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bi seauton” tai yra “pažink
pats save”. Tąją savęs pa
čių pažintį męs įgysime
svarstydami žmogaus pri
gimimą ir jojo garbę.
Kas gi tad yra žmogus ?
Musų atsakymas jums jau
Evangelija
yra žinomas. Žmogus yra
prakilniausias ant žemės su
VIENUOLIKTOJI NEDĖ- tvėrimas, kuriam Dievas
LIA PO SEKMINIŲ.
pavedė valdžią ant visų sa
Lekcija. I Kor. XV. 1— vo rankų darbų. K
10. — Broliai: Apsakau prisiveiziu nesuskaitomai že
jums Evangeliją kurią jums mės tvarių daugybei, paste
apsakiau, kurią priėmėte ir biu, kad vienas tarpe
kurioje stovite. Per kurią ir yra valdovas tai yra — žmo
išganymą apturite: Kokiu gus; jis yra išaugštintas ant
budu jums apsakinėjau, jei jųjų visų kaipo karalius.
gu atmenate ir jeigu ne dy Tačiaus, kaip pastebiu, jojo
kai įtikėjote. Nes pirmiaus galybė talpiuasi ne kūno jie padiaviau jums, ką patsai goję, ne vikrume bet išmin
,*
gavau, kad Kristus numirė tyje; tuo privalumu jisai iš
už nusidėjimus musų pagal siskiria iš visų žemiškųjų
rašto, kad yra palaidotas ir sutvėrimų ir lyginasi su
kad trečioje dienoje kėlėsi dangaus aniuolais. Kasgi to
iš numirusių pagal rašto; liau yra žmogus? Kas jis
kad regėtas yra nuo Cefo, o pats savyje? Jus jau m
paskiau nuo vienuolikos. mažens žinote, kad: “Žmo
Potam regėtas buvo dau
gus yra tai išmintingas su
giau nekaip nuo penkių šim
■
Kun. V. Vizgirda,
tvėrimas, sudėtas iš nemir
tų brolių vienu kartu, iš ku
Lietuvių šv. Trejybės
tinosios dusios ir nemirtino rių daug iki šiolei gyvena,
jo kūno ”
nekurie užmigo. Paskui bu
vo regėtas nuo Jokūbo ir Kuomet sakome kad
nuo visų apaštalų. ’ Pasku gus yra “sutvėrimas”,
čiausiai regėjau aš pats kari nurodome jojo pradžią: jis
po vėliau gimęs. Nes aš esu yra Dievo rankų darbas, su
SUVIENYTOSIOS VALS
tvertas
Dievo
paveikslan
ir
visų mažiausias tarp Apaš
TIJOS.
talų, kursai neesu vertas, panašumam
Dienraščiai pakėlė tokį
kad bučiau vadintas Apaš Kadangi Dievas mane su
1 riukšiningą protestą prieš
talu, kadangi persekiojau tvėrė ir be Jojo aš negyven
demokratus, kurie pasirodė
Dievo bažnyčią. Bet iš my- čiau, tai argi iš to neišeina,
priešingais Amerikos laivy
listos Dievo esu tuo, kuo esu kad aš visiškai nuo Jojo pri
no padidinimui, kad kongre
ir malonė jo manyje nebu guliu? Kad aš Jam priklau
sas galu gale pristojo pave
vo tuščia, bet daugiau dir sau kaipo veikalas darbi
lyti šįmet pastatyti vieną
bau už anuos, visus, tiktai ne ninkui jį atlikusiam? kad aš
Šarvuotį. Laivyno užtarėjai
aš, bet mylista Dievo su daugiau nuo Jojo valdžios
LIETUVIŲ BAŽNYČIA WILKES-BARRE, PA.
reikalauja būtinai dviejų
manim.
priguliu nei kūdikis nuo tė
šarvuočių.
Viena gražiausiųjų Amerikos lietuvių bažnyčių, yra šv. Trejybės bažnyčia Wilkes-Barre, Pa. Atsiėjo jinai
vo
arba
vergas
nuo
savo
Evangelija. Mor., VII. 31
Ir vėl visos Amerikos akįs
65 tukst. dol. Yra visa spaustųjų plytų. Draugijos ir atskiri aukotojai sudėjo langus, suolus ir šiaip visokius
viešpaties?
-—37. — Anuomet, išėjęs Jė
yra
atkreiptos į Chicago ir
įtaisymus. Prie progos galima paminėti, jog wilkesbarriečiai yra vieni duosniausiųjų bažnyčios reikalams lietuŽmogus
yra
“
išmintin

zus iš rubežių Tyro, atėjo
į Teodorą Roosevelt’ą. Pa
vių Amerikoje.'
gas
”
sutvėrimas;
tai
yra
ap

per Sydoną pas marias Ga
žangiųjų partijos konvenci
dovanotas
protu,
turintis
iš

lilėjos, per vidurį rubežių
_
lės palengvinti persekioja kantį nepaprastą atsitiki ri, po kelis, iš įvairių kitų ja tapo atidaryta Chicago’s
mintį,
sugebantis
kalbėti
ir
Dekapoleos. Ir atvedė pas
iKafolikiškosŽi
miems indijonams. Berods mą vietinėje šv. Tomo baž tautų. Buvo taipgi vienas “Coliseum’e” 5 d. šio mėne
jį apkurtusį ir nebylį, o mel išreikšti savo protą pavir
jaunas juodveidis (negras). sio. Pennsylvanijos atstovas
misijos seniau gyvavo, ana nyčioje.
dė jo, kad ant ano uždėtų šutiniškai. Protu, šia puikia
Viskas iškilmingai užsi Flinn išsireiškė, jog pažan
me krašte, bet užėjus viso Panedėlyje, 29 d. liepos,
ranką. Ir, paėmęs jį nuoša Dievo dovana, žmogus, iš
baigė su palaiminimu Švč. gieji nėra trečioji partija,
liai nuo minios, įdėjo savo vienos pusės skiriasi nuo Phialdelphietis apdova kioms politiškoms suiru pusiau dešimtą iš ryto, aky- Sakramento ir giedojimu kaip tai paprastai yra skel
vaizdoje J. M. vyskupo Dopirštus į ausis jo, o nuspjo gyvulių iš kitos gi susigimi notas popiežiaus. James J. tėms, išnyko.
hvmno “Te Deum Lauda- biama. “Męs paimsime re
vęs dasilytėjo liežiuvio jo. niuoja su aniuolais. Bet, Ryan, iš Philadęlphijos, ta Katalikės priima žydų ti nahoe iš Wbeeling’o, kuris
publikonų vietą” — pasakė
Ir, paveizėjęs į dangų, atsri žmogus, savo prigimimu, su po apdovanotas šv. Tėvo šv. kėjimą. Atsivertimas Ne\v atvažiavo čia dirmavoti, at mus — Tave, Dieve, Gar- jis reporteriams. Tarybo
Thomasietis.
duksėjo ir tarė jam: Effeta, dėtu iš sielos ir kūno, ski Gregoro kryžium už gausias York’o negro Rufus’o L. siliko iškilmingos šv. Mišios, biname
mis diriguoja pats Roose
tai yra: atsidaryk. Ir tuo riasi ir nuo aniuolų, tų gry dovanas katalikų bažnyčiai. Perry, buvusiojo prokuroro kurias atlaikė gerb. kun.
Gal galima bus eiti prie velt’as.- Apie konvencijos
Ryan neseniai dovanojo 50,- padėjėjo, į žydų tikėjimą Rakowski (lenkas). Asista
jaus atsidarė jo ausįs ir at nųjų, be kūno, dvasių.
šv. Komunijos ir valgiusiam. nutarimus bus sekančiame
sirišo jo liežiuvis, ir kalbėjo Yra sutvėrimas sudėtas iš 000 dol. įsteigimui Senojo priminė, jog kasmet New vo jam kun. Brossnahan
numeryje.
(airvs), kaipo diįakonas. Amerikoje eina agitacija,
gerai. Ir prisakė aniems nemirtinosios dusios ir mir- Įstatymo katedros prie Ka
York’e po keletą krikščio
kad išgauti nuo šv. Tėvo lei
ANGLIJA.
kad niekam apie tai nesa tinojo kūno”. Šia dvi sude talikų universitatės Wanių priima žydų tikėjimą. klier. M. Urbonavičius kai dimą eiti prie šv. Komuni
kytų. Bet kuo daugiaus ji damąjį žmogaus dali atsi shington’e.
po subdijakonas ir kun. J.
Didelis dokų darbininkų
Priežastįs
yra
ekonominės
:
sai uždraudinėjo, tuo dau skiria .mirties valandoje,
Jakštys, klebonas, kaipo jos ir tiems, kurie yra valgę straikas Londone pasibaigė
giaus apsakinėjo. Ir tuo di- musų siela pradeda tuomet Didelis palikimas žv. Tė mat vienas nori gauti ge eeremoniarius. Tuoj po mi po vidunakčiui: Mat, dau 27 d. liepos. Bedarbė tęsėsi
džiaus stebėjos tarvdami naują gyvenimą, kuris ne vui. Rymo dienraščiai skel rėsiu darbą pas žydus, kitos šių, J. M. vyskupas pasakė gelis darbininkų norėtų pri- 10 savaičių ir pasibaigė dar
išteka už geriau
Gerai visą padarė: ir kad žino mirties ir kuriame ji bia, jog velionis Kolonijos merginos
.
v.
v ,
o . labai pamokinantį pamoksi; imti Švenčiausįjį kasdien, bininkų pralaimėjimu. Strai
ant
vysk
upis,
kardinolas
Fis
pasiturinčių žydų.
Sako,
.L
A •
n ,
apkurtę girdi ir kad neby yra laiminga arba nelaimin
•
•
j
•
Japie viens septvms Sakra bet pasniko negali išlaikyti.) ^ag ppagį^ėjo už mažą daikcher, paliko šv. Tėvui didelę kad atsiveTtehų i judaizmą r .
« « i
liai kalba.
ga pagal savo žemiškųjų sumą pinigų, — būtent 238,- tarpe pasitaiko ir lenkių ka mentus, ypač Sakramentą Prie tokių reikia priskaityti tą, nes už vieno sargo unijos
darbų vertę. Bet, tasai atsi 000 dol.
Dirmavonės. Bažnyčia buvo vaikus, tuos, kurie dirba ženklą. Darbininkų vadovai
talikių.
ŽMOGUS.
raina žmonių įvairių gimi naktimis, dirbančius dirb šito straiko nepagyrė, nors
skyrimas yra tik laikinis:
tuvėje, sandėliuose ir kitose jiems ir buvo gaila mažų užKas yra žmogus 1 Kad tan siela ir kūnas vėl susivienys Misijonoriai gali numal Thomas, W. Va. Labai re nių ir kalbų; nes vietinė pa 
šinti barbarybes. Išėjus tai, kada kas paduoda kelis rapija susideda iš kokių aš vietose. Yra tikima, kad inokesnių ir sunkių darbo
klausymati atsakyti, reik atsikėlimo dienoje.
save patį pažinti. Senovės Niekad, broliai, nenžmirš- aikštėn nežmogiškoms bar žodžius iš čia- į lietuviškus tuonių tautų. Po pamokslui ateinančiais (1913) metais sąlygų. Straiko metu patįs
kongresas darbininkai ir jų šeimynos
galvočiams pats protas pa kim savo prigimimo garbės, barybėms Putumavo ap laikraščius apie svarbesnius J. M. vyskupas suteikė Sa eucharistiškas
rodė kad, norint mokslą i- eavo sutvėrimu pastatyti skrityje, Peru, prie gamini atsitikimus šiė miestelio, tai kramentą Patvirtinimo Ti bus laikomas Suv. Valstijo kentė baisų vargą, net ba
gyti, reik pirma pažinti sa esame mažai kiek žemiau mo gumos, kilo sumanymas gi paairižau šiandien nors kėjimo (Dirmavonės) 114 se, tuomet gal ir bus nutarta dą. Vienu tarpu straikinin
ve. Jie tą savo nuomonę pa aniuolų, tat saugokimėsi įsteigti toje šalyje katalikiš trumpai pabriežti į visų ge ypatų, tarp kurių buvo apie melsti šv. Tėvo, kad paleng kų skaičius siekė 100,000.
liko išreikštą antrašuose kad nuodėmė neeusilygintu- kas misijas, kurios, kaip rų katalikų lietuvių mylimą 20 suaugusių. Iš to skait vintų priėjimą prie Dievu Vaikams mokyklose duoda(Pabaiga ant 8-to pusi.)
8. rodo paty rimas, vienos tega laikrašti “Draugą” apie Be liaus 53 buvo lietuviai, o ki-Į stalo visiems norintiems.
ant šventynių vartų: “gnot- me su gyvuliais.
M •
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6) Nuo 1806 tu. saplią 5 d.
Muzikos mčįgąjams.
Kenosha, Wis.
Lietuvią
klausimus. Kun. norėjo i vysime. Jau įneš pradedame
ligi 1809 m. liepos 3 d. ir Tautos alkvs (milžinas),
jiems atsakinėti, tečiau nie žemę derėti savo bažnytėlei čia apie 170 šeimyną, apie
nuo 1812 m. halaudžio 47 d. kaip tik nubunda iš miego iv
kaip negalėjo — nespėjo jis ir dėlto tikimės, kad mes 340 vaikiną, apie 70 mergi
ligi 1830 m. gruodžio.24 die uors truputėlį pramerkia aišsižioti, kaįp
liaują į greičiu u įrengsime vietą lie ną; viso lietuvią apie 1200.
nos — infanterijos geaero- 7"
Pirmieji lietuviai atsirado
nori save . išvysti piešin s, kartais -su įstebi ą klausimą kišo, — per vieną tuviui kunigui.
las Aleksų us Uimskis-Kor ♦■dailiai apstatytą, — gra gyvuhą galvelėmis; Priš- minutą gal į 12 klausimą
Pas mus pusėtinai palijo. apie 1897 m. Vyrai daugiausakovas.
nw»wtą
dvare
rado
kinžalą,
Katra. įsiai dirba odinėse (garbarpakėlė ir jei kunigas butą Orai atvėso.
ižomoje.
Kas buvo jam
Buvusioji Vilniaus gener.
nėse), dalydinėse (staliar7) Nuo 1830 m. gruodžio sapną svajojimas, jis nori kurio makštis papuošta gra- antrą miliutą aiškinęs kigubernatorija
nėse), ir misinginėse dirb
24 d. ligi 1831 m. rugpiučio tei gyveniman inkunyti ir, žiomis sidabro fskaidelėmis. ta 12 klausimą butą atsiriituvėse; merginos gauna darKaip jau žinome, Valst i 23 dienos—generolas-leito jeigu jis tikrai atbunda, vis- Pelenuose (Prišmantą dva- dę. Pasirėdė, kad au monkią
£
IfeĄ
ifUiesteliy.
lia pančiaką dirbtuvėje.
giminaičiais sunku susišne
Taryba galutinai panaikino iiautas, generolas-adjutan- ką įvykina.
tą:
kaklo'papuošalu,
sagu
Draugijos: 1, šv. Petro, pa
iVilnia-tis gencral-guberua- tautas ‘Motiejus Chrapovie
kėti — vadinas socialistą 42
"Žmonią atgimime ir jy iš
•toriją. Ta proga, manau, bus las.
oji kuopa Kaštone egzameno Materbury, XJoim. Vieną laipinė, įsteigta rūgs. 15,
silavinime pirmų-pirmiau 5ie iš kelio ateini iuti «u
neišdavė.
lietuvišką smuklią yra čia 1900, na rią 80, turto apie
šia apsireiškia menas įvai
8)
Nuo
1831
m.
rugpiučio
Visi tie dalykai gabena
Parapijonas.
nors trumpai josios istori
23, o kiek dar kitataučių! $700; 2, šv. Beuedikto, pa
riausiomis šakomis. Musu
23
d.
ligi
1840
m.
kovo
18
mi į imperatoriaus archeo
ją,. Štai svarbiosios istorijos
Galima sakyti, kad kur eisi, laipinė, įsteigta bai. 21,1907
menas, kiek'-tiek daugiau
dienos
—
generolas
adju

logijos komisiją.
žinios apie Vilniaus general
ATHOL, MASS.
vis pataikysi į girtuvę. Taigi narią 90, luito apie $700; 3,
tantas,
geuerolas-majoras parodė savo taikomosios Kasinėjimus darė žinoma
gubeniatoriją.
ir girtybė čia žydi. Neseniai S. L. A. 212-oji kuopa, įsteig
dailės pusę, bet daina, sak
Šito
miesto
lietuviai
nėra
kunigaikštis
Mikalojus
Dolta sausio 27, T909 m., narią
1794 metais, spaliu 30 d.
mė vos tepradeda švist Bet sis Nagevičius, Imperato koki baisus girtuokliai, ale atvažiavo čion iš kito miesto
gorukij
’
us.
90.
caro įsakymu Lyvą, Igauir ta meno dalis žmonią kul riaus Aleksandro III porto nėra geresni nei už kitą jaunas vaikinas. Vaikščiojo
rūą ii* Lietuvos general-gu- 9) Nuo 1840 m balandžio tūros ūgyje lygiai taip rei jūros gydytojas, kuris yra
iš vieno salimo į kitą ir vi Lietuvią parapija, šv. Pe
miestą
lietuvius.
Girtuoklių,
bematoriui
kunigaikščiui 1 d. ligi 1850 m. vasario 27 kalinga, kaip ir pirmoji. baigęs archeologijos insti
tro, įsteigta 1907 m. Bažny
o kai-kada ir didelią pasitai suose gėrė. Galop nusimau
čios vertybė apie $15,000.
Riepninui prijungta prie i dienos—generolas leitenan- Garsas, kuris ore suskamba, tutą.
ko ir čionai. Kas metai kas kė taip, kad vos tik paeiti
Mokykloje dar nėra mokina
“Viltis”.
Rusijos Didžioji Lietuvos!tas Fedoras Mirkovieius.
nežūva amžinai, jis tyliai,
nors papiktinančio vis turi galėjo. Grįždamas namo, kri
kunigaikštystė ir padalinta
ma.
10) Nuo 1850 m. kovo 15 bet giliai pajudina inkietėatsitikti. Neseniai “Drau to ant žemės visai netoli nuo
j tris dalis,. Vyriausiais
d. ligi 1855 in. gruodžio 10 jusias žmonią sielas, — su
gas” pranešė, kaip vieną lie namą. Tuojau dūmai pra Apie 40 lietuvią turi savus
miestais paskirti: Vilnius,
stiprina nuvargusį protą ir
tuvį suareštavo už slaptą dėjo eiti iš gerklės. Draugai namus. Smuklininką 8, mė
.Gardinas ir Kaunas arba dienos — general-leitenan- neišdįla musą širdyse. Tš {KOftESPONSEliGlittS
.
r, , T . ,
Itas Eliįas
Bi lako vas
svaiginančią gėrimą parda griebėsi gelbėti, bet ir patįs sininką 3, groseminkų 2,
Kėdainiai.
Pats Lietuvos
J
dausą griebtas, be pavyz
vinėjimą. Dabar-gi štai vie nežinojo, kaip gelbėti. Varg duonkepis 1. Apie 50 lietu
kunigaikštystės
general 11) Nuo 1855 m. gruodžio džiu gamintas ir jautrioms
tiniai lietuviai dar daugiau šas vaikinas netrukus numi vią yra piliečiais, beveik vi
gubernatorius turėjo gy 10 d. ligi 1863 m. gegužės 1
si jie republikonai. Vienas
širdims išdalytas—tas me
gėdos apturėjo dėl pagoniš rė. Tai girtybės vaisiai!
dienos — generolas-adjuventi Gardine.
EASTON, PA.
, Waterburietis. lietuvis vra policmonu.
nas, tai dainos garsas, tai
kai keliamos veselįjos.
1795 met. gruodžio 14 detantas, infanterijos generoH. P.
muzika.
Miestas, kaip miestas, Liepos 21 d. buvo Juozo
caro įsakymu Lvvą, Jgau- las Vladimiras Nazimovas.
Jiią, Slanimo ir Vilniaus ge- 12) Nuo 1863 m. gegužės Tą meno dalį, muziką, žmonią pilna. Kas nori dirb Baidulio su Elena Rimšaite Westville/Hl. Liepos 21 d.
nearsil-gubernatoriui
kuni 1 d. ligi 1865 m. balandžio 17 imasi kelti ir skleist žino ti, darbą gauna. Tarp įvai vestuvės. Vestuvės, tiesiok atpiškėjo čion iš Bostono
Cleveland, Ohio. Pas mus
gaikščiui Riepninui Didžio dienos — infanterijos gene mas musą artistas, daini rią šio miesto tautą namažai sakant, buvo pagoniškos. Bagočius ir savo prakalbose darbai eina gerai, ir iškitur
ji Lietuvos kunigaikštystė rolas Mykolas Muravjovas. ninkas ir kompozitorius M. randasi ir lietuvių, kurią Prisigabenta keliasdešimts ragino visus tapti soeialis pribuvusiam nesunku dar
Petrauskas. Jis ketina taisy skaitlius žymiai auga, ypač bertainią alaus ir dar prie to
suskirstyta į dvi gubemiji:
tais. Žadėjo visokią roją, bas gauti. Oras vėsus, kaip
guberniją miestais paskirti 13) Nuo 1865 m. balan ti vasaros metą Lietuvoje jiaskutiniais laikais. Kaip ir kitokią gėrimą buvo įvalias. da-gi pasigyiė, kad cicilikai rudenį. Lietuvią draugiją
džio 17 d. ligi 1866 m. spalių ii lietuviu kolonijose eilę visur lietuviai iš dalies yra Žinoma, tuojaus • pasidarė
♦Vilnius ir Slanimas.
generolas leite- koncertą. Tuose koncertuo susispietę į ’draugijas — šv. daug girtą. Girtuoklių stau pinigą nenori, bet tuojau pa Clevelande yra 13: Bažnyti
1796 m. rugpiučio 8 d, ca 9 dienos
mergą siuntė po salę tris vyrus, kad nės 9, ir tautiškos 4-ios, iš
ro įsakymu senatui įsteigtos liautas, generolas-adjutan- se užims žymią vietą tarpe Jono, S.L.R.K.A.; Socialistu gimai, gaudomą
surinktą jam pinigą kelio skiriant abudu Susivieniji
iViiniaus ir Slanimo vietiniu tas Kastantas fo*n Kaufma- klasinių įvairią kompozito- 42 kuopa. Nuo 1907 metą čia klyksmai sukėlė visą aplin nei.
mu ir 3-čią kuopą S.L.S.A.
torią veikalą ir tautinės mu jau nešt mėginta sutverti pa kinę. Atbėgusi policija su
kystėa; guberniją miestais jliasVisą seniausia yra šv. Jur
palikti Vilnius ir Slanimas. i 14) Nuo 1866 m. spalią 9 są dainos. Ketinama daryti rapiją, tečiaVr iki šiam lai areštavo namą gaspadoriu
gio draugija, kuriai sueis 25
Tais pačiais 1796 m. gruo-Įd. ligi 1868 m. kovo 2 dienos koncertai Vilniaus, Kauno, kui, burbuliuojant įvairioms Klemensą- Monstavicią už Rockdale, IU. Lietuviu metai 25 d. rugpiučio, 1912.
džio 12 d. caro Įsakymu se — generolas leitenantas, Suvaiką ir Gardino gub. ir sriovėnas, nieko ypatingo netvarkoje namu laikymą ir čia apie 45 šeimynos ir apie
Glevelandietis.
natui iš tą dvieją Vilniaus generolas-adjutantas grafas ne tik didžiuose miestuose, nenuveikta, jei neskaityti Praną Glebauską su kitu 50 pavienią. Atsirado jie čia
ir Slanimo guberniją suda Edvardas Baranovas 2-sis. bet ir mažuose miesteliuose. $300,06, kuriuos eastoniečiai vyru už girtuokliavimą.
apie 1808 m. Dirba daugiau
Kensingtn, III. Rugpiučio
ryta viena Lietuvos guber 15) Nuo 1868 m. kovo 2 d. Taip norima duoti koncertai yra jau sutampę ■ busiančiai Monstavičienė šoko polie šiai vielą dirbtuvėje (“dra4-tą dieną pavakaryje atsi
Peterburge, Rygoj, Mintau parapijai sutverti. Apie jos monus bučiuoti ir ją rankas
nija.
taunėje”), kiti — plytinėje buvo Visą šventą parapiji
ligi 1874 m,, liepos 22 dienos joj, Liepojuje ir Prusą Lie- sutvėrhAąr&ife metais ypač
laižyti, kad tik jos dieduką
1801 m. rugsėjo 9 d. caro
generolas-leitenantas, ge- tnV4ąe; Tilžėj, Klaipėdoj ir ėmė rupintiesšv. Jono drau paleistai. Bet “dėdžių” butą ir mažas būrelis blekią dirb • niame darže, L.RJCP.B.A.
įsakymu senatui Lietuvos neroilas-adjutaautas Aleksi
tuvėje. Draugiją penkios: 1,
kitur.
gija. Tam tikslui ji sušaukė kietaširdžiu..
. Tuomet iš šv. Juozapo, pašalpinė, į- S. kuopos pirmutinis aut
gubernija vėl padalyta į dvi aus Potapovas.
tyro oro pasilinksminimas,
gubemiji: Vilniaus ir Gar 16) Nuo 1874 m. liepus 22 M. Petrauskas labai pa mitingą 7 d. liepos ir pakvie didelės meilės Monstavieenė steigta rūgs. 2 d. 1905; narią
gužynės. Svietelio susirinko
geidautą, kad taisyti kon tė kun. Gudaitį pakalbėti ėmė poliemonus kumštimis
dino (vietoje Slanimo).
63,
turto
$50;
2.
Vinco
Ku

į d. ligi 1880 m. gegužės 18
apie penki šimtai, mat pa
1842 met. gruodžio 18 d. dienos — generolas-adjn- certą imtus vietinės lietuvią apie parapijos reikalus. Sa braukyti ir akmenimis vai dirkos pašalpinė, įsteigta
caro įsakymu vasaros-vaka- tantas, generolas leitenan draugijos, skirdamos kon lėn prisirinko apie 150 žmo šinti . .. Visi veselijos gir kovo 7, 1909; narią 86, tur jaučia blaivininkams. Žai
dimai buvo grynai lietuviš
certo pelno dalį susitarus nią, sulig žinovą nuomonės tuokliai, kaip širšės, sukilo,
jrą gubernijos buvo suskirs tas Petras Alhedinskis.
to
$478;
3.
Liet.
Polit.
klu

ki. Prasidėjo žaislai su “žiu
kuriam bent prakilniam tai nei trečioji dalis nebuvo ir poliemonams reikėjo j at
tytos taip, kaip yra dabar:
bas,
įsteigtas
birž.
15,
1910;
že”, toliau sekė lenktynės:
17) Nuo 1880 in. gegužės tikslui: Lietuvią M. ir D. atėjusi. Po prakalbą kun. siskubinti su sugautais ‘“ne
Bielastoko apygarda (pri
4,
teatralė
kuopa,
įsteigta
vyrą, vaiką, moterų ir meijungta prie Rusijos Tilžės 18 d. — geuemlas-adjutan- Draugiją namams Vilniuje, Gudaičio ir VaičiuEo tapo kaltais avinėliais”.
birt.
25,
1912,
naaną
18;
5,
}>aleistos
po,
salę
korteles,
gaičią
su išlaimėjimais, vie
inžinierius-generolas, “Saulės” namams Kaune,
Policmonai užtiko 20 bač Liet. Sočiai. Sąjungos kuo
sutartimi 1807 metais) pa taš,
naikinta ir priskirta prie Valst. Tarybos narys grafas mokykloms ar kitam kuriam kad pasirašyti, kas nori pri kų alaus skiepe. Butelių pri  pa, įsteigta bai. 10, 1912, mi nas įspyręs net astuonias
gulėti prie parapijos. No mėtyta pilna asla. Vyrai
pėdas augščio, gavo pinną
visuomenės reikalui.
Gardino gubernijos ir nau Edvardas Totlebesnas.
ną
25,
turto
$10.
dovaną. Toliau sekė visokie
18) Totlebtenui susirgus Susisiekti su artistu Pe rinčią pasirodė viršiau šim meilinasi prie mergą. Skiepe
jai įsteigta Kauno guberniLietuvią
parapija
tapo
ižaislai, taip, kad atsilankil
nuo 1882 m. lapkričio 5 d. trausku koncertų reikalais to — kiti gi, nors ir padavė butą trijų lovą. Dvi moteriš
ja.
kurta
liepos
15,
1912.
Bažny

1863 m., balandžio 30 d., ligi 1884 m. sausio 14 die galima per “Vilties” re korteles, bet ant ją prirašy kės buvo taip giltos, kad gu čios nei kunigo dar nėra. sieji visi buyo užganėdinti,
nes prisijuokė iki valiai.
Matyt,
caro įsakymu prie Vilniaus nos laikinai pildė jo parei dakciją Vilniuje. Prašoma ta tik zaunos nepribrendu lėjo kaip negyvos.
Turto
surinkta
$1,400.
Daugiau tokią “Gužynių”.
general-gubernatorijos pri gas infanterijos generolas atsiliepti kuov ei klausia, nu sią žmonią. — Pavydžiai ke tiedvi bobos buvo pirmeivės
Apie
22
lietuviai
turi
nuoTenbuves.
girtuokliavime. Vai, kaip
rodant laiką kuomet butą letą pri vesiu:—
jungtos Vitebsko, Mogilevo Aleksijus Nikitinas.
savius
namus.
Smuklininkų
ir Minsko gub.
19) Nuo 1884 m. sausio 1-1 patogiausia steigti koncer 1. Aš noriu platinti šviesą, negražu!...
Gėda, didelė gėda jauna 4, mėsininkas 1, groserain1869 m. buvo išimtos iš p« d. ligi 1893 m. sausio 1 die tas ir kad vėl galima butą o ne tamsą.
kas 1. Apie 26 lietuviai turi
iViiniaus general guberna- nes— artilerijos generolas koncertus išdėstyti lyges 2. Miuns nereikia purvo, vedžiams, kad, žmonėmis pilietybės popieras; beveik AMERIKONŲ PERGALĖ.
mes atsisakom nuo dumblo. būdami, taip gyvuliškas ves
niais laiko tarpais.
toriaus valdžios: 1870 m Jonas Kachanovas.
risi pridera į demokratų
Amerikos atletai labiau
Biržuose taisyti koncertą 3. O kunigėli, mes norime tuves kelia! Tegul dabar tai
gruodžio 27 dieną Mo
20) Nuo 1893 m. sausio i
partiją.
Lietuvis
yra
polici

šiai laimėjo Olimpiškuose
gilevo gubernija, lapkričio (L ligi 1897 m. kovo 31 die yra apsiėmęs p. M. Yčas, buti monkės, tiktai reikia Lietuva ir Amerika žino.
jos viršininku ir du lietuviu žaisluose Stt>ekhohnc, nora
Liepos
22
d.
teisėjas
Fre2 d. — Vitebsko gub.; 1870 nos — senatorius generolas Liepojuje vienas daktaras. diego—
yra miesto }»rižiurėtojais ten buvo viso pasaulio atlo
Apie M. Petrausko ruo
m. gruodžio 25 d.—Minsko leitenantas Petras Orževs-,
Priguliu prie 42 kuopos derick J. Dunn nuteisė Pau (aldermonais).
G. H. P. tai. Šioj šalyj atkreipiama
šiamų koncertą vertę gali darbininką, o ne prie... lių Latviną $20 už sumušimą
gubernija.
kis.
didele atvdą i fiziška laviLietuvos arba Vilniaus 21) Nuo 1897 m. gruodžio geriausiai pasakyti tie, ku (čia spaudai netinka žodis). Petro Poškos. Gi Poškai nu
general-gubematoriais visi 6 d. ligi 1901 m. gegužės 9 rie buvo apsilankę Šian Kun. Gudaitis vis tai per teista užsimokėti $10 už gir Racine, Wis. Lietuviy čia nimąsi, išvystymą drąsos ir
110 šeimyną ir apie 400 pa ištvermės. Apart atletai už
tą laiką nuo 1794 iki 1910 m. dienos — generolas-adjutan liuose per gegužinę ir Vil skaitė susirinkusiems, ii* la tuokliavimą.
tas, infanterijos generolas niuje per M. Draugijos su bai nusistebėjo, kad tarp ją Klemensas Monstavičia ir vienią. Pradėjo jie važiuoti laiko tam tikrą dietą sustip
buvo šie žmonės:
sirinkimą.
1) Nuo 1794 m. spal. 30 d. Vitalijus Trockis.
galėtą rasties tokių siaura Antanas Klementavieia pa čion apie 1892 m. Dirba odi rinimui raumenų ir nervą.
“Viltis”
ligi 1798 m. lapkr. 26 d.— 22) Nuo 1901 m. gegužės
pročių šmeižiką, kuriems prašė jy provą atidėti iki ki nėse (garbarnėRe), geležinė Jie privalo būt reguliariški
generolas anšefas kunigaik 9 d. ligi 1904 m. kunigaikš
tik tamsa, purvas, dmnblas, tai subatei. Teisėjas sutiko. se dirbtuvėse, kalvėse ir dai- rišame kame ir kaip tik užštis Mikalojus Riepninus. tis Petras Sviatopolk-Mirs- Archeologijos kasi. ujimai ir monkės tesivaidina. To Juodu pasisamdė advokatą lvdžią dirbtuvėse (staįiar- tėmija nereguliarišką orga
2) Nuo 1798 m. lapkr. 26 kis.
kius raštus teparašys tik W. Welsh’ą. Tai štai prie ko nėse). Draugiją dvi: 1, šv. ną veikimą, tuojaus vartoja
prie Baltijos kranto.
23) Nuo 1904 m. spalią 12
d. ligi 1799 m. spalių 26 d.—
koks netikėlis, o ne susipra gyvuliški apsiėjimai ir ne Kazimiero, pašelpinė, įsteig tam tinkamas gyduoles.
infanterijos generolas Bo d. ligi 1905 m. gruodžio 16 Šią metų birželio mėnesį tęs darbininkas.
Tokiems žmoniškai keliamos vestu ta sausio 9, 1903, narių 50, Kiekvienas turi gyventi pa
dienos—generolas Aleksijus grafo Tiškevičiaus žemėje menkėms, — priminė kuni vės veda.
turto $500; 2, Liet. Soc. Sąj. našiai, nes musų gyvenimas
risą* de Lasai.
3) Nuo 1799 met., lapkr. Kreze.
(Prišmantą ir Kretingos gas, — vieta ne bažnyčioj, Lietuviškos parapijos rei kuopa, įsteigta geg. 9, 1909, yra nuolatinė su kitais kon
13 d. ligi 1799 gruodžio 19 24) Nuo 1906 m gruodžio dvaruose) tikrasis impera bet mi^ke ir rinkose štn- kalais imama daugiau ru narią 12, turto $15.
kurencija. Jeigu jąsų viišpinties.
Aį
mėnesį
daug
dau

d.—kavalerijos
generolas 16 d. ligi 1909 m. kovo 11 toriaus Archeologijos Ins koms rodyti.
Lietuvią parapija įsteigta kinimas, kas reiškia Jųsu
giau
surinko,
negu
kitais
dienos
—
paskutinis
Vil

•Jonas Goričas.
tituto narys Nagevičius ka
Mitingas pasibaigė, nuta
sausio 15, 1910. Parapijiečių sveikatą, yra netobulas, jus
4) Nuo 1799 m. gruodžio niaus general-gubernatorius sinėja lietuvią kapus, turbut ręs organizuoti parapiją mėnesiais.
90 ir turto $700. Bažnyčios, negalite konkuruoti su kiAthol’io žmogus. nei kunigo dar nėra. Apie 46j tais, jeigu nepavartosite tuo
19 d. ligi 1801 liepos 11d. ir generolas Kastantas Krzi- iš 9 ir 10 šimtmečio. Abie (par. tikietas $15.00, mėne
juose šimtmečiuose kunus sinės 50c.)< Sužinojimui,
nuo 1809 m. liepos 3 d. ligi vickis.
lietaivią turi savus namus. jaus Trinerio Amerikoniško
3812 m. balandžio 17 d. — Nuo 1909 m. kovo 11 die jie deginę ir, matyti, juos kiek išviso Eastone lietuvią,
Smuklininką 3, mėsininkų 2, Kartaus Vyno Elixiro. Jis
\VESTFIELD,
MASS.
infanterijos gener. Mykolas nos ligi šiol, nora Vilniaus deginę toliau nuo kapą, o pc kunigas sutiko juos pereiti
groRemikas 1, vaistą agen sureguliuos virškinimu, pra
general
gubernatoriaus
vie
lenus, anglis ir apdegusius ir norinčius prie parapijos “Drauge” skaitėme, kad tas 1. Apie 40 lietuvią turi šalins konstipaeiją, sust.ip
♦(loleniščevas-Kutuzovas.
5) Nuo 1801 m. liepos 11 ta tebebuvo nepanaikinta, kaulus dėdavę į nedideles prigulėti surašyti o jiodraug Athol’io parapijos reikalai pilietybės popieras; beveik rins raumenis ir nervas.
d. ligi 1806 m. rugsėjo 20 d. bet gi jau niekas jon nebe duobes (negiliau kaip per parinkti pradžiai pinigą.
eina vėžio žingsniu. Tai męs visi republikonai. Vienas Aptiekose. Jos. Triner, 1333
•— generolas-leitenantas Le- buvo skiriamas.
pusantro metro); duobės Galop dar priešingieji baž džiaugėmės. Tai mes įvest- lietuvis yra policmonu.
13339 So. A -M,tui ;i\ >•.. < 'In
“Viltis”.
diametras turi vieną metrą. nyčiai “monkės” ėmė kelti fieldiečiai da dhl juos pasiontijus Benigsenas.
G. H. P. cago, III.
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DRAUGAS

Steponaičio, po 25c. — A. tas eiles galima nebe tik ci turi buri “katalikiškos”, to gaudinėtojų turėjo savo ofi- pasaulyje, nes gauna 99;
PROTOKOLAS 18.
Juozaičiutės, P. J. Meške- cilikų prakalbose. Tai nei dėl dabar reikia žiūrėti 32- sus Ne\v Yorke, dideliuose dol. algos per dieną. Jo tė- kaip Pr
Pagalbinė - Sąjunga Lietu nio, V. Makoveeko ir A. Mar liaudies dainos nei poezijos roj nuo viršaus eilutėj, kur, namuose, net Wall gatvėje, vas Albert Brisbane būvu SO11 Miziii i- ir Geni*]
randame —-“talikiškos”, ta Kongresui pravertėtų su- pasekėju Fourrier’o. Jo su bau.
.. -*;.
rinkaus. Petras Ajauskas su veikalai.
viams Emigrantams,
Didelį
uždarbį
turi ir taip
da
pridėjus
“
ka
”
bus
pilnas
stabdyti
kaip
norints
šitokį
ims
pradėjo
laikraštininkau
grąžino paskolą 10.00. Apo
Phila., Pa., liepos 14,1912.
Pavasaris.
Jaunimo
Mė

žodis, ir eina gerai iki 38-ta i išnaudojimą žmonių leng ti nuo 1882 m., pristodamas -vadinami “vodeviliai”. Prtlonija Rainienė prisiuntė
1. Mitingas likos atidary 4,00. Įplaukė nuo laivakor nesinis Laikraštis. Pinui eilutei kur v ėL randame tik vatikvbės.
prie Ne\v-Yorkinio “Sun”.. cy G. Williams buvo apkaii1
tas prez. kun. J. J. Kaula- čių ir pasportų $8.00. Iš ban metai, No. 1. Gegužės mėnuo pusę žodžio <—< patari—”,
paskui dirbo prie “World”„ navęs vertybę savo šešių vo
kio. Protokolas perskaitytas kos išimta $100.00. Įplaukė 1912 m. Kaunas, Saliam ano kas. turi buri—9 patarimus”. Kiek amerikiečiai turi įdėję o nuo 1897 m. perėjo prie devilių teatrų New York’e
pinigų į Meksikos pra
ir vienu balsu priimtas.
Tad čia reikia grįžti į 8-tą
“ Journal’io”.
penkiais milijonais dolerių.
viso $167.00, Išlaidos $47.00. Banaičio spaustuvėje.
moniją.
Ligšiol
turėjome
Vilniuje
2. Atstovės Z. Baranaus Sąjunga ištaria
eilutę nuo viršaus kur rasi
Ištiesų, lygiai tiek jis ir gavo
širdingą
New York’o policija turi
einančią “Aušrinę” ir kau me to žodžio pabaigą —
kienės raportas priimtas. ačiū aukavusieinsiems.
Amerikiečių pinigų įdėta
nuo B. F. Kedth’o, kuomet
niškę “Ateitį”, jaunimui|umug„ įj. aHį pUsi SHaėję į Meksikos geležinkelius, ka kasmet $2,400,000 pelno šis atpirko juos nuo WiAtkeliavo į portą šios ypa Posėdis Užbaigtais.
iš šulerinių ir ištvir
tos: Marė Olevičiutė pas Jonas Hodell, Prot. Sekr. skiriamus laikraščius, bet vėl turėsime pilną žodį. To syklas ir kitokias pramoni
lliams’o.
kimo
namų.
pustyrolį Joną Navickį, 1221 Visokiais reikalais mel- tuodu laikraščiu yra dau- ijaus ejna gerai iki žodžiui— jos šakas viso $1,057,770'000.
Taip linksminasi žmonės
Suėmimas leitenanto Be- didžiausiame Amerikos mies
Alabaina avė., Sheboygan, džiame kreipties į centrą.
giau pašvęsti besimokinau- L pasilįktŲ” tada reikia žiu Britanija turi įdėjusi $321,čios jaunuomenės reikalams, Lėti 39,^ nuo vil^aus eilu- '502,000, visos kitos viešpatį-1 eker’io išvilko aikštėn, jog te.
Wis., Marė Balsiutė pas se Viršaičių antrašai.
“bažnvčiu jos $262,984,000.
serę Mačiūnienę, 440 N. Da - Prez. Kun. J. J. Kaulakis, nekaip, apskritai imant, L&j
New York’o šuieriai, ištvir
kimo namų laikytojai ir ki Kunigo Dempsey’s Hotelis
rien st., Phila., Pa., Antani- 333 Wharton st., Vice-prez. priaugančioms
kartoms, pnešais-griovėjais”. Ir toEkspresai atsieis mažiau. tokie nedorybės platinėjai
naGrumodienė su dukteri J. Beliauskis, 1939 Mifflin Tiesa, prie Lietuvos Ūki- Įįaus eįna gerai iki galui,
St. Louis’e.
Tarpvalstijinė
komercijos
moka
kasmet
policijai
nemis, sušelpta finansiškai ir st., Prot. sekr. J. J. Hodell, ninko’ eina ‘Jaunimas’, bet
Su pagarba
St. Louis’o mieste gyvuo
valgis duotas, — pasiųsta 316 Earp sri, Finans. sekr. šis priedelis toli gražu neuž
Dagiliuks komisija paliepė ekspresų mažiau, kaip $2,400,000, kad ja nuo 1906 m. taip vadina
kompanijoms numušti savo prie jų nesikabintų. Taip mas kun. Dempsey’s Hote
pas vyrą 448 Derbon avė., J. Lukoševičia, 434 Tree st., ganėdina Leituvos katalikiš
kos
jaunuomenės
reikalavi

kainas 15%. Tyrinėjimas pa bent sako vienas šulerių, lis. To viešnamio įsteigėjas
Kankakee, III., Natalija Ma- Iždininkas S. Mankus, 463
mų.
Todėl
pasirodymas
‘
Pa
rodė,
jog kompanijos ima Jack Rose, kursai ir išdavė turėjo ypatingą tikslą. Kųn.
sulevičiutė pas vaikiną Juo N. 9th st. Visi Philadelphia,
LIETUVIAI PARYŽIUJE.
vasario’ užpildo seniai jau
perdaug už
siuntinėjimą leitenantą Becker’į. Leite- Deinpsey, kursai yra šv. Pa
zą Grigaliūną, Box 774 Bea- Pa.
“
V.
L.
”
p.
P.
Banys
rašo,
laukiančią užpildymo spradaiktų. Kompanijos turi 9 nantas yra kaltinamas už triko parapijos klebonu, ma
tty, Pa. — Vyriausybė sutu
gą
musų
laikraštijoje.
Pir-1
jog
šįmet
Paryžiuje
baigė
d. spalinio parodyti priežas- tatai, kad užsiuntė užmušė- tė, jog daug žmonių ateina į
rėjo, yra po Sąjungos prie
mas
numeris
daro
labai
maaugštesnį
mokslą
P.
ČesniuLietuvių
R.-Katalikų
Pilnų
tis, dėlko negali kainų nu- jus ant Herman’o Rosen- didelius miestus ir, neradę
žiūra. Ona Žukauskienė au
lonų
įspūdį.
Yra
gražių
papė.
Sorbonnoje
Piteraturos
Jeisti, jei nenori pasiduoti thal’io, kursai tapo neseniai atsakomo gyvenimo, išklys
4 vaikais, — sulaikyti dėlei jų Blaivininkų Ameri
mokinimų, dailių pasagai- skyrių ir A. Kontantytė vi- komisijos nusprendimui.
nušautas mirtin, kuomet ėjo ta iš kelio, ištvirksta ir pa
ligos, pagijus pasiųsti pas
koje Susivienijimo li
čių (Tolstojaus, Lazdynų suomenės mokslų skyrių
. 11
. - . iš Metropole hotelio. Anoji gadina sau visą karjerą. Tai
1069 Taylor st., Chica tras Seimas.
McKinley’o kalno viršūne ,., ..
*
,
, r
’’
Pelėdos),
pora
eilučių,
žinu‘
‘
Ecoles
dės
Hautes
Etudes
J
.
didele suma buvo dalinama gi hotelis tapo įsteigtas tam,
$>, III., Antanina Ignatavi vis dar nepasiekta.
tarp keturių žemesnių poli
žiutė ir Ona Valančiūtė va Atsiliks 23, 24 ir 25 Rugpiu tės.... Viskas surašyta leng- Sociales”.
kad neduoti ateiviams valčio, 1912 m. Chicago, III.
vai, prieinamai, patraukian- Atsilankė čion p. A. PoviColumbia
universitatės rijos oficierių. Becker’io da- kioties po smukles ir pigias
žiavo pas tolimas gimines,
čiai. Laikraščio tikslas — laika iš Amerikos, T. M. D. porfesorius Parker ir p. Bei- lis išnešdavo $600,000. Ži- nakvynes, kad sujieškoti
suturėtos, pareikalauta tik Visų Šventų par. salėje.
ro ištyrimo, paliktos lig lai Šiuomi pranešame gerbia- šviesti netik protą, bet la- iždininkas. Jis dalyvavo vie- more Brown iš Tacoma, narna, tie keturi turėjo da- jiems darbą, pagelbėti bė
kui Sąjungos priežiūroje. maijai visuomenei ir visoms vinti jaunimo dorą. Velija- tinėse T. M. D. kuopos posė- Wash., kurie bandė jau tre- pinties tais pinigais su ki- doje, apsaugoti nuo išnaudo
Marcė Drauguvienė su sū L.R.K.Piln. Blaiv. A. Susi me šitą laikraštį užsirašyti dyje liepos 13 d. ir laike kal- čiu sykiu užlipti ant Mc- tais. Tyrinėjimas parodys. jimo, ir t.t.
num 16 m. turėjo trakomą, vienijimo kuopoms, kad šis visiems, nes ištiesų jame net bą apie T. M. D. Po to p. St. Kinlev’o kalno Alaskoje, ar Rose’o įdavimas yra tei- Per penkeris metus — nuo
sulaikyti, — motina pasiųs L. R. K. Piln. Blaiv. A. S. suaugę žmonės ras nemaža Pečiulioniis iš Peterburgo pa praneša, jog buvo užlipęsingasirarNewYork’opo- 1906 iki 1 d. sausio šių me
ta į ligonbutį, po pagijimui 11-trasai seimas atkeltas li sau pamokinimų. Metine Į pasakojo apie peterburgie - 20,200 pėdų, bet per pūgas ir licija tokia jau labai page- tų — hotelis turėjo 36,118
nusiųsta į vietą., Apolonija ko savaitę pirmiau, negu bu kaina Amerikoje tiktai 1I čių gyvenimą ir apie Liet. darganas negalėjo pasiekti dusi. Rosenthal, reikia atsi įvairių svečių, davė uždyką
rublis. Adresas: Kaunas, Mokslo Dr. susirinkimą Vii viršūnės, kuri esanti 20,500 minti, tapo užmuštas už tai, nakvynę 56,395, atsiraduRainienė — duota $2.00, val vo pagarsinta pirma.
./•. /
pėdų augščio. Būdami aut kad buvo pradėjęs išdavinė- siems ikikol be pinigų žmo
gis 50c., telegramas 50c., — Priežastis perkėlimo toji, Šoseinaja, Na-.24, Redakto-Į niuje.
kalno, jie jautė žemės dre- ti policijos paslaptis link šu- nėms; davė valgyti uždyką
pasiųsta pas vyrą 164—45th kad tą savaitę Gerb. Chiea rė-Leidėja yra T. Kobelinsbėjimą. Patkeliuje jie užtiko Į lerių
Court, Chicago, III., Anasta gos Dvasiškija yra pakvies kaitė.
21,308 sykius; sujieškojo
kalną, kurį anais metais nu
zija Glaudeliutė pas seserį ta į Diecezijos rekolekcijas. Teatras Žmonijos Gyveni
darbą 3425 žmonėms; pagul
fotografavo d-ras Cook (tas
1416 Bainbridge st., Phila., Taigi dabar, seimas atsiliks
dė į ligonbutį 238, kur jie ta
me. Jo istorija, uždaviniai ir
pats, kurs sakėsi atidengęs Kiek New York’as išleidžia po apžiūrėti uždyką, ir dau
Pa., Vincas Burgis pas pus 23, 24 ir 25 dieną Rugpiučio.
vertybė. Parašė Juozas Bal
teatruose.
šiaurės žemgalį). Pasirodė,
brolį, 233 N. Clarion st., Phi Įgaliotas L .R. K. Piln.
geliui nupirko tikietus į ki
trušaitis. Žmonių Knygynas <<1Kas turi, tam dar daugiau jog kalnas turi 5000 pėdų
la., Petras Prakopa pas dė Blaiv. A. Susiv. Centro val
New
Yorkinis
“
Tribūne
”
No. 7. Leidėjai Broliai Bal bus duota”. Reckeffeller augščio ir stovi toli nuo Mc-j rag0, jog New York’e kas- tas vietas, kur jie gavo dar
dę, 1636 Wood st., Phila., dybos.
bą. Nuo hotelio atidarymo
trušaičiai, Pittsburgh, Pa.,
Kinlev’o kalnų.
nei iš šio nei iš to
Pa.; Barbora Stukaitė pas Centro sekr. V. J. Kovas,
met žmonės išleidžia tea dienos 95 svečiai numirė, iš
I^2.;
.
uždirbo 8b;milijoną
pusbrolį Kazį Mačiūną, 417 • - ■ 17 Congress avė., •
Skruzdelės sustabdė tram tru ose nemažiau 50 milijonų jų 33 tapo palaidoti Kalva
Mums prisiųsta tiktai an
dolerių.
So. Paulina st., Chicago, III.
dolerių. Ir taip, perniai “Hi- rijos kapinėse, kuriose yra
Waterburv, Conn troji tos knygutės dalis, kal
vajus
— Klaidingu antrašu — ne
ppodrome” suėmė $1.500t- palikta vieta kun. Demp
banti apie lietuvių teatrą ir Senosios “Standard Oil
Valparaiso,
Ind.
Patrauk

Užkvietimas
į
Seimą.
atrasta. Barbora Vienaliutė
000. “Comedy Theatre”, sey’s prieteliams. Kasmet
kompanijos akcijos pakilo
kitus teatro dalykėlius
tos
taukų
ir
aliejaus,
skruz

pas pusbrolį L. Intą, Box
Gerbiamieji Broliai, Lie tai-gi apie jos pradžią
_
spręs- iki 1000 dol. tr tai atsitiko delės apspito transmiterį nors mažas, bet bestatyda svečiams esti laikoma misi
601, Melrose Park, Chicago, tuviai Katalikai!
mas komedijėlę “Bunty ja, kuri doros žvilgsniu da
ti negaUme'. ^Raštelis vertas I P° Standard Oil trusto suGoodrum
’
o
elektrikos
dirb

III. Abi randas 1227 So. 2nd Atsišaukiam šiuomi į Jus pasiskaityti tiems, kurie nie- draskymo! Dar neseniai tos
mlls the strings”, suimda ro daug gero dalyvaujan
tuvėje
ir
sustabdė
elektri

st., Phila., Pa. po priežiūra nuo augščiausio iki žemiau ko nenusimano apie teatrą. H'ompanijos akėijos pėrsidavo $11,000 kas savaitė. “The tiems joje.
kos
srovę.
Rezultate
Valpa

Sąjungos, Katarina Berk- šio luomo, nuo seniausio iki
Century Theatre” perniai Šitame hotelyje nakvynė
„ati geresnė, vinėjo po 675-dbL Kadangi
raiso
and
Northern
Electric
šaitė pas pažįstamą - Jurgį jauniausio musų Brolį ir Se Yra ir nepatenkinančių skai rV akcijų yra paleista aprodė gražiai dekoruotą dra atsieina tiktai 10 centų. Už
Borisą, 435 N. lOth st., Phi serį. Meldžiame atkreipti tytojo paaiškinimų. PavJ skritas milti°nas, tiri Stan- Interurban karai negalėjo mą: “Allacho Sodas” ir su tą dešimtuką svečias gauna
eiti per penkias valandas.
la., Pa.; Andrius Draugva, atidą į įsiplėtojusftį musų apie maskaradas parašyta d ard
žėrė nuo publikos pusę mi gerai paklotą lovą, šiltą ir
vertybė buvo 675
Box 83, Simpson, Pa., Zofi tautoje nelemtą pražūties šitaip: “Seniau ponai mėg-0 dabar yra jau 1 Chieagos tramvajų darbi lijono dolerių. “Winter Gar- šaltą maudynę, šuvaksą, šu
den”, bemainydarnas nuolat kas, abrusą ir muilą, gali
ja Geramnienė pas pusbrolį veikmę, “girtybę”, kuri taip davo darvti tokius balius °ilionas. John D. Rockefe- ninkai negaus pakėlimo
Praną Umižą, 4459 Wood st. žudo musų brolius; musų (maskaradas). Dabar pra- ller turi vic™> ketvirtadalį,
programą, paėmė daugiau, skaityti laikraščius, klausy
mokesties.
Chicago, III., Antanas Stan- tautą slopina; lietuvių tarpe dėjo niekint juos, nes nepa-P’ y-250,000 akcijų. Reiškia
kaip pusę milijono. Ką jau ties muzikos, naudoties tele
Abidvi Chieagos stritka- besakyti apie operą! Perniai fonu, rašyti laiškus, jieškoti
kevičia — duota jam $1.00 didina skurdą, vargus ir žinodami viens kito, kartais Į
akcijų vertybės pa
rių
kompanijos atsisakė pa ‘Metropolitan Opera House’ darbo uždyką.
kelionei ir pasiųstas pas pus visokias nelaimes, ypatingai
ponai Įsimyli į savo nemyli- kilimas padaugino Rocke- kelti mokestį savo darbinin
turėjo $8,000,000 įplaukų. Valgyti galima gauti už
brolį 821 W. 34th st., Chica šioje Amerikos šalyje.
mas pačias, o ponios — į sa feller’io turtus 81,250,000 kams. Ką dabar darbinin
Sakysite gal, kad tuos pini penktuką, dešimtuką ir už
go, III. Minėtos ypatos buvo Tad-gi kviečiame visus
vo nevidonus vyrus ir iš to dolerių.
kai
darys,
dar
nežinia.
Jie
gus sumetė milijonininkai, penkioliką centų. Verdamo
aprūpintos Sąjungos.
vienyties Pilnųjų Blaivinin daug kįla nesmagumų
Nebebus
galima
vartoti
reikalavo, kad jiems butų ką pasidabinę sėdi ložose? ji švari, su naujausiais įtai
3. Z. Baranauskienė atsi kų eldijon, o suvienytomis Šitas paaiškinimas nėra
svaiginančių
gėrimų.
mokoma
mažiausiai 26 cen Anaiptol! Tuos milijonus symais; virėjai pažįsta savo
sako nuo tolesnio tarnavimo, spėkomis stosim eilion, iteisingas. Negražiai taip-pat
tai už valandą.
jei nebus jai alga padidinta dant užbėgti kelią tam di
sukrovė tie muzikos mėgė darbą. Viešnamis išsirūpina
skamba keiksmo žodis, be Dela\vare, Lackatvanna «Sč
5 dol. mėnesyje.
džiausiam musų priešui “al reikalo įrašytas ant 53 pusi. Western geležinkelis už Gal bus didesnis straikas. jai, ką sėdėjo pastogėje arba darbą visokių tautų žmo
stovėjo užpakalyje.
4. Nut'art kreipties į visas koholiui”, išnaudotojui mu Ant viršelio skaitome apie draudė savo darbininkams
nėms — indijonams, ameri
Duluth
’
e,
Minn., pametė New Yorke yra devynias
draugijas, idant prisiųstų sų brolių lietuvių ir musų “budavojančius (1) juo vartoti svaiginančius gėri
kiečiams, airiams, škotams,
darbą
laivų
krovėjai.
Dabar
dešimta
įvairių
teatrų
ir
delegatus Sąjungos susirin- tautos!
anglams, vokiečiams, len
kus”. Lenkų “budujący mus. Mat tardymai parodė, eina kurstymai, kad visuose
apie 700 kinematografų. kams, rusams, čekams, ita
kiman apsvarstymo visokių Kviečiame visus, kurie žart” negalima išversti" liė-1mašinistas «“» t,auk*— kursai susiskaldę 4 d. šiauriniuose didžiųjų ežerų Krutami paveikslai ir-gi pa lams, slavokams, ispanams,
reikalų ir atstovės įnešimo. tik bent kiek turi širdies tuviškai
“budavojančiu mo.
nepos, užmušdamas 41 žmo portuose darbininkai sus traukia nemažai žmonių.
5. Iždininkui S. Mankai jausmą, musų brolių, įpusų juoku”.
norvegams, danams, prancū
traikuotų.
Kurstymus
varo
Uždirba ir aktoriai nema zams, belgams, švedams,
gų, buvo girtas.
užmokėta metinis procentas tautos gerovės atjautimą.
I. W. W. Jei straikas ištiktų, žai. Harry Lauder turėjo to
už padėtą kauciją $3.50 iv Kviečia Lietuvių Rymo
graikams — na, ir lietu
Kaip iš žmonių išvyliota tai 1,500 darbininkų pasi
kį
pasisekimą,
kad
ateinan

visų metų išlaidas 75c.
viams.
Katalikų Pilnųjų Blaivinin
Prtsiystas Laiškts.
perniai 120,000,000 dolerių. liktų be darbo.
tį sezoną ims už pasirodymą Lietuvi, jei pasitaikys tau
6. Atstovės alga ir išlaidos kų Amerikoje Susivieniji
Gerbiamoji “Draugo” |
Buvo jau sykį minėtas,
scenoje $5000.00 savaitėje. būti St. Louis’e, Mo., ir at$42.75.
. Užmušė išdavėją.
mo
Centro Valdyba.
krasos ministerio Hitch- Glen Cove, L. I., Carmelia Maude Adams turi gvaran- sirasi bėdoje — cik drąsiai j
Redakcija!—
7. Šios draugijos paauko
Jusų laikraščio 30-tam|cock’o pranešimas, jogvie- Crapa išdavė du italu, suve tuotą tūkstantį dolerių sa kun. Dempsey’o viešnamį
jo Sąjungai: Dr. Šv. Cicili
num.
mano straipsnelis, “Iš nais pernykščiais metais džiojusiu jauną merginą. Ita vaitėje ir dar be to ima dalį (Father Dempsey’s Hotel)
jos 2.00, Dr. šv. Kazimiero Kritika ir, Bibliografija.
kur išdygsta vaidai musų apgaudinėjaučiais laiškaus lai pateko kalėjiman. Rug pelno iš kiekvieno spektak ir prašyk pagelbos. Rasi ją.
6.00, dr. Algirdo Uzarų 9.00,
dr. kriaučių 2.00, V. Stanke- Liaudies Dainos, Tinka parapijose 1”, turbut per tapo išvyliota iš žmonių net piučio 1 d. Crapa tapo rasta lio. To pelno jinai turėjo užvičia iš Waterbury Conn., mos Deklamacijoms. “Lais- neužsižiurėjimą, laužant for 120 milionų dol. Tai buvo 50 negyva. Joe kuue buvo pen pemiai iš vaidinimo “Wbat
prisiuntė dr. šv. Jurgio G var vės” spaustuvėje, 1912. (48 mas, labai tapo sumaišytas. Į mil. daugiau, nekaip užper- kiasdešimts žaizdų, o galva Every Woman Knows” ap Aš Stanislovas Čeki lįsk is,
pajieškau savo brolio, Jono
Tr dėlei tos priežasties skai- niai. IšvyliotA daugiausiai visai atpjauta nuo stuo skritą $201,490.
d i jos 5.00 ir dr. Sai. Širdies pusl.).
Čekinskio;
paeina iš Kauno
Sekasi
ir
autoriams.
Jėzaus 10.00, P. Kybartas iš Kas mano, jog šitoje kny tytojams gana buvo neaiš- pardavinėjimu nieko never mens. Baisus kerštas!
George Broadhurst turėjo gub., Telšių pav., Žarėnų
Chicago, Tll, prisiuntė drau gutėje ras liaudies dainas, kus. Todėl čia tą klaidą no- tų akcijų, bondų, kampinių
Arthur
Brisbane
vedė.
ligšiol gyvo pelno $100,000 parap., Plautinės sod., Pir
gijos raštininkui $5.00 ir kokias dainuoja musų bro riu paaiškinti: 6-toj iš vir- lotų (kur norints pelkėse)
New Yorkinio “Evening iš savo “Bought and paid ma gyveno Kensingtone, Iil.j
smulkesnių aukų nuo sekan liai artojai Lietuvoje, tai šaus antros špaltos ' eilutėj ir t.t. Snimta perniai 1063
čių narių: Z. Mickevičiaus skaudžiai apsigauna. Kny sakoma:'“Bedieviai niekaip apgaudinėtojai, jų 452 tapo Journal” redaktorius Ar for”, o turės dar daugiau. Meldžiu duoti žim;j ;mt -i|
1.00; po 50c. nuo P. Kybar gutėje sudėtos kurstančios neįstengdami išgriauti ka-” nusiųsti kalėjimam, 573 ląu- thur Brisbanė vedė savo gi Harry B. Smith virto milio adreso:
to, V. Kyshono, O. Kariaus- eilės Jovaro, Vilko-Pilko, ir toliaus jau susimaišo. Čia kia bylų. $120,000,000 atsto- minietę, Phoebe Cary. Bris nininku, berašydamas li Stanislovas (tekinsiąs,
325 Kensington avė.,
kio, C. Kinderio, P. Jeciaus. Strazdo ir kitų revoliucijos paskutinio žodžio nusitrau- ja $3,000,000,000, jei skaity- bane yra augščiausiai apmo bretus muzikos komedijoms
Kensington, Hl.
A. Liekio, A. Tupikaičio, P. “pranašų”. Deklamuoti ši- kę dvi raidės—“ka—”, kas sime 4%. Daugiausiai ap- karnų redaktorium visam* Didžius pinigus uždirbo
z
> : -.
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m
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1872 Bismarkas, pergalėjęs paeiliui Daniją, Austriją ir Franciją, susimanė nu SVAIGULIO VALAND0
sos prie krašto, nei viena ne!” Ne, jam nepatiktų, jei
gydytojas ir dentistas pasa veikti katalikų bažnyčią. Paveikslėlis rodo Bismarką, bandantį nuversti šv. Petro
neikime į gilumą”.
JE.
UGAS” Jeigu jis butų pa'tikštis, kytų: “Ne, mes suduosime bažnyčią Ryme. Velnias tik juokiasi iš Bismarko pastangų, sakydamas: “Aš jau
(Feljetonėlis).
tai tariu: “Lai nei vienas tau per galvą ir pastatysime 2000 metų griauju šitą bažnyčią ir nieko negaliu padaryti. Ką tu dar čia nuveiksi!”
[THE FRIEND]
Buvusis “Peštynės” re
visai naują Keir Hardie”.
Publlshed Every Thursday paukštis neišdrįsta išsikelti
daktorius, o dabar “Klai
?g 14 W«• t 6 7 t k S i r * «t, augščiau, kaip penkiasde žmonių visuomenė pri džiotojo’ bendradarbis, J. B.
CHICAGO. ILLINOIS.
šimts pėdų. Nutraukime are valo būti gydoma taip,
SmalstiniAkas, atsisėdo prie
Ii
Lithuanian Roman Cathoiic Priasts' lį iš augštybių ir priverski kaip daktarai gydo
stalo ii’ pradėjo kramtyti
Kaltais reikia chi
me jį lekioti, kaip žąsis.” gonį.
Assoclatlon, Pablishers.
plunksną. Nesijautė tą va
Būdamas pilnu getų norų, rurgiškus operacijos, reikia
karą sveikas. Galva buvo
bet turėdamas nekiek teisin nukirsti koją arba išplauti
kažinko sunki, lyg apsvai
gų žinių, jis sako: “Męs ne plaučių dalį — taip buvo
gus. Protauti nesinorėjo,
trukus užviešpatausime par- prancūzų revoliucijoje ir
mintįs, kaip*tai sakoma, neliamente, paimsime į savo Cronnvell’io maište.
siklijavo, o čia būtinai reikia
rankas valstiją, išuaikįsime Kartais užtenka mažo ma
“pagimdyti” straipsnį apie
klesas ir padarysime visus sažo, mažo osteopatinio pažsocializmo gerumus.
naibymo.
gyventoj us piliečiais ’ ’.
Žmonija niekados neišnai- Bet viską reikia daryti lo
“Socializmas yra žiburiu
Vienas socialistas šneka už kįs klesų. Žmonės visados pymu. Negalima daužyti vi
•šviesos...” pabriežė jis iš
■ visus.
stengėsi pagimdyti klesas — suomenės organizacijos per
lėto ant popieros ir užsi
galvą
ir
statyti
jos
išnaujo.
vadinasi,
pagimdyti
spėką,
Socialistai laikosi šitokios
mąstė.
Geras
p.
Keir
Hardie,
su
gabumus,
išmanymą,
stovin

taktikos: — jeigu vienas jy
Taip, socializmas yra ži
padaro arba pasako ką ge tį augščiau, nekaip jis stovi savo kepurėle ir barbarine
buriu šviesos: jis. Smalstį
rai, tai visi tuojau pradeda vidutiniškai. Klesa reiškia barzda, su negražia pypke ir
ninkas, pats skaldė ją “Pešr
girties, kad tai musų tisu, ne ką kit, kaip tik kad vie nenašiomis drapanomis, bu
tynės” spaustuvėje ant Gi
esą, tokie siekiai. Bet jeigu nas arba keli nužengė to tų labai laimingu, jei galėtų
rinio galvos, netžiežirgos ir
kas susilaukia kritikos arba liau, nekaip kiti. Tarp bež “tautą užpildyti piliečiais”,
žvaigždės birėjo iš akių tam
papeikimo, tai tuojau sako, džionių ir vilkų nėra klesų vadinasi, jei galėtų visus
Giriniui (ir pavardė gi to
buk tai esanti atskiro žmo — jie visi yra “piliečiais” anglus padaryti tokiais, ko
kia. .. girinė!).
gaus nuomonė arba darbas, beždžionių ir vilkų viešpa kiu jis pats yra.
Atsiduso ir mąstė tolinti.
Užtikriname p. Keir Har-.
už kurį socializmo negalima tijose.
Nežinia kokiems paiAėesą, kaltinti. Taip, savose ^mogus turi proto galybę, die, jog ateis diena, kuomet
Jiams atsiminė jam, jog
naminėse pašnekose Markso stumiamąją ' ambicijos spė tikroji civilizacija žiūrės į
Keir
Hardie
’
ų
visuomenę
“Klaidžiotojo” leidėjas Ge
šalininkai pasirodo ir tikėji ką; dėlto atskvrium ir ‘ krū
taip,
kaip
šių
dienų
civili

vomis,
žmonės
grūdasi
pir

gutė ir redaktorius Mikeliu
mo ir šeimynos priešais, bet
zacija
žiuri
į
įdomią
beždžio

myn,
ir
tokiu
budu
gimdo
kas užsimokėjo neseniai tei
jeigu pasakysi viešai, jog
nių visuomenę, dabar gyve
smo rūmuose po 25 dolerius
socialistai yra bedieviai, be klesas.
už nekalto žmogaus apšmei dievybę platina ir išpažįsta Be klesų, be akstinų tuš  nančią * Bernares’o šventa
me
mieste.
laisvąją meilę, tuojau visi, tybės, savymeilės ir kitokių
žimą — taigi, susigraudinęs,
Reikia
kovoti
prieš
kastą,
gąšlumų,
nebūtų
pažangos.
kaip širšės, ims rėkti, kad
paėmė plunksną ir prie
kuri
yra
tik
suakmenėjusia
Klausimas
sukinėjasi
ne
tai netiesa, kad socializmas
“šviesos” pridėjo dar “ir
40 metu tam atgal Bismarko
.vien ekonominiais daiktais apie “klesų išnaikinimą”, ir nepe įmainoma klesa.
teisybės”.
teužsiimąs, į tikėjimo reika kaip vargšas Keir Hardie Bet nesipriešink klesai,
Mintįs pradėjo lekioti
veiklumas.
lus nesikišąs ir šeimynos pa  galvoja, bet apie klesų iš res klesa yra ambicijos ir
apie gyvenimą.
matų neardąs. Privesi jiems plėtimą, apie tai, kaip pra pasisekimo vaisium.
Bismarkas: Kad pašiepus Dievą tyčia,
Kas gyvenimas? Svajonė,
Kaustky’o, Bebel’io, paties platinti privilegijas, kurio Šviesk klesas, šviesk pla
Štai sugriausiu aš bažnyčią.
pasaka... Nėra tikro gyve
čias minias, kelk visuome
net Markso žodžius — jie mis džiaugiasi keli.
r
,
Velnias:
Ha,
ha.
veltui
mano
mielas!
nimo! Gyvenime tik muškis
pasakys, kad tai ąrių vyrų Vienu tarpu šiame pa nės apačią didesniu turtų
•
Tik
aikvoji
savo
spėką.
su zeceriais, barkis su py
privatinė nuomonė, kad so saulyje buvo maudyklių sa išdirbimu ir jų išmintingu
Neįveikė pragaras cielas,
domais komitetais, bijokas
cializmas už juos neatsa- vininkų klesa. Toji klesa su išdalinimu. Skirstyk ypač
Ir tu neįveiksi, nei ką.—
referendumų, ryk seilę, ei
sidėjo iš Romos imperato apšvietimą.
Pranas.
damas, kad ir pro tokio Ge
Męs žinome, jog tai tik rių, kelių patricijų ir turtin Reikia gailėties savymei.*
'
1
—rt------------------------------------ —---------- .------ —
gutės namus... Vat kam ge
veidmainingas
išsiteisini- gų prasčiokų! Jie turėdavo lių ir tamsuolių viršui esan
mas iš daromų užmetimų, maudykles; kiti jų neturėda čiųjų, reikia gailėties pavy tai privalo, būti kiekvieno Brisbane nepripažįsta tų tom’o lietuvių parapijos tą- rai! Gegutei gerai: nusipir
ko automobililb paroduoja
duolių ir tamsuolių, apačioje
>
strategiškas
išsisukimas, vo.
visuomenės veikėj o uždavi - daiktų dėlto, kad dar per synės su vyskupu Hoban’u gatvėmis, plauko po vande
nes atviras prisipažinimas Keir Hardie butų norėjęs esančiųjų.
nys. Tokiais rūpesčiais ir to mažai šviesos yra įgijęs. Ta tapo užbaigtos. “Saulė” re
prie to, kas skelbiama na šnaikinti maudykles ir Šiame pasaulyje visados kiomis pastangomis remiasi čiau jis turi šviesos jau už gimai žinią sėmė iš angliškų nį, lėbauja smaguriavimų
mie, užkenktų socializmo drauge su jomis maudyklių bus klesos. Bet ateis diena, žnionijos pažanga ir gerovė. tektinai, nes pamatė, jog be dienraščių, o ‘ ‘ Lietuva ’ ’ vietose, mėto savo darbinin
kams nugriaužtus kaulus...
kad visi žmonės jausis bro
/
platinimui, sugriautų visą klesą.
Nę nąikinti klesas reikia; dievybė — tai kvailybė. To “Saulei” įtikėjo ir, karto Tikrai jam ir rojuje negalfi
Bet žmonių pažanga, kuri liais. Kiekvienas džiaugsis
“reikalą”.
reikia joms padėti kelties vis mums ir užteko sužinoti nuo dama žinią, pridėjo nuo sa būti geriau. Jisai suprato,
Vienu žymiausiųjų vado yra išmintingesnė už Keir iš kito žmogaus atsiekimų ir augštyn ir augštyn, o liku jo.
vęs patėmijimą, iš kurios ko socializmas jieško, ir
vų socializmo judėjimo Ang Hardie, padarė maudyklių privilegijų, kaip senis tėvas sius žmones raginti, kad eitų
matyti, jog “Apžvalgos” ra pirm laiko susitvėrė sau
Dabar joje džiaugiasi iš savo sunaus
lijoje yra Keir Hardie, par klesą didesne.
paskui augštesnes klesas.
šytojas nekokias turi infor
liamento atstovas ir Brita randasi milionai, ir tuose linksmybių ir atsiekimų, ku Kitaip tariant, reikia augš- “Keleivis” įdėjo į savo macijas ir apie Scranton’o dangų ant žemės.
nijos
Nepriklausomosios milionuose rasi daugelį so riuose jis negali jau daly tesniųjų klesų atsiekimus skiltis paimtą iš angliško lietuvių parapijos stovį ir Smalstininkas ima su
vauti, o sūnūs džiaugiasi iš
Darbininkų Partijos narys. cialistų.
socializuoti, visuomeninti, o dienraščio kartoną, kuriame apie užrašinėjimą katalikų kramtytą plunksną į ranką
Jis neseniai išreiškė spau P. Keir Hardie nori revo paguodonės, kuriojs^yra lai ne traukti klesas žemyn iki parodytos kongreso atstovų
ir kreivezoja:
bažnyčių
turto
Suv.
Valsti

doje, kokie yra socializmo liucijos, kuri išnaikintų kle komas jo tėvas — paguodo žemutinių sluogsnių lygu kankynės Washingtone va
jose. Faktas yra, jog susitai “Socializmas aiškiai ir su
siekiai, kokia jo programa sas. Jokia revoliucija dar nės, kurios jis dar nėra už mai.
saros karščių metu. Trumpai
kymas taip vyskupo Ho- prantamai atvaizdina kiek
$tai Amerikos “Sunday neišnaikino klesų ir nieka- sitarnavęs.
sakant, kongresmonams no
ban’o ir parapijos “pabor- vieną dalyką (ai, kad šian
American” sukritikavo p. 1qs neišnaikįs. Revoliucijos Ateis laikas, kad žmonija Anglų laikraštyje Keir rėtųsi važiuoti kur norints į
cų” neįvyko. Vyskupas bu dien nors truputį daugiau
Hardie. Paklausykime ir padeda žmonėms pasikelti bus viena laiminga šeimy Hardie pavadintas mažu šiaurę vėsesniu oru pakvė
vo nusileidęs iki kol žemiau turėčiau vaidentuvės!), duo
męs, ką ans laikraštis mano iš vienos klesos į antrą — na, susidedanti iš daugelio žmogučiu. Jis tokiu ir yra — puoti, o čia jie yra prirakin
nusileisti jau nei nebu damas pavergtaijai žmoni
apie Hardie ir panašius į jį bet klesos neesti panaikin klesų — iš tokios, kuri už- jo troškimai nesiekia augš ti prie debatų apie muitą už
jai tikrą būdą sutverti dan
siiminės rankų darbu, ir to tai, jo didžiausiu uždaviniu vilnas ir medvilnes! Tai-gi vo galima, tečiau priešingo gų ant žemės”.
tos.
socialistus.
Žinoma — rašo “Ameri Klesos visados bus, kol bus kios, kuri bus pasišventusi yra padaryti visus žmones vieni jų sapnuoja apie savo ji pusė tarybas suardė, pa
statydamas tokias pažemi — Ach! — atsidusta sun
can” — jei koks socialistus savymėilė, gudrybė ir nepa proto mankštymui ir tardy tokiais, kokiu jis pats yra, vasarnamius Naujoje Angli
aiškina tau apie socialistų prastas gabumas šalia tamsy mui, ir artistų, muzikantų, sulyginti augštus su žemais, joje, netoli nuo siaurės ledų, nančias sąlygas, ant kokių kiai po tų žodžių. — Kad
didelius su mažais. Bet tai kiti norėtų važiuoti su kon vyskupas jokiu budu pris aš... aš! rasčiau kaip no
tikslus, tai žinok, jog jis pa bės, apmirimo ir ambicijos daktarų klesų
rints tą tikrą būdą sutverti
sakoja tan, ką jis mano, kai trukumo. Klesos bus net tuo Laimingi žmonės bus tuo ne vieno Hardie troškimai. greso posėdžiais kad ir ties toti negalėjo.
met, kad žmonija užeis ant met, kad turės tą, ko reika - Tai visų socialistų norai. šiaurės žemgftHu, treti pa Ir Scranton’e ir kitose dangų ant žemės!... Vargk,
po atskiras žmogus.
Keir Hardie Anglijoje; augštybių, apie kurias mes lauš, tame skaičiuje pailsi, Ginčuose, prispirti prie šie vydi Taft’ui, prisikabinu vietose nesutikimai už pa buk jiastumdeliu visokių, at
Julės Jaunes Francijoje; nei sapnuote nesapnuojame. apšvietimą, laisvę nuo rū nos, socialistai gali pasakyti, šiam prie traukimo ei rapijų turtus kįla vien iš to, siprašant, Gegučių, grumias
Victor Berger, Charles E. P. Hardie’s mažas gabumas pesčių. Bus tai pradžia tik kad tai ne socializmo, bet nančio į Beverly, Mass., kad žmonės nesupranta ar su priešgmybėmis... Buk,
Russell, Morris Hillquit, pakėlė jį augščiau už jo rojo gyvenimo ir tikrosios Hardie idealas. Bet ko ver ketvirti norėtų apsirengti ba nenori suprasti, kaip nelyginant šuva būdoje...
tas toks pasakymas, matėme kad ir šiltų kraštų drapano- turtas yra užrašomas. Tą Nusibodo! Iki gyvam kau
tVilliani English Walling draugus — ir jis neturi nei civilizacijos...
augščiau.
*
*
*
Amerikoje atstovauja so mažiausio noro grįžti ten, iš
mis, penkti regi savo vai-1 nenorėjimą suprasti padidi lui įkyrėjo!!...
Kas turi ambiciją, kas dentuvėje ilgus traukinius na musų tautinė ir pirmei Ir vėl mintįs laksto paša
cialistų tikėjimą įvairiais kur yra atėjęs.
Tiek anglų laikraštis.
budais ir kiekvienas jųjų Be klesų ir klesų galybės Kaip skaitytojas mato, nuo jieško idealų, kas nori iškil su ledais ir šaltais gėrimais... viškoji spauda, kuri bažny liais. Kažinkam atsimena
paduotų ypatingą socialistų Anglijoje ir pasaulyje nie monės, jame išreikštos, yra ti augščiau už kitus — to Toks kartono turinys. Ki čios turtų klausime nupie mažų dienų kvailas tikėji
programą.
ko nebūtų galima padaryti paremtos sveiku protavimu. kiam nėra ir būti negali vie tokios prasmės jam duoti ps visokių nesąmonių ir pri mas. .. Kvailas? — Ne, ne
Keir Hardie nėra didelis pažangos srityje.
rašo visokių su tiesa nesu kaltas tikėjimas. Tikėjai
Visoks atsekimas, visokia tos socialistų eilėse.
negalima.
tuomet, kad yra geras Die
socialistas. Jis yra geras Pamatus reikia varyti pažanga, viskas, ką pasau
Ką-gi, akyvaizdoje šito, tinkančių daiktų.
vas, kuriR turi savo globoje
mažas žmogutis ir, kaip visi augštyn pamaži. P. Hardie lyje turime gero, linksmo ir
skaitytojas
gali
pasakyti
A. Antonov užpyko ant
visus žmones, kad aniuolas
maži žmogučiai, įsivaizdinu kalba kvailai, sakydamas, l>ageidanjamo — vis tai dar
apie
parašą,
kurį
“
Keleivis
”
Byla kun. Bukavecko su sargas daboja žmogaus kiek
sieji sau, kad yra radikalais, kad jis nenori “lopyti esan bo, rūpesčio, pasišventimo “Draugo” už tat, kad šis
padėjo po kartonu!
pasinaudojo
Arthuro
Bris

“Keleiviu” netapo užbaig vieną žingsnį, v Saugu, malo
negali prasimanyti nieko čiosios visuomenės tvarkos vaisiai. Vienas žmogus dir
Parašas
skamba:
bane
’
o
raštu,
kuriame
be

geistinesnio, kaip nulyginti ir padaryti ją truputį pa- bo daugiau, stropiau išnau
ta liepos 19 d., kaip buvo nu, gera, miela...
visus daiktus žemyn.
kenčiamesne”, kad jis nori dojo savo gabumus — rezul dieviai buvo pavadinti kvai “Tikri kankiniai tie Law mums rašyta iš Bostono^ bet — Kas čia dabar? — dai
Jeigu jis butų beždžionė, “sugriauti esančiąją tvar tate iškilo augščiau už ki liais. Todėl, kaipo atlygini renco andinyčių kapitalis atidėta iki kitam mėnesiui. rosi, pabudęs iš snaudulio
lai nutrauktų visas beždžio ką” ir pastatyti visai ką- tus. Ne pavydėti jam, ne mą už padarytą tariamai be tai! Net galvas skauda, kaip
Taip-pat “Laisvės” redak Smalstininkas. — Juk aš so
nes nuo viršutinių šakų ir kilą jos vitoje.
traukti jį žemyn privalome, dieviams skriaudą, rašo užėjo karštis”.
torius ir darbininkai tapo cialistas! Cieilikų mane va
pasakytų: “Gyvenkime vi Jeigu p. Kerr Hardie tu bet džiaugties iš tokio at- “Kel.” No. 30: “Brisbane
suimti ne p. Ramanauskie dina klerikalai! Che! che! ei
kis, kaip broliai, netoli že rėtų podagrą, reumatizmą ir siekimo, sekti jo pavyzdį, ru nepripažįsta nei maldos, nei
mės”.
dantų skaudėjimą, jis eitų pinties, kad tie daiktai, ku pasninkų, nei pragaro, nei Ne taip, kaip yra rašoma. nės. kaip buvo mums pra ciliku. .
Jeigu jis butų žuvis, tai pas gydytoją ir dentistą ir riuos jis pasiekė, prasipla kitų religijos skelbiamų “Lietuva” No., 30 rašo nešta, bet p. A. R. Rama Tr rašo drąsia, tvirta ran
pasakytų: “Laikykimės vi pasakytų: “Pataisyk ma tintų ant visų žmonių. Toks daiktų.”
paskui “Saulę”, buk Seran- nausko.
ka:

EKLY
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Argi p. Pruseika norėtu,
5. Federacija ragįs savo jų atsigynimo nuo lenkų ir tis išsilavinimas raštiniu
kad į laikraščius rašinėtų narius žengti pirmyn kultū kitų svetimtaučių pasikėsi kystėje (susirinkę mokslei
viai apsiriko jį išrinkdami i
ros keliu ii* skatįs jaunuo nimų.
vieni geltonsnapiai ..
Laikraštininkas. menę imties mokslo, profe 12. Federacija palaikys sekretorius — Lit. kom.).Jis
sijų, amatų, pramonijos ir užtariančius lietuvius sve mat norėjo viską užrašyti,
šiaip jau keliančių augštyn timtaučius laikraščius ir rū kas tik būvi) kalbėta,' kaip
ATSIŠAUKIMAS Į LIK
užsiėmimų.
šinės į juos straipsnius apie stenografas, bet paskiau pa
TUVIŲ VISUOMENĘ.
sirodė, kad taip yra negali
6. Mėnesiniai mokesčiai lietimus.
ma; užrašė tai, kas nerei
Nors džiaugties tiesiog kolkas pasilieka ateities sei
13.
Užmokesčių
už
pasi

kia, o kas reikėjo — pralen
reikia iš taip skaitlingi; lie mo nusprendimui. Ratelius
darbavimų
sąnariams
bus
kė arba nedabaigė. Paga
tuvių organizacijų, dar la vėliau sutvarkys Federaci
garbė
nuo
tautiečių.
lios tą savo “protokolų” į
biau didžiuoties jų stropiu jos suvažiavimas. Be mėne
veikimu, tečiau galima drą sinių mokesčių bus renka Lietuvos Rymo katalikų Į spaudą padavė nepasiklau
siai sakyti, jog trūksta mos aukos susirinkimuose ir jaunuomene, vienvbėn, krū sęs Literatiškosios Komisi
M. A. Norkūnas. jos ir nepsiteiravęs su jųjų,
mums vienos organizacijos kitose sueigose tautos rei  von!
ar viskas teisingai užraš'
— organizacijos, kuri rū kalams. Kuopos renkasi sa
ta. Atsisakius jam pačian
pintųsi musų priaugančio vo vyriausybę ir siunčia at
LIETUVIŲ
KATALIKŲ
savo vardu tūlas klaidas at
mis kartomis. Mošų jaunuo stovus į kongresą, kur atsi
menė ištautėjus, nemoka lie liks rinkimas centro valdy MOKSLEIVIŲ DOMAI. šaukti, nusprendė tai pada, trvti Literatiškoji Komisija.
tuviškai, nepažįsta nei musų bos. Viršaičiais tegali buti Musų straipsnyje, vardu;'
’į . ,
kalbos, nei literatūros nei tikri tautos mylėtojai, išpa “Lietuvių Katalikų Moks- " a* \ ,<rs.\
. .
neturi savo jaunose širdyse žįstantis Rymo-katalikų ti leivių Reikale" tilpo didelė . P Kadangi kuiiuigai (o 311
klaida, būtent: Lietuvi, ka- » buv" “6t 5> dalyvavo ta
savo bočių meilės. Tai-gi rei kėjimą.
me lietuvių katalikų moks
kalinga draugija,, kuri trauk
7. Visi pinigai pasiliks ra talikų moksleivių suvažiavi leivių susirinkime kaipo ne
tų musų jaunimų krūvon,
telių ižde, kol netaps iš mas (Seimas) bus ne rug kviesti svečiai (sic!—Moks
žadintų jo širdyse meilę sa
sėjo 23,24 ir 25 d. bet rug
vo tėvų, savo kalbos, savo lauktas centro kasininkas. piučio (augusto) 23, 24 ir 25 leiviai sau į pagalbą visai jų
nekvietė), taigi jie faktiškai
tautos. Reikalinga organi Turtas bus skiriamas svar dieną.
Lit. Kom.
neturėjo jokio balso veikian
zacija, kuri neduotų priau biausiems tautoms reika
ganeioms kartoms išnykti lams sulyg kongreso nutari LIETUVIŲ KATALIKŲ čiojo, jei taip galima butu
mo.
išsitarti, turėjo tik pata
kitataučių vilnyse.
Pašaipa sau pasisamdo
Velnias, Bismarkas apšlubę
MOKSLEIVIŲ REIKA riantįjį. Moksleiviai susirin
Broliai, ypač jaunesnieji 8. Rateliai paims vietų,
Ištvirkusią laikraštiją,
Nes ir jie uoliai kovojo,
ko patįs ir patįs vieni svars
LAI.
broliai! Gal šioje valandoje kur jaunuomenė galėtų lai
Šmeižia, rėkia, visaip bando Bažnyčiai kenkti neskubę.
tė savo reikalus. Kun ingai,
neatjaučiate šitokios orga kyti savo susirinkimus, la
Ir suerzina žmoniją.
Patįs peklon dasistojo.
teisybė, daug kalbėjo, nes
Klaidų atitaisymas.
nizacijos reikalingumo. Bet vinties gimnastikoje, pasiNūnai trvse susitarę,
O regėdamu šiandienų
atjausite trumpu laiku, kuo- gaminti laikraščius ir kny- “Draugo” 29 n. p. A. Ta- buvo prašomi, susirinkusieji
Natai, sako, mes jau spėka, Tuos narsius musų drąsuolius
met tapsite tėvais. Tuomet gas, taip-pat lavinties dai moliuno straipsnelyje (ge- buvo labai už tai dėkingi li
Galime stoti į karę,
Besitrusianeius išvieno,
tik suprasite, jog kur vieš nose, deklamacijose, tea- riau butų jįjį pavadinus pro piojo rankomis, kur buvo
Bažnyčia tai mums už nieką. Skaito juos už savo brolius.
patauja tautos meilė, ten triiose ir šiaip jau pasisma tokolu) vardu “Liet. Rymo- reikalas, bet kalbėjo visuoJų išrauti įš šaknų,
Tik, sako, nieko nebus.
Katalikų ------Moksleivių Susi
 met patariančiu balsu. Ta
klestena ir tėvų meilė. Taigi ginti dorais žaislais.
Pradėjus nuo jos tarnų!
Dievs galingas, kas jau jus?’
dabar jau laikas minti ke 9. Federacija per centro vienijimo reikale susirinki tai daugybė jųjų patinimų
'
Pranas.
lius busimoms kartoms, iš valdybų susižinos su žymes mas” tilpo daugybė nesą liko atmesta šalyn. Pav.
kurių laukiame džiaugsmo nėmis panašiomis visų šalių monių bei klaidų. Beveik kun. Kaupas išsitaria, kad
Universitetas
“Socializmas sako: neti liek prakaitų, lašink kraujų.. bėgę iš mokyklų vaikpalai- ir suraminimo žiloje sena- draugijomis.
visuose dviejuose spaudos Valparaiso
kėk į apgaulingų pagelba buk vergu tų kelių ceutapa- kiai.
stulpeliuose tik vienas-kitas turi žemą vardų ir esą nepa
10.
Federacija
stengsies
pramanytos dieviškos ap laikių, kuriuos Gegutė išme Visi turbut atsimename Šitą sumanymą — sutver
teisingas žodis tėra pasa tartina jin važiuoti lietu
veizdos... vien tikėk į savo ta per pėdę... Algos ver garsų “Tėvynės” redakto ti lietuvių jaunuomenės Fe sulaikyti jaunuomenę nuo kytas. Tokiu pinnutinio viams moksleiviams, nes
spėkų kovoje su priešginą - gas! algos vergas!...
rių p. Vidikų, kuris net eilė deraciją — turėjau savo nešvarių vietų ir nepadorių musų susirinkimo aprašymu esanti nekatalikiška. Ponas
bėmis... ”
p. A. Tamoliunas tik .gėdą Vaičiūnas, kaipo gerai tą
Smalstininkas parknium mis pradėjo su savo priešais širdyje jau seniai, bet ne sueigų.
Taip, jis vartojo savo spė ba ant stalo. Ašaros nesuvar polemizuoti, o Dievo vardą drįsau jo viešai išreikšti. Da
11. Federacija išreikš sa mums moksleiviams pada-. mokyklą žinąs, atsistoja ir
kų kovoje su... Na, tiek to, žomai, nesustabdomai lieja rašyti su mažaja “d”. S. L. bar, gavęs pritarimą nuo ki vo užuojautų kovojantiems rė, o lietuvių visuomenę sumuša kun. Kaupo nuoin<>bet išmetė — kaip šunį iš si iš jo raudonų akių.
A. Valdyba buvo priversta Į tu gerų tautos darbininkų, už savo teises lietuviams ii baisiai apvylė. Priežastimi nę, o kiti moksleiviai jamį
metė iš redakcijos «iš orga — Alginė vergija”! alginė tai įsikišti ii’ koenergiškiau- šitų sumanymą paskelbiu prisidės medžiagiškai prie to, matvt, buvo neužtenkan(Seka ant 6-to pusi.)
nizacijos... . Brrr!!... Bet vergija! —'veržiasi iš kruti siu budu suvaldyti jaunų liesai, tikėdamasis, jog ne
ne, neišmetė, jis pats atsisa nės kymus, girgždantis pa- i redaktorėlį.
trukus pradės megzties vi
kė, pats išstojol... Jis gari siskundimas.
Dabar toksai pat ‘jaunas’ sur Federacijos rateliai .Pri-} ę
tai pasakyti visiems į akis.... — ’tutu! tu-tu! — girdė
Severos gyduolės pagelbės jums, jaigu jas pavartosit priešai
ir karštas redaktorei is dirba dedu taippat, trumpai sura
Bet apvylė, šėtoniškai ap ties už lango.
ligų, kurioms jos yra skirtos. Kuomi sergi?
socialistų. “Laisvėje”. Yra šęs, apskritus Federacijos
vylė tie, kuriems buvo užsi■*— Tai socializmo platin tai p. Pruseika.
Visi jo siekius, pavesdamas visuo
tikėjęs!... Niekam ir į nie-,
tojas ir algų vergijos nai straipsniai tai nesubrendu- menei jų apibranginimą, pa
kų nereikia tikėti. Toks so
kintojas važiuoja smagu sio proto nedanešioti vai taisymą, papildymą ir per
cializmo mokslas!
riauti .z.. Che! che! algų ver
keitimą.
Pasisėmęs drąsos iš socia gijos naikintojas!... Lė siai, jo pažiūros neva sočiaSu augšta pagarba
listiškos, bet tokios keistos,
lizmo mokslo, vargšas Smal baus, lėbaus...
kad jaučiatės negerai ir esate nusidėrvėję,
vaikiškos.
...
M.
A.
Norkūnas,
jeigu
savo viduriams leidote nusilpnėti, ir
stininkas rašo toliau:
Smalstininkas staiga su Štai imkime to laikraščio
virškinimą
turite blogą ir kenčiate nuo
162 Prospect st.,
“Tikėk tiktai į tai, kų jau duoda kumščia į stalą:
užkietėjimo. Vienok, kam reik jums taip
kentėti, jeigu
Lavrence, Mass.
ti ir kų savo mintimi įstengi — Už mano kruviną pra No. 61. Randame tonai re
dakcijos straipsnį (be para Lietuvių Rymo Katalikų
nuvokti ir suprast.”
kaitą lėbaus judošius! —
— Nuvokti4t suprasti!... šnypščia jis, grieždamas šo) apie tarptautišką kaino
Jaunuomenės Federaei
irų, apie kurią sakoma: “Ta
Ačiū už pyragus! Atjausti dantimis.
jos siekiai ir įstatų
Teikia, su kumščia suduoti, Vėl ašaros, vėl gailus vai sai šašas įaugo į kūną kapi
projektas.
kad atjaustų! Ir mane stum tojimas.
talistiškos visuomenės: rei
do, ir aš jaučiu, net ašaros — Alginė vergija... plė- kia, girdi, pačius fundamen 1. Federacija šaukia prie sa
(SEVERĄ S STOMACH BITTERS)
bįra, prakaitas varva, krau šikiška tvarka. . . plė—ši—
nuversti, suprask, socia vęs viso pasaulio lietuvius ir
jas liejasi... Kad ne sočia lūs... Balsas eina silpnyn, i bzmą įvesti, tai kainomis lietuvaites, užlaikančius Ry
gali kiekvienoj valandoj išvesti jus ant
lizinas, tai nors imk žmogus galva gula ant ištiestos ant nebusią Ar reikia didesnio mo katalikų tikėjimą, idant
sveikatos kelio. Žmonės vartoja ji nuo
trisdešimties metų, atsitikus stokai apeti
krūvon susirišę suvienyto
ir pasikark! Jis vienas te- stalo rankas. Plunksna iš naivumo!
to, nerviškininmi, vėjams, užkietėjimui,
saldina teriojamųjų ir išnau puola iš pailsusių pirštų.
dispepsijai ir abelnam nusilpnėjimui, kas
Bet viskaR niekis prieš mis sjiėkomis galėtų dar
viskas paeina nuo silpnų vidurių — ir
dojamųjų darbininkų die Smalstininkas
pradeda straipsnį “Teatras ir Dai buoties tautos pakėlimui ir,
pasekmės visados yra geros .
$1.00
reikalui
atsitikus,
stoti
jos
nas!. ..
kriokti.
nos” (pasirašyta L. P.). TeSekantieji laiszkai yra prisiųsti savonoriai ir verti skaityme:
Smalstininkas šluosto pa
nai aiškiai yra išreikšta apgynimam kelti dorą, pra
tinti jaunuomenę prie lietu
raudonavusias akis ir rašo:
įtark fa II, Conn.
nuomonė, kad vien socialis
Florida, N.Y.
-P-as Adam Walka rašo;
“Socializmas gimė iš var Ant rytojaus algos ver tai artistai galį pakelti tea  viškų apsiėjimų, supažin
ponia Liudvvlka waleaeis rašo:
“Nuo daugelio metų kentėjau nuo {vairiu vidurinių sujudimų ir
''vartojau Severos Sk ii vin J kartume ir galiu jj patarti kiekvie
go, ašarų ir prakaito torio gas, atsipeikėjęs nno vaka trališką dailę. Dainininkas dinti ją su lietuviška lite
niekas man negelbėjo, pakol Severos Skilvi nio Kartumo nepradė
nam. Ta gyttoolf labai man gelbėjo.
jau vartoti. Parai tikrinau, kad tai yra pnikus sustiprins ntis
ratūra, žadinti joje meile
jamųjų ir išnaudojamųjų rykščio svaigulio, nuima at
vaistas.
socialistas,
girdi,
vargiai
tu

Lietuvos ir jos.praeities.
sakomybę už savo vargus ir
dai bininkų”.
rės apie ką pasišnekėti su
Vėl braukia su rankove ašaras nuo GegutėH & Co. ir dainininku klerikalu. Ką pt- 2. Federacijos nariai susi
dės iš abiejų lyčių be skir
nuo veido ašaras ir, privers uždeda ją ant kunigų. Išsakyt apie tokią nuomonę? tumo amžiaus.
•klypusi,
sukramtyta
plunks

tinai šypsodamasis, braižo
na ilgni-ilgai kreivezoja. Tikrai, reikia stačiai sumi 3. Nariai rengs du' sykiu
fu plunksna:
šusio proto socializmo punk per metus apvaikščiojimus:
“Socializmas
užtikrina ■Hmalstminkui rodosi, kad
.
yra liga, apsireiškianti paprastai vasaros pabaigoj, arba rudeni.
te, kad tokią begalniai kvai pirmąjį — pavasaryje (ne
o jos priežastimi yra, rodosi, belekiojančios ore dulkės nno žolynų,
kiekvienam darbininkui pil jis riša... darbininkų išsilą
nuomonę
išreikšti
.
.
.
rugių, miežių ir kitų javu. Kaikurie žmonės gauna nno to kataru
1 mosavimo klausimų.
paskirtu laiku), kaipo tau
nų vaisių jo triūso... ”
kvėpavimo knnaluoae. Jeigu turite niežimą rtesyj, gerklėj ir aky
Šoferis.
“Laisvės”
redaktorėlis, tos šventę, šv. Kazimiero
se, jdgu yra vandeninis varvėjimas, čiaudėjimas ir kvėpavimo
— Ir man užtikrina... —
lygiai kaip ir Vidikas, mėgi dūlių; antrąjį — rudenyje
sunkumas, lyg prie astmos, tai nemislykit, ilgai, tik pradėki! vai
mirgtelėjo jo galvoje.
toti gyduoles vadinamas
na kartais ir eilėmis sn savo atminčiai "tų, kurie darba
. Bet čia staiga jo mintis
TRŪKSTA REDAKTO
priraais polemizuoti, bet tos vosi ir žuvo už numylėtų lie
pertraukė garsus automohi
RIŲ.
eilės tokios nevykusios, pri Tuvių tautų.
liaus balsas.
Prekė 25
(Severa’s (’atarli Baliu)
Hilpna dar musų laikrašti menančios kartais šlubo 4. Apvaikščiojimuose turi
; —Tu-tu! tu-tn!
ubago
eiseną,
o
kartais
girto
i
imti
didžiausių
dalyvimią
Smalstininkas kmptelėjo. ja. Mažai męs tarime toje
Parsiduoda visur aptiekose. Neimkite kitokią. Jeigu Jusu aptiekorius neturėtą, rašylj
jaunuomenė,
idant,
jos
—Kad jj vanagai! — su-Įdirvųje gen; darbininkų žmogaus šokį . ..
imums.
Nurodymai lietuvių kalboj. Gydytojo patarimas uždyką.
Tame pačiame numeryje kraujas galėtų degti nauja
keikė patylomis ir n psidai- Musų laikraštininkai, labai
rė, ar kas neišgirdo. — Tai tankiai, tai vos pradedantie- tasai “didvyris” į rimtes gyvybe, sujungta su karata
Gegutė. Vėl važiuoja sma-i,ii palaikyt plunksną raoko- nius žmones rašančius j ’aik- tikėjimo ir tautos meile. Fe
je “rašė jai”. Redaktoriais1 raščius šitaip atsiliepia: “Ne deracija tvers milžiningą
gui iauti...
W.
neapginkluotų kariumenę.
!) tnNHHlMLk

Bismarkas po šėšerių metų tuščio kovojimo su katalikų bažnyčia turėjo gabų*
nusilenkti prieš jų. Dabar velnio ir Bismarko darbo griebėsi mūsiškiai laisvamaniai,
cieilikai ir kitokos padermės pirmeiviai. Apšlubę toje kovoje velnias ir Bismarkas
juokiasi tik iš tokių darbų savo menkų pasekėjų.

dienu Bismarko pasėkėjai.

Nieko įstabaus,...

Severos

Skilvinis Kartumas

DRUGYS

Severos Mostis nuo Kata

ulnnksuH,

tankiai vra išvaryti arba pa-

kiškite

savo

juodo

snapo”.

F.

CECAS R
Severą Co.
it)W
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Kunigo Žodis Cidlikams.
Štai 11 šimtmetyj Galime ir mes pasididžiuo driejaus gaišioje kolegijoje.
ploja rankomis, nes išsiaiš nešame, kad ir čia nonsen rinti.
kino, kad, nore mokykla yra sas, nes jokių kitų nutari Magdeburge buvo gana pa ti. Turime Lietuvoje daug Mokslą baigė 1868 m. OxNeperseniai ugnis išnaikino Pilviškių miestelį.
nekatalikiška, yra Valparai- mų nebuvo. Ką jis butų dar gerinta kleviatura ir klevišai nemažu vargonų, kaip va: ford’o universitatėje.
Sudegė daug visokių trobesių, apsvilo žydų sina
žymiai sumažinti. Kiek vė Kauno katedroje, Vabalnin Pirmutinis veikalas, kur goge, bet katalikų bažnytėlė liko liepsnų nepalytėta.
se daug dorų moksleivių ir pranešęs, tai sunku įspėti.
Tai tokios maž-daug svar liaus, Bernhard, kilimu vo ke., Vilniuje šv. Jono bažny sai padarė Lang’ą garsiu, Žydpalaikiains tai nepatiko. Ui, dejavo, tegul
katalikų, tatai drąsiai gali
prie busiančiojo moksleivių besnės klaidos. Yra dar ir k ietys, išrado pedalus, kas čioje ir kitur.' Tik gaila, kad buvo “Senosios' Francijos “jam” būt sudegus ir bažnyčia, nebūtų mums taip
daugiau, bet, jos musų reika labai patobulino vargonų Amerikoje mes, lietuviai, balados ir liriškos dainos”. pikta. Ir, grieždami apmaudų, kėsinosi uždegti baž
Šnsivienijiųio prigulėti.
nyčių. Tuomet Pilviškių klebonus, dabar jau mi
‘ 5Ž) “Draugo” redaktorius, le mažai tesveria, tatai pa grojimą. Anglijoj 1712 m. mažai, arba, tarsiu, visai ne Ta knyga pasirodė 1872 m. ręs, a.a. kunigas Oleka, nuvyko asmeniškai į žydų
buvo pridirbta antroji kle turime gerų vargonų. Čia Po to viena po kitai ėjo kitos iškalų ir pasakė žydeliams pamokslų, įgraudinda
".
kun. Kaupas pažada " duoti liekame neątitaisę;
Yiiterafiškoji Komisija: viatura, vadinama “Svvell” statant naujas
bažnyčias, knygos — daugiausiai eilės. mas, kad to nedarytų. Žydai paklausė katalikų ku
ne “Drauge” atskirą vietą
mažai atkreipiama atidos į Paskui drauge su S. H. But- nigo ir daugiau nesikėsino bažnyčios uždegti.
(išpučiamoji).
lavinimuisi literatūroje, bet
P. Lapelis,
Jeigu Pilviškių klebonas sakė pamokslų žy
Galop, tai vienur, tai ki vargonus. Kas-gi gali ge cber’iu jis išvertė proza Ho
prie “Dijąugo” išleidinėti
... -v A.Petraitis,
dams,
kodėl aš, taippat katalikų kunigas, negaliu
riau sužadinti žmogaus jaus mero “Iliadą” ir “Odisėją”.
tur
pradeda
statyti
vargo

atskirą organą; pažada jie
A. Baltutis.
pasakyti pamokslo musų cicilikams, kurie juk kanus su trimis ir keturiomis mus, patraukti jį prie dievo Be to jis vertė Teokritą, daisia yra buvę katalikais. Ypač kad jie patįs t J
vien savo, ir “Draugo” vai
tumo, jeigu ne gražus gie Broną ir Moschu, Teofilių prašo, nes savo “Keleivyje” šaukiasi, kad kunigai
kleviaturomis.
du, t. v. vardu visų jojo lei
Gautier’ą, Balzac’ą ir Tols pasisakytų, kodėl jie yra priešingi socializmui ir
dėjų.
Šiais laikais galima užeiti dojimas, gera muzika?
prieš jį agituoja. Matyt visgi išsiilgsta kunigo žo
3) Kun. Serafino įneši VARGONŲ ISTORIJA IR daug puikių ir didelių var Nestatau aš geros bažny tojų.
džių!
aš tų žodžių ir nesigailėsiu. Nekal
gonų. Prie didžiausių Suvie tinės muzikos pirm viso ko, Lang atsižymėjo taip-pat, bėsiu į Taigi
mas platinti “Draugą” buvo
SVARBA.
kokius
ten Vokiečių, Prancūzų, Amerikos
nevietoje, tatai pirmininkui (A. Pociaus paskaita, laiky nvtose Valstijose yra pris- bet tik sakau, kad gražus kaipo feljetonistas. Jo trum socalistus, kurių aš gerai nei nepažįstu, tik į musų
giedojimas patraukia dau pi rašteliai Londone dien lietuviškus socialistus, cicilikais vadinamus. O tuos
p. P. Lapeliui įnešus contra, ta Chicagos vargoninin kaitomi šie:
raštyje “Daily News” turė uš pažįstu gerai! Kalbėsiu kunigiškai, tikiuosi, kad
registr. dūdos gumą žmonių.
moksleivių tapo atmestas.
kų susivažiavime).
Prileiskim, karės metu, jo minias skaitytojų. Kaipo nepadyvys man...
Auditorium, Chicago
4) Kadangi susirinkimo
Taigi, kodėl sakot buk męs jums priešingi ;r
109—7124 vadas prieš mūšį savo karš trumpų, smagių ir sąmojin
laike moksleiviai vadinosi Šiandien, atsitikus pro
prieš
jus agituojame. Musų agitacija prieš jus yri
ta prakalba stengiasi sukelti gų straipsnelių rašytojas,
taip savęs draugais, nepati gai, smagu man su jumis Trinity Church, Denver
67—4290 dvasią kareiviuose; ragina Lang buvo labai paj ieško tolygi, kaip ano klebono prieš Pilviškių žydelius.
kus tai kUn. Serafinui, jojo pasidalinti tūlomis žiniomis
Tiesa, jus nenorite dabar bažnyčių išdeginti (nors
juos būti drąsiais ir nar mas leidėjų ir redaktorių. Il kaip kur mėginate tai daryti, kaip va Cambridge ’iupatarimas
vadinties ne apie (kaip yra sakoma) ins Woolsey Hali, New York
78—4596 siai kovoti už gimtinę šalį. gus metus jis buvo literatiš je), bet norite kitokiu budu jas panaikinti. Jau
draugais (nes, girdi, tai trumentų karalių—vargo
esąs pamėgdžiojimas socialia nus. Nėra čionai mano noru St. Bartbolomew, New York Bet vado žodžiai mažą įspū ku redaktorium “Long- Šliupas parašė, kad butų geriausiai kryžiuj sukišus
98—5989 dį tedaro į klausytojus. Ka man’s Magazine’o”. Parašė j pečių, kunigus iškorus ant varpinyčių, o iš bažny
tų), bet ponais arba klieri plačiai kalbėti apie visas
čių padarius linksmuosius namus. O jus juk einate
kais, liko nepriimtas. Visi vargonų ypatybes, nes tai College of the City of N. Y. reiviai kaž-ko nuliūdę, tar jis taippat Škotijos istoriją, toliau,
Šliupas, sulig jus, tai ko ne klerikalas. Jus
‘ 70—3835 tum, sunkus akmuo jų širdį kurią buvo privedęs iki pu
moksleiviai ligi susirinkimo užimtų per daug laiko, bet
kryžiaus nekenčiate šimtų kartų labiau, neg patįs
užsidengimui bei pasibaigus noriu trumpai pasakyti ma Beto, prie didelių vargonų yra prislėgęs. Mat vienam sei aštuonioliktojo šimtme žydai. Toji neapykanta atima jums protų ir daro
susirinkimui vadinosi drau žiau daugiau, kokie vargo dar yra priskaitomi šie: prisiminė senoji močiutė, gai čio. Visą laiką jis interesa biauresniais fanatikais už aršiausių talmudistų—žy
gais, kadangi nei ponas, nei nai buvo senuose laikuose ir Orchestra Hali — Chicago; liai raudojanti, išleisdama vosi tikybos klausimais. Sa dų.
Męs tokios neapykantos neturime, męs jus lai
Trinity Church & Chris savo vienintelį sūnelį; an vo “Tikėjimo Pradžioje”
klierikais vadinties visai ne- kokie yra dabar.
kome
savo broliais, nors paklydusiais. Męs šau
tram
—
mylimosios
dainelė,
išpuolė: viena, “ponas” ne Trečiam šimtmetyj prieš tian Science Temple — Bos
(The Making of Religion)
kiame
į jus ramiai: Vyručiai, liaukitės išdykavę,
lietuviškai skamba ir paga Kristaus užgimimą jau grai ton; Notre Dame — Mon- kurioj ji su ašaromis Dievo jis tvirtino, jog laukiniai pameskite
tų neapykantų, nes per jų jus nieko ne
lios butų tai pamėgždžioji- kai pradeda statyti vargo treal; Michigan University melst žadėjo, kad. tik pa žmonės visados turėjo augš- galite nuveikti, ji jus silpnais padaro. Nenaikinkite
mas augštesnės klesos žmo nus. Nuo graikų paima var & Music HHali—Cincinnati. grįžtų linksmas ir gyvas iš tas dvasiškas idėjas. Jis pats tikėjimo, kuris žmones doros mokina, neterškite
nių, kurie yra tik tikrais gonus romiečiai ir galop yi- Anuomet St. Louis parodoje pirmų mūšių. Bet štai pasi tikėjo į dvasias, buvo net musų tėvynės, kaip tas prasčiausios rųšies paukštis
ponais; o klierikais gi yėl va sa Europa. Pradžioje vargo buvo išstatyti didžiausi pa girdo trimito balsas; kapeli- spiritistu ir parašė “Sapnų pratęs yra daryti. Žiūrėkite, mielieji, į kų dabar
dinties nei šiaip —- nei taip, nai buvo trijų rųšių, taigi: saulyje vargonai. Jie turėjo ja griausmingai uždrožė ir Dvasių, Magijos ir Tiky neseniai buvo panaši musų tėvynė. Visokie priešai
nes ištikrųjų tik; vienas ar “nešiojamieji” vargonai — 140 registrų ir 10,059 dūdas. maršą; kraujas užsidegė bos ir Totemo ’ Paslapties buvo jų sunaikinę, tarsi gaisras Pilviškių miestelį.
Liko viena Bažnyčia. Per daugelį metų toji įstaiga
du klierikų tebuvo, o kiti maži, taip kad galima buvo Dar nelabai seniai buvo laik kiekvieno gįslose, gyvuliai Knygą” (Book of Dreaans buvo vienintelė tvirtovė, kame rado sau prieglaudų
dar kolegijų mokiniai bei grajyti, Jaikanį juos ant ke raščiuose garsinama,. kad -net ir tie pradėjo trepsėti, and Ghosts, Magic and Reli musų kalba ir būdas. Net ir iš ten buvo mėginta
f'ilozofijos klausytojai, ku.- lių; “ pasta tonfteji”
di viena dirbtuvė pastačiusi di nerimauti. Kareiviai drąsiai gion and the Secret of the ji išvaryti, bet priešams nepasisekė. Maldaknygė
tai9 laikais tai buvo vienintelis lietuvių kalbos va
rie'prie klierikalizmo, regis, desni ir sunkesni, kartais džiausius pasaulyj vargo eina į mūšį ir nesibijo’ toirti Totem)..
dovėlis. Jeigu dar žmonės paskaito šiaip taip kad
"
dar neturi jokios pretensi- vartojami bažnyčiose, ir “di nus. Tie vargonai susidėjo karės lauke.
Vaikams Lang buvo žino ir tokį “Keleivį”, tai vis maldaknygės nuopelnas.
dieji” — dideli, garsaus bal iš 103 registrų, o dūdų vos Kad ir skęstant “Tita- mas iš metinės pasakų kny
jos.
Kų sakau, juk ir jus, ponai redaktoriai, jeigu pa4) Sulig moksleivių abel- so, vartojami tiktai bažny 1500. Paprastai vargonams nik’ui”, kuomet orlriestra gos: “The Fairy Tale Book” krevezojat kokį staipsniapalaikį, tai irgi pradžią
'
'
ant 100 registrų yra skiria užgriežė “Nearer my God to kurios pirmas tomas pasiro savo mokslo gavote iš to paties šaltinio. Rodos,
no nutarimo liko sutverta čiose.
tiktai kuopelė arba duota Septintam šimtmetyj po ma nuo 6000 iki 7000 dūdų, Thee”, nelaimingieji, nors dė 1889 m. Nuo tų metų kas galėtumite turėti šiek tiek pagarbos šitos naudingos
pradžia Susivienijimui su piežius Vitalianas patarė kadangi kiekvienam regis ir stovėdami jau vandenyje, Kalėdos išeidavo po tokią įstaigos. Bet kur tau! Jus nepaliaunate knaisioję
ė, kuomet knygą, kuria gėrėdavosi ne to medžio šaknis, kaip tasai be ragų sutvėrimas, ką
liglaikine valdyba, bet visai vartoti • ..vargonus bažnyti trui turi būti eilė dūdų per ramiai sau
gilių priėdęs mėgino aržuolų išversti, nepaisydama t,
dar netapo įvykintas Susi niuose giedojimuose, bet dė visą manualą; Tankiai var prarys juos bejausmis van tik vaikai, bet ir suaugusieji kad
iš jo gauna maistų. Beragis sutvėrimas aržuoto
vienijimas vardu: “'Lietu lei stokos tobulumo, jie dar gonų meistrai* norėdami dau denynas ir nugramzdįs į gi žmonės. Toji knyga kasmet neišvertė, taip ir jus nestengsite išgriauti Bažnyčios,
vių Rymo-Katalikų Moks neatsakydavo visiškai vien giau uždirbti, sujungia du liąją bedugnę.’’
mainydavo savo vardą sulyg oet reikia pažymėti jųsų blogas noras. Ir dar klau
leivių Susivienijimas” — balsiam giedojimui. Vėliau registru prie - vienos meilės Muzika, giesmė stiprina spalvų: pirmoji buvo pava siate, kodėl męs priešingi jums, kodėl prieš jus agi
kaip rašo p. Tamoliunas. Guido laikais,- vargonai pra dūdų, kas, žinoma, nei kiek žmogaus dvasią, švelnina jo dinta “mėlina”, paskui ėjo tuojame !
Jus sakote, kad sviete daug neteisybių, kad
Jei butų tapęs “įvykintas” deda eiti į madą; bet vis dar nepadidina vargonų. Taigi sielą, ramina jį, taip kad net “raudona”, “geltona”, kol
Susivienijimas, tai kokiam nėra būtinai vartojami baž vargonų didumas pridera ne mirtis jam yrą lengvesnė. 1907 m. pasirodė “žalsvoji” darbdaviai skriaudžia darbininkus, kad bėdini yra
per daug bėdinais, o turtingi pavojingai turtingais.
galui dar reikalingas suva nytinėse apeigose. Vargonai nuo daugumo registrų, bet Kaip yra, malonu, kuomet knyga.
Tai tiesa. Bet bažnyčia už tat nekalta. Evangelija
žiavimas ?!,..
Susivieniji anais laikais toli gražų ne nuo daugumo dūdų.
prieš šv. Mišit# visa bažny 
Lang mokėjo daug kalbų kuosmarkiausiai peikia visus skriaudikus. Tiems,
mą s4 galutinai susitvers tik buvo tokie, kaipkad vra dą- Vargonų yra Visokių ru čia, geriems vargonams pri
ir buvo žinovu mitologijos ir kų iš tiesų rupi pagerinti nuskriaustųjų būvis, rei
susivažiavimo laike, t. y/rug bar. Jie susidėdavo iŠ de siu, kaip antai:
tariant, užgieda “Pulkim beveik visų kraštų folkloro kėtų jų talkininke turėti, būtent, neiti prieš Evan
gelijų, bet su Evangelija rankoje už vargdienius
piučio (Augusto) 23, 24 ir šimties arba daugiau tonų. Tracker action (suneriamie ant kelių” arba “Dievas
(žmonių pasakų).
kovoti. Šiaip gi, ne jums prašalinti tas neteisybes.
d.
musų gelbėtojas”. Tūkstan
Klerišai buvo nuo 4 iki G ji šipuliais),
> -G Tam tikslui reikia ideališkesnių žmonių, negu jus,
Lang
nebuvo
katalikas,
5) Prie kuopelės pristojo colių platumo, taip kad var Pneumatic action (pneuma- čiai balsų tikinčiųjų ir var
mieliji.
Svieto reformatoriams reikia turėti didelė
gonai liedamies į puikią har dar-gi vargiai išpažino krikš dorybė, teisingumo supratimas ir žmonių meilė. O
visi moksleiviai, kurie buvo gonininkui priseidavo gra tiškieji),
susirinkime, bet neprirašy jyti ne pirštais, kaip kad da Electro Pneumatic (elektro- moniją, kįla augštyn ir didi čionybę, tečiau istoriškuose jums visų tų privalumų kuftlabiausiai trūksta. Jus
na garbę Sutvertojaus. Mes piešiniuose buvo bešališkas, neapykanta gyvi, neapykanta kvėpuojat, neapykan
tas tapo nei vienas kuni bar, bet kumščiomis arba ir pneumatiškieji).
gas. Kunigus: Dek. Kriau- alkūnėmis. Tokiu budu var Geriausiais yra pripažinti lietuviai juk mėgstame dai da-gi tiesiog gynė apteptus ta kas dienų mintat. Ar reikia dar stebėties, kad
įuną ir Ežerskį reikia pa- gonininkas galėdavo vartoti “pneumatiškieji”, kadangi nuoti— giedoti. Nebereika- falšuotojų asmenis. Katali taip esate apjakę, kad net sveiko protavimo galės
nustojote! Jums stinga doros, o be doros kuomi
nėti, kaipo aukojusiuosius tik po du tonu. Vėliaus tapo kleviatura juose nepermai lo-gi garsus vokiečių rašyto kai visados bus dėkingi ško yra žmonių draugija, jeigu ne piktadarių urvu?
įsų reikalams po 5 dol., pridirbta taip vadinama no savo sunkumo, ar graji- jas Goethe sako: “Lietuvių tų raštininkui už apipiešimą Iš jųsų socialistiškos valstijos, jeigu ji kuomet nors
ne kaipo sąnarius. Ga- “mikstūra”, t. y., kuomet si vienu registru ar pilnais dainos, tai perlas poezijos”. Marijos Stuart tikroje švie įvyktų, žmonės bėgtų, kaip bėga iš šalies džuma ap
Pažvelgkime į musų melodi soje (“Mystery of Mary lankytos. Tiek metų jau platinate savo mokslų, o
kuomet tikrai Susirie grajytojas paspausdavo vie vargonais.
i"’.r tas susitvers ir pradės ną klevišą, tai vargonai iš
Vargonų balsai ir regis jas, kurių miškai savo ošimu Stuart”), už tikrąjį apkai- ar išėjo iš tarpe jųsų nors vienas doras, tikrai pasi
'faktiškai egzistuoti, tuomet duodavo intervalą grynos trai yra padalinti į keturias mus išmokė dainuoti, juk tai navimą škotų reformacijos šventęs žmogus, kuris darbu butų priparodęs savo
neišsemiamas turtas musų vertybės (“John Knox and darbininkams užuojautų. Ne ir ne. Jus neturit?
tiktai ne-moksleiriai galės kvintos arba oktavos. Seno grupas, taip vadinamas:
genijaus dorybės, ir atsirasti jis negali, kadangi nė
>rigulėti, ar jau kaipo gar vės vargonų balsas buvo Diapason tone (diapozo- tautos. Už tat nepriderėtų Reformation”), bet ypač už ra tinkamos tam dirvos. Jus manote reformuoti pa
mums žiūrėti į savąją muzi gražų aprašymą Joannos d’ saulį kerštu, pagieža, kraujo liejimu. Argi tai gali
ins sąnariai, ar jau kaipo toks garsus, kad galėjo gir nas),
ką, kaipo į pabaigtą dalyką, Are gyvenimo (“Jeanne d’ mas daiktas? Ar manote, kad prašaiįsite neteisybes,
šelpėjai, ar patarėjai, žiū dėti jį visame mieste. Atė String tone (styginiai),
bet
stengtiesi kelti ją augš Are”). Šitame pastarame naujas neteisybes darydami! Kas sėja vėjų, tas ren
rint, kaip Seimas nutars.
nuose viena moteris apalpo, Flute tone (fleitiniai),
tyn. Lai musų bažnyčiose veikale jis numazgojo nuo ka audrų.
1 G) Netik p. P. Lapelis, šio kuomet užgrajyta vargo Reed tone (liežuvėlių).
Ne tokiais keliais ėjo tikri svieto reformatoriai,
^itsirinkimo ir liglaikinės nais. Garsus vokiečių rašy Taigi prisėdus prie var skamba puikus vargonai, lai purvų Orleano Mergelę, ku
kaip mus istorija mokina. Žmonijos gyvenime jau
aldvbos pirmininkas, padė tojas Ambras sako: “Nėra gonų su kokiu 100 registrų, aidas musų giesmių — dai riais buvo apdrabstęs jos butą tolygių sunkių laikų. Imkime metlaikį bai
jėjo kun. Dek. Kriaueiunui ištirta, kaip žmogaus ausįs yra gana keblu jais valdyti. nelių netilsta! Tatai sužadįs skaistų; nekaltą gyvenimą giantis dvyliktam, o prasidedant tryliktam amžiui
ž veltų davimą salės trims galėjo išturėti tokią muzi Vargonininkas turi žinoti mumyse meilę Dievo ir tė prancūzų raštininkas Ana- Tai didelių neteisybių, feudalizmo laikas. BratališA. Pocius. tole France.
koji spėka ėmė viršų ant žmogiškumo jausmų. VIienoms ir už kitus patar ką”. Devintam šimtmetyj būdą skambėjimo kiekvieno vynės. '
suomenėje
dora buvo nupuolus. Korupcija pasie
navimus, bet taip-pat išreiš- Winčester’yje buvo pasta registro. Tenai rasi įvairių—
kė
ir
Bažnyčios
tanius. Tokiose gadynėse Apveizda
! padėką ir kiti susirinkū- tyti milžiniški vargonai.
įvairiausių
kombinacijų;
siunčia įkvėptus žmones, dorybės milžinus, kurie
Sulyg poeto Valstapo žo daugybė ten pakojų, o kiek
jji moksleiviai,
savo galinga dvasia pajudina svietų ir atnaujina
ANDREW LANG.
Pajieškau savo draugo žemę. Tokiu didžiavyriu minimoje epokoje buvo Šv.
Apie Susivienijimo džių tie vargonai turėjo 400 guzikėlių! — taip kad ma
atorystę nebuvo užsi- dūdų, 26 dumples, prie ku žai suprantančiam lengva Liepos 21 d. Banchory’je, Stanislovo Ruikio; paeina Iš Pranciškus iš Asyžiaus.
Jis sulaikė griūvantį svietų, jis atnaujino pa
Škotijoje, numirė urnai žino Kauno gub., Telšių pav., Ža
nei pusės žodelio; nie- rių reikėjo 70 diktų darbi paklysti, kaip miške.
saulį,
prašalindamas skriaudas, neteisybę. Tncs
rėnų
parap.,
Girkuntiškių
d nebuvo pripažintas ninkų (kai kur prie dump Nebereikalo tat yra sako mas Anglijos rašytojas ir
stebuklus
padarė ne skelbdamas neapykantų, kerš
riais. Fundatoriais lių vartodavo net arklius). ma, kad vargonai tai visų folkloro tyrinėtojas Andre w sodžiaus, 2 metai kaip Ame tų, bet platindamas
meilę. Jo meilė buvo taip karš
rikoje, pirmiau gyveno Chi
ii jimo bus risi tie, — Ir tokie milžiniški vargo instrumentų karolius. Tenai Lang.
ta, kad ne veltui “Asyžiaus Serafinu” tapo pava
teiksis pribūti ant nai išduodavo tik dešimts išgirsi ir smuiko balsą; žiū Velionis gimė 1844 m. toje cago, III., dabar nežinau kur dintas. Jo meilė apėmė visų žmoniją, Apėmė visų
rba kaip Seimas rtu- tonų. Du vargonininku turė rėk užgrajija, kaip fleita; Škotijos dalyje, kur teka būna. Taigi jis pats ar kas gamtų. Ir dėl to nesvietiškų įspūdį darė į žmones.
davo grajyti jais. Balsas jų tai vėl kaip obojus (ragelis), šalimais Yatrovė, Tweed ir kitas, malonėkit duoti žinią Bet pirm visko pats išsižadėjo visko. Apsidengęs
ip ir bus.
storu rubn, basas, ėjo ffer svietų, naikindamas ne
tai kaip klarnetas. Vienas Errick ir kur Sęott, Hogg, ant šio adreso:
art to, prieraše po to buvo labai garsus.
teisybės, artimo skriaudas. Jo iškalba buvo pilna
io buvo dar padėta, Laikui bėgant, kaip ir ki žmogus, gerai valdąs vargo Leyden ir Wordsworth jieš • Dominikas Bidva,
dangiškos ugnies, tarsi, kalaviju perverdavo žmonių
Main st.,
ti visokie išradimai, taip ir nais, gali užrėžti, kaip kad kojo įkvėpimo. Mokinosi
širdis. Nuo jo balso it griausmas tirpte tirpo kie
Edinburge, paskui šv. Ani vėliau” — taigi pra vargonai tapo žymiai page visa orkestro.
čiausios širdįs, nykte nyko nedorybės.
Laportė, Ind.
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DRAUGAS

TDaSSunkal,
sau atvirus bedfe
vins, kokiais be sbėjo yra ‘“iKekeivio” leidėjai, ku
rie, jutus nematant apieudo ant tų šventų daiktų,
kaip paskum patįs jais apsikarstę, siūlo jums pirkti,
dargi žada atlaidus. O išvilioję ventų, pasityčioja iš
jųsų tamsumo aavo laikraščiuose.
Pasakykite, ar
troji, ką tokiu budu apgaudinėja ir išnauduja varg
šą darbininką, neyra verti didžiausios paniekos?
Darbininkai, į 'tokius tai juodas rankas jus ati
duodate savo reikalus, tokiems žmonėms pavedate
ginti savo idėją, kari yra šventa ir teisinga. Kada
jus susiprasite, kada praregėsite? Juk tai vis sykį
turės įvykti J -G kuomet tai,į vyks,, ateis eicilikams
galas, o žmonės atsikvėps, kaip nuslinkus nuo jų
krturoės -slogai.
Cicilikai, jau laikas jums kraustytias ten, kur
saulė nešviečia.
Kunigas.
P. 8. Tik meldžiamieji, cieilikėliai, nepykit *
už tai, ką aš jums pasakiau tikrą tiesą. Juk patįs
prašėte ir norėjot, kad kunigai pasisakytų: Kodėl jie
l>riešingi jųsų socializmui ir prieš jį agituoja?

MMMWWW
Tolygių didvyrių Bažnyčia išdavė ne vieną, bet
tūkstančius. Imkite į raukas kalendorių, ten rasite
jų trumpą surašą. Visi ten paminėti vardai, tai var
LIETUVIS AOEMTAS.
dai milžinų dorybės, kuriuos niekinti gali vien'tokie
PLYMOUTH. PA.
Parduodu Loirakortaa ir siunčiu Pinigus j Visas Dalis ,Šviste į
išdykėliai, kaip jus, cieilikėliai. Jus dorybės bran
greitai pigiai ir teisingai. Apsaugo visokius daiktus nuo ug
UŽOKTA UM.
gumą tiek su|H-antate, kiek paršiukai perlų bran
nies. V4da vmoIbm prosas ir Išdirba visokiai dokumentus
gumą. Todėl ir Šventasis Kastas neliepia periu
KAPITULAS
$10O.OOOHX)
kaip čia Amąrikųj taip ir Rusijoj, Vokietijoj ir Austrijoj.
barstyti paršams...
Turėdami reikalą visada kreipkitės pas savo tautietį, o busite
PERVIRSIĄ
$250000.00
Tiesa, męs neesame visi šventais, tečiaus ne
JUOZAS ČBPANOMS,
Didžiausia h* saugiausia
trūksta ir dabar Katalikų Bažnyčioje augs tų doros
Banka
miesto.
pavyzdžių, netrūksta "floros milžinų tarp musų. Štai
Fa.
turime gerbiamąjį Tėvą Kazimierą, Kapuciną, kuri
Moka 3 nuošimčius nui
Tel. Bell 8137—J.
jus taip pusgalviškai. pašiepiate savo “'Keleivyje”
sudėtu
joje
pinigu.
(No. 30). Kaip sau norite, cieilikėliai, Tėvas Kazi
mieras yra doras žmogus ir pasišventęs.
Prieš jo
žmonių mono,
dorybę verta nuimti kepurę, o net priklaupti. Ga
First National Bank kadDaugumas
visi alus yra vienodi,
lėdamas gyventi turtingai, jis išsižadėjo visko, iš
Dr.
Ale*.
8'Malley
PUBLIC
SOUARE
geros valios tapo bėdinu kad ir tas suplyšęs abitas
kol jie pabando
—8S3B0IALSRA8—
irgi ne jo. Jam ne galvoj automobiliai pirkti, kaip
WIIIbbb
Nerviškų lr Kronlšką Ligų.
daro jųsų vadovai. Jis seka augštesnį tikslą. Žo
AS GYDAU
džiu, Tėvas Kazimieras tai žmogus idėjos, vertas
Bupturų
pagarbos, o jus, mano mielieji cieilikėliai, tiesą pa
REIKALAUJAME
Pienas Be peilio ir
ke operacijos
sakius, iš doros atžvilgio, neverti esate tos dulkės, ką Molderių ir jaunų vaikinų, kurie
KAPITOLAS
$375,000,00
■KKAUTUVt PASSI
Varlkoeelę...
po Kapucino p'antaplio padu yra... — Jis, kaip šv. nori mokinties į uioJderiue. Atsi
Be
skausming
Perviršis ir nepa
DUODA.
daktariškų
Pranciškus iš Asyžiaus, eina per svietą, naikina ne šaukite -.
būdų.
dalyta nauda
490,000,00
946—Mth PI, Strikturą. .
dorybes, platina dorybes. Ir jeigu jam tiek nepasi The Porest Oifcy Poundry & Mfg Jan Buda,
Už sudėtos pinigus moka 3-čių
Bė peilio ir
kampas Sangaman.
seks nuveikti, kaip šv. Pranciškui, tai visgi męs ne
Co„
didelių
skalia
nuošimti.
paliaujame, kad ateis kiti Apveizdos pasiųsti vyrai,
Pardavimo (priežastis — mų.
Elm and Winslow sts„
WW.
s.
Me LZAN. Pmident,
tada jie stebisi, kodėl kiti
kurie jmtaisys dabartinius žmonių draugijos blogu
Cleveland, Ohio.
liga. >Geca vieta.
FRANCIS DOOCI.AS, OmSiir
Užtrucintą
Karujų.
netokie.
mus.
Be minerallikų mikstnrų arba
3 t.
pavojingų gyduolių.
Užsisakyk skrynutę į na
O jus oicilikėliai, kokiu budu kovojate su ne
Be pavojingų gyduolių.
teisybėmis? Štai atsibalados koksai pasileidęs ne
Visų išaiškinimų apie mano bodų gy THE LAC£AWAN NA| mus šiandien. Veikiai nuve
dymo paduodu tiems ka norės žinoti.
praustaburnis, pragaro apaštalas, užsilips ant es
žam.
Hnrintiajl IMbIb Ltetnlil, Tamykita!
Paraukiami geiežinkeUai Euro Gryno maisto ženklas ant kožnaa
trados ir kad ims pliovoti visokius šlykštumus, ku
pon kelia njantiema. Linijos suei skrynutes.
riuos yra atmintinai išmokęs iš “Keleivio”, “Lais
AlEX. O’MALLEY
na prie Trans-Atlantiškųjų laivų.'
vės” ir “Kovos”, tai velyk ausis užsikimškie, be
Nebrangiai perdavinėja 1
STEGMAIER BKER1N6 CO.
klausydamas. Ir juo kuris biauriau nupliovoja, tuo Seinuose, Suvaiką gub., leidžiama šia išparodnma, 'kad Jėzus Kristus tik
188 8. Wasbtngton Bt,
ir pervaža pasažierius.
Saujai Telefonas 877; BeU 432.
WUkes-Barra, Ba.
didesnę pas jus turi garbę. Ar manote tokiu budu katalikiškas “žmonių Knygynas”, t. y. rai yra Dieve pažadėtas Mesijas ir kad
•kiriami naudingi raštai, ku Jisai yra Dievas. Kiekvienas katalikas
Jbe Road of Anthracite
pagerinti darbininkų būvį? Anaiptol!
rią per metus Išeina 8 knygutės. Kny privalo kuogeriausiai pažinti savo Iš Kur lietuviškai tr lenkiškai susikalba
gutės rūpestingai parengtos, žmonių
ir Mokytojų. Šioje gi knygu ma ir susirašoma.
(Kištųjų aagiinių kėBan)
Kur jųsų dorybė, kur jųsų geri darbai, kur pa supratimui pritaikytos, o turinys gana ganytoją
tėje, Bežiūrint kad maža, bet dasgTrumpiausia*
kelias į Baitai
sišventę žmonės? Ar manote, kad mums nėra žino- L įvairus. &tai perniai 1811 matais išėjo daug randame reikalingų katalikui apie
Tiesiai
į
Beraatonų
ir A
Išganytoją žinių.
Sritį. Tarps New Yorke ir
ma jųsų vadovų praeitis ir visas jų gyvenimėlis?
fikųe knygutėj
LIETUVIS GYDYTOJAS.
7. Apie dūšią.
Bedieviai sako, kad
ffalo poaki traukiniai kasdien.
Nedorybė jų tėvas, Suirutė jų motina. Toji porutė 'plačiai ir suprantamai parašyta apie žmogus dūšios netari. Taigi čia ir išpaTarpe
Nev Yerke. Chieago
kad žmogus nėra gyvulys, kad
DR. J. W. Z KT MANTA
Vakarų
keturi traukiniai k tądien
pagimdė jus, mielieji cieilikėliai. Per Rusijos revo pasaulio sutvėrimą, kaip mokyti imo- rodomą,
Kapitolas su perviršiu
nės mano apie pasaulio atsiradimą ir žmogus tnri nemirštamą dnšią.
Tarpe Nerr Yorko, St. Louie ir
liuciją jus buvote dideliais “karžygiais”. Jus val- kaip mus apie tai mokina Sv. musą ti 8. Vysk. Antanas Baranauskas. A. a.
Pietvakarių, Irsi širs.
$165.000.00.
it.
h.
kiojotės po kąimus ir viliojate nuo žmonių arba kėjimas. Išsiplatinu* dabar labai klai Vysk. Antanas yrą žinomas visoje Lie «5- r S«.■ WishiM(M
Tarpe
visų
vietinių
Punkte
nno■~
’
-i
•
4
,
.
t
*
dingoms nuomonėms apie pasaulio su tuvoje. Kas šiandien negieda jo sudėtų
Šitoji Banka pidžiuroma
Intinla ir parankos susinsšimes
veržte verždavot pinigėlius, vis “ant ginklų”. Bet tvėrimą, labai butą naudinga tą kny giesmių,
kas nedainuoja jo gražių dai Neseniai baigęs medicinos mokslų
Artymesnių
informaciją
apie
kai
gutę
perskaityti.
nų, kurios sugraudina lietuvio širdį ir Philadelphijos universitete. D*
ginklų jus nepirkot, tik. “šipkortę” parsigabenote,
Suvienytųjų Valstijų val
bss, tradkinių bėgiojimų, ošė.,
Apie orą. Šitoje antroje knygutė paragina mylėti puvo kalbą, savo žalį. 1 bar atidarė čia aavo ofisų ir
su kuriąją atvažiavote į Ameriką. Ir čia sutverėte je 2.gražiai
kreipkitės
pas
džios. Moka 3 nuošimčius
ir suprantamai aprašyta Galima sakyti, girdėjo visi lietuviai jo
Socialistų Sąjungą. Taip darė “doresni” iš jusų, o oras, šiluma, vėjai ir kiti indomus da pamokslas, nevieną, ir padinnavojo. To
aavo
vietinį
spriiminėja ligonius.
nuo sudėtu pinigu- Galima
kurie apsireiškia ir dedasi ore. dėl būtinai. reikia, žinoti visą jo gyve
ką pasakyt, apie mažiau dorus. Tieji sutvėrė “Gil lykai,
gentą arba ra susišnekėti lietuviškai.
Offlso valandos:
Knygutė labai indomi. Perskaičius ją nimą, darbus, o daug jisai it nudirbo.
tinę”, t. y. žmogžudžių, plėšikų šaiką. Kai kurie iš daug žmogui paaiškėja dalyką, kurie Minimoje gi knygutėje kaip tik ir yra
šykite pas:
Iš ryto nno 8 iki 10
G. N. Postlethwaite,
kartais čia-pat ore dedasi, o vienok aprašytas a. a. vysk. Baranausko gy
jų (kaip va Kunickas) pabaigė savo gyvenimą ant žmogui
Po
pietų
nw
1
iki
8
palieka nesuprantama.
Verta venimas nuo dienos gimimo lig mir
Vakare
nuo
6
iki
8
iždininkas.
kartuvių, kiti gi nuo kartuvių išsisuko, (arba gal knygutė kiekvienam pasiskaityti.
čiai. Ypatingai naudinga pasiskaityti ši
Pauoa^r
Traffic
knygėlė
jauniems
vaikinams.
3.
žmogus
ir
žmonių
giminės.
Tre

virvė juos bekariant nutruko). Tieji taippat spruko
Mandagus patarnavimas.
Vienas mokytos profesorius rašyda
knygutėj, kaip ir pats vardas pa
M
W**t
Streat,
Nev
Torte.
į Ameriką. Čionai permąinė savo pavardes, o neno čioje
rodo, aprašoma yra žmogus ir žmonių mas “Vadove” apie šias knygutes gra
rėdami sunkiai dirbti, kitokį sau prasimanė bizni. giminės, t. y. kiek yra žmonių, kokios žiai atsišaukia, o kai-kurias labai pa
žmonių veislės, kalbos, tikėjimai, už giria.
Patapo žmonių “švietėjais”. Dabar jie važinėja po siėmimai
ir t.t.
Visos čia paminėtos aštuontos kny
visą Ameriką ir laiko prakalbas, kuriomis “griau- 4. Senovės Istorija. Si knygutė yra gutės galima gauti “Baltinio” knygy
už 1 rb. 60 kap. au nusiuntimu na
kKi/kes-Farre
ja ” netikusį, pasaulio sutvarkymą, o tikrai sakant parašyta labai lengva irgražia lietuvių ne
,
47-48-49 Bennett Building,
kalba. Joje skaitome apie praėjusią ži uuoina. '■
vilioja nuo žmonių “supuvusius” kvoteriukus, kad lą senovę, dar prieš Kristane užgimimą, Šiemet vėl išeis 8 knygutės. Bus la
Deposit
&
Savings
WUk«®*Bore, Pa.
sau padarius pragyvenimą. Kiti gi to^ pačios rųšies apie Egipto, Greeijos, Bymo ir kitas bai gražių, indomių ir naudingų Skai
tymų. KaB dabar užsisakys ir atsiųs 1
buvusias žymias karalystes.
Norintieji
pasiskolinti pinigu
“didvyriai” redaktorių užėmė vietas. Savo laik
rb., tas už tuos pinigus gaus visas Šių
5. Lietuvos atgijimas. Šita knygutė metų 8 knygutes. Kas užsisakys ‘ ‘ žmo
ant pirmo mortgage, arba pirkti
raščiuose neva gina nuskriaustųjų teises. Tamsus supažindina skaitytoją su tai, kaip
knygynų” šiems matams, tasai ga
namus lai kreipiasi.
žmoneliai—darbininkai džiaugiasi tokių užtarytoją Lietuva buvo pačių lietuvių užmiršta nių
lės gauti lr pereitų matų aagščian pa
71 rUBLIO 8QUARE,
Office New Telephone 87.
ir
kaip
paskum
atsirado
mokyti
vyrai,
minėtas
8
knygutes
tik
už
1
rb.
Taigi
gavę ir neša jiems savo kruvinai uždirbtą centą, o
Malonų* viengenčiai lietuviai ir Ii*
PA.
Lietuvos tėvynės mylėtojai, kurie išmo už 2 rb. galima išauti nąt 18 gražių tuvaitėel Jei norit turėt lengvų ir lai
Residence 1100.
jie nežino, kad pelnė vien naują išnaudotojų rųšį.
kino ir sužadino lietuvius mylėti savo knygučių!
Norintiems mokslą žmo mingą kelionę į senų tėvynę Ltetnvą n
Bet išviliojimas kvoterio iš varguolio kišenians tėvynę ir kalbą. Kaip miela pasikalbė nėms tikrai verta žinomi pasinaudoti. aaamri trati aasManraėu atvažiavęs Kapitolas
$150.000.00
ar atsiminti jaunas dienas, taip ma
Tiems, kurie žienftt “žmonių Kny New Yorkan, tai kreipkis tiesiog paa
tai dar mažmožis, sulyginus ką jie išplėšia iš žmo ti
lonu skaityti apie Lietuvos atgijimą, gyną” užsisakė, pirmutinę knygutę jas G. Bertattų. Jis viriau* žinoma* gera* Perviršis
500.000.00
-NAUJA KNYGAgaus širdies. Jie iš ten išplėšia Dievą, šplėšia reli apie lietuvių susipratimą.
siunčiame. Antrą knygelę jau baigiame tmegne, nžiaiko da ofisą: vienų Bo*
2.700.000.00
Depoeitai
6. Jėzus Kristus. Labai svarbu yra spausdinti ir už (dviejų savaičių išsių tone, antrų New Yorke.
Parduoda
giją, išplėšia dorą. Išplėšia šventus tėvynės meilės perskaityti
šita knygelė katalikui. Nes
laivakortes
į
via**
pasmilo
dsM* ant
Dusitat) nuo sudėtų
jausmus, žodžiu išplėšia viską, kas yra žmoguje pra
drnžianrių ir greičiausių laivų ir ei Suka
joja pinigų.
Užsakymus ir pinigus reikia siusti šiuo adresu:
pigiausias kainas. Siunčiame pinigus ir
kilnesnio, o iš žmogaus, Dievo paveikslu sutverto,
arbuev. Raštas išleiBtas.
išmainome
ant
amerikoniškų.
Parūpi

“
Šaltinio
”
Knygynas,
Seinai,
Suvalkų
gub.,
Russia.
padaro dvikojį gyvulį — beždžionės ainį.
name gabernaku* pašportus U Konau- Banka atdara kasdien nuo 9 ry Tik vienas šitas ėventraštis yna
Ho. Parsamdome koleibianal kambarius
katalikiškas.
8 popietu. subatomis nu®
Ir dar jus drįstate klausti, mielieji, kodėl ku
dėl nakvynės ir suteikiame kiekvienam 9to—iki
12 vidurdienyje ir nuo 7 vai.
Kaina $2.9*, So Pcrsisntimn $2.15
visokias svarbia* žinia* nždykų.
nigai priešingi socializmui ir prieš jį agituoja. Pa
vakare
iki
8.
kėlę maištą prieš Dievą, panaikinę dorą, pamynę po
Adresas:
BARTAŠIUS
DYKAI $100.00 ir
Galima susikalbėti lenkiškai ir
kojų šventus tėvynės meilės jausmus, apsimetate
Rev.
S. Pantieaius, Shenandoah, Ta.
Auktmig
ietuviškai.
Agentas,
kvailais ir tarsi nieko neprisijausdami, klausiate:
Kodėl kunigai priešingi jųsų socializmui ir prieš jį
Sa. Bostea, Mass
Perstatykite skaitlines toje žvaigždėje 2W W. Breadway,
DIDIS
taip, kad abelna suma žednoje rendoje iš 558 Brone str.,
agituoja?
New York City.
eitų po 15.
Jau dabar ne laikas toksai klausimas statyti.
"Kožnas iš jusų turi tų pačią progą iš
Klauskite, kodėl prieš jus agituoja pirmeiviai ir net
grajinti kreditą už $100.00, kurį męs pri
“ šventa kupriai ”. Jie ilgai nedrįso prieš jus pakelti
imsime, kaipo dalį užmokesčio prie nu
pirkimo 10,000 kvadratinių pėdų lygios ir
balso. Mat ir socialistai yra pirmeiviais, galvojo
sausos
žemės
New
Jersey,
netoli nuo didelio New Yorko.
jie, kaip čia prieš savuosius eiti...
Bet pas musų
Prekė
tos
farmos
yra
$149.00,
ęp apturėjimo tikrai iš garai kardinolo Wisen*no npyaak*.
pirmeivius dar buvo likęs trupinėlis doros, dar buvo rištos šios minklės, primokėsite užvienok
V*rtš VYTAUTAS.
tą farma tiktai $49.00, mokėda
likę šventi tėvynės meilės jausmai. O kuomet jus, mi po $5.00 į mėnesį.
cieilikėliai, dorą paminėt po kojų visai, kuomet iš
Kiekvienas, kuris iš to pirkimo pasinaudos, gaus auksinį laik
i dangina katp vienų agsižadėjot tėvynės, kuomet likot išgamomis, tai ir rodėlį. Nereikia mokėti procentų nei padotkų. Dykai pirkimo ak
nutaidriam** dideli* nooReikalaukit žemlapių ir informacijų, rašydami pas mus.
Gnennni*
pe*:
pirmeiviai pasibiaurėjo jųsų išgamyste ir atsisuko į tas. LltSnaalsa
Dep t D
2f> Ohnrch rt, ltoem U4
York City
V.
Y.
YABNAOma,
jus pečiais. Rimčiausi pirmeivių laikraščiai: “Vie
IM Bo. m a, Braeklyn, M. T.
nybė Lietuvninkų” ir “Lietuva” pradėjo peikti ju
sų nelemtus darbus ir agituoti prieš jus neblogiau
LIETUVIO KRAUTUVE SUSIV. L.R.K.A. CENTRO
už pačius kunigus. Ir “šventakupriai” atsiuntė jų
sų atstovui per S. L. A. Seimą piktžolių vainiką ui
Pas mus galima VALDYBOS ADRESAI.
“dergimą lietuvyfttės”.

First National
BANK,

JUOZAS CEPANONIS

Barre, Fa.

•

*

Export Beer

>'Mty

~ 6 m UŽ ROBI.}. ŪR.

Plymouth

BANK.

4

X

Jonas S. Lopatto

BANK,

BIBLIJA

□□□

Dr. IGNOTAS

FABIOLE,
Kaina $1^00.

Bet jus dar turite po savo pusei darbininkų dik
toką būrelį, kurie, būdami tamsiais, jums tiki ir
jųsų suktybių nemato. O jus juos demoralizuojat,
kvailinat ir traukiat iš jų dolerukus... “Keleivis”
giriasi turįs 10 tukst. ėmėjų. Nuo kožno ėmėjo iš
traukia pusantro dolerio metams. Nereikia didelio
matematiko, kad suskaičius, kiek tų dolerukų už
dirbtų pūslėtomis darbininkų rankomis pakliūva į
'"jųsų poniškas, išlepintas rankeles. O kur įeiti dar
pnrvinesni jusų pelno šaltiniai. Kur apgarsinimai
“stebuklingų daktarų”, kur pajieškojimai, kad štai
toks ir toks vyras laisvas, jieško laisvos mergos (su
prask paleistuvis jieško sau paleitsuvės).
O kur
škaplierių, rožančių ir kitų devoe.ionalijų pardavi
nėjimas! Mielieji, būdami “apšvietimo platinto
jais”, kaip jus galite platinti tokius “žmonių tamsinimo įrankius”, kokiais, sulig jųsų nuomonės, yra
škaplieriai, rožančiai, ir iš to traukti pelną? Aš.
pirma pastatydamas jums keletą paklausimų, šitą
buvau užmiršęs įdėti. Kadangi buvote mandaggR,
atsakėte man į anuos paklausimus, atsakykite ir į
aitą! Bet, man rodos, čia ir be to visiems ailku.
Jums by tik pinigas nuo žmogaus ištraukus, o kokiu

buiiMMkBėTBriot!

j

Merchants
Banking
Trust
Company,
Mahanoy City, Pa.

Biulija geriausį budę įdėji
mui pinigų ir lengviausį bu
dę iiaimokėjimui mortgadžių
ar vekselių, pigiau kaipo
mokant taupimo fondam*.
Męa mokame nuošimčius
ant visų taupinimo depocitų
ir prigelbsime jum* įgyti na
mus.
Pradėk au mums taupimo
rok U n das ir susipažink.
D. M. GKAHAM,

D. P. GUINAM, Sekr
■te*——irannųisotoraanoan n

gauti .naujausios
mados laikrodėlių PREZIDENTAS:
Jonaa Rikteraitis,
žiedų,, armonikų,
91 Congress ave.,
skripkų ir visokių
muaikališkų ins
Waterbury, Conn.
trumentų.
Gerų VICE-PREZIDENTAS:
britvų, brukuoja
Mateušas Toluba,
mų mašinukių, albumų fotogra1139 Wyom»ag Ave.,
joms, historiškų ir malda kningų,
Exeter Boro, Pa.
popierų laiškams rašyti su pasi
skaitymais ir dainomis, su drukuo- SEKRETORIUS:
Juozas S. VasttiaaRkas,
tais aplinkui konvertais, tuzinas
112 N. Greene sk,
E5o., 5 tncinai $1. Peilkupčtama
Baltimore, Md.
1000 už $6. Magiškea kssyros su
kuriomis gal išlošti daug pinigų, KASINTNKAS Pranas Burka,
$3. Kas norit mano naujo didelis 456—458 Main st., Edwardsville,
katalogo, prisiųskite 2c. markę it
IVilkes-Barre, Pa.
aplaikyuhe jį, • rasite daugybę
KASOS GLOBĖJAI:
naudingų daiktų.
Jonas Jaroševičius,
Naujai išėjo iš spaudos labai
Love Farm, Washington st,
reikalingu katalikams knings
Walpole, Mass.
“Šaltinis”, su puikiais apdarais
kaštuoja $1.60.
Kaip pasilikti
Kazys J. Krušinskas,
Amerikos piliečiu, įstatymai apie
457 — 17th st.,
išsiėmimų pilietiškų popierų, kil
Brooklyn, N. T.
os 35e. Kreipkitės stot Šio adreso
KNYGIUS: Knn. B. J. Strnokus,
W. WAiWELIS
P. 0. Wanamie, Pa.
DVASIS. VAD. Knn. J. Dumčius,
112
N. V.
P. 0. Minersville, Pa.

finte

Vienatinis tikras lietuvis daktaras Fhlladelphljoje,
savo iocną medlcallėką kliniką ir nam Ing llgombnt l «rv,

looname name. Gydo visokią* Ilgas: vyrų, moterų ir valkų. Kurios Ilgo* ne
Kalima ggjjjtl *u leknrstoml*—daro Visokias oper»> i)»- Turi aim
bals padėkavonin ui Išgydymą, kelias tr čion talpina:
rdingai dėkavoju gerbiamam daktarui Ignotui Btanknl už Išgydymą
Per eeptynlua metus sirgau, turėjau širdies, galvos lr vidurių skaudėj ,,
Taipgi kentėjau didžiūną skausmus prieš atmainą ord. Kuomet atsišaukiau
prie savo tautiečio daktaro ir Jis per prieluntimą gyduolių mane išgyd& Iš-"
tariu tūkstančius kartų širdingą *člu. JURGIS MYKLA8EVICIA, P.O. Rox
808, Fnsroroft, Maine.
___
MOTfijUS MIKALAJŪNAS sako taip:—Nors da sš visiškai neižgljau,
bet su dSlungsmn siunčiu širdingą padėkavonę didžiam gydytojui Ignotui Stan
kui. Visos gyduolės, kurias man prisiuntė Iš Phlladelphljoe į Angliją, yra labal naudingos. Turėjau aš užeenėjunlą aklų ligą, kaip tai: aklų skaudėjimą,
niežėjimą, bijojimą šviesos, nliplmą biakstėnn
anksto ryta h- tb Taipgi tu
rėjau tr odee ilgą, niežėjimą Ir Išbėrimą. Jan dabar visiškai baigiu išgyti ir
toriu nodėją, kad nuo pirmo prisiuntimo gyduolių liksiu svaik**. Anglijo*
daktarai negalAJo manęs išgydyti TodAl vlrieme I Ignu lame patariu krrlpi
iria daktaro HtankauR. Mano adresas; 73 Bread et., fdlnhurgh, Bootland.
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Aėmaat URBArns, P O. Boxm St Clair. r.

an,..

kovas

jai sunkai at ligydjTM maąąa Dirbdama Minose
labai ringai aprinka. n«t ri
lnlaldaki»e-al at«i«..Ž maaelagjžyU. Kuomet
|-« !>, Sfc.nk-i.1i. įt-U1™# ,
MTO ,amini ItfOnbuM Ir nP»«inc.l m.-M.
, . ..
e., i. . Ilyn.
PSr tą Kalybą mokelo Ir dldnike etoraosa mano teutlelle daktaro, nuue UfcaAo anramlno
olrmoedlenoe paįittaa, kad Jan gyna. o.per 7 d1f .»» likm vi.i.kal jį, v.iriM <r• i.„rT!».n rwilk»
ro namus
i
l irll.n f. .p
P .a.ao»i , .
k»d nūn
;1)«h drivi
iWltn praSae
praiaa
Uoj
(ydnollą Jnntą sveikiau, bet de riallkaf nel«(1)an.
rlane
k*d nsaoakn)-- ■ • ’e
Jan dabar
PHA I . •
Toe padek.ronde vra patalptutne «n parelljlmo pečių paellentą.

o am

Ife.il,,. <Mnku «vodn pmn s tu n

_______ ___ _____ _________ _ __ amATnKAB.

viel eeraan'l eeueltae pri. dektarn 4teekena >pall-kei er'mi-, tetek e. b. •» trfnreo kali
Mryventomiu,
,
o eptarSalt eirdlnąą radą lr pagalbą.
I btk tarlekn ri w1ii d imi n i], k it I vpn lltkal Ir t,cr lnlSkn«

M.

Dr. IOHATIUS STANKUS,
D
1210 So. Broad St.,* « - Philadolpkla,

>>Ov mland.a
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Rugpiučio (Augusi) 8, 1912

siūlyta Turkijos pasiunti kad į Meksikos reikalus įsi
•v-—
niui Londone Tevfik Pašai, kiš Suv. Valstijos ir sugrąALBERT G. GROBLEWSKI,
bet šis pareikalavo paleisti žįs tvarką. Taip bent sako
Merginas užkabinėja.
tuojau parliamentų. Didžiuo gen. Salazar. Iš Amerikos
Savininkas ir Fabrikantas Geriausių
Teip aako žmonės Išgydyti nuo]
Chieagoje vietomis nedori ju viziru tapo paskirtas mormonų, kurie bandė gin
visokią ligą!
“LIETUVIŠKŲ-LENKIŠKŲ VAISTŲ. M
Kaip
joki
vaistai
ir
visoki
dakta-'
vyrai taip užkabinėja mo Muchtar Paša, bet armijos ties mm maištininkų savo
rai negalėjo pagelbėti, tai tu manei
OKBIAU8IA
MĖŠLUNGIO
teris ir merginas, kad nei oficieriai nori, kad juo butą kolonijoje “Colonia Dub
išgydei.
OYDUOLA:
SKAUSMO KBUpraeiti negalima.
Kaipo Kiamil Paša. Vienybės ir iau”, atimta 100 karabinų ir
NUO
Garbingas Tamistai J ąsą būdas J
TINĖJE NUO
8TBANU
8KAUgydymo ir liakarstos labai gūros,’
vaistą prieš tokį pasielgimą, Pažangos Komitetas (jis i.uo 10,000 iki 1,5000 kulkų.
PATBUKIMO
kad mano motoru aet per tris mė- ,
DfiJIMO, BBaiteisėjas Newcomer paduoda valdo jaunaturkių partiją) Gen. Orozeo teisinosi tuo,
uosius sirgųs ant vidurią skaudė-/
AZMA
ARBA
1CO DtUTTNĄIE,
jimo, po krutino, galvos, didiiol
OALVOB
8KAUaugštas pabaudas — saky rijosi armijos, kuri lengvai kad jis turįs gauti ginklų, o
DUSULIO
nusilpnėjimo ant sveikatos ir bal ]
tąją tekėjimo, kurios ikšiol niekis’
DOTMO.
ŠTYVUMO
sime, 200 dol. ir kalėjimą — ali nutrenkti žemyn jo ga- kad Amerikos valdžia nenepataikė išgydyti, o kaip Jusąj
KATABOS,
SPRANDO
prlsiąstas liekarstas suvartojo, tad
užkabinėtojams. Bet dauge ybę, kaip pirm ketvertą I duoda jų vežti iš Suv. Valst;
V8SISALDTMO.
SKAUDfJIMC'
tapo visai sveika ir daugiau ligai
NBUBALOSTOS;
naatsinaujlna. Už tokį tikrą mok
lis žmonių, tame skaičiuje metų nutrenkė Abdul-Ha- tai jis tapęs priverstas paŠONUOSE
slišką ir pasekmingą gydimą Tį
NUO
BANKŲ IB
ir p-nia G. II. Britton’ienė, mid’ą.
siunti juos nuo mormonų.
siams Tamistą vardą apskelbtu
OEBKLfiS
KOJŲ.
Tu esi geriausias prietelis. Pasi |
agentė “Juvenile Protective Naujoji vyriausybė tuo
SKAUDSJIMO.
,
liekame dėkingi.
f
Klemensas ir Ona StefonaviJIal,
Ypatingos Gyduolės.
Association”, kaltina pa arpu bando suminkštintiL.
1413 Brynmower, Scranton, Pa.’
Jeigu sergate užaisėnėjnaiomie ligomis nuo kurią negali pagel
Kaip nieks neįstengė, tai Ph. M. Kliniko Mokslas išgydė trumpam laikei!
čias moteris ir merginas. aunaturkių savavališkumo Amerikos
Laikraštininkų
bėt nė daktarai nė ligonbučiai, arba p&efeptingomie ligoms, ap ra
.Malonus Tamista! Kad išgydėt kosėjimą, skrepliavimą ir sunkumą ant kruti J
šykit man savo nesveikumą gerai ir aiškiai (be užslėpimo) nes
Mat jos rengiasi taip..
psireiškiinus. Nuo KonsSuvažiavimas.
ąnės pasekai ingai, teip lygiai tik Jąs įstengiate išgydyti, nuo ligos išbėrimo ant]
čion eina ne tik apie tavo sveikatą, bet labai tankiai, ir apie tavo
jodos spaugais ir niežėjimo; kiti gydytojai per du metu nesurado pagelbos. Už j
keistai, kad lyg prašvtiesi antinopolio miesto tapo nu
gyvastį (Atsiminkit, jog kiekvienas garbingas daktaras užlaiko pa
f
J
ąsą
teip
gerą
gydymą
ir
teisingas
liekarstas
siunčią
šimtą
kartą
ačiū.
1
Nuo liepos 29 d. iki rug
slaptį kaip ant išpažinties). Užtai nesigėdyk ir nebijok, rašyk tei
prašosi, kad jąs vyrai užka imtas karės stovis, kuriame
Su guodone A. Galmanas, Box 36, Bonne Terre, Mo.
sybę, o mielai suteiksiu rodą ir prisiųsiu geras gyduoles pagal tavo
piučio
1
d.
Madison
’
e,
Wis.,
ligą. su nurodymu kaip reikia jas vartoti, už prekę labai mažą. Rei
binėtų. Daugiau padoresniu atsirado nuo tos valandos,
Guodotlnas Pons Daktare! Labai dėkavoju už knygą "Daktaras”, kurią!
kia rašyt laiškus stačiai pas mane pridedant visados 2c. markę ant
po
Wisconsin
’
o
universitaian prisiuntet, ir podraug danešu, kad esu sveikas jau ir išgydytas nao ro-J
drapanų — bus ir mažiau tuomet revoliucijonistai už
atsakymo, nes kitaip negausit atsakymo. — Teipgi męe reikalauja
F
mattzmo.
Antanas Jurgelis, Box 145, Psulsboro, N. J.
tės
priežiūra
atsiliko
Ameri
•
me gerų agentų kiekviename dideliame mieste ir jų aplinkinėse.
užkabinęjimų. Aną nedėl ėmė jį. Komendantas ir poli
Garbus Daktare! Atleisk, kad ilgai apie save nedaviau žinios. Laukiau!
Agentai nuo Lietuviškai-Lenkiškų gyduolių gali uždirbti nuo 50
kos
laikraštininkų
suvažia

r_ ekmią gydymo, bet kad liga, nuo kurios mane gydėt, neatsinaujina skau-^
doL iki 150 dol. ant mėnesio. Uždarbį duodame kuogeriausią. Taigi
dienį tiktai viename Doug cijos viršininkas tapo pra
Įėjimas koją, ranką, sąnariuose ir kaulą bei raumeną, — tad dabar širdingai J
rašykite reikalaudami agentūros. Kiekvienas lietuviškas štornikas
vimas.
Mat
kuomet
Ameri

Fdėkavoju už tokį teisingą, gerą gydymą.
las parke buvo 14 vyrų su šalinti nuo savo vietos. Tapo
teipgi privalėtų užlaikyti visada musų puikias Lietuviškas gyduoles
,
Ant visada Jonas Pecura, 4549 Cambridge St., Philadelphia, Pa.
savo štoruose ant pardavimo, kad musų tautiečiai reikalaudami ga
imta už nepadorų pasielgi pažadėta susirinkimų ir kos lietuviai laikraštininkai Daugybės dėkavonią ateina kas diena, iš kurią čion keletą patalpinom.
lėtų pas kiekvieną nusipirkti ir nereikalautų išduoti pinigus dova
turėjo
du
savo
suvažiavimu,
na kokiems nors apgavikams tose aplinkėse. Štornykai, rašykite
mą su moteriškomis.
į
Jeigu
tūkstantiai
džiaugiasi
ir
dėkavoja
už
sugrąžintą
gerą
sveikatą,
tai
J
spaudos laisvė. Mat visi li o lenkai net kelioliką, ame •
pareikalaudami gyduolių, nes geras uždarbys ir parduokite musų
tikrai ir Tave galima išgydyti.
I
tyras Lietuviškas gyduoles, kuriąs męs gvarantuojame.
Rašykite
beralų laikraščiai buvo jau-. rikiečiai nebuvo turėję lig
Mėsa pabrango.
THB PHILADELPHIA M. KLINIKUI galima pilnai tikėti, n«s yra po)
po antrašu:
kontrole ir paties gubernatoriaus užtvirtinta.
na turkių uždarytų ir opozi-jšioI uei vieno guvažiavime •valdžios
I Geresniu liekarstą ir daktaro kaip Klinikoj negalima surasti,
' ALBERTAS G. GRABLIAUCKAS,
Veltinėse skerdyklose ma
a Skaitykit knygą ‘‘Daktaras”, iš kurios išmoksit ne tik nuo visokią ligą
cųa
negalėjo
kelti
savo
bal,
,
uv0
prisižadėję
dalvvauti
žai tepristatoma gyvulių.
f apsisėrgėt, bet kaip išsigydyti ir kaip nuo sukčią bei vampyrą apsisaugot.
Cor. Elm & Main Str.,
Plymouth, Pa.
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JEIGU ESI NESVEIKAS ir vargina kokia nors šviežiai atsiradusi ar.
so
negut
jaunaturkių
’
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val
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“
valdvDėlto mėsa žymiai pabran
užsisenėjusi liga, bet dabar nori kad syki ant visada būti išgydytu, tai pribuk]
diskame organe “Tanme ’.Ljas MelviUe B st
wi. lin
Kliniko Ofisą asabiškai, o jei kur toli gyveni, tai aprašyk lietuviškoj kai-J
go pastarais penkiais mene
savo liga ir kas kenkia; o apturėsi prietelišką rodą arba ir reikalingas lie-l
įurianie buvo pavelyta. - ]liam j BryMų ..EmlK,ri:1 boj
karstas, naujausio išradimo, kaip VYRAMS teip ir MOTERIMS, speciališkail
siais. Ir taip, prieš penkis
cenzūros ribose — išreiški' Gazette” redaktorius Wi 'kiekvienam prie ligos sutaisytas, kurios trumpam laike išgydo, kurios tik!
mėnesius už “steak’ą” bu
igos užpuola varginimui žmonią ir paslaptingas be peilio, ba pjaustymo, be.
nėti savo nuomones. Išėjo lliam Allen White, “CoSekretai užlaikomi.
vo mokoma 20—30 centų, o aikštėn, jog jaunaturkių val^.^ Weekly„ redaktorius peraciją.
Visada reikia adresuot teip;
dabar jau mokama 25—4;
.THE PHILADELPHIA M. CLINIC!
centų; aviena pašoko nu< džia labai kišdavosi į rinki-|Norraal Hapgood, “Balti į
1117 Walnut St.
Philadelphia, Pa.
redaktorius
15c. iki 20-25c.; veršiena nuo nius ir jog nei vienas kandi-|mOTe Sun„
F
Valandos: Nuo 10 Iki 4 po plot. Nedėlioję nuo 10 iki 3. Vakarais Utar. ir Pėt. nuo 6-8.]
20 iki 25-35c.; paršiena mu datas negalėjo būti išrink-! pharles H. Grasty ir kiti.
tas, jeigu jam buvo priešin- į[<etį110 taip-pat dalyvauti Šitas apgarsinimu ir padėkavonės ištirtos, teisingo*. Pilnai galima tikėt,
14—16c. iki 19—21c.
gas jaunaturkių Komitetas,
Cbas. H. Jonės, kursai kursai sėdi ir veikiąJSaloni- žinomas AVilliam T. Stead, TfiMYKITE LIETUVIAI. M. A. Norkūnas,
yra vyriausiu pirkėju sker koje. Susirinkimai ir kito- bet jis paskendo drauge su Kelionė per jūres. Tūkstančiai Vienatinis Lietuvis Išdirbėjas
“Titanie’u”.
džiamųjų gyvulių skerdyk
budai susinešti su žmo Buvo_ svarstomi įvairus tūkstančių mūsų tautiečių ke
NAUJAUSIA^ didžiausia ir geliauja į prigimtą Salį in iš tenai
loms, išranda keletą priežas nėmis buvo aštriai uždraus
visokiu ženklu
atgal
į
Ameriką^
o
risi
labiausiai
surišti su laikraštininkyste
čių mėsos pabrangimui. Ir ti.
draugystėm, o yRI AUSIA GREITAI ATLIEKA —
užganėdinti, kūne perka laivakor
klausimai.
Ir
taip:
patingai: kokardų
taip:
tes pas:
ĮVAIRIŲ ĮVAIRIAUSIUS DARBUS
Tokie ir kitokie pasielgi Antradienyje, 30 d. liepos
guzikučiu metaĮ miestus suvažiavo dau mai labai suerzino žmones.
liavu, anameliotu
išryto: Ar dienraščių skai
gybė žmonių iš svetur
ir padengtu celluSuvilti vieną ir kitą sykį al
Mėsos vis daugiau ir dau banai griebėsi ginklo. Di tytojai gauna pilną teisybę,
loid’u, šarpu, vė
liavų ir Karunu.
giau valgoma, bet gyvulių džiausios suirutės užviešpa kurios jieško spaudintame O kodėl! Nes turi gerą prižiū
žodyje?
rėjimą,
parankią
kelionę,
kad
tar

SPAUBINA
Man pavestus dar
vis mažiau ir mažiau augina - tavo. Kosovo provincijoje.
tum kaip ir pačiotf kompanijos bu
bu* atlieku artieAntradienyje,
liepos
30
PIGIAI
ma.
pirkę laivakortes. Siuntimas pi
tiikai.
Pristinos ir Prisrenos tvir- d., vakare: Ar reporteriai tų
nigų greičiausias ir pigiausias pa
Vakaruose didelės viešos tovės tapo paimtos pasikėlėrenka žinias bešališkai ir ar saulyj.
KONSTITUCIJAS, PLAKATUS, TIKIETUS,
ganyklos tapo pavestos žmo ių, ir jų įgula išvaryta lau
M.
A.
Norkūnas
laikraščių leidėjai platina
3 N. MAIN ST.,
UŽKVIETIMUS IR KITOKIUS DARBUS
nių apsigyvenimui.
kan.
112 PROSPECT ST., LAWRENCE MASS
bešališkas žinias? I
WILKESėAREE,
FA
Tose valstijose, kur yra
Armija nori numesti nuo Kitomis dienomis buvo
RAIDES STATOMOS DIDELE-NAUJAUauginama kukurūzai, gyvu sosto dabartinį sultoną, ir
svarstomi medžiagiški laik
SIOJO PATENTO-MAŠINA “LINOTYPE”
liai yra nustojami auginti. pasodinti jo vieton jo suną,
raščių klausimai: kaskart
ADRESUOKITE
Pieniai vieton auginti kar kursai nėra taip prilaukus
HANOVER
BREWIN6
COMPANY,
brangyn einąs spaustuvių
<<
H
ves ir jaučius, parduoda ver jaunaturkių komitetui. To
DRAUGAS”
užlaikymas, apskelbimai, ar
GRYNAS
šiukus mėsininkams.
dėl jaunaturkiai ir priešina “dėl biznio” leidžiamas
2634 W. 67TH ST.. CHICAGO, ILL.
Tečiau Alec Feilchenfeld si, kiek gali, armijos pastan dienraštis gali tarnauti vi
Alus, Elius. ir Porteris
savininkas kelių mėsos par goms. Liepos 31 d. Konstan suomenės reikalams, ir t.t.
TIKRAS LENKIŠKAS LAGERIS
duotuvių -Chieagoje, meta tinopolyje ištiko net nut Kalbėtojų buvo daug.
Atkreipkite savo atidą in produktą, Jūsų tautiečio iš
bėdą už augštas mėsos kai tvnės gatvėse tarp jauna- “Associated Press užveizdė
dirbamą. Sandėliai Buttomreod, Wflkes*Barre ir
SPUOGAI.
nas ant skerdyklų savinin turkių ir armijos šalininku. tojas Mellville E. Stone pa
Nauticoke, o bravoras Danvillėj.
ant veido gadina jo grožį ir aiškumą, taip lygiai
kų.
kaip
debesys uždengia saulę. Delkogi neprašai y ti
Mat Vienybės ir Pažangos sigyrė, kad jo žinių agentū Emil Malinauskas, Manageris Ir Prezidentas.
saikų? Tam tikslui vartok ie Aknol freckle cream,
Abu telefonai.
Komitetas buvo išdavęs pa ra esanti labai teisinga, ką
kuris padarys tavo odą čystą, lygią ir turėsi ją be
ydų, panaikinsi šlakus ant visados.
Prityrta per
Politiškos Žinios. liepimą, kad žmonės prie parodąs faktas, jog 800 dien
daugel
metų.
Ar
nori
būti
gražus,
ar
pajuokimu
vi
šintųsi parliamento paleidi raščių naudojasi jos prista
siems
ir
turėti
veidą
šlakuotą
—
kuriuomi
žmonės
(Seka nuo 1-mo pusi.)
šlykstisi. Jeigu nuo mus cream’o, vartojant jį pagal
mui ir armijos užviešpata- tomomis žiniomis. Buvo kai
R. H. Morgan BLAU BANKING HOUSE.
nurodymą,
šlakai neprapuls, grąžiname pinigus iki
vo valgyti du sykiu pr dieną vimui. Parliamentas dar betoj ų ir socialistų. George
centui. Užtikrinimas prie kiekvienos bonkutės arba plėčkelės.
BONA
MORS
Išdirbėjai Kepu
už dyką. Straikininkų pa- šiaip taip laikosi, nors ka- H. Dunlop kalbėjo apie laik
Seniausia Lietuviška Banka Scrantone
Aknol freckle cream kainuoja su prisiuntimu tik $1.00.
SODALITY
rių,
Kukardų,
Vė

ir
visoje
Aplinkinėje.
Spuogai, išbėrimai, šašai, plė tinai ir viskas kas teršia veidą
raštį,
kurį
leidžia
savo
lėšo
šelpai veikiai išsisėmė unj- riumenė vis labiau ir labiau
dingsta
be atsinaujinimo nuo plytelių Aknol. Yra tai viduriAgentūra
Laivakorčių
ant
Geriausią
liavų, Antspaudų,
jos ir"Iabdariškųjų įstaigų nerimauja.
( mis Los Angeles’o miestas.
ūai vaistai, visiškai valantieji kraują labai trumpame laike.
Uniją.
Jisai patarė visiems mies
tarpų ir kitų tam
pinigai. Darbininkai reika
Plytelės Aknol prašalins teršiančius veidą spuogus, o šašus
Siunčia pinigus kas dien J visas dalis
FRANCIJA.
ant visados. 100 plytelių dėžutėje su persiuntimu kainuoja tik
tams įsisteigti po savo orga
lavo 29 centų už darbo va
panašių dalykų.
svieto; taip-gi perka ir išmainė viso Al
.50. Nedaleiskite save apgau-ti. Sergėkitės juo negerų Išbė
Po šešių mėnesių tarybą ną, guriame butų apkalbami
kius pinigus. Išdirba visokias doku rimų.
landą, 38 centus už prideda
Reikalauk Kata- mentus Amerikos ir Lietuvos teismaoee.
Gauti galima tik pas mus. Užsakymą neatidėliokit rj ojui
mąją darbo valandą, dešim Francija galop susitaikė su abelnai miestiečių reikalai
Ofisas atidarytas kas dien nno 8-toe
užsisakykit
tuojaus. Pinigus siųskite Money orderiu, krasos žen
.
liogo..
Ispanija
apie
Moroko.
Abid

Gi
Hamilton
Holt,
“
Indeties valandų darbo dienoje
iš ryto iki 9-tos vaL vak.
kleliais ar užregistruotame laiške. Adresą rašykite aiškiai:
Nedėlioja: nno 10-tos iš ryto Iki 5-tai
užtektino laiko valgymui ir vi vi'espatiji praves geležin pendcnt’o” redaktorius il
AKNOL REMEDY OO., 348 E.lBth St., NEW YORK, N. Y.
valandai
vakare.
unijos pripažinimo. Straiko kelį iš Tangier’o į Fez’ą Įr gai išvadžiojo, kad reikalin
vadu buvo Ben Tillett. Jis abidvi saugos geležinkelį, gas esąs visuomenės (vai R. H. MORGAN, BLAU BANKING HOUSE,
818 Lackavranna Avė, Scranton, Pa.
tai bandė iššaukti visutinį pasidalindamos sunkenybė džios) užlaikomas savaiti
TELEFONAI: Naujas 308 — Bell 884
13 N. Main SL,
nis laikraštis (gink Dieve,
straiką, bet jam nepasisekė mis.
Lietuviškyjy Švento Kazimiero
Tečiau 30,000 darbininkų Senatas nutarė švęsti Joa ne dieninis), kurį redaguotų SHENANDOAH, PENN’A.
i is dėlto negrįžo darban nnos d’Arc šventę. Dabar universitetų profesoriai ir
skelbdami, buk darbininkų įvesti tą šventę įnešė į že kiti patvrusieji žmonių rei /Draugo” Agentai.
Jonas Leipus
1022 Bay st,
Superior, Wia.
vadovai esą parsidavę kom mesnį bustą atstovas Av- kalų žinovai. Tokio savait
nard. Įnešimas reikalauja: raščio įsteigimui reiktų gau
panijoms.
Pr. S. Kanonas,
Rev. J. Sutkaitis,
CHICAGOJE.
2422
W.
69th st, Chieago, DI.
ti
5
mil.
dol.
1,
kad
taptų
įsteigta
metinė
2112 Sarah at,
Pittaburgh, Pa.
TURKIJA.
St. Petruškeviče,
Lietuviškoaioe Sesers priima pas save mer
K. Strumakaa,
Joannos šventė; 2, kad toji Visi dalyvavusieji suva
223 K. 6th at, Mt Carmel, Pa.
Brooklyn, N. T.
Nerimavimas
Turkijoje šventė butų antrą nedėldie žiavime išreiškė nuomonę, 190 High at.,
gaites mokinimui ir išauklėjimui. Seminarijo
M. K. Petrauskas,
T. Kiaevič,
nesiliauja. Dabar verda nau nį gegužio mėnesio; 3, kad kad Amerikos laikraštija,
je prie reguleriškojo mokslo, arba ir atsky
416 Middle st, Kenosha, Wia.
Mineraville, Pa.
ja kova tarp jaunaturkių ii paminklas butų pastatytas apskritai imant, esanti svei Box 167,
rium, yra mokinama, muzika, paišymas, siuvi
Jussas Podžukynas,
M. Karbauckas,
armijos. Karės sąjunga pa Rouen’e, kur Joanna buvo ka ir dora.
nėjimas ir taip toliau.
1886 B. Canal st, Chieago, UI
52 O at,
So. Boston, Maso.
reikalavo nuo valdžios, kar sudeginta.
Reikale meldžiama kreipties prie Motinos
Dom. M. Andrulionis,
J. M i kutaitin,
66
Davidson
st,
Lovrell,
Mass.
karės ministeris Šefket Pa
1327 Rebecca at, S. S.
fi Perdėtinės šiuo antrašu:
MEKSIKO.
Allegheny, Pa.
ša butų atstatytas • nuo vie
Jonas Ramanauskas,
J. Bartoševiče,
186 Ames st, Broekton, Mass. ĮĮ
Maištininkams nesiseka.
tos. Reikalavimas tapo už
4417 Marshfield aV*., ChieagoJH.
B. P. Miškinis,
įnėdintas, bet po to sąjun Jų vadas Orozeo išdavė pa
lox 124,
Mentello, Mass.
J. Venrfaekaa,
ST. CASIMIR’S SEMINARY,
pareikalavo atstatyti nu* liepimą, kad atiminėti gink
66 Davidaon at,
LovreU,
P. B. Versooky,
josios vizirystės Sai lūs nuo visų amerikiečių ir
287 So. 83rd st, Ba. Omaha, Neb
6700 Roc^icelI St.,
Chieago, III.
Vincas Staaeviia,
Iridysis vi žiras atsis užmušinėti tuos, kurie ju
341 HaalUen at.
Stan. J. lahaa,
Bos
238,
Leviotan, Me.
neduos.
Tokiu
budu
tikima,
p no. Jo vieta tapo pa
a
L:»
.
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Mother Superior,

