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Kare Balkanuose?

Dinamitininku Byla.

Kova Serbijos pasieniuose.

Sako, kad norėta suardyti dinamitu
Panamos kanalą.

Nikaraguoje maištininkai baigia
savo dienas.

Suimtas už baisią žmogžudybę.

Amerikos marininkai krito kovoje. Gen. Zeledon’o
kruvinas darbas. Straikas Ispanijoje. Kit. naujienos.

Traukinys Iššoko iš bėgių ir užmušė aštuonis
žmone

KARĖ BALKANUOSE.

kia pašalinė vyriausybė.
met buvo tiesiamas per MiDinamitininkų byla.
Didžiosios
viešpatijos
per

(Jalu gale kraujo pralieji
Indianapolis’e, Ind., Suv. ssouri upę ties Kansas City.
sergėjo
Bulgariją
ir
kitas
mas Balkanuose jau prasi
Valstijų teisme prasidėjo Jei tiltas butų tapęs suardy
valstijėles,
kad
jeigu
jos
dėjo. Iš Bielgrado ateina ži
byla 47 darbininkų unijų va tas, butų pasidarę pragaiš
pradės
karę,
tai
iš
jos
vistiek
nia, jog 2 spalinio penkias
dovų, kaltinamųjų už padė ties apie pusantro milionio
dešimts turkly kareiviui už neturės jokios naudos, kad
jimą ąjnamito įvairiuose dol. Tečiau ano “piliečio”
ir
pasisektu
sumušti
turkus
puolė ant gulinčio pasienyje
triobesiuose. Išrinkus pri nebuvo galima įtraukti į ne
Labiausiai
interesuota
yra
Serbijos mięstelio, Ruškos,
siekdintuosius teisėjus, Or dorus darbus. Paskui dina
Austrija.
Jai
būtinai
norėtų

ir ajtdraskė ji. Kita žinia sa
tie McManigal, kursai vai mitą po tuo tiltu padėjęs
si
paimti
savo
globon
Saloni

ko, kad turkai pradėjo šau
dino svarbią rolę brolių Mc- Ortie McManigal 22 rugp.
MeManamarai,
dyti į serbų kareivius. Išėjo kus. Tam reiktų būtinai paNamarų byloje, buvusioje Paskui
kova* kurioje 50 turkų "tapę
««u Makedonų?. Bet
Los Angeles’e perniai rude Tvietmoe, Frank Eekoff ir
prie to jokiu budu-----nenori
užmušta, o iš serbų pusės už
nyje, išpasakojo teisme vis kiti buvo susitarę pasiga
prileisti
Rusija,
kuriai
rupi
mušta 3, o 38 sužeista. Juod
ką, ką žinojo apie dinamito minti “kalėdinių dovanų”
būti
visų
Balkanų
globėja
ir
kalnio pasieniais turkai irgi
suokalbius. Po to prasidėjo pavidale suardymo dinamitu
šaudė į juodkalniečius per valdytoja. Paėmimas Saloni
tikroji byla. Prokuratorius Llewellyn’o geležies dirbtu
kų
labai
sustiprintų
Austrisieną.
('baries W. Miller perskaitė vės, Bakelio geležies dirb
jlgą k^himmąaifi^tą. Ne tuvės ir “Times’o” pagel"Keliomis dienomis Driešl*’°S
, , . „ ....
T ,, L . nenori taip-pat Anglija. Mat
mažą įspūdį padarė prokura biainosioe spaustuvėm. Lletatai Graikija. Juodkalms,!- .
• * • • i • ic ... . u ,
.. v
jai rupi Aigiptas ir tiesusis
toriaus pralošimas, buk Me- yvelĮvn’o dirbtuvė tapo suSerbija ir Bulgarija buvo ;
? . . T ...
. , • mTurkijai
i •• • uitiix- Skeliąs
Namarai buvo susitarę suar sproginta 25 gruodžio 1910
pasiuntusius
A , marėmis
... TTV i * Indiją
, .. .ir
, , m ...
,
Australiją. Uz Austriją eina
dyti dinamitu Panamos ka m. Tuojau J. J. McManamamatomą, bet Turkija atsa- . ,..
. x. . . . ’U , .
J
Anglijos priešininke Vokienalą. Buvę tai prieš patį jų ra parašė A. Clancv’ai į San
kė, kad nesikištų j ne savo
rija. Stipri Austrija galėtų
suėmimą už sudraskymą Francisco: “Pasakyk seniui,
reikalą. Ginklai, kurie buvo
kenkti Anglijos laivams,
Nerimąvįmai Balkanuose gali bent dieną išsilieti dideliais kraujo latakais. Kaves Los Angeles’o u Times ’o” kad kalėdinė dovana tapo iš
vežami Serbijai per Turkiją,
plaukiantiems į tolintus ry priežatsies nereikia toli jivškoti. Visi Balkanų pusiasalio senieji gyventojai nuo ke namų. Pasikalbėjimas atsili siųsta”.
tapo suimti turkų vyriausy
tus. Austrijos ‘ įsivyravimo lių šimtmečių vaitoja po turkų jungu. Be to Makedonijoje ir Albanijoje viešpatauja
kęs vyriausiame geležinių Pirmą dieną prokurato bės, kuri atsisakė juos ati
Balkanuose bijosi ir Italija, nuolatinės riaušės. Dabartine proga nori pasinaudotf visos mažos Balkanų viešpatijėtriobesių statytojų biure. l iūs Miller’is nepabaigė skai
duoti Serbijai. Be to turkai
nes Austrija, paėmusi Ma lės. Serbija trokštų prisijungti prie savęs Novy Bazaro saridžaką ir susilieti su JuodJohn J. McNamara pasakęs lyti savo kaltinamojo akto.
paėmė savo globon 52 graikų kedoniją, be abejo griebsis
Šita byla labai svarbi tuo,
laivu, kurie buvo Turkijos ir prie Albanijos, o tuomet kalniu; Graikija pageidauja Kretos salos, Bulgarija—Rumelijos. Bet Rusija, Austri-I \fcManigaPiui, kad, esą di
ja ir kitos didelės viešpatijos vargiai prileis prie Turkijos padalinimo.
I namito nebegalima niekur kad iš jos gali pasirodyti,
portuose. Be to apie 50 grai
jinai taps galinga ir AdriatiPaveikslėlyje
niatytiKonstantinopolio uostas, apačioje Juodkalnio kavaleris įgauti; prisieisią vogti. Va jog kaikuriose darbininkų
kų laivų randasi Juodosiose
ke, ko visai nenori Italija. tas ir Graikijos karalius Jurgis, kursai skubinasi namo iš Danijos.
žiuok, girdi, į Panamą; ten unijose vadovai griebėsi gązmarėse ir apie lOOMarmoros
Balkanų pusiasalis mezga
MeClintic-Marehall kompa dinimų, užmušinejimų, ardy
marėse. Garlaivis “Manou- mazgus vienas po kito.
nija turinti daugybę dinami mų dinamitu ir kitokių kri
ssis”, kure plaukė iš Kons
sų
susitaikę
ir
išvažiavo
na

Nikaraguos Revoliucijos kytų, kad jį matė, ir bandė
to. Pasivogk, girdi, kiek no minalinių įrankių savo tiks
tantinopolio j Pirėjų tapo
Meksiko
mo,
kad
gauti
santaikos
už

pereitį
i
Costa
Rica.
Su
juo
Aidai.
ri, ir susprogink kanalo šliū lo atsiekimui. Tokie darbai
užgrobtas turkų vrviausvtvirtinimą
kiekvienas
pasį
s
bėgo
drauge
25
jo
šalininkai.
žes. Tatai nukreips, esą, meta didelį šešelį ant darbi
bės. Graikų laivais ketina Tris eskadronai kavaleri Valdiškos žinios praneša,
savąją
vyriausybę.
Masayoje
Zeledon
’
as
buvo
žmonių atidą nuo Los An ninkų judėjimo ir stumia
ma vežti turkų kareivius jos užklupo Hearst’o ūkyje jog gen. Zeledon’as su savo
netoli nuo Badicoros Chihua- maištininkais tapo sumuš pasislėpęs bažnyčioje, bet Grįžta iš Amerikos kariauti geles’o atsitikimo. Bet ne nuo savęs visuomenės užuo
svetur.
prasidėjus užpuolimui, pa
trukus po to pasikalbėjimo jautą. Darbininkams pa
Su Turkija yra padarusi huos provincijoje ant 200 tas ties La Barraboa. Kruvi siskubino laukan iš miesto.
prieš turkus.
tiems reiktų šalinties nuo te
visi tapo suimti.
sutartį Rumuniją, kuri gali maištininkų. Išlikusioje ko na kova tęsėsi šešias valan
Užmušti
marininkai
bus
at

pastatyti 175 tukst. karei voje 26 maištininkai tapo už das. Masaya pateko į vy vežti į Ameriką ir palaidoti Graikijos vyriausybė paė Praeitą panedėlį vienas kių vadovų.
mė keturis graikų kompani apskųstųjų Edward Clark iš
vių. Bulgarijai butų tai labai mušti, 16 sužeista, kurie ir riausybės kareivių rankas.
Arlington
’
o
kapinėse,
jos laivus, kuriais veš į Grai Cincinnati, perzidentas vie Biaurus užmušėjas suimtas.
pateko belaisvėn.
Netoli Gen. Zeledon’as ėjo išvien su
neparanku.
Visi turkų kareiviai tapo šimtas arklių užgrobta. Maiš revoliucijos vadu Mena. Šis, Amerikos marininkai Santo kiją 6,400 norinčių grįžti į tinės geležies dirbėjų .kuo Quinev, Ilk, kalėjiman ta
tėvynę. Vienas laivų— “Ma pos, prisipažino prie kalty po pasodintas Ray Pfanspašaukti prie. ginklų. Kons tininkai buvo nauji rekru kaip žinoma, jau pasidavė
Domingo
j
e.
kedonija” jau laukia palie- bės ir tapo pasodintas kalėji- chmidt’as, kaltinamas už už
tantinopolyje ir provincijose tai, paimti nuo Arizonos — Amerikos marininkams.
Jig |aukia teism(( ižt
mušimą savo tėvo, motinos,
Suv. Valstijų transportas pimo, kad plaukti su amuni. iešpatauja neapsakomas už Neiv Mexico pasienio. Jie
sesers ir vienos viešnios.
Straikas Ispanijoje.
“Prairie” atvyko į Santo eijonus ir 1,600 kareivių iš mes
sidegimas. Vienybės ir Pa ėjo jieškoti gen. Orozęo, kuo
žangos Komitetas apreiškė, met susitiko išnetyčių su feTarp apskųstųjų yra Olai’ Rūgs. 29 d. rasta sudegusius
Karalius Alfonsas XIII Domingo su marininkais. Ne\v York’o.
jog jis einąs išvien su vy deralais.
sušaukė ypatingą parlia Maištininkai nukirto tele “Titanic’o” aukoms tik T. Tivietmoc iš San Fran- namus farmoje, netoli nuo
ciseo. Jį vadiba dinamitinin- Quineey, Ilk, ir degėsiuose
riausybe. Balkanų pusiasa Pietų Meksikoje pakėlė mento posėdį, kursai prasi grafo vielas šiaurės pusėje.
$96,000.
kų “protektorium”. Kalti iškasta apdegę kūnai Charlyje jau milionas vyrų stovi maištą gen. Aguilar, kursai dės 14 d. šio mėnesio ir svar Žinia apie marininku atplau
po ginklais. Konstantinopo seniau buvo vadu vienos fe- stys, kaip čia pabaigus visu- kimą atėjo per Bogota, Ko- Kaip atsimename, praeitą namas jis už tat, kad buk les’o Az. Pfanschimdt’o, jo
pavasarį nuskendo su “Ti- parodęs J. B. McNamarai, pačios Matildos, dukters
lyje minia darė demonstraci dcralų armijos. Aguilar’o tinį geležinkelių straiką. lomibjoje.
tanic‘u” 3487 žmogus. Paša kaip suardyti “Times’o” na Blanehės ir gyvenusios pas
ją ir buvo užpuolusi ant Bul kareiviai sudraskė vietomis Straikas prasidėjo KataloT
urki
j
a
Ir
Italija.
geležinkelį iš Meksikos mies nijoje ir pamaži plečiasi po
nebuvę galima įtraukti-į ne mus ir LlewėUyn’o geležies juos mokytojos Emos Kaemgarijos pasiuntinio namų.
praeitą savaitę buvo. pa-lioną suviršum dol. Bet pra-į dirbtuvę. Jis prižadėjęs ap- pen’iutėš Pasirodė, kad vi
Turkijos pasiuntinys Suv. to į Vera Cruz, kursai yra visą kraštą.
Meksikos
Valstijose sako, kad jeigu svarbiausiuoju
sklydęs gandas, buk Italija eitą savitę New York’o apy-j ginti dinamitininkus, jei bu- sų galvos buvo sukapotos su
Makedonija butų atskiria portu. Su Aguilar’u eina iš Gen. Zeledon’as sumdštas. ir Turkija susitaikė <tarybo gardoe teismas sumažino tų papuolę į bėdą, nes sakė- Kirviu ir kad visi buvo jau
nuo Turkijos, vadinasi, jei vien gen. Feliksas Diaz, bu Amerikoj pasiuntinys Ni se Ouchy’je, Šveicarijoje. “Titanic’o” kaltenvbes iki,si, kad esąs San Francisco negyvi, kuomet užsidegė na
gu tai provincijai taptų su vusiojo prezidente Diaz’o ką ra guoje VVeitzel’is prane Bet pareitą pėtnyčią tele 96 tukst. dol. Kompanijos majoro P. H. McCarthv’es mai. Aišku buvo, kad koks
ša, jog likusia maištininką grafas išnešiojo žinią, jog advokatai paaiškino, jog iš .geru draugu. Tvietmoe anuo nežmoniškas galvažudys itžteikta Savyvalda, tai joje tuo brolėnas.
jau užviešpatautų didžiausia Daugiau kaip tūkstantis vadas Zeledon’as pabėgo Italijos skraiduoliai pradėjo “Titanic’o” tepasilikę vien met buvo unijos laik raščio mušė miegančią šeimyną ir,
kad užtrinti paskui save
netvarka. Tenai gyvena vie maištininkų apsupo svarbų nuo savo kareivių, kuomet šaudyti į Kalamaki, netoli 14 laivelių, $85,212 už laiva redaktorium.
James B. McNamara, W.‘ pėdsakus, padegė namus.
ni šalia kitų graikai, bulga Tenancingo miestą. Kaip Amerikos marininkai už nuo Efezo ir bombarduoti kortes ir $2,073 už prekių nu
rai, serbai ir turkai; vieni ki sako, Zapata turi paėmęs puolė aut jo Masayoje, pas Šeik Sai d fortus. Tečiau vis vežimą. Viskas kit prapuolė. Bert Brown ir trečias koks Galvažudys prapuolė, kaip
tu neužkenčia ir amžinai Malanalco, kursai guli už de kui, bėgdamas, nušovė pats dėlto nesiliauja šneka, kad Viršui paminėtoji suma bus tai “pilietis” ketinę rugp. kirvis vandenyje.
tarp savęs riejasi. Juos ga vynių kilometrų nuo Meksi savo rankomis tris moteris, abiejų šalių atstovai: Berto padalyta proporcionaliniai 1910 ra. sudraskyti dinami Nors iš pačių pradžių bubijodamas, kad jos nepasa lini ir Rešid-Pasa, yra jštie- tarp visų nukentėjusiųjų.
Seka ant 8-to pusk
tu geležinį tiltą, kars anuo
linti snvaldvti vien kita ko kos miesto.
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miestų savyvaldoje
daugiau Kauno gub.
Kuzmos nuopelnu, ne
••
•
Bulotos. Todėr “Šalt.” pri
žada dovanoti “Žiburio”
naudai vieną tūkstantį rub
Evangelija
lių, jei p. Bulota pri rodys,
jog Kuzma ištiesų nieko ne
darė, kad anuose miestuose
DVIDEŠIMTOJI NEDt
butų įvesta savyvaldon lie
LIA PO SEKMINIŲ.
tuvių kalba; jeigu to neparo
dys,
tai Bulota turės užmo
Efez. V. 15—21. — Bro
kėti “Žiburiui” vieną tuks
liai:
Veizėkite,
idant
tantį rublių.
.vaizdžiai vaikšėiotuinite ne
Antrą tūkstantį rublių
kaipo neišmintingi, bet kai
“Šaltinis” apsiima užmokė
po išmintingi, atpirkdami
ti tai pačiai ’ draugijai, jei
laiką, nes dienos yra nedo
Bulota ir “Liet. Ūkininkas”
ros. Dėlto nebūkite neišmin
prirodys, jog jie savu laiku
tingi, bet išmanantis, kuri
atidavė Kuzmai garbę už iš
yra Dievo valia. Ir neapsiKxm. J. Jonaitis, Se. Omaha, Ne., klebonas.
sirūpinamą lietuvių kalbos
gerkite vynu, kuriame yra
Lietuvią bažnyčia So. Omaha, Neb. iš lauko ir iš vidaus.
anų aštuonių Suvalkijos
nešvarumas, bet prisipildvmiestų savyvaldoje. Jeigu gi
kite Šventąja Dvasia, kalbė
neprirodys, tai Bulota ati 
dami tarp savęs iš psalmų ir
Šiaip ar taip, šiame ar ki nieko nežinojo. Viena gar testonai: Douglas Hyde, katalikų mokyklose perma išleido raštą, kad katalikai duos tūkstantį rublių “Ži
hymnų ir dvasišką giesmių, tame gyvenime, vaikų pa siausiųjų slėpynių buvo John Synge, Lady Gregory. žai vietos.
visame pasaulyje paminėtų buriui.”
giedodami ir garbindami dorumas tur Dievo palaimi Hendip’o namuose netoli
tą atsitikimą.
Trečią tūkstantinę “ Šalti
Viešpatį jusą širdyse, dėka- nimą. Priešingai gi, nedė Woreester5o. Joje slapstėsi
nis*
’ kerta su “Liet. Ūkinin
Praeitą ne- Į naventuroje, Kalifornijoje, Dar apie “Laisvės Sar
vodami visados už visus kingi vaikai, kurie užmiršt i keletą savaičių kun. Gamet,
daiktus, Viešpaties musą tą, ką nuo savo tėvų apturė kursai vėliau tapo nugala dėldienį, 6 spalinio, keturio 1782 m. Fra Junipero Serra gus ”, Rašėme jau apie at ku.” Mat “Šalt.” buvo pa
Jėzaus Kristaus vardu, Die jo, netur Dievo palaimini bytas. Vyriausybė sužinojo se popiet atsiliko iškilmin- pastatė didelį misijos kry- gaivinimą žlugusios pirm skelbęs, kad Bulota važinė
įašvenrinimas naujai'
kursai stovėjo iki 1877 keliolikos metų A. P. A. jęs į užsienį ir tenai matęsis
vui ir Tėvui, kitas kitam mo, ir bausmės neišvengs. nuo išdavėjo, jog tuose na
pasiduodami baimėje Kris Atmintiną tos teisybės pa
pastatytos murinės šv. Bal-!nG kuomet audra jį nugrio- draugijos. Nauja prieškata- su Azefu, bet kad Bulota
muose slepiasi kun. Gamet.
taus.
tramiejaus mokyklos Wau- vė. Neseniai seni to mieste liškoji organizacija turi apie griežtai to užsigynė, tai
vyzdį
paliko
mums
Dievas
Namų
sav.,
Abingdou
’
ai,
ži

ri
_____
lio gyventojai susimanė at 220,000 narių; Prie “Guar- “Šalt.” žinią atšaukė, pasi
Absaliomo asmenyje.
noma, užsigynė, kad jie nie kengan’e, III. Šventino Jo
Evangelija.—Jon. IV, 46
vyskupas P. statyti šitą istorijos pa dians of Liberty” — taip teisindamas tuo, kad jį su
Kadangi ketvirtasis pri ko nežino apie kunigą. Pra Malonybė
minklą. Pradėta rinkti au nauja organizacija yra pa vedžiojęs šitame dalyke ko
—53. — Anuomet buvo kažisakymas įsako vaikams sidėjo krėtimai. Per ketu Rhode iš So. Chicago. Po
vadinta — prisirašė kelios respondentas. Tečiau “Liet.
koks karalėlis, kurio sunus
gerbti savo tėvus, ir žemes- rias dienas dovanai uostytai mokyklos pašventinimo ta kas. Aukų nesigailėta — dė kitos draugijos, kaip pav. Uk.”
neįtikėjo
tokiam
sirgo Kafamaume.
ni cmšiem s savo viršininkus, visus kampus. Rasta galop po suteiktas 300 asmenų pa- jo jas visokių tikėjimų žmo 1 mmigrants
Restrictioi i “Šalt” pasiaiškinimui ir
Šitas išgirdęs atėjus Galidrutinimo
sakramentas. nės. Galop kryžius tapo at
tš t© išeina, pagal prigimtą du badu mirštančiu žmogų,
apskelbė, buk “Šalt.” me
League ir tt.
lėjon iš žydą žemės,, nuėjo
priedermę, kad tėvai ir per- bet pasirodė, kad tai buvo Vietiniam klebonui kun. M. statytas ant augšto kalno ir , •
luojąs, kad joks korespon
pas jį ir prašė jo, kad užeitu,
d etiniai privalo uis i pelnyti tarnai. Vėl pradėtą jieškoti. Krušui pagelbon atvyko: 9 rugsėjo pašventintas iš • Atvažiavo į Ameriką. dentas jo nesuvedžiojęs, kad
išgydytą jo sūnų, nes ėmė
priguimčią sau pagarbą pil Po dešimties dienų pats kun. kun. M. Kraučiunas, A. Kau kilmingai. Apeigose dalyva Paskutiniu laiku atvyko “Šalt.” pats tokią neteisin
merdėti.
dydami savo pareigas link Gamet ir dar kitas kunigas, pas ir F. Serafinas iš Chica vo miesto valdžia, Įvairios Amerikon kun. Slavynas iš gą žinią prasimanęs. Taigi
Tarė tat jam Jėzus: Jei savo vaikų ir pavaldinių.
jėzuitas Hali, pasidavė. Jie go; kun. V. Taškunas iš draugijos ir šiaip jau žmo Lekėčių, Suv. gub. Iš Kau “Šalt.” siulija atiduoti “Ži
ženklą ir prajovų neparegėPriedermes, kurias užde koneužtroškoj. nes oro tetu Shenandoah, Pa_, ir kun. J. nės.
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Katalikas negali būti so tuose, bet sodžiuose — šiuo’
lius Viešpatyje, suteikdami 421,410, metodistų — 48,816,
cialistu. Chicagos socialistų laiku nemažiau, kaip 1700 Audriaus Bulotos santy tuos reikalus. “Šalt.” yra
jiems krikščioniškąją iš kitokių — 53,881. Štai UlsKETVIRTAS PRIS AKY
laikraštis “People’s Press” protestantų bažnytėlių stovi kiai su “Šaltiniu.” Rinkimai pasirengęs aną Bulotos ke
auklėjimą.
ter’io protestantai fanatiš pripažino atvirai, jog kata uždarytos, nes nėra kam jo _ į ketvirtąją Durną atsiliko lionę aprašyti, jei pats Bu
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meryje
išrodinėja,
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.
.
.
katedroje tapo konsekruotas Durną. Tatai labai įpykino kad veisia ištvirkimą ir daro
kyti už savo artvmą, pirmą jamk
Kiekvieno kunigo, landijai savyvaldos). Iš tokio
nepatriotiško
ulsteriečių
‘
hicago
esama
apie
500
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Žodžiais, tėvas ir motvna, kant mišias arba atlikinė- protestantų pasielgimo pik ‘čia labai dideli (4—5 dol. ka. Konsekravo metropoli- vių organus: “Liet. Ukinin - žudžius, o čia Bulota vra
tas Šeptyckis. Naujas vys- kų” ir “Liet. Žinias.” Pra- pirmutinis “Liet.
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į
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Arkansuose. provokatorium Azefu ir kad nuo perniai metų nėra. Buvo
yra mažesnės svarbos pri žas, ankštas kambariukas nalistų vadas Parnell buvo Jie statosi sau kitasx mo Arkausas’o valstijoje gyve Suvalkijos lietuviams ne ką vaidinami neseniai “Revizo
lyginus prie amžinojo išga pastogėje šalia kamino. Į tą protestantas. Protestantais kyklas, kuriose vaikus mo na apie 23,000 katalikų. Per gero padarė. Bulota įtūžo ir res ir “Pilėnų Kunigaikš
nymo vaikų, kuriuos Dievas kambarėlį šviesa įeidavo tik buvo Henry Grattan, Henry kina katalikai mokytojai. niai atsivertimų į katalikų per “Lietuvos Ūkininką” tis.”
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įvedimas aštuonfuose Suval rimo žinomo poeto Liudviko
jie pilrirf užmokesnį atranda se slėpynėse būdavo šiurkš Smith O’Brien, prof. In niai mokytojui, kurie ir varo
šimtų
metų,
kuomet
Kon©-.
rakusio
kų gub. miestuose lietuvių Kondratavičiaus,
danguje. Ar šis maloningas čios lentos arba sauja šiau gram, Thomas Addis Emmet, gerą darbą toliau. Kad ta©
Dievo Apveizdos surėdymas dų. Dabar, betaisant arba \Villiam J. MeNevin. Be ko, darbas ištiesų seka si,.parodo tautinas Didysis, sumušęs kalbos savyvaldoje esąs jo, lenkiškai. Paminėjimui tos
nesuramina širdžių tėvų, ku  begriaujant senus namus, dabartiniai didžiausi vadai faktaa, jog valdžios bedie Maksencijų, apskelbė krik* Bulotos, nuopelnu. “Šalti valandos šv. Jono bažnyčioje
riu vaikeliai išmirė jaunais užtinkama tokias slėpynes, atgaivinimo užrairštoMos ai viškos mokyklos stovi tuš čienhns laisvę išpažinti atva nis” gi tvirtina, kad įvedi Vilniuje tapo atlaikytos mi
; apie kuriąs niekas jau seniai rių kalbos (gaeliko) yra pro čios arba apytuštės, kuomet rai šarvo tikėjimą. Popiežius mas lietuvių kalbos anų šios nž jo dūšią.
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Tas atsiliepimas padarė šio Yra verteivią, tik lietuviai dorios pačios savo vietoje, telis turi 34 narius. Laimin
rikiečių privalumas pagelbėt to
Audėjas.
nes lietuvaičių trūksta. Te gos kloties!
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lietuvių imigrantams (ateiviams),
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prie
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lietuviai bajorai persiimtu denciją iš Elizabeth’o, nevi tuvė. Mat sprogo blekinis
ir abelnai pagerinti jų padėjimą
lietuvią dvasia, nurodyda sai teisingai parašytą. P. indas, kuriame buvo gazoli tveriamosios Liet. Jaun. Fe
sekančiais budais:-a) aprūpinti
laikiniai prieglaudoje tokius, ku
mas į visas skriaudas, kokias Molderis rašo, kad E'iza- nu. Tą indą plumberiai buvo deracijos.
rie atvažiavę neturės draugų ar
lenkai yra padarę Lietuvai. betli’e trūksta lietuvių ver atsinešę geležinėms dūdoms
ba giminių; b) įsteigti ir užlaikyti
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dėt jiems apsigyventi vietose, ku
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tečiau nenori būti nenaudė nos kepėją ir t.t. Man rodo liepsnose. J. Vasiliauskas, brooklyniečiai turėjo progą
kai gerovei; d) surinkti ir apgar
liais lietuvią. žemėje, moki si, kad lietuvią verteivią kursai buvo įgaliotas sura matyt Lietuvą su jos histosinti visas informacijas, kurios
nasi lietuviškai ir nesigėdija vra čia. užtektinai, tik rei šyti nuostolius, rado, jog riškomis liekanomis ir Lie
butų reikalingos dėl imigrantų; e)
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medžiagišką pagelbą to
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kia, kad lietuviai juos palai turto sunaikinta už 3 tukst. tuvos didvyrius—darbiniu
kiems, kuriems butų reikalinga,
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Lietuviai Tiflise. Kaukazo kytą. Yra dvi bučemės ir Po straiko Hamburger-’io
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grosemės, kurios užlaiko
kamas
per tas draugystes, kurios
mieste, Tiflise, gyvena daug
IMTYNĖS ŽMOGAUS SU ALIGATORIUM.
mos švariai, tik reikia, kad dirbtuvėje dirba virš laiko tyta buvo viskas judamuose
prisidės
prie L. I. Š. D. Teiksitės
lietuvią. Jie čia užima dau
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bu

lietuviai jąs palaikytų. Yra
giausiai žemas vietas: sargą,
kalauti
nuo
centro sekretoriaus
duonos kepykla, kurią turi tinai, bet uždarbiai neperdi- vo tokia: 1-Lietuvos histori- viešėjo Hot Springs’e, Ark., kur tyrinėjo liudininkus už numerio ir mokesčių
kortelių dėl
konduktorią, virėją ir t.t.
E. Gricius jau 10 metą, tik deli. Pilnas darbo laikas — ja: (a)—pilįs ir historiškos mušimo šulerio Rosenthal’io, už kurio mirtį tapo apkal narių, pinigus siųskit per money
inteligentą mažas būrelis —
55 valandos savaitėje. Kito vietos; (b)—Lietuvos kuni tintas Nevv York’o policijos leitenantas Becker. Beviešė order, išpirkti reikia ant kasievisi valdininkėliai Atvažia reikia, kad lietuviai ją pa se dirbtuvėse dirba ilgiau.
riaus vardo, o pasiųsti sekreto
gaikščiai ir karaliai; (c)— damas Hot Springs’e, "VVhitman atsilankė žvėryne. Te riui.
laikytą,
nes
duona
ten
gera.
• •-!
vo čion neseniai vikaras
Šiuo laiku miestas išleido karės. 2.-Lietuvos adbudi- nai jo palinksminimui vienas žvėrių prižiūrėtojas apsiė
Kodėl neužsitikit L.T.Š.D. ? Juk
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bėda,
kad
lietuviai
sa

kun. Dygris, kurs ir pasako
organizacijos užsitiki
paliepimą visoms dirbtu mas: (a)—lietuviai rašyto mė eiti imtynių su dideliu aligatorium. Po dešimties mi didžiausios
ir paskyrė po $100.00, kaip antai
lietuviams pamokslą kas vi! ją nepalaiko: išsiima kny
vėms, kad moterįs ir mergi jai, rašusieji lenką kalba; nutų aligatorius tapo nuveiktas. Šita valanda ir parodyta S.L.A. ir S.L.R,K,A,
,
antrą šventadienįs prieš su gutes nuo bučerio arba ke
paveikslėlyje.-Į
imtynes
žiurėjo
prokuratorius,
jo
šein
y
Tikimės,
jog
šis
musų
atsišauki

nos ilgiau nedirbtų, kaip 10 (b) —Lietuvos historikai;
mas
patrauks
širdis
musų
lietuvių
mą. Lietuvaitės buvo pradė pėjo, iš valgo po keletą dole
valandą per dieną. Jei kokia (c) —lietuviai rašytojai, po na ir draugai.
į ir lietuvaičių ir jie neatsisakys
jusios čia giedoti lietuviškai rių ir nenori nieko mokėti.
paaukauti keletą skatikų, likusių
bus sugauta dirbant ilgiau, etai ir šiaip jau visuomenės
Kad
daugiau
nebegauna
už

po mišparą, bet neilgam.
balių, piknikų ir kitokių pa
tai bausmę užsimokės darb- veikėjai Leituvoje ir Ame gauti lengvai. Merginos gali prakalbas. Kalbėjo Pr. Ži nuo
silinksminimų, kad palengvinti ir
Lenkės uždraudė, liepdamos dyką, eina pas žydą. Kur yra
davis. Vyrams darbas nėra rikoje. 3-Lietuviški šokiai. uždirbti po 2 dol. per dieną. vatkauskas.
paskubinti tą šventą darbą.
lietuvaitėms su lietuviško daugiau krautuvių, tai lietu
apribotas — gali dirbti ir 14 Visi paveikslai specialiSkai Parapija gražiai auga. Rūgs. 23 d. atsitiko baisi Su pagarba komisija atsišauki
mis giesmėmis važiuoti į šv. viai eina nuo vieno pas kitą,
:
priruošti jau gerai visiems Kun. S. Remeikis gerai dar nelaimė. Vienas žmogelis, į- mo
valandą.
kol
visą
neapeina.
Paskui
S.
Jankauskas, V. Šubanauskas,
Jono bažnyčią Vilniuje.
ir J. Jukelis.
žinomo p. Račiūno. Nekurie buojasi. M. Krancevičius. pykęs ant savo pačiulės,
Miestas
yra
paliepęs
iškad
jau
nebėra
nuo
ko
gauti
Draugijos jokios lietuviai
Viršininkų adresai Liet. Imig.
valgią uždyką, pradeda įiaikinti visas išeinamas bu paveikslai padaryti visai
puolėsi ją mušti. Moteriškė,
šelpimo Draug.
neturi.
skijsties, kad lietuvių vertei deles, kad viskas butą įtai puikiai, matyt p. Račiūno
turėjo ant ranką mergaitę 4 S. Jankauskas, pirm.,
350 Newark St.,
Kasinėjo Gedimino kapą. vią esama mažai. Tuomet syta su vandeniu ir kad vi nesigailėta nei triūso neigi
mėnesių amžiaus. Girtas bū
Hoboken, N. J.
Žinomas archeologas L. susigundo koks nors naujas sokios srutįs ir pamazgos iš pinigą jąją padarymui.
damas, nepataikė į pačią, A. M. Stanelis, sekret.,
45 Warwiek st.,
Krzyvickis kasinėjo Veliuo žmogus, įsitaiso bučemę ar verdamąją ir kitokią vietą Prie paveikslą buvo pri | Iš Miestų ir Miestelių. į bet sudavė į kūdikį. Pama
Newark, N. J.
nos kalną, vadinamą Gedi ba grosemę, bet esti privers eitą po žeme. Jau metai, taikyta ir deklamaciją, bet
tęs, kad negerai padarė, jis A. Žolynas, pagelb.,
mino kapu. Rasta daug ka tas duoti iš jų žmonėms ‘ ‘ ant kaip dirba kanalus gatvėse. jau deklamavimas buvo
pašaukė daktarą. Gydytojas
23 Warwick st.,
Newark, N. J.
rišką daiktą ir laukinią žvė- bargo”. Atsikartoja sena Plumberiai gerai uždirba. prastas; matyt truko moky Easton, Pa. Vienam sočia-i rado jau mergaitę numiruV.
J.
Daunora,
(aptiekorius) ižd.,
rią kaulą. Vienoje vietoje istorija: naujas biznierius Jei kur yra lietuviai plum tojo. Pabaigoje buvo išsta listui, ,F. U., davė Dievas šia. Atvažiavo policija ir
229 Bedford, Avė.,
tarp dvieją akmeną atkasta veikiai subankrutija ir grįž beriai, tai dabar čia galėtą tytas paveikite Lietuvos dukrelę 30 geg. 1912 m. Tė-! suėmė nelabą tėvą.
Brooklyn, N. Y.
sudegintas lavonas, šalia jo ta atgal į fabriką dirbti.
gauti darbo. Lietuviai, kurie Himnas, labai gražiai išra - vas nedavė kūdikio krikšty- i
Aglelė.
grandinės, durtuvas, žiedas, Yra čią ąpįe 25 smuklės. turi nuosavius namus, jau Sytas visokiais apipiešv- ti. Štai 2 rugp. mergaitė „
~
' .
SILPNI ŽMONĖS.
>-du raktu.ir karoliai. Žmonės Jąs tai lietuviai palaiko ge daug pinigą yra išmokėję mais; jįvisa~ptfbtika sustojus urnai suserga. Motina verk-' v. °ungs own, 0. Lie uvią
bc
kalba, kad tai Gedimino lie rai. Biznis jose eina, net plumberiams kitataučiams. atgiedojo.
Žmonių buvo dama meldžia vvro, kad d.to- *a .^'azus bl,rt'bs Ir
Du vokiečių daktaru tyri
, ..
... .
, .. „ tuvis kunigas. Turime kelekanos.
braška, šiokiais ir šventais Tas visas darbas turi būti prisirinkę pilnutėlė salė, ne tų nekaltų kudik, pakriks
Yra g3
nėjo priežastis žmonią silp
Kri t vin»ac
nrmrvm
rTe
ln_
*
° u
užbaigtas iki 1914 m., o dau kurie pasakojo, kad dar pir tvrfi
vakarais.
Jeigu
dar
kokia
tyti,
bet
vyras
nenori.
numo ir pinnlaikinio sveika
Lietuvią mergaičią ūkio
gelyje vietą nepradėta nei mu syk tiek žmonių toje sa eiau kaimynai prikalbina U., S.L.R.K.A., kuopa S.L.A., tos nupuolimo. Po keliu me
nauja
smuklė
atsirastą,
tai
mokykla Giedraičiuose (Vii.
šv. Juozapo draugija. Per
lėje matė. Šis vakaras jau kad vežtą mergaitę krikš niai susitvėrė čia L.R.K. tu tyrinėjimą jie priėjo prie
gub.). Žmonės susimanė! j" biznis eitl)' nes moIdcri'J judinti.
Giedraičiuose įsteigti ūkio eia nemažai. Eidami į darbą Lietuvią paskolos ir sta nebepirmas Brooklvne, bet tam Gerai, nuvežė į vokiečiu Pilnąją Blaivininką 9 kuo- nuomonės, kad žmonės pri mokyklą mergaitėms. Tuo ir grįždami namo jie užkliū tymo bendrovė apie 17 rug kuo toliau, tuo daugiau pub bažnyčią, pakrikštijo, o pa. Klubas susitvėrė vėliau, valo valgyti daugiau maisto,
kuris turi savyje klijinės
jau dvarininkai Griaužiniai va į smuklę. Ten palieka vi sėjo viena diena išleido hi lika lankosiu Ir i kur' gi nesi- krikštynos, sako, bus tadą, Yra įr socialistą pundelis.
są
savo
uždarbį,
o
kad
užmo

potekoms
(mortgage)
10,lankys!
Kožnas
beveik
galė

kaip
mergaitė
pasveiks.!
čia
stovi
didelės
geležies
kalkinės medžiagos. Ją teo
dovanojo namus, 3 dešimti
000 dol.
"
J. K. jo jame matyt savo gimtinę Kaip matai mergaitė pasvei- jr p]jeno dirbtuvės, ir vis
kėti
bučeriui
ar
groseniinrija bus dabar daugelio
nes žemės ir sodą. Yra viltis,
kui
ar
kepėjui
už
valgomus
vietą
ir
jos
apilinkes.
Atsi

ko. Taigi 8 rugp. ir atsiliko jar naujų stato. Darbininku mokslinčių bandoma. Męs
kad vyriausybė šitą suma
daiktus,
tai
nesirūpina.
LEWISTON,
ME.
menu
praeitais
metais
teko
pas U. krikštynos balius, trūksta. Pigiausia mokestis visados patardavome maišy
nymą užtvirtįs.
•*«.
Smuklią pas mus tai per Susitvėrė Jaunimo Ratelis. būt p. Račiūno vakare, kuo Ant rytojaus, 9 rugp., U. 17 centą už valandą. Darbas tą dietą, kuri sulyg musu
Numirė Pesys. Varšavoje daug. Nėra to kampo, kad
met buvo rodyti paveikslai pradėjo kabinties prie pa- ga]jma gauti visados. Pra nuomonės yra geriausia gai
mirė knygą leidėjas ir spaus - nebūtą smuklės — o jose Šitas miestelis nelabai di gražesniąją Lietuvoje baž šios. “Tu, sako, mane su- gyvenimas, kaip ir kitur.
vinimui kiekvienos kimo datuvininkas Jurgis Pesys. Pa gėrimai ir kaziriavimai per delis. Dirbtuvės beveik vi nyčių ir miestelių. Išstačius monkinai, tu norėjai mergai-! Vertėtą 63 kuopai S.L.R. lies. Vienok svarbiausiu daliko našlę, Varšavos operos naktis; subatvakariais ir ne- sos audiminės. Darbai šiuo paveiksle kurią nors bažny tę apkrikštyti, tu sakei, kad K.A. parengti prakalbas, lykąi užvis yra geras sveikas
dainininkę, ir trejų metą dėldieniais grajymai ir rė tarpu eina vidutiniškai.
Rugsėjo 8 d. šv. Baltra čią, ar miestelį, galima buvo ji serga” — ir kaip pradės Netoli jau bertaininis kuo- apetitas Kam stoka apetito,
dukterį Birutę.
kavimai perdėm — net gėda
Kartaus Vyno
miejaus salėje buvo laiky- girdėt vienoj tai kitoj vietoj daužyti savo moteriškės žan- pos susirinkimas. Gal drau- Trinerio
kitataučių
akyse!
balsą: “Čia musą bažnyčia!” dus! Sumušė siuvamą maši-Sgai apie tai ką norints ir im  Amerikoniškas
Eliksiras
Lietuviai Semipalatinsko
tos prakalbos su deklamaci-.
. Juozapas
T
Tvi
-i xČia. musą
miestelis!
,’ ov ten lią vertės 30 dol., paskui ka- tara.
Vietinis. greitai pagelbės. Šitas pui
apygardoje. Daugelis gyve Kitur, girdėti, tveriasi jomis.
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eina
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gardą, kur susidarė vieną
kalbėjo Steponas Būgną Vi- v.
kalingos!
Jonelis. čius apie dorą ir jos vertę,!, žistuma.
nam centui, išbėgo į nežino- “Lietuvių tuotarpu čia mu. Tai greitai pagelba ligo
lietuvią kolonija.
*
Šią žiemą
žiemą p.
p. Račiūnas
kaip reikia žmogui katalikui
Kariūnas su mus kraštus. Paliko bėdiną nors nedaug tegyvena, bet se pilvo, kepenų ir Žanui; jis
Lenką endekų fondas. Po
BALTIMORE, MD.
gražiai krikščioniškai užsi- Pa£elbininku p. Danielium moteriškę su dvejetu mažu jie užsilaiko labai gražiai, išvalys kraują naturališku
vilnią pasklydo gandas, kad Protestas prieš Ettor’o ir jo laikyti, ką reiškia negeri žada aP^nkyt nekurtas liegražiau, negu kitur. Užtai budu, sustiprins nervus, pa
kudikią be nieko, o čia sko
lenkai endkai sumetę apie draugą suėmimą. Jauni
gi čia smagu ir malonu gv- naikins vidurinius skausraštai ir negeri'žmonės, kaip 1i tuviu kolonijas, rodydami los mėsininkui 25 dol., gi už
4000 rub., kad laikyti Ryme
J. A. Paškevičius. Jmus, apsaugos nuo konstipakis iš Pittsburg’o.
galima apsisaugoti nuo to- žmonėms Lietuvą.
duoną dviem kepėjam po 15- venti.
lenką kunigą, kad jis rūpin Gaisras. Po straiko. Reika
A. Žiogas. dol. Moteriškė šaukėsi miesleijos. Aptiekose. Jos. Tei
kią raštą ir nuo tokią žmo
tųsi Vilniaus lenku endekų
to pagelbos, kad nors vaiku- LIETUVIŲ IMIGRANTŲ ŠELPI-'nėr, 1333-1139 So. Ashland
lingi plumberiai.
nią, galop kvietė vaikinus ir
reikalais, ir užmokėti ko
BROCKTON, MASS.
čius į prieglaudą priimtą —
M0 DRAUGIJA.
a\e., Chieago, III.
Rugsėjo 14 d. visu tautą merginas sutverti Jaunimo
kiam nors Rymo laikarščiui
(Jaunimo Susivienijimo bet nepriėmė, nes vienas ku- Atsišaukimas į Lietuvių Draugijas
_______ w ,w, w
už gynimą Vilniaus endekų unijos parengė vakare paro Ratelį ir kovoti prieš atska
dikis
per
mažas.
Rep.
Amerikoje.
Kuopelė).
dą ir prakalbas, kaipo pro lūnus ir bedievius. P. BugDRAMOS DRAUGIJA.
lenką.
Gerbiamieji Vientaučiai!
testą prieš suėmimą La\v- i .avižiaus kalba buvo rimta
Rugpiučio 22 d. p. M. A.
Męs, Lietuvių Imigrantų Šelpi-1 Stato ant scenos daugeliui žinoAthol,
Mass. Jau bus dvie- mo Draugija, laikytoj konferenei- mą pilną juokų veikalą: “AUDRA
Vilniaus universitatė gal rence’o straiko vadovą. Da ir energiška. Tuojau tapo Norkūnas iš
Laivrenee,
čia susitvėrė i0’ 16 d- birželio- 1912
Jersey GIEDROJE’’. T. Rutkoyvski’o tribus galą gale atidaryta. Pa lyvavo daugybė žmonių, užmegztas Jaunimo Ratelis Mass., sutvėrė čia Jaunuo ii metai ’ kain
P
City, N. J., nutarėm atsišaukti da jų veiksmų farsą, Nedėlioję, spasak Maskvos laikraščių švie tarp ją ir lietuvių siuvėją Į ir prie jo prisirašė 27 žmo- menės Susivienijimo ratelį. lietuvią parapija, bet daugknrtą į visas lietuviškas draugys- lių (Oct.) 13, 1912, Hull House
paramos. TikėdnTikėdn- 1 Theatre, prie So.
* Hnlsted ir Potk-**“
timo ministerija svarsto jos umja.
nės abieją lyčią.
P. Norkūnas ilgai kalbėjo, Žmonią nenori mokėti pa- Am, prašydami
kad neatsisakysi! prisidėt str. Įnėjiinas iš Polk gatvės. Durys
reikalą. Jei bus nuspręsta ją Vienas lietuvis atvažiavo Seredos vakare, rūgs. 11 aiškindamas savo sungany- skirtą mokesčią, sakydami, prie Imigracijos Šelpimo Draugi- atsidarys 7:15 vai. Lošimas prasibažnyčios, jos su 20c. j metus nuo nario, nes.dėa 8:00 vai. vak. Vietos žmogisatidaryti, tai jai busią sugrą čion vakacijosna iš Pitts d., buvo laikytas Ratelio mi- tąją Lietuvią R. Kat. Jau- kam mums reikia bažnyčios.
jau dabar musų darbo tikrumas tai: 50c. 35c. ir 25c.
parapijos ,mi .paaiškėjo.
žinti visi daiktai, kurie kita burg’o ir netikėtai išsirinko tingas toje pačioje salėje. nuomenės Federaciją. Suri- Buvo neseniai
...
Draugija turi čarterį, j p. Kl. Jurgelionini rezisieriaudos buvo išvežti į Kijevo sau merginą.
Klebonas Komitetan tapo išrinkti: rašė tuojau 20 asmeną. Po tingas, klinamc tapo Illltar- turime pastatę kasierių po $100ii jant, dalyvauja lošime gabiausieji
turime pastatę žmogų scenos mylėtojai—Artistai: Vaiuniversitetą,
trinktelėjo visais trimis už prezidentu Steponas Bugna- kalbai p-lės Ramanauskaitė ta laikyti balią parapi jos. kaucijos,
ant Ellis Island, kursai komisijų- į tiekimas, Briedis, Sankunas, Mosir Puplauskiutė dailiai pa naudai 12 spalinio.
nierians yra pripažintas kaipo į kienė, šlikienė, Btravinekiutė, širKun. Tumo fondas rytie sakais, o 22 rugsėjo po miš vieius, vice-prezidentu Juo deklamavo.
Yra čia dvi lietuvią krau- lietuvių reprezantantas. Tas žmo- vinekas ir Visbarns. Pertraukf“
zapas
Čereškevičius.
sekre

parą
surišo
abudu
moterys

čiams šviesti pasiekė jau su
vi: viena drapanų, kita p®
I“
fe1'?" į žinomas artistas p. A. Pocius gi
Vakaro Gaspadorius. tuvi
tės ryšiu. Ant rytojaus vy torium A. Kontvainis, kasi
r v
Užlaikymas
žlaikymas žmogaus ant Ellis Is- jys ant puikiai šiame teatre
mą 1764 rub. 56 kap.
mėsos, bet lietuviai ją nepa land prekiuoja $1,200 ant metų— tų vargonų. Todėl atsilankę litrėa
rukas išsivežė savo pačią į ninku Povilas Tūbelis, kasos
snsinešimai, alga ir kitokie reika progą pamatyti gražiai lošiant ir
UTICA, N. Y.
laiko.
“Saulės” draugija steigia. Pittsburg’ą. Taip ir pasise globėjomis: Valerija Vaičiulai. Sumokėti virs minėtą sumą, pasiklausyti gražių dvasią gaivi
Darbai vidutiniai eina. Rūgs. 21 d. 117 kuopa S. mokant ant metų po 20c., reika nančių parinktų muzikos veikalų.
Panevėžyje antra pradeda kė šitam vyrui. Ir kiti geri laitė ir Marijona Mockaitė.
Komitetą*.
mąją mokyklą, vienaklase. vyrai kitą miestu galėtą čia Ratelio užduotis bus pla- Pribuvisiam darbas galima L. A. buvo parengusi čia linga 6,000 žmonių.
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Spalio (OeL) 10, 1912.

reikšti, nes jei butumime tai pa žymą musą jaunas oponentas rašo čia idealų kalbama? 8. B.)>
kojimas, kurį ir-gi čia įdeda gal bus plačiau vėliau, šiuo fienė Castiglioųe. Kad ka darę,
butumime parodę, jog neži tam, kad pažymėjus priešingumą
tarpu lai užtenka paminėti, ralius gyveno ištrėmime, jis nome, kas yra idealas. Tikyba ir tarp mokslo ir tikėjimo. Paklau Ko-gi tat valparaisiečiai
me:
jog kaltinamas*! aktas — tai prižadėjo grafienei, kad ves jos platinimas yra gyvi, realiniai sykime, ką jis rašo apie tikybą: trokšta, prie kokio idealo
Turiu už garbę viešai padėkoti dar ne tiesos išrodymas. Be jų, jeigu sugrj^ ant savo tė faktai ir tuo pačiu nėr* idealais. “Religija, ypač katalikiška — eina?
iTHE FRIEND 1
Ar jie eina inokslu3
Idealas yra toks daiktas, kurs gy skelbia jis — varžė ir dabar...
gerb. klebonui kun. P. B. Serafi
vų
sosto.
Palikęs
Ispanijos
reikalo
musų
gerbiamoji
kai

vuoja
vien
ideoje,
kurs
jungia
sa
tam,
kad
išeiti iš mokyklos
Publishcd Every Thursday nui ir Sv. Kazimiero Seserinis už
varžo žmogaus sielą, reikalauja
vyje
tobulybes,
prie
kurią
galima
atskaitos
iš
ypatišką
nuotikią
ir
gražų išauklėjimą mano sunaus mynė remiasi juo betiksliuo 'karalium, žodžio neišlaikė,
gerais piliečiais, naudingais
LM. R. 6. Prieita’ Alt. — PiUisbrs. Jurgio. Jurgis lankė Visą Šventų
artinties, bet kurią gyvenime nė padeda vėžes, kuriomis turi eiti,
se ginčuose su “Draugu” nž nes vedė kunigaikštytę Mer ra. Koks yra, musą nuomone, ir dar netik prieš ypatos norą, bet ir dorais visuomenės ma
253* W«»t #7th Street,
CMcsgo, IHjų parapijos mokyklą per penkis
moksleivijos idealas, tai pasakysi ir prieš gamtos neperkeičiama3 riais?
?•
,
Telephone £agkwoodl 9611
O gal jie supraina,
metus ir pasekmingai ją užbaigęs, daiktus, kurie vra visiems cedes.
taisykles
(?).*
’
Taip,
aiškiai
pa

me
žemiau,
Šiuo
tarpu
laikome
rei

įstojo
į
augštesnę
mokyklą
Curtis
Chicagos lietuviams aiškus Apgauta grafienė pavir kalingu pabriežti p. B. idealą. Štai sakyta, kad religija verčia eiti net kad žymiausioji mokslo de^
la all Coaoauaicetaoaa maat bo addraasad tir.
Iligh School, kame yra pirmu mo ir suprantami. Kadangi gin
šutiniai išklausė tos žinios jo nuomone, “moksleivijos idealu prieš gamtos neperkeičiamas tai •mė yra nevaržymas žmo
DRAUGAS PUB. CO. kiniu.
šaltai
ir nusiuntė karaliui -yra patinti gamtos tiesas ir į jas sykles, bet prieš kokias — nepa gaus saužinės ir neeiskverčan
yra
įvelti
pašaliniai
as

2634 W. 67TH ST.. CHICAGO. ILL.
Su augšta pagarba
’ ’ Truputį toliau p. Biežis aiškinta. Ir prirodymą netrūksta.
menįs, tai suprantama, kad “ atminimui” dailų žiedų su gilintiea.
raio,
jog
mokyklos yra pastatytos Jais yra — tušti žodžiai: “Tik at bimąs į kiekvieno nario sie
Visas korespondencijas, raštus,
be
jų
žinios
ir
pritarimo
ne
opaliu,
nešiojančiu
savyje
tam,
kad
jose
butą aiškinama, kaip verskime istorijos lapus, e tea vis lų, kaip tai yra jie pabriežę
pinigus už prenumeratą, darbus ar
viskas
pasaulyje
yra tvarkoma, o ką aiškiai rasime.“ Kokios isto
apgarsinimus, visada reikia siųsti
galime gvildenti toliau pajų prakeikimų: visi, kurie jį
mokiniai jąs lanko tik tam, kad rijos kokius lapus reikia atversti •iršuje paminėtame straip
šiuo adresu:
Bagočiaus Darbai.
d i rito klausimo, taigi šiuo nešios, turės greitai numir su tuo visu susipažintą, o vėliau ir ką ten aiškiai rasime — nepa snyje.”
DRAUGAS PUB. CO.
sakyta. Ir akyvaizdoje šito vis
tarpu patylime, nors galėtu- ti... Karalienei šita dova patįs gamtą tyrinėtą.
2634 W. 67TH ST . CHICAGO. ILL.
Paskui “Tėvynę” laikraš mirne kapinių reikalais pa na taip patiko, kad išmeldė Kaip skaitytojui patinka šito ko p. B. savo straipsnelio pabaigo “Draugas” kalbėdamas
moksleivijos idealų,
kia nuomonė T Viena, kad viršui je rašo, kad katalikų tikėjimo apie
Redakcija pasilieka sau teisę čiai pažymi kaikuriuos keis
rašyti
netrumpesuį
straip#
nuo
karaliaus,
kad
jai
jų
ati

privestuose sakiniuose žodis “ide principai nieko blogo nedaro!
taisyti, trumpinti arba atmesti vi
kaip
tik
ir apsirinka, nes pa
tus dalykėlius apie “aukso nį už K. K. A. k ai tinamųj i duotų. Panešiojusi tų žiedų alas“ yra vartojamas neatsako šitame visame kame yra didelis
sus prisiunčiamus raštus.
Laikas ir vieta raštų talpinimo vaikinų”, Fortūnatų J. Ba- aktų. Pasitenkiname tiktai du mėnesiu, karalienė nu moje prasmėje, bet jeigu ir pakei sukimas, tikslingas painiojimas gal jo nuomonę, nors aiškiai
jį “uždaviniu“, tai vis dar arba nesupratimas pakeltojo klau nepasakė, išeina, kad moks
pridera nuo redakcijos.
gočių. Jisai kitados buvo iš vienu palyginimu, kursai gal mirė. Paskui nešiojo tų žie sime
išeis aiški nesąmonė, nes mokslei simo. Išreikšta nuomonė, kad reli
Atmestieji rankraščiai nėra grą
rinktas referendumo keliu paskatįs musų gerbiamųjų dų karaliaus močiutė ir se vijos uždaviniu nėra pažinti vien gija yra negera dėlto, kad varžo leivijos idealas ,tai tikyba ir
žinanti redakcijos lėšomis.
gamtos tiesas ir į jas gilinties. Mo žmogaus sielą, liepia vaikščioti iš- josios platinimas. Jos (iliokRašyti reikia tik ant vieno pus F LA.. prezidentu, bet ui
1 aimynę pažiūrėti į kapinių suo ir abidvi numirė. Žiedas kyklos ir-gi nėra įsteigtos- tam kalno užbriežtaistekais. Vadina-i j
) niekuomet negali
lapio, paliekant plačius tarpus
J
. . .
tarp eilučių. Popieros nėra ko gai metų visai išmestas iš Susi klausimų kitokiomis akimis. jmteko į rankas jauniaftisio- tiktai, kad “ten išguldinėtą kaip si, religija tuo negera, kad drau-1
džia
nuo
blogą
darbą,
uždeda
atj
bllti
idealu
platinti
tikybų
lėties, nes korespondentams ir vienijimo nž nepadorius dar Įsivaizdinkime sau, kad ne sios kunigaikščio Montpen- viskas pasaulyje yra tvarkoma,
kokiog nors politiškos
bendradarbiams rašant ant abiejų bus. Na. tie jau seni daiktai.
kokioms
taisyklėms pasiduoda sakomybęuž juos, ragina elgties
prašytas prokuratorius K. sier’o dukters; tečiau jinai imant, žinoma, plačioje- prasmė padoriai ir liepia eiti naurais ta- i
x.._____ .__ .____
____ x_.
pusių, da-gi smulkiomis raidėmis,
partijos
principus,
nes tai
Dabar
“
Tėvynė
”
skelbia,
redakcijai labai dažnai prisieina
K. A. pradėtų jieškoti prie neilgai tesidžiaugė brangiu je.“ Mokykloje mokina skaityti, kais, vedančiais į išganymą. Bet
ar
tai
negerai
f
Kas
tame
negera,
butų
persiauras
takas
ir vi
perrašinėti atssiųstus raštus.
kad nors Bagočius garsinasi kabių prie “Lietuvos”, kam, daiktu, nes užgeso jaunose rašyti, skaitliuoti, mokina geogra
jei
kas
sulaiko
nuo
blogą
darbą?
Norint, kad raštas tilptų arti
fijos, istorijos, kalbą, giedojimo,
sai nukryptų nuo savo tiks
miausiame numeryje, rankraštis Harvard’o univerteitatės stu esu, popiera nėra slidi, balta, dar dienose. Tuomet paėmė matematikos ir kitokią daiktą, ku Ana, jei gerai atsimename, pats p.
reikia pristatyti spaustuvėn ne vė dentu, tečiau jo vardo tiesų kam yra priimami stebuklin jį pats karalius, bet ir jis nu rie su anuo klausimu, “kaip vis- Bieaą gyrė Valparaiso universita- lo vėžų. (Čia reikia suprasti,
už tai, kad draudžia mokiniams aš nekalbu nė prieš, nė už
lia*, kaip 9 valandą išryto antra
skyriaus studentų surašė ne gų daktarų apskelbimai, mirė tais pačiais metais. Ga kas pasaulyje yra tvarkoma“, ne tę
dienyje (utarninke).
vaikščioti
po smukles ir lankyti ... ,
.
• s
■» turi artimą ryšių. Ne visi moks
sama. Toje pačioje “Tėvy kam leidėjas pasitiki kaiku- lų gale karalienė Kristina leiviai yra prigimtminkai ir šokius... Dėlko gi universitatės tikybų ne partijų). Mokslei
giria, o religiją, kuri vijos idealu yra
pažintį
nėje” (No. 39) randame kitų riais skaitytojais ir palaukia užnėrė žiedų, ant aukso gran mekaleivijas idealu negali būti vyriausybę
draudžia
tokius
pat dalykus, pei
prigimtininkas, kad jis butų ir to
gamtos tiesas ir į jas gilintis,
keistų žinių. Štai susekta, nuo jų prenumeratos, ir t.t. dinėlės ir užkabino ant Die buliausias. Iš mokyklą išeina ne kia!
jog p. V. Losa, presbiterijo- ir t.t. — ar-gi mažai galima vo Motinos stovylos. Žiedas tik “gamtos tiesą” žinovai, bet Musą oponentas nebūtą įbridęs kuriomis viskas yra rėdoma
nas, pirm pusantrų metų priekabių rasti, jei kas jų badai ligišiol tebekabo ant išeina taip-pat gydytojai, advoka- į tokią prieštaravimą patsai sau ir kurioms mes negalime
tai, inžinieriai, stenografai, kuni- balą, jeigu butą turėjęs aiškią są
gavo iš Bostono žinių, buk jieško?—Štai jeigu surašytų stovylos ir niekas dar ne gai, oficieriai, architektoriai, dai voką apie moksleivijos uždavi daug priešinties. Mokyklos
lininkai, muzikai, agronomai, mo nius. Jam rodosi, kad moksleivio yra sutvertos tam, kad ten
F. J. Bagočius yra numiręs. tokį apkaltinamąjį akta drįso jo pavogti.
kytojai, matematikai, žurnalistai, uždaviniu tėra vien mokyties, i išguldinėti kaip visikas paLaiške buvo reikalaujamas prieš “Lietuvų” ir paskelb Italijos karalienės talis technologai,
.
.
juristai — kur visus mokslą jis susiaurina iki susipažiVist} Šventų parapijos
išreiškimas nuomonės apie tų jį viešai, kų “Lietuva” manu yra uždarytas kam ir suskaitysi!
Taigi idealinės nimui su gamtas “tiesomis’’ ir; šaulyje yra tvarkoma, koi kioms taisyklėms pasiduoMokykla, Rosetand, III.
moksleivijos uždaviniu nėra pa “ taisyklėmis “ da-gi tuos
Bagočių. P. Losa mano, kad pasakytų?
barys. Sena legenda skelbia, žinti
c.
.
.
vien gamtos tiesas...
Yra supranta taip, lyg gamtos mokslam ■
laiškų rašė pats Bagočius. . — Kokių paibelių nuo ma kad karaliaus namus aplan labai daug kitą daiktų, su kuriais tebūtą vien evoliucijos aiškinimai.! da imant, Žinomu, plačioje
Gavome iš Roseland’o Apie “aukso vaikinų” jis nęs nori šita erkė?—pasaky kys didžiausia nelaimė, jei moksleiviams reikia susipažinti — Tai jau labai siauras takutis, la prasmėje^ o mes mokiniai,
(Kensingtou’o) korespon išreiškia nuomonę, kad jis tų gerbiamoji kaimynė — ir
ir mokyklą uždaviniu yra tas įvai bai didelė trumparegystė, ilhrs lankome jas, idant su tuo
gu mirusiojo karaliaus nu rią
—įvairiausias žinias jiems su tuo<> daiktus jis bando prikišti
denciją apie Tennykštę lietu vra labi gabus vyrukas, bet turėtų teisę taip pasakyti.
visu susipažinus, įgavus ir
mylėtas kambarys susilauks teikti. Suprantama, kad mokyk Rymo kataliku moksleiviams.
vių mokyklą, knrią čia tuo kad juo niekados nebuvo ga Taip lygiai iš šalies žiūrin
4. P. Biežis galą gale prisipa vėliaus patiems gamtų tyri
kokių nors atmainų, kol ne los yra padalintos į visokias rąšis žįsta,
jog visi priešingumai tarp
— o tokia mokykla, kurioje gali
jaus ir dedame. Šita kores lima pasitikėti. Trejus me čiam išrodo K. K. A. apkal
pereis dvi kartos. Dėl tos ma išmokti daug įvairią daiktų katalikų moksleivių ir jo paties nėti — tai moksleivijos už
pondencija pilnai patvirti tus “aukso vaikinas” moki tinamasis aktas, tilpęs “Lie
priežasties karaliaus Huni- (koks kokį skyrių sau pasirenka), su jo draugais kio už evoliuciją. duotis. Ir taipgi reikia nepa
na, ką praeitame “Draugo” nosi Pittsburgo presbiterijo- tuvos” No. 40. Tiek tuo tar
Regimai p. Biežio akyse evoliueija
berto kambarys Kvirinale vadinasi universitate.
toks
didelis daiktas, toks didelis miršti, kad mokinys butų
2.
P.
Biežis,
parašęs,
kad
moki

numeryje 'rašėme apie anos iių mokykloje ir vis už sveti pu.
uždarytas. Taip-pat ir Vik niai lanko mokyklas tam, idant daiktas, kad ir pasakyti negali, doras bei naudingas visuo •
mokyklos
prašmatnumą. mus pinigus. Bet į seminari
toro Emanuelio kambarys su tuo visktt (gamtos tiesomis) kaip didelis. Bet jeigu paklaus- menei narys. Kas gi iš to,
ir vėliau patįs gamtą tum jo — taip sau, išnetyčių —
Priduriame nuo savęs dar, jų mokyties misionorium jo
esti prieinamas vien kara susipažintą
tyrinėtą,
susigriebia,
jog pamirš j kokie yra skirtumai tarp įvairią jeigu jis ir žinotų daugiaujog nuo Seserų mokytojų neprileido — buvo jis neišti
liaus
giminės
nariams
ir
yra
’o, i fejaj 0 butų doroje nupuolęs
mokinių doriškąją pusę. Todėl tuo.-, evoliucijos teoriją r Imma.rck
Kaikurie Prietarai.
U A XV1 ’io,I ’ .
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Spencer
’
io,
Darvi&
’
o,
Haeckel
girdėjome apie atsitikimus, kimas.
užlaikomas taip, kaip buvo jau prideda: “Reikią nepamiršti, — tai ar karštas musą evoliucijo- ir Medingas visuomenė!?
kad trečiojo skyriaus vaikai Tiek žinių iš “Tėvynės.” 40-me “Draugo** numery karaliaus mirties valandoje. kad mokinys butą doras bei nau nistas kartais neatsirastą rolėje
Juk tada jis butų didžiau
visuomenei narys.“ Taigi,
nuėjo į penktąjį skyrių vie Bet šiomis dienomis iš Bos je buvo rašyta apie prieta Napoleonų namuose talis dingas
taigi, p. Bieži. Neužtenka lavinti ano jaunikaičio, kursai besigirda sias nenaudėlis ir progreso
šoje mokykloje. Buvo tai tono atėjo žinia, kuri p. Ba- rus — jų pradžių, šaltinius, manu buvo žiedas, kurį tu mokinio proto, neužtenka platinti mos, buk žinąs viską apie soeiajo žinijos sritį — reikia dar įskie Iizmą ir socialistus, nemokėjo at trukdytojas, ir tokiu budu
ta ippat ir Mt. Carmel’y j e, gočių stato visai nešvariame
rėjo
dar
Napoleonas
Didy

prasmę ir t.t. Čia paduoda
pyti į jo širdį doros principus. sakyti nei į klausimą apie geležini neatsakytų savo tikslu, o tų
Pa.
padėjime. Būtent 22 rugsėjo me kaikuriuos prietaringu sis. Tas žiedas turėjo neva Taigi mokyklos uždaviniu yra la užmokesčių įstatymą!
Dabar skaitytojas, kurs turės “Draugas” matomai laiko
Štai korespondencija:
So. Boston’e tapo suimtas S. mo apsireiškimus.
ginti savo nešiotojų nuo sku vinti mokinius ir doroje. Be to, kantrybę perbėgti akimis p. Bie-1
menkniekį Mokslas nitrVisų Šventų parapija, kame yra
nereikia užmiršti lavinimo kūno
žio
raštelį,
be
abejo
nusistebės,
L.
A.
prezidentas
Pr.
Živat

binos
mirties.
Napoleonas
Daug
žmonių
'turi
kaiku.klebonu kun. F. B. Serafinas, gali
spėką. Na, o tikėjimo klausimas!
kuomet nevaržė žmogaus
pasididžiuoti viena pavyzdingiau- kauskas. Varantas buvo iš riuos daiktus, kurie jų nuo III nešiojo jį, bet jo sūnūs Dar senis Washington’as pasakė, dėlko davėme jam vietos ir dėlko
nekontroliavo
prie jo tokią ilgą įžan saužinės ir
siųjų lietuviškų mokyklų Chicago
jog naudingiausias visuomenės padėjome
nenorėjo
jo
nešioti,
dėlei
to
gą.
Pasakys
jia;
Kam
“
Draugas
“
1
’
imtas
Taunton
’
e,
Mass.,
kur
monę
turi
intakų
į
jų
liki

je. Toje mokykloje mokina šv.
narys yra tik doras žmogus ir jog
nario sielos.
Religija-gi,
Kazimiero Seserįs. Mokinių suskai Živ. laikė prakalbų 17 rugsė mus ir kurie dėl tos priežas ir numirė greitai, kaip skel doros negali būti be tikėjimo. Ir deda rašinėlius jaunikaičių, netu
tomą iki 150: 66 bernaičiai ir 84 jo. Teismas atsiliko 25 rūgs. ties yra jiems be galo bran bia prietaringi prancūzai. pats p. Biežis pripažįsta, kad rinčią aiškios nuovokos nei apie vpač katalikiška, varžė ir
mergaitės. Seserų mokytojų darbo
moksleivijos uždaviniu yra išeiti mokyklą, nei apie tikėjimą, bet dar dabar, nors mažesniame
Napoleonas
III
nešiojo
dar
rašančią ilgus straipsnelius apie
Taunton
’
e.
Kaltino
Živatgus.
Neretai
karaliai
brangi

vaisiai aiškiai jau matyti. Praei
naudingais visuomenės nariais —
laipsnyje, varžo žmogaus
tais mokslo metais mokinys Jur kauskų už kalbinimų rašy na tai vienokį tai kitokį kitų amuletų. Buvo tai žiup taigi tuo pačiu turi pripažinti, jog tuos klausimus. Atsakome: gi tam,
musą moksleivija mums labai sielų, reikalauja atskaitos iš
gis Klimavičia baigė šioje mokyk
snelis prancūzų žemės, ku idealinis moksleivis privalo būti kad
rupi.
Mums rupi, kad jinai pilnai ypatiškų nuotikių ir prade
loje aštuntą skyrių, ir, nuėjęs į ties prie Susivienijimo, kuo amuletų. Anglijos karalius
atsakomai išlavintas doroje ir ti
augštesnę mokyklą, Curtis High met Susiv. nėra dar įregis Jurgis tiki, kad jo likimas rių eiecorius buvo iškasęs kyboje. Matot#; kaip viskas ėmė ir aiškiai suprastą savo uždaviniui
School, buvo priimtas be kvoti truotas į Massaehussets’o yra surištas su maža bronzi savomis rankomis su pei ir susipynė krūvon. Nesijusdami ir sektą tobulo žmogaus idealo, to da vėžes, kuriomis turi eiti,
bulas gi žmogus yra toks, kurs tu
mų, be ko, tapo pirmutiniu moki
prie sąvokos, koks pri ri išlavinęs pilnai savo kūno ir ir dar netik prieš ypatos no
valstijos apsaugos skyrių. ne stovylėle, rodančia Brita liuku ir įsidėjęs į medalio priėjome
niu toje mokykloje.
valo būti moksleivijos idealas. dvasios spėkas: protą, valią ir ti rų, bet ir prieš gamtos ne
Daugiau susipratusieji lietuviai, Teismas nubaudė
Živat- niją, laikančių rankoje vai nų.
Idealinis moksleivis yra toks, kurs
jausmus. Visuomenė rei perkeičiamas taisykles. Tik
kurie aiškiai mato geros mokyklos kauskų $50,00, bet šis pasi nikų; po jos kojų guli susi
Velionis karalius Edwar- esti tobulai išlavintas kūniškai, kybinius
kalauja
ne
tik sveiku ir mokytą
reikalingumą, nors ir toli gyven
protiškai doriškai ir tikybiniai.
žmonių,
bet
priedams geidžia, kad atverskime istorijos lapus,
das
nešiodavo
ant
kairiosios
traukęs
levas.
Ta
stovylėlė
statė
200
dol.
kaucijos
ir
pa

dami, siunčia savo vaikučius į šitą
Kadangi moksleivio negalima pa
lietuvišką mokyklą. Bet yra ir to davė apelaciją į augštesnį turi tik keturis colius augš rankos bransolietų, su kuria dalyti į keturias dalis ir pasky jie butą dar dorais ir savo gyve o ten viskų aiškiai rasime.—
nime vaduotąsi tikėjimo augštais Męs šio varžymo visai ne
kių, ką tiesiok kariauja prieš savo
rium lavinti jo kūną, paskyrium
niekad
neperaiskirdavo.
čio.
Kafalius
nevažiuoja,
jei
teismų.
siekiniais. Todėl ir įdedame p. B.
mokyklą, nesijausdami, jog tokiu
protą, valią ir tikybinius jausmus, straipsnelį, kad parodyti, jog vie norime, nes tai eitume prieš
Priderėjo
ji
kitados
nelai

nėra
jos
padėta
automobidarbu eina prieš savo tantą ir
Bet ne čia viso atsitikimo
tai kiekvienos tobulos mokyklos na musą moksleivijos atskala ne savo idealų, kuris yra daug
prieš savo prigimtą kalbą.
mingam
Meksikos
eiecoriui
l
:
uje.
uždaviniu privalo būti išlavinti supranta savo gyvenimo reikalą,
svarba. Teisme pasirodė, jog
Pernai vienas tėvas, manyda
brangesnis, negu koki įstai
Karalius mokinį visuose tuose paskyriuose
Karalienė Marija nėra la Maksimilionui.
ne^’n® m°kyklos nei moksleivijos
mas, kad šioje mokykloje mažai skundikais ynų R. Vasiliaus
dalykuose vienu sykiu, M
Tat ne mes paminime
”'uždavinių, mokslą maišo su evo ga.
temokinama, atsiėmė savo dukrelę kas, “Keleivio” darbinin bai prietaringa, bet ir ji turi Edvardas labai jų brangino. lanko mokyklą ne tam, kad išėjęs
liucija
ir
apie
tikėjimą
neturi
aiš

idealų,
o rymo katalikų mok
ir nuleido į viešąją mokylą, Vau
du talismanu, kuriems pri Visos beveik garsios ar iš jos tyrinėtą vien gamtą, bet kios sąvokos. Velyk tegul jauni
Vlissengen Public School. Ta mo kas, ir koks tai Adomavičia
tam, kad prisirengęs jojo gyveni
sleivių susivienijimas apsikinė lietuviškoje mokykloje bnvo iš So. Boston’o. Tečiau tikru duoda šiokių tokių vertybę. tistės turi brangius daiktus, man, butą doru, sąžiningu, naudin mokiniai išsikalba “Drauge“, kur
gali rasti sveikus patarimus, ne
trečiame skyriuje, o nuėjus j vie skundiku-kurstytoju
gu visuomenės nariu.Mokyklos yra kaip rašyti į pirmeivių organus, rubežiuodamas siauručiu ta
buvo Vienas jų yra mažutis šu kurie joms “laimę” nešą.
šąją, pateko tiesiog į ketvirtąjį
niukas,
išdrožinėtas
iš Neprietaringi žmonės tu statomos ir užlaikomos tam, kad kuriuose jiems liepiama augti, keliu.
F. J. Bagočius.
skyrių.
priaugančias kartas prirengtą prie
Nelabai seniai viešos mokyklos
Komentarijai čia nereika dramblio kaulo ir dovano ri kaikadą labai brangina šitokio tai gyvenimo uždavinio. kaip lsukiniems medeliams girio Į pirmų punktų galima at
perdėti n is, p. Brennan, negalėda
sakyti, jeigu protestonai nemus daiktus, kurie tečiau Sunku suprasti, kokiems galams je).
tas
jai
jau
daugelį
metų
lingi.
“
Aukso
vaikino
”
dar

mas nieko padaryti su išdykusiu
jų akyse neatsižymi jokia p. B. nej iš šio nei iš to prisega “Draugo” 37 numeryje srrašys ir kiti nesutinkanti
mokiniu J. Papiež’n, pašaukęs mo bai ir be paaiškinimo aiš prieš tat. Karalienė nešioja
“Draugui“, kad mokinių dorą ir
tiną, patarė jai siųsti vaiką į Visų kus. ..
jį pririštų prie bransoletos viršžemiška galybe. Tai pa naudingumą visuomenei laikąs randame straipsnelį antgali su tais principais, tat negali
Šventųjų parapijos mokyklą arb-i
palikimai “matomai” (!) menkniekiu.
ir daboja jo daugiau, nekaip minklai arba
viu: “S. Biežio ir kitų val- ma pavadinti ne susivieniji
į pataisos namas, nes čia, sako,
3.
“
Mokslas
niekuomet
nevaržė
brangių
širdžiai
asmenų.
mu, o tik paprasta draugija.
briliantų.
męs jokios rodos su juo negalime
žmogaus sąžinės ir nekontroliavo paraisiečių pozicija”, ku
gauti. Motina atsivedė į lietuvių
Neprašyto Prokurato
Caras turi žiedų, kuriame
nario sielos.“ Taip rašo p. S. Bie riame mums penkiems, o .Mes nenorime panašaus su
mokyklą sava gerąjį Jonuką ir ap
žis toliau. Mokslas yra daiktą pa ypač man, sis tas užmetama sivienijimo,
bet
norime
riaus Kaltinamasis
yra įdėtas šventojo Kry
salę visą atsitikimą, bet kad vai
Mokslo
Atsakymas
“Draugui” žinimas ją priežastyse.
abelno,
kuris
įtalpintų
ir
kas yra lenkas, tai jo ir nepriėmė
Aktas.
žiaus kąsnelis. Be jo jis nie
tyrinėjimo dirva yra plati, dagi ir dar nekuriose vietose vi
kodėl penki valparai
j Visų Šventųjų mokyklą.
taip plati, kad kuo toliau žmonės sai klaidingai, taigi čion ma protestonus ir katalikus ir
kur neina; tiki, kad žiedas
Taigi, jeigu mokiniai, užbaigę
siečiai atsisakė to
tą
dirvą tyrinėja, tuo aiškiau ma nau bus reikalinga paaiškin visus kitus bile jis yra doras
“Lietuva**, No. 40, ištrau gina jį nuo visokių nelai
lietuvišką mokyklą, yra priimami
to, kaip mažai daiktą jie žino. Ga
lesniam dalyvavi
I augštesnes mokyklas be kvotimų ; kė iš užančio kaltinamąjį ak mių.
Caras t.uri taip-pat
lima sakyti, kad tikriausiu moks ti nesusipratimus. Šičia ne moksleivis. Mes turime ben
mui R. K. M.
jeigu trečio skyriaus mokiniai lie
lo pažangos vaisium yra pažini manau už visus penkis kal drus dalykus, kurie mus vi
tuviškos mokyklos patenka tie tą prieš šv. Kazimiera kapi brangų laikrodėlį. Jis labai
seime.
mas,
jog męs visai mažai težino bėti, nors gal ir jie sutiktų, sus sujungs vienan ryšyn,
siok į ketvirtąjį skyrių viešosios nių užlaikymų. Aktų yra su daboja, kad tas laikrodėlis
me.
Tai ne “Draugo“ nuomonė.
mokyklos; jeigu patsai viešosios
butų visados užsuktas. Ei (Muo Bsdakdj—. Duodami vie Taip pasakė Sokratas, Newton’as, vienok kalbėsiu tik nuo sa kas tikiuos neužilgio įvyks.
rašęs
K.
K.
A,
kursai
dėl
mokyklos perdėtinis pataria to
Už tų aš visuomet stovėjau
kius Jonukus siųsti į lietuvių mo žinomų ir pačiai “Lietuvai” na sena šneka, kad caro tą p. S. Biežio raiteliui, negalime ITu mboldt ’as ir daugelis kitą vęs.
Bet nors b visai
dą, tai aišku, jog Visų Šventų ir visiems Chicagos lietu šeimynų užklups didelė ne praleisti nepažymėję keleto daly mokslo vyrą“Draugas” sako: “Įdo ir stovėsiu, nes tvėrimas
ką, kuriuos skaitytojas privalo ge mažai dalyką tepažįstame, vis dėl
tykioje vaikai yra atsakomai ir
laimė,
jeigu
tas
laikrodėlis
rai įsitėmyti, jei nori išsidirbti tik to susektoji tiesa varžo musą pro mu, kad valparaisiečiai, be kaip rymo katalikų susivie
viams priežasčių prisiėmė
suspiMjr auklėjami.
rą nuomonę apie raštelio vertybę. tą, o per jį ir sielą. Negalime juk siteisindami, dėlko atsisakė nijimo tėra trumpregyste ir
nustos
ėjęs.
ant savęs prokuratoriaus ro
Dainius.
1. P. S. Biežis bando primesti sn tyra sąžine pasakyti, kad du ir
Ispanijos karaliui laiko “Draugui
eikvojimas
Kad šv. Kazimiero Sese- lę ir persekioja žodžiu, dar
“ nuoaoaę, buk “moks du penki, arba, pažinus, kad už dalyvauti ir atsimetė nuo bereikalingas
rįa mokina Ištiesų vaikus at bu ir raštu kaikuriuos žmo didelėje pagarboje opalinį leivijos idealas — tai tikyba ir jo mušti nekaltą žmogą yra nedoras naujai užmegzto Susivieni spėkų. Kodėl gi mes negalim
sios platinimas.“ Męs tokios nuo darbas, užmušinėti savo artimus.
iš vieno bendrus dalykus
f n kimiai, liudija atsiųstas nes, prieš kuriuos jaučia žiedų. Šitų žiedų dovanojo monės niekur niekad netik neišČia nukrypome truputį nuo jimo išleidžia iš akių moksAlfonsui
XII-amjam
gra«
reiškėrae, bet ir negalėjome iš reikalo. Apie mokslą ir sielos var- leivijos idealų (apie kokį svarstyti ?
“Draugo” Redakcijai pade asmeniškų kerštų. Apie tai
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Antras. “Bet i? to neišeii, kad “Moksleivyje” ne
vietos raštai apie •volių(mano pabriežta) ir
gvmtoB muksiu*. Katu Ii kaina
Moksleiviams tie dalykai rupi nemažiau kaipir nekatalikams,” taip “Draugas” ša
bo.

Čia tai jau didi klaida, nes
seamaB dauguma nusprendė
prieš penkis, kad evoliucijos

straipsnią įvairiuose svetim
taučią laikraščiuose L. I.
B. išleido pernai 1) Memoire sur la Madom Lithuanienne,” 2) “Memorandum
upon Lithuanian Nation.”
3) “La Nation Lithuanienne
et son etai sous la domina
tion rusae et allemande” 40
“Sketch of the Lithuanian
nation”.

Pirmuoju du išleidimu
iajfculdinėjimas neras
sau tapo įduotu Londone tautą
vieton organe, ir tas neis į Kongrese įvairią tautą at
konstituciją, kaipo viena iš stovams. Paskutiniu du iš
tikslo, punktą*
Matomai leidimu, kurie menkai ski
“Draugas” nebuvo seime, riasi turiniu rtuo pirmąją
tai ir nežino. Šitas paragra-Į dvieją, tapo išsiuntinėtu žy
f«s mumyse ir sukėlė di- miems mokslininkams, poli
dfcausią neapykantą.
Kas tikams ir diplomatams visą
prieš tą negali neprotestuo- Europos salią. Suvienytose
tS? Gal tik “Draugas” su Š. Amerikos Valstijose ap
kataliku susivienijimu pri siėmė išsiuntinėti “Menavisoms skaityk
tars*. Mes penki nenorėdami oire’us”
loms
ir
universitetams
buti priešųigi savo idealui
(300 egz.) kun. A. Kaupas,
ir* viešai užprotestavome.
Trečias, Apie prakalbas ir E. I. B: narys—rėmėjas.
L. I. B. dalyvavo pernai
paskaitas mes irgi turėjome
Mintyje evoliUeiją ir jai Tarptautiniam Tau/u Kon
gauliojimą tikybos. Mes grese Londone, apie ką sa
niekuomet
nemanėme ir vam laike plačiai buvo rašy
nemanome įžeisti
tiky ta1 musą: spaudoje, ir aš- čia
Šįmet
bas ir Šeštoką & Cb. pri- apie tai nekartosiu.
22-23 birželio nevien
dalvvakyboa* i» Šeštoką. & Go. ori»•
kaiSiojimae visai ne vietoje; vo
B^n^amanija
bet mes niekados negalime
_
labai
daug
prisidėjo
prie
pa
užtylėti kas yra, tiesa — tą
čio
Kongreso
suorganizavi

visuomet išreikšime nežiū
mo, daugiau pačią mintį su
rint iš kur jį nepaeitu.
šaukti tą kongresą dar per
Klieriką organizaciją pa nai Londone kongrese L. T.
vadinome todėl; kad joje B. vedėjas ir šįmet ją įkūni
beveik visi klierikai ir ant
jo. Suprantama, jog tokiose,
jąją principą viskas subnapystovose Lietuva lošė la
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bai žymią'rolę’ir viso pasau
Argi galima šiaušiu pava lio laikraščiai tai aiškiai pa
dinti duonkepiu? Tikyba, žymėjo.
(Žiur. “Narodni
kaipo sanžinės dalykai, yra Listv”, “Vea> Katalounva”.
atskirą ypatą reikalas ir to “Independanoe Belge”, ‘La
dėl privatiškas, o niekuomet
Depeehe” ir (L.k.) Reikia
ne viešas, ir beabejonės ne
tikėtis, jog busimam tautą
galima viešai statyti Suvie kongrese 1913 m. Gegužės
nytose Valstijose ir kitose mėnesyj lietuviai užims ne
wešpatiystės» religija ir menkesnę vietą.
‘
'
grynai privatįškas dalykas^ Šią metą pradžioje garnes su tautos bendrais reika.. .
, . . ..
v. , ..sus mokslininkas Sorbonnos
lais netun jokio
sarvsio,
™ Seignobos
v
J
’ tai prof.„ Ch..
žymią
kodėl gi pas mus turi netiki , ..
. pns.
8 r
dali savo ,kurso apie
iviešą, bet ir pirmą vietą už paustasias Europos tautas

Ta
žeiio-
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86^kp. Petras Subačius.
67 kp. Petronė Laudzeaienė.
69 kp. Juozas Dobilas, Zafija
rų ukieaė.
70 kp. Stasys Sviilas, Vincas
nis.
71 kp. Povilas Maksimavičius, An
drius Sinuksitis, Izidorius Juškis, Kle
mensą Katilius, Antanas Macijauskai,
Justinas Stankevičius.
73 kp. Antanas MoekeliunaB, Tamo
šius Jurčukouis.
74 kp. Petronė Staniunienė.
75 kp. Agota Rutelionienė, Pijus Snrkanskas, Juoaas Tumoea.
76 kp. Ona Kairienė, Gertrūda Gumauekienė.
77 kp. Antanas Jančauskas, Jieva
Marcinkevičienė.
79 kp. Jonas Seledinas.
80 kp. Peliksas Baliukonis.
81 kp. Vincas Narbutą, Andrius Pečiukonis, Juozas Orelis, Jonas Pėža,
Juozas Gudaitis, Jonas Vitkišius, Juo
zas Balkis.
83 kp. Pranas Baltrušaitis, Antanas
Jančauskas.
84 kp. Mikas Kievlėnas.
85 kp. Magdė Juodzinskienė, Motie
jus Krasauckis, Kunigunda Cepauskienė, Jurgis Brazauskis, Juozas Balandis,
Domicė Gotautienė.
87 kp. Juozaą Mikutavičia, Stasys
Kondrota, Pranas Krivickas, Katrė
Kumbaraitė.
88 kp. Ignotas Vaitkus, Jurgis Andrinnas.
90’ kp. Ignas Degutis, Silvestras Ku
bilius, Adomas Rėkus.
91 kp. Jurgis Pavasaris, Adomas Tuo
kus, Antanas Valuskas, Mikas Miglinavičia, Juozas Rikteraitis, Izidorius Ta
mošaitis, Juozas Žukauskas,
Petras
Plioplys, Albinas Pavasaris, Simas Ci
bulskis, Jnozas Satula, Petras Grabaus
kas, Jonas Marcinkevičia, Jouzas Grubliavičius, Simas Šilkaitis, Pranas Ado
maitis, Juoza%Paukštis.
93 kp. Paulina Vacikanskaitė, Antelė
Jurkiutė, Barbora Kapataitė.
94 kp. Petras Jonašas.
97 kp. Alena Svitavičiutė, Palionė
Rupličiutė, Ona Navickienė, Kostancija
Laučienė, Marė Bučiunienė, Ona Saka
lauskiutė.
99 kp. Emilija Artišauskiutė, Mare
Jankanskiutė.
103 kp. Mateušas Keliauskas.
105 kp. Ypolitas Marčinska, Jonas
Stasijonaitis, Antanas Gailius, Petras
Marčiulynas.
106 kp. Petras Kisielius, Marė M>rkevičintė.
107 kp. UHSulė Gudonienė, Magde
Snirpunienė, Agota Saukienė, Juozas
Žiburys, Julė Daraškiutė, Marcelė Sanlinienė, Agota Kavnliauc kienė, Izido
rius Lazdauskas, Marė Ališauskiutė,
Marė Služinskienė.
108 kp. Lionginas Vanagas.
109 kp. Marė šittgždienė, Pranas Simanauskas.
110 kp. Adolfas Lodiša.
113 kp. Tarnas Pažėras, Ona Misiavičienė.
114-kp. Stasys Bradzinskas.
115 kp. Anicetas Grivertas, Mikas
Pnkas.
116 kp. Silvestras Savickas, Jonas
Paukštys, Mercelė Macikaitė, Aleksan
dra Kamaudulis, Juozas Godvilas, Aižė
Savickienė, Ona Saliuniutė.
117 kp. Agota Valiukevičienė.
118 kp. Jonas Daugirda.
119 kp. Jurgis Masiavičius, Antanas
Steckis.
120 kp. Alena Grinciavičiutė, Vincas
Venciavičiue, Kazys Sakiavičius, Pe
tronė Sakiavičiutė.
121 kp. Ignas Cruladas, Marė Glėbhjtė.
. .
123 kp. Ignas Masliauskas, Vincas
Masllauskas, Kazys Nacis.
125 kp. Pranas Miknevičius, Ona
Miknevičienė, Juozas Tamaliunas, Marė
Nevaliutė.
128 kp. Jonas eLonavičia, Juozas Labaiiskas, Boleslovas Bazaras. Jnozas
Matuliavičius, Juzė Matuliavičienė.
Pavieniu: Adomas Siaučinnas.
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n Skyriaus.
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Augštąją visuomenės moks
1
—
—
103 kp. Vladas Stanley.
Trumpai sakant tas susi-- lą mokykloje (Ecole dės
2
—
—
2
—
—
HI Skyriaus.
vienijimas yra sutvarkytas Rautos Etudes Sociales)
2
—
—
90 kp. Bernardas Lituke vičius, Juo
4
—
—
31
pagal Rusijos rėžimo kurpa pašventė Lietuvai. Jeigu 70
zas Rapkiavičius.
lį, kur kiekvienas žodis turi Lietuva įgijo taip žymą už SUSPENDUOTI NARIAI Už 3-ČIĄ. (Veronika Jankelinnienč, Katrė ZimVaikų skyriaus.
BEBTAINĮ 1912m.
nickienė, Vincas Kazlauskas, Juzefą
1 kp. Vincas Jausis, Ona Goberiutė,
pereiti per tam tikrą cenzū tarytoją taip augštoje vie 1 kp. Rožė Purvinienė, Katrė Vnu- Augintė.
Motiejus Goberis.
kauskienė, Jieva Straigienė, Antanas
30
kp.
Ona
Kvedaitienė,
Vincas
Sej
rą, kas kiekvieną labai var toje, tai tas atsiėjo nebe rū Liėkauskas, Marė Liikauskienė, Stefa
2 kp. Bronė Laurinavičiutė, Anufras
pinnkas, A lėks. Rimšienė, Rožė Batvi- ;
Pranė Laurinavičiutė.
io- uždraudžiant liuosai plė pesčio Lietuv. Infor, Biuro. nija Pavilionienė, Emilija Tamalienė, nienė, Magdė Radzevičienė, Jurgis j Laurinavičia,
11 kp. Magdė Jesaičiutė.
Marė Sorokienė, Katrė Peėkienė, Juzė Paukštis, Ona Drungelienė.
28 kp. Ona Kazlauskiutė, Jonas Va*
totis progresui. Męs gyven Daugiau ateinančiais moks Tamtienė, Viktė Oolalienė, Marė Mar 31 kp. Juzė Klimavičienė, Aižė Sliu- baliukas,
Marė Vabalintė.
^^"s^ė’.^’ey ži^nė, Ona Maėinlskienė, Pranė Va36 kp. Mikas Kemežis, Juozas Kemedami laisvoje šalyje negali lo-metais toje pat mokyklo Salasevičiene, Magde Dambrauskiene, -Butkevičienė, Juozas Sukaitis, ------Uršulė žis.
Valiukevičienė, Veronika Gau Marcinkevičienė,
Mikas Kondrotas,
me
panašiu
suvaržymą je L. I. B. vedėjas turės pa Ona
42 k p. Ona Sablickiutė, Kazys Sabsienė.
Agota Svirskienė, Marė Sakalauskienė, lickutis, Kazys Jankauskntis, Andrius
gerbti ir toleruoti todėl ir skaitai apie Lietuvą ir jos 2 kp. Uršulė Laurinavičienė.
Marė Kulinskienė, Pranas 8klera, Jue- Janknuskutis.
3 kp. Magdė Ramanauskienė.
za8 Morkus, Ona Anulevičienė, Ona
50 kp. Jonas Damukaitis, Juozas Da
atsisakome remti*, o geidžia atgimimą.
4 kp. Petras Gilis, Jieva Savickienė. Meriavičienė, Marė Busilienė, Agota mukaitis, Dolerius Sajauskas, Ona Sa
Kazys Klizevičius.
Kaunienė, Aižė Stroliutė.
me liueso,, nevaržančio dar Reikia dar pažymėti, jog 56 kp.
jauskienė, Alfonsas Sajauskas.
kp. Ona Sakalauskiutė.
1
36 kp. Levizija Kanišauskienė, Ona
68 kp. Jonas Žeimys.
bo naudai kaip visuomenės, L. I. B. rūpesčiu Lietuvią 7 kp. Uršulė Valinčienė, .Tieva Kiab- Mačiulaitienė, Marė Milinavičienė, Ka 74
kp. Katrė Norkunskintė.
ukienė, Kazys Aušt ta, Aižė Auštreinė, Zyg Martinaitis, Tarnas Oriška, Marė
90 kp. Marė, Juozas, Antanas ir Ona
taip ir musą pačią-. Tat ne- dainos skambėjo dviejuose Juozas Radzevičia, Ona Radzevičienė, . Jeraminienė, Jonais Vaitiekūnas, Agota Zajankanskučiai,
Juozas Šeštakauskas.
8 kp. Pranas Barzdaitis, Pijušas Že- Misiukevičienė, Juozas Bartkus, .Juopristojame ne dėlto, kad ka Tautą Koncertuose Parv- maitis,
107 kp. Stasys Saulėnas, Juozas Sau
Pranas Leimanas, Kazys Krei- ZM Arbašauskas, Marė Kalkauskiutė,
>
Mikas Damukaitis, Petras Jasi- j Magdė Oriškienė, Kazys Augustauc- lėn as-.
talikiško tikėjimo bijome., žiuje, apie tai savam laiki valtis,
niauskas.
_
į xas, Petras Jocis.
IŠBRAUKTI KABIAI IS 8. I>. K K. A.
kurio principai niurna nieko buvo pranešta musu spau 9 kp. Mikas Vilčinskas, Katrė Šešta- 32 kp. Juzė Brazinskintė.
1 kp. Petras Kurlianskas, Pranė Raskauskienė, Antanas Ignatavičius, Alena
40 kp. Marė Goberiutė, Vincas Hugblogo nedaro, o dėlto, kad doje ir mes čionai daug ne Vilčinskienė,
tanskienė,
Jurgis Rastauskas.
Emilija Kučinskiutė, Pe- lis, Agnieška Kaneienė, Juozas Rama2 kp. Jonas Radziavičir, Jnozas Mili,
Aleksandra Vilčinskas.
nauskas, Morta Kasparienė, Jieva Alimus norite varžyti, pavely minėsim. Vien turime pašte traa10 Silickas,
kp. Morta Žolynienė, Jonas No- tienė, Alena bazauskienė, Katrė Kra- šunėkas.
6 kp. Antanina žėkienė.
dami vieną daryti, o kitą bėti, jog Lietuviu artistą vyck, Ignas Stankus.
pilienė, Ona ZalieCkienė, Morta-Džeke7 kp. Viktoras Gudaitis, Jonas- Orėb11 kp. Magdė Jasaitienė, Ona Ver* vičienė, Jūrė Gąulienė, Katrė Zakaigriežtai uždrausdami.
likas.
Paryžiuje nesant, turėjome siackienė, Jurgis K amai tis, Ona Stoeku- tienė.
9 kp. Pėtronė Paukštytė.
Marė Broniškiutė, Marė Mariiai*
41 kp. Ona Saldukienė, Domicė SimS Biežis.
U kp. Domicė Dovidaitienė, Paulius
kreiptis į garsią Estą daini vienė,
čiutė, Justinas Cepurna, Ignas Zvinke- kiutė, Ona Karpavičienė, Uršulė ViakVatilionis, Juozas Bntnoras, Agota Puo*
vičiun,
Marė
Mockevičiūtė,
Ona
Budai*
čerienė,
Agota
Pranaitienė,
Juozas
Mišninkę Aino Tamme, kuri iš čintė, Viktoras Latvis, Bronis Vaitke- kinis, Antanas Pranaitis, Alena Bibe- džinnienė, Antanas Cijnnskis, Antanina
Kučinskiutė, Ona Valionienė, Juozas
mokusi kelioliką musą dai- vičius, Jonan Snrelaitis, Jonas Kun* kienė, Petras Leonavičius.
LIETUVIŲ INFORMACI
drota, Antanas Astrauskas.
42 kp. Magdė Žilinskienė, Jnozas- Kamžauskas.
Dą$ kuopasekmingiausiai jas j 12 kp. Adomas Miliianakgs, Juozas Juškevičius, Krisė Jrliutė, Magdė Glo- ” 13 kp- Andrius Petruškevičius, Juo
JOS BIURAS PARY
Antanas Vasiukonis.
(veckiutė, Simas Streigis, Stasė Zajen- zas Balčiūnas, Magdė Petruškevičienė,
Tautą koncerte padainavo, j Salaševičia,
13 kp. Kazys Rakauskas, Jieva Ake- čauskienė, Petras Pakinkis,
Morta žilioniutė, Atnanas MandravicŽIUJE.
laitienė, Magdė Luočiutė, Kastė Raši43 kp. Juozas Levonavičius.
kas, Vincas Parulis.
Už ką męs jai tariame nuo- j miirtė,
Magdė Senkintė, Agnieška Cės15 kp. Ona Palnjanskienė, Jurgis Pa44 kp. Vincas Stakucin.
nienė, Marė Orebliauskienė, Jieva SaLietuvią Informacijos Biu- širdą ačią
46 kp. Juozas Gudauskas, Kazys Dan- lujanckis.
Ona Puodžiūnienė, Vincas norą.
10 kp. Mbrė Dauderiutė, Kazimiera
ras eina antrus savo gyvavi LxJ. B. buvo be pradėję* mulevičintė,
Vaičiūnas, Marė Laurinaičintė, .Tonas ,
47 kp. Agota Broneikienė.
Kriminakaitė, Emilija AndriušhevičieOrėbliauskns, Ona Zdanienė, Rožė Mn49 kp. Magdė Bntnorienė.
nė, Zofija Aniaukštaitė, Apolionija Marmo metus, taigi metas paduo raginti kelis žymius prancū tusevičiutė,
Marė Valinčiutė, Kastė
50 kp. Alizns Sitgulia, Juozas Beniu cinkamkiutė, Katrė Bujekaitė.
šis, Antanas Ramanauskas, Kazys Sa17 kp. Ona Mikelskienė.
ti musą visuomenės žiniai, zą mokslininkus ir žymius Gelgočiutė,
15 kp. Ignas Kt8npis, Jonas Bauža.
j aus kas, Teofilė Sajauskienė, Marė
18 kp. Marė Dšučcnskicnė.
apyskaitą iš visu tos musą veikėjus važiuoti Lietuvon 16 kp. Alena Kiizmickiutė, Ona .Tas- Damukaitienė, Andrius Sereika, Jis vi 21 kp. Pranas Jnrgeliavičius, Vincas
Bleč.iejns Kazlauskas, Antanas Damukaitienė.
Kazelis, Jnozas Snapknuskas, Jonas
užmegsti artimesnius ry kulaitė,
jaunutės įstaigos darbą.
Baciavičia, Ona Htnnavičisnė, Domini
51 kp. Jnrgis Bnrinskss, Emilija Ga* Balčiunssi Ale? Balčiūnienė, Andrius
kaa Žutautas, Marė A. Rėkiutė, Ona venienė, Ona Kavaliauskienė, Apolio Btaninas, Jnozas Druskinis.
L. L B. vyriausiu savo tik šius tarp B^anouzijus ir Valiunienė.
nija Kukaitienė, Jonas Burinskas, Kri
30 kp. Juozą* Makštntis, Jonas Kvėslu, kaip žinoma, stato pri Lietuvos. Garsus pacifistas 17 kp. Vincas Montvila, Ona Gražla- slus Vaisaitis, Marė Gavenienė, Juo daitis, Katrė Kidukieaė, Ona I^aukaivičionė, Marė Metelienė, Morta Žavės- zas Šulinskas, Ona Bendoravičienė, Ma tionė.
minti pasauliui Lietuvą. Ką E. Arnaud buvo jau suvisu tanskienė, Mamelė Rekctaitionė, An rė
Burinskienė.
31 kp. Magdė Rnrdokicnė.
drius Jaknėiioais, Stasva Kaaluakns, Pe
52
kp. Mikas RusiAckas.
36 kp. Monika Lapinskienė, Jnozas
pasiruosiąs
važiuoti
Lietu

gi jisai nuveikė šiuo atveju?
tras Griškonia, Petronė Skamaročienė,
54 kp. Petras Bnlianskas.
Jukiria, Locija Tarasevičienė,
Alena Kazlauskiutė, Antanas Graževi56 kp. Petras Kulianskas.
37 kp. Antanas Navickas.
Visu pirmu šios Įstaigos von su paskaitomi apie pa čtn,
Marė OrarfeviMenė, Petronė Sul56 kp. Povilas Kubilius.
42 kp. Otia Skrynskintė.
rūpesčiu
tilpo
daugybė cifizmą, bet vietinė valdžia kauskienė, Ona Lebiekienė.
57 kp. Povilas Novickas, Marė No46 kp. Juozas Balinkonis.
21 kp. Karolius Urbonas, Vineas Ka- vickienė.
56 kp. Simas PranskaitTs.
straipsniu apie Lietuvą pran Lietuvoje neleidusi tą pa lišins,
Juozas Zapkanskaa, Ona Palin60 kp. Marė Dambranakiutė, Jonas
58 kp. Paulina Rkdauskiutė, Adolfas
lionaitė, Pranas Stočkus, Pranė Hnai- Križanauskaa,
Kazimiera Bugpzcvi- Gaidys.
cuzą laikraščiuose: “La skaitą laikyti. Taigi ši musu derienė,
Marė Petkevičiūtė, Jonas Vil čienė, Domicė Bnobintė, Magdė Ahrai66 kp. Mikas Vcrbs, Jonas MatnleCroix”, “La Soleil”, “Le programo dalis turi būti ku kišius, Petras Šarkunas, Kazys Žu čiutė, Jonas Adomavičia, Leonas Iva- vičius, Antanina Matulevičienė.
kauskas, Domicė žulaitė, Grasilda Kas nanskae.
66 kp. Karolius Jakubonis.
droit d’l’Romme”. “Les Do- riam laikui atidėta.
paravičiūtė.
61 kp. Vincas Globičins, Antanas
75 kp. An,Irius Noroura, Antanas Ba
kp. Jnrgis Andriuškevičius.
Pauliukonis, Ona Globičienė, Antanas ranauskas.
cuments du Progres”, Le Pagaliaus L. I. B. keletą 26
26 kp. Juozas Bartkevičius, Benedik Jakubauskas,
AgotA Jaknbauskien<>,
81 kp. Jonas Ruškys, .Tonas Didibalis,
Stasys Mikelionis.
Juozas Pakarklis, Vincas Didžbalis, An
Jaune Turųnie”, “La Petite kartą kreipėsi į Lietuvią tas28-Jakutis/
kp. Antanan Re mei kis, Marė Va65 kp. Vladas Matuliavičius.
tanas Pratašius, Tilusas Skaistgiris,
(Seka ant 7-to pusi..). balienė, Jonas Augus, Ona Auguvienė, 63 kp. Motiejus Slapksuskas.
"Republigne” ir kituose. Be
imti?

'

Andrius Saulėnas, Juozas Lukoševičia,
Petras Vauckus, Kazys Lukšinas, Juo
zas čižauskas, Petras Didikas, Domini
ka* Notkus, K arai i iu, Kraunelis, Vincas
-Ušdavinis, Jonas Clrvokas, Jurgis Cvitikas, Vladas Akeliaitis, Povilas I<ekerauskas, Pranas Grigas, Stasys Ver
slui'kas, Petras Bekeris, Jonas Vaitie
kūnas, Jonas Glebauskas, Aleksandra
Glebauskienė, Bronis Poleliunas, Mo
tiejus Vilkešins, Gabris Glebius, Jonas
Radzevičius, Ignas Matulevičius, Ignas
OrudinskiUH Adolfas Navickas, Hafoiaa
Jacins, Povilas Puzinaa* Petras čebavičius, Antanas Kiburis, Juozas Jermalavičius, Kootantas Akstinas, Baltras
Pakalniškis, Jurgis Kamila, Stasys Bar
tulis, Juozas Tareiia, Juozas Didikas,
Adomas Levenauskaa, Jonas Blažionis,
Jonas Kašėta, Juozas Grudinskas, Vin
cas Grutiinskas, Vincas Aliukonis, Sta
sys Aliukonis, Liudvikas Senkevičius,
Karolius Rimonis.
85 kp. Adomas Gaučas.
86 kp. Jurgis Simanaitis, Antanas
Marčiulynas.
87 kp. Antanina Bardauckienė.
88 kp. Pranė Gelaižnskionė.
90 kp. Juozas Karpirščius.
91 kp. Ignas Sliuževičia, Stasis Sera
finas, Juozas Naudžius, Mikas Pliauga,
Mikas čiuronas.
93 kp. Anielė Kaulaitė.
95 kp. Andrius Starinskas, Veronika
Zarambienė, Albina Starinskienė,
97 kp. Antanina Totoroniutė, Pranas
Juškevičius.
98 kp. Pranas Bartkus, Aleksandra
Tauras.
99 kp. Adelė Ciacevičiukė.
103 kp. Jonas Sadzevičia.
107 ylfp. Morta Malinauskintė.
108 kp. Aleksandra Valčiukas.
109 kp. Magdė Bendoravičiutė.
111 kp. Barbora Kazirskaitė.
113 kp. Ona Gaižauskienė.
114 kp. Augustas Sakevičius.
116 kp. Juozas 'Sukis, Petronė čelkouytė.
119 Jcp. Jonas Gilys, Ona Steckituė,
Salome Stasiulioniutė, Mikas Poška,
Justinas Antanaitis.
121 kp. Jonas Tareiia.

H Skyriaus.

33 kp. Vincas Toleikis, Aleksandra
Dyna.
57 kp. Stasys Mikučionis.

VAIKU 8KVBIAUS.

42 kp. Ona Jankauskiutė.
73 kp. Vladas Baltrukonis,. Vacius
Baltrnkonis.
107 kp. Kazys Kučauskas, Antanas
Kučaupkas, Juozas Kučauskas.
Viso labo
1- mo Skyriaus
5598
373
150
2- ro Skyriaus
19
1.
1
3- čio Skyriaus
64
2
—
Vaik. Skyriaus
42531
■ 4

Kartu

6106

407

re. Mpldžiu visus susirinkti narius
ir atsivesti naujus.
Povilas Marčiukonis; sekr.

107-ėji kuopa, AVaterbury, Ct.,
laikys savo bertaininį susirinkimų
Nedėlioję, 20-tų d. spalio, pirmų
vai. popiety, parapijinėj svetai
nėj. Meldžiu visų ateiti ant susirin
kimo ir pakvitavonių knygutes at
sinešti. Taip-gi atsiliepiu į jus
draugai ir draugės, jeigu ir vėl
taip savo mokestį mokėsite kam
papuola, tai aš už tai neatsakysiu,
kurio mokestis pražus. Potam iŠ
manęs nejieškokit, kad liksite iš
braukti ar suspenduoti.

K. Pranulis, sekr.
128 kp. So. Omaha, Nebr., Ne
dėldienį 13 d. spalio, Šv. Antano
parapijos bažnytiniame skiepe,
2:30 vai. po pietų.
P. B. Versiackas, sekr.

94-ta kp., Westville, 111. Laikys
susirinkimų nedėldienf 13 d. spa
lio, 2-rų vai. po piety, Bažnytinėje
salėje. Kviečiu susirinkti visus ir
užsimokėti mokesčius, kad- nereik
tų kolektuoti.
Ant. Šlikas, sekr.
85-ta kp. Chicago, 111. Nedėldie
nį 13 d. spalio, paprastame laike ir

vietoje. Kviečiu visus narius susi
rinkti.
Aug. Saldukas, sekr.

36-ta kp."Newark, N. Ji Laikys
bertainihį susirinkimų panedėlį 14
d. spalio, 7 :30 vai. vakare, šv. Jur
gio svetainėje, 18Q Nevv York avė.
xM. Stonis, Prot. sekr.
75 kp., Wanajnie, Pa., Nedėldie
nį 29 d. spalio, 2-rų vai. popiety,
p. Frankos svetainėje. Prašau vi
sus susirinkti ir naujų atsivesti.
Juozas Vosylius, sekr.

93-čia kp., Easton, Pa. Laikys
bertaininį susirinkimų nedėldienį,
20-tų d. spalio, 2-rų vai. po piety,
pas kuopos sekretoriy J. Skirman
tų, 21 N. Union st. Kviečiama vi
sus susirinkti ir naujy aesivetsi.
'
J. Skirmantas, sekr.

160

103-čia kp., Rochester, N. Y.,—
J. & VAAHJAUSKA8,
Sus. I<. B. K. A. Centr. Sekretorius. Laikys bertaininį susirinkimų ne

dėldienį 20 d. spalio, tuojaus po
sumai; bažnytinėj salėj. Kviečiu
visus susirinkti ir naujus atsivesti.
Kuopą susirinkimai:
Taip-gi
primenu, kad jeigu nuo
30 kp. Seranton, Pa. Laikys kurių reiks
kolektuoti duoklės iš
bertaininį susirinkimų nedėldienį, namų, nuo tų imsiu po 10«. u* ko13 d. spalio, 3-čių vai. po piety, p. lektavojimų. P. Medžiukas, sek.
Jos. Pucos salėje, kaip visada kvie
čiame visus susirinkti ir naujus
120-ta kp. Jersey City, N* Jf—
atsivesti; jeigu ant sykio prisira Laikys bertaininį susirinkimų se
šys 25 nauji nariai, tai bus priimti redoje, 23 d. spalio, Bažnytinėj sa
už pusę įstojimo.
lėje, 8-tų vai. vakare. Kviečiu vi
Komitetas. - sus narius ir naujus atsivesti.
J. Štanionis, sekr.
26-ta kp. Lewiston, Me. Laikyssusirinkimų nedėldienį 20 d. spa 17-ta kp. Wilkes-Barre, Pa^ lai
lio, 2-rų vai. po pietij, šv. Baltra kys bertaininį susirinkimų 20 d.
miejaus salėje, po No. 223 Lisbon spalio, 4-tų vai. po piety, bažnyti
st. Kviečiu susirinkti visus narius nėj salėj.
J. Stulgaitis, sekr.
ir atsivesti naujus prisirašyti.
M. Čereškevičius, Seki*.
y

15 kp. Chicago, UI. Laikys ber SUSIV. E.K.K.A. CENTRO
taininį susirinkimų nedėldienį 13
d. spalio, šv. Jurgio parapijinėj VALDYBOS ADRESAI.
svetainėje, 32ftd Plaee ir Auburn
avė., tuojaus- po sumai.
PREZIDENTAS:
•
Albertas Rupšis, Sekr.
į
Jonas Ri k tenaitis,
/
91 Congress avė.,

99 kp. Chicago, III., laikys savo
AVaterbury, Conn^
bertaininį susirinkimų 13-tų dienų
spalio, šv. Jurgio parap. salėje, VICEPREZIDENTAS:
No. IŠ, tuojaus po sumai. Teiksitės
Mateušas Toluba,
ateit užsimokėt, taiposgi prašau
1339 AVyonP’ag Avė.,
atsivesti naujų sųnariy.
Bxeter Bo»o, Pa.
Monika Gurynska, Sekr.
SEKRETORIUS:
60 kp. S.L.R.K.A,, Bayonne, N.
Juozas S. Vasiliaeskas,
J., laikys bertaininį susirinkimų,
132 N. Greene s*.,
16 d. spalio, Seredos vakare 7 :30.
Baltimorė, Md.
p. P. Klimo salėję, 57 Prospect
avė. Kviečiami visi nariai taipgi KASININKES Pranas Burka,
456—458- Main st., Edw«rdsvill^
ir norintieji, prisirašyti*
AVilkes-Barre, Pa*
P. Sedvydis, sekr.
♦
3-či* kp:, Blizsbeth, N. Ji Lai KASOS GLOBĖJAI:
kys bertaininį susirinkimų 9 d. Jonas .Jaroševičius,
Love F&rm, AVashington srl-f
spalio, 8-tų vai. vakare, p. JančaiAValpole, Mass.
tienės salėje, 109 Pine st. Kviečiu
visus narius ateiti susirinkiman,
Kazys J. Krušinskas,
nes nepribnvusieji turės mokėti
457 — 17tlr s£,
10c. už duokles iškalektu vojimų,
Brooklyn, N. Y.
pagal valdybos nuta rimų'17 d; lie
pos, 1912 m.
J. Balčiūnas, Sekr. KNYGIUS: Kun* S. JI StrueKuą
P. O. Wanamie, Pa*

4<5-«ji ku<«pa, PaęuonocR,
Kun. J* Dumčiuj
Conn., laikys savo bertaininį DVASI9.P.VAD:
O. Minersville, Pa.
susirinkimą 18 spal. 1912 m.
pas Joną Kranauską 4 vai.
popiet.
Susivienijimo Lietuvių RKftt,
M: B. Juškevičius, sekr. Amerikoje, Vice*Plrmininka>
—Organi za toriai.

58-oji kuopa, Curtis Bay, New York valstijos K. J. Kru
Md., laikys savo bertaininį šinskas,
susirinkimą nedėlioję^ spa- Massaehusetts—J. B. Valukenis,
—Kun. S. Strueto
lią 13 d., antrą valandą po i» Pennsylvania
ir J. Tumasonis.
piet pas kuopos sekretorią, Illinois — B. A’. Piliackas ir M.
Kadžio vskis.
No. 2 Kazei st.
Kp. sekr. A, Bi Radauskas. Maryland—Kun. J. Lietuviukai
24 kuopa, Minersville, Pa., Ne
dėldienyje, spalio 20-tų diena, Mhi*
nierių salėje, 3 valandų po piety.
Kviečiame visns narius ateiti ir
naujus atsivesti prisirašyti.
J. Mikutavičius, sekr.

Ohio — J. Šalčius,
Maine — S. Sabanas.
New llnmshire—Justinas Tyla,
Conneetieut—8. Cibulskis,
Nėw Jersey—A. StaknevičiuR.

DIDELIS BALIUS!
69-tn Kp., Ashley, Pa., — NedėlDonorą,
Pa. Atsibus
dienį 13 d. spalio, pas kuopos se
kretorių p. Antanų Malinauskų, 26 d. Spalio (Oet.), 1912,
paprastu laiku. Kviečiama visus Svetainėje. Nuoširdžiai yrf,
narius susirinkti ir naujus atsi- i čiatna visus lietuvius ir lietuv
vesti.
Komitetas. vietinius, o taip-gi ir iš
miestelių, atsilankyti ant šio
73-čia kp., Hudson, Pa., Antra- ■ lauš ir gražiai pasilinksminti.
Su guodone
dienį 15 d. spalio, p. Nik. Stankeeunlninom 7 O Vfll Vol/HKomitetaa.

r

• Visi jie suspaudė tėčio ranką ir apsiverkė. Teisėjo1 First National Bank
žmona tai net ją pabučiavo. Paskui senis ženklu pA<irašė!
PUBLIC SOUARE
* prižadėjimą, kad visiškai pasitaisys. Teisėjas išsitarė,'
HUCKLEBERRY FINNAS kad tai buvo laimingiausia jo gyveninio diena. Paskui jie Wilke»-Barre, Pa.
Apysaka.
nuvedė tėtį į švariausią kambarį, skiriamą tik gerbiaUNITED STATES DEPOSIT AB Y
uniemsiems svečiams. Nakčia mano senis, turbut baisiai
Vertė JONAS KMITAS.
KAIP VISOKĮ DAKTARAI, PROFESORIAI IR
ištroškęs, išlipo pro langą, nusileido sienos briauna žemyn KAPITOLAS
$375,000,00
jąjŲ VAISTAI NEGAL&JO 1ŠOYDYTII
Bet aš juos nulaužysiu. Girdėjau, kad esi mokytas: moki ir nuvėjęs smuklėn, išmainė naujus trinyčius ant kvortos Perviršis ir nepaTeip ražo žmones, išgydyti nuo visokių Ilgųrašyti ir skaityt. Ar tėu rodos, kad esi didesniu už savo degtinės. Sugrįžęs atgal, gėrė senoviškai.
Bešvintant dalyta nauda
490,000,00
UAKBINUaS DAKTAREI Žlkdingnl diikuvoju ut labui neras liekarstas ir išgydymą
iiiauo moteries. Oalmr parašau visa teisybę: iki 36 m. amžiaus gyvenau su savo pM
tėvą? Bet aš tai iš tavęs iškrėsiu. Kas tau pasakė, kad girtutėlis leidosi pastoge žemyn ir nupuolęs išsilaužė sau’ u« iudėtus pinigui moka 3-či<
Varšuvoje. bet JI per kiauras dienas nuolatos sirgo, net lovoj gulėdama Kad išgydyti i
pinusi prie Profesoriaus Dr Uaraiiauskio, Varšuvoj. {Styrinėjęs uSraSė vaistus ir pasuki,,
gali užsiimti tokia kvailybe, kaip mokslas? Na, kas?
kad Migrena. neišgydomu liga. Vėliau iiusidavluu prie Dr. Grudzinskio ir teiput prie pateis
ranką ir gulėjo ant sniego be nuovokos.
nuošimti.
Ordinatoriaus Szveiitm Dvusėa hgonbuėiu Dr. Krukon-skio. kurie ištyrę ilgs pasakė kaip lr
WM. S. Mc LEAN, Frmident.
— Našlė man pasakė.
Profesorius kad migrena neišgydoma. Amerikoje apart kitų buvau pus Dr. Ruhin: nors
Teisėjas tai atjautė ir buk išsitaręs, kad tokį žmogą
FRANCIS DOUGLAS. Ca.hier
utrašš liekarstas. bet pasakė, bereikalo kamuotis, nes liga neiSgydoina. Vienok ir po to
troškau,
kad aavo miela paėiulę nors ant senatvės išgydyėiau. Ir štai 1912 metai yra dideliu
»— Našlė? Tai šitaip? O kas našlei liepė kišties į nesa gali pataisyti tik karabino kulka. Kitokio budo jis ne
mums skarbu. kaip iš dangaus. Kulp visas svietas stovi, tai atsirado vienatinis Daktarus,
Phil. M. Klinikoj, kuris išgydė mano paėiulę kaip nieks negalėjo pagellėti. Dabar tikrai
vo reikalą?
žinąs.
galiu pasakyti, kad moteriškė yra visiškai sveika, išgydyta ir dėkavojame už sutelkta gera
m vei kutą.
Aat. Zanyckto au Motare lr Dukrele, 133 High St., Nevv Britain, Conn.
R. H. Morgan
VI.
— Nieks j'ai to neliepė.
AŠ FRAbK POŠKA. dėkavnd.iinns danešu. ksd skaudėjimą nuo roinatizmo sąnariuose,
— Na tai aš ją nuo to atpratįsiu. Klausyk: pamesk tą Tėtis užgula ant teisėjo Thatcherio. — Huckas tėvo ran BONA MORS
rankose, teip pat mėšlungio ir nervų ligų ISgydėt, kaine kankino mane per IH mėnesių. Da
Išdirbėjai Kepabar jaučiuosi visai sveikas nno Jųsų liekamų Ir persi tikrines kad esi labai geras daktaras;
lr
savo draugams pasakysią kaip pnsekmingni Klinikas išgydo
SODALITY
mokyklą — ar girdi? Aš jiems parodysiu, kas tai yra iš
kose. — Gimdytojas jį mankština.
rių, Kukardų, Vė
Su pasveikinimu Mr. Frank Poška, Boi 4, Farley, Mass.
GUODOT1NAS DAKTAREI Apturėjau lleknrstas, kurias bevartojant nustojo skaudėji
Šiaip taip pasveikus, tėtis padavė Thatcherį teisman
auklėti vaiką taip, kad riestu nosį augštyn, paniekintą
liavų, Antspaudų,
mas krutinės, krauti is ir galvos skaudėjimas. Dėkingas, linkiu Tnmistai laimės.
Su guodone P Sakalauskas. 3331 Einerald Avė., Chicago, III.
savo tėvą ir laikytą save didesniu už jį. Na tegul tik aš už pinigus. Užsipuolė taipgi ir ant manęs už ką vaikščio
Aarpų ir kitų tam
Dideles dauęyfcėe padefcavonių ateina kasdiena, tik dėl mažumo vietos negalima
tave sugriebsiu einant mokyklon. Tada paminėsi! Tavo jau mokinties, bet „nors mane porą kartą apdaužė, vienok
sutalpinti, ners Ir prato. KAIP KITI NEĮSTENGĖ, TAI KLINIKAS TRUMPAM LAIKE
panašių dalykų.
IR TUOS IŠGYDĖ.
motina nemokėjo skaityti nei rašyt. Nieks iš musą šei slapstydamasis ėjau mokyklon ir gana. Pirmiau, tai bū
KAM SIRGT IR VARGINTIS, KAD KLINIKAS IR TAVE GALI ŠGYDYTI, TIK
mynos nebuvo mokytas — iki mirčiai. Aš ir nieko nemo davo neperdaugiausiai troškau mokslo, bet dabar moki
Reikalauk KataATSIŠAUK ASABIŠKAI, arba notariškai parašant kas kenkia, nelauk Ilgiau.
k u, o tu viens čia didžiuosiesi savo mokytumu. Aš to ne nausi tyčia, kad tik tėčiui priešgiuiauti. Byla teisme slin
THE PHILADELPHIA MEDICAL CLINIC paties gubernatoriaus legalizuotas, apie
. liogo..
tai tikrai galima tikėt.
kenčiu — supranti? Nagi, paimk knygą ir duok man iš ko labai išlėto, taigi retkarčiais turėdavau imti nuo That
OBRESNIO DAKTARO IR LIEKARSTU kaip KLINIKO negalite ra,t. KAD JAU
cherio po kelis dolerius, kad nors tokiu budu išvengus
TIESI kokĮ ners nesvcšluunų. bei Ilga vargina Ir tikrai nori buti sveikas, tad kad
girsti, kaip tu skaitai.
A
Kliniko Daktaru speciališkai pripažins, kad tave gali išgydyti, tad gali tikėti, jog aptu
Vos perskaičiau keletą eilučių apie generolą Washing- mušimo. Nes tėtis gavęs pinigą, visados pasigerdavo ir
rėsi nno Profesionališko Daktaro rydymų ir pritaikytas, speciališkai sutaisytas liekarstas,
R. H. MORGAN, kurios
kaip tukstauėius jau paliuoeavo teip ir tave galk pallunsuoti nuo ilgos jungo, šviežiai
tofįą, kaip tėvas ištrenkė man iš nagų knygą, kuri nulėkė turėdavo tupėti šaltojoj.
užpuolusių arba Ir užsenėtų visokių ligų. teipnt nuo: niežėjimo kūno, negero kraujo, silpnų
Jis taipgi perdaug įsipyko našlei, ir toji jam pasakė,
ir nesveikų nervų, skaudėjimo ir svaigimo galvos, nedirbimo ir užkietėjimo vidurių. Nuo
net į kitą kampą.
13 N. Main St.,
snužagystės sėklos nubėgimo, nerimastiugumo abelno ir lytiško nusilpnėjimo, skaudėjimo
kad
jeigu
nesiliaus,
tai
jį
pamokysianti.
Tėtis
ąupyko
ir
— Dabar matau, kad moki skaitvt. Buvau netikėjęs,
strėuose, kojose bei rankose ir sųnariuose, kosėjimo, skrepliavimo— bronchitis, visokių slo
SHENANDOAH, PENN’A.
gų. inkstų ir užsikrečiamų pasiaptų ligų ir kitų, kurios tik vsrginimul žmonių užpuola, vi
kaip'man pasakojo, bet dabar žinau. Klausyk, mesk tą užsispyrė parodyti, kas yra Hucko Finno viršaičiu. Taigi
sas išgydomas ligas. BE PEIUO, BE OPERACIJOS. SEKRETAI UŽLAIKOMU
Visada reikia adresuoti teip:
mokslą. Aš to nenoriu. Tegul tik pagausiu tave, gudruo vieną gražią dieną jisai pagriebė mane ir pasikėlęs per
li, einant mokyties, tuoj iškarsiu tau kailį pusėtinai. Žinai, upę nusivežė į girias Illinois valstijos. Nebuvo ten jokių KRAJAVI ŠKAPLIERIAI.
The PHILADELPHIA M. CLINIC kad reikia užlaikyti prisakymai: guodok tėvą ir motiną. namu nei gyventoją, tik viena sulužus bakūžė ir giria taip Krajavi škaplieriai, pargaben
1117 Walnut St.
Philadelphia, Pa.
Į
ti iš Lietuvos. Parsiduoda po 25c.
tanki,
kad
nežinodamas
galėjai
veikiai
paklysti.
Valandos:
M
m
10
Uti
4
piet.
Nadallofs
nuo
10
Iki
3.
Vakarais
Utar.
Ir
Pėt.
nuo
6-8.
Kas per suims iš tavęs išeis?
T. ,
,
.
.
. , .
„ , .
. ,
tuzinas; agentams prisiunčiam
Jis ten mane laike pine savęs ir taip dabojo, kad ue-.j probeles už dyką.
Paėmęs rankon mažą paveikslėlį, rodantį žalę karvę
i ir padėkavonės teisingos. Klinikul galit tikėt.
galima buvo pabėgti. Gyvenome toj senoj bakūžėj, o nak Trejankos [trejos devynerios],
ir mėlynai aprėdytą vaikutį, jis užklausė:
timis ją vis užrakindavo ir raktą pasidėdavo sau po galva. visiems žinomos Palangos aptie.
— Kas čia?
kos, parsiduoda po 25c. pakelis,
Turėjo su savim ir muškietą, kurį gal kur pasivogė. Mudu arba bertainis svaro. Pardavi— Dovana už gerą mokslą.
HarlNtieji Moksli) Llituvlal, Temykite!
medžioj ova ir žukleuova ir iš to maitinomės. Kartas nuo kams duodam 3 svarus arba 12
Perplėšė paveikslėlį pusiau ir tarė:
— Duosiu tau geresnę dovaną: išdirbsiu tau kailį kario jis mane užrakindavo vieną stuboje, o patsai persi pakelių už $1.50.
Popiera laiškų rašymui, su vi “ŽMONIŲ KNYGYNAS” - 8 KNYGOS UŽ RUBLI.
keldavo per upę ir nueidavo į sankrovą, trįs mylios atstuj. sokiais
kaip priguli.
pasveikinimais ir su tam
Seinuose, Suvalkų gub., leidžiama i čia išparodoma, kad Jėaus Kristus tikNekurį laiką kasžinką murmėjo po nosia, paskui atsi Ten išmainydavo žuvis ir sumedžiotus daiktus ant degti pritinkančiomis dainelėmis, su katalikiškas
"Įmonių Knygynas ”, t. y. ■ rai yra Dievo pažadėtas Mesijas ir kad
nės, parsinešdavo ją namon, gerdavo ir mušdavo mane. gražiomis kvietkomis ir su viso įmonėms skiriami aaudingi raktai, ku 1 Jisai yra Dievas. Kiekvienas katalikas
liepė:
\
kiais paveikslėliais, parsiduoda 12 rių per metas išmos 8 knygutės. Kny privalo kuogeriausiai pažinti savo Iš
rūpestingai pareagtoe, žmonių ganytoją ir Mokytoją. Šioje gi knygu
— Žiurėk koks jis ponaitis! Lova, patalai, veidrodys, Ilgainiui našlė sužinojo, kur aš esmi ir pasiuntė žmogą, popierų su kon vertais už 25c., 6 gutės
supratimui pritaikytos, o turinys gana tėje, nežiūrint kad maža, bet daugtuzinai už $1.00
kad
mane
iš
ten
išgautą.
Bet
tėtis
pagrūmojo
jį
užšausiąs,
divonėlis, — viskas švaru, o tikras jo tėvas turi nakvoti
įvairus. Štai perniai 1911 metais išėjo daug randame reikalingų katalikai apie
1000 popierų, be kopertų
$5.00 tokios knygutės:
Išganytoją žinių.
ir
aš
vėl
taip
likau.
Neužilgio
man
patiko'naujas
gyvenitvarte su meitėliais! Kol gyvas, nemačiau tokio sunaus.
1000 popierų, su kopertais. $6.00
7. Apie dužių.
Bedieviai sako, kad
1. Pasaulio pradžia. Šioje knygutėj
Bet aš išvarysiu iš tavęs tą paikystę. Dar čia kokį unarą mas. Viskas butą gerai, jei ne tas kailio karsimas.
Užlaikome visokių knyngų ir vi plačiai ir suprantamai parašyta apie žmogus dužios neturi. Taigi čia ir išpasutvėrimą, kaip mokyti žmo i rodoma, kad žmogus nėra gyvulys, kad
Darbo jokio, visame pilna liuosybė, guli sau per visą sokių pavinčiavonių, gražių alto pasaulio
varinėji. Išmokysiu tavęs unaro. Sako, kad turi pinigą.
nės mano apie pasaulio atsiradimų ir žmogus turi nemirštamą dūšią.
ir visokių*stainelių. Agen kaip mus apie tai mokina iv. musų ti 8. Vysk. Antanu Baranausku. A. a.
dieną, dumdamas pypkutę, žuvauji, arba medžioji. Už rėlių
Kokie tai pinigai? Iš kui*? Sakyk!
tams duodam nuo visokių tavorų kėjimas. Iisiplatinas dabar labai klai Vysk. Antanas yra žinomas visoje Lie
dvieją mėnesią mano drabužiai suplyšo į pluoštus ir visai gerą nuošimtį Adresuokite:
dingoms nuomonėms apie pasaulio su tuvoje. Kas šiandien negieda jo sudėtų
— Neteisybę pasakoja.
tvėrimų, labai butų naudinga tų kny gieemių, kas nedainuoja jo gražių dai
K. J. INTAS
gutę perskaityti.
— Atsakinėk man, kaip reikia, nes kantrybės man užmiršau, kaip gyvendavau pas našlę, kur reikėjo valgyt
nų, kurios sugraudina lietuvio širdį ir
2.
Apie orų. Bitoje antroje knygutė paragina mylėti savo kalbą, savo šalį.
iš
bliudo,
ir
šukuoties,
paskirtu
laiku
kelties
ir
gulti,
ir
P.O.
Box
1724
New,
York
pritruks. Sakyk teisybę. Mieste visi kalba, kad esi tur
je gražini ir suprantamai aprašyta Galima sakyti, girdėjo visi lietuviai je
orna, žiluma, vėjai ir kiti indomus da pamokslus, nevieną ir padirmavojo. To
tingas. Visi tą patį pasakoja. Aš dėlto čion ir atėjau. amžinai klausyti panos Watson privadžiojiihą. Jau neno
lykai, kurie apsireiškiu ir dedasi ore. dėl būtinai reikia žinoti visą jo gyve
rėjau
grįžti
atgal.
Pas
našlę
buvau
atpratęs
keikti,
nes
Knygutė labai iadtosi. Perskaičius jų nimų, darbtja, o daug jisai ir nudirbo.
Rytoj atidu&si man pinigus. ~
- » . .r •
daug žmogui paaiškėja dalykų, kurie Minimoje gi knygutėje kaip tik ir yra
jinai
drausdavo,
bet
dabr
vėl
pradėjau,
neV'tėtis
nieko
už
r—Aš visai neturiu pimgn.
r
fr--.
kartais čia-pat era dedasi, o vienok aprašytas a. s. Vysk. Baranausko gy
Wilkes-Barre
žmogui palieka Besuprantama.
Verta venimu nuo dienos gimimo lig mir
tai
nesakė.
Apskritai
imant,
puikus
buėo
gyvenimas
— Netiesa. Pinigai guli pas teisėją Thatcherį. Atimk
Ypatingai naudinga pasiskaityti ši
knygutė kiekvieaam pasiskaityti.
Deposit & Savings 5. žmogus tr šamių giminės. Tre čiai.
krūmuose, tyrame orė.
knygelė jauniems vaikinams.
nuo jo ir duok man, nes man labai reikalingi.
Vienu mokytu profeBorins rąžyda
čioje knygutėj, kaip ir pats vardas pa
Bet tėtis vis tankiau ėmėsi už lazdos, ir tai man visai
— Sakau jums, tėti, kad neturiu jokią pįnigą. Pa
rodo, aprašoma yra žmogus ir žmonių mas "Vadove” apie žiu knygutes gra
nepatiko. Prie to jis tankiai kasžinkur išeidavo ir laikė
giminės, t. y. kiek yra žmonių, kokios žiai atsišaukia, o kai kurias labai pa
klauskite teisėjo.
žmonių veislės, kalbos, tikėjimai, už giria.
mane užrakintą. Sykį negrįžo tris dienas. Maniau, kad
71 PUBLIC SQUABE,
siėmimai ir t.t.
Visos čia paminėtos aštuonios kny
— Gerai, paklausiu. Sakyk: kiek dabar turi kišenėję?
gutės galima gauti “Šaltinio” knygy
kur prigėrė, ir man baisiai buvo neramu. Pasirįžau kaip
WH>K£S-BARKE, PA.
4. Senovės Totorija. Si knygutė yra ne ui 1 rb. 50 kap. su nusiuntimu na
— Tik vieną dolerį, ir'tas man reikalingas...
parašyta labai leagva ir gražia lietuvių muosna.
nors
iš
ten
išsigauti.
Kelis
kartus
mėginau
kur
išlysti,
kalba. Joje skaitome apie praėjusią ži
— Man tat nerupi. Duok šę jį!
vėl išeis 8 knygutės. Bus la
$150.000.00 lų senovę, dar prieš Kristaus užgimimų, baiŠiemet
bet neradau jokios skylės. Buvo ten langutis, bet' toks Kapitolas
gražių, indomią ir naudingų skai
Išbandęs dantyse dolerį, tėtis pasakė, kad eis miestan
apie Egipto, Oracijos, Rymo ir kitas
500.000.00 buvusias žymias karalystes.
tymų. Kas dabar užsisakys ir atsiųs L
mažas, kad nei šunytis nębutą išlindęs. Nebuvo galima Perviršis
tas už tuos pinigus gaus visas šių
parsineštą degtinės, kurios, girdi, dar šiandien neragavęs.
2.700.000.00 6. Lietuvos atgijimas. Šita knygutė rb.,
nei kaminu išlipti, nes persiauras. Durią butą aržuolinią, Depozitai
metų 8 knygutes. Km užsisakys “žmo
Tai pasakęs, — išėjo pro langą. Išlipęs jau, dar įkišo gal
supažindina skaitytojų sn tai, kaip nių knygyną” šiems metams, tuai ga
labai drūtą. Tėtis labai buvo atsargus ir niekados nepa Moka 3-čią nuošimtį nuo sudėtą Lietuva buvo pačių lietuvių užmiršta lės
gauti ir pereitų metų augščiau pa
vą atgal ir koliojo mane už tai, kad noriu pasirodyti už jį
Jojo pinigąir kaip paskum atsirado mokyti vyrai, minėtas 8 knygutes tik ui 1 rb. Taigi
likdavo peilio, nei kitokio įnagio. Šnipinėjau po kampus
Lietuvos tėvynės mylėtojai, kurie išmo už 2 rb. galima gauti net 16 gražių
geresniu. Kada jau ilgokai buvo dingęs ir man rodėsi, kad
mažiausiai šimtą karią, bet nieko neradau. Galą gale už Banka atdara kasdien nuo 9 ry kino ir sužadino lietuvius mylėti savo knygučių! Norintiems mokslo žmo
jau nesugrįš, jis vėl įkišo galvą ir grąsino mane nuo mo
ir kalbų. Kaip miela pasikalbė nėms tikrai verta žinomi pasinaudoti.
tikau pastogėje seną surūdijusį pjūklą. Ištepęs jį taukais, to iki 3 popietu. subatomis nuo tėvynę
ti ar atsiminti jaunas dienas, taip ma
Tiems, kurie šiemet "Žmonių Kny
kyklos. Girdi, jeigu pagausiąs einant mokyties, tai išskaityti apie Ineta vos atgijimų, gyną” užsisakė, pirmutinę knygutę jau
ėmiausi prie darbo. Vienam bakūžės kampe, ten kur sto- 9—12 vidurdienyje ir nuo 7 vai. lonu
apie lietuvių susipratimų.
siunčiame. Antrą knygelę jau baigiame
vakare iki 8.
persiąs kailį.
vėjo stalas, prie sienos buvo prikaltas senas divonas, kad Galima susikalbėti lenkiškai ir 8. Jėsus Kristus. Labai svarbu yra spausdinti ir už dviejų savaičių išsių
perskaityti šito kaygelė katalikui. Nes sime.
,
Ant rytojaus tėtis pasigėręs nuvėjo pas teisėją, That vėjas neužpustą žvakės pro plyšius. Palindęs po stalu, aš ietuviškai.
cherį atsiimti pinigą. Bandė, grūmojo, bet viskas dovanai. pakėliau uždangą ir pradėjau pjauti sienoje skylę tokio
Užsakymus ir pinigus reikia siusti šiuo adresu:
Nieko nepešęs, jis padavė Thatcherį teisman.
<( Šaltinio** Knygynas, Seinai, Suvalkų gub., Russia.
platumo, kad butą galima išlįsti laukan.' Sunkus tai buvo STERE0SK0FA1 ARBA TELESKOPAI
Teisėjas ir našlė norėjo per teismą atimti mane nuo darbas, bet jau buvau bebaigiąs, kaip štai išgirdau krū
tėčio ir patįs buti mano globėjais. Bet atėjo naujas Sli muose šūvį. Numaniau, kad tėvas grįžta naihon, Paslė
džia, o tasai tėčio nepažinojo. Jisai sprendė, kad teismas piau greit savo darbo pėdsakus, pjūklą pakišau po pastoge
neprivalo kišties į šeimynos reikalus ir atimti vaiką nuo ir laukiau. Neužilgio ir tėtis parėjo. /
tėvo. Taigi teisėjas Thatchoris ir našlė turėjo nusileisti
Buvo piktas — kaip paprastai. Girdi, buvęs mieste
Tas taip seniui patiko, kad negalėjo susivaldyti. Grū ir nieko gero ten negirdėjęs. Jo advokatas jau buvo tik
mojo mane mušti iki pamėlinuosiant, jei negausiu jam ras, kad bylą išloš, bet Thatcheris tyčia' vilko tolyn, o jis
kiek pinigą. Pasiskolinau nuo teisėjo Thatcherio tris do mokėjo tai padaryti. Prie to dagi užvesiąs bylą antru
BRAHGUUSIS ŽMOGAU
lerius ir atidaviau tėčiui Jis pasigėrė ir pridirbo tiek syk, kad atėmus mane nuo tėčio ir sugrąžinus našlei. Ne
triukšmo, kad pateko belangėn ir tupėjo visą savaitę. Bet maža to pabūgau, nes nenorėjau daugiau civilizuoties.
Jeigu neturi mano katalogo, tai
Gyvenimo džiaugsmai ir linksmybės,
buvo pakakintas. Tėtis parodė, kad turi valią ant sunaus
Paskui senis pradėjo keikti viską ir visus ir keikė iš prisiųsk už 2c. pačtinę markę, o
laimė ir turtas žmogaus sveikatoje!
apturėsi didelį puikų katalogą,
ir gali jį pašokinti.
. J“ nno keliolikos metų Brooklyne-New York gyvuoja
naujo, kad kurio nepamiršus. Burnojo taipgi ir nepažįs kuriame rasi kainas geriausių Ar
Vienatinė ir Didžiausia LIETUVIŠKA APTIEKA
Atsėdėjus jam pestungę, naujasis teisėjas užsispyrė tamus žmones, nežinodamas nei kaip juos pavadinti.
monikų, Skripkų, Triubų ir dau
PROVIZORIAUS VINCO J. DAUNOROS
gybę kitoniškų Muzikališkų Ins
padaryti jį žmogum. Pasikvietė tėtį į savo namus, iš
Norėtą, girdi, matyti, kaip našlė dabar mane suras. trumentų.
kurios tikslu yra apsaugoti savo vientaučius nuo visokių
Taipgi čysto aukso
apgavikų išnaudojimo ir gydyti juos tikrai geromis ir
prausė, aprėdė, sodino su savim prie stalo, ir taip gražiai Jis dabar gerai apsisaugosiąs ir jeigu pajus, kad kas nori Šliubinių- Žiedų,
Ziegorių, Lenciū
pa ac Irnvingomis gyduolėmis nuo visokių ligų ir kūno sil
pnybių.
kalbėjo jam apie blaivybę ir dorą, kad senis apsiverkė ir mane paimti, tai jis žinąs tokią vietą, kur niekas manęs gų, Špilkų, Kolčikų, Kompasų auk
LIETUVIŠKA APTIEKA savo ilgų metų pritirimu
pripažino, jog visą gyvenimą buvęs kvailiu ir vėjavaikiu. neužtiks. Aš vėl pabūgau, bet tik minutai, nes prisižadė sinių ir paauksuotų, gerų Britvų,
išrado daugybę specijalisku gyduolių, sutaisytų iš švie
visokio skyriaus drukuojamų ma
žiausių ir geriausių gydančių medikamentų ir labai pasek
Dabar gi atversiąs naująjį gyvatos lapą ir busiąs tokiu jau kur nors būtinai prasišalinti iki to laiko.
šinukių, Albumų protretams, Is
mingai gydančių įvairias ligas. Tarpe kitų aptiekos san
knygų ir Maldaknygių,
delyje sukrautos ir gaunamos sekančios gyduolės:
žmogum, kad niekam nereiksią jo gėdyties. Maldauja
Senis nusiuntė mane pas valtį parnešti daiktą, ku toriškų
tik randam lietuvių kalboj.
Krauju. Valytojos....................... Il.to
gaivos
si nkatadšjifno.lSc. ir *5
tik, kad teisėjas paduotą jam ranką. Teisėjas atsakė, kad riuos jis su savim parsivežė. Buvo ten Žakas miltą, lašinią kokių
75 Nuo
Gyvaofita Bahamas
Nuo kojų nuospaudų..l*c. ir .25
Gražių popierių Gromatų rašymui
Nervu Stiprintoja,. . soc ir i ee
Nuo dantų gėlimo........................ to
Vaiataa dd Vidurių. 50c. ir 1.00
Nuo perialimo................................. *5
už tuos žodžius jis gatavas tėtį išbučiuoti, apsiverkė pat paltis, parako ir kulką, gorčius degtinės, pora marškinią, su puikiausiais apskaitymais ir
. ................. se
Kraujo Stiyrhnojaa.
Plaukų utipnntoja.... ,25c. ir .50
dainomis
su
drukuotais
aplink
N
uo
kuaužia.
*••••■
Wc.
Ir
M
I.inimenta* arba Rapcllerit... .25
sai ir jo žmona. Tėtis išsitarė, kad iki šiol žmonės blogai kažkokia sena knyga ir pora numarią laikraščio, į kuriuos
M
Nuo gerUta .kaudėjimo 2Sr
Nuo plaukų iilimo.....................
50
konvetrais, tuzinas už 25c., penki
SkiMiRa uraikoa_____ ISc. ir 1 se
Nuo Reumatiamo......... 50r ir 1.00
jį pažinę, ir teisėjas atsakė, kad tiki jo žodžiams. Senis daiktai buvo susukti. Paėmiau kiek valiojau pakelti, o tuzinai už $1.00. Popieros su pa
gimtiem šel kepenų....................... tS
Nuo lytiškų Ilsų..........*®c. ir 1OO
Šlakiu ufttnto).'..........
ie Nuo ouaulio..................................... M
Del ir. .r, u. aoKterio..
lot Nuo kirmtlių..................................... *5
užtikrino, kad reikalaująs tik užuojautos. Teisėjas tai sugrįžęs antrusyk atsisėdau pasilsėti ir taip svarščiau: auksuotomis kvietkomis 50c. tuzi
Anatarina. plovimui...
.ts
Antiacptikka moati*.
Tariu Teleskopų su paveiks
ta Nuo riduriavimo...
Nuo kotų prakaitavimo
pripažino ir vėl apsiverkė. Eidamas gultą, mano senis Pasirengęs iš čia pabėgti, pasiimsiu su savim šautuvą ir nas.
Oydauti
aumti.
................
.se
Ka.torijk dėl vaikų.
lais parodančiais Kristaus kančių
AntmepUika. mnila.
ts
Proikoa dėl dantų..
atsistojo, pakėlė ranką ir tarė:
smuksiu į girią. Kas dieną pasiseks nušauti, tai nakčia ir daugybė didžiausiais miestai
.5Oc. ir 1.00
Karpų naikintojas......................... 10
SpeeijaKika Tikrai Lietuviška Trtjanka Arba Trejoa Devynleroa 25e.
Žiūrėkite į šitą ranką, tamstos. Dabar galite ją suvalgysiu, kad tik nubėgus taip toli, kad nei tėtis nei sviete. Kas prisius $3.00 apturės
Teleskopų ir 100 paveikslų, o Te< Taippat ii
terųabentoa visokios lietuviško, gydančio, tolti, šaknį, ir t. t, kokio,
tik yra žinomo, ir žmonių vartojamos.
lįsti, Buvo tai ranka aršiausiojo meitėlio, bet dabar našlė manęs nesurastą. Jeigu tėtis šiąnakt pasigers, o leskopas yra naudingas tnrėt kožpriaitmtimo
katalogo au musų gyduolių aprašymais
name
name.
Štornikams,
agentams
JT kitoniška. Tai yra ranka vyro, kurs pradėjo kitokį tikrai žinojau, kad tai padarys, tai pabaigsiu pjauti skylę
ir pedlioriams parduodu visokius
per
laiškus arba asmeniškai duodame
Fenimą ir verčiau numirs,-ne kaip sugrįš prie senojo. ir pabėgsiu. Ir taip ilgai užtrukau bemąstydamas, kad tavorus labai pigiai. Reikalaukite
ir teisingus patarimus kiekvienoje ligoje.
(tėniikite mano žodžius ir neužmirškite, kad aš tai pasa senis ėmė mane šaukti ir klausė, ar užmigau, ar prigėriau visko pas tikrų lietuvį, o gausito Jaiųu jom.
yra juaų tveikata, tai tuojau, reikalaukite gyduolių, rašydami arba
atailankydami j tiel.Mjkų dpliešų.
teisingus
tavorus.
liau. Šita ranka jau gryna, galite ją suspausti, — nesi- kur.
VINCAS
J. DAUNORA,
W. WATPKT.TR
bijokit.
(Toliau bus.)
Brooklyn, N. Y. j
Avenara
Kampai North 4-toa gatvt,
113 Grand St.,
Brooklyn, N. Y.

MARK TVVAIN.

Tu mane
Iszgelbejail

BANK,

First National Plymouth National
BANK,
BANK.

nuo 5-to pusl.-

Dailės Draugiją,
kuomi gali pasitikėti “Nieks nepatikėtu
Jelga.
mas ją sumušti retruspek25.00
5 Kliu. J. Misi ne
kokius baisius skausmus turėjau ir kiek j
Jei imi vaistus, imk tokius, kuriais gali
25.00
— “
A. Jurgutis
tyvišką Lietuviu dailės parų
pinigų išleidau pagelbos jieėkodamas,
PLYMOUTli, PA.
pasitikėti
—
tokius,
kurie
yra
žinomi
— “ M. Auguli*
28,M
•
bet jos neradau, kol man kažiu kas ne
Kapitolas su perviršiu
2.5.t)‘l j
— “
J. Petravičius
dą Paryžiaus “Salon d’Aunuo seniai ir apie kuriuos žinoma, ka$l
patarė bandyti
50.00
25
J. Kuras
yra pagelbėję kitiems. Atsitikus kokiai
$165.000.00.
UŽDĖTA 1M4.
tonine” arba “Salou Intev50.00
7 “
A. Kaupas
nesveikatai plančią, gerklinės kremzlės,
25.00
18 “
V. Matulaitis
Severos
Šitoji Ranka prižiuroma
nationaU*” ir pasižadėda Liep. 17 per “Vilti“
ypatingai jai dar prie to esti kosulys,
KAPITOLAS
$100.000.0®.
700.0d
27 Blaivybės dragi ja Londone 25.00
tai geresnio vaisto nerasi kaip .
I Suvienytųjų Valstijų vaimas nesigailėti triusu tukins
-— Savitarpini1 draug. Lond. 25.00
Gothardišką
Aliejų
PERVIRŠIS
$250.000.00j džios. Meka 3 nuošimčius
parodos suruošimui.Bet gai
— Moterių draug. Londone 25.00
(8evera’s Gotbard Oil)
— Liet. kliubas Londone
30.00
la. Dailės Draugija ir iki šiai
nuo sudėtų pinigų. Galima
Severos Balsamas
— Sklenikoras Londone
5.00
Didiiauma ir saugiausia
Persitikrinau kad tai yra geriausias išRug.
16
Kun.
Matulaitis
Londone
25.00
dienai ant tos propozicijos
susišnekėti lietuviškai.
laikinis vaistas nuo reumatizmo, neu
— S. L. R. K. Amerikoje
130.00
Banka mieste.
— Kun. P. .lakstys
25.00 • Plaučiams
neatsiliepė.
G. N. Postlethwaite,
ralgijos skausmų, sustirimo, suputimo,
— “ V. Dargia
25.00
Šlubumo
ir
skaudėjimo
strėnose.
—
Vie

(Severą’s Balsam for Lungs)
Be šitų visų L. T. B. dar
iždininkas.
— “ V. Vizgirda
25.00
Moka 3 nuošimčius nue
nas žmogus čia taipgi turėjo sakusmą
—
“
J.
Kaulakis
*
25.00
bų, kurio turėjo tiesų tikslą
Mandagus patarnavimas.
nudėtų joje pinigų.
kojose per keturis metus, mėgino viso
Jis sulaiko kosulį, atliuosuoja
— “ B. žindžius
25.00
—
“
J.
Inėiiua
25.00
priminti kitoms tautoms
kių vaistą, bet jam niekas negelbėjo ir
skreplius, gydo skaudamus
— “ Remeika
25.00
tik nuo jūsų vaistų jam paelngvėjo. ”
Lietuvą, musų įstaiga labai
— “ V. Taėkuaas
,
25.00
irstomu ibbssi
plaučius, palengvin kvėpuoti.
Stauislav Gląb,
“ - J. Dumčius
25.00
daug prisidėjo ir prie kitų Rug. —
Kaina 50 centų
Nev Bessemer, Pa.
Kaina 25c. Didesne bonkelė 50c.
5 Kun. J. V. Kudirka
7.90
N. Petkus
130.00
JUOZAS CEPANONIS
darbų, kurie nešdami k i Spal. 2124 Kun.
Kun. Saurusaitis
6.70i
LIKTUVIS AOSMTAB.
Severos vaistai yra pardavinėjami aptiekose. Nesiduok, kad tau kas intoms tautoms naudą, nešė ją
30 N. W. Bučinskas
50.00
Lapk. 6 K. Pilėnas
25.00i
Parduoda Laivakorte* ir naažiu Pinigui į Viais Dalia Svieto
kalbėtų imti kokius kitus vaistus. Jai tavo aptiekininkas negali
ir musų tėvynei.
Mes čia
10 Ui Memoire’ą ir brošiūrų
greitai
pigiai ir teisingai. Apsaugo visokius daiktas aao ag
12.00
parūpinti, rašyk pas mus. Gydytojo patarimą suteiksim dykai.
turime mintyje “Tautų Biu pardavimų
nios. Vėd* visokias provas ir iidirba visokios dokumentas
1706.50
rą” ir “Tautų Sąjungą ”,
kaip čia Amerikoj taip ir Rusijoj, Vokietijoj ir Austrijoj.
Turėdami reikale visada kreipkitės pas savo tautieti, o bosite J
kurioms pradžią davė “Lie 1912 m.
užganėdinti.
27 p. Leonas ir p. Leonienė,
CcOiS RSP10S
tuvių Informacijos Biuras”. Saus.
Kaune
53.36
JUOZAS ČEPANONIS,
6 Kun. Dambrauskas, Kaune 133.35
Koks santykis yra tarp Vas.
276.00
Kov. 6 per ‘ ‘ Viltį ’
Edvvardsville, Pa.
32 Slocum Street,
“Liet. Inf. Biuro”, “Tautų
Viso
2100.20
Tel. Bell 9187—J.
Biuro”, “Tautų Sąjungos”
tik visiems trustams, tai žiu • kampe: Saliunininkas Va laikui “neapdžeksyti”. Už
L. I. B. vėdejas išaiškins 1911 m.
Išlaidos:
lėk, tavo kišeniuje neliko balas pasakė, kad jis spiau- baigiant posėdį, preziden
kitą kart.
Kov. 11 Krasos išlaidos
4.25
15 Aplinkraščiai
39.00 vei centas.
Oi tie trustai, ja ant musų unijos ir nieka tas paklausė: Ką darysime Tiloras Lietuviškas Agentas
Toksai maždaug buvo L.
15-31 Aplinkraščių išsiuntin. 50.00
DR.ALEX. O’MALLEY.
trustai! Kad jie saulės švie dos į ją neprigulės. Ugi sa- su tokiais, kurie neužlaikys
I. B. veikimas iki šiol. Koki Bai. 10 Tautų kongresan Londone
KroaMkij nemį tr specialią vynj ts
L. T. B. užrašymas
26.80
Taip ne liunininkas Kiškis kuo ge- šio musų nutarimo, t. y. da
yra jo plianai ateičiai? L. T.
moterų ligų.
1-30 Krasos išlaidos
5.50 sos nesulauktų 1
Išgydymas rupturos su ehemiikų—
Stamp. popierą
0.00 viens geidžia iš tikros šir resnas, kad jis iki šiam lai lys
biznį su “apdžeksyB. veiks ir ateityj toj pačioj Geg. 2019 Akto
sutabiviaas
2.50
»»a
8MUL
21 Akto registracija
3.75 dies, bet neatsižiurime, kad kui neprisirašė į uniją? To tais ? Dešimtį dolerių ‘faij pakraipoj, kurioje iki šiol
bx n&io — a* opnaeuoa.
23 Aktoviza
3.75
vienas
veikė: rūpinsis sisteinatiš
1-31 Krasos išlaidos
6.50 ir lietuvių tarpe dygsta trus lių ir į tat panašių įnešimų nos*’, — pasigirdo
Ofisas: 158 Os. WasUogtsn M.,
4 Už darbus ant rašomos ma.
WILKBS BABBB.
tai. Paimkime nors ir mai- buvo apie dešimtį, ir visi bu Įtaisas. Patvirtinta! — suri
kai, nuosekliai priminti pa Birž.
šinos
8.25
Kur
lietuviškai kalbama ir raėoma.
1-30
Krasos
išlaidos
4.50
nierių uniją, — argi čionai vo padaryti su riksmu ir ko kiti, ir tuomi posėdis už
sauliui Lietuvą, parodyti ki Liep. 8 Ui darbus ant rašomosios
Prisiijsk 2e. pačto markę o aptarėm
Kada atsiradome
mano iliaatriuoti) knygelę apie rupturos
8.60 ne t rustas? Pirma, kolei ne trepsėjimu kojomis. Išrodė, sibaigė.
toms tautoms garbingą Lie mašinos
ir liūdijrnms mano išgydytu
20 I memoire ’o laida (prane. ir
ir
U*
tuvos praeitį ir vargingą angliš.
buvo
pripažinta
“
komitė
”
,
kad
tie
žmonės
ne
žmonės
lauke, tai ant visų buvo ma tavaitėil Jei norit tusėt lengvą ir lai pacijentę; viatems Sfmčbinią dykas,
kalba)
565.00
į savą tevyną ždetensą “ kao prisiiys adresų.
25-30 Atstovavimas Tautų Kon
tai į uniją galėjo įstot tie, esą, ne lietuviai, bet tiktai tyt užganėdinimas, kožnas mirgą ketoną
dabartį, išrodyt i kitų tautų grese
Londone
250.00
boti aoteriaasta atvažtevf'
1-31 Krasos išlaidos (inemoir’u
Tarka*, ts* kreipkis tieaiog pai
kurie norėjo, o jau šiandien laukiniai indijooai, suvaryti statė ir putė savo krutinę
lietuviams padarytas ir te
siuntinėjimas)
48.73
O. Bsrtako. Jia tew «teooM» gw
dalykai kitaip virto. Šian į kokį tvartą, rėkauja, trep pirmyn, pasirodydamas tuobedaromas skriaudas, — Rugp. 3 Už darbus ant rašomosios
o <fa ofiaa: riea* Boamašinos
.
3.00
žodžiu L. I. B. stengsis Va - 22 II Memoire ’o laida
dien gyvenantis tarp mai- si ... Kada visi įnešimai pa įni, kad tai jo, o ne k#o keno laivakortes } viaaa paaaatto dalia aat
332.00
1-31 Krasos išlaidos (meiuoir'a
karų. Europoje sutverti prie
Mierių, kokį tu nei turėtum sibaigė ir mažuma aprimo, šios dienos nuopelnas tiek įso Bastei h- gsoMaustp laivę *» sl “PAVASARIS’
siuntinėjimas)
52.25
pigiausias kainas. Btenėaaiao pūgas kr
lankią Lietuvai visuomenės Rpgs. 15 Spauda ‘ ‘ Sketch of the
amatą: ar tai kurpius, ar siu- kuopos pirmininkas užklau- svarbių dalykų nuveikt. Tie iėmhioaM aat afliefikaatikų. ^rupi
Išeina kas arenai. Nao ge&ažto
”
120.00
lio. Parsamdome ketefvi'ama
nuomonę. Šio tikslo atsieisi Lith.20 nation
Brošiūrų išsntntinėjimas 37.50 i vėjas, ar sahnnininkas, ar|aė: ką daryt su tais, kurie sa, ir buvo kuomi didžiuoKrasos ir raštinės išl.
8.70 I bučeris, ar barzdaskutis, ar iki šiam laikui neprisirašė i
nakvynės ir Ntaftiamo kiakvteaam mčnesto 3nr NaujiĮ Mietų ksamui L. I. B. 1) naudoms pla Spal. 1-30
ties, nes nuo šios dienos uni dėt
0 Už darbus ant rašomosios
visokias svarbia* tintas oHykg.
nuoja tikt 75 kap. Lietuvoje, už5.25 dailydė, — visi ir visi būti uniją?
čiais jau sustiprėjusiais ry mašinos
Visi ir iš visų šalių jos kuopa uždėjo dar didės
sicayįe-gi, 1 rublis. Robkcijos
x
GEO.
BARTAŠIUS
17 “Am. Ex. “ už memoire’ų
šiais su daugybe įtekmingų pasiimt,
kun. Kaupai
15.00 nai privalo įsirašyt į unijos suriko:“ Reikia apdieksvt!” nę leteną ant savo brolių lie
adresas:
Agentas,
17 Siuntinio 'apdraudimas
8.50
laikraščių Europoje, 2)
Nekurie šaukdami net kepu tuvių, kaip kad uždėjo rusas
1-31 Kraaes ir raštinės išl.
23.73 i rustą. Jeigu nenori prigulei
241 Iroo4way»
Si Uostau Mass Kaunas,
Šosseinaja,
2 Spauda brošiūros “La Na
Spausdys “Le reveil natio- Lapk.
res
pakėlė,
nes
veik
visi
ant
į
vietinės
kuopos
uniją,
tai
ant
degtinės
raugalo
savo
tion Litkuanien ’ ’
94.00
555 Broomestr.,
Nev Yod CMgr “Pavasario” Redakcijai.
nale de Lithuanie” (tautiš
5-12 Brošiūrų- išsiantiaęjimas 20.00 kuo greičiau neškis iš to galvų turejo. kepures. Netu monopoliu, nuo šios dienos
spoua^teins- .
31.00
kas Lietuvos atgimimas)—- Gruod.1-307. Už
ką tai tie mainų karžygiai sutvėrė teoo<MM>»aoiBaH oao.
Krąsoe ir raštinės išll.
43.50 miestelio, nes netiktai ką rėdamas supratimo,
mokslišką težą apgintą šie
Viso 1931.40 duobos gali prastot, bet da reiškia “apdžeksyt”? aš pri savo brolių tarpe t rustą pa
REKOMENDUOJAME MUSU NAUJĄ AUKSINI 23
met “Ecoles dės Hautes 1912 m.
bokis, kad ir sąnariai išeitų ėjęs prie vieno šalia stovin noje to žodžio prasmėje. ArAKMENŲ GELŽKELIO LAIKRHDKLL
A akutei a t, paauksuoti ir kitoki su 28
Etudes” Paryžiuje. 3) Da Saus. 1-31 Brošurų siuntinėjimas 21.70 sveiki. Žinai, kas tai yra čio žmogaus, paprašiau pa gi tai ne nuopelnas? Lupk,
Vas. 4 Už darbus ant rašomos ma
akmenimis, parduosime 10,000 vadinalyvaus taikos kongrese Že šinos
6.50 trustas lietuvių tarpe. Vie aiškinimo.
Šis atsakė, kad engk, kiek galėdamas, nes
mp “Accuratus’’ laikrodėlių tiktai na
1-29 Krasos išlaidos
13.25
85.75 žėlną.
Tie grąžys taikrodėteu
nevoje. 4) Taisys paskaitas Vas.
Kov. 1-31 Spausdinių stentinėjimas 8.75 ną kaitą teko man būti mai- nei vienam iš “apdžeksytų” tai tavo brolis lietuvis-kata
puikiai išrėžyti, dubeltavi lukštai, ge
rai laiką rodanti, labiausiai keliauninką
apie Lietuvą “Eeole dės Bal. 7 Už darbus ant rašomos nraš. 4.25 nierių unijos susirinkime. neturime mes jokio biznio likas, o juk žinai, kad iš tar
Bal. 1-30 Krasos išalidoe
7.10
naadejami, kurie turi daboti laiką, mo
Ilautes Etudes Soeiales” Geg. 1-31 Krasos išlaidos
5.30 Iš pradžios, kol buvo renka duoti. Vadinasi, pas barzda po lietuvių katalikų
teriški ir vyriški, gvarantuoti ant 20
šernai
Birž. 1-30 Krason išlaidos
4.70
metą.
Tikrai grąžąs laikrodėliai, ne
(p. J. Gabrio kursas jau ap Liep. 1-31 Krasos išlaidos
6.05 ma mėnesinė mokestis, tai skutį neturųpe barzdų skus- jau slysta
Dievo prisaky
gėda bus nei draugams tek; parodyti.
Jeigu nori turėti gerą dziegorėlį, tai
garsintas mokyklos progra
šiokia—tokia ties, į “apdžeksytą” sa ba mas apie “artimo” mei1
1909.00 dar užsilaikė
štai musą pasiūlymas: Męs nusiąstme
me: la nationalite Lithua
šitą laikrodėlį kiekvienam C. G. D. «ž
itą
neturime
eit
gert
ir
t.t.
Tau
matyt
yra
artimesnis
tvarka,
bet
pasibaigus
rinkĮeiga
2169.20
$5.75 ir ekspreso kaštus dėl peržiūrė
nienneį. 5) Dalyvaus Tautų
Išeiga
1909.00 levai
jime. Jei nepatiks, nemokėsite aei oeakuopos prezidentas, rNa, o jeigu nėra kito lietu svetimtautis, žydas, anglas,
to.
Męs riskuojame viską.
Auksinis
koncertuos Paryžiuje su Liet. Tnf. Biuro ižde lieka
200.20 užklausė, ar neturi kas ką Aio panašaus biznieriaus, ką ungaras ir kiti, nes jų p.,
randinėlis deudasi dykai su laikrodžiu.
Adresas:
lietuviškomis dainomis kaip
gero įnešt unijai? Tuojau iš tada daryt?—užklausiau.— vengi, bijai; bet savųjų ta-EXCELSIOR WATCH CO., DEPT. 905, CHICAGO, ILL.
šiemet dalyvavo. Tai arti
Eik
nors
ir
pas
žydą,
—
ga

pe
vieton
meilės,
vieton
ati

lisų kampų prasidėjo įneši
miausios ateities L. I. B. LIETUVIŠKAS TRUS mai, bet kokie! Viename vau atsakymą,—by tik “ne- tikimo sėk neapykantą, buk
permatomi dalbai, bet bekampe suriko: Vyrai! ką da apdžeksytas”. Bet paskui, žiauresniu už žvėrį, tuomet
TAS..
abėjo gyvenimas suteiks ne
lysime su barzdaskučiu kaip patyriau, tai tame lik užsitarnausi tikro karBell Telieptose
Dickinaon 3757 W.
maža ir kitų .svarbių musų (Nuo Redakcijos. Mums Strazdu, kad jis nenori pri- miestelyje randasi keli biz ygio vardą.
neteko girdėti, kad mainietautai darbų.
Mainieriu Draugas
gnlėt į uniją? Antrame nieriai žydeliai ir jie iki šian
Skaitlius L. I. B. narių — riai verstų biznierius pride
rėmėju žymiai išaugo nev ei- rėti į jų uniją, todėl 'buvo
»int į aštrią ir stačiai liekni įstabu skaityti šitą raštelį.
Pirmutinė lr vienatinė lietuviška gydykla,
tu lišką tūlų “veikėju” ’-on- Tikimės, kad jis bus ir skai
įrengė tikras lietuvis daktaras Ignotas
Stankus. Čionai priima ir uBalko viso
tr.p agitaciją.
„ . tytojams įdomus).
kius ligonine dėl darymo operacija ir gydy
Skaitlius L. L B. narių rė Tankiai duodasi girdėt
mo visokiu ilgu. Dėl ligoniu yra (taisyti
pulkus ruimai su visokiomis vlgadomb Ir po
mėjų siekia dabartės apie nigojiniai ant visokios rų
priežiūra peties daktaro Ignote Stankaus.
pusantro šimto; jų t.irpe šies trustų, kad jie mus iš
Pritaiso tara tikras valgymus dėl kožno ligo
nio. Tame llgoubatyje randasi puikus Mevienas garbės narys kun. K. naudoja, vargina ir neduo
dlkallškas Cllnlk&s su visokiais bran
A
giais prietaisais, kaip lai: aptieka ra bran
Olšauskas, “Saulės” p;emi- da žmogui prasigyvenk Vie
giomis gyduolėmis, visokie bistrumentel da
n i tikas, du amžinu nariu ni rugoja, kad valgomieji
rymui operacijų, brangios elektriško* maginoa, su kuriomis galima permatyti visą žmo
kun. Dambrauskas “Drau produktai, kaip antai: mėsa,
gaus kaną, mik nukopei lr tt.
Vyrai kurie žada apsivesti— vyrai Hgoti
vyrai kurie badams
neprotingi dasileida perviršumą—vyrai nnsilpnei. nerviški, sunaikinti
gijos” redaktorius ir kun. miltai, druska, cukrus ir k.,
DARO VISOKIAS OPERACIJAS.
ir kurie sulaukie amžio, katram negale pylnai ooudnoti priiainama
Bu durynra operacija ant imsies Išgydo: nno sunkumo, nrgMčjlnio
ačių
trustams,
kaskart
eina
gamtos,
—
vysi
tie
vyrai
tur
pareikalauti
viena
Ik
tu*
knygų.
N. Petkus (Amerikoje).
gamun, »;»i ne vyrai lur
kvėpuoti per uosj. skaudėjimo gaivos, greito pailsimo, tankaus peršalimo
sava sveikata, keip jie įgauna
Ta knyga pasakis keip vyrai sunaikin sa
sa stogam ia ir tt. Bo darymu opera eitu ant gei klės išgydo: nuo skaudė
Drąsiai galime sakvti, jog brangiu ir brangyn; kiti,
švęsti budame tame padeime.
.
ligas ir kodiel jie netnr apsiv
jimo gerklės, ddiavte'O burnos, saaao koaullo, sunkumo tr negeru jausmu
Ta knyga teip-gi pasakis suprantamoje kalboje keip
gerklėj ir burnoji uikibimo balso, vargingo lr nespakaino nrtegojhno Ir
prie L. T. B. priguli žiedas kad darbo įrankiai ir sprovyrai kurie tur Užnuodl|ima kraujo, arba syflll.
kitokiu visokiu nelaimiu, kurios paeina nno gerklės Ilgu Daro visokias
V.-Ws
Triperi,
arba
gonorrrioea,
Muailpnelma,
Abel

lietuvių apžviestunijos, kaip gamoji medžiaga, kaip antai
opereeljee aet vMurtu. kaulu, koju, ranku, augančiu visokiu guzu ir vi
na
pragalktl
Opeku,
Pragalktl
gyvybes
•ky

sokiu lytišku uastkreblanui Ilgu.
.
at;
4)V
o
mainose,
neįperkami;
kiti
šti m o, Naktiniu* nubeglmus, Rheuma-dvasiškosios taip ir svietiš
TŪKSTANČIAI PADĖKAVONIŲ UŽ IŠGYDYMĄ.
tlzmn, Organlkka* f*g*s, Rytva, Kopaevee,
O
Vlra padekaroaiu čionai sulaipinti yra nagallma, bet keuaa, tu paveUjtran pačln
vėla,
kad
farmeriai
savo
lau

kosios Lietuvoje ir Ameri
Pualea Ir 'niektu Itgaa, gali bot galiatinai
pacientą, čtoeal talpinama:
išgydyti sava nuomuaS. privatnai ir slapta, ta ain
Pranolakua Lrbaltls, Camp 10, gsstarvilla, Wla r«so taip —Oe'dctinaa daktare
koje, be to ir keli žymus kų augalus, neatsižiurint į
Ignotas Hrankna, valatna Jura jan baigta Ir Jaečlnoe visiškai s. erki^ Sird ngal Mkasoiais kaštais.
<
Jn Tamlatal nl gema gydaota Ir a* taip lamą preką. Jns mane frgidrt nno taip bjanTukulanflet vyru vtrvvi save tobulą sveikatą, spėkas
rloallfos Iri taip trumpą I alką. Vardą Tamlslėa aa platinsią tarpe vtau rave natfatesvetimtaučiai, k. a.: kun. šiometinį gausingą derlių,
Ir stiprumą per paaplbą taaalmmron Jtlre kvantu v* li
■a tr nlpnomeMM kokiai ilgai aa rlseonH s Mik vi nos prie jnsn
nio. Ir talpina Mara trkrua ■lapėbaa. kurias vyvaa tori
Aa, Jonaa C. Sleproaaa, p. O. Boz O, Depot Harbonr. Ont Caaada, jančlnea 'laiš
nepapigina, bet priešingai
A. Krba rnorayietis ir k.k.
kai sveiku, daugina žyduolio net>ereikalaii)a, latarta širdingą ačm.
(Inoti. NetreStkiet sava pininm mokindami ui prastus,
bevertis, valetas ibi kaiaik Bięsaahattlmlknmą/1
PASEKMINGAI GYDO LIGAS.
z Miela yra mums čia tarti krauja kainas po senovei.
pa.akis koltai ji>a kentėti ir keip ealat rali u t Inai Mary
Nne reumailmno, skaudėjimo ir gėtlmo sąnariu, kanlu, strėnn lr šo
dyti. Atmln k. ter ta knvira yra durniams VTSAJ DTK AI.
nuoširdų ačių visiems tiems, Visur, kur tiktai ueatsižvelg
ną; nak lėtėjimo ir nedirbimo viduriu, išbėrimo, kūno nleClejteio, viaokiu
Mąa uimokara tr peHra BrsMk sakale aeva verda, pe
spuogo, dedervinių, slinkimo plauku, galvos skaudėjimo, nuo širdies II.
varde Ir adresą ant Mo kupana le Uaiuak ji raueu Šendena.
kurie iki šiol rėmė musų si, tnistai ir trustai... Žo
gos, inkstu, planSlu, kepenų. Kuo Višakiu nervišku Ilgu, nenraigijos,
drebėjimo sąnandu, nemlegnjlmn tr Išgąsčio, nuo greito nuilsimo Ir sun
įstaigą ir tikimės toliau ne džiu, gyvename trustų vieš
Kuponas dykai jautos knygos.
kaus kvėpė
rėpevimo, peršalimo Ir vlnnktn sloga. Kuo visokia irMkrefinmii
lyta kn ligų ir visokiu kitokia nusilpnėjimu sveikato*. Taip gi nuo vlsoatsisakys ją rėmę, juo la patijoje. Kaip Rusija savo
Siusk Ji Asndsns.
kia i šoteriiku Ilgu, skausminga ir nrrėgnlinrlška mėnesiniu, baltųjų te
kėjimą ir gumbo Rgu.
biau, kad L. I. B. įgydamas žmones išnaudoja monopo
DR. JOS. U9TKR A CO.
VM llganlal kreipkitės pas daktarą TgnntąFtankn ypatiškai nrba laiš
L 105 22 FIFTH AVE.. CHICAGO.
vis stipresnius.ir platesnius liam ir akcyžėmis, taip čio
ko beakiromo, kaip toli gyvenote Amerikoj, Anglijoj, Kanadoj ir kiteae
Godotini: Al an nMr.teresuotaa jueu paaiullmlnul dykai
šalyse, o apturėsit širdingą rodą ir pagelbą. Neklaidžlokit, bet tiesiog
ryšius įvairiose Vakarų. Eu nai turime atiduot viską
kiunstoa keyr<ie Ir norėčiau, jog jn <* *
rašykit arba atvažiuokit ypatiškai ant šito adreso:
vieną ii teo knysu.
ropos šalyse, turės padidin.- trustams. Sunkus tai gyve
Dr. IGNATIUS STANKUS, M. D.
Vardas Ir pavardė......................................
nimas tokiose sąlygose. Ro
ti savo veiklumą.
1210 So. Broad st., Phiiadelphia. PaOttlso
) Nuo 9 Iki 1 po pietų Ir auo 7 iki 9 vakare.
L. L B. vedėjas J. Gabrys, dos čionai Amerikoje tas
Valandos Bubėtoms per visą dieną. Nedėliomis nno 1 idd 4 po platu.
Stejtaa
Iždininkas J Kučinskas, doleris nėra taip brangus,
Raštininkas P. Banys. bet paėmęs pėdę, apsimokėt

W. F. Severą

Co.

TJL

1.
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SENI VYR
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000
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Dr. Stankaus Gydykla.

Traukinys susiskaldę. '

SENIAUSIA. TAUPYMO
Praeita savaitę ties Mest- Į
jport’u, Conn., susiskaldę
>• I w
Springfield’o greitasis trau
kinys, einas iš Hartford’o į
F;
!>Te\v York’ų. Jis iššoko iš
y, ežių ir įvažiavo i griovį.
Keturi vagonai visai susi
Kun. F. B. Serafino vardu- 'daugybė žmonių pažiūrėti į daužė, užmušdami aštuonis
nepaprastų reginį.
ves.
žmones, tarp jų penkias mo
Manoma, kad miestas bus teris. Keliolika sužeistų.
ĮKURTA 1867 M.
Spalinio 4 d., šv. Pranciš
apvalytas nuo paleistuvingų rpral,p iniu važiavo finansų
kaus dienoje, Visų Šventųjų
S. E. Cor. S. Clark and W. Monroe Streets
vietų.
Bet
ar
ilgam
f
ministeris
Fvalikliu
M
c
į
mokyklos vaikai surengė ne
Veagh, bet išėjo gyvas iri
tikėtų pasveikinimų savo
Taupymo Departamentas
sveikas.
(Tąsa nuo 1-o pusi.)
klebonui, kun. Pranciškui B.
Serafinui. Apie treeįų va vo itartas senio Plaušeli-j Ettor ir Giovanitti byla.
Priimam Depozitus pradedant nuo VIENO DOLERIO ir dau
giau,
už kuriuos mokam 3 huošimčius ant metų, kurį pride
landų popiet jie iškėlė dai midt’o suims Ray Pfand-į
dant kas pusė metų.
Byla
Etter
’
o
ir
Giovanitti
|
lias ir d* klaniacijas. Klebo semidt’as, teeiau iš jo pasi-!
Atdaras Subatos Vakarais nuo 6-tos iki 8-tos.vai. vakaro.
nui ypač patiko dainavimas: elgimo negalima buvo nu gali užsitęsti ilgiau, ues sun
Real Estate Departmentas
“Si xka gyventi žmogui ant manyti, kad jis butų atlikęs ku gauti prisiekdintųjų tei
sėjų.
Iš
350
patrauktųjų
tar
svieto.”
toki nežiiioniškų darbą. Be liauti teisėjais tik keturi te- įą| i’erka ii* parduoda propertes ant komisijos; iškolektuoja
Solenizantui pasveikini ko jis pats neseniai reikala
..... .
.
P’ randas ir prižiūri propertes; parduoda gertos vertės
tės morgieius;
mus asmeniškai sudėjo ku vo, kad jį suimtų ir ištirtų, įpripažint! abiejų pusiu \ er- gi į skolina pinigus ant įtaisytų savasčių (properčių).
1•
VI*'1ars būti jais, o reikia jų
nigai: V. Taškunas, A. Ežer ar jis ištiesų
kaltas užmuši-!
gauti 12
skis, A. Kaupas ir kaimynas mo ar ne. Bet neesant tikru į
slavokų kunigas Gotsehall. prirodymų, prokuratorius Senosios. kampanijos fondo'
-NAUJA KNY GAtardymas.
atsisakė jo traukti tiesom Į
Moksleivių suvažiavimas. Bet štai 7 spalinio rasta išei- ■
Amerikos visuomenė atidų
Rugsėjo 28-29 - d. “Auš muiluose nameliuose įmestų j turi užėmę nemažai einantis
ros” svetainėje atsiliko lie Į mėšlų kruvinų chaki uniforl dabar tardymai 1904 m. rė
arba šv. Raštas išleistas.
tuvių moksleivių suvažiavi mų, kurių Ray nešiodavo Į pUk. kampanijos. Tuomet
< ! Tik vienas šitas šventraštis yra
mas. Dalyvavo jame apie 20 darbe. Tuojau suimta vyru prezidento kandidatu buvo j
katalikiškas.
moksleivių.
Entuziazmo, kų, ir įmesta į kalėjimų, kurį Roosevelt’as. Tyrinėjama,
kaip rašo “Lietuva,” nebu dabar saugoja padauginta kiek ir nuo ko Roosevelt’as,
Kaina $2.00, Su Persiuntimu $2.15
vę. Vyriausybėn išrinkta: sargyba, nes šerifas bijosi, gavo pinigų savo priešren-1
Mahanoy City, Pa.
Adresas:
Petraitis prezidentu, Drau kad įniršusi minia neišvilk-1 kamiemsiems kurstymams,
Rev. S. Pantieaius, Shenandoah, Pa.
gelis raštininku, Sinkus iž tų Ray’o laukan ir nepakar- Liudininkais buvo dideli fiSiulija geriausį būdų įdėji- < i
dininku, Biežis redaktorium, tų. Gubernatorius Deneen nansistai, kaip Morgan ir ki
Gugis, Mikolaitis ir Bučins vra pasirengęs pasiųsti mi ti- Spalinio 4 d. pats T. Roo mui pinigų ir lengviausi bu- i į
dų iėaimokėjimui mortgadžių &
kas literatiškan komitetam liciją saugoti kalėjimo.
sevelt’as buvo klausinėja ar vekselių, pigiau kaipo <I BLAU BANKING HOUSE.
Naujo susivienijimo organu Senis Pfanschimdt’as bu mas tris ir pusę valandos.
' mokant taupimo fondams.
O Seniausia Lietuviška Banka Scrantone
busianti “Laisvoji Mintis”, vo gan turtingas farmerys.
ir visoje Aplinkinėje.
Męs mokame nuošimčius x
Agentūra Laivakorčių ant Geriausių
kurioje moksleiviai gaus sa Jis turėjo apdraudęs savo
į ant visų taupinimo depozitų
Siunčia pinigus kas dien į visas dalis
ir prlgelbsime jums įgyti navo reikalams keturis pusla gyvybę 20 tukst. dolerių.
a vie to; taip-gi perka ir išmaino visoRedakcijos
Atsakymai
mas.
pius. Moksleivių skyrius va- Menama, kad sūnūs pasige
kius pinigus.
Išdirba visokius d«ku
mentus Amerikos ir Lietuvos teisn.oose.
Pradėk su mums taupimo
dįsis “Jaunimo Sapnais”. dę senio turiu ir užmušė vi
ii
Ofisas atidarytas kas dien nuo 8-tos
U ryto iki 9-tos vai. vak.
Išsirinkimas
“Laisvosios sų šeimyną, kad niekas ne P. S. Biežiui, Chicago. ■ rokundaa ir susipažink.
Nedėlioję: uuo 10-tos iš ryto iki 5-tai
Minties” organu parodė ga pastotų kelio paimti jam Apie tamstų suvažiavimų i
valandai vakare.
D. M. OR« HAM, prez
lų gale, ko kaikurių valpa- vienam visa palikimą. Nese yra paminėta vietinėse ži
D. P. GUINAN, Sekr.
BLAU BANKING HOUSE,
raisiečių atskala norėjo. Kai niai jis norėjo-vesti kaimy niose. Jaunos moksleivijos
218 Lackawanna Avė.,
Scranton, Pa-.
TELEFONAI:
Naujas
303
— BeU 384
kuriems valparaisiečiams ne nę, bet tėvas nedavė pinigų. glaudimosi prie “Laisvosios
/
patinka tikėjimas — ir jie Už tatai sūnūs labai pyko. Minties” negalime pagirti—
prisiglaudė po bedievių Jaunas Ray turi tik 23 me todėl ir netalpiname tams
tos atsiliepimo.
“Laisvosios Minties” vėlu-* tus amžiaus.
ku. Lai sau laisvai “sapnuo
Nepraleiskit Šitos #Naudingos Progos!
-A
ja” laisvamanių draugijoje!

VIETINES ŽINIOS

THE HIBERNIAN

8avininkas ir Fabrikantas Geriausių
“LIETUVIŠKŲ—LENKIŠKŲ VAISTŲ.
I

GENIAUSIA
GYDUOLĖ:
NUO
STRĖNŲ SKAU
DĖJIMO. DEGI
MO KRUTINĖJĘ.
GALVOS SKAU
DĖJIMO,
KATABOS,
U28ISALDYMO.
NEURALGIJOS;
NUO

BANKING ASSOCIATION

••

•V

1

11

Banking
Trust

Company,

į [
į!

SKAUSMO KR”

TINĖJE NUO

PATRŪKIMO
AZMA ARBA

DUSULIO
STYVUMO
SPRANDO
SKALDĖ J Iii t
iONUOSE
RANKŲ IR
KOJŲ.

GERKLĖS

SKAUDĖJIMO.

Ypatingos Gyduolės.

h

ALBERTAS G. GRABLIAUCKAS,

Cor. Elm & Main Str.,

TfiMYKITE LIETUVIAI.

Kelionė per jūres. Tūkstančiai
tūkstančių mūsų tautiečių ke
liauja į prigimtą šalį ir iš tenai
atgal į Ameriką, o visi labiausiai
nžganėdiuti, kurie perka laivakor
tes pas:

Laikraštininkų suvažiavivimas.
Rūgs. 27-29 d.' Bismarck’o
Lotelyje atsiliko trečias iš
eilės Amerikos lietuvių laik
raštininkų suvažiavimas. Da
lyvavo atstovai sekančių
laikraščių: “Lietuvos”, “Ka
taliko”, “Vien.
Liet.”,
“Laisv. Minties”, “Tėvy
nės” ir “Dagio”. Buvo ir
-“Kovos” reporteris. Iš nu
tarimų bene svarbiausiu bus
ištirti sąlygas lietuvių daly
vavimo pasaulinėje parodo
je San Francisco’je >915 m..
Komisija tų dalykų ištirs ir
praneš visuomenei už-šešių
mėnesių, argalima bus lietu\ iams dalyvauti parodoje ir
kiek visas reikalas atsieis.
Suvažiavimas pasirodė, jogi
pirmųjų dviejų suvažiavimui
nutarimai nėra beveik nei-l
kiek pildomi. Praeitų metu
komisijos nieko nenuveikė,
jšėmus statistikos komisiją, Į
kuri surinko šiek tiek me-Į
džiagos, bet jos nei nepradė '
jo tvarkyti.
Uždaro nedorybės lindynes.

Valstijos prokuratorius
AVayman pradėjo praeitą sa-'
vaitę valyti miestų nuo pa- i
leistuvių. Tapo išimta 135
varantai prieš netvarkos na-l
mų užlaikvtojus. Išpradžių ;]
manyta* kad tai tik taip sau I
juokais daromi gązdinimai. |
bet kuomet “raudonųjų
šviesų” apskrityje policija
pradėjo krėsti vienus namus i
po kitų, kilo panika. Buvo!
tai naktį iš pėtnvčios į suba
tų. Gatvėse staiga pradėjo
rodyti es pulkai gaudomų
moteritj si^nešyriais. Subėgi

NEW CITY SAVINGS BANK
0F CHICAGO, ILL.

Miestas Gary neseniai prasidėjo, nes tik 5 metai, bet taip
smarkiai pradėjo augti ir didinties, kur ir tavo Loto Kaina sy
kiu užaugs į trigubus pinigus. Miestas Gary yra geriausia
vieta gyvenimui, darbui ir bizniui. Nes ten budavoja didžiau
sius milžiniškus Fabrikus visame sviete. Iš kitų miestų kraus
to visokius fabrikus į Gary, Ind., Miestų. Nes ten yra geriau
sia geležinkelių ir vandenų traktai parvežimui ir išvežimui vi
sokių Fabrikų tavorų.
Dabar męs parduodame Lotus arti tų didelių Fabrikų visai
pigiai, kurių kitais metais nei už dvigubus pinigus nenupirksite. Lotai po $300 ir augščiau, $50 įmokant iškalno, o likusių
sumų po $10 ant mėnesio, taip kad kožnas darbininkas leng
vai gal įgyti sau prapertę, kad senatvėje nereiktų kitam randos mokėti. Kas pirks Lotą, tam visas kelionės lėšas apmnkam. Del platesnių žinių kreipkitės ypatiskai arba per laiškų
ant žemiaus parodyto adreso:
*
GARY INDIANA REAL ESTATE INVESTMENT

Chas. Žakas & Co. (1^)1817 So. Union SI., Chicago, III.

BANKINIS NAMAS

DRAUGO”

4601=3 Ashland avė., Chicago

SPAUSTUVE

]

[

Plymoųth, Pa.

. A. Norkūnas,
Vienatinis Lietuvis Išdirbėjus
visokiu ženklu
draugystėm, o ypatingal: Jįokafcdu

guzikučiu

Joną Nemeth'ą

Man pavestus dar
bus atlieku artis
tiškai.

M. A. Norkūnas

3 N. MAIN ST.,

WILKES BARRE, PA.

meta-

liavu, ammriiotu
ir padengtu crilųloid’u, žarpu, Vė
liavų ir Karunu.

O kodėl? Nes turi gerų prižiarėjimų, parankių kelionę, kad tartum kaip ir pačios kompanijos ta
tų pirkę laivakortes. Siuntimas pi
nigų greičiausias ir pigiausias pasaulyj.

162 PROSPECT SL, LGTOCE MAS

DYKAI $100.00 ir ‘
lAuksinis Laikrodėlis

_______________________________ ____________________ ____________ji_

Geriausias būdas ir proga trumpu laiku suezedyti ir
padvigubinti pinigus. Važiuok ir pirk Lotą Naujame
Mieste GARY, IND.

n

. Jeigu gurgate užsiBėtiėjasiomis ligomis nuo kurių negali pagel
bėt nė daktarai nė ligonbuėiai, arba paslaptingomis ligoms, apraiykit man savo nesveikumų gerai ir aiškiai (be užslėpimo) nes
čion eina nu tik apie tavo sveikatą, bet labai tankiai, ir apie tavo
gyvastį (Atsiminkit, jog kiekvienas garbingus daktaras užlaiko pa
slaptį kaip ant išpažinties). Užtai nesigėdyk ir nebijok, rašyk tei
sybę, o mielai suteiksiu rodą ir prisiųsta geras gyduoles pagal tavo
ligą su nurodymu kaip reikia jas vartoti, ui prekę labai mažą. Rei
kia rašyt laiškus stačiai pas mane pridedant visados 2c. markę ant
atsakymo, nes kitaip negausit atsakymo. — Teipgi męs reikalauja
me gerų agentų kiekviename dideliame mieste ir jų aplinkinėse.
A.gentai nuo Lietuviškai-Lenkiškų gyduolių gali uždirbti nuo 50
doL iki 150 dol. ant mėnesio. Uždarbį duodame kuogeriausią. Taigi
rašykite reikalaudami agentūros. Kiekvienas lietuviškas štornikas
teipgi privalėtų užlaikyti visada musų puikias Lietuviškas gyduoles
savo Štaruose ant pardavimo, kad mnsų tautiečiai reikalaudami ga
lėtų pas kiekvieną nusipirkti ir nereikalautų išduoti pinigus dova
na kokiems nors apgavikams tose aplinkėse. Stornykai, rašykite
pareikalaudami gyduolių, nes geras uždarbys ir parduokite musų
tyras Lietuviškas gyduoles, kuriąs męe gvarantuojame.
Rašykite
po antrašu:

V

BIBLIJA

MĖŠLUNGIO

er

i

- -

.

Perstatykite skaitlines toje žvaigždėje
taip, kad abelna suma žednoje rendoje iš
eitų po 15.
Kožnas iš jūsų turi tų pačią progų išgrajinti kreditų už $100.00, kurį męs pri
imsime, kaipo dalį užmokesčio prie nu
pirkimo 10,000 kvadratinių pėdų lygios in
sausos žemės New Jersey, netoli nuo didelio New Yorko.
Prekė tos farmos yra $149.00, vienok po apturėjimo tikrai iš
rištos šios minklės, primokėsite už tų farmų tiktai $49.00, mokėda
mi po $5.00 į mėnesį.
Kiekvienas, kuris iš to pirkimo pasinaudos, gaus auksinį laik
rodėlį. Nereikia mokėti procentų nei padotkų. Dykai pirkimo ak
tas. "Reikalaukit žemlapių ir informacijų, rašydami pas mus.
Lithuanian Dep’t. D.

25 Ohurch sk, Room 114

New York City.

SPUOGAI.
ant veido gadina jo grožį ir aiškumų, taip lygiai
kaip debesys uždengia saulę. Delkogi neprašai yti
Saikų Y Tam tikslui vartokie Aknol freckle cream,
kuris padarys tavo odų čystų, lygių ir turėsi jų be
ydų, panaikinsi šlakus ant visados. Prityrta per
daugel metų. Ar nori būti gražus, ar pajuokimu vi
siems ir turėti veidų šlakuotų — kuriuomi žmonės
šlykštisi. Jeigu nuo mus cream’o, vartojant jį pagal
nurodymų, šlakai neprapuls, grąžiname pinigus iki
centui. Užtikrinimas prie kiekvienos bonkutės arba plėčkelės.
Aknol freckle cream kainuoja su prisiuntimu tik $1.00.
Spuogai, išbėrimai, šašai, plėtmai ir viskas kas teršia veidų
plytelės Aknol prašalins teršialytėlių Aknol. Yra tai viduri
niu vaistai, visiškai valantieji kraujų labai trumpame laike,
dingsta be atsinaujinimo nuo pnčius veidų spuogus, o šašus
Gauti galima tik pas mos. Užje su persiuntimu kainuoja tik
ant visados. 100 plytelių dėžutėti. Sergėkitės juo negerų Išbė
rimų.
užsisakykit tuojaus. Pinigus šių-Geliais ar užregistruotame laii
3akymų neatidėliokit ry ojui *1.50. Nedaleiskite save apgauskite Money orderiu, krasos ženke. Adresų rašykite aiškiai:
AKNOL REMEDY CO., 348 E.15 th St., NEW YORK, N. Y.

ČIONAI YRA PAAIŠKINTA Kg MUSŲ BANKAS VEIKIA:
Moka 3 nuošimtį už sudėtus taupymui pinigus, du kartu į metus, po
1 Sausio ir I Liepos.
Galite pradėti taupyti nuo vieno dolerio ir augš
čiau.
‘Biznieriams už sudėtus pinigus duodame čekių knygutę iš kurios
galima rašyti čekius ir jie tinka visur.
Skoliname pinigus ant Chica
goje esančių praperčių ir ant lengvų išlygų. Parduodame pirmus morgičius ku užtikrintais dokumentais. Daugelis nesupranta kas tai yra
morgečius, tai yra taJ, kad savo rankoje turėtum pinigus ir už juos im
tumei 6 nuošimtį.
Siunčiame pinigus į visas dalis svieto ir parduodame šipkortes ant j
visų linijų į visus kraštus.
Musų bankoje galite išsipirkti Draft (čekį)
ir patįs išsiųsti, o ten gans pinigus už tą čekį.
Mnsų bankoje yra žmo
gus apsipažinęs su Rusijos tiesomis, kuris išdirba visokius dokumentus,
kaip tai: davlernastls, kontraktus pirkimo Ir pardavimo žemės krsjnjs,
o taipgi Ir visus kitus legallškus popierius Ir patvirtina pas Rusijos kon
sulį.
Išdirbame virus dokumentus šios šalies Tr turime sustaešimą su
gerais advokatais. Savininkai namų ir naminių daiktų ir pavieniai vy
rai ir merginos o taipgi ir automobilių Savininkai gali gauti musų banko
geriausių kompanijų Inšlurlns pallssus nuo ugnies ir visokios nelaimės.
IškolektnojRme pinigus iš kitų bankų Chicagoje ir kituose mies
tuose. Aitą Banka daro tikrus ir teisingus bankinius reikalus.
Savininkai namo ir banko užžiurėtojai:

DEO. L. UKSO, Prez., S. MARCINKIEWICZ, Vice-Prez.,

NAUJAUSIA, DIDŽIAUSIA IR GE-

z: RIAUSIA GREITAI ATLIEKA —
ĮVAIRIŲ ĮVAIRIAUSIUS DARBUS

Lietuviškąją Švento Kazimiero

Seserų Seminarija
CHICAGOJE.

SPAUDINA

t

PIGIAI
K0NSTITU0UA8, PLAKATUS, TIKIETUS,

UŽKVIETIMUS IR KITOKIUS DARBUS

RAIDĖS STATOMOS DIDELE-NAUJ AUSIOJO PATENTO-MASINA “LINOTYPE“
ADRESUOK ITB ____

___ _

“DRAUGAS”

Vienuolyne yra: prirengiamoji mokykla, astuonių sl yrių pradinė mokykla ir augštoji mokykla (High Schoc k
Lietuviškosios Sesers priima pas save mergaites moki
nimui ir išauklėjimui. Seminarijoje prie reguleriškojo
mokslo,.arba ir atskyrium, yra mokinama : muzika, paišy
mas, siuvinėjimas ir taip toliau.
GEROS MOKINTOJOS.
PIGUS UŽLAIKYMA8.
Reikale meldžiama kreipties prie Motinos Perdėtinės
šiuo antrašu:

Mother Superior,
St. Casimir’s Seminary,

6700 S. Rockwell St. Chicago, III.

A. J. BIERZ1NSKIS.
2634 W. 67TH ST.. CHICAGO. HM-

