hoduro ir jo “parobkų”: tuvės; todėl gaspadinė turi kryžių, atsimeni ir rodos
tumos už tai, kad jis \išaik- kapelionu nemoka lietuviš vius su religijos judėjimu
Mickevičiaus ir da kito ko žinot, katram iš kur parnešt. girdi šiuos misijonoriaus žo
CHICAGO, ILL.
vojęs 1,630 rub. vdldžifcs pi kai? Juk augštesnioji dva Europoje, kad neliktų Lie
kio, neva neseniai atvažia Pirmutinis toksai aprūpini džius: “bukit geri, gražiai
siškių vyresnybė tikrai žino.
nigų.
\
Lietuvių Darbininkų Drau vusio iš Lietuvos “kunigo”, mas prasideda apie 5 va gyvenkit, pildykite Dievo
V jog didžiuma Rygos katali tuva ūkanose glūdinčia oaza.
gija
kalbino žmones neiti visai į landą ryte ir vakare gali pa prisakymus”! Duok Dieve,
Neleido. Pildąs laikinai kų—lietuviai, jog jų skai- Nors musų visuomenė toli
Vilniaus gubernatoriaus pa\ čius smarkiai aug? . kartu atlikusi nuo europiečių gy Vakarinėj miesto Chica parapijos mitingą. Pamatę, matyt gatvėse gaspadines, kad taip visi gyventumimc,
reigas Podjakonovas, kaimdauginasi ir lietuvį- moki- venimo, nuo jų rupesnių ir gos dalyj, kaip žinoma, gy kad žmonės neklauso suve bėgiojant apkabinus glėbį kaip mus mokino.
Ant. Ramoška
pastangų, bet pavienių as- vena daug lietuvių. Lietu- džiotojų, ir “trusteesai” priešai save; nešasi,su pun
rašo “G. Codz. >> neleidęs Vių skaičius.
j’
1^

kito kalbą. SaYoma, kad
H. Senkevičius. tapo garsus. Kalbėdavo apie
go ir tikrojo blaiviniuko
Iš Miešti) ir Miestelių. kunigo, kokią mažai teturišitie bandymai nusisekę ge
jį ir Pagrabiuose ir PanikVARGONININKAS.
riausia už visus kitus tos rą
liuose: “Klenys kaip Kle
me. Daug gero butą galėjęs
šies mėginimus.
nys! Bet kaip ims žaist, tai
Brooklyn, N. Y. Geg. 21 d. nuveikti. Neilgai pas mus
Sniegas
buvo
sausas,
ir Ponui Dievui patinka ir
išvažiavo į Lietuvą Jonas viešėjo, bet visi matėme ir
H Pasiekė Vesuvijaus dug girgždantis ir nelabai gilus o
žmonėms smagu!” Kiti-gi
Raudonaitis, vedęs. Laikė girdėjome jo uolumą, jo
ną. Londono mokslininkai Klenys turėjo ilgas kojas,
klausdavo: “Bijokis Dievo,
jis čia krautuvę. Yra linkęs darbštumą, jo troškimą mu
labai užinteresuoti nepa taigi žingsniavo smagiai Kleny, kas sėdi tavyje1?” Ir
prie verteivybės, todėl Lie są laimės dvasios, taip ir kū
prastu Italijos Karališkos iš Pagrabių į Paniklius. Tuo ištikiu ją buvo kas tokis ta
tuvoje galės šiokią tokią no.
Observatorijos prof.Malados smagiau žingsniavo, kad iš me sudžiuvelyj su ilgomis
pranionėlę įsisteigti. Am Per pamokslus ir parkalIlZr
apsiskelbimu kad jis su savo rodė, jog ateina didelis šal kojomis. Dar Melnickiui gy
žiaus 43 metu. Nuo pat pra bas džiaugėsi musą bažny
asistentu Varvazze’u nusi tis, jis-gi buvo menkai apsi venant, užvaduojant jį dide
džią p. R. buvo “Draugo” tėle, musą gražum altorium,
leido 1000 pėdą į Vesuvijaus taisęs: trumpas švernelis, lėse šventėse ar atlaiduose,
skaitytoju ir sykiu kores bet užvis, kad pas mus yra
ugniakalnio kraterą ir pa dar trumpesnė ant viršaus tarpais visiškai užsimiršda
■M
pondentu;
pristatinėjo “Blaivininką Draugystė”
siekė jo dugną.
skrandutė, juodos gelumbi vo prie vargonų. Tat pa
mums dažnai žinelių iš savo Skatino visus prie blaivy
Prof. Malada pasakoja, nės kelinės ir ploni lopyti prastai atsitikdavo viduryj
bės, nes matė didžiausią šal
kampo.
kad tą kelionę atlikti ėmė 9 batai. Apart to rankoj jis sumos, kuomet bažnyčioj
tinį visą vargu ir nelaimią
Laimingos kelionės!
valandas laiko ir vargiai tik turėjo fleitą, ant galvos žmonės įsimelsdavo, kuomet
girtybėje.
galėję atlaikyti didelę gazą skrybėlę su vėjo pamušalu, smilkalo kvapas išsiplatin
Montreal Canada. Vieti
Įsidėkite a. a. kun. Juoza
smarvę. Jiem pasisekę nu- pilve porą arako stikliukų, davo po visą bažnyčią, kuo
nis klebonas kun. S. Kučas, po pamokinimus giliai į šir
fotagrafuoti įvairias ugnies širdyje džiaugsmą, o dvasio met užgiedodavo viskas, kas
kaip kad sakosi paliktame dis, kaipo jo testamentą
masas, kurios bepaliovos je svarbias tam džiaugsmui tik gyvavo, kuomet įsižaizlaiške, išvažiavęs Lietuvon. mums paliktą. Buvo karštu
siaučia po kratero gelmes. priežastis. Vat šiandien iš davo pats Klenys, o pamal
Tai-gi vietiniai lietuviai ir garbintoju Švenčiausios Pa
Prof. Malada įsodinęs ant ryto parašė su kanauniku dos, kartu su skambučių
vėlei liko be dvasiško vado nelės. Radęs pas mane da
kratero dugno Italijos vė Krajaucku kontraktą, kaipo balsais, varpą, kartu su kve
vo.
J. Rep.
neapdarytą paveikslą Švč.
luvą. Į viršų išsikelti ėmę busiantis Peniklią vargoni pėjimu miros, gintaro ir
I
Hamilton, N. Y. Šis mies Panelės Aušros Vartą, do
tik 3 vai. laiko.
ninkas. Jis, kursai iki šiol kvepiančią gėlių, su sping
telis papuoštas visokiomis vaną Kunigaikštienės Radvi
H Susekta Rusijos laivyno valkiodavosi, būdavo, tar sėjimu žvakių ir monstran
augštomis
mokyklomis. lienės, tuoj pats davė apda
3pwą«rmaištas. Iš Helsingforso pra tum koks čigonas, iš smuk cijos žvilgėjimu, kaip per
Čia vien pamatysi mokinius. ryti, kad kuogreičiausiai bu
neša Berlinan, kad tenykš lės į smuklę, iš vestuvių į imdavo žmonių širdis, kad
Aplinkui miestelį gyvena tą bažnyčioje iškabintas.
čiam porte Rusijos policija vestuves, iš kermošiaus į rodėsi visa bažnyčia lėkte—
puikus ūkininkai, kurie už Tikri galime būti išganymu
susekė jūreivius besiren kermošių, iš atlaidą į atlai lekia ant sparną į viršų. Ka
siima pienininkyste, kiauši- a.a. kun. Juozapo, nes Vieš
giant pakelti laivyno maištą, dus, jieškodamas uždarbio nauninkas, tai nuleisdamas,
JOHN WHITE,
ninkyste ir apinią augini pats Dievas tikrus Švenč.
Jūreiviai buvo padarę plia- ant fleitos, arba ant vargo tai pakeldamas monstranci
Suvienytą Kalnakasią Unij os Prezidentas.
mu. Viduryje miestuko guli Panelės garbintojus jaunys
nus išžudyti laivyno oficie- nų, ant kuriu grojo geriau, ją žemyn iš pasigėrėjimo
gražus parkas su dideliais tėje pašaukė, kaip va: šv.
rius, apvaldyti laivyną ir negu katras iš aplinkinią užmerkdavo akis, o Klenys
medžiais. Į žiemius guli dai Kazimierą, šv. Stanislovą
gubernatorius
Tener
pasky

jis
tiesą
kalba.
Bet
užtai
pas
pakelti maištą, — panašą vargonininką, turėjo dabar, darė tąpat viršuje, ir rodėsi
lus ežeras, turtingas žuvi Kostką, šv. Alojizą, kad pa
nebuvo nei mažiausio rė 20 dieną birželio nelai Juodąją jurią buvusiam lai pagalios, apsilikti Ponik- jam, kad vargonai patįs žai
mis. Miestukas guli lygioje saulis nesuterštą ją širdies, Į R
mingo Vincuko ekzekucijai.
liuose ir pradėt rimtai gy džia, kad dūdą balsai kįla,
vietoj, bet aplinkui kalnuo kad galėtą tarnauti Jo Mo krislelio doros; jis buvo di Gaila mums Vincuko, bet vyno maištui.
vent savoje pastogėje.
tartum bangos plaukia, kaip
St. Imbras. delis melagius.
ta. Lietuvią čia nesuėjau, tynai.
Tečiau apie tai laiku kas
labiausia
gaila
jo
suvargu

“Šalt.” Nežiūrint to viso, jis la
bet girdėjau tris kalbant lie
tai pranešė policijai ir maiš Namai, daržas, šimtas upės, liejasi, kaip tvanai,
sios
šeimynos,
kuri
už
jį
taip
bai mokėjo patraukti prie
tuviškai. Fabriką nėra, vien
to plianai nuėjo vėjais. 40 penkiasdešimts rubliu me skverbiasi kaip šaltiniai,
daug
turi
kentėti.
-.j
Į savęs netik jaunas mergi
f
tik lauką darbai. Gyvento
jūreivių areštuota. Maišto tinės algos, asmens svarbu varva, tartum lietaus lašai,
nas, bet net užaugusias mo Kairiarankiai yra genijai. išdavėjas, bijodamas revo- mas, kaip ir pusiau dvasiš kad pripildo visą bažnyčią,
jai grąžąs ir turtingi. To
IS AMERIKOS. teris ir į jąs įsimylėti. Pasta
liucijonierią keršto, pats sa kio, užsiėmimas Dievo gar ir apačią, ir priešais altorių,
liaus į pietus HubbardsviOrange,
N.
J.
Metodistą
bei, kas-gi to nepaguodos“? ir smilkalo durną kamuo
ru laiku, prieš Avis Linnell’ve nusižudė.
llėje ir Brookfield’e lietu
pastorius,
Dr.
W.
A.
Frye,
(j
Neperseniai dar koks Rau liuose, ir saulės šviesoj, ir
iutės mirti, jis ant syk turė
viai tarnauja prie geležinkeapskelbė
iš
sakyklos,
kad
di

f Kynijos paskolė. Pasta las, ar Motiejus iš Pagrabių, žmonių sielose vienos bai
suvadžiojęs net tris mer
lią, kiti gyvena ant ūkią.
Mainieriy straiko nebus! jo
dieji
genijai,
su
mažu
išėmi

ru laiku Amerikos piniguo kad tik turėjo porą margą sios ir iškilmingos, tartum
ginas, iš kurią viena ją,
Yra ir pasiturinčiu ūkinin
mu,
yra
kairiarankiai.
Jis
čiai būtinai nori prikalbėti lauko, skaitė poną Klenį už griaustiniai; kitos tartum
Wilkes-Barre, Pa. Geg. 18.1 Violet Edmands, buvo ir geką, kiti turi nuosavias faržada
suorganizuoti
net
kaiEuropos piniguočius suteik nieką — dabar prieš jį žmo žmonių giedojimas, gyvais
— Pagalios triją-distriktu raį turtinga, ir visas jis žamas. Dar neseniai atvyko p.
riarankią
draugiją.
Draugi

ti Kvnijai $300,000,000 pa- nės kepures imsis — ir dar žodžiais kalbantis, trečias
kietąją anglią mainierių at- dėjo vesti. Galutinai jis ir
Matulaitis iš Sheboygan’o ir
stovai konferencijoje su pasirįžo apsivesti su turtin- jos nariai turėsią sveikinties skolę. Rusija ir Japonija tokioj didelėj parapijoj — saldus, smulkus, išsibarstęs,
nusipirko ūkį.
darbdaviais susitaikė ir mai- giausia — Violet Edmands. kairiąja ranka. Žinonja, kai prie Kynijos paskolės šaltai tai ne šiaudą kūlelis! Se tartum rožančiaus poterė
Ir aš norėčiau čion apsi
nierią straiko jau nebus. —ITečiau jam stojo skersai ke- riarankiu yra ir pats Dr. atsineša. Jeigu jos atsimes niau jau Klenys dūsavo tos liai, arba lakštingalos čiul
gyventi, jeigu atsirastą man
Frye.
tą, tai Kynijos paskolės vietos, bet kol gyveno senis besiai. Ir po mišią nulipda
pagelboje kokis vyras su Darbas kasyklose prasidės 1 ig. jo suvadžiota jauna ir pa- Savo žodžią patvirtini viltis dingtų. O be tos pas Melnickis, nebuvo ko nei vo Klenys nuo viršaus ap
seredoje gegužio 22 dieną. sižymėjusi savo gražumu,
kokiais 500 dol.
Tatai tiek prigązdinęs vi- konservatorijos mokinėAvis mui, Dr. Frye prirodo, kad kolės Kvną respublikai tik svajot apie tai. Senio pirš svaigęs, su žvilgančiomis
V. Strygas.
tai buvo atgrubę ir blogai akimis — ir kaipo prastas
sos valstybės pramonę mai- Linnelliutė. Todėl jis nusi- jeigu žmogaus smegenįs la rai prieitą galas.
žaidė, bet kanauninkas už žmogelis, sakydavo ir galvo
nierią tikras straikas neįvy- pirko aštriausią nuodą, cva- biau išsidirbę kairėjėj gal
IŠ LONDONO.
vos
pusėj,
tai
žmogus
esti
jokius pinigus nebūtą jo davo, kad nusidirbo. Kanau
ko. Todėl visiems prašvito nide of potassium, sakvdaprašalinęs, nes pergyveno ninkas zokristijoj įspraus
Balandžio 21 d., vakare, akįs, nuslinkus tam pavojui mas, kad jis norįs nunuodyti tiesiarankis; jeigu-gi smegeĮDOMIOS
ŽINUTES.
davo jam į ranką šiek-tiek
kartu dvidešimts metą.
tuoj po Litanijos buvo gedu šalin. Nors mainienai susi savo šunį, kuomet tuos nuo nįs labiau išsitobulinę dešiBet kuomet kanauninko pinigų, šiek tiek pagyrimą
lingi Mišparai už dūšią a. a. taikydami nedaug telaimė dus jis pirko kaip tik Li nėjėj galvos pusėj, tai žmo Philadelphijos mokyklą
kun. Juozapo Montvilos, o jo, užtat nieko ir neprakišo. nne]]įu^s
nunuodijimui, gus esti kairiarankis. Dėlto valdyba (School Board) pa bėris taip sunkiai jam įspy į ausį, o jis ėjo į žmonių tar
rė į šoną, kad už trijų dienu pą, kurie tik margavo ties
ant rytojaus egzekvijos su Susitaikymo aktas maž- ppįe į0 vėliaus ir pats Ri- ;ai kairiarankiai esą protin
naikino
visas
mokinių
broli

pasimirė, nedvejojo ponas bažnyčia — ir jau ten kepu
Mišiomis. Po Litanijos kaip daug toks: mainieriai gau- cĮjesons prisipažino. Žodžiu, gi ir tankiai atlieka didelius
jas
vidutinėse
mokyklose
Klenys melst kanauninko res prieš jį nusiimdavo, no
tik vietinis klebonas kun. na 107o pakėlimą algą, bet Richesono gyvenimas nuo ir genijališkus darbus. Gera
(high schools).
vietos, o kanauninkas nea rints kampininkavo Pagra
Matulaitis paminėjo, kad jie nustoja privilegiją taip I pat vaikiščio dieną išmar naujiena kairiarankiams.
----- o-----bejojo jo priimt, nes geres biuose ir stebėjosi iš jo.
bug pamaldos už dūšią a. a. vadinamos “sliding scale”,|gintas
nedorais ir
ir nesąži
nesąži
gintas nedorais
Perniai
į
didelį
Londono
nio vargonininko nebūtų ir Bet Klenys ėjo prieš baž
kun. Montvilos, tuoj visa t. y. nuošimčią, kada žymiai ningais darbais. Kokį vedė
uostą
neatplaukė
nei
vienas
mieste radęs. Iš kur Klenys nyčią nedėlto, kad išgirst:
bažnyčia pravirko, nes kun. pakįla anglią kainos; santai gyvenimą, tokią sutiko ir
Iš Visur.
laivas,
turįs
ant
savęs
Ame

įgijo tokį mitrumą prie flei “Ei, žiūrėkite, Klenys ei
Montvila, kad ir trumpai čia kos kontraktas padaryta 4- mirtį. Tepasimokina iš to
rikos
vėluvą.
tos, prie vargonų ir kitų na!”, bet dėlto, kad pamaty
pasidarbavo, bet savo uolu iems metams; ir unijos pri msiančioji karta.
ar
—
—
o
----H Graikai šaukiasi .prie
instrumentą, ant kurių ga ti tą, kas jam buvo bran
mu, gražiais pamokslais ir pažinimas beveik palikta po
Amerikoje
šioje
valando

Italijos.
Attenai,
Graikija.
lėdavo žaisti, sunku buvo giausia Pagrabiuose, Pa nik
Moterįs policistai.
prakalbomis visą širdis pa senovei.
traukė. Jau buvom girdėję Šiaip ar taip. Tečiau vis-gi
Indianapolis, Ind. Pagar Graiką laikraštis “Acropo- je sulygintiniai mažiau iš žinoti. Neįgijo to po tėvui, iuose ir visame pasaulyje,
apie “Titaniko” nelaimę, ku reikia džiaugtis, kad tie juo sėjęs savo prielankumu žmo lis” išspausdino graiką atsi geriama alkoholio, nekaip nes tėvas, kursai paėjo iš tai yra Onutę, strikoriaus*'*
Nežiūrint, Pagrabių, jaunu būdamas dukterį iš Pagrabią. Įsisegė
riuo iškeliavo gerbiamasis di debesįs jau nuslinko. Nes nėms, šio miesto majoras S. šaukimą prie Italijos val prieš 30 metų.
svečias, bet vis dar tikėjo jeigu butą buvęs apšauktas L. Shank, kartą juokais išsi džios, kad pastaroji jokiu <ad smuklių yra daugiau ir tarnavo kariumenėj, senat jam į širdį, tartum replėmis
mės, gal da išsigelbėjo, bet straikas, tai daug nelaimią tarė, kad moterįs policistės budu neleistą sugrįžti turką svaiginamu gėrimų išdirba vėj suko virves ir žaidė tik ir savo akimis, ir savo lupo
kada pamatėm juodą kata- jis būt pagaminęs, o straiko nemažai padarytą miestui kariumenei ant turkišką sa ma apsčiau, blaivybė tečiau ant pypkės, kurią tolydžios mis, ir savo šviesiu veidu.
Patsai Klenys, retose va
lą, kuriąs nūdien užėmė ita platinasi.
laikė įsikandęs.
falį, išnyko visą viltis.
pasekmės gal būt buvę labai gero.
----o
-----O jisai iš pat jauną dieną landose, kuomet išmintingai
Kun. klebonas trumpai pa abejotinos, ypač atsiminus,
To ir tereikėjo. Tuojaus lą kariumenė. Laikraštis sa
žiūrėdavo į pasaulį ir kurio
minėjo grąžą gyvenimą kun. kad prie unijos pridera la moterą kliubą komitetai bū ko, kad turką kareiviai la Pirmu kataliku, užėmusiu klausė, tik kur žaidžia..
augštą
vietą
Suv.
Valst.
vy

Bernioku dar būdamas ėjo se matė, kad strikorius jam
Montvilos, kuris, netekęs bai mažas mainierią skait tinai užsispyrė tą teisę įgyti bai vargina ir persekioja
riausybėje, buvo Roger B. ant višką dumplių minti jos neduos, mąstė, kad ge
Lietuvoje vietos, iškeliavo lius. Už santaiką uoliai sto ir nuolat su tuo klausimu graikus.
Amerikon nesivvdamas pas jo unijos vadovai. Tr gerai klibino majorą. Pagalios ma flCamegie’us grafas. Pa Taney, kursai buvo justici Melnickiui į Paniklius, kur riau butą apleist ją, bet su
kui dolerį, bet vien skatina darė!
joras Shank išpildė ją reika ryžiaus laikraštis “Le Jour jos ministeriu nuo 1831 iki sai matydamas jame norą baime matydavo, kad nega
mas savo jautrios sąžinės Pastorius Richesonas nužu lavimą ir prisakė policijos nal” paduoda žinią, kad Ita 1835. James Campbell buvo prie muzikos, parodė jam, lės to išpildyt ir dideliai su
pildyti savo pašaukimo prie
viršininkui priimti moteris į lijos karalius Emmanuelius krasos ministeriu nuo 1853 kaip reikia groti vargonais. sirūpinęs sakydavo: “Ei, tai
dytas.
Tr už trijų metą Klenys jau užkerėjo, niekaip neišrausidermes, darbuotis Viešpa
policistės, kiek jis matys bus esąs pasirįžęs žinomą Ame iki 1857.
o
grojo geriau už patį Melnic- iš širdies!” Dėlei jos turbut
Boston, Mass. Geg. 21. — ją reikalinga. Moterįs su
ties Vynvne.
rikos filantropą, Andrią
Bet Dievas pašaukė jį Iš panedėlio į utarninką vi tinka atlikinėti policistu pe Carnegie’ą, padaryti itališ ITolandijos jansenistą va kį. Paskui, kuomet į Pa gru nustojo valkiojąsis, dėlei jos
dovai paleido per referendu bius atsivilko kokie tai mu gyveno, o kuomet grojo var
pas save 15 d. bai. pačioje dumaktį, 12:17 valandą, reigas nereikalaudamos nuo ku grafu.
mą klausimą, ar jansenistą zikantai, pabėgo su jais. gonais, tai galvojo, kad ji
• jaunystėje, let pradėjus 5- Charlestoįvn’o valstijinia- miesto sau jokio už tai atly
kunigai gali vesti pačias, ar Valkiojosi su tąja kompani klauso, ir dar geriau groda
tus kunigystės metus, kad me kalėjime likosi nužudy ginimo. Tik ir “darbščios’
Minėtas laikraštis sako.
gal privalo pasilikti ir to ja ilgus metus, Dievas žino vo.
Amerikos nedorybės nesu tas baptistą pastorius Cla tos amerikietės!
kad tą garbė yra skiriama
liau vienstypiais. Jansenistą kur, žaidė turbut, kur pa •Tinai gi, išpradžią pamy
terštą jo nekaltos sielos ir renee Virgil Thompson RiCarnegie
’
ui
už
jo
įsteigimą
puolė: jomarkuose, vestuvė lėjus jį už jo “mitrumą”
sostinė vra Utrechte.
doleriai neatšaldytą jo karš eheson. Kaip pamena skai Vinco Bižiuko ekzekucija. Italijos Karžygių Fondo.
se ir bažnyčiose; tik kuomet prie muzikos, vėliau pamy
tytojai, praeitą rudenį, spa Praeitame “Draugo” nu
tos širdies.
draugai patriko, arba išmi lėjo jį dėlei jo paties — ir
Netekau, girdi, motynos, lio 14 d., Clarence V. T. Ri- meryje rašėme, kad Vinco H Bevielinis telfonas. Tš
VARGONININKAS.
rė, sugrįžo į Pagrabius, bė buvo jai tas ponas Klenys
tėvo, regėjau nužudytą savo ebesonas n.unuodijo savo my Bižiuko advokatas padavė Rymo paduoda žinias, kad
Pajieškau vietos. Kuriam dinas kaip bažnyčios pelė, už viską brangesnis, norints
brolį, bet taip skaudžiai to limąją Avis Liūneli iš ITva- peticiją
Pennsvlvanijos Italijoje atsiliko labai pasek
viso neatjaučiau, kaip dabar nnis, Mass.
“Board of Pardon” tarybai mingi bevielinio telefono iš gerbiamą kleboną bučiau sudžiūvęs — ir gyvendamas, ir veidą turėjo keistą, pa
Apie Riebesoną reikia pa prašydamas panaikinti Vin bandymai. Bevieliniu telefo reikalingaR — tad meldžiu kaip paukštis ant medžio, juodusį, trumpą švemeliua.a. kun. Juozapo mirtį.
grojo toliau, tarpais žmo ką, dar trumpesnę skranduGaila kaipo geros širdies sakyti taip: Jis buvo buk co Bižiuko mirties nuospren nu kalbėtasi tarp Monte rašyt sekančiu antrašu:
nėms,
tarpais Dievui.
Jos. Zujus,
žmogaus, gaila kaipo gimi lus, turįs gerą iškalbį ir mo dį ir pakeisti jo bausmę am Marie ir Magdelenos salų.
’) darbaR prie plytą.
Tr norints žmonės u žm oš
-•
500 Bj^adway,
naičio, Ret užvis gaila, kad kąs bile vieną savo pairau žinu kalėjimu. Tečiau tą apie 160 mylią tolio, bet kai
ėju
gandini
(Tv*
ant
7-to
pnal.)
t23
»i doro, pavvz- kianČia kalba įtikinti, kar prašymą taryba atmetė ir bantieji puikiai girdėjo vienetekom r
g— ■■

suvažiavimo (jo dar tilpęs straipsnis po antgal- lietuvaite akt<
jas visų kiekvieno skyriaus dir/tuvėš^ą, b© ko dirbtuvė ateisiąs ro^z ant'
nieka^ nešaukė)... eilėmis, viu “Kaip juos pavadint”. Šiomis dienomis į Hazledarbininkų. Unijos sulyg negali eiti — galime atsiim mat visi tapsią podjs!
<THE FRIEND)
Ar ilgai tokia revoliucijos bet tokiomis, kokiomis p. Straipsnis kaip straipsnis— ton’ą, Pa., sugrįžo pas tėvus
darbo, kokį kas dirba, tapo ti iš jos savo darbą ir tokiu
Katalikiškas Laikraštis
atmestos, vieton jų tapo budu laimėti, ko norime”. dvasia viešpataus Amerikos Vidikas mėgdavo polemi nieko įstabaus, bet žodžiai pasiilsėti p. Alena PaulausPašvęstas Amerikos Lietuvių
Pats zuoti, vadinasi, ne eilėmis, pavartoti prieš ‘Vien. Liet.’ kiutė vaidinusi melodramo
įvestos unijos sulyg pramo- Be to, daugelis darbinin darbininkų eilėse?
Katalikų Reikalam*.
nijos. Tai-gi senas unijų kų negali dalyvauti ptoliti- Bohn netiki kad abidvi I. W. bet eiliuota ir labai nesąrno- ir “Lietuvą” — tai tikrai je: “Deep Purple”. Pasta
— Organas 8. L. R. K. A. —
Išeina iš Wilkes-Barre, Pa., ka* reikalavimas atsakomo už koje, nes negali balsuoti. W. šakos įgytų kadanors jinga proza. Paminime apie inteligentiškai -pirmeiviški. raisiais metais jinai apvažia
mokesčio už atsakomą die Pav., moterįs ir vaikai netu daug narių, bet užtai, sako tai tik dėlto, kad parodyti, Minėtame straipsnelyje, ku vo visus didesnius Vakarų
ketvirtadieni*.
Visas korespondencijas, rastas, nos darbą tapo užmirštas, jo ri balso rinkimuose, neturi jis, industrializmo dvasia kokiais bergždžiais daiktais ris nors užima vieną laik Amerikos ir Kanados mies
pinigus už prenumeratą, darbus vieton pastatyti: “viena di
balso taip-pat ateiviai, ne augsianti ir stiprėsianti ir inusų cicilikai džiovina sau raščio špaltą, randasi štai tus nuo Chicago iki San
ar apgarsinimus visada reikia
koki išsitarimai: atžagarei Franeiseo ir Vancouver’ui.
delė unija”, “laisvoji pra tapusieji dar piliečiais, ir tapsianti nemaža galybe do galvas ir laiką aikvoja.
siųsti šiuo adresu:
vis, provokatorius, užkerė Visuose tuose miestuose pamonija” ir “vieno skriauda tokie darbininkai, kurie am lerio žemėje.
“DRAUGAS”
Nevv York’o savaitraštis tas, juodašimtiškas, pikta ir aktorė turėjo kuodidžiausią
yra visų skriauda”. Tai or žinai maino savo gyvenimo
Socialistų
“
Katekizmas
”
.
“
America
” patalpino Re nesveika galva, nusidėvėjęs, ti melodrama ir musų jauna
314 E. Kilkit St.
Wllkn-8irii, Pi. ganizacijos pamatinės žy vietą. Tokių nestovinčių il
Biaurus yra burnotoj ai dakcijos Pastabose labai sugalvota kvailybė, pikta pasisekimą.
mės. Dėlto tai I. W. W. ne gai vienoje vietoje darbinin
Redakcija pasilieka saa teisę
mūsiškiai bedieviai: laisva karštą paminėjimą žuvusio pastaba, kvailiai ir smegenų P. Paulauskiutė yra duk
taisyti, trumpinti arba atmesti vi nori daryti jokių kontraktų kų yra daug ypač Amerikos
nei sutarčių su darbdaviais, vakaruose. Todėl ten tiek maniai ir cicilikai; dar bjau jo ant “ Titanic’o” kun. J. liga sergantieji ir keletas tė visiems Hazleton’o lietu
sa* prisiunčiamus raštas.
Laikas ir vieta raštų talpinimo yra priešingi taip vadina daug I. W. W. Jų akyse po resni — prancūzai ir italai, Montvilos. Ten paduota jo “mandagesnių” išsireiški viams žinomo p. Juozo Pau
pridera nuo redakcijos.
miems “uždarytiems fabri litika nesveria nieko, nes bet gal nėra biauresnių kaip trumpa biografija ir apra mų.
lausko. Jinai gimė ir augo
kams” (closed shops) ir ma jie negali joje dalyvauti. čekai. Atkaru yra skaityti šyta rusų valdžios persekio “Keleivis” žengia tikrai Hazleton’e. Pirm ketverių
blevyzgojimus tais žodžiais:
prie progreso... vienuolik metų pradėjo vaidinti ant
to stipriausią ginklą kovoj*' Tiesioginis veikimas jiems nešvarius
“Kaipo
persekiojimo to šimtmečio.
su augštesnėmsėmis k lėšo vienatinis prieinamas įran “Kovoje”, “Keleivyje” ir
scenos. Vaidino sekančiuose
kituose
cicilikų
organuose,
Tas Pats.
auka ir savo priedermių
mis gerai sutvarkytame kis atsiekti savą tikslą.
veikaluose: “A Certain Parauka jisai verias atsi
straike. Visutinis straikas— Negana to. Tiesioginių bet atkeriausia yra pažvelg
tv”, “A Woman who lived”
minimo
tai galutinė svajonė, prie veikėjai turi kitokį tikslą, ti į Amerikos čekų socialistų
ir “Deep Purple”. Krutu
“
Mažąjį
Katekizmą
”
,
kurio
kurios darbininkai gali pri nekaip tyrieji socialistai.
muose paveiksluose jinai lig
laiškai Redakcijai.
yra
mokinama
apie
dvyliką
LINKĖJIMAS.
Įvairiose
lietuvių
koloni

sirengti vien visutinėje pra- Jiems nesinori atiduoti vi
šiol figūruoja vadovaujan
tūkstančių
vaikų
čekų
socia

jose:
New
Yorke,
Chicagoje
monijos organizacijoje
sokią pramonįją į valdžios
Maloni “Draugo” Red.! čiose rolėse šiuose vaizde
listų
ir
anarchistų
mokyklo

27-am Seimui S. L. R. K.
ir
kitur
atsilieka
smarkus
Pradedant organizuoti I. rankas. Padalinimas krašto
Malonėkit patalpinti šį liuose: ‘Daisv’ (Vitagraph)
Tame katekizme yra protestai prieš rengiamą su mano laišką į laikraštį ir “The College Giri” (SeA. “Draugo” redakcija ir W. W. tapo nutarta šalin- į valstijas ir apskričius jų se.
leidėjai siunčia kuoširdin- ties nuo abiejų socialistų akyse neturi jokios vertės, skelbiame, buk nėra Dievo, varžymą ateivybės Ameri “Draugą”, kuriame noriu
lig).
giausius linkėjimus, kuo partijų vadovų.
Todėl pa bet užtai pasidalinimas su nėra dūšios, nei dangaus nei kon. Bet prieš Dillingham’o pasakyti keletą žodžių, lin Pasiilsėjusi pas saviškius,
gražiausios tvarkos ir kuo- čioje pradžioje prakilnesni lyg pramonijų atstoja viską. pragaro. Į klausimą, kas bilių protestuoja netik lie kui neteisingos korespon p. Paulauskiutė ketina vai
nodaugiausių nutarimų.
tuviai ir kitokie ateiviai — dencijos.
Socialistų Partijos nariai iš Jie sako, kad kiekvienas yra Dievas, atsako:
dinti krutamuose paveiks
Lai gyvuoja Susivieniji simetė iš organizacijos. Pa darbininkas turi dirbti pa
“Dievas yra žodis, varto protestuoja prieš jį didesnė
“Draugo” No. 19 tilpo la luose. Ji pasakoja, jog Ame
mas!
siliko dar Socialistų Darbo gal savo išgalėjimą ir dirbti jamas pavadinimui prasi dalis Amerikos spaudos. bai neteisinga koresponden rikos teatruose vaidiną ne
Lai gyvuoja delegatai!!
Partijos vadovai ir jie tai tik tokį darbą, kokį išmano manytos esybės, kurią žmo Tečiau nėra abejonės, jog cija iš Athol’o, rašyta kokio mažai lietuvių: vyrų ir mer
palaikė joje politikos prin geriausiai. Tai-gi vienos ir nės patįs yra įsivaizdinę.” jisai pereis per žemesnįjį tai p. “Adomo”. Bet kad ginų, tik jie pasiduodą sve
DAR APIE I. W. W.
kongreso butą. Atsidūręs Adomas rašydamas apsilen timais vardais ir vengią tau
cipą. Ant jų tuojau užsip.i1- tos pačios pramonijos darbi Kitas klausimas:
“
Ar
turime
kokias
prie

senatan jis gali suklupti. kė su tiesa, tai priverstas tybės klausimo. Jos pačios
Kas 19-me “Draugo” nu ta, kad bando pavergti or ninkai privalo susijungti į
dermes
link
Dievo?
”
Pagaliau, juk dar bilius rei esu rašyti maž-daug teisin vardas ant scenos esąs Limeryje buvo rašyta apie ganizaciją po politiškos par vieną bendrovę ir dirbti iš
Atsakymas
skamba
ši

kalauja dar prezidento už giau: 1) Ten pasakyta, kad llian Herbert, ir jinai esanti
“Industrial Workers of the tijos įtekme. Šie atsakė, kad vien savaijai gerovei.
World”, buvo paimta iš raš I. W. W. vadovai nori ati Be socialistų ir tiesioginių taip: “Dievo nėra, todėl ne tvirtinimo. Gi prezidentas musų “cicilikučiai” balan laikoma amerikiete. Svar
telių, tokių darbininkų judė duoti organizaciją anarchis veikėjų yra dar trečia revo- turime jokių priedermių vargiai užtvirtįs įstatymą, džio 6 dieną sumanę rengti biausią rolę po Maud Adams
varžantį laisvąją Amerikos prakalbas, — tas netiesa, Rostand’o vaikela: ‘Chantejimo žinovų, kokiais yra tams. Galop 1908 m. Sočia liucijonierių rųšis. Tie revo link Jo.”
O
kaip
skaitytojui
patiks
dvasią ir kenkiantį Ameri jie visai nei nemanė rengti cler’ vaidinanti lietuvaitė.
John Graham Brooks, E. T. listų Darbo Partijos vadas. liucijonieriai bando sutai
šitoks
pamokinimas:
kos pramonijai.
Devine ir H. S. Randolph. Danielius De Leon tapo ne kyti vienus ir kitus. Šalia
prakalbų, tik V. Vaitulionis Įdedame į šitą numerį du
“
Ar
reikia
imti
Dievo
var

Dabar pridedame daugiau įleistas į seimą. Neįleista nei tiesioginio veikimo jie pri
tą vakarą rengė prakalbas musų aktorės paveikslu. Ji
dą
dovanai?
(Atsakymas)
KO
NORI
žinių apie šitą naują organi kaikurių kitų atstovų. Šie pažįsta dar politišką judėji
ant “ Street’o” su mieriu So nai kalba gražiai lietuviškai
Taip,
nes
Dievo
vardas
ne

“
KATALIKAS
”
?
zaciją. Tas žinias suteikia atsimetė nuo Chicagoje už mą. Keldami revoliuciją
cijalistus paerzinti. Ir tokiu ir galėtų vaidinti svarbias
turi
jokios
prasmės
”
.
William E. Bohn (“Sur- megztosios organizacijos ir pramonijoje, jie nori tuo pa
Artinanties
S.L.R.K.A. budu pagal Adomo nuomo roles lietuvių teatruose. Ke
Prieiname
prie
“
katekiz

vey”, May 4, 1912). P. Bohn susirinkę vėliau Pattersone, čiu laiku paimti į savo ran
seimui, musų politikieriai nę išeitų “cicilistai” kalti? turių metų patyrimas įžy
mo
”
žiedo:
buvo vienas šitos revoliuci- N. J., sutvėrė kitą organiza kas dar politišką galybę,
2) Tai yra tas kad p. Ado miose rolėse tokiuose dide
sukruto “rupinties” Susiv.
‘
‘
Ar,
svetimoteriavimą
s
joninės organizacijos įstei ciją tuo pačiu vardu (I. W. vadinasi, trokšta, kad teis
gerove. Ir visus metus tylė mas labai meluoja, sakyda liuose teatruose, kaip Wayra
nuodėmė?
gėjų, taigi turi artimas ži W.). Šitos atskalos valdyba mai, policija ir kitokia vy
jęs “Katalikas” paskutiniu mas kad “cicilikai” užsimo llack’s New York’e, McVic—
Ne,
nes
susinešimas
su
nias apie ją.
gyvena Detroite; ją papras riausybė padėtų jiems revo
laiku (No. 19-tame) prirašė kėjo teismo kaštus. Juk kers Chicagoje ir kituose
kitos
lyties
žmonėmis
yra
Pradžia buvo šitokia:
veik pusę laikraščio “Susiv. drauge visi teisme buvusie gali būti jai geriausia reko
tai vadina Detroito I. W. W. liuciją peskmingiau ir grei
kiekvienam
prigimtas
daik

1904 m. šeši darbininkų Tečiau abidvi organizaciji čiau užbaigti. Tai Detroito
labui”. “Kat.” savo domą ji žmonės girdėjo teisėjo žo mendacija musų mėgėjų
tas.
..
”
Tolesni
pamokini

unijų vadovai susirinko susideda vien iš revoliucijo- I. W. W. šaka.
atkreipia į tai, buk “Drau džius, kad Vacį. Vaitulio- kuopelėms.
mai
apie
lytinius
santykius
Chicagoje ir sušaukė dides nistų, t. y. tokių žmonių, ku Tokie tai yra Amerikos
gui” nerupi Susiv. reikalai, niui reikia užmokėti kaštai;
nę konferenciją, į kurią už rie vienokiu ar kitokiu budu revoliucijonieriai, susiglau- yra taip begėdiški, kad ne bet tik pinigai. Norėčiau po kam dar visuomenę klaidin
kvietė trisdešimts šešis pa- bando sugriauti dabartinę dusieji po I. W. W. vėluva. drįstame jų nei spauzdinti. rą dalykų privesti kaip ti su melais, ir teršti laikraš
Susiv. Liet. R.-Kat. Am.
Tokiu tai nešvankiu penu
žengesnius darbininkų va tvarką ir jos vieton pastaty Reikia dar pridurtų jog
“Kat.” išleistoj ui rupi Su čio vardą. Juk laikraštis ne
čekų socialistai maitina
dovus. Konferencija atsili ti kitą, socialistišką.
tam egzistuoja, kad tokių
Lawrence’o straiko metu
siv. labas.
Reikalai.
jaunus,
nesubrendusius
sa

ko Chicagoje pradžioje sau Visus Amerikos revoliuci- Chicagos I. W. W. skaitė
Visuomenė, gal atmena, “Adomų” melagingas ko
sio mėnesio 1905 m. Nutarta jonistus reikia padalyti į apie 15 tukst. narių. Detroi vo vaikus. Tokiu darbu jie kaip pernai buvo sulaikyta respondencijas talpinti, bet
sušaukti seimą į Chicago 27 tris skyrius: 1, tyruosius to gi šaka gal nei pusės tiek gali užsitraukti ant savęs išmokėjimas mirtinės už a. tiktai tam, kad teisvbę rašy 27 TO SEIMO DELEGA
TAMS.
d. birželio tų pačių metų. (pure-and-simple) politiš neturėjo. Panašia revoliuci vien prakeikimą ir panieką. a. Tananevičių (“Kat.” lei ti.
Po atsiliepimu pasirašė W. kus socialistus, 2, tiesiogi jos dvasia yra persiėmusi Doras žmogus su atkarumu dėjo tėvą). Priežastis sulai
Su pagarba
Šis seimas — tai 27-ta me
gręžia
nuo
jų
savo
veidą.
D. Haywood ir C. H. Moyer, nius veikėjus (direct-actio- Westem Federation of Mi
M. Vasiliauskas.
kymo buvo tokia, kad a.a
tinė šventė musų S. L. R. K.
vadai unijos “Western Fe- nists) ir 3, tokius, kurie no ners. United Mine Workers
A. Kiekviena draugija kar
“Vien. Liet.” skundžiasi, Tanam buvo prirašytas prie
deration of Miners”, C. O. ri atsiekti tikslą sujungtu of America stovi netoli ką
S.L.R.K.A. persenas. Čia
Ne\v Britain, Conn. tą per metus daro pilną
Sherman, W. E. Trautman veikimu politikoje ir pra užpakalyje savo vakarų kad koks tai “nesveikas kįla klausimas: ar “Kat.”
Geg. 17, 1912. apyskaitą iš savo nuveiktų
žmogus” vardu Perkūnas ir
ir kitokių unijų vadovai.
bei veikiamų darbų. Musųbrolių. Patvirtina tai atvira “Laisvės” redaktorius Pru- leidėjas nežinojo savo tėvo
monijoje.
Guodotina “Draugo” Re gi Susiv. Seimas yra svar
Seimas atsiliko paskirtu
metų
ir
ar
rūpėjo
jam
Su

kalba daugelio delegatų į
laiku ir užmezgė naują or Tyrieji socialistai bando angliakasių konvenciją, at seika liepia žmonėms ne siv. labas, jeigu už nelegališ- dakcija!
bus tuo, kad mes perkratę
skaityti “V. L.”, “Lietu
Malonėkite
pranešti
mu

ganizaciją, pavadintą “In- susijungti į vieną didelę po silikusią praeitą savaitę
vos” ir “Darb. Vilties”. ką narį reikalavo išmokėji sų garbingiems draugams ir darbus praėjusių metų išsi
litišką partiją-ir su jos pa
dustrial Workers of the
gelba paimti į savo rankas Wilkes-Barre, kad velyk Vadinasi, pirmeiviai atkal mo mirtinės? Dar kitas da abelnai artimiausiems lietu dirbame planą veikimui bu
World”. Delegatų suvažia
visą valdžią, o paskui, turė grįžti darban be jokios su binėja žmones nuo pirmei lykas. Pareikalavus p. Ta- viams, kad pašventinimas siantiems metams. Šis sei
vo 186, atstovaujančių apie
dami valdžios mašineriją tarties su kompanijomis, ne vių laikraščių skaitymo. nan. už savo tėvą mirtinės, musų naujosios, lietuviškos mas, manau, užganėdins de
90,000 darbininkų, nors gal
kaip pristoti ant suderėtų “V. L.” už tatai labai rusti S.L.R.K.A. centro valdyba bažnyčios bus 30 geg. 10 va legatus, nes mes drąsiai ga
nei pusės tiek narių nebuvo savo rankose, užvaldyti bent sąlygų. Jie sakė, kad sugrį
nasi. Vieton pykti Brookly savo susivažiavime nutarė landą ryto. Ketina būti daug lime gerėties puikiais meti
unijose, kurios siuntė Sei svarbiausias pramonijas ir žę darban be sutarties, jie
no organas geriau padarytų, išmokėti p. Tanan. visus jo lietuvių ir draugijų — guo mą tvirtinti, kad niekados
varyti jąs visuomenės gero
man delegatus.
vei. Jiems darbininkų są gali kelti straikus bent kur jei nepriiminėtų daugiau į tėvo įmokėtus į Susiv. pini dotini lietuviški kunigai vi į S. L. R. K. A. augimą, gali
Seime tapo nutarti kai
jungos geros tiktai tiek, kad ir bent kadą ir tokiu budu savo skiltis raštapalnikių gus. Toks centro valdybos sos Naujosios Anglijos ir ma virtinti, kad niekados
kurie dalykai, tarp jų štai
pagerina darbininkų būvį ir varginti nuolatos kompani visokių Pinavyjų, Mikų Sta- nutarimas yra priešingas Ne\v Yorko aplinkinės šir taip daug narių nesirašė,
kas:
jas.
kenų ir kitokių rašytojų, ne konstitucijai, nes mirus ne- dingai kviečiame ir visi bus kaip kad šįmet, ir šie pasta
Tarp darbininkų ir darb rodo jiems kelią prie socia
rieji dveji metai tikrai buvo
Tai I. W. W. taktika. turinčių mokslo nei padoru legališkai prirašytam nariui maloniai priimti.
davių nėra ir negali būti jo lizmo. Socializmui įvykus, Kompanijos varo pramonimo pajautimo. Pirmasis ty netik kad jo mirtinės pavel Taipos gi visi kunigai, laimingi musų S. L. R. K.
kio sutikimo. Kova darbi unijos busiančios nereika ją, kad uždirbti kuodau
čiojasi iš maldos, kurios iš dėtojai negali gauti iš Su grįžtantįs iš Bostono Seimo A. Uz tai galima padėkoti
lingos.
ninkų su darbdaviais turi
giausiai pinigų; darykime mokino mus pats Išganyto siv. mirtinės, bet ir įmokėtų širdingai kviečiami, jei ne taktingumui centro valdy
Tiesioginiai
veikėjai
ne

eiti nuolatos, iki kol darbi
bos ir organui “Draugui”.
taip, kad ji uždirbtų kuoma- jas, antrasis visokią gyvybę į S.L.R.K.A. pinigų.
dienoje
pašventinimo,
tai
ninkai nepaims viršaus po nori kišties visai į politiką. žiausiai — sako jie. Visokie
Tai kodėl-gi p. Tanan. ne
Tiesa, ir pas mus buvo įvy
ant žemės išveda iš vandens,
nors
grįžtant
namon
—
nes
litikoje ir pramonijoje. Ne Jie jos nesupranta. Jie sa įrankiai geri kovoje. Savv“būtent gazo” bakterijos, sugrąžina į S.L.R.K.A. iždą kelias iš Bostono į Pennsvl- kę nesusipratimai su kons
reikia susidėti su jokia poli ko: “Męs žinome tik savo tarpiai santykiai tarp kapi
gimusios pirm 458 bilijonų jam neteisėtai išmokėtų cen vaniją ir kitas vietas už Hud titucijos komisijos nariais,
darbą ir savo dirbtuvę. Mu
tiška partija, bet užtai rei
bet tai yra mažmožis, paly
talistų ir darbininkų yra metų (taip!), kiti “V. L.” tro valdybos pinigų? Jeigu
sų
darbas
reikalingas
visuo
son
’
o
upės
visiems
eina
ša

kia sutverti naują uniją, su
nuolatinė kova, todėl bent bendradarbiai kaip pradeda p. Tanan. ištiesų rupi S.L. lia New Britain’o. — Malo ginus su pirm trijų metų
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8 kp. Cleveland, Ohio.: Magdė
iai, idant ateityje organas nės komisijos sutaisytų, ne
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Ona Žvingiliutė, Antanina Politikienė.
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Urbanavičienė, Juozas Dublis, Jo 47 kp. Mt. Carmel, Pa.: Magdė
rganizacijos reikalams.
mums
rodo
IX
straips.
11
120
kp.
Stasys
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par., jog kiekvienas Susivie 10 kp. Philadelphia, Pa.: Kazys Antanas Belkauckas.
V. J. Kovas,
mesnius
žmones,
veikles

keviče,
Marė
Gumauskiutė,
Ade
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.L.R.K.A. seimo.
123 kp. Vytautas Silvinavičius.
A. Balanda,
50 kp. Cleveland, Ohio.: Barbė
sius su žmonijos reikalais, lai daboti, o užtėmijęs ne cė Zuikienė.
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musų tikėjimo ir tautos.
Ona Vilkiene, Vincas Zarskis, An- Stulgienė.
12
TU
Skyriaus
Jonas Alenskas.
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ji “Tėvynė” duoda S.L.A. mis pačiomis bertaininėmis mas laiko, dažnai pamesda
Marė Grebliauckienė.
Kazlauskienė,
Pranė Višniauskienė,
P.
Saulėnas,
107
kp.
sekr.
60
kp.
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5. Dvasiškas vadovas turi daugiau judėti. Tuomet Su- moketsim, tai tegul būna tas, 25 kp. Miners Mills. Pa: Juozas ročienė.
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procentą
arba
mo

damas
kitokio
darbo
ir
dirb

igsi leisti pačiam Susiv- už anuos 10c. kuriuos mo
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irvišliiti. kiiipilrodo ir kaip u'tviSiau, gerinu ir kur galima išsigydyti.
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N.
J.
3
kp.
20.50
S12
So.
4th
St.,
Brooklyn,
N.
Y.
99 kp. Antanas Šatas.
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33 kp. Ona Kalinskienė.
1.00
3.50 Duryea, Pa.
107 kp. Jieva Vaičiulaitienė, Aižė Valparaiso, Ind.
AP.i “T KITŲ SKYRIŲ sergantiems rūdijama skaityti lapie nervų, kraujo, inkstų,
36 kp. Mikas Remeika, Agota Miš2.50
•u’m.* ./. du',
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kevičienė, Ona Burauskiutė, Barbora Pridotkaitė.
nesveikumus
tumus ir k.
kitas
tas visokias ligas irt. t.
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Skutimo
Mašinaite
su
Petrulionis, Alena Petrulionienė, Uršė
Eynon, Pa.
4.00
18.01 Homestead, Pa.
ŠITOJ k
k.Ggje
ik je “DAKTARAS“ netik pamokina kur ir kaip išsigydyti, kaip būti 3
aveiku
veiku.
118 kp. Aižė Laukaitienė.
Blaužiuniutė, Barbora Stankiutė, Izaįuria kožnas vienas gali nusiskusti be Bfbet
tepsii sergėti.
[bet ir kaip nuo visokių ligų aps
Lavvrenee,
Mass.
97
kp.
17.50
Shenandoah,
Pa.
40
kp.
102.60
119
kp.
Jonas
Dičkus,
Kazys
Lazaubelia M. Pašukuniutė, Zosė Jurkevi
ĮJ
NORS TA KNYt
KNYt.A
A LABAI BRANGINTINA. lw*t
l»et kad prašant lietiniams
lietimams jų
jį išleido
nvkas, Hinolitas Petraitis.
2.00 jokio mokslo ir insipjovimo į 5 minu WLPliiladefpb;os
Chicago, III. 99 kp.
22.65 AVilmerding, Pa.
čiūtė.
apturėk, kuri*AI K iii: k i. (iu'ei laito visuomenės, tad kiekvienas jų apturės.
kur»- t.k r~t«iųs
ę-iatųij Bi
VAIKU
SKYRIAUS.
3.30
tas,
ir
jeigu
no

AVaterhury,
Conn.
40
k.
40 kp. Stasys Dovidaitis, Barbora
Cleveland, Ohio 50 kp.
19.71
re.i__
ienas štampas už pris.utitiiiio kaštu.. Apturėsi tuojaus.
tuojaus, tik visada re.t
—.«»\yu
.«eyuadresas
adresasteip:
teip:
11
kp.
Zofija
Valuckaitė.
rit
turėt
čystą
Zmitrienė, Marė Aušurienė įstojimą,
1.00
Cleveland, Ohio 8 kp. ’
70.40 Norvvood, Mass. 81 kp.
73
kp.
Klemensas
Zigmontas,
Vladas
Marė Laušinauskienė, Jieva Jurgelienė,
13.37 veidą ir sučė
New Britain, Conn.
11.00 Cleveland, Ohio 50 kp.
Aižė Gavulienė, Viktė Jakautienė, Ka Zigmontas, Magdė Zigmontaitė.
K.
J.
Krušinskas.
1.00 dyti pinigus.
Cumbola, Pa.
10.00 Waterbury. Conn. 91 kp.
trė Sakalienė įstojimą, Jieva Taukele^1117 Walrxut St.,
Philadelphia, Pa.*!
Mašinaitės par
S. L. R. K, A, Centro Sekr. Waterbury, Conn. 107 kp.
.50 siduoda
Chicago,
Tll.
15
kp.
28.00
vičienė.
su 7 ge
42 kp. Kun. Sel. Remeika. Marė .TanOV VYRA! IR MOTERYS, kurie nesveiki ir nori būti sveiki — išgydyti, tad kaip žodžiuBf
4.20 liaštėm, sidab
Amsterdam, N. Y.
1.50 Curtis Bay, Md. 58 kp.
^3 teip ir raš.i (iietuviškai) gali atsišaukti Į šitų tikrų Klinikų. Ateinančius priimama šiomis/^
keliuniutė, Zuzana Senuliutė, Pranas
SUSIV. L. R. K. A. KASOS
3.80 ruota rankena,
Bnrdine,
Pa.
122
kp.
Athol.
Mass.
5.37
wL
valandomis per Klinikų Daktarų:
Andriukaitis, Morta Cibulskiutė, Teofi
muilu,
šepečiu

^įkasdien nuo 10 iki 4 po piet. Nedelioj nuo 10 iki 3. Ltarn. ir Petn. vak. nuo 6 iki 8 vai.
Cambridge, Mass. 127 kp.
5.65
STOVIS
lė šileikiutė.
ku
ir
t.t.
už
$1.25.
Su
7
geliaštėm
ir
si

Viso
$3320.92
Lavvrenee, Mass. 52 kp.
2.20
44 kp. Vincas Žeimys.
už H-rą bertainį 1912 m.
dabruota rankena už 65c. Siąskite pi
47 kp. Juozas Norvičius,
Stasys
Westville,
IU.
1.88
Įeigos Vasario mėnesyj:
nigus “money order” arba registruota
Petruškeviče, Juozas Jaknleviče, Anelė
Chicago, III. 85 kp.
11,10
Vasikauckienė.
gromata.
Išeigos Vasario mėnesyj.
51 kp. Magdė Jurgelevičiūtė, Magdė Meriden, Conn.
1,10
J. GALECKAS,
TĖMYKITE LIETUVIAI.
šelevičiutė, Jieva Leskevičienė, Vincas Norwood, Mass.
40,30 Kun. B. Žindžius už a.a. Romaną Žiogą. 31 kp.
122 So. l-st Str.,
Brooklyn, N. Y.
150.00
Leskeviče, Magdė Laurinaitienė, Ona
Kelionė per jūres. Tūkstančiai
Montello,
Mass.
1.10
J. Vasiliauskas už a.a. Ad. Matulevičių ir Oną Oželienę 13 k. 300.00
Vienatinis Lietuvis Išdirbėjas
Leskevičienė, Motiejus Margeleviče,
tūkstančių
mūsų tautiečių ke
So.
Omaha,
Nebr.
38.70
Ona Margelevičienė, Ona BendoraviKun. J. Dumčius už a.a. Oną Kancerienę 241 kp.
150.00
Chicago, III. 101 kp.
7.20 Mot. Radauckas už a.a. Magdę jomoterį 31 kp.
čienė.
visokiu ženklu liauja į prigimtą šalį ir iš tenai
150.00
Lavvrenee, Mass. 52 kp.
2.60 Julė Murauskienė už a.a. Antaną jos vyrą 36 kp.
52 kp. Antanas Grigalis.
75.00
draugystėm, o y- atgal į Ameriką, o visi labiausiai
56 kp. Matas Latvenas.
i užganėdinti, kurie perka laivakor
Worcester, Mass.
1.60 Ona Rimkuvienė už a.a. Vincą jos vyrą 36 kp.
150.00
patingai: kokardų tes pas:
58 kp. Jurgis Stankeviče.
Coal
Dale,
Pa.
1.60
J. Vasiliauskas už kelionę Centro Valdybos susirinkiman 16 d.
60 kp. Teofilius Gavelis.
Išdirbėjas Kepu
guzikučiu meta4.00
61 kp. Jonas Arbačauskas, Juozas Waterbury, Conn. 11 kp.
Sausio 1912. Tikietas 9.00, 2 dienos 6.00, stempos, popiera
SODALITY
liavu, anameliotu
Old
Forge,
Pa.
5.24
Šventcekas.
rių, Kukardų, Vė
1.50. Viso
16.50
62 kp. Kazys Daunora.
ir padengtu celluWaterbury, Conn. 91 kp.
18.05 “Draugas” už Sausį 4196 egz.
174.84
liavų, Antspaudų,
65 kp. Jonas Prasauckas, Antanas Brooklyn, N. Y. 115 kp.
2.70 J. Rikteraitis už kelionę Centro Valdybos susirinkiman 16-1loid’u, šarpu, vė
Šimkus, Matilda Prasauckiutė, Katrė
O kodėl? Nes turi gerą prižiū
Dorrisville,
III.
12.10
ftarpų
ir
kitų
tam
’
12.
Tikietas
4.00,
2
dienos
6.00,
Stempos
2.00,
9
registr.
liavų ir Karunu.
V araškevičienė.
rėjimą,
parankią kelionę, kad tar
Shenandoah,
Pa.
4
kp.
1.60
66 kp. Stasys Sipkus, Kazys Jan
laiškai 1.08, eksp. 1.40, boksas “gold seal” 3.25; viso
17.73
Man pavestus dar tum kaip ir pačios kompanijos bu
kauskas, Zigmas Adomaviče, Antanas Shamokin, Pa. 12 kp.
4.70 Edvvard J. Bobbin, advokatas reikale a.a. Miko Tananevičiaus 5.00
STJAMSCKIHEBRAL panašių dalykų, i
bus atlieku artis
tų pirkę laivakortes. Siuntimas pi
Radaviče, Antanas Cvilikeviče, Jonas Fort Lauderdale, Fl. 42 k. n. 2.60
18.00
J. M. Tananevičia už a.a. Mykolą, jo tėvą 15 kp.
MONTREAL,CAM
tiškai.
Butvilą, Jonas Sabauskis, Kazys Su Philadelphia, Pa. 10 kp.
nigų greičiausias ir pigiausias pa
1.00
Reikalauk Kata150.00
Aižė Čižauskienė už a.a. Juozą, jos vyrą 61 kp.
kelia.
saulyj.
27.30
Cambridge,
Mass.
127
kp.
150.00
67 kp. Petras Niedvaras, Zuzana SaDr. J. Abromaitis už a.a. kun. Petrą, jo brolį 27. kp
. liogo..
4.70
taitė, Kazys Niedvaras, Teresė Preči- Maspeth, N. Y.
3 N. MAIN ST.,
nauskienė, Juozas Preikšą, kun. E. So. Boston, Mass. 21 kp.
1.10
1.507.07
Viso
Ežerskis.
WILKES BARRE, PA.
68 kp. Marcelė Simanavičienė.
$190.39
69 kp. Juozas Dobilas.
Išeigos Kovo mėnesyj.
71 kp. Vincas Marcinkeviče, Anta
Įeigos Kovo mėnesyj: .
50.00
nas Sugintaviče, Dzidorius Juškys, An
1.10 C. J. Krušinskas, alga nuo 23-1 iki 23-2-12.
Wanamie, Pa.
tanas Macijauskas.
Marė Metelynas, už jos motiną a.a. Anelę Kazlauskienę 17 k. 150.00
17.82
Kensington,
III.
13 N. Main St,
72 kp. Longinas Borisas.
150.00
3.20 Alena Laibinienė už a.a. Gabrį Laibinį, jos vyrą 61 kp.
75 kp. Kun. J. Kasakaitis, Alena Mi Norvvood, Mass.
7.25 SHENANDOAH, PENN’A.
kelevičiutė, Ąlena Rimarčinkiutė.
14.50 Juozas Šalčius, 50 kp. sekr. už 29 naujus narius I bert.
Nevv Yorfc, N. Y.
A.
J.
Gudaitis
51
kp.
sekr.
už
15
naujų
narių
126
kp.
3.75
79 kp. Pranas Briteris, Petras šilkus. Dorrisville, 111.
6.70
80 kp. Karolius Urbas, Feliksas BaJ. J. Hodell 10 kp. sekr. už 14 naujų narių
3.50
2.10
Curtis
Bay,
Md.
liukonis.
1
P.
Saulėnas
107
kp.
sekr.
už
13
naujų
narių
3.25
12.62
85 kp. Apolionija Ugintienė, Jokū Chicago, III. 15 kp.
SPUOGAI.
3.00
bas Janučauskis, Katrė Jankevičaitė, Waterhury, Conn. 71 kp.
1.50 J. Mikutavičia 24 kp. sekr. už 12 naujų narių
TIKRAS LENK1SZ AS LAGER.
Plėmeliai,
šašialiai ir visoki vei
3.00
Domicė Jurgelaitė, Pranė Keršulaitė, Baltimore, Md.
2.60 P. P. Mikalauskas 21 kp. sekr. už 12 naujų narių
Barbora Vitartaitė, Antanas Vasiliaus
A. J. Gudaitis 51 kp. sekr. už 6 naujus narius
1.50 do ir kūno nešvarumai pranyksta
Atkreipkite savo atidą in produktą, Jūsų tautiečio iš
.50 Step. Karvelis 56 kp. sek. už 5 naujus narius 42 kp.
kas, Julė Druktenienė, Leonas Saraus- Homestead, Pa.
1.25 kuogreičiausiai, jeigu tik kas var
dirbamą. Sandėliai Buttonwood, Wilkes-Barre ir
kis, Marė Širvidienė, Juozas Janu- Florence, Mass.
2.00 K. Bražinskas 38 kp. prez. už 5 naujus narius
1.25 tos pastilkas “Aknol”.
šauskis, Mikas Bukintas, Tadas M. Kensington, III.
Nauticoke, o bravoras Danvillėj.
2.60 K. Valukoniui, 61 kp. už 24 naujus dabaikta mokėt
.55
Tie tai viduriniai vaistai kuoStelmokas, Marė Druktenaitė, Juozas Jersey City, N. J.
13.54
Balandis, Katrė Bartkeinė.
Jurgis Kerys, už aa. Mykolą, jo vaiką 28 kp.
25.00 nogeriausiai iščystina kraują, o o Emil Malinauskas, Manageris Ir Prezidentas
4.10 Kun. K. Skrypko, už a.a. Liudviną Streinienę 94 kp.
86 kp. Vincas Savukas, Juozas Savu Poųuonock, Conn.
150.00 kaip žinoma nuo kraujo nešvaru n
Abu telefonai.
Brooklyn, N. Y. 115 kp.
kynas.
7.60 A. Katkevičia 77 kp. sekr. už 21 naują narį
5.25 mo visoki kūno nemalonumai atsi
87 kp. Kazė Endrišauskaitė, Petrė McKees Rocks, Pa.
5.50 V. Maeiulaitis 30 kp. sekr. už 16 naujų narių
4.00 randa. Šiuos vaistus reikia atskir
Žemantauskiutė.
Hastings, Pa.
13.50 A. Vaisiauskas, 127 kp. prez. už 13 naujų narių
3.25 ti nuo visokių tepylų (mosčių),
88 kp. Katrė Soliniutė.
90 kp. Vincas Pūtis, Marė Žilinskie
J. Nausėda už 10 naujų narių 2.50, ir sugrąžinta Onos Nausėdiukurios tik laikinai pagelbsti, bet
$111.48
nė, Petronė Švedžiutė.
tės
7.83
įmokėtus
į
III
skyrių
99
kp.
viso
10.33
pastilkos
“Aknol” panaikina
91 kp. Jonas Rakauskas, Kazys ViĮeigos Balandžio mėnesyj.
Ant. Šiugždinis, už a.a. Matą Mažeiką 7 kp.
150.00 amžinai visokius spuogus, plėmus,
šinskas, Antanas Lazdauskas, Vincas
Teisingiausia Agentūra Lai
21.30 Katrė Petrauskienė uža.a. Stasį, jos vyrą 7kp.
150.00 šašus ir taip jau kūno nešvaru
Vitkus, Geo. Žukauskas, Pranas Vai Waterbury, Conn. 71 kp.
11.54 Antanas Balanda už a.a. Elzbieta Rikteraitienę 107 kp.
noras, Vincas Žukauskas, Pranas Luk- N. Adams, Mass.
150.00 mus. Tūkstančius padėkonių turi
vakorčių ir Pinigų Siuntimo
ševiče.
Montello, Mass
2.00 C. Krušinskas, alga nuo 23-2 iki 23-3-’12.
50.00 me nuo ėmikų iš musų “Aknol”,
94 kp. Pranė Jonelienė, Petras Jona- Scranton, Pa. 83 kp.
Jau šešti metai kaip parduodu laivakortes ant espresinių
11.00
nes kas tik ėmė tuos vaistus, tam
šas.
ir
pačtinių laivų visų kompanijų, pagal pačių kompanijų čieEllsworth,
Pa.
1.00
Viso
$1.076.13
gelbėjo.
Bet
to
negana
;
reikia
pa

95 kp. Teofilė Benadikiutė.
nes. Pasažierius iš Lietuvos paimu iš pačių namų, nuo rube4.50
čiam pažinti tų vaistų gerumą.
97 kp. Aižė Milaševičienė, Marė Na- Oregon City, Oregon
žiaus, ar bent kokios vietos iki vietai Suvienytų Valstijų ir
varskienė,
Valerija
Svetulevičiutė, Chicago, III. 67 kp.
3,00
Jeigu negelbės, sugrąžinsime jėk
Išeiga Balandžio mėnesyj.
Amilija Graičiuniutė, Aižė Adomai So. Omaha, Neb.
kitur. Taipgi iš Amerikos ir į visas dalis Lietuvos ir kitur.
25.75
vieną tavo atsiųstą centą.
tienė.
Patarimai keliaujantiems ar norintiems keliauti
kuoteisin27.00
Rhone,
Pa.
Marė
Marčiulionienė,
už
a.a.
Kazį,
jos
vyrą
7
kp.
150.00
Kam-gi
rodytis
žmonėms
su
ne

98 kp. Anelė Zamblauskienė.
giausia ir dykai.
150.00 gražiu veidu? Kam-gi kęsti tuos
59.51 Aleksandra Jusevičienė, už a.a. Juozą, jos vyrą 2 kp.
99 kp. Petras Stirbis, Pranas J. Vo Wanamie, Pa.
Siunčiu pinigus į visas dalis svieto greitai ir pigiai. Gvaran27.30 “Draugas” už Vasario mėn. 4346 egz.
181.09 nemalonumus, o gal ir pajuoki
silius, kun. M. Krušas, Kazys Lemsar- Chicago, III. 85 kp.
gis, Karolius Ežerskis, Placidą Gailie Shamokin, Pa. 53 kp.
cija užstatyta Mass. valst. pas Bankų komisijonierių. Visokius
10.00 Barbora Šerpetienė, už a.a. Joną, jos vyrą 85 kp.
150.00 mus 1 Atsiųsk kuonogreičiausiai
nė, Ona Jerevičiutė, Stasys M. Poce- Reading, Pa.
pinigus mainau pagal paskutinių teisųjų piningų kursą.
14.00 •los. Kupčinsky už a.a. Agotą Žitkuvienę 40 kp.
150.00 $1.50 ir tuoj atsiųsime tau šimtą
vičia.
Darau visokius notariališkus dokumentus, doviernastis. Rei
Brooklvn, N. Y. 56 kp.
41.50 Kun. J. J. Kaulakis už a.a. Benediktą Adomavičių 10 kp.
150.00 pastilkų “Aknol” — lygiai tiek,
101 kp. Juozas Kalinauskas.
kale
kreipkitės raštu.
Westville,
III.
36.89
“
Draugas
”
už
druką
dėl
kasieriaus
7.25
103 kp. Antanas Kasperavičia, Skokiek reikalaujama tavo kraujo aplestina Rikienė, Adomas Norkeviče.
2.25
19.50
i
K.
J.
Bajorinas
104
kp.
prez.
už
9
naujus
narius
Donorą, Pa.
švarinimui. Neatidėliok, bet šian
105 kp. Juozas Raponkus, Petras Lawrence, Mass. 52 kp.
3.10 K. J. Krušinskas, alga nuo 23-TTI iki 23-TV-’12, 50.00, eksped.
dien indėk į kopertą $1.50, užre
Marčiulynas.
paliudijimų
4.88,
korespond.
5.80,
175
dūdelės
dėl
paliudi

Shamokin,
Pa.
12
kp.
26.25
gistruok ir siųsk mums tuo adre
107 kp. Magdė Valiukienė, Monika
101 Oak street,
Lavvrenee, Mass.
jimų 2.70, plunksnos ir juodyla90c; viso
64.28 sų :
2.50
šaknaitė, Juozas Gentanskis, Ona Stul- Ansonia, Conn.
gaitienė, Jieva Jurgienė.
150.00
Brancb offisai:
So. Boston, Mass. 21 kp
85.70 Jonas Karužas už a.a. Gertrūdą, jo motiną 42 kp.
Aknol Remedy Co.
111 kp. Mikas Lukas.
Vincas Maurukas už a.a, Jievą, jo moterį 46 kp.
150.00
Sugar
Notch,
Pa.
18.76
330
E.
15th
Street,
2) 27 Rogers st.,
I) 233 Broadwsy
115 kp. Bronė Kalendraitė, Juozas
Pranas
Burba
kelionės
lėšų
Centro
Valdybos
susirinkiman,
ti

Cincinnatti,
Ohio.
4.00
So.
Boston,
Mass.
Lowell, Mass.
New York, City.
Zaborskis, Barbora Ruškaitė, Petras
kietas 10.60, 2 dienos 6.00, stempos 13.25, 4 registruoti laiš
Homestead, Pa.
75.95
Šmitas.
Dep. 0. H.
kai 48c., knyga 2.50, spilkutę robas 50c. viso
33.33
116 kp. Marcelė Bartnikiutė.
Scranton, Pa. 30 kp.
67.40
117 kp. Juozas Sabonis, Mikas Mar- Shaft, Pa.
19 00
ceviče.
2415
Old Forge, Pa.
Viso $1.338.20 Tikras Lietuviškas Agentas.
119 kp. Antanas Stangas.
10.00
Hudson, Pa.
10 kp. Barbora Sinkevičienė.
Connerton, Pa.
6.00
121 kp. Andrius Kasparavičius.
Trijų mėnesių išeiga:
II Skyriaus.
Grand Rapids, Mich.
21.50
19 kp. Petras Zubas.
1,507,07
9.50 Vasario mėn. išėjo
Union City, Conn.
33 kp. Vincas Toleikis, Aleks. Dyma.
1.076.13
Waterhury, Conn. 91 kp.
89.41 Kovo mėn. išėjo
III Skyriaus.
Balandžio
mėn.
išėjo
1.338.20
35.10
M
t.
Carmel,
Pa.
33 kp. Ciprijonas Norkus, Vincas
26.30
Klimaviče.
Dorrisville, III.
Vaiką Skyriaus.
Kartu 3.921.40
9.50
! Meriden, Conn.
4 kp. Kazys Križananskas.
Worcester, Mass. 98 kp.
20.00
74 kp. Kastė Norknnskintė.
15.00
Forest City, Pa. 5 kp.
77 kp. Ona .Tnozaičintė.
Wilhurton, Okla.
11.00
96 kp. Juozas Levnlia
Malonus viengenčiai lietuviai ir lieNARIAI IŠBRAUKTI Iš S. L. R. K. A. Į Dliryen, Pa.
99.36
BertaiTautiSui orV»lk.
III ak.
Auku
Vito:
lįsk.
tuvaitėsl Jei norit turėt lengvą ir lai
8 kp. Mikas Paulauskas^
i Afh^ Mass.
ninen.
ku
e.
•kyr.
gana.
15.40
mingą kelionę į seną tėvynę Lietuvą ir
4 kp. Stasys Dnndzila, Katrė Mike- 1
R.ntR.58
741.ne
041.61
1.439.62
1.3B3.8S 201 (M
21.00 9417.33 nenori
20.00 Nuo Salinio men. liko
būti nuskriaustu
atvažiavęs
lionienė, Juozas Baceviče, Marė Kalė Levviston, Me.
men. inejo
IfiO.OO
6 90
28.26
190.39 New Yorkan,
6.24
tai kreipkis tiesiog pas
Wilmerding, Pa.
10.50 Vanario
dienė.
RO.fiO
Kovomen. inejo
2.40
17.00
4.50
7.08
111.48 G. Bartaiią. Jis visiems žinomas geras
7 kp. Juozas Vičkačka. Antanas Za- Youngstovvn. Ohio.
P (.50 Balandžio man. inejo
191.60
.66
137.31
118.66
3.320.92 žmogus, užlaiko du ofisu:
vieną Bos
garanekas. Viktė Noviekintė.
2.60
Kensington, Tll.
Kartu
HO1.22
1M9.85
801.16 1698.60
8.0M.S8
21.65 13.040.12
227.16
tone,
antrą
New
Yorke.
Parduoda
8 kp. Lindvisė Kuzmanskienė. Vin
1 Mfl.47
3.921.40
6.00 3 meneafv išeiga
laivakortes į visas pasaulio dalis ant
cas Zinkeviče, Stasė Juknevičienė, Vin Morgan. Pa.
Iki 1 d. Gesruilo liek*
4.6o6.0h
HO1.Z2
(624.86
801.16 1287.67
227.10
21.66
9118.72
Sheboygan, Wis.
drūčiausią ir greičiausią laivą ir ui
20.52
cas Krikščiūnas.
11 kn. Marė Linbinienė, T,eonas Gn- Manehester, N. TT.
22.826.93 pigiausias kainas. Siunčiame pinigus ir
9.50
išmainome ant amerikonišką. Pampi
nas. Marė Valučkienė, Katrė Venclo Forest City. Pa. 2 kp.
71.32
9.118.72 name gubernskus pašportus iš Konsu
vienė.
Paterson,
N.
J.
10.70
lio. Parsamdome keleiviams kambarius
18 kp. Ona Aninlienė, Magdė Kabin
Duryea, Pa.
1.50
nakvynės ir suteikiame kiekvienam
ki utė.
$31.945.65 dėl
visokias svarbias žinias uždyką.
Shenandoah, Pa. 4 kp.
36.90
14 kp. Juozas Akneeviče.
1.6 kp. Petras Kileviče
Chicago. Tll. 15 kp.
21.00
GEO. BARTAŠIUS
16 kp. Jurgis .Taškutis.
Ashley,
Pa.
984
17 kp. .Tonas Baltrušaitis.
.
nt>o
92.60
18 kp. Jonas Juozapaitis, Zofija Mar V likęs-Barre, Pa
Agentas,
143.97
J.
tinkienė.
,
Pittaton, Pa.
19 kp. Aleks. Rumševiče.
Mmers Mills, Pft
15.00
211 W. Broadvaj, Ss. Bestos, Mass,
20 kp. Jonas Onsparinuaa
Du Bois, Pa.
7.00

DAKTARAS"

FABIOLE,
Kaina $1.00.

HL

į
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A. A. Norkūnas,

R.H. Morgan

BONA MORS

Joną Nemeth’a

I. A. Norkūnas

H2PR0SPKT ST., LAWRENCE, MASS.

R. H. MORGAN,

Honover Breiving Co.
Grynas

■ Elius, Alus ir porteris.

LIETUVI, KREIPKIS PAS SAVĄ!

A. Ramanauskas,

Lietuviškuju Sv. Kazimero

Seserų Seminarija
CHICAGOJE.

Trijų mėnesių ineiga:

Lietuviškosios Sesers priima pas save mer
gaites mokinimui ir išauklėjimui. Seminarijo
je prie reguleriškojo mokslo, arba ir atskyrium, yra mokinama, muzika, paišymas, siuvi
nėjimas ir taip toliau.

Bankose Geležinio kapitolo randasi
Pas Kasierių viso pinigų yra

Reikale meldžiama kreipties prie
Perdėtinės šiuo antrašu:

Kartu

Mother Superior,

Kasierius Pranas Burba,

Sekretorius K.

28 kp. Juozas Pašers

26 k p .Tnozas Bagdonas

I Plymouth, Pa.

25.90

Motinos

ST. CASIMIR’S SEMINARY,
6700 Roclypell St.,
Chicago, III.

Krušinskas.

558 Breoae str., New York Citj.

RAOTAfl

VARGO NIN NIKAS.
(Pabaiga nuo 3-čio pusi.)

/

čiau kiek darbo reikėjo pa baudinio, bet taipgi perser daliuose, nusilpnėjime, ner
dėti, kol skaitytojas gavo jį gėjimui kitų nuo panašaus viškume ir stokoj apetito.
į savo rankas! Ir tas, ką pasikėsinimo. Mes kelis sy Aptiekose. .Jos. Triner, 1333
anglis ir geležį iš žemės ka kius jau atkreipdavom aty- 1339 So. Ashland avė., Chi
sa, ir kurs gilioje medžius dą skaitytojų į kaikurių pa cago, III.
kirto ir popierą iš jų dirbo, pratimą imituoti senus, ži
ir kurs rašė ir kurs ekspedi nomus šeimyniškus vaistus
PAJIEŠKOM
ciją darė, ir tūkstančiai ki netikusiais naujais dirbi
tų darbininkų prisidėjo prie niais. Yra daug imitacijų ge gero lietuvio mokytojo ang
pagaminimo to vieno nume rai žinomo Trinerio Ameri liškos kalbos vakarais nuo
rio, kurį vartai dabar savo koniško Kartaus Vyno Eli- 8 iki 10 vai. Darbas miesto
rankose. Dvidešimt tukstan xiro todėl, kad šitas vaistas ir ant visados, žiemą ir va
čių darbininkų reikėjo, kad J turi savo didelius nuopel sarą. Užmokestis gera. Noužimti virti), atsišauImtum galėjęs skaityti šitus liūs. Jis privalo būt vartojamas
pilvo
ir
jakui)
maladiklt
*
s
^
oklu
žodžius.
Dabar pagalvok, skaityto- jose; jis pagelbės jauniems
.
7028
Superior
avė.,
jau: kiek laiko butų tau ėmę j sikimšimams, galvos skau
Cleveland, Ohio.
pačiam vienam šitus aštuo-;
nis lapus spaudintos popie
METINĖ ATSKAITA
ros pasigaminti?
PIRMOSIOS LIETUVIŠKOS TAUPYMO—PASKOLOS BANKOS
Pagalvok ir suprask, ko
BALTIMORE, MD.
Nuo
Kovo
20
d. 1911 m. iki Kovo 20 d. 1912 m.
kia galybė yra tas bendra
darbiavimas poros dešimčių
ĮEIOOS.
tūkstančių žmonių, kurie Radosi Bankoj Kovo 20 d. 1911 m..................................... $5.996.04
Pribuvo nuo akcijonierių.................................................... 49.592.79
vieni kitų savo akyse nėra Hypotekos
.......................................................................... 11.545.32
matę ir kurių beveik nei vie Palukių (nuošimčių)............................................................ 5.193.91
nas nežino, jog jie prisidėjo Už akcijas .............................................................................. 239.35
Už knygeles..............................
38.00
savo darbu prie išleidimo iš Vekselių priimamų ir atmokamų...................
4.852.68
Wilkes-Barre šito numerio Duoklų (taksų) už hypotekos savastis.............................. 3.173.64
IŠEIGA.
“Draugo”, kurį pats šioje
Paskolinta ant hypotekų (lst Mtg.) ............. $46.050.00
valandoje skaitai.
Paskolinta ant užrašų (notų).............................. 1.716.28

tę ir kojas plonas ir ilgas,
tartimi garais.
Bet “tetuks” strikorius,
norints taukiausiai ir gi vė
ją nešiodavo kišeniuose, ne
norėjo duoti Onutės Kle
inui. “Nevienas į mergini)
žiuri — kalbėjo sau — kam
toks Klenys turi surišt jos
likimą? Ir vos-vos įsileisda
vo jį į namus, o tarpais vi
siškai neįsileisdavo.
Bet
kuomet senis Melniekis mi
rė, viskas persikeitė iš kar
to. Klenys padaręs su ka
nauninku kontraktą ant tų
pėdi) nuėjo pas strikorių, ji
sai gi jam taip atsakė: “Ne
sakau, kad jau tuojaus bū
tinai turi kas-nors būti, bet
ką vargonininkas tai nevalki
jozas! Ir, pasivadinęs į stubą, pavaišino jį araku ir pri
ėmė kaip svečią. Kuomet
parėjo Onutė, džiaugėsi ir
jis su jaunaisiais, kad Kle
nys liko ponu, kad turės sa
vo namą, daržą, ir po kanau
ninkui bus svarbiausias as
muo Panikliuose.
Atmokėta akcijonieriams.................................... 17.332.86
Taigi išsėdėjo pas juos
Vekselių priimamų ir atmokamų......................... 4.245.24
Klenys nuo popietės iki Atsiustos Redakcijai Knygos. Duoklių (taksų) už hypot. savastis..................... 2.990.72
Išlaidų Bendrijos................................................. 1.088.14
vakarui, ir džiaugėsi visi
Randasi Bankoj gatavų, Kovo 20 d.—12 m...... 7.208.49
kartu, ir štai dabar grįžo Eikime ant Kolonijų! Ke
$80.631.73 80.631.73
namo į Paniklius.
letas žodžių ir nurodymų
TURTAS IR SKOLOS BENDRIJOS:
Pradėjo šalti, bet jis to apie pradėtas lietuvių kolo Išleista ant hypotekos.................. 136.039.68
»
nepaisė, tik ėjo vis greičiau, nijas rytinėse Amerikos Sumažinta atmokėjimais............ 35.732.68 $100.307.00
įeinamų.........................
1.056.10
o eidamas mąstė apie šią valstijose. Parengė A. M. Vekselių
Gatavi pinigai Bankoj ................
7.208.49
dieną, apie Onutę, ir jam Marius. Brooklyn, N. Y.
Pinigai liuosų akcijonierių..................................... $103.178.76
Dividendas ................................. ,..|. ..................... 4.115.06
buvo šilta. Neturėjo stačiai 1912.
Perviršys ......................................... . .......................... 1.277.77
laimingesnės dienos. Tuščiu, Knygutėje raginami lietu
$108.571.59 $108.571.59
be medžią vieškeliu, nešė jis viai eiti ant ūkio. Pasakyta,
J. Vasiliauskas, raštininkas.
savo džiaugsmą, tartum aiš joje, jog P- A. M. Marius
J. Danielius, iždininkas.
kų žibintuvą, kursai turėjo yra aprinkęs vietą lietuvių
šviesti jam tamsoj. Atsi kolonijai Putnam’o paviete,
Septinti jau metai eina iš Seinų Suvalkų gub. savaitinis
minė ir primindavo sau vis Nevv York’o valstijoje. Šiaip
(nedėlinis laikraštis)
ką, kas atsitiko, taigi ir kal jau pagarsinta daug farmų,
n
<4
ŠALTINIS
bą su kanauninku, ir pada-j kuriąs galima nusipirkti arrvmą kontrakto, kiekvieną j)a išnuomuoti.
Visiems malonu skaityti “Šaltinis”, nes jis yra suprantamiaustrikoriaus ir Onutės žodį. « x ... z.
šiai rašomas, didžiausias, gražiausias (su įvairiais paveikslėliais),
Ji, kuomet valandžiuke b,,-1 Eutv,lle’ Z™altlJos Mer- lietuvių šeimynose patogiausias laikraštis.
Ir vyrai ir moters, ir jaunimas, ir maži vaikeliai myli “Šaltinį”.
vovienudu pasilikę, ' tarė t'. ’. Istons,ka tragedija.
Tas tiktai nemyli “Šalitnio”, kas jo nepažįsta. Ir kaip nemylėti,
jam taip: “man tai'vis vie-1 Penklu,,se aktuose’ seP‘>- kad “Šaltinis” yra visų lietuvių krikščionių geriausias prietelius!
ną! Aš paskui tamsta ir be >»u»se atidengimuose. Para“Šaltinis” parneša kas savaitė (nedelia) visas svarbiausias ži
nias;
kas turi savo namuose “Šaltinį”, tas, nekėlęs kojos iš triobos,
to už jūrių— mariu eičiau,!?®
agarnoski. Išleido
žino viską, kas dedasi Lietuvoje, Rusijoje, Amerikoje ir visose ki
tet tėtukui taip geriau!” _ R,,tv,lės Kningų Spausdillį- tose šalyse.
“Šaltinis” ne tiktai suteikia kuodaugiausia žinių, bet ir pamo
Jis gi pabučiavo jų iš dide- mo Bendrovė. Nevv York.
kina,
suramina, palinksmina visus, kurie jį skaito.
lio dėkingumo į alkūnę, tar Spauda “Tėvynės”. 1912.
Jei nori, brolau, pasimokyti, kaip daugiau gauti naudos iš
damas: “lai Dievas jums už- Eiliuota tragedija iš seno brangiosios žemelės, kaip visas ūkis augščiau pakelti, skaityk “Šal
”. Tebėra, mat, jame dalis tam tyčia paskirta, vardu ‘Artojas’
moka, ant amžių amžinųjų. vės santykių tarp lietuvių ir tinį
rasi
tenai kuogeriausių, suprantamiausių pamokymų apie ūkį, ko
Amen!” — Tr dabar kuomet kryžiuočių. Ant scenos išei kių niekur kitur rasti negalima. Kam rupi apmatai, pramonija,
atsiminė tą, gėdijosi trupu na gražiai. Rekomenduoja žmonių švietimas, mokyklos, tas randa sau “Šaltiny” gražių žinių,
pamokinimų.
tį, kad pabučiavo jai į alkū me scenos mėgėjams.
Jaunimas negali atsigėrėti “Šaltiniu”, nes jame yra skyrius,
vardu “Vainiekėlis”, pašvęstas visokiems jaunimo reikalams. Vai
nę ir kad taip mažai pasakė
duoda “Šaltinis” kas savaitė priedą, vardu “Šaltinėlis”,
jai, nes jautė tai, kad tik nudavEjas salEji keliams
kuriame būna taip gražių skaitymų, kad jo maloniai laukia ir suau
strikorius leistų jei, tai ji iš
gusieji.
Prie to viso “šaltinis” yra labai pigus: tiktai viena kapeika
tikrųjų eitų paskui jį į svie William Fink iš Brooklykasdien. Vieną kapeiką iš dienos uždarbio pašvęsti dvasios reika
to kraštą.
no, N. Y. tapo nuteistas 4 lams tai labai maža. Taigi jei, brolau, dar neturi “Šaltinio”, sku
Toliaus bus.
mėnesiams kalėjiman prie bink jį nors šiais metais parsigabenti Jei net nėši niekuomet matęs,
gali gauti vieną “Šaltinio” numerį dovanai. Laiškus ir pinigus rei
sunkių darbų už sufalšavi- kia siųsti šiuo adresu: “Šaltinis”. Seinai. Suvalkų gub.
ma* svetimos \vaizbos ženkle“Šaltinio” kaina:
lio (trade mark) gerai gar
Lietuvoje ir Rusijoje:
Amerikoje, Prūsuose ir kitur.
sinamų pigulkų. Teisėjai Metams 3 rub.
Metams 4 rub.
išdavė tokį nusprendimą ne 9 mėnesiams 2 rb. 25 kap.
9 mėnesiams 3 rb.
— tas netik dalinasi vieno tik dėlei paties Pinko nu- 6 mėnesiams 1 rb. 50 kap.
6 mėnesiams 2 rb.
3
mėnesiams
80
kap.
3 mėnesiams 1 rb.
mis žiniomis ir vienomis ir užsisenėjusiems žarnų už
mintimis su kitais šešiais
C r. O’Malley išaiškina priežastį
tūkstančiais musų skaityto
"NoMfork-No Pa/
pasekmingo gydymo.
ji), bet sueina į draugiją su
TheWrkingiiuin’s
20 tukst. kitų žmonių.
Probl<
Pirm visko “Draugą” at
VERIK0SELE arba netikrasis išsiveržimas
neša jam į namus laiškane
HYDROCELE arba vandeninis išsiveržimas
šys, šis paima jį iš krasos, į
PUČKAI ir visokios ODOS LIGOS
Be jokios operacijos, skaudėjimo, ar apleidi
kurią laikraštį atveža ypa
mo savo kasdieninio darbo
tingame maiše nuo geležin
PRIEŽAŠČIA IŠGYDYMO:
G. A. Fritzinger (policijantas)
kelio stoties. Į stotį ateina
Wilkes-Barre,
Pa., išgydytas
L DĖLTO—Kad jojo neskaudanti
metodą
likos
naudota
su

“Draugas” iš Wilkes-Barre
nuo sunkaus išsiveržimo 5 me
viršum
per
25 metus, taip vadi tai atgalios, nenešioja diržų.
traukinyje, kurį veža garveJis tik įsenino šaltį ir paskui
nami išsiveržimo specijalistai
žis, kūrenamas iškastomis iš turėjo gulėti per savaites
Thom. B. Williams, angleka
naudoja ir seka paskui jį.
2. DĖLTO—Kad suviršum 12,- sis iš Hyde Park, Pa., išgydytas
po žemių anglimis. Trauki
DR. RICHTER’IO
išgydė ligonių; nekurie pri nuo išsiveržimo, 5 metai kaip
nyje “Draugas” atsirado iš Pain-Expelleris (XX)
buvo iš tolimų šalių, o kurias diržo nenešioja.
Wilkes-Barre krasos, į ku prašaljs pavojingus susirgimus jis vienas išgydė.
rią žmonės atvežė ji iš spaus jeigu vartosi su laiku pagal nu 3. DĖLTO—Kad kožną savo žo R. D. Greenvvald, mašinistas
gali pinigiškai ir profesijona >rie Prospect Brėkerio Breslau.
tuvės. Spaustuvėje jį at rodymų, ant dėžutės; 25c. ir 50c. dį
liškai
užtikrinti, kurį duoda li Pa., du vaiku 3 ir 9 metų senu
už bonką. Žiūrėk ant
spaude, sulankstė ir padėjo ir
goniui, o 25 metų praktika gau mo, išgydyti nuo išsiveržimo, o
vardo ant dėžutės.
na paliudijimą apie jo tinkumą. diržo nenešioja jau 2 metai.
ant jo adresą.
F AO. RICHTCB 8 CO., SIS PmH M.. N«w Vert.
RlchUr’lo Con«o P1I1A« Tra (f«rn« nuo
Su tokiais paliudijimais dėlko turėtum dar vilkinti ir neatei
Spaudino jį su formomis,
ftjlmo. 25e.~lr 50s.
•
viduriu iukletAJI
ti
ant rodos pas Dr. O’Malley, kuris tame PERŽIURĘS UŽ
kuriąs sustatė jį raidžių sta
DYKA ir pasakys kas ten kenkia, ir geriausia rodą kaip gali
tytojas mašina, vadinama
pasveikti. Geriau pasinaudok
LIETUVIS 0YDYT0JA8.
bnsi pavojuje.
iš 25 metinės praktikos ir neLinotype. Pirm sustatysiant
Pasikalbėjimas ypatiškai ar per pačtą.
buvo pagaminti raštai, para
Atsiųsk adresą, o prisiusime knygutę su abrozėšyti įvairių žmonių.
Tuos 185 So. WashiBgton st. Wllkes-Barre Pi.
liais apie išsiveržimą, užpečėtytam koperte.
raštus turėjo peržiūrėti ir Neseniai baigęs medicinos molmlą
universitete. Da
pataisyti redaktorius. ‘Drau Philadelphijos
Dr. Alex. O’Malley
bar atidarė čia savo ofisą ir
go’ skaitytojui vienas nume
priiminėja ligonius.
ris neatsieina nei keturiais
Offiso vsHadoo:
Ofisas, 158 So. lasgington St, Wilkes-Rarre, Pa.
U
ryto
noo 8 iki 18
Lcentais, o S. L. R. K.»A. naPo pietų nuo 1 iki 3
Kur Lietuviškai ir Lenkiškai susikalbama ir susirašoma.
Vakare nuo 6 Iki 8
įui nei vienu centu — o te
ME.

KAS SKAITO

“DRAUGĄ”—

Išsiveržimas

Inkaro

DR. J. W. ZIGMANTĄ

7

Pajieškojimai.

Farma ant pardavimo.

SEVEROS
SKILVIO
RITERIS

Pajieškau savo pažįsta
mų. Jie visi yra Kauno gu
bernijos. Kazimieras Va lis
Kražių parapijos, o Julijo
nas Mikevičius Jaukėnų pa
rap.
Abudu 8 metai kaip
Amerikoj. Taip-gi pajieš
(Severą’s Stomach Bitters)
kau Antaninos Kleinduskaisugrąžina apetitą, pataiso
tės; taip-pat Jankėm) par.:
sugedusį skilvį, pagelbėja
ji yra 4 metai kaip Ameriko
valgį virškinti, pašalina
vidurių uždegimą.
je. Meldžiu juos pačius, ar
kas apie juos žilio, atsišauk
Prašome išmėginti
ti ant šio adreso:
bonką šiandien
Adomas Filipavičius,
Box 448, Millinocket, Me.
Kaina $1.00
Kunigas Jaroslaw Kueera, iš Aea
demy, S. D., rašo: “Severos Skil
vio Biteris duoda gerą epetitą.
Yra tatai puikus vaistas skilviui
pataisyti’’.
'

Pajieškau savo dviejų
pusseserių; paeina iš Kauno
gub., Raseinių pav., Kėdai
nių miestelio. Po tėvais va
dinosi Kazragaitės. Vyres
nėj i Uršulė buvo vedusi, bet
jos vyras mirė, tai buvo pali
kusi našlė; o antroji Petro
nėlė buvo nevedusi ir girdė
jau, kad atvažiavo Ameri
kon ir apsigyveno Chicago,
III. Jeigu kas apie jas žino
tų, meldžiu atsišaukti ant
šio adreso:
Mr. Joseph Smilingis,
6 Montgomery st.,
Montreal, Canada.

10 margų farma, juodžeĮ mis, be akmenų, upelis visa
da bėga, arti miestų, netoli
visokių fabrikų, visada dar
bai gerai eina. Naujos stubos ir tvartai.
Yra visi padarai ir veži
mai, 1 karvė, 1 arklys, 100
vištų, 100 kiaulių; kiaulėms
maistą 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.,
Waterbnrv, Conn.

INTR1NK
Norėdamas ūmai paleng
vinti skaudėjimą.

atsitikimuose nikstelėjimų, išsisuki
mų, šlubčiojimų,
sustingimų, sutini
mų, strėnų skaudėji
mų, dieglių šonuose,
reumatiškų skaudė
jimų ir neuralgijos
intriuk

Aš, Jonas Jakimavičius,
pajieškau savo dėdės, Anta
no Pliurpos. Paeina iš Kau
no gub., Panevėžio pav
Bakšėnų sodžiaus. Girdėjau,
kad jis gyvena Chicago. Tll.
Jeigu kas apie jį žinotų, ar
ba jį patį, meldžiu atsišauk
ti ant šio adriso:
Jonas Jakimavičius,
55 Whitney avė.,
’ Drauge, Mass.

Severos
Gothard Aliejų
(Severą’s Gothard Oil)

50 centų bonka.

Severos gyduoles visur aptieko
se parduoda. Žiūrėk, kad ant per
kamo vaisto butų padėtas var
das firmos

LIETUVIO KRAUTUVE
Pas mus galima
gauti .naujausios
mados laikrodėlių
žiedų,, armonikų,
skripkų ir visokių
muzikališkų inatrumentų.
Gerų
britvų, .drukuojamų mašinukių, albumų fotograjoms, historiškų ir malda kningų,
popierų laiškams rašyti su pasi
skaitymais ir dainomis, su drukuotais aplinkui konvertais, tuzinas
25c., 5 tuzinai $1. Perkupčiams
1000 už $6. Magiškos kazyros su
kuriomis gal išlošti daug pinigų,
$3. Kas norit mano naujo didelio
katalogo, prisiųskite 2c. markę ir
aplaikysite jį, 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, ksina 35c. Kreipkitės ant šio adreso:
W.

W. F. Severą Co.
CEDAR

RAPIDS.

VVAIDELIS

<112 Grand Srreet,

Brooklyn, N. )

IOVVA

50,000

Dykai
dėl

Vysai dykai

Kožnas vyras be atidėlioima tur pareikalauti vienų, iš tu ste
buklingu knygų. Vyrai, katrie žada apsivesti — vyrai ligoti —
vyrai, katrie pasigėrė per mierą, katrie pareidava namo vielai ir
katrie pervirš davė sau valię — vyrai silpni, nervoti ir katrie prastoi
sava sveikata — vyrai, katrie negabė pri darba ir katrie ne gale
nauduoti pylnai linksmumą gamtos — VYSI TIE 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-T
granžinti sava sveikata, stipruma ir energiškuma i trumpa laika ir su mažais kaštais. Jeigu nori
būti vyras tarp vyru, ta knyga pasaikis kaip gali ta pasekti. Knyga ta pasaka kokiu budu tokies ligas, kaip:

Viru

REUMATIZMAS, NEGRUOMULAVIMAS VYDURIU,
Abelnas prastoimas spėkų, Lžnuodijimas kraujo, arba Brantai. Triperis. Lytiškas nusilpneimas, žudymas ?yvastinios 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 palika sugranžinta TOBULA SVEIKATA, STIPRUMAS IR SPĖKAS su
pagelba tuos STEBUKLINGOS, DYKAI GAUTOS KNYGOS. Knyga ta yra kratuvė žinios ir
talpina tam tykrus dalykus, katrus kožnas vyras jaunas ar senas, bagotas ar biednas, apsivedis ar nevedis, sergantis ar sveikas turė žinoti. Netrotikiek sava sunkiei uždyrbtu piningu
ant paiku ir be vertės gydulu pakol ne perskaitistie tuos knygas. Knyga ta sučedis Jiums
ne viena doleri ir pasakis kokiu budu galetė stotis STIPRU, RESNU, SVEIKU VYRU
Išplldik atsakimais, iškirpk ir siusk šendena ta dykini kuponą o męs prisiusma
Jiums vieną iš tu brangiu knygų VYSAI
TYKAI IR UZ PAČTA UZMOKIESMA.
Daug nerūpestingu gyditoju prispirs
gydimą ir gydulus siunta budu C. O.
Dr. JOS. LISTER CO., L 604, 208 Fifth Avė., Chicago, HL ■
D. tas yra su apdėtu moklesniu B GOTONIAl e«u užinteresuota* jutu pasiulinimui dykai tiun- Jį
ir dara ta be ypatingai pa- ■
stos knygos ir norėčiau, jog jius ilsiustument man vieną ■
reikalavima sergančia.
M
ii tuo knygų.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■I_____
■ KUPONAS DYKAI GAUTOS KNYGOS. ■
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Męs

tą

ne darome.

niekados

Reikalaudami lą j<nVKi, nuo minu
Jiui nebusite niekados pa
reiga. Siusk lava
adresa iendena.

■
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N.

Vardas ir pavardė............. ....................... ........................ .

Adresas.
Stejtas.

YRA TOKIU ŽMONIŲ, KURIE

AIKVOJA PINIGUS

VISOMIS PUSĖMIS
Tanitsa to nedaryk; leisk pinigus tiktai kur būtinai reikalinga. Nereikalin
gai teblaško pinigus kiti, ypač pirkdami savo

VASARINIUS SIUTUS
Meskite tokias paikystes! Ateikite pas mane, o pamatysite, kad mano dra
bužiai yra padaryti kuopuikiausiai, o kainos tiktai

$10, $15, $20, $25, $30
Ir pamatysite, kad drabužiai nupirkti už šitas penkias kainas yra nepalygi
namai geresni už kitų krautuvių tų pačių kainų drabužiais.

LOUIS ROSENTHAL
' AMT EIKBT’S
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tvarkoj.

lyti duris tokiems provoka
toriams, o tada ji neturėtų
tiek vargo su minimais ban
ditais. Burcevas sako, kad
provokatoriai pradeda drau
gautas su ideališkais anar
chistais, kurie plėšimais ne
užsiima, bet patampa bandi
tais bedraugaudami su viso
kiais provokatoriais.

(Pabaiga nuo 1-mo pusi.)

Buvo paėjęs gandas, kad
First National Bank
revoliucijos vadas gen. OrozPUBLIC SOUARE
co turi slaptą sutartį su Ja
Wilkes-Barre, Pa.
ponijos valdžia, pagal kurią
Japonija duodanti revojiuciUNITED STATES DEPOSITARY
jonieriams pagelbą, bet jei
gu Orozco armija karą lai
mėtų, tai užtai duotų Japoni KAPITOLAS $375,000,00
jai nemažai privilegijų va Perviršis ir nepa
kariniuose Meksikos pakraš dalyta nauda
490,000 00
čiuose. Bet tai žiniai aštriai Už sudėtus pinigus moka 3-čią
užginčija gen. Orozco ir sa
nuošimti.
ko, kad tai esą tik ilgaliežu
WM. S. Mc LEAN. President,
FRANCIS DOUGLAS. Cashier
vių laikraščių paskalai, kad
jis su japonais net nei nesi
matęs pradėjus jam vesti re
$ THE LACKAWANNA
voliuciją.
geležinkeliai Euro
a Parankiausi
pon keliaujantiems. Linijos suei

Jeigu tu reikalauji pasi
taisymo, paklausk savo gy
dytojo apie

First National
BANK,

DR ALKI. r. O’MALLEY
8peci*llstas.

rivalenkos bylą prieš BurceNerviškų, Chroniškų ir specialių ligų
vyrų ir moterų. Ofisas 158 Soath Wavą, neva už tai, kad Burce
PLYMOUTH, PA.
shington St. Valandos nuo 9 iki 1 p.
vas neteisingai įtaręs Evam., nuo 6 iki 8 vakarais.
UŽDĖTA 1864.
’enko esant Rusijos valdžios
Rupturos išgydymas be operacijos
KAPITOLAS
$100.000.00. yra mano speciališkumas.
šnipu-provokatorium.
Kalbama lietuvių kalboje.
Burcevas atvykti Ameri
PERVIRŠIS
$250.000.00
kon atsisakė. Nes jo antrasis
Didžiausia ir saugiausia
redaktorius sergąs, o kito
Ypatingai šeimynoms pa Banka mieste.
žmogaus, kuriam galėtų pa
dalytas. Dviejų didumų: po
Moka 3 uuosimčius nuo
Dr. KOLER
vesti laikraščio vedimą ne
paintę
ir
po
pusę paintės, sudėtų joje pinigų.
turįs. Del to negalįs išva
MEKSIKO.
Lietuvių
kaip nori.
žiuoti iš Paryžiaus.
Musų vardas išspaustas Lietuviu Advokatas.
Gydytojas
Nors Burcevas tuotarpu Neseniai Maderos armijai
ant kiekvieno butelio.
Jonas S. Lopatto
atsisakė atvykti Amerikon buvo pasisekę kartą apgalė
638 Penn Avė.
ti
revoliucijonierius.
Made

ir stoti bylon, bet jis ir da
Gryno maisto ženklas ant kožnos
47-48-49 Bennett Building,
Pittsburgh, Pa.
skrynutės.
bar tikrina, kad Evalenko ro dėl to buvo labai nudžiu
Wilkea-Bare,
Pa.
yra Rusijos valdžios provo gęs. Jo armijos generolai gy
Dr. Koler garsinasi savo tikra pravarde ir turi
Norintieji pasiskolinti pinigu savo paveikslu šiame laikraštyje. Dr Koler yra
PAJIEŠKOJIMAS.
gimęs ir mokinęsis Varšavoje Dr. Koler prakti
STE6MAIER
BREIVING
C0.
katorium. Jeigu atsiminsi rėsi, kad jie uždavė revo
na
prie
Trans-Atlantilkųjų
laivų.
ant pirmo mortgagė, arba pirkti kavo visuose VarŠavos ligonbučiuose. o paskuti*
3 Nebrangiai perdavinėja bagažą
niais metais prieš išvažiuojant į Ameriką buvo
me, kad tas pats Burcevas liucijai mirtiną smūgį. Te Pajieškau savo brolio,
namus lai kreipiasi.
ligonbutyje švento Lozoriaus, kur gydo tik prr
Naujas Telefonas 977; Bell 422.
ir pervaža pasažierius.
.atiškas lipas vyrų ir moterų.
išvilko aikštėn nevykusios čiau dabar jau vėl maderis- Povilo Gudaičio. Paeina iš
SIFILĮ išgydau vartodamas gyduolę f>o6, dide
Office New Telephone 37.
lį išradimą profesoriaus Ebrlich prieš sifilį jeigu
tai
nuleidė
nosis.
Keliose
‘
The
Road
of
Anthracite
kent*
’šbėrimus ant viso kūno. gedimą burnoje
Kauno gub., Raseinių pav.,
atminties garsų Azevą ir ki
Residence 1100.
arba gerklėje, slinkimą plaukų, laužymą kaulų,
ateik, o uisivietrijimas kraujo sustos ir neatsikar
(Kietųjų anglinių kelias)
tus biaurius rusų provakato- vietose ir vėl revoliucijonie Eržvilkio parapijos ir Riditos tavyje. Nelauk, kol visai sublogsi ir kitus
užkrėsi savo liga.
Trumpiausias
kelias
į
Buffalo.
3 Tiesiai į Scrantoną ir Anglių
rius, tai nesistebėsime, kad riai sumušė valdžios armiją kiškių kaimo.
Nenaturališkus IšTEKEjIMUS visokiais bū
dais. kaip ir NAKTINIUS ištekėjimus. TRIPERĮ
Sritį. Tarpe New Yorko ir Bu
Plymouth
National
ir Evalenko jutosi didžiai ir net užėmė kelius mieste- Aštuoni metai kaip Ame
ir
kt
išgydau j 10 dienų, o jei ne, tai pinigus
Geriausias Lietuvys
ffalo penki traukiniai kasdien.
sugrąžinu.
įžeistu, kada Burcevas apie! Ibis. Iš to aiškiai galima ma- rikoje. Pirmiau gyveno Chi
Tarpe New Yorko, Chicago ir
NUSILPNĖJIMĄ ir visokias negales paei
nančias iš SAUŽAG YSTES prašalinu j s8 dienas
Vakarų keturi traukiniai kasdien
Ar
jautiesi
mažum. jog neturi tos pačios vyriškos
jį nemaloniai prasitarė. Žin- tyti, kad Meksikos savitar- cago, III. Jeigu kas apie jį
Tarpe New Yorko, St. Louis ir
FOTOGRAFISTAS,
BANK.
spėkos, kaip pirmiau? Jei teip, tai negaišuok,
ba
nusilpnėjimą
reikia pergalėti, kad vėl galėtum
Pietvakarių, kasdien.
geidu, kaip ta byla pasi- pis karas da negreitai pasi girdėjo ar žino, kur jis yra,
būti vyru.
Tarpe visų vietinių Punktų nuo
STRIKTURĄ arba susitraukimą šlapumo ka
Kapitolas su perviršiu
baigs. Gal kartais atidengtų į baigs, nes nei vieni kitų lig- arba jį patį, meldžiu pra
latinis ir parankus susinešimas.
nalo išgydau j 21 dieną ir tai be skaudėjimo,
Artymesnių informacijų apie kai
HYDROCELĘ arba vandeninę rupturą gydau
Naujas Telefonas 1070—R.
$165.000.00.
nešti žemiaus padėtu adre
ir daugiau informacijų apie šiol nepergali.
j 30 minutų be operacijos.
nas, traukinių bėgiojimą, etc.,
20 E. Market st., Wilkep-Barre, Pa.
PCSLES ir inkstų ligas, nuo kurių randasi
kreipkitės pas
rusų provokatorius. Juk tan: Taip-pat buvo prasiplati- su:
3
kryžiuje ir kirkšniuose. apsunkinimas
Šitoji Banka prižiuroma diegimas
nusišlapinimo (peršėjimas) ir desčtkai kitų žei s ų
savo
vietinį
aapie
kuriuos
žino kaip aprašyt, aš išlydau
kiai pašnabždoms kalbama į ne žinios, kad visi ameriko- Pranciška Gudaičiutė,
Suvienytųjų Valstijų val savo sistema ligonis
ant visados.
gentą arba ra
REUMATIZMĄ, spuogus, šunvotes, peiaug^s
ir apie “lietuviškus” rusų nai gyvenantis Mexico Ci407 Whitney avė.,
džios. Moka 3 nuošimčius šlakus,
niežus, parkus, skrupulus ir visas k ias
šykite pas:
odos ligas, paeinančias iš užsivietnnimo kraujo
valdžios šnipus-provokato-1 ty’je atsirandą didžiausiame z
Wilkinsburg, Pa.
trumpam laike ir ligoniui nereik perM erchants nuo sudėtų pinigų. Galima išgydau
traukt savo darbo
George A. Cullen,
irius.
i pavojuje, nes meksikiečiai
I
susišnekėti lietuviškai.
OFISO VALANDOS: nuo 8 ryte iki 8:30 vakare
Paasenger Traffic Manager,
Korespondento užklaus- į keršiją juos išžudyti. Vė
Banking
i Petnyfiiomis iki 5 popiet. Nedėliomis ik: 1
G.
N.
Postlethwaite,
90 West Street, Neir York.
popiet. Ateikit tuojaus
tąs VI. Burcevas, ką jis ma-1 bau pasirodė, kad ir tos ži
iždininkas.
Maža
Farma
Beveik
Uždyką!
no apie Paryžiaus anarchis-i riios neteisingos. Mat gal
Trust
Mandagus patarnavimas.
tus-banditus, Burcevas ant| kartais reporteriai neturi ką
Company,
to atsakė: Tokių anarchistų- naujo pranešti — tai pameWilkes-Barre
plėšikų priveisė tarptautiš- i luoja.
Deposit & Savings
Mahanoy City, Pa.
ALBERT G. GROBLEVVSKI/
koji policija, kuri toleruoja Šiomis dienomis vėl al<
ir duoda protekciją visokių 1 pusi rengiasi i didelį muši,
Savininkas ir Fabrikantas Geriausių
BANK,
valdžių šnipams-provokato- į kuris, kaip tūli spėja, paroSiulija geriausį būdą įdėji
“LIETUVIŠKŲ-LENKIŠKŲ VAISTŲ.”
71 PUBLIC SQUARE,
riams, kurie ir veisia pana- dys kuri pusė turės viršų,
mui pinigų ir lengviausį bū
WILKES-BARRE, PA.
GERIAUSIA
MĖŠLUNGIO
dą išsimokėjimui mortgadžių *
šius
plėšikus.
Prancūzu
vai- Bent dabar
Maderos
armija Perstatykite numerius langeliuose
GYDUOLĖ:
,v. .
. .
. ,
. .
vI
.
..
....
SKAUSMO KRU-I
dziai seniai priderėjo uzrta- randasi geresnej pozicijoj— taip, kad sudėtinė suma iš abiejų pusių Kapitolas
$150.000 ar vekselių, pigiau kaipo
NUO
TINĖJE NUO
_______________________________________________________________________________ i išeitų po 23.
STRĖNŲ SKAU
$450.000 mokant taupimo fondams.
—----- ----- --------- -------------------------------------------------------------------------------------------------Žėdnam, kas šitą išriš puzelį ir atsiųs Perviršis
PATRŪKIMO
DĖJIMO, SBGIMęs mokame nuošimčius
' mums, męs duosime kreditą ant $100.00,
$2.625.000
Depozitai
AZMA
ARBA
MO KRUTINĖJĘ,
kurį męs priimsime, kaipo dalį užmo

Stegmaierio
Porteri

Juozas Szukis,

■

o
o
o
o
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JUOZAS CEPANONIS
LIETUVIS AGENTAS.

Parduodu Laivakortes ir siunčiu Pinigus j Visas Dalis Svieto
greitai pigiai ir teisingai. Apsaugo visokius daiktus nuo ug
nies. Veda visokias provas ir išdirba visokius dokumentus
kąip čia Amerikoj taip ir Rusijoj, Vokietijoj ir Austrijoj.
Turėdami reikalą visada kreipkitės pas savo tautietį, o busite
užganėdinti.

*
#
$
#
jg

JUOZAS ČEPANONIS,

3

Echvardsville, Pa. |

32 Slocum Street,

Tel. Bell 9137—J.
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kesčio prie nupirkimo Mažos Farmos,
kuri randasi puikiame mieste New
Jersey prie geležinkelio.
Ta žemė yra gausinga, sausa ir guli
ant lygios vietos.
Prekė tos Farmos
yra $149.00; Vienok po atsiuntimo jum
tikrai išrišto puzelio, turite primokėti
už tą Farmą tiktai $49.00 mokėdami po
$5.00 į mėnesį.
Nereikia įmokėti procentų, nei
padūktų; pirkymo dykai aktas. Tiktai
už $49.00 paliksite valdytoju mažos
Farmos.
Atvažiuokite, arba rašykite o iš
siųsime jums mapą ir informacijas; ad
resuok:
Lithuanian Dep’t. D.
25 Church st., Room 114
New York City.

I—

BLAU BANKING HOUSE
Scranton, Pa.
MUSU LOCNAS NAMAS.

Gvarantuotas

GALVOS SKAU
DĖJIMO.
KATAROS,
UŽSISALDYMO,
NEURALGIJOS:
NUO

i*

D. M. GRAHAM, prez.

D. F. GUINAN, Sekr.

J

REKOMENDUOJAME MUSU NAUJA AUKSINĮ 23 AKMENŲ
GELEŽINKELIO LAIKRODĖLĮ.

53

SCRANTONE IR APLINKINĖSE.
218 Lackawanna avė.,

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

-

SENIAUSIA IR SAUGIAUSIA LIETUVIŠKA BANKA

ant visų taupinimo depozitų
ir prigelbsime jums įgyti na
mus.
Pradėk su mums taupimo
rękundas ir susipažink.

Moka 3-čią nuošimtį nuo sudėtų
joje pinigų.

Z??

Auksiniai, paauksuoti ir kitoki su 23
akmenimis, parduosime 10,000 vadinamų ••Aceuratus” laikrodėlių tiktai užž
7$5.75 žėdną.
Tie gražus laikrodėliai
puikiai išrėžyti, dubeltavi lukštai, ge
rai laiką rodanti, labiausiai keliauninkų
naudojami, kurie turi daboti laiką, mo
teriški ir vyriški, gvarantuotl ant 20
metų. Tikrai gražus laikrodėliai, ne
gėda bus nei draugams tokį parodyti.
Jeigu nori turėti gerą dziegorėlį, tai
štai musų pasiūlymas: Męs nesiųsime
šitą laikrodėlį kiekvienam C. O. D. už
$5.75 ir ekspreso kaštus dėl peržiūrėji
mo. Jei nepatiks, nemokėsite nei cento.
Męs riskuojame viską. Auksinis grandinėlis duodasi dykai su laikrodžiu.
Adresas:
EKCELSIOR WATCH CO., DEPT. 905, CHICAGO, TT.T,

DUSULIO

STYVUMO
SPRANDO
SKAUDĖJIMO
ŠONUOSE
RANKŲ IR
KOJŲ.

gerklės

SKAUDĖJIMO.

Ypatingos Gyduolės.
Jeigu sergate užsisėnėjusiomis ligomis nuo kurių negali pagel
bėt nė daktarai nė ligonbučiai, arba paslaptingomis ligoms, aprašykit man savo nesveikumų gerai ir aiškiai (be užslėpimo) nes
čion eina ne tik apie tavo sveikatų, bet labai tankiai, ir apie tavo
gyvastį (Atsiminkit, jog kiekvienas garbingas daktaras užlaiko pa
slaptį kaip ant išpažinties). Užtai Besigėdyki ir nebijok, rąžyk 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 stačiai pas mane pridedant visados 2c. markę ant
atsakymo, nes kitaip negausit atsakymo. — Teipgi męs reikalauja
me gerų agentų kiekviename dideliame mieste ir jų aplinkinėse.
Agentai nuo Lietuviškai-Lenkiškų gyduolių gali uždirbti nuo 50
doL iki 150 dol. ant mėnesio. Uždarbį duodame kuogeriausių. Taigi
rašvkite'reikalaudami agentūros. Kiekvienas lietuviškas Štornikas
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 aplinkėse. Štornykai, rašykite
pareikalaudami gyduolių, nes geras uždarbys ir parduokite musų
tyras Lietuviškas gyduoles, kuriųs męs gvarantuojame.
Rašykite
po antrašu:

ALBERTAS G. GRABLIAUCKAS,

Cor. Elm & Main Str.,

Plymouth, Pa.

Fondas

DIDIS

$100,000,00

M !”1

sudėtas

DR. IGNOTAS STANKUS, M. D.
VIENATINIS TIKRAS LIETUVIS
DAKTARAS FHILADELFHIJOJE.

Pennsylvanijos Val
stijos Ižde visų
depozitieriy

■ P.

GYDYTOJAS

Gydo visokias Ilgas: vyrų, moterų Ir
valkų. Atsišaukusiems iš tollaua per
laiškus sutelkia daktarišku rodą dovanai.
Atėjusiems j ofisą lštyrla geriausiai ligas
ir duoda savo gyduoles už menką užmo
kestį. Jis turi didelę medlkallšką praktiką,
kaip tai: pabaigęs Medlkallšką, Universi
tetą, buvo miestavu daktaru mieste Indlanapolis, Ind. Ir baigęs mokslus didžioje

Apsaugojimui

DRAUGO”
SPAUSTUVE

mokykloje THE NEW YORK POST

Adolf Blau,

GRADUATE MEDICAL, SCHO

bankierius.

■'V,*.
Musų banka yra atdara kasdien nuo 8 vai. išryto iki 9 vai. vakare, Nedėldieniais nuo 10
išryto iki 4 popiet.
Kam eiti į tokią banką, kur negali susišnekėti sava kalbat Eik pas mus, o išvengsi tokio
nesmagumo.
Musų banka moka 3-čią nuošimtį. Gali pasidėti musų bankoje, kad ir
VIENĄ DOLERĮ arba ir daugiau, o išimti gali savo pinigus
bent kada kad jų

reikalauji.

Męs esame tikri agentai ant visų sviete esančių garlaivinių linijų, plaukiančiųjų tarp ROTTERDAMO, ANTVERPO, BREMO, HAMBURGO, LIBAVO, FIUME, TRIEST IR ANT
VISŲ ANGLIŠKŲ, KANADOS, SKANDINAVIŠKŲ, BRAZILIŠKŲ IR SKOTLANDIŠKŲ
LINIJŲ, turime taippat savus agentus visuose uostuose, jie pridaboję musų išeivius ir atei
vius.
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 augščiausią kainą, iš kurios
busi užganėdintas. Užsiimame taip-pat visokiomis bylomis Europoje, turime advokatą musų
bankoje iš seno krašto, kurs atlikinėja visus augščiau paminėtuosius reikalus atsakomai.
ATEIK IR ĮSITIKRINK PATS. ADVOKATO PATARTMAT DYK AT.

BLAU

BANKING

218 Lackuvvanna Avenue,

HOUSE
Scranton, Pennsylvania.

Naujas Telefonas 303.------------------------------------------------------------ Senas Telefonas 384

*/ #

OL and HOSPJTAL. Dabar gydo
visokias ligas su gyduolėmis,darimu operacijų Ir su elektrikos mašinomis.

PASARGA.

Neklausykit to žydbernlų
humbugo Medieal Clinic, katras sako,kad su Y-ray Jokios ligos negalima su
rasti. Aš su pagelba X-ray surandu pasekmingai šias ligas: Augančius ak
menis tulžyje Ir kepenjse (goll-stones), akmenis augančius inkstuose (Nephrollthiasis), akmenis augančius pūslėje, ronaa skilvyje (gastrlo uloers), iš
narintus kaulu narius, sulaužytus kaulus, Ir t. t. Apsisaugokite ju tos nau
jos daktariškos knygos, nes Ją ne daktaras rašė, bet Zydbernial, kurte tarna
vo pas New Yorko šarlatanus VUUIUO
Colllns U
Ir AMUCIU
Ferdele Hartman.
bLUBU.
Sulig SUniBlUJU
suk išimo
| turmąi New Yorko šarlatanų. Jų tarnai, žydbernlal, atslriogllno čionai, užsldėjo tą humbugo Medieal Clinic,
Clinic,' katras jokios ligos negalįs surasti su X-ray.
Apsisaugokite
knyg nes sntju nėra pasirašiusio dakigokite Ju visokiu laišku ir knygų,
toro, o kas bijo savo vardą pasirašyti, tai ten yra "apgavystė,

Turiu šimtus padėkavonlų. Kelias čionai talpinu:
Aš Juozapas Svilba, 1011 Carlton St., Philadelphia, Pa., daug daktaru
atlankiau, o net vienas negalėjo manęs Išgydyti, bet daktaras Ignotas Stan
kus su pagelba I-ray mane Išgydė. Ištariu širdingą ačiū.
Petras Salus, 29 Green place, Campelio, Mass., taip rašo; Mano moteris
Ilgai sirgo ir išgydyti Jos negalėjo. Ji turėjo kosulį, skrepllavimą, skaudėįlma paširdžiu ir krutinėję. Kuomet atsišAuklau pas daktara Ignotą Stan
kų Ir šitai Jis išgydė mano moterį su pirmu pasiuntimu gyduolių.
Dabar
didžiai širdingai ačiū už geras gyduoles. Dieve duok Jam ligą amžių,kad ga
lėtu ir kitus sergančius gelbėti.
Iš Brooklyn, N. Y., 38 So 2-nd St. Mane Išgydė daktaras Stankus nuo
išbėrimo veido, slinkimo pianku, greito su py kimo ir išgąsčio. Julė Dailldienlutė. Tos padėkavonėa yra įdėtos su pavelijimu pačiu paoljentu.

DR. IGNATIUS STANKUS, M. D.
1210 So. Broad St-,
Philadelphia, Pa.
Ofiso

valandos

f Nuo 9 iki 1 po pietų ir nuo 7 iki 9 vakare.

Subatomis nuo 10

i ryto iki 8 vai. vakare. Nedėliomis nuo 1 Iki 4 vai. po pietų.

NAUJAUSIA, DIDŽIAUSIA IR GE-

RIAUSIA GREITAI ATLIEKA
ĮVAIRIŲ ĮVAIRIAUSIUS DARBUS

PA 11 D IN A
GIAI
K0N8TITU0UA8, PLAKATUS, TIKIETUS,

UŽKVIETIMUS IR KITOKIUS DARBUS
RAIDES STATOMOS DIDELE—NAUJAUSIOJO PATENTO-MASINA “LINOTYPE”
ADRESUOKITE

(< DRAUGAS”

314 E. Market St

Wilk«s-Barre, Pa.

