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ŠV. PETRAS IR JO
ĮPĖDINIAI.

tus rankose laikė, kurie Jė
zaus Kristaus buvo Šv. Pe
trui pavesti. Žodžiu, jie mo
kino tą patį mokslą, buvo
įgalioti ta pačia valdžia ir
privilegijomis; taip, kad jei
Apaštalų kunigaikštis su
grįžtų savo asmenyje apimti
Popiežiaus valdžią, tai jo
galybė ir privalumai nesi
skirtų nuo kilnojo Pijaus X
valdžios, kuris nemiringąją
šv. Petro tėvainystę pavel
dėjo.
Popiežiai gali mirti; Po
piežių a nemiršta ir neatsi
maino.
Dėkokime Dievui, broliai,
kad Jis savo Bažnyčią pa
statė ant nesugriaunamos
uolos Popiežiuos ir visuo
met turėkime didžiausią pa
garbą ir meilę prie musų
Šventojo Tėvo Popiežiaus,
šv. Petro įpėdinio.
S.

1909, AT THE POST OFFICE AT VVILKES-BAP^E.

siems dalyvavusiems iškil
mėje nemaža buvo džiaugs
mo.
Jau “Drauge” buvo rašy
ta, kad naujoji šventojo Andriejaus lietuvių bažnyčia
yra mūrinė, gražių plytų.
Bažnyčios skiepe ligšiol bū
davo pamaldos. Langai bal
tai storo stiklo. Tiktai gali
nis splavuotas. Zokristija iš
galo bažnyčios, gi šone alto
riaus diktoka koplyčia nuo
bažnyčios teatidalyta stiklu
ir sustumamomis durimis.
Kaip iš lauko taip ir iš vi
daus bažnyčia graži ijr lietu
viams malonu bus ją lan
kyti. Kun. J. Žebris ir vieti
niai lietuviai gali didžiuotis
pasistatę tokią švarią baž
nyčią.
Kaip tai gražu, k|d štai
tuoj kone po bažnyčios pa
šventinimo prasidėjo Jpietuvių misijos. Gerbiamas Tė
vas Kazimieras tikrai palai
mins lietuvius savo išganin
gomis misijomis.
Bdžių Jonelis.
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ACT OF MARCH 3, 1897.

Metai IV.
POLITIŠKOS ŽINIOS.

Laivas šios dienos evan
gelijoje z-—įklija Katalikų
SUVIENYTOS VALSTI
Bažnyčią. Iš to laivo Jėzus
JOS.
ange
mokina žmones, laivo gi vai
\i=
Taftas ir Rooseveltas bai
rininku yra Petras. Tai yra,
gia
desperatišką kovą už
toje Bažnyčioje yra tikras
savo naminacijas ant prezi
Kristaus mokslas, kurios
dento nuo republikom par
galva yra Petras. “Tu esi
Ketvirtoji Nedelia po Sek Petras (uola), pasakė Jė
tijos. Tečiau, lig pat galui,
minių.
Taftas turi daug tvirtesnę
zus Simonui, o ant tos uolos
poziciją konvencijoje, ir tik
Lekcija. Rym. VII, 18— pasTatysiu mano Bažnyčią.
laukiama paskutinio mo
23. — Broliai: Aš manau, (Šv. Mat. XXI. 18).
mento, kada prasidės dele
kad šių laikų kentėjimai nė Kristaus Bažnyčia, kaipo
gatų balsavimai. Besiarti
ra verti palyginti prie bu draugija, ar Dievo įsteigto
Iš
Kolumbo
paminklo
ati’
nant kovos galui, abu svar
siančios garbės, kuri bus ji karalija, tur turėti galvą.
»
biausiu kandidatu stato vi
dengimo Washingtone. —į
mums apreikšta. Nes sutvė Josios neregimąja Galva yra
3
sas pajiegas, kad laimėti ko
Pats Jėzus Kristus; josios
Skaityk žinutę tarp Katali-'
rimo išsiilgimas laukia ap gi regimąja Galva yra musų
vą. Jau net ir papirkimai
reiškimo Dievo sūnų. Nes Šventasis Tėvas Popiežius.
randa sau vietą. Louisianos
kiškų žinių.
sutvėrimas tapo padarytas Kas yra Popiežius? Po
delegatas, negras, net nota
paduotu tuštybei, ne geru piežius yra Šv. Petro įpėdi
ro paliudytą “affidavitą”
mu, bet per tą, kurs jį pada nis, Jėzaus Kristaus Vika
apskelbė, kad Roosevelto
rė paduotu, viltyje; nes su ras, Jojo įgaliotinis ant že
boję prilygino Kolumbą prie rio bažnyčios, protestantų, šalininkai jam siulinėjo net
tvėrimas pats savyje taip mės, Šv. Petro laivo Vairi
Napoleono. “Kaip Napoleo lygiai kaip ir lietuvių, len $1000 kyšio, kad jis balsuo
nas — kalbėjo teisėjas — kų, slavokų, airių ir vokie tų prieš Taftą, o už Roosepat bus išliuosuotas nuo pa ninkas, regimoji Bažnyčios
Kolumbas
tikėjo į savo čių katalikų pereis tam tik veltą. Vienok Roosevelto
gedimo vergijos į Dievo sū Galva ir visų tikinčiųjų Tė } Katafiki^ms Žtoi
žvaigždę,
bet Kolumbo rai išrinktos ypatos per vi politikos šalininkai užsigi
nų garbės liuosybę. Nes męs vas.
žvaigždė buvo tai Betlėjaus sus namus Shenandoah’ry- na, kad jie nieko panašaus
žinome, kad kiekvienas su Nlęs sakome, kad Popie
žvaigždė”. Po teisėju Do\v- je ir apielinkėje, ketverge, nežiną.
tvėrimas vaitoja ir yra dar žius yra Šv. Petro įpėdinis. New Britam, Conn. Pa
Žydo dovana katalikų uni ling’u prabylo kongresmo 20 birželio, tarpe 2 ir 9 va Kaip žinoma, republikonų
be net ikišiol. Ir netik tai Jėzus Kristus, dalydamas šventinimas bažnyčios buvo
versitetui. Dienraščiai pra nas McCleary, pirmininkas landos po pietų, ir padarys konvencija yra Chicagoje.
- jis, bet ir m^» taip-pat, kuri Apaštalą šv. Petrą pamato gegužio 30 dieną. Jo Malo- neša, jog turtingp^jĮicago# paminklui statyti komiteto tikybinį surašą žmonių. Tas Tai-gi ten dabar kimšte-užm pini u savo
(turi mi** Ira$k3si»B
Knights
daroma tam, kad surasti sikimšę įvairiais politikie
advokatas Max Fam dovaa-
vaisius, net fl^TpSfcĮTsavyje
pasitiko baltai pasirėdžiu nojo Washington’o Katali lumbus” už naują 'sostinės kas prie kokios bažnyčios riais. Atvyko Chicagon ir p.
vaitojame, laukdami pasa- įpėdinius iki pasaulio pa sios vietinės draugijos mri
kų Universitatei $25,000 papuošalą, jisai atsigręžė į priklauso ir kokią bažnyčią Rooseveltas, prižiūrėti savo
vinimo Dievo sūnų, musų baigai. Nepajudinamoji uo ginos. Vietinių ir aplinkinių
įsteigimui stipendijos socio prezidentą Taft’ą ir tarė:
labiau brangina. Du žmones kampanijos manadžerių vei
kūno atpirkimo, Kristuje la ženklija, kad Petras bus miestų draugijos puikiai pa
logijos ir ekonomikos tyri “Tamistai, pone, kaipo įvairių bažnyčių eis drauge kimą. Rooseveltas laikė ke
nuolata Bažnyčios galva ir sirodė parodoje.
Jezuje, musų Viešpatyje.
nėtojams. Pam yra žydas. vyriausiai valstijos galvai, į kiekvienus namus. Kuni letą kalbų, kur žinoma,
vis bus reikalingas kad
Bažnyčią palaikyti ir valdy Pašventinimo apeigas at Mirė atsižymėjęs kanadie atiduodu šitą paminklą vie gai ir pastoriai ragina visus triukšmą mėgstantįs ameri
ti. Bet kaip-gi Petras nuo liko patsai vyskupas Jonas tis. Terrebone (Quebec’o no didžiausiųjų pasaulio sū žmones priimti atsilankan konai, ovacijų jam nesigai
nų, stovintį vartuose distrik- čius surašinėtojus manda lėjo.
lat Bažnvčia valdvs, mirin- Juozapas Nilan’as. Be rieti
Evangelija. Luk. V, 1—11.
nio
klebono,
gerbiamojo
Provincijoje)
mirė
Alphonse
to, nešiojančio jo vardą ir giai ir atsakyti ant visų Pribuvo Chicagon ir p.
gu budumas kaip ir kiti žmo
— Anuomet, kad minios
kun. .T. Žobrio, dar iškilmėse Disjardms. Jie tapo advoka- respublikos, kurios didybę klausimų.
“Saulė” Bryanas, garsus demokratų
spaudėsi prie Jėzaus, idant nės? Kaip jis ją valdys ir po dalvvavo kun. Pankauskas
1862
bet, tr,'mpu Ia?- jisai padarė galima”.
vadas. Jį pasveikinta labai
klausytų Dievo žodžių, o jis savo mirčiai? Per savo įpė iS Bridgeporto, kun. Jakai-|ku Pamete . advokatūra . ir Čia Italijos ambasadorius Central Brooklyn, N. Y. trukšiningai; iš publikos gir
stovėjo šalia Genezareto eže dinius, kurie bus jo valdžios tis iš Clintono, kun. Šatkus OąP° žurnalistu. Kokį ];iil<:i
ženki,} ir du jurininku 16 dieną šio mėnesio, viena dėjosi balsai: “Ura! už
jo privilegijų ir jo apaštališ
čionykščių Bryaną!” Net pareikalavo,
ro. Ir pamatė du laivu, sto
iedaga\o
L Ordre . pgjęįdo uždangalus nuo pa didžiausiųjų
kosios dvasios paveldėjais. iŠ Anonnifi Viin Snnmicnifio:.1^
draugijų
—
dr.
šv.
Antano kad p. Bryanas duotų “spypaskui paėmė į savo rankas minklo.
vinčiu prie ežero, o žvejai
Tuojau kanuolės
Petras, kaip Bažnyčios Tė- iš Waterbury ir keletą ir “Noveau-Monde”.
buvo išėję ir plovė tinklus.
. .
pradėjo šaudyti, muzika už- — apvaikščiojo šventę savo cių". Bet Bryanas nuo to at
~ ... . .
, .
, . vai sako, yra visuomet gy- landiečiu kunigu.
O įėjęs į vieną laivą, kuris!
/
Politikoje buvo konserva- drožė tautos himną — ir pa- l)a^rolĮa- Dar prieš 9-tą vai sisakęs, nes jis čia atvykęs
vas, ir visuomet gyvęs įpė Giedotąsias šv. Mišias at
draugija ”in eorpore” susi
tivas. Nuo 1878 iki 1892 m.
buvo Simano, prašė jo, kad dinių asmenyje, kuriuos jam laikė kun. Konstantinas jis atstovavo Hochelaga ap minklas tapo atidengtas. rinko į vietinės airių bažny tiktai kaipo reporteris.
truputį pavažiuotų nuo že Kristus pažadėjo tais žo Šatkus iš Ansonijos. Šv. Mi skritį. Po to įėjo į senatą. Prasidėjo rankų plojimas. čios skiepą, kame tuo tarpu Praeitą antradienį, birž.
Po prezidento Tafto kal
18 d., jau prasidėjo tikrieji
mės. O atsisėdęs mokino mi džiais: “Tu esi Petras; ir šių klausė ir vyskupas. Po Buvo milicijos ir viešųjų
yra
laikomos
pamaldos
šv.
nias iš laivo. O kad nustojo ant tos uolos pastatysiu ma evangėlijai pasakė pamoks darbų ministerių. Atsižymė bos prasidėjo paroda. Tęsėsi Jurgio parapijos lietuviams. konvencijos posėdžiai. Kas
kalbėti: tarė Simanni: Už no “Bažnyčią, ir pragaro'; lą kun. J. J. Jakaitis iš Clin- jo karštu prisirišimu prie jinai dvi valandi. Ėjo pus Iškilmė prasidėjo pašventi galutinai bus nominuotu
važiuok gelmėn ir užleiskite vartai jos nepergalės”.
ton, Mass., aiškindamas baž katalikų tikėjimo. Už savo trečio tūkstančio Suv. Vals nimu naujos vėluvos, kai ant kandidato dar vis nega
jūsų tinklus gaudymui. G
Išganytojo pažadėjimas nyčios šventenybę sulyg nuopelnus bažnyčiai jis ta tijų kareivių ir dvidešimti nuojančios apie $175.; pas lima pasakyti. Ramesni retūkstančių Kolumbo karžy
publikonai siūlo visai at
Simanas atsakė: Mokytojau, tapo išpildytas: Petras, įs šventojo Paulo į Efeziečius po padarytas ordeno Pijaus
kui
vietinis
klebonas
kun.
gių. Penkiuose vežimuose
mesti Roosevelto ir Tafto
dirbdami kiaurą naktį nie teigęs savo sostą Ryme, tu- žodžiu: “Kristus numylėjo IX karžygiu.
A.
Kodis,
už
minėtos
drau

kandidatūras ir nominuoti
tapo parodyti svarbiausieji
ko nepagavome; bet ant ta- rėjo savo įpėdiniais* visus bažnyčią ir pats save išdavė
gijos narius, atląikė šv. Mi visai naujus kandidatus,
atsitikimai
Kolumbo
gyve

Kolumbo paminklo ati
'o žodžio mesiu tinklą. O Rymo Vyskupus arba Po už aną idant ją pašvęstų”.
šias ir jiems pasakė prie iš tarp kurių labiausia minima
nime.
dengimas
Washingtone.
Su

Po
šv.
Mišių
pratarė
į
su

piežius,
kurie
užiminėjo
jo
kad tai padarė užgriebė dau
Ant rytojaus kardinolas kilmės pritaikytą pamokslą teisėjas Hughes ir senato
sirinkusią
minią
patsai
vys

batoje,
7
d.
birželio,
tapo
sostą
amžių
bėgyje
iki
šiai
gybę žuvų ir plyšo jų tink
—nurodydamas, kaip reikia
kupas. Visų pirma išreiškė Washingtone atidengtas su Gibbons atlaikė lauke mi sergėti ir garbingai apseiti rius Cummins; tečiau teisė
las. Ir pamojo draugams, ku dienai.
jas Hughes, rodosi, atsisa
šias, kurių išklausė 75
Istorija mums atidengia gailestį, kad negalįs prakal didelėmis iškilmėmis Ko
rie buvo kitame laive, kad
kaip viešame taip ir priva kys nuo kandidatūros.
tukst.
žmonių.
Buvo
griau

tą nepalyginamą įpėdinių ei bėti į savo brangius žmones lumbo paminklas, pastaty
tiniame parodyme: užlaiky
ateitų ir padėtų jiems. Tr lę. Yra tai aukso grendinvs, lietuvių kalba, kad būti ge tas
lėšomis
draugijos du žiūrėti, kaip minia išgir ti nesuteptą vėluvą, kurią Vėliausios žinios praneša,
atėjo ir pripildė abu laivu, kurį Jėzus Kristus savo ran riau suprastu.
Sveikino “Knights of Columbus”. Te dusi ragelio balsą, puolė ant tik-ką bažnyčia pašventino, kad prasidėjus republikonų
taip jog bemaž kone pasinė kose laiko. Jo pirmoji grim- darbštų kleboną ir duosnius kios iškilmės Washington’as kelių per pakėlimą.
konvencijoje
posėdžiams,
o
sykiu
ir
dūšios
šventumą
Vakare buvo bankietas,
kilo toks maištas, kad atsiė
rė. Ką regėdamas Simanas dė (žiedas) yra Petras, o du žmones su užbaigimu taip nebuvo dar matęs. Lygiai
pašvęstą
šv.
Sakramentais.
jo šaukties policijos padary
Petras puolė prie Jėzaus ke šimtai šešiasdešimtoji as puikaus Dievo namo. Užtik trečią valandą popiet Kata kuriame dalyvavo 1500 augs
Po pamaldų draugija išsi ti tvarką. Neveltui patįs
tai
pastatytų
asmenų.
Kal

lių, tardamas: Viešpatie, iš menyje kilnojo Pijaus X. rino lietuvius katalikus, kad likų Universitatės rektorius
skirstė namon. Duok Dieve, amerikonai pranašavo, kad
eik nuo manęs, nes esu žmo Po jam tasai grendinys to toji naujoji, taip graži, baž Mgr. Shahan atkalbėjo trum bėjo kardinolas Gibbons.
daugiaus tokių pavyzdingų
republikonų
gus nusidėjėlis. Nes jį ir vi liau trauksis kol paskutinio nyčia, tai- bus lietuvių kata pą maldelę, kurioje meldė kongreso pirmininkas Clark, apsireiškimų, daugiaus to šiuometinėj
sus, kurie su juo buvo, buvo sios grindės nepasieks, tai likų savastis, nors ją valdys Viešpaties, kad palaimintų buvusis pirmininkas Ca- kių draugijų, kui ios atmin konvencijoje busiąs “hot
nnan, p. John Barret ir kiti.
fight”.
paėmusi baimė iš laimėjimo yra iki paskutiniam Popie vyskupas.
minias, susirinkusias atiduo
tų po keno vėluva kariauna. Kitą savaitę jau sužinosi
Iškilmės
tęsėsi
tris
dienas.
žuvų, kuriąs pagavo. Taipos žiui, kuris pabaigs savo vai
Vyskupas kalbėjo į žmo ti pagarbą tikramjam Kry Žinovai sako, kad Wame tikras žinias.
Jokūbą ir Joną. Zebedėjaus dvmą su amžių pabaiga.
nes kaipo rūpestingas, my žiaus karžygiui, kursai ati shington’as nematė dar nie
'
■
'
*
f
sūnūs, kurie buvo Simano Ta nepertraukiama šv. lįs savo žmones, ganytojas ir dengė naują svietą ir įnešė
Profesorius
(norėdamas
kad tiek svečių, kiek buvo
KYNTJA.
draugais. Ir tarė Jėzus Si- Petro įpėdinių eilė parodo žmonės dėjosi jo žodžius gi į jį naują tikėjimą, civpizapabaust
prasikaltusį
Jonu

Kolumbo paminklo atiden
eiją ir laisvę.
manui: Nesibijok, nuo šiol mums vyrus, kurie skyrėsi liai į savo širdis.
ką): Jonuk, mudu vargiai Naujai respublikoniškai
gime.
valdžiai nekaip sekasi. Val
gaudysi žmones. Tr ištrau vardu, gyvenimo laiku, bu Oras tą dieną pasitaikė Tuomet ministeris Knox
pasimntysiva dafiguje.
*
kęs laivus’ ant žemės, ėjo du, bet visi jie užiminėjo tą labai gražus, dėlto tai ir perstatė teisėja Povding’a Tikėjimų surašąs. Visos Jonukas: —« ftit.eip 1 O ką stybės iždas tuščias, kareiSeka ant 8-to pusf
paskui ji, apleidę viską.
patį sostą, tuos pačius rak- draugijoms ir klebonui ir vi- iš New York’o. Šis savo kal- krikščioniškos Shenandoah’ tamsta padarei?

Lekcija ir

Sekma “Pavasaris” laikraščio nu visiškai nevaikščioti pa- vių-lenkų kova iškilo aikš juo didesnę pas juos turi mok įsite, tai užaugę męs,
rodon, kurioje išniekina tėn ir jos nepaslėpsi; Rimša garbę. Kitas būdas platinti vaikai, busime savo tėvams
dienį pro Vilnių pravažiavo meris. Naujas laikraštis ski
ma musų Tauta.
norėjo objektivai, ir be jo apšvietimui yra gužynės su dėkingi ir priderančiai jums
didelis čekų studentų būrys riamas sodžiaus jaunimui ir
Mokinys.
ligi 120 žmonių — Pragos eis sykį per mėnesį. “Pava
Bilietus, mums atsiųs kios tendencijos išreikšti ja šokiais. Tokios gužynės la pagerbsime.
prekybos akademijos stu saris” spauzdinamas Ba tus ton parodon, tuojau paveikslu. Tai lenkams ne biausia būna rengiamos ga
Vilniuje VI Dailės paro dentai. Jie nuvažiavo ap naičio spaustuvėje; redakto persiunčiame atgal ir jo patiko ir apskelbė boikotų vėnios laiku. Mat šokti per
NORWOOD, MASS.
lankyti Peterburgo ir Mas riumi pasirašo T. Kobėlinskių jos aprašymų nedėsi lietuvių dailės draugijai ir užgavėnes, tai nieko ypatin
da. Be kitu P. Rimšos skulp
parodai. Kaip matyti iš jų go. Visi tai daro. Šokti gi Negaliu suprasti, kokiu
kaitė.
kvos.
me.
•
tūros veikalų, parodoj išsta
Kiek tuose priekaištuose dienraščių pranešimo; jau gavėnioje tai pirmeivybės budu musų cicilikai geresni
Naujos draugijos. Kauno
tyta ir “Kova” kurioj pa Ingaliotinis
kongresam
tiesos—netyrinėsime. Pažy senai endekų vadų kreitėta ir susipratimo ženklas. Toks už kitus. Prisiėjo man girdė
rodyta, kaip Lietuvos “Vy Vyresnysis Vilniaus guber gub. vyresnybė patvirtino
mėtina arogancija, kuria ir tykota ant lietuvių paro tai yra protas pas musų so ti kelis sykius jų prakalbas.
tis” kerta kardu įsisegusį į nijos fabrikų inspektorius dvi naujas vartotojų drau
cialistus. Dabar gi vasarų Vis jie nurodinėjo, kad jeigu
lenkai užsipuola ant lietu dų, tik laukta progos.
jo žirgo kaklų Lenkijos Ševaliovas, prekybos ir pra gijas: Vainute ir Kėdai
Tegu!.
..
Nežūsime.
socialistai išrado dar vienų žmogus gerbia tikėjimų, tai
vių parodos. Jeigu jie baž
“Arų”; žirgas, norėdamas monės ministerio ingaliotas, niuose.
“Viltis” būdų platinti apšvietimui. tuo pačiu esųs niekšas, nes
nyčios pamatuosna deda
nusikratyti siurbikų, mina važiuoja Milanan (Italijoj)
Socialistų kuopa, kožnų nesuprantųs šviesos. Štai
lenkybę, tai kaip gi jos ne
jį kojomis. Lenkai tautinin Rusijos atstovu į kongresų
dės ir kitur, kur tik gali. »'■ B, H' IBM H B H B M »»»»«»»»»» šventų dienų samdo laivų ir “Laisvės” No. 24 radau ko
kai šia “Kova” labai užsi dėl kovos su nelaimingais Nutruko diplomatijos ryšiai.
iš pat ryto plaukia į mares, respondencijų iš Nonvood’o,
Juk be lenkiškų parašų lie
gavo. “Kur. Lit.” ir “Gaz. atsitikimais.
paskum, kada pas katalikus kuri skamba šitaip:
tuvių paroda tai kaip mėsa
Codz.” — jų organai at- Alytus, Trakų ap. Ketvir Lietuvių dailės parodos be druskos: negardu, neska
“Jau tūlas laikas, kaip
mišių laikas, jie išlipa ant
H
n Mn TTTVT'TVTvvv9fTv'/rTrTC/nvTvTCTr
atidarymo dienoje (gegužės
spauzdino vienokio turinio
kokios salos, kur negyvena nekurie Nonvood’o griešnu ir tiesiog biauru. Antra
tadienį vakarų vietos kariu
12 d.) atėjo p. Jarockis apsi
straipsnius,
užvardytus
BALTIMORE, MD.
žmonės, pradeda girtuo nikai darbuojasi sutvėri
menės gydytojas pašovė ke
vertus, jei lenkų parodoje
“Provokacija”,
kuriuose liomis kulipkomis jaunų sa dairytų. Pamatęs Rimšos
butų nors vienas lietuviškas Gal gerb.
skaitytojai kliauti ir visaip linksmin- mui lietuviškos parapijos,
pataria lenkams boikotuoti vo pulko aficierį Ivanovų, “Kovų”, kurių artistas no
parašas, tai vėl visa butų su- “Draugo” pamena, kaip bu ties. Tokiu budu praleidę idant greičiau susilaukus
rėjo
išreikšti
dabartinį
lie

parodų. Atsirado ir lietuvių, susitikęs jį Alytaus geležin
biaurinta ir nieko dailaus vo rašyta straipsnis, neat šventų dienų grįžta namuo- dūšių ganytojo, kuris anot
tuvių-lenkų
santykį,
jis
bai

nepasitenkinančių šios skul kelio stotyje. Sunkiai su
nebeliktų.
Endekų logika menu kelintam No. “Drau lei vėlai naktyje. Žinoma, ne jų bus didžiausias šviesos
ptūros išstatymu. Kilo karš žeistų pilvan Ivanovų be ža siai intužo, išsibarė ir, paga
tokia: jei lietuviai kų viešai go” kad susitvėrė draugija apsieina be prietikių. Pas platintojas. Mat kas pas
ti ginčai. Pagalios gegužio do atvežė Vilniaus kariuo liaus, sudraskęs dailės ka
daro, tai būtinai visa turi D. L. K. Vytauto, prie lietu kutinį nedėldienį du vyrai ir civilizuotus žmones vadi
15 dienų, daugelio užpuldi menės ligoninėn. Delko Iva talogų, išsinėšino iš salės,
buti užraugta lenkybe, jeigu vių bažnyčios. Tos draugi viena merga įpuolė į vande nama tamsa, tai pas juos
kreitėdamas
ant
parodos
nėjamas, Rimša sudaužė ne novų pašovė — tuo tarpu
lenkai—tai kad nė ženklo jos įstatuose tapo įdėta, kad nį ir vos-vos neprigėrė. Ju šviesa”.
steigėjų,
kad
čia
nebusiu
tik “Kovų”, bet ir dar du nėr žinios.
rininkai ištraukė sušlapu Štai geg. 19 d. Nonvood’o
daugiau nė kojos nei jo, nei nebūtų, kas lietuviškai atsi sųnariai turi būt dorais, be sius musų šviesuolius. Ra lietuviai buvo surengę pra
savo veikalu: “Bobutę” ir
duoda. Trumpai tariant, len šliubų negyvent ir prieš ko
T Jubilėjus. Rusų laikraš kitų lenkų, gerbiančių savo
“Maldų”.
šydamas šituos žodžius į kalbas parapijos reikale.
P. Jarockis kų taisyklė tokia: co twoje kius “prycerius” arba tei “Draugų” nemanau mokyti Kalbėtoju buvo p. Jaruševi
čiai paminėjo šimto metų tautos vardų.
Lietuviai
maldininkai. sukaktuves, kaip prie Rusi Vilniaus lenkų dailininkas. — to i moję, a co mėgo—to sėjus šliubų neimt, o imti
šliubų vien tik katalikiškoj socialistų, nes jie katalikų čius. Taigi, bekalbant p.
Per visas sekminių dienas jos tapo prijungta Besara Nors lenkai sakosi esu kul nic tobie do tego.
Vilnius tai lenkų miestas bažnyčioj, o kurie pasimes laikraščio perspėjimų ne Jar., cicilikai suėjo į atskirų
Vilniaus miestas knibždėte bijos gubernija. Didžiausios tūringesni už lietuvius, bet
knibždėjo lietuviais. Miesto to jubilėj aus iškilmės buvo šis jų dailininko pasielgimas ir jie tieni esu šeimininkai. tų su savo moterim ir kitų paiso. Tuos žodžius taikau į kambarį ir tarėsi, kaip čia
gatvėmis vaikštinėjo nema Kišinevo mieste. Caras pa svečiuose pas lietuvius pa Ištikro naujiena! Paimi sta vestų tokie išbraukti tampa, tuos kų save dar katalikais sugriauti prakalbas. Eisime,
ži lietuvių maldininkų bū skelbė dėl to jubilėjaus raš rodo, kad jis užaugęs nedai tistikų ir stebiesi: žydų Vil taippat išbraukti tampa ir vadina, o prisiplakę yra prie sakė jie, ir rėksime, neduosi
socialistų. Vyrai ir mergi me kalbėti, nes tokių kalbė
riai, atėję tūkstančiais iš tų į visus Besarabijos gu lintos kultūros tarpe.
Gal niuje, rodos, ne mažiau kaip tie, kurie nekrikštytų kata nos, gėda sakau jums, taip tojų, kaip Jaruševičius,
visų Lietuvos kraštų Vil bernijos gyventojų luomus. lenkuose ir yra mada savy katalikų, kurių tarpe bent likų bažnyčioj savo vaikų.
šventų dienų praleisti. Jus mums nereikia. Tai tau ir
niaus Kalvarijų aplankyti.
bės susirinkimuose kartais trečdalis lietuvių, bet ku Draugija gyvavo apie 10 privalote šventų dienų baž laisvės mylėtojai! Atsime
Daugiausia buvo maldinin T Progresistai. Rusų pro- įširdus patrypti ir riksmu riuos savinasi lenkai (mat, mėnesių. Buvo parašyta
kų lietuvių nuo Kurklių, Le gresistai, kurie energingai spręsti ginčų, kieno pusėje kad tik jų vis daugiau išei konstitucija, tik buvo ne- nyčioje buti, šventų mišių nu, kad kaip kalbėjo koks
spaudinta ir čarteris neišim klausyti, o ne su cicilikais tai cicilikas iš Cambridge’liūnų, Traupio,
Utenos ruošiasi prie IV Durnos rin teisybė, bet mums lietu tų).
iaus, keikdamas visaip dva
garbinti šėtonų.
(Kauno gub.) Labanoro, kimų, buvo sumanę įsteigti viams tai dar naujiena pana Savotiškas endekų baidy tas, tik sųnarius gaudė, kuoBastenis. siškijų ir tikinčius žmones,
Malėtų (Vilniaus gub.) ir legalę progresistų partiją. šus nesusipratimų sprendi mas, kad Vilnius esųs lenkų daugiausiai, gi svarbesni
tai niekam nei musė ant lie
kitur. Daugelis lietuvių mal Tečiau jiems vyriausybė jo- mas, kokį p. Jarockis de miestas ir jie vieni čia esą reikalai tapo pamiršti. Ga
žuvio neužstojo, dar gyrė,
dininkų, apėję Vilniaus baž kiuo budu neleisianti įkurti monstravo musų parodos sa šeimininkai. Tai privalanti lop vėl susimislijo skaityt
NEWARK, N. J.
sakydami: Gerai kalbėjo,
minėti ir lietuvių paroda. Iš konstitucijų. Beskaitant vis
nyčias, aplankė taippat Pi tokios partijos.
lėje.
Vietinio klebono V. Stak- kad davė tai davė katali
kurio
gi
galo
tos
šeimininkų
kas
buvo
gerai,
tik
tre
krikš

lies kalną ir Lietuvių Dailės
Bet
tai
tik
pradžia
istori

Lietuvių kredito draugi
kams! Bet kad katalikas pra
parodų. Pažymėti reikia, ja. Gegužės 10 dienų “Rū jos buvo. Ant rytojaus abu teisės? Sulig skaičiaus Vil čionybės žodžiai nepatiko nevičiaus ir Liet. Demokra dėjo ginti katalikų reikalus,
kad šie metai pirmų sykį bu toj” buvo pirmas Vilniaus Vilniaus lenkų dienraščiai niuje daugiausia žydų, sulig kaikuriems, ėmė rėkt, kad tiško Kliubo pasistengimu tai norėjo padaryti betvar
vo matomas šioks-toks ru- lietuvių savatarpio kredito štai kų žodis žodžiu parašė, turto taip-pat: žydų ranko anie punktai butų išmesti. atvažiavo čia lietuvis mo kę, suardyti prakalbas. Mat
pinimos musų maldininkais draugijos įsteigėjų susirin įvardiję savo boikotų lietu se prekyba ir pramonija ir... Kunigas išgirdęs tai, suardė kytojas ponas Vladas Les- jiems nepatiko, kad p. Jar.
iš Vilniaus inteligentų pu kimas. Dalyvavo apie 30-tį vių parodai “Provokacija”. savitos organizacijos juose tų mitingų, o kitame mitinge činskas. Žiemų jisai mokino prirodė, jog ir tikintįs žmo
suaugusius angliškai skaity
sės. Jų vedami, maldininkai žmonių. Susirinkimas per
Lietuvių Dailės Drau daugiau negu kituose. Isto atsirado tokių, kurie atrėmė ti ir rašyti, o dabar, prasi nės turi visokių mokslų, da
ir aplankė taip Pilies kalnų, žiurėjo ir priėmė steigiamo gija kelinti metai steigia rijos įįdįgsniu Vilnius buvo priešams, kad turi pasilikt
dėjus vasarai, jisai pradėjo gi daugiau įmoksiu myli,
taip parodų, kur dailininkas sios draugijos įstatus, su kas metai dailės parodas. lietuvių: įsteigė jį Gedimi ta pati konstitucija, jei kam
mokvt
v vaikus lietuviškai kaip bedieviai. Paskui jie
Ant. Žmuidzinavičius gra statė prašymų kredito rei Viešusis pirmosios paro nas, lietuviai jį valdė ir gy nepatinka, gali atsitraukti.
skaityti ir rašyti, ir už visai iškraipė p. Jar. kalbų, išva
žiai jiems aiškino rodomuo kalų valdybon ir išsirinko dos atidarymas pasižymė nė nuo svetimšalių. Dabar Bet keli mitingai traukėsi mažų mokestį, nes tiktai po dino jį “filosofu”, kad buk
sius veikalus, liaudies dirbi tvarkos komitetų. Komite- jo tuo, kad iš jos buvo vi ta senovės Lietuvos sostinė triukšmingi, tik labai keis dvidešimt-penkis centus ant tai sakęs, kad saulė sukasi
nių skyriaus svarbumų ir tan išrinkti šie žmonės: ag siškai nušalinta lenkų yra Rusijos ir ji čia yra tik tai pasirodė, kad pats pirmi savaitės už vaikų per pen aplink žemę.Išgyrė kun. Ur
t.t. Ypač indomavosi sodie ronomas J. Smilgevičius, vy kalba; tai iššaukė visų roji šeimininkė; lenkai tik ninkas, kuris sumanė tų kias dienas. Mokina po dvi banavičių, kad buk pasakęs,
čiai liaudies svkriumi. Šiaip riausias naujos draugijos pasipiktinimų, kuris buvo vyriausybės malone čia šei draugijų ir parašė tuos žo adini kas dienų. Panedėliais, kad Norwood’e lietuvių pa
mininkauja. Tegu kita mies džius, kad tas pats pirminin
iš dailės veikalų labiausiai organizatorius;
rapija nereikalinga. Ne,
“Vilijos” tuomet išreikštas Vil to durnos rinkimų tvarka
kas laikėsi priešų pusės. Da Utarninkais, Ketvergais ir kun. Urb. ragino nemesti
traukė jų domų sudaužytoji direktorius Jonas Smilgevi niaus lenkų laikraščių
virstų.—demokratine tvar bar jau abi pusi išsiėmė po Pėtnyčiomis nuo keturių iki
Rimšos “Kova”.
čius; d-ras A. Damaševi- straipsniuose.
šešių vakare, o Subatomis pradėto darbo, visiems rišŠiomis dienomis Vilniuje čius, advokatas J. Vileišis
Lietuvių Dailės Draugi ka, ir didieji šeimininkai čarterį Vytauto vardu. Ku nuo dešimtos iki dviliktai ties krūvon ir statvties
sau
•/
tikrai
paliktų
kajnpininnigas,
matydamas,
kad
gal
susidarė nauja lietuvių ben ir advokatas J. Kymantas. jos tuomet, rodos, supra
bažnytėlę. Tai-gi, norwoodienos.
kais:
žydai
ir
kitos
tautos
pakilt
armyderis,
uždarė
sa

drovė knygoms leisti: “J. Įstatai patvirtinti. Pertaisy to, jogei lenkų mieste ne
Pirmų kartų, kaip klebo diečiai, paklausykime kun.
paveržtų
iš
jų
įsėdėtas
vie

lės
duris.
Tokiu
budu
pradė

A. Rinkevičius ir A. V. Vė ti ar permainyti juos, reika dera žeisti lenkų, ir kitose
nas pagarsino, kad p. Les- Urb. žodžių ir sparčiau
gėlė”. Naujoji bandrovė už lui atsitikus, ingaliotas gy parodosi nebuvo užmiršta tas. Ar tuomet gera butų jo priešai kitus mitingus činskas pradės mokyti vai griebkimės už darbo. Nepai
registruota pas Vilniaus no venantis Peterburge A. Mu ir lenkų kalba, nors dalis lenkams, jei tie kiti pasa laikyti, o šiems pasiliko ra kus, tai tų savaitę susirinko sykime cicilikų melų ir
kytų: šiandien mes šeimi mi vieta bažnytinėje salėje.
tarų Serdiukovų No. 7366.
eksponatų buvo kaip bu
šmeižimų!
rauskas.
ninkai,
taigi
dėkite savo pa Pasiliko dar galvasukis apie keturiolikų vaikų, o dabar
vus tik rusų ir lietuvių pa
F. S. Norwoodietis.
Del prancūzų paminklo. Žydų rinkimų komitetas. rašais. Lenkų visuomenė rodose lietuviškus ir lenkiš pinigus, nes kasierius ant jau tik dvylika beatsilanko.
Miesto valdyba nusiuntė Šiomis dienomis Vilniuje rodė daug užuojautos kus parašus? Lenkai tikrai vietos liko, gal atsiras reika Labai malonu butų, kad tė
Prancūzų vyriausybei šv. buvo susirinkęs žydų rinki toms parodoms, laikraš suriktu, kad laužimasis sve- las ir valdžiai įsikišti, jei vai leistų savo vaikus moky CLEVELAND, OHIO.
Kotrinos skvero planų. Ta mų komitetas pasikalbėti čiai dėjo plačias apyskai timan butan. Ir lietuvių dai- atsiskyrėliai nenusimalšįs. ties lietuviškai skaityti ir
Iš seniausių Clevelando
skverų, kaip jau rašėme, apie žydų kandidatūras Dū tas, neminėdami kai-ku ! lės draugija per savo paro Išmintingesnieji mena, kad rašyti.
draugijų
yra šv. Jurgio drprancūzų ingaliotinis pulki mon iš Lietuvos. Susirinki- rių mažmožių, nemalonių das, spauzdindama afišas ir atsiskyrėliai negaus kasos, Ponas Lesčinskas labai ge
ja. Šiemetai, 25 d. rugpiučio,
ninkas Matonas pripažinęs man buvo tyčia atvykęs iš miesto šeimininkams, ne katalogus, neaplenkė lenki* nes laužo konstitucijų. Lie rai mokina vaikus. Kuris
sukaks kaip tik 25 metai
tinkamiausia vieta prancū Peterburgo žinomasis žydų tyčia praleistų, kaip gali kalbos visai ne dėl to, kad tuviams negražu už tokius vaikas dar nemoka nei skai
nuo įsteigimo tos draugijos.
veikėjas kadetas pris. advo
Vilniuje lenkai šeiminin daiktus kovoti. Jei tau nepa tyti arba rašyti, tai jis taip
zų paminklui statyti.
ma
buvo
tikėties.
katas Gruzenbergas. Susi
kauja, bet, tur-but, veikiau tinka tai velyk atsitrauk. sumaniai pamokina, kad į Tų savo sukaktuvių pami
Tečiau
Lietuvių
Dailės
Teismo pirmininkas kom rinkimas nustatęs kandida
kokių savaitę išmoksta skai nėjimui šv. Jurgio dr-ja nu*
sia
dėl
to,
kad
daug
lenkų
Baltimorėje
ir
be
to
pilna
pozitorius. Vilniaus teismo tūras iš Vilniaus, Kauno ir Draug. vėl ir labai įžeidė lankė pagodas ir jiems pa draugijėlių, jau net ir per tyti ir rašyti.
tarė parengti iškilmingų apvakar atidarytojoj paro
rūmų narys (buvo teismo Gardino miestų.
O dabar męs, vaikai, ku vaikščiojimų. Iškilmybėse
doje musų Tautų. Parodo togiau savo kalboje turėti daug.
pirmininku per Joniškio
informacijų.
Buvo nesmagus atsitiki rie praleisdavom laikų ant yra užkviesta dalyvauti vi
Vilniaus
gudų
draugija
je
išstatyta
Rimšos
skulp
bylų) Klaudijus Verehovsmas ir su vargonininku, bet gatvių, kartais ir prie nepa sos katalikiškos lietuvių
Lenkų
dailininkai,
maty

nutarė
leisti
savaitinį
laik

turą,
kuri
vaizdiną,
kaip
kis pasirodo esųs netik tei
apie tai verčiau užtylėti. dorių zobovų ir negražių draugijos, nes ir šv. Jurgio
ti,
daugiau
politikai,
negu
raštį
vardu
“
Bieloruskij
Lietuvos
Vytis
naikina
sėjas, bet ir kompozitorius.
Paminėsiu tik, kad vargo kalbų, kasdien susirinkam i dr-ja yra grynai katalikiškų.
Jis jau gana seniai darbuo Viestnik”. Naujas laikraštis Lenkų Erelį. Kųnors pa dailės žmonės, kad imasi, nininkas dabar groja šv. Al šv. Jurgio svetainę ir ten Bet įdomu, kam reikėjo pa
jasi muzikos srityje. Seniau, gausiąs pašalpos iš draugi našaus išstatyti lenkų kaip štai p. Jarockis, politi fonso vokiečių bažnyčioje.
musų mokytojas pamokina kviesti į tas iškilmes ir lie
mieste ir tų valandų, kada kos cenzoriaus prievolių.
turėdamas gražų tenorą, dai jos 325 rublius kas mėnuo.
J. K. mus, kaip reikia elgties ant tuvių cicilikų “Mirtos” cho
Musų
parodos
steigėjai,
išlenkų-lietuvių
santykiai
nuodavo koncertuose, pas Naujas geležinkelis. Tnžigatvės, parkuose ir kitose rų? Ak tiesa, ta draugija va
statydami
Rimšos
“
Kovų
”
,
didžiai
intempti,
tai
vis
kui ėmė mokyties ga mumi nieris Bernatavičius prane
viešose vietose. Labai liūd dina save “tautiška lietu
dėl
kurios
tiek
trukšmo
su

lygu,
kaip
biauriai
provo

jos, kiek turėjo liuoso laiko, šė, Vilniaus miesto valdybai,
BOSTON, MASS.
na darosi žiūrint, kaip musų vių dr-ja”, bet išskyrus ke
ir greitai padarė didelę pa kad jo ir inž. Pauliuko su kuoti visus miesto lenkus kėlė lenkų dienraščiai, lai Pas mus socialistai labai draugai veltui praleidžia lai lis narius, kiti visi yra at
kėsi vien dailės kriterijaus,
žangų. Verehovskis yra jau manytąjį geležinkelį iš Min gyventojus.
pradėjo platinti savo apšvie kų bežaizdami “diee’nis” kakli cicilikai ir pridera
verta
ar
neverta
tas
veika

Ir niekaip negali pasi
parašęs daugelį rusų roman taujos per Bausku Naujon
timų. O ar žinote, kame so ant gatvių, kartais net iš pi prie 3-čios kuopos L.S.S.A.,
las,
dailės
žvilgsniu,
statyti
teisinti
draugijos
valdy

sų, iš kurių IR jau išspauz- Vileikon pinigyno ministe
cialistų apšvietimas? Di nigu. Tėvai to nemato, kaip kurie kad sumanytų, visus
parodoje,
atmezdami
visus
ba,
nes
jei
nenusimanė
kų
dinti ir gana dažnai dainuo rija, klausiama kelių minis
katalikus šaukšto vandeniu
kitus
motyvus.
Lenkai
vers džiausioje garbėje pas juos jų vaikai, o musų draugai,
daranti,
tai,
matyti,
ji
su

jami koncertuose. Dabar gi, terio, petvirtinusi; tiktai ka
yra, taip vadinamos diskusi palengva. pamaži darosi prigirdytų. Tik reikia atsi
prižiūrimas savo mokytoje ro ministerija užprotestavu taisyta iš žmonių, kurie te verčia dailininkų buti ir jos. Susirenka burvs keikū “gembleriais” (?-Red.).
minti, kų tas choras padarė
politiku,
kad
jis
pracenzup. Gotbeitero parašė net visų si prieš šakų: Bauskas— neturėtų imties viešųjų
nų ir ima keikti pliovoti ant Tėvai, rūpinkitės dabar peruiai metų, kada visos ka
ruotų
išstatomąjį
dalykų,
ar
steigimų.
Šiaip
ar
taip
operų “Liubov i čest” (Mei Radviliškis.
talikiškos draugijos paren
jis
nesugadįs kam ūpo; este visko, kų kiti žmones gerbia apie savo vaikus, nes pas
lenkamg,
sergantiems
sa

lė ir dora), kurių netrukus
ir prieš kų lenkiasi. Ir juo kui jau gal bus pervėlu. O gė teatrų šv. Jurgio parapi
tikos
jausmo
jiems
nepa

Naujas
laikraštis.
Kaune
vo
tautos
garbę,
nieko
dau
statys rusų Vasaros teatras.
katras bjauriau nupliovoja, jeigu dabar mus gražiai iš jos naudai, tai “mirtiečiai”
išėjo pirmas naujo lietuvių
giau aebepalieka, kaip tik kanka. Šiaip ar taip lietu
Repeticijos jau daromos.
Čekų studentai.
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Ša pa padidėjo, pinigą pra Vienas čionykštis kyniedėjo rasties ikivaliai, bet tis, Quan Sing, garsina, kad
kas iš tą pinigą, kad nėra jeigu p. Rooseveltas negaus
Dievo palaiminimo!
Visi čia, Amerikoj’ prezidento
turtingesnieji pameta baž nominacijos, tai Kvnijos am
AVashingtone,
nyčią, taip ir J. Vilčinskas basadorius
padarė; paskui ir pati pame Wu-Ting-Fang, pasiūlys p.
tė bažnyčią. Galop jinai at Rooseveltui valdyti Kvniją;
Baltimore, Md. Vietinės sižadėjo savo vyro ir išva ir kas svarbiausia, kvniečiai
draugijos rengia nuolatos žiavo į Chicago. Bet J. V. pasitiki, kad Rooseveltas tą
piknikus savo iždų padidini labai mylėjo savo pačią, net pasiulijimą noriai priimtą.
mui. Scenos draugijos puola verkdavo, atsiminęs apie ją. Mat kyliai mano, kad jie
žemyn, naujos auga, nes jos Galop paleido savo didelę ša visko turi, kas reikalinga
priima be įstojimo mokes pą, pasisiuvo eilę pirmos respublikai turėti, apart
čių. Geriausiai laikosi dr. šv. klesos dailią drabužią, nusi Roosevelto, nesą, jų nuomo
Kazimiero, dr. šv. Jurgio ir skuto usus ir išvažiavo į Chi ne, tik jis vienas tegalįs ten
gi1 stovi neprastai.
cago. Buvo tai prieš pasku įvesdinti tvarką.
Oras iki šiam laikui gra tines Kalėdas. Tik štai prieš
Viešbučių tarnautojų strai
žus,
didelių
karščių
nebuvo,
Velykas
šių
metų
parvažiuo
Iš Miestų ir Miestelių. tik 16 d. birž. ištiko didelė ja jis visas suvargęs, susikai platinasi.
audra su lietum ir pridirbo graužęs, skubina savo pa Ne\v Yorke prasidėjęs
Chicago, III. Nelaimė. Ka nemažai nuostolių. Kelią liktus Baltimorėje pinigus viešbučių tarnautojų strai
zys Vaiciekauckutis, 12 me lietuvią langai tapo išdau
apsaugoti, kad pati neišim kas vis apima daugiau vieš
tą, suims Vinco Vaiciekauc- žyti.
Bertašiaus namuose tų, sako: “suėdė mane Chi bučių netik New Yorke, bet fr
ko, gyvenančio po num. 3337 tapo išmuštas didelis stiklas
cagos advokatai ir dakta ir Jersey City’je, AVashingSo. Auburn avė., netikėtai ir jo šeimyna sužeista. Tuo
DANIJOS KARALIAUS FREDERIKO LAIDOTUVES.
rai... Kiek turėjau pinigų, tone, net, pagalios, pasiekė
nustojo gyvasties pareitą met visa šeimyna sėdėjo
ten viską sudėjau. .. ” Su ir Chicago, kur dabar trau
panedėlį, — tapo užmuštas priekiniame
kambaryje. grįžęs jis pradėjo vėl taisy kiasi Republikonų Partijos kel’is paliko visą savo turtą, ligonbučių nei klinikų ir to
beveik ant vietos šenneninio Stiklas subirėjo ir sužeidė
ties šapą, bet jau pamaži tautiškoji konvencija. Čia išnešantį penkis milijonus kiu budu nesuteikia savo
ŽINIOS IS VISUR.
automobiliaus Leinn grabo labiausiai Bertašienės vei
sustraikavo La Sale viešbu rublių, ir visą savo “biznį” mokiniams praktikos. Ge
pradėjo
protas
mažinties.
riaus.
Atsitikimas buvo dą.
Dabar atėjo iki tokiai ligai, Čio nešiotojai į stalus, kad savo darbininkams, kurie iš- ras gydytojas negali juk datoks:
Tuo pačiu laiku Dapkunų kad baisu ir pamislyt. Visas apie 6 šimtai svečių sėdėjo buvo jo tarnyboje nemažiau, i ryti operacijos nei sužinoti, 5 Pakvaišėlis karalienės
Apie 10 vai. iš ryto važia
nedidelė mergaitė nusivertė kaip stulpas stovi, kur tru prie stalų ir žiurėjo vienas į kaip penkeris metus. Darbi- Į kokia kas liga serga, iš to, ko palociuje. Londonas. Nema
vo 33-čia gatve nuo Halsted
nuo laiptų ir susižeidė. Ta putį pastumia kas, neužžen kitą, kaip patarnautojai pa įlinkai tuojau sudarė ben- išmoko iš knygų. Jis pataria žai pridarė triukšmo čia at
st. į Morgan st. šermeninis
po pašauktas gydytojas.
gia ir pasodint kitas turi. dėję savo tacas su torielko- drovę ir varo toliau užvestą ir Amerikoje neleisti prak sitikęs toks incidentas. Tą
automobilius. Tuom pačiu
tikuoti tokiems gydytojams, dieną, kada našlė karalienė,
J. K. Burna užsidarė, nei kalbėt, mis apleido viešbutį. Strai ją Hinkel’io pramoniją.
laiku linksmai žeidė pilna
nei valgyt, nei gert negali, kas kilo dėl viršlaikio darbo. Prof. Franz Frohllch ap kurie neturi patyrimo ligon- Aleksandra, sugrįžo iš Da
gatvė vaiką, paleistu valan
Brooklyn, N. Y. Birž. 7 d. tik su gumine triubele pro Bet darbdaviai niekur ne skaitė, kad jeigu Vokietija bučiuose ir klinikose.
nijos karaliaus Frederiko
dinėj pertraukoj tarp lekci
vakare atsiliko čia T. M. I). nosį pieno ir žalių kiaušinių nori nusileisti ir išpildyti pradėtų su kuo norints karę
laidotuvių, karalienės paloją iš šv. Jurgio parapijinės
Vokietijoje alkoholį pra
prakalbos. Kalbėjo p. J, Vi- įleidžia. Gydytojai nežino, straikierių reikalavimų.
eiaus
kambariuose tarnai
ir sustabdytų savo vaisbą dėjo daryti iš cikorijos šak
mokyklos. Liudininkai atsi
nikaitis, d-ras J. Šliupas ir kas galėjo atsitikti. Jis ran
marėmis, tai trumpu laiku nų, kurios čia gerai augą. rado nepažįstamą žmogų be
tikimo pasakoja, kad auto
Vokiečiai New Yorke.
kiti. Vinikaičio kalba patiko dasi ligonbutyje.
miegant. Betyrinėjant, pasi
J. K.
mobilius ėjo visai pamažu ir
New York, N. Y. Birž. 11. joje atsirastų badas, nes duo
publikai. D-ras ŠI. pradėjo
rodė, kad tai esąs nekoksai
besiartindamas prie Auburn
— Šiomis dienomis čia apsi uos tuojau •pritruktų. Jos Šiemet sueina lygiai šim Vilimas Wodley, buvusis tų
nuo “Tėve musų” ir paskui
tas metų kad Londono gat
avė., pradėjo duoti signalus,
s lankė Vokietijos kariškojo draugės: Austrija ir Italija vės pirmu kartu likosi ap pačių palovių tarnas, kuris,
vėlė—vėlė, kaip Lietuvoje
fiiumx i\ nimmiKiix fr
pačios neturi sau užtektinai
vienok, kaip pasakoja liudi
vyrai pančekas. Paprasta jo ŽINIOS IS AMERIKOS laivyno dalis. Vokiečius nuo* duonos, o iš kitur sunku bu  šviestos gazais.
dėl jo pamišusio proto, buvo
ninkai. musą vaikėzai, kaip
širdžiai
priėmė
miesto
majo

dainelė — apie kunigus, baž
uždarytas Norwich’o beprot
tų jos gauti. Vokiečiai turė
paprastai, myli šokinėti
ras
Gavnoras,
apžiurėjo
di'
Rusijos
gyventojų
skait

nyčią, tikėjimą ir kitus daik
namyje, bet apie metai at
tų iškalno pasigaminti sau
prieš einančius automobi
tus, kurių daktaras labai ne Sufragistės grūmoja Taftui. džiausį Vokietijos karišką didelius sandėlius javų pirm linės 1910 m. parodo, kad gal pataikė iš ten pabėgti.
lius, arba kabinėtis užpaka
Chicago, III. Panelė Mar- laivą “Moltkę”, kurį Gayten tada buvo 160,784,000 Nors apie palovių apsta
lyje, taip ir šiuom kartu, apkenčia, todėl ir nemoka gareta Donye, įžymi Illinois noras pavadino “pušim New pradėsiant karę.
žmonių, t. y. daugiau 33,- tyta kareiviais su nuogais
nors matė besiartinantį au apibranginti priderančiai ir valstijos sufragistė, apsilan Yorko”. Gi vokiečiai taip-gi
Anglijos
apvainikuotas 190,000 negu prieš 13 metų. durtuvais,nors iš lauko ir
tomobilių, visai nesiskubino teisingai. Tokios kalbos tik kė pas Tafto kampanijos aplankė žymesnes New Yor
poetas
Alfredas
Austin susi Ir tai įvyko nežiūrint karo, viduje knibždėte— knibžda
pasitraukti nuo kelio šalin, sumaišo neišmanančius žmo- mana d žėrį,
kongresmona ko vietas, pauliojo, pasirodė laukė birž. 15 d. 77 metų am-į choleros ir nuolatinio bado. daugybė policijos ir detektitaip kad jie -nebežino
mačiusiu ta
McKiiilcv,
ir
reikalavo,
kad Ne\v Yorkui su savo “vokiš žiaus. Jis gimė 1835 m. Hea-!
vų, bet-gi pakvaišėlis AVodmą ypatų, Kazys Vaice- nei kuo beesą, virsta girtuo
Taftas
ir
republikonų
kon

ka
galybe
”
ir
apleido
Nev
r
dingley
’
e.
Jis
buvo
antru!
.
Ą
trecla
dalis
An
S
H
ley taip taikiai įsigavo į ka
kauckutis, kokiuo tai budu kliais ir paleistuviais. Pa
suuuni
Leeds
’
o
pirklio
ir
J°s
telefonu
tarnautoju
yra
Yorko
uostą.
vencija
pripažintų
moterims
tarčiau
neiti
į
Šliupo
pra

ralienės parką, o iš čia, jis
pasipainiojo po automobi
lygias
balsavimo
teises
*su
kalbas.
Rietaviškis.
baigė
Londono
universitetą
mo
ei
l
s>
______
išmušė paloeiaus langą, įlin
lium taip, kad kakta perBaisus
saužudystės
būdas.
vyrais. Kitaip moteris, ku
vos 18 metų susilaukęs. Už New York Central linijos do į palovių ir užlipęs ant
mušęs stiklą automobiliaus
Pen
Argvl,
Pa.
Birž.
15.
liktarnės ir nugriuvęs pa Lewiston, Me. Ona ir Ma riose valstijose jos jau turi Neapsakomai baisų būdą pa dviejų metų jis pradėjo už- gelžkeliu, pagal Batavia kelinto augščio ramiai sau
y
praėjo tavorinis atsigulė ir užmigo. Bet mie
puolė po automobiliaus ra rė Gurdaunitės susimanė tą teisę, balsuosią ne už Taf sirinko savo gyvasties už suminėti advokatūra, bet po!
smagų
šposą
iškrėsti.
Jos
il

tą
ir
jo
šalininkus,
bet
tik
už
godamas jis ėmė taip labai
tu, kuris sutrynė jam kru
baigimui čia gyvenąs W. trijų metų metė ją, pradėjo traukinis, susidedąs iš 134 knarkti, kad tai pastebėję
gą
laiką
nedirbo,
o
čia
rei

tuos,
kurie
pripažįsta
mo
Traukinis turėjo
tinę. Vaikas negyveno nei
Spiegei. Jis pasėmęs kirvį važinėti po platų svietą ir Į vagonų.
kia
valgyti.
Tai
ką
jos
daro
terims
balsavimo
teises.
į tarnai, ėjo pažiūrėti, kas-gi
rašyti. Poetu laureatu jis 5,3(50 pėdų ilgio,
10 minučių. Automobiliaus
taip baisiai ir žiauriai suka tapo apskelbtas 1896 m. Per
—
ugi
rašo
d-rui
Seinai
’
ui
i ten taip “saldžiai” miegti.
Gi
p.
Rooseveltas,
iš
tokio
vežėjas paėmęs ji i viena iš
pojo
savo
galvą,
kad
mėsos
inai jis išliedo savo autobio Anglijos valdžia už praei-|Gi koks didelis buvo tarnų
artimų aptiekų, bet dakta laišką su reikalavimu dviejų moterių pareikalavimo, jau
šmotai
karojo
iš
visų
pusių.
tus metus už įdėtus pajus nusistebėjimas, kada pama
grafiją.
ras rado vaiką jau negvvą. tūkstančių dolerių. Nunešk, naudojasi. Per Denver’io
Tečiau
jį
užtiko
kaimynai
girdi,
pinigus
ant
kapinių
ir
prie Suezo Kanalo gavo tė kambaryje visai netikėtą
teisėją Lindsev, Rooseveltas
Lavoną atiduota Pavilo Ma
V• JJ .
Dr.
Charles
Bevel
įsteigė
129,260 dividendų. Gi Z“svečia
ir
sulaikė
jį
nuo
tokio
des

žeikos graboriškai įstaigai. pakask po tokiu ir tokiu viešai paskelbė, kad jis pri
peratiško darbo. Pašauktas skrajojančią biblioteką, ne- prjeg 35• m
u Lordas Beaeons-,
Šitas nelaimingas atsiti kryžium, kitaip, girdi, atim- taria sufragisčių reikalavi
iug užlnn
vėin tik- Policija ir karalienės sargydytojas aptvėrė žaizdas. regiams Zurich’e, Šveicari-! field už pajus
užmokėjo
kimas turėtų mus šio-to pa sime tau gyvybę. Daktaras mams, ir jeigu busiąs iš
Jis da gyvęs.
joje, 1904 m. Ligšiol kny go- ,ĮaĮ $400,000. Per tą visą lai- gyba stropiai stengėsi tą ži
mokinti. Paprastai tokios nusigando, eina pas advoka rinktu Suvienytų Valstijų
mis iš šitos bibliotekos nau-j^^ Anglija nuo Suezo kana- nią užgniaužti, kad ji nepa
rūšies aukos pasitaiko tan tą, klausia, kas čia daryti. prezidentu, jis pasirupįsiąs.
Išsirinko būti nušautu.
^pjasi 250 neregių. Jie skai- ]o gavo dividendais $17,000,- siektų Anglijos karališko
kiausiai dėlei neatsargumo Advokatas pataria parsi kad visoj šalyje butų duotos Reno, Nev. Birž. 17. — to (su pirštais) klasiškus 000
sios šeimynos, tečiau veltu,
automobilių, kurie papratę kviesti iš Bostono detekti- moterims balsavimo teisės. Čia likosi pasmerktas mir veikalus Sekspiro, Goethe’s.
žinia veikiai prasiplatino po
------Atvažiuoja iš
lakstyti gatvėmis, kaip, at vus. Gerai.
Stoka išlavintų farmerių. tin lenkas Andrius Miroko- Schiller’io, Racine’o, Hugo’s
Valdžios spaustuvės de- visą šalį. (Ji A’ilimą AVodsiprašant, padūkę, ir ne vie Bostono du detektivu, o čia
wicz.
Pagal
tik-ką
priimtą
ir k. Bet dabar jie pareika- partamentas AVashingtone lev’ą policiją sugrąžino į tą
nas jau ačiū tam tapo už daktaras gauna ir antrą laiš AVashington, D. C. Agri šios valstijos kriminalį ko
lavo naujų-naujausių raštų. praeitais metais atspausdi patį beprotnamį.
muštas. Bet šiame atsitiki ką. Męs, girdi, esame “j uo kultūros ministeris Wil- deksą, pasmerktasis mirtin
Šito reikalavimo užganėdi- no 9,773,424,000 krasos žen- Dabar tas incidentas labai
me, jeigu tikėt liudinin dą raukės”, padėk du tūks son’as nusiskundžia, kad turi teisę pasirinkti žudymo
sujudino našlę karalienę ir
nimui yra renkamos po Į kielių.
kams, automobilius vos-vos tančiu dolerių po minėtu Suvienytose Valstijose sto- būdą. Andrius Mirkowiez
kdralių Jurgį V. Mat tai
Šveicariją aukos.
1
t
~
ėjęs. Tą patvirtina ir ta ap kryžium 12 d. birželio pu- kuoja gerų, išlavintų farme išsirinko, kad jis butų nu
------Į Genevoje, Šveicarijoje,, parodė, kaip lengva bile kam
linkybė, kad nors vaikas siaudvyliktą valandą išryto. rių. Užtat advokatų ir dak šautu, nes jis mano, kad tai Rouen’e
(Francijoje), [mergina atėjus pas teisėją Įsigauti į karališkuosius pa
tarų
daugiau
užbaigia
moks

Detektivai
net
rankas
trina
kakta permušė liktarnios
A'argdienių Seselių prie- išsiimti vedybų
leidimą lopius ir net ten ramiai sau
lengviausia mirtis.
lus
negu
jų
čia
reikalinga.
iš
džiaugsmo.
Daktaras
rašo
stiklą, tai vienok nei oda, nei
glaudoje numirė neseniai j užklausta, kiek ji turi metų. užmigti. G kad taip butų įsikakta neturi jokios žaizdos, čekį, deda į dėžę ir kasa že Nebereikalo iš tarpo dak
Melanija Chevalier, amžių- pasakydama nutraukė sau 3
k raustus ten anarchistas su
apart juodo ženklo. Smar mėn nurodytoje vietoje. De tarų priviso tiek daug šarla
je 85 metų. Jinai buvo ne- metus. Ir už tą melagystę “keptomis bulvėmis”?
ĮDOMIOS ŽINUTES.
kiai automobiliui einant, tektivai dar su vienu vyru tanų, kad net pačių daktarą
šiote garsaus raštininko mergina likosi nubausta 5
draugijos
žada
pradėti
su
pasislėpę
laukia,
kas
ateis
reik manyt, butu perskelta
Guv de Maupassant’o. Bu- doleriais.
T Turkų užpuolimas. Iš
jais
kovą.
atsiimti
čekio.
Gi
žiuri,
atei

stiklais kakta. Taigi, sulvcr
George Kerniau, kursai daina dar jauna, ji pradėjo
Homso, Tripolise, praneša,
na
dvi
merginos,
randa
kątarnauti
pas
Pirre
’
ą
MaupaRusų-Amerikos
linijos
laitą žinių, kurias mums pri
kad 11 birž. nakčia turkai ir
Bostono gatvekarių strai aprašė laikraštyje “Centutik
pakastą
žemę
ir
traukia
ssant
’
ą,
turtingą
tabako
v<)
“
Birma
”
kapitonu
yra
duota, čia stačiai yra vaiku
ry” (June, 1912), kaip ku
arabai padarė užpuolimą
kas.
neatsargumas.
“Liet.” iš duobės dėžę. Radusios če
nigaikštis Kropotkin’as pa pirklį,* raštininko tėvuką, lietuvis (Stulpinas). Septv- ant italų pozicijų. Visi ten
Jau nuo bėgo iš Peterburgo kalėji Senatvėje ji turėdavo di - ni darbininkai — lietuviai, stovėjusieji italų kareiviai
kį, pradeda juokties iš Boston, Mass.
Baltimore, Md. ftionyvkš-- džiaugsmo. Tai dabar pini poros savaičių čia traukiasi mo, gavo apie tai žinias nuo džiausią smagumą nueiti į Kiti daugiausiai latviai.
stojo mušiu. Kova buvo la
tiems lietuviams pravertėtu gų bus! O čia “aniuolai sar gatvekarių tarnautojų strai Ivančin-Piskarev’o. Šis pas Solferino sodą ir tenai Žiū
J. Raudonaitis. bai smarki. Tečiau turkai
Atsitinka straikierių tarasis daug prisidėjo prie rėti į savo auklėtinio biustą, i
pradėti rengties prie ap- gai” capt! iš užpakalio ir ve kas.
mūšį pralaimėjo ir išbėgiojo
susirėmimai
su
straiklaudasi
į
cypę.
J.
B.
vaikščiojimo 25 metu sukak
pasekmingo Įvykimo sugal
į visas puses. Italai, apžiūri
žiais. Kompanijos nepori nu votojo plano. “Norėjau se Abrabam Flexner, išduo
tuviu, kaip lietuviai nusipir
nėdami mūšio lankus, tik
ko čia nuosavia bažnvčia. Baltimore, Md. Čia vėl sileisti. Gatvekarius varinė niai aprašyti šitą atsitiki damas raportą apie medici
vienoje vietoje rado 421 la
nos mokslą Europoje CaraeSukaktuvės pripuola atei buvo vienas baisus atsitiki- ja straiklaužiai.
mą”, aiškino p. Kennan,
voną užmuštų turkų ir ara
J. K. į mas Dievo nepalaimos, net Rooseveltas Kynijai? — Ky- “bet kunigaikštis Kropot gie’o Fundaci ja i, sako, kad
nančiais metais.
bų. Italų užmuštų buvo 31 ir
Amerika
galėtų
apsieiti
su
šiurpuliai perveria širdį, be
kin’as mane sulaikydavo, o
50 sužeistų.
nai sako, taip.
ketvirtadaliu
tų
medicinos
rašant
apie
tokius
dalykus,
Shenandoah, Pa. “Darbi
tai dėlto, kad Rusijos polici
mokyklų, kuriomis knibždė
T Maleckaitė liuosa. Lon
atsišaukite
ninku Viltis” praneša, kad kokią savo tėvvnėje negirdė Cleveland, Ohio. Ar R.oo- ja nežinojo, kaip tat atsili
te
knibžda
Amerikos
miesdonas. Pagalios, Rusija paifenvkštės tautiškosios hnn- jome. Jonas Vilčinskas, da seveltui patinka, ar ne, te ko, o jis nenorėjo, kai jinai
tni.
Flevner
užmeta
Ameri,lųigo Anglijos pagrasinimo
luigo
46 PLYMOUTH ST.,
“Sbenandoab Trust būdamas jaunikaitis nuo čiau kvniečiai jam yra prie žinotų”.
[OS
kos
mokykloms,
kad
daugefrž nuiteisimu lenkės Mnleeejn lankus ir skiria jam Kvnijos
J’ direktorių susirink daugelio metą lail
EDAYARDSVILLE,
PA.
.o k]
naiiia. ka

taip-jau surengė savo teat
rą, kad tik pakenkti katali
kams.
Tatai neverta buvo su
“mirtiečiais” bent kokius
kompromisus turėti. Nes jie
potam tik juokiasi iš katali
kų, sakydami: “nors mus
vadinat socialistais, tečiaus
be musų neapsieinat ir kviečiat mus, kad jums pagiedotumėm”. Taip besielgiant,
socialistai užsimanys ir į
bažnyčią įsikraustvti su sa
vo “giesmėmis”.
Špokas.

ninką ir ta laimė tekusi lie
tuviui, p. Albertui Bridickui. “Darb. V.” pastebi,
kad tai esąs pirmas atsitiki
mas, kad lietuvis Ameriko
je užimtą taip įžymią vietą
tarp tautiškąją banką.
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HOTELIS

ant pardavimo
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i

nuimtoje Pilnųjų Blaivinin
amžinos laimės, jog vienati sų, kurie nenori turėti kliū sius jjaiktus). Šitų teisę gali mai tapo išleisti po susižino ir skausmo nejausi.
nė laimė, jeigu jos kas trokš čių prie išnaudojimo kitų užginti tiktai be širdies ir be jimui su taip vadinama D-ras Ross sako, jog jo kų seime, tapo jam nukirsta
tTHE FRIEND)
ta, gali būti jieškoma tiktai žmonių savaijai naudai. sąžinės žmonės, kuriems — “Darbo Augščiausiaja Ta vaistas 4?ali būti pasekmin galva ir užvaduota p. P. La
Kat*likiAk*« Laikraštis
ant žemės. Taip vadinami Teoretiškai šnekant, visuo anot šv. Pauliaus — “pilvas ryba”, susidedančia iš 48 gai vartojamas prie įvairių pelio galva.
Pašvęstas Amerikos Lietuvią
“epikuriniai” ir jieško jos menės privalėtų būti prie yra.jų dievas”. Visuomenė narių, savo srityje tikrųjų sopulingų operacijų.
Atsiradęs ant gatvės, Pe
Katalikę K«įkalami.
tiktai šitame gyvenime, derme kuodaugiausiai kiš- visados jautė ir jaus, kad žinovų. Tarybos trečia da Taip tatai mokslas išpa- trauskas vieton daryti at
— Organas I. L. K. K. A. —
mažina žmonijos gailų ir gydyties nuo alko
išeina iš WUkes-Barre, Pa., kas kiekvienas paskyrium ir sa ties į žmonių privatinį gyve draugija per savo viešas lis yra patyrusieji ir išla lengvo
ketvirtadienis.
vaimi, neatsižiurėdami į ki nimų, nes jeigu visuomenės įstaigas privalo ginti atski vinti darbininkai. P. Beer- skaudulius.
holizmo, pradėjo gyventi
Visas korespondencijas, raitas, tus žmones. Bet yra ir tokių uždaviniu yra palengvinti rus žmones nuo skriaudos, naert suorganizavo 1887 m.
palaidai, galop, prilipęs liep
pinigas už prenumeratą, darbus
išnaudojimo, bado ir t.t. Su kitokias draugijas, vadina Šliupo namuose atsirado to galų, šaukėsi pas lenkų
ar apgarsinimus visada reikia netikinčių į įgijimų laimės atskiriems žmonėms atsiek
siųsti šiuo adresu:
po mirties, kų užjaučia pa ti savąjį tikslų, t.y. laimę, lygink rugojimus viso civi mas “Pramonijos ir Darbo
‘narodovų vyskupų” Hodukryžius?
vargėliams ir trokšta visus tai aišku, kad josios uždavi lizuoto pasaulio ant Angli Tarybomis”. Tos draugijos
rų. Šis nusiuntė jį į Worces“DRAUGAS” * žmones padaryti laimin niu privalo būti pridaboji- jos valdžios už nepalengvi- susideda iš pramonininkų ir Po Scranton’o miestų ei ter’į į Mickaus vietų. Bet
314 E. Market St.
Wllkes-Barre, Pi. gais, Typiškais tosios žmo mas, idant visi žmonės pri nimų baduojantiems Indijo darbininkų. Sutaikyme dar na šnekos, jog d-ro Jono Petrauskui regimai ten ne
nių rųšies reprezentantais derančiai eiti) prie savojo je, protestus prieš nežmo bininkų su darbdaviais jos Šliupo namuose atsirado užtenka algos nei kitokių
Redakcija pasilieka san teisę yra socialistai.
Sako jie. tikslo. Sakau teoretiškai niškumus Kongoje, ir t.t.
įplaukų palaikymui geros
vaidino ir tebevaidina žymių kryžius.
taisyti, trumpinti srba atmesti vi
Buvę
šitaip.
pažinties su Ragučiu, kad
kad žmonės ant šios žemės šnekant, nes praktikoje tok Geras žmogus visados pik rolę. Už kiek metų po to,
sas prisinnčiamns raštus.
Praeitų žiemų atvažiavo važinėja į Pennsylvaniją
Laikas ir vieta raštų talpinimo yra, apskritai imant, nelai sai pridabojimas ir negali tinasi Vokietijos socialistų būtent 1898 m., išėjo įstaty
pridera nuo redakcijos.
mingi ir bus nelaimingi tol, mas ir vestų prie suvaržy pasielgimu, kurie 1883 m. mas, kuriuo tapo leista dar iš Lietuvos pas d-rų Šliupų prašyti Hoduro geresnės
Atmestieji rankraščiai nėra grą
kol neįves pas save tokios mo visų žmogaus darbų, kas Vokietijos parliamente bal bininkams rišties į sąjungas, jo motina. Senutė dievobai “parapijos”.
žinami redakcijos lėšomis.
Rašyti reikia tik ant vieno pas- tvarkos, kokių jie yra išgal galutinai
turėtų pasibaigti savo prieš priverstina apsi sindikatus. Tuo pasinaudojo minga, bedievybės ištolo ne Su Diše tokia pat istorija.
tapio, paliekant plačius tarpas voję. Socialistai mažesnia apmirimu.
draudimų darbininkų nuo kun. Butten, dominikonas, kenčianti. Nesmagu jai pa Atvažiavo jis į Forest City,
tarp eilačių. Popieros nėra ko gai
Ir vėl priseina pasakyti, ligos, kurie 1884 m. balsavo ir suorganizavo angliaka sidarę, kad sunaus namuose Pa., pas kun. M. Pankauskų
lėties, nes korespondentams ir me ar didesniame laipsnyje
bendradarbiams rašant ant abie tiki, kad visos nelaimės gali kad
tiesa guli viduryje. prieš apsidraudimų nuo ne sius į krikščioniškus sindi nėra nei kryželio nei šven be jokių popierų. Scranto
jų pusių, da-gi smulkiomis raidė
būti prašalintos nuo žemės Mokslas laisser faire yra ne laimingų atsitikimų, kurie katus. Kad pažinus tikrąjį tųjų paveikslų. Kalbanti no vyskupas Hoban’as pa
mis, redakcijai labai dažnai pri
kasdieną maldas, žegnojan- velijo jam tiktai mišias lai
sieina perrašinėti atsiųstus raštas. paviršio — reikia tiktai pa geras, bet lygiai negeras yra 1889 m. balsavo prieš apsi angliakasių padėjimų, tas
Norint, kad raštas tilptų arti klausyti jų recepto.
reikalavimas, kad visuome draudimų nuo paliegimo ir kunigas pats kasė anglis po tisi prieš valgį ir po valgio. kyti ir tai tik Forest City’je.
miausiame numeryje, rankraštis
Visai ant priešingo socia nė kontroliuotų visus atski senatvės ir kurie 1891 m. žeme ir paskui aprašė savo Pradžioje bandyta iš jos Pridirbęs visokių skandalų
reikia pristatyti spaustuvėn ne
juokties, kam, girdi, baidan Forest City’e ir sukėlęs net '
kaip 9 valandą išryto antra- listams pamato stovi pesi rų žmonių pasielgimus ir priešinosi “Arbeitschurtz- patyrimus knygoje.
dieryje (utarninke).
mistai, kurie tvirtina, kad pageidavimus. Klysta tie, gesetz’iii”, t. y. įstatymui, Katalikiška valdžia ap ti muses, kad musių nesą. maišatį parapijoje, jis iške
ant žemės žmonėms nieka kų sako, kad viskas, kas da reguliuojančiam darbo va saugojo Balgijos darbinin Senelė nepaisiusi pašaipų. liavo per New York’ų į Chi
Ten kun. dekanas
dos nebus gerai. Kažkurie rosi, gerai darosi, ir dėlto,' landas ir varžančiam mote kus nuo senatvės, vadinasi Štai prasideda misijos. Apie cago.
Tėvų
Kazimierų
kalbama
ir
rių
ir
vaikų
darbus.
įsteigė
seniams
pensijas,
iš

Kraučiunas pasigailėjo jo,
filozofai (kaip Schopen- esą, nereikia “prigimtam”
Šliupo
namuose.
Senutė
no

leido
įstatymus
prieš
alko

Praktingas
žmogus
rūpi

išsirūpino
jam net vietų. Dihauer, Hartmann) ir socio dalykų bėgiui statyti jokių
rėtų
eiti
į
bažnyčių
pasiklau
šė buvo gavęs parapijų Shelogai kaip (Gumplowicz) kliūčių, — bet lygiai klysta nasi gyvaisiais žmonių rei holizmų, ypač palengvino
syti
misijonoriaus
pamoki

bovgan’e, Wis. Bet kas iš to,
sako tiesiok, kad visai nei ir tie, kų geidžia, kad viskas kalais, žiuri to, kas galima darbininkams įsitaisyti nuo
nimų,
bet
sūnūs
neleidžia.
kad vilkas vis į miškų žiuri.
neapsimoka jieškoti žmonių plauktų iš viršaus apmąs padaryti dabar tuojau, o ne savius namus. Įstatymas
Sena,
girdi,
esi;
pailsi,
ap

apie
namus
tapo
išleistas
Prilipęs ir-gi liepto galų,
Visuomenė privalo rupin būvio pagerinimo, kad plė- tyta arba atskirų asmenų iš to, kas išrodo geru ir vyliosirgsi^
velyk,
kadų
reiks
aš
1897
m.
Apskaitoma,
kad
šaukėsi Hodur’o pagelbos.
jančių
teorijoje,
bet
prakti

tojanties civilizacijai, var galvota vaga. Visuomenė
ties atskirų savo narių,
pašauksiu
tau
kunigų
į
na

Šiam jau pritruko lietuviš
gai, bėdos ir nelaimės netik privalo kišties į atskirų koje nėra įvykinamu. Atsi nemažiau, kaip 150 tūkstan
laime.
mus.
Bet
senelei
vis
norisi
kų “niezaležnų” parapijų.
tai nesimažina, bet dar dau žmonių — ir ne tiktai at minkim, kad vienas zuikis čių sveikų, švarių ir ištai
Kiekvieno kataliko net
<ad
ir
mažų
misijų
paminkTai-gi “augštas, plonas ku
ginasi. Pesimistų išeiginiu skirų žmonių, bet į atskirų ant stalo yra brangesnis už gingų namų, paskirtų darbo
maži vaikai žino, jog žmonės
ėlį
gauti.
Meldžia
tat
tar

žmonėms,
tapo
pastatvta
nigas iš Lietuvos” tapo ap
punktu yra tvirtinimas, kad žmonių grupų — naminį gy dešimtį zuikių, laisvai laks
gyvena ant žemės tam, kad
naitės,
kad
parneštų
jai
mažiau,
k
’
aip
20
metų
bėgyskelbtas “misijonorium”.
tančių
po
girių.
Todėl,
žiū

kuo žmogus augščiau pakįla venimų, tik atsakomose ri
kitame gyvenime džiaugtų
šventintų
misijoje
kryželį.
Tai-gi važinėja dabar tai
protingai ir draugiškai, tuo bose. Kas tos “atsakomos rint iš praktikos pusės, ka e. Kiekvienas darbininkas,
si tobula laime danguje. Ki
Tarnaitė
parnešė
kryželį.
pas Mickų, tai pas Petraus
daugiau pas jį atsiranda ribos” yra galima lengvai' talikų partija Belgijoje, Is jei nori, gali tuos namus nu
tais žodžiais, sulyg katalikų
Senutė
džiaugiasi,
bučiuoja
kų ir laiko “misijas”. Atei
reikalavimų, kurių gyveni suprasti iš vieno payyzdžio. panijoje ir Vokietijoje dar sipirkti ir išmokėti juos pa
mokslo, žmonių gyvenimo
kryželį
ir
stato
ant
stalo
sa

maži.
Valdžia
šitame
atvenantį nedėldienį sakysiąs
mas negali užganėdinti. Ci Žinomu daiktu yra, kad bo žmonėms padarė daug
siekiu yra įgijimas dangiš
vo
kambaryje.
uje
šelpia
darbininkus
pini

“pamokslų” Scrantone.
daugiau
gero,
nekaip
socia

vilizacija, jų nuomone, nelai šioje gadynėje Amerikos gy
kos laimės, kuri yra ta pati,
gais. Tokiu keliu įgijo nuo Po kiek laiko Šliupo duk- Tokie tai tie “kunigai iš
mių nenąikina, atpenč, jąs ventoj ai negali apsieiti be listai ir liberalai.
kų ir tobula laimė.
daugina, da-gi daro jus anglių. Padėkime sau, kad Svarstant tuos dalykus, savius namus dešimtoji Bel ;ė pamato kryželį ir su nusi Lietuvos”. Jie pamynė po
Mokslo nepabaigę gud-p“1*6““*’ .
*
1
skaudesnėmis.
angliakasiai,
negalėdami reikia neišleisti iš atmin gijos gyventojų dalis. Paty stebėjimu klausia: “Mo kojų savo kunigiškų vertybę
rzv
r/in*
ruoliai, kų yra pripratę žiu- .
„
. Pesimistu
. . .
susitaikyti su kasyklų savi ties kaikurių tiesų —" bū ręs apie tai, Italijos pre čiut, kam reikalingi šitie išsižadėjo pagarbos, nustojo
• x- i• ikatekizmų,
i i•
ikaipo
•
•į akyse
reformos ir gerinimai
reti
j
&
Duok man, aš guodo. Lietuvoje jiemssavytarpinių žmonių santy ninkais, pameta. darbų ar tent, kad visuomenės gero- imieras Luzatti, išsitarė:“.Tei pagaliukai?
išnešiu
juos
n"? sčne- afirntUS nusius, ‘ Amerikoje
rinkinį senų prietarų, gųzdimusų
kraštas
Butų
ėjęs
Bel

kių yra tiktai laiko ir ener ba, kaip tai sako, sustrai- vė privalo rūpėti visiems/’
neduoda.
“
Tai
aš daktanimų ir bausmių, juokiasi
kuoja. Rodosi, tai naminis kad atskirų žmonių gerovė gijos pėdomis, daug pažan rui pasakysiu”, grąsina p nepasitaisė, o kad gyventi ir
gijos aikvojimas.
sau gardžiai iš tokio žmo
gerti vis reikia, tai prisipla
darbininkų ir darbdavių turi nusileisti prieš visų la gos butų buvę atsiekta”.
Šliupiutė.
Pareina
Šliupas,
gaus gyvenimo siekio apri- Nei vienas inteligentas
kė prie lankų “niezaležnų”
žmogus, kursai žiuri į gyve reikalas. Kas kam galvoje, bų ir kad tokia visuomenė „Ir ūkininkų reikalai neiš- ir ta pati istorija: “Mama,
bavimo...
ir
pučia į jų dūdų.
slido
iš
valdžios
rūpesčių.
kad kokia tai kapitalistų tegali būti tikrai laiminga,
nimų
šaltai
ir
tėmija
apsi

duok, aš išmesiu šituos pa
Bet — jeigu pradėsime
grupa barasi su savo darbi kurios atskiri nariai jaučia Kun. Cus ir du parliamento galiukus”. Senutė vėl ne Lietuviai katalikai, šalinreiškimus
jame,
negali
su

jieškoti tiesos — kų reikia
kitės nuo tų nupuolelių. At
atstovu įsteigė 1890 m.
si laimingais.
ninkais!. ..
tikti
nei
su
socialistais
nei
duot.
“
Na,
kaip
parvažiuos
atsakyti į klausimų: ko žmo
siminkite kad tie “kunigai
Šnekant apie dabartinius ‘Ūkininkų Sąjungą” flenės gyvena ant žemės? Ištie su pesimistais. Negali sutik Bet ne. Padėkime, kad savytarpius žmonių santy miškai vadinamų “Boere- mano moteriškė — sako dak iš Lietuvos” daro gėdų visai
sų, ko kiekvienas iš musų ti su socialistais, nes žino, straikas tęsiasi ilgesnį lai kius, reikia atsiminti šitus bond”. Tuojau ūkininkų da- ;aras — tai kaip jinai pada kunigijai, katalikų bažny
gyvena šitame pasaulyje? jog staigų atmainų draugi kų. Kas tuomet pasidaro?— Kane’o žodžius:
is pagerėjo. Mokyklose ta- rys, taip ir bus gerai”. Par čiai ir lietuvių tautai.
jos
sutvarkyme
negali
pasi

Na,
darbininkai
pradeda
Greitesniam atsakymui į
“Socializmas nėra reika )o įvesti ūkininkavimo sky važiavo daktarienė, bet kad Šalin nuo jų!
daryti,
da-gi
tokių
atmainų,
kentėti
vargų
ir
badų;
ne
klausimų pastatykime antrų
lingas nei išteisinamas. Bet riai, taip kad.iš mažų dienų senelė nedavė kryželio, tai
su
kuriomis
butų
neišven

tiktai
jie
vieni
—
su
jais
klausimų, kursai prasmėje
užtai labai reikalingos socia- ūkininko vaikai yra mokina jai pasakė: “Na, jeigu ma
giamai
surištas
visiškas
pa

pradeda
kentėti
jų
šeimy

nesiskiria nieku nuo pirmo
mi, kaip reikia ūkininkauti. ma taip nori, tai gali pasilai S. L. A. xxvn BEIMĄS.
lės reformos”.
naikinimas
visokio
pikto.
nos.
Straikas
atsiliepia
ne
jo, nors yra išreikštas kito
Neužmiršta nei meisterių. kyti sau kryželį”.
Svarbiausieji seimo nuta
geistinai
į
vaisbų
ir
pramo

Negali
sutikti
ir
su
pesi

kiais žodžiais: ko žmonės,
Kaip tik gizelis, po trijų Tokiu tai budu didžiausio rimai:
gyvendami ant žemės, dau mistais, nes gyvenimo paty nijų. Didelių miestų gyven Ką gero darbo žmonėms pa metų mokinimosi, išduoda kryžiaus neprietelio namuo Priimta nauja konstituci
rimai rodo, jog žmonių bū tojai, niekados nematę *nei darė katalikų partija Bel kvotimus, tuojau gauna nuo se atsirado žmonijos atpir
giausiai trokšta?
ja, kuri turės ineiti į galę
gijoje.
Į šitaip pastatytų klausi vio pagerinimai ne tiktai ga kasyklų nei angliakasių
valdžios uždyką reikalingus kimo ženklas.
nuo l-os d. sausio mėn. 1913
mų — neabejojame — kiek li būti padaryti, bet ištiesų staiga pajunta, kad anglių Katalikų partija Belgijo įrankius ir knygas, idant ga
m. Greta su tuo Seimas priė
kaina kįla augštyn. Galop je įsivyravo 1884 m. Anuo
vienas žmgous atsakys žo ir yra daromi.
lėtų be galvos sukimo varyti
“
Kunigai
iš
Lietuvos
”
:
mė ir skyrių pašalpos ligoje;
Tiesa visados guli vidurv- prieina prie to, kad anglių met Belgija kentėjo nuo toliau pradėtų darbų. 1907
džiais, kurių prasmė bus
viena ir ta pati: — trokštu/je. Žino tatai praktingas vi- už jokius pinigus negalima įvairių krizių, kurie gimdė m. statistika jau rodė, jog Po Scranton’ų, Pittston ’ų tas naujas skyrius nutarta
kad bučiau laimingas.
suomenės veikėjas ir, norė- gauti. Žmonės pradeda kęsti visutinį neužsiganėdinimų. pramonija ir vaisba iš visų ir kitus Pennsylvanijos kie įvesti nuo 1 dienos liepos šių
metų. Mokestis į tų skyrių
Jeigu siekį arba uždavinį damas savo broliams nešti šaltį, atsiranda ligos ir t.t... Rezultate kildavo tankios pasaulio šalių augščiausiai tųjų anglių miestus ir mies
palikta, kaip ir projekte pa
kokio nors daikto matuosi tikrųjų laimę, nežaidžia sva Ar tai jau naminis kapitalis riaušės. Anuometė antikle- stovi Belgijoje. Pastatė jų telius pradėjo landžioti drau duota, t. y. 30c. kas mėnuo.
me jo palinkimais, troški jonėmis ir nesėja Neužganė tų su darbininkais reika rikalė vyriausybė nežinojo, ant tų augštybių apšviesta, ge su “niezaležnų kunigu” 36-toji kuopa įnešė, kad
kų daryti. Užviešpatavus inteligentiška katalikiška Mickum kokie tai “kunigai
mai^ ir į tai panašiais pri dinimo iš gyvenimo sųlygi), las?
iš Lietuvos”: vienas didelis, S.L.A. Seimai būt laikomi
valumais, tad bus aišku, jog bet stengiasi tusias sąlygas Ne, dalykas, kursai su katalikų partijai, pradėta vyriausybė.
kas dveji metai, nesą tan
žmonių gyvenimo siekiu yra pamaži permainyti taip, kad stabdo pramonijų, užkenkia dirbti kitaip. Vieton kovoti Belgijos pavyzdis parodo, storas; antras augštas, lai kiai laikomi Seimai padaro
laimės j ieškojimas arba, žmonėms butų gyventi leng vaisbai; neša vargų ir ligas prieš neužganėdinimo pa jog bažnyčios priešų tvirti bas. Abudu liepia neklausy daugybę ekspensų ir Susi
nieko nekaltiems žmonėms, sekmes, pradėta tyrinėti ne nimas, buk katalikų tikėji ti vyskupų ir ragina žmones
viau ir geriau.
trumpiau sakant, laimė.
priežastis mas neša žmonėms vien tam būti “niezaležnais”. Pir vienijimo kuopoms ir pa
Tokiu budu priėjome prie Pasakiau visuomenės vei negali būti naminiu keno užganėdinimo
čiam centrui. Tame klausi
tiesos, jog žmonių gyvenimo kėjas, nes niekeno kito, tik norints reikalu — pradeda Dar 1886 m. premieras Beer- sybę, vargų ir skurdų, vra mas tai Mikas Petrauskas, me Seimas galutinio nus
dabar gyvenąs “niezaležno
tai visuomenės yra uždavi būti viešu. Visuomenės prie naert paleido aplinkraštį didžiausia neteisvbė.
siekiu yra laimė.
je
” lietuviu parapijoje Wor prendimo neišnešė, bet nu
Priėję prie tos tiesos, lai niu ir priederme pasirupin dermė yra tokį kenkiantį kuriame darbininkų klausi
cester’yje, Mass., antras — tarta pavesti jį S.L.A. kuo
kome reikalingu daiktu pa ti, kad kiekvienas josios na žmonių gerovei dalykų pra mas tapo išgvildentas taip, Vaistai nuo skaudėjimo.
bene bus S. Dišė, apie kurio poms nubalsuoti.
kaip šešeriais metais vėliau
minėti trumpai skirtumus rys galėtų atsakomai pa šalinti.
Nuo 1 d. liepos š. m. “Tė
nuomonių apie laimės jieš- siekti savo tikslų. Matėme, Galima padaryti regulų gvildeno jį Leonas XIIT sa Jeigu žmogus susitren “niezaležnikavimų” buvo vynės” formatas bus per
kad tikru kiekvieno žmo iš sekančios maksimos: 8a vo enciklikoje “Rerum No- kia, apsišutina, apsidegina minėta kai-kuriuos* laikraš
kojimų.
mainytas iš dabartinio kninBuvo ir yra žmonių, kų gaus gyvenimo tikslu yra vytarpiai atskirų žmonių varum”. Tyrinėjimų pasek arba pereina operacijų, tai čiuose Abudu jie yra iš Že gos formato į laikraštinį for
tvirtina, kad dagniškoji lai laimė, — tai-gi, nuosekliai, arba atskirų žmonių grupų me buvo išleidimas (ulės turi visados iškęsti didei maičių vyskupijos ir abudu
atvažiavo iš Lietuvos su matų. Beto, “Tėvynė” bus
mė esanti ne tiktai galuti visuomenės siekiu turi būti barniai, sutartįs ir kitokie naujų įstatymų apie darbi skaudėjimų.
Ar gi negali būti kokio spenduoti už perartimą susi statoma ne rankomis, o lino
santykiai yra naminiu tų ninkų padėjimų.
nių bet ir vienatiniu gyveni tosios laimės suteikimas.
type, kas atsieis pigiau bent
mo siekiu. Ant žemės laimės Žmonių visuomenė tuo pa žmonių reikalu tiktai tiek, Paeiliui 1887, 1889, 1896 vaisto, kad numalšinti šito giminiavimų su Ragučiu. 500 dol. per metus.
Petrausko pasigailėjo Nenegali būti; jieškojimas jos čiu, kad yra, jau turi savo kiek neatsiliepia negeisti 1901, 1903 ir 1909 m. išėjo kias kančias?
wark
’o klebonas kun. V. Permainius formatą, bus
šitame gyvenime tiktai kliu siekį, 1 kurį ir pabrėžėme nai ant visuomenės: kitaip įtsatymai apie užlaikymų Štai London’o daktaras
permainyta popiera; čia ir
dą amžinosios laimės įgiji augščiau. Mokslas laissez — nustoja būti naminiu darbininkų sveikatos. Dirb F. W. Forbes Ross apskel Staknevičius ir priglaudė gi bus sučėdvta suvirš 400
mų. Sitų žemę reikia laiky faire, sulyg kurio visuomenė reikalu, o nustoję būti na tuvės tapo padarytos svei bė, jog išradęs vaistų prieš pas save, priėmęs nuo jo dol. Beto, bus priimami vi
ti paniekinime ir saugot.ies privalo kuomažiausiai kiš miniu reikalu, šitokie san kos, saugios ir, kaip galint skaudėjimų. Yra tai mišinys prisieka. kad užlaikys blai sokie apgarsinimai, nea,-jų
ties į žmonių naminį gyveni tykiai privalo būti suregu ištaigingos. Tapo sutvarkv dviejų nenuodingi) substan vybę. Petrauskas prižadų
šio pasaulio vvliojimų.
neimant,, žmonių nenpsai
mų^ yra ne tiktai neteisin liuoti visuomenės per tam tos darbo valandos, vaikai i cijų: “chininos” ir “urra. neužlaikė, už kų tapo išmes
Tai asketai.
tas iš Pilnųjų Blaivininku jama nuo išnaudojimai 6*
gas, bet dar kenksmingas. tikins josios agentus (admi moterįs apsaugoti nuo sun hydrochloride”. Įleisti
Visados buvo šiek-tiek,
vice-pirjnininka- laukimų almėtai
kaus ir nesveiko darbo, ir substancijos atsakomus
šioje valandoje yra
-1—
Susii

DRAUGAS

vė

lias.

įauga

JA*.-J-

DRAUGAS
pasiliks, kaip buvo, ir joje
bus laikomas vienas zeceris,
kuris turės atlikti S.L.A. ir
kitus pašalinius darbus, taip
gi pridaboti dr tyarkyti “Tė
vynės” skaitytojų adresus
ir t.t.
Buvo kalbėta ir apie per
kėlimu S.L.A. organo ir cen
tro raštinės iš New Yorko į
Wilkes-Barre, Pa. Apsvars
čius klausimų visapusiškai,
persitikrinta, jog prie da
bartinio piningų stovio nėra
galima kalbėti apie perkėli
mų tuom tarpu.
Svarstant mokesčius į Su
sivienijimo ekspensų fondų,
prieita prie supratimo, jog
toks skirstymas mokesčių,
kaip buvo pernai ir šįmetų,
yra nelegališkas, o Insu
rance Departamentų ir Suv.
Valstijų
nepripažįstamas.
Pagal įstatymus “Tėvynė”
yra oficialis organas, kurį
nariai gauna be tam tikros
mokesties už organų; organo
išleidimas turi būti apmo
kamas iš abelno fondo, ski
riamo organizacijos ekspen) sams. Beto, pastebėta, jog
visi nariai privalo mokėti
tan fondan lygių mokestį,
nes kitaip darant organiza
cija gali susilaukti nesma
gumų iš Ins. Departamentų
ir Suv. Valstijų pačto pusės
Nutarta, kad nuo 1 d. liepos
visi nariai turi mokėti po
15c. kas mėnuo, neskaitant
mokesties į apsaugos fondų.
Tokiu budu senesnieji na
riai, įstoję į S.L.A. dar prieš
priėmimų dabartinės konsti
tucijos, mokės po 28c. kas
mėnuo. Tautos centai šitaip
išdalinti:
Kankiniams$100.00; Imigrantų reika
lams—$100.00; Aušrai—$75.
Višteliui—$60.00; Paramai
—25.00; Valpar. univ. lietu
vių kningytfui—$25.00.

ir pavieniams nariams.

5

torius įsteigtųjų anuomet
Amerikoj pirmųjų lietuvių
konservatorijų ir gana prie
lankiai atsiliepia apie musų
Mikų Petrauckų ir jo veika
lus: “Šienapiutę” ir “Biru
tę”.
J. Bs.

V. M. Zarembos ir Zigmo Tuojaus pasiūlyta susi
4. Jeigu ir kituose mies
Kondroto.
taikyti ir skundus palikti
tuose draugijos išrinktų
Iš Waterbury, Conn., nuo skundų komisijai, kas di
panašius atstovus, kaip ShePrano Šopio ir M. Abraičio. džiuma balsų tapo priimta.
nandoahrio, tai meldžiame
Iš Philadelphia, Pa., nuo
(Pabaiga bus)
aprūpinti ten atvykusius
kun. A. Miluko ir “Žvaigž Seimo Rast. Matas Milukas.
musų narius, jeigu jie su
dės” Red.
sirgtų ar kitokia nelaimė
Iš New Haven, Conn., nuo SUSIV. L.R.K.A. CENTRO
juos pasiektų, gi surinktas
Kazimiero Makarevičiaus, VALDYBOS ADRESAI.
apie musų draugijos narius
J uozo ir Marijonos Šukių.
žinias, prisiųsti tas žinias Susiv. Liet. R.-Kat. Am.
Iš Chieago, IIL, J. M. Ta- PREZIDENTAS:
Jonas Rikteraitis,
nanevičiaus, “Kat.” leid.
musų draugijų atstovams.
91 Congress avė.,
Reikalai.
Waterbury, Conn.
Iš Pittsburg, Pa., nuo
5. Mokėti pagelbų išvažia
kunigų: A. Jurgučio ir J. VICEPREZIDENTAS:
vusiems iš to miesto na S. L. R. K. A. NARIAMS.
Mateušas Toluba,
Misiaus.
riams, kur jų draugija yra,
1139 Wyoming Avė.,
Iš Newark, N. J., nuo Kaz.
tik tada, kada tokie nariai Gerbiamieji S.L.R.K.A.
Exeter Boro, Pa.
Vaškevičiaus ir St. Pranio. SEKRETORIUS:
pristatys paliudijimus nuo Nariai! Užimdamas trečius
Iš Wilkcs-Barre, Pa., nuo Juozas S. Vasiliauskas,
kitų draugijų komitetų, kad metus savo tarnystos, laikau
112 N. Greene et.,
savo
priederme
pasveikinti
“Draugo” Admin.
jis tikrai sirgo ir užsipelno
Baltimore, Md.
brangaus SLRKA. Narius.
Iš Waterbury, Conn., nuo
gauti draugijos pagelbę.
KASININKAS Pranas Burba,
V. Stankevičiaus.
Tatai meldžiame kitų Nors gal ir nesu užsitarna
456—458 Main st., Edwardsville,
vęs
užimti
pirmininko
vie

Wilkes-Barre, Pa.
Toliaus
skaityta
pasvei

draugijų kuoveikiausiai ap
tų,
taip
įžymioje
organiza

kinimo laiškai nuo: Antano KASOS GLOBĖJAI:
svarstyti šiuos musų nuta
cijoje,
kaip
S.L.R.K.A.,
vie

Kontroinio iš 26 kp. Lewis- Jonas Jaroševičius,
rimus, jeigu kas butų nege
Love Farm, Washington st.,
ton, Me.; J. Tumasonio, St.
rai, tuojaus patėmyti arba nok turiu išreikšti Sųjaus
Walpole, Mass.
mų
27-to
Seimo
delegatams
Stanislaus
College,
Chieago,
pataisyti, nes toks ryšis,
Kazys J. Krušinskas,
ir
visiems
S.L.R.K.A.
na

457 — 17th st.,
Ilk;
Petro
Saulėno
iš
Wamusų nuomone, butų labai
Jonas Rikteraitis, SLRKA. prezidentas.
Brooklyn, N. Y.
riams
už
pasitikėjimų
ma

terbury, Conn.
naudingas. Padarius tokių
Seimo pirmininkas parei KNYGIUS: Kun. S. J. Struckus,
tvarkų, žymiai pasididintų nim ir suteikimų man taip
P. O. Wanamie, Pa.
119 kp. Manchetser, N. kalavo visų Centro viršai
draugijų narių skaitlius, augšto urėdo. Nors per pas 13 kp. Baltimore, Md.,
Kun. J. Dumčius,
čių išduoti raportų iš savo DVASIŠ.P.VAD.
nes kiekvienas galėtų būti taruosius dvejus metus ma Juozas Vasiliauskas, kun. J. H., Jutsinas Tyla.
O. Minersville, Pa.
Garbės sųnarys kun. A. visų metų veikimo.
užganėdintu, tai-gi draugi no tarnavimo, stengiausi Lietuvnikas.
PirmufTnis kalbėjo J.
jos iš to turėtų labai didelę dirbti labui organizacijos 15 kp. Chieago, IIL, Marti Kaupas.
Suspenduota
mandatai Riktoraitis. Jis sakėsi dar
visomis savo spėkomis ir nas Kadzevskis.
naudų.
PROTOKOLAS
Marės
Šabonienės
ir
kun.
J.
16
kp.
Chieago,
III.,
Jonas
bavęsis,
kiek
galėjęs
ir
ne

mano
pasistengimai
atnešė
Su pagarba
II Suvažiavimo Liet. Varg.
Jakaičio dėlei to, kad visi menkai nuveikęs Susiv. la Sąjungos Am., atsibuvu
Jaroševiče,
vaisius
S.L.R.K.A.
naudai.
Shenandoah’rio Liet. Dr-jų
Vienok ir per šiuos metus 17 kp. Wilkes-Bare, Pa., kuopos viršaičių parašai iš bui, kų liudija jo suorgani
sio 29 Geg. 1912, Bos
Komitetas:
stengsiuosi daugint kuopas Juozas Stulgaitis, Silvestras rodė parašyti ta pačia ran zuotos kuopos ir naujai pri
tone, Mass.
Juozas Lauraitis, prez.
ir narių skaitlių. Tečiau ka Pileckas, kun. V. Vizgirda. ka. Tuodu mandatu perduo rašyti nariai.
Suvažiaviman atvyko šie
Juozas Abraeinskas, kas. dangi Susiv. yra gan didelė 20 kp. Philadelphia, Pa., ta mandatų peržiūrėjimo ko Antras kalbėjo viee-pirvargonininkai:
L. G. Natkevičius, sekr. organizacija ir jos reikalai Matas Milukas.
misijai.
mininkas Matas Tolnba, ku Pirm. K. Strumskis iš
Su visokiais reikalais ir platus, todėl vienam aprū 21 kp. So. Boston, Mass., Pradėta rinkti seimo ve ris atpenč sakėsi negalėjęs
laiškais reikia rašyti šiuo pinti viskų yra labai sunku Paulius Mikalauskas, Karo dimui vyriausybė. Ant sei nieko nuveikti, nes jo veiki Brooklyn, N. Y.
Vice-pinn. P. Grajauckas,
antrašu:
ir veik negalima. Todėl ir lius Urbonas, kun. T. Ži mo vedėjo perstatyta Juo mas buvo suvaržytas: jam iš Baltimore, Md.
zas Vasiliauskas ir Marti nebuvo suteikta teisė daly Kasininkas J. Stulgaitis,
Joseph Abraeinskas,
ant šių metų kviečiu kuopų linskas.
29 W. Coal st.,
viršaičius ir visus S.L.R.K. 24 kp. Minersville, Pa., nas Kadzevskis. Seimo ve vauti centro valdybos susi- iš Wilkes-Barre, Pa.
dėju išrinktas Martinas Ka ’rinkimuose, o būdamas at Sekretorius A. J. Gudai
Shenandoah, Pa.
A. narius, visur kur tik ga Jonas Mikutavičia.
Nuo Redakcijos. Pritar lima rengti prakalbas ir ra 26 kp. Lewiston, Me., Sta- dzevskis 31 balsu prieš 30 už skirtas nuo Centro, jis ne tis, iš New Philadelphia, Pa.
J. Vasiliauskų.
galėjęs žinoti visų bėgamų
•/ Šabanas.
dami draugijų susijungimui, ginti visuomenę rašyties svs
Sąjungos Nariai:
Ant
seimo
raštininko
pa

jų
reikalų.
Vienų
ka
jis
pa

27
kp.
Minersville,
Pa.,
prie
S.L.R.K.A.
atkreipiame Shenandoah’rio
J. Mikutavičia, Miners
duota
Matas
Milukas
ir
Motarnavo
Susivienijimui,
tai
kun.
J.
Dumčius.
Aš
iš
savo
pusės
steng

dr-jų domų, kad panašų
ville, Pa., A. Kvederas, Mas-,
Įtiejus
Brazauskas;
pirmuo

išvilkdamas
į
aikštę,
jog
pe

28
kp.
Luzerne,
Pa..
An

siuosi
pasidarbuoti
tarpe
Pagelbinių Draugijų Susivpeth, N. Y., V. Juška, Brock
ju seimo raštininku išrink reitais metais Susivieniji ton, Mass., P. M. Karbaus
mų jau daug pirmiau pradė Naujos Anglijos lietuvių ir drius Vaitulionis.
jo garsinti N*wark*o (N. J.) sutverti kuopas, kur <Įa jų 31 kp. Mahanoy City, Pa., ta Matas Milukas 31 balsu. mo geležinio kapitolo pini kas, Boston, Mass., A. So
as gavo 27 bal gai stovėjo tik ant Centro deika, Mahanoy City, Pa., Jt
Pafcrt darbų bro4m; +r . T. Vitkauskas, >
dr-jų atstimt *»«,' aTttėge- nė
riau butų susižinoti su anais. sesutės! O pamatysime pui Danisevičia, Antauas Sodei sus ir jį palikta antruoju pirmininko J. Riktoraičio ir Steponavičia, Elizabeth, N.
raštininko K. Krušinsko J., A. Radzevičia, Newark,
Kitaip, šitas atstovų šauki kius savo pasišventimo vai ka, kun. V. Dargia*’’ - • seimo raštininku.
Mandatų
peržiūrėjimo
ir
vardo, gi kasininko P. Bur N. J.
36 kp. Newark, N. J., An
Reikale Susivienijimo Lie mas susijungti dr-jas į vie sius.
įnešimų
sutvarkymo
komibos parašas prie jų nebuvo
tanas Staknevičia, Antanas
Su augšta pagarba
tuviškų Draugijų, She nų ryšį, butų tik to ryšio ar
28 d. gegužio 9-tų valandų
sijon
išrinkta:
Antanas
Gu

pridėtas.
Dasižinojęs
jis
Radzevičia.
Jonas
Rikteraitis,
nandoah, Pa.
dymas.
daitis, Simonas A. Piliackas apie tai, tuo pranešęs per or išryto, gerb. kun. Urbona
38
kp.
Homestead,
Pa.,
SLRKA prez.
Geg. 7 d. atsiliko Shenan
ir Karolius Valukonis.
ganų visuomenei, bet už tai vičius atlaikė šv. Mišias
Juozas Tumasonis.
vargonininku intencijai, o
doah’o lietuviškų draugijų
41 kp. Worcester, Mass., Maršalka paskirtas Jonas vėliaus Centro viršaičiai
ITALŲ
SPAUDA
APIE
atstovų susirinkimas. At
PROTOKOLAS
Adomavičius.
per tų patį organų jį išvadi visi vargonininkai atgiedo
kun. V. Bukaveckas.
LIETUVIUS.
stovai svarstė ir nutarė:
Prcsos komisijon išrink no melagiu, kų dabar jis rei- jo Mitterero mišias. Po šv.
42 kp. Brooklyn, N. Y..
mišių kun. Urbonavičia, pa
Einantis Milano mieste 27-to S.L.R.K.A. Seimo, lai Augustas Žukis, Kazimie ta: kun. A. Kaupas, kun. T. kalaujųs atšaukti.
1. Atsišaukti per visus
lietuviškus laikraščius ir savaitinis laikraštis “ii Mon kyto 28, 29 ir 30 geg.,
Žilinskas ir J. B. Valukonis. To paaiškinimui pakvies sakė tinkamų pamokslų, aiš
ras J. Krušinskas.
kindamas vargonininkų pa
1912, mieste So. Bos
pranešti kitoms draugijoms, do Artistico” savo No. 19-20,
44 kp. Haverhill, Mass., Skundų komisijon išrink ta kasininkas Pranas Bur šaukimų ir jų užduotis ir ra
ton, Mass.
kad Shenandoh’rio lietuvių nuo 21 balandžio š. m. įdėjo
ta Kazimieras Mačinauskas, ba, kuris patvirtino M. ToKonstantinas Vencius.
pagelbinės draugijos išrinko Artūro Franci’o straipsnį Pirmų Seimo dienų buvo 46 kp. Sugar Notch, Pa., Paulius Mikalauskas ir An lubos žodžius, t. y. kad jo gino gyventi tarp savęs ir
kožna po tris atstovus, ku “Canti lituani” (lietuvių atlaikytos šv. Mišios šv. Pe Mamertas Karbauskas.
tanas Staknevičia.
parašo prie geležinio kapi su žmonėmis santaikoje ir
meilėje.
rie laikys savo susirinkimus dainos).
tro ir Povilo bažnyčioje. Per 51 kp. New Phila., Pa., Knygų peržiūrėjimo ko tolo pinigų nebuvę. Jis tame
kas mėnesis pirmų penkta Italija ir Lietuva—koks Mišias atsilankė Jo Eminen Antanas Gudaitis.
Kadangi tose pačiose die
misijon išrinkta: Justinas kaltino Centro pirmininkų
dienį po pirmai, kur jie ap- kontrastas! Kaip skiriasi cija kardinolas O’Connell 57 kp. Wanamie, Pa. kun. Vitkauskas, Juozas Stulgai ir raštininkų, kurie buvę nose ir toje pačioje salėje
varstys bėgančius suvienytų šiaurės padangė nuo pieti pasveikinti
tis ir Juozas Čepanonis. Nu tam priešingi. Net sakęsi buvo svarstomi reikalai Su
susirinkusius Struckus.
nės, taip skirties turi, be seimau delegatus. Po mišių 61 kp. Duryea, Pa., Karo tarta, kad knygos butų per matęs pas pirmininką J. siv. L.R.K.A., todėl Sąjunga
draugijų reikalus.
2. Rupinties kitų draugijų abejonės, ir Lietuva nuo Ita delegatai susirinko į pobaž- lius Valukonis,
Leonas žiūrėtos ir raportas išduo Riktoraitį korčiukę, ant ku savo susirinkimų paskirė
nariais, kurie atvykę iš kitų lijos: ir prigimties išvaizda, nytinę svetainę, kur buvo Švagždis, Pranė Mikalaus tas laike seimo. Už darbų rios jis turėjęs pasirašyti ir ant 29 gegužio vakare, kame
jiems nutarta užmokėti po pasiųsti bankai. Laike seimo 8 vai. ir susirinko visi viršlaikomos seimo sesijos.
miestų čia susirgtų arba pa ir žmonių budu.
kienė.
Sesija I: (11:25 ryte).
Italai kitaip, karščiau, nei
tiktų juos kokia nelaimė.
71 kp. Waterbury, Conn., 5 dol. kiekvienam. (Sesijos tokia korčiukė patėmyta pažymėti vargonininkai ir
pas K. Krušinskų, kų pama du draugai vargonininkai:
pertrauka 1:15 po p.).
Jeigu pasirodytų, kad iš ki lietuviai, jaučia ir staigiau Seimas prasidėjo malda, Simonas Cibulskis.
tur atvykęs narys serga, tai savo jausmu apreiškia. Jie kurių atkalbėjo dvasiškas 75 kp. Wanamie, Pa., J. Sesija II. (3 vai. po pietų). tęs kasininkas Pr. Burba vi Augustinas Jankauskas, iš
Mandatų
peržiūrėjimo sų delegatų akyvaizdoje pa Lovvell, Mass. ir Povilas
vadovas kun. J. Dumčius Čepanonis.
^vietinių draugijų atstovai kitaip ir dainuoja!
krioks komitetus, kurie tuItalų ir lietuvių dainų me drauge su visais delegatais. 77 kp. Swovers, Pa., Mi komisija išdavė savo rapor sakė, jog tosios tik korčiu Čiurlionis, iš Woreester,
tų. Abu suspenduotu man kės jis ir reikalavęs ir dėl Mass., kurie tame pat laike
^rės tokį ligonį aplankyti, už lodijų kontrastas turėjo, be Pirmininkas J. Riktoraitis kolas Janulevičia.
likosi priskaityti į Sąjungos
rašyti diena, kad apsirgo ir abejonės, pulti ir musų au savo trumpoje kalboje pa 81 kp. Vincas Kudirka. datu jie pripažino gerais, ir jos išėję visi tie ergeliai.
t.t., žodžiu aprupįs taip, toriui, kaipo italui, pirmiau sveikinę susirinkusius šei 84 kp. Aug. Stankevičia. tuodu delegatu tapo priim Pasiteisinimui pakviesta narių skaitlių.
pirmininkas J. Riktoraitis Nors vargonininkų susikaip ir savo locnų narį; o ka sia į akis. Tų kontrastų ir niau dcclgatus. Po tam ėjo 91 kn. Waterburv, Conn., ta.
da komitetas ištirs tokio li pabrėžia. Pabrėžia jis ir mu priėmimas mandatų ir kuo Kazimieras
Mačinauskas, Ant centro pirmininko J. ir raštininkas K. Krušins rinkiman buvo kviečiami vi
gonio padėjimų, tada drau sų melodijų primitiviškumų jų; įnešimų.
Mot. Brazauskas, Jonas Rik Riktoraičio ir raštininko K. kas. Sis pastarasis aiškino, si kunigai, kurie dalyvavo
Seiman delegatai atvyko toraitis.
W Krušinsko, taipo ant neku jog Pr. Burbos parašo jie Susivienijimo Seime, bet ant
gija apie tų viskų praneš tai bei jų giminiškumų su
95 kp. So. Boston. Mass. riu konstitucijos sutaisvmo nepadavė į bankas pasirem Sąjungos posėdžio atsilankė
draugijai, į kurių ligonis šiaurės kaimynais: švedais, nuo šių kuopų.
narių paduota skundai vie dami tuomi, buk Pr. Burba tiktai šie kunigai: V. Viz
pridera, nežiūrint, kaip toli norvegais ir suomais. Nepa I kp. Edardsvile, Pa., Pra Jonas B. Valukonis.
97 kp. Lawrence, Mass., ni ant rašto, kiti žodžiu. Nu norėjęs pernešti geležinio girda iš Wilkes-Barre, Pa.,
toki draugija butų. Kada li lieka nepažymėję ir dainų nas Burba.
tarta tuomsyk skundų neg kapitolo pinigus iš Mahanoy VI. Taškunas iš Shenan
gonis pasveiks, tada vietinių melancholijos bei monotoni 4 kp. Shenandoah, Pa., M. A. Norkūnas.
98 kp. Lawrence, Mass., vildenti, bet visus juos ant City ir Plvmouth bankų į doah, Pa., ir 8. J. Struckus
draugijų atstovai išduos li jos, kaip lygiu budu ir ap kun. Taškunas.
goniui savo paliudijimų, ka sireiškiančios dainose lietu 6 kp. Plvmouth, Pa., kun. Jonas M. VieraitN (vėliaus rašto perduoti skundų ko Edvvardsville bankų. Var iš AVanamie, Pa.
das gi kasininko buvo į tied
da apsirgo, kaip ilgai ir ko vių rezignacijos, pasidavimo J. J. Jakaitis (vėliaus jis vieton jo pribuvo P. Bart misijai dėl sutvarkymo.
Gauta ir perskaityta se vi banki paduotas kų liudi Seimas likosi atidarytas
savo mandatų perdavė Jo kus).
kia liga sirgo. Tuo budu tei augštesniamjam likimui.
Bet visai kitokio jau po nui Steponavičiui).
100 kp. ChicagoB T11., Marė kančios linkėjimo telegra ja gauti nuo jų laiškai. Vė per Sąjungos pirmininką K.
singi ligoniai greitai gaus
liaus, K. Krušinskas sakėsi, Strumskį, kuris pavadinęs
mos:
priderančią jiems pagelba. būdžio esančios patriotinės 7 kp. Pittston, Pa., Matas Šabonienė.
šį suvažiavimų TT-ru Seimu
o draugijos apsisaugos nuo lietuviu dainos, kuriose lie Toluba, Vincas Smalcnskas, 101 kp. Chieago, III., Si Iš Waterburv, Conn., nuo pasiuntęs ir paties Pr. Bur
Magdės Rinkevičiūtės, kun. bos rankos parašą, kurį nu iš eilės, paaiškino, kad nuo
Jonas monas A. Piliackas.
nedori; savo narių išnaudo tuvis iš avinėlio tampus liū Mikas Ruscckas,
T-mo Suvažiavimo vargoni
tu: ‘T’agnello divien leone!’ Skuodis.
107 kp. Waterburv, Conn., P. Saumsaičio, V. Pabilio- kirpus nuo Pr. Burbos jam
jimo.
ninkų iki šiai dienai Sąjunga
nio, V. J. Kovo, Petro Mi rašyto laiško.
3. Pakviesti visas lietu Tik tokios dainos, sako 8 kp. Cleveland, O., Juo Nikodemas P. Želvis.
turi 3G narių, kad tame laike
108 kp. Maspeth, L. T N. siūno, kun. E. Grikio, Pil Delegatas Juozas Šalčius
viškas draugijas, . nežiūrint autorius, tegali turbut Lie zas Šalčius, Juozas Stukas.
nųjų Blaivininkų kuopos. smarkiai papeikė tokį K. buvo tris kunigų pareikala
kokiam mieste ar valstijoj tuvoje vos niūniuojamos bū II kp. Waterburv, Conn.. Y.. Antanas Kvedera.
vimai.
vargoni
114 kp. Rhonc, Pa., Juo Iš Kingston, Pa., nuo kun. Krušinsko pasiteisinimų ir
os butų, kad prisidėtų prie ti, dainuoti jas lietuviai te Juozas Kazlauskas, Agota
mukų ir visi likosi Sąjungos
J. V.
Karloniutė, Jurgis Bartn- zas Žodzeika.
ryšio, nes tai butų labai ga 1
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DRAUGAS

— Aš niekados jo nemačiau visame savo gyvenime, — “Draugo” Agentai.
IhCJU knyga, mokslas apie sveikatą
- - atsakė Bumblvs.
CHARLES DICKENS.
Rev. J. Sutkaitis,
— Ir gal nieko jam nepardavėte?
2112 Sarah st, Pittsburgh, Pa.
— Ne, — atsakė Bumblienė.
Strumskas,
— Jus gal neturėjote jokio ausksinės dėžutės, nei 190 High K.
st.,
Brooklyn, N. Y.
žiedo? — kvotė p. Bronlow.
Juozas Milašauckas,
Vertė JONAS KMITAS.
Forest City, Pa.
— Žinoma, kad ne, — atsakė žmona. — Kam mus čia
Tąsa.
T. Kizevič,
atvedė, kad atsakinėti ant tokių nesąmonių.
Boi 167,
Minersville, Pa.
dalį be jokių išlygų. Bet jei vaikas, tai tik tadą, jei savo
P. Bronknv išnaujo pamojo Grimivigui, ir tasai vėl
M. Karbauckas,
So. Boston, Mass.
mažuose metuose nesuteps savo vardo kokia vieša nešlo ’abai greitai išėjo. Bet šiuo kartu sugrįžo ne su storu 52 G st.,
J.
Mikutaitis,
ve, niekšiškumu, bailybe, arba kokia nuodėme. Sakė, kad vyru ir moteriške, tik vedėsi su savim dvi stabu ištiktas
<
1327 Rebecca st., S. S.
taip darus sudrutinimui užsitikėjimo kūdikio motinai ir boba^, kurios eidamos drebėjo ir svyravo.
Allegheny, Pa.
t
įsitikrinimui — sudrutintam netolima mirčia — kad kū
J. Bartoševiče,
— Tamsta uždarei duris tą naktį, kada senė Sallv
■įl
ŠITA KNYGA parašyta naujausio mokslo ir išradimo geriausio biulofe
dikis turi turėti jos jautrią širdį ir kilnų būdą. Jei apsi mirė, — tarė pirmoji moteriškė, iškėlus sudžiuvusią ran 4417 Marshfield avė., Chicago,III. ^gydymo,
pripildyta tokia puikia medega, kad kitoue iki šiol išėjusiose lie-^
M. Urbanaviče,
riktų savo lūkesčiuose kas link vaiko, tai pinigai teksią ką, — bet negalėjai uždaryti balso nei užkimšti plyšių.
Box 33,
Thomas, W. Va. Vtuv iškošė knygose to negalima rasti, kas yra patilpę knygoj “Daktaras”. w
Mr ŠITA KNYGA “DAKTARAS” apraSo visokių ligų vardus, kaip Jos prasideda, kalpMt
tamistai. Nes tada, ir tik tada, abiem vaikam esant ly
— Ne, ne, — tarė antroji, apsidairius ir krutindama
J. Antanaitis,
pareiškia. kaip ISrodo Irkuip greičiau. geriau ir kur galima ISslgydyti.
Box 22
Swoyers, Pa. uų TA K N YGA labai piaČiai u p rašo apie vyrų paslaptybes bei ligas ir teip-pat apie moteris
giais,, jis pripažįsta tavo pirmesnes teises prie turto, nes bedančiais žandais, — ne, ne, ne.
telpa d tug.
J. Versiackas,
tu nieko neturėjai prie jo širdies, tik nuo kūdikystės dienų
— Mudvi girdėjova, kaip ji stengėsi tau pasakyti, ką 65 Davidson
ŠITOJ KNYGOJE “DAKTARAS” dikčial aprašo atidengiant daug paslaptybių, apie
st.,
Lowell, Mass. Bederinusius
smagumus žeuybinio gyvenimo ir teip-pat kaip ir kada geriausiai apsivesti irBį
atstūmei jį nuo savęs šaltumu ir atžagareiviškumu.
buvo padariusi, ir matėva, kaip paėmei iš jos rankų po
^Jkaip būti laimingu.
Juozas Akevičius,
KNYGOJE “DAKTARAS” gražiai pamokina kaip jaunus vyrus teip ir moteris. tfaL
Silver Creek, Pa. ftį TOJ
— Mano motina, — atsiliepė jau Monks garsiai, — pierą, ir ant rytojaus matėva tave pas bankierį, — tarė P. O.
būtinai kiekvienam reikalinga žinoti, visiems kaip seniems teip ir jauniems, ženotiems
Vincas Staseviče,
įlnr nevedu s temt.
padarė taip, kaip moteriškei priderėjo pasielgti — sude pirmoji.
«
KIEKVIENAS SKYRIUS Šitos knygos yra labai žingeidus, o nemokantiems skaityti.
349 Hamilton st..
gino tą testamentą. Laiškas niekados nenuėjo į paskirtą
fti.tal mokantis kuris neturi dar žios knygos, su didelia ukvata perskaitys tiems garsiai, kadfefc
— Taip, — pridūrė antroji, — ir tai buvo dėžutė ir
Grand Rapids, Mich.
sSųah's daug visko prisiklausyti. Ta knyga kiekvienam yra labai naudinga ir reikalinga Bf
vietą, bet jį ir kitus prirodymus motina užlaikė pas save, aukso žiedas. Mudvi tai ištyrėva ir matėva, kaip juos
Jonas Leipus
turėti, kuris tik nori būti sveikas ir laimingai gyventi.
OL
KNYGA "DAKTARAS” yra pr.veikslais iliustriK ta. parodo ir giliausias kūno dalis.
1022
Bay
st.,
Superior,
Wis.
jei kartais jie norėtų pameluoti apie tą nešlovę. Tos mer paėmei. Mudvi buvova ten, o! mudvi ten buvova.
J itidengiant paslaptybes. Ji reikalinga kaip sveikiems teip ir sergantiems. Tik perskaičius
S. Karzonas,
2 knyg > atrasite visk j. ko čion negalima parašyti ir didinosi visų teisybę.
Bį
ginos tėvas atsižinojo nuo mano motinos visos teisybės,
— Ir mudvi žinovą dar daugiau, — kalbėjo pirmoji, 2422 W.Pr.
APART KITŲ SKYRIŲ sergantiems rodijama skaityti Zapie nervų, kraujo, inkstų.
69th st., Chicago, III.
-nuiutizmo. odos. vidurių, nusilpnėjimo, brouchitls ir limpančias ligas; teip pat apie moterų Ma
sudrutintais visokiais pridėčkais, kokius tik galėjo išrasti — nes jinai dar seniai mums buvo pasakiusi, kad ta jauna
St. Petruškeviče,
A® nesveikumus ir kitas visokias ligas ir 1.1.
smarki neapykanta, — ir aš myliu ją už tai. Įžeistos gė motina, jausdama, kad neišeis iš ligos ir yra pasirengus 223 E. 6th st., Mt. Carmel, Pa.
JEI SERGI, tai pirmiau ne kaip manai vartoti kokias nors liekarstas u r kreiptis
^Fuydyt"j(». n* Mla buun.ti per>kairyti ‘ DAKTARAS”.
M.
K.
Petrauskas,
dos ir nešlovės, senis pabėgo į tolimą Valiją kampą, at mirti, jai pasakiusi, kad jau mirtinai susirgo ir nori būti
ŠITOJ knygoje “DAKTARAS” netik pamokina kur ir kaip išsigydyti, kaip būti sveiku.^?
415 Middle st., Kenosha, Wis. \?«bet ir kaip nuo visokių ligų apsisergžti.
mainė tikrąją savo pavardę, kad draugai niekados nesuži palaidota šalia kūdikio tėvo.
*U
NORS TA KNYGA LABAI BRANGINTINA. ls*t kad pmžant lietuviams jų Išleido
A. Urbanaviče,
‘!phios M. Klinika, dūlei labo visuomenės, tad kiekvienas jų apturės, kuri*
prisiųsfiA
notų apie jo pabėgimą, ir tenai neužilgo po to jį rado lo
— O gal norėtumite pamatyti ir bankierį ? — paklausė 329 River st., Plymouth, Pa. \\philadt
^kelias štampas už prisiuuiimo kaštus. Apturėsi tuojaus, tik visada retu—
adresas teip:
Juozas Podžukynas,
voje negyvą. Mergina slaptai pabėgo iš namų, keliomis p. Grinnvigas, žengęs prie durių.
1338
S.
Canal st., Chicago, III Š The Phiiadelpliin Medical Clinic §
savaitėms prieš tai. Jisai jieškojo jos pėkščias kiekvie
— Ne, — atsakė žmona; — jeigu jisai — čia parodė į
Dom. M. Andrulionis,
nam artimiausiam mieątc ir kaime ir tą naktį, kada sugrį Monksą, — buvo toksai bailys, kad prisipažino, o aš ma 65 Davidson
1117 Walnut St.,
Philadelphia, Pa.
st., Lowell, Mass.
VYRA
’
ik
MOTERYS,
kurie
nesveiki
ir
nori
būti
sveiki-išgydyti, tad kaip žodžio
žo atgal, jisai buvo įsitikrinęs, kad duktė, norėdama pri tau, kad jis tai padarė, ir jei jus iškvotėte visas raganas,
Ant. Tuškėnis,
□ teip ir raštu (lietuviškai) gali atsišaukti į šitų tikrų Klinikų. Ateinančius priimama šiomis
Plymouth, Pa.
valaudomis per Klinlko Daktarų:
dengti jų abiejų gėdą, pasidarė sau galą. Nuo to sena jo kol nesuradote tikrųjų, — tai iš nieko daugiau neturiu ką Box 116,
'^Kasdien nuo 10 iki 4 po piet. NedelioJ nuo 10 Iki J. U tam. ir Petn. vak. nuo 6 iki 8 vai.
Julius
Bukantas,
Širdis plyšo.
sakyti Aš pardaviau tuos daiktus ir jie yra ten, kur 77 a Endicott st., Boston, Mass.
Čia užstojo trumpa tyla, po kurios p. Broniow toliau niekados jų nerasite. Tai kas iš to?
Jonas Ramanauckas,
135 Ames st., Brockton, Mass.
sekė pasaką.
— Nieko, — atsakė p. Bronlow, — bene tik mums iš
— Keliems metams praslinkus, — kalbėjo jįs — šito puls pasirūpinti, kad neivienas judviejų, neužimtų tokios Box 124,B. P. Miškinis,
Montello, Mass. TĖMYKITE LIETUVIAI
M. A. Norkūnas,
žmogaus — Edwardo Leefordo motina atsilankė pas ma tarnystos, kurioje žmogui reikia užsitikėti. Galite iš čia
F. B. Versocky,
257 So. 33rd st., So. Omaha, Neb.
ne. Jisai, jos sūnūs, pametė ją, būdamas vos aštuoniolik išeit.
Kelionė per jūres. Tūkstančiai ! Vienatims Lietuvis Išdirbėjas
Stan. J. Šaban,
tūkstančių mūsų tautiečių ke
tų metų. Pavogė nuo jos brangenybių ir pinigų ir išbėgo
— Tikiuosi, kad šis nelaimingas mažmožis neatims Box 239,
Lewiston, Me. liauja į prigimtų šalį ir iš tenai
visokiu ženklu
Londonan, kur per du metu sėbravo su niekiausiais pik nuo manęs parapijos tarnystos, — tarė Bumblys, labai
atgal į Ameriką, o visi labiausiai
Pr. F. Juškeviče,
draugystėm, o ytadariais. Jinai buvo varginana sunkios, neišgydomos nusiminusiai apsidairęs, kada p. Grinnvigas išvedė lauk 139 Jackson st., Lawrence, Mass užganėdinti, kurie perka laivakor
patingai: kokardų
tes
pas:
Jonas Galeckas,
ligos ir prieš mirsiant norėjo atrasti sūnų. Pradėta tyri dvi bobas.
guzikučiu meta122 So. Įst st., Brooklyn, N. Y.
nėti ir smarkiai jo jieškoti. Ilgai nieko iš to neišėjo, bet.
li&vu, ammetiotu
Kun.
A.
Ežerskis,
— Taip, tas daiktas tikrai atims tau tarnystę, — at
galų gale pasisekė jį surasti. Suradusi, nusivežė jį atgal sakė p. Bronlow. — Gali prie to prisirengti ir dagi džiaug 5447 S. Wood st., Chicago, IR.
ir padengtu eekuA.
Kazlauskas,
į Prancūziją.
leid’u, šarpu, vė
ties, kad tuo tiktai užsibaigs.
2227 Forbes st.,
Pittsburg, Pa.
O kodėl? Nes turi gerą prižiū
liavų ir Karunu.
— Tenai ji, ilgai sirgus, numirė, — tarė Monks. —
— Tas viskas tai Bumblienės darbas. Ji taip norėjo,
rėjimą, parankią kelionę, kad tar
Man pavestus dar
Ant mirties patalo jinai atidengė man tas visas paslaptis — teisinosi Bumblys, pirmiau apsidairęs, kad įsitikrinus,
tum kaip ir pačios kompanijos bu
bus atlieku artis
drauge su baisia ir smarkiai neapykanta tų asmenų, — ar toji jau išėjo.
Tikras Lietuviškas Agentas tų pirkę laivakortes. Siuntimas pi
tiškai.
nigų greičiausias ir pigiausias pa
nors bereikalo ji mane sugraudino, nes aš ir be to jų neap
šaulyj.
— Tai neišsiteisinimas, — atsakė p. Bronlovv. — Ta
kenčiau. Ji negalėjo įtikėti, kad toji mergina butų pasi
M. A. Norkūnas
3 N. MAIN ST.,
mista buvai prie tų daiktų sunaikifthno ir, ištiesų, įstatų
darius sau galą ir kad kūdikis butų pražuvęs, bet buvo
112 PROSPECT ST^ UWRENCE MiSS.
akyse-esi už jv kaltesnis, nės'įstatai spėja, kad tavo pati
WILKES BARRE, PA.
nuomonės, kad kūdikis buvo vyriškos lyties ir yra gyvas.
elgėsi sulig tavo paliepimo.
Aš jai prisiekiau, kad jį surasiu. Jei^u kada pareis man
— Jeigu įstatai taip spėja, tai jie yra asilas — idijo
į kelią, tai be pailsio jį persekiosiu karčia, neatsileidžiatas, — tarė Bumblys, smarkiai sugniaužęs abiem rankom
ma pagieža, kad ištiesiu ant jo visą neapykantą, kokią tik
'HANOVER BREVVING COMPANY.
skrybėlę. —- Jei tokios įstatų pažiūros, tai įstatai — ne
atjaučiu, kad spjausiu ant tuščio pasigyrimo tam įžei
vedęs jaunikis. Ir ko aš aršiausio įstatams veliju, kad jų tuvaitės! Jei norit turėt lengvą ir lai
GRYNAS
džiančiame testamente, ir sugriebęs kūdikį, nuvesiu net
mingą kelionę j seną tėvynę Lietuvą ir
akįs atsivertų per patyrimą — per patyrimą.
Malonąs viengenčiai lietuviai ir lie
ant kartuvių, jei tik valiosiu. Motina turėjo teisybę. Ga
būti nuskriaustu
atvažiavęs
Padėjęs tvirtą balsakirtį ant tų atkartotų žodžių, nenori
j“ Alus, Elius ir Porteris
New Yorkan, tai kreipkis tiesiog pas
lutinai jis pasipainiojo man po kojų ir gerai buvau viską
O.
Bartašią.
Jis
visiems
žinomas
geras
Bumblys užsidėjo skrybėlę ant viršugalvio ir įsikišęs ran
TIKRAS LENKIŠKAS LAGERIS
pradėjęs, tik iš priežatsies pliuškių valkatų negalėjo taip
žmogus, užlaiko du ofisu: vieną Bos
kas į kišenius, ėjo žemyn paskui savo prisiegą.
tone, antrą New Yorke.
Parduoda
Atkreipkite savo atidą in produktą, Jūsų tautiečio iš
pabaigti, kaip buvau pradėjęs.
laivakortes į visas pasaulio dalis ant
— Panaite, — tarė p. Bronlow į Rožę, — duok man drūčiausią
dirbamą. Sandėliai Buttonwood, WMkes-Iiarre ir
ir greičiausią laivų ir už
Kada tas niekšas smarkiai sukeitė savo rankas ir pa- savo ranką. Nedrebėk. Tau nereikia bijoties tų kelių pigiausias kainas. Siunčiame pinigus ir
Nauticoke, o bravoras Danvillėj.
išmainome ant amerikoniškų. Pampi
niurnoms pats save keikė iš tuščios, nenuveiktinos pikty žodžių, kurie dar liko nepasakyti.
name gnbernRkns pašportus iš Konsu
Emll Malinauskas, Manageris ir Prezidentas^
bės, p. Bronlow atsikreipė į nusigandusią draugiją ir pa
lio. Parsamdome keleiviams kambarius č*
— J eigų tie žodžiai, — aš nežinau, kokiu budu, — bet dėl
Abu telefonai.
nnkvyni'-s ir suteikiame kiekvienam
aiškino, kad žydas, kurs iš seno buvo šito žmogaus sėbru jeigu jie mane paliečia, — tarė Rožė, — tai, meldžiami, visokias svarbias žinias uždyką.
3
ir draugu, gavo didelį atlyginimą, už ką laikė Oliverį duokite juos man išgirsti kitu laiku. Dabar neturiu spė
GEO. BARTAŠIUS
spąstuose. Nekuri tos dovanos dalis turėtų būti sugrą kų nei drąsos.
Agentas,
žinta, jei Oliveris taps išgelbėtu, ir kad ginčas apie vai— Nagi, — atsakė senukas, paėmęs jos ranką į savą
R. H. Morgan BLAU BANKING HOUSE.
Kiščio galvą nuvedė tadą juodu kaiman, pas tą bakūžę, sias, — aš esmi įsitikrinęs, kad turi daiigiau stiprybės, ne 261 W. Broadway, So. Boston, Mass
BONA
MORS
Išdirbėjas Kepakad jį tenai pamatyti.
New Yort City.
558 Broome str..
Seniausia Lietuviška Banka Scrantone
SODA’.ITY
gu čia reikia. Ar tamsta pažįsta šitą panaitę?
rių,
Kukardų,
Vė

ir visoje Aplinkinėje.
— Dėžutė ir žiedas? — tarė p. Bronlovv, atsikreipęs į
— Taip, — tarė Moųks.
liavų, Antspaudų, Agentūra Laivakorčių ant Geriausių
Monksą.
— Aš niekados tamstos nemačiau, — tarė Rožė silpnu
Linijų.
^arpų ir kitų tam
— Aš juos pirkau nuo vyro ir moteriškės, apie ku balsu.
Siunčia pinigus kas dien į visas dalis
garsi kardinolo VViaemtrno apysaka.
riuos jums tada kalbėjau. Juodu buvo pavogę tuos daiktus
panašių dalykų. 1 svieto; taip-gi perka ir išmaino visoToliaus bus.
Vertė VYTAUTAS.
! kius pinigus.
Išdirba visokius d«kunuo auklės, o toji pavogė nuo lavono, — atsakė Monks,
MCMTREAL.CAH
KataĮ mentus Amerikos ir Lietuvos teismuose.
Reikalauk
nepakėlęs akių. — Žinai, kas su jais pasidarė.
Kaina $1.00.
Ofisas atidarytas kas dien nuo 8-tos
. liogo..
iš ryto iki 9-tos vai. vak.
Imantiems daugiau kaip vieną egP. Bronlow tik pamojo p. Grimvvigui, ir tas greitai Trigubos AUKSIkES MARKES (GOLD STAMP) per visą savaitę
templiorią, nuleidžiamas didelis nuoNedėlioję: nuo 10-tos iš ryto iki 5-tai
išėjęs, tuoj sugrįžo, stumdamas pirma savęs Bumblienę o
(imtis.
Gaunama pas:
valandai vakare.
paskui vedėsi nenorintį jos vyrą.
BEV. V. VARNAGIRIS,
BLAU BANKING HOUSi
— Ar mano akįs klysta! — suriko Bumblys su tikra
R. H. MORGAN, 218
912 So. 4th St.,
Brooklyn, N. Y.
Lackawanna Avė.,
Scranton,
nuostaba, — ar tai yra mažiukas Oliveris? O, Oli-ve-rį. 245 South Main Street,
WiIkes'Barre, Pa
TELEFONAI: Naujas 303 — Bell 384
13 N. Main St.,
kad žinotum, kaip aš tavęs gailėjausi.
dabar esame po viršminėtu adresu ir turime pilną ir su di Maža Farma Beveik Uždyką!
SHENANDOAH, PENN’A.
— Sulaikyk savo liežiuvį, kvaily, —suniurnėjo Bum deliuMęs
pasirinkimu Moterų ir Merginų Ploščių, Siutų, Sejonų, Suk
nią, Jekių ir lietaus Ploščių (rain coats). Todėl męs užkviečame
blienė.
ateitį ir paamtyti musų krautuvę.
— Ar tai neįgimta, neįgimta, p. Bumbliene, — per tamstą
Žemiaus tamsta rasi musų pasiulijimą nepaprastai
pigioms
tarė prieglaudos viršaitis. — Ar gi negalima prileisti, kainoms įvairių rūbų, kurių išpardavimas būtinai turės užsibaigti
kad aš tai atjaučiu, — aš, kurs jį taip parapijiniai išauk- Subatos vakare.
Lietuviškiįjy Švento Kazimiero
vilnų Moterų Siutai padaryti iš puikiausių audeklų įvai
lėjau, — matydamas jį sėdint su poniomis ir ponais, kuo- rioseTikrų
spalvose ir didume nuo 14 iki 44 vertės $20 00 dabar — $9 98
mandagiausios rųšies? Aš visados mylėjau šitą vaiką,
Moterų Siutai su atlosinėmis apykaklėmis ir aplemavonėmis
tartum jis butų buvęs mano — mano — dėduku, — tarė padaryti iš mėlynai juodo šaržo didumo 38 iki 46 specialiai dabar
tik----------------------------------------------------------------------- $12.50
p. Dumblys, staptelėjęs, kad suradus tinkantį prilygini
Moterų ir Merginų suknios įvairiose spalvose padarytos iš Perstatykite numerius langeliuose
mą. — Ponaiti Oliveri, mano brangusis, ar atsimeni ta puikiausių audinių muslininių, šilkinių ir kitokių pagal numažintas taip,
kad sudėtinė suma iš abiejų pusių
• CHICAGOJE.
kainas
po
$4-98,
6.98,
8.98
iki
$25.00
Jtėdnam, kss šitą ištiš pūrelį tr atsiųs
S
brangų poną šu baltu bruslotu? Ak! praeitą savaitę jisai
Moterų ir Merginų sejonai padaryti iš puikiausių audeklų ir mums, męs duosime kreditą ant 9100.00,
Lietuviškosios
Sesers
priima
pas
save
mer

išeitą po 23.
nukeliavo į dangų, aržuoliniam karste, su misinginėmis ševetų įvairiose spalvose ir pagrąžinimais po $1.98 lig $9 98kurį męs priimsime, ksipo dalį užmo
gaites mokinimui ir išauk Įėjimui. Seminarijo
Moterų
Jekės
baltose,
juodose,
mėlynose
ir
rudose
spalvose
pa

rankenomis, Oliveri.
kesčio prie nupirkimo Mažos Farmos,
je prie reguleriškojo mokslo, arba ir atskyiš drobinių muslininių ir šilkinių audeklų nuo 69c- iki $2 98. kuri randasi puikiame mieste New
— Nagi, tamsta, suvaldyk savo jausmus, — tarė pa daryti
Moterų ir Merginų Lietaus Ploščiai (raia coats) didumo nuo 14 i Jersey prie geležinkelio.
rinm, yra mokinama, muzika, paišymas, siuvi V/
Ta žemė yra gausinga, sausa ir guli
slepiančiai p. Grinnvigas
iki 48 visose spalvose nuo $1.98 iki $15.00.
ant lygios vietos.
Prekė tos Farmos
nėjimas ir taip toliau.
Dabar yra geriauisa proga pirkti- Todėl visiems rekomenduoja yra $149.00; Vienok po atsiuntimo jum
— Aš pasistengsiu, pone, — atsakė Bumblys. — Kaip
Reikale meldžiama kreipties prie Motinos
me čia pirkties sau visus rubustikrai išrišto pūrelio, turite primokėti
jums einasi, pone? Tikiuosi, esi sveikas ir drūtas?
už tą Farmą tiktai $49.00 mokėdami po
Perdėtinės šiuo antrašu:
į mėnesį.
Tas pasveikinimas buvo atkreiptas į p. Bronknv,
Męs atperkame Auksines Knygutes (60LD STAMP BOOK) $5.00Nereikia
įmokėti procentų,
nei
padoktą; pirkymo dykai aktas. Tiktai
kurs prisiartino prie gerbiamosios porelės.
Nurodęs į
Mothe Superior,
už $49.00 paliksite valdytoju mažos
Monksą, jisai užklausė:
Farmos.
Atvažiuokite, arha rašykite o iš
— Ar pažįsti šitą žmogų?
T. CASIMIR’S SEMINARY,
siųsime jums mapą ir informacijas; ad
resuok:
— Ne, — griežtai atsakė Bumblienė.
i700 Roclįtuelt St.,
Chicago, III.
Llthnsntas Dsp'i. D.
Wilkes-Barre, Pa.
-- Gal ir tu liepa žįsti ?
paklausiyi. Bronlow, atsi 245 So. Ma:n Street,
26 Oknrah
114
kreipęs į jos vyrf

DAKTARAS

Oliveris Tvvistas.

Joną Nemeth’a

FABIOLE,

Model Cloak and Suit Co.

O
o
O
O
G

Model Cloak and Suit Co.

Seserų Seminarija

nį prielankumą savo klebo
Redakcijos Atsakymai.
nų bei žmonių užsitikėjimą.
J. Kalantai. Raštas neaiš
kaitės keturiems metams parodo, jog Sąjunga turi Vienu žodžiu, ragino, kad
kus. Negalima perskaityti.
katorgon, ir nūdien paliuo- savo dvasiškijos prielanku vargonininkai taptų vargo
Prakalbose,
savo ją nuo tos bausmės, be mą ir kad draugai vargoni nininkais pilnoje to žodžio Buvusiam
teisės kada-nors sugrįžti ninkai suprato reikalą bei prasmėje. Ir jeigu tokiais Waukegan, UI. Žinutė neį
Rusijon. Kai kurie lenkų tikslą jungties į vieną ryšį. tapsime, tai beabejonės iš domi. Nesuprantame, dėlko
laikraščiai xjž tai kelia Ang Seimo vedėjais likosi iš vengsime nemalonių santi Tamsta svietiškius žmones
rinkti: Antanas Radzevičia, kių, koki šiandien dažnai vadini “kunigais”.
lijos valdžią į padangę.
pirmininku,
ir Jonas Miku musų gyvenime atsitinka.
Mat Maleckaitės tėvai bu
Antanui Žinteliui, Boston,
vo nors lenkai, bet-gi buvo tavičia, sekretorium.
Sąjungos Seimas, priim Mass. Tamstos adresas yra
Anglijos piliečiais. Del tos Po užėmimo savo vietų, damas draugo Povilo Čiurlio geras. Siunčiamas laikraštis
tai priežasties Anglija už pinnin. A. Radzevičia pa nio auką, savo atsistojimu atgal nesugrįžta. Tat mes
MaleckaitJę ir užsistojo prieš kvietė komisiją išdirbimo išreiškė jam už tai gilią pa nesuprantame, kaip laikraš
Sąjungai Konstitucijos, to dėką ir pripažino jį amžinu tis negali Tamstos pasiekti?
Rusiją.
dėl Sąjungos sekret. Gudai-Į garbės nariu.
Gal kas kitas paima?
H Anglijos dokų darbinin tis, kaipo tos komisijos na
kai apskelbė visutiną strai rys, perskaitė išdirbtą kons Kadangi išleidimas tų vei Franui Grumauckui, Wa
ką. Darbdaviai-gi nenori titucijos projektą, kuri liko kalų atsieitų nemažai pini terbury, Conn. Tamstos ant
taikyties, net nepriima val si priimta be jokių pataisy gų, o kadangi tų pinigų Są- rašas taip neaiškiai parašydžios pasiulijimo susitaiky mų, bet jos apskelbimas, bei jungos ižde labai mažai tesi-Įtas, kad negalime jo per
mo išlygų. Laivų transpor- įvedimas gyveniman, atidė randa, todėl Sąjunga jieško-i mainyti. Parašyk aiškesnį.
jo šaltinio, kuris galėtų už Pranui Burkauckui, Flotacijai gręsia didelis pavo tas vėlesniam laikui.
ganėdinti Sąjungos norus.
jus.
Kasininkas J. Stulgaitis Draugas A. Gudaitis davė rence, Mass. Veiverių klebo
no adresas yra toks: kun.
1 Havre, Francija. Ir čia iždavė atskaitą iš finansinio
įnešimą, kad Sąjunga kreip Adomas Skaržinskls, Veive
garlaivių tarnautojai ap Sąjungos stovio, iš kurios pa tųsi į Susivienijimą L.R.K.
skelbė generalinį straiką. sirodė, kad per tuos metus A. Seimą, melždama tam riai, Mariampolės pav, Su
Laivai su pasažvrais negali Sąjunga turėjo $79.00 paja mieriui pašalpos iš tautiškų valkų gub.
apleisti uostų. Nemaža pasa- mų, $9. išlaidžių ir kad iki centų. Įnešimas likosi priim
žvrų atsiima už laivakortes šiai dienai Sąjungos ižde tas ir paliepta A. Gudaičiui MALŪNŲ AKMENYS.
pinigus ir važiuoja į kitas randasi $70. Bet tas pats ka prirengti Susiv. Seimui pra Užbėrus kviečių tarp ma
lūno akmenų, iš grudų susi
laivų prieplaukas. Garlaivių sininkas Stulgaitis pranešė, šymą.
mals
miltai; jeigu jus neužkompanijos šaukiasi pagel kad nekurie draugai vargo
nininkai nors ir prisirašė Paaukotų veikalų išleidi pilsit kviečių, akmenįs mals,
bos pas valdžią.
Sąjungon, tečiau vieni užsi mui likosi išrinkta komisija, bet jie nusidėvės. Jeigu jus
T Palengvino sufragisčių ganėdino įmokėjimu vien kuri privalo rūpinties, kad įdėsite užtektinai maisto
bausmę. Londonas. Viduri tiktai įstojimo mokesties, o tie veikalai butų kuogrei- pilvan, jis permals jį į jiegą
nių reikalų ministeris Mc kiti nei to neprisiuntė. Iš čiau išleisti ir duot atspaust ir energiją; jeigu pilvas ne
Kenna, spiriamas kai-kurių
ten, kur spaustuvė pigiau gali priimti užtektinai mais
duota kasininko atskaita li
parliamento atstovų, apmai
to, tai jis niekados nenuplvš,
kosi priimta, o kaslink sko apsiima.
nė sufragisčių bausmę, už
lingų Sąjungos draugų, tai Atspausdinti veikalai pri nenusidevės. Dabok visados
Londono krautuvių langų
Seimas nutarė pranešt jiems valo būt išdalinti Sąjungos savo pilvą ir jeigu jis yra
daužymą, ir priskyrė jąs
per Sąjungos sekretorių ir nariams uždyką, o likusieji persilpnas, vartok Trinerio
prie politiškų nenuoramų.
duot tris mėnesius laiko už turi buti saugojami kaipo Amerikonišką Kartaus Vy
Pirma jos sėdėjo drauge su
simokėjimui užvilktos sko Sąjungos turtas. Kun. V. no Elixirą. Šita gyduolė yra
kriminalistais. Tečiau kalė
los, o jeigu į paskirtą laiką Visgirdą, išreikšdamas Są labai sustiprinanti kaip pil
jimo laiko joms nesumažino.
neužsimokės, tai tokį iš jungai savo prielankumą ir vą, taip ir vidurius ir greit
H Karaliui nusibodo val brauks iš Sąjungos narių pagirdamas jos dabartinį pa sureguliuos virškinimą. Ji
sielgimą bei tikslą, paaukojo palengvins daug sunkumų,
dyti. Athenai, Graikija. Ka skaitliaus.
ralius Jurgis, sugrįžęs iš Tolesniai daug buvo kal $5., patardamas, kad visi kaip nustojimą apetito, silp
Danijos, nuo laidotuvių savo bėta apie giedojimo vieno draugai ir toliau laikytųsi nėjimą, vertigo, eruktacijas,
brolio, Danijos karaliaus dumą bažnyčiose. Nutarta panašios vienybės ir išvien konstipaciją, galvos skaudė
Frederiko, parvežė savo pi kreipties prie musų kompo darbuotųsi Bažnyčios ir sa jimą, nerviškumą, išblyški
mą. Aptiekose. Jos. Triner,
liečiams įdomią naujieną.
zitorių Č. Sosnauskio ir p vo Tėvynės Lietuvos naudai. 1333—1339 S. Ashland avė.,
Kaip paduoda tenykštis J. Naujalio su prašymais,
(Toliau bus.)
Chicago, III.
laikraštis ^Acropolis”, kad kad tie, kaipo daugiausiai
karaliui Jurgis abdikuoja apsipažin^gų bažnytine musostą i r atfttuoda,U
AI
nuroftytn konrpožtctjų
nui, kuris paimsiąs valdvma ir kompozitorių vardus, pri
ant veido gadina jo grožį ir aiškumą, taip lygiai
kaip debesys uždengia saulę. Delkogi neprašalyti
nuo pradžios 1913 m. Graiki einamiausių musų chorams.
saikų T Tam tikslui vartokie Aknol freekle cream,
jos karalius Jurgis dabar Draugas Povilas Čiurlio
kuris padarys tavo odą čystą, lygią ir turėsi ją be
ydų, panaikinsi šlakus ant visados. Prityrta per
kaip tik pabaigė 50 metų sa nis paaukodamas su visomis
daugel metų. Ar nori buti gražus, ar pajuokimu vi
vo amžiaus.
teisėmis Sąjungos savasčiai
siems ir turėti veidą šlakuotą — kuriuomi žmonės
šlykštisi. Jeigu nuo mus cream’o, vartojant jį pagal
du
savo
darbo
originalus
1 Apie “Titaniką”. Lon
nurodymą, šlakai neprapuls, grąžiname pinigus iki
centui. Užtikrinimas prie kiekvienos bonkutės arba plėčkelės.
donas. Del “Titaniko” nu lažnytiniu veikalu “Kalėdų
Aknol freekle cream kainuoja su prisiuntimu tik $1.00.
skendimo tyrinėjimai da vis ir Velykų” giesmes, patarė,
Spuogai, išbėrimai, šašai, plėtmai ir viskas kas teršia veidą
tebesitęsia. Šiomis dienomis ad draugai vargonininkai
dingsta be atsinaujinimo nuo plytelių Aknol. Yra tai viduriiiai vaistai, visiškai valantieji kraują labai trumpame laike.
buvo pašauktas tieson “Ti gyventų tarpo savęs meilėje
Plytelės Aknol prašalins teršiančius veidą spuogus, o šašus
ir
sutikime,
nedarytų
vieni
taniko” planų paišytojas A.
ant visados. 100 plytelių dėžutėje su persiuntimu kainuoja tik
‘ *0. Nedaleiskite save apgau-ti. Sergėkitės nuo negerų išbė
M. Carlisle. Jis prirodinėjo kitiems lenktynių, kad la
rimų.
kad jam atsiėjo bent kelis vintųsi patįs save muzikos
Gauti galima tik pas mus. Užsakymą neatidėliokit rytojui
kartus argumentuoties su srityje, kad pamylėtų savo
užsisakykit tuojaus. Pinigus siųskite Money orderiu, krasos žen
kleliais ar užregistruotame laiške. Adresą rašykite aiškiai:.
White Star linijos direkto profesiją ir ištikimai ją pil
dytų,
o
tada
įgausime
geres

AKNOL REMEDY CO., 348 E.lbth St., NEW YORK, N. Y.
riais, kadangi jis reikalavęs
ganėtino skaičiaus atsargos
laivelių pirm negu “Titani
Eikime ant Kolonijų.
kas” pradės plaukyti per
jūres. Bet jo reikalavimus
direktorių pirmininkas Is
may visada atmesdavęs.
Ii VI8UR.
(Pabaiga nuo 3-čio pusi.)

LIETUVIS GYDYTOJAS.

Prot. II Susiv. Uet. Varg. Amer.
(Tąsa nuo 5-to puslapio.)

&FVOG

Moteriškė išrinkta į tary
bą. P. Kunetiek’ienė tapo
išrinkta į Čekų seimą iš
Jungbunzlau srities. Tai pir
mas atsitikimas Austrijoje.
Ten tarybose moterįs neturi
balso. Kuneticki’enė yra ži
noma raštininkė.

PADĖKOJIMAS.
Gerb. Red.!
Nuoširdžiai ačių sekan
čioms redakcijoms: “Drau
gas”, “Lietuva”, “Vienybė
Liet.”, “Žvaigždė” ir “Ka
talikas”, — kurios siuntė
savo laikraščius Sv. Bona
Vienas geriausių ir sveikiausių gyvenimo vietų yra ukėje. Oras geriausias ir tei
venturo Seminarijos ir kole singiausias daktaras. O kur gi galėtų buti sveikesnis ir tyresnis oras, jei ne ukėje?
gijos lietuviams—mokslaei- Ar negeriau buti pačiam savininku, negu dirbti pas kitą kur fabrikoje? Kiek sužei
viams veltui. Pasitikiamo dimų ir mirčių visai bereikalingų pasitaiko, bedirbant fabrikoje? Vieta lietuvių ko
jog musų nepamirš ir kitais lonizacijai rytų krašte jau parinkta. Jinai užima 9 pavietus Ne\v York valstijoje, 7
metais.
pavietus New Jersey valst., 3 pavietus Oonnecticut’o valst. ir 1 pavietą MassachuSu pagarba
sscts valstijoje. Kolonizacijos vieta guli ten, kur visų minėtų valstijų kampai į krūvą
A. Tamuliunas
sueina. Ten jau ir yra bandoma lietuvius apgyvendinti. Pradedame kolonizaciją nuo
P. S. Meldžiu ir kitų laik Putnam ir Orange pavietų. Ten labai gražios vietos, arti geležinkeiųl.
raščių perspauzdinti. A. T
Norintieji pirkti arba parandavoti ukes, gali kreipties į “Draugo” Redakciją.

Padaryk, kad bytg stiprus)
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Blogas ūpas, piktumas, aitrumas,
žudymas dvasiškos lygsvaros, ne
galėjimas miegoti ir tp. — tai su
erzintų, suardytų, nusilpusių ner
vų pasekmės. Nervai tiesiog, ver
kia kad jiems ką-nors sustiprinti
duotumėte. Geriausias nervams
sustiprinti vaistas yra

U

i

Severos
Nervotonas
(Severą’s Nervoton)

Neseniai baigęs medicinos mokslą
’ Philadelphijos universitete. Da
bar atidarė čia savo ofisą ir
priiminėja ligonius.

Tulžis,
Pakitimas,

Offlio valandos:
Ii ryto auo 8 iki 10
Po piety nuo 1 iki 3
Vakare nuo 6 iki 8

Nesveikos

II Merchants!
Banking
Trust
Company,

Galvos sukimas,

Aptrauktas

Mahanoy City, Pa.

Doleris butelis

o

Prirugus bumą.

Eini Menkyn?

Kuriam-nors iš šitų
nemalonumu praša

linti reikia vartoti

Labai gali būt, kad tai paeina nuo
nepakankumo ir prasto maisto,
bet labiau gal nuo to, kad vidu
riai silpni ir maisto nevirškina.
Greitai pasitaisys visas organiz
mas, jeigu pasirūpinsite pataisyti
sugedusius vidurius, vartodami

Severos

Siulija geriausį būdą įdėjimni pinigų ir lengvinusį bnj i dą išsimokėjimui mortgadžių
ar vekselių, pigiau kaipo
mokant taupimo fondams.
Męs mokame nuošimčius
ant visų taupinimo depozitų
į ir prigelbsime jums įgyti namus.
Pradėk su mums taupimo
rokundas ir susipažink.
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D. M. GRAHAM, prez. ' *

Pigulkos

D. F. GUINAN, Sekr.
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Kepenims

Severos Skilvio

st. Wilkes-Biw Pa.

185 So.

Kepenis,

š
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DR. J. W. ZIGMANTĄ

Sukietėjimas

Farma ant pardavimo.

(Severa’s Liver
Pilis)

Biteris
(Severą’s Stomach Bitters)

Kaina 25 centai.

Doleris Butelis

Severos Gyduolių nusipirkti galite gauti artimiausioje ap
tiekoje. Jei neturėtų, rašykite mums. Daktariškus patari
mus suteikiame laiškais be jokios mokesties. Adresas:

W. F. Severą Co.

CEDAR RAPIDS
IOWA

Dr. O’Malley išaiškina priežas
pasekmingo gydymo.
VERTKO'SfifjE arba netikrasis išsiveržimas

IIYDROCELE arba vandeninis išsiveržimas
PUČKAI ir visokios ODOS LIGOS
Be jokios operacijos, skaudėjimo, ar apleidi
mo savo kasdieninio darbo
G. A. Fritzinger (policijantas)
PRIEŽASČIA IŠGYDYMO:

1. DĖLTO—Kad jojo neskau- Wilkes-Barre, Pa., išgydytas
danti metodą likos naudota su nuo sunkaus išsivei'žimo 5 me
viršum per 25 metus, taip vadi tai atgalios, nenešioja diržų.
nami išsiveržimo specijalistai
Thom. B. Williams, angleka
naudoja ir seka paskui jį.
2. DĖLTO—Kad suviršum 12,- sis iš Hyde Park, Pa., išgydytas
000 išgydė ligonių; nekurie pri nuo išsiveržimo, 5 metai kaip
buvo iš tolimų šalių, o kurias diržo nenešioja.
jis vienas išgydė.
3. DĖLTO—Kad kožną savo žo R. D. Greenwald, mašinistas
dį gali pinigiškai ir profesijona jrie Prospect Brėkerio Breslau,
liškai užtikrinti, kurį duoda li Pa., du vaiku 3 ir 9 metų senu
goniui, o 25 metų praktika gau mo, išgydyti nuo išsiveržimo, o
na paliudijimą apie jo tinkumą. diržo nenešioja jau 2 metai.
Su tokiais paliudijimais dėlko turėtum dar vilkinti ir neatei
ti ant rodos pas Dr. O’Malley, kuris tame PERŽIURĘS UŽDYKA ir pasakys kas ten kenkia, ir geriausia rodą kaip gali
pasveikti. Geriau pasinaudok
busi pavojuje.
iš 25 metinės praktikos ir ne-

Pasikaibėjimas ypatiškai ar per pačtą.
Atsiųsk adresą, o prisiusime knygutę su abrozėliais apie išsiveržimą, užpečėtytam koperte.

Dr. Alex. O’Malley
Ofisas, 158 So. Washington St.,

WiIkes=Barre, Pa.

Kur Lietuviškai ir Lenkiškai susikalbama ir susirašoma.

10 margų farma, juodže
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.,
AVaterbury, Conn.

LIETUVIO KRAUTUVE
Pas mus galima
gauti .naujausios
mados laikrodėlių
žiedų,, armonikų,
skripkų ir visokių
muzikališkų ins
trumentų.
Gerų
britvų, .drukuojamų mašinukių, albumų fotograjoms, historiškų ir malda kningų,
Į popierų laiškams rašyti su pasi
skaitymais ir dainomis, su drukuoi tais aplinkui konvertais, tuzinas
Į 25c., 5 tuzinai $1. Perkupčiams
11000 už $6. Magiškos kazyros su
J kuriomis gal išlošti daug pinigų,
$3. Kas norit mano naujo didelio
katalogo, prisiųskite 2c. markę ir
I aplaikysite jį, o rasite daugybę
' naudingų daiktų.
Į Naujai išėjo iš spaudos labai
| reikalinga katalikams kninga
! “Šaltinis”, su paikiais apdarais
i kaštuoja $1.50.
Kaip pasilikti
Amerikos piliečiu, įstatymai apie
iŠ8iėmimą pilietiškų popierų, ki ij na 35c. Kreipkitės ant šio adrese:
W. WAIDELIS

112 Grand Srreet,

Brooklyn, N. L
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Louis Rosenthalis Vienatinis Žmogus, kuris kiekvienam duoda tikrą suraminimą
Daug yra žmonių, kurie šildo parkuose suolus, vietoje panaudoti savo spė
kas dėl pagerinimo savo būvio. Tečiau kartais visai netikėtas incidentas
duoda jiems naują gyvenimo srovę.
Tuo netikėtu incidentu tankiai būva — naujas siutas drabužių.
Artu nejauti kraujo sujudinimo kada užsivelki naują siutą drabužių, ar tau
nenušvinta tada protas?
Beabejonės taip jums darosi—kiekvienas žmogus tą jaučia kad jis pirmu
kartu užsivelka naują siutą.
Aš galiu ant $5. pigiau apkainuot.i savo siutus kaip kiti. Mano antrų luln,
randa ir maži išlaidžiai tame prigelbsti.
*
Taip, tamsta, antrų lubų randa nevienam pasitarnavo į pasisekimą. Nevie
nam jau sutaupino pinigus, ir jums sutaupys.
Ar tu jauties “nusidėvėjęs?
Buk “Rosenthališkas”.

LOUIS ROSENTHAL
ANT KIRBY’S

0
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ROSIJOS ŠNIPAI NEW Susekiau, bet pasilikau po
Noflntlajl Mokslo Lietuviai, Tžmyfclte!
licijos tarnu, nes norėjau ži
viams algos neišmokamos, o
YORKE.
JUOZAS CEPANONIS
not policijos planus ir perbe kareivių labai sunku tuo
“ŽMONIŲ KNYGYNAS” -- 8 KNYGOS UŽ RUBLI.
LIETUVIS AGENTAS.
Rosijos
valdžia
užlaiko
serginėti savo draugus prieš
tarpu užlaikyti tvarką, ypač
Parduoda Laivakortes ir siunčiu Pinigus j Visas Dalia Svieto
Seinuose, Suvalkų gub., leidžiama čia išparodoma, kad Jėzus Kristus tik
kad dabar patįs kareiviai nuolatos du šnipu New gręsiantį jiems pavojų.
greitai pigiai ir teisingai. Apsaugo visokius daiktus nuo ug
katalikiškas “ žmonių Knygynas”, t. y. rai yra Dievo pažadėtas Mesijas ir kad
York
’
o
mieste.
Taip
paliudi

žmonėms skiriami naudingi raštai, ku Jisai yra Dievas. Kiekvienas katalikas
tą tvarką tankiai ardo. Res
nies. Vėda visokias provas ir ildirba visokius dokumentus
rių per raetuB išeina 8 knygutės. Kny privalo kuogeriausiai pažinti savo Iš
jo
Leonidas
Menšikov
’
as,
kaip
čia
Amerikoj
taip
ir
Rusijoj,
Vokietijoj
ir
Austrijoj.
publikos prezidentas Yuangutės rūpestingai parengtos, žmonių ganytoją ir Mokytoją. Šioje gi knygu
Turėdami reikalu visada kreipkitės pas savo tautietį, o busite
buvusis
šnipų
galva.
Tas
supratimui pritaikytos, o turinys gana tėje, nežiūrint kad maža, bet daugSKAITYTOJAMS.
Shi-Kai jau nuo seniai jieš
užganėdinti.
įvairus. Štai perniai 1911 metais išėjo daug randame reikalingų katalikui apie
faktas išėjo aikštėn New
Išganytoją žinių.
tokios knygutės:
ko paskolės pas Europos ir
JUOZAS
ČEPANONIS,
Šiomis dienomis išsiunti
York
’
o
teisme
praeitą
sa

i
7. Apie dūšią.
Bedieviai sako, kad
1. Pasaulio pradžia. Šioje knygutėj
Amerikos piniguočius, bet
plačiai ir suprantamai parašyta apie žmogus dūšios neturi. Taigi čia ir išpa
nėjome paraginimo atviru 32 Slocum Street,
Edwardsville, Pa.
vaitę.
pssauUo sutvėrimą, kaip mokyti žmo rodoma, kad žmogus nėra gyvulys, kad
ligšiol dar vis jos negauna, Dalykas štai kame.
tes visiems tiems skaityto
Tel. Bell 9137^J.
nės mano apie pasaslio atsiradimą ir žmogus tori nemirštamą dūšią.
kaip mus apie tai mokina šv. musų ti
o be paskolės respublikos Koks tai Aleksandras M. jams, kurių prenumerata bu
8. Vysk. Antanas Baranauskas. A. a.
»ww n o c a o b n
kėjimas. Išsiplatinus dabar labai klai Vysk. Antanas yra žinomas visoje Lie
valdymas darosi visai nega Evalenko apskundė Vladi vo pasibaigus. Todėl mel
dingoms nuomonėms apie pasaulio su tuvoje. Kas šiandien negieda jo sudėtų
tvėrimą, labai batų naudinga tą kny giesmių, kas nedainuoja jo gražių dai
limu. Anglijos, Francijos, mirą Burcev’ą, pagarsėjusį džiame Gerbiamų “Draugo”
perskaityti.
nų, kurios sugraudina lietuvio širdį ir
Geriausiuose Hoteliuose, gutę
Vokietijos ir Amerikos pini Rosijos revoliucijonierių, už Skaitytojų, kurių prenume
2. Apie orą. Šitoje antroje knygutė paragina mylėti savo kalbą, savo šalį.
First National Banlę Kliubuose, Kavinėse ir Bu je gražiai ir suprantamai aprašyta Galima sakyti, girdėjo visi lietuviai jo
guočiai jau buvo sutikę pa- apšmeižimą. Evalenko per rata pasibaigs, tuojaus ją at
orss, šiluma, vėjai ir kiti indoraus da pamokslus, nevieną ir padirmavojo. To
fetuose
privatinių
šeimynų
lykai, kurie apsireiškia ir dedasi ore. dėl būtinai reikia žinoti visą jo gyve
PUBLIC
SOUARE
skolę Kynijai duoti, bet tam daugelį metų buvo revoliu naujinti, nes kitaip privers
Knygutė labai indomi. Perskaičius ją nimą, darbus, o daug jisai ir nudirbo.
daug žmogui paaiškėja dalykų, kurie Minimoje gi knygutėje kaip tik ir yra
Wilkes-Barre, Pa.
pasipriešino Rusija ir Ja cijonierių vadu, New Yorke, ti busime sulaikyti laikraš
kartais čia-pat ore dedasi, o vienok aprašytas a. a. Vysk. Baranausko gy
ponija. Mat nors Rusija ir bet Burcev’as, atvažiavęs čio siuntinėjimą.
žmogui palieka nesuprantama.
Verta venimas nuo dienos gimimo lig mir
čiai. Ypatingai naudinga pasiskaityti ii
knygutė kiekvienam pasiskaityti.
UNITED STATES PtPOSlTABY
Japonija savo pinigų neturi, pirm dvejų metų į New Yor- “Draugo” Administracija.
knygelė jauniems vaikinams.
3. žmogus Ir žmonių giminės.
Tre
Vienas mokytas profesorius rašyda
tečiau būtinai nori dalyvau ką, apskelbė savo laikrašty
čioje knygutėj, kaip ir pats vardas pa
KAPITOLAS
$375,000,00
rodo, aprašoma yra žmogus ir žmonių mas “Vadove” apie šias knygutes gra
ti suteikime Kynijai pasko je (eina iš Paryžiaus), buk
giminės, t. y. kiek yra žmonių, kokios žiai atsišaukia, o kai-kurlas labai pa
žmonių veislės, kalbos, tikėjimai, už giria.
Perviršis
ir
nepa

lės, ir kas svarbiausia, jos jis esąs rusų policijos šnipu. DIDELIS PIKNIKAS.
siėmimai ir t.t.
Visos čia paminėtos aštuonios kny
dalyta nauda
490,000.00
reikalauja sau daugiau pri Užsirūstinęs Evalenko ap1. Senovės Istorija. Si knygutė yra gutės galima gauti “Šaltinio“ knygy
parašyta labai lengva ir gražia lietuvių ne už 1 rb. 50 kap. su nusiuntimu na
vilegijų Kynijos paskolės pa skundė Borcev’ą už apšme’i- Bus laikomas 7-ą dieną Už sudėtus pinigus moka 3-čią
kalba. Joje skaitome apie praėjusią ži muosna.
Šiemet vėl išeis 8 knygutės. Bus la
lą
senovę, dar prieš Kristaus užgimimą,
skirstyme, negu bent kokia žinią, reikalaudamas 100 liepos, Harvardo Parke.
nuošimti.
bai gražių, indomių ir naudingų skai
apie
Egipto,
Grecijos,
Rymo
ir
kitas
Prasidės pirmą valandą po
Užsisakyk skrynutę į namus buvusias žymias karalystes.
tymų. Kas dabar užsisakys ir atsiųs 1
kita valstybė. Ant to, žino tukst. dol. atlyginimo. Liu
WM. S. Mc LBON, PresicUot.
rb., tas už tuos pinigus gaus visas šių
pietų. Parkas yra puikiau
šiandien. Veikiai bus nuvež 5. Lietuvos atgijimas. Šita knygutė metų
FRANCIS DOUGLAS. Cubtar
8 knygutes. Kas užsisakys “žmo
ma, nenori sutikti kitos di- dininku teisme tapo pa
supažindina skaitytoją su tai, kaip nių knygyną” šiems metams, tasai ga
sias ir didžiausias visame
ta.
Lietuva buvo pačių lietuvių užmiršta lės gauti ir pereitų metų augščiau pa
dėsės valstybės, jos da-gi ne šauktas Menšikov’as, kursai
Clevelande, apaugęs me
ir kaip paskum atsirado mokyti vyrai, minėtas 8 knygutes tik už 1 rb. Taigi
nori pripažinti Rusijai ir Ja prisipažino, jog pats buvo
Lietuvos tėvynės mylėtojai, kurie išmo už 2 rb. galima gauti net 16 gražių
Gryno
maisto
ženklas
ant
kožnos
džiais, pievomis ir su dau
kino ir sužadino lietuvius mylėti savo knygučių!
Norintiems mokslo žmo
ponijai nei sau lygių teisių Rosijos šnipu, nors priderė
the uckawanna skrynutės.
tėvynę ir kalbą. Kaip miela pasikalbė nėms tikrai verta šiuomi pasinaudoti.
gybe upelių.
v
B
ti ar atsiminti jannas dienas, taip ma
davime Kynijai paskolės, jo į Socialistų Revoliucijo
Parankiausi geležinkeliai EuroTiems, kurie šiemet “Žmonių Kny
Gros lietuvių benas ir bus į? pen keliaujantiems. Linijos suei STEeUAIEK BREVINfi CO. lonu skaityti apie Lietuvos atgijimą, gyną
” užsisakė, pirmutinę knygutę jau
nėsa Rusija ir Japonija pas- nierių partiją. Tarnauda
apie lietuvių susipratimą.
siunčiame. Antrą knygelę jau baigiame
kitoki pasilinksminimai.Ka- ki na prie Trans-Atlantiškųjų laivų,
6. Jėzus Kristus. Labai svarbu yra
ir už dviejų savaičių išsių
kolei duos ne savus, bet sve mas policijoje, jisai turėjęs
Naujas Telefonas 977; Bell 422. perskaityti šita knygelė katalikui. Nes spausdinti
perdavinėja bagažą
sime.
ras 55-tos gatvės, ant kurio jį Nebrangiai
ir pervaža pasažierius.
timų valstybių pinigus.
nesvkį savo rankose “Juo yra parašyta “through” at
Užsakymus ir pinigus reikia siusti šiuo adresu:
Kaip rodosi, Rusija ir Ja dąją Knygą” iš kurios suži veža prie pat Parko ant E. |The Road ©f Anthraciteg
Plymoųth National “Šaltinio” Knygynas, Seinai, Suvalkų gub., Russia.
ponija, kurios taip neseniai nojęs daug šnipų paslapčių. 49th and Fleet avė.
(Kietųjų anglinių kelias)
&
rovėsi už plaukų, dabar yra Iš tos tai knygos jis sužino (t27) Užkviečia Komitetas. K Trumpiausias kelias į Buffalo. #
# Tiesiai į Scrantoną ir Anglių
artimos viena kitai bičiulės, jęs, kad Evalenko buvęs ca
BANK.
3£
Sritį. Tarpe New Yerko ir Bu- #
ffalo penki traukiniai kasdien. #
ir ranka rankon eina išvien ro valdžios šnipu. Savo raš Vargonininkas Lietuvis. #4& Tarpe
New Yorke, Chicago ir g
Kapitolas su perviršiu
Vakarų keturi traukiniai kasdien
už savo interesus tolymuose telyje Burcevo laikraštyje
ALBĖRT G. GROBLEVVSKI,
Tarpe New Yorke, St. Louis ir
$165.000.00.
rytuose.
Pietvakarių, kasdien.
Menšikov’as išvardijęs dau Atvažiavęs iš Lietuvos,
Savininkas ir Fabrikantas Geriausių
Tarpe visų vietinių Punktų nuo
šitoji Banka prižiuroma
giau šnipų, apsimetusių re- j ieškau vietos už vargonilatinis ir parankus susinešimas.
MEKSIKO.
“LIETUVIŠKŲ—LENKIŠKŲ VAISTŲ. »»
Artymesnlų informaciją apie kai
Suvienytųjų Valstijų val
voliueijonieriais. Visi prisi įlinką. Savo amatą suprantu
bėgiojimą, etc.,
J»-7
Maderos valdžia neįsten pažino prie kaltybės, išsky gerai. Galiu vesti chorą gri-|^ nas, traukinių kreipkitės
džios. Moka 3 nuošimčius
GENIAUSIA
MĖŠLUNGIO
pas
GYDUOLĖ:
gia galutinai išnaikinti re rus vieną, kursai tuojau “iš garijoniškai. Turiu paliudi- ?
nuo
sudėtų
pinigų.
Galima
SKAUSMO KRU-|
savo vietinį aNUO
voliucijos Meksikos respub nyko” nežinomu budu.
TINĖJE NUO
susišnekėti
lietuviškai.
gentą
arba
rą

jimą nuo Kauno vargoninin
STRĖNŲ 8KAUPATRŪKIMO
likoje. Andai jau džiaugėsi Menšikov’as papasakojo
žykite pas:
DfžJTMO. DEGI
G. N. Postlethwaite,
kų kursų. Esu nevedęs,
AZMA ARBA
KRUTINĖJĘ,
maderistai, kad jie uždavė teisme, jog Rosijos valdžia
George A. Oullen,
iždininkas.
GAflTYOS 8KAU22
metų
senumo.
Jeigu
ku

DUSULIO
generolo Orozco armijai, tai užlaikanti New York’o mies
Pmenger Traffic Manager,
DtĖJIMO,
Mandagus
patarnavimas.
STYVUMO
KAXAKOS,
90 West Street, New York.
gi revoliucijonieriams, mir te nemažiau, kaip du savo ris iš Gerbiamųjų Klebonų
SPRANDO
UMU&šffivmo.
SKAUDĖJIMO
tiną smūgį, bet tečiau revo šnipu. Europos sostinėse jų norėtų atsišaukti, meldžiu
NEURALGIJOS;
ŠONUOSE
liucija nepasibaigė. Prie esama daugybė. Šnipai ap kreipties šiuo antrašu:
Lietuviu Advokatas.
NUO
RANKŲ IR
GERKLĖS
šingai, birž. 17 d., netoli Du- simetą revoliueijonieriais ir Antanas Visminas,
KOJŲ.
Jonas
S.
Lopatto
SKAUDĖJIMO,
IVilfyes-Barre
rango, revoliucijonieriai su gaudą revoliucijonierių pas
129 Hope St.,
Ypatingos Gyduolės.
47-48-49 Bennett Building,
mušė maderistus ir atėmė iš laptis. Bet revoliucijonieriai
Deposit
&
Savings
Jeigu
sergate
užsisėnėjusiomis ligomis nuo kurių negili pagel
Brooklyn, N. Y.
jų miestą San Juan dcl Rio. dažnai atsimoką tuo pačiu t 26
Wilkes-Bare, Pa.
bėt nė daktarai nė ligonbuėiai, arba paslaptingomis Ilgėjais, apra
šykit man savo nesveikumą gerai ir aiškiai (be užslėpimo) nes
Norintieji pasiskolinti pinigu
Gi Maderoje revoliucijo pyragu: eina į šnipų tarpą ir
čion eina ne tik apie tavo sveikatą, bet labai tankiai, ir apie tavo
BANK,
gyvastį (Atsiminkit, jog kiekvienas garbingas daktaras nžiaiko pa
ant pirmo mortgage, arba pirkti
nieriai nužudė tris maderis gaudą šnipų paslaptis.
slaptį kaip ant išpažinties). Užtai nesigėdyk ir nebijok, rašyk tei
71 PUBLIC SQUARE,
First
National
namus iai kreipiasi.
sybę, o mielai suteiksią rodą ir prisiųsiu geras gyduoles pagal tavo
tus už tai. kad vienas made- — Kaip įėjai į šnipų tar
WILKES-BARRE, PA.
ligą su nurodymu kaip reikia jas vartoti, už prekę labai mažą. Rei
Office
New
Telephone
37.
BANK,
ristas buvo užpuolęs vieną pą, jei esi Socialistu Revo
kia rašyt laiškus stačiai pas mane pridedant visados 2c. markę ant
Residence 1100.
atsakymo, nes kitaip negausit atsakymo. — Teipgi męs reikalauja
$150.000.00
Kapitolas
PLYMOUTH,
PA.
revoliucijonierių ir jį sužei liucijonierių partijos nariu?
me gerų agentų kiekviename dideliame mieste ir jų aplinkinėse.
500.000.00
Perviršis
Agentai nuo Lietuviškai-Lenkiškų gyduolių gali uždirbti nuo 50
UŽDĖTA 1864.
dė.
— paklausta Menšikov’o.
doL iki 159 dol. ant mėnesio. Uždarbį duodame kuogeriausią. Taigi
-NAUJA
KNYGA2.700.000.00
rašykite reikalaudami agentūros. Kiekvienas lietuviškas štornikas
Šiomis dienomis abi pusi — Dėlto, kad buvau išduo KAPITOLAS $100.000.00 Depozitai
teipgi privalėtų užlaikyti visada musų puikias Lietuviškas gyduoles
Moka 3-čią nuošimtį nuo sudėtą
vėl rengiasi prie didelio mū tas — atsakė šis.
savo Storuose ant pardavimo, kad musų tautiečiai reikalaudami ga
PERVIRŠIS
$250.000.GC
BIBLIJA
lėtų pas kiekvieną nusipirkti ir nereikalautų išduoti pinigus dova
Joje pinigą.
šio. Jau ateina žinios, kad — Aš buvau suimtas 1886
na kokiems nors apgavikams tose aplinkėse. Stornykai, rašykite
Didžiausia
ii
’
saugiausia
pareikalaudami gyduolių, nes geras uždarbys ir parduokite musų
pagal Concho upę, netoli La m. Kas norints iš musų tar
Banka atdara kasdien nuo 9 ry
arba šv. Raštas išleistas.
tyras Lietuviškas gyduoles, kuriąs męs gvarantuojame.
Rašykite
Cruz, mušis jau prasidėjo. po turėjo išduoti mane. Tai Banka mieste.
to iki 3 popietu. subatomis nuo Tik vienas šitas šventraštis yra
po antrašu:
katalikiškas.
Mušin stoja po 20,000 ka gi įstojau į šnipų eiles, no Moka 3 nuošimčius un« 9—12 vidurdienyje ir nuo 7 vai.
ALBERTAS G. GRABLIAUCKAS,
vakare
iki
8.
Kaštuoja
$2.15
persiuntmui.
sudėtų
joje
pinigų.
rėdamas
susekti
išdavėją.
reivių iš abiejų pusių, ir da
Cor. Elm & Main Str.,
Plymoųth, Pa.
Galima susikalbėti lenkiškai ir
Adresas:
abi pusi laukia didesnių suietuviškai.
Rev. S. I’autienius, Shenandoah, Pa.
drutinimų savo armijų. Ta
tai ir vėl liejasi kraujas
Meksikoje.
fli

Stegmaierio
GOLD MEDAI
Export Beer

I

MO

KUBA.
Negrų sukilimas da vis
nepasibaigė. Nors ligšiol su
kilimas, anot valdžios gene
rolu, nesąs labai pavojin
gas, bet vis-gi vargina salų
gyventojus ir stumia juos į
nelaimes. Nekuriose vietose
jau ir badas pradeda rodyti
savo baisų veidų. Gi kas blo
giausia, kad greta bado, pla
tinasi ir ligos. Nors valdžiai
įsakė karo gydytojų štabui,
kad gelbėtų nuo epidemiškų
ligų gyventojus, tečiau var
gu jie įstengs tai padaryti,
nes tnri ir be to ką gelbėti.
Sukilusių negrų vadas
Antomarchi pagarsino, kad
iis liausiąs mirtin visus svetimžemius jei tik nutversiąs,
karsiąs tuos, kurie pareika
laus santaikos ir nusileidi
mo prieš valdžią. Norima
žiauri; Antomarcbį pagauti.
Bet veltui, nes niekas neži
no. kur jis dabar randasi. «
Pastaruose mūšiuose vis
gi valdžios armijai pasisekė
sumušti revol i nei i on i erių s
ir išskirstyti jų armiją. Gi
keletas ju vadu paimta foderalistų nelaisvėn, kifi. buk
esą nužudyti.

50,000
KNYGŲ

Vysai Dykai Del Viru
Ta k«vga yra stebuklinga ir siustą yra tyk dėl vyru.
Knyga ta prastais, suprastais žodžiai* pasaka kaip gal
atgauti vyriškumą, isigyditi nuo uznuodijima krauja
arbasypili,nubiegima sieklos, patrotitu atypribe, pučkus
ir kitus išmietimus,
negromulavima,
patrotitu
atypribe, pylva, kiapenu, inkstu ir pūsles ligas, rumatitma, gonorrhoea Ėrba triperi, naujai įgautas lygas,
atrictura irvysasvyra lyg? a, gal būti išgidorras sava
namuse privatiškai, slapta ir labai pygjai.
o
Ta, dykai igauta knyga, pasakia jums kodėl jus
kentat ir kaip galėt galutinaj Isivyditi. Knyga ta yra
krantuvž ž;nios, katrus ture žinoti kožnas vedes arba
nevedes vyras. Ta knyga yra parc*»‘a par Daktara,
katras atsydave Ilgo lajka tyrinejmu tu, specijalisku
lygu. Temvkit, jog ta knyga yra siustą r*«ai dykai,
užmokam už pačto, ing užpečetita konverta. Ne»:usk
nekokiu piningu, tyk parašik sava varda, ir adresą s nt
žemiaus paduotu kuponn, katrų siusk mums šendena.
DYKAJ GAUTOS KNYGAS KUPONAS.
DR. JOS. USTER « C0., I >05 « Rftk A™«,
G-idntinas T.iniNt •: Pagal T amistos priZndirjma, aš aorieėjan
jog Tamista prialoatumei m*o vyaai dykai vėoa jusu kuygadėl vyru.

Vardas.
Adresas;..................................................................... Sieliss.

REKOMENDUOJAME MUSU NAUJA AUKSINĮ 23 AKMENŲ
GELEŽINKELIO LAIKRODĖLĮ. •
Auksiniai, paauksuoti ir kitoki su 23
jįj.
akmenimis, parduosime 10,000 vadinaL
mų “Accuratua” laikrodėlių tiktai už
>5.75 žėdną.
Tie gražus laikrodėliai
XX
puikiai išrėžyti, dubeltavi lukštai, ge&
rai laiką rodanti, labiausiai keliauninkų b V
naudojami, kuria turi daboti laiką, mo
teriški ir vyriški, gvarantuoti ant 20
metų. Tikrai gražųa laikrodėliai, ne
gėda bns nei draugams tokį parodyti.
Jeigu nori turėti gerą dziegorėiį, tai
štai musų pasiūlymas: Męs nesiųrime
šitą laikrodėlį kiekvienam C. O. b. už
>5.75 ir ekspreso kaštus dėl peržiūrėji
mo. Jei aepatiks, nemokėsite nei cento.
Męa riakuojame vlaką. Ankainla gran
dinėlis duodasi dykai an laikrodžio.
Adresas:
WATOH OO, DEPT. >06, CHICAGO, ILL.

BIOMAIOS

DIDIS GYDYTOJAS

Dr. IGNOTAS STANKUS M. D.
Gydo pasekmingiausia! visokias li
gas : vyrų, moterų, vaiku ir daro vi
sokias operacijas. Su geromis lekarstomls Jo paties sutaisytomis. Dr. Igno
tas Stankus jau gimtus žmonių išgydė
katrie paliko ant visados sveikais, lin
ksmais ir jam dėkingi. Jis yra Vie
natinis Tikras Daktaras Lietuvis Phi
ladelphijoj, pabaigęs daktariškus mok
slus Indianos Universitete ir baigęs di
džiųjų daktaru mokslų, The New York
Post Graduate Medical School and Hospltal.

Iš Daugelio Padėkavonių

Kelias Cla Patalpiname.
Aš Jurgis Lukogeviče, 128 E. Superior st., Chicago III., buvau laitai
slabnas Ir turėjau kosulį, net buvan pametęs nudėję Imti sveikn, bet kuo
met atsišaukiau pas Dr. Ignotų Stankų, jis už pirmo prisiuntimo gyduo
lių mane išgydė. Oėkavoju širdingai ir siunčiu S 2.lM)rinvi»utl gastinčlaus.
M. Navlckis, 5 Lincoln st, Brighton, Mass. rašo tn!p: Rašau šiandien
laiškų daktarui Ignotui Stankui su dideliu linksmumu, keri man sugrųžino sveikatų. įgaliai dėkavoju. Skausmas krutinėję, trėnnose ir sunkus
kvėnavlmas jau sustojo, spuogai Ir plėtmės nuo veido liaivin gyti
Širdingai dėkavoju n| Jonas Požėla saro tautiečiui liuktanii Ignotui
Stankui už Išgydymų augančius guzus kakle ir sugrųžinimų vyriškumo
1601 VVtnter »t, Philadelphia, Pa
Turiu daugytię padėkavonln nuo merginu Ir moterų už išgydymų nuo
neregullarlgku mėnesinio, baltnju tekėjimu, skaud*'jimn strėnn ir kojų.
Čia padėkavonės patalpintos sn daleidimu pačiu ligoniu. Kiti vlal yra
užlaikomi slaptybėje
APSIIMU PASEKMINGAI IŠGYDYTI.
Nuo reumatizmo, skaudėjimo Ir gėlimo .ynai Iu, kaulu, strėnų Ir gonu;
nuo visokiu Ilgu, užkietėjimo ir nedlrbimo viduriu, išbėrimo, kūno nie
žėjimo, visokiu spnogu, dedervinių, slinkimo plauku, galvos skaudėjimo,
nuo ligos širdies, Inkstu, plaučiu, kepenų. Nuo visokiu nervišku ilgu, ne
uralgijos, drebėjimo sųnarln, nemiegojimo ir iggnščlo, nuo greito nuilsimo
ir sunkaus kvėpavimo, peršalimo ir nuo visokiu slogu. Nuo visokiu už
krečiamu lytigkn Ilgu Ir visokiu kitokiu nnsllpnėjlmu sveikatos. Taip gi
nuo visokiu moteriška ilgu, skausmingu ir neregulinriškn mėnesiniu,
baltųjų tekėjimą Ir gumbo Ilgu.
Visi ligoniai kreipkitės pas daktara Ignotų Stankų vpatlgknl arba laišku
be skirtumo, kaip toli gyvenate Amerikoj, Anglijoj, kunadoj ir kltoae ša
lyse, o apturėsit širdingų rodų Ir pagelbų,

DB. IGNATIUS STANKUS, M D.
1210 So. Broad st., Philadelphia, Pa.
Offlao
I Nuo 9 iki 1 po pietų Ir nuo 7 iki 9 vakare.
Valandos j Nedėllomis nuo 1 iki 4 po pieta.
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SPAUSTUVE
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NAUJAUSIA, DIDŽIAUSIA IR GE
IBIAUSIA GREITAI ATLIEKA =

ĮVAIRIŲ ĮVAIRIAUSIUS DARBUS
□

S PA L I INA
PIGIAI
K0N8TITU0UA8, PLAKATUS, TIKIETUS,

UŽKVIRTIMU S IR KITOKIUS DARBUS
RAIDES STATOMOS DIDELE-NAUJAUSIOJO PATENTO-MAŠINA “LINOTYPE”
ADRESUOKITE ___

—

“DRAUGAS"
314 E- Markei St

Wilkes-Barre, Pa.

