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Švč. Panų, dievotumų daug
didesnį už tų, kurį męs turi
me prie Aniuolų ir Šventų
jų? 1. Todėl, kad Švč. Pana,
Lekcija ir
būdama malonės pilna, perjuos visus šventy
Evangelija aukština
bėje; 2. todėl, kad būdama
Dievo Motyna ir dangaus
Karaliene, peraukština vi
u
sus garbėje; 3. todėl privalo
KETVIRTOJI NEDfiLIA me ypatingai mylėti ir gerb
ti Marijų, kad Jėzus Kristus
PO VELYKŲ.
ypačiai jų gerbė ir mylėjo
Lekcija. Jok., 1, 17—21. ant žemės ir jų danguje dau
Mylimiausieji. Visokis ge- giau myli ir gerbia, kaip vi
ras davimas ir visokia tobu si Šventieji; 4. todėl, kad Jė
la dovana yra išaugšto, nu zus Kristus paliko mums Ma
žengianti nuo šviesybių tė rijų, kaipo musų motynų ir
vo, pas kurį nėra atmainos užtarėjų; 5. todėl, kad mums
nei persimainymo šešėlio. pridera parodyti savo dė
Nes iš gero noro pagimdė kingumų už daug įgytų nuo
mus tiesos žodžiu, idant bū jos malonių ir nuolat jieško
tumime šiokia-tokia jo su ti josios pagelbos su tvir
tvėrimo pradžia. Žinote, ma čiausiu pasitikėjimu.
Kun. Juozapas Montvila, “Titaniko” auka.
no mieliausieji broliai; o te Kame remiasi tas ir musų
gul kiekvienas žmogus bus pasitikėjimas Marijos paŠis paveikslėlis parodo, kaip linksmai džiaugiasi Islandija atkovojusi bent dalį
greitas ant klausimo, o ne gelboje? Jisai remiasi Ma
savo teisių — Home Rule. — Jau 26 metai praslinko, kaip Mr. Gladstone’as įdavė
veikus ant kalbėjimo ir tin rijos galybėje pas Dievą, ir
Anglijos parliamentui pirmųjį savo Home Rule bilių ir 19 metų kaip jis į davė antrų
gus ant rūstybės. Nes vyro josios motyniškuose rūpes
savo bilių. Pagalios, pritariant premierui Asąuith’ui, šiemet Irlandija jau gavo jai
vietos. Foersteris savo raš teisingai priderančių Home Rule — Autonomijų.
rūstybė nedaro Dievo tei čiuose apie musų labų. Jo
sybės. Togidėl, atmetę viso sios galybė jai yra suteikta
tuose labai prielankiai atsi
Katalikiškos Žini
liepia apie Kataliku Bažny cija galo vis neprieina. Nei triukšmų prieš Irlandijos j Londone. Tai kova su ke
kią biaurybę ir piktybės nuo Jėzaus Kristaus, jos įKatal
augštumų, priimkite su ti- Dieviškojo Sunaus, kuris jųčių ir jos moksli
liais anarchistais.
,
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^7*1 " —~ ~~ _ valdžia įstengia suvaldyti savivaldų protestonų užta
.
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►a iškeltąjį žodį, kuris
gerhdatnAš; kaipo’ ^avo'
neigi rėjas TrTster. Mat, girdi, ai-j Jau nuo tūlo laiko Pary
Mirė katalikė veikėja. Fri revoliuei jonierius,
gali išganyti jūsų dūšias.
Rymas.
Kovo
20
diena
ap

Motynų, padarė jų Aniuolų
burge Šveicarijoj pasimirė pastarieji įstengia pašalinti riams įgavus valdžių savo žiuje slapstėsi automobili
silankė
pas
popiežių
25
at

ir žmonių karaliene. Būda
nuo valdžios jų nekenčiamų: tėvynėje, protestonų padė niai banditai—plėšikai. Bet
stovės moterų katalikių sų poni Liudvika de Reynold, prezidentų Maderų.
ma
Dievo
ir
musų
Motyna,
jimas ten busiąs nepaken valdžia jokiu budu negalėjo
Evangelija. Jon. XVI, 5
jungos iš Anglijos, Austri įsteigėja ir vedėja tarptauti Iš visko matyt, kad ten čiamas. Keisti išvadžioji
jiji,
nuosekliai,
rūpinasi
rasti jų pėdsako. Pagalios,
—14. — Anuomet tarė Jezus
jos, Belgijos, Praneijos, Vo nės Katalikiškos draugijos nėra gen; planų ir pas revo mai. Kada protestonai gasapie
musų
labų.
Jėzus
Kris

savo mokiniams: Einu pas
24 d. balandžio, bedarant tų
kietijos, Ispanijos, Portuga mergaičių globos.
liuei jonierius, bent tokių, padoravo
tų, kuris mane siuntė, ir nie tus mus jai pavedė ir ji mus,
airių—katalikų anarchistų medžioklę, ban
lijos ir kitų kraštų. Grapie- Kova su masonais. Kata kokius turėjo vesdamas re
kas jūsų neklausia manęs, po kryžiumi savo sunaus
tėvynėj, tai ulsterai teu jo ditai nužudė detektivų supe
nė
de
Velard
įteikė
popie

likai
kaskartą
aiškiau
mato.
stovėdama,
priėmė
kaipo
voliucijų Madera. O be to kios neteisybės nematė, o rintendento padėjėjų Jouin
kur einu. Bet jog jums tai
žiui
9
knygas
su
pasižadėji

kaip
masonai
veikia
Katali

savo
vaikelius.
sunku revoliucijų laimėti. kad airiai katalikai sykį pa ir sužeidė inspektorių virši
pasakiau, nuliūdimas pri
mais 10 milijonų vaikų apie- kų tikėjimo išgriovimui. Berods dabartinės revoliu
Kad
galėtum
priderantį
pildė jūsų širdis. Bet aš tie
taps savo locnos tėvynės ninkų Calmar. Tada valdžia
ravoti už šventąjį Tėvų Ko Belgijoj susidariusi tam tik cijos vadas gen. Orozco nu
sų jums kalbu; naudinga dievotumų į Švč. P. Marijų
gaspadoriais, tai jau protes- pasirįžo būtinai susekti ban
munijų. Popiežius atsakyda rų draugija -kovai su maso rodė nekuriuos prezidento
turėti,
reik
mums:
1.
Ją
jums, idant aš nueičiau. Nes
tonams darosi pavojus. Bet ditų lizdų.
mas
ragino
ypatingai
vaikus
nais.
Toji
draugija
buvo
su

gerbti,
mylėti
ir
prie
josios
Madero netaktiškumus ir anglijos parliamento atsto Tais banditų vadais pa
jei nenueisiu, Palinksmintoprie tankios Komunijos.
šaukusi
Briuselio
mieste
su

šaukties;
2.
Apie
josios
do

negerų šalies valdymų, bet vai ne taip manė. Jie seniai sirodė bėsų nekoksai Du
jas neateis pas jus: o jei nu
sirinkimą.
Iš
jo
paaiškėjo,
rybes
apmąstinėti
kad
tap

kaip jis elgtųsi, jeigu jam suprato, kad atidavimas Ir- bois ir Julet Bonnot
eisiu, atsiųsiu jį pas jus. O
' Katalikai-koptai. Aigipto
anas atėjęs kaltįs svietų iš tume ir męs, kaipo ji, pana žemėje yra dešimts tūkstan kad draugija vis labiau plė pasisektų paimti valdžių į landijai Home Rule, tai ne Detektivai susekė, kad jie
nuodėmės, ir iš teisybės ir iš šiais Jėzui Kristui.
čių katalikų koptų, turinčių tojasi ir turi tam tikrą savo savo rankas, taip-pat nepa bus suteikimas jai kokių yra pasislėpę 6 mylios atstu
Vaisiais dievotumo prie savo atskiras bažnytines laikraštį, kuriame aprašo sakė. Tatai išrodo, kad ir ypatingų privilegijų, bet nuo Paryžiaus viename au
teismo. Iš nuodėmės, sakau,
jog neįtikėjo į mane; o iš tei šios geriausiosios iš visų Mo apeigas. Šalę katalikų yra masonų veikimą. Laikraščio gen. Orozco veda kova grei davimas tik tai, ko teisingu tomobilių garage (stotyje).
sybės, jog pas Tėvų einu ir tynų, bus neapsakomi sura atskalūnų graikų apeigų. ėmėjų penki tūkstančiai. čiau kaipo prieš savo vpatiš- mas reikalauja, kas jai, kai Greitai policija ir kareiviai
jau manęs neregėsite. O iš minimai ir malonės laike gy Pastaraisiais laikais daug Manoma sušaukti tame pa kų priešų, o ne už gyventojų po skirtinos tautos valsty apsupo minėtų automobilių
teismo, jog šio svieto kuni venimo įr josios pagelba mi grįžta iš atskalūnų prie ka čiame mieste kitą tarptauti gerovę. Juk ir Madero, ves bei seniai priderėjo.
garagių. Bet anarchistai,
nį
prieš
masonus
susirinki

rimo
valandoje.
gaikštis jau yra nuteistas.
damas revoliucijų, tankiai Kada Irlandija pradės vai turėdami ganėtinai ginklų,
talikų.
mų.
Budai
pagerbimo
Šv.
P.
Turiu dar daug jums kalbė
aštriai kritikuodavo buvusį dyties pagal Home Rule narsiai ginėsi. Pasirodė, kad
Tarp sugrįžusių reikia pa
ti, bet dabar negalite pakel Marijos Bažnyčios nurodyti minėti buvusį koptų patriar
Meksikos prezidentu gen. duotas teises ji turės nema banditai galės ilgai ginties
ti. Bet kada ateis anoji tie yra šie: apvaikštinėti josios kų Kirilų Makarų, kursai
Diaz’ų; bet kada pats paėmė žai liuosybės. Ypač kad ji ir norinčius juos priversti
sos Dvasia, jinai išmokys šventes prieinant prie Šven prieš ketvertų metų, dėlei
valdžių į savo rankas, kiti jį galės tvarkyti ir muitų rei pasiduoti arha sužeis arba
tų
Sakramentų,
kalbėti
jos
POLITIŠKOS ŽINIOS. patį pradėjo peikti. Gi re kalus. Policijos tvarkymų ir mirtin nžmuš. Tatai sku
jus visokios tiesos; nes ne
nesutikimų su Šventuoju
litanijas,
Aniuolas
Dievo,
pati iš savęs kalbės, bet kų
voliucijoms ten nuolat be Irlandija paims į savo ran botai atlaikyta kariškas poSostu, buvo atsiskyręs nuo
tik išgirs pasakys ir atei Rožančių, šaukties prie jos katalikų Bažnyčios ir perė
viešint, Meksika greitai gali kas už šešių metų, pačtą — sėdys ir nuspręsta anarchis
MEKSIKO.
nančius daiktus apsakys nekalčiausios Širdies, įsira jęs prie atskalūnų. Dabar
prakasti savo neprigulmv- už TO m. Gi senatvės pensi tų tvirtovę sugriauti su di
šyti
į
draugystes
josios
gar

jums. Ana mane pagarbįs,
jis viešai prisipažino nege Kaip rodos, tai Suvieny bę.
jomis valdžia leidžia pradė namito pagelba. Prirengta
bei
įsteigtas,
nešioti
josios
nes iš mano ims ir apsakys
rai padaręs ir apgarsino tos Valstijos, nors palengva,
ti rupinties nors ir tuoj da toks vežimas, per kurį reTRLANDTJA.
škaplierius, ir ypatingai, laikraščiuose savo atvirti- bet vis ruošiasi Meksikai į
jums.
bar; mat iš to, žinoma, val velverio šūviai nepereitų, ir
mylėti ir garbinti josios mų.
pagelbų. Mat, su panašio Iš priežasties, kad Angli
džia neturi didelės naudos. su tuo vežimu prisiartinta
Dieviškąjį Sūnų Švč. Sakra
mis
pagelboms,
viešai
gir jos parliamentas priėmė IrTikėjimo apginime. Turi
Vienok savo locno parlia- prie anarchisto tvirtovės ir
DIEVOTUMAS Į ŠVČ. P. mente.
ties
nepritinka;
ypač,
kad
landijai
žadamų
Home
Rule,
mento Irlandija negalės su padėta padegtas dinamitas.
MARIJĄ.
Mylėkime ir gerbkime Šv. no mieste Italijoj sušaukta čia gal labiau rupi savi inte neapsakomas
džiaugsmas
didelį susirinkimų tuo tiks
šaukti be 1915 metų. Te Bet eksplozija neįvyko. At
Kuomet męs meldžiamė- Paną Marijų! Jije yra musų
resai, nekaip kaimyniškos apėmė senų Irlandijos sošlu, kad išreikšti savo prieš
čiaus tai neperdaug tolimas kartota tai antru sykiu. Tr
Motyna.
Jėzus
ant
kry

si, kartais, maldoje męs tie
respublikos gerovė.
tapilį Dubliną. Žmonės pa
taravimų prieš valdžios įsa
laikas, kada Dublinas susi tik spėjo minėtas vežimas
žiaus
mirdamas,
mums
ją
siog kreipiamėsi prie Dievo,
Jau ištikro Washingtono sipilė ant gatvių kaip mu
kymų, kuriuo panaikinta ti
lauks parliamento. Jau pra atsitolinti, kaip štai anar
bet, kartais, taippat, prie kaipo Motynų paliko saky
valdžia pradeda siųsti savo sės. Visur pasirodė džiaugs
kėjimo mokinimas žmonių
našaujama, kad premieru chistų tvirtovė pavirto į
Aniuolų ir Šventųjų, kad damas: Šitai tavo Motvna.
kariškus laivus į vakarinius mo ugnįR. Įžymesni patrijomokyklose.
veikiausia busiąs Mr. John griuvėsių krūvų. Tada pri
S.
jie už mus užtartų pas Die
Meksikos pakraščius, neva tai laikė ant gatvių karštas
Redmond, o Anglijos kara siartino policija ir griuvė
vų.
Nukentėjo ui prielanku tvarkos pridabojimui. Bet kalbas — žodžiu sakant,
liaus vietininku — arha ku-| siuose rado Duhoisų jau vi
Tarpe
visų Šventųjų
H Pagailėtas prasikaltėlis. mą katalikams. Garsus pro Washingtono valdžia pose- džiaugėsi visi, kaip kas iš
nigaikštis Connaught arba j sai negyvų, o Julet Bonnot
mums pridera ypatingu die Ekaterinodaro policmeiste fesorius pedagogas Curieho novei užgina tokius paska manė.
smarkiai sužeistų ir besie
kunig. Arthur.
votumu gerbti Šv. Panų Ma rio pagelbininkas Golovko universiteto ir politechni tas, kurie skelbia, kad Su Tiesa, Home Rule bilius
kiantį prie savo paslėptų
lu jų, Dievo Motynų, ir nuo už nušovimų 3 kalinių buvo kos Friderikas Foersteris, vienytos Valstijos rengiasi dar turės pereit per Lordų
nuodų, kad užbaigti gyvastį,
PRANCŪZIJA.
latos būti atsidavusiais jo- pasmerktas mirtin, bet pas protestantas, už prielanku pasinaudoti iš Meksikos Rui butų, bet jų spėkos pernai
bet nuo to spėjo jį sulaikyti
•sioB motyniškųjai globai.
kui gyvybė jam buvo dova mų katalikams liko protas- j ručių ir respublikoR tvarky- likosi apkapotos, tai niekas j Paryžiuje atsikartojo ta ir Bonnotų paėmė dar gyvą.
Rodei minus pnd< r.i ’
nota. Dabar jis vėl teisia tantų valdžios prašalintas mų paimti į sftvo rankas,
tai neatkreipia didelės do pati tragi-komedija, kokia Tečiau tik spėjo jį pakelti
’d i ypatinga dv\ et min į mas už pinigų dirbimų.
nos. Ypač bandė kilti būvu 1911 m. sausiu
nuo užimamos universitetu Gi pati Meksikos rev
ąsa ant8~to puslapiu. )

Vilnius. Saulės užtemi
mas. Trečiadienį, balandžio
4 dieną kaip jau rašėme, bus
matomas saulės užtemimas.
Saulė temsianti nuo pusiau
antros ligi 4 valandos po
piet. Užtemimas bus matyf
Pietų Amerikoje, Europoje
ir Sibirijoje. Saulė bus už
temusi ne visa, bet tik 97%
jos skritulio. Tiktai Ispani
joje ir Portugalijoje kelias
sekundas bus užtemusi visa
saulė.
Rusų tarpe. Vilniaus rusų
atstovas Zamislovskis, tur
but, jau nebepateks IV-jon
Dūmon -r- jo nenori dešinie
ji rusai. Susidariusiame rin
kimų komitete, kaip jau ra
šėme, atsisakė dalyvauti va
dinamoje “Bieloruskoje obščestvo”. Užtat tikisi laimė
ti pažangieji rusai; jie pasi
tiki gauti savo kandidatui
senatikių balsus, kurie kryp
stą dabar kairėn; senatikių
rusų Vilniuje nemažas skai
čius.
Mišečkojo
garbintojai.
Vilniaus rusai nacijonalistai
išsiuntė per Vilniaus guber
natoriaus rankas vidaus rei
kalų' ministeriui prašymų
leisti rinkti visoje valstybė
je aukas kunigaikščio Mišeckojo paminklui pastatyti
Vilniuje. Kaip žinome, Mišeckoi prieš 200 metų buvo
Vilniuje nužudytas Lenkų
teismo įsakymu. Be to, rusai
nacijonalistai prašo guber
natoriaus Didžiųjų gatvę pa
vadinti “Kunigaikščio Mišeckojo gatve”.

Blaivybės skyrius. Kauno
“Blaivybės” draugija, su
tinkant Vilniaus gubernato
riui, steigia Vilniuje savo
skyrių. Oficijalinis raštas
jau gautas. Įsteigėjai netru
kus sukvies pirmųjį susirin
kimų. Apie susirinkimo lai
kų ir vietų bus pranešta.

Iš Kauno išvažiavo šio
mėnesio pradžioje ir apsigy
veno Raseiniuose advokatas
Andrius Mačys. Mums, kau
niškiams, buvo labai nesma
gu išleisti iš savo mažo in
teligentų būrelio vienų narį,
bet atmindami, kad Rasei
niuose iki šiol nebuvo nė
vieno liuosos profesijos lie
tuvio, ir kad jis ten labai
reikalingas, nedrįsome at
kalbinėti ir išlydėjome kuogeriausios kloties linkėdami.
Šventežeris,
Suv. gub.
Prepuntų dvarininkė Malkevičienė ir Papečių dvari
ninkė Taudinienė sumanė
įsteigti moterį} draugijų vi
sai apylinkei. Sumanytojos,
visur razdamos pritarimų,
jau pradeda organizacijos
darbų.

i Panevėžys. Daug jau bu
vo laikraščiuose visokių pri
kišimų Panevėžio ‘ ‘ Sau
lės” mokytojams, bet jie
visi nebuvo taip skaudus,
kaip šis prikišimas, išspauz
dintas “Ateities” No. 2, kur
autorius, Mokinys Pilėnas,
užgavo ne mokytojos jaus
mus, bet lietuvaitės jaus
mus. Perdaug skaudžiai
skamba ironija žodyje ka
butėse “lietuvaitė”. Žino
ma, juokingai butų išrodinė
ti, jog “aš — lietuvaitė”,
nes žmonės sako “širdies ki
tiems neparodysi”. Galima
autoriui tik patarti prieš ra
šant gerai pagalvoti apie tai,
kų mano rašyti.

čiaus vardu prašymų su 127
parašais, kad gintų lenkų
kalbos teises Seinų miesto
savavaldybose. Astovas Harusevičiuš kreipiąsis į einan
tį Suvalkuose lenkų laikraš
tį, kad jis parinktų ir atsiųs
tų žinių ir apie Kalvarijos
miestą, Suvalkų gub. Taip
rašo “K. Lit.” Matyt, atsto
vas Harusevičius dar žadąs
ginti V. Durnoje lenkų kal
bos teises bent Seinų ir Kal
varijos miestų savavaldv
bose.
Telšiai. Didįjį ketvirtadie
nį Telšiuose nežinomi pik
tadariai užmušė neregį 70ties metų senelį Juozą Skaus
girdą ir jo tarnaitę. Pikta
dariai, matyt, norėjo pasi
pelnyti, nes Skauzgirdas bu
vo turtingas žmogus; jis gy
veno savo nameliuose prie
Plungės gatvės.

Žemės kainos. Pasirodo,
kad Suvalkų gubernijoje že
mė pigesnė, negu kitose
Lenkų gubernijose: už vala
kų moka ligšiol 4,000 r. Tuo
tarpu Kališo gub. moka už
valakų 12,000 rub., Plocko
gubern. 6,000 rub. ir t.t.
“Viltis”.

Radviliškis Šiaulių pav.
Boba moka aukas rinkti. At
sinešė į Šniuraičių ir Korų
sodžius 50 gyvačių ir visas
pardavė po 10 kapeikų ir
dar lašinių prisiderėjo nuo
kožnos po pusę svaro (pini
gais bus vėl po 10 kap. Sako
geriau mačys gyvuliams,
tikri vaistai pavasarį. Mat
koks žmonių neišmanymas.
O kad reikia geram kokiam
tikslui pinigų gauti, musų
koplyčiai pataisyti, tai daug
sunkiau.
Vienas Korų sodžiaus ūki
ninkas su savo sunum per
pusiaugavėnės jomarkų grį
žo iš Šeduvos namo, nepar
davę arklio. Arklys palai
das sekė paskui. Radviliš
kyje sutemo. Baigiant va
žiuoti per miestelį atsisuka,
ir nebėr arklio, ir šiandien
nebėr. O kalta degtinė.

Viekšniai Šiaulių apskrir
čio. Pas mus šįmet buvo la
bai gera žiema, ir uždarbiai
buvo nemaži, tiktai nelaimė,
kad musų žmonės sunkiai
uždirbtų savo kruvinu pra
kaitu skatikų paliekta pra
važiuodami Meinorių mono
polyje. Argi negalėtų meinoriškiai kaip nors tų slaptų
pardavinėjimų degtinės iš
naikinti, kursai daug blogo
padaro aplinkiniams gyven
tojams. Vienas vaikinas ge
rai įkaušęs degtinės važiuo
damas iš malūno, netoli esan
čio, nudaužė arklį, kitas ma
lūne maišą nusėmė dėl deg
tinės. Gerai padarytų meinoriškiai, kad kaip nors su
sitarę išnaikintų tų slaptų
pardavinėjimą
degtinės,
kaip užliekaniškiai kad savo
išnaikino.

Viekšneliai Telšių apskr.
Kovo 4 dieną bažnyčion pri
sirinko labai daug žmonių.
Beveik pusė buvusiųjų baž
nyčioje prisiekė nebegerti
degtinės. Vienas vaikinas iš
to paties kaimo, stovėdamas
prieš bažnyčią, tyčiojosi iš
blaivybės ir prisiekos. Kovo
8 dieną tas vaikinas nuėjo
Luokėn ir ten, kaip visados,
įgiręs grįžo namo, bet naba
gas nebepagrįžo: kovo 9 d.
rasta vos tik gyvas kaimyno
rugiuose, be kepurės, visas
purvinas, nebepanašus į
žmogų. Parneštas namo ne
beturėjo kalbos ir nesulau
kęs nei vakaro pasimirė be
sakramentų. Turėjo am
Seinų miesto lenkai, kurie žiaus 25 metus.
dalyvauja miesto tarybos
rinkimuose, išsiuntę Peter Telšiai. Su pasigėrėjimu
burgan, atstovo Harusevi-' galiu pranešti visuomenei,

kad, pagaliaus, ir Telšių
bažnyčios klebonas leido įvesti naujas suplikacijas
bažnyčioje. Švento Kazimie
ro dienoje pirmą kartų su
skambėjo Telšių bažnyčioje
pertaisytos ir Žemaičių vys
kupo patvirtintos suplika
cijos. Musų bažnyčioje nėra
dar žemaitiškai atliekamų
gegužinių pamaldų. Lenkiš
kai kalbantįs žemaičiai, ku
rių visiškai mažai Telšiuose
tėra, turi lenkiškas geguži
nes pamaldas, o lietuviškų
visai nėra. Reikėtų jas būti
nai įvesti.
Kovos 6 d. Telšių miesto
gyventojai rinko naują mies
to valdybą, susidedančią iš
13 asmenų. Tie rinktiniai
vyrai iš savo tarpo renka
miesto galvą — starostų ir
jam pagelbininką. Iki šiol
Telšių miesto galva buvo
vietinis aptiekorius p. O.
Geldneris. Tasai visų ger
biamas vyras vedė miesto
reikalus per 3 metus su di
deliu pasišventimu, daug
prisidėjo prie atidarymo ir
užlaikymo Telšių gimnazi
jos, net savo namus užleido
gimnazijai, o pats su aptieka gavo persikelti į sveti
mus namus; pajudino klau
simų apie supilimų naujo
plento tarp Telšių ir Mažei
kių ir šį dalykų pirmyn pa
stūmė; jo triusu tapo išpla
tintos, išbruktos ir žmoniš
kai sutvarkytos miesto gat
vės.
Marijampolė.
Viename
kaime netoli Marijampolės
atsitiko nelaimė: Valentas
įkišo rankų į pjaunamąją
mašinų, apie alkūnę sulaužė
kaulų, žemiau su visais pirš
tais nupiovė. Kraujui su
stabdyti nuvežė į Marijam
polės ligonbutį, o paskui at
vežė Kaunan, tų pačių diena
padarė operacijų, nulygino
kaulus.
Videniškės Vilniaus gub.
Nuo senųjų laikų Videniš
kės parapija miegojo giliu
miegu, apsupta lenkystės
apaštalu. Bet, ačiū Dievui,
sužibėjo ir mums saulės
spindulys. Turime “Blaivy
bės” draugijų su arbatnamiu, kur žmones gali užeiti
kožnu laiku ir gali knygų,
laikraščių pasiskaityti; jau
nereikia žmonėms pas žydus
kvatieros jieškoti, kaip kad
seniaus buvo. Girtuoklystė
žymiai mažėja, ne taip, kaip
buvo keli metai atgal. Cho
ras, vedamas vargonininko
p. B. Andruškevičiaus gra
žiai pagieda mišias, taipogi
ir svietiškas daineles, kad
kiekvienas neatsigėrėja to
kiu gražiu giedojimu.

(Kuršo gub.). At
sirado darbininkams geras
pelnas. Mat kožną metą
pradėjus taip baisiai kirmi
nams ėsti miškus, Kurliandijos iždo miškų užvaizdą
sumanė iškirsti visur po
mišką mažasias eglaites ligi
3 verškų storumo, o storuo
sius medžius apdrožus pa
viršium žievę aptepti su
smala; tas darbas turi būti
galutinai užbaigtas ligi 10
dienai kovo. Darbininkų pil
ni miškai; vyrams moka 1 r.
į dieną, moteriškoms po 75
k., vaikams po 50 k. Jeigu
kožną metą miškus taip kir
minai ės ir jie sus, kaip pas
taraisiais metais, tai miškų
ilgainiui nebliks, nes austa
didžiausiais plotais.
Luknės

Skuodas (Telšių ap.). 29
vasario Šiauliuose buvo teis
mas buvusių čia valsčiaus
raštininko Jablonskio ir se
niūno Mažrimo už paliuosavimą iš kalėjimo kalinio, ku
riam buvo nuteista atsėdėti
valsčiaus kalėjime kiek tai
dienų ir padirbimo jam po

pierių ir priėmimą njp jo pi
nigų už tai apie 10 r. Teis
mas pripažino raštininką su
seniūnu vienodai kaltais ir
nuteisė abudum po 4 mėne
sius į tvirtovės kalėjimą ir
visas sugrąžinti paliestas
valdžiai išlaidas.

liniai, kokie tai muilo
gabalėliai, tik kai-kas išlošė
lempą už 50 kap.:— 1 rubl.,
o kiti už 5—10 kap.
Tokiu budu čia tas žydas
pabuvęs padarys šimtus rub
lių, jeigu žmonės nesusipras.

Lepšiai Lukšių par., Nau
miesčio ap. Šitas kaimas
garbingas savo vandeniu.
Šiemet, ištikus sausam ru
deniui, šiame kaime atkasta
keturi šuliniai, kurie pirma
buvo visai užgriuvę, ir nie
kas jais nesinaudodavo. Pa
sižymi uk. S. šulinys, kuria
me net virte verda vanduo,
sunkdamasis iš žemės. Nors
visuose šuliniuose yra van
dens, bet nespėja pribėgti.
Žiežmariai (Vilu. gub.).
19 kovo mirė čia netikėtai Žmonės net važiuoja naktį,
provizorius Jonas Kašins- kad tik radus vandens.
kas. Buvo tai vyras prakil Šakiai (Naumiesčio ap.).
nios širdies ir plačių užma Ana dien uk. D., Aržuolupių
nymų. Sunkiai prasiskinęs kaimo, sudegė pirkia; viena
intekiningesnę visuomenėje moteriškė taip apdegė, jog
vietų, troško pašvęsti visas neužilgo pasimirė.
savo dvasios pajėgas šitam Paskutinėmis dienomis su
dvasiškai nuskurdusiam mu degė uk. Suopio iš Paparty
sų tėvynės kampeliui. Grįžo nų bulvinė ir paukštidė su
iš Maskvos, iš pelningesnės 60 vištų. Spėjama, kad pa
vietos, į Lietuvų su giedria degta tyčiomis, nes trioba
vilčia į laimingesnę ateitį. užsidegė nuo vėjo pusės.
Turėjo teisę daug tikėties, Minėtasai ūkininkas yra ga
nes buvo jaunas ir išsidir na turtingas; lauko turi arti
bęs tvirtą, meilų būdų. Bet dviejų šimtų margi}. Triobos
mirtis pakirto viskų... Ne geros, ypač gyvenamasai na
tik giminės nuliūdo, bet ir mas. Užtat ir randasi jam
platesni sluogsniai. Žiežma pavydinčių, kurie jau seniai
riuos velionis išbuvo tik pu keršija.
sę metų, o jau spėjo užsitar Vertėtų labiau pasiturin
nauti visuotiną meilę ir pa tiems ūkininkams pradėti
garbą. Žmonės visų tikėjimų statyti triobas iš nedegamos
ir tautų skubinosi išreikšti medegos. Tuomet ir tokios
savo gailestį dėl jo mirties. baisios nelaimės ne taip
Dar didesnį nuliūdimų te dažnai pasikartotų.
ko išvysti, kai parlydėjome
Nors išsyk tas brangiai
jo kūnų į jo tėviškę, į Žynius
atsieitų, bet ilgainiui išlai
(Vilkav. ap.). Augštas ka
dos išsivaduotų.
pas jau supiltas buvo ant jo
— Pereitų žiemų malka
karsto, o didelė minia vis
pas mus buvo žymiai pa
dar stovėjo ant Žaliosios ka
brangusi, nes pas p. Koma
pinių, tarsi sunkų neintikėrų apstojo kirtę medžius, o
tinų sapną sapnuodama.
ir Zyplių giriose kurį laikų
Liuosas jau esi, brolau,
nepardavinėjo. Net servinuo gyvenimo vargų. Ilsė
tntninkams prisiėjo pirkti
kis ramiai Lietuvos žemelė
malka, kurie kitais metais
je.
jos turėdavo perpilnai. Re
Vadokliai (Ukm. apskr.). gis, ir busimųjų žiemą nebus
Tegul Vadoklių miestelis ir kitaip. Nekertant miškų,
nedidelis, tečiau yra liaudies pas Komarų nebus gauna
mokykla, kuri vasario pa ma nei kelmų lupti, nei šakų
baigoje vos tik sukako me rinkti.
tus.
Šiemet kai-kurie žmonės
Pas vienų lietuvį sankro- pradėjo arti vasarojui dir
vininkų baugu užeiti, nes vas net prieš Blovieščius
ten girtuoklių lizdas: dieno (Apreiškimų Švč. P. M.).
mis ir naktimis, anot mūsiš 25 kovo šiemet perėjo pir
kių, kaip vyris verda.
mutinis lietus su žaibais ir
— Miesto žemė su namais perkūnijomis.
priguli lietuviams, bet žydai
turi užėmę kuo-ne visą mies
telį, kur 1909 m. nupirko keturius namus nuo dvarinin
ko Brunapo, kurie buvo pa
rankiausi ir geriausi kokioms-norint įstaigoms kaip
tai arbatinei ar sankrovoms.
Yra taipogi elgėtnamis,
LOWELL, MASS.
pastatytas
“Blaivybės”
draugijos narių ir kelių pa Straikas čia užsibaigė.
rapijonų.
20,000 darbininkų nubalsa
Apgailėtina, kad vadok vo eiti darban panedėlyj 22
liečiai nenori leisti į mokyk balandžio. Darbininkai išlą vaikų, o ypač mergaičių. laimėjo 3 centus ant dolerio,
Garleva
(Marijamoplės nes kompanija 25 kovo buvo
ap.). Musų miestelis turi pakėlus 7 nuoš., dabar gi po
bent 300 gyventojų, kurių 4 savaičių bedarbės duoda
pusė yra žydai. Yra trįs lie 10 nuošimtį. Straikas išlaituvių sankrovelės, vartotojų mėta per tvarką ir vienybę.
draugija “Vyturys”, arba Betvarkių buvo mažai. Pa
tinė, viešnamis, monopolis, skutinę savaitę įvyko gana
pačto skyrius, valsčiaus teis žymus susirėmimas straikie
mas, raštinė ir trįs mokyk rių su policija. Mat, Hamil
los.
tono dirbtuvė nenorėjo iš
Seirijai (Seinų ap.). Ka klausyti darbininkų reika
žin iš kur atsibastė čion lavimų. Apie 500 lietuvių ir
koks tai žydas-išnaudotojas portugalų, susitelkę ties Ha
su lioterija, kuris ima pini milton, fabriką, pradėjo
gus už niekniekius. Į tą lio- daužyti langus. Policijai no
teriją žmonių prisibruka rint areštuoti kaltuosius, ki
pilna salė. Už vieną pasuki lo riaušės ir muštynės. Ke
mą imama 20 kapeikų. Pa turi policistai tapo gerokai
sukus kaip-kas išlošia kokį apdaužyti, o vienam straidaiktą, o daugiausi žydas vis kieriui policistas peršovė
rėkia “pustas” (tuščias). O ranką. Žaizda nors skaudi,
kas ir ištraukia, tai nekokia bet nepavojinga. Policistas
nauda — daugiausiai indai už tai, kad nešovė į orą, tik į
(Kauno gub.).
Miesto ir apylinkės gyven
tojai rupipasi įsteigti Ežerė
liuose mergaičių gimnaziją.
Išrinkta yra deputacija Pe
terburgan, kad išgautų val
džios pašalpą tam reikalui.
Miesto vąldyba žada duoti
kasmet {to 500 rubl. gimna
zijos užlaikymui.
“Vienybė”.
Ežerėliai

žmogų, tapo pairai
man. Hamiltono agentas,
turbut persigandęs, manda
giai priėmė straikierių de
putacijų ir pasižadėjo duoti
tiek kiek ii’ kitos fabrikus
— 10 nuoš. Ir taip, paskuti
nė kliūtis tapo prašalinta ir
abi pusi — darbdaviai ir
darbininkai susitaikė.
Straiką vedė daugiausia
I. W. W. (Industrial Worlds
Workers), nes Federacijos
Unija maža ką žmonių pa
traukė. Dabar I. W. W. ma
doje. Pasisekė jiems laimėti
straikas Lavvrence jų įsiki
šimu 10 nuošimtį pakėlė
Fall River’vj, Nevv Bedforde, o Manchesteryj N. H.,
net 11 nuoš. davė be straiko,
Lovvellyje gi nors po 4 sa
vaičių imtynių šiaip taip iš
laimėta 10c. Mažas tai pel
nas, tečiaus I. W. W. vado
vai pagarsino tų kaipo dide
lę pergalę ir surengė Suba
tos vakare, 20 Balandžio,
milžiniškų parodų, kurioje
dalyvavo visos tautos. Pri
buvo taipgi keli tūkstan
čiai darbininkų iš Lavvrence,
Mass.
Viskas butų gražu, bet
pastaruoju laiku Amerikos
valdžia labai daboja I. W.
W. organizatorius. Pradėjo
juos rankioti. Ettor ir Giovannitti sėdi Lavvrence ka
lėjime. Hayvvoodas nelabai
kur gali pasirodyti, o neper
seniai net ant ramiausio jų
vado Trantmanno tapo iš
imtas vvarrantas. Visus maž
daug kaltinama už riaušių
sukėlimų, ypač per straikų
Lavvrence.
Žmoniems I. W. W. pa
tinka, nes kiekvienai tautai
jie leidžia organizuotis sa
votiškai, daro parodas, pra
kalbas ir uždega minės karš
tį. Tečiaus darbdaviai bijosi
I. W. W. kaipo maro. Gir
dėt, kad AVorcesteryj, vos
kompanija dasigirsta, kad
koks darbininkas prisirašo
prie I. W. W. unijos, tai dar
prieš pradėsiant straikų at
sakė jam darbų.
Tautietis.
PITTSBURGH, PA.

Miesto dalyje vadinamoj’
Esplen, kur pasekmingai
darbuojasi kun. J. Vaišno
ras, Tėvas Kazimieras at
laikė septynių dienų misiją.
Prasidėjo misijos bai. 9 d.
— užsibaigė bai. 16 d. Kartu
su misija atsibuvo ir 40 va
landų atlaidai. Kaip papras
tai tėvo Kazimiero misijos
sutraukė dideles žmonių
minias iš tolimiausiųjų net
apielinkių. Nejausdami nuo
vargio, žmonės stovėdavo
per kiauras dienas prie baž
nyčios. Moterėlės su ver
kiančiais kūdikiais ant ran
kų nebego namo, bet šiaip—
taip numalšinę savo mažu
tėlius atydžiai klausėsi tėvo
Kazimiero pamokinimų, nu
rodymų, kaip atsakančiai
pildyti savo tikėjimo, savo
luomo priedermes. Pasišventusio misionoriaus žo
džiai darė didelį įspūdį, ju
dino, graudino klausančių
minią, šildė ledus žmonių
širdyse, skatino prie meilės
Dievo ir artimo, liepė pa
mesti palaidunystę. Nevie
nai motinai, nevienam tėvui
sąžinė prabylo, išmetinėjo
blogą vaikų auklėjimą, apsi
leidimą, nuolatinius vaidus
kilančius tankiausiai ačių
vyro girtuokliavimui, ne
gerbimui moterystės ryšių
ir t.t. Ne vienam vyrui aša
ros riedėjo iš akių atsimi
nus apie paliktą ir užmirštą
Lietuvoje pačią, vaikus,
apie sulaužytą šliubo pri sai
kų... Nevienam jaunikai
čiui, mergelei susp^o širdis,

pagailo prarasto skaistybės
vainiko, pagailo pražudytų,
ant niekų nuleistų jaunų
dienelių ir t.t. Visų širdyse
gimė tvirtas noras, tvirtas
pasiryžimas pasitaisyti, gy
venti deriau. Su ašarotomis
akimis slinko visi prie klau
syklų, ydant tenai rasti nu
siraminimą ... Jie be abejo
neapsivylė, kaip neapsivyla
nei vienas neveidmainingai
j ieškąs pagelbos atgailos
Sakramente. Išpažinties pri
ėjo apie 12 šimtų žmonių.
Kun. J. Vaišnorui pagelbėjo
kun. A. Milukas iš Philadel
phią, Pa., J. Halaburda iš
Cleveland, Ohio ir visi penki
vietiniai lietuviai—kunigai.
Tėvas Kazimieras iš Esplen
nuvažiavo Scranton’an lai
kytų misijos. Dievas telai
mina uolaus misijonoriaus
darbų! Tenepristinga Tėvui
Kazimierui spėkų mokinti
savo paklydusius tautiečius,
kurių daug taip gyvena ir
elgiasi, kaip negyvena ir
nesielgia nei vienas stabmel
dys. Jie turbut mano, jog
Amerikoje nereiks mirti,
jog kitoks čia Dievas ir ki
tokie Jojo įsakymai. Kitaip
jų negražių darbų negalima
išaiškinti.
Gineitis.
SO. BOSTON, MASS.
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bažnytinėje svetainėje buvo
prakalbos, surengtos Lietu
vos Dukterų draugijos. Kal
bėjo kun. T. Žilinskas, Po
nia Ramanauskienė, kun. K.
Urbanavičius ir P. Rama
nauskas. Kun. Žilinskas
gvildeno moterų klausima
abelnai, Ponia Ramanaus
kienė aiškino organizacijų
svarbumų, kun. Urbanavičia
kalbėjo apie patri jotizmo
jausmų gaivinimo reikalin
gumų išeivių tarpe. Visi
kalbėtojai judino vis svar
bius ir naujus klausimus,
neatsikartodami,
todėl
jiems pasisekė publikų už
interesuoti. Jautei kad kal
bėtojų žodžiai nėjo su vėju,
nelakstė padangėse, bet kri
to į širdis ir protus klausy
tojų.
Tųjį pat nedėldienį baž
nyčioje vietinis klebonas
ragino savo parapijiečius pa
simelsti už visus žuvusius
netikėta mirtimi ant laivo
“Titanic” žmones, o kuo
met paminėjo, kad tarpe
skenduolių esąs ir jaunas
lietuvis—kunigas, pravirko
visa bažnyčia.
Gaila vi
siems jauno kunigėlio—tau
tiečio. Butų galėjęs daug
gero Bažnyčios ir Tėvynės
labui nuveikti, o čia netikė
tai turėjo mirti jūrių ban
gose ir ant dugno marių bū
ti palaidotas.
Amžiną jam atilsį duok
Viešpatie!
Bastenis.
ALLEGHENY, PA.
Jei neapsirinku, jau šeši
metai suvėjo, kaip čia gy
vuoja “Dangun Žengimo”
lietuvių parapija, įkurta
kun. Igno Abromaičio, šian
diena laimingai klebonau
jančio Du Bois, Pa. Kun. J.
Abromaitis uoliai darbavosi
Allegheny keletą metų. At
sižymėjo dideliu taupumu,
kuris nesykį peržengdavo
taupumo ribas ir virsdavo
vda, šikštumu vadinama.
Atmokėjo, tiesa, dikčiai pa
rapijos skolos, bet tąja savo
nesveika ekonomija atstūmė
nuo savęs žmonės, prarado
jų užsitikėjimą ir pagarbą.
Parapijonįs ėmė nerimauti,
kreipėsi prie vyskupo, kėlė
bažnyčioje maišatį... Kun.
J. Abromaitis parapijos me
džiagiškai
nenuskriaudė.
Ko-gi parapijonįs norėjot

s

Bet ar galima supaisyti
žmonių noro? Jie norėjo
“kito” kunigo ir gana, kuris
butų, anot jų, ‘gentleman’u’,
nevaikščiotų apskuręs gat
vėmis. .. Tame reikalavime,
nors jis nieko bendro neturi
su parapijos dalykais, gludi
visgi gana gili, pamokinanti
mintis. Pasirodo, jog žmo
nės nemėgsta turėti kunigo
apsileidėlio, kuris įsigilinęs
į ekonomijos “tyrinėjimus”
pamiršta švariai apsirėdyti,
nešioja kiaurus batus, skry
bėlę maunasi giliai ant ausų
primindamas Lietuvos peisuotį supirkinėjantį kai
muose vištas ir kiaušinius.
Jei kunigas bus “gentleman” tikrojo to žodžio pras
mėje, žmonės jį be abejo
gerbs ir dovanos jam daug
mažų jojo prasikaltimų ir
silpnybių... Vyskupui įgri
so parapijonų skundas ir
jis davė Allegheniečiams ki
tą kunigą a.a. Viktorą
Paukšto, kuris savo pobū
džiu buvo tikru kun. J. Ab
romaičio kontrastu. Kun. J.
Abromaitis taupė skatiką,
kun. gi Paukšto blaškė. Parapijonįs dar labiaus suju
do, pabūgę, ydant jų para
pijėlė nenuskęstu skolose,
kaip “Titanic” jurų bango
se... Vėl pradėta maldauti
vyskupo kito kunigo. Vys
kupas dar sykį išklausė
Allegheniečių prašymą ir
atkėlė jiems kun. Adomą
Sinkevičių, kuris per 16 me
tų nepajudinamas, sakysim,
išgyveno DuBojuje, nors au
dros ūžė aplink jį. ..
Ar
Allegheny lietuviai gavo, ko
norėjo, negaliu pasakyti.
Gana to, jog skundos liovė
si, tvarka pamažėl grįžta.
Reikia tikėties, jog allegheniečiai nebeardys patįs savo
parapijos, bet visi iš vieno ją
p- tvarkys. Bai. 16, 17 ir 18 d.
atsibuvo čia 40 valandų at
laidai. Viskas buvo labai
gražu. Pamokslus pasakė
pats klebonas kun. A. Šimkevičius, kun. A. Jurgutis
ir kun. J. Misius. Išpažinties
žmonių mažai teėjo, bet ant
pamaldų lankėsi skaitlingai.
.
Gineitis.

f

Ruseckui.
7) Kun. J. J. Jakaitis kal
bėjo dar apie buvusius Lawrenee straikus ir apie laik
raščių skaitymą.
Kalbėtojų kalbos publikai
labai patiko.
Katalikai džiaugiasi to
kiomis prakalbomis. Nelai
mė' kad tą vakarą labai lijo,
per tai ir publikos prisirin
ko tik 150.
Vardan tad 98 kuopos ta
riu širdingiausią ačių kun.
J. J. Jakaičiui ir p. M. A
Ruseckui už atsilankymą į
mus prakalbėti.
J. M. Vieraitis.

monstracijos nebuvo.
“T.
W. W.” mažą ką laimėjo.
Net vieną kartą visai nema
loniai pasveikinta Nelsoną,
Laivrence, ir Haywood’ą.
Kuomet-gi Nelsonas ėmė
skelbti socialistų doktrinas,
apie kareivijos panaikini
mą, įžeizdamas vietinį pul
ką, tuomet straikierių ko
mitetas Nelson’ui įsakė dau
giau nebepasirodyti Clinton’e.
J.
WEBSTER, MASS.

Čionai jau savaitė kaip
pakilo straikas bovelninėse
dirbtuvėse. Apie susitaiki
J.
Turbut nei viename mies nimą dar negirdėti.
te eicilikai tiek kugelio ne
prikepa kaip Worcester’yje.
ATHOL, MASS.
Kad prikepė, tai ir visi Worcesterio žydai antsyk nesu Bai. 21 vietinėje bažny
valgytų. Tik tėmykit, ger čioje buvo dirmavonė. Tarp
biami “Draugo” skaityto padirmavotų buvo 60 suau
jai, kas tokio stebėtino pas gusių lietuvių..
mumis darosi iš tų eicilikų Šv. Kazimiero Pilnųjų
malonės.
Blaivininkų draugija ėmė
Pakilus Lawrence strai- gyvuoti, kuomet bai. 21 iš
koms musų lietuviški eicili sirinko vyriausybė:
kai nesnaudė: rengė prakal Kapelionas kun. J. J. Ja
bas kožną nedėldienį, rinko kaitis, pirmininkė p-lė Mor
aukas Lawrence’o straiki- ta Braškytė, sekretorius p.
ninkams. Gera buvo šiena- Jonas Petrulis, kasierium p.
piutė tuo laiku, nes žmonės Vinciunas, knygininke p.
Magdelena Griciunaitė.
gausiai aukojo pinigėlius.
Bet ten straikas pasibai Į draugiją jau priguli 45
gė, ką daryt? Reikia pagar sąnariai. Linkime pasiseki
sinti kad ir Worcester’yj mo naujai draugijai.
bus straikas.
Prietelis.
Per Velykas apskelbė
tarptautiškas prakalbas lie
HUDSON, MASS.
tuvių rusų ir lenkų. Po pra
kalbų pagarsino angliškuose Štraikieriai susitaikė Bai.
laikraščiuose kad lietuviai, 13, su Hudson Worsted Co.
rusai ir lenkai, būtent 6,000 ir darbas prasidėjo Bai. 15 d
darbininkų eisią ant straiko Mokestis 58 valandų moka
ir dar pirmiausia vielų dirb ma už 54 valandas. Kai-kutuvėse, kur darbininkai dau riuose gi skyriuose dar ir
daugiau pakelta.
J.
giausia uždirba.
Kompanijos, matydamos
tokias negirdėtas naujienas
SO. BARRE, MASS.
laikraščiuose, nieko nelauk
damos, nužiūrėtas ypatas Čia darbai šiuom tarpu
pradėjo atstatyti nuo darbo. eina gerai ir mokestis neTokiu budu, keli šimtai aršiausia. Straikai nenuėjo
lietuvių ir lenki; neteko dar niekais vis šį tą išlaimėjome
bo, ir nėr tos dienos, kad o tai ypatingai kad italai ta
vienur ar kitur neatstatyti; me daugiausiai darbavosi.
nuo darbo, daugiausia visai Gaila labai, kad mes netu
nekaltus ir daugiau uždir rime savo bažnyčios. Vely
kos taip kaip ir ne Velykos,
bančius asmenis.
Taigi Worcester’io cicili-' nes neišgirdome savo “allekai šiandien užsipelno Mau liuja” ir “linksmų Velykų”
WORCESTER, MASS.
Balandžio 18 d. 98 kp. S. rų vainikus, nes jie pagerino giesmelių. O kaip tad butų
malonu savo bažnyčią turė
L. R. K. A., parengė prakal darbininkų būvį.
bas šv. Jono Krikštytojo Ne vienas šiandien pikt ti! Su girtybe taipgi ir pas
svetainėje. Kalbėtojais buvo žodžiauja ant jų. Ne vieno mumis reiktų susikibti ir
kun. J. J. Jakaitis iš Clin- vaikeliai raudoja netekę nesiduoti jai taip kaip-kada
ton, Mass. ir p. M. A. Rusec kąsnio duonos. Ne vieno mo niekšyškai išnaudoti.
kas iš Lavvrenee, Mass. ’ teris ašaroja ir nevienas tu
Prakalbų tvarka buvo to rės apleisti seną buveinę, o
GARDNER, MASS.
neštis toliaus, nes ir į kitas
kia:
1) kuop. sekr. p. J. M. Vie dirbtuves tų darbininkų ne Bai. 22 ir 23 dieną kun
raitis atidarė susirinkimą 8 nori priimti. To negana. Jakaitis iš Clinton’o davė
vai. vakare, ir paaiškino dėl Šiandien visiems lietuviams dviejų dienų missijas. Išpa
bado akis ir laiko už aršiau žinties priėjo pustrečio šim
ko parengė prakalbas.
2) Kalbėjo p. M. A. Ru sius žmones. Na, ar nepui to, ale visi nesuspėjo prieiti.
Reporteris.
seckas apie Sus. L. R. K. A., kus musų eicilikai? Jiems
apie eicilikų netikusius dar rupi žmonių gerovė? Ne, vi
bus. Davė jiems vėjo taip, sai ne! Jiems rupi tik musų
kad kaikurie net pajuodo. išnaudojimas. Mat reikia
Toliaus kalbėjo apie lietuvių pirma sukurstyti darbinin
kus, tegul sustraikuoja, o
gyvenimą.
3) Vincentas Vieraitu- męs paskui susimvlėsim ant
u u
kas deklemavo eiles “Die tų vargšų, rinksim aukas ir
Laivų susitikimas.
t.t. Ar nepuikus užmanivas V
4) Kun. J. J. Jakaitis kal mas?
Mellory linijos laivas
bėjo apie nuskendusį laivą O, nesubrendę cicilikučiai, “Denver”, įvažiuojant į
“Titanic”, ant kurio keliavo kur jus protas? Sukurstyti prieplauką, susimušė su “EI
ir kun. J. Montvila, kur ir nesuorganizuotus darbinin Sud” laivu. Laivas “EI
pražuvo. Taigi meldė visų kus ir intraukti į amžiną Sud” didžiai tapo sugadin
atsistoti ir atiduoti jam pa vargą, — tai neišmintingas tas; žmonių ant jo buvo apie
Nevedęs. 200, bet kad ir blogame bu
skutinę pagarbą. Toliaus darbas.
kalbėjo apie Sus-mą L. R.
vo padėjime, vienok visi iš
K. A., nuo pat jo prasidėji
sigelbėjo. Laivui-gi “Den
CLTNTON, MASS.
mo iki dabartinio stovio ir
ver” maža tas užkenkė.
ragino įsirašyti į Sus-mą Čionai bovelninėse dirb
Baisi vėtra.
kuonoskaitlingiausia.
tuvėse straikas užsibaigė 19
5) V. Vieraitukas dekle- d., bet dirbti pradėta 22 Per Illinois ir Indiana ne
Bai. Mokestis pakelta iki seniai perėjo didelė vėtra,
mavo eiles.
6) P. M. A. Ruseckas kal 1907 metų mokesties, prak kuri pridarė baisybes jeibių
bėjo apie Lowell’o bedarbes, tiškai tai buvo 10% pakėli ir atėmė keliems žmoniems
gyvastis.
ir ragino žmones nors kiek mas.
Tš priežasties tos vėtros
Straikas
pustrečio
tūks

tiems pavargėliams pasu
oti. Tapo padaryta riuk- tančio bedarbių taip buvo
Apart
avn, kur surinko
aukų ramus, kad nei vieno nesumni
to išvartė ir suirriovė
1. Aukos atiduota M. j^^atęštuota ir nei

b-

žuvusiųjų

Hp-

ma

apie

žmonių

apskaito

32 asmeniu.

Specialė senato komisija Washingtone (D. C.) sesijose, kuri šiomis dienomis jau baigia kamantinėti “Tita
niko” žuvimo priežastis. 1, Senatorius Perkins, 2, pirmsėdis senatorius Smith; 3, senat. Nevvlands; 4, senat.
Pletcher; 5, J. Bruce Ismav, White Star linijos direktorius, visi sėdintįs greta Ismay yra taip-pat White Star
linijos uredninkai.
gybę namų bei kitokių pri
dirbo jeibių. Viename tik
Grant Park, III. nuostolių
apskaitoma į $200.000. Gali
ma įsivaizdinti tos vėtros
didybę ir iš to, kad net su
griovė visiškai vieną baž
nyčią.
Gaisras ligonbutyje.
Red Wing, Minn. Kilo
čionai viename ligonbutyje
gaisras. Daugybė ligonių at
sirado dideliame pavojuje.
Vienok drąsumas ir pasi
šventimas penkiolikos ligo
nių prižiūrėtojų
padarė,
kad visi ligoniai spėta išneš
ti laukan.

rio vardo nežino. Kuomet
Romsdal” įvažiavo į ledų
pilną vietą, pamatė kitą lai
vą
šaukiantį
pagelbos.
“Romsdal” tuoj susisuko ir
skubinosi nelaimingąjį gel
bėti, bet ant nelaimės užėjo
daugybė ledų, suspaudė jį
taip, kad net pasijudinti ne
galėjo. Ilgai girdėjosi dar
nelaimingojo laivo balsas,
pagalios naktį aptilo — nu
skendo.
“Romsdal” taip-gi ką-tik
nenuskendo, tris dienas iš
buvo ledų tarpe, pagalios
ledai prasiskirstė ir jisai,
nors keliose vietose didžiai
sugadintas, laimingai at
plaukė į New York’ą. Čia
tuoj atiduota jis taisyti.

Į tuos tyrinėjimus trau
kiama daugybės liudytojų,
kiti net yra sulaikomi nuo
sugrįžimo savo namuosna.
Kuom tie visi tyrinėjimai
pasibaigs dar nežinia.
Ant nuskendusio “ Tita
nic ’o” vietos jieškoma da
bar kokių nors išplaųkų.
Rasta jau ant vandens 205
lavonai, iš jų 91 atskirta
prie ko priklauso. Tuos vi
sus lavonus veža laivas
“Mackav—Bennett” į New
York’ą. Kiti laivai prane
ša, kad esą matę ant ledų
keletą gulinčių lavonų, tur
but norėjusieji ant ledo išsi
gelbėti per ilgą laiką suša
lo.

H Pagerinimų sumany
mas. Iš priežasties taip ne
laimingo atsitikimo su “Ti
tanic” rengiama yra Berly
ne Gegužio 6 dieną sušaukti
susirinkimas, kad pasikal
bėti ir ištirti reikalingus
laivams pagerinimus ir su
taisyti saugia, nelaimei išti
kus, pagelbą.

H “Olympic” sulaikytas.
Laivas “Olympic” buvo jau
pasirengęs važiuoti per jū
res, kuomet staiga visi dar
bininkai sustrsikavo. Rei
kalauja geresnio laivo ap
saugojimo, kad nelaimei iš
Jaunas įpėdinis.
tikus nebūtų taip, kaip su
Kartu su “ Titanic’u” nu
“
Titanic’u”. Darbininkus
Aukos Titanic’ui”.
skendo taip-gi gana garsus
negalima buvo intikrinti ir
milijonierius J. J. Astor. Ji New York’e yra renkamos
laivas turėjo grįžti į uostą.
sai paliko sūnų Vincentą aukos šeimynoms, kurias iš
Straikierius suimta dėliai
dvidešimties metų amžiaus. tiko toji su “Titanii’u” ne
T Lenkų geležinkelis. Se tvarkos gadinimo. Teismas
Tad jaunas Vincentas pa laimė. Aukų jau esą apie ke
niau Varšavos-Viednio gele jų Balandžio 29 dieną.
velde dabar didelius tėvo letą milijonų.
žinkelio liniją laikė lenkų
turtus ir liko šeimynos gal
H Maklakovo vargai.
V.
kompanija ir tik daugiausia
Nuskandino laivą.
va. J. J. Astor’o turtų ap
Durnos atstovas MaklakoSeattle, Wash. Laivas lenkai ten gaspadoravo. Da vas, kaip žinome, gynė ne
skaitoma į $125.000.000.
“Alameda”, įvažiuodamas į bar-gi perėjus geležinkelio perseniai Bakų teisme te
Nepergalimai.
uostą, užvažiavo ant kito linijai į valdžios rankas, pra nykštį milijonierį Tagijevą
Laivas “North Carolina” laivo “Telegraph”, kurį dėjo valdžia atsikratyti su ir gavo už tai didelius pini
liko pripažintas nepergali taip sudaužė, kad nepoil- vis nuo lenkų tarnautojų, o gus. Tuomet daugelis pasi
mu, nes esą prirengti kam gam nuskendo. Taip-gi savo jų vieton pastatyti rusus. piktinę, nes Tagijevas buvo
bariukai sandariai sudaryti smarkumu suskaldė į šipu Rengiama išsyk dabar pra kaltinamas dėl labai nedoru
ir su prietaisąis nuskendus lius prieplauką. Nuostolių šalinti 25 nuošimtį lenkų pasielgimų. Kai-kurių rusų
oro įgauti. Tai-gi jisai nie baisybės pridarytą. Iš žmo- tarnautojų. Daugelyje vietų laikraščių nuomone, Maklakad neskęsiąs ir jeigu nu nių-gi niekas nenuskendo, rusai su lenkais elgiasi la kovas tuo gynimu net nema
bai netinkama tą visi lenkai
skęstų tai žmones vis gyvi spėjo išsigelbėti.
gerai atjaučia; bet dėlko jie ža pakenkęs savo kandida
liks dėlto drąsiai galės susi
“Titanic’ui” nuskendus. neatjaučia to, kad patįs ki tūrai IV-jon Dūmon. Kaip
remti ir su lediniu kalnu.
pasirodo, Maklakovo vargai
Po visiems jau žinomojo tiems nori joti ant sprando tuo nepasibaigė.
Jis, mot.
Vaisingumas.
atsitikimo su “ Titanic’u” ir juos smaugti, kaip tai jie teismui pasibaigus, kalbė
Alpena, Mich. Čionai ne tuojaus prasidėjo Washing- stengiasi Lietuvoje su musų damas su kai kuriais laik
seniai viena moteris pagim ton’e visoki apie tą dalyką tautiečiais pasielgti.
raštininkais papeikęs teis
dė keturis kudykius: 2 vai tyrinėjimai. Tie tyrinėjimai T Ketvirtoji Dūma. Pra mo nutarimą. Už tai dabar
ku ir 2 mergaiti. Motina ir tęsiasi dar vis tolyn.
nešama iš Peterburgo kad teismo prokuroras ir žadąs
kudykiai jaučiasi suvis svei Tų tyrinėjimų komisija galutinai nutarta trečiąją Maklakovą pašaukti tieson.
kai.
kaltina kompaniją ir kaiku- Durną paleisti viduryje Bir Del tos bylos Maklakovas
Pasilinksminimui vieta. riuos laivus. Kompanija yra želio mėnesio, rinkimai-gi į galįs nustoti rinkimų teisės.
kaltinama už nepakankama
Chicago’je nupirkta da laivo apsaugojimą ir duotus ketvirtąją Durną prasidės Rusai nacijonalištai ir vy
bar 154 akrai intaisymui so kapitonui įsakymus, kad rugsėjo mėnesyje. Ketvir riausybė to ir norėtų, nes
do (parko) pasilinksminti. “ Titanic’ą” parodytų ga toji Durna savo veikimą pra Maklakovas, būdamas ka
detas, labai jiems negeisti
Vieta toji yra tarpe Austin lingiausiu laivu. Prie to dės Spalio mėnesyje.
ir Adams gatvių. Toji vieta daug kaltės prisideda kom T Italija ir Turkija. Tur nas Durnoje.
seniau priklausė antvysku- panijos prezidentas Ismay. kų valdžia praneša, kad no T Vyskupijos revizija. Si
pui Quigley, kur rengiama Iš laivų yra du: Iš laivų ap riai priimtų kitų valstijų nodo sekretorius Mudreliubuvo įsteigti šv. Ignoto Lo- kaltinami yra du: Mount, patarpininkavimą, ydant ka bovas pabaigė daryt Sara
yol’o universitetą, bet ka Temple ir Califomija. Kuo ras užsibaigtų. Bet prie to tovo stačiat. vyskupijos re
dangi nutarta tąjį universi met “Titanic’as” pradėjo stato savo išlygas, kad Ita viziją. Revizija parodė, kad
tetą statyti kitoje vietoje, skęsti “Mount Temple” bu lai kasgreičiausia pasitrauk vyskupas Germogenas lei
tai čia parsidavė. Užmokėta
vo nepertoliausiai ir buk ga tų iš Tripolio ir hegemoniją dęs vyskupijos pinigus be
$560.000. Tai dabar ir vaka
Kitaip joksai jokių apyskaitų; tokiuo bu
Įėjęs spėti “Titanic’ui” duo pripažintų.
rinės miesto dalies gyven ti pagelbą, vienok minėtojo tarpininkavimas negeliuos. du jis išleidęs apie 800 tūks
tojai turės sau pasismagini
laivo kapitonas į tai neatsi- T Naujos anuotos. Austro tančių rublių.
mui daržą (parką). Čia bus
žiurėjęs ir važiavęs tik to Vengrijos armija bando da
T 2-sios Dūmos pirminin
surengta visokios pramogos.
lyn. Kapitonas teisinasi iš bar naujas anuotas, kurios
kas Golovinas sutiko būti
tų užmėtinėjimų, kad jokiu padarytos iš nikelinio plie
Didelis gaisras.
Bakų miesto pirmininku.
budu
negalėjęs
pagelbėti.
Columbus, Ga. Balandžio
no 10 cm. formato. Bandy Del to Bakų miesto taryba
25 dieną kilo čia didelis nes tikrų žinių nuo “Tita- mai sekasi gerai, toli neša padarė jau vieną balsavi
gaisras, kuris apėmė plotą nic’o” apie nelaimę negavo. ir galima leisti tiesiog pa- mą: Golovinas gavo 52 bal
išnešanti ketvirtą dalį my “Califomia” taip-gi sako, žemia.
su prieš 2. Artimiausiam ta
lios. Pagelba buvo sunki, galėjus į laiką atbėgti. Kaip
rybos posėdyje Golovinas
11
Paryžiaus
plėšikai.
Pa

sako
patsai
to
laivo
kapito

nes greitai ugnis apėmė ke
busiąs jau galutinai išrink
ryžiaus
policijos
inspekto

nas,
į
dvi
valandi
butų
su

letą namų. Nuostolių ap
tas Bakų miesto pirminin
spėjęs atplaukti į pagelbą rius Colmar išsirengė su ku.
skaitoma į $250.000.
.4
ir butų visus žmones išgel daugybe policistų pagauti
Kitas laivas nuskendo.
bėjęs, bet taip-gi, sako, ne vieną garsų plėšiką, kuris
IT Užmušimai. Ant rūbe
Norvegų laivas “Roms gavęs tikrų žinių ir tik po tankiai su savo draugais žiaus tarp Rusijos ir Turki
dal”, atvažiavęs į New “Titanic’o”
nuskendimo
to miesto^gy jos kovo 27 d susidūrė ru-i.
York’ą, praneša, kad matęs
veninius. Medžiok
ęiviai su YiųJ
laiva
sa
J
l
■

Iš Visur.

užpuldinėja

sužinojęs

tikrai

apie

tos

Žieduose” telpa folkloras — po įvairius miestus kur bu ateivius savo brolius ir se
“Ateitininkus” yra daTP daug pavargti, iš vienos per nėjo apie jos
būtį
tik
vienu
—
kitu
žodžiu
lietuvių tautiškos dainos, pa vo katalikų ir laikė dėl jų seris lietuvius ii’ lietuvaites
giau energijos, daugiau en sikelti kiton, mainyti fakul
(THE FRIEND)
tuziazmo, negu pas “Aušri tetą, — žodžiu priseina blaš Bet pastaruoju laiku tasai taries ir priežodžiai, išmin pamaldas. Ten bebūdamas pinigiskai: yra išrinkti de
KatalikiikM Laikraštis
ninkus”, todėl ir veikimas kytis po visas mokslo šakas, stovis kitaip apsivertė. Ši ties išsitarimai, pasierzini pradėjo skelbti katalikų ti legatai iš kiekvienos drau
Pašvęstas Amerikos Liešavlę
intekmingesnis. Jųjų akyse po įvairias įstaigas, išleisti tai “Aušrinės” No. 13 (pp. mai, mįslės. Visa kas su kėjimą taip finlandiečių ir gijos dėlei vedimo “Sąjun
Katalikų Keikalama.
spindi kaž-koks žavėjanty- daug “skambučių” kolei 192—205) p. Vabalėlis daro rinkta pačių moksleivių. net rusų. Tečiaus general gos” Emigrantų reikaluose.
— Organas S. L. R. K. A. —
Turime savo atstovą nuo
datinki gyslą. Ragina savo “Ateičiai” įvairius užmėti- “Žiedai” duoda daug me gubernatorius Bobrikovas
Ilsina ii Wilkes-Barre, Pa., kas sis sąžinės tyrumas, širdies
atvirumas,
pasišventimas draugus prie tokių žinių nėjimus, kad jai, girdi, “ne degos folkloristikai, savo patėmyjęs kun. Radzevi 1-mos d. Gegužio 1911 m.,
čiaus veiklumą įsakė kun. kuris dirba dėl ateivių labo,
padavinėjimo. rupi svarbiausios gyvenimo kalbos studijavimui.
prakilnesniems
tikslams, “Ateitin”
A. L. R. K. K. Sąjunga - LeMšjai. kovos laimėjimo viltis.
Ir Gerb. St. E. Draugelis pra problemos, k. a. pasaulio gy Tokis tai maž-daug šių Radzevičiui išsikraustyti iš lankosi ant kiekvieno laivo
Visas kerespoBdeneijes, raitas, laimės be abejonės 1 Tokia deda nuo Maskvos univ. ap vijos, žmogaus pradžios, es metų pirmojo “Ateities” Helsingforso. Sugrįžęs Pe- pribunančio į Philadelphi
pinigus až prenumeratą, darbus me padėjime žmonija nega rašymo. Straipsnis mokslei mės ir evoliucijos proble numerio turinys. Antras dar trapilėu prie šv. Kotrynos jos Portą ir pasitinka savus
ar apgarsinimus visada reikia
li juk ant visados pasilikti. viams labai užimantis ir ma, etikos, žemiško gyveni didesnis, dar įdomesnis, bet bažnyčios kiek ilgiau čionai brolius bei seseris lietuvius,
siųsti šiuo adresu:
startuojan
mo tikslo ir metafizikos, fi- apie jį nebekalbėsime, nes užsiliko ir darbavosi žodžiu suteikiant
Gali kova tęsties vieną—ki naudingas.
‘'DRAUGAI”
tą šimtmetį, bet turi paga 7. Telšių moksleiviai J. lozofijos,. sociologijos prob 1) tai užimtų “Drauge” ir plunksna žmonių gerovei. tiems geriausius tikką pri
314 R. Marint lt.,
lios ateiti jai galas. Po Naruta, J. Talmontas ir K. lemos”, kad pas “Ateitinin daug vietos, 2) apie jį gali Čionai bebūdamas parašęs buvusiems Amerikos pata
WILZM-BARRE, PA.
smarkios audros paprastai Kerpauskas: “Ar mokslo kus” nėra netik mandagu ma spręsti iš šio num. recen dvi svarbi knygi lenkų kal rimus, ir nedaleidžia į ran
vyrai netiki į Dievą?” Ci mo, bet ir paprasto huma- zijos.
ba. Turėdamas progą susi kas žydų, kurie musų atei
Redakcija pasilieka sau teisę pasidaro giedra.
taisyti, trumpinti arba atmesti vi
Kad “Ateičiai” arba ge tuoja iš A. Mohlio D-ro De- įdstiškumo, temoka esą jie Pas kiekvieną moksleivį, tikti su rusais, pasinaudojo vius skaudžiausiu budu iš
sus prisiunčiamus raitus.
riau “Ateitininkams” seka nnerto, protestanto mokslo iškraipyti svetimas mintis, net ir pas šiaip jau susipra tuomi, kad, juos atversti naudoja.
Laikas ir vieta raitų talpinimo
si. darbuoties, paliudija raš vyrų statistiką, sulig kurios ištisas mokslo disciplinas tusį lietuvį, nežiūrint į tai prie katalikų tikybos. Ypač Nėra čionai reikalo daug
pridera nuo redakcijos.
Atmestieji rankraščiai nėra grą tai, kurie prisiunčiami ir beveik visi, išskiriant visai bei filozofijos systemas”.... kas kur gyvena, ar Ameri valdžia įsiuto, kuomet kun. aiškinti, nes patįs žinome
žinami redakcijos lėšomis.
talpinami jųjų organe. Kiek mažą nuošimtį, yra tikin “Ateityje,” esą tik “ciniz koj, ar Lietuvoj, “Ateitis” Radzevičius ėmė naujai at- <okis yra vargas naujai
Rašyti reikia tik ant vieno pus
svetimą .
būtinai turi rasties. Išeina iš sivertusiems sakyti ruskai pribuvusiems į
lapio, paliekant plačius tarpus vienas numeris vis didesnis čiaisiais į Dievo esimą. Pa mas su tulžim” etc. etc.
tarp eilučių. Popieros nėra ko gai išeina. Reiškia tad, jog di duoda kelius mokslo vyrus,
Ištyrimui, ar tai tiesa Kauno kas mėnuo atskiros pamokslus. Už dviejų mėne kraštą, ypatingai nesupran
lėtiem, nes korespondentams ir
desnės literatiškos jiegos, kurie atvirto aut kelio tiesos “Ateities”.redakcija pata nemažos knygos formate. sių uždrausta jamjam tieji tant šios šalies kalbos. Vie
bendradarbiams rašant ant abie
pasaulėžiūros ir tapo uoliais krikščioni ria į. “Ateitį” rašiusiems Kaina visai pigi, dėl moks pamokslai sakyti. Bešnipi- ton džiaugtis iš laimės, su
jų pusių, da-gi smulkiomis raidė sveikesnės
mis, redakcijai labai dažnai pri glaudžiasi prie “Ateities”. mis.
Gi garsusis Adolfas palyginti savo žodžius su p. leivių metams 1 r. 50 k. nėdama policija sužinojusi, tinkame vargus ir ašarų lie
sieina perrašinėti atsiųstus raitus.
Taigi guodotinieji
Žvilgterėkime nors kiek i Rette, pirmiau buvęs anar Vab. žodžiais; o pamatys ar (apie 80c.), ne moksleiviams kad rusų dauguma priemu- jimą.
Norint, kad raštas tilptų arti
miausiame numeryje, rankraštis turinį, o įsitikrinsime, kad chistu, paleistuviu, dabar apsilenkta su mandagumo, 2 r. Paviršutinė “Ateities” siųjų katalikybę, priėmė dėl Lietuviai Amerikiečiai, Su
reikia pristatyti spaustuvėn ne vė taip yra.
esąs benediktinų vienuoly humaniškumo ir doros rei išvaizda aistetiškai graži, kun. R. religiškos propagan vienytų Valstijų miestų ir
liau. kaip 9 valandą išryto antrakalavimais. Gi kas link pro ypač vienjetė puiki, vardui dos. Užtat jisai paduota teis miestelių, atsišaukiame į
Pirmasai šių metų num. ne.
dSeryje (utarninke).
su “Musų tautinės tvervbos 8. V. Z.: “Nejaugi?” Tai blemų, tai išėjęs gyvas nesu pilnai atsakanti, popieris ir man, ypač už pamokslą kun. Jus visus, kad teiktumėtės
Borą vičiaus
parapijoje, prigelbėti aukomis, nes guo
Žiedais” — prie “Ateities” moksliškas straipsnys, tebe- sipratimas, nes jau 10 N. spauda geriausios rųšies.
buk
apšmeižęs dotini viengenčiai supran
turi 56 pp. Štai tu telpąs “Ateityje” jau nuo “At.” Red .kalba apie tas Brangus moksleiviai, bu kuomet
Bibliografija ir kritika. priedu,
rinys.
praeitų metų — atsakymas problemas. Pirmiau negalė siantieji Lietuvos šulai! iš “šviesiausiąjį caro asmenį”. tate, kad šis darbas ne yra
1. Redakcija:
“Metams p. Bytautui ant tūlų užmė- jusi, nes nespėjusi visko per sirašykite “Ateitį” ir skai Nelaukdamas teismo malo tik vien dėl miesto Phila
“Ateitis”. Tomas II, No.
praslinkus ’ ’. Čia praneša tinėjimų. Šioj straipsnio da- vienus metus aprėpti. Šiame tykite, o naudą iš to turėsite nių nabašninkas išsinėšino delphijos, bet abelnai dėl
1—2 (13-14). Nemokamas
iš Rusijos. Atvykęs Ameri visų Amerikos kraštų.
jinai, ką per metus “Atei lyj autorius sumuša parale- num, pradeda nuo pirmuti labai didelę.
prie “Draugijos” priedas,
kon apsistojo Buffalo pas Iš pribuvusių Emigrantų
tis” nuveikė, išreiškia savo liško monizmo principus, nės ir svarbiausios proble
Kebų Raganius.
skiriamas moksleivijai.
Philadelphijos Portan la
kun. Pitas.
pasisekimą, trumpai pabrie- sulig kurių kiekvienam ato mos: ar yra tiesa? Yra kal
Gal daugelis Amerikos
Per pranciškonų provin bai maža dalelė liekas Phi
žia, ką toliau veiks, kokio mui yra pripažįstamas psy- bama apie tiesos j ieško
lietuvių moksleivių nežino
cijolų tėvo Fudzinski’o pas ladelphijoj’; o didžiuma va
pagrindo bei tikslo toliau chiškas gyvenimas ir protas, jimą, bet nežinia ar yra toji
dar, kas tai yra “Ateitis”.
PRIE
KUN.
J.
RADZEVI

tangas jisai paskirtas buvo žiuoja į tolimesnius kraštus
laikysis.
nurodo panteistiškojo moks tiesa. Tatai talpina straips
O jau laikas butų visiems,
ČIAUS
BIOGRAFIJOS.
lietuviškosios
parapijos, Amerikos, dėlei Philadel
2. Putinas: “Uždainuo lo pagrindų silpnumą. Aiš nį.
netik vien apie ją žinoti,
Worcester, Mass. klebonu. phijos visai mažai reikėtų,
kim!” — eilės. Jaunas poe kiai, kaip ant delno, pripa- 14. p. Pr. D.: “Objektivizkas jinai per viena yra, bet tas mato, kad liūdėjimas rodo, jog pasaulyje randasi mas ar subjektivizmas”, Žiupsnelį žinių apie a.a. Vienok "VYorcesterio lietu nes kiekvienas apsirūpina
ir turėti kiekvieną josios nu nieko nepadės, nesustiprįs tikslus veikimas, priklausąs kuriam dar nesimato galo. kun. Julijų Radzevičių pa viai laikydami kun. Radze ant vietos.
merį, nuolat skaityti, studi varguose, nelaimėse; šaukia nuo žmogaus proto ir valios, Šioj straipsnio dalyj trum duoda “Boston. Gaz.” No. vičių lenku, toliai važinėjo
Šitokiame atvėjij pasiro
juoti, šį-tą jon parašyti.
16.,
kurisai
tai
laikraštis
do,
guodotini lietuviai ir
su skundais į vyskupą ko
tad optimistiškai uždainuo kad pasaulyje ir pas žmogų pai pabriežia, kas tai yra
“Ateitis” jau antri metai ti, kad daina sužadinus sie yra veikimas visai nuo jo žinojimas ir pažinimas, iš ko (kun. Syski) charakterizuo kai vyskupas kunigą R. ne lietuvaitės, kad šis darbas
kaip gyvuoja. Yra tai do lą, nuraminus krutinę, butų proto neprigulmingas. Žmo pažinimas susideda, kaip da ja nabašninką kaipo “vieną iškėlė į Gardner’į. Čionai R. yra ne vietinis, bet visuomeriškai—krikščioniškai susi lengviau kentėti, kad galė gui norinčiam išlaikyti savo linasi. Toliau seka apie dvi iš mokyčiausių, uoliausių ir suorganizavo lenkiškai-lie- niškas, nereiktų daug aiš
pratusios mokslan einančio tumėm iki galo ištverti.
gyvybę, sako, būtinai reikia pažinimo systemi: subjek- darbščiausių kunigų, netik tuvišką parapiją. Kaipo mi kinti nes kiekvienas su
sios jaunuomenės organas, 3. M. Reinis: “Dieninis”. prisilaikyti kai-knrių įstatų, tivizmą ir objektivimą (rea Amerikoje, ale ir senojoje ssiją kun. R. duota Athol’o prantame, jog važiuojankuris drąsiai kovoja su lais Autorius ilgokame (beveik pasauliui inteiktų kieno lizmą). Objektivizmas mo šalyje”.
lietuviai, kur jisai važinėda ;iems atsitinka visaip, tai
vamanių ir “cicilikučių” 6 pp.) straipsnyje kalba nors kito
(suprantamai kina, kad nuo mus nepri- Gimė jisai 1868 metais vo kasnedėl pamaldų laiky neaiškus adresai, tai ant ad
dvasios prisisiurbusiąja jau apie dieninį, nurodo dieni Dievo), o ne paties žmogaus. gulmingai egzistuoja objek Lietuvoje, Kauno
gub., ti. Ale ir čionai lietuviai ša resų nieks neatsišaukia ir
nuomene ir jųjų organu nių rašinėjimo naudingu Todėl žmogus negali būti tai (daiktai) ir nuo musų Aleksandravo apskrityje. Jo linosi nuo jo, o velyjo eiti ritoki atsitikimai, o valdžia
“Aušrine”.
mą, duoda patarimus kaip monosubstancijinės esybės mintijimo skirtinas pasau tėvas buvęs garsiu advokatu prie airių klebono. Tuomet ;uoj užlaiko, kas ir iškaš“Aušrinė” atsirado pir dieninį rašyti. Dieninis esą modifikacija. Pasaulis yra lis, skirtina esimo tvarka; Kaune. Garsi rašytoja Marė kun. R. ėmė nebevažinėti į eius padaro, tai už telegra
miau už “Ateitį”.
Koki gali būti istoriškas ir idėji sutvertas ir rėdomas asme mažinimo priežastimi yra Radzevičiūtė esanti jo pus Athol’į ir atholiečiai per mus, tai už telefonus, laiš
“Ateities” nebuvo, “Aušri nis. Užbaigia ragindamas niško Dievo, jai išlaukinio. objektai, daiktai suteikia seserė. Jo brolis Leonardas dvejus metus neturėjo lie kus ir t.t.; prie tokių aplinnė” turėjo daug didesnę in- “Ateitininkus” bandyti ra Filozofija, nepripažįstanti erotui turinį ir formą. Ob- esąs džiakonu Salainjniuose tuvio kunigo o ir dabar tik vbių, daug reik trūso ir iš
tekmę į lietuvių moksleivi šyti idėjinį dieninį, kuris asmeniško Dievo, trauscen- jektivizmui pamatą padėjęs ir buvęs pirmojoje ir antro sykį į mėnesį teturi.Ir Gard- kaščių Sąjun. pakelti.
ją, patraukė prie savęs ne esąs kasdieniniu rankiosi dento pasaulyje, pati save Aristotelis ir objektivizmo joje dūmoje atstovu. Gim ner’yje nabašninkui nesise Prie to atstovui reikia al
mažą būrelį jaunuomenės, mu žymiausių minčių, su pasmerkia. — Pono V. Z. systema iki Kanto buvusi nazijos mokslus buk jisai kė. Išbuvo dvejus metus, gą atsakančią apmokėti, nes
ėjęs Krokave. Seminariją per kuriuos išmokėjo pusan atstovas kitą darbą užimti
nes buvo apsigarsinusi be- kuriomis susitinka asmuo raštas turi tikrai filozofišką viešpataujančiąja.
partyviška ir, rodos, tūlą savo gyvenime. — Straips prasmę ir didelę vertę. Iš Visai priešinga objekti baigė Vilniuje, kuri tai se tro tūkstančio skolos ir 500 negali, kada-gi per mėnesį
laiką ėjo bepartyviškai ar nis parašytas gana gyvai, vedimai jam eina lengvai, vizmo systemai esanti sub- minarija už pastebėtus ga dol. paliko bažnyčiai statyti. laiko 6 ar 9 laivai su Emi
ba bent jau partyviškumo užimančiai.
nors, žinoma, vietomis sto- jektivizmo systema. Jos au bumus pasiuntusi jį lavintis Iš dvasiško-gi atžvilgio dar grantais ateina, tuomi laiku
tendencija buVo nežymi 4. Moksleivis “Rugėnas”.! ka systematiškumo, taippat toriumi esąs Heraklitas, toliaus į Peterburgo dvasiš prastesni vaisiai: daugybė nemažai pasidaro darbo ir
. taip, jog jai tuomet sekėsi “Sūneli, neužmiršk savo nusideda ir anomalija; tezės graikų filosofas. Kantas ne kąją akademiją, kurią už nėjusių velykinės per tuo iškaščių per mėnesį.
geriau, turėjo daugiau šali motušės”. Jautriai nupieš ir antitezes analizė vietomis mažai pastūmėjo priekvn baigęs į ketverius metus ap sius dvejus metus, gyveni Taigi dą syk atsišaukiame
į visus Lietuvius ir Lietu
ninkų. Bet kuomet tasai be- tas paveikslėlis, parodąs esti sumaišyta, syntezė išei subjektyvizmo systemą. Fi- turėjęs “magister sacrae mas be bažnyčios etc.
vaites gyvenančius Ameri
partyviškumas dingo, kuo kaip tūlas jaunikaitis iške na nevaiskiai. Bet kas svar lozofiškasai Kanto kriticiz theologiae cum eximia Įau
Jonelis.
koje, o labiausiai į draugi
met tiesos žodžiams, ypač liavęs Amerikon nustojo iausia p. V. Z. moka logiš mas (Criticismus Kantia- dė”. Turėdamas viltį būti
jas, prisidėti su pinigiška
kurie paliečia tikėjimą, vie doros, atsidavė girtuoklia kai mintyti, nesidrovi įsi- mų — taip vadinasi Kanto profesoriuh, išvažiavo spe
pagelba prie to brangaus ir
ta “Aušrinės skiltyse tapo vimui ir užmiršo savo netur eisti subtelių filozofiškųjų teorija) sako, kad dalykų cializuotis dviem metam į
Atsišaukiame
į
visus
Lietu

naudingo darbo. Guodojauždaryta, o svetimi jausmai tingą motiną, kuri senatvės tyrinėjimų gelmėsna, in- supratimą galima gauti iš Paryžiaus akademiją, iš ku
vius
Amerikoje
Emigra

mi viengenčiai! “Sąjungą”
pradėjo būti užgauliojami, sulaukus, negaudama iš nie traukti viršun patį, tiesos, proto “a priori” (išsyk, pir rios nuvažiavo Romos Grecijos
reikaluose.
užsiimdama šitokia pagelba
universite
kuomet “Aušrinė”, tokiu kur pašalpos, priversta bu konsekvencijos branduolį.
miausia) be jokio prityrimo. gorijaniškąjin
daboja, kad kiekvienas cen
keliu pradėjusi žengti, pa vo elgetauti ir net numirti 9. St. E. D.: “Su naujais Jo tasai kriticizmas tapo tan, kame daktarizavosi.
Guodotini
Lietuviai
ame

tas prisiųstas tam tikslui,
lieka
“pirmeiviškosios” po pliku dangum, sniego pus metais!” Čia nuoširdžiais grynu subjektivizmu; mąs Sugrįžęs tėvynėn neaptu
rikiečiai!
Jau
turbut
kartą
butų sunaudotas vien tik
moksleivijos organu, tuo nyse. Skaitant šį paveikslė žodžiais skatina “Ateitinin tyme ir veikime subjektas rėjo professoriaus katedros
met josios intekmė pradėjo lį, ašaros nenoroms veržiasi kus” artinties prie Kristaus yra pats sau dėsniu, pats kaip kad buk tikėjosi. Ru girdėjote musų atsišaukimą Emigrantų reikalams.
mažėti, eiti silpnyn. Tą in- iš akių. P. Rugėnas turi ta Idealo, prie doros, klausyti subjektas yra tiesos auto sijos valdžia šnairai žiūrėju Emigracijos reikaluose. Mes Aišku, kad vietinės drau
si į visus baigiusius mokslus matydami pasididinimą inų- gijos per ilgą laiką, jeigu
tekmės puolimą sustiprino lentą rašyti.
Dievo ir sąžinės balso. Jau matišku tvėrėju.
pernai metą pasirodžius 5. Putinas: •— Viena po 1911 metų praslinko nuo
Straipsnis parašytas labai užsienyje, ypač Romoje, ir gracijos Philadelphijos prie pavargtų, užmanytas toks
“Ateitis”, kuri tampa visai kitai seka trįs nusisekusios Kristaus užgimimo ir aps aiškiai,
konsekventiškai; neužtvirtindavo tokių į in- plaukoj, matydami, kad naudingas darbas gali nu
priešingų pasaulėžiūrų jau eilės. Pažymėtina, kad p. kelbimo pasauliui Meilės, gali būti įkandomas netik tekmingas vietas. Per in- musų broliai ir seserįs yra pulti, taigi guod. draugijos,
nuomenės organu, su visai Putinas poezijoj greitainiui Lygybės, Brolybės. Visi o universitetų
studentams, tekmingas žmonių pastan svetimtaučių skriaudžiami, kliubai ir kuopos malonėki
kitokiu tikslu. “Ateities” pavys p. Mikuckį, kuriam visi žinojo dangišką mokslą bet ir augštesniųjų klesų gas jisai užtvirtintas pa ypatingai jaunutės mergi te aukauti iš savo kasos kiek
šalininkams, kaip galima jau teikiamas yra vardas kentėjimais, minčia ant kry gimnazistams. Formą turi mokslininku prie Kauno ka nos tapdavo nuskriaustos ir išgalite, o bus su dėka pri
matyti iš metinio josios gy tikro dainiaus, nors su savo žiaus ir prisikėlimu patvir grynai mokslišką, neatsito tedros, iš kur veikiai jisai per žydus išnaudotos; taigi imta, kad ir mažiausios au
vavimo, rupi ne vienpusiš eilėmis dar neseniai pasiro tintą, bet nevisi nori Jo lina nuo temos, gvildena da perkelta į Šiaulių gimnazi mes philadelphiečiai, maty kos dėl to naudingo darbo.
lykus šaltai, rimtai, kaip tik ją už prefektą. Ale nabaš dami skriaudas iš išnaudoji Kurios neišgalite aukauti iš
klausyti, Jis sekti.
kumas, bet vispusiškumas, dė.
ninkas ir tenai neilgai te mą musų brolių ir seserų, savo kasos dėl svarbaus to
noras surasti tikrą tiesą 6. St. E. Draugelis. ‘Moks 10. Aglaitė. “Naujų metų ras filosofas.
15 Kazys B.: Į draugus ir galėjo išbūti: dėl susirėmi sumanėm sutverti tam tiks reikalo, malonėkite pareng
kiekviename mokslo, tikėji leiviams’. Autoriaus noru vakare” — eilės.
»»
Atsiliepimas, mo su rusų valdžia turėjęs lui “Pagelbinę Sąjungą ti: Balius, Koncertus, Tea
mo ar gyvenimo klausime*). yra “Ateityje” turėti kuo- 11. Ii moksleivių gyveni drauges”.
Šiame skyriuje telpa kad siųstų daugiau žinių į apleisti Lietuvą ir persineš- apgynimui Lietuvių Emi trus, Vakaruškas, PikninPatiko toksai laikraštis mu daugiausia žinių apie augš- mo.
sų moksleivijai ir ėmė prie tesniąsias mokslo įstaigas, korespondencijos iš įvairių “Ateitį” ir rašytų Redakci ti Peterburgan. Išsyk jam grantų važiuojančių per kus ir t.t. o su tuomi naujai
jos spiestis būriais. Ne vie kaip tai universitetus, aka Lietuvos ir užrubežio vietų. jai, ko “Ateičiai” trūksta. suteikę pamokslininko vietą Philadelphijos Portą (Prie pribuvusiems savo broliams
12. Kritika ir bibliografi
16. “At” Red.: “Anketa” prie šv. Kotrynos bažnyčios, plauką), kuris sumanymas ir seserims nedaleisit nu
nas karštas “Aušrininkas” demijas, politechnikas ir t
delei įvedimo Draugijon ar o kiek vėliau jisai paskirtas ir įvyko nuo 1 d. Gegužio pulti su prakilnumu pageltapo “Ateitininku”. “Atei t., nes dažniausia baigusieji ja.
čiai” mėnesis iš mėnesio vis gimnazijas, neturėdami in 13. “Ateities” Redakcija: ba “Ateitin” esperantiško klebonu Finlandijoje, mies 1911 m. ir susirašėm apie 20 biškų darbų, paduosite sa
te Helsingforske. Jo para draugijų į “Sąjungą” Emi- viems brolišką ranką.
geriau sekasi. Nūnai pas formacijų apie augštesnią- “Aušrinė apie “Ateitį” skyriaus.
pija tesėsi po visą Finlandi- <rrantų gelbėjimui. Iki šio Turėdami viltį tikrą, kad
17. Redakcijos atsakai.
sias mokyklas, pastojimo Pirmeiviškieji laikraščiai
ją. Tat, jo darbas buvęs kai-j laiko Philadelphijos draugi gnodotiua lietuvių visuome
18. Aito.
*) “Ateitis” No. 1 (To- sąlygas, nežinodami kuris pasirodžiusiąją naujai ‘Atei
taryto pė milijonieriaus: važinėjo1 jos gelbsti kSek kuri išgali nė, draugijos, flirtai ir i
ir t.t., turi 1 tį’ neatkreipė domoe, pami
mas IT), pusi. 1.
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5.

švieta ir dora, ir 5) pagelba apie tai rūpinasi. Ar-gi ne si jiegos, kad atlikus gerų tikru maldos skambėjimu. rodos svarbiausieji paragra retų numerius — priimta.
bei susitvarkymas vargoni verta pagyrimo? Jau paste darbų, jeigu klebonai tam Daugelis iš vargonininkų fai yra tvarkoje, ir jeigu Katras prikalbins naujų
bėjau, kad muzika sukelia pritaria, tai ir jų jiegos čia mėgsta linksmas mišias, kur yra kas neatsakančiai, tai sąnarį prie šio Susiv., kad
ninkų tarpe.
Maž-dauk tuose keliuose jausmus ir tuomi platina vienyjasi ir vienodų padeda panašios į kokių* dainų, net vien maži, ne taip svarbus gautų užmokestį iš kasos
punktuose suseina visas var žmonyse apšvietimų. Bet darbų dirbti; rūpinasi vie bažnyčioj žmones ima niur dalykai. Konstitucija turėtų nuo kiekvieno naujai pri
goniuiukų tikslas.
dar prie apšvietimo prisi noda gerove, o prie gerovės nėti “tra, la, la; tra, la, la”. būti atspausta tuojaus po kalbinto po 25c. — priimta.
Gal ne vienam atrodyti, deda taip-gi dainos,. kon jokios nėra karionės.
Čia jau ne bažnytinė dvasia seimui, nes daugumas narių Apie farmos pirkimų ir
kad čia tik palyti vienus certai, teatrai. To juk nie Aiškus dalykas, kuris kle Visoki choro atsakymai, negali gauti ir senųjų kons prieglaudos namo likosi ati
vargonininkus, tai kam čia kas neužgįs. Mums, lietu bonas myli apšvietimų, dailę kunigui užgiedojus (Domi titucijų iš išsibaigimo prie dėta apsvarstymui 27-tame
visiems apie tų rupinties ir viams, turi rūpėti, kad tos ir pažangumų, tas privalo nus vobiscum,
Asperges žasties. Antras svarbus da Seime.
ko čia į visuomenę atsišauk dainos bei svietiška muzika Sąjungai pritarti ir savo ne- me, Deus in adiutorium ir lykas — tai organo klausi Likosi nutarta, kad kon
ti? Vienų-čia nėra vien tik butų musų dvasios, lietuvių prisirųšiusį
vargonininkų t.t.), turi būti bažnytinės mas. Bent šiame laike mes traktas su organu “Drauvargonininkų dalykas, an dvasios, ydant tuomi tinka prie to skatinti, o suvieny dvasios. Tai dvasiai atsavo drųsiai galime pasigirti, kad gu” butų užtvirtintas viso
lavinami musų tomis jiegomis pasieksime gregorijinė meliodija; t. y. turime geriausių organų, ko Centro komiteto ir su Susiv.
1 Pius Raguckis, 116 Sigel st., Phi tra — vargonininkai yra vi mai butų
ladelphia, 2 Antanas Kalinauskas 131
tautiški jaus daug gero.
visokius atsakymus giedoti kį kada nors musų Susiv. antspauda, pirm, negu orga
>
W. Camden st. Baltimore, Md. 3 And. suomenės dalis, tai-gi ir vi jausmai; o
Jakųčonis 617 Alabama avė. Sheboy suomenė turi tuom
rupin mai, manau, kiekvienam tu Kaip į tų Sąjungų vargo gregorijoniškai — vienu turėjo. Paliudija ir tas, kad nas bus siunčiamas sąna
gan, Wis. 4 Ona Stankūnienė 1542 S.
ties,
nes
tik
iš
dalių
suside
 ri būti brangus. Kad tuos nininkai turėtų žiūrėti?
Tailor st. 5 Stasė Kazlauskaitė 2806
balsu; niekuomet neturi bū per šiuos dvejus metus nete riams.
Snyder avė. 6 Zofia Kudleikienė su
musų reikalus užganėdinti,
vaikais 1307 So. 2nd st., visos trįs da pilnumas.
Toji Sųjunga sutverta ne ti leista tas giedoti “ant bal ko girdėti narių pasiskundi Užklausus kun. ČepanoPhiladelphia. 7 Veronika Spndžiutė
Vargonininkų lavinimasis vargonininkai sutvėrė Są kam kitam, kaip tik patiems sų”.
Giedant atsakymus mų ant organo. Visi straip nio, ar gali tas pats sąnaris
'199 Main st., Luzerne, Pa. 8 Petronė
Domininkaitė paliuosuota. 9 Aleksan muzikoje apeina visuomenę. jungų ir tuom dėl musų nori
vargonininkams.
Tikslas gregorijoniškai reikia pri sniai S. L. R. K. A. reika prigulėti kartu į visus sky
dra Kaminskienė 348 15th Place W.
Homand Ind. 10 Kaz. Gudžiūnas 533 Tik vargonininkas išsilavi pasidarbuoti. Teatrus ir pa taip-gi aiškus:
vargoninin daboti, kad tas butų išpil luose yra talpinami ir* pats rius — nutarta, negali.
N. Marshall st. Philadelphia. 11 Marė nęs muzikoje gali atlikti ge
silinksminimus tankiausia kų ir visos žmonijos gerovė. doma lygiai, be jokių mar organas, “Draugas” yra re Buvo užklausta apie san
Mazuleviėiutė 1313 Howard st. Philaa, Pa. 12 Mias Naumavičius Box rai savo užduotį: gali gerai rengia vargonininkai, tai-gi
atsakančioje darų, katra buvo priimta
Tai-gi kiekvienas vargoni ginimų. Jeigu būva “ver- daguojamas
99 Minersville, Pa. 13 Teklė ChmelevsSąjungų, nori ninkas, suprazdamas šiek sus”, tai tik ant galo nusi musų organizacijai pakrai prie Susiv. 24-tame seime.
ka 20Jj Pledger st. Salem, N. J. 14 Ona užgiedoti, gerai užgrajinti jie, sutverę
Cigienę, Agota Kybartukė, be adresų.
sutvarkyti. atkreipti į tų domų, kad tie tiek apie viešų gerų, turėda leidžia mažųjų tercijų arba poje. Garbus delegatai tų Kun. Jurgutis paaiškino,
15 Vinie as Markevičius Box 99 Miners ir gerai chorų
ville, Pa. 16 Ona Mieščionaitienė Box Geras to viso atlikimas pa teatrai butų naudingi ir tik
mas šiokius-tokius inteligen prisideda dar koki išvingia- dalykų turės gerai apsvars jog sandara jau neegzistuo
38 Bentleyville, Pa. 17 Valerija Butenaičiutė 221 Simpson, Pa. 18 Ona But- liečia visus, nes vargoninin rai vestų prie apšvietimo.
tiškus jausmus ir nepasken vimai, sulig padavimo; bet tyti ir išsirinkti ant toliaus ja ir yra likviduota.
Itevičienė 22 N. Bodine st. Philadel
“Sųjunga susideda iš lie dęs tamsume, turi remti ta viduryje turi eiti viena lini tokį organų, kad ir ateityje K. Krušinskas atsišaukė
phia. 19 Juozas ir Marė Palaikiai 9 kas ne vienas tų sau po noPaeker Place Philadelphia. 20 Antanas se atlieka, bet viešai,
aky tuvių vargonininkų doro pa Sąjungų, į ja įsirašyti. Jei ja (dominanta). Kaip-kur S. L. R. K. A. nariai butų už į Seimų, reikalaudamas užPaulikis ir Magdė Valuntaitė Box
Hainsport B. C. N. J. 21 Barisiutė 215 vaizdoje tūkstančių žmonių, sielgimo” — taip skamba
mokesčio $5. už pernykštį
gu jau nerupi viešas geras, girdisi viduryje nuleidžia ganėdinti.
Fair Hill st. Philadelphia. 22 Kaz. Dau
kurių
širdis
turi
švelnvti
ir
Da
vienas
dalykas
atrodo
dėl įvairumo pusę tono, pas
bondsų — priimta.
girda 4823 Takomy st. Philadelphia.
vargonininkų pirmamjame tai nors tegul rupi savas.
23 Rožė Gailiunaitė 3235 Salmon st. kelti prie Dievo. Žinome juk
netvarkoje,
tai
centro
se

kui
vėl
pakelia;
tas
nėra
protokole. Vadinasi, vargo Nemanau daug čia kų kal
Kun. Ežerskis pranešė
Philadelphia. 24 Elzbieta Beržinskienė
3150 Riehmond st. Philadelphia. 25. gerai, kad muzika yra jaus
tinkama.
kretoriaus
alga.
Per
Clevenininkai stengsis prašalinti bėti, nes suvis nekyla man
seimui, jog K. Radzevičius
Adom. Balzakas 125 Jersey st. ChesteT,
prakilnių iš tarpų savęs girtuokliavi abejojimas, kad vargoninin Mišparus nereiktų giedo lando seimų, kuomet S. L. pasakęs, kad “ skųs Susiv.
Pa. 56 Ona Padvarskiutė 1300 Curtis mų švelnytoja,
avė. Curtis Bay, M. D. 27 Ona Mazužadintoja, meilės mų ir kitas nedorybes, kas kas tos Sąjungos nepripa ti visuomet “ant balsų”, R. K. A. turėjo vos tris tuks. teisman. Likosi nutarta,
riutė Box 112 Silver Creek, Pa. 28 Ka minčių
rolina Lukoševičiutė 358 Hick st. Phi- giesmelė.
taip gadina visuomenę ir žintų už gerų ir nenorėtų į bet tik didesnėse iškilmėse su viršum narių, sekretoriui ydant centras rūpintųsi
ledlphia. 29 Antanas Cerabejus 2206
Juk išgirdus gražių muzi stumia apšvietimų į prapul jų įsirašyti. Žmogus be jo arba retkarčiais; šiaip-jau buvo paskirta 50 dol. algos teismų išlaimėti dėl Susiv.
M. Bodine st. Philadelphia. 30 Julė
Ivederaitė 1028 S. 2nd st. Philadelphia.
ložė JanuSaitė 3612 Laers st. Phila. kų ar giesmelę, žmogus už tį. Ar-gi tas nepagirtina?
kio apšvietimo tų gali gerai dienomis — gregorijoniškai. mėnesiui. Šiandien-gi S. L. labo.
2 Leonora Dunskiutė 1 Queen st. Mt. miršti šios
žemės vargus, Pagalios paskutinis punk suprasti, tai vargonininkai Bus lengviau ir įvairumas R. K. A. turi veik dvigubai įnešta, kur atsibus atei
rmel, Pa. 33 Karol. Žemaitis, Lester,
34 Izabelė Busniauskiutė 648 llth dvasia kyla aukštyn,
skra tas paliečia daugiausiai pa juo labiau tų visų gerai at šioks-toks; nes giedant “ant narių, tokiu budu pasidaro nantis 26-tas seimas.
Pa
Milvvaukee, Wis. 35 Anelė Vanair prakil čius vargonininkus. — Į ta jaučia. Keikia tik prisiren balsų”, sunku tankiai da dvigubas darbas sekretoriui duota : Forest City, Pa., Bal
tė 562 Tremak avė. Kenosha, Wis. joja padangėse
nk Muškauskas Box 254 Plains, Pa.
nios mintįs žadinasi galvoje. visi vargonininkai turėtų at gimo įsirašyti ir gerų norų ryti meliodijinius įvairu už tųjų pačių algų. Daugu timore, Md., Minersville,
Įjulė Muškauskiutė 211 N. Pair Hill
Philadelphia. 38 Antanina Makusy- Tokiame padėjime būnant
mas narių skundžiasi, kad Pa., Boston, Mass., Homes
kreipti tikrų atidų, nes pa remti tų Sąjungų, kų manau mus ; daug darbo.
311 S. lOth st. Sheboygan Wis., 39
Irė Kisieliūtė 1313 So. Front st. vienų, antrų kartų, žmogus
gelba nelaimėje ar vietos vargonininkams gali ne Bažnyčioje tad reikia di centro sekretorius užvelka tead, Pa. ir Pittsburg, Pa.,
iladelphia. 40 Kazimieras W. Jusev
si
jaukina
prakilnesnius
džiai atkreipti į gregorijinį laiškų atsakymus ir šiaip bet didumu balsų likosi nu
[20 N. Barndyvvine st. Philadelphia, 40
nustojime
yra
išganingas
trukti
ir
tad
nuo
ateinančio

azimieras W. Jusey 220 N. Brandy- jausmus,
inteligentiškus dalykas. Tų Sųjunga atliks, jo seimo Sųjunga, manau, giedojimų.
darbus. Gali būti priežastis tarta turėti 26-tų seimų Bal
e st. Philadelphia. 41 Darata Marinkeviče su vaikais Box 363 Nauga- jausmus; o tas tuoj jau atsi
Svietiškoje
muzikoje tame, kad žmogus dirbda timore, Md.
jeigu tik, remiama ir nieke sustiprės gerokai.
ck, Conn. 42, Kaz. Pučinskas 173$ S.
nion st. Chieago, III. 43 Barbė Petra- muša į kasdieninį gyvenimų, no neardoma, galės
sustip Nors aš taip žemai apie reiktų atkreipti didžiai, mas dirbtuvėje, negali su Nutarta užmokėti 25-to
ičiutė Thayer, III. 44 Ona šušunaitė t. y. pradedame inteligentiš
mums lietuviams, atidų į tik spėti į laika atlikti jam pa seimo sekretoriams: M. Ka70 W 18th St. Chieago, Hl. 45 Karol
rėti. Ar į tų atkreipė nors vargonininkus
nemanau,
onis, Marė ir Veronika Dominskiu- kai gyventi: išnyksta bar
kada neįsirašiusieji vargo vienok gal tūlas pastatyti rų lietuvių dvasių. Renkant vesto darbo, 27-tas seimas dzievskiui ir kun. Jurgučiui
154 Place Chieago, Hl. Turim
dainas, reikia atsižiūrėti ar tąjį dalykų turi ištirti ir pa už darbų po $5.
augiaus, bet dėl atokumo vietos ap- niai, o viešpatauja vienybė, nininkai?
porų
klausimų:
1)
prigulint
džiame.
meilė.
Tokių iš muzikos
skirti tokių alga sekretoriui, Išrinktoji nauja centro
Lotynai sako: “kur tvar į Sąjungų reikia mokėti ko jos tikrai lietuvių dvasios;
Guod. Lietuviai ir Lietu- naudų lengvai galime semti
tuomet bus didesnė nauda, kad žmogus galėtų iš to pra valdyba padėkojo už išrin
įs! Čionai aišku kiek per kas šventų dienų, turint ge ka ten ir Dievas” (ūbi ordo kį dolerį, o aš pinigų netu žmones geriau atjaus ir ne- gyventi ir be dirbtuvės pa kimų ir prižadėjo ištikimai
dbiuę Sąjungų” su- rą vargonininkų, o kuris tų ibi Deus). Vargonininkai iš riu; 2) ar aš prigulėsiu, ar nusilpnės tikra lietuvių gelbos. Tuomet nariai galės dėl Susivienyjimo labo tar
girdę tų išganingų priežodį ne į Sąjungų vis nieko gero
|pta lietuvių Emigrantų
gerumą gali daug greičiau
pareikalauti atsakantesnio nauti.
dvasia.
sutvėrė
Sąjungų,
kad
tikrai
negausiu;
anot
p.
StrUmstukas siųsdami, siųskite pasiekti susivienvjus į “Sų
Kaipo pavyzdį lietuvių darbo nuo sekretoriaus ir Seimo vedėjas uždarė 25gerai tarpu savęs padarius kio, “Draugas” No. 17:
nok kasieriui, kurisai yra
jų”. Antrų” bažnytinė
dvasios atjautimo, paduodu tuomi bus galima išvengti tų Seimų su malda, katrų at
|sistatęs kaucijų. Jo adre- muzika mums turi rūpėti tvarkų. Tvarka kai-kurių “kaip gaspadinė siuntinėjo musų jaunų kompozitorių p. daugelį tuščių ginčų ir užsi kalbėjo naujai išrinktas
; S. Maukus 938 S. 2nd taip-gi kaipo katalikams, visuomenės sąnarių atsimu į krautuvę kiaušinių, taip ir St. Šimkų.
puldinėjimų.
dvasiškas vadovas kun. M.
ša
į
visos
visuomenės
gero
siunčia
”
.
Philadelphia, Pa.
nes muzika kelia jausmus
S. L. R. K. A. narys. Pankauskas 10:55 vai. vaka
Jo muzika tikrai lietuvių
Pirmas klausimas biski dvasios, ir apie tai jis di
[Tvirtiname savais para- prie Dievo, padeda Jam iš vę, tai-gi ir vargonininkų
re ir delegatai atsisveikino,
lis Sąjungos Komitetas:
lieti savo gyvenimo nepa tvarka yra žmoniems nau- juokingas ir pažeminantis. džiai rūpinasi. Važinėja
PRANEŠIMAS.
•
paduodami sau broliškų ran
Tiek galiu pasakyti, kad į gaudydamas tųjų dvasia,
IPrezidentas Jos. J. Rau togumus, kas lyg kokį ak dingą.
86-ta S. L. R. K. A. kuopa, kų su linksmomis širdimis
lis, 333 Wharton st., Vice- menį nurita žmogui nuo šir Iš tų kelių žodžių apie Sąjungų nereikia mokėti po visus Lietuvos kampe
viena pati negalėdama iš apleido Seimo salę.
Vargonininkų Sąjungos tik šimtų dolerių, bet tik, man
|ez. J. Belauskis, 1939 dies.
lius. Tik dar mažai turime jo siųsti delegato Seiman, atsi 25-to Seimo sekretorius
Eflin st. kasierius S. Man- Tai-gi muzika priduoda slų matome, kad Vargoni rodos, 3 dol., ir drųsiai galiu veikalėlių, ypatingai lietu
šaukia į apielinkės kuopas,
M. Kadzievskis.
938 So. 2nd st. Prot. dauk mums šiame gyvenime ninkų Sųjunga nėra tai ko pasakyti, kad, kuris tokį vių liūdnos dvasios, bet rei
kurios
taip-pat
neįstengia
tr. J. J. Hodell 316 Earp širdies palengvinimų ir ma kia liga arba priešingumas, klausimų pastatytų, tikrai kia neužilgo tikėties. Taip
išsiųsti delegatų, tai męs pri
j Finan. sekr. J. Lukoše- lonumų; tos-gi muzikos iš- bet yra naudinga, nešanti ant kitokių niekniekių (alu gi dauk dainelių yra tikros
PRANEŠIMAS.
JiuR 433 Tree st. Visi Phi- pildytojais yra daugiausia žmonijai apšvieta ir paguo čio, degtinės)praleidžia dvi lietuvių dvasios p. M. Pe sidėtumėm prie kitos kuo
pos ir pridėtumėm lygių da
Šiuomi pranešu, jog 27tas
Įelphia, Pa.
vargonininkai, kurie suma dų; geistina turi būti tokios dešimts kartų daugiau. An trausko.
lį kelionės lėšų. Susižinoti
Sąjungos
mums
visiems
ii
tras
klausimas
yra
perdaug
Seimas
atsiliks So. Boston,
nė įsteigti Sąjungų, ydant
Platesnes pažiūras lai pa galima šiuo adresu:
musų
privalumas
iš
to
materiališkas.
Nori
laukti,
Mass., gegužio 28-29-30 die
suvienytomis jiegomis steng
tįs vargonininkai plėtoja.
Petras Kavaliauskas,
džiaugties
ir
remti.
kuomet
jam,
pas
šiltų
pečių
»IE VARGONININKŲ ties užganėdinti tų žmonių
nas (May) 1912 m. Kuopos
Taip pažymėjau savo nuo Box 158,
Puritan, Pa.
gulint,
pyragai
bei
kepti
Didžiausių
tos
Sąjungos
turinčios 20 narių, gali siųs
SĄJUNGĄ.
reikalų ir sukelti juose in
monę apie vargonininkus.
karveliai
į
gerklę
lėktų.
Kei

gerovės
rolę
lošia
klebonai
ti vienų delegatų, turinčios
teligentiškus jausmus. Tad
Labai malonėčiau pamatyti
PROTOKOLAS
50 narių taip-pat gali siųsti
Kaip teko man patirti, pe- iš to atžvilgio Vargonininkų ir vargonininkai. Pirmieji kia pirma rugius sėti, o vė kritikų šių mano nuomonių,
liaus
duonų
valgyti;
jeigu
kaipo
rėmėjai
ir
pritarėjai,
;itais metais susitvėrė Lie- Sųjunga yra pagirtina ir
tuomet aiškiau viskas pasi 25-toj o Seimo Susivienijimo tik vienų delegatų. Kuopos
nieks
nesėtų,
tai
nei
duonos
o
antrieji
kaipo
veikėjai.
įivių Varg. Amerikoje Sų- verta palaikymo.
rodytų ir didesnė nauda bu Lietuvių Rymo-Kataliku kurios neturi paskirtos na
nevalgytume.
Taip-gi
per

Vargonininkų
Sąjungos
rių skaitlinės, su centro val
inga. Kilo tuomet visoki Įvedimas vienodo bažny
tų. Ypatingai vargonininkai
Amerikoje, atsibuvusio
daug
atsižiūrėtų
į
visų
egois

tikslas
yra
šviesus,
aiškus.
dybos žinių, gali dvi susidėti
jramumai: vieni gyrė Var tinio giedojimo taip-gi yra
turėtų tokius klausimus
jo Birželio 7-toje, 8-je
tiškai:
jeigu
aš,
prisirašęs
į
Tokio
tikslo
kiekvienas
kle

krūvon ir siųsti vienų dele
pagirtinas
dalykas
ir
visus
pininkų Sąjungų, kiti-gi
nors trumpai pajudinti, nes
ir 9-je dienoje, 1910
Sąjungų,
už
dviejų
minutų
gatų. Seiman delegatai turi
jjkė. Tokiuose dvipusiniuo paliečiantis.
Nereikia su bonas žmonyse pageidauja
tik klibinant šis bei tas išsim. mieste Ply
negavau
laukiamo
pageri

ir
patsai
darbuojasi,
kad,
būti renkami sulig nuspren
atsitikimuose ištikrųjų prasti, kad vargonininkai
klibįs. Sąjungos valdyba tu
mouth, Pa.
nimo,
tai
aš
nepripažįstu
Są

apart
aukščiausiojo
tikslo,
dimų 26 seimo protokolo,
rėtų biski, ypač prieš seimų,
įs dalykas: nežinia ka- nori tik kiekvienoje bažny
jungos.
Kantrybės
reikia,
Pabaiga.
pasiekti
ir
šį
pastarąjį
tiks

Baltimore, Md.
>usės klausyti. Tai-gi čioje vienų giesmę giedoti,
pasijudinti, o nereiktų sve
pasišventimo,
gerų
norų;
o
lų.
Dėlto,
manau,
neatsiras

Kad
aukauti
iš
tautiškų
briu pažiūrėti hešališ- bet vienodo giedojimo; t. y.
timiems jų reikalus aiškinti.
Su augšta pagarba
centų
$100.,
ant
lietuviškų
lis akimis į tų Sųjunga įvesti tikrai bažnytines me- tų nei vieno klebono, kuris tuomet ir geri bus vaisiai.
Narkuniškis.
Jonas Rikteraitis,
Vargonininkų Sąjungos
seserų vienuolynui Chica
įnešti visuomenei kėlės liodijas ir giedojime tvar prieštarautų Vargonininkų
S.L.R.K.A. prez.
goje — priimta.
itis apie tos Sąjungos kų. Jei nori įsteigti, kad ne Sąjungai, kuris jai nepri seimas jau arti. Į tų seimų
Centro sekretorius priva
ę. Tuom lengviau man būtų tokių atsitikimų, kur tartų; bet, priešingai, visi jų galima tikėties visi lietuviai
iti į tų bešališkai, kad vienoje bažnyčioje vargoni turi remti ir jai pritarti. vargonininkai suvažiuos ar Susiv, Liet. R,-Kat. Am. lo duoti žinių kuopos sekre
ATSIŠAUKIMAS.
ba
nors
savo
nuomones
nu

toriui
pirm
sąnario
suspen

Klebonai
lengvai
gali
tų
at

ninkas
grajina
tik
“
kazo

toji Sųjunga visai neLuzerne, Pa. — Vietinė
davimo — priimta.
ir neturiu su jųjų jo- kų”, o kitoje kitas tik laido likti, kreipdamiesi visokiais siųs; dėlto, iš šalies žiūrint,
Skundai ant centro ko Šv. Jurgio Dr-ja 18 d. vas.
dšio, nes nesu vargoni- tuvių maršų. Kaip malonu vargonininkų reikalais tik į norėčia atkreipti atidų į ke
Šis, 27-tas S. L. R. K. A. miteto ir protestai privalo turėjo savo mėnesinį susi
matyti vienodai kunigų lai Sąjungų ir rūpindamiesi pas letą dalykų.
rii.
Vienodas bažnytinis gie seimas turės išgvildenti būti paduoti pirmiaus aukš rinkimų, kame tarp kitų
Imliausiai pažvelgkime i kantį kiekvienoje katalikų save turėti vargonininkų
rargonininkų Sąjungos bažnyčioje mišias, taip ly tik iš Sąjungos narių. Leng dojimas' yra reikalingas: daug svarbių klausimų, tarp čiausiam teismui, negu bus reikalų likosi apsvarstyta ir
susijungti
p Tikslų galime atrasti, giai bus malonu girdėti vie vas tai dalykas atlikti, o apie tų vienodumų lai vargo kurių svarbiausiais yra: pagarsinta organe — priim reikalingumas
pagelbinėms dr-joms į vienų
lepilnai apdirbtų, jau nodų bažnytinį giedojimų. nauda tikrai gera. Čia nesi nininkai pasiterauja su kle konstitucijos užtvirtinimas ta.
Dvasiškas vadovas priva ryšį—susivienyjimų. Tai-gi
Lotynų priežodis sako: tveria Sųjunga su klebonais bonais ir lai svarsto seime ir organo klausimas. Kaime vargonininkų susi
ivimo protokole, kuris “quis eantat, bis laudat” kariauti, bet virš minėtu susirinkę. Nuo savęs pridu dan-gi konstitucija yra or lo pareikalauti nuo kiekvie męs pritariam Newarko (N.
'patalpintas “Draugo” (kas gieda, dvigubai mel tikslu. Jeigu kiekvienos riu prie vienodumo “bažny ganizacijos pamatas, todėl nos kuopos, kad jos nariai J.) draugijoms sušaukti ka
1911 m. Tenai mes džiasi). Bažnyčia be choro, draugijos butų tikslu ka tinę dvasių”. Bažnytinės 27-to seimo delegatai turės atliktų velykinę išpažintį — talikiškų pašelpimų draugi
jų kongresų ir kviečiame ki
Štai kų: 1) Lavini- tai kaip ir kad apmirus, nė riauti tik prieš gerų, tai jo dvasios turi būti giesmės ir ant to atkreipti ypatingų ati priimta.
Kad kunigai neturėdami tas visaa katalik. dr-jas tam
vargonininkų muziko- ra tos dvigubos maldos, to kio ant svieto pažangumo muzika, nes tik tuomet žmo dų, ydant nereikėtų po metų
maųdatų ii kuopų, neturėtų pritarti ir prisidėti prie to
jvedimas vienodo b«Ž- aiškaus Dievo garbinimo, to nebūtų ir dėlto tik nesu nių širdis galima bus “kelti ar dviejų vėl dirbtijauja
svarbaus ryžta,
JmIso seimuoee — priimta.
giedojimo; 3) užtai-1 žmonių dvasioa kėlimo.
prantamas toksai manymas gerai prie Dievo. BtfayžM Teminant,
tulengva, Įtik ta
Sąjunga galėtų butt ČHa tik vienyja4 d
įoro; 4) ap-' Vargonininkų
dalingosios
organizacijos,
neatmesite musų maldavi
mus, nes tokios aukos ne
yra dėl mus vietinių tiek
reikalingos, kiek dėl išva
žiuojančių per Philadelphijos prieplaukų toliau. Že
miaus pažymime vardus, pa
vardes ir vietas apgyvenimo
asmenų, kuriems atvažiavus
“Sųjunga” suteikė pagelbų.
Vardai, pavardės ir adresai,
kuriems pagelbėta:

F JT.
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CHARLES DICKENS.

ir iškilmingai ji sekė paskui. Girdėjo jos drabužius
KATASTROFA.
šnabždant medžių lapuose ir kiekvienas vėjo pūstelėji
Pilnas aprašymas apie nu
mas nešėsi su savim jos tykų šauksmą. Jam sustojus,
skendimą didžiausio laivo
buvo tas pats. Jam bėgant, ji sekė paskui, bet nebėgo, —
pasaulyje “Titanic”, su pa
veikslais
atsitiki
Vertė JONAS KMITAS.
tas butų lengviau, — tik krutėjo, rodos vos gyva ir neša mais laikeirtosvisais
didelės jūrių
ma kokio liūdno vėjo, kurs nėjo nė smarkyn, nei lėtyn.
nelaimės galima gauti pas
Tąsa.
M. Paltanavičių,
Kartais su desperatišku pasirįžimu jisai šokęs, no
Buvo tai seną daiktą pardavėjas, pusiau perkupčius, rėjo nuvyti šmėklą, kad ir griūtų negyvas, — bet plaukai
15 Millburry st.,
Worcester, Mass.
pusiau šuleris, kurs vaikščiojo po kaimus pardavinėda pasišiaušėjo jam ant galvos ir jo gyslose kraujas sustingo,
Kas užsirašys “Draugą”
mas budės, dirželius, britvas, bliudelius, tepalą plėškėms, nes šmėkla apsisuko ir atsistojo jam iš užpakalio. Visą
metams gaus šį aprašymą
gyduoles šunims ir arkliams, pigius kvepalus, padailinto rytą ji stovėjo priešakyje, dabar atsirado jam už pečių.
dovanai.
ms ir tam panašius daiktus, kuriuos nešiojosi dėžėje ant Jisai prisiglaudė pečiais prie pakrantės ir jautė, kad ji
pečių Jam inėjus, tarp kaimiečių prasidėjo visokie juo stovėjo viršui jo, aiškiai matoma ant šalto nakties regrakai, kurie nepasiliovė, kol svečias nepavalgę vakarienės čio Jis atsigulė ant kelio — augštynlinkas. Čia jau pas jo
ir neatidarė savo brangenybių skrynios. Tada jis gudriai galvą stovėjo šmėkla — stačia, tylinti, kaip gyvas karsto VYRAI SKUSKITE!
Savo barzdą su Skutimo Mašinaite su
tengėsi sujungti reikalą su juokais.
sūria kožnas vienas gali nusiskusti be
paminklas, su kruvinu parašu ant kaktos.
jokio mokslo ir insipjovkno į 5 Wnu— Kam tinka tie daiktai? Ar galima juos valgyti,
Bereikalo žmonių kalbama, buk galvažudžiai išven
ir jeigu no
Harry? — paklausė šypsodamasis kaimietis, parodęs ant gia teisybės, buk Apveizda yra užmigus. Vienoj minutoj tas,
rit turėt čystą
tepalų, sukrautų kertėje.
veidą ir sugė
tokio baisaus merdėjimo yra dvidešimts mirčių.
dyti pinigus.
— Šitas, — tarė tasai, paėmęs vieną, — yra tikras ir
Laukuose, kur jisai klaidžiojo, stovėjo bakūžė nak Mašinaitės par
su 7 ge
neapskaitomos vertės tepalas išnaikinimui visokios rūšies ties pastogei. Pas duris augo trįs aukšti topoliai, kurie siduoda
liaštėm, sidab
plėmų, rudžių, sutrų, dulkių, taukų nuo šilko, aksomo, metė vidun tamsų šešėlį ir vėjas smarkiai ūžė per me ruota rankena,
muilu, šepečiu
lininio audeklo, batisto, bovelnos, krepo, divonų, mezginių, džius. Jisai jau negalėjo eiti toliau iki prašvintant, ir iš ku
ir t.t nž $1.26. Sn 7 geliaštėm ir si
dabruota rankena už 65c. Siųskite pi
muslino, bombazino ir vilnono. Lašai nuo vyno, vaisių, sitiesė čionai, kad kankinties išnaujo.
“money order” arba registruota
alaus, vandens, dažo, smalos, — visokie kiti lašai tikrai
Nes dabar baidykla stovėjo prieš jį dar baisesnė, nigus
gromata.
išeina, patrynus su tuom neapkainuotu tepalu. Jeigu po negu pirma. Tos plačiai išverstos akįs, taip aiškios vt
J. GALECKAS,
Brooklyn, H. T.
nia sutepa savo garbę, tai jai užtenka praryt tik vieną stiklinės, kad lengviau buvo jas matyti, ne kaip įsivaiz 122 So. 1-st Str.,
trupinėlį ir išsyk išgyja, — nes tai yra nuodai. Jei ponas dinti, pasirodė vėl nakties tamsoje. Tokios šviesios sanori parodyti savo garbę, tai jam reikia tik praryti tru vyje, bet neduodančios šviesos. Jos buvo tik dvi, bet jų
putį šitos medžiagos ir savo šlovę parodys be jokio klau buvo pilna visur. Jeigu jis užsimerkė, tai akįs jam ro
simo, nes to taippat pakanka, kam pištalieto kulkos, ir dėsi drauge su visokiais daiktais, kokius tik atsiminė, — UNION TICKET AGENCY.
daug biauresnio skonio, taigi ir daugiau drąsos reikia tas nekuriuos seniai jau buvo užmiršęs. Kūnas gulėjo toje taniausia lietuviška Banka Bcraictone
lr Visoje Aplinkinėje.
praryti. Tiktai penas. Su toms visoms dorybėms — tiktai pat vietoje ir akįs buvo tokios, kaip jas paskutinį kartą
Agentūra Laivakorčių ant Geriausių
pamatė. Jisai pašoko ir bėgo į laukus. Šmėkla sekė pas
vienas penas!
Linijų.
Bematant atsirado du pirkiku. Kiti matyt dar abe kui. Jis sugrįžo atgal į bakūžę ir vėl atsigulė. Akįs jo Siunčia pinigue kas dien in visas da
lie svieto; taip gi perka ir išmainė vi
laukė tenai pirmiau, ne kaip spėjo atsigulti.
jojosokius pinigus. Išdirba visokius doku
Ir čia jisai tūnojo perimtas tokios baimės, kurios mentus Amerikos ir Lietuvos teismuose.
Tai pastebėjęs, perkupčius padidino savo iškalbą.
— Tas išperkama taip greit, kad vos spėjama pada nieks negalėtų suprasti, tik jisai pats, drebėdamas visais Ofisas atidarytas kas dien 2<8-tea
ryto iki 9-tos vai. vak.
ryti, — kalbėjo jisai. Keturiolika vandeninių malūnų, sąnariai ir apsipylęs šaltu prakaitu, — kaip štai su nak li Nedėlioję:
nuo lOtoe iš ryto iki 5-tal
šešios garinės mašinos, viena galvaninė baterija nuolatos ties vėju atlėkė atbalsiai tolimo triukšmo, išgąsties ir valandai vakare.
dirba tą medžiagą ir vis negali prispėti, nors žmonės dirba nuostabos šauksmas. Koksnors žmonių balsas toj tuščioj
Adolf Blau,
taip sunkiai, kad net numiršta, o jų našlės tuoj gauna pa vietoj, nors ir atneštų tikrą pavojų, buvo jam pageidau
Union Ticket Agency,
šalpą po dvidešimts svarų metams už kiekvieną vaiką ir jamas. Atsiminęs apie savo pavojų, jis surinko spėkas ir
203 Lackawanna Avė,
Scranton, Pa.
penkesdešimts svarų dovanų už dvynukus. Tiktai vienas energiją ir pašokęs ant kojų, sprūdo laukan.
Taip-gi turime savo krautuvėje dau
Ant plataus dangaus buvo matytis gaisras. Liepsnos gybę visokių maldaknygių ir svietiškų
penas! Du puspeniu vis tiek pat, o keturios ketvirtys ir
liežiuviai,
kildami aukštyn tūkstančiais kibirkščių ir lip knygų visokiose kalbose.
priimama su džiaugsmu. Tiktai penas! Išima lašus nuo
vyno, vaisių, alaus, vandens, dažo, smalos, purvyno, krau dami viens ant kito, apšvietė dangų kelias mylias aplinkui TELEFONAI: Naujas 303 — Bell ML
jo. Štai čia matyt taškas ant skrybėlės vieno čia pono. ir varė dūmų debesius jo Įinkon. Riksmai ėjo smarkyn,
Aš tą išimsiu greičiau, ne kaip jis man pastatys alaus pus nes prisidėjo kassyk nauji balsai, ir jisai jau galėjo su
SPUOGAI.
prasti
šauksmus
—
dega!
susimaišiusius
su
skambėjimu
kvortę.
Plėmeliai, šašialiai ir visoki vei
— Ha! — sušuko Sikes, pašokęs. — Atiduok man .varpelių, puolimu sunkių daiktų, ir liepsnos šniokštimu, do ir kūno nešvarumai pranyksta
kuri pasisukinus apie kokią naują kliūtį, staiga smarkiai kuogreičiausiai, jeigu tik kas var
skrybėlę!
tos pastilkas “Aknol”.
— Aš tą išimsiu, tamsta, pirmiau, ne kaip tu ateisi Sušnypšdavo, lyg tapus tvirtesnė nuo naujo peno.
Tie tai viduriniai vaistai kuo
Triukšmas
didinosi,
jam
bežiūrint.
Buvo
matyt,
kaip
nogeriausiai
iščystina kraujų, c
atsiimti skrybėlės, — tarė perkupčius pamerkęs kitiems.
kaip
žinoma
nuo kraujo nešvaru
- - Tamstos visi matote tą juodą tašką ant to pono skry žmones — vyrai, moters — bėgiojo ir sukinosi aplinkui mo visoki kūno nemalonumai atsi
belės, ne platesnį už šilingą, bet stambesnį už pusę auk Jis visas tartum atgijo. Bėgo pirmyn, tiesiog, strimagal- randa. Šiuos vaistus reikia atskir
nuo visokių tepylų (mosčių),
sinio. Ar tai yra lašas nuo vyno, vaisių, alaus, vandens, viu, šokinėdamas per kupstus ir krumus, versdamasis per ti
kurios tik laikinai pagelbsti, bet
tvoras lygiai taip pašėlusiai, kaip ir šuo, kurs bėgo šalę, pastilkos “Aknol” panaikina
dažo, smalos, purvyno, ar kraujo—
amžinai visokius spuogus, plėmus,
Bet žmogus negavo toliau kalbėti, nes Sikes, baisiai garsiai lodamas.
Jau pasiekė tą vietą. Ten puldinėjo į visas šalis pu šašus ir taip jau kūno nešvaru
užkeikęs, parvertęs stalą ir ištraukęs iš jo rankų skrybėlę,
Tūkstančius padėkonių turi
siau apsirėdę, žmones. Kaikurie stengėsi išvesti iš tvartų mus.
me nuo ėmikų iš musų “Aknol”,
dūmė iš stubos.
nugązdintus arklius, kiti varė iš kiemų galvijus, kiti nešė nes kas tik ėmė tuos vaistus, tam
Perimtas tų pačių priešingų sau jausmų, kurie juom
gelbėjo. Bet to negana; reikia pa
degančius rakanduą, verždamiesi per kibirkščių debesius čiam
pažinti tų vaistų gerumų.
valdė per visą dieną, žmogžudys, pastebėjęs, kad nieks
ir suklupdami ant apsvilusių balkių. Per skyles, kur ke Jeigu negelbės, sugrąžinsime jėk
nesiveja paskui ir kad geričiausia jį ten palaikė kokiu
lios valandos atgal buvo durys ir langai, veržėsi pluoštai vienų tavo atsiųstų centų.
girtuokliu, — sugrįžo atgal į miestelį ir išvengęs šviesos,
Kam-gi rodytis žmonėms su ne
įsiutusios ugnies; braškančios sienos su trenksmu virto gražiu
veidui Kam-gi kęsti tuos
žibančios iš liampu tūlos karietos stovinčios ant gatvės, —
ugninį pragarą; sutirpęs švinas ir geležis, pabalę nuo nemalonumus, o gal ir pajuoki^
jisai užtėmyjo, kad tai buvo krasos vežimas iš Londono.
karščio, varvėjo ant žemės. Moters ir vaikai klykė, vyrai mus I Atsiųsk kuonogreičiausiai
$1.50 ir tuoj atsiųsime tau šimtų
Vežimas stovėjo pas mažus krasos namelius. Jisai be
drąsino viens kitą šauksmais ir riksmais. Žvangėjimas pastilkų “Aknol” — lygiai tiek,
veik žinojo, ką išgirs, vienok prisiartinęs klausėsi.
pompuojančių mašinų, švilpimas ir čirškimas vandens, kiek reikalaujama tavo kraujo apSargas stovėjo pas duris ir laukė laiškų maišelio. Tam
puolančio ant degančių medinių rastų, padidino tą baisų švarinimui. Neatidėliok, bet šian
akimirksnyj’ per duris išėjo žmogus, apsirėdęs girininko triukšmą. Jisai taipgi šaukė kol visai neužkimo ir norė dien indėk į kopertų $1.50, užre
gistruok ir siųsk mums tuo adre
rūbais, ir sargas jam padavė gurbutį, gulintį čia jau ant damas pabėgti nuo atminties ir nuo savęs, lindo ten, kur sų:
tako.
Aknol Remedy Co.
labiausia visi grūdosi.
330 E. lBth Street,
— Tai čia jūsų žmonėms, — tarė sargas. — Nagi, pa
Per visą naktį jisai nardė visur, tai pliumpavo van
buskite tenai. Po plynių ten su tuom maišu, dar nepareng denį, tai lindo į durnus ir liepsnas, ir neliovė dirbęs ten, Dep. 0. H. New York, City.
tas nuo užvakar vakaro. Taip negali būti, žinai.
kur buvo daugiausia žmonių ir triukšmo. Laipiojo kopė
— Ar kas naujo mieste, Benai? — paklausė girinin čioms, kabinęjosi ant stogų ir lubų, kurie linko ir braškėjo
-NAUJA KNYGAkas, atsistojęs pas karietos langus, kad geriau pamatyti po jo sunkumu, slankiojo ten, kur griuvo akmenįs ir ply
arklius.
tos. Kur tik labiausia smarkavo ugnis, ten buvo jisai,
— Ne, nieko tokio, kiek aš žinau, — atsakė sargas, 'denok iš visur išnešė gyvastį ir neapturėjo nei mažiausios
arba šv. Raštas išleistas.
užsimovęs pirštines. — Javai truputį pakilo. Girdėjau žaizdos nei nubrozdimo ir nepaisė ikei nesirūpino, kol vėl Tik vienas šitas šventraštis yra
katalikiškas.
taipgi šnekant apie žmogžudystę, ten ant Spitefields, bet nepradėjo švisti ir ant juodu degesitj sklaistėsi tik durnai.
mažai ką apie tai žinau.
Tam pašėlusiam sujudimui perėjus, vėl sugrįžo at Kaštuoja $2.15 peniuntmui.
— O, tas teisybė, — atsiliepė ponas iš karietos, pa mintis apie nuodėmę, dešimts kartų smarkesnė. Jis pažAdresas:
žiūrėjęs per langą. — Ir tai baisi žmogužudystė.
velgtinai apsidairė, nes žmonės pradėjo telktis į kuopeles, Rev. S. Pautieaius, Shenandoah, Pa.
— Ar taip, tamista? — tarė sargas, dalytėjęs kepu ir jisai bijojo, kad netaptų jų kalbos priežasčia. Šuo pa
rės. — Vyras, ar moteriškė, tamsta?
klausė žymaus pamojimo pirštu, ir juodu paslapta atsi Tikras Lietuviškas Agentas.
— Moteriškė, — atsakė ponas. — Spėjama—
tolino. Praeinant pro ugniagesių mašiną, žmonės pa
•r*
— Nagi, Benai, — nekantriai suriko vežėjas.
kvietė ji pasidrūtinti, r Jis užkando mėsos su duona ir be— Prakeiktas maišiukas, — tarė sargas. — Ar jus gerdamas stiklą alaus išgirdo, kaip ugniagesiai, atvykę čia
i. ' f i
't *®
ten užmigote, ar ką?
iš Londono, kalbėjo apie žmogžudystę. “Jis pabėgo į Birn
— Jau ateina, — sušuko urėdninkas, bėgdamas per minghamą, — tarė vienas, — bet jį pagaus, nes sargai
duris.
išėjo jieškoti, o iki ryt vakaro pakils riksmas visoje ša
— Ateina, — suniurnėjo sargas. — Taip lygiai, kaip
lyje.
mergina su kraičiu vis ateina pas mane, tik aš nežinau,
Jisai greitai prasišalino ir ėjo taip, kad beveik krito Malonų* viengenčiai lietuviai ir liakada. Nagi, laikyk, Viskas ge—rai!
Jei norit turėt lengvą ir lai
ant žemės. Paskui atsigulė ant pievos ir ilgai, bet neramiai tuvaitėslkelionę
į seną tėvynę Lietuvą ir
Ragutis kelissyk garsiai užtriubyjo ir vežimas nuva užmigo. Ir vėl pradėjo vaikščioti, nepasirįžęs ir nežino mingą
nenori bnti nuekriauetu
atvažiavę*
New Yorkan, tai kreipki* tiesiog pa*
žiavo.
damas nei kur, perimtas baimės, kad vėl reiks perleisti G. Bartašių. Jia visiem* žinoma* gera*
Sikes stovėjo ant gatvės, matomai nesujudintas tuom, vienam tokia baisi naktis.
žmogus, užlaiko du ofien: vieną Boe
tone, antrą Nevv Yorke.
Parduoda
ką girdėjo ir neturėdamas jokio smarkesnio jausmo, kaip
laivakortes į viaaa pasaulio dalia ant
drūčiausių ir greičiausių laivų ir nž
tik nepasirįžimą, kur jam eiti. Galutinai jis pasuko at
Toliaus bus.
pigiausias kainėa. Siunčiame pinigu* ir
ižmainome ant amerikoniškų. Parūpi
gal ir įstojo į kelią, vedantį nuo Hatfield į St. Albans.
name gubernskus pažportus ii Konan
ftjo paslaptoms, bet išėjęs iš miestelio ir atsidūręs
lio. Parauųdome keleiviam* kambarine
dėl
nakvynės ir Suteikiamo kiekvienam
tamsoje, jis pajuto baimę, kuri jį sukrėtė iš pašaknų.
visokias svarbias žinias uždyką.
Kiekvienas daiktas ar šešėlis stovintis ar krutantis išro
GEO. BARTAŠIUS
dė jam kasžin kokia baisia šmėkla.
Bet tos baidyklės
Agentas,
buvo niekis, sulyginus su ta baisia žmogysta, ką nuo pat
ryto sekė jo pėdomis. Tamsoje jis galėjo atskirti jos še
MI W. Iretdvaj, S*, lestai, lan,
tbrėžtdMpaž jausią smulkmeną ir tėmyti,

Oliveris Tvvistas.

Galybe Mokslo!
Nors esi silpnas Ir tavo sveikata sukliurusi, esi nuvargęs, o ligos nesveikumai
kaip akmuo slogina, skausmai iš viršaus Ir vidurių vargina ir Jautiesi kaip
sumankytas, tad bereikalo nustoti vilties linksmo, laimingo gyvenimo.
Kad lr gydelsi >u kokiais prirūgusiais, be vertės, patentuotais vaistpalaikiais, kaip ir paa
bemokslius daktarp&laiklua—Šiulenus ir delei huiubugo X Rei, su kuom jokios ligos negali sura
sti, — Žinoma, kad tokie negalėjo išgydyti, bet dar aršiau padarė ir ilgę labiau užsendlno.

Bet kad tikrai nori pastoti sveiku,

tad kreipki, prie tikros Oaiybes Ir Mokslo Daktaru, In Phlladelphlos M. Klinika, nes čionai
netik teisingą, augčto mokslo daktarišką rodą apturėsi, bet ir geriausias liekarstas, ypatingai
prie kiekvieno ligos apsireiškimo pritaikytas, kurios tik randasi ant svieto ir žinomos kaipo
geriausios, ii visą žalią sugabentos į Kiiaiko Laboratoriją, o busi išgydytas ir džiaugsies gera
sveikata kaip ir gausybės širdingai dėkavoja D-rul Kliniko.

Iš daugybės, pagal prašymą, nors keletą vardų talpinasi:
Mr. Jonas Feranėukas, 515 Andrews avė., Youngstourn, O. Mrs. Barbora Beleckene, 906
Walnut st., Racine, Wis. Mr. Joa. Gušlls, 534 Clinton avė., Rochester, N. y. Mr. Jonas Ausevlče. 907 N. 3rd St.. Philad'a, Pa. Mr. P. Horstaviče, 723 Hancock st., Phiiad'a. Pa., Mr. J. J.
Makauskas, 413 E. 8 st., Keuranee, III., ir daugybės kitą išgydyti nuo visokią ligą.

KAIP DAUGELI, TEIP IR TAVE GALIMA IŠGYDYTI.
PHILADELPHIOS M. KLINIKAS užvedė daugybes naują liekarstą, išradimą ir pagerinimą,
teip kad kitur niekur geresnią liekarstą negalima gauti. Čionai, apart kitą, yra gabus specia
listas daktaras nuo vyrišką ligą.
JEIGU negali pribut asabiškai, tai parašyk lietuviškai kas kenkia, o gausi rodą, pamokini
mus, reikalingas liekarstas ir ant vietos namieje išsigydysi. Apturėsi tikrą sveikatai pagelbą nuo
visokią ligą, kaip VYRAI teip MOTERYS, bei kurios tik varginimai užpuola; kaip šviežią,
teip užsiseuėjusią, kaip ir nuo tą, ką kiti daktarai nesumanė išgydyti. Kreipkis drąsiai, nekiaidžiojant, šiuom adresu rašyt:

THE PHILADELPHIA MEDICAL CLINIC
1117 Walnut S t.,
Philadelphia, Pa.
Valandos kasdien nuo 10 laz ryto Iki

4 pe piet.

Nedelioms nuo 10 Iki 3 p. p.

Dėl labo lietuvią Ph. M. Klinika išleidžia labai naudingą, naujausią daktarišką knygą "Dak
taras” bei mokslas apie sveikatą. Ta knyga kaip vyrams teip ir moterims būtinai reikalinga
turėt ir perskaityt. Tik viską dažinosi, kaip tą knygą perskaitysi.’ Kad tai visuomenės naudai
išduota, kiekvienas apturės tą knygą dovanai, kuris tik prisiąs 4 c. markėms už prisiuntimą.

. A. Norkūnas,
Vienatinis Lietuvis Išdirbėjas
visokiu ženklu
draugystėm, o ypatingai: kokardų
guzikučiu metaliavu, anameliotu
ir padengtu celluloid’u, šarpu, vė
liavų ir Karunu.
Man pavestus dar
bu* atlieku artis
tiškai.

M. A. Norkūnas

TĖMYKITE LIETUVIAI.
Kelionė per jūres. Tūkstančis
tūkstančių mūsų tautiečių 1
liauja į prigimtų šalį ir iš tei
atgal į Ameriką, o visi labiaus
užganėdinti, kurie perka laivakoi
tęs pas:
»
v •»
?
t r » k ,»i;

Joną Nemeth’a
O kodėl! Nes turi gerą prižiū
rėjimų, parankių kelieuę, kad tar
tum kaip ir pačios kompanijos bu
tų pirkę laivakortes. Siuntimas pi
nigų greičiausias ir pigiausias
saulyj.
3 N. MAIN ST.,

1MPR0SPKT ST., LAWREO, MASS.

WILKES BARRE, PA

Honover Breiving Co.
Elius, Alus ir porteris.
TIKRAS LENK1SZ

AS LAGER.

Atkreipkite aavo atidų in produktų, Jūsų tautiečio iš
dirbamų. Sandėliai Buttonwood, VVilkes-Barre ir
Nauticoke, o bravoras Danvillėj.
Emil Malinauskas, Manageris ir Prezidentas
Abu telefonai.

DOVANA ANT VELYKŲ DYKAI!
Pirkite už $6.00 vertės musų žinomos
tabokos dėl eigarėtų ir iSsirinkite sau
dovaną iš sekančių daiktų: Naujausia
importuotas Fonografas su didele nike

line dūda, kuri grai
na gerai ir aiškiai
visokias muzikas ir
dainas.
Kiekvienas
gali turėti savo name
koncertą. 2. Geriau
sia Armonika vokiš
ko išdirbimo su na
tom ir nurodymais. 8.
Puikus stalavas ni
kelinis Laikrodis su
muzika,
kiekvieną
kartą muzikė grajina
10 minutų. 4. Vyriš
ki arba
moteriški
storai
paauksuoti
laikrodėliai. 5. Stalaįrankiai gražioje
dėžutėje: 6 peiliai, 6
videlciai, $
dideli
šaukštai, 6 maži, 1
peilis sviestui, 1 šaukštukas cukrui.
Už musų dovaną vien norime, kad pagarsintumėt musų firmą tarp
jūsų pažįstamų. Atsiųskite mums ant rankos 50 centų pačtiniais Ženklėliais, o męs Jums prisiusime 40 skrynučių tabako 4-ių gatunkų už $6.00
ir Jūsų išrinktą dovaną. Likusius $5.50 užmokėsit gavęs ta vorą. Kam
tavoms nepatiks gali jo neimti.

BIBLIJA

ENGLISH ASIATIC TOBACC CO., Dept 34,115 7th St., Nev York, N. Y.
' <<< 4;

« « €4!
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Lietuviškuju Sv. Kazimero

| Seserų Seminarija
CHICAGOJE.
r

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

Reikale meldžiama kreipties prie
Perdėtinės šiuo antrašu:

Motinos

Mother Superior,
ST. CASIMIR’S SEMINARY,
6700 Rocfovell St.,
Chicago, III.

AUG

Farma ant pardavimo
VEIKALAS 4-se AKTUOSE

Paraše Kun. J. J. iš R.

S. Saulėnui, Lovvell, Mass.
— Tamstų kuopos susirin
kimo apgarsinimas atėjo
per vėlai. Tatai ir nepatilpo.

KOKI TURITE KRAUJĄ?
Jei jis skystas, silpnas, nevalus tai,

Pilist. 1. Palauk!... ne vienas — visi drauge stosime, kad
reiks. (Užsidaro). Bažnyčioje Buvusiam M.
P., Waterbury, Conn. —
AKTAS III as.
Kas verta pagyrimo, reikia
Žynė, Pilistai, Izraelitai ir Kalviai.
pagirti.
Mažų mergaičių
choras kariais labai dailiai
SCENA I
pagieda. Papeikimo nedėsi
me, nes kam iš to butų kokia
Žynė, 3 Pilistai.
nauda ?
Žynė. (Sukinasi apie aukurį su tridantine šakute, kurs
PAJIEŠKOJIMAI.
tydama ugnį).
i
Degu... degu auką; imkit dievai kas jus.
Aš, Tamošius Kubilius,
. Likučiai man bus. Kas yra- durnai skliedžias;
pajieškau savo brolio Motie
Tas reiškia dievų rūstį. — Kurių?... ar ant mus? jaus Kubiliaus, paeina iš
Dagon tau... tau. Ana!... į stulpų keičias.
Radziucių kaimo, Seinų pa
Astarote piktadaria kur savo kerštų kreipi?
rapijos, Suvalkų gub. Pir
Nesipriešina ji (tėmyja). Uždengtos paslaptįs Aukšmiau gyveno New Yorke;
i
tvbių.
jis yra viena koja ir mėgda
1
Ten iš kairės skubinas dešinėn, — permaina arti,
vo svaiginančius gėrimus.
Šis kamuolys daugel netikėtų rodo linksmybių.
Senumo apie 45 metus. Jei
Užbaigta dievų kalba; — kų reiškąi, pats manykit.
(išeina). gu kas apie jį žino, ar jis yra
gyvas ar miręs meldžiu pra
Pilist. 1. Svarstykim dabar tėvūnai, Pilisto viltis;
“Permaina, linksmybė” — kų tas vis reiškia, sa- nešti ant žemiaus padėto ad
'
kykit? reso:
Tamošius Kubilius,
Pilist. 2. Nepersen užmaniau aš prie moterių kreiptis.
Box 311
Duryea, Pa.
Pilist. 3. Meskit galop tuos niekus, — klauskit proto!
Ar tai nėr’ sviete ginklo jo nuveikti?
Aš, Feliksas Norkaitis pa
Gal tas mus naudai, kų žynė nurodo,
jieškau savo draugo Juozo
Reikia tada ir kalvius rodan kviestie.
Pupiaus, paeina iš Suvalkų
Pilist. 1. Išmintinga yra gerbiamo Meleko patara.
gub. Marijampolės pav.,
Ar tai moteris prieš kalvio gali stoti išmislus ? Bražiukų kaimo. Prašau at
Dievai neduokit, — prie jo kita ateitų vasara; sišaukti šiuo adresu:
Ne’tidedant dėlto kalviam stoti duokim įsakus. Feliksas Norkaitis,
(Išeina ir už valandėlės grįžta).
108 No. Empire st.,
Wilkes-Barre, Pa.
SCENA 2-a.

(Ineina trįs Izraelitai).
ar. 1. Pagarbinti tėvūnai; — telaimina jum dievai!
Sveikina jus senieji ir tauta Izraeliaus visa.
Sandarų daryt su jumis atkeliavo čionai.
Ak, ne mums tik, ir jum įkyrėjo barniai — ar tiesa?
’ilist. 3. Keno kaltė? — raganiui atsidavę vergaujat.
Kas skriaudų mums atlygįs kų per jį nukentėjom
.zr. 1. Ar ne aršesniu įrankiu prieš mus jus kariaujat?
Viso ginklo ir amatninko per jus nustojom.
’ilist. 2. Bet jus nežudom, neigi ugnimi plikinom laukus!
zr. 3. Da niekiau, nes viskų grobdami, badu gaišinot.
Ašaras mus surinkę, turėtut ažerus pilnus,
O kaip Samsui mes vergaujam, patįs žinot?
’ilist. 3. Kokias išlygas duosit, ant ko remiat sutaiką?
ITŽ. I kit sau Samsų — kalvius mum grąžinkit!
ilist. 2. i> e vergai mums kalviai — jie gauna algą.
I
Patįs, kad grįštų — kaip imanot — kalbinkit.
O sandarų, jeigu jums rupi, kad įvikdinti,
Samsų išduokit silpnų, kaipo vaikutį vystytų.
Ar tinkat ir kų daugiau turi, sakyti?
zr. 1. Tas negalima! — išlygų statykit kitų.
Kartų buvom jums jį atidavę, — reikė tad turėt,
O dar yt jus bičiulis trankos jis pas jus
Ir per moteres su jums giminiuojas, kaip girdėt.
Tuščia kalba... priimt mus išlygą — kitaip nebus.
valių.
1
SCENA 3-ia.
;.į
Ineina 2 kalviu.
Alv. 1. Pagal įsakymų — štai mes! koks reikals?
ilist. 1. T i toks prižads ? dėl jus Pilistai vaitoja:
f
Sakėt — marinanti kožnas ginklų kals,
O mat! gyvulio žando jus darbas ne’tstoja.
alv. 2. Kokia miera saikėjot, taip atsaikėjom;
Viskų žadėjot: duonų ir širdį jūsų,
Dabar, gavę šuns kąsnį, ir tai dėkojam,
Teisingai tamavom, o kur pelnas musų?
ilist. 2. Išgamom virve, ne širdimi, mokas;
i |
Vergauti apsėmę, dar norit pelno.
Iš jus reikalavimo mums tik juokas;
Prie tam nestengėt ginklo padirbti švelno.
Ilist. 1. Kas nemato? — aišku — viltis mus prigauta:
Aš manau; - su savaisiais prieš mus jie susitarę.
—
Oi!... per plati jiems buvo liuosybė duota,
Kitaip laikyti, nebūtų taip prasto ginklo darę.
list. 3. Meskim tuosius ginčus, jie mus vien gaišina!
Viens yr’, ne tik Pilisto, ir Zvieliaus priešas,
Kurs kaimynystę gerų tarp mus gadina;
Ko jis siekia — dalyks visiem yra viešas.
Nė laiks bus tardyti, kada sprandus mus primynęs,
Diržus visiems jis nuo nugaros lups;
Dėlto patariu, senų mus gadynę atsiminęs,
Iš vien veikti, kol jo valdžia neklups.
lljBt. 1. Per išmintingąjį Melekų dievų girdžias žadas:—
Vaidų šlykščiai siaučiant viesulai, kas mus gintų
;į
Duokim sau rankas! — santaika geriausia karo
vadas;
I
Jus gi kalviai sakykit: koks ginklas jį imtų?
|.lv. 1. Mano diedą, kurs Gedeono gerai atminė metus,
Pasakojo — kaip tai seniau raganius naikino:
I
Ginklų, artavojant, į raganos mergdavę kraujus,
Jokšai sviete burtas jau to ginklo negadino.
I. 1. Nieks tie burtai prieš Galingojo valių!
Datyriau patsai — kų tik da gimęs jis tada buvo—
B Kokių Aukštybės suteikė jam galę:
K
Kas tik jo lytėjo — vįsi tų darėm — kožnas griuvo.

k

I

Toliaus bus.

AUGŠTAS

ESATE nuvargę ryto metą, kaip ir vakare
ESATE apsunkę ir mieguisti;
ESATE pilni išbėrimų.
Bandėte šio ir to, bet niekas jums
negelbėjo; bet
‘
v /

Severos Kraujo Valytojas
(SEVERA’S BLOOD PURIFIER)

pagelbės.
Prašalina Iš kraujo nevalumus. Naikina Išbėrimus ir spaugučius.
Padeda žaizdoms, puliavivoms ir kitoms odos ligoms gydyti.
Padaro kraują sveiką ir gyvą.
Kaina $1.00

10 margų farma, juodže
mis, be akmenų, upelis visa
da bėga, arti miestų, netoli
visokių fabrikų, visada dar
bai gerai eina. Naujos stubos ir tvartai.
Yra visi padarai ir veži
mai, 1 karvė, 1 arklys, 100
vištų, 100 kiaulių; kiaulėms
maistų iš miestų uždykų
gaunam iš hotelių. Gali įstot
iš sykio ir gyvent; įmokėt
kiek, o likusius ant išmokesčių, jeigu nori. Parduodu
dėlto, kad kitu dideliu biz
niu užsiimu. Atsišaukit ant
šio adreso:

Jonas G. Bauser,
356 So. Main st.,
Waterbnrv, Conn.

SEVEROS NERVOTONAS
(SEVERA’S NERVOTON)
Sustiprinamas vaistas ir gyduolė nervų sistemai.

Ramina sujudusius nervus
• • Maldo susierzinimų, nemiga ir neramų,
Prašalina dvasios apsunkimų ir abelnų nervų nusilpnėjimų
Kaina $1.00

(SEVERA’S BALSAM OF LIFE)

Prašalina visokius pilvo, kepenų ir žarnų sugedimus.
Sustiprina virškinamuosius organus.
Paragina sustingusias kepenis veikti.
Gelbėja prigimčiai maistų perdirbti.
Kaina 75 centai

DIGNITORIUS

Parduodama visur*aptiekose. Visada reikalaukite tikru Severos vaistu, kitokiu neim
kitę. Del daktarišku patarimu rašykite in

Pas mos galima
gauti .naujausios
mados laikrodėlių
žiedų,, armonikų,
skripkų ir visokių
muzikališkų instrumentų.
Gerų
britvų, .(brukuoja
mų mašinukių, albumų fotograjoms, historiškų ir malda kningų,
popierų laiškams rašyti su pasi
skaitymais ir dainomis, su drukuotais aplinkui konvertais, tuzinas
25c., 5 tuzinai $1. Perkupčiams
1000 už $6. Magiškos kazyros su
kuriomis gal išlošti daug pinigų,
$3. Kas norit mano naujo didelio
katalogo, prisiųskite 2c. markų ir
aplaikysite jj, o rasite daugybę
naudingų daiktų.
Naujai išėjo iš spaudos labai
reikalinga katalikams kniuga
“Šaltinis”, su puikiais apdarais
kaštuoja $1.50.
Kaip pasilikti
Amerikos piliečiu, įstatymai apie
išsiėmimų pilietiškų popierų, kai
na 35c. Kreipkitės ant šio adreso:

DSR 3JPIDS

W. WAIDELIS

112 Grand Srreet,

Brooklyn, N. Y

LIETUVIS GYDYTOJAS.

DR. J. W. ZIGMANTĄ

185 So. VVashington st. Wilkes-Barre Pa.
Neseniai baigęs medicinos mokslų
Philadelphijos universitete. Da
bar atidarė čia savo ofisų ir
Labai retai atsitinka, kad augš
priiminėja ligonius.
tas bažnyčios dignitorius pager

bia išdirbėjų rašyta padėkavonę
Offiso valandos:
už bent kokį daiktų. Jo Malonė
Iš ryto nuo 8 iki 10
Po pietų nuo 1 iki 3
Jan Marek, D. D., kaunauninkas
Vakare nuo 6 iki 8
Metropolinės Šv. Vitaus bažny
čios, Pragoj, Bohemijoj, leido
mums pagarsinti sekantį laiškų:
“Aš bandžiau Triner’io Ameri
koniškų kartaus vyno Elixirų ir Teelimj TlfTvery Day
noriu pasakyt, kad jis duoda pui * Influenzos artL irmekus rezultatus pilvo ligose. Pri dies užpuolimai naktimis
imkite mano tikrų padėkavonę ir arba kosulys ir diegeriausius velyjimus sau ir jųsų girnai jūsų ranme- (gmk
šeimynai jųsų naujoj, priimtoj tė nyse
ifi nusidirbivynėj. Jūsų Jan Marek, D. D. Ka mo, nepaguldys
nauninkas prie Šv. Vitaus, Pra- jus, jeigu turėsit
ga.” Yra gerai žinomas faktas,
kad ligose grumuliavimo organų
jus galite pasitikėti šiam vaistui,
vadinamam Triner’io Ameriko
niškas Kartaus Vyno Elixiras. Jis
padirbintas iš gryno raudono vy
no, (kurs pats savimi duodu gerų
rezultatų), ir iš parinktų medikališkų žolių, —, daugiausiai kartų
tonikų ir laxativų.
Vartok šitų
gyduolę visose indispozicijose, nu save n am u ošė ir
KBI
stojus apetito, užėjus silpnumui, tuojaus imsite
r ų«
konstipatijoj, galvos skauduliuo vartot 25c. ir 50c. aptiekose.
se, diegliuose ir nerviškume bei Sergėkis pamėgdžiotų vaistų*
neuralgijoj ir reumatiškuose atakuose. Aptiekose.
Ser. No. 346
Pure Food Law. Jos. Triner,
Pharmacentical Laboratory, 13331339 So. Ashland avė., Chicago,

Išgydė tūkstančius ligonių nuo
Varlcocelėe

Rupturos
Hydrocelės

Dykai
dei

Kožnas vyras

be atidėlioima tur pareikalauti vieną, iš tu ste-

buklingu knygų. Vyrai, katrie žada apsivesti — vyrai ligoti —
vyrai, katrie pasigėrė per mierą, katrie pareidava namo vielai ir
į katrie pervirš davė sau valię — vyrai silpni, nervoti ir katrie prastoi
sava sveikata — vyrai, katrie negabė pri darba ir katrie ne gale
nauduoti pylnai linksmumą gamtos — VYSI TIE VYRAI TUR PA1 REIKALAUTI VIENĄ IŠ TU DYKAI DUOTU KNYGŲ. Ta knyga

V
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1
)

pasaikis kaip vytai naikina sava sveikata, kaip jie užsikrėta ligoms ir kaip jie gal pylnai sugraužinti sava sveikata, stipruma ir energiškuma i trumpa laika ir su mažais kaštais. Jeigu nori
būti vyras tarp vyru, ta knyga pasaikis kaip gali ta pasekti. Knyga ta pasaka kokiu budu tokies ligas, kaip:

Abelnas prastaimas spėkų, Llžnuodijimas kraujo, arba Brantai. Triperis, Lytiškas nusilpneimas, žudymas gyvastinios sėklos, Naktinei nubiegymai sėklos, Nutrotimas vyriškumą. Sunykimas lytiška organa. Užsivertimas
šlapinamoje kanalo, Organiškas ligas, Pasekme paleistuvinga gyvenimą, Pilvą, Kepenų ir Inkštu ligas
gale būti greitai ir ant visados išgyditas slapta arba sava namie.

Tūkstančiais vyrams palika sugranžinta TOBULA SVEIKATĄ STIPRUMAS IR SPĖKAS su
pagelba tuos STEBUKLINGOS, DYKAI GAUTOS KNYGOS. Knyga ta yra kratuvė žinios Ir
talpina tam tykrus dalykus, katras kožnas vyras Jaunas ar senas, bagotas ar blednas, apslve- J
K
dis ar nevedis, sergantis ar sveikas turi žinoti. Netrotlklek sava sunkiel uždyrbtu piningu
ant paiku Ir be vertės gydulu pakol ne perekaitlstle tuos knygas. Knyga ta sučedis Jiums
?
ne viena doleri Ir pasakis kokiu budu galetė stotis STIPRU, RESNU, SVEIKU VYRU.
Išplldik atsakimais, iškirpk Ir siusk šendena ta dykini kuponą o męs prisluAna
jiums vieną Iš tu brangiu knygų VYSAI
DYKAI IR UZ PAČTA UZMOKIESMA.
Daug nerūpestingu gydltoju prispirs
gydimą Ir gydulus siunta budu C. O.
Dr. JOS. IISTIB 4 C0-, L 804, 208 N. Fiftb Mvo^ Chicago,*- ■
D. tas yra su apdėtu moklesniu
ČOTONI:—Alėtu uiintereauoiaa lutu patiulinimnl dykai tiun- J
Ir dara te be ypatingai pa•toa knyroa Ir norėčiau, jos ilut iltiuttumeat man rianą ■
reikalavlma sergančia.
ll tuo Itnyru.
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Mą* t* ai-kado* aa daroma.
*Reikalaudami tą knvrą nuo mulu

V ardas ir pavarde

Jiua nebusitl niekadoa paSiuak sava

adraaa landas*.

SUVIENYTŲ VALSTIJŲ 16 TAS
PREZIDENTAS
PASAKĖ:

Hemorrboldų

N u bėgimų
Kraujo užnnodljlmų.

8trlkturos
Nužudymų

50,000

Greitai, Galutinai, Nebrangiai.
Jeigu tn negali ateiti, — rašyk, o jū
sų laiškai bus užlaikyti visiškai slaptai
ir bus atkreipta į juos didžiausia doma.
Namų Ofisas: Tiktai Wilkee-Barreee.

Dr. Alea. O'Malfey,

188 So. VVashington St.

(Specialistas).

Kur kalbama ir rašoma lietuvių kalboje

»»»»»»»»»»

“Aš nepriduodu daug svarbos tam žmogui, kuris nei truputį negudresnis
šiandien, kaip kad jis buvo vakar”.
Aš taip-gi mažai temąstau apie tokius žmones, kurie nežino daugiau
“apie rubus” dabar, kaip pereitų sezonų.
Tamsta privalai pamatyti šiuos Pavasarinius Siutus apkainuotus po '

REKOMENDUOJAME MUSU NAUJA AUKSINĮ 23 AKMENŲ
GELEŽINKELIO LAIKRODĖLĮ.
Auksiniai, paaukanoti ir kitoki su 23
akmenimis, perduosime 10,000 vadina-

’HjBSĮr

mų “Accuratus” laikrodėlių tiktai už

85.75 iėdnų.
Tie gražus laikrodėliai
puikiai išrėžyti, dubeltavi lukštai, gerodanti, labiauaiai keliauninkų
naudojami, kurie turi daboti laiką, mn
teriški ir vyriški, gvarantuoti ant 20
rn*t1
Tikrai gražus laikrodėliai, ne
gėda bus nei draugams tokį parodyti.

HA

Jeigu nori turėti gerų drlegorėlj, tai
' •< ■' .“7 I nMiulvmriN M-m nrauųnimi'
88.75 ir ekspreso kaltus dėl periiurėjira0- Jei nepatiks, nemokėsite nei eento.
Męs rlaknojatne viskų. Auksinis graa-

duodasi dyka: au laikrodžiu
RXCEIJIIOR WATCn CO .

Adraaa*

DEPT

OOft

OHTOAOO

II.I.

jeigu tamsta ir nepirksi, kadangi tai matyti yra labai pamokinantis daiktas.
Jus pamatysite kaip aš pralenkiau visas krautuves rūbų puikumu ir kainų
mažumu.
Už dubultus pinigus pas kriaučių jus tik daugiau privargsite, o “Styliau
Puikumas” bus prastesnis

LOUIS ROSENTHAL
ANT KMSY’8

wnimmmi»»n»»iaaaaaa
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DB. ALEX P. O'MALLBT
Kada tu jauties nuvargęs, silp
Stulgys J., Račas V., Jakowski J-, I. 50; Adomaitis K- 2-00; Savic
First
National
Bank
Specialistas.
kas
A.
2.00;
Danilauckas
J.
2.00)
nas, nakčia neatsilsi, mažas apeti
Truskauckas P-, Žilinskas J., Mikalauckas J., Meskiunas J., Mes- Kalėda M. 2-00.
Nerviikų, Chroniikų ir specialią ligą
tas ir vidurių malimas, nerasi ge
PUBLIC SOUARE
(Iš Wyomingo klonio apiellnkes).
Po $1-00: Preckionis H-, Nakiunas V., Jesevičienė A., Krauvyrų ir moterų. Ofisas 158 South W«resnių
vaistų
kaip
Stegmaierio
PLYMOUTH, PA.
ledys J-, Karuža J-, Petraitis V., nartonis J., Žusinas A., Vaina J.,
shington St. Valandos nuo 9 iki 1 p.
Wilke»-Barre, Pa.
Miliauckas
M.,
Urbanavičius
J.,
Sinkevičius
J.,
Pužas
J.,
Menkem., nuo 6 iki 8 vakarais.
Prieš rūkymą.
UŽDĖTA 1864.
liunas J-, Subačius B., Dautara Jakulis M., Lekavičia K-, Vencus
Bupturos išgydymas be operacijos
Paskutiniais laikais dau M., Dailyda J., Čižiauskas J., Mer J. , Gaižauckis J-, Zamblauckas J-,
UM1TED STATES DEPOSITARY
yra mano speciališkumas.
$100.000.00.
KAPITOLAS
gelis jaunų vaikinų pateko kevičius J., Dičius J-, Arbačaus- Maliukas D., Rulis K., sSavickis
Kalbama lietuvių kalboje.
$250.000.00
PERVIRŠIS
kas B-, Žolynas M., Stulgaitis J., S., Daniliduckas J., Zutė A., Gra KAPITOLAS
$375,000,00
; tsakomybėn jaunųjų .teis Janušauckas
V., Pauliukevičius šis A-, Grašis J., Ramanauckas J-,
Didžiausia ir saugiausia
man. Teisėjui tyrinėjant, M-, Krzevicki A., Valinčius S., Kalėda J-, Kameža J. Smulkesnių Perviršis ir nepa
zSDi
Banka mieste.
P., Masandukienė M-, aukų: $11.50. Viso: $42.00.
apart ko kito, jaunikaičiai Boguckaitė
dalyta nauda
. 490,000 00 Tai yra nervų maistas ir toni
Adomaitis V., Tumanavičius F.,
Moka 3 nuošimčius nuo
prisipažino, kad didžiai ru Kybartas J., Lozoraitis J-, Karu Ig ŠV. JUOZAPO PARAPIJOS
UŽ sudėtus piaigus meka 3-čią kas, kuris atgaivina, sudrutina ir
DU
BOIS,
PA
sudėtą joje pinigą
ko cigaretus. Buvo net rū ža P., Janauckas J., Kasiulaitis
pataiso visų sistemą.
nuošimti.
J.,
Kučinskiutė
V-,
Stankevičius
'
Stambesnės
aukos:
Kun.
JLietuvių
kančiųjų vaikelių 10 metų K-, Antanams A., Petraitis J., RaWM. S. Mc LEAN, BnMdent.
Paklausk savo gydytojo apie jį
Abromaitis 25,00; Rakauckas J.,
Gydytojus
Lietuviu Advokatas.
amžiaus. Teisėjas Fuller įsa dzlukynas A., Siaurys J-, Balionis 5-00; Bautlevičius M., 2.00; Ra
FRANCIS DOUGLAS. Okshier
ir apsisaugok “tokių pat gerų”.
kė apgarsinti, kad visi, ku- M., Vnarauckas A., Baltusevičia šymas K., 1.50; Morauskis J. 2-00;
J. , Andriulaitienė U-, Kazakevi Ivanauskis A- 3.00; Margevičius
Jeigu jūsų aptiekorius neturi
ie tik pardavinės cigarus, čius J., Stočkunas M., Palūpis A., J.
638 Penn Avė.
A. 5.00; Gudelis J- 5-00; Vaijo, orderiuok tiesiog nuo mus.
47-48-49 Bennett Building,
-igaretus, tabaką arba po- Lukošiūnas F-, Lukošiūnas A-, šieta Kr. 5.00.
Pittsburgh, Pa.
V., Lukošiūnas J.,
Gryno maisto ženklas ant kožnos
Po $1.00; Polak J-, Lukač P-, i i
Wilke»-Bare,
Pa.
nierėles cigaretams vyru Vaickelionis
Janušonis A., Jasiulevičius J-, Miazga M-, Wiatrak J., Navickas II THE LACKA
skrynutės.
Koler garsinasi savo tikra pravarde ir turi
Norintieji pasiskolinti pinigu savoDr.paveiksią!
iiame laikraštyje. Dr Koler yra
kams neturintiems dar 21 Tiškevičius S., Kavuolius A., Ma- J.,
Urbanavič J., Stankevičius S., II Parankiausi geležinkeliai Euro
Z! męs ir mokinęsis Var Javoje Dr. Koler prakti
ant
pirmo
mortgage,
arba
pirkti
kavo
visuose
Va
r šavos ligonbučiuose. q paskuti*
linauckas
Š.,
Raškauckiutė
O.,
—
metus, bus sunkiai baudžia
Glowczyk W., Radziukynas P.,
■nais metais prieš išvažiuojant į Ameriką buvo
STEGMAIER
BREWING
CO.
Milašauckas J-, Gražulis V-, Šliu- Stankevičius J-, Kolek F-, Abro IHI pon keliaujantiems. Linijos sueinamus lai kreipiasi.
• ii’onbūtyje švento Lozoriaus, kur gydo uk pri’
aa prie Trans-Attantiškųjų laivų. ■
mi. Bausmė tokiems parda želis J., Janukaitis J., Naujalis J-,
atiškas ligas vyrų ir moterų.
mavičius J., Rajauckas J., Bag- I I Nebrangiai perdavinėja bagažą ’ ‘
S1FIL| išgydau vartodamas gyduolę 6< 6. ciideOffice New Telephone 37.
vėjams skiriama nuo 100 Milinauckienė M., Puodžiūnas V., džiunas J-, Budreckis J., Wisz- nt ir pervaža pasažierius.
Naujau Telefonas 977; Bell 422.
!j ičiailtiną profesoriaus Ehrlich prieš sifilį Jeigu
kenti
išbėrimus ant viso kūno. gedimą burnoto
Residence 1100.
P., čiuciunkevičius A., niewski B., Kadišauckas A., Se- i į
arba gerklCjo. slinkimą plaukų, laužymą kaulų,
dol. iki 300 dol. Tokia ištar Klimaitis
.veik,
o ufsivietrijimas kraujo sustos ir neatsikarBarzdzilauckas A., Šileika M-, valkukas A., Telenda K., Navic ii
tos tavyje. Nelauk, kol visai sublogsi ir kitos
The
Road
of
Authracite
mė labai yra naudinga, nes Karpavičia J-, Karpavičienė J-, kas
:
:
užkrčsi savo liga.
J-, Mikulskį Iz-, Mikulskas J.
Nenaturališkus IšTRKEjIMUS visokiais bū
(Kietųjų anglinių kelias)
H
Wilkes-Barre atsiranda la Kinderis V., Bubilas A., Bernotas Smulkesnių aukų: 28.91. Viso II
dais. kaip ir NAKTINIUS ištekėjimus. TRIPERĮ
PĮymouth
National
ir kt. išgydau j io dienų, o jei ne, tai pinigus
V., Moceika A., Kvietkauckas J., $103-91.
Trumpiausias kelias į Buffalo.
sugrąžinu.
bai daug jaunų rūkytojų.
Tiesiai į Scrantenų ir Anglių
Jankauckas J., Dumbliauckas J-,
NUSILPNĖJIMĄ ir visokias negales paei
• S
Sritį. Tarpe Now Verks ir Bu
i e
nančias iš SAUZAGySTES prašalinu į s8 dienas
Augustaitis A., Bobinskas J-, BeIŠ SYKES, PA.
Ar jautiesi mažum. jog neturi tos pačios vyriškos
ffalo penki traukiniai kasdien.
’ t
Geriausias Lietuvys
BANK.
binskiutė M-, Daukšys P., Zamspėkos, kaip pirmiau? Jei teip. tai negaišuok,
Po $1.00: Bagdonas P., Krata- : I Tarpe Now Verks, Ckicage ir
ba nusilpnėjimą reikia pergalėti, kad vėl galėtum
blauckiutė R., Daimantas K., BaPabaiga nno 1-mo pusi.
Vakarų
keturi
traukiniai
kasdieni
i
būti vyru.
s i
vičius
J.
Smulkesnių
aukų:
1-25gočius L., Zinkauckis T., Grien- Viso $3.25.
Tarpe New Verks, St. Leuis ir: i
I I
STRIKTURĄ arba susitraukimą šlapumo ka
Kapitolas
su
perviršiu
FOTOGRAFISTAS,
j
=
nalo
išgydau j 21 dieną ir tai be skaudėjimo.
nuo žemės minia su didžiau wald R-, Pečiukas J., PaulauckaiPietvakarių, kasdien.
I !
HYDROCELĘ arba vandeninę rupturą gydau
I
į
Tarpe visų vietinių Punktų nuo
• $165.000.00.
į 30 minutų be operacijos.
siu įnirtimu metėsi ant su tė V-, Jesevičienė O., Bueis J., JešIŠ STANLEY, PA.
j į
latinis ir parankus susinėsimas.
PŪSLES ir inkstų ligas, nuo kurių raudaai
kunas
A-,
Buzas
J.,
Biknevičia
V.,
kryžiuje ir kirkšniuose. apsunkinimas
žeisto bandito ir kaip lietus Škiperis P., Biknevičia S., Ra- Smulkesnių aukų: $3-50.
Šitoji Banka prižiuroma diegimas
i Artymesnių informacijų apie kai
nr.sišlapinimo
(peršėjimas) ir desėtkai kitų ženaių
Naujas Telefonas 1070—B.
aas, traukinių bėgiojimą, etc.,
i į
apie
kuriuos
ligonis žino. kaip aprašyt, aš išgydau
.re
pasipylė ant jo kūno kulkos džius F., Keksta P-, Lupeikis P.,
Suvienytąją
Valstiją
val

■javo sistema ant visados.
: :
20 E. Market stM WUkes-Barre, Pa.
IŠ ERIE, PA.
kreipkitės pas
REUMATIZMĄ, spuogus, šunvotes, peraugas
ir minios šauksmai “mirtis Šabanas P., Žilinskis A-, Grigas Stambesnės aukos Kvederavi- i: :s
džios.
Moka
3
nuošimčius
Makus. niežus, parkus, skrupulus ir visas kitas
save vietinį aK. , Juška K., Klonis J-, Šekšnis
: t
odos ligas, paeinančias iš užsivietrinimo kramo
Bonnotui!” Bet kareiviai ir A., Gedvilas J., Arbačauskas A., čius A. 2-00- Po $1.00: Čerkauskas U
i.iu trumpam laike ir ligoniui nereik pernuo sudėtą pinigą. Galima ilgj
geatą arba ratraukt savo darbo
Šykite pas:
policija įstengė atmušti mi Svoldenis J-, Radala J., Lukše J-. S., Šuminskas V., Labenba J., i: =:
susišnekėti lietuviškai.
OFISO VALANDOS: nuo 9 ry*®
®:30 vakare
K., Bikinas A-, Mašiotas Kupčiūnas A., šerkšnas V-, Sarglios užpuolimą ir skubino Zubka
George
A.
Cnllen,
Pėtnyėiomit
iki
5
popiet.
Nedėliomis
iki 3
nowski
S.
Smulkesnių
aukų
:
G.
N.
Postlethwaite,
Z., Gaidys J., Žemaitis J., Zalagėpopiet. Ateikit tuojaus.
Bonnotą vežti ligonbutin, nas P., Jankauckaitė E., Jokūbai $6.00- Viso: $14-00.
Passenger Traffic Manager,
iždininkas.
bet pokeliui jis numirė. tis K, Milašius A., Krypavieia S-,
90 West Street, New York.
IŠ SHAFT NO. 1.
Mandagus patarnavimas.
K, Ciparis F., Povilai
Prieš mirtį Bonnot nepers Stanevičia
Stambesnės aukos -. Jakulis J.
tis P., Povilaitis P. II, Vaigauskis
tojęs šaukti: “Prakeikimas A., Čepauskis A., Kristopaitis J., 2-00. Po $1.00: Bernatavičius J.
Cižius M- Smulkesnių aukų:
ant jūsų! Prakeikimas ant Stanelis D-, Juknis D., Miraitė 16-00. Viso: $20.00. Viso labo Šv.
A-, Petkevičia K., Valinčius M-,
jūsų!!” Taip tai užsibaigė Radzevičia J., Šidagis A., Radai- Juozapo parapijoje Du Bois, Pa.
IVilkes-Bafre
ta baisi regykla, kuri sudre tis P., Kamaitis P., Suolėnis K., $144.06. Kun. A. StaniukynasSavininkas ir Fabrikantas Geriausią
Ivanauekienė
A.,
Galucis
V-,
Šibino netik visą Paryžių, bet mulevičius J-, Žilaitis S., BieleviDeposit
&
Savings
“LIETUVIŠKŲ—LENKIŠKŲ VAISTŲ.
Mahanoy City, Pa.
NAŠLAIČIŲ PRIEGLAUDAIir visą svietą.
čia A-, Šaukevičia P., Adomavičia
GMSTAUSIA
MĖŠLUNGIO
Iš AVilmerding, Pa- M. Gabrys
Kaip tyrinėjimai parodė, J., Andriulis J., Renkavęek W., $3.00.
GYDUOLĖ:
Iš Chieago, III. Visų Šven
SKAUSMO KRU
Zinkauckis L., Daubara K, Kli
kad tų anarchistų—banditų mas P., Stulgis A., Milaševičia P-, tųjų Parap- “Našlaičių SkarboSiulija geriausį būdą įdėji
NUO
71 rVBLIO SQUARE,
TINĖJĘ NUO
STBĖNV SKAU
mui
pinigų
ir
lengviausį
bū

globėju buvo anarchistas Milaševičia V., Balčius J-, Lipilic- na” — $2.51.
-BARRE, PA.
PATRŪKIMO
DĖJIMO, DEGI
“Į)raugo” 34-me N. 1911 pa
M., Želioniutė A., Jurčikodą išsimokėjimui mortgadžių
milionierius Alfred Fromen- kiutė
AZMA
ARBA
MO KRUTINĖJĘ,
niutė R., Marcinkevičiūtė J-, Sa- garsinta: $447-35.
$150.000 ar vekselių, pigiau kaipo
Kapitolas
GALVOS SKAU
tin, artimas draugas nužu muoliutė A., Barauckas P-, Mar- Viso labo: $452-86.
DUSULIO
$450.000 mokant taupimo fondams.
DĖJIMO,
Perviršis
ŠTYVUMO
dytojo Ispanijos anarchisto einoniutė A., Samuoliutė P., JušKun. A. StaniukynasMęs
mokame
nuošimčius
KATAKOS,
kauckiutė J-, Rutkauskienė A.,
SPRANDO
'
$2.625.000
Depozitai
Kasininkas.
Francisco Ferrero; jis tan Stančauskas V., Petrutis J., GadUŽ8ISALDYM0,
ant visų taupinimo depozitų
SKAUDĖJIMO
Moka 3-čią nuošimtį nuo sudėtų
NEUBALGUOS;
kiai lankydavęs
Ferrero liauskis J- Čerienė P. Smulkesnių
ŠONUOSE
ir prigelbsime jums įgyti na
NUO
aukų: $77-50. Viso: $510,00. Viso
RANKŲ IR
Joje pinigų.
Escuelas Modernas, gi po labo
mus.
GERKLĖS
šv. Kazimiero parapija Pitts- KAIP PASILIKTI AMERIKOS
Pradėk su mums taupimo
Ferrero ekzekucijai tas pats burge: $587.30Banka atdara kasdien nuo 9 ry
SKAUDĖJIMO,
PILIEČIU.
rokundas
ir susipažink.
to
iki
3
popietu.
subatomis
nuo
Fromentin išleido savo lė
Ypatingos Gyduolės.
CLEVELAND, OHIO.
9
—
12
vidurdienyje
ir
nuo
7
vai.
Knygutė
Lietuviškoj
ir
Angliš

Jeigu sergate užsisėnėjusiomis ligomis nuo kurią negali pagel
šomis brošiūrą, apginančią Kun. J. Halaburda $50-00.
D. M. GRAHAM, prez.
koj kalboj. Turinys — įstatymai vakare iki 8.
bėt nė daktaiai nė ligonbučiai, arba paslaptingomis ligoms, apraFerrero ideas. Tečiaus Fro- IŠ ŠV. VINCENTO PARAPIJOS apie pilietystę, klausimai ir atsa Galima susikalbėti lenkiškai ir 8 D. F. GUINAN, Sekr.
šykit man savo nesveikumą gerai ir aiškiai (be užslėpimo) nes
čion eina ne tik apie tave sveikatą, bet labai tankiai, ir apie tavo
PITTSBURG,
PAkymai išsiimant Amerikos popie- ietuviškai.
mentino artimi draugai tvir
gyvastį (Atsiminkit, jog kiekvienas garbingas daktaras užlaiko pa
ras,
Suvienytų
Valstijų
Konsti

slaptį kaip ant išpažinties). Užtai nesigėdyk! ir nebijok, rašyk tei
tina, kad jeigu jis viršminėIŠ MCKEES ROCKS, PA.
tucija, neprigulmybės dekleracija
sybę, o mielai suteiksiu rodą ir prisiųsiu geras gyduolės pagal tavo
tus banditus ir priglaudė Stambesnės aukos: Vaičiūnas (ir konfideracijos straipsniai. Ame
ligą su nurodymu kaip reikia jas vartoti, už prekę labai mažą. Rei
2.00; Girnis K. 2.00; Balser rikos Lietuvių Ukėsų Klubas, ma
kia rašyt laiškus stačiai pas mane pridedant visados 2c. markę ant
prie savęs, tai vienok jis ne A-,
atsakymo, nes kitaip negausit atsakymo. — Teipgi męs reikalauja
St- 2.00.
tydamas, kad yra reikalas kiek
me gerų agentų kiekviename dideliame mieste ir jų aplinkinėse.
žinojęs apie jų nedorus dar Po $1.00: Višniauckas J-, Vai vienam tapti šios šalies piliečiu,
DIDIS GYDYTOJAS
Agentai nuo Lietuviškai-Lenkiškų gyduolių gali uždirbti nuo 50
čiūnas
A.,
Purtikas
S.,
Strackaibus, nes Fromentinas tero
išleido šią knygutę savo triusu.
doL iki. 150 dol. ant mėnesio. Uždarbį duodame kuogeriausią. Taigi
tis A., Navadauckas J., Bernotas Knygelės kaina tik 25 centai. To
rašykite reikalaudami agentūros. Kiekvienas lietuviškas štornikas
rui esąs priešingas. Kiek jo P-, Petraška S., Dicavičius J.,
teipgi privalėtų atlaikyti visada musų peikiąs Lietuviškas gyduoles
dėl norintieji gauti šią knygelę,
savo štoruose ant pardavimo, kad mnsų talftiečiai reikalaudami ga
Gydo pasekmingiausiai visokias li
žodžiuose yra teisybės sun Abromavičia J., Blauzdys J., Lo- tur po draug su užsakimu prisiųst
lėtų pas kiekvieną nusipirkti ir nereikalautų išduoti pinigus dova
nys
J,.
Karkovski
T.,
Lewandowsgas
:
vyrų,
moterų,
vaiku
ir
daro
vi

ku pasakyti, nes kiek žino ki M., Zielinski J., Bartašius G., ir 25c., krasos ženklėliais arba per
na kokiems nors apgavikams tose aplinkėse. štornykai, rašykite
sokias operacijas. Su geromis lekarstopareikalaudami gyduolių, nes geras uždarbys ir parduokite musų
Money
Order.
Adresuokite
:
ma, kad anarchistų pirmu Žvirblis J-, Žvirblis M-, Marčiumls jo paties sutaisytomis. Dr. Igno
tyras Lietuviškas gyduoles, kuriąs męs gvarantuojame.
Rašykite
Lithuanian
American
Cit.
Club,
tas Stankus Jau gimtns žmonių iggydS
po antrašu:
kaitis B-, Paulauckas A., Seilius
ginklu yra teroras.
372 Bedford are.,
katrie paliko ant visados sveikais, lin
J., Domeika S., Naruckas M., AsALBERTAS G. GRABLIAUCKAS,
Brooklyn, N. Y.
ksmais ir jam dėkingi. Jis yra Vie
trauckas L., Jonavičius J., Butrinatini, Tikras Daktaras Lietuvi, Phi*
mavičius A., Slavinskas J-, Jonu
Cor. Elm & Main Str.,
PĮymouth, Pa.
ladelpbljoj, pabaigęs daktarigkus mok
šas J-, Bagdanavičia S., KunigoAUKOS ŠV. KAZIMIERO nis J-, Grankauckas P., Bacevi
slus Indianos Universitete ir baigęs di
džiųjų daktaru mokslą, The New York
čiūtė V., Liubiliukė M., Bielickas
SESERŲ VIENUOLY
R.H.
Morgan
Post Gradnate Medieal School and IIoS., Danilevičius M., Valeika A-,
NUI, CHICAGO, ILL.
spltal.
Morkūnas S., Gujski K., Vilkaitis
BONA MORS Išdirbėjas KepaJ-, Rająuckis K., Bučkulis P-,
SODAUTY
Iš Daugelio Radėkavonių
Viltrakis S.
Smulkesnių aukų:
rių, Kukardų, Vė
IŠ PITTSBURG, PA.
Kelias Čia Patalpiname.
Po $1-00: Lelionis A., Sankauc- $25.00- Viso: $72.00.
liavų, Antspaudų,
kas J., Sikorckas A., Jankauckas
Ag Jurgis Lukogevige, 128 E. Superior st., Chieago III., buvau labai
IŠ PITTSBURG, PA.
Slabnas ir turėjau kosulį, net buVan pametęs nodėjęt būti sveiku, bet kuo
*tarpų ir kitų tam
A. , Gricius A., Cvirka A., MoekaiStambesnės aukos: Kun. V- M.
iet atalgaiikiau pas Dr. Ignotu Stankų, jis už pirmo prisiuntimo gyduotis J-, Kvederys S-, Mierzjauckis Vaišnoras 26,00; Samuolis F- 4.00.
u mane iggydO. DAkavoju girdingal ir siančiu $ 2.00dovanu gastinčlaus.
panašių
dalykų.
STJANESUmm
B. , Kivinskas A., Jezavičius J-,
M. Navlckis, 5 Lincoln -st, Brighton, Mass. rago taip: Bagnu giandien
Po $1.00: Likša A-, Bagdonas
lalgką daktarui Ignotui Stankui su dideliu linksmumu, kad man sugraži
Paseckas J., Juozevičius J., Bal J., Balinskas P., Kačynskas A.,
momtrul,can.
Rettcalauk Katano sveikatą. Labai dAkavoju. Skausmas krutinėję. strPnuose Ir sunkus
čiūnas P., Ratkevičius T., Budriu- Bielas V-, Vekteris J., RutkauckvPpavimaa jau sustojo, spuogai ir plėtmės nuo veido baigia gyti
nas J., Peseckis P-, Vanagas A-, kas J., Žemaitis J., Kietavičia P-,
. liogo..
Širdingai dAkavoju ag Jonas PožPla savo tautiečiui daktarui Ignotui
Pašhiosta J-, Grigaliūnas J., Gai Rožikienė M-, Ramoška V., Uždas
Stankui už Iggydymą augančius guzus kakle ir sugrąžinimą vyrigkumo
1601 Wlnter st, Philadelphia, Pa
dys B., Glėbas K., Petkevičia K., V., Zaveckas P., Vitkauckas J.,
SPAUSTUVE
Turiu daugybę padėkavonlu nuo merginu ir moterų už išgydymą nuo
Kvederis J., Gašlūnas D., Baliu- Laimutavičia V., Vasiliauekas Aneregullarlgku mPnesinfn, baltųjų tekėjimu, sknudPjimo strPnu ir kojų.
kynas Š-, Baliukynas P-, Balevi- Smulkesnių aukų : $12-75. Viso
Čia padfikavonPs patalpintos su daleidlmu pačiu ligoniu. Kiti visi yra
užlaikomi slaptybėj e
čius V., Grigaliūnas M., Urbana $58.75.
Viso labo Šv- Vincento
APSIIMU PASEKMINGAI IŠGYDYTI.
vičius M-, Korockis J., Janušonis parapijoje Pittsburg, Pa. $131.00.
Nuo reumatizmo, skaudėjimo ir gėlimo sąnariu, kaulu, strėnų ir genu;
A., Dabravalskas M., Ledzinskas
13
N.
Main
St,
NAUJAUSIA, DIDŽIAUSIA IR GEIŠ VANDERGRIFT, PAMuo visokiu ilgu, užkietėjimo ir nedlrhlmo viduriu, išbėrimo, kūno nie
J., Stulgys P., Janulis T-, Petraižėjimo,
visokiu
spuogu,
dedervinių,
slinkimo
plauku,
galvos
skaudėjimo,
čiukė M-, Vienažindis P., Kungys
Stambesnės aukos: Voveris V. SHENANDOAH, PENN’A.
nuo ligos širdies, inkstu, plaučiu, kepenų. Nuo visokiu nervišku Ilgu, ne
RIAUSIA GREITAI ATLIEKA —
A., Lisauckas S., Verikaičė V-,
uralgijos, drebėjimo sąnariu, nemiegojimo ir lggąšėio. nuo greito nuilsimo
ir sunkaus kvėpavimo, pergalimo ir nuo visokia slogu. Nuo visokiu už
Laučfeitis J., Antanaitis J., StuĮVAIRIŲ ĮVAIRIAUSIUS DARBUS
krečiamu lytišku Ilgu ir visokiu kitokiu nnsllpnėjimu sveikatos. Taip gi
kienė E-, Janulis V., Paldauskis
nuo visokiu moterišku ilgu, skausmingu ir nereguiisrigkn mėnesiniu,
L., Virginaitė A., Bereckis J-, Če
baltųjų tekėjimu Ir gumbo ilgu.
LIETUVI, KREIPKIS PAS SAVĄ!
ponis K-, Čekaičiukė V., Mazaitis
Vist ligoniai kreipkitės pas daktarą Ignotą Stankn ypatiškai arba laišku
be aktrtumo, kaip toli gyvenate Amerikoj, Anglijoj, Kanadoj ir kitooe ša
A., Baniunas P., Dyra J., BalčiuTeisingiausia Agentūra Lai
lyse, o apturėkit širdingą rodą ir pagelbą.
konis B., Markevičius J-, Pauliuvakorčių
ir
Pinigų
Siuntimo
DR. IGNATIUS STANKUS, M. D.
konis P-, Rindeika J., SkukancS PAU D INA
kaitė O., Zamblauckas V., Sima1210
So.
Broad
st.,
Philadelphia,
Pa.
Jau šešti metai kaip parduodu laivakortes ant expresinių
PIGIAI
naitė P-, Žvainas J., Paukštis K.,
ir pačtinių laivų visų kompanijų, pagal pačių kompanijų čieOfflso
1 Nuo 9 iki 1 po pietų ir nuo 7 iki 9 vakare.
\
Paulauekis P., Daunys K-, ArValandos j Nedėliomis nuo 1 ilęi 4 po pietų.
nes. Pasažierius iš Lietuvos paimu iš pačių namų, nuo rubenastauckis J., Stankevičius J.,
žiaus, ar bent kokios vietos iki vietai Suvienytų Valstijų ir
KONSTITUCIJAS, PLAKATUS, TIKIETUS,
Lazaitienė P-, Rartininkaitis J.,
kitur. Taipgi iš Amerikos ir į visas dalis Lietuvos ir kitur.
Žymontas K., Gliutienė M., Miški
Patarimai keliaujantiemn ar norintiems keliauti
kuoteisinKatalikiškasai Lietuvią Bertaininis Laikraštis —
UŽKVIETTMU8 IR KITOKIUS DARBUS
nis J., Daukšas S-, Kiela-M-, Tu
giausia ir dykai.
mas J., Vasiliauekas K., Raudo
PILNŲJŲ BLAIVININKŲ ORGANAS
Siunčiu pinigui į visas dalis svieto greitai ir pigiai. Gvarannis S., Čaras A., Janašunas P-.
RAIDfiS STATOMOS DIDELE-NAUJ AUcija užstatyta Mass. valst. pas Bankų komisijonierių. Visokius
Stanaitis J., Šidlauskytė B., Jero
pinigus mainau pagal paskutinių teisųjų piningų kursą.
SIOJO PATENTO-MAŠINA “LINOTYPE”
nimas J-, Viškus S-, Masiulis T.,
Darau visokius notariališkus dokumentus, doviernastis. Rei
ADRESUOKITE
—
Maslauckas F., Žėkas R., Januška
kale kreipkitės raštu.
P-, Stanevičia D., Jeciunskas J.,
DRAUGAS”
Eina kas tretįjį mėnesį knygutės pavidale.
Maskaliunas J., Barauauckas J.,
Butkus A., Daikevičius J-, Ka‘‘Šviesos” kaina atsieina metams su prisiuntimu
314 E» Market St
Wilke#-Barre, Pa.
tanskas B-, Brazaitis K., Radvilas
101 Oak Street,
Lewrence, Mase.
Pilniemsiems Blaivininkams
D., Locaitis P., Šidlanskis D.,
Branoh offisai:
Gruzdi* K-, Buvelskas A., Daily
Siunčiant į Lietuvą ir abelnai į Europą
1) 233 Rroadway
2) 27 Rogers st.,
donis P., Akelaiticnė U-, Kudn-

First National
BANK,
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R. H. MORGAN,

“ŠVIESA”

- A. Ramanauskas,

rnuskintė A . Sinkevičia J , Kilu

kauckas K . Savič A., Gužaitis Hl

So. Boston, Mass.

Lovvell, Mass.

Išleidžia kun. P. Saurusaitia,
<8 CongreM avė.,
Waterbury, Conn.
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