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kas talpina taippat ir liepi
vainiko iš abiejų pusių buvo
mą; jis, Jėzaus Kristaus paprisegti keturi raudoni kas POLITIŠKOS ŽINIOS.
! vyzdžiu, liepia mums atleis
pinai, kuriuos laikė savo
„į—
ti tiems, kurie mus įžeidė;
rankose keturi kiti maži vai
Lekcija ir
gerą pavyzdį ddoti; atitai
kučiai. Pracesijai einant, SUVIENYTOS VALSTIsyti bledį, kokią galėjome
giedota su vargonų pritari
JOS.
Evange Hjai padaryti
artimo kunui ar
mu: “Garbė ir šlovė”.
Republikonų partijos tau
sielai; pagelbėti savo arti
J. K. tiškoji konvencija Chicago
mui jo žemiškuose ir dvasiš
Popiežius nori pagelbėti je jau pasibaigė. Praeitą
kuose reikaluose.
t
indijonams. Pijus X palei šeštadienį, birž. 22 d., atsili
Per žodį “žmogžudybė”
do encikliką į Pietų Ameri ko paskutiniai posėdžiai.
Penktoji Nedelia po Sekmi reik suprasti ue tik nelabą
kos respublikas, prašyda Ant Suvienytų Valstijos
nių.
fe
darbą, kuriuomi kas kitam
!š&
3*^
mas, kad valdžia prisidėtų prezidento likosi nominuo
Lekcija. I Petr., III, 8— gyvybę atima bet taippat
prie tennykščių indi jonų tas dabartinis prezidentas
15. — Mvlimiausieji: bukite dvikovi ir patžudybę.
W. F. Taftas; ant vice-prezibūvio pagerinimo.
visi vieno numanymo, viens Toliau, įsakas “Neuž
dento taip-pat likosi nomi
kitą paguostančiais, brolybę mušk!” draudžia to visko,
St. Bonaventūre, N. Y. nuotas dabartinis vice-prez.
mylinčiais,
gailestingais, kas veda į žmogžudybę, ar
Šv. Bonaventūros Semina-l jameg g. Shermanas. Nieko
1
kukliais, nusižeminančiais: gal duoti jai progą, būtent:
y:
rijos ir kolegijos klerikus ir negelbėjo pulkininko Rooseneatiduodančiais piktuoju neapykantą, rūstybę, kerš
moksleivius paleido
vaka- velto pašėlęs draskomasis,
v
už piktą arba keikimu už tą; blogus linkėjimus ir kerš
cųosnal9_ birželio 1912 m. kad konTencijos delegatai
keiksmą; bet atpenč, laimi- jį0 troškimus; barnius, mušPrieš išvažiuosiant sekanh nesutiko „ rinkti kandidatn
nančiais nes tam esate pa tynęs, blogą pasielgimą su
buvo programa:
! nuo republikonų partijos.
vadinti, idant gautumite pa artimu, šiurkštų su betur
Dalis I.
Tečiau p. Rooseveltas yra
laiminimą per tėvainystę. čiais apsiėjimą; taippat
□verture
—
‘
On
the
Riviera
’
toks žmogus, kuris, savo už
Nes kas nori mylėti gyveni draudžia to visko, kas mums
Gruemvald
sidegime, nemato savo klai
mą ir regėti geras dienas, patiems kenkia, kaip tai: ne»
Šv.
Cecilijos
orkiestra.
dų. Jis gatavas apverst pa
tegul sustabdo savo liežuvi susilaikimas valgimuose ir
Prakalba
—
“
The
Marks
of
saulį augštyn kojomis, kad
nuo joikto, ir jo burna tegul gėrimuose ir kituose daly
^rųp^obįlity.”..^,
’nekclba vyliaus. Tegul atsi- kuose, kurie trtTftipuia gy- ’
&
p. William Carroll,
zidentuš. Mat amerikonai
tolįs nuo pikto, o tegul da venimą ir ant pavojaus iš
1
Selection
—
“
Martha
”
nesigaili savo žymesnius paro gerą; tegul ieško romvbės stato.
Flotow triotus pagerbti ir paaugsir paskui ją seka; nes Vieš Dvasiškoji žmogžudybė,
Šv.
Cecilijos
orkiestra
■ tinti, tečiau visuomenė laipaties akįs ant teisųjų, o jo kuri sužeidžia ir užmuša
Dalis II.
kosi lygsvaros. Da visai neausįs jų maldoms: bot Vieš artimą jojo sieloje, yra tai j
Prakalba—Prezidento Se- seniai labai buvo amerikiepaties veidas piktai daran papiktinimas. Per papikti- ,
minarijos ir kolegijos.
čių gerbiamas ir pulkinintiems. Tr kas yra, kurs jums nimą suprantame darbą ar
Prakalba—“The Potency of kas Rooseveltas. Bet-gi toks
piktai darytų, jei gero se darbo apleidimą, kuris vra
Oratory”
, visuomenės jo asmens gerbikiotojais busite? Bet ir jei ar pats savyje blogas ar tu
p.
Constantine
O
’
Neil.
mas, pulkininką Rooseveltą
ką kenčiate dėl teisybės — ri blogo panašumą ir todėl
J
Selection—“Spring Maid” | išstūmė iš lygsvaros; jis perpalaiminti. O nesibijokite jų esti proga musų artimui,!
Reinhart daug įsitikėjo į savo popugązdinimų nei neišsigąskite. kad jis įpuola į nuodėmę.
£A
liariškumą, todėl pasiduoda
Bet švęskite Viešpati Kris Papiktinimas
yra
di
I Šv. Cecilijos orkiestra. mas kandidatu į preziden
tų jūsų širdyse, visados bū džiausia nuodėme, kuriai
Išdalinimas mokslo laips
PREZIDENTAS
W.
H.
TAFTAS
dami pasirengę užganėdinti Jėzus Kristus grasinosi sun
nių Jo Ekselencijos vvsku- tus, perdaug pasitikėjo bukiekvieną ieškantį nuo jusn kiausiomis bausmėmis. De-i
Jis likosi išrinktas Republikonų konvencijos Chicagoje kandidatu į prezidentus po Colton’o, D. D. iš Buffa-l8Us tikrai išrinktu, ypač jį
atsakymo apie tą viltį, kuri ja svietui, šaukė Jis, dėlei antrojon tarybom
lo, N. Y. 17 apturėjo Ar-jda Padr4sino pirmieji valstivra jumyse.
tiuni Baccalaureatus. Čia J1? balsavimai, kur jis taupapiktinimų! Deja žmogui
■
per kurį papiktinimas atei-į prie Tomo Skinian’o, ant Paryžiuje pirmutinę dova Olšauskas iš Hastings, Pa. reikia P“ž-™ėti’ )og P'™1}" i
Evangelija. Mat. V, 20— na!(Šv. Mat. XyiTT. 6 ir t.L kurio buvo užgriuvęs dide- ną tarptautiniame giesmi
Visi šiomis dienomis su tinieP lietuviai siais metais!bngumu prezidentą Taftą,
priturėdami kuris taip-pat kandidatavo
24.
—
Anuomet
tarė
Jėzus
2
Kaino broliažudybė ne jįs akmuo. Beduodamas ne- ninku suvažiavime, jau su- gnžo namo atla.danmiS SU 1 įtsižvmėio
republikonv partijossavo
mokiniams: Jei nebus taip baisi yra nuodėmė kaip laimingam žmogui Paskuti- grįžo namo.
s
Choras buvo rus Olšauską, kursai pasili- Tno^sl° laipsni Araum ua
1
*
i
.1
valstijose, kur bujūsų
teisybė didesnė neg papiktintojo.
j
ko
seminarijoje,
nes
ketina
cca
^
aurea
^
us
’
pav
ai
dės:
nį Patepimą, jis pats tapo! Ryme ir giedojo popiežiaus
mokytojų ir farizėjų,
Š.rašto
’
Rūpestingai saugokimėsi užmuštas ant vietos puolan- į akyvaizdoje. Nuo šv. Tėvo tapti vienuoliu (turi tik 12 Antanas Tamuliunas ir ,To-|vo pirmieji perbalsavimai.
neįeisite į dangaus karalys- papiktinti savo artimą, vpa- čių nuo viršaus griuvėsių.
nas Statkus. Rods, ar nebus | dauPa>] laim«3° R««sevelę. Girdėjote, jog yra para tingai nepadoriais žodžiais John F. Dynan tapo taip vaikai gavo palaiminimą, po metų amžiaus).
pirmutinieji lietuviai čia!tas- t™ia" P’siuntinii, į konfotografiją ir sidabrinį me- Kun. V. Vizgirda, Wil- Amerikoje, kurie apturės! y_en^’.da«^. t"re)° Taf;
gšyta seniemis: Neužmušk. O
ir pasakomis: stengkimėsi sužeistas ir už dviejų va
Choro vedėjas, kun.
kas
k užmuš, bus kaltas teis gi visuomet duoti gera pa-I landų pasimirė ligonbutvje. dalikėlį.
vViiliam Flinn, tapo pakel- kes-Barre, Pa., lietuvių pa tokį mokslo laipsnį iš Rymo; tas. Toks dalykų stovis varė
rapijos klebonas, išvažiavo
Rooseveltą į tikrą desperamo. O aš sakau jums, jog
vyzdp
S.
j Pragaišties padaryta apie |tafi į Francijos Muzikos kelioms savaitėms gydyties katalikiškosios institucijos.
kiekvienas, kursai rustinasi,
500,000 dol.
Akademijos narius. Choras Kneipp’o senatorijoje Dan- Puikus pasirodymas. Prie
kaltas bus teismo. O kas sa
to reikia pridėti, jog abu Rooseveltas numanė, kad
_______________
Faktai apie Scranton’ofeed()j° Francijos preziden- villėie, N. J.
kytų savo broliui raka, kal ! Katalikiškos Žinios
žymus lietuviai ir uolus dar-1 koliveucji°je &ak neišrinkti
vyskupiją.
Scranton
’
o
vystni
FalHeres
’
ui
Tuileries
’
o
tas bus sueigos. O kas saky
Kun. prof. Bučys gavo bininkai lietuviškoje dirvo- -1° kandidatu. Ir jis griebėsi
————
kupijoje — sulyg valdiškų | rūmų sode.
tų: beproti! bus kaltas pra
šmeigubernatoriaus leidimą pa je. Abu išvažiuoja Chica-, paskutinio įrankio
garo ugnies. Jei tad duodi
Viesulą sugriovė bažnyčia
~
2®’™° ka’ Lietuviai šv. Vincento se- daryti 4 paskaitas: 3 apie gon viešėti, p. Tamuliunas žhno- Savo priešininką, pretavo dovaną prie aukuro, o ir užmušė viena kunica ir tallkŲ: an8kškai šnekančių minarijoje, Beatty, Pa. Per- V. Jėzų ir 1 apie švenč. Pa pas kleb. Steponavičių užsi- ridentą Taftą, šmeižė kaip
užmušė vieną Kunigą ir 133 000 ]enk 45 000; italų
tenai atsiminsi, jog tavo bro įr
dn svietiškių
Birž. 16 d 21 000; nigi
2(W); yo. mai šie lietuviai mokinosi nelės apsireiškimus Lurde. liks per vakacijas, o p. Stat- ^k jis įmanė. Ino budu jis
lis turi ką prieš tave, palik
šv. Vincento Benediktinų Ši pastaroji bus birželio 10 kus po kelių dienų išvažiuos nia^ tikėjosi pažeminti TafZanesvilleje, Ohio, viesulą
kiečių 16,000; slavokų 15,- seminarijoje, Beatty, Pa.: d. Kitos vakacijų gale.
tenai tavo dovaną prie alto
j St. Louis, M<>., kur praleis ^4 ir atstumti jį nuo^ kandi
padarė daug pragaišties šv. 000; lietuvių 13,000, magyariaus, o eik pirmiau susitai
Tonio katalikų bažnvčiai. rų 1,000, syrų 1,000. Kuni Teologijos mokslą ėmė J. Baltimore, M. Birž. 13 d. vakacijas. Limcėtina geriau- daturos. Tr kas-gi iš to išėkyti su tavo broliu, o tada
jo? — Rooseveltas pats save
Kun. J. P. Roche laikė mi gų—265. Bažnyčių, .prie ku Pikutis iš TTomestead, Pa.; vietinėje lietuvių bažnyčio siai praleisti vakacijas. Vė pažemino. Tr vietoj’ būti iš
atėjęs atiduosi tavo dovanu.
šias ir 600 žmonių meldėsi rtų gyvena kunigas,—183; filosofijos—B. Paukštys iš je užsibaigė devintinių miš liaus buvo davonų išdalini
parai su proeesija, dalyvau mas, po ko kalbėjo vysku rinktu į kandidatus, išpuo
bažnyčioje, kuomet kilo koplyčių—49; parapijų mo- Edvvardsville, Pa.
lė visai atžagariai — jo šaNEUŽMUŠK!
Klasišką kursą ėmė: J. jant merginų draugijai ir pas Colton, D. D..
baisi vėtra. Vėjas nugriovė Į įyįlV-Ag;'mokini'!)'-14.Fontsl iininkn neįsileista nei konvipn„olilJ_578. ' Baž. Saulinskas iš Plymouth, Pa. mažytėms mergaitėms, ku Pra kalba—‘ ‘ Tainted
Dievo įsakas ‘Neužmušk!’ bokštė, kursai puolė su
! veneijon, o ką jau bekalbėti
uždraudžia ne tik toki,1) dėlių trenksmu ant stogo u |nv?i)J turto Tįrtvbė 1911 m K. Vaišnoras iš Esplen, Pa., rios barstė po kunigo kojų of Truths”,
B. Stankevičius iš Avon- gėlių žiedelius. Pirm kuni p. M. Fell,—vienas iš A. B.j«pie išrinkimą jo kandidatu.
žmogžudybę, kuri užmuša jį pramušė. Kilo panika, ku išnešė $5,400,000.
vis-gi ir konvencijoje
dale. Pa., Lukoševičius ir go, einančio su monstranci Potpouri—“College Life”
kūną, bet ir tokią, kuri už rtą kun. Roche bandė su
Fisher
turėjo nemaža
Paulistu choras sugrįžo Kundrotas — abudu iš Ed ja, mažas vaikas nešė vaini
muša sielą, tai yra, uždrau stabdyti. Jis liepė žmonėms
šalininkų, kurie mėgino
Šv. Cecilijos choras.
džia taip pat papiktinimą. pamaži išeiti pro užpakali namo. • Chicagos Paulistu vvardsville, Pa.—Janulevi- ką iš raudonų gėlių, susta
(Tąsa ant 8-to pusi.)
Aleph.
Šalip uždraudimo šis įsa- nes duris, o pats nubėgo vaikų choras, kursai laimėjo čius iš Luzerne, Pa. ir P. tyta į raides T. H. S. Prie
j

M

Dabar Druskininkų kuror 501; pas draugus 891; netu
nigus bažnyčios padidini vo kandidatą ant guberna $100,000.
tas yra lenkų akcijonierių rėjo giminių nė draugi; 80
mui ir papuošimui. Greitu toriaus panelę Anną Malley. Matomai Rousset’as ti?.
KORESPONDENCIJOS
draugijos rankose. Taigi ypatų.
laiku griebtasi už darbo. Jos išrinkimas nėra negali jo ryšius su kaip-kurial
“Kur. Lit.”, atkartodamas Vyrų-nevedusių iki 44 me
Bažnytėlė po poros mėnesių mas, jeigu senosios partijos augštais krasos perdėtiniai!
tą žinią iš Bielostoko laik tų buvo 7,294; vedusių 2,294;
kone jau užbaigta.
posenovei tarp savęs man
BALTIMORE, MD.
II Gelžkelio nepalaima.
sis.
Juozas Jurevičius.
Kiek yra lietuviu refor raščio, nuo savęs prideda to našlių 43. Virš 45 metų senų
Stockholmas, Švedija. Neto
Jono Čėsnos šapoj e, ku
matu. Naujamiestyje (Alek- kį paklausimą: “Ar gi vy jaunikių buvo 14; vedusių
Sulužo dokai — 45 prigėrė. li Malmoe expresinis trair“
rioje dirba apie 200 lietu
sandrovskoje) Reseinių pav. riausybė ketintų pirkti ku 156; našlių 11.
Worcester, Mass. Birže
vių, darbininkai pareikala
Buffalo, N. Y. Birž. 23. — uis užbėgo ant tavorinio
leidžiamas kantoro (vargo rortą ir dabartiniai jo savi Moterų-neištek ėjusių iki
liui?,
1912,
Bendoraičius
pa

prie to 18 ypatų likosi ii
vo pakėlimo mokesties nuo
nininko) Magne laikraštėlis ninkai panorėtų jo parduo 44 metų buvo 4,239; ištekė
tiko baisi nelaimė. Tą dieną Netoli nuo čia, Eagle Parke, mušta ir 16 sunkiai sužei
kaikurių
dalių
darbo.
Pa

jusių—1,387; našlių 74. Virš
“Svečias” paduoda šitokius ti?” .
O. Bendoraitienė išėjo į ant Niagara upės krantų, ta.
reikalauta
pakėlimo
po
vie

skaičius: Biržų parapijoje
Sukaktuvės. Gegužės 22 45 metų, senmergių 3; ište ną ir po du centu nuo žypo krautuvę parsinešti vaka kada ekskurcijonistų laive
esama reformatų—5465; Pa dieną suėjo lygiai 40 metų, Į kėjusių 63; našlių 67.
rienei valgio, o vaikučius lis prisiartino prie dokų, kur 5 Ekaterinburgas. Už ka
no.
Apie
20
laidytojų(presepilių parapijoje—3500; Ra- kaip mirė žymiausias lenkų Merginų (neištekėjusių)
paliko namie. Mažiausias buvo susirinkę apie 400 žmo linių kankinimą Nikolajeve
rių)
pareikalavo,
kad
žvponių grįžtančių iš ekskursijų,
dzviliškio par.—1749; ir Švo kompozitorius Stanislovas nuo 14 iki 21 metų buvo
nų kraštus nuspaustų tam vaikas dvejų metų radęs dokai sulužo ir apie 200 žmo kalėjimo valdininkas Ustiu2,284;
nuo
22
iki
29
metų
biškio—528; visi tie refor Moniuška. St. Moniuška gi
briežiukų, užbraukė vieną
govas gavo 2 metu tvirtvoės.
matai su itin mažu išėmimu mė Minsko gub. 1819 me 1,541; nuo 30 iki 37 m. buvo tikri darbininkai, o jie tik briežiuką. Drapanukės tuo nių, tame tarpe nemažai
sulaidytų ir apykakles už
— lietuviai. Be to esama dar tais, mirė gegužės 22 (irže- 266; nuo 38 iki 44 buvo 64.
jau užsidegė ir baisiai apde moterų ir vaikųA sukrito į Žemaičių Diecezijoje yra
lenktų.
Darbdavis
tadą
pa

661 kunigai, iš jų 37 baigė
reformatu* bažnvčiu:
• * Kedai- lio 4) dieną 1872 m. ilgą lai Lietuvių Amerikon nu sakė, kad jis numušiąs 2 gino vaiką. Vyresnioji 5 me upę. Daugumas išsigelbėjo,
niuose (Kauno p.), Nauja ką Moniuška gyveno Vil keliavo iš: Austrijos 29.
tų mergaitė, pamačius bro tečiau apie 45 ypatos prigė augštesnius teologijos mok
centu
nuo
žypono
ir
už
tuos
lūs. Kauno seminarijos kl
miestyje ir Salamiestvj niuje. Moniuškos veikaluo Vengrijos 7, Belgijos 3, Da
lį bedegant, išbėgus laukan, rė.
pinigus
užmokėsiąs
spaudirikai 1909 m. buvo surašys
(Panevėžio pav.); Devalta- se labai žymi lietuvių dainų nijos 6, Prancūzijos 1, Vo
pradėjo šaukti nesavu bal
kams.
Šie
te
čiau
pasilaikė
viais 39, 17 prisipažino ę
ve (Ukm. par.), bet čia vi intaka, dėlto jis yra artimas kietijos 57. Rumunijos 9,
su. Subėgo aplinkinės mo
prie
savo,
nes
jie
gauna
po
lenkais, 4 — baltarusių
sur taip maža evangelikų, ir musų muzikai. Tarp kitko Švedijos 2, Šveicarijos 3,
terįs,
bet
jau
viskas
buvo
VISUR. J —latviais ir 1—vokieči
jog nėra reikalo laikyti prie jis parašė kantatą “Milda” Anglijos 512, Meksikos 3, 20 centų (nuo ko? Red.) Bu prevėlu, nes vaikelis jau bu Į ŽINIOS
tų
išėjęs
straikas,
bet
įsi

tu bažnyčių—dvasiškių.
Kraševskio ‘Vitolioraudos’ pietinės Amerikos 13, Afri maišė darbdavis Hamburger vo visas liepsnose.
kos 1, Kanados 172 ir iš Lie
“L. Ž.” žodžiams.
ir privertė susitaikyt, nenu Tuojaus atvažiavo ugnia 5 Džuma Porto Ricoje.
tuvos 16,210.
(DOMIOS ŽINUTES
gesiai ir paėmė nelaimingą
Del kalbos bažnyčioje.
Napoleono keliu. “K. L.” Iš Amerikos lietuvių iš imant anų dviejų centų. Vie
P
Birž.
14
d.
San
Juane
pasi

Vilniaus katalikų klebonai praneša, kad lenkų šalies keliavo: Austrijon 36, Ven nas spaudikas gali nuspausti kūdikį į ligonbutį. Ten vai
rodė džuma. Ligi 19 d. buvo Nevienam gali pasirodyti,
gavo iš policijos paklausi pažinimo draugija (Polskie grijon 15, Bulgarijon 1, per dieną 15 žyponų, o jei kelis baisiausiose kančiose
už dviejų valandų persisky dvylika susirgimų ta baisia jog rodančios įvairias što
mus, kiek kurioje parapijoje Towarzystwo
Krajozna\v- Prancuzijon 1, Vokietijon 4, nereiks kraštų spaudyti, tai
rė su šiuo pasauliu. Laido liga. Penki numirė. Valdžia kas cirkuose jaunos mergi
yra lenkų, lietuvių ir latvių eze) taisanti mokslo eks
Graikijon 1, Anglijon 3, Af- galės ir 20 žyponų sulaidy tuvės atsiliko birž. 19 d. rūpinasi iš paskutiniųjų iš nos negali būti geros ir do
ir kiek gudų (baltarusių, o kursiją Napoleono keliu nuo likon 1, Kanadon 4 ir Lietu- ti. Tai geras išaikvojimas
varyti ligą laukan.
ros. Nes — kas matė! — ro
taippat kurių kalba laiko Vilniaus Berezinon. Kelio-i von 2,364.
be straikm Derybos tęsėsi Notre Dame prancūzų kata
likų kapinėse. Lai būna pa *1 Mergina policmonu. Bal- dosi beveik be drapanų.. ’
mos pridedamosios pamal nės dalyvautojai atvyksią Lietuviai atkeliavo i šias dvi savaiti.
Bet tiesą sakant, dorybė
sarga moterims, kaip jos tu
dos, sakomi pamokslai ir ka- Vilniun birželio 13 (26) d.:
valstijas: Pennsylvania 3,- Merginos, ką atsiuli pa ri prižiūrėt savo vaikelius, timorėje tapo paskirta po niekur gal nežydi skaisčiau,
tekizacijos. “G. C.” spėja, gi birželio 16 d. vežimais iš 852, Illinois 3,753, M assa- mušalų apačias ir rankovių
licmonu Mary Steel Harvey.
kaip pas jas. Yra tai sveikos,
kad
nebūtų
panašių
atsiti

jog vyriausybė norinti suži važiuosią per Ašmeną, Sinur
Jos priederme
bus daboti
chuset 2,585, Connecticut pamušalų galus, reikalauja kimų.
i
1
doros
mergaitės, uoliai sau
Reporteris. jaunas mergaites pasilinksnoti kiek kurioje Vilniaus gainius, Molodečną iki Stupakėlimo
1
cento
nuo
žypo

1,061, New York 2,407, New
{minimo vietose, kuriose su goj ančios savo gero vardo.
parapijoje esu gudų, kad dziarkos per Berezinos upę
no,
bet
darbdavis
su
jomis
Jersey 888, Ohio 404, Mieli iNei viena jauna mergina
galėtų paskui reikalauti Įves Ekskursijos vadovu busiąs gan 332, Mary land 255, In nei kalbėti nenori. Nežinia,
sieina vyrai ir moterįs. Ji
nėra leidžiama su cirku be
ti rusų kalba pamaldas. “G. minėtosios dr-jos pirminin
diana 168, Maine 163, Nevc ar joms pasiseks. Jos ren ŽINIOS IS AMERIKOS nai dabos jąs nuo suvedžio globes. Su jomis visados va
C.” sakosi žinanti, jog Vil kas p. A. Kulvietis.
jimo ir nuo doros nupuoliIlampshire 139, Wisconsin giasi prie straiko.
žinėja motina, vyresnioji iš
* 1 mo.
niaus klebonai, darydami
Apskritai imant, šiuo kar
tekėjusi sesuo arba artima
Tikėjimas Kauno guber 336, West Virginio 142, lo
parapijų surašymą, gudu
tu
siuvėjų
darbai
neblogai
va 105, Missouri 73, — į ki
Raštininko duktė užmuš giminietė, kurios priedermė
Darbininkų vadovai pas
niekur neradę, nes gudais nijoje: Kauno gub.
eina, bet uždarbiai nekokie
tas
valstijas
po
mažesni
ta. Mirusiojo neseniai švedu yra daboti, kad pavestai jo
merkti.
Katalikų yra 1,247,660 žm.
niekas neužsirašydavęs.
— nuo 8 iki 12 dol. savaitė
skaitlių.
sios globai mergaitei nepasi
Stačiatikių
47,990 —
AVashington, D. C. Birž. raštininko, Augusto Strindje; prasilavinusieji gauna
Pagal
amatus
lietuvių
bu

Nauja bažnyčia. Vyriau Senatikių —
berg’io, duktė ką buvo ište darytų jokios moralės nuo
31,121 —
24.
—
Kolumbijos
Distrikto
nuo 12 iki 16 dol. Nevisi gali
sybė leido pagaliaus statyti Armėnų —
kėjusi už d-ro von Philip’o, skaudos.
346 — vo: aktoriusl, elektrotech
teisėjas,
Daniel
T.
Wright,
prisivaryti
prie
15
dol.,
kad
Kuomet vienas cirkas
naują katalikų bažnyčią Evan. Augsburg 49,533 — nikas 1, inžinierių 7, litera
šiomis dienomis perkratinė tapo užmušta birž. 16 d. ties įvedė “Kleopatrą” su pul
ir
geras
siuvėjas
butų.
Mer

tų
3,
muzikantų
4,
mokyto

Vilniuje Širdies Jėzaus var Evan. reformatų 13,240 —
jo Amerikos Darbo Federa Maliuslact’o stotim, kuomet kais neprižiūrimų šokikių,
ginos
uždirba
nuo
4
iki
7
jų
4,
duonkepių
6,
barzda

du. Statysią ja. Archangels Baptistų —
traukinys susikūlė. Jos vy
759 —
dol. savaitėje; reta prisika cijos vadovų bylą ir radęs ras iš susidaužymo išėjo gy visas cirkas sųstraikavo.
skučių
1,
kalvių
53,
aludarių
ko ir Tomsko gatvių kerčio Metodistų —
167 —
sa prie 10 dol. Pragyveni juos kaltais, pasmerkė: Sa vas ir sveikas.
Cirko savininkams prisiėjo
je. Statyti tą bažnyčią buvo Žydų —
314,583 — 1, mėsininkų 11, stalių 7,
muelį
Gompersą
metams
ka

mas
vyrams
atsieina
nuo
paimti baletan už šokikes
sumanęs jau vysk. Ropas. Karaimų —
174 — dailvdžių 133 pardavėjų ir
$4-50 iki_^00, merginoms— lėjimo, Praną Morrisoną — T 200 revoliucijonierių pa- pačias arba artimas
knvgvedžių
21^
daržininkų
’eterburgo lietuvių.^, mo-j Magoumtų./
1,£L0 —
nuo $3.O0iki $3.50 savaitėje. 6 mėli., Jonas Mitchellis teis!karta. Mexico City, Meksi- naites tų žmonių, kurie va
kyklų reikalai. Gegužės 1 d. Buddos tikėjimo
75 — 3, kepurninkų' 21’ šaltkal
Tai pas lietuvius, pas kita man epribuvo, tai ir baus- ko. Net savaitei praslinkus žinėja su cirkum ir rodo što
gautas valdžios leidimas
Neseniai per Kauną išva vių 50, mašinistų 8, jurinin
taučius brangiau. Šeiminin mės jam dabar da nepasky išėjo į aikštę žinios, kad po kas.
steigti 2 pradedamąsias lietu žiavo į Ameriką keletas šei kų 3, mūrininkų 14, plieno
kės atsižymi tuo, kad nesi rė. Jie vra kaltinami už tai, vadovvste valdžios generolo
vių mokyklas. Gegužės 6 d. mynų Sibirijos gyventoju. liejikų 30, malūnininkų 2,
gaili mėsos: valgyk, kiek tik kad per savo Federacijos or- Robles netoli Hutzilac Mo- Allentoįvn’o, Pa., pasto
jau buvo mokyklų komisijos Važiuoja jie su pačiomis ir stiklių 19, fotografų 2, ang
nori, už 5 dol. Todėl pas lie ganą boykotavo St. Louis’o relos valstijoj, valdžios ka rius E. S. AVoodring už da
posėdis. Pirmiausia sustatė vaikais. Sakosi jie, Sibirijo- liakasių 233, raidžių statyto
Williamui
tuvius pietuse stalai ap (Mo.) firmą Buck Stove & reiviai pakorė 200 zapatistų vimą šliubo
jų
6,
balnių
4,
kurpių
68.
mokyklų biudžetą. Nutarė je turėję savo žemės nuo 15
krauti mėsa, kaip kokiose Raugę Co., kur dirba neuni- revoliucijonierių. Tose ap Troutman’ui ir E. Laurai
leisti atsišaukimo lapelius į iki 150 dešimtinių, bet ją pečkurių 11, akmenų tekin
linkinėse buvo įvykęs niu- Hein’iutei gavo ypatingą
vestuvėse. Prisipūtą mėsos, jistai mulderiai.
visuomenę, kad ji neatsisa pardavę, dėlto kad žemė tojų 2, siuvėjų 198, odininkų
2, audėjų 40, laikrodininkų geria alų, į vandenį nei žiū Tai antru kartu juos pa- švs. Valdžios kariiimenė bu- dovaną. Jaunavedžiai at
kytų prisidėti skatiku* prie nustojusi visai derėti.
3, račių 1, “furmonų” 4, rėt nenori. Todėl jauni ir smerkta kalėjiman už tą pra vo skaitlingesnė. Bet zapa- siuntė jam lazdą iš suspaus
tokio prakilnaus darbo. Be
“Vilt.” pirklių 17, kunigas 1, ūki miršta. Tokiose aplinkybėse sikaltimą. Ir dabar jie užsi- tistai (generolo Zapąto pa tosios popieros su sidabro
to, nutarė organizuoti aukų
statė kaucijas ir padavė ape sekėjai) taip narsiai kovojo, galva. Lazda buvo labai sun
ninkų 22, ūkės darbininku blaivvbė negali žvdėti.
rinkimą ir rezultatus skelbti LIETUVIŲ
IŠEIVYBfi. 9,025.—Moterų:
J. K. liaciją į Augščiausį Suvieny kad mušis traukėsi net kė ki. Pastorius nusuko galvą
tarnaičių
lietuvių laikraščiuose (‘Viltų Valstijų Teismą. Jie tiki lės valandas. Pagalios fede- ir rado viduje lazdos sukimš
3,812, siuvėjų 37, moteriškų
tvj’ ir “Lietuvos Žiniose”).
si, kad Augščiausias Teis ralai apgalėjo revoliucijonie ta daugiau, kaijf 600 “linPagal Suvienytų Valst. siuvėjų 80, moteriškų skry
Visokiais mokyklų reikalais
DORRTSVILLE, ILL.
mas juos išteisįs.
(šiaurinės Amerikos) val bėlių puošėjų 4.
rius ir paėmė juos nelaisvėn colninių” centų.
ligi birželio 24 d. s. st. pra
diškų statistikų nuo 30 bir Neleista lietuvių Ameri Šitas miestelis neperdidevienoje girioje, kur juos ir Naktį iš 31 gegužio į 1 d
Washingtonas tuščias.
šome kreipties p. Onos Pak
želio 1910, iki 30 birželio kon: silpnapročių 4, nuoma lis. Čia kitokių darbų nesi
pakorė ant medžių šakų. Ži liepos nežinomi vandalai
štienės vardu: 7 ra ta No. 68
1911 metų, lietuvių Ameri rio ligą turintį 1, džiova tu randa, kaip tik anglių ka Washington, D. C. — Birž. nią apie tai valdžia stengėsi norėjo suskaldyti misinginį
b. 347, telef. 462—67.
kon atkeliavo 17,462; tuomi rintį 1, trachomą 76, silpna- syklose. Dabartiniu laiku 23. — Pastaru laiku sostapi- paslėpti.
Tado Kosciuškos paminklą,
'VH P
Druskininkai,
Gardino pat laiku grižo Lietuvon (iš sveikačių 105, nesveikų 28. dirba neblogiausia. Dirba lis Washingtonas pasiliko .«,;*! * s -P.. V
kurs kelioms dienomis prieš
gub. Druskininkai tai gar Amerikos iškeliavo) 3,560. suderėtų darbininkų 8, pa keturias dienas savaitėje. kaip ir tuščias. Mat vieni T Revoliucija baigiasi. Ha
Pagalios vai- tat taP° atiden£tas Prieš šv.
siausias ir labiausiai lanko Tarp atkeliavusių buvo: lydovų vaikų, kurių tėvai Uždarbiai nevisai prasti, politikieriai nesugrįžo iš vana, Kuba.
Kazimiero mokyklą Yanmas Lietuvos kurortas. Pas vyrų 10,679; moterų 6,783: buvo Lietuvoje 7, vaikų uždirba nuo $3.00 iki $6.00 Chicagos, o kiti jau suplūdo džia suvaldė negrų sukili kers’e, N. Y. Piktadarius
mus ir viskas pradeda ap
taruoju laiku Druskininkų vaikų iki 14 metų buvo mažiau 16 metu senumo 11. per dieną. Iš kitur pribuvu į Baltimorę.
rimti. Mat negrai įsitikino, nubaidė Seserįs-mokytojos/
vandenims vis labiau pra 1,382; suaugusių nuo 14 me pavargėlių 3, prasikaltėlių siam sunku darbas gauti.
Taftą sveikina.
kad vargiai jie galės prieš kurios išgirdo kapojimą.
deda interesuoties Rusijoje. tų iki 44 metų buvo 15,776; 2, paleistuvė 1, paleistuvių Lietuvių pusėtinas būrelis.
■VVashington, D. C. Birž. respublikos kariumenę atsi Spėta numušti tiktai kar
Didesnė dalis turi nuosavius
Štai dabar Bielostoko laik virš 45 metų amžiaus buvo gabentojas 1, išviso 248.
dą. Detektivai jieško bešir
23. Prezidentas Taftas gau
raštis “Golos Biel.” prane 314.
(Amerikoje ateivys
Iš Amerikos išvaryta, iš namus. Apšvieta tarp lietu na daugybes pasveikinimų, laikyti.
džių piktadarių.
ša, kad apie gegužės 20 die virš 45 metų senumo skai gyvenusių mažiau 3 metų: vių pradeda žymiai kilti.
dėl jo nominacijos į prezi 51 Vėl revoliucija. Eina
ną į Druskininkus išvažiuo tosi jau personas dirbti ir i iš proto išėjusių 23, džiovą Laikraščių čion diktokai pa dentus, netik iš Amerikos, gandas, kad apie vidurį lie New York’e mieste yra
šią iš Maskvos profesoriai: dirbtuves tokių jau nepri turinčių 3, nėščių 1, neteku reina. “Draugo” apie 30 eg
pos mėnesio rengiamasi su 6000 “košer” mėsos par
bet
ir
iš
Europos
ir
kitų
pa

Šervinskis,
Golubininas, ima.)
sių sveikatos 4, paleistuvė 1 zempliorių čion apsilanko, saulio kraštų. Visi linkėjo, kelti revoliuciją Centralinės duotuvės, iš kurių mėsą per
Fochtas, Rotas, Korza ko Mokančių vien skaityti ir paleistuvių užlaikytojas daugiau, nekaip kitų laik
Amerikos respublikoj Nica- ka žydai. Savininkai uždarė
kad
Taftas
butų
išrinktu
ant
raščių.
vas, Červinskis, Spižarnyj, buvo: vyrų 299; moterų 313. 1, išviso 33.
ragua’je. Buvo prasiplatinę parduotuves, kaipo protestą
antros
tarnvstos
į
preziden

Pobiedinskis, Kiškinas ir Nemokančių nė skaityti, nė
Amerikos senatorius Di Yra pašelpinė draugija tus.
žinios, buk dabartinį res prieš augštas mėsos kainas.
Pietniovas ir docentai: Uzo- rašyti buvo: vyry 4,580; mo li ingham vėl padavė suma arba kuopa S.L.R.K.A., ku
publikos prezidentą Dr. Kilo riaušės. Žydės užpuolė
Gręsia
straikai.
vas, Napalkovas, Prokuni- terų 3,874 išviso bemokslių nymą, kurį senatas užtvir ri gan gerai stovi. Jinai
Adolfo Diazą jau privertė ant parduotuvių ir apipylė
Philadelphia, Pa. Birž. 23. atsisakyti nuo vietos. Tečiau mėsa kerosimi.
nas ir kiti apžiūrėti vietos buvo 8,454, — arti pusės.
tino, idant Amerikon neleis sparčiai auga, nors tik penki
apylinkių. Jeigu jų nuomo Pinigų Amerikon nusine ti nemokančių skaityti ir mėnesiai, kaip ta draugija — Visi darbininkai dirban tos žinios niekas nepatvirti Porniai New York’o mies
nė busianti palanki Druski šė
(parodė kaslegarnėse rašyti.
Kitas senatorius. susitvėrė. Šiandien turi apie tis ant Pennsylvanijos gele na.
to gatvėse buvo suimama po
ninkų kurortui, tai vyriau 643,614 rublių; turėjo virš Root, padavė sumanymą, penkiasdešimts narių. Duok žinkelio linijų nubalsavo iš
300 prostitučių mėnesyje,
sybė nepagailėsianti išlaidų 100 rublių 652 vpatos; turė kurį taipgi senatas užtvirti Dieve, kad ir toliaus taip eiti ant straiko, jeigu kom H Krasos apvogimas. Pa šįmet jau suimama jų po
panija neišpildvs darbinin ryžius. Čia likosi suimtas 450.
tam kurortui pagerinti. Tuo jo mažiaus 1000 rublių 13,- no, idant išvaryti iš Ameri gerai bujotų 1
tarpu jau kelių ministerija, 468 ypatų.
kos visus nepiliečius, kurie Parapijos šv. Juozapo rei kų reikalavimų. Apie 95% krasos vagvšius, Rousset’as.
norėdama padaryti Druski Už kelionę (laivakortę) bent kaip veiks dėlei per kalai gerai stovi. Klebonau darbininkų pritaria strai kuris turi išvogęs iš krasos Rusijos žinomas kompo
apie 200 registruotų laiškų. zitorius Aleksandras Gluzuninkų kurortą prieinamu savo pinigais mokėjusiu bu mainos savo šalies valdžios. ja kun. Mykolas Augulis kuoti.
Pavogti laiškai yra išsiųsti nov’as pasiryžo parašyti
Maskvai, paleido nuo gegu vo 9,698; giminės laivakor Bet tikimasi, jog kongersas Jisai savo rūpesčiu ir ne
Moteris
Gubernatorium.
daugiausia iš Meksikos, Ku simfonija apie “Titaniko”
žės 15 dienos š. m. tam tik tes buvo parsiuntę 7,693 ir prezidentas atmes tuos du nuilstančiu darbštumu pa
Tacorna, Wash. Birž. 23.— bos ir Centralinės Amerikos paskendimą. Tema bus me
didis ir padailįs bažnytėlę,
rus traukinius tarp Mask vpatoms; draugai siuntė lai senato nutarimu.
Juozas. kuri jau yra perina ža. Para Šitos valstijos socialistų ”eemiblikų. Viename tik lodija himno: “Nearer, my
vos ir Druskininkų per Vii vakortės 80 ypat.
“L. Ž,” pijiečiai n
partija refendumu nomina- laiške rasta
vekselį ant God, to Tbee”.
Keliavo pas gimines 16,nių.
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vyrai net 300,000 metų ne
sutinka, vienas su kitu savo
tyrinėjimuose, reiškia: vie
nam rodo taip, antram ki
taip. O juk 300,000 metų tai
didelis skirtumas!... O tie
Per praeitus metus Angli profesoriai, kurie priešinasi
ja importavo 36 milionus krikščioniškam mokslui,—
kapų kiaušinių; tame 52% bedieviai, jie visuomet dau
kiaušinių buvo imta iš Rusi giausiai meluoja.
jos.
_____
Bed.:—Kaip tu sau nori
Birž. 27 dieną atsiliks kalbėk, vienok tas, ką bibli
vestuvės anglų orlaivininko ja rašo ir ką kunigai bažny
C. Grahame AVhite su ame čiose skelbia arba gieda—
rikone panele Dorothy Tay- yra apgavystė.
lor. Po šliubui iš bažnyčios Kat.:—Kokiu budu ?!
jaunavedžiai grįž namo su Bed.:—Apie kunigų ap
gavyste kunigas V. Dembsorlaiviu.
kis aiškiai savo išleistose
Pagal gyventojų skaitlių, knygose aprašo, o Dr. J.
Minnešotos valstijoje yra Šliupas savo knygose.
mažiausia vedusių persisky Kat.:—Jūsų
Dembskis
rimų (divorees).
nėra jokis kunigas, bet žmo
Visoje Mandžiurijoje tėra gus išėjęs iš kviešo, toks yra
ir Šliupas, ką jų pačių kny
tik 13 telefonu stočių.
gos liudija. O jų vadinamos
knygos, tai šlamštai, kurių
KATALIKAS KALBASI doras žmogus nei savo na
muose nelaiko.
SU BEDIEVIU.
Bed.:—Kaip tu moksliš
Katalikas: — Ar žinai, kas knygas drįsti vadinti
žmogeli, ko gyveni ant šios šlamštais?!
Kat.:—Nuo tokio moks
žemės kamuolio ?
Bedievis:—Man stebėti liškumo apsaugok Viešpa
na, kad tu tokio juokingo tie! Aš jų knygučių čia ne
daikto manęs klausi. Aš to kritikuosiu, nes jos tiek nė
gyvenu, kad gyventi esu su ra vertos; tik čia tau prive
tvertas,*—kaip kad ir tu ir siu iš Dembskio knyg”
“Dvyniai vagių”—vieną
kiti gyvūnai.
Kat.:—T ai tiesa, kad męs lagystę. Ant 22-ro puslapio
gyventi sutverti, bet to ne Dambskio knygutėje vardu
užtenka žinoti, reikia dar “Dvyniai vagių” yra žodžiai
daugiaus žinoti, negu kiek iš mišių maldų išimti, kur
neprotingi gyvūnai žino, t. lotynų kalba sakoma: “Do
y. — žinoti kam esame su minus vobiscum”, “Domi
tveri ir gyvename ant šios nus vobiscum”, kas lotynų
kalboje reiškia: Viešpatis su
žemes kamuolio?
Bed.:—Ir tu pats to neiš- jumis, Viešpatis su jumis, o
tas suklydęs žmogelis—kny
aiškintumei.
Kat.:—Aš tam esu sutver gutės rašytojas meluodamas
tas, ir leistas ant šios žemės ir žmonėms nesuprantan
kamuolio, • kad pagarbinti tiems lotynų kalbos štai
savo Sutvertoją—Dievą iki kaip tuos žodžius aiškina:
Jis manęs nepašauks pas “lai ponas jus valdo, lai po
save—kurį visokia pasaulio nas jus valdo”. Sako, kuni
gyvybė garbina, ir oro gas per mišias pas altorių
Šie žodžiai
paukšteliai savo Įvairioms taip gieda...
aiškiai
liudija,
kiek
tos kny
melodijoms.
Bed.:—Aš jokio Dievo ne gutės rašytojas turi proto,
pripažįstu, nes Jo visai nė ir kiek jo raštai verti. ..
Dagiliuks.
ra. Ir iškur tu žinai kad Die
vas yra?
Kat.:—Pats Dievas visa
A. Tarnas.
tą apreiškė Mozei ir per ji
mums savo prisakymus pa Kryžius—Dovana.
liko, ir liepė juos pildyti. D
daugiaus šventraštis—Bib Šviesa... Vydus puikiai
lija mums parodo ir Kris išrodo; sienos paveikslais
taus bažnyčia mus mokina. išpuoštos; lengai gražiomis
Bed.:—Siądieninis moks firankomis išdabinti; kai
las nesutinka su bažnyčia ir rioj pusėj vydaus knygy
biblija. Biblija sako, kad tik nas, šalia jo pianas; ąsla
šeši tūkstančiai metų nuo divonais ištiesta; viduryje
sutvėrimo pasaulio, o moks — aržuolinis stalas, ant .jo
lo vyrai skaito, kad jau mi daili švytuoklė...
Su at
lijonai metų kaip žemė gy remta galva, ant stalo, ry
vuoja.
modamas sėdi jaunas vy
Kat.:—Ar tu gali užtvir ras. Urnai įėjo
it vvdu
i tj
»Z A nebetinti, kad tie mokslo vyrai jauna moteriškė, jo motina,
negali klysti ? Juk nei vie ir prisiartinus, tarė jam:
nas žmogus nėra be klaidos. — Sunau, kodėl tu taip
Labai tankiai patėmijama, nedorai apsieini su tuo kry
kad mokslo vyrai kartais žiumi ir meti jį nuo savęs?...
šimtais tūkstančių metų ne Juk tai padoru ir labai gra
sutinka vienas su kitu savo žu butų tau nešioti jį ant
tyrinėjimuose, o kartais net kaklo, kaipo dovaną, už tavo
drąsą, ir karžygingumą, ku
Bed.:—Tol<ių nesutikimu rį parodei karėse.
aš niekur nepatėmijau.
— At! motin, niekus kal
Kat.:—Jeigu tu man ne bi!. . .
tiki, tai aš tau privesiu fak — Kaip tai, sunau, ar iš
tą: 23-čiam num. ‘Keleivio’ proto išėjai ir nori visai at
gali tą rasti. Ten yra para sitraukti nuo to musų Iš
šyta apie žmogų gyvenusį ganytojo ženklo i
pinu 400.000 metų, kurio — O ne! visai ne!
su a km en ė j i is i a s
liekanas, — Tad kam taip rūsčiai į
sako, atrado žemėje Fran- motiną šneki?...
brangi
eijos profesorius TTauser. ir — Atsiprašau!
motin!
Bet,
aš,
negaliu.
..
jis tas liekanas ištyręs apskaitliavo, kad tasai žmogus — Ką tokio ypatingo no
mirė 100,000 metu atgal. Bet rėjai pasakyti? Pasakyk!...
štai kitas pagarsėjęs profe — Ne, motin, negaliu tau
sorius Kloateli tas pačias pasakyti, kol tu...
liekanas ištyrė ir apskait- — Kol ką? Sakyk man,
liavo, kad ansai žmogus gv- mielas sunau!
veno ant žemės ir mirė mažu — Motin! paslėpk tą kry
—mažiausiai 400.000 metu žių, nes nejudėsiu, matant
atgal. Čia aiškiai matoma. jį, nieko tau papasakoti.
Sunau, kas tau? Ar ti.ad du profesoriai—mokslo

netikėtai prasimušė prty
bumą kraujas. Nuvežė mane į City Hospital’ą ir pa
dėjo į tuberkolozies skyrių.
Pasirodė, jog turiu džiovą.
Tebebuml ligonbutyje, o ma
no pati su ketvertu mažų
vaikučių atsirado didžiausia
me vargi*, taip kad nei paval
gyti neturi ką. Esu blaivi
ninkas, apie ką galiu prista
tyti paliudijimą nuo savo
klebono.
Meldžiu nužemintai visų
geros širdies žmonių sušelp
ti mane mano bėdoje. Ad
resas :
Pranciškus Adomaitis,
931 Muskegan st.,
Grand Rapids, Mieh.

Paryžiuje žadamą įtaisyti
didžiausią laivų prieplauką
visoje Europoje. Tam tiks
lui reiktų Paryžių sujungti
kanalų su Rouen’u.

Įil i jonais.

Republikonų Konvencijai atsidarius Chicagoje.

nesisekė, ir daugel jų pra mu. Vėluva musu rankose— vaikučio. Jis laiko mus
musų pergalė! — Priešai priešais, žudytojais!..
žuvo...
O koks ten kliksmas, pralaimėjo. Tarp musų jau; Buvau labai nuvargęs ir
šauksmas, verksmas!
Ak, vado nebuvo. Visi šukavo! nuėjau ilsėties paskirtoj
motin, manėme, jog atėjo linksmai ir mane sveikinda-j man vietoj. Negalėjau už
mi suteikė man dovaną, už migti visai. Kankino mane
“Teismo diena”.
visokios mintįs, ypač atsa
Kad ir griuvo mūsiškiai Į mano karžygiškumą, kry-!
kymas to mažo vaikelio.
nuo priešo kulkų, vienoki žiu‘ ...
j
Staiga išgirdau iš užsie
priėjome prie pilies mūrų ir Visi linksmi, kad pergalė
greit Imtume ją apėmę, bet musų rankose, dar links- į nio maldą šeimininkės sū
mesni, jog dabar po ilgų varį nelio:
atmušė su kanuolėniis—
Viskas veltui. Nežinojo-! gų ir karionių galės sugrįsti! — Viešpatie Dieve Visa
me, katro galo griebties. i į savo namus ir ten su na galis, sugrąžink man mano
Lai pagrįžta pas
Kraujuose mirkome—visi miškiais pasidalinti džiaug-, brolį...
mus ir visi namai tegu nu
smais ar nuliūdimais...
kruvini. ..
— Vyrai! Ar žūt, ar būt—i Iš namiškių vieni džiaug švinta linksmumu! Tegu ir
priekyn!—sušuko musų va sis, jog pargrįžo sveiki ir su mano motina raudojusi per
pergale, — kiti lindės, jog naktis pradžiugsta, išvysta
das.
— Vilties daugiaus!—pir žuvo jų numylėti ir dau savo sūnų. ..
myn !—Su Dievu—pirmyn, giaus jau prie jų nebesu- Paskiaus pabaigęs maldą,
priekyn!... Visi!...
eriž.. . Ak, koks tai džiaug- užklausė močiutės, kuri ren
— U r-r-r-a!!—Urra! —' smas ir koks tai sopulys!.. gė jį lovon:
tūkstančiai balsų sušuko.
Neilgai trukus, palaidoję — Močiut, ar pagrįš ma
Kanuolių baubimai. . . šu-į visus užmuštuosius, visi no brolis?
viai... nieko negirdėti... męs likusieji grįžome i:a- — Dievo galybe, manau,
tamsu nuo dūmų... migla mole, o aš, tavo sūnūs, pas kad sugrįš, sugrįš ir vėl su
didžiausia... kliksmai, de tave, brangioji motina, ir tu mumis bus, — atsakė.
javimai . ..
dabar džiaugsmą turi, jog Palūkėjęs truputį, - vėl
Aš daugiaus vilties gavęs į,rie savo šalies matai numy užklausė:
nuo musų vado žodžių:— lėtą tavo sūnų, pargrįžus} — Ar sugrįš su ta pačia
“Su Dievu, pirmyn, visi!” sveiką ir linksmą, ir dar su vėluva, su kuria išėjo?
— nieko nepaisiau ir skri garbe. Ne visi, taipojau, — Dievas Visagalis tik
dau su savo žirgu pirmyn, džiaugiasi, kaip, kad tu. težino!—buvo atsakymas.—
visas atsidavęs Dievo glo brangi motina. Bet nepyk O brangi motin, tuo klau
Motina į jį pažvelgė ir nu
simu tapau, it perkūno
bom mušdamas priešą.
ant manęs už tatai.
stebo. .. Suims pabučiavęs
Buvau galingas, stiprus
Grįžo kiekvienas į savo trenktas. Aš buvau galvažują dar sykį, tarė:
Pakelyje užpuolė dis jos sunaus ir jo brolio.
— Trumpai apsakysiu, ir, it perkūnas, trenkiau že namus.
Aš atėmiau jiems visą
brangi motina, apie to kry myli žaibais priešą. Vis pir ant musų didelės audros ir džiaugsmą ir visą viltį jo
myn, priekyn skridau, į nie smarkus lietus; perkūnas
žiaus paslaptį.
ką neatsižvelgdamas ir nie-j žaibus trenkė žemyn. Nu pargrįžimo. Aš į jų namus
Atsitiko taip. Kuomet ant
ko neatbodainas. Ak, dau-; vargę kareiviai geidė kuo atnešiau nusiminimą, bet
pašaukimo stojau į eilę ka
gel žuvo nuo mano rankos!... greičiausiai surasti sau kur jie manęs nepažino ir už pa
reivių, buvau viens pirmų
Tūkstančiai balsų davėsi nakvynę. Bet kur tau: visur dorų žmogų laikė. Aš galvajų, kurs savo pareigas pildė.
girdėti mano ausyse:—Gel-! tamsu; jokio žiburio niekur žudis! Ak, ta karė, karė ne
Tokiems nebuvo sunku. Ir
laimingoji, kiek ji auku
bėkites—ginkitės!... Vie-Į nematyti.
aš linksmas buvau... Links
nas... du... tris!... Verk-Į Taip bejodami užtikome) kiekvienai širdžiai naikina!
miausiu mano žaislu buvo.
smas... Kliksmas... bau vienasėdžius. Visi džiaugs Kiek blėdies, nuostolių pa
užsėdus ant arklio jodinėti
bimai kanuolių, šūvių. . .
mo apimti puolėsi į jų gy-, daro kraštui!... Kiek nu
su juo per valandas.. . Nie
Tarp tokių šauksmu, veninius, idant kiekvienas liūdimų, nusiminimų atneša
kados nenusibosdavo, bet
kliksmu prisivarėme antru pirmiaus gautų geresnę vie kiekvieniems namams, kiek
neilgai taip buvo... Neužil
vienai šeimynai!...
sykiu laimingai prie pilies tą nakvynei.
go tapome pašaukti į karės
mūrų.
Man pasitaikė gera vieta. Ak, brangi motina, matai
lauką.
Ant savo arklio aš tą lai Suėjome į vidų. Alus priėmė dabar, kas tavo suims yra.
Tuomet musų linksmybės
ką aklai guldydamas priešą,) ne su džiaugsmu, bet su liud Galvažudys. Jo garbė gauta
prapuolė, jų vieton atėjo
už žudymą kitų. Ar tai pa
nieko nebijojau.
Dabar numu.
vargai, nusiminimai, rūpes
akies mirksnyj susitikau su| Vakarienę mums sutaisė, kilus darbas? Ne, visai ne.
čiai... Baugu buvo... Ne
vienu jaunu vaikinu tokio vienok jokio linksmumo Taip, aš apturėjau tą dova
kurie mano draugai pasako
pat amžiaus, kaip ir aš. Jo prie stalo nebuvo. Namiš ną, apturėjau už žudymą
jo apie visokias baisenybes
aš pabijojau. Jis tvirtai gy-, kiai į mus žiurėjo kreiva brangių aukų šeimynoms.
ir didžius kraujo pralieji
Tai-gi toji priežastis ir yra
nesi. maniau, jog iieišturė-Į akim ir su neapykanta.
mus; tūkstančiai krinta
mano nusiminimo. Motin,
siu jo kirčiu ir žusiu nuo joj
akies mirksnyj’; viens kitą
Pavalgę ėjome atsilsėti
ką manai apie savo garbin
rankos... Gynėsi tvirtai ir
be gailesčio smaugia, duria,
Aš
tuosykiu
atsisėdau
ker

gą sūnų šiandien?...
karts nuo karto mane ikirsšauja... Baisybės neišpasatėje
ir
norėjau
susekti
kokia
Ta motina laukė savo su
davo ir bučiau be maž ko
komos, kokios atsitinka ka
priežastis
yra
to
liūdnumo.,
naus. Laukė dieną ir naktį,
žuvęs, bet jį trukdė vėluva.
rės lauke...
Tr
sužinojau,
jog
šeiminin

kuria turėjo kitoj’ rankoj’.
jo nesulaukė. Visai ji neži
Aš buvau labai nulindęs Laikė jis ją tvirtai. Vienu kės suims negrįžo. Aš jo ne nojo, jog tas kareivis, kurs
ir baisu man buvo... Ma sykiu vėluva pakrypo i ma-l pažinojau ir į klausimus, ar viešėjo jos namuose su auk
niau: visai prapuolęs ir dau no pusę iras ją nutvėręs Į mačiau jį, atsakydavau, so kryžiumi ir kurs ant ryt.
giaus nebematysiu savo pusiau, norėjau ištraukti, kad ne...
kaip durnas, pranyko, buvo
brangios motinos, žusiu nuo bet jis laikė’jos kotą tvirtai
Pa sk i a us,
pa siša n k i a u galvažudys jos sunaus, papriešo rankos... Ak, visas ir nepaleido. Aš įpykęs kir-j prie savęs mažą vaikiuką, gamintojas ir atnešėjas nu
tirpau ir nežinojau, ką pra tau jam į krutinę ir jis nepa jauniausią jį sūnų ir pa-! siminimo ir nuliūdimo ju
dėti. Buvau jau įpuolęs mi- leisdamas koto, krito že klausiau jo:
namams
siminiman... Bet... man mvn, norėdamas gal paro — Kaip vadiniesi?
prisiminė, brangi motina, dyti, jog už vėluva gyvybę Jis į mane žvilgterėjęs
tavo žodžiai, ir visas atsi atiduoda. Ištraukęs vėluva. pratarė:
ATSIŠAUKIMAS.
daviau Dievo globon.. . Ja pasukau į savuosius. Mano — Negaliu pasakyti!
Aš, Pranciškus Adomai
me turėjau linksmumą ir iš ausyse skambėjo visokie — Kodėl? — užklausiau j
tis, atvažiavau į Ameriką;
Jo sėmiau stiprybę, narsą... balsai, bet aš jų suprasti jo.
pirm dvejų metų su savo
Karės laike, susivienvję negalėjau ir linguodamas — Todėl, kad jus muriš-j moterim ir vaikučiais. Dir
su kitais, ėjome apimti pi atsidūriau prie savųjų. Čia kius žudote! — atsakė.
bau medi iriame fabrike.
mane
priėmė
sų
džiaugslies. Tš sykio mūsiškiams
Gaila man buvo to mažo Geg. 14 d., man bedirbant,

kybos nustojai?
— Motin! sakau, kad ne!
Tikiu į Išganytojo ženklą,
štai bučiuoju tave, dėlto,
bet šioje valandoje, žiūrint
į jį, darosi man didžiausios
kančios, išmetinėjimai...
— Tai-gi, sunau, pasakyk
savo motinai, kokia yra
priežastis tavo kančių, iš
metinėjimų?... Gal motina
paguos tave, ir apgins nuo
išmetinėjimų... — apgins
tavo sąžinę...
— Myliu tave, motin, nes
tu tik viena saldini mano
gyvenimą ir džiaugiuosiu,
jog tave turiu.
— Sunau! Išpažink moti
nai savo kančias, esi nusi
minęs.
— Motin, tau tik vienai
viską išpažįstu ir dabar ne
slėpsiu savo sąžinės sunke
nybių. Tu pati gal rūpes
čiuose buvai, kuomet tavo
suims karėje buvo. Nema
nau, kad dabar taip yra. nes
tavo suims sugrįžo, ua ir su
aukso kryžiumi, o tu džiau
giesi iš to, bet nežinai, jog
priežastis to kryžiaus yra
tavo sunaus nusiminimas....

Luzerne, Fa. Birželio 2 d.
atsibuvo antras susirinki
mas Lietuviškų Draugijų
Susivienijimo
Amerikoje.
Likosi nutarta, kad ateinan
tis susirinkimas bus laiko
mas 7-tą d. liepos, 4 vai. po
piet. p. Jurgio Grumblio
salėj, 207 Vaughn st. Taipo
gi likos nutarta, kad Drau
gijų delegatai ant ateinan
čio susirinkimo, turėtų man
datus ir draugijų įnešimus.
Šiame susirinkime daly•z
vavo šių draugijų delegatai:
Iš Luzerne: ŠŠ. Petro ir
Povilo, šv. Jurgio, šv. Jono
Krikštytojo, Politkos Kliu
bo; iš S\voyersville,‘ Pa.: šv.
Benedikto, šv. Martino, Po
litikos Kliubo; iš Ed\vardsville, Pa.: šv. Antano, šv.
Izidoriaus, Politikos Kliubo;
Kingston. Pa.: šv. Vincento;
Plymouth. Pa.: šv. Kazimie
ro.
Meldžiame kitų draugijų
pribūti ant ateinančio susi
rinkimo. Su kitais reikalais
meldžiame kreipties šiais
adresais: Prez. J. Vabalas,
7 AVebster st., F. Jakubonis,
6 Curtis st., Kingston, Pa.,
sekr. L Kučinskas, 238 SlJcum avė., Kingston, Pa.

Wilkes-Barre’ų ir apielinkių

Draugijoms ir Biznieriams
Šiuomi pranešu Gerbia
miems Tautiečiams ir Drau
gijoms, kad “Draugui” per
sikėlus iš AVilkės-Barre’ų į
Chicago, aš apsiimu atliki
nėti visokius spaustuvės dar
bebus. Tai-gi visos draugijos
kaip vietinės, taip ir iš apielinkių, kurios norėtų pa
rengti kokį-nors pasilinks
minimą, tai su visokiais pa
garsinimais prašau kreipties1
pas mus, o męs, pavestą
mums darbą atliksime kuo
geriausiai, greitai ir pigiai
Reikale galima kreipties
laišku tiesiog spaustuvėn
šiuo adresu: Petras Šobjmskas, Universal Printing Co.,
227 Linden st. Scranton. Pa.r
arba: 18 No. Meade st.. AVil
kes-Barre, Pa. (pas p. J.
Daukšį). Jeigu kas iš AA’iL
kcs-Barre’ų nenorėtų raši
nėti laiškus tai gali palikti
visokius darbelius pas p. .T
Daukšį, ant viršminėto ad
reso, o darbas tuojaus bus
paimtas spaustuvėn ir laiku
padarytas.
Su pagarba
Petras Soloniskas.

227 Linden st., Scranton. Pa.

VARGONININKAS.
Pajieškau vietos. A’argonininko amatą pažįstų ge
rai. Esu nevedęs, 22 metų
amžiaus ir blaivas. Reikale
meldžiu kreipties šiuo adre
su:
St. Simonavičius,
167 AVashington st..
Cambridgeport, Mass.
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yra ištariami prancūzų kal kia kovoti už savasias tei- suomene nonai sumes rei DĖLKO NEDĖJOME p. ATSIVEBTIMAS Į KA Viešpaties diena ištrauks jį
aikštėn, nes jisai bus ap
boje, turėsime: “Baraba” sės!
kalingų sumų, kad jai ne MICHELSONO RAŠTE
TALIKU TIKĖJIMĄ.
(THE FRIEND)
reikštas ugnyje, o ugnis iš—vardų, kursai primena
reiks skolinties iš bankos pi
LIO.
B-atalikiškas L&ikraitia
anų Barabų, kursai apsimai
nigų. Ana d-ras Paškevi
Savaitraštyje “Ave Ma mėgįs aleivieno žmogaus
Sudaužė savo veikalą.
Pašvęstas Amerikos Lietuvių
S.
Michelsonas
savo
“
Ke

nė savo vietų su Kristum
čius iš Vilniaus išmetė 500
ria” p. Olga Maria Davin darbų, kokios rųšies jisai
Katalikų Reikalams.
Geg.
12
(25)
d.
Lietuvių
leivyje
”
rugoja,
kad
nedėjoPiloto teisme).
rub., kun. J. Kaulakis iš
aprašo, kaip jinai atsivertė yra. Jeigu žmogaus darbas
— Organas 8. L. R. K. A. —
Dailės
Draugija
atidengė
‘
Drauge
”
jo
“
pasiteisime
Bet belgai netik rėkė apie
Philadelphios visų tūkstantį.
į katalikų tikėjimą. Įdomus sutiks su tuo, ant kurio ji
išeina iš Wilkes-Barre, Pa., kaa
Vilniuje
šeštųjų
iš
eilės
dai

“Barabų”.
Jie pradėjo
ketvirtadienis.
Nesigailėkime nei męs cen nančio” iš Cleveland’o pra tai aprašymas, kuriuo — sai save pastatė, jie gaus už
lės
parodų.
Tarp
kitų
rodikalbos rašelio, rugoja, bet neabejojame — užsiintere mokėsiu. Jeigu žmogaus
Visas korespondencijas, rastus, veikti.
tų tai naudingai įstaigai.
pinigus už prenumeratą, darbus
podraug ir džiaugiasi, nes suos musų skaitytoaji, todėl darbas sudegs, jis nukentės
— Atėmėte nuo musų nių žinomas musų skaptoar apgarsinimus visada reikia
rius
Petras
Rimša
buvo
iš

tai busią “da vienu faktu,
pragaištį, bet jis pats bus
katalikiškas mokyklas —
siųsti šiuo adresu:
Teatralė Trupa Lietuvoje. kad kunigai yra besąžiniš- ir paduodame jį, sutrumpi išganytas, bet taip, lyg per
statęs
savo
“
Kovų
”
kurioje
tarė jie sau. — Palaukite,
nę:
buvo
parodytos
imtinės
vy

“DRAUGAS”
P.
Ant.
Naujokaitis
rašo
kais
šmeižikais
ir
inelamęs pasistatysime savasias.
“Gimiau Peterburge — ugnį” (Kor., III, 13-15).
ties
su
areliu
(lietuvių
tau

“
Liet.
Žiu.
”
(No.
59),
jog
gias
”
.
Skaitome
reikalingu
314 E. Market St.
Wllkes*Barre, Pa.
Tr pradėjo statyties. Pats
rašo jinai — iš vokiečių Iš šitų žodžių draugės iš
tos
su
lenkais).
Lenkai
tuo

Lietuvoje
gyvuoja
skrajo

pažymėti,
jog
raštelio
ne

Malou dovanojo tuojau
liuteronų. Iš mažens dide vedė, kad turi būti po mir
Redakcija pasilieka sau ' teist 400,000 frankų pradžiai ir jau užprotestavo prieš tokį janti trupa dar nuo 1905 m. talpinome ne dėlto, kad bulį įspūdį darė į mane rusų čiai čysčius, kuriame žmo
taisyti, trumpinti arba atmesti vi
—
kaip
jie
sakė
—
maišymų
Jos vedėju yra Peterburgo tumime norėję padaryti p. maldingumas.
gus nusivalys nuo savo dū
savo pavyzdžiu privertė
su prisiunčiamus raštu.
politikos
su
daile
ir
apskel

universiteto
studentas,
p.
J.
Micelsonui
smagumą
arba
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katalikai valdė mažą Belgi m. liberalai paliko tik su šovinistams ir tiems musų
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Sesija VIII.
ugiau šitokius žodžius:
Kuopos prisiuntė pasiuli- Pearl st., Phila., Pa., Izabe suspenduotų narių skait Ant seimo pirmininko M.
Perskaityta laiškas nuo
“Yra ant žemės tik jimą išleisti sekančius vei lė Kriauklienė su vaikais lius bus garsinama organe. Kadzevskio pakvietimo visi P. Saulėno iš AVaterbury, Delegatas Ruseckas įnešė
viena tikra bažnyčia, ku kalus:
1328 S. Amreican st., Phila., Jei po suspendavimui dar į delegatai atsistojimu pager Conn., kuriame jis klausia, užklausimą, ar gali seime
rią įsteigė Dievo Sūnūs, 1, Vokiškai-lietuvišką ir Pa., Feliksas Lučinskas ir 30 dienų jie neprisiųs savo bė mirtį dviejų buvusių Su kas pasirašė už jį, kaipo dalyvauti delegatas nuo
Jėzus Kristus, ir kurią lietuviškai-vokišką žodynė Barbora Šlevinskaitė sutu paliudijimų, tai tokie na sivienijimo kasininkų, Gab kuopos raštininką, ant dele kuopos, kurioj nėra 20 pilnų
skelbė apaštalai. Jinai tik lį;
rėtos. Darbas neužbaigtas. riai bus visiškai išbraukti iš rio Laibiuio ir K. Radzevi gato P. Želvio mandato. sąnarių, kiti visi suspenduo
iena teturi tikrojo tikėji 2, Brolių Juškevičių raš Minėtos ypatos buvo Sąjun Susivienijimo ir nustos visų čiaus, mirusių pereitais me Centro raštininkui paaiški ti, (pav. 85 kuopos delega
mu© Iždą.
Jinai tik viena tus;
nus, jog iš tos kuopos tan tas Kudirka), nutarta, kad
teisių.
tais.
gos aprūpintos.
teturi vieną regimą galvą, 3, Enciklopediją,
(Šios dienos sesijos per kiai ant visokių reikalų pa gali.
3. Nutarta pikniką atmes Sulyg Centro raštininko
kaipo užtikrinimą, jog yra 4, D-ro Kudirkos muzikos ti, dėl negalėjimo pardavi- K. Krušinsko raporto Su trauka). /
sirašo ir kitas raštininkas, Perskaityta ir priimta
P. Želvio mandatas pripa kun. A. Kaupo prašymas,
vienybėje su Dievu. Jinai veikalus.
nėt alaus čekių. Jo vieton siv. iki 1 dienai gegužės tu
Sesija IV (29 geg.)
tik viena tėra degančia Centro valdyba apsvars nutarė rudenyje balių. Salę rėjęs 6,082 pilnų narių, ir Perskaityta ir priimta žintas legališku.
kad kuopų raštininkai pa
lempa, miestu ant kalno. tys apie šitus leidinius, iš paimti išrinkti: S. Monkus 305 suspenduotus, arba viso pereitos dienos protokolas.
Įnešta išrinkti komisiją duotų jam tikras žinias apie
Ateik pas mane į viešna- skyrus enciklopediją, kuri ir Joe Matulis.
6,387 narius; pereitais me Perskaityta pasveikinimo sutvarkymui prašymų. Tą savo apielinkės lietuvius,
pasikalbėsiva pla yra perdidelis veikalas, to 4. Nutarta iš bankos išim tais Susiv. užaugęs 824 na laiškai nuo Shamokin kuo atlikti apsiėmė skundų komi kiek jų yra, kada atsirado,
M
kiau
riais. Pinigų iki 1 dienai ge pos, 40 kuopos Shenandoah, sija, apart A. Staknevieiaus, ar turi bažnyčią, mokyklą,
dėl negreitai galės būti už ti $100.00.
luvo tai pirmutinė lek- baigtas.
5. Šios draugijos paauko gužės Susiv. turėjęs $31.- Pa., ir 30 kuopos sekreto kurio vieton paskirtas Ka kiek randasi draugijų ir t.t.
Tos žinios jam esą reikalin
jja. Toliau prasidėjo paš- Vyriausybėn pateko: pir jo Sąjungai: Dr. šv. Cecili 945.65, iš tų geležiniame ka- riaus Vinco Maculaičio, rolius Valukonis.
ekesiai, skaitymai katali- mininku V. Daukšys iš Phi jos $2.00, dr. Lietuvių Kriau pitole randasi $22.826.93, o Scranton, Pa.
Perskaityta laiškas iš Ne gos aprašymui lietuvių
iškų knygų—ir p. Davin ladelphijos, vice-pirmininku čių $2.00, J. Degutis prisiun pas kasininkų Pr. Burbą
Prašymas delegato Vai- bark, N. J., su užkvietimu “The Catholic Encyclope
švydo naują šviesą prieš Pr. Butkus iš Chicago, se tė iš Chicago, III., Lietuvių $9.118.72.
tulionio paskirti pašelpą dalyvauti Pagelbinių Drau dia’oj e.
avė. Jinai norėjo priimti kretorium Jonas ŽemHi- Draugijos $5.00, V. Stanke- Kun. T. Žilinskas prane Luzernes kuopos likusiems gių kongrese. Užkvietimas 13. Garbės sąnariais pri
:a talikų tikėjimą tuojau, tauskas iš AVaterbury, iždi viče iš AVaterbury, Conn., šė, kad yra iš Providence, be tėvų našlaičiams—atidė atmesta, kadangi tas lytisi pažinti tik tokius, kurie lai
>et draugė iš Kalifornijos ninku A. Povilaika (tas nuo draug. šv. Juozapo pri R. I., nuo lietuvių parapijos ta prie kitų prašymų.
tik pavienes draugijas, bet ke vienų metų prikalbįs ne
mažiau 100 narių ir už jų
stabdė ją.
pats) iš AVaterbury, kny- siuntė $5.00 ir smulkesnių delegatas su prašymu, kad Skundų komisija išdavė ne Susivienijimą.
“Nesiskubink”, tarė ji gium A7. Mišeika iš Chicago. aukų buvo $2.00. Aukavu S. L.R.K.A. dapadėtų jiems savo raportą. Jie, vieton Perskaityta skundas antį prikalbinimą neims premi
, Davin. “Atsimink apie Literatiškasis komitetas su siems Sąjunga ištarė širdin gauti į savo parapiją lietuvį skundus tik sutvarkyti, iš J. Mikutaičio, buvusio 87 jos 25 centų už kožną. Už
lvo vyrą ir vaikus.
Pa sidės iš pp. V. S. Jokubyno, gą Ačių.
kunigą. Seimas pavedė tuo davė ir savo nusprendimą, kuopos, Pittsburg, Pa., raš pinigus į garbės sąnarius įsi
rėk, ką jie pasakys. Be B. K. Balučio ir J. Gabrio.
6. Nutarta V. Stankevi mi dalyku pasirūpinti Cen sulig kurio didžiuma skun tininko, kuris paėmė po pirkti negalima. Kurie Su
>atariu tamstai giliau Seimo protokole patėmi- čiaus paprašyti, idant ir to tro Komitetui. (Sesijos per džiamųjų išteisinta, vadina mirtinę už a.a. Jurgį Dauk siv. šelps pinigais, tuos tik
iipažinti su musą tikė- jome vieną daiktą — bū liau darbuotųs AVaterbu trauka 10 minutų).
si skundai panaikinta. Jų šą, bet pinigų nabašninko vadinti sąnariais-šelpėjais.
n
iu
raportą delegatai balsų di giminės neatidavė. Jie da 14. Organo ėmimas nepritent, delegatų ir centro vai ry, Conn. Sąjungos labui.
Sesija III.
Tyrinėjimas katalikų ti- dybos prisaikinėjimą. Pri- 7. Už stempas išmokėta Gauta puikus gėlių vaini džiuma priėmė. Panaikinti bar reikaluja, kad jiems bu verstinas, t. y. kad organas
posenovei bus siuntinėja
:ėjimo užėmė jai ištisus siekų priiminėjo p. V. Dauk $1.16.
kas nuo Moterų ir Merginų ir užbaigti skundai ant pir tų išmokėta pomirtinė. K. mas tik tiems sąnariams,
ienuoliką metų. Tuomet tik šys. Kam šita komedija?
8. Atstovės alga ir išleidos kuopos iš AVorcester, Mass. mininko J. Rikteraičio, rei Krušinskas aiškino, jog J.
kurie jo norės ir užsimokės
inai išdrįso nueiti pas kuni
$38.46.
Delegatai atsistojimu išreiš kale siuntinėjimo neužsi Mikutaitis buvo nabaš 50c.
gą ir paprašyti jo, kad primokėjusiems organo, už- ninko giminių įgaliotas at
9. Įplaukė viso labo $16.00. kė joms padėką.
15. Centro raštininkas
“
Catholic
Encyclopedia
”
mtų ją į katalikų bažnyčią,
Viltingas užbaigtas.
Ant prašymo 106 kuopos, I baigta skundas konstituci siimti tą pomirtinę. Tą ištir
privalo atsivežti seiman vi
ralop numirė jos vyras. Ta- nupirkimas ‘ ‘ Motinėlės ’ ’
Visokiais reikalais mel New York, N. Y., per Domi jos komisijos susivažiavimo ti nutarta pavesti Centro
sas dekleracijas.
lą tiktai išėjo aikštėn, kad
stipendijantui.
džiame kreipties į centrą. cėlę Narmont,
paskirta reikale ir Krušinsko skun Komitetui.
16. Organo redakcijai rei
inai nori pamesti protes- “Draugo” No. 22-me bu Jonas J. Hodell, Prot. sekr. Emigrantų reikalams New das ant A. Gudaičio, tik Sesija VI. (2 v. popietų).
kalaujant
Centro raštinin
lantizmą. Tuojau kilo iš vi vo paskelbta, jog “Motinė
316 Earp st.,
Yorke 100 dolerių iš tautiš jięms patarta susitaikyti.
Perskaityta ir priimta kas privalo patikrinti, ar
lų pusių protestai. Į jos na- lė” renka aukas nupirki
Daugiausiai ginčytasi dėl
Philadelphia, Pa.
kų centų.
pereitų metų protokolas.
norintis gauti organą tikrai
įus atėjo pastorius ir drau mui svarbaus veikalo: “The
Perskaityta atsišaukimas sustabdymo pomirtinės už
Nutarta
išmokėti
Rozali

priguli į Susiv. L.R.K.A.
Gabrį Laibinį už prirašymą
gai. Vienas jų pasakė: “Ti- Catholic
Encyclopedia”
iš Philadelphijos nuo Lietu
jai
Obidenkienei
50
dol.,
pe
17. Centro komitetas be
:ėk į kiek nori sakramentų, vienam savo stipendijantų.
vių Muzikališko Namo Kor AVaterburio kuopon ligoto reito seimo paskirtus jos vy seimo nutarimo negali kil
Susiv.
Liet.
R.-Kat.
Am,
sąnario, K. Kažemėko ir
‘et neapleisk musų bažnv- Tuomet tapo pagarsinta,
poracijos, kurie prašo, kad
rui pašelpos, bet vėliaus, noti geležinio kapitolo pini
Įos”. Į tat jinai drąsiai at jog aukų buvo surinkta
Reikalai.
Susiv. atpirktų nuo svetim dėlei skundų ant 15 kuopos, jam mirus, ta pašelpa buvu gu.
Chicago, Ilk, raštininko.
ike: “Tikėsiu tik į septy $12.00. Dabar tas fondas pa
taučio pirmą mortgage ant
si sulaikyta ligi seimui.
Seimo delegatu gali būti
Laibinienė
prašo
sugrą

nis sakramentus, nei ma sididino.
PROTOKOLAS
jų svetainės. Plačiau tame
Pradėta
svarstyti
kuopų
tik turįs nuo savo kuopos
žinti jai išlaidas (10 dol.),
žiau, nei daugiau, nes tiek Prisiuntė aukas sekantįs j
dalyke atsiųstas nuo tos kor
įnešimus.
Nutarta
atmestų
mandatą.
27-to S.L.R.K.A. Seimo, lai
tik įstatė Kristus”.
kunigai:
poracijos delegatas Jonas kurias ji panešė atgaunant įnešimų protokolan nerašy
Mažos kuopos, negalin
Į visus kitus užmetimus, J. Kaulakis
$2.00 kyto 28, 29 ir 30 geg., Klusas. Nekurie delegatai pomirtinę už savo vyrą a.a. ti. Šie kuopų įnešimai pri čios atsiųsti seiman savo de
1912, mieste So. Bos
fkurie bėrėsi ant jos iš visų P. Gudauskas
2.00
pritarė tam užmanymui, ka Gabrį Laibinį. Pomirtinė imti.
legato, gali laišku pranešti
ton, Mass.
pusių, nauja atsivertėlė at J. S. Čepanonis
3.00
dangi Susiv. iš to turėtų di buvo sustabdyta per Centro
1.
Centro
raštininkui
alga
seimui, už ką jos seimo bal
sakinėjo rimtai ir šaltai.
Pirmiau surinkta
12.00 Kaslink konstitucijos su- desnį pelną, neg laikyda viršaičių neapsižiūrėjimą, palikti ta pati.
suojančios. Balsas joms bus
Ir dabar p. Davin tapo ne
taisymo, M. Toluba sakė, mas pinigus bankoj, bet vienok jos prašymas atmes 2. Organu palikti tas, ku-| skaitomas nuo 10 sąnarių,
tik uolia katalike, bet ir uoli
Viso $19.00 kad jis taipogi nebuvo šiuom syk prašymas atmes ta. Vėliaus nutarta tuos 10
ris pigiau apsiims.
Jeigu į seną kuopą ant
tafalikų tikėjimo platinto
Kadangi
enciklopedija kviestas
susivažiavimam ta, kadangi dabartinis Susi dolerių jai atmokėti.
3. Pomirtinė palikti ta syk prisirašo 25 nauji sąna|H.
y
atsieis $60.00, tai trūksta Kun. V. Dargis ir p. J. A7it- vienijimo čarteris, sulvg Kaslink K. Kažemėko, pa^į
J riai, arba draugija iš tiek
Bet kas yra ta p. Davin? dar $41.00. Geros širdies kauskas paaiškino, kad dė Centro viršaičiu aiškinimą, kalbėtasi jį iš Susivieniji
4. Pirmininkių ir kasinin- Į baf sąnarių, įstojimas jiems
paklaus skaitytojas.
aukotojai meldžiami siųsti lei nekuriu priežasčių, ne iš neleidžia skolinti Susiv. pi mo prašalinti, bet AVater- kui mokėti po 100 dol. algos pus sumažintas ant pusės
Ugi jinai yra žinoma ling pinigus pas kun. M. Šedvv- jų kaltės, konstitucijos su
burio delegatams tvirtinant,
nigus.
(Tąsa ant 7-to pusi.)
jog jis nėra toks ligonis, — nutarta mokėti algą (100Į
viste, artistė, poetė, rašti dį, E. 23rd st., Bayonne, N. rengimas ilgai užsitęsęs. Po
Įnešta ir balsų. didžiuma
ninkė, muzikantė ir labai J.
tam, kad jiedu konstitucijos priimta užmanymas pasirū kaip tai yra pranešta ir kad dol. metams) tik pirminin
. . .
gabi kompozitorė. Tik de
rankraštį surengė ir manė pinti pagerinti Susivieniji jį priima ir kitos draugijos kui, bet jis privalo rašyti
Su pagarba
į savo tarpą, jį palikta Su
šimts metų praėjo, kaip ji
Kun. A. Kaupas, sušaukti komisijos susiva mo čarterį, kadangi dabarti
sivienijime.
tapo katalike, o spėjo at
o. Jvaa susivienijimas iš
atsiliks 30 d birželio
“Mot.” sekr. žiavimą to rankraščio per nis čarteris yra geras tik Prie skundų ant 15 kuo leistų
savo lėšomis knygas P aJ’ atslhks 30
birželio,
versti septvniasdešimts žvžiūrėjimui, gavo nuo pirmi Luzerne paviete, Pennsyl
nutarta
išleisti
Susivie-H
:3
°
P°P
‘
f
e
t
,.P
as
,
Sekra
‘°"«
P.
S.
Tuo
pačiu
laiku
kun.
pos
raštininko
Centro
rašti

,'mių asmenų į katalikybę.
ninko J. Riktoraičio paragi vanijos valstijoj. Centro
ninkas K. Krušinskas sakė niiimo 25 metu istoriia- nre- Antan^ Malinauską, 103 So.
Šioje valandoje jinai rengia J. S. Čepanonis atsiuntė nimą konstituciją tuojaus
raštininkas
K.
Krušinskas
• • uzv parasvmą
v
Pa. Visi
$12.00 mėnesinės mokesties.
paskirta Main
,
.st.,
’ Ashley,
.
turįs kelis laiškus, kuriuose miios
krikštan žydę.
leisti
per
organą,
kad
kuo

ir nekurie delegatai darodi- sakoma, sąnariai į laiką už 100 dolerių. '
ldraugai Pnval° atvyktl buO kas buvo anoji Kalifor Tai-gi “Motinėlės” turtas pos turėtų progą prieš sei
nėjo,
kad
registruoti
čarterį
tinai. Kviečiami norintįs
simokėję
savo
bertaininės
nijos moteriškė, kuri nuro šioje valandoje išneša:
Nutarta
viename
dalyke
mą ant savo susirinkimų ją visose valstijose nėra reika
mokestis, bet jų kuopos raš kalbėti nedaugiau, kaip du prisirašyti.
dė p. Davin kelią į tikrąjį Geleže, kapitole $1,732,34 apsvarstyti. Jie tai ir pada
lo, nes iki šiol viskas ramu, tininkas pavėlavęs nusiųsti
Sekr. A. Malinauskas.
Bėgamame
47.66
įtikėjimą?
svkiu.
lą.
Seimas
vienbalsiai
prio registravimas kaštuotų
19.00
O, jinai buvo pati atsi- Encikl. fonde
į pažino jiems tiesą, kadangi daug pinigų. Bet pagalios pinigus Susiv. kasininkui,
Sesija VII.
1 65 kp. Paterson, N. J., lai-,
rertėlė iš baptistų sektų ir
dėl neįvykusio komisijos su išrinkta komisija iš kiekvie per ką jie tapo suspenduoti. 6. Kad už prikalbinimą.Uyz ^mirinkimų 5 d. Bepus,
abejo džiaugiasi dabar
sivažiavimo Susivienijimas nos valstijos reprezentantų, Tos kuopos buvęs raštinin naujų narių mokėti po 25 P;30 vakare V.. Jakubavn
PROTOKOLAS 17.
savo darbo gausių vaisių.
jokios skriaudos neturėjo. kurie pasiteiraus apie čar- kas M. Kadzevskis teisinosi, eentua už kožnų - palikta ™',s svetainėje, River at.,
Pagelbinės Sąjungos Lietu
Toliaus priimta raportas terio registravimo išlygas jog tame ne jo kaltė ir to posenovei, t.y. mokėti tik už Paterson’ N; J' .Gera Pmea
viams Emigrantams Phi
nuo iždo globėjų J. Vasi įvairiose valstijose, kur ran darodymui pridavė jį ištei prikalbinimą nemažiau 5 8,. >iani>ema pnsirasyti.
la.,
Pa.
June
9
d.
1912.
T. M. D.
liausko ir Jono Jaroševi- dasi susivienijimo kuopos. sinantį laišką nuo 15 kuopos narių. Bet už prikalbinima Užprašo kom,tetas.
su viršaičių parašais ir kuo
Komisijon išrinkta iš: Nevv
sekr. S. Tareila.
“Tėv. Myl. Draugija” 1. Mitingas likos atidary naus.
pos antspauda. K. Krušins vaikų nebus mokama.
tas
Vice-prezidento
Jurgio
Paskutinis savo raportą Yorko valstijos: Jurgis Bar
laikė savo metinį seimą
kas vienok nesiliovė jį kalti 7. Kad
neužsimokėju
Bielausko.
Protokolas
per

SUSIV. L.R.K.A. CENTRO
išdavė dvasiškas vadovas tašius ir K. Krušinskas;
Brooklyne tuo pačiu laiku,
nęs. Kiti gi tvirtino, jog ge siems mėnesinių mokesčių
skaitytas
ir
vienbalsiai
pri

VALDYBOS ADRESAI.
kun. J. Dumčius. Pasirodė. Pennsylvanijos
valstijos
ką ir S. L. A.
riaus galima patikėti ofici- sąnariams Centro raštinin
imtas.
M.
Toluba
ir
J.
Janulevi
kad
išviso
tik
72
kuopi
pri

Štai kaikurios žinutės
jališkam tos kuopos laiškui, kas privalo duoti žinią per PREZIDENTAS:
2. Atstovės Z. Baranaus siuntė savo paliudijimus čius, ir kun. Struckus: Ma
apie šitą organizaciją:
neg paveinių asmenų laiš kuopos raštininką ir jeigu į Jonas Rikteraitis,
T. M. D. pasididino per kienės raportas priimtas. apie atlikimą velykinės iš ssaehusets valstijos: Jonas karna. Vieniems taip, ki 14 dienų potam neužsimo
91 Congress avė.,
Atkeliavo į Portą šios ypa pažinties, bet iš tų vos 45 Adomaviče ir Jonas Jaroše tiem kitaip tvirtinant, kilo
Waterbury, Conn.
niai 500 nąrių skaičium.
kės,
suspenduoti — tas pa
VTCE-PREZTDENTAS:
Dabar draugija spaudino tos: Stanislova Adomavičiū buvo atsakančiai, gerai iš viče; Illinois valstijos: S. A. trukšmas, kurio užbaigimui likta posenovei.
Mateušas Toluba,
Piliackas
ir
M.
Kadzevskis;
Nekurie atsiuntė
kun. J. Žilinsko ir d-ro A. tė pas dėdę Bernardą Blan- pildyti.
prisiėjo
pertraukti
sesiją
1139 Wyoming Avė.,
8.
Už
organą
mokės
patįs
Garmaus raštus. Du trečda kevičių, 907 Oak st., De velykinės paliudijimus vie Connecticut valstijos: J. minutoms.
Eneter Boro, Pa.
sąnariai per kuopas, o kuo
Rikteraitis
ir
M.
Brazaus

ton
klebono
su
kuopos
vir

Kalb,
III.
Konstancija
Giegliu tų raštų bus apdaryta.
■.
pų raštininkai tvarkįs rei SEKRETORIUS
Sesija V. (11:30 ryte).
Juozas
S.
Vasiliauskas,
kas;
Marvland
valstijos:
J.
žnaitė
pas
brolį,
1311
AVinšaičių
parašais,
kiti
gi
—
kad
Draugijos
raštininkas
kalus siuntinėjimo organo.
112 N. Greene at.,
gaus 100 dol. metinės algos. ter st., Phila., Pa. Agota užsimokėjo bažnyčiai savo Vasiliauskas ir kun. J. Lie Dėl geresnės tvarkos nu
Baltimore, Md.
9. Centro raštininkas ne“Vien. Liet.” pasiliks Lukauskaitė pas pusbrolį metinę mokestį. Dvasiškojo tu vnikas; Ohio valstijos; tarta išrinkti Seimo vedėjui gali suspenduoti sąnario be KASININKAS Pranas Burna
raugijos organu tolesniam 621 De Kavin st.. Chicago, vadovo raportas priimtas ir Juozas Šalčius; New Jersey pagelbininką ir kitą maršal
Žinios kuopos raštininko.
Wilkes-Barre, Pa.
III. Aleksandra Šlepavičie- nutarta į konstituciją prie valstijos: Antanas Stakne ką.
aikui.
10. Konstituciją užbaigti KASOS OLOBE.TAT:
teratiškasis komitetas nė pas vyrą, 3507 Butter st., tikėjimiškų pareigų dadėti. viče ir Antanas Radzeviče. Kandidatais į seimo pir šiemet
ir atspausti lietuviš-| Jonas Jaroševičius,
iria išleisti
sekančius Pittsburg, Pa., Pranas Mi Po šv. Traicei ne vėliau kaip Nutarta, kad komisija tą mininko pagelbininkus pa kai ir angliškai.
Love Farm, Washington Rt.,
Walpole, Mass.
šeikis buvo išbrokuotas, iš į 30 dienų kiekviena kuopa atliks be jokių dėl Susivie duota J. Vasiliauskas ir J
us:
11.
Kad
organas
rūpintų

Jaroševiče.
Pirmininko
pa
Kazys
J. Krušinskas,
nijimo
išlaidų.
Centro
rašti

imtas ir pasiųstas pas tėvą, privalo prisiųsti dvasiškam
(913 m. k,m. \ 1
457
—
17th st.,
si
daugiau
kuopų
reikalais,
Box 9, Coatesville. Pa., Mar vadovui velykinės išpažin ninkas surinkęs nuo jų ra gelbininku išrinktas J. Va
eikalus;
Brooklyn, N.
14 m.—Kristijono Duo celina Klevečka išimtas iš li- ties atlikimo paliudiji u s portus, sutvarkįs ir pagar- siliauskas 29 balsais; J. Ja o ne svetimais.
KNYGIUS: Kun SyJ. Stmekna,
12. Organs taR
pats
Tas klausimas roševiče gavo 26 balsus.
P O. ‘
gonbučip ir pasiųstas 2006 su klebono p
iČio raštus.
ilki
mai
svarstomai
21st
st.,
Pitt'sburflL
Pa~
Kle30
—Simano Dau-

DRAUGAS

CHARLES DICKENS.

Oliveris Tvvistas.
Vertė JONAS KMITAS.

Tąsa.

Labai pageidaujama,
— Tai kam jį sau užduot? — tarė Harry, paėmęs ją “Draugo” Agentai.
jau
išėjo
knyga, mokslas apie svall
už rankos. — Pamąstyk tik, brangi Rožiuke, ką tu šįvakar
SS
Rev. J. Sutkaitis,
išgirdai ?
2112 Sarah st., Pittsburgh, Pa.
— Ir ką aš išgirdau, ką išgirdau! — verkė Rožė. —
K. Strumskas,
Kad atjautimas savo nešlovės taip sukrimto mano tėvą, 190 High st.,
Brooklyn, N. Y.
Juozas Milašauckas,
jog jisai nuo visų pasislėpė, — nagi, mudu pasisakėva sau
Forest City, Pa.
ll'i'-'im
gana, Harry, užteks to.
T. Kizevič,
&
— Dar ne, dar ne, — tarė vaikinas, užlaikydamas ją, Box 167,
Minersville, Pa.
kada jinai atsistojo. — Mano lukestįs, norai, tikslai, jaus
M. Karbauckas,
So. Boston, Mass.
mai, visos gyvenimo mintįs išskyrus meilę tavęs, — viskas 52 G st.,
J. Mikutaitis,
atsimainė. Dabar aš tau neskiriu žymios tarp žmonių
1327 Rebecca st., S. S.
vietos, nei susibendravimo su piktu ir šmeižiančiu svietu,
Allegheny, Pa.
hlM
f
J.
Bartoševiče,
kur kraujai muša veidan nuo biaurios bet tikros nešlovės,
avė., Chicago,UI. & ŠITA KNYGA parašyta naujausio mokslo ir išradimo geriausio budo 1
— bet suteiksiu tau tiktai namus — širdį ir namus — taip, 4417 Marshfield
p?r'dyuio, pripildyta tokia puikia niedega, kad kitose iki šiol išėjusiose iioM. Urbanaviče,
^Stuviškose
knygose to negalima rasti, kas yra patilpę knygoj “Duktaras”.
mieliausia Rožiuke, ir tą, tik tą vieną aš tau atiduodu.
Box 33,
Thomas, W. Va.
ttTA KNYGA “DAKTARAS” aprašo visokių ligą vardus, kaip jos prasideda, kaip]
— Ką tu nori pasakyt? — vebleno ji neaiškiai.
J. Antanaitis,
upbireiškia, kaip lirndo ir ka i> greičiau, geriau ir kur galima iSsigydyti.
Box
22
Swoyers, Pa.
TA KNV’U.a labili piaČiui aprašo apio vyrų paslaptybes bei ligas ir teip-pat apie rnoterb
— Aš tiktai tą noriu pasakyt, — kad man paskutinį
telpa d tu#
J. Versiackas,
kartą su tavim persiskyrus, tvirtai pasirįžau išardyt visas 65 Davidson st.,
ŠITOJ KNYGOJE “IMKTARAS” dikčiai apniko atidengiant daug paslaptybių,
Lovvell, Mass. u 'oriausius
smagumus ženybiuio gyvenimo ir teip*pat kaip ir kada geriausiai apsivesti ir
išsvajotas užtvaras, kurios skiria tave nuo manęs. Nu
<aip būti laimingu.
Juozas Akevičius,
J Kili
TOJ KNYGOJE “DAKTARAS“ gražiai pamokinti kaip jaunus vyrus teip ir moteris,
Silver Creek, Pa.
sprendžiau, kad jeigu mano svietas negali būti taviškiu, P. O.
kas imtinai kiekvienam reikalinga žinoti, visiems kaip seniems teip ir jauniems, ženotiems
Staseviče,
ir nevedus lems.
tai aš padalysiu tavo pasaulį maniškių, kad jokia pader Vincas
KIEKVIENAS SKYRIUS Šitos knygos yra labai žingeidus, o nemokantiems skaityti
349 Hamilton st..
mės didybė nevalios šiepti savo lupų ant tavęs, nes aš nuo
tai mokantis kuris neturi dar ftios knygos, su didelia ukvata perskaitys tiems garsiai, kad
Grand Rapids, Mich.
daug visko prisiklausyti. Ta knyga kiekvienam yra laimi naudinga ir reikalinga
s.galės
jos atsiskirsiu. Aš tai padariau. Tie, kurie šalinosi nuo
Jonas Leipus
turėti, kuris tik nori būti sveikas ir laimingai gyventi.
Superior, Wis. Ą KNYGA “DAKTARAS" yru paveikslais iliustruota, parodo ir giliausias kūno dalis,
tavęs, dabar dėlei to jau šalinasi ir nuo manęs, ir pasiro 1022 Bay st.,
itidcngiant paslaptybes. Ji reikalingu kaip sveikiems teip ir sergantiems. Tik perskaičius
S. Karzonas,
.^luiygą atrasite viską, kočioti negalima parašyti ir dažinosi visų teisybę.
do, kad turėjai tiesą. Tokie galingi globėjai, įtekmingi 2422 W. Pr.
69th st., Chicago, III.
APART KITŲ SKYRIŲ sergantiems rūdijimui skaityti Zapie nervų, kraujo, inkstų,
sunatizino, odos. vidurių, nusilpnėjimo, bronchitis ir limpančias ligas; teip pat apie moterų
giminės ir viršaičiai, kurie pirmiau būdavo į mane šypso
St. Petruškeviče,
■*3 aes velkamus ir kitas visokias ligas irt. t.
si, dabar jau atšalę. Bet yra dar šaipantiesi laukai ir svy 223 E. 6th st., Mt. Carmel, Pa. Nu. JEI SERGI, tai pirmiau ne kaip manai vartoti kokius nors lekarstas ar kreiptis prie
išgydytojo, reikia būtinai perskaityti “DAKTARAS".
M. K. Petrauskas,
ruojantis medžiai turtingiausio Anglijos apskričio, ir vie
knygoje “DAKTARAS" netik pamokina kur ir kaip išsigydyti, kaip būti sveiku
415 Middle st., Kenosha, Wis. ^gjlret irŠITOJ
kaip nuo visokių ligų upsisergėti.
nam kaime yra bažnytėlė mano, Rože, mano nuosavybė!
, -J
NORS TA KNYGA LABAI BRANGINTINA, bet kad prašant lietuviams jų *.5ieid«
A. Urbanaviče,
M. Klinika, delei labo visuomenės, tad kiekvienas jų apturės, kuru
pri-iij
Ten yra dar nameliai, kuriais per tave tūkstantį kartų la 329 River st., Plymouth, Pa. $CPhilu<ieiphios
%5ael»as štampas ug p risi u n ūmo kaštus. Apturėsi tuojaus, tik visada reik—
adresas t
Juozas Podžukynas,
biau galėsiu didžiuoties, nekaip visais tais lūkesčiais, ku
1338
S.
Canal st., Chicago, UI
The Philadelphia JHedical Cliai
rių išsižadėjau. Toks yra dabar mano stovis ir padėjimas
Dom. M. Andrulionis,
ir aš čia jį sudedu tavo rankosna!
'11117 Walnut St,
Philadelphia,
65 Davidson st., Lovvell, Mass.

DAKTARAS

— Aš mačiau jus taukiai, — tarė Monks.
— Tos nelaimingosios Agnetės tėvas turėjo dvi duk
terį. — atsiliepė p. Bronloiv. — Koks likimas tos antrosios
— kūdikio?
— Kūdikis, — atsakė Monks, — jos tėvui numirus
svetimam krašte, svetimu vardu, be jokio laiško, knygelės
ar popieros sklypo, kurs jo draugėms butą palikęs nors
mažiausią pėdsaką jį surasti, — kūdikis tapo paimtas tūlą
vargdienių—plecininkų, kurie jį užaugino, kaip savąjį.
— Toliau, — tarė p. Bronlow, pamojęs poniai Maylie,
kad prisiartintų, — toliau!
— Jums butų negalimas daiktas atrasti tą vietą, kur
tie žmonės apsigyveno, — tarė Monks, — bet kur prietelystė neįstengia, ten neapykanta tankiai praskina kelią.
Mano motina, po stropių jieškojimų, užtiko tą vietą ir rado
kūdikį.
— Jinai pasiėmė jį, ar ne?
— Ne. Tie žmonės buvo neturtingi ir pradėjo kęsti
vargą — bent senis — nuo to puikaus žmogiškumo. Taigi
mano motina paliko kūdikį pas juos, davė jiems šiek-tiek
dovanų, kurios negalėjo ilgai patekti, — ir prižadėjo dau
giau, bet niekados nemanė to išpildyti. Tečiaus ji neper
daug užsitikėjo, kad iš vieno jų neturto kūdikis užtektinai
taps nelaimingu, taigi papasakojo jiems apie jo sesers ne
šlovę su tokiais iškraipymais, kokie geriausia jai tiko.
Liepė jiems gerai daboti tą mergaitę, nes ji paeinantį iš
VYRA! IR MOTERYS, kurie nesveiki ir nori boti sveiki —išgydyti, tad kui p žodžiu
nedoro kraujo. Pridūrė, kad mergiščia gimė iš nešliubi
Ant. Tuškėnis,
Jy?ip ir raštu (lietuviškai) gali atsišauk J i šitą tikri Klinika. Ateinančius priimama šiomis
Box
116,
Plymouth,
Pa.
valandomis per Kiiniko Daktarę:
nės motinos ir pirmiau, ar paskiau tikrai nueis blogu keliu.
— Keistas dalykas laukti įsimylėjusių su vakariene.
TVCas-Ieii nuo 10 iki 4 po piet. Nedelioj nuo 10 iki 3. Luirn. ir Petn. vak. nuo 6 iki 8 vai.
Julius Bukantas,
Apystovos buvo prielankios tai pasakai, ir žmones jai iii- — tarė p. Griimvigas, besistaipydamas ir šluostydamas 77 a Endicott st., Boston, Mass.
tikėjo. Ir tada kūdikis pradėjo taip vargingai vesti savo kaktą su skepetaite.
Jonas Ramanauckas,
135 Ames st., Brockton, Mass.
dienas, kad net mudu buvova pakakintu, kol viena našlė,
Teisybę pasakius, vakarienė laukė nepaprasčiausiai
B. P. Miškinis,
gyvenusi tada Chesteryje, netyčia ją pamačius nepasigai ilgą laiką. Nei ponia Maylie, nei Harry, nei Rožė (kurie
Box 124,
Montello, Mass. TĖMYKITE LIETUVIAI
lėjo ir neatsiėmė į savo namus. Man rodos, kad kas nors atėjo visi drauge) negalėjo ištarti nei vieno žodžio pasi
M. A. Norkūnas,
F. B. Versocky,
turėjo mest ant musų kokius prakeiktus burtus, nes neat- teisinimui.
257 So. 33rd st., So. Omaha, Neb. Kelionė per jūres. Tūkstančiai
Vienatinis Lietuvis Išdirbėjas
Stan. J. Šaban,
sižiuriut i visas musų pastangas, mergiščia tenai užsiliko
tūkstančių mūsų tautiečių ke
— Aš rimtai buvau besirengiąs suvalgyti savo galvą Box 239,
Levviston, Me. liauja į prigimtų šalį ir iš tenai
ir buvo laiminga. Dveji ar treji metai atgal aš ją pame šį vakarą, nes man rodės, kad daugiau nieko nei negausiu,
visokiu ženkli
Pr. F. Juškeviče,
atgal j Ameriką, o visi labiausiai
čiau iš akių, ir vėl pamačiau vos keli mėnesiai atgal.
draugystėm, o y— tarė p. Grirmvigas. — Jeigu man leisite, tai pirmiausia 139 Jaekson st., Lavvrenee, Mass užganėdinti, kurie perka laivakor- i
patingai: lįokardi
tęs
pas:
Jonas
Galeckas,
— Ar dabar ją matai?
pasivelysiu pasveikinti busiamą nuotaką.
guzikučiu meta122
So.
Ist
st.,
Brooklyn,
N.
Y.
— Taip. Ji pasirėmus ant tamistos peties.
P. Grimwigas, ilgai nelaukdamas, išpildė savo žodžius
iii
L liavu, artameliatr
Kun. A. Ežerskis,
— Bet ji vis tik yra mano giminaitė, — suriko ponia ant nukaitusios merginos veido. Kadangi tasai pavyzdis 5447 S. Wood st., Chicago, III.
ir padengtu celių
A. Kazlauskas,
Maylie, apsikabinus alpstančią mergelę. —: Vis tik tiek ji pasirodė limpančiu, tai jį sekė daktaras ir p. Bronlow.
kūd’u, šarpu, vi
Į
Pittsburg, Pa. 0 kodėil Nes turi gerą prižiū
liavu ir Karunu, j
yra brangiausiu mano kūdikiu. Nenorėčiau dabar nustoti Nekurie tvirtino, kad pirmiausia tai atliko Ilarry Maylie 2227 Forbes st.,
VlhGO
rėjimą, parankią kelionę, kad tar
v JHMNOfKie
u unijuęgĮ
Man pavestus dar:
jos už visus pasaulės turtus. Mano miela draugė, ta išti kitam tamsiam kambaryj, bet teisingesnieji sakė, kad tai
• w». n
tum kaip ir pačios kompanijos bu
SH1MZM094M P4
bus atlieku artis
kima, brangi mano mergelė!
Tikras
Lietuviškas
Agentas
tų
pirkę
laivakortes.
Siuntimas
pi
butų labai nepadoru, kadangi jis buvo jaunu ir dagi dva
tiškai.
nigų greičiausias ir pigiausias pa 1
— Tamista vienatinė mano draugė, kokią aš turėjau, siškiu.
saulyj.
— - verkė Rožė, prie jos prisiglaudus. — Geriausia ir malo— Oliveri, mano vaikuti, — tarė p. Maylie, — kur tu
M. A. Norkūnas
3 N. MAIN ST.,
1 gausia mano prietelka. Alano širdis pliš. Negaliu to buvai ir delko toks nubudęs? Per tavo veidus riedi ašaros.
■ ' '
i
162 PROSPECT ST., LAWRENCE MASS;
WILKES-BARRE, PA.
visko pakelti.
Kas atsitiko?
• ?
— Tu daugiau pakeliai, o vis buvai geriausiu ir švel
Šis pasaulis yra pilnas apsirikimų. Jie neatskiriami
niausiu sutvėrimu, kurs nešė laimę visiems, kas tik tave ir nuo didžiausių musų lūkesčių, tokių lūkesčių, kurie at
, —
pažino, — tarė ponia Maylie, maloniai ją apsikabinus. neša dideliausią garbę musų prigimčiai.
HANOVER BREIVING COMPANY.
Eikš, mano meilvte, atsimink, kad čia yra kas kitas, ką
Vargdienis Dickas pasimirė!
tuvaitės! Jei norit turėt lengvą ir lai
GRYNAS
nori pulti į tavo glėbį, tasai vargšas kūdikis. Žiūrėk,
mingą kelionę j seną tėvynę Lietuvą ir
Malonus viengenčiai lietuviai ir lieLII.
žiūrėk čia, mano brangioji!
nenori būti nuskriaustu
atvažiavęs
” Alus, Elius ir Porteris
New Yorkan, tai kreipkis tiesiog pas
— Tai ne teta, — sušuko Oliveris, apsikabinęs ją už
O. Bartašių. .Tis visiems žinomas geras
TIKRAS LENKIŠKAS LAGERIS
Paskutinė žydo naktis.
žmogus, užlaiko du ofisu: vieną Bos
1 ūkio, — aš niekados nevadisiu jos teta, tai sesuo, mano
tone, antrą New Yorke.
Parduoda
Atkreipkite savo atidą in produktą, Jūsų tautiečio iš
brangi seselė, kurią mylėti kasžinkas išmokino mano širdį
į visas pasaulio dalis ant
Teismo kambarys nuo grindų iki lubų buvo prigrūstas laivakortes
dirbamą. Sandėliai Buttonwood, Wilkes-Barre ir
drūčiausių ir greičiausių laivų ir už
iš pat pradžių Rožiuke, mieloji, brangioji Rožiuke!
žmonių galvų. Godžiai teiraujančios akįs spindėjo iš pigiausias kainas. Siunčiame pinigus ir
Nauticoke, o bravoras Danvillėj.
ant amerikoniškų. Parūpi
Tegul bus šventoms tos ašaros, kurios tada iškrito ir kiekvieno erdvės colio. Nuo užtverto štangoms užkampio išmainome
name gubernskus pašportus iš Konsu
lai bus palaiminti be sąvokos ištarti žodžiai, kuriuos kal iki ankščiausiai kerčiai palubėse, visų akįs buvo įsmeig lio. Parsamdome keleiviams kambarius į Emil Malinauskas, Manageris ir Prezidentas.
nakvynės ir suteikiame kiekvienam
Abu telefonai.
O
bėjo tarp savęs apsikabinę našlaičiai. Tėvas, sesuo ir mo tos į vieną žmogų—žydą. Iš priešakio ir užpakalio, iš vir dėl
visokias svarbias žinias uždyką.
tina tapo atrasti ir prarasti toj pačioj valandoj. Džiaugs šaus ir apačios, po dešinei ir po kairei jisai rodos buvo ap
GEO. BARTAŠIUS
mas ir sopulys susimaišė vienoj’ taurėj. Tečiau tos ašaros suptas kokio kieto regračio, blizgančio žėruojančiomis
Agentas,
nebuvo karčios. Patsai net skausmas sušvelnėjo ir tapo akimis.
R. H. Morgan BLAU BANKING HOUSE.
papuoštu tokiais saldžiais ir maloniais atminimais, kad
Visoj toj gyvu žiburių šviesoj stovėjo jisai, uždėjęs 261 W. Broadvaj, So. Boston, Mass
BONA
MORS
Išdirbėjas Kepn
virto pakiliu smagumu ir nustojo sopulio dėmės.
New York City.
Seniausia Lietuviška Banka Scrantone
vieną ranką ant medinio užtvaro, kitą pridėjo prie ausies 558 Broome str.,
SODALITY
rių, Kukardų, Vė
ir visoje Aplinkinėje.
Juodu ilgai, ilgai sėdėjo du vienu. Tykus beldimas į ir ištiesęs kaklą klausėsi, kad aiškiau galėtų sugaudyt
duris davė jiems galutinai žinoti, kad kasžinkas laukia už kiekvieną žodį pirmininkaujančio slidžios, kurs jo kaltę
liavų, Antspaudų, Agentūra Laivakorčių ant Geriausių
• A' -'--u ’
Linijų.
durių. Oliveris atidarė duris, išbėgo lauk ir užleido vietą išdėstinėjo teisėjams. Kartais jisai greit atkreipdavo
Wpų ir kitų tano
Siunčia pinigus kas dien į visas dalis
Harriui Maylie.
akis ant nekuriu teisėjų, kad pastebėjus nors mažiausią garsi kardinolo Wisemmio apysaka.
panašių dalykų. svieto; taip-gi perka ir išmaino visoMOTO
Vertė VYTAUTAS.
— Aš žinau viską, — tarė jisai, atsisėdęs šalia saldžios Šešėlį savo naudai, bet kada visi posmai prieš jį buvo iš' kius pinigus.
Išdirba visokius d^ku-j
MCUTRfAL.lBM
Reikalauk
Kata
mentus
Amerikos
ir Lietuvos teismuose!
mergelės. — Brangi Rože, aš žinau viską.
lėstomi tvirtu aiškumu, jis tylomis maldaudamas žiurėjo
Kaina $1.00.
Ofisas
atidarytas
kas dien nuo 8(Vi
•iri
. liogo..
— Aš neesu čia netyčia, — tarė jisai po ilgokos tylos; Į savo apgynėją, kad tasai net tokioj valąndoj užtartų. Imantiems daugiau kaip vieną eg- i
iš ryto iki 9-tos vai. vak.
— ir viską atsižinojau ne šiandien, nes aš jau žinojau va Apart šitų rūpesčio apsireiškimų jisai nepakrutino nei rompliorių, nuleidžiamas didelis nuo !ri ri;;.! J!
Nedėlioję: nuo 10-tos iš ryto iki 5-ta,
šimtis.
Gaunama pas:
valandai vakare.
U.'.,
'j.);lh
kar — tik vakar. Ar įspėji, kad atėjau čia priminti tau kojų nei rankų. Jisai vos krustelėjo nuo to laiko, kada
BEV. V. VARNAGIRIS.
BLAU BANKING HOUSE,
apie prižadus?
byla prasidėjo. Ir dabar, slidžiai jau pabaigus kalbėti, 312 So.
R.H.
MORGAN,
4th 8t..
Brooklyn. N. Y.
218
Lackawanna Avė.,
Scranton, Pa.
— Palauk, — tarė Rožė. — Tamista žinai viską.
jisai dar vis parodė įtemptą atidą ir žiurėjo pasistiebęs,
TELEFONAI: Naujas 303 — Bell 384
13 N. Main St,
— Viską. Tu man davei leidimą, kokiu nors laiku tartum dar vis klausėsi.
prieš pasibaigsiant metams atnaujinti tą šneką, kuria
Negarsus bruzdėjimas teismo kambaryje jį pabudino. Maža Farma Beveik Uždyką! SHENANDOAH, PENN’A.
mudu turėjova.
\ psidairęs pamatė, kad teisėjai susitelkė apsvarstyti iš
— Aš daviau tokį leidimą.
tarmę. Kada jo akįs nusikreipė į palubes, tai galėjo pu
__________
««
— Nemaniau priversti tave atmainyti pasiryžimą, — stei ėti, kaip žmonės stiebėsi viens per kitą, kad tik pama
85
4/4/
4/4/
kalbėjo toliau vaikinas, bet tik paklausti, ar norėsi jį pa čius jo veidą. Vieni greitai pridėjo prie akių stiklus, kiti
♦
Lietuviškųjų Švento Kazimiero
*4)
naujinti. Visą savo laimę ir turtą norėjau sudėti pas tavo kuždėjosi tar]) savęs, visi žiūrėdami į jį aiškiu pasibiaurė
kojas ir jei dar vis prisilaikysi pirmesnio pasiryžimo, tai jimu. Keletas buvo tokių, ką visai jo nepaisė, tik žiurėjo
'V
J
aš prižadėjau nesipriešinti jam nei žodžiu, nei darbu.
i teisėjus nekantria nuostaba, kaip jie čia dar gali gaišuo
4M/
— Tos pačios priežastjs, kurios turėjo ant manęs įtek ti. Bet nei ant vieno veido — net tar]) moterių, kurių ten
4) t/
Terstatykite
numerius
langeliuose
mę tąsyk, turės įtekmę ir dabar, — tarė Rožė tvirtai. — buvo daugelis — jisai negalėjo perskaityti md silpniausios taip, kad sudėtinė suma iš abiejų pusių
CHICAGOJE.
*4
Jeigu kadanors aš turėjau rimtą-ir tvirtą priedermę link sau užuojautos, ar kito kokio jausmo, apart visų sujungto Žėdnam, kas šitą išriš puzelj ir atsiųs
mums, męs duosime kreditą ant $100.00,
Lietuviškosios
Sesers
priima
pas
save
mer

M/
tos, kurios gerumas išgelbėjo mano gyvastį, nuo neturto troškimo, kad liktų pasmerktu.
išeitų po 23.
kurį męs priimsime, kaipo dalį užmo >1/
ir vargo, tai kada aš ją turiu labiausia parodyt, jei ne šį
Kada jis tą viską apėmė vienu apkvaitusiu pažiūrė kesčio prie nupirkimo Mažos Farmos, ) gaites mokinimui ir išauklėjimui. Seminarijo
kuri randasi puikiame mieste New )•/
vakarą ? Tai yra kova, — tarė Rožė, — bet tokia, iš kurios jimu, tai vėl užėjo mirtina tyla, ir atsigrįžęs jis pamatė, Jersey
'(/ je prie reguleriškojo mokslo, arba ir atsky
prie geležinkelio.
riam, yra mokinama, muzika, paišymas, siuvi
galiu didžiuoties. Tai kankynė, bet mano širdis privalo kai]) teisėjai atsikreipė į slidžią. ITuš!
Ta žemė yra gausinga, sausa ir guli
ant lygios vietos.
Prekė tos Farmos
nėjimas ir taip toliau.
Jie tik laukė leidimo išeiti.
ją pakelti.
yra $149.00; Vienok po atsiuntimo jum
Reikale meldžiama kreipties prie Motinos
tikrai išrišto pūrelio, turite primokėti
— Paslapčių atidengimas šį vakarą — pradėjo Ilarry.
Teisėjams einant pro šalį, jisai stropiai peržiurėjo jų už
tą Farmą tiktai $49.00 mokėdami po
Perdėtinės šiuo antrašu:
— Tų paslapčių atidengimas, — atsakė Rožė išlėto, — veidus, vienas po kito, norėdamas įspėti į katrą pusę pa $5.00 j mėnesį.
Nereikia įmokėti procentų, nei
palieka mane tokiam pat padėjime link tavęs, kaip ir kryps jų jįidumenė, bet viskas buvo veltui. Kalėjimo sar padoktų; pirkvmo dykai aktas. Tiktai
Mothe Superior,
$49.00 paliksite valdytojų mažos
gas palytėjo jo petį. Jisai mechaniškai nusekė paskui sar už
pirmiau.
Farmos.
— Tu užkietini savo širdį prieš mane, Rože, — nesi gą į kampą ir atsisėdo ant kėdės. Sargas turėjo kėdę pa Atvažiuokite, Arba rašykite o Iš
ST. CASIMIR’S SEMINARY,
siųsime jums mapą ir iaformacijaa; adrodyti, kitaip butų jos nepamatęs.
rsupk
liovė jos mylėtojas.
6700 Rocktoell St.,
Chicago, III.
dan Dep't. D.
— O, ilarry, Harry, — tarė mergaitė, apsipylus aša
i
Baom 114
Toliaus bus.
roms, - a>norėčiau išvengti to sopulio Jj ei tik galėčiau.
City.

f

Joną Nsmeth'a

draugyste

FABIOLE,

O1
o
o
o

Seserų Seminarija

immatm

UGAS

mo stovis. Tuos lapelius iš tautiškų centų, a) Suvalkų ri būti gatava į 2 mėnesiu.
(Pabaiga nuo 5-to pusi.) siuntinėti valtsijų vice-pir- gub. “Žiburiui”, b) Kauno Centro komitetas pasirupįs
gub. “Saulei” ir c) Vilniaus atspauzdinti tos konstituci
sulyg jo amžiaus. Bet pri miniukams — organizato
lietuvių kalbos mokykloms. jos 15,000 egzempliorių.
kalbėtojams už juos nebus riams, kurie išdalįs kuo
(Toliaus bus).
Likusius tautiškus cen
mokama premija 25 centai poms. Lapelių persiuntinėjimo lėšas apmokės Susivie tus išmokėti šv. Kazimiero
nuo kožno sąnario.
Seserų Vienuolynui, Chica
PAJ IEŠKOJIMAS.
Nutarta nepriimti manda nijimas.
Centro
Komitetui
paves

goje.
Aš Ona Gumalskaitė, po
tų be kuopos pirmininko ir
ta,
kad
pasirūpintų
dekleraNutarta,
kad
kiekvienas
vyru Sčerbienė pajieškau
raštininko parašų ir kuopos
cijoms
geresnę
popierą.
sąnarys
priverstinai
mokėtų
savo
brolio Antano Gumalsantspaudos.
Centro Komiteto adresus Skaityta naujai sutaisyta po 5 centus su Sausio mėne kio. Šeši metai kaip Ameri
garsinti organe kas savaitė, Susiv. L.R.K.A. konstituci sio mokesčia į Našlaičių koje. Pirmiau gyveno Chi
o kuopų raštininkų — du ja. Tarp svarbesnių joje pa Fondą, kuris tapo įsteigtas cago, 111. Paeina iš Kauno
taisymų padaryti šie:
laike pereitų metų seimo, gub., Raseinių pav., Konstų.
syk į metus.
Buvo pakeltas klausimas Kiekviena kuopa bent Sutvarkyta pomirtinės iš- Baltimorėje, Md. Neužsimo tantinavo valsčiaus, KvėMahanojaus atsitikimo, sykį į metus privalo laikyti 'mokėjimas, kuopų organiza kėjusieji tų 5c. iki liepos dainių miestelio. Kas apie jį
ame nekoksai Kričina per savo susirinkimą ir išsi vimasis ir jų susinešimas su mėnesiui bus suspenduoja- praneš, aplaikvs geras dova
ĮCentro Valdyba; nutarta mi.
likraštį pojieškojo vargo- rinkti sau viršaičius.
nas. Meldžiu atsišaukti ant
ininko ant vietos esančio
. ,
v
-n ™priiminėti sąnarius iš vieno Laike Seimo tam Fondui šio adreso:
‘nykščio Sąjungos nario, Ant prašymo B. Ojiden- skyriaug į kitą taipgi i§ vai. padaryfa kolekta ir surink_ Mrs. Ona Ščerbienė,
^rišdamas šį klausimą Są- kienės paskirta jai 50 dol. kų skyriaus į suaugusiųjų ta $70.30.
800 Chartiers st.,
pašalpos
iš
tautiškų
centų,
įngo Seimas nutarė, kad
Pittsburgh, Pa.
skyrių be jokio įstojimo. perskaitvta
pasveikinianašus būdas vargonininko apart nutartų išmokėti 50 Sąnariui, gyvenančiam A : mo laiškai nuo Jono Karaajieškojimui yra netinka dol. paskirtų pereito seimo, name mieste, uždrausta pei- jįaus jg Baltimore, Aid., Jo SAVO LOCNAS SKOLI
NINKAS.
mas ir kaipo toks, neturi jo- kurie bus išmokėti iš pomir sikelti į kito miesto kuopą no Ku?insko ig Kingston.
tinių
skyriaus.
Kiekvienas turi tūlas prie
ios vertės, ir nei vienas Sąbe savo kuopos, į kurią pn- Pa, ir Vargonininkų Sąjun
dermes.
Kiekvienas yra kąSesija IX.
gulėjo, paliudijimo. Centro gos.
>s narys vargonininkas
Įnešta pripažinti J. Rik- vice-pirmininkui, kaip ir ki Nutarta išmokėti sulaiky nors kaltas savo tautai, vi
teturi teisės iš to naudoties,
ad išvengus nemalonumu teraitį garbės sąnariu. Ne- tiems centro Komiteto są tos iki seimui pomirtinės: suomenei, savo šeimynai ir
r suiručių parapijose. Pirm, kurie tvirtino, kad jis tos nariams, suteikta teisė da už Antaną Mickuną Ag. kiekvienas yra daug kaltas
nes lyvauti Centro Komiteto su-, Mickunienei, 112 kp.; už Po- savo kiniui ir protui. Todėl
tegu užimt vargonininko garbės užsitarnavęs,
daug važinėjęs su ]prakalbo-Į smukimuose
Svarius, k, Gaižausk
,lž Teod
kiekvienas privalo užlaikyti
ietą, kandidatas ant vietos
ir Aleksandra vitkp. savo kūną grynai ir stipriai
nuvalo ištirt arba privatiš- mis ir daug prikalbinęs nau-; imančius, skubą ne kataliku B
ir saugoti
jį. Prie pirmo
u budu, arba per Sąjungos jų sąnarių. Kiti gi delegatai | bažnyčioje arba
į /
ii
* •
T11 T R
°
r,t'
A
SulvgičiUs moterystėje be šliubo 1
?
.1 ^5?’
Z ženklo indispozicijos, reik
urmininką: kas iki tam lai tam buvo priešingi.
r
®
‘
Joną Zemenskį, 86 kp., Por- todėl pamyti savo sulyg kū
mi ten užėmė tą vietą ir ko kun. Struckaus, darbuotis nutaria išbraukti iš Susi- tage, Pa., kuris buvęs
per- no priedermę ir daryti visdą priežastis paliuosavo ji Susiv. labui — tai kiekvienoį vienijimo, ir t.t.
senas prirašytas, nutarta Į k{^ kaj sugrąžinus kunuiį
užduotis ir priedermė ir to
įuo tos vietos.
Sesija X.
sugrąžinti jo įmokėtus pini- pilną sveikatą. Jeigu šitai
Buvo apkalbami tilpę dėl nesimato reikalo už
pasidarbavimu Priimta knygų peržiūrė gus. Reikalavimas pomirti-Į įndispozicija paeina nuo pil‘Draugo” skiltyse p. Žem kiekvieną
nės už a.a. Mikolą Tananevi-į vo, rejk tuojaus vartoti Trikalnio ir p. Norkunaičio suteikti garbės sąnarvstę; jimo komisijos raportas.
> nerio Amerikonišką Kartraipsniai. Po ilgam pasi kitaip, kiekvienas sąnarys Knygas jie atradę atsakan čių, atmesta .
čioj tvarkoj vedamas.
Konstitucijos rankraščio! taus Vyno Elixirą. Jis išvakalbėjimui, Sąjungos Sei- butų garbės sąnariu.
sutvarkymui palikta ta pati | lys ir sustiprins kūną, priPriduota
prašymų
komi

nas priėjo prie to išvedimo,
Delegatas p. J. Jaroševi
:ad iš dalelės tie straips- čius aiškino, jog yra ir dau sijos raportas. Nutarta iš komisija. Komisijos pirmi duos jam energijos ir leis at
ninku išrinkta p. J. Vit- likti darbą. Jie sureguliuos
įiai teisingai pakėlė neku giau sąnarių, kurie nema mokėti :
šlos klausimus link vargo- žiau už J. Rikteraitį pasi Marijonai Baliunienei, 7 kauskas. Komisijai suteik-Į grumuliavimą, apvalys krau
Minkų priedermių, taigi darbavę Susiv., priegtain jie kp. Pittston, Pa., pusę po ta teisė, jei matysis reikalas, ją, suteiks naują stiprumai
mirtinės.
pertaisyti ir sutvarkyti at- nervams ir pataisys kraujo
■iština butu. kad gerbiami važinėdami su prakalbomis
Brbonai nors didesnėse pa ir už kelionę nieko neėmę, Valiui Varkalai, 67 kp. skirus konstitucijos straips- cirkuliaciją. Jis privers kė
rapijose paliuosuotų vargo tuomi tarpu kaip J. Rikte-1 <“hicag°, IH., pusę pomirti nius. Komisijos susivažia- penas atsakančiai dirbti, ir
vimo kelionės lėšas ir kons pataisys blogą užsisenėjusį
nininkus nuo pečių kūrimo raičiui kelionė į So. Bosto nes.
b,nei šlavimo bažnyčių ir baž- ną ant prakalbų tapo apmo Vincui Draugeliui, 61 kp. titucijos išvertimo anglų grumuliavimą. Aptiekose.
Duryea, Pa., pusę pomirti kalbon lėšas apmokės Susi Jos. Triner, 1333—1339 So.
■'ytinių skiepų, nes tas paže kėta. Tokiu budu ir kitiems nės.
vienijimas. Konstitucija tu- Ashland avė., Chicago, III.
ltmina vargonininkų luomą. reikėtų suteikti garbės sa
Arba, kad tų parapijų var lia rvstą. Įnešimas paleista Jurgiui Kliučinskui, 61
gonininkai butų apmokami balsavimui ir didžiuma bal kp. Duryea, Pa., 50 dolerių
SPUOGAI
iš jo pomirtinės.
Tek, kad galėtų pasamdyti sų tapo atmestas.
ant veido gadina jo grožį ir aiškumą, taip lygiai
Barborai Venskienei, 116
šitą žmogų dėl tų pažemi Dėl geresnės Susivieniji
kaip debesys uždengia saulę. Delkogi neprašalyti
mo organizacijos nutaria iš- kP- New Haven’ C()lin” Pus^
nančių darbų.
saikų? Tam tikslui vartokie Aknol freckle cream,
kuris padarys tavo odą čystą, lygią, ir turėsi ją be
rinkti
iš
įvairių
valstijų'P
omiltmės
Bet
P
rieš
tai
Prie užbaigimo, likosi perydų, panaikinsi šlakus ant visados. Prityrta per
aitytas pasveikinimo laiš- vice-pirmininkus — organi-;Prival°.. Pasiųsti geresnius
daugel metų. Ar nori būti gražus, ar pajuokimu vi
siems ir turėti veidą šlakuotą — kuriuomi žmonės
as nuo p. K. Vasiliausko iš zatorius. Jų užduočia bus Pa^UflkPmus*
šlykštisi. Jeigu nuo mus crcam’o, vartojant jį pagal
'hicago, III. ir telegramas pagelbėti aplinkinėms kuo- L Vargonininkų . Sąjungai
nurodymą, šlakai neprapuls, grąžiname pinigus iki
o p. J. Kovo iš Water- ponis rengiant prakalbas i išleidimui bažmtinio giydocentui. Užtikrinimas prie kiekvienos bonkutės arba plėčkelės.
Aknol freckle cream kainuoja su prisiuntimu tik $1.00.
iry, Conn. ir galutinai prikalbinėjimui naujų są. .Pnin
^^0 dolerių iš
Spuogai, išbėrimai, šašai, plėtmai ir viskas kas teršia veidą
Jeimas užsibaigė, rinkimu narių. Jų kelionės lėšas ap-i ^auB*klJ centų.
dingsta be atsinaujinimo nuo plytelių Aknol. Yra tai vidurikP* Luzeme, 1 a-» likuliai vaistai, visiškai valantieji kraują labai trumpame laike.
valdybos sekantiems me mokės Susivienijimas, o jų .
Plytelės
Aknol prašalins teršiančius veidą spuogus, o šašus
tams. K. Strumskis iš Brook vardus nutarta garsinti kas s^eTns Lc tė\ų našlaičiams
ant visados. 100 plytelių dėžutėje su persiuntimu kainuoja tik
Į100 dol. iš pomirtinės skylyno likosi išrinktas pirmi savaitė organe.
S ‘daleiskite save apgau-ti. Sergėkitės nuo negerų išbė
rimų.
Nutarta,
kad
Centro
Koriai
J
s
Pini
S
ai
j
ienis
turi
bu
’
ninku, P. Grajuekas iš Bal
Gauti galima tik pas mus. Užsakymą neatidėliokit rytojui
timore Aid., vice-pirm., J. mitetas pasirūpintų atspauz B išmokėti ne antsjk, oet
užsisakykit tuojaus. Pinigus siųskite Money orderiu, krasos žen
ptulgaitis iš AVilkes-Barre, dinti agitatvviško turinio PaKa^ kuopos įeikalatimą.
kleliais ar užregistruotame laiške. Adresą rašykite aiškiai:
AKNOL REMEDY CO., 348 E.15th St, NEW YORK, N. Y.
Pa., kasininku ir A. J. Gu- lapelius, ant kurių taipogi
Paskirta
po
100
rublių
iš
daitis iš New Phiiadelphia, ■ tilptų kuopų ir susivieniji
mą., sekretorium.
Beto, likosi nutarta visi
Eikime ant Kolonijų.
jekretoriaus išlaidžiai, ko
kius jis tin i prie susinėsimų
ant pardavimo
iu Sąjungos nariais ir gaidų
siuntinėjimo, kad butų grąatsišaukite
Įįuann jam iš Sąjungos iž46 PLYMOUTH ST.,
Įo. Tuomi seimo posėdis užPROTOKOLAS
: Suvažiavimo Liet. Varg.
Sąjungos Am., atsibuvu
sio 29 Geg. 1912, Bos
tone, Mass.
(Pabaiga)
adangi Sąjunga jau nekari atjautė gilų kun. V. Visirdos prielankumą ir ne
artą tapo sušelpta jo an
omis ir gavus jo sutikimą,
utarė kun. V. Visgirdą priažint Sąjungos garbės na

Protok. 27-to SLRKA. Seimo

dalimis.

J

HOTELIS

EDWARDSVILLE,

ligtas.

Užsibaigus posėdžiui pirm.
etrumskis skaitė referaįpie muziką, jos išsivys
ią nuo seniausių iki da
(tinių laikų. Skaitymas
Įsi visą valandą laiko ir

PA.

Greitai Palengvins
jeigu sirgdami paprastu arba
neuralgišku gaivus
skaudėjimu
paimsite

Company,

Severos Plotkeles

Mahanoy City, Pa.

nuo galvos skaude*

ii< »>i
ii
Siulija geriausi būdą įdėji <i ii
mui pinigų ir lengviausį bū i i

jimo ir Neuralgijos
(Severą’s Wafers for Headaehe
and Neuralgia)

dą išsimokėjimui mortgadžių
ar vekselių, pigiau kaipo
mokant taupimo fondams.
Męs mokame nuošimčius
ant visų taupinimo depozitų
ir prigelbsime jums įgyti na
mus.
Pradėk su mums taupimo
rokundas ir susipažink.

Plečkutė 25 centai.
Motinos iino, kad liepus kūdi
kių organizmas stiprių vaistų
negali pakelti. Motinos žino, kad
kūdikiams vaistai turi būti ne
pavojingi gryni ir nekenksmingi.

Severos Lašai
Kūdikiams

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

(Severą ’s Soothing Drops)
speciališkai padaromi ir pataria
mi vartoti, kad prašalinus vidu
rių išpūtimą, gazus, traukymus
ir dieglius, kad nuraminus su
niurusius kūdikius ypačiai dan
timis dygstant.
Butelis 25 centai.

Severos
Lexotonas
(Severą’s Laxoton)

yra tai vaistas, labai švelniai ir
lengvai viduriams paliuosuoti. Re
guliuoja laukan ėjimą, taip jau
palengvina virškinimą.

Labai patariam vartoti moterims
ir vaikams.
25 centai plečkutė.

Pirkdami gyduolių visada rei
kalaukite Severos. Parduodamos
isur aptiekose. Jei aptiekorius
neturėtų, rašykite mums.

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,
popierų laiškams rašyti su pasi
skaitymais ir dainomis, su drukuotais aplinkui konvertais, tuzinas
25c., 5 tuzinai $1. Perkupčiams
1000 už $6. Magiškos kazyros su
kuriomis gal išlošti daug pinigų,
$3. Kas norit mano naujo didelio
katalogo, prisiųskite 2c. markę ir
aplaikysite jį, o rasite daugybę
naudingų daiktų.
Naujai išėjo iš spaudos labai
reikalinga katalikams kninga
“Šaltinis”, su puikiais apdarais
kaštuoja $1.50.
Kaip pasilikti
Amerikos piliečiu, įstatymai apie
išsiėmimą pilietiškų popierų, kž ina 35c. Kreipkitės ant šio adreso:
W. WAIDELIS

112 Grand Srreet,

Dr, Alex. O’Malley

Brooklyn, N. L

40 KVORTŲ ALAUS už S1

—SPECIALISTAS—

Nerviškų ir Kroniškų Ligų.
AŠ GYDAU

Bupturą
Be peilio ir
be operacijos
Varikocelę. ..
Be skausming
daktariškų
būdų.
Strikturą...
Be peilio ir
didelių skaus
mų.
Užtrucintą Karują.
Be minerališkų mikstūrų arba
pavojingų gyduolių.
Be pavojingų gyduolių.
Visą išaiškinimą apie mano būdą gy
dymo paduodu tiems ka norės žinoti.

Eipreso Lė
šas Apmokam

Kad geriau pagarsinti musų garsų
“AMBREW” Lagerinį Alų, — męs
nusiųsime į namus “AMBREW” alaus
40 PILNU KVORTŲ ALAUS UŽ $1.00,
ir visas lėšas apmokėsime, kuris yra
visame lygus ir da švaresnis, negu bent
vienas padarytas alus.
Net nei Milwaukee ’s alus nebus švaresnis, nežiū
rint jo augštos kainos.
Užtikrinam,
kad musų alus padarytas iš Miežių,
Malto ir Importuotų Apynių, po užveizda U. S. Pure Food Laws—Šeriai
158 S. Washington St,
No. 22115—A.
Wilkes-Barre, Pa.
NEDUOK BRAVORAMS DIDELIO
Kur lietuviškai ir lenkiškai susikalba
PELNO!
ma ir susirašoma.
Leisk mums parodyti kaip. Męs esame
prityrę alaus darytojai ir parodysime,
kaip padaryti alų savo namuose už du
centu kvortą. Sutaupinsi daugiau 100
nuošimčių Bravoro pelno. Tikrai tiesotai; tereikalauja kelių minutų darbo.
LIETUVIS GYDYTOJAS.

ŪR. ALEX. O’MALLEY

BNNDYK VIENA KVORTA ALAUS DYKAI

DR. J. W. ZIGMANTĄ

Gali jį tyrinėti, kaip tau patinka, ir
jeigu negeresnis už bent kokį butelinį

185 So. Washiogloo si. WilkM-B>r» Pa.
Nes.ni.1 baigęs medicinos mokai, , —,..... ......... T. —T_„ užsakymą šiandien
Philadelphijos universitete, Da- ir męs išsiųsime “AMBRE\V”
bar atidarė čia savo ofisą ir
40 KVORTŲ ALAUS UZ $1.00
priiminėja ligonius
Offlso valandos:
Iš ryto nuo 8 iki 10
Fo pietų nuo 1 iki 3
Vakare nuo 6 iki 8

Visos ekspreso lėšos apmokamos į visus
valstybės kraštus. 120 kvortų už $2.70.
Veltui Knygelė “Sekretai Alaus Darymo Namuose’’ kas tik prisius savo
adresą.
! AMERICAN PRODUCTS CO.
1548 American Bldg. CINCINNATt, O.

j
!
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I

BLOGAI, KAD
VOKIETIJOS JURININKAI |

|ems vargonininkams ki

NEGALĖJO ATSILANKYTI ČIONAI. :Į

li patiko, ką reiškė gaisus
rankų plojimas.
(Seimo vedėjas

i
Jie linksmai “prisisriaubė” New York’e “Hoffbrau liaus’oj”, “Kaiser- £
hof5e55, “Luchovvs” — bet jeigu jie butų atvažiavę į \Vilkes-Barre’us, kaip $
skirtingą nuomonę jie turėtų apie Amerikos Alų.

A. Radzevičius.
Sekretorius J. Mikutavičia.

Stegmaier’as, Bartels’as, Franklin’as ir Lion’as padarė tikrai “Gintarinii
Oregon’o valstijoje keti
nama įvesti mažiausiųjų užnokesčių sistemą. “Ameri-

|an Federation of T.abor.
tusprendė, kad vyrai privagauti nemažiau, kaip 2.50
dienos darbą, moteris
1.65. o vaikai nemažiau,
15 centu už valanda. Šiįstatvmas bus pervary
to’ lcgaislaturą iniciatiklin.

Vienas geriausių ir sveikiausių gyvenimo vietų yra ukėje. Oras geriausias ir tei
singiausias daktaras. O kur gi galėtų Imti sveikesnis ir tyresnis oras, jei ne ukėje?
Ar negeriau būti pačiam savininku, negu dirbti pas kitą kur fabrikoje? Kiek sužei
dimų ir mirčių visai bereikalingų pasitaiko, bedirbant f;,brikoje? Vieta lietuvių ko
lonizacijai rytų krašte jau parinkta. Jinai užima 9 pavietus Ne\v York valstijoje, 7
pavietus Ne\v Jersey valst., 3 pavietus Conneetieut’o valst. ir 1 pavietą Massaehussets valstijoje. Kolonizacijos vieta guli ten, kur visų minėtų valstijų kampai į kmvą
sueina. Ten jau ir yra bandoma lietuvius apgyvendinti. Pradedame kolonizaciją nuo
Putliam ir Orange pavietų. Ten labai gražios vietos, arti geležinkeiųl.
Norintieji pirkti arba parandavoti ukes, gali kreipties į “Draugo” Redakciją.
"V4’ 1

Vandenio”, prieš kurį New Yorko alus turėtų tik paraudonuoti, jeigu alus
gali raudonuoti.

Kodėl nepasiųsti Vokietijos admirolui po skrynutę nuo kiekvieno minėtų
bravoru» su šio miesto komplimentais?
A
Aš nuoširdžiai patariu miesto tarybai tai apsvarstyti.

LOUIS ROSENTHAL
ANT KIRBT'S

r

tai jį gali paremti savo bal
sais progresistai republikonai, kurie dabar laikosi už
Rooseveltą.
Demokratų
tvirčiausias
kandidatas yra
Champ
Clark’as, kongreso prezi
dentas. Bet prieš jį stoja se
nas ir labai įtekmingas deinokartų vadas William Jennings Bryanas. Tatai kuris
perlaimės kandidatūrą,
anksti butų spėti.

i-mo pusi.)
PIKNIKAS.
jo kandidatūrų.
Homestead’o ir apielinkės
Hek vienų Roosevelto ša
Lietuviai tėmykite!
"liniukų pasirįžimų dauguma
Piknikas 38-tos S.L.R.K.
konvencijos delegatų aštriai
A. kuopos pagelbinio sky
nupeikė ir rooseveltiniai vi
riaus atsibus Homestead’o
same pralaimėjo. Kada Roo
seveltas pasijuto pergalėtu,
Parke, panedėlyj, 1 d. lie
pos, 1912 m. Prasidės 9 vai.
jis veikiai suagitavo savo ša
ryto. Įžanga į parką vyrams
lininkus, kad šie demons50c., moterims 25c.
trativiškai apleistų republi
Atvažiavusieji iš aplinki
konų konvencijos butą, ką
nių Homesteadan lai išlipa
jie ir padarė, išskyrus kele
tą, kurie laukė paskutinių
iš strvtkario kertė Amity ir
ITALIJA.
konvencijos rezultatų. Bal
Eighth avė. ir paima strvtAštriai
kritikuoja
valdžią
karį einantį į kalną pro ai
suojant kandidatą į prezi
dentus nuo tikrosios repub kariumenės reikalams pa rių bažnyčią.
likonų partijos balsai išpuo švęstas laikraštis “Esercito Užprašo iš Pittsburgo ir
lė taip: Prezidentas Taftas Jtaliano”.To laikraščio nuo visų aplinkinių lietuvius ir
gavo balsų 561; Rooseveltas mone, tai valdžia esanti kal lietuvaites į šitą puikų pa
—107; Senatorius LaPole- ta tame, kad neprižiūri pri silinksminimą.
tte—41;
Cummins—17; derančiai karo reikalų TriKomitetas.
Hughes—2; susilaikė nuo pelise, ir kad ten stovinti
balsavimo (tikrieji roosevel-j italų kariumenė visai nė
DIDELIS PIKNIKAS.
riniai)—344; nepribuvo—6. narsiai kovojanti su TurkiJames S. Sherman, kandida jos kariauna. Minėtas laik Bus laikomas 7-ą dieną
tas ant vice-prezidento, gavo raštis pataria valdžiai at liepos, Harvardo Parke.
daugiau balsų ir už prezi šaukti nuo karo lauko ka Prasidės pirmą valandą po
dentą Taftą. Tokiu budu, riumenės vadą, generolą pietų. Parkas yra puikiau
rodos, kovą už kandidatūrą Canevą ir jo vieton paskirti sias ir didžiausias visame
taip Tafto ir Roosevelto tu kitą, drąsesnį ir energiškes- Clevelande, apaugęs me
rėjo pasibaigti. Vienok ne- nį. Gi gen. Caneva esąs di džiais, pievomis ir su dau
taip mąstė karštakraujis delis bailys, dėl to netinkąs gybe upelių.
Gros lietuvių benas ir bus
pulkininkas
Rooseveltas. vadovauti mūšiuose.
kitoki
pasilinksminimai.KaUžsidegęs iš savo nepasise Laikraštis priduria, kad
kimų jis veikiai surinko sa Italija daugiau pasitikėtų ras 55-tos gatvės, ant kurio
vo pasekėjus, nusirandavojo ant savo kariumenės ir ne- yra parašyta “through” at
salę ir atidarė savo tautišką taip atidžiai tėmytų, ką kal veža prie pat Parko ant E.
“konvenciją”, kuri ir nomi basi kitos Euorpos valsty 49th and Fleet avė.
navo pulkininką Roosevel bės. Kitaip karas niekad ne (t27) Užkviečia Komitetas.
tą į kandidatus ant Suvie pasibaigsiąs ir tik nuvargįnytų Valstijų prezidento siąs Italiją. Norint veikiai
nuo
“neprigulmingosios” karą užbaigti, būtinai rei Vargonininkas Lietuvis.
rooseveltinių partijos. Bet kią sumušti Turkijos armi Atvažiavęs iš Lietuvos,
tai dar negalas. Roosevelto ją. Spėjama, kad tą straips j ieškau vietos už vargoni
partija dabar pradės kam nį parašė koks augštas karo ninką. Savo amatą suprantu
paniją išanujo ir rugpiučio aficieras, kuris gal pats gei gerai. Galiu vesti chorą grimėnesyje turės savo “parti džia karu vadovauti.
garijoniškai. Turiu paliudi
jos” tikrąją konvenciją, ir, Žinoma, toks paukvatini- jimą nuo Kauno vargoninin
anot Roosevelto, jeigu “par mas sumušti turkus ir už kų kursų. Esu nevedęs,
tijos” konvencija išsirinks baigti karą, valdžiai labai 22 metų senumo. Jeigu ku
sau kitą kandidatą, jis vei patinka. Bet nepaisyti Euro ris iš Gerbiamųjų Klebonų
kiai atsisakysiąs nuo kandi pos “galybių” — taip-gi pa norėtų atsišaukti, meldžiu
datūros.
vojinga.
kreipties šiuo antrašu:
Taip tai atsidėkoja p.
Antanas Visminas,
Rooseveltas savo geradarei
129 Hope St.,
ir globėjai, republikonų par
t 26
Brooklyn, N. Y.
SKAITYTOJAMS.
tijai. Nes tai buvo republi
konų partija, kuri davė pro
gą Rooseveltui taip augštai Šiomis dienomis išsiunti
First National
pakilti ir įgyti visuomenės nėjome paraginimo atviru
BANK,
įtekmę; ačių republikonams, tes visiems tiems skaityto
jams,
kurių
prenumerata
bu

PLYMOUTH, PA.
kad Rooseveltas turėjo lai
UŽDĖTA 1864.
mę būti New Yorko valsti-Į vo pasibaigus. Todėl mel
jos gubernatorium, laivyno džiame Gerbiamų “Draugo’ KAPITOLAS $100.000.00
ministerio sekretorium, Su Skaitytojų, kurių prenume PERVIRŠIS
$250.000.00
vienytų Valstijų vice-prezi- rata pasibaigs, tuojaus ją at Didžiausia ir saugiausia
dentu, net dvi tarnysti pre naujinti, nes kitaip privers Banka mieste.
zidentu ir užimti keletą ma ti busime sulaikyti laikraš
Moka 3 nuošimčius riu»
žesnės svarbos politikos urė čio siuntinėjimą.
do vietas. Tr už tas visas ge “Draugo” Administracija. sudėtų joje pinigų.
radarystes, šiandien Roose
veltas atsimoka republikonų
partijai tuo, kad drasko ir
BUK
griauja tą pačią partiją, ir
VYRAS
vis tai daroma neva tos ne
laimingos
pirmvnžangos
vardan.
Tečiau laikas parodys, ar
Vysai Dykai Del Viru
Rooseveltas kovoja už me
Ta knvga yra stebuklinga ir siustą yra tyk dėl vyru.
namą pirmynžangą, ar tik
Knyga ta prastais, suprastais žodžiais pasaka kaip gal
už savo asmeninį “big
atgauti vyriškumą, isigyditi nuo uznuodijima krauja
arbasypill, nubiegima sieklos, patrotitu stypribe, pučkus
stiek”. Pamatysime.
ir
kitus išmletimua,
negromulavima,
patrotitu
stypribe, pylva, kiapenu, inkstu ir pūsles ligas, rumaŠalia pasibaigusios retizma, gonorrhoea arba triperi, naujai igautas lygas,
strietura irvysasvyra lygra, gal būti išgidotras aava
puHlikonų konvencijos, pra
namuse privatiškai, slapta ir labai pygjai.
•
Ta, dykai Įgauta knyga* pasakis jums kodėl jus
sidėjo demokratų tautiškoji
kentat Ir kaip galėt galutina] isigyditi. Knyga ta yra
konvencija Baltimorėje.
krautuvč žinios, katrua turo žinoti kožnas vedei arba
nevedes vyras. Ta knyga yra parakta par Daktara,
Demokratai
didžiavosi,!
katras atsydave ilgo lajka tyrinėjam tu, apecijaliaku
lygu. Temvkit, jog ta knyga yra siustą r»~*i dykai,
kad jų konvencija, bus “pa
užmokam už pačto, ing užpečetita konverta. Nes’usk
nekokiu piningu, tyk parašik sava varda, ir adreaa vnt
vyzdžio konvencija”. Te
žemiaus paduotu kuponn, katrų siusk mums šendena.
čiau kas buvo republikonų
DYKAJ GAUTOS KNYGAS KUPONAS.
DR. JOS. LISTCR A C0.. L 105 22 Fiftfc Anaa.. Ctk.,.:
konvencijoje, to galima lauk
Godotina* Tauiistv: Pagal Taminto* pritadlejna, ai aorlečJau
JogTamiataprialcatamet man vyaal dykai všna jutu kaygadėl vyra.
ti kartais ir demokratų
konvencijoje. Nes ir tarp
Vardas.
demokratų aspirantų į pre
Adrraaa;................................................................... Rtrltas.
zidento kandidatus yra bent
keli, o visi jie nori laimėti;
REKOMENDUOJAME MUSU NAUJA AUKSINĮ 23 AKMENŲ
gi kas svarbiausia, kad ir
GELEŽINKELIO LAIKRODĖLĮ.
demokratai taip jau yra pa
I
Auksiniai, paauksuoti ir kitoki su 23
—
akmenimis, parduosime 10,000 vadina
sidalinę į progresistus ir
mą ‘‘Accuratus’’ laikrodėlią tiktai už
16.75 žėdną.
Tie grąžąs laikrodėliai
konservatistus, kaip ir repuikiai išrėžyti, dubeltavi lukštai, ge
publikonai, tik ligšiol jie ra
rai laiką rodanti, labiausiai keliauninką
naudojami, kurie turi daboti laiką, mo
miau užsilaikė. Tūli demo
teriški ir vyriški, gvarantuoti ant 20
metą. Tikrai grąžąs laikrodėliai, aekratai tvirtina, kad tik proėda bus nei draugams tokį parodyti.
gresista demokratams nomi
nori turėti gerą dziegorėlį, tai
Jštaieigųmusą
pasiūlymas: Męs sesiąsime
navus į prezidentus galima
-šitą laikrodėlį kiekvienam G. O. D. už
$5.75 ir ekspreso kaštus dėl peržiūrėji
bus laimėti lapkričio mėne
mo. Jei nepatiks, nemokėsite nei cento.
sio rinkimuose. Mat tikima
Męs liekuojama viską. Auksinis gran
dinėlls duodasi dykai su laikrodžiu.
Adresas:
si, kau jeigu demokratų kan
EICRIJnOR WATCH OO. DEPT (W. CHICAOO Il.I.
......... . .. 11 ■ UI Ht 111
didatas bus iš progresistų,

50,000
KNYGŲ

Norintieji Moksli lietiniai, Tžmyklts!
“ŽMONIŲ KNYGYNAS“ - 8 KNYGOS UŽ RUBLI

JUOZAS CEPANONIS
LIETUVIS AGENTAS.

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

JUOZAS ČEPANON1S,
32 Slocum Street,

Edwardsville, Pa.

Tel. Bell 9137—J.

First National Bank
PUBLIC SOUARE

Daugumas žmonių mano,
kad visi alus yra vienodi,
kol jie pabando

Wilkes-Barre, Pa.

Stegmaierio
KAPITOLAS $375,000,00 GOLD
MEDAL
Perviršis ir nepa
dalyta nauda
490,000.00
Export Beer
UNITED STATES DEPOSITARY

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

THE LACKAWANNA
Parankiausi geležinkeliai Europea keliaujantiems. Linijos suei
na prie Trane-Atlantiškąją laivą. iji
Nebrangiai perdavinėja bagažą
ir pervaža pasažierius.

tada jie stebisi, kodėl kiti
netokie.
Užsisakyk skrynutę į na
mus šiandien. Veikiai nuve
žam.
Gryno maisto ženklas ant kožnos
skrynutės.

STEfilAffiR HREV1N« CO.
Naujas Telefoaas 977; Bell 422.

Seinuose, Suvaiką gub., leidžiama
katalikiškas “Žmonią Knygynas’’, t. y.
žmonėms skiriami naudingi raštai, ku
rią per metus išeina 8 knygutės. Kny
gutės rūpestingai parengtos, žmonią
supratimui pritaikytos, o turinys gana
įvairus. Štai perniai 1911 metais išėjo
tokios knygutės:
1. Pasaulio pradžia. Šioje knygutėj
plačiai ir suprantamai parašyta apie
pasaulio sutvėrimą, kaip mokyti žmo
nės mano apie pasaalio atsiradimą ir
kaip mus apie tai mokina šv. musą ti
kėjimas. Išsiplatinus dabar labai klai
dingoms nuomonėms apie pasaulio su
tvėrimą, labai butą naudinga tą kny
gutę perskaityti.
2. Apie orą. Šitoje antroje knygutė
je gražiai ir suprantamai aprašyta
oras, šiluma, vėjai ir kiti indomus da
lykai, kurie apsireiškia ir dedasi ore.
Knygutė labai indomi. Perskaičius ją
daug žmogui paaiškėja dalyką, kurie
kartais čia-pat ore dedasi, o vienok
žmogui palieka nesuprantama.
Verta
knygutė kiekvienam pasiskaityti.

čia išparodoma, kad Jėzus Kristus ti|
rai yra Dievo pažadėtas Mesijas ir ki
Jisai yra Dievas. Kiekvienas katalik|
privalo kuogeriausiai pažinti savo
ganytoją ir Mokytoją. Šioje gi kny
tėję, nežiūrint kad maža, bet dacl
daug randame reikalingą katalikui ap
Išganytoją žinią.

7. Apie dūšią.
Bedieviai sako, k
žmogus dūšios neturi. Taigi čia ir išp
rodoma, kad žmogus nėra gyvulys, k
žmogus turi nemirštamą dūšią.
8. Vysk. Antanas Baranauskas. A.
Vysk. Antanas yra žinomas visoje L:
tuvoje. Kas šiandien negieda jo sūdė'
giesmią, kas nedainuoja jo gražią d
ną, kurios sugraudina lietuvio širdį
paragina mylėti savo kalbą, savo ša'
Galima sakyti, girdėjo visi lietuviai
pamokslus, nevieną ir padirmavojo. Tl
dėl būtinai reikia žinoti visą jo gyv
nimą, darbus, o daug jisai ir nudirbj
Minimoje gi knygutėje kaip tik ir y;
aprašytas a. a. Vysk. Baranausko
venimas nuo dienos gimimo lig mi|
čiai. Ypatingai naudinga pasiskaityti
knygelė jauniems vaikinams.

3. žmogus ir žmonią giminės.
Tre
Vienas mokytas profesorius rašyi
čioje knygutėj, kaip ir pats vardas pa
rodo, aprašoma yra žmogus ir žmonią mas “Vadove“ apie šias knygutes
giminės, t. y. kiek yra žmonią, kokios žiai atsišaukia, o kai-kurias labai
žmonią veislės, kalbos, tikėjimai, už giria.
siėmimai ir t.t.
Visos čia paminėtos aštnonios
4. Senovės Istorija. Si knygutė yra į 8«tės galima gauti “Šaltinio’’ knyg
parašyta labai lengva ir gražia lietuvią Į ne už 1 r°- 50 *ap- 8U nusiuntimu B
kalba. Joje skaitome apie praėjusią ži-1 muo«na.
lą senovę, dar prieš Kristaus užgimimą, . . lemeJ.
išeis. 8 knygutes. Bus
apie Egipto, Grecijos, Rymo ir kitas pal
mdomią ir saudingą es kai
tymą. Kas dabar užsisakys ir atsiąs
buvusias žymias karalystes.
rb., tas už tuos pinigus gaus visas šil
5. Lietuvos atgijimas. Šita knygutė metą 8 knygutes. Kas užsisakys “žirni
supažindina skaitytoją su tai, kaip nią knygyną’’ šiems metams, tasai ga
Lietuva buvo pačią lietuvią užmiršta lės gauti ir pereitą metą augščiau pa
ir kaip paskum atsirado mokyti vyrai, minėtas 8 knygutes tik už 1 rb. Taiti
Lietuvos tėvynės mylėtojai, kurie išmo už 2 rb. galima gauti net 18 graži]
kino ir sužadino lietuvius mylėti savo knygučiąl
Norintiems mokslo žmc
tėvynę ir kalbą. Kaip miela pasikalbė nėms tikrai verta šiuomi pasinaudot^
ti ar atsiminti jaunas dienas, taip ma
Tiems, kurie šiemet “Žmonią Kny
lonu skaityti apie Lietuvos atgijimą, gyną’’ užsisakė, pirmutinę knygutę jai
apie lietuvią susipratimą.
siunčiame. Antrą knygelę jau baigiam*
6. Jėzus Kristus. Labai svarbu yra spausdinti ir už dvieją savaičią išsią1
perskaityti šita knygelė katalikui. Nes sime.

Užsakymus ir pinigus reikia siusti šiuo adresu:

The Road of Anthracite Plymouth National “Šaltinio” Knygynas, Seinai, Suvalkų gub., Russial
(Kietąją anglinią kelias)
Trumpiausias kelias į Buffalo.
Tiesiai į Seraatoaa ir Anglią
Sritį. Tarpe New Yorke ir Bu
ffalo penki traukiniai kasdien.
Tarpe New Yerke, Chieago ir
Vakarą keturi traukiniai kasdieaiį:
Tarpe Nev Yorke, St. Leuis Ir
Pietvakarią, kasdien.
Tarpe visą vietinią Punktą auelatinis ir parankus sosinsiimas.
Artymesnią in formaciją apie kai
nas, tratikinią bėgiojimą, ete.,
iB
kreipkitės pas
savo rištinį agentą arba rą

žykite pas:
George A. Onllen,

Passenger Traffic Manager,
90 West Street,

BANK.
Kafltelu su perviršiu
$165.000.00.
Šitoji Banka prižiuroma
Suvienytųjų Valstijų val
džios. Moka 3 nuošimčius
nuo sudėtų pinigų. Galima
susišnekėti lietuviškai.
G. N. Postlethwaite,
iždininkas.
Mandagus patarnavimas.

New York.

Lietuviu Advokatas.

Jonas S. Lopatto
Wilkes-Barre
47-48-49 Bennett Building,
Deposit & Savings
Wilkes-Bare, Pa.

BANK,
71 PUBLIC SQUARE,
WTLKES-BARRE, PA.

Kapitolas
Perviršis
Depozitai

Norintieji pasiskolinti pinigu
ant pirmo mortgage, arba pirkti
namus lai kreipiasi.
Office New Telephone 37.
Residence 1100.

$150.000.00
500.000.00
2.700.000.00

-NAUJA KNYGA-

Moka 3-čią nuošimtį nno sudėtų
Joje pinigų.

BIBLIJA

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

arba šv. Raštas išleistas.
Tik vienas šitas šventraštis yra
katalikiškas.

Kaštuoja $2.15 persiuntmui.
Adresas:

ALBERT G. GROBLEVVSKI,
Savininkas ir Fabrikantas Geriausių
“LIETUVIŠKŲ—LENKIŠKŲ VAISTŲ. >»
GERIAUSIA
GYDUOLĖ:
NUO
STRĖNŲ BKAUBAJTMO, DEGI
MO KRUTINĖJĘ,
GALVOS 8KAU-

MĖŠLUNGIO
SKAUSMO KRU-j
TINEJE NUO
PATRŪKIMO
AZMA ARBA
DUSULIO

DfeJIMO

ŠTYVUMO
SPRANDO
SKAUDĖJIMO
ŠONUOSE
RANKŲ IR
KOJŲ.

KATAMOS,
UŽBĮŠALDYMO,
NEUEALGUOS;
NUO
GERKLĖS
SKAUDĖJIMO,

Ypatingos Gyduolės.
Jeigu sergate užsisėnėjusiomis ligomis nuo kurią negali pagel
bėt nė daktarai nė ligonbučiai, arba paslaptingomis ligoms, aprašykit man savo nesveikumą gerai ir aiškiai (be užslėpimo) nes
čioa eina ne tik apie tavo sveikatą, bet labai tankiai, ir apie tavo
gyvastį (Atsiminkit, jog kiekvienas garbingas daktaras užlaiko pa
slaptį kaip ant išpažinties). Užtai nesigėdyk ir nebijok, rašyk tei
sybę, o mielai suteiksiu rodą ir prisiąsiu geras gyduoles pagal tavo
ligą su nurodymu kaip reikia jas vartoti, už prekę labai mažą. Rei
kia rašyt laiškus stačiai pas mane pridedant visados 2e. markę ant
atsakymo, nes kitaip negausit atsakymo. — Teipgi męs reikalauja
me gerą agentą kiekviename dideliame mieste ir ją aplinkinėse.
Agentai nuo Lietuviškai-Lenkišką gyduolią gali uždirbti nuo 50
doL iki 150 dol. ant mėnesio. Uždarbį duodame kuogeriausią. Taigi
rašykite reikalaudami agentūros. Kiekvienas lietuviškas štornikas
teipgi privalėtą užlaikyti visada musą puikias Lietuviškas gyduoles
savo Storuose ant pardavimo, kad musą tautiečiai reikalaudami ga
lėtą pas kiekvieną nusipirkti ir nereikalautą išduoti pinigus dova
na kokiems nors apgavikams tose aplinkėse. Štornykai, rašykite
pareikalaudami gyduolią, nes geras uždarbys ir parduokite musą
tyras Lietuviškas gyduoles, kuriąs męs gvarantuojame.
Rašykite
po antrašu:

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

Rev. S. Pautiesius, Shenandoah. Pa.

DIDIS GYDYTOJAS

Dr. IGNOTAS STANKUS M. D.
Oydo pasekmlngiausiai visokias Il
gas ; vyrų, moterų, valku ir daro vi
sokias operacijas. Su geromis lekarstomls jo paties sutaisytomis. Dr. Igno
tas Stankus Jau šimtus žmonių išgydė
katrie paliko ant visados sveikais, Un
ikalusis Ir jam dėkingi. Jis yra Vie
natini* Tikras Daktarai Lietuvią Phi"
ladelphijo], pabaigęs daktariškus mok
slus Indianos Universitete ir baigęs di
džiųjų daktaru mokslą, The New York
Post Graduate Medicnl Rchool and Ilospltal.

Iš Daugelio Padėkavonių

DRAUGO”
&

O,
v;
Kelias Čia Patalpiname.

Aš Jurgis Lukošcvlče, 128 E. Superior st., Chieago III., buvau labai
nlabnas Ir turėjau kosulį, net buvau pametęs nudėję būti sveiku, bet kuo
met atsišaukiau pas Dr. Ignotą Stankų, jis už pirmo p'isiuntlmo gyduo
lių mane išgydė. Dėkavoju širdingai Ir siunčiu ž 2.00dovanu gastinčiaue.
M. Navlokls, 5 Lincoln st, Brigbton, Mass. rašo ta'p: Rašau šiandien
laišką daktarui Ignotui Stankui su dideliu llnksmundi, knd man sugrąži
no sveikatą. Labai dėkavoju. Skausmas krutinėję, e rėnnoea ir sunkus
kvėoavlmas jau austojo, spuogai Ir plėtniėa nuo veido baigta gyti
Širdingai dėkavoju sš Jonas Požėla savo tautiečiui daktarui Ignotui
Stankui už Išgydymą augančius guzus kakle ir sugrąžinimą vyriškumo
1601 Wlnter at, Philadelphia, Pa
Turiu daugybę padėkavonlu nuo merglnn Ir motėm nž išgydymą nuo
neregullarišku mėnesiniu, baltųjų tekėjimu, skaudėjimo strėnų ir kojų.
Čia padėkavonės patalpintos su daleldimu pačiu 1 goniu. Kiti visi yra
užlaikomi slaptybėje
APSIIMU pasekmingai IŠGYDYTI.
Nuo reumatizmo, skaudėjimo Ir gėlimo sąnariu, kaulu, strėnų Ir šonu;
nuo visokiu Ilgu, nžkletėjlmo Ir nedlrbimo viduriu, Išbėrimo, kūno nie
žėjimo, visokiu spuogu, dedervinių, slinkimo plaukn, galvos skaudėjimo,
nuo ligos širdies, Inkstu, plaučiu, kepenų. Nuo visokiu nervišku Ilgu, ne
uralgijos. drebėjimo sąnariu, nemiegojimo Ir išgpščlo, nuo greito nuilsimo
Ir sunkaus kvėpavimo, peršalimo ir nuo visokiu slogu. Nuo visokiu už
krečiamu lytišku Ilgu Ir visokiu kitokiu nusilpnėjimu sveikatos. Taip gi
nno visokiu moterišku Ilgu, skausmingu Ir neregullarišku mėnesiniu,
baltųjų tekėjimu Ir gumbo Ilgu.
Visi ligoniai kreipkitės paa daktarą Ignotą Rtankn ypatiškai arba laišku
be skirtumo, kaip toli gyvenate Amerikoj, Anglijoj, kanadoj Ir kitose ša
lyse, o apturėslt širdingą rodą Ir pagelbą.

DR, IGNATIUS STANKUS, M. D.
1210 So. Broad st., Philadelphia, Pa.
Offlso
) Nuo 9 Iki 1 po pietų Ir nuo 7 iki 9 vakare.
Valandos j Nedėltomls nuo 1 Iki 4 po pietų.

SPAUSTUVE

NAUJAUSIA, DI DŽIAUSIĄ IR GE-

-

RIAUSIA GREITAI ATLIEKA

ĮVAIKIŲ ĮVAIRIAUSIUS DARBUS

SPAUDINI
PIGIAI
KONSTITUCIJAS, PLAKATUS, TIKIETU8,

UŽKVIZTIMUS IR KITOKIUS DARBUS
RAIDfiS STATOMOS DIDELE—NAUJAUSIOJO PATENTO—MAŠINA “LINOTYPE“
ADRESUOKITE

<< DRAUGAS”

314 EL M.riti Si

Wille.-B.rre. Pa.

