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NORI, KAD STRAIKO PRIE
ŽASTIS BUTŲ IŠTIRTOS.

. -N

dAUNATURKIAI VĖL PAĖMĖ VIRŠŲ
Karė eis toliau. Turkai jieško paskolos 10 milijonų
dolerių. - Anglijos moterįs negaus balso poli
tikoje.
Rumunija rengiasi karėn.
Karė tarp Perų ir Bolivijos.

SIUVĖJŲ STRAIKAS PASIBAIGS?
Padegėjų trustas. Bryan’as užsienių reikalų mini—
steriu. Potvyniai.

Kongresas tyrinės siuvėjų
Straikas pasibaigs?
straiko priežastis?
Iš New York’o ateina žiKongresmonas V. Berger nia, kad didelis siuvėjų strai
Jaunaturkių geležinė ranka, dainas, kad jinai taip per-!
įnešė kongresui, kad paskir-, kas netrukus užsibaigsiąs,
Konstantinopolyje karės maino visą įnešimą, jog rei
tų komisiją ir ištirtų siuvėjų Darbininkai laimėsią. Dirbstovis.
kia taisyt naują įnešimą.'
darbo sąlygas. Jis pasakė, šią tik 52 valandas savaitėJaunaturkių valdžia už Tuo budu Anglijos moterįs
kad siuvėjai yra verčiami j e. Mokestįs busiančios pa
tikrinta. Enver Bev yra re- gal dar negreitai gaus balsą
dirbt nesveikose dirbtuvėse, keltos nemažiau, kaip I dol.
voliucijos karžygys. Kon politikoje.
kad užkrečia drapanas džio savaitėje. Kas neuždirbda
stantinopolyje tapo apskelbi
-------vos ir kitokių limpamųjų li vo 12 dol. savaitėje, tie gau
tas karės padėjimas. Zekki
Ar Kyuai pasiliks
gų mikrobais. Siuvėjos už sią pakelt 10%; kitiems dar
Paša paskirtas- viršiausiuo-į
respublika?
dirba tiek mažai, kad ver bininkams busią pakeltos
jū karės teismo galva. Jis. “Americos” koresponden-'
čiamos esti atsiduoti palei mokestįs 7*/2% ir
spręs apie paskirių žmonių tas iš Kynų AI. Ke'nnelly, ra-!
stuvystei, ir tt.
telses. Enver Bey’aus ka- šo, kad Kyliai vargiai beuž-Į
Bryan’as bus galva
reiviai suėmė 193 sultono ša siliks respublika. Respųbli-j
Ateivių bill’ius priimtas
Wilson’o kabineto.
liniukus. Be ko buvo pa- ka yra vakaru civilizacijos į
kongreso.
Praeitą
sekmadienį pa
sklvdęs gaudąs, buk Turki-j,vaisius, bet kynieeiai, am-,
Žemesnysis kongreso hus skelbta, jog užsienių reikajoje tapusi Apskelbta res- žiais prislėgti ir išnaudoja-'
itas priėmė diduma 166 balsų lų ministerium Wįlgo.n’o ka
publika.
Tarp suimtųjų mi. n.-rtfti jokid supratimo
prieš 77 pataisytąjį Čill’ių binete busiąs paskirtas VVilrandasi buvusis vidaus daly apie brolybę, laisvę ir lvgyapie ateivius. Nuo ateivių liam Jennings Bryan, žino
ką
ministeris.
Areštai Įbę. Revoliucija buvo šukei-Į
bus reikalaujama,, kad mo mas demokratų vadovas.
-tęsiasis* toliau. (Kalėjimai ta saujalės idealistą ir sva-j
kėtų skaityti ir rašyti, bet Amerikoje užsienių reikalų
jau pilni. Daboja jų stip- jotojų, n jei žmonės ją palaijau nebus reikalaujama, kad ministeris yra svarbiausias
lios kareiviu sargybos.
kė, tai dėlto, kad norėjo nu
turėtų nuo savo valdžios pa asmuo po prezidento. Da
Turkai jieško 10 milionų sikratyti svetiniu, žiauriu
liudijimą, kad yra geri žmo bar renkami kiti miništejungu. Kynai dabar tik res
dolerių pasiskolinti.
nės. Tikima, kad bill’ius ši riai. Spėjama, kad justici
Nauja turkų vyriausybė publikos vardą tenešioja.
tokioje formoje pereis ir per jos ministeriu busiąs A. M.
jieško pasiskolinfti 10 mil. Ten nėra nei konstitucijos,
senatą.
! ‘
Palmei* iš Wilkes-Barre, Pa.
Kas tau skauda, širdele?
dol. iš Vokietijos tolesniam nei parliamento nei atsako
Palmer buvo seniau konKiekviena
karės varymui. Rusijos pa mos valdžios.
Maistas eina brangyn.
gresmanu.
siuntinys Ryme Krupenskis provincija gyvena pati sau. kurie suardė geležinkelį Me- šijo, kad pradėsiančios karę užpuolikus išvaikė, bet pa Praeitą spalių mėnesį val
Potvyniai.
išsitarė, kad nėra abejonės, Doklią, be kurių negalima xican Central už kelių mylių įvairiais nepatogiais budais: tįs irgi nukentėjo: vienas gomieji daiktai buvo beveik
užlaikyt
valdžios
mašineri

jog karė Balkanuose busian
nuo miesto. Tuos revoliucio- langų daužymu ir tt. Sylvia tapo užmuštas, šeši sužeisti. 8% brangesni, nekaip tuo Didelės upės: Mississippi,
jos,
niekas
nemoka.
Iždas
ti atnaujinta. Rusija turi
pačiu laiku 1911 m. Tik vie Ghio ir Cumberland vis dar
nistus vyriausybė laiko pa Pankhurst rasta šv. Stepono
I
tuščias
ir
jį
pripildyt
tegasavo laivyną Juodosiose ma
nas cukrus buvo pigesnis; tebėra išsilieję. Blogiausiai
li vien paskolos iš svetur, prastais plėšikais ir bandi- salėje besirengiant sunai
Duoda milioną dolerių
rėse surengtą. Jisaii gali
taip-pat airių bulvės nupuo yra ties Beulah, Tennessee.
kint didelį paveikslą. Po
už išgydymą.
Korespondentas
sako,
kadp
ais
Medvilnių augintojams bu
bent dieną būt pasiųstas į
licija labai saugoja, kad su- Berlino daktaras Fried- lė nuo 35 centų iki 25 centų
[greičiausiai
bus
įsteigta
nau-;
sią nuostolių apie 4,000,000
Konstantinopoli. Jei karė
ja dinastiją, kuriai pradžią Caras dovanojo černogorams fragistės nedarytų daug pra mann, kurs giriasi išradęs už saiką. Sako, kad pava
bus atnaujinta, graikai keti
karyje mėsa taip pabrang dol. Traukiniai negali eiti.
gaišties.
įduos Juan-ŠiKai.
kukuruzos.
vaistą
prieš
džiovą,
atva

na prasiveržt pro Dardanėsianti, kad vargingesnieji Žmonės kenčia daug vargo.
Caras nusiuntė Četfnogožiuos
į
New
York
’
ą
5
vasa

lūs ir stoti pagelbon bulgažmonės • negalėsią visai jos
taikos tarybas. rijos kareiviams du milionu
Briand
’
as
apalpo.
rio.
*Jis
nori
gaut
milioną
Nebus taikos teismo su
rams.
Konstantinopolyje
Sausio 27 d. Balkanų tal kilogramų kukurizinių mil Francijos premjeras Aris dolerių. Tiek pasiūlijo Aet pirkties.
Anglija.
einą dideli prisirengimaf
kininkų atstovai pranešė tur tų. Šitoje valandoje dovana tide Briand, po ilgesnės kal na National bankos preziden Persiskyrimas — pragaištis Suv. Valstijos užsienių rei
prie karės.
kų įgaliotiniams, kad jiems buvo labai reikalinga.
kalų ministeris Knox davė
bos parliainente, apalpo. tas Charles E. Finley tam,
milionams.
Rumunija spiria Bulgariją. 'nusibodo klausyties vienų ir Tarnų straikas New York’e. Priežastis — nusidirbimas ir kurs išgydys jo žentą Rex Illinois komisija įvedimui žinią Anglijos vyriausybei,
Rumunija ketina pasiųsti J1*1 Pa(‘ių daiktų, ir apreiškė, Viešnamių tarnų straikas pailsimas. Pavojaus nėra. 'Lee Paris’ą. Žentas serga vienodų įstatymų apie mo kad Amerika neturi ko duot
bulgarams
ultimatumą, kad jeigu turkai nepasiūlys New 'York’e atsižymi riau Pastaruose rinkimuose pre | džiova. D-ras Friedmann terystę ir persiskyrimus su trečiųjų teismui kas dėl Pa
Kaip žinoma, rumunai rei- nieko nauja, tai tarybos bus šėmis. Straikininkai daro zidento rėkia pažymėti, jog turės išbandyti savo vaistų sirinko aną dieną Chicagoje namos kaJialo. Amerikos
kalauja sau Silistrijos ir dik Partrauktos. Laukiama ka- demonstracijas prieš dide vienu kandidatu buvo kuni- ant kelių kitų ligonių,
teisėjo M.A. Kavanagh kam laivai, esą, bus perleidžiami
lius Kotelius: Holland, Ritz- gaikštis Viktoras Napoleotoko ploto žemės prie Juo-(r®s atnaujinimo,
bariuose ir apskelbė, jog per kanalu dykai, bet tie laivai
Carlton,
Kniekerboeker
ir
Vyrai kalti už moterų
dujų marių. Rumunijos vy
nas (iš Bonapartų giminės),
siskvrimai neša didžių di neplauks į svetimas šalis ir
kitus.
Enver
Bey
yra
lenkas.
nupuolimą.
riausybė užsisakė daug sun
tečiau negavo nei vieno
džiausią pragaištį milionams tokiu budu nekenks nei kiek
Turkijos
revoliucijos
kar

kių kanuolių pas Kruppą.
Pertiiai Anglijos vaizbai. Perleidi
John D. Rockefeller, jau nekaltų žmonių.
Friedmann’o vaistai prieš balso.
žygiu
yra
Enver
Bey
ir
atDaugiau amunicijos ir gink
nesnysis, betyrinėdamas pro (1912 m.) buvę apie 100,000 mas savųjų laivų dykai ka
džiovą negelbsti.
sisžymi
dideliais
kariškais
lų užsakyta Belgijoje.
nalu esąs Amerikos naminis
Neseniai pasklydo po pa- Vengrų sočiai demokratai stituciją Amerikoje, priėjo persiskyrimų, kurie suardę
Karė tarp Peru ir Bolivijos? gabumais. Jis yra lenkų kilrengiasi prie straiko.
prie įsitikinimo, kad vyrai apie 2,(XX),000 namų taip, lyg reikalas, ir Anglija nepriva
Peru laikraščiai rašo, kad|m&S ’r 3° tėvukas vadinosi sauU žinia, kad Berlyno dak Kaipo protestą prieš liau iš nepalyginamai didesnės butų ištikęs be galo didelis lanti į jį kišties
taras F. Friėdmann’as išra
nebusią galima išvengt ka dar Borzyckiu. Jis pasižy
do vaistą prieš džiovą. Dau ją rinkimų įstatymą, Veng dalies yra priežastim, kad gaisras. Kitokios išeigos iš
Padegėjų trustas.
rės tarp Peru ir Bolivijos. mėjo paskutinėje karėje tur
rijos sočiai demokratai ren randame tiek daug nupuolu liūdno padėjimo nesą, kaip
gelis
amerikiečių
išvažiavo
į
Bolivija būtinai norinti tu sų savo kareiviais per tyrgia visuotinį utraiką. Te sių moterių. Vyrai varo di tik reikalauti, kad Washiūg Išėjo aikštėn, jog AmeriBerliną
gydyties.
Tečiau
pa

ton’o vyriausybė prižiūrėtų j ^°3e gyvU0Ja padegėjų trus
rėti portą prie Romiojo oke kų su italais ir prasiveržė
sirodė, kad vaistas negelbsti. čiau menama, kad geležinke delį gešeftą iš prostitucijos
laukius
į
Demą.
ano.
liečiai neprisidės prie strai
visus moterystės klausimus. tas. Įvairiuose miestuos©
Gydytojai
nepasitiki
nauju
Tečiau nore Enver Bey
susitarę žmonės padegdavo
ko.
išradimu.
Kuboje
moterįs
nevažiuo

Debs stovi po kaucija.
namus ir išrinkdavo iš apMoteris pralaimėjo An yra gabus ir energingas, bet
ja
laidotuvėse
į
kapines.
Jos
Kova Filipinuose
vis dėlto negali užstoti NaBuvusis kandidatas į Suv. draudos kompanijų pinigus
glijoje.
yra
labai
nervingos,
kad
Anglijos
sufragistės
keršija.
Ant Jolo salos Morai yra
Valst. prezidentą E. Debs ta neteisingai. Tuo budu apSir Edward Gray įnešė ziirfb Pašos, kure mokėjo or
apalptų,
leidžiant
kūną
į
Nupuolus
parliamente
įne
sukilę ♦ prieš . amerikiečius
po pastatytas po $1000 kau draudos kompanijos tapo ap
prie balsavimo reformos An ganizuoti kareivius.
duobę.
Šimui
duoti
moterims
ly

Praeitą
savaitę
jie
užpuolė
cijos. Jį kaltina už papir gautos ant kokio miliono do
glijoje pataisą, kad balsais
gias teises su vyraus, An su ragotinėmis ir lankais ant
MEKSIKO.
kimą liudininko byloje prieš lerių.
Suimta* padegėjai
butų duotas taip-pat, mote
glijos
sufragistės,
vadovau

Amerikos
kavalerijos.
Ištiko
Kuboje
nėra
nuodingų
Netoli
nuo
Juarez
’
o
vaikio
socialistų
laikraštį
“
Apeal
New
Yrk
’e, Chicagoje ir ki
rims. B f t pirmininkas Lowto Reason”;
tuose miestuose.
___
t.her atmetė pataisą, šaky- jasi gauja rev^Įiucionistų, jant Pankhurst’ienei, paker- ilgesnis mušis. Amerikiečiai žalčių.
A
"**»<< tf I
i
j.
6

ii

i

M.

.

'
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Sausio (Jan.) 30, 1913.

nyčia tiki ii' ko ji mokina. sybės pavyzdžius męs, deja, kauskis. Atsisveikinimas su pačią dieną tapo suimta 14 leido melagingus atsišauki Po vėla dainos ir deklama
Todėl netiesa yra sakyti, šiandien labai tankiai mato parapijiečiais buvo labai vyrų, bet jų teismą atidėjo mus, kad suardyti musų tar cijos — Lekeckiutė ir Ąlalikad užtenka tikėti tik į tą, me.
graudus. Žmonės balsu pri iki 23 d. sausio. Turbut sto pe vienybę ir išsirūpino jau šauckiutė antru kartu. Ga
Tad
broliai
stengkimėsi
įgyt
kam patinka katalikų
žadėjo mylėti Dievą, bažny ka vietos kalėjime,, o supran uždraudimą
(injunction) lop kalbėjo p. Riktoraitis
Lekcija ir' • kas
tikėjimo
mokslą
iisuteikti
jį
moksle; arba kad yra dau
čią ir skleisti blaivybę.
tania,, kad ir visai kurie ne mums vaikščioti gatve pro iš Waterbury, Conn. dabar
tiems,
kurie
puo
mūs
pri

giau nei kaip vienas tikras
kalbai areštuoti, nemokės tų jųjų dirbtuves. Beto dar tinis prezidentas. Jis puikiai
klauso.
Budai
to
mokslo
Evangelija tikėjimas; arba kiekvienas
Kun. Lemkuhl, ga«rsus 10 dol., kad ir visus juos ka jie inaiio parsitraukti mili pasakojo apie Susiv. reika
gal būti išganytas savo tikė įgijimui yra šie: klausyti pa teologas, susilaukė 50 metų lėjimai! vežtų..
ciją, kuri lietų musu krau lus. Po jo benas vėla grojo,
jime ir savų atskaloje. Nes mokslų savo kleboinų, skaity kunigystės ir šventė tą die- Tai mat kokie pas mus at ją, kaip kad liejo Lavvreu- ir tuoin užsibaigė vakaras.
Edivardsvilliškiai neužmirš
UŽGAVĖNIŲ NEDĖLIA. vienas tik tėra Dievas, vie ti geras knygai melsties ir hą Valkenburg’o vienuoly balsiai. Bet iš kitos pusės ce’o darbininką.
nas Jėzus Kristus, kuris tik apmąstiuėti; vaikams gi’, ka ne, Vokietijoje. Jis gimė mus remia darb. liaudis, nors Savaitės bėga... Nors strai šito atsitikimo greitai. Gar
Lekcija. — I Kor., XIII,
vienos Evangelijos mokino ir tekizmo mokslas ir vaikščio Hogan’oje,
bė kalbėtojams.
Vestfalijoje
1—13. — Broliai: Nors kal vieną tik Bažnyčią įsteigė. jimas mokyties į katalikiš 1834 ir tapo įšventintas ku- kitų šakų darbininkai sutei kas pačiame sūkuryje, nors
J. Jarukas.
kia mums gerų patarimų. skaitlius kovotojų už būvį
bėčiau žmonių ir aninolų Ir bus, pasakė Jėzus, vienas kąsias mokyklas.
S. “Theologia Moralis” tapo Matome laikraščiuose, kad vis ir vis auga ir nors mums
liežuviais, o meilės neturė aviniukas ir vienas piemuo;
ni-gu 1862 metuose. Jo garsi jau uekuriose vietose yra širdįs dega pergalės liepsna,
ROCKFORD, ILL.
čiau, stojausi kaipo varis ir vėl: “Kas Bažnyčios ne
parašyta 1883 m.
renkamos aukos straikuo- vienok musų spėkos jau nyk Lietuviai. Draugijos. Težvangus arba cimbolai skam klauso, tebūnie kaipo pagojantiems rubsiuviams New sta, nes areštai nesiliauja,
atrėlis. Parapija.
bantis. Ir nors turėčiau pra- nas ir muitininkas”.
York’o apskričio.
turtelis musą mažėja ir jau Kis miestelis gana puikus
iiašystę ir žinočiau visas Tataii šitokia yra tiesa: be
Ir mums rubsiuviams rei čiasi stoka mums duonos, iš gamtos atžvilgio, t.v. pil
paslaptis ir visą mokslą, ir Bažnyčios nėra išganymo;
kia
vienybės, o nors sun kurios ir pirm straiko mažai nas augančių medžių, kurie
nors turėčiau visą tikėjimą, tai yra, kad niekas negal bū
KORESPONDENCIJOS. kiaitik
kovosime, bet vis laimė teturėjome...
pavasario ir vasaros laiku
taip jog kalnus perkalčiau, ti išganytas kas pažinęs Baž Lietuviakas pamokslas Ki
sime.
Todėl mieli draugai dar jį puošia savo žaliuojančiais
o meilės neturėčiau, nieks nyčią, nenori jos klausyti
jeve. Gruod. 6 (19) d. 1912
BROOKLYN, N. Y.
Kapitalistai rūpinasi, kaip bininkai, musų šitos kovos lapais it aksomu. ..
esu. Ir nors išduočiau pavar Antroji krikščionies prie m. Kijevo lietuviai išgirdo
gėlių penėjimui visus mano dermė yra tai pažinti savo pirmu sykiu pamokslą savo Nev York’o apskričio rub galėdami, apgavingai sukelt laimėjimas — jūsų rankose!i Skaitydamas “Dranga”,
siuvių straiko atbalsiai.
;arp darbininkų nesutikimų, Šaukiamės prie jūsų, kad iš- • uepatėmijau dar nei vienos
turtus, ir nors paduočiau tikėjimą,
krikščioniškąjį gimtoje kalboje. Sakė jį
Į kurį tik nepažvelgsi laik )et vargiai to sulauks. Šio tiestumėt mums savo deši žinutės iš šio miestelio: to
mano kūną taip, kad deg mokslą.
atvažiavęs iš Žitomiriaus
čiau, nieko man nepadės. Kas dėl pažinties laips kun. Bridžius. Dar 1910 m. raštį, žėdname patėmysi apie mis dienomis nekurios kom nę; šaukiasi prie jūsų mu dėl ir pasiryžau jyirašyti ke
Meilė yra kantri, yra malo- nio, krikščioniškasis mokslas Kijevo lietuviai moksleiviai visuotinį rubsiuvių straiką. panijos išsiuntinėjo savo dar sų moterįs, musų kūdikiai ir letą eilučių apie šio mieste
ninga. Meilė nepavydi, ne skiriasi į dvi dali: pirmoji meldė šv. Mykalojaus baž Straikuojančių suvirs du šim liniukams laiškus, kviesda musų seserįs (nes visi esame i bo lietuviu gyvenimą,
daro pikto, nepasipučia; nė dalis yra būtinai reikalinga nyčios klebono kun. Žmig- tu tūkstančių asmenų (200, mi atgal į darbą, ir pažadė kritiškame stovyje), idant i Lietuvių čia raudasi jau
ra išsikelianti, nej ieško kas žinoti, antroji yra naudinga rodzkio, kad parūpintų 000). Bet ko reikalauja dami visokių pagerinimų, sušelptumėt mus nors našlės j diktokas burialis, galima
savo yra, negalvoja pikto; žinoti; nes 'nors į visą krik jiems kunigą, kurs galėtų straikininkai — maža kas ži let darbininkai visai nepai skatikelių, o męs, per tai lai diktokas būrelis, galima spė
nesidžiaugia iš^ neteisybės, į gčioniškąjį mokslą mums sakyti pamokslą lietuviškai. no. Tiesa, darbininkai rei so jų tų švelnių žodžių, ir tik mėję savo šitą sunkią kovą ti (tikrai nesužinota) per
400 asmenų — išskiriant
bet džiaugiasi iš tiesos; viso reįk tikėti, tečiaus nėra prie- Buvo tuomet surašytas pra kalauja trumposnių valandų reikalauja pripažinimo Ulb kada-nors atsilyginsime!
dienos
darbo,
reikalauja
ge
os
ir
trumpesnių
valandų,
yilisi, viską iškenčia. Meilė vartos visas tikėjimo tiesas šymas, po kurio buvo surink
Pasiliekame su vilčia ant vaikus. Lietuviai gyvena laresnio
kąsnio
duonos.
Bet
kapitalistai
viską
prižada,
niekados neprapuola, nors smulkmeniškai žinoti.
ta apie 300 parašų. Tečiau
jūsų pagalbos, Lietuvių Rub bai išsiskirstę. Draugiją tutų
darbininkų
reikalavimą
iet
apie
pripažinimą
Unijos,
siuviij 54—SS skryrių Strai-!1’ 7: Sv- Mykolo, pašaipi..?;
pranašystės nieku bus pa Dalis, kuris apima tiesas prašymas nepasiekė vysku
kapitalistų
laikraščiai
iš

;ai
ir
girdėt
nenori.
Ukėsą Klubą, pašalp; Sim.'
verstos. Nes per dalį pažįs būtinai reikalingas krikščio po, nes eidamas per rankas,
kierių Komisija:
verčia
kitokion
prasmėm
Tai
matoma,
kaip
mus
no

tami1 ir per dalį' pranašau niui žinoti, vėl skiriasi į dve pateko vienam farmaceutui,
Pirm. Juozas Bučinskas, Daukanto, pašalp.; T. M.'D.
Jie
šaukia
darbininkus
mai

ri
privyliot
savo
švelnumu.
jame. Bet kad ateis, kas to jopos rųšies tiesas: vienos kurs tuojau išvažiavo į Lie
105 K. 4th St. Brooklyn, N.Y. 117-tą kuopą; Mokslo Jieš
štininkais,
tinginiais
ir
kitoO
už
kelių
savaičių
ir
vėl
art
kotoją draugiją; dramatiš
bula yra, išnyks kas per dalį — būtinai reikalingos žinoti tuvą ir prapuldė kažinkur
Sekr. Antanas Lelis,
kai- vokalę: “Kankles” ir So
yia. Kad buvau mažutėlis, kaipo išganymo įrankis, ki dokumentą. Kitais metais kais nedorėliais, o laisva vai ir akėt su mumis. Dabar
625 Driggs avė.,
džia
sutinka
darbininkus
su
mums pakelia kelintą pro
kalbėjau, kaipo mažutėlis, tos — kaipo prisakymas.
cialistą •“brenčių”, (jie va
šis klausimas tapo pajudin
Brooklyn, N. Y.
lazdomis,
kaipo
kokius
prie

centą, o už savaitės ir vėl
galvojau kaipo mažutėlis. Kaipo išganymo įrankis tas išnaujo. Šv. Mykalojaus
dinasi — tarptautiniais).
Ižd. Pijušas Mačys.
šus,
ir
savo
žiaurumą
paro

mus
pradės
kankint.
Todėl
Bet kad stojausi vyru, išnai šios keturios tiesos yra buti- parapijos klebonas patarė
120 Grand St. Brooklyn, NY.; Pramonininką randasi 4: -2
do
visokiais
budais.
Gaila
draugai
ir-draugės,
laikyki

kinau, ką turėjau mažutėlio. nai reikalingos žinoti: 1. Jo- kreipties su tuo reikalu pas
IA
Ix
. . , .mėsininkai, t valgomų proP..S.
1)
Draugai,
siąsda-l ,
\ ..
z
iš
šalies
bežiūrint
į
tų
tvar

mės
kiek
galėdami,
neklauDabar regime veidrodyje, gei yra vienas Dievas. 2. Jo- dekalną. Deputacija net dų
..
zJ , • .v i dūktą pardavėjas (groseriš- . . /. , .
,
_
prilyginime, bet tada veidu gei yra trįs dieviškieji As kartu vaikščiojo pas deka kos vedėjų arba dabotojų, sykim tų jų neteisingų ža mi , aukas,
.
’ Money
.v,. Orderi
.
1 . linukas) ir 1 yienas barzuaant iždininko
...
o minėtųjų
• .. t randa,
į veidą. Dabar pažįstu per mens, būtent, Dievas Tėvas, ną, bet šis griežtai - atsakė, su buože skaldančių nekaltų dėjimų, neikime į darbą, ne- pirkit
r
.
.. vardo, i skutis.
Be
o laišką, kuriame ų mums i . , ». . „
*
,
dailį, bet tuo metu pažįsiu, Dievas^ Suims, Dievas Šv. kad jeigu lietuviai nori tu darbininkų pairas, pasielgi pukime straiklaužiais.
. . .y
v ,
i. .,
įsi dar šie: 1 ceverykų lopyuzadresufsKit
.
,1 drapanų
,
'valvtoias,
, ,
kaip ii’ pažintas esu. O da Dvasia. 3. Jogei Dievas Sū rėt sau kunigą, lai patįs jį muose. Jie suiminėja ra Ant kapitalistų švelnių pmsiųsite,
f
...
v.
, se-[,
v toias,
antrašu:I.jir 1. t4“palįsto
, / pardavmetoj ‘ • L
mius darbininkus‘tiktai už laiškų atsakykim, jog męs kretonui sekančiu
bar pasilieka: tikėjimas, vil
,
T ,,
nūs, Antrasis Švč. Trejybės ir užlaiko. Togi lietuviai ne tat, kad eina pro šalį straik- esame gatavi grįžt į darbą,
Mr. Antanas Lelis
tis, meilė, tos trįs, o iš tų yra. Asmuo, dėl musų išganymo gali padaryt, nes jų yra perIjas.
625.
Driggs
avė.,
laužių
gyvenimų.
bile tiktai pripažinsit Uniją,
didesnė meilė.
Praeitais metais iš draustojosi žmogumi, kentėjo ant maža.
Brooklyn, N. Y.
ir
pasirašysite
po
sutartim,
Argi
policinonai
neturi
giją 4 subruzdo ni|>kinties
kryžiaus, mirė ir iš numirėlių Tečiau perniai prieš ad
Evangelija.—Maį. XVIII, atsikėlė. 4. Jogei Dievas ge ventą tapo paskelbta iš sa žmoniškų jausmų, pasigai tuomet mes visi stojame į 2) Musų iždininkas, drau teatrą lošti. Pirmutinį lošigas Pijus Mačys yra užtik-i
31-43—Anuomet paėmė Jė riems atlygįs, o piktus nu kyklos, kad bus lietuvis šv. lėjimo pusalkių darbininkų, darbą.
Rockford’e sulošė Kinu
rintas, nes užsistatė $800.00 imą
j
Presos Komitetas.
zus dvyliką ir tarė jiems: baus; arba kitaip tariant, jo Mykalojaus atlaiduose ir pa kurie nieko blogo nedaro,
Daukanto
dr-ja, 16 lapkr.,
kaucijos.
Jos.
Lapinskas,
Štai einame į Jeruzolimą, ir gei turime* nemarią dūšią ir sakys lietuvišką pamokslą tiktai jieško sau duonos kąs
Įstatydama scenoje vieno veiJ.
A
Moekeviče,
išsipildys vis, kas yra pra yra dangus atlyginimui tei 9 vai. ryte. Paskirtą valan nio, kad galėtų išmaitint
ksmo juokus — “JaunaveW. Sibunauskas.
EDWARDSVILLE, PA. įdžin Naktis’
našų parašyta apie žmogaus siųjų r pragaras amžinam nu dą lietuvių prisirinko nema bent kaip savo alkaną šei
Nusisekė neI
‘
Antrašas 101-103 Grand St.,
Susiv. prakalbos.
sūnų. Nes bus išduotas stab baudimui nelabųjų, kurie be žas būrelis ir visi džiaugėsi, myną?
'blogai.
Brooklyn,
N.Y.
13
sausio
buvo
musą
miesmeldžiams, ir bus apjuoktas atgailos miršta.
Cia lietuviai turi savo bažišgirdę gražų pamokslą. Pa Policistas, pamatęs tą lai
ir nuplaktas ir suspiaudyte iškilmingas atsitikimas. „yeiukę (mažą), kuri atsiTiesos, kurios yra reikalin mokslininkas sakė, kad jis svės kovotoją, tuojau skubi
ATSIŠAUKIMAS
tas. O nuplakę užmuš jį, o
Visas Centro Komitetas Sus. ėjo snvir§ 5 tukst> (1(>L Skogos išganymui kaipo prisa niekados nesitikėjęs prabil naši su lazda perskelt galvą Brooklyn’o rubsiuvių į
trečioje dienoje kelsis iš nu
L. R. K. A. laikė prakalbas ja jai. neišmokėta. Iš pat
kymas yra šios: 1. Tėve mu ti lietuviškai Kijeve. Klau darbininkui, arba kemša
mirusių. O anie iš tų daiktų
Visuomenę.
8 vai. vakare p. Burbos sa-Į pradžios klebonu čia buvo
sų, arba Viešpaties malda. sytoją džiaugsmas didelis. kalėjimą tą savo draugą, to
nieko nesuprato, ir buvo tas
_ į kun. Malinauskas; bet para2. Sveika Marija arba Aniuo Dabar lietuviai tariasi at kį pat žmogų, kursai alkanas Brangus tautiečiai!
žodis nuo jų pridengtas, ir
Jau keturios savaitės, kaip Susirinkimo vedėju buvoipijos reikalai ėjo silpnai,
lo pasveikinimas. 3. Tikiu į sikviesti keletą sykią per vaikščioja jau keletą dienų
neišmanė apie ką kalbėjo.
metus
lietuvį
kunigą.
Štai užėjus kryžiui bedirbau didžiojo Ne\v York’o, Brook vietinis klebonas kun. J. V. Dabar praeitą gruodžio mėn.
Dievą Tėvą arba Apaštalų
Ir stojosi, kad prisiartino
(
“
Viltis)
tiems rubsiuviams, kad jau lyn’o ir apielinkės rubsiii- Kudirka. Atidarius susi-'kun. Malinausko vietą užėsudėjimas. 4. Dievo ir Baž
prie Jericho, sėdėjo nekuria
rinkimą, musų jaunas be-'mė iš Shenadorio kun. Y.
nyčios prisakymai. 5. Sakra Pagerbė kardinolą. Nau iš savo uždarbio negalėjo viai išėjo į straiką.
aklas pagal kelią elgetauda
mentai, bent tie kuriuos kiek juose metuose nemažiau, pramaitint savo šeimynų, jie Męs, nepakęsdami gyveni nas rėžė puikų kąsniuką, ĮTaškunas, kuris energingai
mas. O kad išgirdo minią
vienam reik priimti. 6. savo 1200 žmonių visokio am 30 Gruodžio 1912 m. ap mo ir darbo sąlygą, o ne- kad net langai drebėjo. Po darbuojasi dvasiškoje dir
praeinant klausė, kas tai bu
rasdami kitokio budo iško to prasidėjo prakalbos. Pir voje, ir parapijom! yra ger
luomo priedermės.
žiaus ir visokių tikėjimą su leido dirbtuves. Pradžioje
tų. Ir pasakė jam, jog Jėzus
Toji vėl dalis, kurią nau sirinko į kardinolo Gib- buvo jų 90,000 žmonių, ir vojimo sau didesnio kąsnio mas kalbėjo vice-pirmiiiin-ibiainas. Naujuose metuose
Nazarėnietis praeina. Ir su
dinga yra krikščioniui žino bons’o namus atiduoti baž kasdieną vis skaitlius kovo duonos, turėjome stoti į ši kas p. Tulaba iš Exteter j gražiame pamokslėlyje jis
šuko, tardamas: Jėzaus I)oti talpina savyje viską, ko nyčios kunigaikščiui garbę. tojų už kąsnį duonos didi tą sunkią kovą, į šitą strai Borough, Pa. Po ją prakal-j pasveikino parapijomis, linvido sunau, susimilk ant ma
bos buvo dvi deklamacijos.Įkėjo laimingą Nauju Metą
Bažnyčia mus mokina, virš Pirmutinis,
kursai su naši. Straikininkai yra iš vi ką prieš nesąžiniškai mus
nęs. O kurie pirma ėjo, barė
tiesų būtinai išganymui rei teikė kardinolui naujame šokių tautųį bet ir musų skriaudžiančius kapitalistus, Deklamavo Naraviuckiutė ir šiaip: “Linkiu jums link
jį, idant tylėtų. Bet jis tuo
kalingų. Tas mokslas yra čius pasveikinimus, buvo bu draugų lietuvių ir lietuvai reikalaudami didesnio atly Bužiutė. Po to išėjo su pra smą ir laimingą Naują Me
labiau šaukė: Dovido sunau,
naudingas dūšiai, kaipo ge teroną pastorius A. F. Ster- čių yra šiame straike suvir ginimo už savo sunką darbą. kalba p. Jaruševičc iš Bos- tą — 11c vien, kaipo klebo
susimilk ant manęs. O Jėzus
rovė ir turtai naudingi kū ger. Kardinolas šnekėjo su 3000. Policija ir su musų Ir štai dilrbtuvėje susto ton’o, Mass. Po jo buvo vė nas savo parapijonams, bet
pristojęs liepė jį atvesti pas
draugais ir draugėmis pasi ja mirgėję musą rankos, nu- la deklamacijos ir dainos. kaipo lietuvis savo broliams
save. O kad prisiartino, klau nui; jis apšvieči protą, rami juo ilgesnę valandą.
na ir stiprina širdį, galingą
elgia labai nesąžiningai. Štai tįla ūžiančios mašinos ir at Deklamavo Ramanauckiutė tautiečiams; linkiu jums atei
sė jo, tardamas: Ką nori,
Geras sumanymas. La 7 d. sausio įtapo 1 areštuota šąla žėrianti prosai, o liep ir Paulauckiutė, o dainavo uančiuose metuose pirmiau
kad tau padaryčiau1? O ji suteikia pagelbą ištesėti krik bai naudingą sumanymą su
ščioniškame gyvenime.
20 merginų ir 14 merginų sna straikinės kovos užside daugelis mergaičių labai dai siai. būti gerais katalikais—
sai atsakė: Viešpatie, idant
galvojo kun. F. S. Butten,
ga musą širdyse — dirbtu liai saldžiais balseliais dai pildyti savo katalikiškas paregėčiau. O Jėzus jam tarė: . Galima, apskritai, pasaky Cleveland, Ohio. Jis matė, Merginas nuteisė 5 dol. bau vės palieka tuščios.
neles. Trečias kalbėtojas | reigas, o paskui būti gerais
dos ir 3 dienas kalėjimo.
Regėk, tavo tikėjimas tave ti, juo kas geriau pažįsta sa kad daugelis katalikų atva
vo tikėjimą, juo labiau jį
Musų liet-tės atsisakė mokėt Ir šitoj kovoj fs vienos pu buvo ex Sekretorius p. Kru-į lietuviais — nesigėdėti savo
sveiku padarė. Ir tuojau pra
myli ir juo geriau jį užlaiko. žiuoja iš farmų į miestus pa pinigais ir visos pateko į ka sės esame šimtai tūkstančių šinskas iš BrooklyU’o. Jisivaido, ir atsiminti, kad esaregėjo ir ėjo paskui garbin
tenka j negerą draugiją ir iš lėjimą, norint jųjų veidai bu vargdienių-begiuklių darbi ilgai ir dailiai nupiešė nau-įme vaikais vienos motinos
damas Dievą. O visi žmonės, Tikėjimo mokslo nežinoji
klysta iš katalikybės kebo.
ninkų, kurie pasiryžę esame dą prigulėjimo į Susiv. L. R.Į— Lietuvos”. Ištiki ,iją toregėdami, davė garbę Die mas yra visų nusidėjimų Taigi jisai sužinojo, kokie vo nubudę, ir akįs pilnos aša kovoti prieš kapitalą ir ne
K. A., tik apgailestavo, ko-jkie žodžiai gali sužadinti
priežastis, o ypač bedievy
rų, bet parodydamos savo
vui.
bės. Žmogus nedoras burno- geri katalikai priima mies drąsą važiuodamos į kalėji eiti jiems pusdykiai dirbti dėl žmonės nemato tos na u- kad ir labiausiai užšalusio
ja priešai tą, ko jis nežino ir tuose pas save burdingierius mą, uždainavo graudžiu bal tol, kol nebus išpildytas mu-jdos ir da taip neskaitlingai Į lietuvio jausmus.
KRIKŠČIONIES TIKĖJI šios dienos nedorybių di ir adresus išdalino po visą su darbinikų dainas. Publi są reikalavimas. Iš antros rašosi į musą Susivienijimą.Į Galop reikia paminėti, kad
MAS IR MOKSLAS. , džiausia parama yra tai Ohio valstiją, kad visi žino kos buvo daug susirinkusios. pusės, prieš mus stovi galiu-j Po jo vėla benas sudrožė po-Įčia pradžioje nauju metą
Pirmoji krikščionies prie krikščioniškojo mokslo sto tų, pas ką galima apsistoti kuri pakeldama kepures nuo gieji siaubimai — musą darb rą dailią kąsnelią. Ir vėla laukėsi pa lietuvius žinomas
dermė yra tvirtai tikėti i Jė ka. Žmogus neišlavintas pri atvažiavus miestan
galvos, ir mosuodama balto daviai su dolerių milionaia. mergaitės deklamavo: Mali- iš vardo ir “garsus K. Sešzaus Kristaus mokslą.
derančiai krikščioniškame Į vienuolyną. Gruodžio mis skepatukėmis, lydėjo Iš musų triūso jie dabar ap-Į šauekiutė ir Bužiutė.
Pulokas su “literatūra”, ibi
Mums reik tikėti į visą moksle išsistato ant didžiau 17 (30) 1912 m. išvažiavo į musų karžyges linkon kalė sistątė policiją, prisamdė deklainaciją kalbėjo dabar sispausdino nešvaria,jaio tu
Kristaus Mokslą, tai yra, į sio pavojaus — prarasti ti- Kretingos vienuolyną Ma- jimo, ir visi nunmėjo už žvai gaują valkatų, kad anie dau tinis Sekretorius p. Vasi- rinio knygučių (tokio turi
tą viską i ką Katalikų Bai kėjimą. Šios pastarosios tei- zeikią klebonas, kun. Meš- rų teisėjo pasielgimą. Tą žytą nfums galvas. Jie iš- liauckas.
Kalbėjo dailiai. nio kaip kad Dembskio) ir
V

“ 4.

7
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vėl norima prikelt iš numi-1 išmokėti, o ne iš parapijos jęs į paskaitą atsilankyti, o irgi išaikvoja daug pinigų. vokus) pietinėje miesto da rimtų laikraščiu agentūrą*
pardavinėti lietuviškas kny
rusiųjų ir tam tikslui šiliu kasos. O “Columbia Hali” jums girdi, nėsą ko aiškinti Jus brangus draugai darbi-; lyje;
ko jau 100 dol. Redaktorium 'Savininkas Jurgis Balčaitis apie krikščionybę, nes jums įlinkai, ne karią jau savo 3. Išbrukuos daugiau gat geles, laikyti paskaitas apie
pramoniją, sveikatą ir tt.,
busiąs koks tai atvažiuojąs jau nuo seno laiko esąs pra apie tai kunigas pasakąs. Po skatikėliais parėmėte už bū vių;
4.
Dabos
daugiau
tvarkos,
tverti
dailės draugiją, muzi
iš Šveicarijos Grigaitis (be tęs nepriteklių neprileisti ir to kažinkas pas duris pie vį kovojančius darbininkus.
kantų būrelį, daininku cho
ne apie “Pirmyn” čia kal tokius iš savo kišeniaus ap šė, kad reikia apžiūrėti salę, Chicagųs rubsiuvių straikas, neatsižiuriut į partijas;
mokėti, jeigu pasitaikytų gal kur kunigas ir sėdi... Te Laivręųce, ąudėjų straikas, 5. Žiūrės, kad miestelis įgv rą, vaidinti teatrus, mokyti
bama1? Red.).
Dagiliuks.
lietuvių angių kalbos. Už
Yra čia lietuvis namų strp kartais. Taipo-gi girdėti, čiau kunigo nebuvo.
ačiū jūsų pašalpai, tapo iš tų miesto teisių;
tytojas (kontraktorius), di kad parapijos komitetas at Darbai čia eina neblogai, laimėt!, tegul jūsų pašelpa 6. Skelbs kas mėnesį mies tokį darbą lietuviai butų jam
CLEVELAND, OHIO
Sausio 12 buvo surengtas dis bedievis. Namus staty metęs prašymą Chicagos uždarbiai žemi, iš kitur at būna šaltinių gyvybės ir di telio pajamas ir išlaidas, taip dėkingi ir gausiai jam at
čia lietuviškas vakaras šv. damas jis su savo darbinin “Birutės” chorvedžio, kurs važiavusiam sunku dailias džiojo New York’o rubsiu kad žmonės žinotų, kiek ko lygintų. Be to galėtų su
kiam reikalui įplaukė, kiek rengti albumą vietinių lietu
vių straike.
Jurgio parapijos naudai. kais leidžia tokių blevyzgų, norėjęs pasamdyti parapijos gaut.
vių gyvenimo, kaip tai nu
Vaidino dvi koipediji, abidvi kad net ausis reikia užsikim svetainę 1 gegužio tikslu duo Aną savaitę viena mote Kada bus reikalas, ir Ne\v išėjo.
viename akte: “Knarkia šti. Lietuviai sako, kad ve ti. Kenošiškiems koncertą. riškė atbėgo į smuklę savo vy York’o rubsiuviai mokės Kitame “Draugo” nume mušti fotografijas namų, san
paliepus” ir “Daktaro ka lyk imti kokį svetimtautį, Mat komitetai nenori duoti ro jieškot. ir, radusi jį prie jums atsilyginti; už tai jums ryje įdėsime p. Glatkausko krovų, miestelio valdininkų,
angį iakasi ų, anglia kasyk 1 ų
binete”, vadovaujant J. Kli nekaip duot darbą burnoto- svetainės, jeigu ne parapi biliardus (boles, žinote, be bekovojant sušelpsiin jus. paveikslėlį.
jos naudai yra kasnorints mušant), kaip droš su lazda Mes L. S. B. 19 kuopa bū
(Paskelbimas) — ir iš albumo galėtų gana
mavičiui, Lošiant “Knarkė jui.
gerą biznį pasidaryti. Pirk
Smagesnių naujienų ne daroma. O kad šiame mies ir namole. Truko pakaušis dami sūkuryje tos kruvinos
paliepus” geriausiai atliko
savo roles p-lė P. Ceriausku daug. Susidarė Nekaltojo te yra daugiaus, negu tuzi vyrui; parbėgęs namo vyras, kovos, matydami kas dien LAIŠKAS NUO MUŠI? tų jį ne tik vietos lietuviai,
tė kapitonieųės rolėje ir Dra- Prasidėjimo Dievo Motinos nas svetainių, tai kad ne to kraujais apsiliejo ir apalpo. straikininkų pasišventimus GENERALIO AGENTO bet ir iš aplinkinių, taip-pat
svetimtaučiai.
tevkos, kareivio — p Bara mergaičių draugija. Priima je, tai galima ką užmanius Moteriškė rėkt: “užmušiau ir žiaurojo kapitalo priespau
(Nuo Redakcijos. 'Musų
Dr. A. L. Graičiunas.
nauskas. O “Daktaro kabi į ją mergaites nuo 14metų kitoje rengti. Bet čia kįla savo vyrą, užmušiau!” Atė? dą, vienu balsų nutarėme sau generalis agentas Dr. A. L.
nete” — daktaro pati p-lė iki ištekėsiant už vyro. Yra klausimas, argi komitetai jo gydytojas ir susiuvo žai šio 17 d. nepaprastame su Graičiunas dabar važinėja
sirinkime atsišaukti į jus, po lietuvių kolonijas ir netik
B. Skripkauskiutė ir žydas ir kita draugija mažų mer neturi supratimo, kad pub zdą.
Laiškas Redakcijai.
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P. Mušinskas, kuris, rodos,
platina “Draugą”, bet ir tėkai meldžiame pašelpos strai mija į lietuvių gyvenimą, Gerbiama Redakcija!
tam tyčia buvo parvažiavęs Ši vėliau ketina būt panaši kti nuo karčeminių svetai
nių, o neduodami parapijos VIEŠASIS ATSIŠAUKI kieriams. Rubsiuv. kova yra žiuri, ką jie turi ir ko jiems Protokolas S. L. R. K. A.
iŠ Lietuvos. Po teatrui, va į vaikų draugijėlę.
dovaujant p. V. Greičiui, te Netrukus į bažnyčia bus svetainės verste-verčia prie MAS Į DARBININKUS. visų darbininkų kova. Šian trūksta. Jo savaitiniai pra Centro Vald. susirinkimo til
(Prisiųstsa)
dien jus rubsiuvius sušelp nešimai iš įvairių miestų ir po sumaišytomis eilutėmis,
atrališkas choras sudainavo partrauktas naujas altorius, smuklinių svetainių, nuo ku
keturias daineles: “Lietuva sėdynės ir klausyklos. Bet rių kitų miestų lietuviai, Jau žinoma, kad gruod. 31 site, ryt jie jus.
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Sausio 22, 1913.
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“Viliją”. Dainavo p-lės M. mia, o jei ką remia, tai tik phijos miesto dalyje, vadina įvairių tautų tarpe savęs ne galite ir siųskite Lietuvių lėtų čia gerą uždarbį turėt. buvo nutarta, ar galima dėti
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čius, smuiką J. Mušinskas, rapijos svetainė ir komitetas.
drūčiau sustiprinsite strai lliečiams trūksta; ypač stin padėti legališkai. Likosi iš
klarnetą J. Novarskis. “Už 18 sausio subatos vakare gi, lenkų nepriklausomas viną ir sunkią. A
simąsčiusi mergelė” labai “Dramos Draugija” iš Chi- kunigas Sichta, matydamas Taja jėga tai ii* buvo rub kininkų energiją ir sušelp ga tokio žmogaus, kursai in- tirta, kad Banka — $3000.00,
patiko publikai. Prie to sakė cago, III. šv. Petro parapijos nesusipratimus lietuvių šv. siuvių darbo sanlygos, kurio site jų šeimynas. Gautų au teresuotųsi žmonių gyvai o kad Seime ne — Merchants
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yra lietuvių rankose, tečiau naują Banką ar ne, vien tik,
nigužiu, du anglu protestan kai, spręskite patįs!
buvo balius. Žmonių buvo kalbėjo, kas nemalonų įspū
Piušas Mačys,
ne visi valdininkai atlieka kad pinigai esantieji Bankopilna svetainė, truko daug dį darė, ypačiai į arti sėdin tu bambizos ir lietuvis “tau Visuotinas straikas tęsia
120 Grand St.
atsakomai savo priedermes. se nebūtų kilnojami, todėl
tinis” lenkų tarnas S.. B. si jau 4 savaites.
sėdynių. Vienu žodžiu, jau čią publiką. O ir patsai vei
Brooklvn, N. Y.
Westville už kiek laiko ga Centro Valdyba apsvarsčius
Mickevičia.
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seniai Clevelandiečiai turėjo kalas, tarsi, kad be užbaigos.
lėtų tapti viena gražiausiųjų tą dalyką, pripažino Banką
Prakalbas atidarė naujos bėję laikosis, straiklaužių
tokį linksmą vakarą.
lietuvių kolonijų, nes namų atsakomą ir jog pinigai yra
Autoriui vertėtų jį užbaigti parapijos vice-prezidentas veik visai nematyt.
WESTVILLE, ILL.
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savininkai beveik vien tik
kaip norints geriau, kad pub Baliukevičius, kurs, parsi Prie 150,000 straikuojanPeter Lotkowski kandidatu lietuviai, tik trūksta jiems padėti legališkai.
-ka išsineštų didesnį įspūdį. davęs lenkų nepriklauso Čių rubsiuvių 16 sausio pri
Likosi ištiria, kad Banka
į burmistrą.
MINERSVILLE, PA.
paprasčiausių žinių apie svei Merchants Banking Trust
O dabar paliktas, lyg nebaig mam pastoriui, nemaža pa sidėjo apie 50,000 merginų
Vėtra. Smuklės. Norėjo pa tas.
piktinimų yra padaręs tarp (ladies vest and dress mak- Peter Lotkovski (Petras katą ir higieną.
Co. Mahanoy City7, Pa. ir taip
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visa
lie

degti. Kontraktoriaus ble
Glatkauskas)
šįmet
kandi19 š. mėn. Jonas Drukte- lietuvių. Jis išdrįso plaka ers) Unija. Dabar straitoliau”.
vyzgos. Mergaičių drau
nis vedė Oną Šidagaitę. Abu tuose prakalbėt visų Rich kuoja jau suvirs 200,000 žmo duoja į burmistrą (Village tuvių rankose. “Dry gods Taipgi paraše po apyskai
gijos. Nauji daiktai į
jaunavedžiu jaunu gražiu ir mond’o lietuvių vardu, nors nių. Kova verda karšta — President).“ Lotkovski yra Store”, “Grocery”, “But- ta S. L. R. K. A. iždo sto
bažnyčią.
patogiu. J uodu prideri! į ke prie nepriklausomųjų lenkų kruvina ir neatiaidi. Darb lietuvis, gimęs Laukuvos pa cher shop”, smuklės — vis vio, padėta: J. S. Vasiliaus
Čia 18 sausio siautė didelė lias draugijas, ir jaunikis tepridera vien trįs šeimynos daviai prisamdė valkatų mu rapijoje, Kaimo gub. Yra tai lietuvių. Yra lietuvis fo kas S.L.R.K.A. Kasierius.
vėtra.
Vienus statomus yra jau vaidinęs ir atsižyjnė- ir tos dar tokios, kurioms ne šeikų, apstatė šapas, polici 36 metų amžiaus. Rudenyje tografas, bardaskutis, cigar- Turi būti:
naujame mieste namus vėjas jęs net 9 teatruose, kaipo ga reikia nei kunigo nei bažny ja eina iš vien su bosais. 1905 m. jis vedė Jievą Ur- ninkas ir tt. Prasigyvenę pi J. S. Vasiliauskas S.L.K.K.
liečiai verti po keliasdešimts
sugriovė ir užvertė ant kitų bus scenos mylėtojas. Besi čios.
Muša, areštuoja pikietas, biutę vietinėje lietuvių šv.
tūkstančių
dolerių. Pavyz A. Sekretorius.
gyvenamųjų namų, bet nie mokydamas dešimtąjį teat Mickevičia kdlbėjo net tri teismai baudžia kalėjimais Petro ir Povilo bažnyčioje.
Su pagarba
ko nesužeidė. Sugriautieji rą “Vagįs”, kuriame turėjo mis atvejais. Žmonės tuojau ir pinigais. Iš valdžios pu Turi 6 metų gražią dukrelę, džiui, čia yra graborius p.
J. S. Vasiliauskas.
namai buvo keturiais gyve pasirinkęs žydo rolę, o jau suprato iš jo kalbos, kad jis sės jokios teisybės nebnebe- Jo šeimyniškas gyvenimas Jonas Urbas, kurs gyvena it
koks kunigaikštis.
nimais.
noji Onytės rolę, pasergėjo, nėra katalikų kunigas, o kad jieškok. Bile pamatė pro dailių-dailiausias.
Parsiduodama arklys ii
Čia nedėldieniais užginta kad rolių negalima*beišmok- pradėjo kalbėti netiesą prieš dirbtuvę einant su unijos žen Amerikon Glatkauskas at Dėlko pragarsėję agi vežimas; parsiduoda dėlto,
pardavinėti svaiginamų gėri. ti, mat meilė apvaldė jaunų vyskupus, Tėvą Kazimierą kielių, pasamdytieji valka vyko 1889 m. ir gyveno Pit- tatoriai ir išbadėję des- kad sudegė mano hučernia.
mų, bet kas iš to užgynimo, jų širdis ir atėmė atmintį. (pasakojo, buk T. Kaz. par tos primuša, policija areš tstone, Pa., penkeris metus. peratai užmiršo šį kampą? Arklys tikrai geras, tai kam
kad smuklininkai įleidžia vi Kad iš tos ligos pasigydžius, davinėjęs kokias tai šventas tuoja, o teisėjai kalėjimai! Ten jis buvo mainierys. Vė Juk čia plati dirva rimtam reikalinga — pasiskubykidun pro užpakalineis duris jaunavedžių tėvai parūpino vinis) ir kitus katalikų ku nuteisia ir jieškok tu, žmo liau atvyko į Grape Creek, darbui. Čia galima įgyti gar te. Adresas:
Illinois. Ten 1896 m. buvo bės, na, ir smagų gyvenimą
ir girdo svečius. Kitas smuk vaistus, išėmė valdišką leidi nigus, tai pamatė, kad yra gau, teisybės kur nori.
Juozas Žilinskas,
liniukas tiktai nedėldieniais mą ir sudorojo. Jungtuvėse ir melagis. Todėl kuomet jis Vienok nežiūrint į tą vis lilšbalsuotas į aldermoną ir padaryt. Lietuviai tiesiok 349 E. Kensington avė.,
ir teuždirba. Taigi, žinodama dalyvavo “Birutės” Dr. ir pradėjo raginti lietuvius ra- ką, straikuojančiųjų darbi tą tarnybą atliko sąžiningai. ant rankų nešiotų tokį jau Tel. West Pullman 3417
tatai, vyriausybė ir nebeduo Nekalto Prasidėjimo Mer švties prie naujos nepriklau ninkų solidariškumas ir dva Po kiek metų atsikėlė į West nikaitį. Jis 'galėtų laikyti
da daugiau leidimų laikyt gaičių Dr-ja.
somos parapijos, žmonės ne šia tikrai revoliucijoniška. ville ir čia apsigyveno galu
smukles.
“Vagįs” bus vaidinami su norėjo apie tai nei klausyti Pasiryžę kovoti nors ir per tinai.
Vienam smuklininkui jau batos vakare 1 vasario para ir tuojau išėjo laukan.
lavonų kalnus prisieitų pa Laikais, kad p. Jonas Šle
R. M.
antri metai, kaip atimtas lei pijas svetainėje. Vaidįs ‘Bi
siekti tikslą, kuri pasistatė, žas buvo Westvillės burmist
ru, t.y. 1910 ir 1911 m Glat
dimas laikyti smuklę. Jis rutės’ dr-ja parapijos nau
į straiką išeidami.
Nedeldienį 3 d. vasario, Lietuvių
PATERSON, N. J.
pyko ant savo vieno gimi dai. O tos pat parapijos nau
Taigi atsišaukiame į jus, kauskas dvejus metus buvo
Parapijos Svetainėje, Mt.Carmel’yniečio, kad tai neva per jį vi dai bus išleista ‘Harmonija’ Socialistų paskaita. Nelai brangus draugai darbinin policijos viršininku. Šitoje
kai! Pas jus jieškome užta tarnyboje jis buvo didei guo- je, Pa., atsiliks Didelis Koncertas.
mingas mušimas.
sa tat stojosi. Ęraeitą savai su balium ir šokiais “Colum
tę, kad atėjo žinia, jog vėl bia” svetainėje Užgavėnių 17 sausio A. C. Hermanas rimo irę reikalaujame pini dojamas. Anglai vadino jį Bus statomas garsiausias lietuvių
leidimo negaus, ano giminie vakare 4 vasario. Mat pa iš New York’o laikė čia pa ginės pašelpos, nes jus pats “eleah man”.
čio rasta namus aplietus ke rapijos komitetas F. Ravo- skaitą socialistų dvasioje te suprantate, kad prie tokios 1$97 m. jis su Jonu Urbu veikalas, Sasnausko “KANTATA”.
rusinu, — kaip ir padegti tui, kurs darbuojasi daugiau moje: “Krikščionybė ir So brangenybės ir taip mažai įsteigė graborystę, kurią li- Be to dainuos ir kitų garsių Lietu
taikyta. Valdžia suėmė aną šia rengimuose balių, pikni cializmas”. Po paskaitos rubsiuviai uždirbdami netu gišiol tebelaiko. Reikalai
vos kompozitorių veikalus, kaip
smuklininką, nes įtaria, kad kų ir šiokiuose tokiuose iš- vienas balsas iš publikos pa rėjo kapitalo į straiką išei eina gerai.
laimėjimuose, negu patsai reikalavo paaiškint, kas yra dami. Nors Unijos ižde ir Jei Glatkauskas bus išrin Šimkaus ir Naujalio. Bus taip-pat
jisai tat padaręs.
Čia pirmiau buvo leidžia pa rapijos komitetas, pasta krikščionybė. Kalbėtojas at buvo šiek tiek pinigų argi ktas burmistru, jis pasirupįs tautinės deklamacijos.
Pradžia 8
mas pirmeivių laikraštis di tęs tą sąlygą, kad, jeigu butų sisakė aiškint, teisindamasis ilgam užteks 200,000 užlai šitokiais daiktais:
vai. vakare. Po koncerto Balius!
dumo kaip dikto ciciliko pla nepriteklius, tai patsai ren tuo, kad nėsą, girdi, kun. A. kyti žmonių, be to areštai li- 1. Įves vandenį;
štakas. Dabar tą šlamštą gėjas turėtų iš savo kišenės Dangio, kurs buk prisižadė gonbučiai, pabaudos, teisinai 2. Įdės šalvgatvius (said

pardavinėjo po 50 centų.
Senis Dembskis ir jaunu
tis Šeštokas matyt, abudu
vieno proto. Kągi geresnio
nuo jų žmogu-s gali tikėties t.
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rangios, aptibgusios didu raeijos savininkui sviestas ulėta šalin politikos įrankius buvo aiškinami paliečian- sveiką valgį, gerą apskalbiatsieina pigiau; jei pardavi dar dėlto, kad daugelis dar tįs viešąją gerovę daiktai. mą — o drauge turėtų kny
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nėtojas duoda pilkėjams ge bininkų yra ateiviai, netu- Toje salėje veikiai atsi gyną, bendrąjį kambarį pa
(the friend]
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lith. R. C. Priests’ Ass. — Pubiisheis.
tai panašus daiktai — tai dėl jie ir kalbina visus dar riai visokiems žaislams. Ki mus. Kaip tai butų gražu,
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ša

darbdaviai
pristojo
ant
visų
tikėjimų
išpažintojų.
Kun.
jau
seniai
nešiojasi
su
su

tiki, kad tiesą tegali turėt
er, Flourens, Ludwig, Denkaltus žmones?
lin
kenksmingas
chemiškas
straikininkų
reikalavimų.
Scanlon,
šv.
Stepono
parapi

manymu
įkurti
jaunųjų
lie

nert ir kiti buvo giliai tikin
Męs tvirtai esame įsitiki vien didesnė pusė žmonių, o
substancijas,
kokias
vynaKaip
skaitytojui
patinka
jos
klebonas,
atidarė
parapi

tuvaičių
darbininkių
klubą.
industrialistai
sako,
kad
ke

čiais žmonėmis, kad lenkė
nę. kad socializmas Jie tik ką
jos salę įvairioms paskai Butų tai tartum hotelis, ku žemai savo galvas prieš Su
žmones suvedžioja, bet dar lių žmonių (mažumos) tie dariai deda į gėrimus; jei tokia taktika?
sioginė veikmė galinti nešti virėjas paleidžia niekais tiek Amerikoje T. W. W. kovo toms apie visuomenės klau riame lietuvaitės gautų pi tvertąją, pripažino amžinus
daugiau naudos, nekaip ne- daug margarinos kad ręstau- je už darbininkų reikalus simus. Nedėldienių vakarais gius, tvarius kambarius, ir neatmainomus
esame

pamatus—ir dėlto
cializmui

priešingi,

persergstime
nuomenę

Taip daryt

su

sąžinė

prieš

ir
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ir

jau
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AVorld,
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>H
gamtoje, kad nėra jokių pri orius Juozapas II norėjo rima iškart, nes pro snaudi- — Mieli tautiečiai, broliai ti laisvais, mažai dirbti,.butij aplenkia, ir jau ruošiasi spa ir taip: Lietuviu Simu Knrodymų, buk žmogus paei įasiimti kun. l’Epee į Vienų mų gerai neišgirdau, ar pi prieteliukai — pradėjo kal visuomet išmintingesniais už tu grumdyti. Taip buvo ne- reivių šv. Kazimiero $2900,
nąs iš beždžionės — žodžiu, ir siulijo jam turtingų aba nigus ar kunigus. Ogi klau bėtojas—noriu jums išrody kitus, tai turite buti soeialis- smagu mirti; taip, rodos, šir- Lirtuvios Sūnų Kareiv. gvar
de Cyon išrodė, jog mokslas tijų, bet kunigas nenorėjo sau, musų “priaulikentas” ti visus musų išnaudotojus, tais-vorais, tokiais, kaip dį sopėjo, kad negaliu atsi- dija — $300, šv. Juozapo dr1 ai gi 10% nuo $10,
netolimi žmones nuo Dievo, persiskirti su savo vargšais. rėkia, kad reikia iškarti vi-Į taigi pradėsiu kalbėti te męs. Tuomet busite laimin sveikinti su įsavo tėveliais, j ja $50. Taigi
bet veda juos arčiau prie Su Popiežius atsiuntė l’Epee sus katalikus ir kunigus — moj: “Musų išnaudotojai ir gais, gana bus jums dirbti giminėmis ir draugais. Štai-i 000 inkorporuotų pinigų jau
tvertojo ir visų daiktų Val jui savo palaiminimų, o jo na, ir paverst bažnyčias kaip nuo jų ginties”
3 valandų per dienų, o likusį ga atsiminiau, kad esu “įsi-įyra.
mokyklon pradėjo važiuot salėmis,
kurios
galėtų Išpvadžios, rodos, kalbėto laiką galėsite praleisti pasi- šiurinęs”, tuomet truputį Antrame susirinkime dr.
dytojo.
iš
visos
Europos.
būt labai naudingi musų tau jas kalbėjo gan gražiai, pas linksminimuose*, kaip štai nusiraminau, manau sau, tai šv. Jurgio paskyrė apmokė
Knyga padarė nemažų
Kun.
l
’
Epee
mirė
23
gruo

tai (ne lietuvių, tautai, bet kui tolyn-tolyn pradėjo keik šokiuose, teatruose, baliuose nors mano tėvams liks kas jimui inkorporacijos kaštų
truksmų mokslo pasaulyje ir
tuojau tapo išversta į vokie džio 1789 m. Jo mirštamu pa socialistų) saliunai t. y kar- ti. ..,
ir tt. Žodžiu, tuomet bus nors po manim. Taip man ne tik 40 dol., bet dar apsisčių kalbų (išėjo iš spaudos talu buvo sena, apdriskusi čiamos. Žinoma, man kaipo Kasžinkas patėmijo pro rojus ant žemės!!!
bedūmojant, papuoliau po ėmė ant savęs visus inkorpo
Leipzige). Dabar yra ver kanapa. Gulėjo jis ant jos Rymo - Katalikų bažnyčios langų einančias gatve dvi bi — Kas naudos iš tų jūsų giltinės špatu ir akies mirk ravimo kaštus.
ir sielvartavo, kas atsitiks sunui, nepatiko tokis katali
Su pagarba
čiama į anglų kalbų.
tes. — “Ana, eina du kuni -darbų? — užklausė vienas snyj numiriau.
Gal kas norėtų išversti jų su jo įstaiga $nm numirus. kų išniekinimas, ir, papra gai” — prabylo viena musė. mulkis — ar tik, kad mus Alano dvasia išėjo iš kūno, Lietuvių Draugijų Salės
į musų kalbų kad ir dėlto, Aplink jį klūpojo jo moki šęs balso, paklausiau: “Ko Visi truputį žvilgterėjo pro karti ir musų krajų čiulpt? pasižiurėjau atgal į savo kū Kompanijos pirmininkas
J. S. Šalčius.
kad autorius yra, kaip sako, niai ir verkė. Tik štai at kio esate tikėjimo, kad taip didelį langų ir vėlei, ištempę
Kalbėtojas truputį sumi nų. O! toks biaurus buvo
sidaro
durįs
ir
į
vidų
įeina
niekinate
katalikus?
”
lietuvis1?
ausis, klausėsi p. “priauli šo, nustojo kalbėjęs ir už mano kūnas, kad ne
Tautos
Seimo
delegacija.
Mes
neesam
jokio
tikė

P.S. Laužant formas, su
galiu nei apsakyti, tik žinau,
klausė:
Redakcijos Atsakymai
kento” plepalų.
‘
\Gali
ramiai
numirt
”
—
sa

jimo,
mums
nereikia
tikėti
į
žinojome, jog d-ras Cyon bu
Aš, pamatęs bites, ėmiau —O kas naudos iš jūsų bi kad kuogreičiausiai bėgau Senam reporteriui. Korespon
ko
delegacijos,
vadovas
—
kokius
ten
žydpalaikius,
męs
vo žydas; jo pratėvis buvęs
toliaus. Prisivijau savo drau dencijos iš Atliolio, "VVoreester'io
čių ?
ginčyties.
—
Ar
jus
papaiko
rabinu Galicijoje. Pats Cyon tėvynė ima globon tavo esame “socialistai” — skam te — sakau — juk tai bitės, — Iš bičių yra didesnė gus, kurie atsiskyrė su šiuo ir Montreal’io tilps kitame nume
jei rasis vietos.
bėjo “priaulikento” atsaky
buvo priėmęs pravoslavijų, vaikus”.
pasauliu, ir aš ėjau kartu ryje,
ne
kunigai.
nauda,
nes
jos
neša
medų,
ir
Jonui
Lineliui. Tilps vėliau.
bet 1910 m. perėjo į katalikų Ant rytojaus po jo mirties mas.
su
jais
žaibo
greitumu.
Ne

A. M -uiui. Įdėsime, bet neviskų
— Ar tu nežinai, kad šio mes skruzdės arba nors mu
tikėjimų ir mirė dievobai kurčių-nebylių mokykla ta Tada atsigręžęs į žmones, je gadynėje visi yra pavirtę sės tų medų ragaujame, o kas kurie rūbai buvo skaisčiai sykiu.
po perkelta į Celestinų vie prabylau: — Mieli broliai!
mingai.
luomais - vabalė iš jūsų voratinklių?—Jokios balti, bet daugiausiai tai su Lietuvaitei, Mahanoy City, Pa.
nuolynų ir visados buvo už katras mokslas yra geresnis, įvairiais
Ačiū. Išversinie ir įdėsime. Mel
liais? — pratarė vienas mu- naudos nėra. Jus su savo juodomis, ir kitokiomis dė džiame daugiau.
laikoma viešais pinigais.
ar cicilistų, kurie mokina
sių-sportelių — ir tu patsai voratinkliais-raštapalaikiais mėmis, o kitų rūbai buvo vi Tėvynės mylėtojų būreliui Ma
žmones karti, mušti, ar Kri
esi skruzdelė, nes “Badas tik giriatės ir giriatės. O! sai juodi, ir tie patįs sudgas- žojoj Lietuvoj. Bus įdėta vėliau.
staus,
kuris
mokina
mylėti
Padauginkime geresniųjų vai
jums tai nauda, aš tat seniai kyti. Galop priėjome prie Žibutei, E. St. Louis, III. Nebu
artimų ir jam skriaudos ne Raganius” vienus pavertė
skruzdelėinjs-darbiihnkėmis žinau. Jus vorai - ciciliku- tokio didelio kalno, per ku vo vietos šiame numeryje. Pasi
kely
skaičių
musy
daryti...
Perėjo
per
•
salę
- Neseniai viso pasaulio kur
kitus žiogais, - muzikantais- čiai, kaip pagalinate kokių rį, rodos, negalima buvo nie stengsime įdėti kitame numeryje.
trumpas
rankų
plojimas,
bet
A. M., St. Bede College. Bus
raštijai.
čiai-nebyliai šventė dviejų
musę-sportų į savo vortink kur pereiti, o ant to kalno kitame
artistais,
kitus
vorais
cicinumeryje.
man daugiau nedavė kalbėti.
sėdėjo “Teisybė”. Jos rū
šimtų metų sukaktuves gi
lius,
tai
jau
nepaleidžiate,
likais
—
apskritai
yra
visi
Pittsburgo Žiopliui, Pittsburgh,
mimo savo geradario kun. Lietuvių literatūroje labai Pajutau ties savo ausimis savo formoje, kiekvienas pa bet visas jo smegenįs iščiul bai spindėjo nepaprasta švie Pa. Labai mums gaila, kad nesi
de l’Epee, nebylių abėcėlės trūksta didesniųjų pasaulės kumštis ir išgirdau riksmų: gal savo mokslų ir galę.
piate ir padarote jį idiotu- sa. Vienoje rankoje laikė rado vietos šiame numeryje. Įdė
raštijų
veikalų.
Nuo
V.
Ku

Šarap
durniau!...
laukan!...
išradėjo.
—Ale — sakau — kunigai cicilikučiu, o jeigu jisai dar dvi lentas, ant kurios buvo sime būtinai kitame. Sumanymas
dirkos
laikų
iki
šiol
neišver

prašalint!...
maučat!...
von!!!
musų karštą pritarimą. Mums
Mykolas l’Epee gimė 1712
dėvi ilgas drapanas, o čia tos nepagal jūsų norų, tai tada parašyta “Dešimts Dievo turi
sta
ir
neišleista
lietuvių
k't
Išsinėšinau
namole.
rodosi,
kad judinant tokį svarbų
prisakymų”, o antroje laikė
m. Versaliuje ir apsirinko
tokį
pakariate
amžinai.
Už

bitės
kunigai,
nuėjo
taip
knygų .vardu “Evangelijų”. dalyką, vertėjo kaip norints man
sau kunigų luomų. Būdamas kalbon nei vieno gero veika Parėjau namole, o jau bu apsirėdę, kaip ir aš.
tatai
jus
ir
pinate
savo
vor

dagiau pasivadint—ne... ‘žiopliu’.
kunigu, jis gyveno labai var lo. Šitai matydamas, pernai vo vėlus laikas. Atsiguliau —Tai mat kvailys, — atsa tinklius kur tik papuola, o Visi rodos pradėjo aima “Draugo” Reporteriui. Ar lik
nuoti ir verkti už sutepimų nėra perilgai surašytas “Grigai
gingai. Savas vargas su metais išverčiau lietuvių kal į lovų pailsęs ir suvargęs. O,
kė sportai — nebebūk skruz paskui tai tik gaudote mu
bon
eilėmis,
tokiomis
kaip
savo rūbų, ir nekurie iš di čio regresas”? Ar Sveikas nežadino jame užuojautų sve
Dieve mano! manau sau —
dė ir kvailys, juk šičia Ame ses, skruzdeles ir kas tik
originalo,
Shakespear
’
o
tra

timam skurdui. Jis lankė
koks tu esi kantrus ir miela- rikoje kunigai nešioja, taip, jums pakliūva ir kariate, delės baimės prieš ‘Teisybę’ leistumei mums apkarpyt?
gedijų
“
Macbeth
”
.
Tikė

pradėjo savo rubus trinti P. K. Strumskiui, Brooklyn, N.
.pavargėlius ir dalinosi su
širdingas! Tie cicilikai turi
kaip ir visi, tiktai baltų apy kad iščiulpus jų smegenis ir
jausi
geistinų
dalykų
įnešiųs
nors su seilėmis ir berti mil Y. Bus įdėta kitame numeryje
jais savo paskutiniais skati
piktžodžiauti prieš Tave ir
kišenes.
O,
vorai-cicilikai
!
kaklę
dėvi
ir
be
kaklaraiš

Literatūros Skyriuje” drauge su
tais, bet jau buvo pervėlu, “
kais. Vienų kartų pagubry- lietuvių rastijon. Betgi iki niekinti Tavo prisakymus,
Jus
kutnigus
vadinate
išnau

p. A. Pociaus atsakymu. Ačiū.
čio, tik su juoda krutinę.
nes Teisybė iš eilės tverdavo Lietuvos Sunui,Atbol, Mass. Rep
je jis rado dvi mergaiti — šiol neatsirado tam veikalui kuriuos šimtai milionų žmo
dotojais,
o
jus
patįs
esate
Aš ir kiti ėmė ginčvtiės,
už sprando kiekvienų ir mes lika gan ilga, bus vėliau, nes gal
kurti ir nebyli. Jam taip leidėjo. Noriu tad dabar nių visokių tautų ir šalių ger
tik staiga išgirdau, pokšt- išnaudotojai! Jus mus va
išleisti
“
Macbethų
”
prenu

davo į antrų pusę kalno... > nebus vietos kitame numeryje.
pagailo tų nelaimingų mer
bia... Tose liūdnose mintyse
kaukšt-kaukšt!!, į stalų, kaip dinate kvailiais, tamsiais,
merata.
Manau,
kad
dailio

Tamstos rašteliai mums tinka.
gaičių, kad jis pradėjo jieš
užmigau.
iš “bukštaleto”, o per sapnų, bet jus esate dar kvailesni! Aš, rodos, žvilgterėjau į Ačiū. Meldžiame daugiau.
sios
klasiškos
literatūros
my
koti budo su jomis susipras
Sako žmonės, kad kas die žinote, tai esu labai, tabai Jus tik esate protingesni save lyg mano rūbai butų Katalikui, Cleveland, Dhio, ir
ti. Jo jieškojimų vaisium lėtojai padės man tų norų nų atsitinka kas nepapras
savo naudai, bet ne visuome buvę nešvariausi, ir man pa Vietiniam, Brockton, Mass. '.'Bus
baugštus.
buvo išradimas ženklų su įvykinti, ir tuo prisidės prie to, tai ir naktyje sapnuojasi.
— Nuštilkit! — rėkė priau nės. O! jus visus iškartumi- ėmė tokia baimė, kad norė kitame numeryje.
sišnekėjimui su mergaitė padauginimo geresniųjų vei Tai gyva tiesa.
ligentas Bambočius — ar jus te, kad galėtumite. Jus ne jau bėgti atgal, bet žiūriu —*•
kalų musų raštijoje. Užsi
mis.
Štai ir aš sapnuoju: Ro čionai kiaulės ir buliai susi tiktai mus skruzdeles ir mu jau išėjimo nėra. Ėmiau Susivienijimo L. R. K. A. reikalai.
Prieš jį buvo bandymai prenumeruojant, viena kny dos, išėjau vuogauti, po to
ėjote? Reikia buti žmonė ses kariate, bet dar ir kuni laužyt rankas ir šaukti, kaip - NUO ORGANO ADMI
iusižinoti su kurčiais ir ne ga bus 50 centų, paskui kai kius didelius kalnus, šlaitus,
mis pažangiais pirmeiviais, gus į savo voratinklius įkliu- mažas vaikas; “Mama! ma
NISTRACIJOS.
nuos
75c.
Pasiryžęs
esmi
dar
byliais. Šešioliktame šimt
lyg kad butų Dubisos pakran o ne trukšmų daryti!..
dvti mėginate! Bet kunigai mų:re
bent
dvejatų
Shakespeare
’
o
Kadangi pabaigoje sausio
metyje vienuolis Pedro de
čiais, lyg kad Ame r-j e. Taip Na, ir vėl truputį palūkė jums yra perstiprųs ir jūsų — Ar dar ilgai dribsosi mėn. beveik sykiu visos kuo
veikalų
išversti
lietuviškai.
Leon išlavino ženklais du
man bevaikščiojant susiti
tuos voratinklius lengvai su lovoj! Išgirdau balsų savo
broliu ir vienų seserį Kasti Jei į šį maUo pakvietimų už kau su “ragana-badu” kuri jęs, galvų pakrapštęs, iš stik trauko ir kaip kada dar'pa- draugo. — Žiūrėk jau šešta pos prisiuntė savo narių mo
lo atsigėręs ir nosį nusišnyp
kestis už organų, tai Admi
lijos konstabelio, gi septy siprenumeruoti ‘Macbethų” pasiėmė saujų smilčių ir apį
valanda,
metas
eit
darbam
liuosuoja
kelis
sportelius
štęs,
pradėjo
varyti
toliaus
nistracija neįstengia visų
nioliktame šimtmetyje Juan atsilieps didesnis žmonių bū bėrė mane, sakydama: “Ne
Greitai
atsikėliau
ir
džiau

nuo
amžinos
mirties.
keikdamas
kiek
tiktai
turė

sutvarkyti; tatai gal kaipPablo Bonet parašė įdomų relis, tai man bus nurodymu turi tinginiauti, bet buti tok
tai
buvo
tiktai
Taip
tam
mulkiui
skruzde
1
giausi,
kad
jo
spėkos.
kurie kokių savaitę negaus
reikalų šitame klausime. ir paskatinimu, kad ir dau sai, kaip kiti”. Ir aš pavir
lei
bešnekant,
rodos,
Bamboi
sapnas
—
Ar
jus
nežinote,
kas
organo, nore bus užsimokė
Tuo pačiu laiku, kų ir l’Epee, giau versčiau.
tau
skruzdele.
Bėgau-bėgau,
Ar
tu,
mielas
skaitytojau,!
šius
išbalęs,
perpykęs,
vos
jus
išnaudoja?!
O
tai
tokie
ję, tečiau veikiai bus viskas
du kitu vyru, Heinicke ir Pe- Laukiu atsakymų.
net pailsau ir išalkau... Ga bitės-kunigai, kurie praėjo kvapų atgaudamas, rėkia, nesapnuoji tokių sapnų?
.
Kl
Jurgelionis
j sutvarkyta ir visi gaus orreire, darbavosi toje pačio
lop pasivijau daugiau žmo pro šalį! Jus dirbate kruta- kad išmesti tų skruzdelę iš
Arjogalos Raitelis.
(Kalėdų
Kaukė)
iganų kaip pridera.
je dirvoje, vadinosi, bandė
nių, bet ir jie pavirtę skruz te per kiauras dienas ir nie salės. Tuojau prišoko keli
Prenumeratų
prašau
siųsAdministracija.
išmokinti kurčius-nebylius,
delėmis.
Laiškas Redakcijai.
vorai,
Bambočiaus
draugai,
ko
gero
neturite!
Jus
dur

turtingųjų tėvų vaikus, — ti šiuo adresu: Kl. Jurgelio— Kur einate, mano drau niai, begalviai, besmege mesti tų skruzdelę laukan, (Šitų raštelį įdedame dikto-: SUSIV. L.R.K.A. CENTRO
bet buvo tai atskiri bandy nis, 3327 Lowe aVe., Chicago, gai? — tariau į juos.
niai !!! Jus savo uždarbio ne bet kitos skruzdelės draugai kai apkarpę ir išmetę, visus...! VALDYBOS ADRESAI,
mai, neturintįs platesnės III.
PREZIDENTAS:
— Einame į prakalbas — atiduodate naudingiems laik užstojo, už savo kaimynų
smarkius žodžius. Red.).
reikšmės. Vargšai nebyliai
Jonas Rikteraitis,
atsakė nekurie.
ir
išėjo
kruvinos
muštynės.
P.
Originietis
savo
kores

raščiams,
kaip
“
Klajūnas
”
91 Congress ave.,
VORAS
ORATORIUS.
gyveno skyrium nuo kitų
Waterbury, Conn.
Visos
salės
grindįs
pasriuvo
—
Kur
bus
prakalbos?
—
pondencijose
iš
Cleveland
’
o,
“
Palaidūnas
”
,
arba
kad
ir
(Feljetonas.)
žmonių, negalėjo su jais suVICE-PREZIDENTAS:
44
eišnekėt, taigi jų siela buvo Vienų kartų buvo surengto** — J... salėj, — buvo atsa Pestynė”, jus neskaitote 'kraujais, o aš rodos, užlindau tilpusiose “Draugo” No. 52, Mateušas Toluba,
1139 tVyomiag Ave.,
įtartum laukinė. Kun. l’Epee prakalbos. Nuėjau ir aš te- kymas: — bene pirmų kartų knygučių su raudonais luo už tokios skrynios ir drebu, 1912 m., ir No. 2,1913 m., pa
Exeter Boro, Pa.
Klausiaus-klausiaus, girdi? Ogi bus kalbėtojas, heliais ir neremiate eicilikiš- Rodos rėkė, klykė, šaudėsi, rašė neteisingų daiktų apie SEKRETORIUS
Iprisižiurėjo ženklams, ko nais.
:
kius darė mergaitės viena net ausįs atbuko, ir kojas pa musų tautietis Bambočius iš kų raštų; bet jus nešate sa vaitojo, kaip karėje, net ma organizuojamų čia lietuvių Juozas S. Vasiliaaakaa,
112 N. Greene st.,
vo centus bitėms-kunigams, no plaukai asistojo. Galop, draugijų salės kompaniją.
kitai, padaugino tų ženklų skaudo bestovint. Ale tai X...
Baltimore, Md.
rodos
išgirdau
riksmų:
“
Ra

P.
Originietis
rašo,
buk
uži
skaičių ir, pamatęs, kad ga buvo nepaprastos prakalbos. Nuėjome į salę, o jau salė statote jiems -avilius, arba
nirkimas žemės
sabalo
1 KASININKAS Pranas Burka,
lima tais ženklais susišnekėt Išpradžių man beklausant pilna-pilnutė. Tik man kas kaip jus vadinate bažnyčias, gana - Giltinė ateina!” Aš plikimas žemes ganaio uz 456_458 Main gt) Edwardsviil^
visas persigandau ir nežinau $7,400 tautos namų pastaty
Wilkes-Barre, Pa.
bu jomis, įkūrė savo namuo pasidarė graudu, ir paleidau tai keista pasidarė, kad visa ėdate kunigų padarytų me
KASOS
GLOBĖJAI:
se kurčių-nebylių mokyklų. savo birbinę, buh-u-u-u! Ver publika tai buvo skruzdelės, dų, t. y. visokius katekizmus kur dėties, bijau kad ta gil mui nuėjęs niekais. Turiu Jonas Jaroševičius,
Kad mokinių skaičius pasie kiau apie pusę valandos, o musės, žiogai,' maži voreliai “Šaltinius”, ‘Biblijas’ ir tt. tinė manęs nepagautų. Bet paaiškinti, kad už minėtų že
Love Farm, Washington st,
netik
aš,
—
ir
visi
cicilikai,
mę
duota
yra
rankpinigių
Kų
jus
gaunate
iš
bažny

irtt.
Bet
tuojau
atsiminiau,
Walpole, Maas.
kė skaitmenį 60, jis pasiėmė paskui kaip graudus žodžiai
Kazys
J. Krušinskas,
pono “priaulikento” persi jog ir ašt skruzdelė. Štai čios!? Kų jus turite gero iš kurie girėsi nebijų mirties, $25 ir kontraktas yra pada
Bau padėjėjų.
457 — 17th st.,
Brooklyn, N. Y.
Visi juokėsi iš kunigo-ge- mainė į nuobodžių pasakų, ateina ir ponas tautietis kvailų bičių?!! — Nieko, nič slapstėsi kaip padūkę nuo rytas iki 25 sausio 1913 m.
nenuėjo
i
KNYGIUS:
Kun. S. J. Struckaa,
Taigi
sumanymas
giltinės.
Užsiglaudžiau
aš,
nieko!
Kaip
Buvote
kvai

Bambočius
su
keletu
drau

radario, bet jis nieko nepai kurių daugel kartų girdėjau,
P.
O.
Wanamie, Pa.
sė, varė tolyn pradėtų darbų. pradėjau snausti įlindęs į gų, ale jie ne skruzdelių pa- lais, taip ir busite; kaip bu rodos, už skrynios ir žiūrim dar niekais.
,
lro/1 DVASIS. VAD. Kun. J. Dumčiaa,
vydale, musių arba žiogų, vote neapsišvietę - tamsus, kas bus. Ogi įeina su di P. Originietis laso, karti
P. O. Minersville, Pa.
,
jGi tuo pačiu tarpu mokykla kampų.
džiausiu
trenksmu
“
Ragana
valstijos
vyriausybė
par.'i,
gmlrtraijtao
LirttlTh|
augo ir didinosi — pradėjo į Tik staiga išgirdau kalbė jie — vorai. Ponas Bambo taip ir busite, jus, amžini avi
Giltinė”, špatų rankoje lai kalavusi nuo kompanijos, į Amerikoje, Vice-Pirmininkai
jų plaukti mokinių net iš to tojo riksmų: “Perkūnai! iš čius truputį didesnis ir la nai begalviai!..
kad parodyti tuojau 10% ka-Į
limesnių vietų. Galop atėjo karti! išvaryti! nusikratyti biau pilvotas, o kiti truputį Kalbėjo, pliauškė-tauškė kydama. Kaip pradėjo mus TT
.*
j,. .
.
'
. : New York valstijos K. J. Kruidiena, kad pasaulis pasipa musų jungų, kuriais yra — mažesni ir juodesni, ir su musų “priaulikebtas” iš daužyti su špatu, tai, rodos, pitolo pradžiai, o to 10% ne-, s>n«kaa,
Bomtono ilgų-ilgų laikų, ga kur palytės, tai jau apie de sų iš kur imt. Paaiškinu, kad Maasachusette—J. B. .Vahikonie,
raudonomis galvomis.
žino su geradario darbais. ...gai!”
• v., .» v T
.
Pennsyl vania—Kun. S. Strae*
Nustebo paryžiečiai, pama Persi gaudau visas, net ma Užlipo, rodos, p. Bambo lop, rodos, pradėjo girti ei- šimtį negyvųjų, ale tarp ne sumanymas išėjo is s. Jurgio1 na ir J. Tumaaonis.
gyvųjų yra visokių: ir kata draugijos,••kuri paskyrė pra Illinois — S. A. Piliackas ir M.
lę, kad kurčiai-nebyliai su no* visi snauduliai išbiro; čius ant scenos. Iš tos sce cilikus.
Kadzicvskis.
sišneka tarp savęs pirštais maniau kad kas mus užpuolė nos lyg kad pasidarė langas; — Žiūrėkite, sako, į šitų likų, ir cicilikų, ir žydų, ir džiai iš kasos 500 dol. Prie Maryland—Kun. J. Lietnvnikas
— J. Šalčius,
ir rašo gražiai prancūziškai. mušt, bet paskui atsikvotė- bet tas langas taip apdirbtas langų, ar jus matote šitokius sportų, — visi, rodos, tik sumanymo prisidėjo dar ki Ohio
Maine
— S. Šabanas.
verčia
ir
verčia
kojas
aug

tos draugijos ir paskyrė iš
Liudvikas XVI atlankė Įstai jau, jogei esu prakalbose. voratinkliais, kad pro lan puikius darbelius? Kas iš
New Hamshire—Justinas Tyla
savo kasos salei vienos ma Connecticut—B Cibulskis,
rų ir |>a-.k \ rė jos užlaikymui Na, ir, ištempęs ausis, pra gų negalima buvo matyti jųsų sugalvotų taip padary- štyn...
nupinti? Taigi jei norite bu Žiuriu, ir mane giltinė ne- žiau, kitos daugiau pinigų — New Jersey--/. Stnkmrričine
j
6000 fratjkų kasmet. Cie- dėjau kiaušy ties, kų čia, no šviesos.
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DRAUGAS

niaus iai. Jo lupos baisiai buvo,šnirpšlės dar plonesnės, First National Bank
nosis laiba ir labai toli atsikišus, tankius bruvįs, o juodos
PUBLIC SOUARE
Lietuviškųjų Švento Kazimiero
HUCKLEBERRY
FINNAS akįs taip buv,o įdubusios, kad išrodė, jog jisai žiūrėtų iš Wilkes-Barre,
Pa.
kokio tolimo urvo. Jo kakta buvo augšta, .o juodi plaukai
Apysaka.
kor.ojo net ant pečių. Rankas turėjo ilgas ir plonas, ir
UNITED STATES DEPOSITABY
kasdien
mainydavę
marškinius*ir
visus
drabužius,
pasiu

Vertė JONAS KMITAS.
tus iš koki obaltojyįOM^, kad net akįs margo, į juos be KAPITOLAS $375,000,00
CHICAGOJE.
žiūrint. SekinaSieuiaK nešiodavo mėlinus tryinnčius, Perviršis ir nepa
ant krutinės, kitom dviem siekia kasžinkųr tolyn, o misinginiais knypkiais. Vaikščiodavo pasiremdamas ant dalyta nauda
Vienuolyne yra: prirengiamoji mokykla, astuonių sty
490,000 00
riu
pradinė mokykla ir augštoji mokykla (High Schoo L
trečių porų rankų iškėlė augštyn, į mėnulį. Dėlto buvo gražios lazdutės, sidabriniu bumburu. Niekados nejuo Už sudėtus pinigus moka 3-čių
Lietuviškosios Sesers priima pas save mergaites moki
nupiešusi tris poras rankų, kad įsitikinus katros ge kaudavo ir suvis nemylėjo juokų, bet užtai niekados gar
nuošimti.
nimui
ir išauklėjimui. Seminarijoje prie reguleriškojo
WM. S. Mc LEAN, President,
riau pritiks, o kitas butų ištrinus. Bet, kaip jau esu siai nesupygdavo labai malonus, o jeigu kartais nusišyp
FRANCIS DOUGLAS, Caehier
mokslo, arba ir atskyriam, yra mokinama: muzika, paišy
paminėjęs, pasimirė dar neužbaigus, o giminės paliko sodavo, tai visiems buvo linksma ir smagu. Bet jeigu
mas, siuvinėjimas ir taip toliau.
GEROS MOKINTOJOS.
PIGUS UŽLAIKYMAS.
tij paveikslų atmintin. Pakabino jos stubutėje ir kas, iiartaįs atsitiesdavo, kaip stiebas, ant kurio plevėsuoja
Reikale meldžiama kreipties prie Motinos Perdėtinės
metai per velionės varduves apkaišydavo gėlėmis. laisvės vėluvą, ir pradėdavo svaidyti žaibus iš po surau
šiuo
antrašu:
Šiaip paveikslas buvo uždengtas. Tosios merginos vei ktų antakių/tai žmogui netyčįoms užeidavo noras pirmiau
it H. Morgan
das ant paveikslo butų nei šio nei to, bet man nurodo įsilipti į medį, o paskui jau užklausti kame dalykas. Jis
Išdirbėjas Kep*Mother Superior,
kad tiek daug rankų darė ja panašių į vorų.
nereikalaudavo niekam priminti, kad gerai užsilaikytų,
rių, Kokardų, Vė
St. Casimir’s Seminary,
Velioinė turėjo gražiai apdarytų susiuva ir ant jos pus — kiekvienas jo draugijos gerai apsieidavo. Visi norė
liavų, Antspaudų,
lapių lipdydavo visokias iškarpas apie mirusius žmones, davo būti su juo, net rodos saulutė prie jo geriau švies
6700 S. Rockwell St. Chicago, III.
tarpų ir kitų tam
kurie kantriai ketntėdavo savo ligas. Tas žinias iškirp davo. Jeigu kartais tik įmautai susiraukdavo, tuoj vis
panašių dalykų.
davo iš vietinio laikraščio “Presbiterijonų Apžvalgos” ir kas pasitaisydavo, ir per visa savaitę namuose buvo tvarpaskui velionių atminčiai rašydavo eiles — iš savo gal-į ku, kaip laikrodyj.
Reikalauk Katavos. Eilės buvo labai gražios. Štai kų ji parašė apie tūlų
Kad anksti iš ryto senukai ateidavo į valgoinųjį
. liogo..
‘DRAUGO” SPAUSTUVUS GAU 5. Užkrečiamąją—limpamąją ligą Išsi
vaikų Stepų Dowlingą Bottsų, kurs prigėrė šulinvj:
kambarį, kur jau visi būdavo susirinkę, tai visa šeimyna
plė toJimo budai Ir kova bu Jomin.
NAMOS SEKANČIOS KNYGOS:
Parašė Dr. A. L. Graičiunas.
Knyga
Gal sirgo jaunas Stepas*?
atsistodavo ir nesėsdavo, kol seniai neatsisės. Tada Ta
reikalinga kiekvienam šeimininkui.
1. Fabiolė arba Bažnyčia
Ją perskaitęs, žinosi, kaip pasisaugo
Ir mirė iš ligos1?
rnas su Robertu eidavo pas spintų ir, pripylę stiklelį karParašė Kardinolas Wiaeoaaa,
Vertė
ti nuo daugelio ligą.
Kaina
15c.
R.
H.
MORG
AN
Vytautas.
Labai
graži
apysaka
iš
Gal naujas jojo kapas
čiosi.os, paduodavo tėvui. Jis palaukdavo, kol anuodu sau
pirmutinių krikščionybės amžių.
13 N. Main SL,
Atsakymų mums duos?
Kaina
*1.00 6. Lietuvių Tautos Memorialas, J. Ga
neprisipildavo. Paskui Tarnas su Robertu linkterėję iš
brio įduotas tautą kongresui Londo
2. Evoliucija, ne Revoliucija.
Parašė
ne. Labai įdomi knygutė.
Pelnas
O, ne! Ne toks likimas
SHENANDOAH,
PENN
’
A.
tardavo: “Tėčio ir mamos sveikatai”. Senukai linkterėję
Patrimpas.
11 iitoe knygos galima
iš šios knygutės eis Lietuvią Infor
Ištiko Stepų mus:
susipažinti su sociologijo* mokslu.
macijos Biurui Paryžiuje. Kaina 10c.
atsakydavo: “Į jūsų sveikatų, ir visi trįs išgerdavo. Pas
Skaitytojas ras joje
nnroUžtai genčių verkimas
dymus Lietuvos
kui Tanias su Robertu įpildavo į savo stiklelius pa lašiukų
veikė- 7. Degtinė. Vienaveiksmis scenos vaiz
delis.
Lenkiškai parašė Kazimiera
36c.
jams.
Kaina
Toks liūdnas ir graudus.
obuolinės degtinės, atskiesdavo vandeniu ir pasaldydavo
Goralezyk. Vertė A. Vėgėlė.
Tinka
RUPTURA
3. Kodėl neini išpažinties? Paraiė kun.
rengiamiemsiems vaka
Raupai jo nekankilno,
cukraus žiupsneliu ir duodavo mudviem su Bucku išgerti Išgydoma Chemiško* Elektro Aloyzius J. Warol, J. D. Vertė kun. blaivininką
rams. Kaina
10c.
V. D.
Dideliai naudinga knyga.
Nesmaugė kosulys.
už senių sveikatų.
Sumuša visus bedievių azgnmentns 8. Trumpas Katekizmas. Be šito kate
metodą be peilio ir operacijos
Sunku tam, kas nežino,
kizmo engali apsieiti, jei mokini vai
prieš išpažintį. Reikalinga pasiskai
Robertas buvo vyriausias, o Tarnas ėjo po jo. Abudu
ką poterių. Kaina
10c.
tyti kiekvienam Amerikoje gyvenan
paliudijimai nuo dė
Įspėt, kuom mirė jis.
čiam lietuviai. Kaina
25c.
dideli, gražus vyrai, plačiais pečiais ir nudegusiais veidais Dėkingumo
9.
Apsvarstyk!
Atlikusiems
misiją
pakingų žmonių.
Jam meilė nelaiminga
4. Katriutė.
Triveikamia Dramos Pa
minkėlis. Parengtas iš gerbiamoje
Turėjo ilgus juodus plaukus Ir juodas akis. Nešiojo bal
Tėvo Kazimiero, Kapucino, pamoks
iš liaudies gyvenimo. Len
Welshas sako: veikslėlis
Nepersmeigė širdies,
tus drabužius ir plačias Pa*namos skrybėlės, lygiai kaip Abneris
lą.
Šita knygutė labai reikalinga
kiškai parašė Karvatova. Vertė A.
“Po daug metų kentėjimo įkiros rupvisiems, kurie girdėjo Tėvo Kazi
Vėgėlė.
Eiles sudėjo A. Žalvarnis.
Jo pilvas nesustingo,
tėvas.
turos esu visai išgydytas per Dr. O’miero pamokslus. Kaina tiktai
6c.
Labai tinka scenai. Kaina
16c.
Jis neturėjo voties.
Mailley,
ir
dabar
visai
nenešioju
raiš

. .Paskui juos ėjo pana Karolyna. Ji buvo dvidešimts
čių”. Mr. Welsh yra superintendentu
O, ne, visai kas kita!
penkerių metų, augšta, puiki ir labai gera, kol nesupyk- Jackson — VVoodin Car VVorks, Ber-KkUik KNYČAŠi buvo priežastis:
wick,
Pa.,
ir
jo
žodis
daug
reiškia,
ku

davo. Supykus žiūrėdavo lygiai, kaip tėvas, ir žmogus
turi panašius kentėjimus. Jis ne
Į šulinį įkrito
veikiai turėdavai lįs kur į skylę, kad išvengus jos akių. rie
buvo atitrauktas nuo jo kasdieninio
gani kardinėto
Ir ten prigė jis.
Graži tai buvo mergina.
užsiėmimo, kuomet buvo gydomas, iš
Vartė VYTJ
arha šv. Raštas išleistas.
Ir žmonės jį ištraukė,
Jos sesuo, pana Saphia, ir labai buvo graži, bet visai skiriant tą laiką, kada turėjo būti Dr.
Tik
vienas šitas šventraštis yra
O’Malley’o Office, kur buvo gydomas
Kaina $1.<
Bet buvo pervėlu.
kitoniško budo. Maloni buvo ir saldi, kaip balandėlis ir nauja
katalikiškas.
metodą, nevartojant nei peilio,
Šviesa jam apsiniaukė
turėjo yos dvidešimts metų.
nei operacijos. Šimtai paliudijimų ga
Kana $2.01, So Persiintimn $2.15
Ant amžių amžinų.
Kiekvienas turėjo savo niegrį — tarnų, ir mudu su lima matyti offise nuo išgydytojų.
Adresas:
Jeigu Emclina GGrangerfordžiutė galėjo rašyti to Bucku taipgi. Maniškis labai maža darbo teturėjo, nes
Rev. S. Partiestas, Sbenandoah, Pa.
Skaityk, k* sako išgydyti pacikias eiles, būdama vos keturiolikos metų, tai ko galima viskų aš pats padalydavau, bet Buckas mankštino savo
jentai apie Dr. O’Malley’ą:
tikėties toliau? Buckas pasakojo, kad rašyti eiles jai bu tarnų pusėtinai.
Unijos Dokų užveizdėtojas Raub’o
Luzerne, Pa., sako:
vo tik niekis. Suvis nei nesvarstė, kų rašo. Bematant
Pirmiau šeimyna buvo didesnė — dar trįs vaikai ir Kasyklų,Conrtdale,
Pa., Nov. 26, 1911.
nutepdavo pirmųjų eilutę, ojeigu nesurasdavo tinkančio Emelina. Bet sūnus tapo užmušti, o Emelina pasimirė.
TIKRI NAUJI METAI
•—x
Brangus Br. O’Malley:
Tik tada pastoja žmogui, kada užstoja naujas gyvenimas, kaip
rymo, tai pabraukus, varė toliau. Galėjo rašyti apie viskų, Senis ponas turėjo daug farmų ir apie šimtų nigerių. Ap Ai rašau Tamstai šį laišką, kad pra
paliaosaoja nuo visokią varginimą ir numeta nuo savęs ligas,
jvairią skaudėjimų naštą.
by tik kų nors liūdno. Vos numirdavo koks vyras, mote linkui gyveno ir daugiau jų genčių. Kartais atjuodavo į nešti Tamstai, jog aš rekomenduosiu
M. Klinikas daugybes žmonių apdovanojo su
Tamstą kiekvienam Rupturą sergan
riškė, ar kūdikis, jau jinai pristatydavo savo “dovanėlę” svečius iš visos apielinkės nuo kokios penkiolikos mylių čiam; kadangi aš buvau baisiam pa
tikrais naujais metais, suteikiant naują gyvenimą ir
džiaugsmą, iSgydant sergančlus-nesveikus, sugrąžinant
pirmiau, negu lavonas atšaldavo. Savo eiles vadindavo ir viešėdavo kelias dienas. Tųsyk tai būdavo linksma! dėjime, bet nuo Tamstos vaistą likau
gerą sveikatątą, tą brangiausią žmogaus turtą. Iž dau
gelio Štai patys žmonės kalba:
“dovanėlėmis”. Žmnės sakydavo, kad gydytojas pirmas Eidavo medžiot, žuvaut, darydavo šokius ir pasilinksmi si visiškai išgydytu. Aš duodu pa
GARBUS TAUTIETI DR. KLINIKOS! Pirmiau
velysimą pavartoti mano vardą, kad ir
gavimo Jųsų liekarstu buvo teip bloga, kad dirbt nega
sužinodavo apie numirėlį, paskui Emelina, o paskui jau nimus girioje, tyrame ore. Vytai visados turėjo su savim kiti ligoniai gali būti išgydytais.
lėjau. Paklausiau draugą rodos—atsišaukiau ir kaip
Ad. Kuttenberger,
graborius. Tik vienų kartų graborius atsižinojo pirmiau šaudykles. Puikių ir gražių ten buvo ponų.
apturėjęs Jųsų Mylistos liekarstas, kurias suteikėt, su
vartojau, tai trumpam laike išgijau ir visi skaudėjimai
Box
131,
Luzerne.
Pa.
juž jų, o ta’i buvo tpks atsitikimas, kad Emelina negalėjo
bei romatizmas ižnyko. Dabar sveikas, linksmas ir tūkstantį kartą dėkavoju. Savo draugams
Apielinkej e kokios, šešios mylios atst^j, gyveno ir
Raiščia prašalinami ant visados.
reikalaujantiems gero Daktaro pagelbos, visada rėdysiu kreiptis prie Jąs.
surasti tinkamo rymo prie pravardės velionio, kurs vadi kita ‘ponų padermė — daugiausiai Shepherdsonai. Jie
Su guodone A. KARANAU8KAS, Box 233, Seelyvllle, Ind.
nosi Whistleris. Po to jinai pradėjo nykti ir džiūti ir ne buvo tokios pat augštos kilties, ir turtingi, kaip ir Gran- Dr. Alex. O’Malley
H. HARSKOVIČE, 1723 Hancock St., Philadelphia, Pa. Labai sirggs sunkia vyriška
(Specialistas)
Nuodugniai išgydytas, širdingai dėkavoja Klinikų! už gerą sveikatą ir naują gyvenimą—
užilgo pasimirė, nabagėlė. Mėgdavau lankyties i jos • gerfordaL Kelis kartus teko man jŪ08 matytį paupyje, Knygelė apie gydymą Rupturos per liga.
tikrus naujus metus.
____
Eelektro-Chemišką
metodą
siunčiama
Nemažiau yra dėkinga Gr*. MARĖ OČIPENE, IŠ Conemiught, Pa. kuri sirgusi S metus skau
kambariukų ir skaityti tas eiles, kiekvienų kaitų, kada, jeį ka(ja keldavosi su mūsiškiais per upę, tai vis sutik
dėjimu galvos, koją, vidurių, pūslės, ir baltąją tekėjimo liga. dabar džiaugiasi su nauja gera
mibosdavo žiūrėti į jos paveikslus. Pamylėjau visus tos davau ant kranto kranto keletu Shepherdsonų ant puikių už 2c. pačtinę markę.
sveikata ir dėkavoja Philadelphios M. Kliaikui. kurio tikros liekamos ir tobulas daktaras išgydė
NAMU OFFISAS.
šeimynos narius, gyvus ir mirusius. Vargšė Emelina kol arklių.
KAIP DAUGELI, TEIP IR TAVE GALIMA IŠGYDYTI,
158 So. Washington St.
jei
tik
nori
be peilio Ir operacijos F1MLAPBLPHIOS I*. KLINIKAS užvedė daugybes naują
gyveno, tai rašydavo eiles visiems numirėliams, o pasimi
Wllkea-Barre, Pa.
Vienų kartų medžiojova sau su Bucku krūmuose ir
Nekarštą, Ižradlmą ir pagertahnų, teip kad kitur geresnių liekarstu negalima gauti, čio
rus jai pačiai, nebuvo kam eilių jai parašyti. Taigi aš išgirdova kasžinkų atjojant keliu. Buckas suriko:
nai, apart kitą, yra gabus specialistas daktaras nuo vyrišką ligą.
Ten kur galite rašyti ir kalbėti lie
JEIGU negali pribut asabiškai, tai parašyk lietuviškai kas kenkia, o gausi rodą, pamokini
tuviškai
ir
lenkiškai.
mėginau tai atlikti. Net per prakaitų norėjau išsunkti
mus, reikalingas liekarstas iraat vietos iisigydyst. Apturėsi! tikrą sveikatai pagelbą nuo visokią
— Greičiau! Bėgkiva į krumus!
ligą, kaip VYRU, taip MOTERŲ, bei kurios tik varginimui užpuola; kaip šviežią, teipužsiseiš galvos kokių eilutę, bet — nei ne krust.
nejusią, kaip ir nuo tą. ką kiti daktarai nesumanė išgydyti. Kreipkis drąsiai, neklaidžiojant,
Nėrėva į krumus ir bėgova, kad net šakos braškėjo.
šiuom adresu rašyt:
Emelinos kambarį užlaikė labai švariai ir tokioj tvar Staiga išvvdova atjojant keliu jaunų vaikinų. Sėdi ant
THE PHILADELPHIA MEDICAL CLINIC
koj, kokioj vėlinė mylėjo turėti. Nieks jame nenakvo- balno, kaip koks kareivis ir laiko šaudyklę rankose. Jis ..Užisisakykite kitiems metams 1117 Walnut St,
Philadelphia, Pa.
pigų, dailų, lengvai skaitomų, vi
VALANDOS
kasdien
ana
10
Iki
4
po
piet.
Nedėlloms
nuo 10 iki 3 p. p.
davo. Senukė pati prižiurėdav,o tų kambarį, nors tarnų man buvo matytas. Tuoj pažinau: buvo tai Henry She sur Lietuvoje išsiplatinusį ir ge
Ir vakarais nao 0 iki 8 Utarnikais Ir Pėtnyėiomls.
nigerių buvo perpilna. Ji tanikai ten sėdėdavo, siūdama pherdsonas. Urnai išgirdau tiessavo ausim šūvį. Tai rai žinomų laikraštį:
Med. KUaifcitUtaiUlinė
VbdėlMvoaėi ištirto*, teisingo*i
skaitydama Šventraštį pas velionės lavų.
Buckas šovė ir numušė vaikinui nuo galvos skrybėlę. Rai
“AUŠRĄ”
Kalbėdamas apie seklyčių, dar nepaminėjau, kad ant telis griebė šaudyklę ir pasuko arklį tiesiog ant musų. Bet
TŽMYKITE LIETUVIAI.
IViUęes-Bam
langų buvo gražįos uždangos: baltos su nupieštais pa mudu nelaukėva ir spyrėva per kilimus namon. Krūmai Einantį kas dvi sųvaiti.
Kelionė per jūres. Tūkstančiai
veikslais baltų pylių, apaugusių apyniais, ir visokių gy buvo netankųs, taigi atsigrįžęs pamačiau, kaip Henry “Aušra” atseina: metams tik
Deposit
&
Saūings
tūkstančių
mūsų tautiečių ke
vuliu, einančių ežeran atsigerti. Seklyčioj buvo ir senas Shepherdsonas taikė kelissyk šaudyklę į Buckų, bet nešo 1 rb. 50 k., pusei metų — 75k.
liauja j prigimtų šalį ir iš tenai
atgal į Ameriką, o visi labiausiai
pianas, su blekiniais, kaip man nur.odė klavišais. Kaip vė. Turbut pamatęs, kad ištruksiva, nesivijo toli grįžo 3 mėn. — 40 k. “Aušra” veda
ma lietuvių-katalikų dvasioje. Jo
ažganėdinti, kurie perka laivakor
būdavo merginos užskambįs ir uždainuos: “Sutruko ry atgal gal pasiimti skrybėlės. Mudu nesustojova, kol ne- je skaitytojai ras daug gerų pa
71
tes pas:
šys paskutinis”, arba “Musys ties Praga”, tai r,odos tik parbėgova namon. Seniui ponui, išgirdus apie tų atsiti tarimų ir nurodymų^ kaip tėvynę
beklausytum.
kaip dorai gyventi1, kaip
$150.000.00
kimų, smarkiai sužėrėjo akįs, — daugiausiai gal iš sma mylėti,
Kapitolas
žemę
dirbti
ir savo būvį pagerin
Sienos iš lauko ir viduryje buvo išbaltintos, o grindis
500.000.00
gumo. Tečiaus tuoj susiraukė ir tarė Buckui truputi lyg ti. “Aušroje” tilps daug gražių Perviršio
ištaisytos divonais. Namai buvo dveji, sujungti priemene,
0 kodėl t Nes turi gerų prifiu2.700.000.00
maloniai:
apsakymėlių iš žmonių varguolių Depozitai
rėjimų, parankių kelionę, kad tar
po pačia pastoge. Kartais priemenėje pastatydavo stalų,
— Nepatinka man tasai šaudymas iš krūmų. Dėlko gyvenimo, daug visokių gerų ir KskaMių
tum kaip ir pačios kompanijos bu
ir smagu būdavo valgyti tokioj smagioj vietoj. O koksai
naudingų žinių ir pasiskaitymų.
tų pirkę laivakortes. Siautimas pi
neišėjai ant kelio?
valgisl Geresnio negali būti. Ir daug, ir puikiai paga
nigų greičiausias ir pigiausias pa
Plačiai joje bus aprašomi Durnos
— Shepherdsonai to nedaro, tėti. Jie naudojasi žedsaulyj.
Banka
atdara
kasdien
nao
9
ry

darbai ir visokie atsitikimai Lie
mintas.
na proga.
3 N. MAIN ST.,
tuvoje, Rusijoje ir visame sviete- to iki 3 popfetu. subatomis nuo
0
—
12
vidurdienyje
ir
nao
7
vai.
Karolina
klausė
Bucko
pasakos,
iškėlus
galvų
ir
žė

Plačiai bus rašoma apie karus
xvm
WILKES BARBE, PA.
jį i, j i i
ruodama akimis,- kaip kokia karalienė. Jaunieji vyrai (vainu). Nė vienam laikraštyje vakare iki 8.
Galima susikalbėti lenkiškai ir
skaitytojas neras tiek žinių iš
Pulkininkas Grangerfordas. — Aristokratija. — Kaimy tamsiai susiraukę, bet neištarė nei žodžio. Sophia labai Vilniaus gubernijos lietuvių gy ietu vilkai.
išbalo, Bet išgirdus kad jaunas Shepherdsonas išliko gy
First National
nų vaidai. — Testamentas. — Tropto suradimas. —
venimo, kaip “AUŠROJE”.
Naudingiausias
mėnesinis,
rūpi

vas
ir
nesužeistas,
vėl
atsipeikėjo.
Malkų krūva. — Skerdynė. —
BANK,
•‘Aušra” rašo labai supranta
vien tik jaunuomenes
Vos tik pasilikova du vienu su Buiku, tuojau jo už mai^ kad visi lietuviai ir mažai nantysisreikalais
Pulkininkas Grangerfordas buvo ponas, kaip reikiant.
laikraštis
PLYMOUTH, PA.
UŽDĖTA 1304.
rašto-mokėdami gerai jų supras
Ir jisai ir visa šeimyna buvo kilę iš ponų. Jis, kaip tai klausiau:
KAPITOLAS
$100.000.M.
— Buckai, ar tu norėjai jį užmušti?
tų. “Aušrą” puošia gažųs pa
sakoma, geros veislės, o tas svarbu pas žmogų ir pas arklį.
veikslėliai. •
I2A00M.M
Kainą jo sekantiems metams PBBVntftlfl
— Žinoma, kad norėjau.
Taip sakydavo Douglasienė, kuri skaitėsi geriausios kil
Lietuvoj tik 1 rub., opuamečmi
Siunčiant
pinigus
ir
rašant
Dtdftfousia ir saugiausia
— Kų gi jis tau blogo padarė?
ties visam miestelyje. Ta-pat sakydavo ir tėtis, nors jis
“Aušrai” reikia padėti toks adre 50 kap.; užsienyj metams 1 rub. Banks mieste.
— Jisai? Nieko blogo man nepadarė.
50 kap., o pusmečiui — 75 kap.
visai prastos buvo padermės. Pulk. Grangerfordas buvo
sas: Vilnius, “Aušros” redak
Redakcijos antrašas:
3 auodimčius
—
Tai
už
kų
jį
norėjau
užmušt?
oijai prie šv. Mikalojaus bašlabai augštas ir labai plonas, tamsiai išblyškusio veido,
Komo, Sosseraaja 24
/
sudėto) joje ptnifVUž niekų—tik matai, trap musų yra kaimiškas vaidas “TSfoA _
*
be mažiausio raudonumo. Skusdavosi kasdien kuogryMARK TWA1N.

Seserų Seminarija

FABIOLE,

BIBLIJA

NAUJAS GYVENIMAS!

IR

BANK,

Jonų Nemeth'ą

PA VASARIS

(Toliaus bua)._

Z

.Sausiu
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seiaus, Traku pav., Vilniaus
gub. Prašau atsišaukti ad LIETUVIAI
Lietuvių Tautos Memorijalas
resu:
Vargonininkas.
(Seka; ž.Airėk “Draugo” No. 50, 1911 m.)
Raina Kiinana vičienė,
.Jieškau vietos prie lietu
307 So. Locust St.
viškos parapijos; elwrą 'ga
TĄSA IV PERSKYRIMO
Mt. Carmel, Pa.
Nėra nieko stebėtino, jogei Lietuviai negalėdami jokiu budu liu vest gerai. Jeigu kuriam
aprekšti savo tautiškos gyvybės, buvo skaitomi išnykusią tautą. iš gerbiamų Klebonų butų
Paskutinis Balius!
Visos šitos žiaurios priemonės nesuidaikino Lietuviu tautos, kaip reikalingas, meldžiu rašyt
Prieš
užgavėnes atsibus
to troško tūli Rusą valstijos šulai (Muravievas), bet, atbulai, sužadino ant šio antrašo:
tautišką Lietuviui sąmonę: 1883 m. pasirodė Tilžėje patriotiškas
subatoje, 1 dienų vasario
A.
Kasparaviče,
Lietiniu laikraštis “Aušra”, įsteigtas žinomo Lietuviu tėvynainio
(Feb.) 1913 m. Batikos sve
27 Štoke St.,
J. Basanavičiaus. Sis laikraštis būro slapta gabenamas Lietuvon
tainėje, Donorą, Pa..
Rochester, N. Y.
iš Prusą.
Įžanga: vyrams 50c. mote
Tautiškas Lietuią atgimimas augo ir ėjo platyn. “Aušrą*’ ne
rims 25c.
trukus užstojo kiti laikraščiai: “Varpas”, “Ūkininkas”, “Šviesa
Kviečia Komitetas.
VARGONININKAS.
ir kiti, kurie, neveizint ant žiauriausiu Rusą persekiojimu platinos
J. Gabrys.

Pajieškojimai.

IR VIL NAUJIENA

Severos kalendorius 1913
metams galima gauti dykai.
Imkite jį pas aptiekorių.

Niekas nėra liuosas

Prašome parsisiųsdinti 1913
m. geriausį Juokų, Kriti
kos, Muzikos ir Dailės pa
veiksluotą Laikraštį

•i

“TARKA”

r

Eina kas mėnesis 16 pusla
pių, su viršeliais.
Čienia: Metams tik $1.00.
Pusei metų 60 centų.
Pasižiūrėjimui vieną nu
merį siunčiame dovonai.
Pinigams ir laiškams siųsti
adresas:

nuo nesmagaus galvos
skaudėjimo, atsitinkančio
kartais visai nepatogiu lai
ku. Vienok nėra reikalo jį
kentėti. Imkit

“Tarka” P.O.Box 103
Lavvrence, Mass.

Severos Plotkeles nuo
■ Galvos Skaudėjimo
Ir neuralgijos

P. S. "TARKA" leidžia įaitiMjim* Ben
drovė "Satyras”

Ką tik atvažiavęs iš Lietuvos,
(Severa’s Wafers for HeadLietuvoj kaskart labiau.
26 metą, nevedęs; jieško vietos,
ache and Neuralgial
Lietuviu tauta kovoj atkakliai per ištisus 40 metą. atmesdama gali vesti chorą ir gerai žinąs sa SAVO IŠGALĖS RYBOSE. Aš užlaikau Columbijos GramaKaina už dėžutę 25 c.
fonus su Lietuviškoms dainoms,
su paniekinimu visus Rusą, valdžios bandymus įvesti rusą raides į vo užsiėmimą. Pažįsta kalbas:
Pranešimas.
Vienatinis Lietavia Išdirbėjas
kurias išgirdą labai garsiai ir aiš
Lietuviu literatūrą. Šimtai tukstaneiu lietuvišku knygą, spausdintų lietuvių, lenką ir silpniau kiek
Vyras,'
norintis
buti
doru,
kiai. Ant abejų pusią rekordo
lietuviskai-latviiiškomis raidėmis Tilžėje ir slapta pargabentu, tapo vokišką ir latvių. Adresuokite.
visokiu ženklu
privalo gyventi savo išgalės yra po kitokią dainelę, rekordai Severos Balsamas
Rusą valdžios atimta ir sudeginta. Iš kitos pusės tūkstančiai kny
draugystėm, o yJonas Norkus,
yra pądaryti gana drūčiai, gali lai Plaučiams
gą. spausdinta rusiškomis raidėmis ir valdžios žmonėms išdalintų,
irybose
ir
vengti
viso

,
petingai: jįokardu
132 So. Orange avė.
i »
kyt per kelis metus. Kožnas re-1
žuvo taip-pat ant laužo, deginamos įžeistos tautos. Pagaliaus ši ne
kių
ekscesų.
Jis
taipgi
priguzikučiu meta<4 .
Newark, N. J.
(Severa’s Balsam for Lungs)
paprasta kova užsibaigė 1904 m., kuomet Rusą valdžia, pastebėjus
t:
i.
liavu, anameliotu
ivalo gyventi sulyg savo fi- kurdas prekioja tik 75 centai.
pasiūloma ir patariama,
Jeigu neturi namo katalogo, tai
savo klaidą ir pamačius blėdį, kurią ji padarė Lietuviams, atšaukė!
-3Pi
ir padengtu celluĮziško išnašumo ir vengti per- prisiųsk už 2e. pačtinę markę, o
pasiremiant jo nuopelnais,
VARGONININKAS.
ukazus, draudžiančius vartojimą latynišku raidžiu Lietuviu rašlia
loid’u, šarpu, vė
-'V STE
gydymui
voj. šitas aktas turėjo dideles pasekmes: Lietuviai, sykį pripažin Pajieškau vietos prie lie sidirbinto. Jis neprivalo dirb apturėsi didelį puiku katalogą,
liavų ir Karunu.
/'GCDZ VlRcr. ’
•
’
-izie
‘
c
»
kosulio,
už
ki
mimo,
kru
po,
kataro
ti
daugiau
negu
jo
raumenįs,
kuriame
rasi
visokią
geriausią
ar

ti Rusų valdžios atskira tauta, nustojo buvę jų kaimynams “tautiška tuviškos parapijos už vargo
Man pavestus dar
monikų, Skripkų, Triubą ir dau-į Ir daug kitokių kvėpavimo orga
medžiaga”*).
•
nervai
ir
smegenis
gali
pabus atlieku artisnininkų; galiu vesti chorų at
tUkai.
Lietuvių tautos sąmonė ėmė smarkiai augti, naudodamos ga
| kelti. Jis privalo valgyt ir gybę kitokią Muzikališkų instru® nų, ypatingai jeigu būva kosulys.
sakančiai.
Nevedęs,
28
nt.
mentų.
Istorišką
knygą
ir
Mal

lingu spaudos įrankiu.
Kaina 25c. . ir 50c
M. A. Norkūnas
amžiaus. Jeigu kuriam iš «ert
k!-< lcllKvai ™virški- daknygią, kokią tik randasi Lie
Sunku išskaitliuoti čionai visus Lietuviu persekiojimus; užteks gerl.iamu.iu Riebalu, butu'™- Jei f18 sntolkia l”1'"'
tuviškoje kalboje. Gražių popierų
1*2 PROSPECT ST., LAVRENCE MASS.
pasakyti, jog nusiminusi tauta bandė pasivaduoti, apleisdatna skait
Severos Balsamas
gromatoms
rašymui
su
puikiau

reikalinga,'
meldžiu
'
rąžyti
!
dau
K
iau
’
"
‘
K
U
tas
K»
’
<
lingais būriais savo tėviškę ir eidama jieškoti laisvės už jūrių marių
tų tai tuomi jį nusilpnina ir siais apskaitymais ir dainomis, su Gyvasties
(Amerikon). Tokiu budu Lietuva bėgyje antros pusės XTX šimt šiuo antrašu:
i rezultatas to yra nevirški tu drukuotais aplink konvertais, tu
mečio davė Suvienitoms Valstijoms arti miliono darbininką.
K. Kibartas,
(Severa’s Balsam of Life)
Plymouth National
zinas 25c., penki tuzinai už $1.00? 1
jinas.
Tas
privalo
būti
gydySvarbu pastebėti, jog Lietuviai Amerikoje nesutirpsta svetim-i
4615 S. Paulina St.,
buvo gerai išbandytas dau 1
Štorninkams, agentams ir ped
BANK.
taučiu tarpe, bet už laiko savo tautybe: jie yra susitelkę į daugybę!
gely] atsitikimų. Reik tik
Chicago, III.
x jta tuojaus. (Ireičia'usis pa- lioriams parduodu visokius tavo
draugijų, leidžia pusėtiną skaitliu laikraščiu ir gyvena nugštam ry-i
____ _
I lengvinimas yra Trinerio ms laitai pigiai. Reikalaukite vis
gero išmėginimo, kad jis
šyje su savo tėvyrie-Lietuva.
Kapitolas su perviršiu
parodytų savo geras pa
Jeigu kas girdėjo arba žino ka- Atųerikottiškas Kai taus A J- ką pas tikrą Lietuvį, o gausite teiLaisvės metai (1904—1906) Rusijoj neužklupo Lietuvos nepri-l me būna Petras Jasulaitis, vyras uo Eliksiras. Jis sustiprius singus tavoms.
sekmes. Pagelbsti nuo
$166.000.00.
surengusios. Lietuvią tauta apreiškė savo gyvybę, sušaukdama 4 Į
užtekėjimo, negrumuliavimo, dis
W. Waidelis,
40 metų amžiaus, baltaplaukis, muskulus ir nervus, išvalys
Šitoji Banka prižiuroma
gruodžio 1905 m. Visuotinį Seimą senobinėj savo sostinėj Vilniuje.'
112
Grand
St.
pepsijos, apsunkinto jaknų,
beussis,
lai
praneša
jo
pačiai
;
pavidurius,
ir
privers
visus
O1
‘
Suvienytųjų Valstijų vaV
Seiman atvyko visos Lietuvos valstiečiu atstovai, taip jau skaitlingi
Brooklyn, N. Y.
atsirūgimo, išpūtimo
darys
gerą
ir
apmokamą darbą. ffanug dirbtj.^Privalo bllt
džios.
Moka 3 nuošimčius
kunigijos ir bajorijos atstovai.
Mrs. P. Jasulaitis,
lyginai nuo daugelio kitų
vartojamas
koilstipacijoj,
ne
nuo
sudėtų
pinigų. Galima
Ten tapo nuspręsta, jog Lietuva, negalėdama pasikakinti da-|
434 Myrtle avė.
vidurių, jaknų ir žarnų ne
baltiniu savo padėjimu, reikalauja tautiškos Autonomijos, kuri
virškinime, galvos skaudėji Ką tik išėjo iš spaudos knygutė
| į susišnekėti lietuviškai.
Bridgeport, Conn.
sveikumų.
leistą jai liuesai plėtoties. Politiškieji atsitikimai, kurie turėjo
“
TIESOS
ŽODIS
SOCIALIS

muose, neuralgijoj ir nerviš
G. N. Postlethwaite,
Kaina 75 centai.
vietą po Vilniaus seimui, neleido įrvykdint šio nutarimo, bet artyTAMS”. Kaina tik 10c. Gauna
kume. Aptiekose. Jos. Triiždininkas.
Forest City, Pa.
miausias žingsnis tautiškosios Lietuvos evoliucijos tapo pačios tautos
ma “Draugo” spaustuvėje.
ner, 1333—1339 So. Ashland
Mandagus patarnavimas.
pažymėtas.
Reikalaudami gyduolių nuo
Aš, Raina Simanavičienė,
„.
.
.. v,
, avė.,
III. Pabandyk
aptiekoriaus, reikalaukit Se.
| ATNAUJINKITE
PRE
Svarbu, jog tauta, kuri iki šiol kaimynu lmVo skaitoma etno pajieškau
savo vyro, -r»
Petr„ . Chicago,
.
,
veros.
Jis
jas
turi.
Nepri.
Trinerio
Lininientą
nuo
grafiška medžiaga, kuriai sulig ją lemta buvo išnykti ją tarpe, mo ro Simanavičiaus, Čižiūnų
NUMERATĄ!
imkit kitokių. Jeigu jis ne
skausmų muskuluose ir su
kėjo sušaukti seimą taip svarbioje valandoje ir tuomi apreiškė uagštą
Metas jau
atnaujinti
kaimo, Augštadvario vai
norėtų jų jums duoti, rašykilaipsnį savo tautiškos sąmopėš.
dariuose.
Randolph Co., W. Va.
į “Draugo” prenumeratą 1913
stačiai mums. klausdami pa
Šioj valandoj Lfeluvią tauta, o jgani/orlamos j draugijas, iš
tarimo ir prašydami gyduolių
m. Kas užsimokės dabar pil
leisdama laikraščius, steigdama mokyklas, stengiasi stengiasi užim-j
Geriausias anglių ir
nai $2.00, tam “Draugas’’ eis
ti kitų tautų tarpe vietą, vert» jos garsios praeitas.
koksų miestas Ameri
W.
F.
everą
o
Nors Lietuvos padėjimas mažuma pasigerino nuo antrosios pu
iki sausio 1 d. 1914 m.
koje. Geriausios al
CEDAR RAPIDS. IOWA
X
sės praėjusio šimtmečio, tečiau dar jos padėjimas toli yra nuo to laip-l
Nauji prenumeratoriai, ku
Valandos: 1 — 3 popiet ir 6 — 8 vakare.
S
pikeriams
ir
ant
gos
snio, ant kurio šiandien stovi laimingesnės už ją tautos. Lietuva, Į
Gydo pasekmingai įvairiausias ligas.
|
rie užsimokės Administracimašinų kasimo. Drū
nors guli pačiam Europos vduryj, teeiaus ji ikišiol dar neįgijo saul
Telefonas 116,
Westville, III.
|
PRIZ1EKHJS.
iai
‘,Drauga’; “ v,t meteisių, kuriomis seniai džiaugiasi tūlos Vakarų Europos kolonijos,
tos lubos, geras kli
„
r
•
.
-i
tus
įsaugsto,
galės gauti mutoli gulinčios nuo Vakarų Europos.
matas, šešios pėdas
anglių. Nėra dulkių, [Draugijoms, kurios rengia ko- s? išleistųjų knygelių uz 50
į
THE FIRST NATIONAL BANK
nėra gazų. Mainieriai kius nors perstatymus-teatrus, j Centų,
LIETUVIŲ LITERATŪRA.
VVFSTVILLE, ILL.
kad reikalaudamos tinkamų ar- i •]
lieka
turtingais.
Elek

Męs kviečiame tamstą čia atsilankyti, o mandagus paįtistams papuošalų ir ją aptaisy-!
trikos šviesos, miesto mui kreiptumites pas mane. Aš ii
Kuomet Lietuva buvo galinga valstija, ji neturėjo raštininkų, & tarnavimas yra užtikrintas. Siunčiame pinigus į užrubežį
vanduo, bažnyčios,
bet turėjo “burtininkus” “vaidilas”, tautos bardus (dainius), ku ;«• kuogeriausią. Už depozitus mokame 3 nuošimčius metams.
visą tą atlieku atsakančiausiai, |
mokyklos
ir
svetainės
rie dainuodavo ir sekdavo tauots padavimus. Lietuviams, krikštą
greitai ir pigiai. Nejieškokitl
A. L. SOMERS,
Kasininkas.
Lietuvis Gydytojas
priėmus “burtininkai”, krikščionią kunigu, persekiojami, išnyko,
j svetimtaučių. Sąvas, pas sąvą, o
kuogeriausios
o su jais ir ją dainos ir padavimai. Dar XVI amžiuj tūlas vokiečiu
patarnavimas kuogeriausias.
1749 So. Hakted St. g
Bavis
Collier,
Company
istorikas (Griniau) mini “burtininkus”. Žmonią vienok atmintis
A. Saldukas,
Ant kampo 18-o. gatv.
nebeužlaikė šią senovės giesmių ir praeities pasakojimą. Lietuvos
4617 So. Hermitage avė. .
LIETUVIŠKA KHAUTUVE
Chicago, III.
liaudis nebegieda dabar apie karę, nebesididžinoja pergale, ji už
Chicago, III.
Čia
gausi
geriausius
čeverykus
ir
visokius
vyrų
ir
moterų
apsiganėdina numirusiują apraudojimu. Šituo atveju, tai vienintelė
Telefonas: Canal 2118
rėdalus. Visoki kartūnai dideliame pasirinkime kuogeriausią.
Europoje tauta, šitos rūšies giesmės vadinamos“raudomis”, t. y.
Randolph Co., W. Ta.
WESTVILLE,
ILLINOIS.
numirėlių apradojimas.
Lietuvią liaudies poezjoj “raudos” užima gan žymią rietą.
Kita lietuvių poezijos rųšis, labai liaudies mylima ir tankiai
NICK GOODW1N
iš 1O METINpS
vartojama, yra “daina”. Tai yra lyriškos giesmės, giedamos tan
Išdirbėjas Unijos Cigarų
kiausiai friginę, mvksolidinę ir hypodorine gamma. Šita giesmių
Birute 10 c. Long Havana filler
rūšis apreiškia visame pilnume minkštą, meilų Lietuvių būda. rodo,
Organized Labor 10 c.
John J. Evans, iš Wapwallopen, sunkiai dirbantis
kaip veidrodyj, visą Lietuvių gyvenimą ir jų meilę bučių papročių.
C. and E. I. 10 c. Spanish long
LO
Ir ištiesą “dainose” atspindi visa siela Lietuvią prakilna, jautri,
kalvis parako fabrike, apsako atsitikimą, kuris
Miners Best 5 c.
perimta gamtos pajautimų. Jie (lietuviai) atsižymi mokytu Europos
arti C. & S. Stot,, Westville, 111.
visus užinteresuos.
P
tautų tuo, jų dainose apie meilę nėra nieko užgaunančio gčėdlyvuimi.
Perėjo keturi metai Apriliuje š. m. kada atsišaukiau pas
"■'X
Mokslininkas Rbeza, berinkdamas bėgyje trylikos metų Lietuvią
Dftktarą O’Malley į VVilkes-Barre, ba kentėjau ant dubeltavos
dainas, nerado nei vienos, kuri nebūtą skaisti ir užgautą kuo nors
Rupturos, padėjimas mano buvo pavojingas, o su didele ne
Rio. U * «*T o*r
gėdlyvumą.
ALCOHOL 4 0%
begale galėjau baigti savo darbą. Gydytojai, kurie mane prieš
FAJRICHTER ftCo
Lietuviu meilumas yra didis ir gilusr bet niekuomet jisai neaptai gydė: jog tai didelė kvailystė mislinti, jog Rupturą duosis
NEW YORK
sirešikia viešai nepritinkančiu žodžiu.
išgydinti be operacijos (aš esmių priešingas tokioms operaci
Drapanų Kratuvė
Meilinimo žodžiai suteikia ypatingą jautrumą dainoms, bet jose
joms). Po perskaitymui apgarsinimo laikraštyje Berwiek, Pa.,,
101 E. Main St.,
DanviUe, III.
esti nemaža žodžių, pripildančių jas liūdnumu.
ant rodos, kur man Dr. O’Malley pasakė, jog išgydys mane. iš
Tarp dainą yra nemaža labai seną, kurios turėdamos labai di
Musą lietuvišk ipardavėjai vi
kentėjimą, bet nenorėjau į tai įtikėt.
delę vertę mitologijos atveju, yra įdomiais pavyzdžiai primityvės
sada maloniai patarnaus ir viską
O dabar nežinau kaip išreikšti savo dėkingumą už tai, jog
priešhistorinės filosofijos. Mes randame pavyzdin dainų, kurios kal
paaišin Jums uždyką.
esmių dabar suvis sveikas be jokios operacijos. Nuo keturių
ba vestuves Mėnulio su Saule, apie meilę Mėnulio su Aušrine ir apie
Ateik ir pasiparink su jais.
metą nenešioji! jokį diržą, norint gana sunkiai dirbu, o už ką
kerštą Perkūno, perskėlusio Mėnulį*), čia mes matome mytologišką
■■■•’S •
pirmiausia padėkavoju Dievui, o po tam Daktarui O’Malley.
išaiškinimą, pilną poezijos, Mėnulio atmainą.
Dirželiai niekados neišgydys Rupturos. Kožnas vyras, mo
Kitaip.
terė ar kūdikis gali buti išgydyti nuo Rupturos (kuilo) be
•) Štai ta daina :
skausmo ir periškadon per mano Kemiską-Elektro Methodą. Aš
—
Ir tavo vyras mokėjo
ZREMFDY\
Mėnuo Saulužę vedė
esmi vienatinis Specialistas ir galiu gvarantyti jog tave išgy
$50,000 už tą seną knygą i
\TISM 1
Pirmą pavasarėlę,
dysiu iš Rupturos. Mano spasabas gydymo Rupturos užtikri
— Teip, — atsakė Jonas.
Saulužė anksti kėlės,
na kožnam išgydymą, apie ką šimtai ypatų persitikrino, per ką
— j Pasirodyt, kaip labai
Mėnujis, atsiskyrė.
turi pilną tvirtybę prie manęs, atsiųsk 2c. markę, o gausi kny
Mėnuo viens vaikštinėjo,
jis literatūrą myli f
gutę su abrozėliais aprašant mano būdą gydymo Rupturos,
Aušrinę pamylėjo.
— Ne parodyt, kiek jis
Rodą dyffai. Kas negali ant kart užmokėt, tai duosiu ant iš
Perkūnas didei supykęs.
mokesčio. Prekė užganėdinanti.
paiso $50,000.
Niksterėjus są
Jį kardu perdalijo,
Prisiųsk pačtinę markę už. 2c., o apturėsi daktarišką kny
Ko Saulužės atsiskyrei,
...
nariui pasirūpink
gutę su abrozėliais už dyką.
Jisai — Tamsta taip glo
Aušrinę pamylėjai;
butelį tikrojo Pain
Viens nakty vaikštinėjai?
stai tą šunytį, kad net aš jam
ExpeHer’io ir žiūrėk

M. A. Norkūnas,

1

į
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COALTON

DR. S. BROWSTEINl
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LUCAS

COALTON

s

ISZGYDYTAS RUPTUROS

NN-EXPELLER

ŪTTŪ E. NEWH»H

COVT- N(U
LU.1AOO •

Širdis pilna nulhidimo.

.

• Suprask: tokia medžiaga, iš kurios galima padaryti bilę kokią
tauta (aut..riaus pastaba). .

(Toliau bus.)

z;

kae vra parašyta pa
aiškinimuose.

pavydžių.
Ji — Jus visi tokie. Ir šu
nytis tamstai pavydi.

DR. ALEK. O’MALLEY

LIS So. Washinfcton St.,

Wilkes-Barre, Pa.

Čia rašoma ir kalbama lietuviškai ir lenkiškai.

Sausio (Jau.) 30, 1913.
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lę ir tt. Ypatingai patiko NUO ORGANO ADMINIS
Naujausios l T
o €>«»«» e.
i <e» o o <o u 'U*uguagesių paminklas (MoTRACIJOS.
O
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VIETINES ŽINIOS. numento de los Bamberos). Atkreipiame gerbiamųjų mados
co o «> o «&•
o
«•> tss i©'
wt>
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«
Padarytas iš Kararos inar'J Kuopų Valdybą domų, kad Brukuojamos
►-Sės***.--.*..
muro, jis be galo dabina ( >o°'i siunčiant sąnarią mokestį Į j Mašinėles
šeimyniškas vakarėlis.
lon’o kapines. Jo istorija už organą, reikia BŪTINAI $7.00
Young
American
Subatojo 25 d. sausio šv. šitokia.- \ ieną vakarą
1 parašyti kiekvieno nario pilį
Kryžiaus parapijos draugi mėnesyje 1890 m. kilo gaiš- „{X adresą ir nuo kokio bęr-Į Jeigu neturi mano katalogo tai prisiųsk už 2c. pačtinę markę,
o apturėsi didelį puikų katalogų, kuriame rasi kainas geriausių Ar
ja, vardu “Šv. Cicilijos Gie- ras viename sandėlyje
1
yje Mer^l(‘r’|tainio
jis už organą moka., monikų, Skripkų, Triubų ir daugybės kitoniškų Muzikališkų In
dorių būrelis”, parengė savo eaderes gatvėje. At vazai-į
Taip-gi, kurie sausio mė strumentų, Knygų ir Maldaknygių, kokių tik randasi -lietuvių
nariams šeimynišką vakarė vę ugniagesiai paklausė sau-Į nesyje už organą neužmo- kalboj. Gražių popierų ’ Gromatoms rašymui su puikiausiais ap
lį. Neriai susirinko bemaž delio savininku, ar nėra j»-;kės tiems organas bus su-! skaitymais su drukuotais aplink konvertais, tuzinas už 25c., penki
tuzinai už $1.00. Štorninkams, agentams ir pedlioriams parduo
visi. Apie 8 valandą prasi me sprogstamą daiktą. Salaikytas.
du visokius tavorus labai pigiai. Reikalaukite visko pas tikrų lie
dėjo žaislai. Pažaidus link vininkai atsakė, kad nėra.
Organo Administracija. tuvį, o gausite teisingus .tavorus.
smai kelias valandas, praši Tuomet ugniagesiai griebėsi
W. WAIDELIS.
112 Grand St., Brooklyn, N. Y.
dėjo vakarienė. Per vakarie savo darbo, bet susyk ištiko
-J
nę, augščiau minėtos para didelis sprogimas ir sugrio
pijos klebonas kun. A. Skrip vė visą sandelį." Pasirodė,
ka, teikėsi pasakyti prakal kad skiepe butą parako (Is
bą, kurioje išrodė kas tai panijos Vyriausybė buvo užPasakys Kokiu Buda Gali Pats Save Isigydyti Namie.
yra prakilnus giedotoju už gynusi laikyt paraką, todėl
Kožnas keučantis vyras ture pareikalauti viena iš tų Stebuklingų, dykai gautų
Knygų. Ta knyga yra vertes $10.00 kožnam kankinamų vyrų. Knyga tapasakis
davinys! Toliau ragino jau savininkas nenorėjo prisipa
sveikam vyrų kaip saugotgs nuo ilgų.. Jauni vyrai, kurt? mana apsivgsti naudos
skaitidamė tą knygą. Jeigu sergate nuo Pilvą ligų, S'egruoniulaviuia, Užrik išima
nuosius nenuilstamai dar- žinti). Griovėsuose žuvo 30
Žarnų, Kepenys, Skilvęs, Inkstų ar Pūsles ligų, Nusllpnelma Nervų, Pražudytų
buoties pradėtame darbe, iš- ugniagesiu, o 96 tapo sužeis
Vyriškumų, Neprųenmų Sapnų, Lytiškų Nusilpneimų, L'žnuodijiinų Krauja arba
rodinėdamas dailės vertę. ti. Jiems tai paminklas ir
Baigdamas prakalbą, žadino pastatytas.
ir nesveikumų, paprastų vyrams, ta Dykai gauta Knyga, pasakis jums kokių"budu
jaunose širdyse tikėjimo
atrastį greitų unolatini isigydymų, privatiškai ir paslapta, sava uamie. Knyga ta
pasakis aiškei ir paprastoį kalboj Kodiel kenčatie ir kaip galetė būti sveiku. Knyga
ir tautos meilę ir linkėjo,
ta yra krautuve žinios ir pasaka ape tokius dalikus privatišką būdą, katms kožnas vyras, jaunas ar senas, bagotas ar
biednas, nevedąs ar vedąs, sergantgs ar sveikas, tur žinoti ir jųjų prisilaikiti. Naudingas ir teisingas patarimas, įtal
F.
C.
kad “Šv. Cicilijos Giedorių
pintas tuo Dykai gauto! Knygoį yra neapiprekiuojamas. Jeigu kiti gydytojei neįstengi sugranžinti jums sveikatą,
spėkas ir tvirtumą, neiliudinketgs, nenusiminkiet ir netrotikiet viltgs, bet pareikalaukiete tą Didelį Vadovų Sveikatos.
būrelis” gyvuotu ilgiausius Kas sustabdytų ūžiančių girią
Vėjo
užgautų
pusių?
SIUSK TĄ DYKINI KUPONĄ ŠENDENA.
metus, darbuotųsi tikėjimo
Kas nuramintų verkiančių minių?
Tas pareikalavimas knygos neprivala jus į jokio skolą ir užmokiesni. Mįjs nesiuntam jokių vaistu C. O. D. su uždėtu mokesniu kaip kiti
ir tautos naudai, keldamas Širdį suspaustą vargų?
neSlovingi gydytojei ir institutaį dara. Ta knyga yra siuntama su uimokistf piitą pultam ir uipsčltrtlm konv.rt. taip. jog ne vienas negale žinoti ka is
talpina.
iš miego užsnudusius brolius Kas išmatuotų greitų bėgimų
DR. JOS. LISTER 4 C0., L. 801, 208 N. Fifth Avė., Chicago, III.
Godotinasai Tamista: Až esu užinteresuotas Tainistaa prižadeimu siusti Vyaai Dykai Knygą, meldžiu prisiūti man viena vysat dykai.
lietuvius gražiomis tautinė Tų milionų žvaigždžių?
Vardas ir pavardė ........................................... ......
. .......................................... . .......................................................................................... — . .........................................................
mis dainelėmis. Nariai iš Kas atidengtų paslaptį gilių
Adresas............................................................................................................................................. Steitas............................................. -................................................................................
reiškė padėką gerb. Klebo-- Dviejų sujungtų širdžių?
ir atskyrė mūras storasis
nui trukšmingu ranką plo Nors
LIETUVISKA BANKA
Mudviem užgindama kalbėt,
TOWN
OF LAKE SAVINGS BANK
jimu. Po to choras, veda Bet ar pasaulyje gali kas rasties
Joseph J. Elias, Savininkas.
mas p. VI. Daukšos, padai Meilei paliepti tylėt?!
4600--4602 So. Wood St.
Chicago, III ,
Priimame pinigus į Banką užčėdyjimui nuo
navo “Ilgiausią Metą” ir Ir pasakykit, ką jį ten daro,
vieno dolerio ir daugiaus ir mokame trečią pro
centą ratomis ant metų. Siuučiame pinigus į Vi
keletą dar gražiu tautiniu Ir ar užmiršo savo žodžius.
sas dalis svieto pigiai, greitai ir teisingai, o sveti
Neškit giliausius jausmūs,
dainelių, kurios gan gerai Lėkit, eilutės, sveikinkit jųjų. mų žemių pinigus mainome, perkame ir parduo
dame. Parduodame šifkorte* ant visų linijų į
pavyko. Vakarienė užbaig
V. A P krajų ir iš krajaus, taipgi tikintus ant geležiuke- j
lių po visą Ameriką ir Europą.
ta puikiai sudainotu Lietu
Musų Banką išdirba visokius raštus ir doku
mentus visose kalbose ir duoda rodą lietuviams
vos himnu “Lietuva tėvynė
visokiuose atsitikimuose ir reikaluose ypatiškai
Gyvenimo džiaugsmai ir linksmybės,
ir per laiškus. Tik kreipkitčs viršminčtu antrašu.
musą”. Po vakarienės, pa
laimė ir turtas žmogaus sveikatoje!
LIETUVIVAI,
TĖMYJau
nuo
keliolikos metų Brooklyne-New York gyvuoja
žaidę valandėlę, visi pradėjo
Vienatinė ir Didžiausia LIETUVIŠKA APTIEKA
KITE.
skirstyties po namus.
PROVIZORIAUS VINCO J. DAUNOROS
kurios tikslu yra apsaugoti savo vientaučius nuo visokių
Toks būrelis turėtą būti Parduodu Groserstorį ir
apgavikų išnaudojimo ir gydyti juos tikrai geromis ir
pavyzdžiu visiems pana Bučetuią. Labai geroj vie
pasekmingomis gyduolėmis nuo visokių ligų ir kūno sil
pnybių.
toj,
ant
didelio
stryfo
No.
šiems būreliams.
LIETUVIŠKA APTIEKA savo ilgų metų pritirimu
išrado daugybę specijališkų gyduolių, sutaisytų iš švie
Pranulis. 2416 St Clair avė., — L?
žiausių ir geriausių gydančių medikamentų ir labai pasek
24th Str netoli lietuviškos
mingai gydančių įvairias ligas. Tarpe kitų aptiekos san
■
delyje sukrautos ir gaunamos sekančios gyduolės:
bažnyčios. Aš labai linkė
Kraujo
Valytojas......................... 81.00
Nuo galvos skaudėjimo. 10c. ir
“Vyro Jieškojimas”
Gyvasties Balsatras.......................... “5
Nuo kojų nuospaudų. .10c. ir
čiau tautiečiui paimti šį bizNervų Stiprintojas. .. .60c. ir 1.00
Nuo dantų gėlimo............... .
Praeitą nedėldienį, sausio nį, nes galima gerą biznį'
Nuo peršalimo................................
Vaistas dėl Vidurių.. .60c. ir 1.00
Plaukų stiprintojas... ,25c. ir
Kraujo Stiprintojas........... ....
.50
Mahanoy
City,
Pa.
Linimentas arba Expelleris...
Nuo kosulio...................... 25c. ir .50
26 d., sv
sv. Jurgio svetainėje Į jaryfį. todėl, kad bemaž i
Nuo gerklės skaudėjimo 25c. .50
Nuo plaukų žilimo..
Skilvinės
proškos
............
10c.
ir
1.00
Nuo
Reumatizmo....
• ,
. ,
“Birutės” drniiP'iia
draugija statė apie
Nuo lvtiškų ligų....
Pigulkos clel kepenų.......................... 25
tą vietą daugiausia ap
Blakių naikintojas...............................10
Nuo dusulio.................
dvieją veiksmą komediją sigyvenę lietuviai, lenkai ir į
Nuo kirmėlių...............
Del išvarymo soliterio.............. 3 00
Sifilij a geriausį būdų įdėji
.25
Anatarinas plovimui.
.Antiseptiška mostis.
Nuo kojų prakaitavimo................... 25
Nuo viduriavimo..
“Vyro Jieškojimas”. Su vokečiai. Kreipkitės sekau-į mai pinigų ir lengvi ausį buGydanti mostis....................................... 50
Kastorija dėl vaikų
Antiseptiškas muilas........................... 25
Vroškos dėl dantų.
’ dų išsimokėjimai mortgadžių
vaidinta. tikrai artistiškai— čiu adresu:
Gumbo lašai...................... 50c. ir 1.00
Karpų naikintojas.
ar
vekselių,
pigiau
kaipo
Specijališka Tikrai Lietuviška Trejanka Arba Trejos Devynieros 25c.
I
kas labai retai pasitaiko ma
mokant taapimo fondams.
Taippat iš Lietuvos pargabentos visokios lietuviškos gydančios žolės, šaknjs ir t. t., kokios
J. Gilius,
tik yra žinomos ir žmonių vartojamos.
tyt lietuvią scenoje. ArtizMęs
mokame
nuošimčius
2416 St. Clair avė.
Reikalaukite prisiuntimo katalogo su musų gyduolių aprašymais
mą galėjai pastebėt netik
ant visų taupinimo depozitų
Kreipiantiemsiems per laiškus arba asmeniškai duodame
Clevelan, Ohio.
giestuose, bet ir dikcijoje.
ir prigelbsime jums įgyti natikrai sąžiniškus ir teisingus patarimus kiekvienoje ligoje.
jums brangi yra jūsų sveikata, tai tuojaus reikalaukite gyduolių, rašydami arba
mas.
Dikcija skambėjo artistiš
atsilankydami j
Pradėk sa mums taupimo
kai net tuomet, kad p. Vai Trumpiausias, prieinamiau
VINCAS J. DAUNORA, Aptiekorius,
ir tinkamiausias para
rokundas ir susipažink.
tiekūno lupomis ištarti žo sias
#29
Bedford
Avenue
Kampas North 4-tos gatvės
Brooklyn, N. Y.
pijos vaikų mokinimui
džiai “visas miestas” klau Trumpas Katekizmas
D. M. GRAHAM, prea. J
Kun. J. D.
sytoją ausyse atsiliepė “vi Gaunama “Parašė
Šaltinio” Seinuose ir kituose
D. F. GUINAN, Sekr.
Knygynuose
sas sviestas” aidu. Matai,
REKOMENDUOJAME MUSU NAUJĄ AUKSINI 23
į**************®*********
kad prieš tavo akis stovi
AKMENŲ GELŽKELIO LAIKRHDfiLI.
scenos veteranai. Nors visi
Auksiniai, paauksuoti ir kitoki su 23
akmenimis,
parduosime 10,000 vadina
aktoriai vaidino beveik to
KAIP_PAGERINTIBUVĮ?
mų “Accuratus” laikrodėlių tiktai uz
x #5.75 žėdną.
Tie gražus laikrodėliai
bulai, teciau reikia ypatin
puikiai išrėžyti, dnbeltavi lukštai, ge
gai pagirti pp. B. Vaitiekū
rai laiką rodanti, labiausiai keliauninkų
Broli Darbininke: naudojami, kurie turi dabdti laiką, mo
ną, Al. Misevičią, S. J. Miteriški ir vyriški, gvarantuoti ant 20
Netikėk tais, kurie tau stengiasi įkalbėti,
metų.
Tikrai gražus laikrodėliai, ne
sevičiutę ir P. L. Žilvičiutę.
buk sunaikinęs Kapitalą paversi šitą Ašarų
gėda bus nei draugams tokį parodyti.
Jeigu nori turėti gerą dziegorėlj, tai
Šį pastaroji sunkioje nai-i
Pakalnę į Rojų. Tas neteisybė! Be kapitalo
štai musų pasiūlymas: Męs nusiųsime
,vės tarnaitės rolėje pasirodė
šitą laikrodėlį kiekvienam C. O. D. ui
nieko nėra. Jei nori sau gyvenimą palengvin
#5.75 ir ekspreso kaštus dėl peržiūrė
labai-labai simpatiškai.
ti, turi žinoti kaip sunkiai uždirbtą pinigą su
jimo. Jei nepatiks, nemokėsite nei ceato.
Męs riskuojame viską.
Auksinis
Gaila, kad publikos susi
naudoti, o tą sužinosi užklausdamas
grandinėlis doudasi dykai su laikrodžiu. Adresas:
rinko nedaugiausiai, nes
EXCELSIOR WATCH CO., DEPT. 905, CHICAGO, ILL.
Wards Peak Mining and Milling Co. *
kiekvienas išsinešė iš vaka
140 Nassau Str.
NEW YORK, N. Y.
ro labai smagų įspūdį.
Rašyk tuojaus.
Po teatro choras sudaina
vo: vau lėlė raudona”, “Tai
IŠGYDAU | 5 DIENAS
gražios dienos” ir ‘N<loriu
VARICOCELĘ IR H YDROCELĘ, VISAI BE PEILIO
miego■” . Išėjo
išėjo gražiai, tik
Aš noriu išgydyt kiekvieną vyrą nno VaricoceH'B, Strik tu ros. Užkrečiamų kraujo nuodų. Ner
viško* negalčn, Hydfoeelč* ar ypatingų vyrų ligų. Ta* paniulinima* atvira* visiem* kurie
praleido daug pinigų ant daktarų ir gyduolių be jokio* naudo*; noriu kitų gydytiem* žmončm*
dainoje “Tai gražios” Vie
FRED F. KLEKER
parodyti, kad aš vartoju vieninteli būdą, kuriuom tikrai ir ant visados išgydau. Ateik i ma
no ofisą ir pa*iteirauk su manim draugiškai. Kalbu vi*oms kalboms. Gausi geriausią patari
FOTOGRAFISTAS
tomis neparodyta reikalau
mą ir pasinaudosi iš mano 15 metų patyrimo gydyme Aš tau parodysiu, kaip būti išgydomu.

1

4^

50.000 KNYGŲ

Dykai
dėl
Viru

Merchants
Banking
Trust
Company,

Lietuvišką Aptieką.

jamojo gyvumo.

Padalinio-ji

ta ekstra Cesnauskio: “Jauįjj
slavai sukilo”.
Kun. Kraučiuno kelionė.
Kun. dekanas M. Kraučiunas apsilankė Havanoje, Ku
boje, ir radęs, kad ten per
šilta, sugrįžo j Floridą ir ap
sigyveno St. Augustine mie
ste. Havanoje jis apžiurė3T įdomesnes vietas, kaip
Mercedes bažnyčią, Colon’o
.v pilies, ugnagesią pamink-

Didtiauaia Fotografijų Galerija ant Town of Laka.

Patarlam čia nuallmt
tavo Fotografljaa

1645 W. 47-th St., Chicago

Telefonas:
Drovar 285

Tikra* itgydau Skilvio, Plaučiu, Kspanų ir Inkstų Nsavsikumus.
Memoksk u* naiigydymą. Neišgydo
nemokik!

Slaptos

Kraujo

IKgydrtaa

Vyru Ligos

50.000 Kataliogų DYKAI!

....

Moterų Ligos
Vidurių ligos. Skausmai strėno
se, Baltosios tekėjimas Ir kito*
ligos išgydomos visiškai. Žar
nos, Inaisenėjusios Ir nerviškos
moterų ligos išgydomo*.

Dusulys, Bronchiti*. KvCpav.*
mo lig<>« išgydomo* visiškai ma
no valiausia metodą.

Rodą Dovanai!

8pwi*li«ta*

Vyrų ir Moterų ____
Li(tų
Ištyrimas dykai
Kalbu Llatuvlihal.
Vlaičko lliydymo
jei pavnai man save gydyti. Mano
, vl.i rchlllo. Tave iišoydyahi Kvisai
preke žema Ir vlaem
vl.em. tinkanti, lenvvo. išlyro*. Ateik
teik Aiųdteu
šiądieu ir
Ir paalllaoa
pasi1iuo*uok nuo kančių.

Reikalauki te tuojau*.

I P Tllinik

ir u Iro. odo. liro. kaip Spumral.
Piktoji bidervlnė, Šunvotės, Patinu.io. irv.loa. Naikinanti nubėjimai. ln«l(«mėju»io. Ikro*. ■

Plaučiai

Prisiųnk už 3c štampą, o apturėsi didžiausj lie
tuviškoj kalboj KATALIOGĄ LAIKRODŽIŲ,
ŽIEDŲ ir visokių auksoriškų daiktų.
Siun
čiam į visas dalis svieto. Mūsų kataliogas
perstato didžiausią Auksoriškų Daiktų Krau
tuvę. todėl lengva iš jo bile kas pasirinkti.
Tokis kataliogas turi rastis kiekvieno lietuvio
stuboj, nes jis apsaugoja žmones nuo apgavikų.

Dr.ZINS, 183

822 Washlngton St

J.I • lUllllld, noa-roN.

Užnuodymas

Pražudyta* Vyriškumas, Ligos
Kepenij Ir Inkstų, Nerviška ne
gale, Silpnumą*, Prąžudytn pajiega. Nuovargis. Ksaujo užnuodinima*, šlapumo bčgimas.

mahs.

Valanda*: nuo R ryto iki

' '

. J.

CHICAGO

vakar*. Nadėlioma nuo 8 ryto ki

- Ak? k-

r

... jrffe;

po platų.

JUOZAS CEPANONIS

I

LIETUVIS AGENTAS.

Parduodu Laivakorteacir aiuniiu Pinigus į Visu Dalis 8rieto
greitai pigiai ir teisingai. Apsaugo visokiu daiktus nao ag
nios. Veda visokias provu ir iidirba visokiai dokumentus
kaip čia Amerikoj taip ir Rusijoj, Vokietijoj Ir Austrijoj.
Turėdami reikalą visada kreipkite! pas save tsutietį, e busite
užganėdinti.

JUOZAS ČEPANONIS,
Edwardsville, Pa

32 Slocum Street,

Tel. Bell 9137—J.

I

EDMUNDO STEPONAIČIO RAŠTAI
Pilnas posmertinis eilių ir prozos rinkinys, jau atspaustas.
Kaina tik $1.00

Tuos, mus jaunučio poetos, poezijos žiedus, galima gauti pas:
AL. STEPONAITIS,
Brooklyn, N. Y.

745 Glenmore avė.,

SENIAUSIA TAUPYMO BANKA CHICAGOJĘ

THE HIBERNIAN

z

BANKING ASSOCIATION
ĮKURTA 1867 M.

S. E. COR. CLARK AND W. MONROE STR._____
TAUPYMO DEPARTAMENTAS

•

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

REAL ESTATE DEPARTAMENTAS

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

ALBERT G. GROBLEW5KI,
Savininkas ir Fabrikantas Geriausių
“LIETUVIŠKŲ—LENKIŠKŲ VAISTŲ. >»
OEETAUSIA
OTOVOLMs:

MĖŠLUNGIO
SKAUSMO KKU-!

NUO
STBHNV 8KAUD6JIM0, DEGI
MO KRUTINĖJĘ,
GALVOS SKAU
DĖJIMO,

TINfiJE NUO
PATRŪKIMO
AZMA ARBA
DUSULIO
STYVUMO
8PBAND0
SKAUDĖJIMO
SŪNUOSE
RANKŲ IR
KOJŲ.

KATAROS,

UZSISAUJYMO,
NEUBALGIJO8;
NUO
GEEKLĖS
SKAUDĖJIMO,

Ypatingos Gyduolės.
Jeigu sergate užsisėnėjusiomis ligomis nuo kurių negali pagel
bėt nė daktarai nė ligonbučiai, arba paslaptingomis ligoms, apra
šyki t man savo nesveikumą gerai ir aiškiai (be užslėpimo) nei
čion eina ne tik apie tavo sveikatą, bet labai tankiai, ir apie tave
gyvastį (Atsiminkit, jog kiekvienas garbingas daktaras užlaiko pa
slaptį kaip ant išpažinties). Užtai nesigėdyk ir nebijok, rašyk tei
sybę, o mielai suteiksiu rodą ir prisiųsiu geras gyduoles pagal tavo
ligą su nurodymu kaip reikia jas vartoti, ui prekę labai mažą. Rei
kia rašyt laiškus stačiai pas mane pridedant visados 2c. markę ant
atsakymo, nes kitaip negausit atsakymo. — Teipgi męs reikalauja
me gerų agentų kiekviename dideliame mieste ir jų aplinkinėse.
Agentai nuo Lietnviškai-Lenkiškų gyduolių gali uždirbti nuo 50
doL Iki 150 dol. ant mėnesio. Uždarbį duodame knogeriausią. Taigi
rašykite reikalaudami agentūros. Kiekvienas lietuviškas štornikas
teipgi privalėtų užlaikyti visada musų pnikias Lietuviškas gyduoles
savo Storuose ant pardavimo, kad musų tautiečiai reikalaudami ga
lėtų pas kiekvieną nusipirkti ir nereikalautų išduoti pinigui dova
na kokiems nors apgavikams tose aplinkėse. Stornykai, rašykite
pareikalaudami gyduolių, nes geras nždarbys ir parduokite musų
tyras Lietuviškas gyduoles, kuriąs męs gvarantuojame. Rašykite
po antrašu:

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

TIKRAS GYDYTOJAS

Dr. IGNOTAS‘STANKUS, M. D.

[Vienatinis tikras lietuvis daktaras Philadelphijoj.
Gydo visokias ligas : vyru, moterų ir vai
ku.

Atsišaukusiems iš tolinus per laišku:

sutelkia daktarlškę rodą dovnnak
Atėju
slėnis j ofisą ištiria geriausiai ligas >r duotis
savo gyduoles už menką užmokestį. Jis tu
ri gerą medlkališką praktiką, kaip tai: pa
baigęs Medikališką Universitetą, buvo mies-

tavu daktaru mieste Indiauapolis, Ind. ir tu

rėjo praktišką mokslą didžioje mokykloje

The New York Post Graduate
Medlcal Scliool and Ilospital. Da
bar gydo visokias Ilgas su gyduolėmis, da
riniu operacijų ir su elektra.

PASARGA:
Jeigu mlslljl gydytis per laišką, tai šaukis tiesiog pas mane, nes aš, būda
mos lietuvis, suprantu kalba Ir jusu rašymą. Kas ig to, jeigu atsišauksi peiį
laišką pas kokio svetimtaučio daktaro, juk jis jusu kalbos nesupras ir Jusu
laiško neperskaltys. Teisybė, toksai daktaras atsius Jums kelintą butelių su
(arbuorir ėlstu vandeniu, kuris jums nei blogo nei gero nepadarys, o užmokes
tį atims, kaip Ir nž tikras gyduoles. Užtai neinėtyk darniais savo sunkiai užprocevotus pinigus. Ag nelaikau savo ofise nei tiumočlu nei raštininku Ir nei
aptlekoriu. Jei kas atsišaukia laišku pas mane, tai ag pats perskaitau ta laig.
ką, ištiriu ligą Ir Jeigu reikalinga, tai tada pasiunčiu gyduoles.

Turiu šimtus padekavoniu. Kelias čionai talpinu:
Aš, Juozapas Svilba, 1011 Carlton st., Philadelphia, Pa., daug daktaru at
lankiau, o nei vienas negalėjo manęs išgydyti, bet daktaras Ignotas Stankus
su pagelba X-ray mane Išgydė. Ištariu širdingą nčin.
Petras Salius, 29 Green Place, Campello, Mass., taip rašo : Mano moteris il
gai sirgo ir išgydyti jos negalėjo. Ji turėjo kosulį, skrlaplisvimą, skaudėjimą
paširdžiu ir krutinėję. Kuomet atsišaukiau pas daktarą Ignotą Stankų ir šitai
lis išgydė mano moterį su pirmu pasiuntimu gyduolių. Dabar didžiai šlrdin■gal ačiū už geros gyduoles. Dieve duok jam ilgą amžių, kad galėtu Ir kitas
^sergančius gelbėti.
Iš Brooklyn, N. Y., 38 Ho. 2-nd st. Mane išgydė daktaras Stankus nuo Iš
bėrimo veido, slinkimo plauku, greito supykinto ir išgąsčio. Julė Dailidieniutė,
[Tos padėkavonės yra įdėtos su pavelijimu pačiu pacijėntu.

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

valandos

.j \no 9 ijj u dieną, nuo 2 Iki 4 po pietų Ir nuo 7 Iki 8 vakare,
| Nedėllosals nuo 10 iki 3 vai. po pietų.

