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jis yra dasileidžiamas ir Katalikiškos Žinios.
Skapiškis (Ežerėnų ap.) čiu. Visą amžių švietė vals- Marijampolė. Rankų dar- Parodą daro Suvalkų Ūkio
santikiuose su Dievu.
Neseniai čia tapo atidarytas tiečiams kaipo maldingas bo,' Namų Ūkio ir Ruošos Dr. skyrius.
i
Ar neatsiranda daugybė
pačtos skyrius. Iš to pato katalikas, doras žmogus ir Mergaičių Mokykla jau treti
po Sekminių.
terpe krikščionių, kurie se- ViInlu3 j M v k ijos gumo žmonės labai džiau pavyzdingas ūkininkas. Ga-J metai kaip gyvuoja Marijam Seinai. Buvusis ‘Šaltinio’
dabartinis
ka paminėtųjų evangelijoje, Vald tojo kun. Michalkevi- giasi, nes patįs atsiema savo vęs nuo tėvų vienasėdiją polėje, P. Uogintaitės veda- Redaktorius,
“Laukaičio, Dvaranausko,
i
devymų raupuotųjų pavyz- {iaus nusprf,ndimu kun
gromatas, laikraščius ir siun blogiausios žemės, ūkę įtai- ma.
Narjausko
ir B-vės” įstaigos
Lekcija. Gal. III. 16—22.
* .
. .
vidavičiui atimta tęisė laiky- tinius. Ligšioliai visi jie ei sė geriaus negu dvaruose. Toje mokykloje mokina- Administratorius kun. Juo
Broliai: Abraomui ir jo sėk Kaip Dievo
šv. Mišias ir pasmerktas 2 davo per rankas tarpininkų Versdamasis miškų preky- ma visokių darbų ir darbelių
lai yra apsakyti pažadėji mas yra neapsakomas taip metam vienuoI
Apie ir dažnai žūdavo. Į skyriaus ba*susidėjo pinigus. Buvo žinotinų kiekvienai šeimi- zapas Vailokaitis 27 liepos
mai. Nesako ir sėkloms, kai ir musų dėkingumas turėtą įj
•
irn
valdininkus pateko žmonės nepaprasto darbštumo: žilo- ninkei, kaip antai: kirpti, išvažiavo 4 mėn. Lomžos
būti
neapribotas.
Pažvelgi1
‘
1
•
|aU
P
ranesta
,r
P«
u
po butų daug, bet kaipo vie
lipšbųs, su kuriais lengva j e senatvėje pats dirbo net siūti baltinius, moteriškus vienuolynąn atlikti teisino
bernatoriui.
uždėtą bausmę. (Be to rei
nai: ir tavcrsėklai, kuri yra me tik į paprastas ir į nepa
Taip-pat “Viltis” sakosi susikalba, tai gi ir tuo ska sunkiuosius darbus. Pasta- rubus, norinčioms—bažnyti- kia užmokėti dar 150 rb. pa
Kristus. O tai sakau, testa prastas kiekvienam Augš
ingaliota pranešti, kad šį ru piškiečiai labai džiaugiasi tė Rokiškyje mūro namus, nius; paišyti, mėgsti, aptuo- baudos). Jo pareigas pildo
mentą pirmiaus Dievo pa- čiausiojo suteiktas malones.
denį, prieš pradėsiant rengti Vienas tiktai nepatogumas kuriuos paliko pavargėlių Į ti, ženklinti, lopyti, adyti, kun. J. Montvilą.
I tvirtintą įstatymas prieš Die Paprastosios galėtų būti pa
dirbti įvairias kvietkas, siū
parapijonų sąrašus (dėl tau tai su siuntiniais, kurių taš prieglaudai.
t vo prižadėjimus? apsaugok dalintos į kūniškąsias ir dva
tus
iš
pačto
nunešania
į
vals
ti šilkais, norinčioms—auk
tybės), J. M. vyskupas Val
Kaunas. Vietinis guberna
Šilelis
(Res.
pav.).
Liepos
, Dieve! Nes duotas, neišnie- siškąsias. Kūniškosios ma
su
ir
k.
čių.
Per
tai
žmonėms
prisi
dytojas paleisiąs raštą į
torius įsakė, kad prekybos
10 d. klebonijoje įvyko čio
i kiną pažadėjimo išnaikini lonės apima musų sutvėri
vyskupijos katalikus. Cir- eina vaikščioti kartais be nykščio ūkės ratelio susirin- Beto, mokinama mergai- ir pramonės įstaigų darbi
mui. Nes, jei tėvainystė iš mą, gyvybėje palaikymą,
.
.
. .
,tes namų ūkį vesti, virti, ninkai dirbtų kasdieną ne
kuleras apie pamaldų su reikalo į pa etą ir į valkčių .kimas,
kuriame
dalyvavo
, ,. skalbti,
r,,.. prosuoti,
I- ikam
įstatymo, jau ne iš pažadėji sveikatą ir užlaikymą. Dva
. ’ v
.
-r* * • kepti,
tvarkymą buvęs skiriamas kad radus savo šiuntinį.iBu apie
daugiau 12 valandų. Aludės,
30 žmonių.
Be abejo ,barius
. tvarkyti,
,
, 5 darzininka, v. . ,
mo. Bet Dievas Abraomui siškosios dovanos yra: musų
,
.
.
.
,
i
tų
patogiau,
kad
viskas
putų
dvasiškijai. Šiuo gi raštu išmonopoliai, traktieriai, arbutŲ susirinkęs skaitlinges *
per pažadėjimą- dovanojo. atpirkimas, į prieglobstį
aiškįsią žmonėms, kaip ka išduodama pačioje pačtoj e nis būrys, jei susirinkimas vimo, sodininkavimo, kaip batnamiai, duonos krautu
Kuo tada įstatymas įstaty Bažnyčios pašaukimas, pa
talikų Bažnyčia žiūrinti. į be valsčiaus tarpininkavimo butų buvęs tuojaus po pa sutaisyti ir prirengti .mėsas vės ir kitos įstaigos, parduo
tas yra peržengimų dėlei, pa šventimas, priedermių savo
ir k.
tautų ir kalbų klausimas
dančios valgomus ir geria
Vidiškiai (Ukm. ap.) maldų, o ne trimis valando
kolei ateitų sėkla, kuriai pa pažinimas, malda, Sakra
kaip reikėsią elgties, kai bus Liepos 3 d. nedėlioję po šv mis vėliau, kada beveik visi Mokinės yra auklėjamos mus daiktus, gal būt arda
žadėjo, sutaisytas aniuolų mentuose dalyvavimas.Kaip daromi sąrašai.
taip, kad butų ateityje ge
ros nuo 1 balandžio lig 1
išsiskirsto
namon.
Susirin
Petrui
miestelyje
buVo
su
tarpininko rankoje? O tarpi daug męs esame Dievui ,kal
ros šeimininkės ir doros mo• •įp’. / ' '• ?■. ■
rugsėję nuo 6 vai. ryto lig 9
ninkas nėra vieno, bet Die ti už tas dovanas! Jei prie Kunigų permainos Vil rengtas lietuviškas vakaras kusieji atydžiai klausė kal tynos.
nuo 1 rugsėjo
vas yra vienas. Ar tada įsta- šių malonių pridėsime da niaus vyskupijoje. Perkelti: Oras buvo gražus. Svečių bėtojus. Šiame susirinkime Tariamosios mokvklos mo.,.vai., vakaro;
, , JV.
„
.
, . .
. ,, lig 1 balandžio nuo 7 v. ryto
buvo žadėjęs kalbėti p. Ska
: tymas prieš Dievo prižadėji- ypatingai mums suteiktus kun. Al. Piekuftko į Bogda- suvažiavo nemažai,
v,
. .kines naudojasi “Žiburio
,
beika, pranešdamas ukimn- ,
.. ,
. ,
,
lig 10 v. vakaro.
\ mus? apsaugok Dieve! Nes palaiminimus, kaip lengvai navą kleb., kun. Juoz. Deks- programon įėjo k
,
... *
•
draugijos kursais,-kame kas °
. ,,
T.1 PU' dien, po dvi valandi jos mo-1 Alude* tiktai atdaros nuo
de ___
, jei butu duotas įstatymas. suprasimę, jogei yra Dieyo nys į I ve mai^., kun. Bertu- “Pirmas
dymo ,Muhi6u,_Bet savoju. d(wm#.
k J9 v. ryto hg 9 v. vakaro; res
kursai galėtų atgaivinti, tik Apveizda ant mus,/kuri mus Tis is ’Gardino į
ir lietuviu kal; toranal, tratelerini
v..
rai iš įstatymo butų teisybė. nuolat saugoja nuo pavojaus kleb., kun. Juozapavičius iš choro dainos ir šokiai. Po uždavinį priderančiai jis ne- L
ar tai delei P™irenįr
rfi lyto hg 10 v. vakaro. ArbaBet raštas viską užrakino po ir į laimę veda. Pavojingai Boguslaviškių į Pivošiunus lošimų vietinis choras p atliko,
nairiAn
I
tJnlm
m
_
I
I tos, kavos,
l’-n-nAd cukrainių
TI LT Y1 Q1M111 TOTUI,
įstaigimo
stokos,
ar
tai
dėlei
ne

vedamas
nusidėjimu, kada pažadėji susirgę, ar nešaukėme su mans., kun. Mazūras į Luną Steponavičiaus
..
- gos atdaros nuo 8 v. rvto lig
mas iš tikėjimo į Jėzų Kris raupuotaisiais: — Jėzau, Mo laik. kleb., kun. Svilius į Do- puikiai padainavo kelias žinojimo sodiečių kalbos, be •J°į,
Ton mokyklon priimamos
* j-j
j
kurios sunku kitus mokyti,
tų butų duotas tikintiem- kvtojau, susimilk ant musų! brzvneva kleb., kun. Mali- dainas. Šiuo atveju vidiškio m
du
svki 10 v. vakaro. Maudvkles
j.
naujos kandidates
au
svk
„ * .
d
_
vakaciiu ir gal būt atdaros nuo 6 v. ryto
siems.
Vargo suspaustiems, draugų nauskas į Vaviurkius kleb. čiai gražiai pasilinksmino To vietoje daug naudingų
R
lig 9 v. vakaro. Pirtjs atda^
apleistiems, ar nepadavė kun. Juoz. Juknevičius į Šie me ačiū p. Skuodžiui, kursai žinių suteikė susirinkusiems
va
o^,«Vzar.a,ac.
1
1
TOS nUO 9 V. I^tO lig 12 V.
vietinis
p.
aptiekorius,
papa
čia surengė pirmą vakarą.
cijų mokslas prasidės 15
Evangelija. Luk. XVII. mums Dievas rankos, ar ne matyčius, kun. Paukšta
nakties. Pirmą dieną Velyšakojęs apie bites. Savo gy
11—19. — Anuomet, kad Je įpylė ramybės balsamo į mu Juščoldą kleb., kun. Gaudze- Pagiriai (Ukm. ap.). Mu va, aiškia kalba jis išparodė rugsėjo (naujo kalend.). , Į kų, Kalėdų, Sekminių prežus ėjo Jeruzolimon, ėjo per sų širdis ir neišvedė iš nelai vičius į Čiobiškį kleb., kun sų jaunimas papeiktinai ei ūkininkams bičių naudą, •i i •
ir tarnų darbas visai
Kraujalis į Pastovus kleb. giasi šventadieniais. Per
reikalaujama Ttrumpi...
gimi-i kybą
J
vidurį Samarijos ir Galilė mės?
draudžiamas.
skatino visus užsiimti biti
jos. O kad ėjo į nekurį mies Tos malonės musų dėkin kun. Kavaliauskas į Ostro- pamaldas nuolat jaunimo ninkyste ir pažadėjo šventa mo metrikai ir gydytojo paMinėtųjų įstaigų tarnams
telį, užbėgo dešimtis raupuo gumo reikalauja: jei jo ne žanus kleb., kun. M. Saro- kuopelė, dviejų suaugusiųjų dieniais savo darželyje su liudijimas apie akių sveiku
duodama 2 valandi pertrau
tų vyrų, kurie apsistojo išto parodysime, tai bus ženklas siek į Lydą kam., kun. Slvč- vyrų vedama, lošia cuker- teikti praktiškus apie bites mą
kos
Už pirmojo pusmečio . pietų pavalgyti ir t.t.. sulo. Ir pakėlė balsą, tardami kad netik esame jųjų never ka į Visų Šventųjų bažnyčią kais ir saldainiais ties pat patarimus,
supažindamas
sankalbo su darbdaviu.
į—Jėzau mokytojau, susimylėk ti, bet da neturime nei žino Vilniuje kam., Vyskupo ras bažnyčios
didžiųjų durų kiekvieną su naujų avilių mokslą reikia mokėti 20 rb.,
... ,už antrąjį - 25 rb. Pralai- Tarnaujantieji mažam
ant musų. Kuriuos pamatęs, niškųjų jausmų. T-ad su rau tinės sekretoriumi paskirtas Keista, jog čionai nieks iš
sąstatą,
su
bičių
papročiais,
kymas pensi^ne atsieina 15 čiai darbo dienomis privalo
tarė: Eikite, pasirodykite puotu Samaritonu duokim seminarijos profesorius kun. rimtesnių vyrų neperspėja
gyvenimu ir t.t.
|
I būti paliuosuojami nuo 9 v.
kunigams. Ir stojosi, kad Devui garbę ir garsiai dėko J. Steckevičius.
ir nepamokina tų neišmanė
lig 12 v. į mokyklas. Įsakvėjo, buvo apčvstyti. O vienas kim; išpažiukime, jog iš Die
lių, kurie ir patįs piktai daro
Marijampolė.
Konkursas.Imas
aptiekų nepaliečia.
<
jųjų, kad išvydo save esant vo rankų apturėjome^kiek
ir kitus piktina.—
Įstojamieji kvotimai Mari-Į
“Šaltinis”.
apčvstytu, sugrįžo didžiu bal vieną malonę ir palaimini
Musų miestelyje gėrimo
^ra,^a^. Inazijon šiemet po vakacijųl Mažeikiai, Šiaulių apsk.
su garbindamas Dievą.
Ir mą: mylėkime Jįjį ir ištiki
dievaičio įstaigos vis auga
puolė ant veido pas jo kojas, mai Jam tarnaukime, kad su
Neseniai Glebavičius įsteigė
kaVlklJ, sank™vl bus 1 ir 2 rugsėjo n. k. (19 ir Šiemet čia latvis atidaro
dėkodamas: o tas buvo Sa- Juomi amžinai galėtumėm
čia traktierių su visokiais ir keliolika ūkininkų gncių. 20 rugpiučio sen kal) KuJmiesto privatinę prekybos
Liduokiai (Ukm. pav.).
maritonas. O atsakydamas džiaugties. Nors musų svei
svaiginančiais gėralais. Žmo ^ltinera neiiV1tn-°;
ri kandidatė išlaikys tuos mokyklą. Kol kas atidaroma
Jėzus tarė:.Ar-gi ne dešim kata, pajiega, mokslas ir ga Musų miestelis nedidelis; tu nes noromis tą įstaigą lan Kilklenų aphnkeje vieto- kvotimug ig vigŲ mokslo da_ tik 3 klesos; 2 prirengiami ir
tis yra apčystytų? o devyni bumai nuo Dievo paeina, bet rime murinę bažnyčią; visi ko, savo pinigus praleidžia,
bet
v^Vhykų laipsniais 5 (penki), 1 specialinė. Bus mokoma
parapijonįs
lietuviai.
Lenkų
kaip
tankiai
juos
suvartojakur yra? Neatsirado, kursai
nuodus geria, tvirksta ir nešlnojo smėlio, ten kas b\is paliuosuota tais metais taipogi prancūzų ir vokiečių
sugrįžtų ir duotų garbę Die me biauriausiam tikslui? labai nedaug. Arti miestelio linksminasi. Vis tai tamsa metimenkai javai teužauga nuo mokesties už mokslą, kalbos, o norintiems ir angvui, tiktai tas vienas sveti Tiesa, nevienas/ ligos pris yra grafo Kasakausko dva daro
Nori
. . . ūkininkauja
,
.
. senobiš
., , Tečiaus kiekvienoj klesoį
Lietuvių kalba, kaip saras.
Taigi
tas
grapas,
mylė

paustas,
šaukiasi
prie
Dievo,
mos šalies. Ir tarė jam: Kel
kai,|et yra ir gerai pasitu- L.k yiena kandidat<j gali jai. ko tos mokyklos inspektokis, eik, nes tikėjimas tavo meldžia sugrąžinti sveika damas lietuvius, išrašė jiems Žagarė (Šiaulių pav.) nn į žmonių.
ai rasenj
minėtąjį konlcursą .Red rius, taipogi bus išguldoma
lenkišką
laikraštį
“
JutrzenŽmonės
čionai
nuo
senovės
tą,
daug
daro
prižadų
pasi

tave sveiku padarė.
įa s ai y i, į mo s us kajaujarnas kvotimams pro- norintiems.
taisyti, bet, kuomet Augš ka”. Dėlei grapo duosnumo tvirtai gyvena. Paskutiniu
savo neleidžia, nors ir
d
.2
,.U
-r ***_ *
j gramas yra įšspauzdmtas TT _
.
čiausiasis išklauso maldas ir didesni sodžiai, kaip antai: laiku ir jų apšvietimas ima
Labai madoje yra ^vgelėj/ <<Ma^jampolė8| Varšuva, šiemet pabaigė
prašymus išpildo, jo geri Juknonjs, Juodžiunai, But- žymiai kilti, daugelis-skaito
ar krikštynos, ar Pa Lietuvių Progimnazijos at- Varšuvos
konservatorijos
NEDĖKINGUMAS.
prižadai išnyksta ir jis vėl, kiškiai, Nuotekos, Slabada, laikraščius. Buvo atsiradę kasv os, ar vestuves, alų
ge- .v , .
mokslą
šie
lietuviai:
J. Ben. - / ,.
,.
y
sisaukimas į visuomenę 99
kaip šuo grįžta prie savo Paškonįs, Sežminiškiai, gal kurstytojų, ėmusių brukti na
p kelias dienas. Dabar,
oravičius iš Marijampolės
m.
dar ir kiti, gauna “Jutrzen- visiems priešingus bažnv gal, |irs kiti laikai. Mat,
vėmalo
ir
kaip
tie
nedėkin

vargonų klesą ir Julius Štar
Kaip tikėjimas taip ir pro
ką” veltui. Lenkų pas mus čiai laikraščius, bet žagarie- 3a s us atvažiavo kunigas,
gieji
raupuoti
negrįžta
pa
Vilkaviškis (Suv. gub.).[ka, kuris gavo diplomą mutas reikalauja dėkingumo už
visai mažai, taigi lietuviai čiai greitai nuo jų atližo, c u m
garbinti
Dievą.
matyt, bus šviesos iri 12 rugpiučio (30 liepos) bus zikos mokytojo bei vargoniapturėtas malones. Tečiaus
mažai ką iš “Jutrzenkos” matyti kaipo geri katalikai įlaiv
Bijokimėsi,
kad
už
savo
ės šalininkas. Prive- čia rodomi ūkio įrankiai, tai- įlinko.
nedėkingumas, nors visų pa
;eaupranta. Jei musų grapui ir šviesus vyrai, greitai per dus
nedėkingybes
Dievo
rūsty

t____
v__ 7
Atikus xprįe pirmos Ko- pogi____
bus ___
arklių
bandymai,
smerktas, labai yra papras
tikrai rupi žmonių apšvieta, manė jų monus. Užtat kata mnniLs, tuos vaikus ir jų kuriuos galės atsivesti ūki- Palengvinimai. S. Z. T.”
bės
ant
savęs
neužtrauktum
tas tarpe žmonių. Kada pa
todėl jis neišrašė supranta likiški laikraščiai vis dau ėvus.l kurie norėjo, įrašė ninkai, norintieji gauti doka(^ PnisV vyriausybė
gelbos reikalaujame, krei- ir nuo šiolaik Jam ištikimai mų ir žmonių mylimų laik
giau
atranda
skaitytojų
po
S.
įlaiv/lšn ir per pamokslą I vanų. Įrankiai bus sudėti
įstatymą, kupiamėsi prie tų, kurie ją iki galui tamaukim.
raščių: “Šaltinio”, “Vieny- Žagarės apylinkę.
au prainė žmonėms, kad Vilkaviškio dvare, kurio lau riuo panaikinama neseniai
mums suteikti galėtų; bet,
ies” “Spindulio”. Visi tie
iautųsBlų gėrę, kad fintus kuose bus taipogi ir bandv- įleistas uždraudimas gaben
po apturėjimui geradarybės,
Reikalingas
aikraščiai yra pigesni, žmo Rokiškis (Ežerėnų pav.). už gerulio pasilinksmini- mai. Nedėldienyje bus ku-U’ Prusuosna iš Rusijos
kaip mažai atsiranda tokių, Vargonininkas, mokąs gri nėms suprantamesni ir ją la- 7 liepos pasimirė visos apy
mo, km® ir laikraščių skai- meliukų ir arklių paroda. I paukštis, mėsą, sviestą, kiau
kurie už ją atsidėkojai Kad gališkai giedoti ir chorą ves 3iau mylimi.
Abejoju, ar linkės žinomas ir gerbiamas ;ymo. ] ifck, Dieve, jam čia Dovana? galės gauti 1 metų šjnūis ir t.t. Dabar visa tai
tas nedėkingumas atsitiktų ti. Atsišaukti:
grapo lenkystė kibs prie Antanas Mainelis. Baudžia as |iuf- lpasekmiugai pasi- kumeliukai ir 3—5 metų dri-1leidžiama vežti per sieną,
liktai santikiuose su svietu,
Rev. 8. Dysza,
žmonių. Tai kam-gi platina vai panaikinus buvo pirmuo i arbjioti 1
11-^ •
liw>ntoi
ju T?nVižVin Trola/Uoiio
tai da nebūtų taip bloga, bet
mo
1n
XXI-1
929 Erie avė..

Tryliktoji Nedelia
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Iš Lietuvos.

O

DRANGAS

kiek perdaug spalvuotas, n<
bet jau gal toks žmonelėms m
labiau tinka. Po pamaldų p
nuėjau arbatinės pažiūrėtų, st
Tvarka gražiausia, ant šie- p;
uos keletas piešinių: “ką di
duoda rūgis blaivam ir gir- ji
tuokliui”, čia vėl biblioteko- F
je esamųjų knygų sąrašas. b
Aplankiau ir Obelių ūkio P
mokyklą; gerėties vien tik ši
reikia kokią gražią vietą, ko- ji
kius puikius rūmus grovas ei
’rzezdzieckis yra pavedęs “
mokyklai. Daugiau mums to k
<ių ponų! Grovas Przezdziec k
kis, kaip girdėjau, ne tik st
Obeliuose išlaikąs mokyklą, k
bet ir visoje apylinkėje daug b
gero darąs, kaip va: Rokiš- Ę
kio parapijoje Lukštuose d
davęs kunigui gyventi žemę, ū
bažnyčią gi savo lėšomis sta- k
tąs, Rokiškyje našlaičiams e
priegįaudą užlaikąs, betur- P
čius šelpiąs, su ūkininkais 11
irgi nesididžiuodamas mėgs- F
tąs pasikalbėti, patarimus F
duoti, net lankąs tuos ūki- s
ninkus, kurie sumaniau ūkį c
veda. Nors svetimtautis, bet N
koks tai gražus paveizdas, t
jums, ištautėję Lietuvos ba- a
j orai!
£
Mergaičių ūkio mokyk- į
los rūmai, kaip jau sakiau, L
gražus dideli, dideliame sod- į
ne, prie ežero. Vidui mokyk- £
la labai ruiminga; čia drauge į
užlaikoma ir internatas; h
kambariai šviesus, gražus, L
gerai vėdinami, didelės mokūrimuisi salės. Žinoma, tu-L
rint tokius ruimingus na- f
mus, visa galima padaryti ir ]
sunku su tokiu internatu Ivginties kitų musų mokyklų
5 internatams. Obelių ūkio
> mokykloje, kiek girdėjau, ru P
• pinamos suteikti mokinėms !
ne tik reikalingų mokslo ži- :
> nių, bet ir ypatingą domą
3 kreipiama į auklėjimą, brido
- lavininaos, kam pilnai tikėti
galima, nes mokytojos —
■ žmonos augštos dėros, ir pil- :
' nai savo pašaukimui atsida3 vusios. Verta lietuviams tė
vams, kurie, vietoje kraičio,
5 norėtų savo dukterims su- teikti apšvietimą, neužmiršį ti taip pavyzdingos Obelių
3 mergaičių ūko mokyklos,
i
A. + A.
Juozas Kazakauskis.
Į Liepos 20 d. Rygoje mirė
1 nuo karbunkulo voties, po
2 dviejų nenusisekusiųjų ope) racijų a. a. Juozas Kazakaus
3 kis, Panev. ap. dvarininkas.
3 Velionis buvo ilgą laiką Pa' nevėžio savvtarpės paskolos
r draugijos pirmininku, Pane’ vėžio ūkio parodų komiteto
2 pirmininku ir taikos garbės
t teisėju. Visas tas pareigas a.
" a. velionis pildė sąžiningai.
3 A. a. Kazakauskis, kad ir
' lenkas buvo, tečiau prielan
kus lietuviams, gerai mokėjo
lietuvių kalbą ir rašinėjo net
į lietuvių laikraščius. Buvo
j ir musų “Vilties” korespon_ dentu ir dažnai mums rašinė
jo. Baigė mokslus Pulavuose. Mirė teturėdamas vos 47
■. metus. Paliko žmoną našlę
- ir trejetą vaikų. Lavonas mi
o rusioj o liepos 23 d. pervežtas
- iš Rygos per Panevėžį į vė,i lionės Levenies dvarą, liepos
a 25 d. bus palaidotas giminės
•: kapuose Nurkanuose. Amžii- ną atilsį geram Lietuvos pis liečiui!
’s
*
,
r
V

k

11

tuo kalnu rūpinas ir nori jį
visą tautos savastin išpirkti.
“N. L. C.” praneša, kad da
bar už ūžėj imą Rambvno kai
nan nustatyta
mokestis: 10
v
feningių. Įėjimo korteles
parduoda čia-pat gyvenąs
ūkininkas Staklys. Mat, lankytojų padaroma vis šiokietokie nuostoliai, tai nutrvpia kalną, sutrypia sodintuosius medelius ir t.t. Gi
kalno išlaikymas ir pagraž3nimas daug pinigą reikalau
ja, imamieji už įnėjimą pi
nigai ir bus apverčiami tam
[tikslui. “N. L. C.” ragina,
kad niekas “dėl to trečioko”
neatsisakytu Rambyna kin
kyti.
Statys

teatrą

'
‘

alaus. Kažin ar ateis laikas
kada ir jiejie susipras.
Oras labai sausas ir labai
šilta šiomis dienomis.
Tetervinų Ludė.

r
\
j
t
g
č
\

į

Vilniuje. (

Šiomis dienomis pas notarą
Serdiukovą surašyta sutar
tis naujos statymo bendro- •
vės: “Korvin-Milevski, Bohdanovič, Zavadzki ir B-vė”;
bendrovė turinti pamatinio
kapitolo 200.000 rublių. Pirmasai naujos bendrovės dar- ’
bas busiąs pastatymas nuo- ’
latinio teatro 700—800 žmo
nių.
v
“Viltis”.
(Kauno pav.). Žy :
dai baigia paimti dvarus nuo i
mon. Mažai teturime, kad sa :
vininkas valdytų pats dvarą.
Stebėtina, kad dvarininkai
ir mūsiškiai lietuviai negali
valdyti, o žydas pragyvena.
Apie draugijas nėra ko kal
bėti. Kai-kurie vyrai prisi
dėtų, bet vargingai gyven
dami, negali. Kun. A. Lukša
ragino, kad steigtų draugiją
bet niekais visi raginimai
nuėjo. Krakiuose vienas lie
tuvis turi krautuvę, visos
kitos žydų rankose.
Krakiai

Gaščiunai (Šiaulių pav.).
' Jau penki metai, kaip so
džius Vanagai išsiskirstė į
vienasėdi jas. Šį pavasarį koI misija atsiuntė kaikuriuos
' žemdirbystės įrankius k. t.
Jplugus, plaunamąją mašiną,
grėbiamąją ir kt. taip-pat ir
veislinį bulių. Tuo visu gali
naudoties ūkininkai už men
ką atlyginimą.
Pradžioje
• liepos mėnesio atvyko ir a5 gronomas, kuris norintiems
be jokio užmokesnio dalija
’ žemę į devynius laukus ir
' duoda visokius patarimus
5 apie vaišnamį ir t.t. Deja tik
d tai, kad mažai kas naudoja' si tuo, mažai kas klausia pa■ tarimų it pildo juos. Pasiū
lius išdalyti lauką į daugi au’ kį, mažne visi atsisakė: bijo,
' kad neuždėtų kokių naujų
• mokesčių. Negelbėjo nei kle' bono paaiškinimas iš sakyk• los.
Paminėsiu da, kad visi
M kaimai Gaščiunų parapijos,*
' išskyrus Gedrainius, išsi
skirstė į vienkiemius.
r
i
Eržvilkas (Res. pav.). Vi- siškai silpnučiai gyvuoja
i vietinė vartotojų krautuvė,
r Na ir kaip gali gyvuoti? Ve
dėjo tikro nėra, valdyba-gi
r irgi tuomi nesirūpina. Kasš gi kaltas? Kalta valdyba,
> kalti ir valstiečiai, nes nieko
i patįs nežiūri, arba bijo žius rėti, kad neužrustinus valdv
ž bos. Kaip-gi prieštarausi
i. valdybos nariui ?... Daugei lis pasipiktinę visa tąja be
tvarke, kuri viešpatauja
krautuvėje. Ydant tas visas
II kalbas prašalinus, tiktai ir
tegaliu patarti revizijos koNaujos dėžutės. Vilniuje,
‘
misijai padaryti nors vieną
kai-kur iškabinta naujos pač
s Į reviziją ir, sušaukus visuoto dėžutės laiškams įmesti.
a tiną susirinkimą, tą viską
Jos taip sutaisytos, kad iš jų
a aptarti, nes ligi šio laiko tenegalėtų niekas išimti laiškų
a pasikakinta viena revizija
nei atlipinti markių.
‘‘ metus, kuomet reikia duoti
Naujieji fivenčionįs. Nauapyskaitą. Čia-gi randama
juose Švenčionyse yra varto‘‘ žmonių gana veiklių.
tojų draugijos sankrova. Iš
nl
“Liet. Uk.”.
kaba parašyta trimis kalbo-| tikra tuo pačiu variu drau
•
1 —i- u„4...u,, | crna. su d-ru Gffa'laičiu

SO. BOSTON,

MASS.

Pas mus neseniai lankėsi
svečias — p. Vanagaitis. Jis
laikė savo prakalbą 19 rug
piučio, bažnytinėje salėje.
Kalbėjo apie Prūsų lietuvių
santykius.
Dasižinojome,
kad Prūsų Lietuvoje esama
namaža musų brolių ir esa
ma dideliausiame ištautėjimo pavojuje. Abelnai išgir
dome daug ką naujo. Gra
žiai anipieštas jų likimo pa
veikslas net mus sugraudi
no. Bet iš kitos pusės turime
pasidžiaugti iš to, kad Prūsų
lietuviai turi tokius veikė
jus, kaip p. Vanagaitis. Ti
kimės, kad jo leidžiamas
tautiškas laikraštis “Bvruv
tė” atgaivįs Prūsų Lietuvą,
taip kaip “Aušra” atgaivino
didžiąją Lietuvą.
Reikia apgailestauti, kad
tasai gražus vakaras užsi
baigė skandalu, sukeltu so
čij alistų. Koks-ne-koks p.
Augunas iš Brooklyno, ga
vęs balsą prabilti siuvėjų
unijos reikale, išėjo iš ribų.
Vietinis klebonas, negalėda
mas toleruoti bažnytinėje sa
Įėję platinimo „nuomonių,
priešingų katalikų mokslui,
kalbėtoją sustabdė. Iš tos
priežasties socijalistai sukė
lė didelį triukšmą, kad pri
reikėjo policijos intervenci
jos saukties. Yra tai labai
liūdna, kad lietuviusr vien
poliemonai gali tvarkos iš
mokyti. Tečiaus socijalistų
tikslas atsiektas. Jie pana
šius skandalėlius mėgsta ir
jais didžiuojasi.' Žiūrėkite,
sako, socijalistų taip maža,
o kiek jie triukšmo sugeba
padaryti. “Byrūtei” užsira
šyti jie ir pusantro dolerio
neturėjo, o pamatyt skan
dalą, tai ir penkių dolerių už
tikietą nesigailėtų, kaip ra
šo “Keleivis” (No. 34). Did
vyriai!
Bastenis.

So. Bostone gyvena vienas
plačiai žinomas tvarkos ga
dintojas ir visokių nesutiki
mų sėjikas J. Ad... Dabar
jis ir vėl pradėjo labai darbuoties. Progą tam jo ne
lemtam darbui suteikė atva
žiavimas į Ameriką ‘Saulės’
delegatų: kunigo Tumo ir
kun. Olšausko. Šv. Petro ir
Į’ovilo taippat šv. Kazimie
ro draugijos mitinguose jis
agitavo priešai tuos gerbia
muosius svečius ir prieš jų
atstovaujamą
“Saulės”
draugiją, kuri rūpinasi lietu
vių švietimu. Ir ne dyvai?
J. Ad... yra tamsus žmo
gus, jokių laikraščių neskai-

net anglų patriotizmu. Pats- jo kalba ir keletas išsirašė Kareivių draugijos, lietuvių tautinį kongresų Londone. mas vėl pradeda užmiršti leistuvystės namus 20 metų
vardas pakilo gana augštai, Didelį jis įpudį padarė tarp savo kalbos, mergaitės daž vokietaitės. Italijonas paža
gi jau ėjimas ant lietuviškų laikraštį “Birutę”.
pamokinimų vaikeliams reiš Pasak p. Vanagaičio, Prū už kų reik pripažinti garbę Londono lieuivių, kalbėda nai dainuoja svetimas dai dėjimu vesti, suviliojo mer
kė, kad jie esti lietuviais, o sų Lietuvoje esant netoliesia šv. Kazimiero Kareivių drau mas kokiu tikslu atvykęs į nas. Visi be skirtumo ėmė ginų, jų sužagė, o paskui
mokslas skynė kelių tolyn 500,000 lietuvių nors val gijos viršininkams įr lygiai Londonu ii aiškindamas, gerti degtinę. Lietuviškų pa pardavė į paleistuvystės na
kaip yra svarbu supažin mokslų mažai girdime ir tai mus.
dėl lietuviško jų susiprati džios apskaita suranda jų visiems sųnariams.
dinti lietuvius su kitomis svetimoje parapijoje. Visa
ne-kų daugiau už 100.000.
mo.
K. Vencius.
Užgriuvo kasyklos.
Dienų 20 rugp. atsibu Visi jie gana gerai pasituri
tautomis, o ypač užsieniuo me sodžiuje lietuviai neturi Hibbing, Minu. Čionykšse, kur dan lietuvių mažai me lietuviško mokytojaus, o čiose geležinės rudos kasyk
vo viešas vaikų egzaminas. ir kultūroje pakilę: analfa
HAVERHĮLL, MASS.
tepažįsta.
jis čia labai mums reikalin lose užgriuvo uolos ant dir
Atsakinėjo iš katekizmo, iš betų visai nėra. Tečiaus jau
lietuviškos gramatikos, kal nimas ėsųs ištvirkęs ir apart Čia ėjo ginčai visus metus Ypačiai / jis' nudžiugino gas ir naudingas butų. busių darbininkų. Užmušta
kalbėdamas Mums nereikia mokytojo su 3 darbininkai. Iš syk manė,
bėjo eiles, ir tapo skaityti lėbavimo ir fanatiško prie tarp bedievių ir katalikų. klausytoj ūs,
laiškai savarankiškai vaikų kaizerio prisirišimo, kitokių Įdomiausia, kad tuos ginčus apie daly V ivimų lietuvių Či dideliu mokslu, užtektų pra jog užmušta mažiausiai 15
lietuviškoje kalboje rašyti. idealų nepažįstus.
užbaigė žydų rabinas. Buvo kagoje (įmerikoniškai-tau- dinio, bile tiktai galėtų mu darbininkų, bet pasirodė, jog
Viskas žmones labai užganė Liūdnas vaizdelis. Tečiaus šitaip. Pernai, apvaikščio tiškoje šventėje, kur lietu sų vaikus išmokyti skaityti žuvo tik trįs. Kūnus jų iš
dino. Vaikeliai matomai nori p. Vanagaitis nenustoja vil jant mūšio ties Žalgiriu su viai pasižymėjo senobiškais ir rašyti.
olos jau laukan ištraukė.
mylėti savo kalbų, o tėvai iš* ties ir karštai darbuojaąį. kaktuves, vienas kalbėtojas kunigaikščių ir karžygių
Reikalaujama apsunkinimo
to džiaugiasi. Tik nekuriems Mat, kad nors metus — ki iš Bostono savo prakalboje drabužiais ir dainomis.
laisvamaniams netiko, kad tus palaikius “Birutės” gy pasakė, buk Jėzus turėjęs Pabaigoje 2 vyru perėjo
ateivystės.
imt egzamino vaikai buvo vybę, o paskui viskas paleng- brolius ir seseris, todėl ir nusiėmę kepures per publi
Kongresui ir senatui pa
klausiami ir katekizmo, nes vėl persikeis. Pasisekimo neesųs jokiu Dievu. Nuo to kų, ir surinko aukų apie 12
duoti nauji reikalavimai ap
jiems baugu buvo girdėti, darbščiam tėvynainiui 1
laiko tarp haverhilliečių da rub. 50 k. Aukos skiriamos
sunkinimo ateivystės. Sulyg
kad vaikai daugiaus už juos
Vietinis. rėsi nuolatiniai ginčai. Vieni Informacijos Biurui. Di
to reikalavimo: reikia neį
Sustabdė naujų gydymą.
žino apie Dievų ir religijų.
džios
padėkos
verta
vieti

sakė, kad Jėzus turėjo bro
leisti ateivių virš 16 metų ne
Tacoma,
Wash.,
areštuota
Dienų 27 rugpiučio vaikai,
niam
klebonui
kun.
K.
Ma

lius ir seseris, kiti — kad ne.
mokančių skaityti, kiekvie
daktaras
Linda
Hazzard,
ku

kurie prisirengė ir turi jau
tulaičiui
už
surengimų
to

HAVERHĮLL, MASS.
Galop išėjo ginčai tarp A.
nas ateivy s turi turėti ma
ris
pradėjo
praktikuoti
nau

atsakantį supratimų, bus pri
kių
prakalbų
ir
Gabriui
už
žiausiai 25 dol. pinigų. Apie
Keuličiaus ir T. Kašėtos.
leisti prie pirmos šv. Komu Lietuvių šiatne miestelyje Keuličius sudėjo lajžybas iš pamokinimų mus lietuvių. jų gydymo systemų. Jisai leidimų merginų virš 20 me
gydo badavimu, ir jau dauge tų, be tėvų atkakančių, gali
nijos. Bus tai diena jiems iš pusėtinas būrelis, skaitoma penkių dolerių su Kašėta,
kilminga ir minėtina. Tų iki 800. Iš dirbtuvių dau kad Jėzus neturėjo jokių tik Londonan. Pas mus buto lį išgydęs, ypač sergančius spręsti tik darbo ministeris,
dienų jie vieni įsirašys į rą giausia yra čeverykinių, prie rų brolių nei seserų. Sutarta parapijos pusmetininis su skilvio liga. Už gydymų im prie kurio kiekviena mergi
BROCKTON, MASS.
sirinkimas. Parapijos klebo davęs $1.00. Bet staigu vie
to da dvi skribelinės, skurų
ieškoti
teisybės
pas
žydų
, Čionykščiai lietuviai kas žančių, kiti į škaplierius.
nas kun. Matulaits pranešė nas iš pacientų pasimirė, — na, atkakusi Amerikos uosdirbtuvė, popierinė ir kito
Pereitam
Ketverge
atsi

kart matomai tampa turtin
parapijo tai buvo tūla Anglijos paval tan, turi su prašymu kreipkių mažesnių dirbtuvių. Lie rabinų. Išrinkta du vyru susirinkusiems
lankė
pas
mumis
p.
Vana

nueiti pas žydų: S. Dzingeletiesi.
gesniais. Visose pakampėse
gaitis, užkviestas draugijos tuviai daugiausiai dirba če- vičių ir M. Kaziukevičių. ninis, jog greitu laiku pradės dinė Claire Williamson. Dak
ir viduje Montello nuolat
Ekspliozija.
šv. Kazimiero. Laikė gražių verykų, skrybėlių ir skūrų Vyrai nuėjo pas rabinų ir Statyti naujų bažnyčių, ku tarai rado, kad ji pasimirė iš
verda darbas apie statymų
rios
čia
lietuviai
jau
seniai
Dirbtuvėse
bado. Dabar Hazzard yra Joliet, III.
prakalbų apie lietuvius mažo dirbtuvėse. Uždarbiai neblo paklausė, ar Jėzus ištiesų
namų. Per paskutinius du
laukia.
Sulig
parodyta
ap

gi,
o
ypač
čeverykinėse,
kur
Illinois
Steel
Co.
18 rugpjū
skundžiamas už nužudymų
metu pastatyta apie 20 na joj* Lietuvoj’, ir priežastis galima uždirbti į dienų nuo turėjo tikrus brolius ir sese skaita naujai bažnyčiai pa
čio dienų atsitiko smarki exjų ištautėjimo. Graži prakal
Į tų klausimų rabinas statyti prisieis išleisti 33,000 merginos, su tikslu gauti jos
mų, iš kurių kiti taip dideli,
$1.50
iki
$4.60,
o kartais įr ris.
ba padarė malonų įspūdį.
atsakė, jog Jėzus neturėjo rbl.; 11 tūkstančių rublių tėvų paliktinį turtų. Bet jis pliozija. Užmušta keturi dar
kad talpina 12 ir daugiaus
daugiau
uždirba
tie,
kurie
Žmonės išklausę prakalbos,
jokių tikrų brolių nei seserų, jau surinkta; jie išeisiu pir vėsius bylų iki galui, nes jis bininkai, mirtinai sužeisti ke
šeimynų. “Cicilikai”, nors
išmokę
geresnius
darbus.
geidė šelpti tuos savo brolius
ir dar pridųrė, jog toks žmo mais Statymo metais. Padi tikįs, kad daktarai pavydi jo turi, o devyni turi sulaužy
teorijoj’ (pagal savo moks
Darbai
vasaros
laike,
kaip
ir
tus sųnarius. Sienos dirbtu
lietuvius. “Birutės” laikraš
gus, kursai tvirtino kitaip, dinti parapijos ištekliams gydymo systemai.
lo) nepripažįsta i savasties,
kiekvienų
metų,
buvo
suma

vių nukrypo vidurin, o stogų
neatsilieka praktikoje nuo tį daugumas užsirašė.
klebonas parapijonų tarpe Kiek duoda Tafto karvė. expliozijos smarkumas su
žėję, vienok dabartiniais lai  esųs didelis kvailys.
kitų, taip kad savo tarpe Dienų 26 rugp. atsibuvo kais jau eina vidutiniai ir ti Po to atsitikimo musų ci parankiojo aukas, dosnus Milwaukee, \Vis., yra ren visu numetė.
turėtų būt tikrais papiktin- sužiedojimas p. J. Vaičiūno kima, kad vėliaus bus darbo cilikai nustojo tikėti Bosto žmonės sumetė suvjršum giama pienininkų paroda,
no kalbėtojui ir dabar eina į 3,000 rbl. Seniau dar buvo kurion būsianti atvesta ir Šunų vežime nori žemę ap
tojais ir atskalūnais. Vienok (vieno iš giedorių bažnytinio pakaktinai.
choro
ir
brolio
klieriko
Jero

keliauti.
jų nieks nepeikia, lig pripa
parapijai pranešta, jog 700 prezidento Tafto karvė. Kar
Iš pašelpinių draugijų — bažnyčių — ir meldžiasi.
nimo
V.)
su
Mare
MenkeviJ. Truska. svarų žada paskolinti para vė turi vardų “Paulina Way- Superior, Wis. Šunų veži
žindami, kad jų mokslas gy
čia gyvuoja: Šv. Kazimiero
čiute.
Šliubas
nepaprastai
venime netikęs.
pijai 2 metams vyskupo se ne”. Vienas iš vietinių pie me čia atkeliavo William
Kareivių, Šv. Juozapo, Ukėgražiai
atsibuvo.
Bažnytėlė
Pavasaryje darbai čionykš
kretorius. Parapija nemato nininkų padarė su preziden Brown. Jis tokiame vežime
sų Gedimino Kliubas ir Švč.
Į
tapo
gražiai
apdabinta,
cho

NEWARK, N. J.
čiose šušapėse ėjo prasčiau
didelio vargo su sumanytą tu kontraktų pardavinėti užsimanė apkeliauti aplink
Panelės Marijos Neperstoras
giedojo
“
Veni
Creator
”
kaip kitus metus, taip kad
jančios Pagelbos moterių Rugpiučio 20 d. susidarė ja statyti bažnyčia ir nesi svečiams šitos karvės pienų. žemę. Už tų nuo St. Johns
daug' žmonių išvažiavo į ir kitus gražius kųsnelius: draugija. Pirmutinė, šv. Ka Čia blaivininkų draugija. Įsi gaili jai aukų. Susirinkimas Už kvortų būsiu imama po Sport Kliubo turi gauti 10,krajų, kiti išleido savo pa Klierikas gražiai prakalbėjo zimiero Kareivųi Draugija, rašė vienu sykiu 60 narių. buvo ramus ir padorus. Ne 50 centų. Kadangi karvė duo 000 dol. Kelionę turi atlikti į
čias, kad palengvėtų užlai- į jaunavedžius. — Jaunave yra seniausia (organizuota Draugijos įsteigėju yra kun. buvo nei vieno įgėrusio. Pa da po 16 galionų ant dienos, penkis metus. Savo kelionėn
✓kymas šeimynos. Tarp kitų džiai vakare vaišino pas save pradžioje 1900 m.) ir stovis
M. Petrauskas, kursai pasi rapij onįs ramiai ir aiškiai todėl bus paimta po $5. už iš St. Johns (NewfoundTanišvažiavo: Ip Kauno gub., svečius, kur ant valandos at jos gana geras: sųnarių turi
liko jos pirmininku. Vice pasitarė ir pasikalbėjo apie galionų, o iš viso karvė pel de) tuoj po Kalėdų 1906 m.
Telšių apskričio: Domikas, silankė ir klebonas. Šokių 180, pinigų kasoje be ne prezidentu tapo išrinktas savo reikalus.
jis iškeliavo, dabar reikia
nys $80 ant dienos.
Vaizgila, Jeronimas Urbo nebuvo, ir iškilmingo priė daugio 3.000 dolerių. Ši drau Jonas Vaitiekūnas, sekreto
nuvažiuoti jau tik nuo Supe
Valdžios sūris.
nas, Felicijonas Mitkus su mimo nenužemino girtuo- gija, turinti keletu gerų darb riais: Jurgis Brazauskas ir Stevenston (Škotijoje).
Tai yra labai gražus mies Žemdirbystės departamen rior, Wis. į St. Johns. Laiko
pačia ir vaikais, Juzefą Stri- klybė.
lieka jam dar iki Kalėdų. Ve
Kunvidas. štų narių, surengė keletu pa Ona Mikliušiutė< kasininku tas, pačiame pajūryje. Lie
pinienė su vaikais, Rozalija
tas apsteliavo Appletone žimų jo velka penki siberiški
sėkmingų prakalbų, turi nu
Ona Daukšiene.
tuvių čia yra apie 27 šeimy miestelyj (Wis.) padaryti
Stankienė su vaikais, Barbo
sisamdžius salę, kur žiemos Ilgiausių metų naudingai nos ir du sykiu tiek nevedu
šunes.
ra Zustinienė
su
motina
ir
sūrį,
kurį
suspausti
ims
10
I
laike nedėldieniais po pietų draugijai.
sių. Lietuviai dirba geležų dienų. Sūris sversiųs 6 to Automobiliai Amerikoj.
LČWELL, MASS.
vaikais, Adolfina Vaitkienė
surengdavo skaitymus Lie
pabrike. Pelnas butų neblo nus, ir jį dirba ant plokščio 1899 metuose Amerikoj
su motina ir vaikais, Apoli Atsilankė ir pas mus p tuvos istorijos ir taip kito
naras Dambrauskis su pačia Vanagaitis, Prūsų lietuvių kių naudingų raštų ir žinių WILKES-BARRE, PA. gas, tik vargas, kad dauge vežimo. Darbo laiku valdžia automobilių padirbta tik už
lis musų brolių viskų pra nusamdė fotografus, kurie 5 milijonus dolerių, o 1909
ir vaikais; — į Šiaulių aps atstovas. 21 d. rugpiučio ta iš laikraščių; prie to, da buvo
Ateinantis
panedėlis
tai
geria.
m. padirbta jų už 195 mili
kritį: Ona Kazlauskienė su po sušauktas susirinkimas kiekviename
susirinkime nepaprasta diena šio miesto Neseniai buvo vieno lietu turės nuimti 50,000 paveiks jonus dolerių. 1899 padirbta
vaikais, — į Ukmergės — pobažnytinėje salėje. Suėjo laikytos prakalbos apie mei
lietuviams: bažnyčios paš vio — Juozo Andrulaičio lėlių, parodančių, kaip dir- Amerikoj 3721 automobiliai,
Gasparas Švelnius. Į Vil apie 200 žmonių. P. Vanagai lę tėvynės, apšvietų, nau
basi sūris. Tas sūris ir pa
niaus gub.: Vincas Barščevi- tis kalbėjo labai užimančiai dingumų mokslo, naudingu ventinimas. Nors kai-kurie laidotuvės. Kol nebuvo deg veikslai bus nugabenti Wa- o 1909 m. jau 127,289. Dau
čius su pačia ir vaikais, An apie pusantros valandos. Ma mų draugijų, dorus apsiė daiktai neišbaigti dėlei kon- tinės, nebuvo nei giesminin shingtonan. Valdžiai reikia giausiai automobilių padirb
tanas Joseliunas ir Stasys tytis jame aiškiai pastaty mus tarp savęs ir t.t. Šie su traktoriaus kaltės, bet atidė kų, o atsiradus degtinės ir turėti informacijos,'kaip da ta Michigano valstijoj. Iš vi
so Amerikoj yra 361 automo
Palitavičius. Į Gardino gub. tas siekis, metodiškas, sta sirinkimai atnešė didelę nau ti ant toliaus nebegalima. alučio, prisirado ir giesmi romi sūriai.
%
Rengiama didelė iškilmė ninku.
bilių dirbtuvė.
Petras Miliauskas su pačia. čiai vokiškas įrankių parin doj neužilgo laiko nuo pra
Parodoje dalyvaus visos vie Smaugia degtinė musų Gelžkelis nebepriima mergi
— Bet visgi daug daugiaus kimas, bet kas įstabiausia — džios tų susirinkimų pradėjo
Nebus kandidatu.
*
nų.
atvažiavo žmonių iš Lietu karštas patrijotizmas. Lie organizuoties ir įviko Ukėsų tinės draugijos ir nemažai brolius svetimoje šalyje
Pittsburg, 22 rugp. — Bu
pribus iš aplinkinių mieste
vos. Darbai pradėjo geriau tuvos atgijimas, girdi, prasi Gedimino Kliubas, Švč. Pa
Southern Pacific gelžke vusis prezidentas Roosevelt
Sofeiskos
(Mogilevo
gb.)
lių. Paroda prasidės apie 9
eiti. Darbininkai tikisi gerai dėjo Prūsų Lietuvoje. Ten neles Marijos Neperstojanūsų lietuviai, buvo čia la- lis nuo ateinančio mėnesio rašo laiškų “Pittsburg Leavalandų išryto. Po pašventį
uždirbsiu, nes ir kaina ant gimė “Aušra”, “Varpas”, čios Pagelbos moterių drau
apskelbė nebepriimsiųs tar- der” redaktoriui A. P. Moonimui bažnyčios, vakare, yra i tamsus. Juos pradėjo
šušių (batų) pakilsianti.
“Ūkininkas”. Iš ten, užėjus gija ir dainorių Nemuno Cho surengta svečiams teatras ir iesti kun. P. Kavaliaus- nystėn merginų už klerkus rui, kad jis neapsiimsiųs būt
Kun vidas. baisiam Maskolių persekio ras, kuris savo tėvynės dai koncertas. Žymiausi artistai
kursai buvo perkeltas ir stenografes. Aiškinasi tuo, kandidatu į prezidentus 1912
sų parapijon. Šiam uo- jog kaip tik jos pramoksta ir metuos, nors daugelis mano,
jimui, buvo gabenama tūks nomis jau daug kartų suju vaidįs ‘ ‘ Katriutę ’ b Lietuvis
darbininkui begyve- pradeda būti naudingos, tuo jog republikonų partija jį
Šio meto vasarų du klieri tančiai lietuviškų raštų... dino užšalusių širdį nevieno magikas svaidys boles. Wilt musų parapijoje ir mu- jaus ir išeina už vyro.
kai: Jeronimas Vaičiūnas ir Lietuvai merdint po meškos lietuvio ir lietuvaitės prie kes-Barre’o ir Pittstono supaskirs.
ietuvių
tarpe
tamsa
ėmė
Pranas Virmauskis gražiai letena, iš Prūsų Lietuvos at meilės tėvynės Lietuvos.
sni
vienyti bažn. chorai dainuos
Ir po mirčiai nekenčia.
Dovana.
pasidarbavo Brocktone mo plaukdavo šviesos spindu Dauguma sųnarių šv. Ka parinktąsias dainas. Publika n ti;, sumažėjo keiksmai,
žodžiavimai; visi liovėsi Hartford, Conn. Ant čio New York, 21 rugp. —
kant lietuvių vaikelius Mo lys. Dabar, girdi, atgavus zimiero Kareivių draugijos tupės pųogų pamatyti dabar
sekretorius
i degtinę.
Jaunimas nykščių baltveidžių kapinių, Rockefellerio
kė katekizmo, lietuviško skai spaudos laisvę, Didžioji Lie turi kareiviškas drapanas ir tinius Liėtuyos šokius: Klum
kapuoste
buvusio
•
Amerikos
pranešė, kad milijonierius
tymo ir rašymo, lietuviškos tuva turi gražių progų atsi išsilavinę kareiviškų apeigų nakojį, Suktinį, Aguonėlę. pildėjo daboti savo namus,
laivyno
ministerio
G.
Wallis
Rockefeller paskyrė dar vie
gramatikos ir lietuviškų ei teisti su Prūsų lietuviais, — laike parodų, kuom yra ge Šitie tautiškieji šokiai, tai slfitvti lietuviškus laikrašišsirašydamas “Šalti- palaidotas kūnas mirusio ne nų milijonų dovanų jo įsteig
lių tautiškos dvasios ir aps ištiesti jiems broliškos pa- rai žinomi šioj aplinkinėj, o naujienėlė,'kurių kiekvienas
“ Vienybę” ir kitus, gro Stantono, kuris savo pa tam šiame mieste institutui,
krito mokslo ir dailės turi gelbos rankų, kada vokiečių abelnai savo mieste, kur lai turėtų pamatyti. Teatras—
gaitės ėmė mokinti es sišventimu kartų išgelbėjo kuris vadinasi “Institute for
nio. Malonu buvo žiūrėti į tų svaiginanti kultūra jau bai mėjo parodose du kartu db- Koncertas atsibus B. I. A. sa
uoti ir giedoti puikias Wallisų nuo prapulties. Tas Medical Research”.
Imlumų vaikelių, bebėgančių gia engti musų brolius. Da vanas (praisus). Pirmų kar Įėję ant East Market St., šalę
viškas dainas ir gies- sukėlė visus “civilizuotus”
anksti rytų į bažnytinę sve 10 metų snaudulio, ir bus jau tų išlaimėjo dovanų šilkinę City Hali. Pradžia 7 vai. va
Nauji krasos bankai.
Hartfordo baltspalvius: jie
amerikoniškų vėluvų, vertės kare.
Musų
atgijimas
ėjo
tainę klausyti lietuviškų pa pervėlu...
\
Washington, 22 rugp. —
vėjus metus. Lankyda- reikalauja prašalinimo iš
mokinimų. Ne tas buvo taip Kalbėtojas pats savo žo 75 dol. laike parodos Kolum
----- —
----Generoliškasis krasos virši
mą musų dvasiškas va- Walliso kapo negro kūnų to
svarbu, kiek jie per taip džiais užsidegė ir griausmin bo dienoje 12 d. spalių 1910
ninkas Hitcheock liepė ati
suteikdavo daug įvai- dėl, kad jis yra negras. Pui
trumpų laikų vakacijų (porų gi pažadinimai veržėsi iš m.; antrų dovanų gavo 20
daryt
taupomuosius bankų
tarimų, sakydavo gra- ki mat tų amerikonų toleran skyrius nuo 23 rugsėjo prie
mėnesių) išmoks, bet tas, karštos jo krutinės. Užsimi dol. pinigais parodoje 4 d. Lietuviai svetur.
nūs amokslus, laikė musų cija.
kiek jie pasems dėl savo nus jam apie pradžių lietu liepos šių<netų. Pirmiau,
šių krasos skyrių; Meriden
Teisinga bausmė.
dėje šv. mišias...
gyvenimo lietuviškos dva vių atgijimo, kiek atminimų keletu metų tam atgal, sve Londonas (Anglijoje). Ne
ir South Nonvalk, Ct.; Camtimtaučiai maž kų žinojo dėldieny 23 d. liepos š. m.
įkėlus iš musų para- Mijwaukee, Wis. Čionykš den, Me.; Attleboro ir Newsios. Visiems žinoma, kad lie verdasi...
ėl užsnūdo musų lie- tis teismas pasiuntė 20 metų burvport, Mass.; Portstuvių jaunuomenė čion gi • Klausytojai lietuviai — apie šio miesto lietuvius, aįvyko į Londonu Žinomas
musų
tautietis
Gabrys
iš
atkrito į tokius, ko- kalėjiman italijonų Roceo mouth, N. H.; Woonsocket,
mus ir užaugus, persi ėmus vilniečiai, maža kų žinan- vienok dabar, po šių atsižvParyžiaus,
delegatas
į
Tarp

šioliai buvo. Jauni Piasente už pardavimų į pa R. I., ir Brattleboro. Vt.
Šv. Kazimiero
angliška dvasia, dauguma tiejie apie Prusus, užsidegė roėjimų

to ir apie tautos reikalus nei
kiek nesupranta. Tik liūdna,
kad atsirado So. Bostone ir
daugiau jam panašių tamsūnų, kurie jam pritarė. Tieji
tamsūnai suteršė garbę šv.
Petro ir šv. Kazimiero drau
gijų, kurios tai draugijos yra
katalikiškos ir ikšiol augštai
stovėjo. Aš manau, kad jos
ir dabar mokės apginti savo
gerų vardų nuo savo netiku
sių narių pasikėsinimo. Taip
pat, tamsioms draugijoms,
priderėtų pasirūpinti, kad
toks J. Ąd. jųjų vardu, ne
gavęs tam tikro įgaliojimo,
nekalbėtų nei “Keleivyje”
nei kur kitur. J. Ad. klysta
manydamas, kad šv. Petro ir
Povilo draugija, tai — Aš;
klysta skelbdamas, kad “šv.
Kazimiero antroji .draugija
yra mano, kad jos nariai tai
mano tarnai.” Jau seniai
laikas, tuos dalykus J. A.
išaiškinti.
K. Petrovinas.

Naujienos iš
Amerikos.

lenkų”, kurie lietuviškai ne
— Ogi klerikalizmas, pone — Kaip gi j o žudo Lietu Pranas Siūlelis buvo Anta- moji “Lietuvos” Redakcija kad... Na, tiek to.
no Paršaičio slapy varde. No. 31. Dabar prisieina atsa- Pirmoji žinia apie kun. norėjo klausyties. Lenkus
lyt, klerikalai! Argi tamsta vą 1
nieko negirdėjai apie juos1? -r- Ogi leidžiu klerikališ- Tas Parsaitis yra vedęs ir kyti į “Keleivio” staugimą, Olšauskį, kaipo “Kauno darbininkus aršiausiai užsto
<THE FRIEND)
Aš viskų nūn sužinojau: ne kus laikraščii>< spausdin. turi vieną vaiką. Dirbo kokį
Išsireiškiau karikatūros oberpūlicmeisterį ’ ’,' randame davo “Lietuvos socijal-deapsakomas pavojus! Duok klerikališkas ktiugas, stei laiką prie “Draugo” ir tuo- įr satiros stiliumį. Tai butų lenkų socijalistų laikraštyje mokratai”. Tai toli gražu —
Katalikiškas Laikraštis
greičiau, ponelyt, 12 aštrių gia klerikališkal ubagines ir met vadino save Antanu Za- negražu, rimtai rašant. Bet Topor”, dėlei šiokio atsiti ne lietuviai. Jų pasielgimas
Pašvęstas Amerikos Lietuvių
plieno plunksnų, 120 popie vaikų prieglaudas, tveria baru. Jeigu tat “Lietuvos” k.| padarysi, kad ypač “Ke- kimo. Kaune revoliucijos me buvo žemiau kritikos. Jie tai,
Katalikų Reikalams.
rių arkušų ir nemažiau 10 klerikališkas buvartotojų korespondentas yra tas pats ieivio” laikraštis — tai at- tu formavęsi lietuvių katali sunku intikėti, kovoje ne
— Organas S. L. R. K. A. —
“Lietuvos Žinių” numerių, draugijas, organizuoja savo Paršaitis, kursai vadino sa- gaivinta senovinė Romos kų darbininkų draugija šv. skyrė pragumą. Žymiausius
Išeina iš Wilkes-Barre, Pa., kas
kad galėčiau lietuviams tų klerikališkąjį I kapitalą, ve tai P. Siūleliu, tai A. Za- “Magna cloaca” — didžioji Juozapo vardu. Buvo daro darbininkus lietuvių užtary
ketvirtadienis.
baisų pavojų parodyti, visus mums jo nei pamatyt neduo baru, tai keista, jog negyve- nešvarumų vieta, kuriai tiu ma daugybė mitingų, kurių tojus apskundė policijai ne
klerikalus ragan suvaryti dami ...
lis duoda žinią visuomenei kainai pavadinti net žodžių niekas tais laikais nedrau va už prigulėjimą prie sociA. L. B. K. K. Sąjunga - Leidėjai.
j švarioje lietuvių kalboje dė, nes ir pati policija buvo jal-demokratijos. (Šitą žinią
arba bent jiems gerokai kai- — Kas gi tat ims belie- apie savo mirtį.
susirupifka daryt ? — kla
Kun. A. Kaupas — Redaktorius į išperti...
trūksta. “Kova” ir ypač tuo laiku baimės apimta. Šv. turiu-iš kunigo Olšauskio).
— Bet kas gi tie klerika-1 nūs redaktorė — d d susidėt Kun. J. Tumas šavo “Žo-1“Keleivis” labai klysta, nia- Juozapo darbininkų draugi Visus juos policija suėmė ir
U. Auguliutė — Užveizdėtoja.
ai, kurie taip sveiką įbau- su lietuviais refori uatais — delyje Keleiviui” (“Lietu-pydami, jogei juodu bus di- ja, aišku, negalėjo būti soči į kalėjimą susodino. Darbi
Visas korespondencijas ir kito gino t klausė kiek atsipeikė- jie juk nuolat kovcla su mu- va Nr. 33) pripasakoja įdo- drausiu socijalizmo įsreis- jalistiška. BetJbuvo ir yra — ninkų draugija tada jau bu
vo susky dusi į dvi dali: Lie
kias raštus reikia siųsti pas
us redaktorė.
sų klerikalais.
mių dalykų ir dalykėlių apie kėju, kada su visais ‘Kovos’ katalikiška, tiktai “darbi
Ką? Tamsta to nežinai? — Susimildama, ką, po- kun. K. Olšauską ir jo per- asmeniškais šmeižimais Ame ninkiška”, t. y. tokia, kokią tuvių darbininkų Šv. Juoza
Rev. A. Kaupas,
po Draugiją ir lenkų darbi
34 Church St.,
O gi musų kunigai. Jie tai nelyt, sakai? To niekaip ne- gyventus prietikius -su Lie- i'ikos inteligentams, lygiai šių laikų ir aplinkybių
. . Rusi
Pittston, Pa.
musų dėlės, siurbėlės, švie- galima
tuvos cicilikais. Rašo tai vy- svietiškiams, tai jau taip in- jos lietuvis darbininkas te ninkų tokią-pat draugiją,
sos tramdytojai, Lietuvos —Kodėl?
ras, kursai pažįsta Lietuva griso, kad net atsakinėti ne- gali suprasti. Giliau to daly- su savo kalba per posėdžius.
Visus pinigus, ar tai prenume
— Todėl kad ir reformatai skersai ir išilgai, kurį aplin- benori, o bandymą pasitei- ko neaiškinu — ne ta* tema. Lietuvių darbininkų draugi
ratos, ar tai už “džabsus” ar už piktšašiai...
apgarsinimus ir t.t. reikia siųsti
— Nejaugi visi?!
klauso savo pastorių — o kybės vertė per aštuonioliką &inti skaito net perdidelės Taigi į visus tuos orgamza- jos pirmininkas kun. Tu
tokiu antrašu:
— Visi, ponelyt, visi, kaip tie nors ir biskutį mažesni metų susieiti beveik kasdien garbės darymu aniem laik- Gijimus mitingus visados at rauskas kreipėsi į buvusįjį
“DRAUGAS”
mane gyvą matai!...
—visgi klerikalai
su įvairių įvairiausiais Lie- raščiam. Aš tuotarpu kitaip vykdavo socijal-demokrati bendrosios draugijos pirmi
314 E. Market St.,
Ir kun. Tumas klerikaTai gal rišties su zy- tuvos veikėjais, tame skai- žirniu į tą dalyką, atvažia- jos atstovai, kūne, nesiklau ninką kun. Olšauskį, kad ji
WILKES-BARRE, PA.
as ?
dais ? Pas juos, rodos, niekad čiuje ir su cicilikais. Kūn. J. vus į svetimą kraštą įdėjos sę, nei nesiprasę mitingo sai, kaipo pažįstąs buvusius
— Baisiausia, ponelyt, vi- nebuvo klerikalų?
Ar bus tai spauzdinimas konsti
Tumas ’gerai žino tų vvrukų tikslu, pridera blaivinti įrengėjų, pirmieji paim avo savo draugijos narius paliu
tucijos, ar plakatų, ar tikietų ar subaisiausis!...
Jis tyčia —; Ką tamsta kalbi, sušu- (ekspropriatorių ir t.t.) dar- griežtai visas klaidingas balsą ir atkalbinėdavo dar dytų, jogei apskųstieji lietu-,
kitokie į tat panašus reikalai, rei
važinėjo Krakovon Lietuvos ko susijudinęs p. Sim. Jan., belius Npsistebiame tat io^ apie tą įdėją nuomones. Apie bininkus nesiorgamzuoti į viai — ne vagįs, ne bombiskia visados kreipties tuo pači
•
I eerus norus ir betgi klydima i šventojo” vardo draugiją, tai, ne ekspropnjatonai.
pražudytų.
—argi nežinai, kad pas juos • -rv i t
antrašu:
cidlikų leib-organai: “Ke-| gerus norus ir betgi klydimą
-----J +
kalbėtojai | Pas juos jieškota bombų,
“DRAUGAS”
— Ir A. Jakštas?...
yra rabinai
Kovos
”
ir
“
KeleiN
ėkuomet
šitie
leivis” ir “Kova” pasisku- pačių ~------ ------ .
+lnrnklPTnnH-in otp
314 E. Market 8t.,
— Tas dar didesnis kleri- — Nejaugi ir rabinai butų bino naleisti nlenalus ir šmei vio” redakcijų čia negali bū- nebuvo tramdomi, nekuomet proklemacijų ete Kun. Ol, P, P . v.
t; žinoma nė kalbos- ner- nebuvo stabdomi. Tik buvo sauskis liudija ir policinei s
WILKES-BARRE, PA.
kalas — jis tiesiog atiduoda klerikalai?
rimtai jiems atšaki- teris, pasitikėjo tuo, lietuLietuvą žandarams...
— O kaip-gi. Tikriausi
Juk
S
skubėjimas
paskelbti
visus
nėjama
kad gali ir ™o- U rš kaleno pa mosuoja,
Bet Tūmui, Jakštui pri klerikalai!
Redakcija pasilieka sau teisę
— Tai ir rusų šventikai du veikėju gerai žino visus purvelius net ant žmonhj,
taisyti, trumpinti arba atmesti vi taria daugumas ir nekunidraugija ginti drab.J Tada “Lietuvos” (bet ne
ns prisiunčiamus raštus.
gų...
klerikalai?
ririlikn nuodus darbelius t kurių jos nepažįsta. Rašo- ninku reikalus, neblogiau uz — lietuvių) socijal-demokra
Laikas ir vieta raštų talpinimo
— Taigi, taigi, ponelyt, — Visi ikvienam.
Taigi reikėjo kun Tumą ir ma čia ne joms pačioms, bet socijalistišką.
tija kreipiasi į kun, Olšauspridera nuo redakcijos.
tame
ir
yra
didžiausia
kleri—
Na,
o
socialistai?
kun. Olš. apjuodinti, kad pa- J V skaitytojams, kurie gali Kitaip dalykai virto, bai- kį, sakydama: tu paliuosuoAtmestieji rankraščiai nėra grą
žinami redakcijos lėšomis.
kalų kaltė. Jie tai ir priveisė! — Socialistai... hm.. ko-1 tiems pasilikus.
baltais. bona fide intikėti leidžia- gianties revoliucijai. Šv. Juo ji, ką nori: įšliuosuok ir šitą
Rašyti reikia tik ant vieno pus klerikalų
trumpašvarkių lei jie kovoja su kapitalu
Žinoma nei vienas geras ir moms paskaloms.
zapo Darbininkų Draugija štai N. Kun. Olšauskis to kalapio, paliekant plačius tarpus
ne
klerikalai,
bet
kaip
tik
gaujas.
doras žmogus netiki leib-orApie save gal nedrįsčiau Kaune susiorganizavo ir linio visai nepažino. Surintarp eilučių. Popieros nėra ko gai— Argi ir tokių jau esa ima svajoti apie socialistišką ganų melams. Bet atsimena- rašyti, kad ir tėvo užmuštiną buvo įrejestruota miesto kny kęs žinias, patyrė, kad tai
lėties, nes korespondentams ir
V bendradarbiams rašant ant abie ma?. ..
religiją — tai ir jie virsta me kaip kun Tumas buvo ar ką lygaus man primestų. g°se- Tautų skirtumo nebu- labaj žemos doros žmogus,
jų pusių, da-gi smulkiomis raidė
— Yra, ponelyt, yra, ne klerikalais...
juodinamas ir persekioja- Džiaugiuosi, kad ir nereikia, vo. Visi buvo “Lietuvos” Statyti savo vardą už jį nemis, redakcijai labai dažnai pri
— Kasgi tat, anot Tams mas Lietuvoje ir kaip tuo- nes prikišimus jėzuitizmo ir darbininkai. Tiktai per vie- panorėjo ir atsisakė. Tada
sieina perrašinėti atsiųstus raštus. galiu per juos net ramiai už
Norint, kad raštas tilptų arti migti!...
tos, neklerikalas? — užklau met musų gerbiamas poetas pritraukimo keleto inteli ną posėdį tarybos ėjo len-socijal-demokratija apskelmiausiame numeryje, rankraštis
sė redaktorė.
—
Kas
gi
jie
tokie
?
ir visuomenės veikėjas pa- gentų į bendrą darbą (skai- kiškai, per antrą — lietuvis- bė kun. Olšauskį “oberporeikia pristatyti spaustuvėn ne vė
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gi
visi
“
Viltinin—
O
gi
aš
—
atsakė
pasi

liau. kaip 9 valandų išryto antra
rašė to paties kun T sura- tvk “Keleivio” No. 32), jei kai. Iš to tuojau kilo didžiau licmeisteriu”, ką norint, pa
dienyje (utarninke).
didžiuodamas p. Sim. Jan. minimu! eiles. Štai tos eilės: tai ir butų mano ‘nuodėmė’, sis lenkyįnirtimas ant lietu- liuosuojančiu iš kalėjimo, o
kai”!...
— Ir A. Smetona klerika — Na, o aš... — ką svei
I skaityčiau tai savo nuopel-pių. Jie sumanė lietuvių kai- ką norint, nepaliuosuojam
“
Ne
tau
ramumas,
garbe,
di-|
nu JuQ drągįau man rašyti Ibą visai pašalinti iš darbiniu čiu. (“Topor”).
kas
apie
mane
pasakysi
—
las?
dybė,
— Klerikalas,
ponelyt, teiravos toliau redaktorė..
kad prisieina apie kitą, ąpie kų draugijos tarybų. Draugi- Dalyką dar labiau pagaTurtas,
valdžios
malonė,
klerikalas
!...
•
—
Hm
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Tai
priderės
nuo
_ ,.,,11. .
. , i kelionės viršininką, kurio aš lį08 organizatoriumi ir pirmi dino šituodu atsitikimu.
REDAKCIJOS PASTABOS.
— Iš ko gi sveikas spėji to, kaip tamsta apmokėsi Tau lemta kelias i nenurj'bę tik esu padėjėjas, apie .^„fenkn buvo tada kun. K. Ant. kun. Olšauskio asisapie tai?
mano straipsnius prieš kle- x er vargą ir arionę.
«lės” Pirmininką ir Įsteigė- Olšauskis. Jis spyrėsi prie Leido (vikaro) Jum. JaneEūO
gi
jis
ir
kalba
ir
rašo
Į
rikalus
—
jei
duosi
po
3
kap.
—
no vidudienį, kada klebonas
P. J., Kubilius galutinai
visai kaip kunigas.
priėjo prie įsitikinimo, jog
— Na, o Kubilius ?
Lietuvos demokratų ir kito
— Klerikalas, ponelyt,
kių “pirmeivių” akyse kle
džiausiąs
klerikalas. Jis netĮlė.
tyli ne — socijalistų, lenkams pa kanta tos pirmosios betautės lsįlnezjamį rinkėjais socijalrikalizmas vra tik žodis,
prieš mane drįso “Viltyje” “Lietuvos Žinių” redak- Ir lauk turi keliauti...
taikaująnčių neva pirmeivių darbininkų draugijos pirmi- demokratijos tikslams, bet
kuriuo mėginama pridengti
rašyti. '
tore,, pabijojus klerikalės Ką-gi? Dar žingsnį daryk be]ir kitų panašių visuomenės ninko. Vaisius pamatysime h g tikrŲj^ “Giltinės” žulineapykantą tikėjimo ir baž
— Tai gal ir L. Gira kleri- vardo, pažadėjo mokėti p.
drumzlelių.
vėliaus.
kft^ kurįe sau grObė turtus.
baimės,
nyčios. Amerikos ‘Keleivis
kalas?
Sim. Jan. po 3 kap. nuo eilu- Mus dėsnis — nestovėti.
“Saulės” ir josios pirmi-] , Bet kol dar nebuvo ta Atėmę iš komodos 19 rubl.,
nei iš šio nelis to perspauz— Žinoma, ponelyt, bai- tės, nors ir spėjo, kad jos bus Tautą bevesdamas pirmyn įlinko kun. K. Olšausko “ei- draugija suskydusi i dvi da- nes daugiau kun. Janėliuno
dino iš “Liet. Žinių” netei
siausis klerikalizmo šalinin- nevertos nei skatiko.
ciliukai” neskiria. Ir bent Pb i rieną mitingą atėjo soči- netUrėta, priprašė, kad nieprie laimės
singą straipsnį apie klerika
kas. Jis savo “Pražuvusiuo Gerb. redaktorės spėji Turi visad kentėti
vieną sykį neklysta. Kun. J ai demokratas D. irėmė panesakytų. Bet kunigai
lizmą. Perspauzdinimo tiks
se Žmonėse” drįso nuplėšti mas pasirodė buvęs tikrai Erškėčiai kryžius_ tai tau]Olšauskis tą lietuvių švieti-ĮPrastu netaktingu būdu plūs Jandįnnas ir klebonas Ollas aiškus — užkenkti kun.
garbę musų garbingiems re teisingas. '
Vainikas
ln0 draugiją inkurė, ją veda, p* ant visokių vyriausybių, gauskis apsiskundė policijai
J. Tumui ir kun. K. Olšaus
voliucionieriams, kurie visai
Kol kaujies nepargriuvęs’ jai buvimą užtikrina, ne vaiĮ<une’ baigiantis ir vįenas plėšikas, nors nekui, kurie buk atstovaują
į mane panėši, kaip raudono ‘ ‘ Laisvė ’ ’ pradej o rinkti Atleisk gi priešams_ kaip] džios pašalpa, bet lietuvių policistai, kurie, baigiantis greitai, buvo suimtas. Kun.
Lietuvos klerikalus.
Kad
rašalo lašas į lašą...
aukas Jovarui. Sumesta lig
laukomis, kurių, kruvinai rev°liucij ai, ėmė asistuoti Janėliunas jo betgi nepripaparodžius, kas yra tie “Liet
■— Na, na, jei taip, tai iš- šiol 5 dol.(“Laisvė” No. 20).
darbuodamasis,
prirenka, draugijų posėdžiuose, per- žino, kada buvo pakviestas
Žinių” rašytojai, kurie taip
tikro nemaž klerikalų jąu Jovaras yra įžymus musų
.
.
Tai
mato
ir
supranta
visi dar Urankė susirinkimą. Bet kad << na ognuj u stavku”, teisinlabai piktinasi iš pagimdy priviso Lietuvoje.
.dens Aidai , p. 67). neapakę, netiktai kunigai, socijalistas D., senoviniu bu Mamosi, jog persigandęs gatojo savo vaidentuvėje kleri — Net baisu, ponelyt, kiek poetas, kursai seniau rašy • vr
Nenusiminkite, brangus
jr tokie gerbiami svietiš-]du» nei pirmininko, nei vai- įėjo kitaip kaltininkus įsi
kalizmo, perspauzdiname ir jų priviso! Rodos “laisvės” davo gražias eiles, bet pas
kui
...
iššoko
iš
vėžių.
'
Gal
svečiai. Amerikos lietuviai kiai inteiįgentai, kaip advo- dybos nebuvo klausęsis, bet vaizdinti...
męs straipsnelį iš “Garnio”. metu dirbom kiek tik galėtai
buvo
ligos
pasekmės?
—
eina uz Jus ir Jūsų šventą katas Leonas, advokatas Sa- ^ai sava valia buvo iššo- Ritag atsitikimas. vienas
Priduriame dar, jog “Gar om, ir iš revolverių juos šau
nys” yra juokų laikraštėlis, dėm, ir pinigines bausmes Greičiausiai taip ir bus ^^L^^erik08x.lr^"^Imojauskas, dr. R. Šliupas, k?8 Pirmas su savo prakal- kyailas ir labfti nedoras «ci,
gėdisi cicilikų nešvarių iš dr. Stonkus, paidagogas Ži- ba, net pirmininkui dar ne- cdįukas»» įma demonstruoti
t. y. straipsnelį reikia su ant jų dejom, ir visokiose sa “Laisvė” spaudina net laiš
sišokimų ir šmeižimų!
linskas, dr. Basanavičius įr atvykus į salę, pirmininkas savo negerbimą katalikų baž
prasti taip, kad “Lietuvos vo “Žarijose” juos šmeižėm ką, kuriame poetas skundži
si
ant
ligos.
Musų
skaityt
didelė daugybė kitų. Ir tik- kun. Olšauskis apskundė po- nygįos. §ventą dieną ant Kai
Žinių” rašytojas yra išjuok nieks negelbėjo. Jie vis
jams
velytumime
neužmirš
tai bijosi visi, kad tasai silp- belstus,, ne socijalistą D., raeiįtl? šventoriaus užsidega
tas, o ne pagirtas.
dauginosi ir dar tebesidau- ir šito tautos veikėjo bėd( ŽODELIS “KELEIVIUI”. no kūno, bet geležinės, tikrai pad jie neteisėtai nori iąar- ] pOpįr()S^ įr n-lko. Prie jo
Štai straipsnelis:
gina kasdien vis naujos jų Jovaras stovi iš visų pusi
Į žemaitiškos ištvermės žmo- dyti darbininkų draugijos prieina, darbininką s Valaitis
rųšįs atsiranda. Iš pradžių daug augščiau už Vištelį,
“iLietuva” No, 32 padėjo Rus nenuleįstų rankų, perga- Posedl už netikėtą ir progra- _ yolovič ir sustabdo kvailą
KLERIKALAI.
)uvo tik vieni kunigai-kleri- riam juk-gi siunčiama
gana vvkusią ir sąmojingą lėtas nevydonų ar nesveika-1™?® nehuvnsl įsikišimą pa- demonstrantą. Šisai apsiicalai. Tie pagimdė panašius ‘ant tabako”! Jovaras t) karikatūrą, įvardyt*: “ ‘Ko- tos- Tada visa, anote “cicili- šanmo asmens, kurs pats nž ma “iššaudyti visus “kataKomedijėlė viename veiks>lsau svietiškius klerikalus. O )ako nereikalauja, tik n
vos’ ir ‘Keleivio’ duetas iš
“juodoji”, o anote visų save atsako, o ne draugija ijkiSkos>, darbininkų šv. Juo
dabar kad žinotumėt, pone- <ad geri žmonės padėtų
priežasties atvažiavimo Ame kitų lietuvių, vienatinė mo- 112 į Tait t^efonavus polic- zapo draugij08 narius” ir
me.
lyt, ima rastis net mpterįs sipirkti vaistų, reikalin rikon ‘Saulės’ delegatų”, kyklas steigianti draugija ineistenm, psai įsake poli-Lirm^jį tą pat dieną nngau
(Viskas dedasi “Lietuvos klerikalės.
kraujo padauginimui (
Jos turinys šitoksai: Viršų- “Saulė”, oi, bene žlugtų .. k1^1”8; k«d draugijos pose- na Valaitį. Patįs darbinin
Žinių” redakcijoj).
— Kur gi jos randas?
taras leidžia p<r odą vaist je “Saulė” sklaisto debesis. Ur nežinia, kas tada daugiau (]žių netramdytų, bet žiūrėtų kai sujunda gaudyti nebent
Ponas Sim. Jan. iki rau- — Ogi Kaune, Vabalnin vadinamus “Natrum R
Apačioje į ją staugia du šu- džiaugtųsi: ar tie patįs “ci- Pn^žių Programos. Tada proto nebtekusj “ciciliką”.
donilmui įkaitęs įbėgo “Lie ke, Marijampolėj ir kitur. dylicum”), taippat svei
nes. Tarp jų pabarstytaieiliukai”, ar rusų vyriausy-D-’.as Ll^ Nepagauna. Jį suima vėliau,
tuvos Žinių” redakcijon ir Begėdės, leidžia net savo tos pagerinimui.
‘'kaulų” - “revoliucijoms bė...
tuvoje puslenkis,J^ikų laik- kitur, pati policija.
vos kvapą beatgaudamas su laikraštį “Lietuvaitę”!
Geras tikslas reikalą
kukų”. O “susipratimas” Iš kur kilo visos tos tie- r.
. .^?or .a^a e, e
Tų pačių lenkų vedama
suko į pat ausį užsimąsčiu — O kad jos prasmegtų! gerų žmonių pagelbos.
užnertas
ant
vieno
Jjuns
—
siog
nežmoniškos
paskalos?
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imą,
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n.
policija užpuola kun. Olšaus
siai to laikraščio redaktorei nukeikė, nesusivaldžius re
“Kovos” uodegos. Iš šalies Vienatinis šaltinis jųjų - °)saU8k,.° “t“,
kio slaptai laikomą lietuvių
— Ponelyt, pavojus. Mus daktorė, bet greit susigrie
stebisi
Tumas:
“
Navatnas,
lenkų
socijalistai.
..
Stebė’
’
P°
c
bi
a
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8
1
me
e,
o
mokyklą Šančiuose (šiandie
žudo?! Mus smaugia, mums bus vėl Kultūriškai klausinė ‘Lietuvoje’ randame k<Įdą
girdi,
kraštas
šita
Amerika!
tina?
Prašome
išklausyti
daP.°
8
.
i™žinią. Būtent, koks tai fnt.
ną tenai vieša puiki lietuvių
ant sprando nori užsirioglin jo savo sandarbininką:
Lietuvoje tik į mėhulį stau- lyko, kurį aš, kaipo dalyva- de- Ridėjo ir kiti dalykai,
Paršaitis
rišo,
jog
teripfnuti..'.
— Sakyk, ką gi tie kler
mokykla, prie kurios jos
gi
a,
o
čia
ir
į
‘
Saulę
”
,
žiūrėk,
vęs
griežtai
visame
revoliukalbos
vartojimo
per
sinuodijo,
priimdama^!
H
vi
— Koks pavojus? kas žn kalai veikia?
kokią muziką sutaisė”...
cijiniame judėjime, puikiai posėdžius kilo aršiausi»gin- Įsteigėjas kun. Olšauskis yra
do? kas ant sprando nori už
— Ką jie kita beveiks'' unciji karbolinės ruyfl’es, “Kovai” į jos “staugimij” Į žinau. O jei ligi šiol niekam] ^ai tarp darbininkų lietuvių gerą dveitą tūkstančių pri
sirioglinti!? klausė peraigan Žudo tik Lietuvą, daugiau Pranas Siūlelis. Čia y I !<okia norints paslaptie| j ies esu atsakęs aš ir pati gerbia-Į neaiškinau, tai vien dėl to, įr darbininkų — “Lietuvos dėjęs). Mokytojas Augustidusi redaktorė.
nieko.
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navičius turėjo 20 rubl. pa Kon. Prapuolenis ima 2700 REAKCIJOS SPUOGAS.
vyskupio raštinę, bet 5
Draugų kalbinamas, aš P. J. Gabrio kalba Tautų Vyskupo Hobeno Scrantone
rubl. metams, kaipo senas
baudos užmokėti.
lapkričio pinigai jau buvo prieš porą matų pradėjau Kongrese Londone, 29
Amerikos Pilnųjų Blaivi
metropolitų
sekretorius;
kunigo
Jauniaus
priimti
”
.
Tie patįs lenkai yra ap
apie
Lietuvos
/
istorijos
va

Kad “Keleivis” su savo
4
d. Liepos, 1911 m.
ninkų Katalikiškai-Tau
sk undę kun. Olšauskį Kau kun. Jonas Mačiulis, dabar miela drauge “Kova” tegy (Žiur. ‘Draugija’, No. 1C>, dovėlį trusti. Neminėsiu čia
tiškos Unijos Seimui
no komendantui, neva už jo tinis Žemaičių Seminarijos vuoja tarytum paliūdijimui, “Medžiaga Jauniaus bio visų kliučįų, Uurias sutikau
Žmonijos
atstovai!
pasakytasis pa
grafijai”, psl. 367).
revoliucijoniškumą. Komen- Rektorius, o buvusis per ke- taip neapsakomai žemai gatą darbą dirbdamas, bet
mokslas.
d elitas buvo taip įnirtęs, jog lioliką metų Peterburgo Im i kitą syk nupulti pas tūlus Kadagi kun. K. Jaunius, prieš paleisi/nt žmonėsna
nenorėjo jo nei matyti." Pen peratoriškosios Akademijos žmones visoks doros pajau dėl nesveikatos, atsisakęs savąjį vadovaį, norėčiau po Męs susirinkome čionai iš
kis kartus nepriėrtiė, kada Inspektorius, ima dabar 600 timas, — kam tai šiandien nuo profesūros akademijo rą žodžių pratarti, dėlko ta visų pasaulio kampų, idant Jūsų Ekscelencija, Augš
kun. Olšauskis atėjo pas jį rubl. metams;' kun. Vitalis nebeaišku. Tuodu laikraščiu je, norėjo gauti po 1200 rub. sai vadovėlis/ išėjo tokiuo, apskelbti rasių ir tautų ly tai Guodojamieji Vyskupai,
prašyti pavelijimo pastatyti Dembskis, b. Laižuvos kle aa virtusiu yra į pūlingą juo pensijos į. metus ir tiek kokiuo jisai šiomis dienomis gybę. Męs čia girdėjome ap Tėvai, ir Garbingieji Atsto
skelbiant geltonąją, ir juo vai, taipgi malonieji Broliai 1
Vilijampolės Slabadoje lietu bonas, dar seniau kariuome dą spuogą ant visuomenės ir jau pensijos prašė pas vi pasirodė, o ne kitokiuo.
Rašydamas savąjį Lietu dąją žmonių veislę (rasę)
vių mokyklą. Reikėjo kreip nės kapelionas, o dabar gy darbininkų kūno. Toks spuo daus dalykų ministerį antLabiausiai patinkanti prie
ties į patį imperatorių. (Ar venąs Jerusaleme, ima 600 įas tėra, žinoma, reakcijos vyskupijos valdytojas prel. vos istorijoj vadovėlį, pama- lygia baltaij ai.
rubl. metams. Taip pat Aka madaru. Valyviems žmo Denisewicz, vidaus dalykų tan padėjau tą, mano nuo Žmonija dalinasi nevien į dermė pasveikinti jus šitame
tie yra fortai).
katedros mieste 'tapo skirta
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mergaitės. Didžiausias skai
rašytą 30 spalių. Vice-di- mas, taijnargas, kaip pats
riant Vidaus Dalykų Mibutis).
Kun. Juokus Tumas
rektorius p. Albedinskij pasaulis.
nisteriui, t. y. svetimų tikė
Taigi vienykimės prispaus čius prasikaltimų papildo
“Saulės” delegatas
praneša, jog ministerio su Tokią mokslo medžiagą te
jimų Vidaus Dalykų Minis
tieji, nes musų Lygybė, Bro ma iš priežasties svaigalų
tikta išpildyti antvysku turint, stačiai baugu buvo Užfjpakykite
terijos Departamentui. Iš Chicago, 32,. VIII, 33.
lybė, Liuosvbė te bus vaisiu uamai sugriauti, šeimynos
pio meldimas. Nors daly pradėti vadovėlį rašyti, bet
tos Kolegijos reikalaujama
mi ne malonės prispaudėjų, išskirstytos, męs esame ap
(“Lietuva”)
kas turėjo dar pereiti per to vadovėlio taip labai reipašelpos bažnyčias statant;
bet musų pačių darbo! (Del sunkinti čyžėmis aprūpini
tris instancijas,^ būtent ko sunku, ypač nežinant, kuo
z iš tos pat Kolegijos imama
nų triukšmingas plojimas). mui pamišėlių arba beproSeka ant 7 pual.
legiją, akademiją ir ant met ir ko susilauksi.
Z
K.
pensijos, paliegus. Kun.

Draugą”
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ant kedėsj sta atkreiptais į ugnelę pečiais, jis rodėsi esant
— Valdyk savo liežiuvį, tu pliauškė, neišmanėle! — „Draugo" Agentai.
užimtu apskiitymu naminių rakandų.
tarė aštriai gaspadinė.
— Tu, Morta, pasakyk, ar jai taip ir pirmiau užeida Rev. J. Sutkaitis,
vo?
XXIV.
2*112 Sarah st.,
Vertė JONAS KMITAS.
— Tankiai, — atsakė pirmoji moteriškė.
Pittsburg, Pa.
— Bet jau daugiau neatsikartos, — pridūrė antroji,
Čia kalbama kpie labai prastą dalyką.
Bet skyrius yra
(Seka.)
— tai yra, ji daugiau nepabus, tik vieną sykį — ir, atsi K. Strumskas,
trumpai ir gali turėti svarbą šitoj’ istorijoj’.
mink, poniute, tai bus ne ant ilgo.
190 High st.,
’
— Ponia Corney, — tarė p. Bumblys išlėto, šaukštu
—
Ilgai,
ar
trumpai,
—
atsiliepė
šiurkščiai
gaspadinė,
Brooklyn, N. Y.
ku mušdamas taktą savo žodžiams, — aš noriu pasakyt,
Žmona, kuri taip sudarkė naminį poniutės smagumą,
ji
čia
manęs
neras
pabudusi;
ir
žiūrėkite,
judvi
abi,
kad
1
poniute, kad jei kokia nors katė ar katukas, gyvendami su buvo tikros mittieą pasiuntinys. Jos kūnas buvo susirietęs
netąsyti manęs bereikalo. Tai ne mano priedermė žiūrė Juozas Mališauckas,
jumis, nemylėtų jus’ namų, tai butų asilas, poniute!
nuo senatvės; Vąnariai stabu ištikti; o jos veidas, susi ti, kaip senos bobos miršta prieglaudoje, ir ką daugiau, —
Forest City, Pa.
»
— Oh! p. Bumbly! — priešinosi ponia Corney.
v
traukęs nuo išašiepusio žvairavimo, daugiau buvo pana aš to nenoriu. Atsiminkite tą, judvi begėdės, senos ku
— Nereikia slėpti fakto, — tarė p. Bumblys, išlėto šus į kokį biaurli piešinį, nekaip į gamtos darbą.
melės. Jei judvi da sykį, krėsite iš manęs juokus, tai aš T. Kizievič Box 167,
kraipydamas šaukštuką su kokia tai didybe, kuri pridavė
Minersville, Pa.
Deja! Kaip mažai gamtos veidų gali mus palinksmin jus iš to išgydysiu, — aš jus užtikrinu!
,
• i’
jam didesnę svarbą. — Tokį aš pats su noru paskandy- ti tikra savo grožybe! Rūpesčiai, sopuliai, suspaudimai
Jau ji buvo betrepsint lauk, kaip štai riksmas abiejų M. Karbauckeg, 52 G. st,
v•
čia. z
šiam pasaulyj ’ taip lygiai permaino veidus, kaip ir širdis. moteriškių ją sulaikė ir privertė atsigrįžti. Ligonė at
So. Boston, Mass.
— Tai tamista esi kraugeringas žmogus, — tarė gas Ir tik tada, kada visi gašlumai užmiegti ir dingsta ant vi sistojo stačia ir ištiesė prie jos savo rankas.
padinė linksmai, siekdama ranka pėdelio puoduką, — ir sados, nesmagus debesiai nuslenka ir nuvalo dangaus
■—Kas čia? — suriko ji užkimusiu balsu.
( <
J. Mikutaitis,
prie to labai kietos širdies.
paviršių. Labai paprastai taip būva su velionių veidais,
— Tylėk! tylėk! — tarė viena boba, prišokus prie jos.
1327 Rebecca st., S. S.
— Kietos širdies žmogus, poniute, — tarė p. Bumblys, kad jie net tokiam rimtam padėjime persimaino į seniai
— Gulk, gulk atgal!
Allbgheny, Pa.
— kietos!
užmirštą miegančio kūdikio išsireiškimą ir sugrįžta į la
)/
i
— Aš niekados gyva atgal negulsiu! — tarė moteriškė
P. Bumblys daugiau nekalbėdamas atidavė savo bai panašią jaunų dienų išvaizdą. Jie tampa tokie ramus
nesiduodama. — Aš noriu jai ką pasakyt! Eikit šen! Ar J. Bartoševiče,
puoduką ir suspaudė mažus pirštukus ponios Corney, ka ir tylus, kad -tie, kurie pažinojo juos kūdikystėje, atsi
4417 Marshfield avė,
čiau! Duokit man pakugždėt in ausį!
da toji jį paėmė.
klaupia pas grabą su baugia pagarba ir mato angelą ant
Chicago, III.
Ji pagriebė gaspadinę'už rankos ir patrauktas ją sėsti
Ir dusyk sudavęs delnu per savo galiuonuotą bruslo- žemės.
v
1
į kėdę pas lovą, norėjo jau kalbėti,' kaip štai apsidairius
tą, paleido sveiką atsidūsėjimą ir šiek tiek atstūmė savo
M.
Urbanaviče,
B
ok
33,
Sena boba vedė gaspadinę per daugelį priemenių ir
pamatė dvi senas bobas, kurios pasilenkė pirmyn, pasi
kėdę nuo ugnies.
Thomas, W. V.
slenksčių, duodama niurnančius, neaiškus atsakymus ant
rengusios
godžiai
klausyti.
1
Stalelis buvo apskritus, ir kadangi ponia Corney ir savo draugės koliojimų. Antgalo, atsistojus atgauti kvapą,
—
Išvyk
jas
laukan!
—
tarė
moteriškė
apkvaitusiai.
J.
Antanaitis
Box
22,
p. Bumblys sėdėjo viens prieš kitą, mažam tik plotui juos ji atidavė žiburį gaspadinei į rankas ir užsiliko užpakaly
Svvoyers, Pa.
1
perskiriant ir ugniai besant iš priešakio, tai rodytųsi, kad je, tuosyk kada greitesnė už ją perdėtinė pasuko į kamba — Skubink! Skubink!
Abidvi senės ėmė labai giliai dejuoti, kad vargšė jau
p. Bumblys traukdamasis nuo ugnies ir laikydamasis prie rį, kuriame gulėjo mirštanti moteriškė.
perdaug
apkvaito, kad nepažįsta nei geriausių savo prie- J. Versiackas,
stalo, tik padidino erdvę tarp savęs ir ponios Corney, ką
Buvo tai tuščia stuba ant augšto, apšviesta silpnu ži telkų; ir visaip priešinosi, kad niekados jos neapleis, —
65 Davidson st.,
nekurie išmintingi skaitytojai norėtų ir daleisti ir paskai buriu, kurs stovėjo tolimam kampe. Pas lovą kita senukė
Lowell, Mass.
tyti tai už didelį pasišventimą iš p. Bumblio pusės. Mat, dabojo ligonę. Pas ugnį stovėjo parapijinės aptiekos gize bet perdėtinė išstūmė jas iš stubos, užrakino duris ir su
grįžo pas lovą.
jis nekaipo buvo gundomas laiko, vietos ir progos ir ga lis ir iš plunksnos darė sau krapštuką dantims.
Išvarytos visai, senos bobos permainė savo balsą ir Juozas Akevičius, P. O.
lėjo pasakyti keletą niekniekių, kurie atsakančiai skam
Silver Creek, Pa.
— Šalta naktis, ponia Corney, —; tarė ponaitis, gas per durų skylukę pradėjo verkti, sakydamos, kad senė
bėtų lupose lengvapėdžių ir vėjavaikių, bet baisiai nepri padinei įnėjus į vidų.
1
Sally
pasigėrė,
kas
išteisybės
nebuvo
negalimas
daiktas,
tiktų didybei teisėjų, parliamento narių, valstijos minis— Išteisybės, labai salta, tamistą, — atsakė poniutė nes apart mažos opiumo dozos, paskirtos paties aptieki Vincas Staseviče,
terių, ponų majorų ir kitokių svarbių viešų asmenų, ypač šaltu mandagumu, ir turstelėjo.
349 Hamilton st.,
ninko, ji dar neatsigavo nuo įtekmės džino su vandeniu,
nepatogiai skambėtų rimtose pėdelio lupose, kurs (kaip
Grand Rapids, Mick>
— Jums reiktų gauti geresnių anglių nuo kontraktie- kurį da pirmiau iš geros širdies suteikė jai pačios bo
visiems yra žinoma) turėtų būti iš tų visų ponų svar
riaus, — tarė aptiekoriaus pagelbininkas, sutrupinęs di bos.
Jonas Leipus,
biausias ir labiausia neprieinamas.
delį anglių gabalą su surūdijusia kačerga. — Šitie suvis
—
Dabar
klausykite,
—
tarė
garsiai
mirštanti
mote

1022 Bay st.,
Vienok, kokių ten nebūta p. Bumblio intencijų, —
•- 1
neatsakanti tokiai šaltai nakčiai.
riškė,
padarius
didį
pasistengimą,
kad
atgaivinti
paskuSuperior, Wis.
jos buvo kuogeriausios, — taip atsitiko, kad staliukas,
— Jie išrinkti valdžios, tamista, — atrėmė gaspadi r.inę užslėptą kibirkštį savo energijos. — Šitam pačiam
kaip jau du kartu paminėjome, buvo apskritas; taip kad
p. Bumblys, išlėto slinkdamasis su kede, pamaži siaurino nė. — Mažiausia jie tiktų mums patiems, nes musų už kambaryj’, — šitoj’ pačioj lovoje, aš kitąsyk Ilginau jau P. J. Miller,
ną, gražų sutvėrimą, kurs buvo atvestas į prieglaudą su
Lithuanian Store,
tarpą, skiriantį jį nuo gaspadinės ir keliaudamas aplink duotis gana sunki
pažeistoms
nuo
ėjimo
kojoms
ir
apdengtas
dulkėms
ir
Pašneka
čia
tapo
pertraukta
senos
moteriškės
deja

Athol, Mass.
apskričių stalelio briauną su laiku sudurė savo kėdę su
'
»
•
'
krauju. Ji pagimdė sūnų ir numirė. Duokit man atsi
>
kede, ant kurios sėdėjo ponia Corney. Kedėms visai susi vimu.
Pr. S. Karzonas,
— Oh! — tarė vaikinas, atsigrįžęs į lovą, tartum buvo mint, — kiek tai buvo metų atgal?
siekus, p. Bumblys apsistojo.
2422 W. 69th st,
— Tiek to su metais, — tarė nekantriai klausytoja. —
Dabar, jei gaspadinė butų pasislinkus po dešinei, tai visai užmiršęs apie savo pacientę. -—Jau ten viskas atChicago, III.
Ką nori man apie ją pasakyt?
apsviltų nuo ugnies; jei po kairei, tai pakliūtų į p. Bum ikta, ponia Corney.
— A-a, — suniurnėjo ligonė, vėl ąnsvaigusi, — ką
Taip — ar taip? — užklausė poniutė.
blio rankas; taigi būdama kukli žmona ir pramatydama
Bus stebuklinga, jei ji patrauks dvi valandi, — apie ją? — ką apie — a, jau žinau! — suriko ji, smarkiai St. Petruškevice,
tas pasekmes iš syk, ji pasiliko ten kur buvo, ir padavė p.
223 E. 6th st,
— ii
;arė aptiekininko gizelis, įsitėmijęs į galą krapštuko. — pašokus: jos veidas degė, akįs buvo išverstas. —Aš ją ap
Bumbliui antrą arbatos puoduką.
Mt. Carmel, Pa.
vogiau, taip aš tą padariau! Ji dar nebuvo sustingusi. Aš
— Kietaširdis, ponia Corney? — tarė p. Bumblys, i visa suirus. Senuke, ar ji snaudžia?
Dabotoja pasilenkė ant lovos, kad įsitikinus ir link jums sakau, ji dar nebuvo sustingus, kada aš tą pavogiau! M. K. Petrauskas,
sriaubdamas arbatą ir žiūrėdamas ant poniutės: — ar
— Ką pavogei, dėl Dievo meilės? — suriko gaspadi
terėjo patvirtinančiai.
415 Middle st,
tamsta kietos širdies, p. Corney?
nė
pašokus,
lyg
norėdama
šauktis
pagelbos.
—
Ji
gali
taip
užsibaigti,
jei
nepajudįsi,
—
tarė
vaiKenosha, Wis.
— Svieteli mano! — sušuko gaspadinė, — koks žin
J
—
Tą!
—
atsakė
moteriškė,
uždengus
delnu
anos
bur

Pastatyk
žiburį
ant
grindų,
tai
ten
jo
nematys.
kinas.
geidus klausimas nuo nevedusio žmogaus. Kam tamstai
Dabotoja padarė, kaip buvo paliepta, pakračius tuo ną. — Tik tą vieną daiktelį, ką ji turėjo. Jai reikėjo ir A. Urbonaviče,
tas žinoti, p. Bumbly?
329 River st,
Pėdelis išgėrė arbatą iki paskutinio lašo; dabaigė ra syk galvą lyg duodama suprasti, jog moteriškė taip leng drabužių ir maisto: bet ji tą daiktelį užlaikė ir nešiojo ant
savo
krutinės.
Tai
buvo
auksas,
aš
jums
sakau!
Brangus
vai
nenumirs.
Paskui
ji
nuvėjus
atsisėdo
šalia
kitos
ąukPlymouth, Pa.
gaišį; nukratė trupinius nuo savo kelių; nusišluostė lupas
auksas,
kurs
butų
galėjęs
išgelbėti
jos
gyvastį!
ės,
kuri
tuosyk
sugrįžo.
Gaspadinė,
rodydama
nekantru

ir sauvališkai pabučiavo gaspadinę.
— Auksas! — atkartojo gaspadinė, godžiai pasilen Juozas Podžukynas,
— P. Bumbly! — sušuko poniutė pašnabždoms, nes mą, apsisupo skepetą ir atsisėdo pas ligonės kojas.
kus
ant ljgonės, kuri puolė atbula. — Sakyk, sakyk, —
1338 So. Canal St.
Aptiekininko gizelis, pabaigęs išdirbimą krapštuko,
taip nusigando, kad prarado balsą. — P. Bumbly, aš rėk-,
taip,
kas
su
juo
stojos?
Kas
buvo
ta
motina?
Kada
tas
at

Chicago, III.
siu! — P. Bumblys nedavė jokio atsakymo, bet išlėto ir su atsisėdo pas ugnį ir vartojo tą prietaisą per kokią dešimts
sitiko?
minutų. Paskui pradėjęs jau snuduriuoti, velijo poniai
didybe apkabino jos liemenį.
— Ji man liepė jį laikyti, — atsakė moteriškė dejuo Dcm. M. Andrulionis,
Kadangi ponia išreiškė norą surikti, tai, žinoma, ji Corney smagaus darbo ir išsinešdino ant- galų pirštų.
65 Davidson st.
Patunėjusios tykiai nekurį laiką, dvi senukės pakilo dama, — ir užsitikėjo manim, aš buvau tik vienatinė mo
butų surikus nuo šito drąsaus pridėčko, bet tas pasirodė
teriškė
prie
jos.
Aš
jau
pavogiau
jį
savo
širdyje,
kada
jį
Lovvell, Mass.
bereikalinga, nes toj’ pačioj’ valandoj’ kasžinkas greitai nuo lovos ir susirietusios pas ugnį, ištiesė jos savo sudžiū
man
parodė
kabantį
ant
kaklo.
O
gal
prie
to
ir
vaiko
mir
1
vusias rankas, kad šiek tiek susišildyti. Liepsna metė
pabeldė į duris.
tis
puola
ant
manęs!
—
Jie
butų
geriau
su
vaiku
apsiėję,
Ant. Tuškėnis Bok 116
Vos tik beldimas davėsi girdėt, kaip Bumblys labai ant jų susiraukusių veidų baisią šviesą ir parodė jų ne
jei
butų
tą
viską
žinoję!
Plymouth, Pa.
greitai prišoko prie portveino bonkų ir labai smarkiai ėmė gražumą visam biaurume, kada jos susirietusios pradėjo
—
Ką
žinoję?
—
klausė
toji.
—
Sakyk!
pašnabždom
tarp
savęs
šnekučiuotis
jas šluostyti. Tuosyk gaspadinė piktai užklausė, kas ten
— Vaikas taip buvo panašus į motiną, — tarė mote Juljus Bukantas,
— Ar ji sakė ką daugiau, kaip aš išėjau, brangi Onuyra. Verta čia pažymėti, kaipo akyvą gamtos apsireiški
riškė klejodamą ir pamiršus klausimą, — kad aš niekados
94 Blackstone st,
mą, kad netikėtas užklupimas prašalina didelę baimę, — ;e? — užklausė pasiuntinė.
t
to
negalėjau
užmiršti,
kaip
pamačiau
jos
veidą.
Vargšė
Nei
žodžio,
—
atsakė
antroji.
—
Nekurį
laiką
ji
Boston,
Mass.
nes bematant poniutės balsas skambėjo oficialiniu smar
laužė ir draskė savo rankab, bet aš jas palaikiau, ir ji pa mergina! Ji buvo tokia jauna! Toks nekaltas avinėlis! Pa
kurnu.
— Meldžiu ponios, — tarė sena išbalus ubagė, įkišusi siliovė. Ji neturėjo daugriiegos savyje, ir aš lengvai ją laukit; da turiu daugiau ką pasakyt. Aš da visko jums ne Jonas Ramanauckas
135 Ames st,
pro duris ypatingai negražų veidą: — Senė Sally jau bai išlaikiau. Aš dar netokiaf silpna, kaip ant senos moteriš pasakiau, ar ne?
—
Ne,
ne,
—
atsakė
gaspadinė,
palenkus
galvą,
kad
kės,
nors
esmi
ant
parapijas
maisto,
ne,
ne
!
Brockton, Mass.
gia mirti..
sugauti
žodžius,
kurie
plaukė
iš
alpstančių
lupų
merdin

Ar ji gėrė šilto vypo, kurį daktaras liepė jai gerti ?
— Kas man apie tai galvoj ? — užklausė piktai gas
čios moteriškės. — Sakyk greitai, paskui gal būti pervėlu
B. P. Miškinis,
padinė. — Juk aš negaliu ją išgelbėti nuo mirties, ar ne — užklausė pirmoji.
Box 124, 35 Arthur st,
— Motina, — tarė moteriškė pasistengdama da smar
— Aš norėjau jai iJpilti, — atsakė kita. — Bet jos
taip?
Montello, Mass.
— Ne, ne, poniute, — atsakė senė, — nieks to negali dantįs buvo drūčiai sukisti, ir ji taip smarkiai sučiaupė kiau, nekaip pirma, — motina, užėjus ant jos mirties so
Jos nieks jau neišgelbės. Aš mačiau daug žmonių mirštant, lupas, kad man daugiau lieko nepasiliko, kaip atimti vyną puliams, pasakė man in ausį, kad jei jos kūdikis užgims F. B. Versocky,
gyvas ir augs, tai gal ateis tokia diena, kada jis nesigėdys
mažus kūdikius ir drutus vyrus, ir aš gana gerai žinau, atgal. Aš pati jį išgėrianJir tas man ant sveikatos!
257 So. 33rd st,
Atsargiai apsidairuaos, ar jų kas negirdi, dvi raganos paminėti vardo savo vargšės motinos. Ir, o gailestingas
kada mįrtis ateina išteisybės. Bet ji labai nerami. Ir
So. Omaha, Neb.
dangau! — tarė ji, sudėjus išdžiuvusias savo rankas,
kada ją nesugriebia karštis, — kas būva labai netankiai, pasilenkė prie ugnies ir lirdingai nusikvatojo.
. • '!
— Aš padabosiu, —karė pirmoji kalbėtoja, — kada ji ar tai bus vaikas, ar mergaitė, parūpink jam kokį gera- Stanislovas J. >Šaban,
nes ji miršta sunkiai, — ji sako, kad būtinai turi jums ką
pasakytį. Ji nenumirs ramiai, "kol jus neateisite, poniute padarys taip pat, ir taipji turėsiu smagų pasilinksminimą. dėją šitam vargingam pasaulyj’, ir pasigailėk vieno, visų
Bok 239, Lewiston, M<
— Oi, ji tą padarysi— atsakė antroji. — Ji turi gerą apleisto vaikelio, palikto žmonių gailestingumui!
Išgirdus tą žinią, guodotina poniutė, suniurnėjus ke
— Kūdikio vardas? — kvotė gaspadinė.
letą rugojimų ant senų bobų, kurios nei numirti negali širdį. Daug, daug, graži| kūnų ji pašarvojo taip švariai ir
— Jį pramihė Oliveriu, — apsakė moteriškė, jau alp Pr. F. Juškeviče,
akės. ■ Mano senos akįs juos ma
nedaėdę geresniems savo lyties asmenims; ir ant greito
131 Jackson st,
apsisupus stora skepeta, kuri pasipainiojo po ranka, trum tė ir šitos senos rankos Juos čiupinėjo, nes aš daug kartų dama. — Auksas, kurį aš pavogiau, buvo—
Lavvrence, Mass.
'
— Taip, taip — ką? — suriko gaspadinė.
pai paprašė p. Bumblio, kad palauktų, kol ji sugrįš, jei jai padėjau.
Ji godžiai pasilenkė ant moteriškės, kad išgirsti at
bobelka ištiesė savo drebančius
neatsitiks nieko ypatingo. Liepus pasiuntinei eiti greitai
Jonas Galeckas,
ir n esi grabalioti ant slenksčio visą naktį, gaspadinė išsi pirštus ir linksmai jufi pakratė; ir siekusi į kišenių,,iš sakymą; bet krūptelėjus šoko atgal, kada ligonė išlėto pa
109 &o. 3rd st,
skubino paskui ją iš stubos labai nemaloniam upe ir ba traukė seną, nudilintą libakierką, iš kurios ji išbėrė žiups sikėlė ir atsisėdo. Tada mirštančioji, draskydama abiem
Brooklyn. N. F.
nį ant draugės pirštų ii truputį ant savo. Joms taip besi- rankom uždangalą, išleido iš gerklės keletą neaiškįų garrėsi visu keliu.
P. Bumblio apsiėjimas, pasilikus jam vienam, buvo triusiant, gaspadinė, Biri’nekantriai buvo laukusi, kol galiojimų ir puolė ant lovos negyva.
Kun. A. Ežerskis*,
beveik neišaiškintas. Jis atsidarė spintą, suskaitė, šaukš mirštanti moteriškė pilnis iš savo nuomario, — atėjo pas
5447 8. Wood st, *
tukus, pakilnojo repliukes cukrui, stropiai apžiurėjo si jas ir aštriai užklausė/kaip ilgai da jai reiks čia-laukti.
—
Stonienė
jau
numirė!
—
suriko
viena
iš
senų
bobų
Chicago, III.
— Neilgai, ponii/e, — atsakė antroji moteriškė, pa
dabrinį pienpuoduką, norėdamas įsitikinti, ar sidabrinis
įsiveržus
į
vidų,
kada
durįs
tapo
atdarytos.
' I
Užganėdinęs tame dalyke savo žingeidumą, jis užsidėjo žiurėjus jai in akis.
*Ir
dagi
nieko
nepapasakojo,
—
atsakė
gaspadinė
Kazys
Matukeviče,
— Nei vienai iš i"s nereiks ilgai lankti mirties. Kan
ant .šalies kampuotą kepurę ir labai rimtai bešokdamas ke
1742 Nay Aug avė,
turis syk apsisuko aplink stalą.
Atlikęs tą nepaprastą trybės! Kantrybės! -f atsilankys gana greitai pas mus vi abejingai jg-luvėjo namon.
Toliaus bus.
vaidinimą, jis vėl nusiėmė kampuotą kepurę ir atsilošęs sus.
Scranton, Pa.
CHARLES DICKENS.

Oliveris Tvvistas.
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tais nesutvarkomą liežuvį, ir augštą licenciją. Atsišau moralinį atpirkimą. Tą gali Atsišaukimas Lituvių Ku dabar nežinau kur randasi. do Pittsburgą ir išvažiavo
Todėl meldžiu, jei kas apie Elizabeth’an, N. J. Kas apie
čių, pavargėlių, našlaičių, bet tik atmįsim tai, kad dau kė į istoriją, ir prirodinėjo ma atlikti tiktai vienut os nigaikščio Trapėno Ne
jį žinotų, ar jis pats, lai pra jį praneš, gaus užmokėti. At
prigulmingof Ukėsų
kuriuos girtuoklių našlės ap gelis dega karštu troškimu statistikas — finansų statis sieloje. Užtai mus Išganyto
neša ant adreso žemiau pa sišaukti:
Klub
leido mus’ globai arba pasi sušelpti savo draugus, su tikas ir kriminalų statisti jas pasakė: “Jei kas nori
duoto, nes turiu labai svar Miss Liud. Spatkauskiutė,
gailėjimui, kaipo sukergtus naikinant jiems visas pa kas; o tikrai kai-kurios sta eiti paskui'mane, tegul užsi Užkviečia visis Klubus iš bų reikalą.
424 S. Federal str.
medžius, kuriuos audros pri gundas, o kiti drasko savo tistikos yra užimančios — gina patsai savęs”. Pirnia- S\voyersville apielinkės su
Youngstoįvn, Ohio.
varo prie musų kranto. Gir širdis ir jas degina, savo na net humoristiškos. Sulyg sai žingsnis prie Kristaus sirinkti 7 d. nięsėjo, 7 vai. Mr. Vincent Bružinskas,
658 W. Saratoga st.,
tuoklių ainiai užima tas pa mus sunaikina tojo karaliaus Jungtinių Valstijų sąskaitų, yra žingsnis savęs užsigyni- vakare ant M. Janulevičiaus
Reikalingas
Baltimore, Md.
čias vietas, kurias užėmė ne vainiku ' ugniniu, ir yra Mihvaukeejej paduotų 1905 ino — pirmas žingsnis, kuris salės, Braddriot’e, apšnekėmokantis arba norintis moveda prie viešpatavimo, yra jimui ateinairių rinkiiftų
laimingi jų gimdytojai pir pripildytais baisiausia ir metais, buvus tiktai 905
kyties Shoe & Dry Goods
Reikalingas
ma jų, o nuodėmės tėvų puo karščiausia neapykanta vi areštavojimai už girtybę, savęs užsigynimas. Kaipo ant didžiausių/ofisų. Po pra
kame yra žmonių 10,000; tvirtybės priedermė yra su kalbų bus puili vakarienė ir mokytojas, vyras ar mergi biznį su keletą šimtų dole
la ant jų vaikų lig trečios ir sų nelaimių priežasties.
rių. Atsišaukti greitai laiš
ketvirtos kartos. Karaliaus Praktiškas išrišimas. Kiti kuomet 2,806 areštai buvo mažinti baimę, sutvarkyti kvepianti čifarai. Įžanga na, mokyti parapijinėj Šv.
ku. Adresas:
palocius neyra liuosas nuo mano, kad prohibicija nesu Portlandę, Maine, ir 4,381 protą, taipo blaivybės prie ,00. Kviečii .visus atsilan Baltramiejaus mokykloje,
P. J. Muller,
Waukegan, III. Angliškai
tamsaus prakeikimo alkoho tvarko svaigalų pirklystos, o Wichitoje, Kansas, abiejuo dermė sumažinti liuomą ir kyti ant šio ^ikaro.
AthoĮ Mass.
Komitetas.
mokėti daug nereikia, bet
lio, kaipo ir vargšo stubelė; tikrai nėra geidžiamos pa se prohibicijos miestuose. sutvarkyti protą, o kiekvie
lietuviškai turi mokėti atsa
namai išlavinto mokinio ga sekmės kame tik buvo mė Manau esant kokią klaidą nas žmogus turi atlikti kovą
pats
su
savim
ir
gauti
viršą
apie
Wichitą;
gal
koksai
pie

Aš, Marijona Raudonaitė
kančiai.
ginta,
atskiriant
mažas
vie

li būti scena arba regykla
Paj ieškojimai.
ant
savęs.
Su
Dievu
turi
iš

menukų
regimentas
mėgino
po vyru Gustienė, pajieškau
Atsišaukti šiuo adresu:
peštynių kaipo ir lūšnelė bė- tas, kuriose viešas atjauti
daryti
sau
išganymą.
Skai

uždaryti
tą
miestą
tais
me

savo brolio, Kazimiero Raumas yra užpakalyje, sutvar
Rev. M. Krušas,
diniausio ūkininko.
tome
Sename
Įstatyme,
kad
tais.
.donio, paeinančio iš Kauno
Vincas Bružinskas pa j ieš
1232 Lincoln st.,
Žmonės kiekvieno luomo ko pirkliavimą; arba augšta
Dievas
prisakė
Aaronui,
jog
Bet
yra
kita
gydykla,
apie
rėd., Telšių pav., Alsėdžių
ko Aleksandro Bružinsko,
Waukegan, III.
ir gyvenimo yra užimti šita licencija ir kvotimu asmenų
gminos. Treti metai kaip
problema arba jos išrišimu atsakomumo kaipo aplikan- kurią žmonės niekuomet ne nei jis, nei jo sūnus negertų savo brolio, kuris pirmiau
disputavo
arba
nesiginčino;
vyno
nei
jokio
gėralo,
nuo
ko
gyveno Anglijoj, paskiau Aš, Liudvika Spatkauckiutė, Amerikoje. Atsišaukti šiuo
ir gali kiekvienoje valandoje tų prie tos pirklystos, pra
gydykla,
kuri
eina
giliaus
pasigeriama,
kuomet
įeina
j
atvažiavo į Canadą. Iš Cana- paj ieškau savo brolio, Kazi adresu:
užmesti tamsų šešėlį ant sa šalina ant kiek galima yra,
šėtrą
(tabemaculum)
testa

negū
prohibicija
arba
licen

dos persikėlė į Paterson, N. miero. Paeina iš Kauno gub., Mrs. M. Gustienė,
vo namų. Jieško gydyklų, arba sumažina piktas pasek
cija;
gydykla,
kuri
stengiasi
mento;
o
tą
prisakymą
išda

mes
nuo
draugijos;
jie
pri

908 Manhattan st., N.S.
J., jau bus keturi metai at Jurbarko pav., Katuzų sodž.
katros išgydytų didžiausių
prašalinti
pikto
šaltinį
at

vė
ant
visuomet
per
visas
pažįsta,
kad
visuose
amžiuo

gal ir dirbo šilkų fabrike; Septyneri metai, kaip apleiPittsburg, Pa.
piktą, kuris slegia žmoniją.
pirkimu
žmonijos,
arba
žmo

kunigijos
kartas.
Pilnoji
se
ir
kiekvienoje
viešpatijo

Kaikurie dori vyrai ir doros
moterįs apsunkinti reginiu je žmonės sunaudojo svaiga gaus'prigimtus Dievo malo blaivybė buvo po prisakymu
baisiausių nelaimių, suvers lus ir kad tai esant morališ ne ir pakelti mus silpnumą ant visų kunigų, kuomet jie
tų ant žmonijos per svaiga kas negalimumas buk koksai iš gilumos sparnais savęs buvo užimtais darymu aukų.
_
’
lus, reikalauja, kad sustotų dėsny s, išduotas valandoje užsigvnimo ir p risimai ii li Tai buvo dalykas priversti
Geras kiekvienu metu laiku
mo,
ir
atvesti
mus
į
kalną
su
Farmieriai,
Darbininkai
no
savęs
užsigynimo.
Naza

išdirbimas ir pardavimas ar įnirtimo arba dauguma bal
ba pirkliavimas svaigalais. sų, tuo laiku atliktų morališ sitvarkymo. Manau, kad visi riečiai taipgi sulyg buvo po
Tavo organizmas silpsta ir išeina iš tvar
ir visi fiziškai dirbantiejie žmonės tankiai
Kaikurie savo fanatiškoje ką revoliuciją. Kaipo prak žmonės pripažįsta tai, jei apžadais, turėjo susilaikyti
kos,
ba yra blogai maitinimas skysto
apserga
inkstų
liga.
Kaip
greit
patėmysi
neapykantoje įpuola į seno tiški žmonės jie mato daly kiekvienas pasitaisytų, ne nuo vyno ir viso, nuo ko pa
kraujo, nečysto ir nesveiko. Toks padėji
silpnumą arba kokių betvarkę veikime
mas traukia prie ligos, bet galima painkstų, kepenų arba pūslės, pastiprink
vės manichiečių ereziją ir kus taip, kaip jie stovi, pri būtų reikalo jokių dėsnių jo sigeriama. Būdami po apža
kių
suvaržymų.
Žinom
iš
pa

dais
praktikavo
savęs
užsipažįsta
žmonių
silpnybę,
to

tuos
organus
kreipt jį į sveikatų, jeigu imsi
šaukia vynas esąs piktas
tyrimo,
kad
valstijiniai
dės

gvnimą.
Jie
taip
darė,
kad
daiktas, pačių pasilypstymų leruoja prabangas ir kvailu
Severos kraujo
Severos Vaistai Inks
sutepąs sielą, jie yra pilni mus licencijos systemų, su niai gali sušelpti moralinį buvo pašvęsti Viešpačiui vjudėjimą,
bet
negali
išdaryti
patingu
budu.
Recha'bitai
lig
negalės
prašalinti,
tuo

neapykantos prie karaliaus
valytoją
tams ir kepenims
taipgi buvo pilnais blaivi
Alkoholio ir nori jį numesti mi tarpu pasitiki geriausios
t
ę
ninkais,
nes
jie
troško
būti
kloties.
z
nuo sosto, jei būt galima. Ga
Vienas doleris.
50 centų ir vienas doleris.
paklusni savo tėvui Jonadalim lengvai suprasti jų kar- Žmonės visuomet disputa
Ant
Šerifo
bui, kuris uždraudė savo ai
vo ir ginčijosi tarpu savęs
niams gerti vyną. Taigi Se
apie prohibicijos nuopelnus
name Testamente vynas yra
Saugokitės peilio ir Tikras Lietuviškas Agentas.
neuždraustas, atskiriant tulas dėtas, bet vyno prabanga
/ pavojingos operacijos.
arba ant pikto sunaudojimas M
Dirksnių pailsimas rokuojasi šių laikų liga. Skaitlius ner
yra pasmerktas, o blaivybė
vais sergančių vis auga.
Gydome Ruptura
rekomenduojama kaipo do
rybė. Taip randame ir Nau
rAI, NEPAVOJINGAI IB, ANT
Štai apsireiškimai:
Štai priežastįs:
fviFAUOS PAS VniUS, MOTERIS
jame
Testamente;
nei
Vieš

IB VAIKUS.
pats ifiusų Patsai nei apaš H Rūpesčiai,
Nerimastis,
talai nepasmerkė vyną, kai
Jautrumas,
Persidirbimas,
Malonus viengenčiai lietuviai ir lie
po
piktą,
bet
pasmerkė
girty

Baimė,
Aštri tarpkova,
tuvaitės! Jei norit turėt lengvą ir lai
mingą kelionę į seną tėvynę Lietuvą ir
bę:
“
girtuokliai
neįeis
dan

Nemigė,
Darbas sėdint,
nenori būti nuskriaustu atvažiavęs
gaus karalystėn”.
New Yorkan, tai kreipkis tiesiog pas
Abelnas silpnumas,
Blogi
įpročiai,
G. Bartašių. Jis visiems žinomas geras
Įniršimas,
Visoki pasivelijimai
žmogus, užlaiko du ofisu: vieną Bos
Toliaus bus.
tone, antrą New Yorke.
Parduoda J. F.' GILUS
Prislėgimas, nubudimas.
Blogas gyvenimas
laivakortes į visas pasaulio dalis ant
Seka nuo 5 pusi.

Naujalaikine liga

drūčiausių ir greičiausių laivų 'ir už
pigiausias kainas. Siunčiame pinigus ir
išmainome ant amerikoniškų. Parūpi
name gubernskus pašportns iš Konsulio. Parsamdome keleiviams kambarius
dėl nakvynės ir suteikiame kiekvienam
visokias svarbias žinias uždyką.

Nereikia diržo,
Užtikriname pilną išgydymą rnpturo« (abiejų lyčių) pas senus ir jaunus,
o net ir užsisenėjusios, be peilio pagelboe.
Daktaro O’Malley naujas gydymo
budaB yra visai nepavojingas.
Be
skaudėjimo, J)e operacijos, be pertrau
kimo darbo.
Po išgydymui nereika
laujate nešioti diržą.
Užganėdinimas gvarantuotas.
Padėkavonės ir paliudijimai išgydy
tų ligonių.
Skaitykite padėkavonę žemiaus.

Pormanas Pennsylvanijos gelžkelio taip kalba į sergančiuosius:
Pirm dešimts metų gavau rup
turą nupuldamas. Išleidau šimtus
dolerių, vartojau visokius diržus
be pasekmės, bet kuomet pamėgi
nau Dr. O’Malley metodą, visai
išsigydžiau.
Pirmutinis mano at
silankymas pas daktarą O’Malley
daug palengvino.
John W. Bousum, Bervvick, Pa.
foreman Penn. R. R.
(Selingsgrove Div.).

GEO. BARTAŠIUS,
Agentas,

W.
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Broadway, So. Bostoa, Mass.
558 Broome str., New York City.

Pasinaudokite!

Turime atspaudę šv. Ro
žančiaus tajemnyčias. Pen
Juodka tajemnyčių kainuo
ja 10 centų. Kalbantieji re
žančių tepasirupina parsi
traukti tajemnyčias. Adre
suokite:
“Draugas”
314 E. Market St..
Wilkes Barre, Pa.

Ateikite arba parašykite reikalauda
mi knygos su mano budu rupturos gy
dymo. Atsiųskite markę.

Kas reikalauja

austinių (krajavų) Škaplierių
Šv. ir Šv. Traicės, gali gau
Dr. Alex. O’Malley Panos
ti pas mus visada. Mętf išdirbame
ir reikalaujantiems pasiunčiam
Ofisas: 158 S. Washington st.
porų ant pažiūros.
Wllkes-Barre, Pa.
Mrs. A. Smailienė,

Ten, kur galite rašyti ir kalbėti lie
tuviškai.
’

Musų Tautietis.
Visų lietuvių priedermė
balsuoti už jį per nominaciją
30 d. rugsėjo 1911 m. Jeigu
męs nepalaikysime savųjų,
tai niekad neturėsime nie
ko gero ir politikoje visados
lietuviai bus pažeminti. Tai
gi už savuosius, už tautie
čius!

NAUJAS KRAUJAS.
Vaikščiojąs mūsų kūne
kraujas turi būt tyras ir
sveikas. Visokios nudėvėtos
ir kenksmingos medegoš, vi
sokį nevalumai turi būt kuoveikiausiai prašalinami iš
kūno, gyslose visada tūri būt
geras, tyras kraujas. Kas to
nepaiso, tas būtinai turi su
Relinį ~Fh~Every Day sirgti, savo sveikatą sunaikinti.Kiekvienas, todėl, kaip
** Inflnenzos aro- irmetik
pasijunta, kad žudo ape
dies užpuolimai naktimis
titą, kad jo viduriai netvar
arba kosulys ir die
gimai jūsų raume- (
koj, tegul vartoja Trinerio
nyse iš nusidirbi-’
American Elixir of Bitter
mo, nepaguldys
jus, jeigu turėsit
Wine — geriausią vaistą su
stiprinimui ir kraujo valy
Dr.
mui. Jis neleidžia susirinkti
Richter’io
kūne negeroms medęgoms,
užlaiko vidurius sveikus ir
Tvarkoje. Jis sustiprina virš
kinamuosius organus.ir ner
vus, suteikia gerą apetitą,
save namuose ir
gydo vidurių užkietėjimą,
tuojaus imsite
vartoti 25c. ir 50c. aptiekose. nevarškumą, galvos skaudė
Sergėkis pamėgdžiotų vaistų*
jimą, nerviškumą ir geltligę
Visose aptiekose. Jos. Trir. u. įietrm a ca., m pns sm.
Rlohtorlo Congo Pili*! yra gero. nno ner^-1333—1339 So. Ashland
4]lmo. —
J8e. ------lr Ma.
vldarlni I
avė., Chieago, III.

PainExpellarį

2737 E. Pacific St.,

Philadelphia, Pa.
REKOMENDUOJAME MUSŲ NAUJĄ AUK8INJ 28
AKMENŲ OELŽKELIO LAIKRODĖLĮ.

HEIGHTS DEPOSIT BANK
Kampas E. Market ir Hancock Sts.

WILKES-BARRE, PA.
Moka 3 čią nuošimtį nuo sudėtų pinigų ir ima pini
gus ant sučėdyjimo nuo dolerio ir augščiau.

Siunčia pinigus in visas svieto ša
lis.
I
Atdara nuo 9-nių ii ryto iki 3-jų po pietų; subatomis—
nuo 9-nių — 12 ir nuo 7 iki 9 vakare.
3XW» HWSBHKlWHDrtflJCMK nrWWWKKOTX2« \ K«!WRW
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Auksiniai, paauksuoti ir kitoki sn 23
akmenimis, parduosime 10.000 vadina
mą '‘Accuratus” laikrodėlių .tiktai ui
$5.75 žėdną. Tia gralius laikrodėliai
puikiai tlrėžyti, dubioltavi lūkėtai, se
rai laiką rodanti, labiausiai keliauninką
naudojami, kuris turi daboti laiką, sioterički ir vvTilki, gvarantuotl ant 20
matą. Tikrai gražus la'krodAHai, ne
sėda bns nei draugams tokį parodyti.
Jeigu nori turėti gerą dr.iegnrMį, tai
Itai musą pasiūlymas: Męs nusiųsime
.iitą laikredilj kiekvienai! C. O. D. nž
.♦’> 75 ir ekspreso kaitos dėl peržinrė
jimo. Jai nepatiks, neraakėsita nai «ento. Męs rlsknojame viską. Anksiiia
grandinius duodasi dykai su lalkradMą. Adresas:

EKOKLSIOR WATCH OO, SEPT 906, CHICAGO, ILL

o čia yra vaistas:

Severos Nervotonas
Apmalšina ir sustiprina dirksnius,
Sugrąžina nervams energiją,
Duoda sveiką ir pastiprinantį miegą,
Sustiprina ir atjaunina visą organizmą.

Šiandien nusipirk bonką.

Kaina vienas doleris.

Parsiduoda visur aptiekose. Persitikrink, jog tau duoda “Severos”. Dak
taro patarimų reikalauk, rašydamas į musų Gydytojų Skyrių.

W. F. Severą Co.

CEDAR RAPIDS

IOWA

Klarkus Antonius stovėdamas šalia Cezaro lavono, karšta kalba permainė
) įmos padėjimą.
J r galėjo tai atlikti apskelbimu.
.' r galėjo jis perstatyti žmonėms karžygį Brutusą, kaipo paprastu žmogu
li i?
j tikro, jis negalėjo!
,? ad žmones pertikrinti, reikia sukelti jų jausmus. Ir jūsų “Dėdė Louis”
negalėtų daugiau skelbti $10, $15, $20 ir $25 siutų, jeigu žmonės nebūtų
plrsitkrinę, jog jo apkelbimn i yra teisingi.
-!i1h turite matyti daiktus savo akia, dasilytėti rankomis, kad turėti atsakaičią nuomonę.
It formacijos nuo kitų girdėtos tankiai būna neteisingos.
rodyk man” būdavo pri ežodžiu Missourės gyventojų, šiandien tas plaČii i vartojama.
Ro^ntbalio drabužiai išlaiko aštriausią kritiką — net Jūsiškę.

LOUIS ROSENTHAL,
ANT KIRBY’S KRAUTUVES,

Vaikams siutai parsiduos sekančią savaitę.

DRAUGAS

8
V

Plymouth National Uzs,r šyklt
ugą;

Šaudymo ir
putojimo,

* Merchants
Banking
Trust
orkunas,
Company,

BANK.

Šiuomi pranešame visiems,
Bell Telephone, Dickinson 3757 w|
jog męs atspaudėme išnaujo
Trumpą Katekizmą,
taigi kurie pirmiau reika
lavote, tai dabar galėsite 'Vienatinis tikras daktaras-lletuvis Philadelphljoil
įrengė ligonbutį ir klynikį
gauti.
su laboratorija Philadelphi
10 centų ęgzemplioris.
jos mieste. Tame pačiame

Dr. Ignotas Stankus

Kapitolas su perviršiu
Ikvalei šnypštimo, daug
$165.000.00.
gyvasčiai jiegŲ, daug svei
■
katos ir smagumo kiekvie Šitoji Banka prižiuroma
etuvis Iždirbejas
name stikle. .
“Draugas”
Suvienytųjų Valstijų val
314 E. Market st.
visokiu ženklu
džios. Moka 3 nuošimčius
Mahanoy City, Pa.
iraugystem.
o
ynuo sudėtų pinigų. Galima
Wilkes-Barre, Pa.
atingai: Jįokardu
susišnekėti lietuviškai.
Turi Kapitolo su nuošim
uzikučiu metačiais
G. N. Postlethwaite,
avu, anameliotu
Jeigu nori persitikrinti,
$190.000.00.
ii padengtu celluOffice New Telephone 37.
iždininkas.
lld’u, šarpu, ve
tai progai pasitaikius at- Mandagus patarnavimas.
Sudėtu pinigu
Residence 1100.
liūru
ir
Karunu.
kimkš bonkutę, alus putoda
$700.000.00.
Lietuviu Advokatas.
an pavestus darmas bėgs laukan, o jo geras
Ulonas S. Lopatto
atlieku artiskvapsnis padarys tave jo
First National Bank
47-48-49 Bennett Building,
mėgėju. Bet turi būtinai rei
Wilkes-Bare, Pa.
M. i). Norkūnas
PUBLIC SQUARE
kalauti Stegmaier’o, kitaip
u susikalbėti: lietuviškai, j>| Norintieji pasiskolinti pinigu
paduos tau kitokį “taipogi
Wilkes-Barre, Pa.
112 PROSPECT ST., UMENCE, MASS. * lenkiškai, vokiškai ir * ant pirmo mortgage, arba pirkti
< > namus lai kreipiasi.
gerą”, kuris atneša parda
angliškai.
>. >
vėjui daugiau pelno.
UNITED STATES PEPOSITARY
JOHN J. MEYER, <'
Gryno maisto ženklas ant
SWALM HARDWARE CO.,
Kasininkas. $
First National
KAPITOLAS
$375,000,00
kiekvienos bonkutės.
21 North Main St, Pottsville, Pa.
Perviršis ir nepa
BANK,
įvairiausi geležiniai daitai, te
dalyta nauda
490,000,00 palai. stiklas, dūdos, plasteris,
PLYMOUTH, PA.

Stegmaier’o
ALUS

STEGMAIER BREWING CO.
Wilkes-Barre, Pa.

įrankiai.
Už sudėtus pinigus moka 3-čią daiktai.

UŽDĖTA 1864.

WM. S. Mc. LEAN, President,
FRANCIS DOUGLAS, Cashier.

Juozas Szukis,

sssstsa

The BENEFICIAL SAVINGS FUND SOCIETY

1200 ir 1202 CHESTNUT STREET,
PHILADELPHIA, PA -

ALBERT G. GROBLEVVSKI,
Savininkas ir Fabrikantas Geriausių
“LIETUVIŠKŲ-LENKIŠKŲ VAISTŲ.”

KjHlk'■
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Adolf Blau,

TINĖJĘ NUO

Ūmiom Ticket Agency,

PATRŪKIMO
DUSULIO

DĖJIMO,

ŠTYVUMO

KATAROS,
UŽSISALDYMO,

SPRANDO

203 Lackawanna Avė,
Scranton, Pa.
Taip-gi turime savo krautuvėje dau
gybę visokių maldaknygių ir svietiškų
knygų visokiose kalbose.
TELEFONAI: Naujas 303 — Bell 662.

NUO

FABIOLE,

RANKŲ IR

SKAUDĖJIMO,

KOJŲ.

Seserų Seminarija
CHI CAGOJE.
Lietuviškosios Sesers priima pas save mer
gaites mokinimui ir išauklėjimui. Seminarijo n
je prie reguleriškojo mokslo, arba ir atskyrium, yra mokinama, muzika, paišymas, siuvi
nėjimas ir taip toliau.
Motinos

jeigu sergate užsisėnėjusiomis ligomis nuo kurių negali pagel
bėt nė daktarai nė ligonbučiai, arba paslaptingomis ligoms, apra
šykit man savo nesveikumą gerai ir aiškiai (be užslėpimo) nes
čion eina ne tik apie tavo sveikatą, bet labai tankiai, ir apie tavo
gyvastį (Atsiminkit, jog kiekvienas garbingas daktaras užlaiko pa
slaptį kaip ant išpažinties). Užtai nesigėdyki ir nebijok, rašyk tei
sybę, o mielai suteiksiu rodą ir prisiųsiu geras gyduoles pagal tavo
ligą su nurodymu kaip reikia jas vartoti, už 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 Lietuviškai-Lenkiškų gyduolių gali uždirbti nuo 50
dol. iki 150 dol. ant mėnesio. Uždarbį duodame kuogeriausią. Taigi
rašykite~reikalaudami agentūros. Kiekvienas lietuviškas štornikas
teipgi privalėtų užlaikyti visada musų puikias Lietuviškas gyduoles
savo Storuose ant pardavimo, kad musų tautiečiai reikalaudami ga
lėtų pas kiekvieną nusipirkti ir nereikalautų išduoti pinigus dova
na kokiemB nors apgavikams tose aplinkėse. Stornykai, rašykite
pareikalaudami gyduolių, nes geras uždarbys ir parduokite musų
tyras Lietuviškas gyduoles, kuriąs męs gvarantuojame.
Rašykite
po antrašu:

Kaina $1.00.
Imantiems daugiau kaip vieną eg
zempliorių, nuleidžiamas didelis nuo
šimtis.
Gaunama pas:
BEV. V.

Mother Superior,

Isz Pittstono

naFlH

Gėrimo.

fe

f

R

a yra stebuklinga lr siustą yra tyk dėl vyru.
rastais, suprastai* žodžiais pasaka kaip gal
atgauti vfriikuma, isigyditi nuo uznuodijima krauja
arbasypA,nabiegima siektos, patrotitu stypribe,pučkus
iimlstimna,
negromulavima,
patrotitu
pylva, kiapenu, inkstu ir pūsles ligas, rumatizma, g norrhoea arba triperi, naujai Įgautas lygas,
vyro lygta, gal būti išgi
išgidotraa sava
strictura ir-vysas vyru
namu se privatiškai, slapta ir labai pygjai.
i knyga, pasakis jums kodėl jus
Ta,
kentat i kaip galėt galutinaj laigyditl. Knyga ta yra
krautuv žinios, katras turą žinoti kožnaa vedes arba
neveriesfyrąs. Ta knyga yra parai* »a par Daktara,
katras e sydave ilgo lajka tyrinejmu tu, specijalisku
smykit, jog ta knyga yra siustą r»«al dykai,
užmoka* už pašto, ing užppečetlta konverta. 'Nesiusk
nekokiur jlnlngu, tyk paraSik sava varda, Ir adresa »nt
žemiam paduotu kuponn, katra siusk mums šendena.
YKAJ GAUTOS KNYGAS KUPONAS.
DK. JOS. 1 ĮTEK * C0.. I. »05 ti Hftl Am«, CUew
Godo na. Tatoluta: Patai Taml.tns prltadi.jma, ai aorlejjaa
jo<Tam: a prl.lc.tnm.l man
dykai všna jais knjsadal rjra.

Admua;

Honover Breiving Co.
~

Elius, Alus ir porteris.

TIKRAS LENK1SZKAS LAGER.
Atkreipkite savo atidą in produktą, Jūsų tautiečio iš
dirbamą. Sandėliai Buttonwood, Wilkea-Barre ir
.
Nantieoke, o bravoras Danvillėj.

Emll Malinauskas, Managerls Ir Prezidentas
Abu telefonai.

Phiiadelphia, Pa.,

Valandos ofico: Nuo 9 iki 12, nuo 2 iki 4 p. p. ir nuo 6 iki 8 vakare.!
Nedėldieniais nuo 1 iki 4 po pietų.

IŠĘJO IŠ SPAUDOS DAILUS SCENIŠKI

VAIZDELIAI VARDU

„Degtine” ir „Ktanute.“
KAINUOJA PO 10 CENTU.
Galima gauti

„Draugo’ Spaustuvėje?

9*
sa

SECON

„Naminis Vaiku
Auklėjimas“
===== IR

wArd hotel

Franl Burba Savininkas.

Oeriausi Importuoti ir naminiai
Vynai, Likieriai, Alus, Cigarai ir
t.t.
454—466 MAIN ST.

=

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

Kainuoja po 12c. su persiuntimu. Pelnas eis insteigimui našlaičiu prieglaudos. Galima gauti pas

Adresas:

REV. S. PAUTIENIUS,
Mahfflinoy City, Pa.

Kun. A. Staniukyną,
4557 So. WoodSt„

CHICAGO, ILL

lYilkes-Barre
Deposit & Savings

BANK,

ti

71 PUBLIC SŲUARE,
WILKES-BARRE, PA.

$150.000
$450.000
$2.625.000

Kapitolas
Perviršis
. Depozitai

DRAUGO”
]

I

SAPUSTUVE

Moka 3-čią nuošimti nno sudėtą
Jojo pinigą.
Banka atdara kasdien nuo 9 ry
to iki 3 popietu. subatomis nuo
9—12 vidurdienyje ir nuo 7 vai.
vakare iki 8.
Galima susikalbėti lenkiškai ir
lietuviškai.

L. RAUCHUT
Dirbtuve Uniformų

Edvvarsdsville. Pa.

PO VARDU

“Katekizmas Apie
Alkoholiu.”

Staliai.

Pirmos klesos karietos
ir arkliai parsamdymui ir
grabinio ofisas prie Russell
gatvės _______

PIRKITE LABAI NAUDINGAS KNYGUTES

Į Kaštuoja $2.15 persi untmui.

ysai Dykai Del Viru

GLENON’S
vertas
Alus

Brooklyn, N. Y.

-NAUJA KNYGA-

50,000
KNYGŲ

fJ

VARNAGIRIS,

312 So. 4th St.,

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

ST. CASIMIR’S SEMINARY,
6700 Rockwe.il St.,
Chicago, III.

1220 So. Broad St.,

garsi kardinolo Wisemano apysaka.
Vertė VYTAUTAS.

Ypatingos Gyduolės.

ir

visokiu reikalingu

daiktu

draugijoms ir

NAUJAUSIA, DIDŽIAUSIA IRjGE== RIAUSIA GREITAI ATLIEKA =

ĮVAIKIŲ ĮVAIRIAUSIUS DARBU8

SPAUDINI

PIGIAI
UŽKVIETIMUS IR KITOKIUS DARBUS

nrkiestroms,
uždėta
1887 m. Dirbame teip

KONSTITUCIJAS, PLAKATU8, TIKIETUS,

gi vėliavas, kukardas,

RAIDES STATOMOS DIDELE—NAUJAUSIOJO PATENTO-MASINA “LINOTYPE”

arnotus, kapas ir t t.

Reikalaukite
ti kataliogu.

ilistruo-

1520 N. 4 gatve

PHILADELPHIA. PA.

Naujas telefoną. 8041.

«».# D

Bell Phone
KFNS1NGTON

oi

DR. IGNATIUS STANKUS

SKAUDĖJIMO

ŠONUOSE

GERKLĖS

Lietuviškųjų Šv. Kazimero

SKAUSMO KRU

AZMA ARBA

NEURALGIJOS;

Reikale meldžiama kreipties prie
Perdėtinės šiuo antrašu:

Turiu įsitaisęs savo locnas elktra gydymo mašinas.

Visisreganti kreipkitės prie daktaro STANKAUS asabiškai arba laišku,
busite užganėdinti nes jis gydo pasekmingiausiai visokes ligas ir daro viso-J
kės operacijas savo iocnam ligonbutyje. Daktariškę rodę su teisingais pata-Į
rimais duoda DYKAI, —ypatiškai par telefoną ir par laiškus beskirtume"
kaip toli gyvenat; Amerikoje, Kanadoje, Anglijoje ir kitose šalise svieto.

Siunčia pinigus kas dien in visas da
lis svieto; tsAp-gi perka ir išmaino vi
sokius pinigus. Išdirba visokius doku
mentas Amerikos ir Lietuvos teismuose.
Ofisas atidarytas kas dien nuo 8-tos
Ii ryto iki 9-tos vai. vak.
Nedėlioję: nuo lOtos iš ryto iki 5-tal
valandai vakare.

MĖŠLUNGIO

GERIAUSIA
GYDUOLĖ:
NUO
STRĖNŲ SKAU
DĖJIMO, DEGI
MO KRUTINĖJĘ,
GALVOS SKAU

IGNOTAS J. DOHAN, Prezidentas.
ANDRIUS J. KEEGAN, Vice-prezidentu.
ALFRED J. MURPHY, Sekretorius ir Kasininkas.
ANTANAS HURST, Esq., Patarėjas,
k

Su sena ir‘nauja metodą su
chemiškais ir medicinos gy
duolėmis, su vandeniu (hy-drotherapy), kraujo skysti Šitas paveikslas parodo, kaip Dr. Ig.i
mu (serotherapy), su moks Stankus su pagelba elektros šviesos!
lu psychologijoslpsychothe- (X—ray) permato visą žmogaus kuną^
rapy), kaip tai žodžiais, nu ir atrauda pavojingas ligas.
rodymu, atkreipimu atydos
ir tt. Gydau su elektra (electrotherapy), X ^ray (šviesa, permatanti visę kū
ną žmogaus), greita elektra (hyfreųuenoy) Galvana elektra, Paradejaus elek
tra ir kitomis suvienytomis elektromis. Darydamas operacijas išgydau vis<
kias organiškas ligas, kurių negalima išgydyti vaistais ir kitais prietaisais.

lr Visoje Aplinkinėje.

Nuošimtis 3.65 metams.
fti'JiL.-,
PAMATINIS KAPITOLAS — trylika milijonu doleriu. ' /.>
SUDĖTU PINIGU — vienuolika ir tris čvertis milijono
doleriu.
PERVIRŠIS — vienas ir viena čvertis milijono doleriu.
Depozitoriu suviršum trylika tūkstančiu asmenų.
DEPOZITUS PRIIMAME PER LAIŠKUS.

aa

z

Ligas.

Agentūra Laivakorčių ant Geriausių
Linijų.

Uždėta 20 dieną Balandžio 1853 metuose.

gĮgrgfgiaĮK x"tfHWW»tfąT«igij
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PASARGA: Mano ligonbutyje ir klinikoj turiu po
savo priežiūra svetimtaučiu
daktarus specijalistus pagel
bai prie operacijų ir pavo
jingų ligų. Pas mane visi li
goniai išsigydo ir pasilieka
sveiki. Vaistus siunčiu ir į
kitus šteitus ir į visas šalis.

‘

Kurių skaitytojų prenu-1 KAPITOLAS $100.000.00.
merata pasibaigusi, tiems PERVIRŠIS
$250.000.00
šis numeris bus paskutinis. Didžiausia ir saugiausia
Siunčiant pinigus, čekius, ganka mieste.
Geriausias Lietuvys
arba “Money Order”, siųsMoka 3 nuošimčius nuo
I sudėtų joje pinigų,
FOTOGRAFISTAS, kitę ant adreso:
n
“DRAUGAS
Naujas Telefonas 1070—R.
314 East Market St.,
20 E. Market st, Wilkea-Barre, Pa.
UNION TICKET AGENCY.
Wilkes-Barre, Pa. ■enlausia
Lietuviška Banka Scrantone

nuošimti.

Naujas telefonas 977
Bell telefonas 422

sportiniai ir naminiai

name įrengė savo locnfj ap
tiekę, kurioje randasi naujo
išradimo geriausi vaistai

ADRESUOKITE

—

“DRAUGAS”
314 E Market St

Wilkes-Barre, Pa

