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Neleis Bulgarų į
Konstantinopolį

Baisi Nelaime
ant GeležinkeliJ

Aziją

Turkai kraustosi į

30 Užmuštųjų

Salonikai pasidavė graikam

Wilson gavo truputį slaugia
kaip šešis milijonus balsy

Bulgarai pas Konstantinopolį. Serbai
reikalauja sau perto Albanijoje. Viešpatijų laivai Konstantinopolyje.

Socialistų laikraščio leidėja
Ispanijos premieras n u ša Vitas

nusišovė.

Rooseveltas sugrįžo prie seno dari

rianopolyj'c kareiviai jau ne
benori mušties su bulgarais
Austrija pasiuntė Serbijai ir eina agniu tik priversti
ultimatumą, kad nesikėsintu oficierių šoblėmis.

Paskučiausios Žinios.

Republikonai orga'nizuosis išnaujo.

Kitos naujienos.^

Trisdešimts užmušta.
ina, bet redaktorius Fred'
llLapkr, ties Montz, La.,)Warren spėja, kad WeylandtJ
už 27 mvl. nuo New Orlean- ab‘iuė sau g\ \\bę iš nusimi-I
na į Durose uostą). Rusij;. §..ik Cl Islam apskclbĄ
s,., La.' pekinis traukinys nin,<’’ l™d jis nuolatos y.-J
stoja už Serbiją. Taigi Se, .'.Sventaj, kaVę»., liepdama;
užvažiavo ant ekskursijos
biją ir nepaiso Austrijoj* ul
traukinio grįžtančio su dau’’’ ^yyre1J. Uirėjo stoti
timatumo. Iš to gali iškilti
gvbe žmonių iš New Orleanb'isninn ateiuačią sa\ aite už
pragaištinga
. „ karė tarp Au, .prieš krikščionis. Šimtas
i \Voodville, Miss. Atsitiko siuntinėjimą krasa nepadė
strųos ir Husuos. Toje ka- |llle,nll topo iSsilJsta j fronta
tai aut Yazco ir Mississippi r,,J
rėje Balkanų visas pusiausa
Valley geležinkelio. Eks-!
lis stotu prieš Austriją. Ga- i
kursionistai, praleidę links Roosevelt’as sugrįžo prie
Jėtą kilti taip-pat maištas
fHA.RBOg OP ČdNyrĄNTtHOPtĘ.
mai nedėldienį Ne\v OrBosnijoje, Hercogovinoje, o
seno darbo.
leans’e, važiavo namo, kuo- Praeitų savaitę Roosevelgal Krainoje ir Kroatijoje,
Konstantinopolio uostas.
ant v užsisukimo "ties
kur gyvena liorvatai ir slo- į
Salonikai pasidavė.
I Konstantinopolį šioje Valandoje yra atgręžtos pasaulio akjs. Jeiturkams prisieis !met
į ‘
V1' tas sugrįžo prie savo biuro
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Graikijos sosto įpėdinis apleisti miestą, tikima, jog prasidės baisios krikščionių piovynės. Dėl tos priežasties
ke i šį uostą: k’11’0 Prekinis traukinys ir atsisakė kalbėti apie politiPadėjimas labai pavojingas. Konstantinas praneša savoj daug krikščionių jau bėga laukan iš miesto. Daug laidojau yra atplaukę
tėvui, kaip paėmė Saloni- R* rengiasi ginti krikščionių nuo mahometonų užpuolimų. Vyriausiu 1 aivyno vadu sl,sbal(1e <laug vagonų. I z ką. Roosevelt’as taip-pat iš^
mušta 30 žmonių, sužeista sižadėjo pinigų, kurie jam
kus. (’etvergo vakare, - pas1 tapo aprinktas prancūzų admirolas.
Kas bus su Konstantino- graikus, kurie buvo apgulę
daug daugiau.
priderėjo nuo “Casualty
Viišui šv. Sofijos bazilika, paversta turkų mosku.
v
------Company”. Jo sveikata ir gy
Pobu?
;miestų, atėjo Anglijos, Vo
~~
D
”
v
Kiek koks kandidatas gavo vYbė bnvo apdrausta “Outjog
balsų.
look’o” leidėjų.
Paryžiaus
“
Jour-pasilikti
nepriklausomomis
Lietus
pripildė
upes,
kurios,
Rusija iš vienos pusės, ir! nikų komendantu ir Tahsino nesama
Nevaldiški skaitmens ro-i
j((<r Wilson’as gavo 6 398
Vokietija, Austrija ir Italija Pašos atstovu ię pasiūlijo uaal’iui”. kad visos Europos,arba ncutralėmis Viešpatij ė-apsėmė miesto aplinkines.
Republikonai nori susiorga
viešpatijos,
išskyrus
Au^
l
‘
ds
Tačiau
Serbija
būti
Cernogorai
per
tat
negali
balsų, Roosevelt’as 4,
— iš antrosios, beveik susi- kapitulaciją, bet reikalavo,
nizuoti išnaujo.
taikė, kas daryti Balkanų
Paskutiniuose rinkimuose
re i ka 1 uose. Didžiosios
eonai gavo vienu mipatijos nutarė neleisti
balsų mažiau už prngarų j turkų sostinę,
Dėlto Roosevelt’patįs bulgarai nesykį ap
antinui
1896 m. McKinley gavo 7, as apskelbė, kad republikoreiškė, kad jie nenori imti; i iumenės atstovai ir apsiėa išnyko, o Henry
Konstantinopolio, o jei ir mė atiduoti ginklus, išskyson nusiuntė ją į aną
pąimtų, tai ilgai jo nelaiky- rus 5000 šautuvų, kurie bu
kso.
tu savo rankose. Taigi anos vo reikalingi rekrutų niokirepublikonai patįs
m gi
šešios viešpatijos ketina at - nimui. Prašymas 'vėl tapo o- Azijos
Demokratų partijoje bai- apie save taip prastai nema
siųsti i Konstantinopolį, di- atmestas, bet turkai išsi le
ėjo šitaip: 1896 m. no.
uo> jje norį tiktai atgimti,
Ko nori Austrija.
Anarchistas nušovė
delį laivynų, kad užlaikyti rėjo dvi vak pasišnekėjimui Kaip talkininkai ketina pa
Bryan’as turėjo 6,502,925 nors į visuotinį komitetą priCanalejas’ą.
Praneša iš Budapešto, jog
tvarką mieste ir ginti savų- '•'i komendantu. Bet kad
sidalyti Turkijos
balsus, 1900 m. 6,358,133; sįjmtį vyrus su progresyvišpavaldinių nuo galimos iš- praėjo paskirtas laikas ir
Austrija norinti susitaikinti , . , .
. . . ,
T
1904 Parker’is 5,077,911. Vni5 nalinkimniH vnnč iic
valdybomis.
tikti juos skriaudos. Be jų, turkai m grįžo. tai apie 9-tą
......
su Serbija. Jai nerupi, kų nistenų pirmininkas Jose
Brvan’as 6 409104 v
•
• ’ \P
keturios kariaujančios su| d
Hulirariia ir Gra.-'^malėjas v Mendes tapo miliauja priėmimo komitetan
Suv. Valst. davė palėpįma vak tapo liepta graikų kaSIIpi1i į šautas Madrido gatvėje paIs to ,natytv’. kad Wllsw,‘ ; sekančių žinomų ir įtekmindviem skraiduoliam: Teune- reiviam riti ant miesto. Pu
ssee ir Montaną, plaukti i siau penktų valandų po piet turkams palikti tik virnąl a,'ti(la.f.,ills salltvkiii« su•keliuje į vidaus dalvkų mi- aa gav,° Tnaz,au ba1sŲ uz KV vyrų: Missouri’es gub.
Hadlev, Idabo’s senatoriaus
Konstantinopolį. Šiuo tarpu Tahsin Paša ^tsiuntė laišką, Konstantinopoli. Bulgarija Splhija į,. .|,„„|kaliiija.
,
•
.
Socialistai
gavo
apie
900,
Rnrnb lovvas
Tn\\-:w senatorių,
apnntorili*
h
’ Boran,
tik tėra tame mieste Suv. kuriame priėmė graikų są- pasmilsianti visus Europos trokšta sueiti i komercijos,ju yra jaunas ftiffirohistas
Cummins’o ir Kenyon o,
Cumnnns
Vnlst. butelis “Šėorpion” ir lygas. Taip tatai 27,000 kn-j Turkijos rytus, nuo fštipo, vienybę su tomis šalimis. Ki- vardu Manuel Pardina, at_,’w
Wisconsin’o
La^
dar mažesnis laivelis “Unal-;reivių pasidavė graikams,
go”, kuris plaukė iš Ameri- Ofieieriams pavelyta nešio- dųjų mainų. Serbijai tek-i]įja prapiatinti Serbijai ir Jis suvarė tris kulkas pre Appeal to Reason” savi- Fol,ette' Kansas’o senatoninkaa nusišovė.
nusišovė.
riaus Bristow ir kitų progreninkaa
kos į Manitų, bet pakeliuje ti šobles. bet jie turėjo pri siųs visas ruožas nuo Novv Juodkalnijai savo ruhežius, mierui ir paguldė jį vietoje.;
Bazaro
provincijos
pagal
ge
bet reikalauja, kad jos pasi 'Užmušėjas bandė nusižudė- Lapkr. 10 d. vakare imsiTikima, kad tokiu ko
gavo paliepimą plaukti į žadėti, kad daugiau nedaly
’
.
ezinkelį,
einantį
iš
Mitroviduotų jos globai. Šitie rei- ti, bet jį atgaivino ligoninė- šovė Girard’e, Kansas, J. A.|bn republikonų partija duovaus šioje karėje.
Konstantinopolį.
cos
per
Prištiną
ir
Uskubą
kalavirnai taip tvirti, kadje. Užmušėjas, kiek inaty- Wevland, savininkaR st.ciaatsigaivinti ir valstijoj
Pačiame KonstantinopoL
_____
į
Salonikus.
Salonikai
turAusrija Imtinai jų laikysis ti, papildė žmogžudystę vie- listų savaitraščio ‘‘Appeal to gyvenime užims \<1 svarbią
PtsTrndo daug sodiečių, pa.
lino bulgarę kariuAnglija nenori kisties.
būt. teksią Graikijai, o gal, įr nenusileis, kol kokia iš ša ;ims be jokio sąmokslo su ki-; Reasoii”. Priežastis nežino- vietą,
Pienės per pun’yną ir jieš- Anglijos premieras As- bus palikti neutraliu portu. Įjes viešpatija neįsikiš su!tais anarchistais. Karalius
j ginklais rankose.
globos po sultono ;<]nith savo kalboje Guikl- Graikija atsibusianti
Alfonsas, išgirdęs apie nž m markizas Marinei Gareia V. Berger palydėjo
kongrese.
-----iparnais. Tvarkos nėra jo- hall’ėje apreiškė, kad grobis Janinos provinciją ir dalį
mušimą, tuojau pasiskubino) Prieto. Eina paskala, kad
:ios^—Visur skundai, kad privalo tekti tiems, kurie Makedonijos. Juodkalnijai) Skutari vis dar laikosi,
prie kūno be jokių palydovų. Nuolatinių minisftfrių pinm- Iš žinomų kon
ari provincinebegrįš Į W
usvbė nemoka vesti ka- pergalėjo karėje
I m kijos stiprov AlbanLjyįęton užmiU^noinT-mierirninku busiąs paskirtas
Skutau nntr~:
--------- ----------------------- ----------- f
_
Monasfiv’
gaudes, kaA Ad- uesikišianty
imti porto pagal Adriatikąj
----------- _
(būrys serbę ir čenogcru ei ' Šventoji Karė apskelbta,
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s lietuviškos
Vis tai dėlto, kad Stravins
įjos ir {lydėjo į bažnykas vra lietuvis.
Bažnvčioje šv. Cecilijos
Tūtą! bažnytinis kuras, vadovau
Artistų Bendrovė Vilnių
jant vargonininkui J. Ku
je. Spal. 11 d. Vilniuje tapo
dirkai, atgiedojo dailiai ke
įregistruota “Lietuvių Ar
turiais balsais liyniną “Eoe©
tistų Bendrovė”. Draugija
Sacerdos” Sumą laikė pats'
gyvavo pirmiau, bet nebuvo
unės, užsitraukė ant vyskupas. Per sumą tarnavo
dar įregistruota. Jinai jau
savęs Dievo rūstybę, pražu vyskupui gerbiamas kun. K.
vaidino du sykiu “Lietuvai
dė pašvenčiančią malonę ir Zaikauskas, šv\ Jurgio para
tes”. Dabar rengiasi vaidini i
EK
\ykiu kitas dovanas, kurias pijos vikaras iš Chieago, 4
sekančius veikalus: “Iš mei
NIŲ.
apturėjo. Tokios buvo jojo vietiniai vokiečių kunigai,
lės”, “Genovaitę”, Vydųno:
slavokų kun. ir musų gerb.
a. 1
lt). nuodėmės pasekmės.
“Piktoji Gudrybė”, “SužieAdomo nuodėmė prisi- klebonas kun. A. Balinskas.
dotinės”, operetę: “Jaunoji
skaito visiems jo ainiams; Per sumą po pirmai Evan
našlelė ’ ’, Przy by szeivsk i o:
visi paveldi jo kaltę ir baus- gelijai pasakė, iškilmei pri
saini
“
Svečiai”, Perzinskio: “Vė
krstojimo, atmindami mę. Kitaip sakant, visi žino taikytą, gražų ir pamoki
javaikė Sesuo”.
nės gema savo pinnojo tėvo nantį pamokslą kun. K. Zai
p
nuodėmės kaltėje jr sutepi- kauskas. Prieš suteiksiant
Kun.' Tumo paskaita Ma
sakramentą
musų Viešpaties Jėzaus Įme. Toks yra tikėjimo moks Padrutinimo
žeikiuose atsiliko spal. 7 d.
pats
J.
M.
vyskupas
pasakė
las apie pradžiogriekį.
Buvo kalbėta apie išeivybę
lietuviškai
gražų
pamokslą,
Amerikon. Po paskaitos
Marija Pana yra vienatiJo
ragindamas
žmones
laiky

vo dainavimai ir šokiai.
Dievo numylėtieji, a/pie'nis iš to visuotinojo prakeities
šv.
katalikiško
tikėjimo
išrinkimą, jjog musų į kimo išėmimas, jos nepalyKaunas. Naujas katedros
įgelija nebuvo pas jus tėjo pradžiogriekio taškas, ir stengties tąjį tikėjimą pa
klebonas kun. Byla nugrio 
kalboje, bet ir galybė-! Tą tiesą, apieŠvč. Panos Ne- žinti. Pamokslas, kaip J. M.
vė ant katedros ple.eiaus se
entoje Dvasioje ir di- kaltą Prasidėjimą, išreiškė vyskupo, taip ir kun. Zai
nus kromelius ir pamūrijo
Je tobulybėje, kaip ži- Aniuolas Gabrielius, kuomet kausko paliko gilų įspūdį
visą eilę gražių kromų.
, kokiais buvome tarp į Dievo vardu tarė Marijai: žmonėse. Po vyskupo pa
dėl jūsų. O jus stojotes .“Sveika, malonės pilnoji!” mokslo 55 žmonės iš musų
Už davimą šliubo stačiati
parapijos
ir
4
iš
Pori
Wasų ir Viešpaties sekioto-; Mokslas apie pradžiogrie
kiui. Tauragėje kun. Kojelis
shington,
Wis.,
šv.
Ambrazo
kį
yra
tai
neužginčijama
tie

priėmę žodį didžiame
traukiamas tieson už tai,
Ipaudime su šventosios sa, Dievo mums apreikšta ir lietuviškos parapijos priėmė
kad davė šliubą katalikei su
taip
pat
gili
paslaptis.
Musų
Į
Padrutinimo
sakrainentą.Tą
rasios linksmybe, taip jog
buvusiu stačiatikiu, nors šis
Scenos Ispanijoje.
pjotes pavyzdžiu visiems protas negal jos išaiškinti; dieną padedant kun. svečiui
turėjo nuo Rusijos konsulio
Premiero Canalejaso užmušimas nukreipė pasaulio «• kis į gražų Ispanijos kraštą. raštus, kad svetimame kraš
rintiemsiems Makedonijo-įbet taip-pat negal nieko su- iš Chieago’s atliko išpažin
ir Achajeje. Nes jūsų yra* rasti jojo negalimo, neteisiu ties ir priėjo prie šventos Paveikslelyje matome apačioje Gibraltaro stiprovę (rai dasi Anglijos rankose), aug te priėmęs katalikų tikėji
^skelbtas Viešpaties žodis;! go ar Dievo tobulybėms prie komunijos 250 asmenų. Te ščiau — karaliaus rųmus Eikurialą, dar augščiau — S<vilės katedrą. Iš šonų: ro mą.
betiktai Makedonijoje ir šingo. Šis prilyginimas per gul Dievas užmoka musų mantiškoji Alhambra, Pirinėjų kalnai, laivelis vadinamas “urces”, ir korkų giria.
Katalikai pergalėjo. “Šal
lajoje, bet jūsų tikėjimas galės mums tą paslaptį kiek gerb. klebonui A. Balinskui
už
jojo
rūpestį
ir
gražų
su

tinis” No. 42 džiaugiasi,, kad
Įkvienoje vietoje atėjo, ku tiek suprasti: keleivis, tyru
Kardinolo
Fischer
’
io
įpė

Garbės
legione.
rengimą
tos
iškilmės
ir
kun.
Kun.
F.
tas:
Kun.
Petras
Vanagas
rinkimuose įgaliotinių Su
Hs yra į Dievų, taip jog ne mais beeidamas, netikėtai at
J.
Sullivan,
kurs
dinis.
Kolonijos
kapitula
iš

Zaikauskui
už
jo
dvasišką
vra
šv.
apsigyveno
šv.
Mykolo
para

valkų gubernijos Durnos at
reikia mums apie tai nieko i rado miestą, kurio gyvento
Onos
parapijos
klebonu,
rinko
vyskupu
vieton
miru

pagelbą
ir
gražų
pamokini

pijoje,
Shamokin,
Pa.;
kun.
sakyti. Nes patįs apie muši*“ tik su dideliu vargu pelstovui išrųikti katalikai per
New
York
’
e
ir
drauge
ug

siojo
kardinolo
Fischer
’
io
mą.
Tvirčiunas.
V.
Slavynas
paėmė
Aušros
apsako, kokį turėjome įėji-juo sau pragyvenimą. Įžengalėjo pirmeivius. Lietuvių
niagesių
kapelionu,
tapo
iš

Munster
’
io
vyskupą
(Bava

Varių
parapiją
Shenandoah,
katalikų įgaliotiniais pateko
ną pas jus, ir kaip atsivertė- Įg?s i vienus namus, atsižino- Katalikai Balkanuose. Bui
rijoje) Feliksą von Hari- rinktas garbės legiono na Pa. (ten km- pirmiau buvo 23 žmonės. Priešininkų esą
prie Dievo nuo stabų. į jo nuo seno žmogaus, jogei
garijoje, Serbijoje, Juodkal
riu. Legionas šioje valando kun. V. Taškunas) ir gavo tik 17: du žydu, 4 pirmeiviai
dant tarnautumite gyvam-• yisi to miesto gyventojai pa nijoje ir Graikijoje yra 101,- mann’ą.
je susideda iš 375 žmonių. leidimą statyti
bažnyčią ir 11 lenkų.
jam ir tikbamajm Dievui ir Į eina nuo vieno prabočiaus, 670 katalikų latinų ir graikų
Augštos kilmės vienuolės. Visi jie yra atsižymėję kuo miesto dalyje, vadinamoje
auktumite jo Sunaus iš dan-j kuris du šimtu metų atgal
apeigų. Kunigų vra viso 348, Maniloje, Filipinuose, viena norints.
“Džerija”; žemė jau esanti M. Petrauskas pabėgo nuo
?aus (kurį prikėlė iš numi ten atkeliavo. Tasai prabo- vyskupų — 12. Tikėjimo pla
nupirkta. Kun. P. Gpgis pa policijos. Mikas Petrauskas
rusiųjų) Jėzaus, .kuris mus <'ius buvo kitados mylimuo tinimo draugija šįmet išleido me vienuolyne gyvena krū
šgelbėjo nuo ateinančios Ju ir pirmuoju ministru ka- įvairioms misijoms šiose ša voje tris vienuolės: viena Vidutinė parapija. Ame ėmęs Jersey City, N. J., pa rašo “Vienybei Liet.”, kad
yra duktė parliamento at rikoje kiekviena katalikų rapiją ii- dabar gyvenąs pas jis vos pabėgęs nuo Rusijos
rustvbės.
i ralius rūmuose; karalius jį
lyse
$16,897,85.
Katalikai
Per sieną buvęs
stovo airio, antroji — Ang parapija vidutiniai turi po kun. B. Žindžių Eliząbethe. policijos.
buvo didelėmis dovanomis
yra
pasidalinę
šitaip:
priverstas eiti slapta, ir jam
lijos konsulo, trečioji — 969 narius, bet susėsti baž N. J.
apdovanojęs; bet, į karaSerbijoje
yra
8,100
katali
tai atsiėję 30 rub. Lauksarnyčioje tegali vidutiniai po
Amerikos admirolo.
E vangelij a. Mat., XIII, 31 j liaus nemalonę įpuolęs, jis
kų. Vyskupo buveinė yra
gėję pažinęs jį koks tai vai
299 žmones.
35. — Anuo metu tarė Je-ibuvo ištremtas į šitą tyrą,
Belgradas,
bet
vyskupas
ten
kinas ir, atvažiavęs į Tilžę,
Mirė kunigai. Seredžiuje
sus minioms šitokį prilygi- kur ir mirė, palikdamas sa- negyvena. Serbijos katalikai
priplepėjęs kažinką. Rezul
numirė kun. Aleks. Likevi- Popiežius gelbsti Filipi
Prilyginta yra dan-!I vo vaikus ir ainius nelaimin- Į pridera nuo antvyskupio J.
tate, kad p. Petrauskas atva
čius, 80 metų amžiaus; Kra- nūs. Šv. Tėvas nusiuntė
ius karalystė garstyčios į *<IS‘‘ lygose. “ Gaila man! Sereggi’o, kursai gyvena
žiavo į Tilžę, jį paėmė poli
kėse — kun. Jurgaitis, Šid- ($2,000 pagelbėti nukentėjugrudui, kurį ėmęs žmogus jųsų, tarė keleivis, ir papei Skutari’je, Albanijoje, Ser
cijos vachmistras ir nuvedė
lave — kun. Verbickas, 75 ius neseniai ištikusioje vėt
{pasėjo savo dirvoje, kursai, kiu karalių, kuris taip irę- bijoje gyvena 10 pasauliečių
į policijos stotį. Išgelbėjo jį
metų amžiaus; Sudeikiuose roje Filipinų salose.
tiesa, yra n.ažiausiaVuž'vi‘i«ail<'stin?a; ištrėmė pirmai
7
vienuoliai.
Viso— kun. Stonus 47 m.
sas sėklas, bet kad užauga.'sa™
lr tlek nela,-,*"-1^ ”
M. Petrausko koncertai jo Amerikos pilietybės po
randasi
14
mių užtraukė ant įo ir jo vai-1° ' įespatijoje
Katalikai ketina apvalyti Tilžėje. “Birutė” rašo, jog pieros (buvo jos tik pirmo
didesnis vra už visas darže ’ikų.” Tiesa, senis atsakė, liud b^yfn> lr WyS’
Jąs Koplytėlė
Panevėžyje. Amerikos sceną nuo nepado p. Mikas Petrauskas < savo sios) ir prancūziškas diplo
žoles ir stojasi medžiu, taip
J užlaiko Austrijos vvriausy- Nauja koplytėlė Panevėžyje rių spektaklių. Ponia Eliza kelionėje iš Lietuvos į Ame mas. Policija galų gale įsi
-jog dangaus paukščiai „tei-! "as yra mus? Iiki,"a*- brtį»
yra pastatyta,' bet dar ne Lummis pradėjo judėjimą, riką sustojo Tilžėje ir 20 tikino, pog p. P. yrą ameri
pr:
_ ..._________ - •
tz- turime priežasties
karaliui i
na ir gyvena ant jo šakų. K t---—
Juodkai
ny
joje
katalikų
šventinta, nes valdžia dar kad nuo Amerikos scenos iš spalių Piliečių Salėje davė kietis. Paleistas iš stoties, p.
išmėtinėti. Musų prabočius!
l^vo didelės išdavėjvstėsibus 7.240. Katalikų tikėj,- neleido. Vyskupas Cirtautas varyti nepadorius, nemora koncertą lietuvių būreliui. P. surado Vydūną, o paskui
Pnlyginta yra dangaus ka VoUna ir
mirfio,lnia8 tapo čia valdiškai pri
pri- dovanojo į ją vargonus.
liūs vaidinimus. Tam judėji Koncertas labai nusisekė. ir Vanagaitį. Kaip rašėme
kaltas,
ir
užsipelnijo
mirties
ralystė raugui, kurį ėmusi
pažintas
8
spal.
1886
m.
Ka

1
mui pritaria kardinolai Gi- Tūomet Liet. Liter. Draugi kitoje vietoje, p. Petrauskas
moteriškė įmaišė į tris mie ri bausmę; ir jei karalius, vie talikai yra valdžioje AntivaMirė žinomas kunigas. bbons, Farley ir O’Connell, jos pirmininkas p. Kuršaitis po to davė net du koncertu
ras miltų, kolei vis surugo toje kad ji mirtin pasmerkti, ri antvyskupio M. KarElizabeth’e, N. J., mirė kun. taippat visi antvyskupiai ir meldė p. Petr., kad duotų Tilžėje. Iš Tilžės jis pasilei
ari. tai kalbėjo minioms Jeištrėmimai,, tai:
do tiesiok į Ameriką.
gailestingą padarė darbą; tbnn
Pasauliečių kunigų M. Gessner, 87 metų am vyskupai. Judėjimas kilo
antrą koncertą visiems mies
žus prilyginimais, o be pri
todėl negalime skusties ant yra
vienuolių 10; parapi- žiaus. Gimė jis Bavarijoje, New York’e, bet veikiai pra to gyventojamę. Taigi 22
lyginimų joms nekalbėjo,
pabrango.
karaliaus, kuris galėdamas '3V
su 27 bažnyčiomis ir jaunose dienose skrybėlės plis po visą Ameriką. Nepa spal. buvo antras koncertas Darbininkai
[idant išsipildytų, kas yra
mirčia nubausti musų prabo- .koplyčiomis.
dirbdavo Newark’e, N. J., o dorus vaidinimai bus boiko Kasiuos salėje. Artisto gie- Apie Kupiškį, kaip rašo
iranašo pasakyta, tariančio:
“Liet. Uk.” labai pabrango
butui Bulgarijoje katalikų 41,- paskui, tapęs kunigu, tarna tuojami visur ir tuo
cius
ir
mums
visiems
pačiiridojimas
patikęs
ir
vokie

tidarysiu mano burną pri
darbininkai. Vasaros metu
,080. Jie padalyti į 4 vysku- vo ilgus metus New Jer laiku bus rekomendojamos
gyvastį
atėmęs.
čiams.
lyginimuose, iškalbėsiu pasvyrui moka 1 r. 50 kap. nž
Dėkokime, broliai, Oievui įPpas* Kunigai daugiausiai sey’s katalikams. Paliko geros, pamokinančios dra
sptus daiktus nuo svieto
priderantis į bažnyčią, mokyklą ir vienuo mos. Judėjime yra intere- Lietuvių kryžių albumas dieną: moteriškoms kiek ma
uz gyvenimo mums suteiki
______ lv>enu<>bab
iradžios.
Gelžkelio darbinin
m»; už vis-gi Jam dėk„kiine;as"l"l’™’"iBtW- . P»™>nist’J lyną vertės pusantro milio- suota ponia Mary Navarro jau galų gale išėjo iš spaudos žiau.
kams mokama 80 kap. nž
už paliuosavimą musų per.irezurekcionistų ir kapucinų no dol. Visą gyvenimą atsi (buvo seniau aktorė) ir p-lė ir tapo sukrautas Lietuvių
PRADŽIOGRIEKIS.
dieną, bet darbininkai meta
vienuolijas. Pats caras Fer žymėjo jis didele blaivybe.
Dievas, aniuolų gvveni- krikštą nuo pradžiogriekio.
Elizabeth
Marbury.
P-lė
Dailės
Draugijos
bute
(Vildarbą ir važiuoja kitur. Jų
S. dinandas yra katalikas, bet Visi girtuokliai bijodavo jo Lumniis yra dramų rašyto- nius, Zavalnaja 15-11). Kaiiui, sutvėrė dangų, o žmo
vieton yra traukiami iš Ru
1896 m. davė savo sūnų Bo ištolo. Jis buvo laikomas di
gių liglaikiniui gyVenimuija.
Jos
drama
“
Brangioji
šv.
na
3
r.
50
kap.
Apdarytojo
sijos, o čiabuvių naujų ne
risą auginti pravoslavų tikė delėje pagarboje visų miesto
Elzbieta*
4
bus
statoma
ne-Į
kaina
5
rub.
•
bepriima.
jime.
gyventojų.
trukus
Londone.
Statymu
—
—
—
(lj-aikijos katalikai yra pa
užsiima p-lė Marbury.
Šmeižtas. Rymo laikraštis Primušė. Vaivaduose, Pa
dalyti į 10 provincijų. Kata
Katalikų mokyklos Ryme.
-------“Corriere d’Italia” įdėjo 1a- uevėžio apskr., vaikinai pri
likų ten bus 45,(XX) su vir Papiežius išleidžia 200,000
Katedra be skolų. St. bai šmeižiantį lietuvius ku- mušė ūkininką A. Malinaus
šunį. .
lirų kasmet užlaikymui ka Louis katedra atsiėjo $1,201 nigus straipsnį. Tai lenkų ką už tai, kad šis prikalbinė
—V—
jo žmones skirstvties viena
Naujas kunigas. Pavan- talikiškų mokyklų Ryme. (XX). Pastatyta jinai be jokių endekų darbas
Lanko
jąs
30,000
mokinių.
sėdžiais. Taip praneša “L
skolų. Pasilieka išbaigti vi
Sheboygan, Wis. 3 dieną denyje, Kauno gub., laikė
Rodunioje
lenkai
vis
dar
Uk.”. Ir daryk gerą sumą/
dų. Antvvskupis Glennon
lapkričio atsiliko musų pa pomas mišias kun. Vilius
Wauke tikisi pradėti joje pamaldas itebemuša lietuvius. Spal. 4 i
rapijoje didelė iškilmė. At Praneuzevičius, kurs, būda Keturdešimtė
Į d. Rodunioje lenkai užpuolė l
-------buvo apdovanotas važiavo J. M. vyskupas J. mas Kauno
seminarijoje, gan’e, III., atsiliko lapkr. 10 pq Naujų Metų.
ant
Antano
Stračineko
iš
Pa
1
išsigydymų.
Nesenia
Koudelka iš Mihvaukee’s su taip sutaisė klierikų chorą, —12 d. Vietiniam klebonui,
teikti šv. Padrutinimo sa kad jis dabar užima pirmu kun. M. Krušni, pagelbon Nauji kunigai Amerikoje: lasos sodžiaus ir pradėjo mė... parbaigė didelė b rancijof
kramento. IP valandą išryto, tinę vietą Lietuvoje. Reikia atvyko Chicagos ir aplinki Žvaigždė” rašo, jog pas lyti į jį ak^iejiais. Žmogelis maldininkų kelione į Ixmi
aislėpti kam|>e,Hes. Penkiasdešimt^Biddi
skambinant bažnyčios var įikėties, kad jaunas kunigas nių kunigai. Daug žmonių kutiniu laiku
nink&tapo išgydyta stel
' ‘) išpažinties ir prie važiavo keleti
o vienas
Tinas, prisileidęs tokios
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ir
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uekataliyra tokis žmo
KENOSHA WIS.
»
kas! Toko- kapinėse katali
pažįstantis p. M
Vakarinė mokykla. Prelek
kai nelaidoja savo negyvė
notų ar butų negin
cija apie Balkanus. “Gyvieji
lių, nes, sako, tos kapinės tik
M. niekinant tikinčiųjų. Nie
Nabašninkai’’. Kitokie teat
kalakutams ir gaigalams lai
ko stebėtino, kad p. M. pri
rai. Prakalbos. Pravoslavas
doti.
L<
rašė
nesąmonių,
nes
••
apgavo.
pats
rašyt
nemoka, Sudegė
Bet Mickevičius greitai iš
28 spalių Pr. Šivickis davė čia pabėgo, tikėdamasis gau
o
jo
vaikinas,
ku Lapkr. 2 d. 11
pirmų lekcijų lietuvių mo ti Scranton’o lietuv. parapi
ris jam rašė tų atsakymų, ga sidegė lietuvių bažl
kykloje, kurioje susirinko jų, tik apsigavo. Atvykus
lėjo užrašyt nevisai pagal jo
apie 50 asmenų, gi užsirašiu
čion kun. J. Kutui, tuojau ir
diktavimų, tai ir išėjo “ni liet sienos, pamatai ii
siu yra virš 70. Mokinimas
Mickevičius atvažiavo ir,
k selu ni gorodu’. Bandė ma i iai liko nelvtėti. Nuoi
užima panedėlio, seredos ir
sriūbtelėjęs dikčiai alkoho
ne apjuodinti iš visų pusių, dideli, o apdraudimas
pėtnyčios vakarais po pu
lio, pridirbo juokingų špo
bet, bėda, neįstengia ir tie jo mažas. Jei bus leista
santros valandos. Visi mo
selių, kad net jo saliuninkai
(p. M.^išreikšti žodžiai 44 syti, tai už poros ml
kinasi anglų kalbos, o lietu
pasipiktino. Bet Mickevi
num. “Draugo”, kaip tik galima tikėties sugrįžti
viškos nei vienas.
tai pritinka jam pačiam . gal į senų bažnyčių; jt
čiaus butą gudraus. Ant ry
10 lapkričio trijose po piet tojaus jis pradėjo girties,
K Strumskis. i prisieis griauti ir
prasidės pirmutinė prelekci- kad nupirko slavokų bažny
------- ,w
•-------naujų bažnyčių. K
ja apie Balkanus, kurių skai čių ir tuojau ėmė rinkti jos
_____
x 4
kun. K. Urbanavičius!
tys Pr. Šivickas, vakarinės reikalams pinigus. Už tą
pamaldas lenkų bažųj
mokyklos mokytojas, Šv. melą slavokų kunigas Mic
1 Iš Miestą ir Miestelių.
duoda
Petro parapijos svetainėje. kevičių suėmė ir patupdė
Įžanga dykai. Prelekcijos šaltojon rekolekcijoms (čia
bus kiekvienų sekmadienį korespondentas, matyti, su
Brooklyn, N. Y. Cic
per visų žiemų.
Orange,
Mass.
“
Draugo
’
’
.
>
Gatuno tama.
maišo Dyšos suėmimų. Žiur.
su penkiomis pačiomis
♦.
16 lapkričio iš Chieagos “Draugo” No. 44. Red.'!.
Panamos kanalas baigiamas kasti. Ant paveikslėlio parodyta tama, kuri bus pa 43-me numeryje p. Aglelė spalio likosi areštuota
“Dramos Draugija” parapi Turbut jau« atgyveno savo baigta bent kokių diena. Pabaigus bus paleistas vanduo,kurs užpildys plotus užpaka-į nevisai teisingai aprašė šio nas Socijalistu
jos svetainėje 7:30 vakare dienas visokie • kuni gūžia i, lyje tamos. Po to galima bus leisti laivus.
j miestelio lietuvius. Pas mus stulpas komiteto na
ioš “Gyvieji Nabašninkai”, kurie, lietuvius suvadžioda ‘
---,
—
—
i,
iii) į laikraščių pareina pusėtinai Intas už perdidelį sj
II veikmių juokus. Šitų ko vo. Jau lietuviai moka at
beveik į kiekvienus ini pačiavimosi. K. J. IntaĮ
medijų draugija pasekmin skilti apuoką nuo karvelio. Klebonų Kun. A. Deksnį. mums skaitlingų chorų su Petrausku dėl statymo “Ka- mus po du numeriu, o į kitus dė penkis sykius vis po
gai net pora sykių Chicago SaSLntclair’iečiai, gavę savo
Pastarasai perstatė mums rengi ii' darbas buvo pradė- minakrečio”. Tai grynas ir po tris. Girtuoklių visai kia pavarde įvairiuose
je vaidino. Atbalsis labai už kunigų, apsisaugos nuo nak savo parapijinės mokyklos koje ir darbas sekėsi, tai p. melas.
mažai tesiranda. Per vestu tuose.
Paskutinę
Martuševičiuę
pradėjo
gir

interesavo kenoshiškius, kad ties pelėdų ir apuokų.
Pavelijimų statyt “Ka- ves ir krikštynas nedaug a- Brooklyne ir čia gyvenoj
mokytojų, Pr. Gudų — Pr.
dabar tiktai apie tai ir tekal
Parapijonas Gudas noriai apsiėmė mums tas. Kada viskas ėjo tvar minakretį” gavau sau, o ne laus teišgeria. Merginos ap neužklupo jojo pi imu
dės, kad jisai vaikščiojęs po kam kitam. Susikvietęs ar sieina padoriai, tik neseniai moteris, kuri išpirko vari
bama. Prieš lošimų vietos
patarnauti.
“Birutės” dr. dainuos kelias
Tad turime kas subatą lie namus kviesdamas mergi tistus ir susitvarkęs chorą, viena mergina buvo susipy- ir Subatoj 19 d. spalio ari
daineles. O po lošimo bus šo ST. BEDE COLLEGE, tuvių kalbos lekciją. Taria nas į chorų (žiūrėk 44 nu stačiau. P. Martuševičiui ir kus su vaikinu, tai gal jis ir tavo. Tikroji jo pavardė
kiai.
PERU, ILL.
me širdingų ačių kun. A De- meryje '“Draugo”). Gra kitiems karštagalviams tas galėjo kų norints prasima- Klementas Misiūnas, ku
23 š. mėn. laukia Wauke- Yra tai kolegija, vedama ksniui už aprūpinimų moky žus pasigyrimas, nėra ko sa baisiai nepatiko, dėlko aš nvti negero. Barniu irę te pirmu sykiu vedė Onai
vaidinimo tėvų benediktinų. Randasi toju ir Pr. Gudui, kurs už- kyt. Tiesa, p. M. Vaikštinėjo statau su bažnytinių choru, nų tarp jaunimo ir vedusių riutaitę 1910 m. sausio
gano artistų
po namus ir dabar vaikštnė o ne su “Scenos Mylėtojais”. jų visai nėra.
Švarkas ir Milinė”.
miestelyje netoli Pitt
gražioj vietoj tarp mieste dykų mums pagelbsti. Dėl
“Birutė” pradėjo moky- lių Peru ir Spring Valley. platesnių žinių apie kolegi ja, nes neturi ką veikt, o iš Prasidėjo kova. P. MartuLazdynų Pelėda. gho, Pa. Šliubų davė kuį
dalies jojo biznis to reika- ševičius pradėjo skelbti boities teatro “Vagįs”, kurį Aplinkui tęsiasi dviejų šim jų išsirašvkit katalogų.
Sutkaitis. Su pirmąją p
vaidįs po Kalėdų. O dabar tų akrų didumo kolegijos
Moksleiviai. lauja,.o čia jam kaip tiktai kotų, kad jeigu bažnytiniai . So. Boston, Mass. Nedėlio turėjo trejetų vaikų, kr
gera proga vaikščiot, neva lošia, kad niekas neitų,
grumiasi su dainuomis, mo laukai. Taigi kolegija ranję 27 spalių mėn. parapijos vienas pasimirė, o duje
merginas
į
chofą
kviest?
Pasirodžius
“
Kaminakrenologais ir eilėmis, kad atsa-,_jasį toli nuo visokio ūžimo,
salėje buvo teatras ir kon begyvena. Antrusyk
komai publikų palinksminus ošimo ir viso to, kas mok
Toliau
p.
Martuševičius
čio
”
apgarsinimams,
p.
Mar

certas, surengtas bažnytinio AVaterbury’je, Conn.,
BROOKLYN, N. Y.
27 lapkričio vakare, nes ant sleivį atitraukia nuo jo dar Ginčai su p. Martuševičium. sako, kad aš reikalavau 3 na- tuševičius pasiėmęs gizelį vaikų choro. Buvo vaidinta dengęs William Ūki
rytojaus “Kalakutų Diena”, bo. Todėl čion galima atsi
rių išmest iš choro. Tiesa, Augimų, ėjo ir rašinėjo kry- komedijėlė
“Nepasisekė1 vardu. Trečių syk Chi
Teatro
boikotas.
tai bus pilna parapijos sve duoti pilnai mokslui ir gerėreikalavau, bet štai dėlko: žius ant išstatytų pagarsini- Marytei”, buvo dainos, mu III. kokių tai lenkę. Ket
tainė žmonių. Iš pelno ma ties g •.uitos gražumais.
Pasirodžius koresponden Mokinaiit “Birutę”, vienas mų, sakydami: “kryžiokai zika ir deklamacijos. Vaka sykį ėmė šliubų Brookly
noma net naujus vargonėlius
aktorių išgėdino merginų ir lošia, neikte”. (Jeigu p. M lėlį turėjome labai malonų. čia tapo suimtas. Daba
Kolegijos namai atsižymi cijai No. 39 “Draugo”, rašynusipirkti.
tai A. Žiogo iš Brooklyno, likosi suareštuotas. Nėte- gintųsi, turiu liudininkus). Mums vvresniemsiems sma ko, kad viena esanti L
Šv Petro Dr. irgi turės “ba savo puošnumu ir yra pasta kilo pas mus didelis triuk ku£ šito, likosi paskirtas jo, čia p. Martuševičius susily- gu buvo žiūrėti į tuos vaiku voj pasilikus, — tai viso
lių” “Shlitz’o” svetainėje tyti prisitaikant prie nau šmas. Labiausiai pasipikti- vieton kitas. Sugrįžus jam gina su vaikais, kurie rašinė čius, kaip jie gražiai lavina penkios. Nėra ko sakyt,,
jausių higienos reikalavimų.
30 š. mėn.
lio Martuševičius tųjų ko- po kokiam laikui iš kalėjimo, ja su kreida ant tvorų viso- si. Dainavime ir lošime tasi- sų “cicilikų” gražus dal
Turi
ruimingus,
švesius,
šva
3 š.m. parapijos svetainė-. ...
V1 ..
,,
respondeneija, — mat ten du jojo draugu reikalavo, kiascackas. Rašinėjimo ne žvmėjo B. Valentaitė ir J. — galima pasididžiuoti.... priešrinkimines
. „ . . . . . Iriausiai
je atsiliko
, . . užlaikomus
. ... . .„ .klas, , paminėta, kad jisai niekina ka jį grąžinti į lošėjus; jeigu užteko. Už kelių dienų prieš Vervečkutis. Publika iš jų
A. Žiogą
,
<T . . .
, kambarius, dailiai išrėdyta
perstatymų,
paleido
paska

tikinčius žmones ir bandė at ne, tai jie straikų surengsią
turėjo tikrą džiaugsmą. Va
ir F. p'k«Pb-c*«. gera! vedmam, kalbėti aktorius nuo C.
kalbėtojų buvo
buvo ir
las,
kad
lošimo
visai
nebusią.
chore. Kad užbėgt tam ne
karo surengime pasidarba Brockton, Mass. Spa,
miegamų,
svetainę
ir
valBrandchulis iš Chicago, kurs
Broohtyno choro, kurie ren- smagumui, pareikalavau nuo Pagalios tą patį vakarų prieš vo p. M. Karbauskas, vieti d. vietos šv. Roko bažn
gyklą.
Gimnastikos
svetai

daug ko gero priminė, tiktai
gėsi lošti '“Kaminakrėtį”. valdybos ir viso choro, kad lošimų, stovėjo p. M. gizeliai nis vargonininkas. Vakarėlis je klebonas V. Dragių
nė
talpina
savyj
įvairiau

vieno menkai tegvildė ir tai
Nors po tųjų korespondenei- tuos pašalintų iš choro: vie- gatvėse ir bandė atkalbinėt ja^lle§^ gryno pelno 25 dol., čius atlaikė paskutinę si|
tų klausimą, kurio išrišimui sius įrankius mankštinimui- ja buvo pasirašyta, kas jų pa nų, kaipo nemorališkų žmo- žmones neiti teatran, o Aukurie bus apversti įtaisymui ir pasakė paskutinį pam
buvo kviestas sufragiečių si. Kadangi kolegija turi sa rašė, vienok p. A. M. Mar- gų, ir kitus du,kaipo triuk- gunas nesidrovėjo žmogui
elektrikinės lempos ant vis lą. Atsisveikindamas su
apie davimų moterims tei vo farmų, tai valgis vis yra tuševičius pradėjo užsipuldi šmadarius. Atsisakius virši- bandyt atimti tikietų, kuris ky.
Bastenis. rapija pasakė, kad para1
šviežias, priimnas, ir švariai
ses balsuoti.
turėjo
išanksto
nusipirkęs,
nėti ant manęs ir mane ninkams tai padaryti, atsisa
negaus daugiau lietuvio
Tūlas pravoslavas buvo su pagamintas. Žodžiu, nėra šmeižt, kad buk aš esųs Žio- kiau mokyti.
ir
norėta
įšildyti
vieton
to
ki
Holyoke, Mass. Čia yra nigo, kol nepasiduos vy
Tai buvo
tuokęs su viena lietuvaite, kas kritikuoti. Kolegija tu gas ir štai 44-me numerijej viena priežaštis atsisakymo. tų, su kuriuo buvo galima eit popieros dirbtuvių
dau- pij08 įstatymams. Bažn
bet jų suvylė ir $50.00 išga ri tris skyrius: pri rengiamą “Draugo” prirašė visokių o antra, kad choras buvo pa- baliun į saliunų. “Karšta giau, kaip 60, geležės liejyk bus airių kunigų globoje.
vęs prapuolė. Tai pasinio- jį, komercijinį ir klasiškąjį. nesąmonių, neva ant Žiogo, tekęs į fanatikų-laisvamanių galviai cicilikai” ties pat du lų 4 ir kitokie fabrikai. Dar Kun. DraguneviČius išJ
kymas tokioms merginoms, Jau ketvirti metai, kaip o vienok turėdamas omeny- rankas, nesuprantančių nie- rimis teatro, pardavinėdami bas gauti nesunku. Mokestis veno čia apie ketverius i|
kurios nuo viso ko šalinas, čion pradėjo lankyties lietu je mane, nes p. A. M. Martu ko apie dailę, "o jieškančių tų “plepalų maišų” “Kovų” gemT Lietuvių bus apie 2(X) tus ir praeitų savaitę išj
tiktai prie vyro blakinas 1)<> viai. Dabar esame šešiese. ševičius mini savo atsaky sau garbės ir, kad jie sten bandė žmonių neįleist į teat šeimynų; įsi pridera į lenkų žiavo į Lietuvą, kur keti
skaičiaus lietuvių
jokio atsargumo. Gi tokių
me ant Žiogo korespondenci gėsi apjuodinti mane leisda rų. Vienok to viso dar ne parapiją. Via šv. Kazimie apsigyventi
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net gerokas būrelis šiame
užteko.
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jos, kad Žiogas statąs “Bi mi visokias paskalas, prikišro draugija ir Keistučio kny miestą.
mieste atsiranda.
J. A. G. kad ligšiol spaudoj dar nie rutę” ir tt. Čia turiu pasa dami man vargoiiininkystę kams ant scenos, atsirado iš
gynas, kuriame galima gauti
ko nebuvo rašyta apie tą
p.
M.
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“
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pasiskaityti visokių laikraš Whitinsville, Mass.
įstaigą. Todėl šiuomi raš
ST. CLAIR, PA.
teliu norime atkreipti lietu kinau “Scenos Mylėtojų” jęs bažnyčion nuvesti. Tai roome” keletas vyrukų, ku- čių ir knygų. Knygyne svai miestelis turi 8000 gyved
Apgaudinėtojai. Džiaug
vių jaunuomenės atidų į šių chorų ir stačiau “Birutę”, štai dėlko aš atsisakiau. At- rie sudaužė visų giedotojų ginamų gėrimų neparduoda, jų. Lietuvių 8 šeimynoj
smas iš apsigyvenusio kolegijų. Širdingai kviečia ir prisieina atsakytį ant p. sisakius man nuo mokinimo, 8krybeles... Tai mat
bet galima gauti kitokių gė apie 30 pavienių. Yra kt
rios geležies liejyklos, mi
jo vietoje kunigo.
me čiion lietuvių jaunikai A. M. Martuševičiaus už buvo apsiėmęs p. Bukšnai- musų fanatikų - laisvamanių rimų.
tis ir jojo mokinimo laiku, p. ir “cicilikų” budas atkeršy
Pranešu, jogei ir męs susi- čius, patariame tėvams lei metimų.
Reikalinga čia S.L.R.K.A. nų dirbtuvė ir audžiamoj
Martuševičius
pirmutinis
jimo, Keršijo, bet paklausus kuopa ir moterių ir merginų Darbai eina gerai. Mokesti
Pirmučiausia p. M. pasi
laukieme tikro lietuvio kuni sti čion savo vaikus. Gaus
pradėjo
jį
niekinti,
kad
buk
už kų, nieks neįstengs atsa draugija — bet vpač reikia nuo $1.50 iki $2 per dien;
go, kurs pas mus jau gyvens. čion tikrų dorų, katalikišką gyrė, kad jisai mane parTiesa, bažnyčios nei kleboni išauklėjimų. Ypatingai jau kviete į Brooklynų, kas visai netikęs ant chorvedžio, nors kyti, o vienok kerštas buvo čia lietuviams gero vadove Sabinių nėra jokių. Lieti
jos dar neturime, bet kun'. nikaičiai, manantįs semina- netiesa ir uždyką p. M. jieš pats nieko apie tai neišma neapRakomai didelis. Prieš kataliko, kursai sujudintų viai gėrimus parsiveža iš t<
gyvens pas slavokų kleboną rion stoti, turi čion važiuo ko sau garbės ten, kur rast no, vienok visur plepėjo ir lošimų tų patį vakarų išrodė, lietuvius prie guvesnio gy liau. Anų dieną Įkaušę ietį
ir laikys pamaldas slavokų ti prisirengti. Iškaščiai (uz negali. Mane parkvietė p. ant galo dar kito bėdų užme kad Brooklynan atvežė kas venimo.
jieškoti priekabė? pų
bažnytėlėje. Šitame* mieste mokslų, valgį ir apskalbimų J. Žemantauskas, nes tuo tė. Kurgi teisybė? Jau taip nors iš beprotnamio keletą
P. Saulėnas.
per
akis
meluot
negražu,
p.
konduktoriaus. Sis, matv
pamišėlių ir paleido ant
lyje ir aplinkinėse lietuvių $250) per metus. Esantįs met jam buvau reikalingas
Martuševičiau.
mas,
kad turi reikalų (f
Grand
Str.,
nes
su
sveiku
Lynn, Mass. 24 spalių ry te
yra apie 100 šeimynų. At- čion lietuviai sumanėme pa jojo raštinėje. . Apsigyve
važinėdavo čion kartų per simokyti sdvo kalbos. Krei nus man Brooklyne, kilo su Toliau p. M. sako, kad aš protu žmogus negalėjo tokio urna mirtim pasimirė Mari tais, išmetė juos pro
mėnesį kun Dumčius iš Mi- pėmės su tuo reikalu į admv manymas tarpe artistų-lošė- atkalbinėjęs jųjų daininkiiR. darbo atlikt, kokį atliko p. jona Vengraitienė. Nabaš Tuomet lietuviai, pu
nrrsville’s, bet dabar jis pa- nistracijų, — Radome malo jų, kad lošt “Kaminakrėtį”. Dėlkfl* V M. nepaminėjo, Marius ar Martuševičius su niūkė buvo iš Suvalkų gub., akmenis, sudaužė kaiinl
Naumiesčio apskričio, Jan gus, už kų buvo suimt]
rapino mums tikrų kunigą. nų prielankumų. Kadangi Nutarus lošt, buvo pavesta nors vienų, kurį atkalbinė savo banda.
Čia rodos bus aišku, koks kų valsčiaus, Zigmantų kai jųjų užsimokėjo teis
Sakau tikrų, nes čionai kišo tarp musų neatsirado, kurs man ir p. Bukšnaičiui su jau?
Bei
nosį koks tai zakristijonas galėtų vesti klasų, tai krei tveri chorų ir pradėt darbų. P. Martuševičius sako, prietelis yra p. M. katalikų. mo, po tėvais Vizgirdžintė, 15 dol.
laiku pasisekė kad pavedę man susižinoti su kuris' vienok 44 numeryje 32 metų amžiaus. Amerikoje
Urbonas, bet labiausiai Mie- pėmės į Spring Valley’io Trumpu
Nugriuvo
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ir
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upuolė, dak kuomet
vietoje yra blaivinin mu (abstinencija^), bet vi
Žmonės
ai. žangai, kurios jiesKMH*».
dirbtuvės
pašalino 500 iš kar
tinumu (temperancija).
apv- Taigi, įsigyvenus demo kuomet gauna permazai kų organo žodžiai:
parado, Tai svarbu žinoti, jęj kas no štųjų I.W.W. šalininkų, tai
ro šitaip: Nė- kratų valdžiai, didelių at užmokesčių, per mažai “... patylamas
organizacija
nebegalėjo
bės be atsaku mainų nėra ko tikėties. Pra maisto, kuomet yra susi jog darbininkams patiems rės prideramai suprasti, ką
neišeina ant gera sutrum norėsime išreikšti tolesniuo straiko iššaukti. Ir tie, kų
os, o atsakomybės nėra monijos ratai suksis, kaip rūpinę ir susi varginę.
šiandien prie I.W.W. dar li
Tiktai kvaili sako, kad pinus dienos darbo laiką, se savo rašymuose
ie organizacijos, o organiza sukasi šioje valandoje; dar
ko, tai tik daugiausiai ita
nes tie, kurie tik astuo
cijos negali būti, jeigu žmo bininkai dirbs, kaip dirbę, girtybė gimdo skurdą
lai, lietuviai, graikai ir kiti
Kuomet žmogus yra su nias valandas dirba, tai
ILL.
nės neišsižada savo skirtu politikai mals liežuviais po
Turkai
ir
Žydai
tamsesnieji
‘‘foreineriai ’ ’.
*
sirūpinęs ir degtinė nu daugiau turi laiko pragė
mu.
Na
—
ir
svarbiausia:
senovei,
ekonomistai
gvil

Idencijas, raštus,
Beto, I.W.W. buvo aštriai
malšina laikinai rūpestį, rimui uždarbio...” (“Švie
Pčuumeratą, darbus ar kaš norints turi būti .vądovu, dens senas ir naujas teorijas,
lis, visada reikia siųsti kurio reikia klausyti. Nes, ir t.t. ir t.t.
jis geria degtinę.
sa”, No. 7, p. 75). ' .
Kuomet visas civilizuotas papeikti milžiniškos darbi
Kuomet pragyvenimo Atsilsis darbininko svei pasaulis išreiškia savo užuo ninkų organizacijos “Ame
jeigu to nebus, kas pasida Vieno tiktai daikto reikia
rican Federation of Labor”,
AŠ PUB. CO.
Nagi jinai bijoties — tai tyčiomis pada brangumas įvaro žmogų į katai yra taip-pat reikalin jautą keturioms mažoms
PTH ST . CHICAGO. ILL. rys su partija?
nueis velniop, ir atsiras ryto pramonijos sustabdy nusiminimų ir kuomet pa gas, kaip blaivybė. Kad su viešpatijelėms, griebusioms ir ‘United Textil Workers’.
ja pasilieka sau teisę
Ir nėr ko išto labai stebėties,
Laipinti arba atmesti vi- anarchija...
mo. Reikia bijoties, kad ne- sirodo sunku užlaikyti sa laikyti žmogų nuo gėrimo, ginklų prieš turkus, vieni jeigu net jau daug socialis
Leiamus raštus.
Tokiu logikos keliu priei atęikartątų 1893 m. istorija. vo šeimyną, o degtinė duo nereikia jo varginti ir alsin žydai visai išto nesidžiaugia.
vieta raštų talpinimo
tų nuo I.W.W. atsimetė (I.
nama prie to, kad reikia Bet tai neįtikėtinas daiktas. da laikiną laimę ir užga- ti taip, kad jis nebeturėtų lai — Negaliu suprasti, kaip
> redakcijos.
rtėdinimą — labai daug jų ko nei mąstyti apie gėrimus. gali atsirasti nors vienas žy W.W. yra atsimetę nuo so
sji rankraščiai nėra g rij klausyti Tammany Hali va
ikeijos lėšomis.
geria degtinę... ”
• Tatai negerai, kad žr.ogus das, kurs su pamėgimu žiū cialistų, ne adverniai, nors
Ii kia tik ant vieno pus- dovu ir kitokiu “bosi}”. Bet
P. Brisbane šituose žo vieton pasiilsėti arba atlie rėtų į išvarymą turkų iš Eu Laivrence’o straike socialis
lekant plačius tarpus tai ne žmonių valdžia. Rei
Moterių lygios teisės
Popieros nėra ko gai- kia taip padaryti, kad į val
džiuose pasakė daug tiesos kamą laiką praleisti naudin ropos — pasakė anądien ži tai ėjo išvien su I. W. W.
korespondentams ir
su vyrais.
— tiek daug, kad net per giems tikslams nuodija savo nomas žydų veikėjas Simon Red.).
fianis rašant ant abieju džia vietės patektu vien tokie
virš. Kitaip tariant, išėjo kūną svaigalais—bet kas yra Wolf. — Žydams buvo daug Šiomis štai dienomis, Sasmulkiomis raidėmis, žmonės, kokii} nori patįs
lem’e Mass. Superior CourĮ labai dažnai prisieina žmonės, o ne kokius stato
Visuotiniai rinkimai už tiesa, maišyta su netiesa, pa ilgas .sunkus darbas, jei ne geriau po turkų valdžia, ne te eina nagrinėjimas Etatssiųstus raštus,
cad raštas tilptų arti- “bosai” arba partijos “ma temdė kokį laiką mažesnius prastai vadinama paradok kūno nuodijimu ? Tyrinė kaip bent kokioje kitoje Bal
„numeryje, rankraštis šina”. Panašiu “bosavimu”
su. Greičiausiu ii- lengviau tojai sako, kad ilgesnis dar kanų viešpatijoje. Žydai iš tor’o, Giovanitti ir Caruso
daiktus,
kurie
nors
yra
patįs
Statyti spaustuvėn ne vėbylos. Jie yra kaltinami už
9 valandų išryto autra- atsižymėjo ypač demokratu savyje labai svarbus, tečiau siu nusiraminimu rūpesčiuo bas išdirba žmogaus kūne kildavo augštai sultono ar kurstymų prie kraujo pralie
litarninke).
partija. Taigi nebe reikalo akyse klausimo, kas yra iš se ir varguose yra pasitikė nuodus. Nuvargimas, pail mijoje ir laivyne, ir šiap jau
pVilson’as stojo už atmainas rinktas prezidentu, turėjo jimas Dievo Apveizda. Kas simas darbe — tai šitų nuo pasiekdavo garbingas vietas jimo, gi Caruso yra kaltina
mas už pačią žmogžudybę,
Įlinkimų vedime. Jis apskel nueiti į šalį. Kalbame apie nepasitiki Apveizda, tas į- dų vaisius. Taigi “Šviesos” į Otomanų imperijoje ..
kuomet buvo nušauta Anna
pastabos bė, kad reikia įvesti priren suteikimą moterims lygių puola į nusiminimą ii’ jieš nuomonė, kad velyk darbo Kuomet Austrija, Vokie Lopazzo.
Šitasai tardymas
giamuosius rinkimus (pri- teisių su vyrais. O praeitos ko nusiraminimo kokiame žmogus dirba ilgiau, nekaip tija ir Anglija (net toji) ne
maries, kuriuose patįs žmo savaitės rinkimuose dauge norints kitame daikte. Jei kad poilsio metu eitų į smu nori, kad turkų valdžia iš- i ^ureJ° būti daug angščiau,
nės diduma balsu stato savo lyje valstijų žmonės balsavo nebūtų pasaulyje degtinės klę, reiškia: velyk darbinin nvktų Europoje, o nenori dėl bet Ettor per savo advoka
partijos kandidatus į val ir apie šitas teises. Ligišiol ir kitokių svaiginamų daik kas nuodijasi suukiu darbu, to, kad turi Savy meilingus tus prašė tardymą atidėti.
džiavietes), trumpąjį balsa žinoma, jog Michigan, Han tų, žmogus nejieškotų juose nekaip svaiginamais gėri interesus Balkanų pusiasa Prašymas buvo išpildytas,
vimą (short ballot, kuomet į sas, Arizona ir Oregon didu linksmybės ir nusiraminimo. mais smuklėse. Gi tikroji lyje — vieni tik žydai užjau bet “I.W.W.” paleido pas
kalą, kad Ettor’ių tyčiai ne
valdžiavietes renkama gerai ma
balsų"
nutarė, Bet ko\ tie daiktai yra, dau darbininko gerovė reikalau čia turkams iš visos širdies, kaltai kalėjime laiką. Dar
gelis žmonių jieškos juose ja, kad jis butų apsaugotas nes jiems buvo labai gerai
pažįstamą balsuotojams žmo
liokratai laimėjo negir- gųx ir, kur reikia, iniciativą, kad duoti moterims politikos palengvinimo. Tiktai aiš nuo vieno ir nuo kito. Vadi- gyventi turkų imperijoje bininkai, kurie neskaito anreikaluose lygi} balsą su vy
laikraščių,
tam
ligišiol dauguma balsu referendumą ir atšaukimą.
rais. Tokiu budu turėsime kus supratimas, kad, gėri si, reikia taip padaryti, kad Minėjome Wolf’o žodžius. paskalui įtikėjo. Toji tai
[omą, ne žmonių, bet Tuo budu ketinama atsikra
jau bent 10 valstijų, kuriose mas rūpesčių ii’ vargų ne- jis gautų atsakoriią pailsį po Atsiminkime dar Israel’iaus yra priežastis, kad I. W. W.
u —rinkikų. Aiškiau tyti “mašinų” ir “bosų”
sufragisčių klausimas bus prašalina, bet juos dar padi - darbo ir poilsio valandose jis Zangivill’io referatą, skaity protesto demonstracija tu
, AVilson’as tapo iš- valdžia.
užbaigtas. Seniau moteris dina, atpratįs žmones nuo rastų smagesnį ir naudinges tą Londone tautų kongrese, rėjo gan diktą skaičių mar
prezidentu ne dėlto, Demokratai yra dideli mo
susiraminimo nį laiko praleidimą kitur, kuriame šis įžymus sionistų
buvo įgijusios lygias teises jieskojimo
taip
sve
ų turėjęs už save di- nopolių priešai. Ypač neken
svaigaluose.
Dabar sun nekaip smuklėje arba prie vadovas pasigyrė, jog žydų širuojančių
Utah,
Wyoming
’
e,
Colo

ali žmonių, bet dėlto,
esama ir jaunaturkių elėse— timšalių, kaip italų, lietu
čia jie banku ir ekspresų rado’je, Washington’e, Ida- kiose gyveninio valandose alaus stiklo.
kurie ėjo prieš jį, monopolių. Todėl stoja už
blaivininkas, jei nesusigriau Šitas tai dalykas blaivy tai suprasime, dėlko žydai vių etc.
ho
’
je
ir
Californijoje.
Pir

Įasidalinę. Republikokrasos taupiamasias kasas mutinė valstija, kuri sugebė žia savęs amžinai, bėga iš na  bės judėjimą stato ant kitų neikiek nesidžiaugia iš dabar Tečiau tardymas parado
daug svarbių dalykų. Jame
►ragresistų krūvon (postai savings banks) ir
mų, eina į svečius, lanko pa pamatų, nekaip prohibicija. tinės karės Balkanuose.
jo
pamatyti
svarbumą
mote

•uvo daugiau, ne- siuntinėjinlh krasa sunkes
gana aiškiai liudininkų išrorių dalyvavimb politikos gy silinksminimo vietas. Gi Taip suprastas blaivybės ju Vienoje tik Turkijoje žy
ipkratų. Be ko, "VVi'l- nių daiktų (parcels post).
dinėjama, kad I.W.W. kur
venime, buvo Wyoming, tikrai sakant, geriausiu vais dėjimas atidaro naujus ke dai galėjo atvirai ir net val
let gavo už save įna
Jie taip-pat reikalauja fi kurs dar pirm 43 metus, be • tu prieš sielvartus yra gry- lius tiems visuomenės veikė diškai spausti “gojus”. Da stė įsitaisyti ginklus, ragino
šų, nekaip Bryau’as
užpuldinėjimo ant
nansų reformos, taip kad siorganizaudamas į teritori na sąžinė ir įsitikinimas, kad jams, kuriems gaila girtuok bar ir šis smagumas gali iš- prie
ti.
New York’o
“scab’ų”, drąsiai kalbėjo
krašto pinigai nepriderėtų ją, davė balsą ir moterims. viskas yra Dievo rankose ir lių ir kurie trokšta prašalin slisti iš po kojų.
skaitmenimis paapie patį. kraujo praliejimą.
nuo New York’o bankinin Praėjo 20 metų, kol svarbu Jis vienas yra geriausiu glo ti girtybės blogumą nuo že
|g AVilson’as gavo dan
Tardymui užsibaigus, gali
kų: Morgan’ų,
Ryau’iy mą pamatė Colorado. Utah bėju didžiausiose bėdose.
mės paviršio.
misų tik šešiolikoje
ma bus aiškiau patirti, kaip
Scliiff’ų ir kitų finansų ka ir Idaho pasidavė sufragis- Bet taip gali- daryties tik Pasiryžę esame aiškinti
likusiose 32-ose
ralių.
tėms 1896 m. Wasliington su idealiais žmonėmis idea- to naujo judėjimo pamatus I. W. W. išeina iš T.W.W. išrodo tikroje švie
ie jis gavo mažesnę
soje. Tuomet ir mųsų prisiliuose /žiūrint iš doros pu
mados.
ui. Štai jeigu tose 32- Žinomai tarifos revizija padarė tapat 1910 m., o Cali sės) santykiuose. Šiaip jau tolesniuose straipsniuose. Di
dėjusieji prie I.W.W. lietufetijose butu buvęs ima pirmąją vietą. Jei tai fornia šių metų pradžioje. žmonės elgiasi paprastai dėlė pagelba šitame darbe
o
f
viai begu drįs didžiuoties už
“Industrial Workers
Reikia
tikėties,
kad
netru

tiesa,
ką
sako
Wilson
’
as,
kad
nuteiks
mums
d-ro
Austin
’
o
itas vienas kandidataip, kaip rašo p. Brisbane. O’Malley’s pradėtas spaudin the World” (I. W. W.) įtek darbavimąsi su I. W. W.
įon dvieju (Taft’o ir pusė Suv. Valstijų monopo kus ir rytų valstijos nueis
Kalnius.
Nesistebėkime. Jeigu bėdo ti laikraštyje “The Eccle- mė puola kas dieną žemyn ir
dt’o), tai jis butu ga- lių rado pradžią ir globą už vakarų sesučių pėdomis.
je žmogus klauso bent kokio siastical Review” straipsnis: žemyn
Nelyginant, kaip
;erti 358 elektorinius dėjime muitų ant vežiamųjų
pakišto iš šalies patarimo, “The eure of intemperance” tarp lietuvių Bagočius, Šeš Red Prierašas. Darbinin
"ir butu buvęs išrink iš svetur prekių, tai reikia
kai minėtiname Lavvrence’o
tai kaip-gi stums šalin vais
kaip malonus skaitytojas tokas išeina iš mados, ir ima
tus 185 balsi}, nes tarifą permainyti taip, kad
Dar apie Blaivybę.
tą, kurs duoda jam kad ir matys vėliau. Šiuo tarpu kone būti vartojami keik straike glaudėsi prie I.W.W.
’as būti} gavęs tik ja nesinaudotų daugiau palaikiną savo rūpesčių užmir laikome reikalingu daiktu smo žodžiais, taip tarpe dar dėlto, kad regėjo juose vie
skiri trustai. Taigi tarifos
uis.
nuose savo užtarytojus. I.
tojosi kitaip _ ir revizMa kus pirmutiniu nau Pereitą savaitę rašėme a- šimą? Taigi, nors tai yra pažymėti vieną svarbų daly bininkų ir visuomenėje nu
pie uždraudimą darinėti ir tiesa, kad gėlimas gimdo ką, apie kurį uolus blaivybės stoja gero vardo I. W. W. W. W. tapo straiko vadovais
kas butų buvę, jeigu... jos valdžios uždaviniu.
skurdą ir sielvartus, bet ly apaštalai kovoje su girtybe, Ypatingai, paskutinėji I.W. dėlto, kad tuo pačiu laiku
to. Velyk spėkime, ko Nebus užmirštas ir korpo pardavinėti svaiginamus gė
kuomet neatsirado kitokių vadovų.
tikėties nuo \Vil racijų suvaldymas. Valdžios rimus —'to uždraudimo, ko giai yra tiesa, kad kaikuo- kaip rodosi, tankių tankiau W. kvaliojimai,
priežiuron papuls pirm visko kio jieško prohibicionistų met skurdas ir sielvartas siai užmiršta. Kalbame apie surengė protestą demonstra Straikininkai turėjo teisin
administracijos,
tai, kad blaivybė yra dora. ciją dėl teisimo Ettor’iaus ir gus ir gerai pamatuotus
m visko, ateinančiais j tarnaujančios ' visuomenei partija. Išreiškėme nuomo- gimdo girtybę.
Palikdami šitą klausimą Blaivybė, kaipo dora, nesto vaikščiojo Lawrence gatvė • skundus. Straike paaiškė
■iais metais nėra prie- korporacijos: telefonai, tele- nę, kad prohibicionistai kly
*
_ ___ if _ *
4"
T
jo, kas do vieni yra tie I. W.
laukti kokių dideliu grafai, ekspresai, geležinke sta, jei jie nurodosi, buk ive nuošalyje, grįžkime prie vi viena sau, nuošalyje nuo mis be Suv. Valstijų Vėlu W. Labai retas lietuvis ir šio
kitų dorų, nešviečia taip sa vos nešiną parašą: “No God,
nų. Demokratai nėra ; liai, franivajai. gazo, elektri dus priverstiną ^blaivybę, iš blaivybės.
nyksią
savaimi
visi
vargai.
Kalbant apie blaivybę, kant atskyrium nuo kitų No Master”, taip suerzino je valandoje tenuvokia apie
kų partija, kaip sočia- '^OR ®v’esa iv t.t.
Šitokias
o kad ir progresistai. korporacijas ir galima ir rei Girtybė — sakėme — yra reikia neužmirš, jog būti žvaigždžių, kaip Syrijus, — doresnius žmones, kad patįs11 •
blogas daiktas, bet ne viena blaivu yra priedermė kiek bet yra viena iš plejados I.W.W. pajuto daug priete-j
Vilson’as tuojau pa kia prižiūrėti.
kad jis nekliudysiąs Nemažą vietą programoje tinis ir ne didžiausias. Pa vieno žmogaus. Kaip būti žvaigždžių; kitaip tariant, lių netekę. Gi Lavvrence
“biznio” nei negriau- užima prigimties ir žmonių abejojome taip-pat apie tei sveiku, švariu, teisingu, iš blaivybė yra viena kardina- miestas triukšmingame su- | T r u p i n S 1 i a
isfetų monopolių. Bet energijos užlaikymas. Gi singumą p. Chafin’o (buvu mintingu žmogų nėra jokiu linių dorų, ne pirmutinė, bet sirinkime, kuriame tarp kit
r svarbesni dokiuųen- rios, mineralai, vandenynai sio kandidato į prezidentus) nuopelnu, taip lygiai nėra paskutinė, šviečianti ne sky ko pasmerkė graikus, italus,
1911 m. Indijoje tapo už
kurių galime sužinoti ir t.t. bus apsaugoti nuo aik- pasakymo, buk svaiginamie jokiu nuopelnu būti blaiva rium nuo kitų dorų, bet krū lenkus ir lietuvius už susidė
<ratų partijos troški- vojinio. Taip-pat darbininkų ji gėrimai esą. tikrąją pra Blaivumas tai normalis žmo voje su jomis. Taigi kalbant jhjną sd anarchistais bei so mušta 25,840 laukinių žvė
r siekinius — tai pažn- sveikata bus giniama nuo ne gyvenimo brangumo prie gaus stovis. Taigi klysta tie, apie ją, reikia kalbėti ir apie cialistai, ir platinimą anar rių, iš jų 1,426 tigrai, 5,252
kuriems rodosi, kad būti blai kitas tris; norint sustiprinti chizmo, nutarė susirinkę a- leopardai ir 4,251 vilkas.JNą
ai, išreikšti partijos sveikų ir nešvarių darbo są- žastim.
Męs tik paabejojome apie v įninku yra vistiek, ką pasi jos veikmę, ręikia ją suristi merikiečiai, kad dėl išnieki toli 172,000 nuodingi} gyva
amoje ir išmėtyti po j lygun’p prakalbas priešren Demokratų programoje ra tokio pasakymo teisingumą. daryti išskirtinai geru žmo su kitų trijų dorų veikme. nimo S. V. Vėluvos, visi pi čių tapo išnaikinta. Tuo pa
oshiose kurstymuose, sime ir daugiau įdomių punk Atsirado tokių, ką pavadi gum. Negerai daro sveikas Keturios kardinalinės do liečiai nešiotų ant krutinės čiu laiku laukiniai žvėrįs su
k "4 deui< >k ra ta i trokšt a tų. Bet Wilson’as nurodo no jį tiesiok kvailu. Štai p. žmogus, jeii tyčiojasi iš ligo ras eina šitokioje eilėje: iš Amerikos vėluvą iki “Die- draskė 91,709 galvijus, o gy
' dabar gavę viršų, mums į vieną daiktą — bū Arthur Brisbane Hearst’o nio ir jį bemina. Negerai mintis, teisybė, drąsa ir blai kojimo Dienai”. Taip nutar vatės nunuodijo 10,533 gal
įvykinti, jei jų pa- tent, kad vedant gyveniman dienraščiuose praeitą savai taip-pat daro blaivininkas, vybė. Aišku, kad norint bu- ta surengti milžiniškąr de vijus
i buvo daromi iš reformas, bus vengiamas ar tę parašė šitokius žodžius kuris girtybę -bando išnai t' blaivu, pirmiau dar rei monstraciją su Amerikos vė
užprotestavimui Senor Caneira,, kurs daly
dymas ir griovimas esančių apie Chafin’o išsitarimą, kad kinti išjuokimais, persekio kia bnti išmintingu, teisin luvomis,
Uies?
jų pranumijos struktūrų. svaiginami gėrimai yra tik jimais, pabaudimais. Badai gu ir drąsiu Tai viena. An prieš T.W.W. ir foreinerius” vavo neseniai socialistų kon
ori atsakyti savo Tos struktūros
sak<> ji roji pragyvenimo brangumo Tolstojus yra pasakęs, kad tra, reikia atsiminti, kad blai mieste. Demonstracija buvo grese Madride, paskelbė, jog
jeigu nori pakelti nupuolė lį, vybė, kaipo dora, neprivalo milžiniškd. Nepaisant blo socializmas nedarąs jokios
sai — yra musų pačių rankų priežastis:
darbas; musų pačių gyveni “Nieko nėra paikesnio, lai eik prie jo su užuojautos mėtyties į kraštutinumus, go oro, joje dalyvavo 32,0*9 pažangos Portugalijoje. Por
mas yrii sumegztas su jomis. kaip pasakyti, buk girty žodžiais, artinkis prie jo bet turi užlaikyti lygsvarą, žmonių, daugybė “bandų”, tugalijos socialistai neturį
organizacijos.
Betikslis užsipuolimas ant bė esanti motina visų vi taip, kad jis matytų tavyje turi stovėti viduryje. Lati- kareiviai etc.
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Vokietija sutarė ap Nutarimai
skelbti Albanijos nepri 1. Nutarta, kad jei atv
gulmybę ir padaryti ją žiavę iš kitur keleiviai rei
Iš Meksikos ateina trum šui grįžti atgal į Ameriką. viiną augščiau ar vėliau vis
kalaus patarimo, kur pirkti
karalija.
pa žinutė, jog pagarsėjęs Taigi 1908 m. matome jį vėl tiek įvikdins.
laivakortes, patarti, kad
Ponui
Bdiių Jonelis
Joseph lieue Vilatte tapo už Chicagoje. Čia jis skelbiasi
kreiptųsi
prie
laikraštinin

mos
vietos. Ne
antvyskupiu
—
“
Mar
Timomuštas. Smulkmenų trūk
būti kapitalistu,
JA DE JOS REI kų;
sta. Kadangi velionis buvo theus” — ir turi savo kanto2. Išrinkta komisija išty • laukti laikraščiuose į
žinomas šiek tiek ir lietuvių rą (kunigams švęsti už pini
KALAIS.
Karės istorija.
rimui ginčų St. JoųkauS su jimo mirties, gimimo
tarpe — su juo susi uostinė gus) pradžioje ant Fullerton
Spal.
5.
—
Pasieniais
černo

Englevestuvių. Ana, apie Wil- ve
V. Ambrozevičium;
Protokolas.
jo Dembskis, Urbonas, Dilio gatvės, paskiau
gorai
pradeda
mušties
ms ir kiti “niežaležnikai”- vvood’e. Bet apgaudinėjimo
VI konferencijos Liet. Im. 3.* l^utartu laikyti sekančią liam’o Rugh’o mirimą ir dailinin
s
su turkais.
duona
neskalsi.
1910
m.
Vi

tai reikia pabriežti kad ir
Draugijos atsibuvusios 22 konferenciją 26 sausio, 1913 laidotuves buvo paminėta Šiaip jau nuo
trumpai to suvadžiotojo gy latte nusikraustė į Meksiko, Spal. 8. — Čemogorija skel rūgs., 1912, 180 New York m., Brooklyn, N. Y., 1 vai. visuose laikraščiuose, nors nių imama pinigui"
bia karę prieš turkus. avė., Ne\vark, N. J.
kur užsiiminėjo pirkinėjimu
po pietų salėj Liet. A. Ukėsų jis buvo vargingas dienraš bimus, vadinasi, už
venimas.
čių pardavinėtojas. Netik: užėmimą laikraštyje,
Vilatte — vėliau jis save ir pardavinėjimu žemės Spal. 12. — Černogorai ap Konferenciją atidarė pir Klubo, 372 Bedford avė.;
gula Tarabašą.
mininkas St. Jankus. Po to 4. Nutaria išrinkti komi buvo paminėta — jam buvo sta rašai šitaip:“Kuo
vadino antvyskupiu “Mar (Real Estate Business). Ten
Spal. 14. — Černogorai ima sekė priėmimas mandatų siją sutvarkymui nominaci pašvęsti ilgi straipsniai Ne-, ni narsus ir žinomi už
Timotkeus” — apie 1880 m. jis neseniai ir galą rado.
Kiek blogo tas žmogus
perseniai visi laikraščiai pa-j bilduką? Ar jie ne iš dl
nuo delegatų.
Delegatus jos balsų;
Tusi.
buvo kokioje tai katalikų
Philadel- įlinkų rankų narsiais ir
prisiuntėJšios draugijos:
įstaigoje Kanadoje ir moki padarė per 30 metų savo ne Spal. 14.
5. Nutaria išrinkti komite žymėjo gimimą
nosi kunigų,
bet dėl doro gyvenimo!
lijos ir Turkijos pasi Iš Ne\vark, N. J. 1) Drau tą dėl užkvietimo Elizabetho phijoje kokio tai John’o Do- niais pastojo?” Šekspjl
gija Palangos Juzės, 2) Liet. lietuvių draugijų prisidėti lan’o, gimusio su pradeda- j Edisonas, Marconi, Ho
nežinomos
arčiau prie
baigia.
žasties
tapo
prie
Spal. 17. — Serbija ir Grai- Neprig. Kl., 3) Draugija šv. prie Liet. Im Dr.; įslinkta niomis savo vardo ir pavar ras, Dante, Rafaelis,
Tarybos
su
Rusija.
dės raidėmis akyse: vienoje nitzas, Kantas ir kiti geni]
vo metodistų, paskui vėl ka
- , kija skelbia karę prieš Mykolo, 4) L. Jaunuomenės tam tikslui 3 ypatos.
taliku, paskui presbiterijo- Amerikos Jungtinių Val
Rast. A. M. Stanelis, akyje buvo aiškiai matyti pastojo garsiais ir žinonij
turkus. Turkija skelbia Kl., 5) Laisvės dr-ja, 6) 11
raidė “J”, kitoje — “D”.
vyrais ne iš darbininkų
nu, po to /kongregacionistu stijų tarybos su Rusija užsi
karę prieš Bulgariją ir kp. L. S. S. A., 7) dr-ja šv.
45 Warwick Str.,
Per
metus
miršta
apie
50
kų. Nustok sveikas pi’<
Juozapo, 8) dr-ja šv. Jurgio,
ir vėl presbiterijonu. Apie baigs 1 saus. 1913, kuomet
‘
Neivark, N.J.
Serbiją.
milionų žmonių (apie įnilio- “keleiviškai” ir
1883 m. jis susižinojo su epis senasis 1832 metų sutarimas Spa|. 19. — . Bulgarai ima 9) Scenos Mylėtojų, 10) D.
ną savaitėje), gimsta dar kai”. Bus skalsiau.
kopalų vyskupu Brown’u išseks. Kuomet praetaisiais
Mustafa Paša netoliese L. K. Vytauto;
“
MOKSLEIVIO
”
REIKA
Iš Harison N. J. 1) Dr-ja
Pond du Lac’e, Wis. ir pra metais prezidentas Taft’as
nuo Adrianopolio.
LAIS.
dėjo kalbinties už misionorių pranešė Rusijai, jog vaisbos Spal. 20. — Bulgarai užpuo D. L. K. Ringaudo, 2) L. Ne
Dėlei nepriklausomų nuo
prig. Pol. Klubas;
tarp ateivių katalikų. Už ir navigacijos sutartis 1 sau
la ant Adrianopolio.
metų jis pristojo prie sen- sio 1913 m. bus pertraukta, Spal. 21’. — Turkų laivynas Iš Brooklyn, N. Y. 1) L. musų priežasčių “Mokslei
vio” dar nespėjome išleisti.
katalikių, o 1885 m. tapo tai amerikiečiai nesitikėjo
bombarduoja Bulgari Am. Ukėsų Klubas, 2) Liet.
Apšvietos dr-ja, 3) 19 kp. L. Medžiagos turime dau LIETUVIŲ RYMO-KATALIKU AMERIKi
įšventintas į senkatalikių (at labai didelio pasipriešini
jos portus.
giau, kaip dviem numeriam.
skalūnų) kunigus senkatali mo, Reikalhuta, jiems ro-Jgpaj. 22. — Serbai ima Pris- S. S. A.;
Tikimės pirmąjį numerį iš
kių vyskupo Herzog’o Ber dėsi, labai mažo daikto: pri
tiną. Turkai traukiasi į Iš New York City, L. Pol. leisti netrukus.
ne (Šveicarijoje) ir, sugrį pažinimo lygių teisių Suv.
Kumanovą. Serbai ima Ukėsų Klubas;
“Draugo” Red. ir Admin.
Iš Jersey City, Dr-ja D.
žęs į Wisconsmą’ą, paėmė Valst. žydams su kitais Suv.
Novy Bazarą.
mažą belgų parapijėlę Du- Valst. piliečiais. Tečiaus Spal. 24. — Bulgarai ima K. Algirdo;
mės, o gerovės Žvaigždį
Rašykimės
į
Susiv.
L.
R.
K.
A.
Iš Yonkers, N. Y., Dr-ja
val’yje. Bet čia jam buvo dėl šito tai dalyko Rusija
rnusų širdies geismus ų
AMERIKOS ŽINIOS.
Kirk-Kilisse, kurs yra
Kun. Struckus.
šv. Jono Krikštytojo;
permažai pinigų, taigi Vila daugiausia pasipriešino. Po
mįs.
raktu į Adrianopolį. Iš Maspeth, L. I. Dr-ja šv. Greitieji traukiniai panai
(Reikalaujant autoriui, ši
tte susimanė tapti vyskupu. visų metų tarybų tarp S. V.
S.L.R.KA. skaito
Graikai ima Serbijos
kinti.
tą raštelį dedame be jokių
Mykolo.
Tuo tikslu pradėjo susiraši ir Rus. pasirodė, kad tary
aštuonis
tūkstančius nai
miestelį.
New
York
Central
ir
Penpataisymų
Red.).
bos
naujos
negali
įvykti
ir
Išviso
dalyvavo
19
draugi

nėti su Utrecht’o (HolandiTai organizacija, kokias
Spal. 25. — Kumanova tenka
nsylvania
gelkeliai
paskel

Kiekvienas
supraitl
ingus
kad
senųjų
pratęsti
neglaijų
su
46
delegatais.
„
joje) senkatalikių antvysku
tuviai nematė nuo pat
serbams. Turkai bėga
bė,
jog
greitieji
traukiniai,
lietuvys
ar
lietuvė
turėtų
ma.
Į
dienos
tvarką
tapo
iš

piu. Bet episkopalų vysku
mono laikų. Tai orgauia
tolyn į pietus ir atiduo
rinktas A. Žolynas, pagelb. kurie nuvažiuodavo iš Ne\v prigulėti šioje organizacijo ja, kurios užuvėjoje
pas Grafton’as išgirdo apie Suvienytosios Amerikos
da Uskubą
(Skoplią)
E. Kindera; raštininkų M. York’o į Chicago per 18 va je. Jei ne dėl to, jogei jinai ned gi blogai aplinkybei
tai ir persergėjo ultrechtiš- Valstijos vienos negali pri
serbams be jokio pasi
A. Stanelis; jis paprašė, kad landų, eis jau 20 valandų. neša gausią pašalpą nelaimė tis parodyti.
kį antvyskupį prieš Vila- versti Rusijos, kad toji Apriešinimo.
Greitas važiavimas pasirodė je, rūpinasi našlaičių likimu,
tte’ą. Tas pats vyskupas merikos žydus geriau priim Spal. 26. — Černogorai turi išrinktų pagelbininką ir ta
labai pavojingu ir buvo prie stengiasi sulaikyti savo na Greikų šalyje, Termom]
po išrinktas J. Jonaitis.
Grafton’as greitu laiku su tų už savuosius arba už kitų
klonyje, riogso apsaltą
apgulę Skutari.
žastim
daugelių
nelaimių.
rius
nuo
ištautėjimo,
tai
bent
...
,
Užėmus
viršininkams
vie
spenduoja Vilatte’ą ir išme valstijų žydus. Prezidentas
_
,
.
.
.
.
"
'
,
paminklas,
kurio par
Spal. 27. — Bulgarai ima tas tapo perskaitytas proto- Ttip smarkių suskulimų ant dėl to, jogei
atrandamu,
kaitosi
„Amži
Taft
’
as
18
spal.
išsitarė:
ta jį iš episkopalų draugijos.
Eski
Baba,
kurs
guli
į
Pennsylvanijos
gelžkelio
ga

las pereitos konferencijos.
Bet Vilatte randa sau nedo “Viskas, ką męs galime,
pietų-rytus
nuo
Adria

lima paminėti nelaimę 16 kimą. O ten, kur vienybė gy sį sauja liai narsių greil
Protokolas
tapo
priimtas.
—
tai
smarkiai
išreikšti
sa

rų draugų. Vienas jųjų bu
kareivių, kurie sulaikė
nopolio.
Raportas pirmininko priim: gruod. 1906 m., kuomet grei vuoja kiekvienam malonuj/joną persų”. Taip tatai,
vo net iš Indijos. Tokiu bu vo nuomonę tame dalyke ir
tasis traukinys užvažiavo yra jos užuvėjoje gyvenimo
du Vilatte susipažįsta su Cev suvaitoti tąją didelę intaką, Spal. 30. — Bulgarai ima tas; iš jo pasirodė, kad board
jale, o vienybėje, pergali
ant
garvežio
ties
Canton,
(
Lule
Burgąs
’
ą
ir
Munašta
pasidėti.
-direktoriai
turėjo
susirinki

lon’o v yskupu Alvarez’u' ir kurią musų šalis visados tu
milijoną žioplių. Bet kadi!
Ohio.
Mašinistas
tapo
už
raldi,
netoli
nuo
RadoeVienybė
neša
palaimą
mą.
Blankos
nominacijos
ir
tampa jo “konsekruotas” rėjo praplatinime toleranci
mušta, peekurys sunkiai su žmonijos gy venimui nūnai. gi S.L.R K.A. skaito sa|
to,
kurs
guli
pagal
Morkonstitucijos
jau
spaudoj.
jos
bei
lygių
teisių
visiems
(neva padarytas) vyskupu.
j narius ne saujalėmis, o tu?
žeistas. ^Vasario 22 d. 1907
moios
mares/
Turkai
Senovės
greikai
plukdė
Skaitytas
kontraktas
“
Sužmonėms
”
.
Tuojau episkopalų vyskupų
tančiais, kas išdrįstų kel
nustumti iki Čataldža, rety” kompanijos apie iždi m. greitasis traukinys nušo savo laivus tolimiausių jūrių ranka priešais galvbę
komisija ištyrė visą dalyką Mums žinant, kad Rusijos
,
kuri randasi už 25 mv- ninko kauciją, kuris rastas ko nuo bėgių ir įkrito į Co vandenyne, numynė savosios užut tik tas. kureapic'vi.
ir paskelbė “konsekraciją” žydai neturi teisės gyventi
nuo 'Konstantinopolio. atsakomu ir priimtas. Ra nemaugh upę netoli nuo civilizacijos takus į atokiau-!^ ,li(,kad negirdėj0.
neturinčia jokios vertybės. visoje imperijoje, galime su
Johnstown, Pa. Tarp su sį tę laiki, pasvietį - kodėl tį ' Bc, mę8 turime Hetu(
Europos senkatalikiai taip prasti, kad nelengvas daik Lapkr. 1. — Bulgarai ima portas raštininko nuo V. kon
Demotiką ir atkerta Ad ferencijos iki VI: draugijų žeistųjų buvo kandidatas į kad gyvena vienybėje.
pat išsižadėjo Vilatte’o. Bet tas butų tokias teises duoti
Chicagos majorą Busse. Ne Buvo laikas, kada visos jamerike nie aštuonis tūlį
rianopolį
visai
nuo
Kon

prisidėjo
15
su
853
narias,
svetimos
valstijos
izraeli

Vilatte vis dėlto skelbiasi
laimė pagimdė Busse’ui šalys lenkė žemyn ir galvas tančius; anaiptol, kur]
stantinopolio.
Graikai
įmokėdaiųos
$170.22.
Rapor

tams.
Rusijai
priseitų
gal
vyskupu ir šventina visokius
daugiau. Užtaigi daugykl
skandina turkų skrai tas tapo priimtas rankų plo- užuojautų pas Chicagos gy priešais Romos galybę, kada aštuonis tūkstančius kelio!?
valkatas kunigais, imdamas tuomet pripažinti lygias tei
ventojus, kurie ir išsirinko jos paliepimai buvo šventi
duolį.
j imu
už kiekvieną pašventinimą ses ir savo žydams. Vienok
Mobilizuokime
sayo viršininku. Rugp. norai dievaičių — kodėl? ka kartu.
po 300 dol. Už lenko Ka tarp rusų šiandien tebėra di Lapkr. 3. — Turkai nustum Raportas board-direkto- j R
stiprią kariuinenę, kuri ai
ti visai prie Konstanti- rių. Raštininkas A. M. Sta 13 d. 1911 m. traukinys susi kad buvo narsūs.
minsko
“konsekravimą” doka žydų neapykanta o'
gintu mus nuo priešų, .J
kūlė
ties
Port
Wavbe,
Ind.
nopolio
ir
meldžia
panelis
perskaitė
protokolą
su

Bet amerikiečiai parnešė saUgot,j mus reikalus, pa
vyskupu paėmęs, sako, net staigus žydų varžymo nusto
j
Keturi žmonės likosi užniuš- visų amžių tautų pasisekisirinkimo,
laikyto
9
rugsėjo,
šalinių
viešpatijų
sus

įr 1MU!US atsižymėti
simas,
—
manoma,
—
neiš

pustrečio tūkstančio dolerių.
i
ti,
30
sužeistųjų
Vas.
15,
tabdyti kraujo pralėji- kuris tapo priimtas
mus. Rodos, jogei žemė Yra gruvėsių tikka žuvusios
Bet tiekos pinigų neužten eitų patiems rusams naudin
Il9r2
m.
traukinys
nusirito
4
mą.
Raportas komisijos kvoti
vien tik tam, kad jiems gevalstijos,
ka godžiam Vilatte’ui. Taigi gai, todėl caro vyriausybe;
mo
ir
pastatymo
atstovo
ant'P
n
’
'
a
^T
ties
M
arrior
s
riausius jevus augįtų; gelž
už kiek laiko pradeda rašy tokia atmaina sunku įvesti, Lapkr. 4 ir 5. — Didelė ko
Prašau ir kitų laikraš!
Ellis
Island.
Pastatytas
Ui,
'8
e
Pf
>Tris
*"•'*>»*
ta
"
va tarp bulgarų ir turkų
keliai ir vandens, kad jų ta- atkartoti,
ti į Rymą ir bando susitai nesukiršinus prieš save ki
vorus vežiotų; o žmonės, kad
ties Čorlu. Turkai nu tuomlaikinis atstovas J. H. po užminti, 51 sužeista*.
kyti su dvasine vyriausybe, tų valstijos tautų.
Ant
Nevv
York
Central
gejų norus godotų — kodėl ?
stumti už Čatalgos gin- Staknevičius. Raportas pri
bet nori, kad Rymas pripa- Nėr, tat, ko stebėties, kad
įležinkelio
“
The
Tvventietb
kad gyvena vieynbėje.
a. Jonas Orantas
imtas
tuvės.
žintų jį vyskupu. Kadangi per visų pastarų metų WaRaportas
komisijos
atai-!£
e
“
tur
y
Limited
”
už
trijų'
Balkanų Pašalio gyvento- Lapkr. 8 d. 1912 m. VVal
jam nepasiseka apgauti Ry |shington’o su Peterburg’u Lapkr. 6. — Turkai antru
šaukimų:
atsišaukimų
atA
™
’
)
P°
l'eduno
susidaužė
j
a
j
nejjoj0 nU((įn,y turkų Lury’je, ('min. mirė a. a.
sykių šaukiasi Europos
mo, tai grįžta atgal į Ameri- susinešimus tarybų klausiZ pagalbos. Talkininkai spauzdinta 2000 ir jau siun ties Mentor, Ohio 21 birželio jungą per daugelį metų. Tr nas Grantas, palikdamas!
ką, kur šacheruoja su len mas netik neišrišta, ale dar
neprisileidžia jokio tar tinėjama. Raportas priim 1905 m. Devyniolika žmonių ko jie nabagai nedarė, kad deliame nubudime nn-J
kais, lietuviais, italais ir ki labiau supainiota. Ir štei
gyvybę. išsiskverbti iš to savo nelem Aleksandrą ir keturis vaiki
pininkavimo.
Europa tas. Toliaus priimti rapor palydėjo . savo
tų tautų lengvos duonelės “The Sun” pripažįsta, kad
praneša, kad jinai nesi- tai atstovo Staknevičiaus, Gruod. 13 d. 1910 m. tas pats to likimo! Ir pats dejavo; ir bus: Julijoną, Vladislovu
jieškotojais. Jo draugai i'? Suvienytosios Valstijos ne
kišianti karėn. Hare atstovo Slavonic namo, ats traukinys užvažiavo iš fl£pa- kitiems skūzdavosi; bet, kam Aleną ir Joną. ir brolį A11
kunigai (kuriuos jis padarė pajiegs vienos Rusijos pri
mas ir viešpatijos archi- tovų dalyvavusių susivažia kalio ant kito traukinio ties skaudėjo, kad jie kenčia?!!taną. Lietuvoje pasiliko gy
kunigais) vis tai ne bent ko-versti. Kitas-gi valstijas
vai perkelti į Brozą, se vime Liet. Rymo-Kat. Pag. North East, Pa.; sesi paša- Tai vienok, vos priklaupė vi seni tėveliai. Simonas i
kie paukšteliai: atsėdėjusie-'šiuo tarpu Suv. V. negali sanovės turkų sostinę Ma- Dr.; raporte skambėjo, jog žieriai tapo užmuštu, 60 su prie Vienybės Aukuro, grįžo Marijona Grantai, viena
ji terimnus kalėjime, imami vo pusėn pritraukti, delbi
adgal su kaupinais morais brolis ir viena sesuo.
žesniojoje Azijoje. Vieš minėta draugija pritarė ir] žeista.
nuolatos policijos už įvai-tik Rusija su ne viena iš di
įvairia’ .. malonių. Taip,
patijos siunčia laivus į' prižadėjo ateityj remti Liet.
lius “darbelius” vyrukai, dėsniu; , valstijų turi ariiSufragistės paroduoja
kad si«u., . p* jan ne tik, vęs Amerikon antru
Turkijos vandenynus !lm. Draugiją.
ir t. t. Tuotarpu pasitaiko į mėsių sąryšį, negu musų reNew York’e.
kad mato liuosybės spindu
Lapkr. 8. — Nauja didėlė ko Raportas komisijos knygų
Francijoje atskyrimas l>až- Į spublika.
va tarp bulgarų ir tur peržiūrėjimo nuo 1 sausiui Lapkr. 9 d., vakare, New lį, bet dar gi gresia atkeršyti
čios nuo valstijos — Franci- Todėl pasportų klausimas
York’o gražiausia gatve pnesui uz savo skriaudas Pilnųjų Blaivininkų Sm
kų pagal Čataldžos gin- iki 15 rugsėjo:
jos vyriausybė reikalauja netik kad nepagerėjo, bet
tuves. Graikai paima Įplaukė ............. $338.32 “Fifth Avenue” 20,000 mo- tais pačiais vergijos pan
tokių kunigų ir vyskupų, dar pablogėjo.
Pirmiaus
marširavo parodoje, iš- čiais.
Salonikus Turkai pra išplaukė ........ 105.80
kurie, neklausytų popie- Rusija nepripažindavo Suv.
_____
įkeltoje
paminėjimui didelės
Męs taippat aimanuoja
deda derybas su bulga
žiaus. Vilatte jiems labai Valst pasportų, jeigu jie bu
rais. Suv. Valstijos duo Ižde liko........... 232 521 PerRHlės, kuri apsireiškė tuo, me; mėgstame savo nesma- vo Girkalnių parap. J
parankus. Taigi valdžia vo išduoti buvusiems Rusi
da palėpimą skraiduo Nuo pirmiau .... 185.76 jog keturiose naujose val gilinus kitiems apsakinėti, kėnių kaimo, ši 1 n kairi
duoda jam Paryžiuje bažny- jos pavaldiniams, dąbar-gi
liams: Tennessec ir ..Viso labo iki 15 rugsėjo, stijose: Michjgan, Kansas, Sakome: maskoliai mus žū- Raseinių apsk
čią, bvtik trauktų paskui sa- dar daugiau painių statys.
Montana plaukti sn ma- 1912, randasi pus iždininką Oregon ir Arizona, tapo pri do, lenkai skriaudžia, o ame- Lai būna
ve žmones. Bet žmonės ne Tečiaus Suv. Valstijos ne
rininkais į Konstantino $418.28. Rap<jrtas tapo pri pažintas moterims lvgns bal rike alinas atrasti negabu’. šalies
nori klausyti netikrojo pra mano nuo savo sumanymu
sas su vyrais.
nebutu, vienyk:,-|V.
polį. Italija, Austrija imtas.
našo. Vilatte’o misija Fran- atsisakyti ir nors taryba su
cijoje pasibaigia visišku ne naujais metais ir butų per

Vilatte užmuštas. pasisekimu. Prisieina varg traukta, tečiau savo reikalą
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priderėj

ir į draugijas šv. Jnozapii

kuop. S.L.R.K.A., šv. Joų

_|šv.

Kaip ten

Stanislovo.

Paėjimu

-«o».*»emėva iš ten gerą, blokinę liktarną, aštrų pei First National ^Sank
be koto, naujintelį peilį prie stalo, keletą žvakučių,
PUBLIC SOUARE
misinginį žvagkotį, blokinę bonkutę, Midelį vandeniui [
H
Wilkes-Barre, Pa.
■
semti, suterštą kur-ne-kur praplyšusią uždangą ant lovos,
/
motei ų dėžutę su adatomis, siūlais, špilkomis ir tai pana
UNITED STATES DEPOSITARY
šioms smulkmenoms, plaktuką, saują vinių, storą, kaip;
=================
*
KAIP VISOKĮ DAKTARAI, PROFESORIAI IR
mano pirštas, meškerė su dideliais kukučiais; pasigrie- KAPPTOLAS
$375,000,00
JŲJŲ VAISTAI NEGALĖJO IšdYDYTlI
bėva taipgi susuktą briedžio odą, šikšninę šunims apy- Perviršis ir nepaTeip rašo žmones, išgydyti nuo visokių ligų.
kaklę, pasagą ir keletą bonkueių su vaistais, be jokio pa dalyta nauda
490,000 00
GARBINGAS DAKTAREI Širdingai ik’kuvoju už labui Meras lieku retas ir išgydymą
muilo moteries. Italai r pomtan rišu teisybę: iki 35 m. Kildinu* gyvenau su gavo pači ule
rašo. Prieš išeisiant dar radau neblogas šukas, o Džimas Už sudėtus pinigus moka 3-čių
Varduvoje, bet ji per kiaurus diehaa nuolatos sirgti, net lovoj gulėdama. Kad išgydyti krel
pinu*! prie Profen 'riaus Dr Ba ra nnuskiu. Varšuvoj. Ištyrinėjęs uiraM vaisi ua ir pasakė,
kml Migrena, neišgydoma ligą. Vėliau nuaidavinu prie Dr. Ururizinskio ir tei pa t prie paleis
sumedžiojo smuikos šmičiolą, ir medinę koją, be diržų ir
nuošimti.
Szventoa Dva vės ligonbučio Dr. K rukotvakio. kurio ištyrę ligų pasakė kuip ir
o Ordinatoriaus
WM. S. Mc LEAN. President,
Profesoriui kad migrena neišgydomu. Amerikoje apart kitų buvau pus Dr. Rubin: nors
sagčių, kurias kažkas nudrtiskė. ' Bet šiap koja buvo ge
FRANCIS DOUGLAS. Cashier
užrašė liekamus. bet pasuke, berelkalo kamuotis, ne* liga neišgydoma. Vienok ir po to
kad savo miela pnfįnlę nnrs aut senatvės iitrydyčimi. Jr etai lOltmetai yra dideliu
i troškau,
ra, tiktai man perilga, o Džimui pertrurhpa.
mums aka r Imi. kuip iš dangaus. Kaip visas svietas alovl, (si atsirado vienatinis Daktaras.

Tu mane
Iszgelbejai! į

f

Įsidomėjau, buvo tai
kokios keturesdešinits
’iem buvo ant jo užsiriogrus ir apaugęs krūmais. Bet galop
ir vienoj pašonėj, Illinois pusėj, atraOalėjo būt didumo, kaip kokie trįs kamPliil M. Klinlkoi. kuris išgydė mano pačitilę kaip niek* negalėjo pagelbėti. Dabar tikrai
ip augštas, kad Užimąs galėjo stovėti išsitieguliu pasakyti, kad iaoteriek&<«u visiškai sveika, išgydyta ir dėkavojame už suteiktą gerą
sveikata.
A«t. ZarzytdUs sm Motore Ir Dukrele, 133 High St.. New Britain, Conn.
’ėsu ten buvo, bet sausa. Užimąs patarė pernešti
R. Ii. Morgan
AŠ FRANK POŠKA. dėkavodamn* danešu. kad skaudėjimą nuo rornatizmo sąnariuose,
bis daiktus, bet man nesinorėjo dažnai laipioti prieš
rankose, teip pat mėšlungio ir nervų
išgydė!, kam?kankino muse per IK mėnesių. Da
Išdirbėjas Kepu
bar jaučiuosi visai sveikas ano jųsų liekarstu ir nerdtikrlng*. kad esi laimi genis daktaras;
ir
savo
draugams
pasakysiu
kaip
pa«o
’
<*ningai
Klinikas išgydo
Tečiaus Užimąs tvirtino, kad parnešus urvan vi- Radinys. — Senis Hankas Bunkeris. — Persirėdęs. —
Su pakeiki nimu Mr. Frank Poška. Box C Farley, Mass.
rią, Kukardų, Vė
laiktus, butų ten puiki vieta nuo lietaus ir žmonių
i masGUODOTINAS
DAKTAREI Apturėjau liekarstas, kuria* bevartojant nustojo skaudėji
krutinės, koaulis ir galvos skundoj i mas. Dėkingas, linkiu Tani tatai laimės.
Pavalgius pusryčių, labai norėjau pasikalbėti apie
liavų, Antspaudų,
Su guodone P Sakalauskas, 3231 Emerald Avė., Chicago, III.
lept i.
tą velionį, kad įspėjus, kas ir dėlko jį užmušė, bet Džimas
Dideles daugybes padėkavonių ateina kasdiena, tik dėl mažumo vietos negalima
\arpų ir kitų tam
i sutalpinti, nors Ir prato. KAIP KITI NEĮSTENGĖ, TAI KLINIKAS TRUMPAM LAIKE
\iigi neilgai trukus persikraustėva. Ant meškerių, neturėjo noro šnekučioties. Jisai vis laukė kokios ne
panašių dalykų.
IR TUOS IŠGYDĖ.
ir užtaisytų, pasigavo keletas žuvų. Nuėmęs jas išsi laimės ir sakė, kad nepalaidotam velioniui daug lengviau
KAM SIRGT IR VARGINTIS, KAD KLINIKAS IR TAVE GALI ŠGYDYTI, TIK
MOHTRE..L,C.»!I
imi pietums, o meškeres užtaisiau išnaujo.
Reikalauk Kata
ATSIŠAUK ASABIŠKAI, arba lietuviškai parašant kas kenkia, nelauk ilgiau.
bastyties pasaulyj ir gąsdinti žmones, nekaip tokiam,
THE PHILADELPHIA MEDiCAL CLINIC paties gubernatoriaus legalizuotas, apie
Jnėjimas urvan buvo gan platus. Vienoj pusėj asla kurs rainiai sau ilsisi žemelėj. Man tai nurodė išmintin
. licgo..
iai tikrai galima tikėt.
ro truputį pakilusi, lyg tyčia padaryta ugnelei sukurti, gu, taiigi lioviausi apie tat kalbėjęs. Teeiau man vis suko i’&’įįįjįbsri i'jįl
GERESNIO DAKTARO IR LIEKARSTU kaip KLINIKO nesalite rast. KAD JAU
TIESI kuki nor* neavaHuunų. bei liga vargina ir tikrai nori būti sveikas, tad kad
sukurėva ten ugnįLpietums išsivirti. Paklodes mintyje, koks .ten buvo žmogits, kas jį žumušė ir už ką?
Klinikų Daktaras •pecmlrškitl pripažins, kad tavi* gali išgydyti, tad gali tikėti, jog aptu
•va nat ąslos vieton staltiesių, ir pietus išėjo labai
rėsi nuo Prefcsiooalilko Daktaro gydjrmę Ir pritaikytas. spečlaliSkal sutaisytas liekarstas,
Iškrėtę paimtųjų drabužių kišenius, radova aštuonis
kurios kaip tiikstanėias jau paliuosavo teip ir tave gali paliuosuoti nan ligos jungo, šviežiai
rs. Netrukus '-pradėjo griauti ir ^žaibuoti; taigi sidabrinius dolerius, užsiutus senose trinyčiose po pamu R. H. MORGAN,
užpuolusių arba ir ožseoėtų visokių ligų, teipat nuo: niežėjimo kūno, negero kraujo, silpnų
ir nesveikų nervų, skaudėjimo i r svaigimo galvos, nedirbimo ir užkietėjimo vidurių. Nuo
13 N. Main St,
kai teisybę pasakė. Tuoj pradėjo smarkia šalu. Džimas spėjo, kad tų namų gyventojai patogė
suužagyslčs sėklos nubėgi mo, nerimastingumo o bei no ir lytiško nusilpnėjimo, skaudėjimo
strėnose, kojose bei rankose ir sąnariuose, kosėjimo, skreplinvimo—bronehitis. visokių slo.
Jai- lyti, pylė, kaip iš kibiro, o pakilęs vėjas trinyčius, bet pinigų nerado. Aš tvirtinau, kad ne tiktai SHENANDOAH, PENN’A.
gų. inkstų ir užsikrečiamų paslapty ligų irkitų, kurios tilt varginimui žmonių užpuola, vi*
ligas. Be PEILIO. BE OPERACIJOS. SEKRETAI UŽLAIKOMU
j-ė nuožmią vasaros audrą. Taip apsiniaukė, kad pagavo trinyčius, bet ir užmušė jų savininką. Kadangi
i sas išgydomus
Visada reikia adresuoti teip:
pasidarė palšas, o lietus lijo tokia sriove, kad me- Džimas nenorėjo apie tai kalbėti,, tai atsiliepiau:
The PHILADELPHIA M. CLINIC ♦
[tšPodė lyg apsiaupti debesiais, arba storais vor
WiUįes-Barre
—
Bijaisi,
kad
iš
tos
kalbos
neišeitų
kokia
nelaimė
?
1117 Walnut St.
Philadelphia, Pa.
%
ais. Smarkus vėjas lenkė medžius prie žemės, o šaValandos:
Nuo
10
iki
4
piet.
Nedalioje
nuo
i
0
iki 3. Vakarais Utar. ir Pėt. nuo 6-8.
O
ar
pameni,
ką
pasakei
užvakar,
kada
parsinešiau
gy

Deposit & Savings
Iškėsi į visas puses, lyg žmogaus rankos, laužomos
lĮvj. Kartais, užstojus nepermatomai tamsai, staiga vatės odą? Tada sakė, kad užklups mudu kas nors blogo
Šitas apgantoiua ir padėkavonės teisingo#. Klinikai galit tikėt.
aiškiai nušvisdavo, ir galėjai matyt, kaip ten toli, Ir kasgi pasidarė?.. sumedžiojova tiek rakandų ir dar
aštuonis dolerius. Norėčiau, kad kas dieną ateitų tokia
Ti PFBUO SQUARE,
šimto mastų, medžiai viršūnėmis šluoja žemę
nelaimė. — Palauk dar, vaikuti, palauk. Nelaimė ateis.
PA.
:o šakas į visas puses... Ir vęl, už valandėlės,
Horiotiiji Mokslo Lietuviai, Temykita!
Įsidomėk! Jau arti ir neilgai ir neilgai trukus čia bus.
tamsi, kaip nuodėmė naktis, ir vėl perkūnija baisiu
Kapitolas
$150.000.00 “ŽMONIŲ KNYGYNAS" - 8 KNYGOS UZ RUBLĮ
Pamatysi.
' ..
■iinu, bildesiu, dundėjimu, ritasi dangum ir puola
Perviršis
500.000.00
Ir atėjo! Buvau kalbėjęs apie tai utarninke. Pėtnvhs pasaulio, tartum kas kopėčioms raičiotų tuščius
Seinuose, Suvalkų g»b.,
čia išparodoma, kad Jėzus Kristus tik
Depozitai
2.700.000.00 katalikiškas
“žmonių Knygynas’’, t. y. rai yra Dievo pažadėtas Mesijas ir kad
ėioj po pietų guliva sau ant pievutės ir šnekučiuojavos.
lūs
Moka 3-čią nuošimtį nuo sudėtų žmonėms skiriami nandingi raitai, ku Jisai yra Dievas. Kiekvienas katalikas
rių per metus itoina
knygutės. Kny privalo kuogeriausiai pažinti savo Iš
Pasigedęs tabako, nuėjau urvan atsinešti. Ugi žiuriu gu
Jojo pinigų.
— Kaip tai puiku, Džimai, — atsiliepiau. — Kaip gegutės rūpestingai _parengtos,
ganytojų ir Mokytojų. Šioje gi knygu
—
•-- r —žmonių tėje,
li ten angis-barškutis. Užmušiau jį ir suraitęs į kamuolį,
-įtaikytos, o turinys
nežiūrint kad maža, bet daugsupratimui pril
ad aš čia esu. Nagi duok dar truputį žuvies ir duoatdara kasdien nuo 9 ry jvairus. Štai perniai IMI metais K daug randame reikalingų katalikui apie
nematant pakišau po Džimo paklode, kad juokais jį to Banka
Išganytojų žinių.
iki 3 popietu. subatomis nuo tokios knygutės:
Taigi matai! Kad ne Džimas, tai čia nebūtum,
išgąsdinus. Iki vakaro visiškai pamiršau apie tą gyvatę. 9^-12 vidurdienyje ir nuo 7 vai. 1. Pasaulio pradžia. Moję knygutėj 7. Apie dužių. Bedieviai eako, kad
umei kur girioj po medžiu ir neturėtum jokio vira
plačiai ir suprantamai parašyta apie žmogus dužios neturi. Taigi čia ir išpa
Parėjus mudviem nakvynėn ir užžibinus žiburį, pasirodė, vakaze iki 8.
pasaulio sutvėrimų, kaip mokyti žmo rodoma, kad žmogus nėra gyvulys, kad
lams, ir butum sušlapęs kaip vanta. Ar netiesą
nės mano apie paaanlio atsiradimų ir žmogus turi nemirštamų dūšių.
Galima
susikalbėti
lenkiškai
ir
kad pas užmuštąją gyvatę atrėpliojo jos draugė. Visai
kaip mus apie tai mokina šr. musų ti
8. Vysk. Antanas Baranauskas. A. a
u ? Vištukai nuvokia gerai, kada bus lietaus. Ir visi
ietuviškai.
kėjimas. Išsiplatinąs dabar labai klai Vysk. Antanas yra žinomas visoje Lie
to nepastebėjova. Vos Džimas spėjo atsigulti, kaip bar
dingoms nuomonėms apie pasaulio su tuvoje. Kės šiandien negieda jo sudėtų
kštuaki tai žino. Atminki tai vaikuti...
tvėrimų, labai butų manding* tų kny giesmių, kas nedainuoja jo gražių dai
škutis įgylė jam į koją.
Per dešimtį dienų upė vis tvino, galop išsiliejo iš va
STEREOSKOPAI ARBA TELESKOPAI gutę perskaityti.
nų, kurios sugraudina lietuvio širdį ir
2. Apie orų. Bitoje antroje knygutė paragina mylėti savo kalbų, savo šalį.
Džimas
riktelėjęs
pašoko
ir
tuoj
panudėva
ant
pa

Žemesnėji salos dalis, ypač kraštas nuo Illinois, tapo
aprašyta : Galima sakyti, girdėjo visi lietuviai jo
je gražiai ir
oras, šilams, vėjai ir kiti iadomns da- i pamokslus, nevienų ir padirmavojo. Tonta vandeniu, kelias pėdas gylio. Iš tos pusės, kiek talų gyvą angį pasirengusią šokti ant jo.5- Vienu ypu
lykai, kurie apsireiškia ir dedasi ore. ■ dėl būtinai reikia žinoti visų jo gyve
Knygutė labai iadeaaL Perskaičius jų nimų, darbus, o daug jisai ir nudirbo.
užmatė, visur buvo vanduo, bet iš kito krašto, nuo užmušiau ją su lazda, o Džimas, pagriebęsVionką degti
daug žmogui paaiškėja dalykų, kurie Minimoje gi knygutėje kaip tik ir yra
airi pusės, upė buvo tokia plati, kaip \ isados, apie nės jtvlė sau į gerklę. Basas buvo nabagas ir gyvatė įgylė
kartais čia-pat oro dedasi, o vienok aprašytas a. a. Vysk. Baranausko gy
žmogui palieka neoRprentania.
Verta venimas nno dienos gimimo lig mir
mylios, nes ten augštas, status krantas neleido vali jį į užkulnį — ir vis tai per mano paikystę! Visiškai pa
knygutė kiekvienam psmskaityti.
čiai. Ypatingai naudinga pasiskaityti ši
miršau, kad pas užmuštą angį būtinai ateina kita ir apsi
3. žmogus ir
Tre knygelė jauniems vaikinams.
ui išsilieti.
Vienas mokytas profesorius rašyda
čioje knygutėj, kaip ir pats vardas pa
suka apie jos kūną. Džimas liepė nukirst gyvatei galvą,
rodo, aprašoma yra žmogus ir žmonių mas “Vadove” apie šias knygutes graPer visas dienas plaukiojome valčia po salą. Sau- numest ją kuotoliausiai, nulupti odą, o mėsą iškepti. Aš
giminėa, t. y. kiek yra žmonių, kokios žiai atsišaukia, o kai kurias labai pažmonių veislės, kalbos, tikėjimai, už giria.
smarkiai kaitino, o mudu tarpe medžių turėjova tą padariau, ir Džimas tuoj prarijo augio mėsą, nes, girdi, Jeigu neturi mano katalogo, tai siėmimai
ir t.t.
Visos čia paminėtos aštuonios knygų pavėsį. Valtis, kaip koks ungurys, skraidė tarpu tai esant vaistas. Paskui liepė nuimti nuo/vuodegos prisiųsk už 2c. pačtinę markę, o 4. Senovės Istorija- Si
„„„ gutės galima gauti “šaltinio“ knygy114 1 rt' 50 k-aP- 8U nnsinnttau naįų ir kerplėšų. Kartais negalėjo prasiskverbti pro barškučius ir užnarino sau ant rankos tUtakauleliu. Tr apturėsi didelį puikų katalogų, parašyta labai lengva ir Į ' li tuvi " ne
kuriame rasi kainas geriausių Ar kalba. Joje skaitome apie praėjusių ži muosna.
mus ir šakas. Turėjova jieškoti kito kelio. Ant šakų tai, girdi, gelbsti. Džimui nematant numečiau abi augi monikų, Skripkų, Triubų^ ir dau- lų senovę, dar prie* Kristaus užgimimų, Šiemet vėl išeis 8 knygutės. Bus la
Egipto, Oreeijos, Rymo ir kitas bai gražiy, indomių ir naudingų akai—’ °
v. . . i .
, ii • i • gybe kitoniškų Muzikališkų Ins- apie
rstėsi kralikai, gyvatės ir kiti žvėreliai,. Nabagėliai iš toli Į .krumus,
tymų. Kas dabar užsisakys ir atsiųs 1
buvusias
žymias karalystes.
kad nesužinotų, jog tai per mano kaltę igvle trumentų
Taipgi čysto aukso
rb., tas už tuos pinigus gaus visas šių
(lo kokie buvo ramus, kad leisdavosi paimti rankosna. jį barškutis.
5. Lietuvos atgijimas. Šita knygutė metų 8 knygutes. Kas užsisakys “Žmo
(Šliubinią Žiedų, Ziegorią, Lenciu- supažindina
skaitytojų su tai, kaip nių knygyną” šiems metams, tasai ga•
t
gų, Špilkų, Kolčikų, Kompasų auk Lietuva buvo
k gyvatės ir želviai, neužsitikėdami, sparčiai slėpėsi
"uvo pačių lietuvių užmiršta i<į8 gauti ir pereitų metų augščiau paDžimas traukė ir traukė degtinę, kad net kartais nu- ainių ir paauksuotų, gerų Britvų, ir kaip paskum atsirado mokyti vyrai, j minėtas 8 knygutes tik už 1 rb. Taigi
□denyje. Musų urve jų knibždėte knibždėjo.
*..........................
kurie išmo
.
 už 2 rb. galima ganti net 16 gražių
stojęs nuovokos garsiai rėkė ir draskėsi. Paskui atsipei-!
"S.T Lietuvos tėvynės mylėtojai,
kino ir sužadino Betariąs mylėti savo knygučių!
Norintiems mokslo žmo
L Vieną naktį pagavovo diktoką dalį tropto, devynių
tėvynę ir kalbų. Kaip miela pasikalbė nėms tikrai verta šiuomi pasinaudoti.
kėdavo
ir
vėl
griebėsi
už
bonkos.
Jo
.koja
ir
pėda.
labai
toriškŲ
knygŲ
ir
Maldaknygių,
lyiktų pušinių rąstų. Troptas turėjo dylika pėdų ilgio
atsiminti jaunas dienas, taip ma
Tiems, kurie šiemet “Žmonių Kny
sutino ir degtinė parodė savo veiksmą. Tuoj supratau, kokių tik randasHietuvių kalboj. tilonuar skaityti
apie Lietuvos atgijimų, gynų’’ užsisakė, pirmutinę knygutę jau
įpie šešiolika pločio. Kyšojo iš vandens mažiausia sop
Gražių popierių Gromatų rašymui apie lietuvių susipratimų.
siunčiame. Antrų knygelę jau baigiamo
us colius. Viršus buvo sandarus ir lygus, tartum ąsla kad Džimas išgis. Bet kas link manęs, tai verčiau no su puikiausiais apskaitymais ir 8. Jėzus Kristaa. Labai svarbu yra spausdinti ir už dviejų savaičių išsių
dainomis su drukuotais aplink perskaityti šita knygelė katalikui. Nea sime.
Kitą kartą, vos švintant, pastebėjova plaukiančius rėčiau sirgti nuo gyvatės, negu nuo degtinės.
Lnnvetmisi tnylnoęi nž
nenki
Užsakymus ir pinigus reikia siusti šiuo adresu:
Džimas
sirgo
keturias
dieuas
ir
naktis.
Paskui
koja
;
t
uz
i
na
i
už
’
$1.00.
Popieros
su
pamus, didelius, dviejų augštų, iškraipytu, nelygių stoPasižadėjau niekados1 auksuotomis kvietkomis 50c. tuzi- “Šaltinio” Knygynas, Seinai, Suvalkų gub., Russia.
Priplaukę prie pasienio, įlipova vidun — pro langą, atslugo, ir jis vėl galėjor- vaikščioti.
i
~
4-^. k’nino nas. Turiu Teleskopų su paveikskadangi dar buvo tamsu, tai pririšę valtį prie sienos, neimtl rankuosna gjvates odos, nes st
. •
■
‘ Jais parodančiais Kristaus kančių
įkėva sau po pastoge. Gerokai prašvitus, pastebė- Džimas tvirtino, kad kitą svk tai jam tikėsiu. Sakė, kad ir daugybė didžiausiais miestais
3 Kodėl neini išpažinties? Parašė kun.
• DRAUGO “ SPAUSTUVĖJE GAU
r
a lovą, stalą, dvi senas kėdės, kažkokius vartelius ant palytėjimas angies odos ėsanti tokia baisi nelaimė, kad
Aloyzius J. Warol, J. D. Vertė kun.
V. D.
Dideliai naudinga knyga.
NAMOS
SEKAKAIO8
KNYGOS:
dų ir keletą pakabintų drabužių ant karties. Ant vargiai jos galą sulauksime. Jis pats verčiau, gūdi, pa Įeskopas yra naudingas turėt kožSumuša visus bedievių argumentus
prieš išpažintį. Reikalinga pasiskai
Fabiolė arba Bažnyčia katakombose.
dų tamsiausioje kertėje, gulėjo kažinkoks tamsus, Žilirėtll per kairįjį petį į mėnulį, negu paimtą Į name name. Štornikams, agentams 1. Parašė
tyti kieKvienam Amerikoje gyvenan
Kardinolas Wiseman,
Vertė
25*:.
rankas angies odą. Tečiaus man rodos, kad pazi u j < s ^avorng jabai pigiai. Reikalaukite Vytautas. I-abat graši apysaka iš čiam lietuviui. Kaina
utų užmigęs žmogus. Džimas sušuko:
pirmutinių krikščionybės amžių.
4. Katriutė. Triveiksmis Dramos Pa
per
kairįjį
petį
į
mėnulį
yra
didžiausia
paikystė
ir
neatvisko
pas
tikrų
lietuvį,
o
gausit.,
— Nagi! Kelkis!
Kaina
*1.00
veikslėlis iš liaudies gyvenimo. Len
kiškai parašė Karvatova. Vertė A.
sargumas.
Senis
įlankas
Bunkeris
sykį
taip
padarė
ir
^ringus
tavorus.
2. Evoliucija, ne BavaUuciJa.
Parašė
et jis nei nekrust. Ir aš ėmiau šakti, bet jis guli
Vėgėlė. Eiles sudėjo A. žalvarnis.
Patrimpas.
Iš šitos knygos galima
tinka scenai. Kaina
15c.
gulėjo. Tada Džimas atsiliepė:
i a uo gjresi.
esu a us nei vejiem nu ams, pasig < kaįna su persiuntimu, $4.00. susipažinti sn saeaalogijos mokslu. 8. Labai
Trumpu Katekismas. Be šito kate
Skaitytojas
ras
joje
praktingus
nuro

w WATDELIS
Jis negyvas, nes jau butų atsišaukęs. Palaikyk ir nukrito nuo stogo, kur] buvo bedengiąs. Nabagas puolė,
kizmo engali apsieiti, jei mokini vai
dymus Lietuvos visuomenės veikė
kų poterių. Kaina
10c.
35c.
tarp dviejų bakūžės durių, tartum į kokį karštą, ir mir- na Grand St., Brooklyn, N. Y. jams. Kaina
aš eisiu pažiūrėt. «_
tinai užsimušė. Taip bent man tėtis pasakojo. Ir dėlto —— n i -i i
«
uėjęs pasilenkė, pažiurėjo ir tarė:
•I
— Ttaip, negyvas, ir dagi apiplėštas. Gavo kulką į taip su juo atsitiko, kad žiurėjo per petį į mėnulį, kaip
Kazys J. Krušinskas,
SUSIV.
L.R.KJL
CENTRO
Farma
Dovanai!
•nas.
Jau gal daugiau dv*i dieirt, ikaipl užmuštas, kok^pa iksas.
457 — 17th st.,
VALDYBOS ADRESAI
Brooklyn, N. T.
Ilgainiui upė vėl sugrįžo į savo vagą. Mudu iš to Per*t«tyk artin, nes baisiai išrodo.
Aš nei ištolo nenorėjau į jį žiūrėti. Džimas užden- pasinaudojova ir užkabinę ant meškerės kukučio ploną
KNYGIUS: Kun. S. J. Struckna,
PREZIDENTAS:
P. 0. Wanamie, Pa.
iį kažinkokiu skambalu, nors man visai nebuvo žingei- zuikutį, tuoj sugavova didelę žuvį, šešių pėdų ir dviejų
Jonas
Rikteraitia,
į pamatyti. Ant ąslos buvo išmėtytos senos,“suteršto.*, colių ilgio, tartum kokį milžiną-vyrą. Svėrė daugiau kaip
DVASIS. VAD. Knn. J. Dumiim,
91 CongreM įve^
P. 0. Minerarille, Pa
ps, ištuštintos degtinės bonkos, keletas juodų audi- du šimtu svarų. Žinoma, negalėjova jo ištraukti: butų nu
Waterbnry, Cmm.
kaukių, o ant sienų pilna buvo nepadorių žodžių sinešus mudu į Illinois. Taigi atsisėdę laukėva, kol ji
Susivienijimo Lietuvių R.-KaA
VICEPREZIDENTAS:
Amerikoj#, Vice-Pirmininkai
veikslų, nupieštų angliais. Karojo ten pora suterštų besitampydama nepastipo. Viduriuose radova misinginį
Mataužas Tolsta,
—Organizatoriai.
1139 Wyo»ws« Ayb^
alinių drabužių, skrybėlė, pora purvinų andarokų ir sagutį, didelį kamuolį ir šiaip visokių šlamštų. Perkirtę
Eieter
Boro,
Pa.
New York valstijos K. J. Kru
ulaueve imncua. buria pirmaa prlkamuolį su kirviu, radome ten didelę ylą, pasak Džimo, ai<|aŽAdna*
dek vyriškų drapanų.
šinskas,
telalnpal MrMt* lit* pužai), sana ui dyk* SEKRET0RTU8:
Mažų Paraaų, o visi kiti <aua kreditln) paliudlji*
Massachusetts—J. B. Valukonis,
sidėjova tuos skarmalus į savo valtį, nes ir tai gali žuvis turėjo praryti labai seniai, nes reikėjo Ilgo laiko, ma
Jnozaa S. Yaaiiasa^M,
ant 100 dol., kur) raa* priimsime kaipo dai)
Pennsylvania—Kun. S. Struec
pravartu. Pasiėmiau taipgi seną sulaužytą, šiau- kad apsivėlę apie ylą šapai sutvertų tokį didį kamuolį, uimokaaCin rertAs toa IrmCa, kuri randasi Nrw
112 N. Oreem ot,
na
ir J. Tumasonis.
Jersey. netoli nuo New Yorko.
Baltimore, lfd.
vyrišką srybėlę. Buvo ir sumušta bonkutė, užkim-j Man rodos, bus tai viena iš didžiausių žuvų, sugautų kada
Preki toa iemAe 14# dėl., vienek koinas, ku
Illinois — S. A. Piliackas ir M.
epturCa kredite ant KW dol., tai primokės prie
Kadzievskis.
caruliais, su trupučiu pieno ant dugno. — t irbut ku- nors Mississipėj. Daug pinigų galima butų padaryti, rie
tos iamAe tiktai 4# dol., mokėdama* po B doleriu, KASININKAS
per mBaee).
Maryland—Kun. J. Lietuvnikai
456—458 Main bL, Rdvardavillt,
iš jos gėrė. Stovėjo taipgi sena spinta ir nauja pardavinėjant jos mėsą svarais, o mėsa buvo baltitėiėii
Yra UI perą prora )<ytl rsroa iemAe u« tok)
Ohio
— J. Šalčius,
W ii kea Barra, Pa
mai* uimokeat).
plėštu antvožu ir išlupta spyna. Skrynios sto- iškepus labai gardi.
Maine — S. Šahanas.
Kaimiečiai. neatMAklU te dalyko leiru ryre.
netoli, atvažiuokite Ir persitikrink IU arb, KASOS GLOBRJAI:
New Hamshire—Justinas Tyla,
nieko gero jose nebuvo. IŠ tos bnįsios
Ant rytojaus pasakiau Džimui, kad man labai nuo nau
raiyklu. prairdami iemlaplq Ir Informarija. adr
Connecticut—S. Cibulskis,
Ocaea, Vtetehts Improvameot Ce.,
iniau, kad gyventojai išsigandę bėgo bodu, ir norėčiau persikelti į Illinois. Džimas pagyrė ma
Jonaa Jarotavifisa,
New
Jersey—A. Staknevičius.
I.ltkuanlan Dept. D.
Love Paraa, Naabmgtas at,
2« Clmrcti St..
Nrw York City. N. V.
(•snq nm(ox)
,
Walpoto, Maaa
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ANGLIJA.

Anglijos sindikalistų va
į
injo Imtu pirmi dovas Tom Manu, knts nese
(speaker) .Jue Can- niai sėdėjo kalėjime už kal
i'O<-į;ili>t;!s Viktoras
binimą kareivių nešauti į.j
.Bergui'. Rinkimuose 'perga straikuojanėius darbininkus,
lėjo Bergerį republikoiias, laikė 10 lapkr. Londono salė
kurs kandidavo ant deniokva je prakalbą prieš kares. .lis
tu platformės. Apskritai, so- sakė, kad darbininkai nepri-Į
i-ialistu balsai Mil\\aukec’j 1 valo lieti kraujo ir, jei jiems!
yra nupuolę.
prisieis stoti karėn, tai pri-!
Kaip rodosi, neliegrįš Į valo stoti tiktai klesų karėm
kongresą ir Koosevelt’o žen Jeigu Anglija ajrskelbtų ka-Į
tas Nieholas Leug\vortl», rę, tai reiktų—kalbėjo Mauni
kurs neteko sėdynės tik ke — apšaukti visuotinį strai-!
liomis dešimtimis balsu.
ką, kad užbėgti už akių pri-!
statymui kareiviams ir lai
vynui proviantų, amunicijos }
Kongresas paskyrė bilioną
ir kitų daiktų. Manu paša-j
dolerių.
kė, kad jei klitų karė, taujisi
Praeitasis kongreso posė keltų maištą ir kitus kalbin
dis paskyrė Įvairiems reika tų kelti maištą.
lams $1,019,412,710. Be to Anglijoje ir apskritai Eu-Į
užtraukė kontraktu, už ku ropoję sindikalistai tai tas-',
riuose vyriausybė turės vė pat, ką Amerikoje L VV. VY.
liai* užmokėti $20,423,900.
Iš tos sumos $23,809,000 eis
naujiems šarvuoėiams ir ki
Žinios iš visur
tokiems karės laivams.
Tas pats kongresas įstei
gė naujų valdžiuvieeių, ku Grafienė gelbsti kumečiams.
liuose 20,904 nauji valdinin
War\viek*o grafienė pa
kai gaus sau darba. Tn vai- skelbė, jog ji parduosianti
džiaviečin užlaikymas atsi 1.580 akrų savo žemės Es< is $22,193,580 kasmet. Kra sex’o paviete,
Anglijoje,
sa turės 2,616 nauju valdi smulkiems nuomininkams
ninkų: laivynan bus priimta (kumečiams). Grafienė pas
liuji marininkai.
kutiniu laiku virto karšta
socialiste ir yra šalininkė ju
dėjimo, vadinamo obalsiu:
lemokratų — važiuo “atgal prie žemės”.
ja namo.

b, N. Y., italai taip nu-
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Kokius

vaistus

Severos Vaistai

imi?

yra

geriausi

SEVEROS BALSAMAS PLAUČIAMS
(SEVERA’S BALSAM

FOR LUNGS)

Garsus, ištikimas vaistas, tyčia padarytas suteikimui palengvinimo ir prašalinimui alsavimo
organų ligų — ypač tokių ligų, kur randas kosulys, kimulys, kutenimas, šniokštimas ir
sunkumas kvėpuoti.

AIMA JUMS VYRIŠKU

25 ir 50 centu

Severos
Gothardinis
Aliejus
(SEVERAS GOTHARD
OIL).
SO centą.

Skausmas pranyksta, jei
intrini, ar pridedi išlauko
stiprų vaistą skausmo už
mušimui, paprastai žinomą
vardu: Severa’s Gothard
Oil. Yra tai baisus viso
kio skausmo neprietelius
visokiose aplinkybėse. Insitikrink, ar ‘Severą’ var
das randas ant buteluko.

SeVerOS • n.-L |Xm:n*įn(r-o
Gyvas- !■
Išmintingas

Jei jauti nesmagumą po
valgiui, jei kepenjs apsunkę, jei

trūksta

valgyti, jei

turi

ties
Balsamą

noro
kietus

vidurius, jei tau dispep
sija gręsia,

I
į

Lik Sveikas,
PLYMOUTH, PA?
U/DETA 1864.

(SEVERAS BALSAM
OF LIFE)

imk

75 centai

K
Aptiekose būtinai reikalauk, kad tau c’uotų Severos vaistus.

Tiktai tąsyk apsirikimo nebus.

Jei aptiekininkas negalėtų jų parūpinti, rašyk tiesiog pas mus.

Gydytojo patarimas dykai.
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Kiekvienam

čiai išrūkė 12,403,000,000 pa
pirosų. Dabar kasmet vokie
čiai
paleidžia dūmais
250,000,000 markių, vadina
mi, už tiek pinigų suruko pa
pirosų.
Baisus turto aikvojimas!
Mareoni

Turine. ..

-

Guglielmo Mareoni, be
vielio telegrafo išradėjas,
kuris neteko akies, kuomet
susiskaldę jo automobilius,
nuvažiavo_i Turiną, kur jam
bus įdėta stiklinė akis.

DYKAI

prisiusimi
žią

gra

guminę

antspaudą

Kj.s prisius mums teisingus 25 savo pažįstamų adresus, gyve
nančių Suvienytose Valstijose arba Kanadoje, tam prisiusime
gražią guminę antspaudą (štampą) su jo locnu vardu ir pavarde,
gražiai aptaisyta, su lekeruoto medžio rankenėle.
Adresuokite
pas mus taip:

A. Grochowski & Co.
Cor. Bedford & Grand St.,
Brooklyn, N. Y.

50,000
KNYGŲ
Vysai Dykai Del Viru

Dr. O’Malley Būdas
Visados išgydot
Išbandyta per 30 mutų!
Be peilio ir vaistai
Mano patiest terastas T
Naudojamas tik mano ofiseI

PASARGA: Darbininkai, kuria pas mane cirbo,
į rali sakyti kad jie žino mano mėtotą ir pagal ją
| gydo be operacijos, gal jie pamėgdžioja ir mano
račtua. Bat yra tik vienas Dr. O’Malley Budas ir
naudojamas tik mano ofise.
As negarsinu jokių Ligouių G romą tų, kadangi
atsilankymas į mano ofisą parodys J ums, kad tu
riu daugybę Gromatų nuo išgydyt ų Ligonių ii vi
sų pąsauKo kraštų.

KAPITOLAS $100.000.00.
PERVIRŠIS
$250 000.00
Didžiausia ir saugiausia
Banka mieste.
Moka 3 nuošimčius nuo
sudėtų joje pinigų.

Plymouth National

BANK.
Kapitolas su perviršiu

$165.000.00.
Šitoji

Alex. R. O’Malley
•

158 S.

—

Banka

Suvienytųjų

prižiuroma

Valstijų

rak

Washington St.

Ižios.

VVilkes - Barre, Pa.

ano

Meka

sudėtų

3

nuadixn&ua

jpnigų.

galima

Kur Lietuviškai ir Lenkiškai kalHąma ir rašoma.

Musų ofisas yra garsus per 30
metų daktaravimo Wilkes - Barre •
mieste. Prisiųsk 2c markę o aptu- ,
rėsi knygutę apie Rupturą dykai.

|», kad Wilson’as tapo Išeivybė iš Portugalijos. Naujas Kubos prezidentas
Ta knyga yra stebuklinga ir ainsta yra tyk dėl vyru.
las prezidentu, jog
Portugalijos vyriausybė Lapkr. 1 d. Kuboje atsili
Knyga ta prastais, suprastais Sodžiais pasaka kaip gal
atgauti vyriškumą, isigyditi nuo uznuodijima krauja
pė jų pradėjo imti pi labai nerimauja, kad slapto ko prezidento rinkimai.
arbasypili,nubiegimasiekios, patrotitu stypribe, pučkus
ls bankų ir pirkties ji išeivybė svetur, ypač į Konservatyvai laimėjo. Pre
ir kitus išmietimus,
negromulavima,
patrotitu
stypribe, pylva, kiapenu, inkstu ir pūsles ligas, rumairies i Italija. Buvo Ameriką labai auga. Kitais zidentu tapo išrinktas gen.
tizma, gonorrhoea arba triperi, naujai igautas lygas,
atrictura ir vysas vyra lygas, gal būti išgidotras sava
Kęs gandas, kad da- metais, būdavo, apleidžia Marfll Menocal, vice-prezinamuse privatiškai, slapta ir labai pygjai.
•
Ta, dykai įgauta knyga, pasakis jums kodėl jus
Įdžiamosios dirbtuvės gimtinį kraštą nup 30 iki 40 dentu Jose Varona. Iš libe
kentat ir kaip galėt galutinaj isigyditi. Knyga ta yra
krautuvė žinios, katrus ture žinoti kožnas vedes arba
la rytos ir darbininkai tukst. portugalų. Bet perniai ralų pusės stojo Alfredo Zanevedes vyras. Ta knyga yra paraiUta par Daktara,
B<s darbo. Praeitų su- išsikraustė svetur net 70,- yas. Konservatyvai laimėjo
katras atsydave ilgo lajka tyrinejmu tu, apecijalisku
lygu. Temykit, jog ta knyga yra siustą rv-ai dykai,
iijoras Baker’is sušau 000. Dėlei to krašto gyven dėlto, kad žmonėms buvo
užmokam už pašto, ing užpečetita konverta. Neriusk
nekokia piningu, tyk parašik sava varda, ir adresa cnt
tų mitingą, kuriame ii tojų skaičius eina žemyn. nusibodusi liberalų valdžia,
žemiaus paduotu kuponn, katrų siusk mums šendena.
DYKAJ GAUTOS KNYGAS KUPONAS.
ir italų konsulas Ba Siaurės Portugalijoje bijo o ir patįs liberalai buvo pasi
DK.
JOą
LISTER
A CO.. L I0S 22 FM Atom. Cliorc
ma,
kad
už
kiek
laiko
nepa

liškiuo jiems, kad nedalinę į dvi priešingas viena
Godotinas Tatnista: P a g-ai Tamistos prižadiejma, aS noriečjau
jog
Tamista
prisinstumei
man vysai dykai včna jnsu knyga dėl vynu
siliks nei kam žemės dirbti. kitai partijas. Liberalai nurei KIST "nusigąsti.
Kynai atidarys kasyklas.. iiautė savo pralaimėjimą, to
Adresas;..................... —
.......... . ............ Steitas.
ls Šanehai’aus rašo, kad dėl ir grūmojo riaušėmis. Be
NIKARAGUA.
Kylių vyriausybė ketina pa ko, kėliomis dienomis prieš
Lapkr. 2 d. atsiliko rinki siųsti gen. Huang Hsin’ą į rinkimui Havanoje ir kaimai Nikaraguos prezidento. užsienį, kad patrauktų Eu kuriuose kituose miestuose liausiu užsiėmimų buvo A- tįs blėgi, jus iš kario pasa
Įlinkimai atsiliko be jokio ropos ir Amerikos kapitalis buvo kilę peštynės ir net, merikos gyvenimo tyrinėji- kysit, kad jis neyra sveikas.
v 3
. . . '
, ir: mass Apie
amerikiečius
trukšmo. Adolfas Diaz iš tus įdėti pinigų į Kylių ka saudvmaisi
tarp liberalu
„
,
, jis Jo liga tankiausia guli gru
muliavimo organuose ir męs
,
Y>-iv yra ,parašęs
net. stora
knvrinktas prez.
Fernando syklas. Prie progos buvusis Konservatvvų.
Rinkimu dier
.
...
‘
1
—
kuri
yra
plačiai
skaitorekomenduotum jam imti ji
Solorzano — vice preziden prezidentas
policija ir kariumenė i
.
.....
Sun Yat Šen i.oje
Trinerio
Amerikonišką
, V • a
i
m v
i
ma Amerikoje
ir užmaryje
.
. . . Kar- j'
tu. Abudu konservatyvai. pasakęs, kad kyniečiai norį dabojo tvarkos. Teeiau kon-■
, J“, “e«st“ »tįt'k!’ | ta"s ? >'n0
ka!P°
Opi izieijjos nebuvo (kiti "kan  laikyties “atvirų durių” po sen-ativai laimėjo nedidele I®6
Kada
laiPiO;™»
kal‘"-1 h7iausi
,Kadi tik reik
didatai arba buvo užmušti litikos. vadinasi, norį įleisti „alsą dauguma. Suv. Val-i^
penis ir žar
zuvavnna. Brvce o įpėdiniu privesti pilvą, kepei
kovoje arba pabėgo kitur). į vidų viso pasaulio pirklius. stijos yra pasirengusios nu--skiriamas* dabartinis Angli nas prie x geresnėsr tvarkos ir
riųsti Kubon 3060 kareivių, S
Oranados miesto moterįs
jos atstovas Stockholme Sir padidinti nervų stiprumą,
jei kiltų maištas.
nusiuntė padėkojimą admi
Cecil Artur Spring-Riee. ITrienrio Amerikoniška* Kar
rolui Southerland’ui ir Ame- Argentina gauna Amerikos
Naujas ambasadorius yra ži- taus Vvno Elixiras visados
jureivius.
likus maiininkams už grajnomas Amerikoje, nes jau tą padarys. Blogam apeti
Argentinos vvriausvbė
Amerikos Žinios.
žų piisielginią.
i tarnavo ne sykį Anglijos am tui ii' žarnų užsikimšimui pa
Nikaraguos valdžia susi-j Pasam^ 1,800 marininkų,
basadoje IVashington’e.
jsitaikius, nevirškinimui etaikė sus skolininkais, kurie dirbusiųjų pirmiau Suvienysant., šis vaistas visados gclpaskolino Nikaraguai IfMri'tų Valstijų laivyne. Tie ma Nevadoje nebebus lengva Analfabetizmas Amerikoja bė*. Aptiekose. Jos Triner.
gauti persiskyrimas.
ni. apie $7,500,(MM). Pahika- liniukai dirbs karės laivuomažinasi
i 1333—1339 So. Ashland avė.,
Pastaruose rinkimuose Ne
nų bus mokama ne 6, bet •” se, statytuose Suy. Valstijo vadoje legislaturos atstovais Skaičius nemokančiųjų ra Chicago. III.
nuošimtis. Tos sskolos už se. Brazilijos laikraščiai pa išrinkti didesnėje dalyje H.v^* ’’’ įkaityti Amerikoje
mokėjimui bus renkami mui taria tą-pat padaryti ir Bra priešininkai lengvojo davi-inia^nas^ 1900 m. analfabe- •
tai pu priežiūra oficicrių, zilijos vyriausyliei.
Pajieškojimai.
mo persiskyririių. Dabar Ne- K1 bu\o J0.< L gi 1910 niepastatytų su Suv. Valst. pre
vada knibždėti knibžda at<.7 <? Analfabetiz
Pajieškau Antano Vrančinsko,
zidentu žinia. Dalis surink Kompozitorius subanllias
tarp
vaikų
nuo
10
iki
14
J
jj
8
važiavusiais ir kitur vyrais,
...yra apsivedęs
... su aire, 31~ metų
,
tųjų muitinėse pinigų bus r. t
jieškančiais i
nuo 7.2 iki j amžiaus.^
gyveno
Brook
krUti^°’.
v. .
u
uioieriuus, jiesKauciais
* susimažino
v
lyne. N. Y;Pumiau
dabar jau
7metai,
kaip
ir
moterimis,
siunčiama įNe\v Yark’u ban Ts Londono ateina žinia, i |e ngvo persiskyrimo mote-'/ nuos' * m. nemoKan neturį„ nuo jo neį kokios žinios,
kas, kurios ir mokės skolas jog “Elorodoroa” autorius, ,.yRtės rvšiu Nauji įstatytskaityti ir rašyti vaiku męs, jo tėvai, pirmiau gyvenome
City, Pa., o dabar persi
ir palūkanas.
Lcsli.. Stum t, subankurtiju:!,^ apsullkįa gavim, '
I’><>«> vien 370,120, iš jų bar Mahanoy
kėlėm j Rochester N. Y. mums la
Gen. Mena, kurs buvo pa škuli} jis turėjęs $(>0,(HIO, oLkvrinio, ir Reno miestas nu- ,v T ]44'fi59- ncKnJ 218,35 ) bai rupi sužinoti, ar jis yra gyvas
miręs. Jei kas apie jį žinotų,
kėlęs maištą prieš preziden pinigais tik $9,375. Kompo- at,;s bllti W(,ka ^reiskyrini,,:1.1'7'106
kynioėių ir ar
arba
pats, te praneša žemiau pa
tą Diaz’a, ir suimtas Ame- zitorius nusiskundė, kad jo į;,ieškotojams.
>PoinJdėtu antrašu:
likus marininkų, tapo nu kompozicijos buvę vagiamos
Motėjus Vrančinsku,
36 Gilmore Str.,
siųstas į Panamą, pareikala be jokio pasigailėjimu
Bryce atsistatydino.
! '
(Paskelbimas).
Rochester, N. Y.
vo paleidimo iš Ancon’O li
Anglijus pasiuntinys Wa- SVEIKATOS VEIDRODIS
goninės, kurioje guli sergan Vokietijoje pypkė išeina iš shington’e James A. Bryce! Veidą galima pavadinti Aš Antanas Steponavičius, pa
jieškau savo tikro brolio Vinco
tis. Nikaragnoje i ra uždė
mados.
atsisakė nuo vietos. Buvo!sveikatos veidrodžiu. Maty- steponaVičiauH; Jis paeina iš Suta mokestis už jo galvą.
Kas neatsimena vokiškus'jis labai mylimas amerikie- darni žomgų su grynu, balta; valkų gub. ir' pavieto. Liubavo papnreelaninės pypkės sn ilgu čių. Atsisakymu priežastis raudonu reidu, aiškianus a- ^^'avarbų^eikalJ^Girdėjau,
...............
.....
kimis, raudonomis bųiomis kad pirmiau gyveno Haverhill,
riestu eibiiku? — Štai tokiu!—noras praleisti
paskutines
M aaa., Jau apie metai, kaip ne
PERU.
pypkė išeina iš mados. Jus savu gyveninio dienas gimti ii* gerais dantimis, jus paša- gaunu
nuo jo jokiom žinios. Mel- pfttį
kas jj žino, at
Vyriausybė pradėjo tyri vietą ima papirosai. Nuo 18- nėje šalyje. B vyre buvo pa- kysit, kad jis yra s\ eiKaS. |
sišaukti
ant
adreso:
nėti žvėriškumus Putumnyo 97 m. skaičius rakamųjų siuntiniu nuo 1907 m. Yra Jeigu veidas yra gelsąas li
Antanas Steponavičius,
gumos apygardoje . Leite kasmet cigarctų pasidaugino tai žmogus augšto mokslo1 pilnas issinietiinų, akįs nė
17Y, Bridge Str.
W. Fitchburg, Mass.
Jo mei- aiškios, lupos išblyškę, dannantas Vilią jau suimtas.
dešimtį sykių. Perniai vokie- ir plačių pažiūrų.

susišnekėti

lietuviškai,

R.

Postlethwait6,
iždininkas

Mandagus patarnavimas.

JUOZAS CEPAN0NIS
LIETUVIS AGENTAS.

Parduoda Laivakortee.'r siunčiu Pinigus j Vizas Dalis Sviete
greitai pigiai ir teisingai. Apsaugo visokius daiktus nuo us
nies. Vėda visokias proras ir iidirba visokias dokumentus
kaip čia Amerikoj taip ir Rusijoj, Vokietijoj ir Austrijoj.
Turėdami reikalą visada kreipkitės pas savo tautieti, s kusits
užganėdinti.

JUOZAS ČEPANONIS,
32 Slocum Street,
Edwardsvilte, Pa.
Tel. Bell 9137-^L
ntmon a a»g

b s iu

REKOMENDUOJAME MUSU NAUJĄ AUKSINI 23
AKMENŲ GELŽKELIO LAIKRHDĖLI.
Auksiniai, paauksuoti ir kitoki su 23
akmenimis, parduosime 10,000 vadina
mų “Accuratus” laikrodėlių tiktai uz
$5.75 žėdną.
Tie gražus laikrodėliai
puikiai išrėžyti, dnbeltavi lukštai, ge
rai laiką rodanti, labiausiai keliauninkų
naudojami, kurie turi daboti laiką, mo
teriški ir vyriški, gvarantuoti ant 20
metų.
Tikrai gTažųs laikrodėliai, ne
gėda bus nei draugams tokį parodyti.
Jeigu nori turėti gerą dziegorėlį, tai
štai musų pasiūlymas: Męs nusiųsime
šitą laikrodėlį kiekvienam C. 0. Ū. ni
$5.75 ir ekspreso kaštus dėl peržinrėjimo. Jei nepatiks, nemokėsite nei ee ri
to.
Męs riskuojame viską.
Auksinis
randinėlis doudasi dykai su laikrodžiu. Adresas:

EXCELSIOR WATCH CO., DEPT. 905, CHICAGO, ILL.
minu

Dickinson 3757

Bell Tellephone

W.

Pirmutinė lr vienatinė lietuviška gydykla,
IrengS tikras lietuvis daktaras Ignotas
Stankus. Čionai priima ir užlaiko viso
kius ligonius d6l darymo operacijų ir gydy
mo visokiu ligų. Dėl ligoniu yra įtaisyti
pulkus ruimai su visokiomis vigadomls ir po
priežiūra paties daktaro Ignoto Stankaus.
Pritaiso tam tikrus valgymus dėl kožno ligo
nio. Tam-i ligonbutyje randasi puikus Medlkališkas Cllnlkas su visokiais bran
giais prietaisais, kaip tai: aptieka su bran
giomis gyduolėmis, visokie instrumentai da
rymui operacijų, brangios elektriškos masi
nos, su kuriomis galima permatyti visa žmo
gaus kūną, mikroskopai lr tt.
DARO VISOKIAS OPERACIJAS.
Su darymu operacija aut nosies išgydo: nno sunkumo, negnlf jin
kvėpuoti per uosį. skaudėjimo galvos, greito peikime, tankaus peišalint
su slogomis ir tt. Su darymu operacijų ant gei klė* Išgydo: nno skaudėj
Jimo gerklės, džiuvimo burnos, sauso kosulio, sunkmuo irnegetu jausi
gerklėj ir burnoj, užkibinu) balso, vargingo lr n< spak»lno miegojimo Ii
kitokiu visokiu nelaimiu, kurios paeina nuo gerklės ilgu Daro visokį
operacijas ant viduriu, kaulu, kojų, ranku, augai ėiu viaokių guzu tr vt|
šoklu lytišku užsikrečiamu ligų.
TŪKSTANČIAI PADEKAVONIU UŽ IŠGYDYMĄ.
Visa padėkavonln ėlousi tutalpiMI yra atgalima, betkeuaa, tu vbvaUįlma pačld
pacientu, čjonal talpiname:
Franelakua Drbatrla, (anp 10, Pnetervllle, Wle ryrotalp — Gr-drilnae daktare
Ignotaa Stankus, valatna Jum Jan baigtu-ir )anėluo« rlalekal a'.iltn furd egal dskavo-l
ju Tnmlatal uS gera, gyduole* Ir už taip ramapteką. Jue mana iėgtrtft nuo taip hjan-fl
rloallgoa Ir 1 taip trampą laiką. Vardą Taml»V " •» platinsiu tarpe vl/u tavo pažįsti
mu Ir užpuolus kitai kaklai Ilgai aš vienom, t a .iikeluoa prie jum
Ai, Jonas K. Stapronaa, l’.O. Bot 81. Depot Harbpnr. Ont ( aaeda, jaučiuos visti
kai sveiku, dsugiaua gyduolių naberelkalauju, tetartu širdingą ačiū.

PASEKMINGAI GYDO LIGAS.
Nno reumatizmo, skaudėjimo ir gėlimo sąnariu, kaulu, etrėnu ir
nu; užkietėjimo ir nedirbtum vblurlu, išbėrimo, kūno nteSiejimo, vi*oki|
spuogą, dedervlnln, slinkimo plauku, galvos skaudėjimo, nuo širdim IM
gos, inkstu, plaučiu, kepenų. Nuo visokiu nervišku ilgu, nenralgtjoe]
drebėjimo sąnariu, nemiegojimo ir išgąsčio, nuo greito nuib-imo it .-ual
kaus kvėpavimo, peršalimo ir visokiu slogu. Nuo visokiu užsikrečiami!
lytiška ligų ir visokiu kitokia naši’ nėjlnm sveikatos T.iip gi nno viao
kin moterišku ilgu, skausmingu lr uereguliarlškn mėnesiniu, baltųjų te
kėjlmu ir gumbo ligų.
Vist ligoniai kreipkitės pss daktaru IgnotąPtanku ypatiškai arba laiį
ka be skirtinio, kaip toli gyvenate Amerikoj, Anglijoj, Kanadoj ir kitoj
šalyse, o apturėkit širdingu rodą Ir psgelli^. Neklaidžiokit, bet tiesio
rašykit arba atvažiuokit ypatiškai ant šito ndreao:

ša

Dr. IGNATIUS STANKUS. M. D.
1210 So. Broad st., Philadelphia.

9

Offlso
) Nuo 9 Iki 1 po pietų ir nuo 7 iki vakare.
'Valandos k Hubatoms per visą dieną. Nerišliomis nno 1 iki 4 po pietų.

ia uuirmrnNU CHICAliOJE

vienų sūnų. ūž
BEV. V. VABMAO1BIB,
ti tikslas buvo paimti 312 So 4th 3V. Brooklyn, N.
Traudinio pinigus (iusuranee).
arp Po šešių užmuštųjų jinai
os išei paėmė tiktai $10,900.
DIDELIS BALIUS!
si nemalonus
Donorą, Pa. Atsibus Subatoje
m. Tuose susirė26 d. Spalio (Oct.), 1912, Bankui
Svetainėje. Nuoširdžiai yra kvie
jejsuvo nuo policijos
čiama visus lietuvius ir lietuvaites
Kam reikalinga?
likų du jaunu lietuviu: Kno taip gi ir iš aplinkinių
Jieškau vargoninko arba vietinius,
mieras Lazinskas (nušau
miestelių, atsilankyti ant šio ba
s 2 gruodžio 1910 m.) i? mokytojo vietos prie parapi lauš ir gražiai pasilinksminti.
raneiškus Nagreckis (nu- jinės mokyklos; antrašas:
Su guodone
Komitetas
įdytas 15 gruod. 1910 m.),
Jonas Karpius,
ivu laiku abudu susilaukė
Mill River Str.
Tikras Lietuviškas Agentas
kilmingų laidotuvių šv.
New Haven, Conn.
irgio bažnyčioje. Bet siu- (47)
;jų unija neužmiršo savo
ritusių už reikalu draugi; ir
!*
3 laidotuvių. Iš surinktųjų
"No Work -No Pa/
įkų šv. Kazimiero kapinėTheWorkingman’s
: tapo nupirktas lotas graProblem
oje vietoje, užmuštųjų
i'aikininkų kūnai tapo per-,
ejti į lotų ir tapo pastatytas
MaUnųs viengenčiai lietuviai ir lie
ražus akmens paminklas su
tuvaitėsl Jei norit turėt lengvų ir lai i
mingų kelionę į seną tėvynę Lietuvą ir
nkamu lietuvišku ir angnenori bnti nuskriaustu
atvažiavę*
Nevv Yorkan, tai kreipkis tiesiog pas
šku parašu. Šito tai ‘pa
O. Bartašių. Jis visiems žinomas geras
žmogus, užlaiko du ofisu: vienų Bos
linkiu pašventinimas ai uliJis tik įsenino šaltį ir paskui tone, antrų Nevv Yorke. Parduoda
laivakortes į visas pasaulio dalis ant :
0 praeitų nedėldienį, 10 turėjo gulėti per savaites
drūčiausių ir greičiausių laivų ir už
ipkr. Tikėtasi apie 40,000
DR. RICHTER’IO
pigiausias kainas. Siunčiame pinigus ir
ižmainome ant amerikoniškų. Parūpi
monių, nes buvo manoma,
name gubernskus pažportus iž KonsuParsamdome keleiviams kambarius
ad visos siuvėjų unijos su- prašalįs pavojingus susirgimus bo.
dėl nakvynės ir suteikiame kiekvienam
ažiuos iškilmėm Bet atva jeigu vartosi su laiku pagal nu visokias svarbias žinias uždykų.
davo tik apie pora šimtų, rodymų, ant dėžutės; 25c. ir 50c.
GEO. BARTAŠIUS
už bonką. Žiūrėk ant Inkaro
lugiausiai unijų valdybos, ir vardo ant dėžutės.
Agentas,
ašventinęs paminklų, kun. F AD. RICHTER A CO, 216 Paari St.. NeuYork. 241 Broadvay, So. Boston, ftass
Richter’io Congo Plllės vra geros nno
558 Broome str.,
New York City
ikanas M. Kraučiunas pra
viduriu sukietėjimo. 25e. Ir 50e.
do trumpai lietuviškai ir
nkiškai. Po to buvo įvaijs kalbos. Diena buvo gra, šilta, tikrai vasariška,
EDMUNDO STEPONAIČIO RAŠTAI
ugelis lietuvių vaikščiojo
Pilnas posmertinis eilių ir prozos rinkinys, jau atspaustas.
apines ir jieškojo baiseKaina tik $1.00
Tuos, mus jaunučio poetos, poezijos žiedus, galima gauti pas:
, apie kuriųs buvo skai
AL. STEPONAITIS,
ietuvoje”. Jokių baise• 745 Olenmore avė.,
Brooklyn, N. V.
nęrado. Taigi traukė
įais ir stebėjosi, kam
įetuva” rašė netiesų.

THF Hfl’JRNIAN
BANKING ASSOCIATION

Suimti už padegimą.
Praeit;) subatą slaptoji poja suėmė Charles’ą Capon’ą ir James’ą A. Ali
ni’ą, kaltinamus už paUis mažiausiai devynių
triobesių įvairiose j
kos dalyse. Abudu su-į
Tju yra nariais elektri-Į
lų darbininkų sąjungos. |
is įtaria, kad jie padegi-1
namus tyčia, kad išgązri kontraktierius, kad
įdytų vien unionistus dar
pikus. Nuostolių per pa
ts padaryta apie 100.-

NEW CITY SAVINGS BANK
OF CHICAGO, ILL.

įogžudė pasmerkta.
Įeitą panedėlį prieš teirindes’ą pasibaigė lia
unas
Lindloff’ienės
Jinai tapo rasta kalta
to sunaus užmušimą ir
|rkta 25 metams suncalėjimo. Nors ją šiuo
šaltino vien už nunuosavo 15-kos metų su
artum, tečiau yra susad jinai nunuodijo
hiik umažiausiai šešis į
L o policijos kapito-

kurios tikslu yra apsaugoti savo vientaučius nuo visokių
apgavikų išnaudojimo ir gydyti juos tikrai geromis ir
pasekmingomis gyduolėmis nuo visokių ligų ir kūno sil
pnybių.

LIETUVIŠKA APTIEKA sak'o ilgų metų pritirimu
išrado daugybę specijalisku gyduolių, sutaisytų iš švie
žiausių ir geriausių gydančių medikamentų ir labai pasek
mingai gydančių įvairias ligas. Tarpe kitų aptiekos san
delyje sukrautos ir gaunamos sekančios gyduolės:

Priimam Depozitus pradedant nuo VIENO DOLERIO ir dau
giau, už kuriuos mokam 3 nuošimčius aut metų, kurį pridedam kas pusė metų.
Atdaras Subatos Vakarais nuo 6-tos iki 8-tos vai.-vakaro.

...... u.oo

Kraujo Valytoj*....

Gyvasties Baisa;.as.. . ...............
.15
Nervų Stiprintojas. . .50c. ir I OO
Vaistas dėl Vidui lų. .50.. ir 1X0
*• Kraujo Stiprintojas.. ......................... 50
Nuo
ui...
,35ę. ir .50
Nuo perklos skaudėjimo 25c. .50
Skilvi nės nroško*............. 10c. ir 1.00
Pigulkos dėl kepenų........................... 25
Blakių naikintojas................................. 10
Del išvarymo soliterio.............. 3.00
Anatarinas plovimui........................... 25
Nuo kojų prakaitavimo................... 25
Gydanti mostis........................................ 50
Antiseptiškas muilas........................... 25
Gumbo lašai....................... COc. ir 1.C0

Real Estate Departamentas
Perka ir parduoda propertes ant komisijos; iškolektuoja
randas ir prižiūri propertes; parduoda geros vertės morgičius:
skolina pinigus ant įtaisytų savasčių (properčių).

Nuo galvos skaudėjimo. 10c. ir .25
Nuo kojų nuospaudų. .10c. ir
-5
Nuo dantų gėlimo................................ *0
Nuo peršalimo........................ .•
-*5
Plaukų stiorintojas. . . .25c. ir .50
IJnjmenta£ arba Expellcris...
-25
Nuo niaukų iilimo..................... .•
-50
Nuo Reumatizmo.............50c. ir 1.00
Nuo lytiškų ligų............. 50c. ir t.00
Nuo dusulio............................................... *0
Nuo kirmėlių.................................... 25
Antiseptiška mostis.............................. 25
Nuo viduriavimo.........................
.25
Kastorija dėl vaikų.... 10c. ir .*-5
Proškos dėl dantų................................. 25
Karpų naikintojas................................. 10

Spc eij etiška Tikrai Lietuviftka Trejanka Arba Trejos Devynieros 25c.
Taippat iš Lietuvos pargabentos visokios lietuviškos gydančios žolės, šaknis ir t. t., kokio*
^ik yra žinomos ir žmonių vartojamos.

8WReikalaukite prisiuntimo katalogo su musų gyduolių aprašymais “fea
Kreipiantiemsiems per laiškus arba asmeniškai duodame
tikrai sąžiniškus ir teisingus patarimus kiekvienoje ligoje.

-NAUJA KNYGA-

Jaigu jums brangi yra jūsų sveikata, tai tuojaus reikalaukite gyduolių, rašydami ar! a
—
atsilankydami į Lietuvijką Aptieką.

BIBLIJA

VINCAS J. DAUNORA,
229 Bedford Avenue

arba šv. Raštas išleistas.
Tik vienas šitas šventraštis yra

Kaina $2.00, Su Peršiontimn $2.15

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

GYDUOLĖ:

abudu bizniu, noriu vieną par
duoti. Abudu saliunai yra geroje
vietoje ir pirkėjas galės pasirink
ti, katras jam geriau patiks. At
sišaukite po adresu:

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 j Gary, Ind., Miestą. 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 ųž dvigubus pinigus nenupirk3ite. Lotai po $300 ir augščiau, $50 įmokant iškalno, o likusią
sumą 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 apmokam. Del platesnių žinių kreipkitės ypatiškai arba per laišką
ant žemiaus parodyto adreso:

DRAUGO”

46013 Ashland avė., Chicago

I------------

SPAUSTUVE

Moka 3 nuošimtį už sudėtus taupymui pinigus, du kartu į metus, po
1 Sausio ir 1 Liepos.
Oalite pradėti taupyti nuo vieno dolerio ir augš
čiau.
Biznieriams už sudėtus pinigus duodnme čekių knygutę iš kurios
galima rašyti čekius ir jie tinka visur.
Skoliname pinigus ant Chieagoje esančių praperčių ir ant lengvų išlygų. Parduodame pirmus mor
gičius su užtikrintais dokumentais. Daugelis nesupranta kas tai yra
morgečius, tai yra tas, kad savo rankoje turėtum pinigus ir už juos im
tumei 6 nuošimt).
Siunčiame pinigus į visas dalis svieto ir parduodame šipkortes ant
visų linijų j visus kraštus.
Musų bankoje galite išsipirkti Draft (čekį)
ir patįs išsiųsti, o ten gaus pinigus už tą čekį.
Musų bankoje yra žmo
gus apsipa/.inęs su Rusijos tiesomis, kuris išdirba visokius dokumentus,
kaip tai: daviernaatls, kontraktus pirkimo ir pardavimo žemės krajuje,
o taipgi lr visus kitus legališkus popierius lr patvirtina pas Busijos kon
sulj.
Išdirbame visus dokumentus šios šalies ir turime susinešimų su
gerais advokatais. Savininkai namų ir naminių daiktų ir pavieniai Vy
rai ir merginos o taipgi ir antomobilių Savininkai gali gauti mnsų banke
geriausių kompanijų Inšiurlna palissus nuo ugnies ir visokios nelaimės.
Iškolektuojame pinigus iš kitų bankų Chicagoje ir kituose mies
tuose. Šita Banka daro tikrus ir teisingus bankinius reikalus.
Savininkai namo ir banko užžiurėtojai:

NAUJAUSIA, DIDŽIAUSIA IR GE-

=z RIAUSIA GREITAI ATLIEKA —
ĮVAIKIŲ ĮVAIRIAUSIUS DARBUS

PATEUKIMO
AZMA ABBA

DUSULIO

ŠTYVUMO
SPBANDO
SKAUDĖJIMO j
ŠONUOSE
BANKŲ IB
KOJŲ.

UŽSISALDYMO,

NEVBALGUOS;
NUO
GERKLĖS

SKAUDĖJIMO,

Ypatingos Gyduolės.
Jeigu sergate užsisėnėjusiomis ligomis nuo kurių uegali pagel- ]
bėt nė daktarai nė ligonbučiai, arba paslaptingomis ligoms, apra- i
iykit man .savo nesveikumą gerai ir aiškiai (be užslėpimo) nee
čion eina ne tik apie tavo sveikatų, bet labai tankiai, ir apie tave
gyvastį (Atsiminkit, jog kiekvienas garbingas daktaras užlaiko pa
slaptį kaip ant išpažinties). Užtai nesigėdyki ir nebijok, rašyk tei
sybę, o mielai suteiksiu rodą ir prisiųsiu geras gyduoles pagal tave
ligą su nurodymu kaip reikia jas vartoti, už prekę labai mažą. Kei
kia rašyt laiškus stačiai pas mane pridedant visados 2c. markę ant
atsakymo, nes kitaip negausit atsakymo. — Teipgi męs reikalauja
me gerų agentų kiekviename dideliame mieste ir jų aplinkinėse.
Agentai nuo Lietuviškai-Lenkiškų gyduolių gali uždirbti nuo 59
doL iki 150 dol. ant mėnesio. Uždarbį duodame kuogeriausią. Taigi
rašykite reikalaudami agentūros. Kiekvienas lietuviškas itornikas
teipgi privalėtų užlaikyti visada mnsų paikina Lietuviškas gyduoles
savo Storuose ant pardavimo, kad musų tautiečiai reikalaudami ga
lėtų pas kiekvienų nusipirkti ir nereikalautų išduoti pinigus dova
na kokiems nors apgavikams tosą, aplinkėse. Atornykai, tašykite
pareikalaudami gyduolių, nes geras uždarbys ir parduokite musų
tyras Lietuviškas gyduoles, kuriųs męs gvarantuojame.
Rašykite
po antrašu:

ALBERTAS G. GRABLIAUCKAS,
čor. Elm & Main Str.,
* Plymouth, Pa.
-ii .'r-

TĖMYKITE LIETUVIAI

M. A. Norkūnas,

Kelionė per jūres. Tūkstančiai
tūkstančių mūsų tautiečių ke
liauja į prigimtą šalį ir ii tenai
atgal į Ameriką, o visi labiausiai
■žganėdinti, kurie perkff laivakor
tes pas:

Vienatinis Lietuvis Išdirbėjas

Joną Nemeth'ą
0 kodėl t Nea turi gera prižiarėjimą, parankią kelionę, kad tar
tum kaip ir pačios kompanijos ba
tų pirkę laivakortes. Siuntimas pi
nigų greičiausias ir pigiausias pa
saulyj.

3 N. MAIN ST.,
WILKES BARRE, PA.
I3 L iL «x. X i Mr.’►j

ČIONAI YRA PAAIŠKINTA Kį MŲSŲ BANKAS VEIKIA:

TINĖJE NUO

SKAU
DĖJIMO, DEGI
MO KRUTINĖJĘ,
GALVOS SKAU
DĖJIMO,
KATABOS,
STBėKŲ

Labai geroje, lietuvį apgyventoj vietoj, parsiduoda puikus saliunas. Priežastis pardavimo yra
ta, kad turiu du saliunu, o vie-,
nas negalėdamas gerai prižiūrėti j

V. J. Sabaliauskas
2422 S. Oakley Avė., Chicago, III

SKAUSMO

NUO

PARSIDUODA.

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

Z7ZJ

MĖŠLUNGIO

GEBTADSIA

Nepraleiskit Šitos Naudingos Progos!

BANKINIS NAMAS

Brooklyn, N. Y.

Savininkas ir Fabrikantas Geriausių
“LIETUVIŠKŲ—LENKIŠKŲ VAISTŲ.”

Adresas:

Rev. S. Pautieaius, Shenandoah, Pa.
Siulija gerinusį būdą įdėji
mui pinigų ir lengvinusį bū
dą iaaimoiėjimui mortgadžių
ar vekselių, pigiau kaipo
mokant taupimo fondams.
Męs mokame nuošimčius
ant visų taupinimo depozitų
ir prigelbsime jums įgyti na
mus.
Pradėk su mums taupimo
rokundas ir susipažink.

Aptiekoriua,

Kampas North t-tos gatvės

ALBERT G. GROBLEVVSKI,

z

Mahanoy City, Pa.

.

katalikiškas.

Chas. Zekas & Co. (K) 1817 So. Union St., Chicago, III.

A. J. BIERZINSKIS.

Jau nuo keliolikos metų Prooklyne-New York gyvuoja
Vienatinė ir Didžiausia LIETUVIŠKA APTIEKA

Taupymo Departamentas

GARY INDIANA REAL ESTATE INVESTMENT

GEO. L UKSO, Prez., S. MARCINKIEWICZ, Yice-Prez.,

Gyvenimo džiaugsmai ir linksmybes,
laimė ir turtas žmogaus sveikatoje!

S. E. Cor. S. Clark and W. Monroe Streets

:

iek Johnson, pasaulinis |
liūnas
kumštininkas i
peris), pateko kalėj i-j
baltina jį už peržengilann’o įstatymo, d rau
pio pirkliauti inergopepidoriems tikslams.
Įjos nuo jo nepriimta,
plėjime jau nuo praeiĮktadienio. Kaltina jį
)gai, kad išvedė iš ke
lią tai baltą merginą,
Įe Cameron’iutę.

mtTAS!

PROVIZORIAUS VINCO J. DAUNOROS

r.

Johnson’o vargai.

'baltinta

BRANGIAUSI
ŽMOGAUS
""------------- ^nus

ĮKURTA 1867 M.

| Merchants
į Banking
Trust
j Company,

Pain-Expelleris

Sveikatoj

•M,'.
■

fe
■

j .OkAUOYSTl
į ,W*TMV*JtC0

* S-cr.ru z: u,hškd
»•»<. a< ,
. MfW4Ur?4rt »»4

SS

visokiu ženklu
draugystėm, o ypatingai: kokardų
guzikučiu < metaliavu, anameliotu
ir padengtu celluloid’u, šarpu, vė
liavų ir Karunu.
Man pavestu* dar
but atlieku artis
tiškai.

M. A. Norknnas

112 PROSPECT S L, UWREXCE MAS

M

Lietuviškųjų Švento Kazimiero

Seserų Seminarija |
CHICAGOJE.

S PA U D I NA
PIGIAI
KONSTITUCIJAS, PLAKATUS, TIKIETUS,

UŽKVIETIMUS IR KITOKIUS DARBUS

■
r
~
“DRAUGAS”

RAIDĖS STATOMOS DIDELE—NAUJAU
SIOJO PATENTO-MAŠINA “LINOTYPE”
ADRESUOK ITT

.

2634 W. 67TH ST.. CHICAGO. ILL.

Vienuolyne yra: prirengiamoji mokykla, aštuonių si yrių pradinė mokykla ir augštoji mokykla (High Schot Y.
Lietuviškosios Sesers priima pas save mergaites moki
nimui « išauklėjimui. Seminarijoje prie reguleriškojo
mokslo, arba ir atskyrimu, yra mokinama: muzika, paišy
mas, siuvinėjimas ir taip toliau.
GEROS MOKINTOJOS.

PIGUS UŽLAIKYMAS.

Reikale meldžiama kreipties prie Motinos Perdėtinės
šiuo antrašu:

Mother Superior,
St. Cąsimir’s Seminary,

6700 S. Rockwell St. Chicago, III.

■

