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Z Lekcija ir
l\Evangelija

/U.-____
PIRMOJI NEDĖLIĄ PO
SEKMINIŲ.
Lekcija. Rym. XI, 33—36.

— O! gilybė išminties turtu
ir Dievo pažinties; kaip ne
apimami jo sprendimai ir
neištiriami jo keliai! Nes
kas pažino Viešpaties min
tį? arba kas buvo jam pata
rėju? Arba kas jam pirma
davė, o bus jam atiduota?
Nes iš jo, ir per jį ir jame
yra viskas. Jam garbė ant
amžių. Amen.
Evangelija. Mat, XXVIII

18—20. — Anuomet sakė
Jėzus savo mokiniams: Duo
ta yra man visokia galybė
danguje ir ant žemės. Ei
dami tada mokykite visas
gimines, krikštydami anuos
vardan Tėvo, ir Sunaus ir
Šventosios Dvasios. Mokv, .
., ... . , .
danil anuos užlaikyti A is, ką
tiktai įsakiau jums. O štai
aš su jumis esu per visas
dienas iki svieto pabaigos.

ENTERED AS SECOND —CLASS MATTER AUGUST

nikų”. Kaip anglų laikraš
čiai rašo, jog kada jau visai
baigė laivas grimzti į jūres,
tai a.a. kun. J. Montvila ir
kitu du kataliku kunigu stro
piai davinėję žųstantiems
nuodėmių išrišimų. Tai tikri
tikėjimo karžygiai.

Del marijavitų. Balandžio
28 d., šeštadienį, Vilniaus
apygardos teismo išvažiuo
jamoji sesija teis Lietuvių
Brastoje Vilniaus šv. Jokū
bo dekanų kun. Sangailų už
marijavitų įžeidimų. Tarp
liudininkų busiųs ir Vil
niaus marijavitų kunigas
Tulaba.

SEIMAS!

21-St,

l9f)9. AT THE POST OFFICE AT WILKES-BAF”E. PA.,

UNDER The ACT. OF MARCH 3,

Metai IV.

1897.

vienas garbės sąnarys, kun. A.
Kaupas. Viso balsų 61.
Seimo vedimo kandidatais tapo
pastatyti pp. J. Vasiliauskas iš
Baltimore ir M. Kadzievskis iš
Chicago. P. Kadzievskis išrinktas
seimo pirmininku diduma 31 bal
so prieš 30 balsų.
Sekretorium tapo išrinktas p.
M. Milukas iš Philadelphia didu
ma 31 balso prieš 27 balsus, ku
riuos gavo p. M. Brazauskas iš
AVaterbury, Conn. Delegatai ap
šaukė vienu balsu p. Miluką pir
mu sekretorium, p. Brazauską —
antruoju.
Komisijon peržiūrėti mandatus
ir įnešimus išrinkti pp.: A. Gu
daitis, S. A. Pileckas ir Karolius
Valukonis.
Maršalka išrinktas p. J. Ado
mavičius.
Presos komisijon pateko: p. J.
M. Valukonis ir kunigai: T. Ži
linskas ir A. Kaupas.
Ta pati komisija išsiųs pasvei
kinančią telegramą šv. Tėvui.
Skundus peržiūrės komisija, su
sidedanti iš pp.: K. Maeenausko,
P. Mikalausko ir A. Staknevieiaus
Knygų peržiūrėtojais išrinkti
pp.: J. Stulgaitis, .Tustinas Vit
kauskas ir Juozas Čepanonis. Jie
už savo darba gaus kiekvienas po
5 dol.
Po rinkimų sekretorius K. Kru
šinskas išduoda raportą: Susivie
nijime esą pilnų sąnarių 6387, va
dinasi perniai Susivienijimas pa
augęs 824 nariais.
Pinigų kasoje esą netoli 32 tuks
tančiu dolerių.
Pirmoji Sesija pasibaigė 1:15
popiet.
(Toliams bus).
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Dvidešimts septintas seimas S.
L. R. K. A. prasidėjo Bostone,
IŠ KAPITONO AMUNDSENO KELIONĖS PAS PIETINĮ POLIŲ.
geg. 28 d. iškilmingomis mišiomis,
kuriąs atlaikė šv. Petro lietuvių
bažnyčioje kun. V. Vizgirda
Toje pačioje bažnyčioje pirm to
teisingumu, tai «pttvirtino kad Kubos juodveidžiai ap- galėjo mūšį laimėti, bet burgan Francijos ministelaikė šv. ntišias kun. K. Urbana
dabar Philadelphijoj atsiti-Į valdo vis didesnius saių daugiausia jo kareiviai pra- rių premiero Poincare, kuvičius lietuvių vargonininkų inį ris kartu yra ir užsienio mikęs incidentas.
į plotus. Respublikos prezi- kišo.
tencijai, nes tuo pačiu laiku ir
tame pačiame mieste laikė savo
Tečiau gen. Orozco da ti- misteriu, tatai, beabejonės,
Amerikos valdžiai prisa- dentas pranešė AVashingtoantrąjį seimą Amerikos Lietuvių
kius laivui “Prairie” grei no valdžiai, kad ši nesisku- kiši, kad kita jo armijos da- rusai ir.vėl stengsis sudruVargonininkų Sąjunga. Per mi
šias giedojo vargonininkų choras !
KUBA.
tai išplaukti Kubos linkon,! bintų kišties į Kubos reika- lis, kuri randasi užpakalyje' tinti jau pradėjusius irti rvMitterere’s mišias.
Išėjo labai
federalų prie Torreono, sius su prancūzais. Mato
dailiai. Kun. Urb. pasakė tinkamą
Kad visur kįla revoliuci- reikėjo ten greitai pristaty- lūs. Prezidentas Gomez dar
ti maisto. Tuoj užsakyta vie- vis tikisi suvaldysias suki- ateis jam į pagelbų ir vėl jis mai Francija mažai bepasipamokslą.
Įjos,
tai
užsigeidė
pakelti
to

Dešimtą valandą išryto prasidė
noj firmoje 2,000 svarų lėlius be keno nors pagelbos. sumuš federalistų armija. tiki ant Rusijos, kad nuo
jo iškilmingos mišios Snsivieniji- kių revoliucijų ir Kubos
jautienos mėsos. Mėsų ėmė Tečiau Suvienytos Valsti Vienok tam nebelabai tiki ir keleto metų vis bando per
Katalikiškos Žinios mo intencijai.
Teikėsi atvykti baž- juodveidžiai.
t
?
_
:
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J
nyčion Jo Eminencija kardinolas
iš Philadelphijos mėsos fir jos nelaukia, kol ten įsivieš paties gen. Orozco kareiviai, traukti su rusais prietelišPraeita
savaitę
atėjo
tele

W. O ’Conell pilnuose savo augšpataus revoliucijos dvasia. kurie ligšiol taip narsiai už kus ryšius.
tos vietos rūbuose. Giedojo su gramai, kad pulkai organi mos M. Meyers & Sons.
Rusijos kariškas laivynas
Vokiškai kalbantieji ka vienyti Worcester’io ir Bostono zuotų juodveidžių pradėjo
Matomai miklus mėsos Panedėlio rytmetį vėl išsiun jį kovėsi su federalistais.
Iš Mexico City federalis-į vėl pradeda nerimauti. Ge
chorai, Concone’s mišios tapo attė keletą kariškų laivų į
talikai. Vokiškai kalbančiu
...
giedotos kuopuikiausiai. Dirigavo užpuldinėti ant baltveidžių. spekuliantai pamanė, kad Kubos pakraščius, kad rei tų gen. Huerta praneša, kad i gūžio 8 d. buvo pakėlę maiškatalikų skaitlius siekius j Karbauskas, akomponiavo var Tečiau Kubos respublikos užsakymas duotas ant grei
41,450,385 asmenų. Ju rei-j genais P. Čiurlionis. Per oferato- valdžia iš Havanos pranešė tosios ir laivas veikiai turės kalui atsiėjus galėtų numal praeitų penktadienį atsili- tų jūreiviai ant skraiduolio
kalnq nnrunim 43 000 vo- riją
sol°- Pritariant varšinti juodveidžių revoliuci- kusiame mūšyje aplinki “Carevičio” ir apie 20 ju
KaiUS aprupil a ' ’
#
I ponams ir smuikui, AVagin’o ‘Avė AVashįngtonan, kad sukili apleisti uostų, tai valdžia
nėse Rellano federalistai iš- rininkų likosi surakinta ir
kiečių kunigų. Vokiečiai ka- Maria’ p. Marė .Tablonskiutė iš mas vis-gi nesąs pavojingu neturės laiko egzaminuoti i 39*
revoliucija, bet ir žudę apie T000 revoliucijo- sukišta į kalėjimus, kurie
tulikai gyvena Vokietijoje. Worcester, Mass. Išėjo viskas la ir pati Kubos valdžia įsteng jų atsiųstus tavorus. Ypač, -^e
bai artistiškai.
Austrijoje, Šveicarijoje ir Per mišias dvasiškas vadovas sianti sukilėlius numalšinti. kad jau ant laivo viskas bu- dokų darbininkai nemažai nierių, kur jie galutinai bu bus teisiami už platinimų re
kun. J. Dumčius pasakė pamokslą
Liuksenberge. .
vo prirengta ir viskas ko vargina Kubos valdžia, ku vę sumušti ir išbėgioję į vi voliuci jinės propa ga n d os.
Vienok
vėlesnės
žinios
apie reikalingumą meilės Dievo,
v
Taipgi sušaudimas Lenos
rie jau nuo poros savaičių sas puses
Tretininkų kongresas. Ry i katalikybės ir savo tautos, ragino1 praneša, kad negrai smar- stokavo, tai mėsos. Tečiau.
straikuoja. Havanos portas Kitos žinios praneša, kad aukso kasvklių straikierių
saugoties nesutikimų, pavydų ir kiai kovoja ir nemano pasi- nabagai apsiriko.
me atlikta kongresas, kuria to
visai užblokuotas neiškrau ir pats revoliueijonierių va-!taip-pat sukėlė doresnių ru
visko, kas lietuvius katalikus
duoti.
Kubos valdžia ap Kaip tik mėsų atvežė, tuoj
me dalyvavo du tūkstančiu erzina vienus prieš kitus.
tais laivais. Amerikonai t i k das gen. Orozco likęsis su- sų opinija prieš tokius ne
broliu4 ir seserų4 šv. Pra neiš- Pabaigoje mišių Jo Eminencija skelbė visutina liuosnorių valdžios inspektoriai ir gy galanda dantis ir visai pasi žeistu mūšyje prie Rellano. dorus valdžios darbus. Ati
prakalbėti į delegatus, ska mobilizacija
apsiginimui dytojai pradėjo mėsa egza
kaus trečiojo įstato. Šventa teikėsi
dengimas gręsiančios suotindamas juos neužmiršti savo
rengę įsilaužti ant Kubos
sis Tėvas kongrese dalyva tikėjimo ir savo tėvynės. Po to nuo juodveidžių užsipuldi minuoti, kurie atrado, kad salų padaryti tvarka.
RUSTJA.
,mių (finų) revoliucijos ir
Už
visa prisiųsta mėsa yra su
vusius teikėsi priimti pas vietinis klebonas kun. T. Žilinskas nėjimų.
TTv .
,
... tankios Peterburgo demons‘ , . . . •
,. tvarkos įvvkdinima gal amepasveikino parapijos vardu sve
Lzsiemo reikalu numatė- . ..
. . .
. .v, .
... .
.
.
Kareivini neįstengė suval puvus ir valgiui įos negali-, ‘
savęs.
čius ir padėkojo .To Eminencijai
,, ,,
.... tracims, vis tai apsireiskirikonai
ir
visai
prisibaigtų
ns
Al.
bozonov
pasiūlijo
.
,
.
,
’
,
kardinolui už brangia garbe, ku dyti neramius Kubos neg ma vartoti. Be to, kaip mė
r,
... ,v ... v T, mai, kurie parodo, kad Ru
Vokietijos karalienės au rią suteikė lietuviu bažnyčiai savo
savinties
Vakarinių
Indijų
Francijai atšaukti iš le- sijos liaudis „„„J:
_ _ bet
rus. Jie siaučia organizuo sos krovėjai liudija, kad pa
nemiega,
ka. Šį metų sukako šeši šim maloningu atsilankymu. Suteikęs
salas.
terburgo savo ambasadorių
užpuldinėja gal kontraktų ir mėsos sva
kardinolas pasisveiki tais pulkais,
nuolatos triūsia ir žengia
tai metų nuo įsteigimo vie palaiminimą
AI. Louis’ų; tą pasiulijimų
no sn kunigais ir paskui sveikino ant baltveidžių ir atlieka rų daug stokuoja. Todėl lai
priekin.
ATEKSTKO.
nuolyno Augustijonių Kolo si sn delegatais, kurie eidami pa
ministeris Sozonov pasiun
visokias
piktadarystes. vo perdėtiniai atmetė tokį
eiliui
bučiavo
jo
žiedą.
nijoj. Iš tos priežasties Vo
pramoninin neteisingų tos firmos patar Prezidento Maderos armi-i tė per Rusijos ambasadorių
Einant kardinolui iš bažnvčios, Amerikiečiai
kietijos karalienė Augusta chorai
giedojo Taperr’io “Eeee kai, kurie valdo didelius tur navimų ir mėsų sugražino ja taip pasekmingai pradėjo] Paryžiuje. Kiek galima ma PRENUMERATORIŲ ATIDAI!
Viktorija paaukavo vieilUO-l Sacerdos”. Aidas skambėjo toli—
tyti, tai prancūzų su rusais Nuo tūlo laiko męs gau

POLITIŠKOS ŽINIOS.
J

lems brangiais akmenimis t0,iišdėstyta kryžių.

Atrado a. a. kun. J. Mont
vilos lavoną. “Rygos Gar.”
rašo, kad Rusų-Amerikos li
nijos garlaivis “Lithuania”
parvežęs Liepojaus uostau
a.a. kun. Juozapo Montvilos
lavonų, kuris busiąs pervež
tas Vilniun ir ten palaido
tas.
Kaip jau visi žino, a.a.
kun. J. Montvila važiavo
Amerikon ant laivo “Tita
nik”; gi kuomet laivas susi
mušęs su ledų kalnu sudužo
— kitus begelbėdamas jis
pats žuvo jūrėse su “Tita-

SESIJA I.

XXVII-as seimas S.L.R.K.A. ta
po atidarytas pusiandvyliktą va
landą išryto pobažnvtinėje salėje.
Atidarė jį dvasiškas vadovas kun.
J. Dumčius trumpomis maldomis.
Po to prezidentas p. J. Rikteraitis paaiškino, jog perniai Susivie
nijimas paaugo ir sąnarių skait
linių ir pinigais (rankų ploji
mas). Čia vice-prezidentas, p. M.
Tulaba sakosi, kad turis skundą
prieš p. Rikteraitį. Delegatai nu
taria, kad tą skundą išklausys vė
liau.
Eina delegatu šaukimas. Pasi
rodo, jog keturiasdešimts kuopų
atsiuntė 60 delegatų. Dviejų kuo
pų delegatai neturėio aiškini su
rašytų mandatų, todėl ju priėmi
mas tapo atidėtas tolesniam lai
kui. iki kol tam tyčia išrinkta ko
misija nenuspręs, ar jie gali būti
delegatais ar ne. Be to atvažiavo

tus ant Kubos salų, pradėjo
šaukties į Wasliingtonų, kad
Suvienytų Valstijų valdžia
pasirūpintų pasiųsti savo
kariškus laivus, kūne ap
gintų amerikiečių reikalus
ant Kubos salų. Tr nors Ku
bos valdžia ligšiol nuo Ame
rikos pagelbos faktiškai ne
reikalauja, bet Amerika jau
pasiuntė savo viena karišką
laivų “Prairie” su 600 jūrei
vių apsaugoti amerikiečius
nuo galinčių juos pasiekti
nelaimių. Praeitų panedėlį
“Prairie” turėjo pasiekti
Havanos uostų.
Kad Amerikos pramoni
ninkai negali pasigirti savo

atgal.
Tai biaurus tokių mėsos
prekėjų pasielgimas!
Valdžia siunčia laivų su
žmonėmis gelbėti savo pilie
čių gyvastis nuo užpuolimu
žiaunų Kubos negrų, o niėsos nesąžiningi prekėjai
tiems žmonėms nusiuntė už
nuodytos mėsos, kad jie iš
mirtų kelionėje. Gerai, kad
juos šį žygį sugauta ir jų vi
sos klastos iškeltos aikštėn.
Žinoma, firmos perdėti
niai sakosi, kad tai įvkvę
“iš netyčių”, per neapsi
žiūrėjimų. Bet jiems niekas
netiki.
Vėlesnės žinios praneša,

sumušti
revoliueijonierių
kareivius, kad jau, rodos, revoliucijonieriai neužilgo tu
rės išsižadėti savo visų pasi
kėsinimų atimti iš Maderos
valdžių ir paskirti respubli
kos prezidentu gen. Vasquez Gomezų ar kitų koki
įžymų revoliueijonierių.
Revoliueijonierių vadas
gen. Orozeo, po keleto jo pa
sekmingų mūšių su Made
ros armija, jau buvo galut?nai pasirįžęs užpulti ant res
publikos sostinės Meveo
City ir priversti pasiduoti:
bet-gi pastaru laiku gen.
Orozeo armijai taip pradėjo

prietelystė vis labiau pra
deda atšalti. Ir dabartinis
rusų neužsitikėjimas Fran
cijos ambasadorium Louis’u
kilo dėl to, kad p. Louis.
kaipo giminingos rusams
valstybės
ambasadorius,
permažai draugauja su Pe
terburgo augštnisiais valdi
ninkais ir nepritaria jų po
litikai. Taip-pat rusams ne
patinka, kad Francija nevisada palaiko Rusijos ištar
tų žodį Turkijos su Italija
karo reikaluose ir abelnai
aklai neremia Rusijos rytų
politikos. Tečiau šių vasarų
nesisekti, kad retai kur jis laukiama atsilankant Peter-

name pasiskundimus, nuo
“Draugo” prenumeratorių,
kad jie užsirašė pas musų
agentą p. L. Misiūnų iš Gardner, Alass., “Draugų” ir jo
negauna. Tatai viešai dabar
apskelbiam, kad niekas ne
duotų pinigų už prenumera
tų p. L. Misiūnui, nes jis
mums pinigų neatsiunčia ir
daugiau p. L. Misiūnas nėra
musų agentu. Todėl jeigu
kas, po šio apgarsinimo už
mokės jam (Misiūnui) pini
gus už “Draugo” prenume
ratų, męs už jį neatsakysi
me.
“Draugo” Administracija.

W
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ko išnaujo skyriaus tarybą.
Balandžio 28 d. guberni netę ir, rodydamas ją Go- sidėjo prie lenkų. Vienas
nes tai esą melas, socijalisMažne vienbalsiai išrinkti jos teismas kasacijos keliu lovniai, pasakęs: “Kol čia lietuvis stačiai pasakė: ‘Lie
tai su tikėjimu ni«ko ne tu
tie patįs.
išnaujo svarstė tą bylą ir yra rublis, tai nors čia jūsų tuva man" duonos neduos,
ri, jiems vien rupi pagerinti
2) “Rūtos“ taryba sutiko vėl išteisino kun. Auguną. (tariant kunigų) pereis 25 o vaikščioti su kiauru pa
darbininkų būvis.
Gynė
prisiekusiojo
advoka

žmonės, parapijonįs bus kaušiu nenoriu“. Daugybė
duoti per keturius mėnesius
Įvyks socijalizmas tada,
to
padėjėjas
p.
A.
Janulai

mano
“
.
liudininkų patvirtino, kad
WOKCESTEE, MASS. kaip lietuviai taps šios ša
Paminklas Mišeckojui, Tš blaivininkų susirinkimams
tis.
Liudininkai
parodė
visas
salę
kas
šventadienis
nuo
3
nuo
mergaičių
draskė
tauti

lies piliečiais ir išrinks visą
Peterburgo praneša, kad Jo
Gegužįo
11
dieną
98
kuo

Didenybė leidęs rinkti au lig 7 vai., mokant po 1 r. už Kėdainiai, Kauno apskr. endekų agitatorių nedory nius rubus ir rašė ant nuga pa S. L. R. K. A. parengė valdžią iš socijalistų, (Juo
kas rusų nacionalistų suma kiekvieną kartą. Blaivinin Balandžio 26 d. Kauno gu bes. Štai Klimas (starasta) ros kreida kryžius. Ar gi to balių, ant šv. Jono Krikšty kingas pasakymas. — Red)
nytojam kun. Mišeekojo pa kai, nesvarstę ilgai šių sąly bernatorius leido steigti Kė stačiai tvirtina, kad lenki kie lenkų pasielgimai nepri tojo svetainės, 11 Bartlett tadą Morganas ir kiti mili
jonieriai gaus šluotą į ran
gų, mielu noru jas priėmė. dainiuose vartotojų draugi ninkai kurstę išvaryti lietu mena vidur-amžių?
minklui statyti Vilniuje.
at.
vių
kalbą
iš
bažnyčios.KursLietuvių
kalbą
vadino
kas ir sykiu visi dirbsime.
3) Buvo priimta kelios
Diena
buvo
graži,
tai
ir
ją
Prarijo vinį. Vilniaus šv. dešimtįs naujų narių.
tvtojai kalbėjo žmonėms: “pagoniška“ (stabmeldiš
Kalbos pabaigoje buvo
publikos
prisirinko
apie
Jokūbo ligonbutin atvežė iš 4) Dr. Matulaitis aiškiai Raguva, Ukmergės apskr. “Kas tik lietuvis, tas bus ka). Tokiuo budu darant su
paduotas jam klausymas, ar
200
ir
visi
labai
gražiai
už
Lydos apskrities 4 metų ir vaizdžiai išpasakojo, kaip Raguvoje žada netrukus pravoslavas
(stačiatikis). rašą, kai buvo pasakyta:
jis, Michelsonas, tikrai yra
mergaitę Žvirbliutę, kuri be kenkia svaiginamieji gėri atidaryti valsčiaus ligoninę. Jeigu mes busime lenkais, “Katalikai į dešinę, lietu silaikė, net malonu buvo žydas; atsakė: “aš esu toks
žąjzdama prarijo didelę vi mai žmogaus sveikatai. La
tai busime šviesus žmonės viai į kairę“, tai žmonėms matyti, kaip jaunuomenė geras katalikas, kaip ir jus,
loterija. ir šventes švęsime kartu su reiškė: “krikščionįs į deši linksminosi.
nį. Vinis esanti viduriuose. bai aiškiai taip-pat išrodė, Kooperativinė
mano brolis yra Vilniaus
Visi
gėrėjosi
tuo
balium,
“
S.
Z.
T.
“
rašo,
kad
Kauno
Darysią dabar operaciją.
diecezijos vyskupu. Visi iš
ko verta yra nuomonė, kad ir Suvalkų gub. daugelyje Varšava“. Toliau jis pasa nę, stabmeldžiai į kairę“.
tik
nekuriems
nenuora

kojo: Pernai lenkai vaikš Šėtoniškesnio gudrumo
tokio pasigyrimo juokėsi.
“Baltosios gėlelės“ diena tie gėrimai šildą, stipriną, vietų išsiplatinusi koopera čiojo po parapiją ir rinko
moms
nepatiko.
Dėlto,
kad
sunku išgalvoti.
Antrą vakarą kalbėjo
Kaune balandžio 23 d. Išvi ar duodą linksmumo.
tivinė loterija, panaši į tą, pinigus advokatui apmokė O užpuldinėjimas ir mu buk męs pagarsinę kad bu apie patrijotybę, nurodyda
so surinko 5.391 rub. 96^ 5) Blaivininkai tarėsi, kuri prieš keletą metų buvu ti. Lenkai gązdino lietuvius, šimas ar tai ne pats tau siąs Meinard’o lietuvių bemas jos blogą pusę, kaip ir
kap. Iš tų netikrais pinigais kaip dažnai rinkties ir ką si taippat labai išsiplatinusi kad jiems busią taip, kaip riausias teroras?
nas ir Birutės choras iš So. dvasiškijos.
pasirodė 9 rub. 95 kap. Par per savo susirinkimus veik vakarų gubernijose ir pasi buvo Stolipinui.
Toliau agitatoriai lenkai Boston’o. Man rodos, ant Jumi, esą, pedlorius Da
ti.
Nutarė
visuotinius
susi

davinėjo, kaip ir visur, bal
baigusi teismu.
Juknevičius (sargybinis) gązdino lietuvius, kad tie, plakatų nebuvo garsinta mijonaitis su armonikais
rinkimus
daryti
kas
mėnuo,
tąsias ramunes. Važinėjo
1910 m. vasario 14 d., išėjus kurie bažnyčioje vartos lie kad tikrai bus; tik buvo pa už griežia “Lietuva, Tėvyne
gatvėmis net tam tikri auto šventadieniais gi daryti ma
kun. Golovniai su procesija tuvių kalbą, pavirs stačiati žymėta, kad yra užprašyta. Musų“, Maironis su jaus
mobiliai, karietos ir vienas žus savybės susirinkimus,
Tai kam prieštarauti, kad mingais žodžiais sujudina
aplinkui bažnyčią, lenkai už kiais.
Joniškio
byla.
tramvajo vagonėlis, nusags kuriuos taip sutvarkyti, kad
dąrė duris ir neleido kitų ei Tokios taktikos kitaip aš neatvyko? Kuopa uždirbo Jųsų jausmus, Balevičius,
butų
ir
naudinga,
ir
gražu,
tyti baltosioms ramunėms.
Joniškis yra miestelis ti aplink bažnyčią. Sugrįžus negaliu pavadinti,
kaip keliasdešimtis dolerių; tatai piešdamas kala Jumiem kad
ir
linksma.
Iš ryto po miestą vaikščiojo
turės kuo siųst delegatą į tauta seniausia, kalba graži
Vilniaus apskrityje. Joniš kunigui, jie rėkė: “Apėjo biauriausia provokacija.
net 4 kapelijos.
6) Susirinkimas ingaliojo kio bažnyčios parapij onįs aplink bažnyčią su lakudro- Didžiausiu visos tos isto 27 seimą ir dar keletas dole ir brangi savo senumu, o
tarybą prašyti gubernato dauguma lietuviai, savo tar mis“. Del didelės netvarkos rijos kaltininku aš laikau rių pasiliko kuopos ižde.
kas senas; tai tas jau ne
Kaunas. Lietuviai džiova
riaus leidimo įsteigti bibli- pe turi ir šiek-tiek lenkų. bažnyčioje kunigas parėjo Zajančkauskį.
Baliaus
surengime
dau

brangus, tą jau reikią mums
neserga. Balandžio 22 d. joteką-skaityklą.
giausiai
pasidarbavo
p.
F.
Juk
Zajančkauskis
vadi

Dėlto
jau
seniai
toje
bažny

mesti šalin. Lietuvis saliunamo
ir
nebelaikė
Mišių.
Kaune buvo ramunių šven
Bartkus
ir
J.
M.
Vieraitis,
ninkas šaukia, kad pas jį
tė. Kovai su džiova surinko Nustojo ėjęs.
Nustojo čioje vadinamos “pridurti- Kiti liudininkai parodė, na bažnyčią ir parapiją
nes
jų
pasistengimu
viskas
alus tautiškas, grosemintą dieną pušešto tūkstančio. ėjęs Vilniaus žydų leidžia nės pamaldos“ pagal eilę kaip lenkai mušė lietuvius, “savo“. Patikęs parapijo
buvo
atsakančiai
suruošta.
kas, kad šolderis tautiškas;
Panos, panaitės, išsiklasčiu- mas rusų kalba kapeikinis buvo lenkų ir lietuvių kalba draskė lietuvaičių rubus. ir ms sako: “Sveiki, gyvi ma
Per
balių
geriausiai
atsi

no
parapijonįs
“
.
“
Nebijoki

ir
Jus jų klausydami glausios, lakstė rinkdamos au dienraštėlis
“Vileniec“ ir abiem tom kalbom kas t.t. Liudininkų byloje buvo
žymėjo
darbštumu
panelės
džiaties prie tautiečių ir ne
kas. Kur gi neduosi? Ir ruo (Vilnietis). Dabar bepaliko antras sekmadienis buvo sa pašaukta 85, iš jų 13 kunigų, te, aš su vyskupu, kaip su
M.
Janušaičiutė,
A.
Manaprastu kunigu“, — drąsina
matote, kad jie Jums išnau
šėsi išanksto visi. Darė pas tik du kapeikiniu: rusų ‘Na komi pamokslai. Bet tokia visi kiti — sodiečiai.
siutė
ir
p.
K.
Vieraitienė,
doja, nes produktus gaunat
kaitas rusų, lenkų kalbomis, ša Kopeika’ ir lenkų “Ga- tvarka nepatiko lenkui dva Pasibaigus liudininkų tar tuos, kurie bijo bausmės už
užką
joms
pridera
garbė.
blogesnius, kaip pas svetim
rininkui Leonui Zajanč- dymams, kalba prokuroras. skandalus. Jis dalija pini
laikraščiuose skelbė, afišas zeta Codzienna“.
Dabar
musų
kuopa
gana
gus,
kad
neduotų
bažnyčioje
tautį. Garbinat Vytautą, tą
kauskiui, turėjusiam didelę Anot jo, valstybė negali leis
sėte sėjo, barstė, lipė visais
pašaliais, nes reikėjo visus Del prancūzų paminklo. intekmę toje apylenkėje, ir ti, kad bažnyčioje butų ve malsties lietuviškai. Tokiuo gerai gyvuoja ir, laikui bė veidmainį, plėšiką ir žmog
įjudinti su džiovos smaku Prancūzų pulkininkas Ma jis, anot žemiau įvardytų dama politika, kuri grasintų budu Zajančkauskis ir Iva gant išbujos į didelę naudin žudį, rašotės prie organiza
kariauti. - Tik kaž-ko apie tonas, apsidairęs po Vil liudytojų, nuo 1907 m. išvie- visuomenės ir valstybės ra nauskas yra didžiausi Jo gą draugiją, kuri padarys cijų, kurios tik Jums išnau
lietuvius užmiršta. Ne! Ne niaus miestą, nutarė, jog no su Garšvėnų dvaro nuo- mybei. Negirdėtas daiktas, niškio bylos kaltininkai, ki daug gero lietuvių visuo doja ir stumia į didesnę ver
menei. Ir dabar musų kuo giją. Laikraščiai pakrypo į
užmiršta! Ir lietuvių kalba patogiausia vieta, prancūzų moninku Ivanauskiu ir ki kad vienos parapijos žmo ti gi tik jų akli bernai.
paskaita buvo. D-ras Šliu paminklui pastatyti butų tais ėmę varyti propagandą nės, kurie yra vienos tiky Teisiamųjų kaltybę liudi pa daug pasidarbuoja; per kunigų pusę, “Lietuvai“
pas skaitė teatre, tiktai iš ties šv. Katrinos bažnyčia. prieš lietuvių kalbos varto bos ir tautos, persekiotų vie ninkai išrodė aiškiai. Nors du metus surengė trejas pra trūksta tik evangelijos, ir
anksto niekam apie tai ne Iš Vilniaus Matonas važiuo jimą pamaldose, vadindami nai kitus su tokiu fanatizmu. jų liudininkų buvo daug. kalbas ir balių, tas parodo “V. L.“ negeresnė, o už tai
garsino, nė mažiausios afi- siąs tuo pačiu tikslu Boriso- ją pagoniška ir nurodyda Iš visko matyti, kad čia yra bet nė vienas iš jų neparodė, kad jos viršininkai nesnau kunigai jų neiškeikia, tik
šėlės neišlipė. Šako, ir pats van, Smolenskan ir Vitebs mi, jogei žmonės, ją varto iš šalies kieno-nors didelė kad lietuviai butų ką-nors džia. Męs turim daug prie per pusę lupų primena, o
dami, jokių teisių negavę iš intekimT’fr baisi ' agitacija. darę lenkams. Liudininkai šų, kurie mums pavydi, mus “Kovai“, “Keleiviui“ ir
Šliupas tik už poros dienu kan.
tesužinojęs, kad jam reikė Medžiotojų restoraną šv. vyriausybės, o jeigu jie kal Sunku pasakyti, iš kur eina kunigai lenkai buvo apšmei neparemia, net ir tokie pat “Laisvei“ karšia kailį, kaip
sią apie džiovą ir ramunes Jurgio prospekto ir Kailia bėsią lenkiškai, tai busią ta intekmė: ar nuo Vislos žę lietuvius kunigus, bet lie kaip męs, kurie galėtų daug išmanydami. Tautiečiai ko
pasakoti lietuviams. Bet dirbių gatvės kerčioje šio laikomi kulturingesniais ir krantų, ar iš Krokuvo, ar, tuviai kunigai jų negražius mums pagelbėti dirbti Sus- voja Lietuvai autonomiją,
pagaliaus, jogailonių idėja prasimanymus atmetė jiems mo L.R.K.A. ir katalikystės o kas tada atsitiktų?... Iš
nėra ko pykti ant miesto vai mis dienomis galutinai užda ingysią visas teises.
dybos, kuri geriausiai žino, rė. Sako, kad tų namų savi Visa tai privedė prie to. yra jos šaltiniu. Bet faktas atgal. Dauguma gynimo liu naudai. Duok Dieve tarp rinktų tokį Balevičių, tai jis
jog lietuviams ne tik džio ninkas Bulgakas žadąs sta kad parapijonįs, pašliję į aiškus, jog agitacija vedama dininkų kalbėjo, kad apie mus sutikimą, o visko susi visus socijalistus iškartų ir
butų blogiau negu šiandien
agitaciją lauksime.
va, bet ir Zajančkauskiai su tyti čia dideliausius namus, lenkų kalbą, norėdami ne tam, kad panaikinti lietuvių Zajančkauskio
Kuopos
vardu,
yra
po caro nagaika.
Davainiškių Ilijodorais nie kurie išeisią į tris gatves: duoti laikyti lietuvių kalba kalbą bažnyčioje; tam tiks “nieko negirdėję“. Tečiau
J. M. Vieraitis.
tokių liudininkų, kurie nie
Visi tautiečių rėkavimai
ko nevodija.
Jurgio prospektą, Kailia pamaldų, ėmė trukšmais lui vartojamos pačios bar
ko
butų
negirdėję,
galima
ir
darbai yra tik biznis; pa
nuolat trukdyti bažnyčios bariškos priemonės.
Konfiskavo laikraštį. Cen dirbių ir Bonifratrų.
kėlimui tautos, jie nieko ne
Juk Joniškis — kraštas buvo suskaityti ne 60, o 160.
pamaldas ir, nekęzdami tų,
CLEVELAND, OHIO.
zuros komiteto įsakymu Lenkų draugijos pavoju kurie paliko ištikimi lietu grynai lietuviškas. Pažiūrė Didžiausią bausmę pra
nuveikė ir nenuveiks, nes
Žydo prakalba. konfiskavo lenkų savaitinio je. “Rieč“, praneša, jog vi vių kalbai, prievarta juos kite tos vietos vardų, pa šau paskirti Zajančkauskiui
yra veidmainiai ir juoda
Vietinė
socijalistų
kuopa
laikraščio “Przegląd Wi- daus reikalų ministeris Ma kamuoti.
ir
Ivanauskiui.
Kondrato
šimčiai.
žiūrėkite, kad daugybės liu
lenski“ 17 No. už L. Abra- karo va s padavęs senatui ra Taip, pasak liudytojo My dininkų pavardės lietuviš atsisakau visai kaltinti, nes tankiai kviečia kalbėtojus iš Čia buvo norima už tokį
mavičiaus straipsnį “Swit“ portą (pranešimą), kad se kolo Klimo žodžių, jį primu kos. Kun. Golovnią iš 200 liudininkai prieš jį nieko tolymesnių miestų. 7 ir 8 įžeidimą užprotestuoti, bet
Gegužio atsilankė su savo soeijalistai švilpimu ir plo
(Aušra). Tame straipsnyje natas panaikintų Vilniaus šę už tai, kad jis atsisakęs parapij onių, surašytų vieno neparodė“.
autorius išrodinėja, kad lie gubernijos valdybos nuta pasirašyti po prašymu Za- je vietoje, rado 80 lietuvių, Baigdamas kalbą, proku- misija Michelsonas, “Kelei jimu rankų tam priešinosi.
tuvių ir gudų liaudis susi rimą, kuriuo buvusios leis jančkauskio, Ivanausko ir kurie patįs pasivadino lie ras tarė Zajančkauskiui:
vio“ redaktorius, kuris pa Antra dalis kalbos buvo
vienysianti su lenkais, bet tos Vilniuje šie dvi draugi- kitų, paduotu vyskupijos tuviais.' Kiti, kaip paiškėjo “Šv. Raštas sako: “Bėda gal socijalistų apgarsini išniekinimas tikėjimo ir šv.
tik tuomet, kaip lenkų vi ji: 1) Širdies Jėzaus namai valdytojui kunigui Michal per teismą, pasivadino “ka tiems, kurie pagundįs vieną mus aiškino socijalizmo Rašto. Dalis publikos pasi
suomenė susidemokratizuo- ir 2) Panelės švenč. Globos kevičiui, kad Joniškio baž talikais, kalbančiais lenkiš iš tų mažųjų“. Bet Tamsta mokslą, plačiau negu kiti piktino, nes aiškiai suprato
sianti.
užmiršai ir pagundei daug. kalbėtojai.
namai. Ministerio nuomone, nyčioje pamaldos tebūtų kai“.
prie ko veda socijalizmas.
Pirmą
vakarą
kalbėjo
Iš
bažnyčios
Tamsta
pada

Plėšti tikėjimiškus jaus
Del paminklo prancūzams. abi tiedvi draugiji esanti ti- vienų lenkų kalba. Buvo pri Lenkų agitatoriai inkalapie
gamtą,
išsivystimą
Die

rei
karčiamą
“
.
mus, niekinti savo tautą, jos
Trečiadienį, prancūzų pa kybos-švietimo draugiji, o mušti ir valstiečiai Ignas 11- binėjo nesusipratusiems lie
Gynė lenkus riaušininkus vo, kunigijos, valdžios, ka veikėjus, organizacijas ir
ne
šelpimo,
ir
todėl
jųdviejų
tuviams,
kad
katalikai
turi
gevičius
ir
Julija
Balinskiesiuntinio atstovas, pulkinin
advokatai Povolockij ir Tar- pitalizmo ir vergijos. Tas vėl stumti į žydų rankas, tai
kas Matonas drauge su mies negalėjusi tvirtinti guber nė už tai, kad jie lietuviškai būtinai kalbėti lenkiškai.
viskas, girdi įvyko per žmo gražus soeijalistai rengia že
Bet kas per laimė melsties chovskoj.
giedoję bažnyčioje. Kaip
to pirmininku ir Vilniaus nijos valdyba.
nių “tamsumą“ ir pasiliko mišką rojų. Po prakalbų
Teisino nusprendimas.
aficieriais žiūrinėjo Vilnių, Redaktoriaus byla. Ba patikrina policistas Jukne iškraipyta lenkų kalba ? Mes
ir po šia dienai.
ieškodamas patogios vietos, landžio 30 dien. Vilniaus vičius, lenkai kreida rašę čia girdėjome tą lenkų kal Zajančkauskis gavo kalė Nurodė socijalistų nuo buvo girdėt, kad reikia šakur galėtų pastatyti pa apygardos teismas svarstė kryžius lietuviams ant nu bą. Aš rusas ir tai, girdėda jimo 8 mėnesius, Šimėnas, pelnus, jog tik per jų pasi linties nuo socijalistų ir su
minklą žuvusiems 1812 me buvusiojo “Kur. Wil.“ re garos. Pagaliaus, kun. Ku mas tokį žargoną, turėjau Palyta, Žičkus, Kazlauskas, darbavimą straikieriai lai grąžinti jiems, kiek buvo
nigėlis pasakė, kad jam pa susijuokti.
prisidėję prie įsteigimo vie
tais prancūzams.
daktoriaus p. N. Raubos by čiam kartą tekę matyti lie Traukti tiems žmonėms Stanislovas Grigas ir ‘Ado mėjo Lawrence’o, Mass.,
šo knygyno, nes jie esą pavo
mas Grigas po 6 mėnesius, o
lą.
P.
Rauba
kaltinamas
bu

straiką,
kad
butų
klausę
Vilniaus “Blaivybės“ su
tuvių su lenkais neapykan prie lenkų kultūros buvo Kazelė, Kondratas, Jonas
jingiausia draugija. Michelvo dėl 4 straipsnių apie Sto- tą, kaip jam lankantis vie vartojamos
nežmoniškos Grigas ir Bučka išteisinti. kun. Jakaičio, kuris grūmo sonui buvo pasakyta, kad jis
sirinkimas. Balandžio 29 d
jo pragaru, jei neisią dirbti, permainytų savo raudoną
“Rūtos“ salėje buvo antras lipiną ir jo politiką. Gynė name Joniškio parapijos so priemonės. Buvo daromi pa
“
Šalt.
“
butų nieko nelaimėję, nes, ženklelį ant juodo, nes tas
Vilniaus blaivininkų susi advokatas Povoloekis. Teis džiuje pykstančiosios šalis rapi j onių surašai, bet dva
mas
nuteisė
p.
Raubą
7
die

girdi, ir kun. Jakaitis turįs geriau atsakytų, kaip jo
rinkimas.
rininkas Zajančkauskis taip
peiliais kits kitam grasę.
Pajieškojimas.
noms kalėjimo ir užmokėti
kelis šėrus (akcijas) vienoj ypatai, taip ir jo darbams.
Ypač padidėjusi bažny suorganizuodavo tuos sura
1) Per praeitą susirinki
40 rub. pabaudos.
čios netvarka ir palaidu šus, kad lietuvių pasirody Pajieškau savo draugės dirbtuvėj. Soeijalistai sus Kalbėtojas per kelis kar
mą buvo išrinkti penki ta
Elzbietos Tomušaičiukės; ji tabdę kraujo praliejimą Vo tus kvietė visus prigulėti
rybos nariai, kurie patįs Kun. Auguno su p. Hab- mas, paskyrus Joniškio kle davo labai maža.
Vyskupijos valdytojas, at paeina iš Kauno gub., Ro- kietijos su Prancūzija už prie socijalistų, bet niekas
taip savęs pasiskirstė prie danku byla. Žiežmarių kle bonu kunigą Joną Golovnią.
dermes. Centro valdyba, ga bonas kun. Augimas turėjo Tuojau, pirmą sekmadienį važiavęs į Joniškį pats, iš 3 zalino miestelio, apie aštuo- Moroką, ne dvasiškija, kuri neprisirašė prie kuopos, o
vusi apie tai žinią, atsakė, bylą su p. rfabdanku dėlto, po jo paskyrimo, atėję pas jį tūkstančių parapij onių lie ni metai kaip Amerikoje. “laiminusi“ eiti ir mušties, taippat ir biznio su raudo
jog įstatų punktą apie tary kad kun. Augimas pasakęs Zajančkauskis ir Ivanauskis tuvių terado 49. Tai kur gi Meldžiu ją pačią, ar kas apie bet pasipriešinus socijalis- noms knygelėms nepadarė.
bos rinkimą reikėtų supras jam, TTabdankui: “Tamsta ir ėmę inkalbinėti, kad pa dingo dar tie 40 lietuvių, ku ją žino, pas mane atsišaukti, tams, — tuoj sudrebėjo tų
Jurgis Svirunėlis.
karalysčių
sostai.
nes
turiu
svarbų
reikalą.
Aš
riuos
rado
kunigas
Golovnią
maldoms
te
vartotų
vienų
ti taip, kad pats susirinki su įvairiais niekšais suside
esmi Valerija Statkevičiu- Jeigu jau šiandien dreba Nuo Redakcijos. Jei kas
mas rinktų skyrium pirmi di“. Žemiečių viršininkas lenkų kalbą, kadangi lietu tik viename kampelyje?
ninką, skyrium sekretorių kun. Auguną buvo išteisi vių nesą parapijoje. Vasa Liudininkė Klimaitė aiš kė, o po vyru Kulbienė; ad sostai, bijodami socijalistų, lig šiol dar netikėjo, kad lie
tai vieninkimės, didinkite tuvių socialistai tarnauja
ir t.t., ir patarė išnaujo ta nęs. Žemiečių suvažiavimas rio 6 d. Zajančkauskas vėl kiai pasakė, kad tik tie 49 resas :
rybą rinkti. Kad šį centro tą nusprendimą buvo at tui inkalbinėjęs kunigui lai žmonės turėję drąsybės pa Mrs. Valerija Kulbienė, vietinę kuopą, neklausykit žydams, tai gali lengvai tai
perskaitę šitą ko
inm. Halaburdos, kuris va
32 Edward st.,
valdybos norą išpildžius mainęs ir nuteisęs kun. Au kyti pamaldas lenkiškai, iš sisakyti lietuviais, kiti gi
Clevelan
dina socijalistus bedieviais,
Rochester, N. Y.
siėmęs iš kišenės portmo- bijodami persekiojimų, priVilniaus blaivininkai išrin guną 4 dienoms arešto.
Įsitikinti

respondenciją

iš

po 25 centus kas mėnesis nės už vyrus. Pas mus tan
nes neužgavo”.
Tąda polieistas paėmė
Ir ko tie musų cicilikučiai tai mums išeis kas metas pa kiausiai taip atsitinka, kad
Keli gydytojai bandė at merginą su savim ir atidavė
nepripliauškia! Tik reikia prastų mokesčių į 5 dol. ir musų moterėlės, belaikydagauti vaikui kąlbą, bet ne beprotnamio daktarų prie
stebėties, kad lietuvių vi 10c., o laike mirties gaus po mos “ant stalavonės” po
įstengė, ką lengvai padarė žiūrai. Daktarai visaip ban
suomenė dar vis neišmoksta mirtinę iš S.L.R.K.A. 150 keletą jaunų vyrų, — žiū
“atsargus” mulas.
dė atgauti jos atmintį, bet
panašių kalbėtojų kalbų dol. Tai mums bus vienokia rėk, ima ir įsimyli. Vyras,
buvo be pasekmės. Ta mer
13,000 akrų žemės immi
visai neklausyti. Tai butų mokestis, ne taip kaip kitos sunkiai bedirbdamas ir re
gina yra 5 pėdų ir 7 colių di
grantams.
geriausias prieš juos gink draugijos moka po vieną do tai kada namie būdamas,
dumo, sveria 120 svarų ir
lerį arba po du doleriu mi nei tėmytie netėmyja, kaip
las.
Long Brancb, N. J. Tur- apsirėdžius juodais rūbais
Su jais argumentuoties — rus draugui. Tokiu budu se jam pačiutė su “burdingie
tuolius-filantropas Monteriais
”
ragus
ant
kaktos
au

noms
draugijoms
pasitaiko
tai butų žirnių barstymas į
fiore G. Kabn apskelbė, kad Darrowo byla prasidėjo.
išmokėti pomirtinės už tris gina. Prasideda nuo pantusieną.
jis paskyręs 13,000 savo loc- Los Angeles, Cal. Geg. 24,
keturius draugus per metus. kių, o paskui baigiasi tuom,
nos žemės Amerikos Immi- — Garsaus advokato ir uni
gracijos Paskirstymo Ly jų užtarėjo, Clarence S. Da- MINERSVILLE, PA. O mums daugiau nieko ne kad vaikučiai atsiduria varg
reikės išmokėti, kaip tik 5 namiuose. Šeimyniški ryšiai
gai, kuri tą žemę išdalysian rrovvo byla jau prasidėjo.
Gegužio 12, 13 ir 14 d. šv. dol. ir 10c. metams. Męs tai greitai liuosuojasi ir genda.
ti įvairiems immigrantams, Jis yra kaltinamas už pasi
Pranciškaus lietuvių bažny patariam ir visoms katali Bet tas liūdnas apsireiški
kurie myli ūkę ir pasirišę kėsinimą papirkti jury’es
čioje atsiliko 40 vai. atlaidai. kiškoms draugijoms pasirū mas yra tėmytinas ne tik
čia, Amerikoje, ilgiau apsi teisėjus laike garsios brolių
Žmonių per visas tris dienas pinti įsivesti ligos pašelpą; pas prastus, bet net ir pas
gyventi.
McNamarų bylos už papil
ant pamaldų buvo prisigru- taip susitvarkę daug drū taip vadinamus apšviestuTa žemė atsiranda Daven- dytas įvairias piktadarys
dus pilna bažnytėlė. Išpa čiau gyvuotų.
nus (kaip jie save vadina,
porto (N. J.) miestelio ap tes.
žinties iškalusyta 740 asme
Poq. gyventojas “civilizuotus”). Čia gal de
linkinėse ir deranti kaip Valstijos prokuroras Frenų. Vietiniam kleb. kun. J.
dasi dar net blogiau, negu
ūkei, taip ir pramonei. Taip derick’as turi svarbius do
Dumčiui pagelbon atvyko
pas “prastus”. Yra pas mus
pat girių esą ten nemažai. kumentus, kuriais jis tikisi
MERIDEN, CONN.
kun. V. Vizgirda iš Wilkesmoterėlių, kurios, atsiskyrė
Gelžkeliai prieiną iš visų tikrai apkaltinti Darrową.
Barre, kun. V. Dargis, kun. Pastaru laiku čia susitvė su vyrais, gyvena iš karto
pusių.
Gi pastarasis skelbiasi, kad
Kutas iš Mahanov Citv, rė Lietuvių Politiškas Kliu su keliais, ir juos vadina sa
“Speaker’is” mokino kon- jis nieko nepapirko ir tik
kun. J. Kassakaitis iš Free- bas, kurio tikslas supažin vo gentimis, arba tankiau
rai nesąs tame kaltas.
gresmonus etikėtos.
land’o, kun. Taškunas iš dinti lietuvius su politika ir siai “burdingieriais”.
Washington, D. C. Geg.
Shenandoah, kun. P. Gudai parūpinti pilietiškas popie Taigi ne sykį sau manai:
23. — Svarstant Panamos
tis iš Coaldale, kun. V. Var ras. Buvo kalbama kad bus tai tau ir civilizacija! Seno
kanalo bilių kongreso bute
nagiris iš Brooklyn’o, kun. nepartiviškas; bet dabar vėje vyrai turėdavo po ke
pasidarė didelė maišatis.
Staknevičia iš Newark’o, jau pasirodė pirmutiniai žje lias moteris, o dabar moteris
Mat visi kongresmonai tuo 5 Albanai skelbia karą.
kun. Žindžius iš Elizabeth, dai jo politikos.
turi po kelis vyrus... Sa
Čia yra abidvi caro Nikai ojaus Il-ro dukterįs; Olga, labai buvo užinteresuoti, Salonika, Turkija. Geg. 23.
N. J., kun. Maloseckis iš
Štai 12 d. geg. parengė kau, svietas pradeda viršun
taip kad visi susigrūdo prie — Albanijoj kįla didelis ju
Readingo ir kun. Gazdzek prakalbas. Pakvietė kalbė kojomis virsti.
po kairei, 17 metų ir Titiana 15 metų.
vietinis lenkų.
toją, kaipo politikos žinovą,
Brooklyne yra diktas bū Caras mėgsta matyti jąs kariškoj uniformoj, todėl speaker’io Clark’o sakyklos. dėjimas prieš turkus. Ofi
Pamokslus sakė šie kuni Šaltį iš Brooklyn’o, N. Y. rys merginų ir pusėtino am jis paskyrė jąs pulkininkėmis; vyresnė ją, Olgą, Eliza- Gi kas svarbiausia, kad dau cialiai likosi paskelbta, kad
gai: Taškunas, Gudaitis, Na tas “oratorius” kad dro žiaus jau sulaukusių, — na, betgrado huzarų, o jaunesnėj ą, Titinaą, — šaulių pulko. gumas kongresmonų da-gi ir albanai stropiai organizuo
cigarus rūkė.
Kasakaitis, Staknevičia ir žė tai drožė, tik jau žinoma ir nėra vyrų apsivedimui, o
jasi ir yra pasirengę pradėti
Speakeris prieš turkus karą už savo
Varnagiris.
ne apie pilietystės reikalus, musų moterėlės turi savuo tuom keliu siunčiami pini mą, kaip rašo kun. X. “Lie Neiškentęs
Clark’as, pokštelėjo į stalą liuosybę. Prištinoj likosi ap
Ant paskutinių mišparų ale apie socializmą. Pirmiau sius vyrus ir dar daugiau
tuvos” No. 20. Mums lietu ir prabylo:
gai
ilgo
laiko
reikalauja,
kol
buvo daugiausia žmonių pri šia išniekinęs kapitalistus, gauna.
viams stinga kulturiškumo. “Jus visi žinote, kad lai skelbta generališka albanų
į tikras rankas patenka.
sigrūdę. Tuoj po mišparų linkėjo kad jie visi gautų
Na, ir ką-gi jus ant to pa
J. R. Ta kulturiškumo stoka ir ke sesijų nereikia grumties mobilizacija, kad stotų į ka
buvo graži procesija su ŠŠ. proto sumišimą. (Tikras ci- sakysit ?
rą su turkais.
“Liet.” yra priežastimi vaidų musų prie pirmininko stalo. Taip
Šiaučius Jurgis.
Sakramentu, giesme “Gar ciliškas kerštas—Red.). Pas
parapijose, ji ardo gerus san gi gerai žinote, kad kongre Konstantinopolio valdžia
bė ir šlovė” ir “Te Deum kui kėlė į padanges socija“Liet.”
tikius tarp klebono ir para so bute yra tiesos, kurios tuo labai susirupinus. Dide
laudamus”. Barstymas gė lizmą ir taip augštai iškėlė
DONORĄ, PA.
pijiečių, ji pamato krislą ar draudžia rūkymą. Ir tai tu lė turkų armijos dalis jau
lių, kareivių draugija ir tą savo mokslą, (net turi nu
likosi pasiųsta iš Konstan
Gražus tai miestelis. Gy timo akyje, o nepastebės rėtų būti užlaikoma. — Gi
CHICAGO, ILL.
mergaičių skaitlingas būre sijuokti) buk akliausias citinopolio į Prištiną. Turki
rąsto savo akyje. Ta kultu
lis gražiai baltai pasirėdžiu cilukutis visada gali “sukri Jonas Daukšas, gyvenąs ventojų devyni tik tūkstan riškumo stoka ir gimdo mu norėdami ką-nors kalbėti, jos padėjimas tikrai blogas.
sių ir kunigai darė labai tikuoti” mokyčiausią profe po No. 1980 Canalport avė., čiai. Keturios katalikiškos sų visuomenėje doriškus pirma turite tai pasivelyti
malonų įspūdį.
sorių. Kalbėjo ilgai. Bet parsinešęs iš kažin-kur nuo bažnyčios puikiai puošia šį bankrutus (kun. X žodžiai) pas pirmininką — ne dėlto, H Amundaenas keliaus
Taip-gi prieš porą dienų naudingo nieko nepasakė. gelžkelio “torpedą”, kas miestą. Tečiau nekuriu gy a la Gadeikis iš vienos pusės kad aš tai geisčiau, — bet pas Šiaurinį Polių. Norvegi
jos kapitonas Amundsenas,
prieš atlaidus buvo iškil Ant galo prisidengdamas yra vartojama prie signalų, ventojų tikrai šlykštus pa ir a la “Keleivis” su “Ko kad išvengti betvarkės”.
Kongresmonai tuo nei kuris neseniai apsiskelbė at
mingos laidotuvės. Vieną satira aiškino, kad kunigai norėjo tą blėkę su vynia ati sielgimai visai nedabina šio va” iš kitos pusės.
truputį
neįsižeidė,
tik radęs Pietinį Poliusą, dabar
rytmetį apie septintą vai. pasižaboją darbininką į dan daryti ir pažiūrėti kas tenai gražaus kampelio, tik jį ter
Gineits. Clark’ui užbaigus kalbą, vėl skelbiasi, kad apie kovo
šia.
Širdis
dvigubai
labiau
susirėmė darbininkai su gų joją. Bet matydamas; yra. Bet dynamitas užgau
smarkiai nuplojo rankomis. ar balandžio mėnesius 1913
valstijos policmonais, kurie kad daugumas publikos su tas susprogo ir tas “torpe skauda, kad tokie žmonės—
vedė skebus prie darbo ir kilo ir pradėjo eiti per duris, das’ jo dešinės rankos nykš žvėrįs priklauso prie lietu Baltimore, Md. Gegužio Kas sako, kad tik lietuvių m., jis pradėsiąs iš San
vienam lietuviui, jaunam užčiaupė burną, tiktai ant tį nutraukė ir antrą ranką vių tautos. Kalbu čia apie 13 d. mirė Domininkas Plet- draugijos nesupranta “pa- Francisco, Cal., savo expediciją pas Šiaurinį Poliusą.
vyrukui, pataikė kulka į vi galo pasakė, kad butų pa labai nudegino. Likosi nu Antaną Silvenį, lietuvį, ku kauskas amžiaus 29 metų, liamentariškos” tvarkos?
ris,
būdamas
Lietuvoje
jau
nevedęs.
Iš
Kauno
guberni

durius ir už poros valandų kalbėjęs daugiau, bet kad gabentas į County Hospital,
H Kunigaikštis nubaus
Sufragistės prieš Angliją.
pasimirė, ant laidotuvių bu ne visiems galima kalbėt ką kur dabar gaus valandą lai penkioliką metų pačiuotas, jos, Amerikoje gyveno apie
Mihvaukee, Wis. Geg. 23. tas. Londone likosi nubaus
vo apie 3,000 žmonių, visų jis norįs.
ko pagulėti už savo neatsar apsivedė antrąsyk. A. a. 15 metų, pirmiau gyveno
kun. V. Paukšto davė jam Philadelphia, Pa., užsiimda — Čia laikė savo konferen tas už per greitą važiavimą
tautų buvo draugijos, benai Taipgi trįs merginos su gumą.
automobilium Westminsteliūdną maršą griežė iš namų dainavo keletą dainelių. Su Ant 17-tos ir Mechanic šliubą. Antanas Silvenis pa- vo piešimu paveikslų, Bal- ciją Mississippi Valley su- rio kunigaikštis. Jis turėjo
fragisčių draugija, daugiau
į bažnyčią ir į kapines.
dainavo gerai.
gatvių lietuviai Jasevičiai, eina iš Kaimo rėd., Viduk- timorėje taipgi tuom pačiu
užsimokėti 30 šilingų arba
Dar vienas atsitikimas. Ant galo išėjo pora vaiki tėvas ir motina išėjo į dar lių par. Jojo suvedžiota mo darbu užsiimdavo. Laidotu sia Chieagietės, kame likosi atsėdėti 7 dienas kalėjimo.
priimta rezuliucija prieš
Vienoj karčiamoj buvo gin nų sulošti kokį tai monolo bą, o paliko namie tris vai teris, Rozalija Jankauskiu- vės atsibuvo 15 d. Gegužio
Anglijos valdžią, kam ji taip Teismo nuosprendį susi
čai tarp septynių bedievių gą. Lošimas buvo taip pras kus: vyriausis 9 metų, o ma tė, paeina iš Suvalkų rėd. su visomis Katalikų Bažny
žiauriai baudžiant Anglijos rinkusieji pasveikino su di
ir vienas buvo geras katali tas, kad nevertas nei minė žasis 3-jų; vaikai būdami be Kuomet išėjo aikštėn Silve- čios aepigomis. Klebonas J.
Lietuvninkas atlaikęs šv. tvarką ardančias sufragis- deliu entuzijazmu.
kas. Ginčai buvo už tikėji ti.
pašalinės priežiūros, maža nio niekšystė, buvo manoma
tes moteris. Rezoliucijo;
T Londone sustraikavo do
mą. Ir tas vienas žmogus Daugumos atkreipė atidą sis vaikas kur radęs briežiu- paduoti jis policijai, bet pa mišias, pasakė pamokslą ir
šaukiama
amerikietes
supalydėjo
ant
kapų.
kų darbininkai. Prie strai
katalikas pergalėjo septynis tvarkos vedėjai; vienas per kų į lovą įlipęs ir braižė; jutęs suskubo pabėgti, pali
fragistes nieko nesipirkti, kierių prisidėjo jau apie
Kas
norėtų
apie
jį
plačiau
kęs
Donoroj
nelaimingą
mo

šliuptamius, tai tie iš piktu statytoj as buvo vietinis ci taip besibovydamas uždegė
kas yra padaryta Anglijoj, 100,000 darbininkų. Angli
mo vienas kirto su kirviu cilikučių organizatorius, gi lovą ir patsai save. Kaimy terėlę su dvejetu mažų kū sužinoti tegul kreipiasi pas
ypač kurios važinėja po Eu jos pramonijai gręsia dide
jam per galvą ir tas vargšas antras vedėjas prisikimšęs nai išgirdę vaikų rėksmą in- dikių. Gal šis niekšas atsi graborių 511 S. Paca st.,
ropą ir ten tankiai perkasi lis pavojus. Visuose portuoturėjo persiskirti su šiuo cicilikų organo “Kovos” bėgę grinčion lovą ir vaiko lankys kur-kitur ir panorės Baltimore, Md.
J. Grebliauckas. sau brangius rubus.
se stovi laivai su neiškraatopasauliu už tikėjimą. O tie pilnus kišenius, prisisegęs drabužius užgesė; bet vai trečią sykį apsivesti, taigi
“
Žv.
”
visi suimti ir nugabenti į S. L. R. K. A. ženklelį bė kas labai apdegė pilvą ir žinokite, jog jam vieta už
Bryanas ne kandidatas? mis prekėmis.
grotelių.
Liūdnas
atsitiki

Pottsvillės kalėjimą. Dabar giojo po salę ant galų pirš krutinę. Nuvežtas į Šv. An
Minneapolis, Minn. Gėg. T Londono dienraštis ‘Exgirdėjau kad šeši jau paleis tų. Maniau sau, kad tai kok tano ligonbutį, už šešių va mas, tečiaus nepirmiena
22. — Senas demokratų par press’ garsina, kad Anglijos
ti. Buvo teismas ir tuos pa- sai cicįlikutis per klaidą pri landų mirė. — Atsargiau, Amerikoje. Tai “Keleivių” f....................... 1
tijos vadas, kuris jau kelis valdžia žada padidinti pini
liuosavo, tik tą vieną dar sisegė vietoje raudono guzi- motinos, palikdamos savo ir Kovų” išperos, tai vaisiai IŠ AMERIKOS.
khrtus kandidatavo ant Su gų sumą skiriamą laivyno
paliko, kurs su kirviu kirto. ko, S.L.R.K.A. ženklelį. Bet vaikus!
A. Booben. prakalbų laikytų tokių povienytų Valstijų prezidento padininimui, kadangi Vo
nų-niekabilių, kaip Šešto
Mat šliuptarniai rinko au vėliau sužinojau, kad tai
“V. L.”
O <3
ir nei karto nebuvo išrinktu, kietija laivyno reikalams pa
kas, Šliupas, Antonovas,
kas iš visų savo cicilikučių yra A. S. kuris yra 84 kuo
čia laikydamas kalbą viešai skyrė beveik $15,000,000.
Bagočius ir visa eilė kitų Mulas įspyrė — prakalbėjo. užsigynė kandidatūros šiuo Laivyno reikalams valdžia
ir samdė advokatą kad, pa- pos išrinktas už delegatą į
AMSTERDAM, N. Y.
nepraustburnių, tai galop Philadelphia, Pa. Geg. 22. metiniuose prezidento rinki žada panaudoti suspenduo
liuosuoti tokius razbainin- busiantį S.L.R.K.A. seimą.
Vedusių lietuvių čia yra musų “kliubų” numylėti — Septynių metų vaikas, muose. Tečiau daugumos
kus.
Geistina butų žinoti, ką tas
tus perviršius nuo Lloyd
žmogelis nuveiks seime la 100, nevedusių 150, o mergi vaikai. Donores piliečių Micheal Lozika, neseniai nuomonė yra ta, kad Brya George’o turtų. Bus tuojaus
Parapijoms.
nų 475. Nors vyrui išpuola kliubas manding veikiai pri- kur tai krito ir nuo susikrė- nas kitaip mąsto negu kal
bui Susivienijimo?
statoma du drednatu.
po 3 merginas, bet už jas pcrės daugiau panašių Sil- timo pražudė savo kalbą ar ba.
A.
K
—
šis.
POQUONOCK, CONN.
tarp vyrų būva ir muštynės, venių, kurie nesidrovės ves bent kokį balsą. Gi šiomis
T Užsidarė iki rudenio
do.

Iš Visur.

Pas mus ant farmų pra
sidėjo darbai, bet žmonelių
daugiau vaikštinėja be dar
bo negu žiemos laiku, o kas
labiausia vargina darbinin
kus ir darbdavius tai nuola
tinis lietus. Negali gerai įdirbti žemės, o ir rasoda ne
gerai auga, nėra šilumos.
(Tik ir nešalta.—Red.).
Musų 45-ta S.L.R.K.A.
kuopa geg. 12 dieną turėjo
susirinkimą ir nutarė tarp

BROOKLYN, N. Y.

Nežinau, kaip kitur, bet
čia pas mus Brooklvne pas
taruoju laiku įsiviešpatavo
gana blogas ir peiktinas pa
protys pačiuotiems skirties.
Taip dabar pas mus išrodo,
kad skiriamasi ne iš prie
žasties kokių blogų šeimy
niškų aplinkybių, bet lyg
dėl kokios mados. Neesu aš
užtarėju arba apgynėju vy
turėti pašalpą ligoje. rų, bet išrodo, kad čia tanreikalui bus mr karna I kiaušiai

i

kaip girioj tarp ožių besi
varžant už pataites.
Darbai čia eina blogai,
dirba 3—4 dienas savaitėj.
Iš kitur pribuvusiam dar
bas sunku gauti.
Yra čia bažnyčia. Draugi
jos yra šios: Šv. Kazimiero,
Šv. Juozapo, Šv. Jurgio, Šv.
Antano, Giedorių Dukterų
Marijos. Verteivių yra ma
žai; net saliunistų yra nus
kurusių. Yra čia vienas, ku
ris pinigus siunčia į Lietu
vą, bet žmonės rugoja,

ti net po penkias pačias. Donoroje yra jau keletas kliubiečių atsisveikinusių su
kataliko pareigomis. Ar tik
nepasielgs ir jie kada, kaip
Silvenis. Tštikro, tie musų
kliubai tai bomų ir girtuok
lių lizdai. Policija turėtų į
tai įsikišti ir visiems kliubams, panašiems Donoros
kliubui, užkalti duris. Už
tikrinu, jog daug mažiau te
butų tokiu Silvenų, daug
mažiau tebut^^i||zofuoįančių su
tikėji-

dienomis tas pats vaikas iš
bėgo į lauką bovyties, kur
ganėsi mulai. Lozikutis be
sibovydamas nejučiomis pri
siartino prie mulo, kuris
smarkiai į jį spyrė ir pati
motina tai pamatė, kaip jos
nebylis vaikas, mulo įspir
tas, išlėkė į orą. Motina
greitai bėgo artyn, manyda
ma, kad jos sūnūs bus jau
negyvas, kaip štai vaikas
pasikėlė nuo žemės ir bėgdamas prie motinos prabylo:
“Nesirūpink, mama. ma-

Pametė pati save.
Nevv York, N. Y. Geg. 22.
— Ant Broadvvay ir 35-tos
gatvės priėjo prie policisto
jauna moteriškė ir pasisa
kė, kad ji esanti pasiklydu
si.
“Tai niekis, aš veikiai tai
pataisysiu”, atsakė policistas. “Kur jus gyvenat?”
“Aš nežinau”, atsakė
mergina, “aš nežinau nei
kas aš esmi, nei kokioje vietoje as visai
nau

Vokietijos reištag’o (par
liamento) sesijos. Paskuti
nė sesija, prieš uždarysiant,
buvo nepaprastai triukš
minga. Triukšmo priežas
tim buvo smarkus socialistų
užsipuolimas ant vokiečių
kaizerio. Dr. Ledebour, so
cialistas, taip smarkiai pla
kė kaizerio kailį už nerei
kalingus kaizerio pliauški
mus politikos reikaluose,
kad net pasiūlijo vokiečiams

DRAUGAM
Į

Milerio būdą gydymo ir velijo Tėvo Kazimiero Kapucino
P. Brisbane nėra bedie Užteko jam vien tik kunigo apie
Pasilieka santykiai tarp akis ant tikrai tautinės,
man kuo greičiausia pasitraukt, nes,
girdi, vis viena — ar vėliau ar anks
Dievo muzikantą ir kunigą nuosavios, gerai harmoni viu. Bedievius jis vadina ne maldą.
Misijų programas.
čiau išeis viskas į aikštę, — bus skan
JHE FRIEND)
Tokius paliepimus savo dalas.
;arnaičią. Šitie santykiai zuotos muzikos. Šitoje dir mandagiu vardu, vadina
Gegužio 25 d. prasidėjo
Išklausęs visko atsidėjęs, ką D-ras
Katalikiškas Laikraštis
leveik visose parapijose voje vargonininkams reikia juos tiesiok kvailiais. Štai testamente gali išduoti vien Martišius
man sakė aš tuojaus nuėjau misija New Yorke, o baigsis
Pašvęstas Amerikos Lietuvių
Millerį, reikalaudamas paaiškini
šiomis dienomis jaunas vai giliai tikintis katalikas, ma pas
yra kuomaloniausi. Pasitai lavinties ir darbuoties.
mo. Jis man — į mane nei nežiūrėda 2 d. birželio. Gi birželio 8 d.
Katalikų Reikalams.
ko nesusipratimą — tai tie Gabumą lavinimas, nenu- kinas meldė p. Brisbane’o tąs savo niekybę pilname mas — atsakė: “gaila, kad aš Tamistai bus pradžia misijos New
— Organas 8. L. R. K. A. —
apie tai seniau nesakiau’’.
Aš nuo jo tuojaus pareikalavau su
Beina iš Wilkes-Barre, Pa., kas sa — bet kaltybė pasirodo iš ilstąs darbas, geras noras, patarimo. Dalykas štai ka jos nuogume ir atjaučiąs
grąžinimo pinigą ir užmokėjimo visą Britaine, o užsibaigs 16 d.
me.
Vaikinas
turi
draugą
karštai
prasmę
šią
šventraš

abieją pusią.
ketvirtadienis.
tikras bažnytinės ir savo
išlaidžią, o taip-gi atlyginimo už suvy- birž. Birželio 19 d.
vakare
liojimą ir nustojimą valdžios vietos.
Visas korespondencijas, raštus,
bedievį,
mėgstantį
daug
kal

čio
žodžią:
“
Ne
mums,
ne
sios
pasaulinės
muzikos
pa

Beveik visose parapijose
dienų mi
Pareikalavau iš viso £7000.
Jis man prasidės keturii?
pinigus už prenumeratą, darbus
bėti apie tikėjimo reikalus minus, bet Tavo vardui tai prižadėjo užmokėt, sugrįžus kuni
ar apgarsinimus visada reikia vargonininkas vaidina rolę mylėjimas ir sąžiningumas
sija
Hartforde.
Laike
misi
gaikščiui Manchester iš Indijos.
Aš
siųsti šiuo adresu:
kaip ir kokio pasiuntinio — toks privalo būti vargo ir dar daugiau pasijuokti iš duok garbę!”
jam tada pasakiau, kad man ne priža jų tvarka bus tokia kaip vi
dą, bet atlyginimo reikia ir, kad aš be
Reikia atsiminti,
jog jo
klebono: nuneša laiškus į nininką obalsis. Į tat Var žmonių tikybinią jausmą
(Millerio) žinau, kaip kunig. Man sur: vienas pamokslas
ryt
“DRAUGAS”
surasti ir — į teismą patrauk
krasą, pašaukia reikalingą gonininką Sąjunga privalė Tarp kitą dalyką bedievis Strindberg, atsiradęs ant chester
metį po šv. Mišių, o du va
ti.
314[E. Market St.
Wllkes-Barre, Pa. žmogą, nuvažiuoja į kitą tą atkreipti stropiau savo pasakė vaikinui šitokį daik augščiausioj o savo garbės
Byla jau paduota teisman High
of Justice. Mano bylą veda du karais. Kur misija tęsis per
tą: “Ką tik padarei, visa laipsnio, pamatė, jog tikroji Court
miestą su klebono reikalu, domą.
žymiausi advokatai Londone.
Kiek aštuonias dienas, išpažintis
Redakcija pasilieka sau teisę
girdėjau, advokatai kunig. Manchester,
dos
atsimeni.
Žinai,
kad
bu

tiesa
šviečia
vien
tik
katali

ir
t.t.
—
bet
tie
daiktai
yra
taisyti, trumpinti arba atmesti vi
persiskaitę mano su kunig. ir Milleriu prasidės trecios dienos
va
kontraktą šaukia maniškius vadintus:
sus prisiunčiamus raštus.
lengvi, ir už juos nei vienas Šelpkime mokslus einan vai gyvas vakar, užvakar ir ką bažnyčioje, ir priėmė ka siūlą
kare, t.y. utaminkais.
pemiai.Jeigu tad butum bu taliką tikėjimą pirm 20 me dalui. £5000, kad užbėgt už akią skan
Laikas ir vieta raštų talpinimo vargonininkas
nepyksta.
čius.
Skandalas.
pridera nuo redakcijos.
vęs gyvas pirmneg atėjai tą. Tikėjimo priedermes at
Piktumas
gali
atsirasti
tik
Atmestieji rankraščiai nėra grą
Savaitraštis
“Truth’’ 24 d. Balan
tada, kad kunigo tarnaitė, Niekas neabejoja, jog pri ant šios žemės, tai atsimin likinėjo kuoištikimiausiai džio š. m. štai ką rašo apie kunigaikš PROTOKOLAS 15—16.
žinami redakcijos lėšomis.
čio išgydymą ‘ ‘ džiovos ’ ’.
“ Truth ’ ’,
Rašyti reikia tik ant vieno pus neesant klebono namie pri augančioje kartoje randasi tum tai, ar ne taip?
Jeigu iki savo mirčiai.
čia turiu pridurti, (Teisybė) yra laik
lapio, paliekant plačius tarpus
nemažas skaitlius tikrą ta tikiesi gyventi, kitam gvve
raštis, paskirtas išrodymui visokią Pagelbinės Sąjungos Lietu
tarp eilučių. Popieros nėra ko gai mena vargonininkui, kad to lentą, galinčią būti labai
suktybią, kokios yra praktikuojamos
viams
Emigrantams,
nime, tai vis šitą žinotum ir
po Londoną ir visą Angliją išnaudo
lėtiem, nes korespondentams ir mažo patarnavimo neatli
Apgavinga Sanatorija.
jant gerą širdį žmonią.
naudingais
tautai,
mokslui
Pa.,
Balandžio
ir Ge
bendradarbiams rašant ant abie ko.
apie* kitą gyvenimą”.
Straipsnis užvardintas
“A ducal
“
Birutės
”
No.
19
p.
K
jų pusių, da-gi smulkiomis raidė
gužio m. 1912 m.
consumption eure ’ ’ reiškia — ‘ ‘ Kuni
Nepratęs prie ginčą vai
Antra vertus, kunigo tar ir visuomenei. Bet neretai
mis, redakcijai labai dažnai pri
gaikščio džiovos gydymas ’ ’, kuris suPilėnas
aprašo
savo
dalvva
trumpintoj formoj štai ką reiškia:
sieina perrašinėti atsiųstus raštus. naitei pikta, kad vargoni talentai negali atsakomai iš kinas nežino, ką į tokią kal
vimą
d-ro
O.
F.
Miller
’
io
“Nuo nekurio laiko’’, sako redakto
1, Mitingas likosi atida
siplėtoti,
nes
nėra
už
ką
Norint, kad raštas tilptų arti ninkas neužlaiko
bą atsakyti. Tai-gi atsako
atsako
rius, “aš troškau žingeidumo, dėlei iš
prigavingoje
senatorijoje,
miausiame numeryje, rankraštis
girsti arba susipažinti su tūlo ameri rytas per prezid. kun. J. J.
jiems
baigti
augštesną
už jį redaktorius. Pirmu
mai bažnyčios skalbinią. Ne
pristatyti spaustuvėn ne
kiečio O. E. Miller’io gydymo budu,
vadinamoje “Spring G rovė praktikuojamo
Protokolas pers
mokslą.
Europos
ir
Ameri

šioje šalyje... Mokestis Kaulakį.
čiausiai — rašo p. Brisbane
kaip 9 valandą išryto antra- kas kitas, kaip tik tarnaitė
už išgydymą nuo 3 ginėją iki 50 ginėją kaitytas ir vienbalsiai pri
House
”
,
Londne.
Sanatori
dieryje (utarninke).
visus uždangalus ant alto kos įvairios mokslo draugi — nėra tokio žmogaus, kur joje buvo gydomi ligoniai per savaitę. Yra čia daktarai ir seserįs... Apie du metu atgal * ‘ Times ’e ’ ’
rių, albas, korporalus ir ki jos: “Žiburėlis”, “Motinė sai galėtą būti pavadintas nuo džiovos, bet tokiu bu buvo apie tai rašytas ilgos straipsnis, imtas.
2, Atstovės Z. Baranaus
išgiriantis Miller’io metodą,
tokius baltinius skalbia ir, lė”, “Parama”, “Aušra” ir ateistu-bedieviu. Tariamas du, kaip garsus Collins’o žinoma,
kurį tikrai išgydanti sergančius džio
kienės
raportas priimtas.
Todėl kunig. Manchester ir patro
žinoma, pamačius, kad tie kitos, šelpia kiek gali, ne bedievis tai toks žmogus, Institutas gydydavo žmones va.
nuojąs
tą
Sanatoriją.
Vienok
neseniai
baltiniai neturi atsakomos turtingus moksleivius. Bet kursai sako, kad Dievo nėra. iš visą ligą. Žemiau paduo ‘ ‘ Truth ’ ’ redakcijoj buvo keli Mi Atkeliavo į portą šios ypa
’io ligoniai ir skundėsi, kad Miller’s tos: Marijona Ražinskiutė,
priežiūros (užtiesti nege talentuoti moksleiviai nere Tiesą kalbant, bedievis pats dame beveik visą p. Pilėno ller
būdas gydymo ne kas kitas, kaip priir pinigą vyliojimas.
Vėliaus pas tėvą, Seltzer City, Pa.;
rai, sutermenti greitai, su tai nesikakina vien pinigine save pasidaro dievu. Jo die raštelį, pataisydami tik kal gavystė
Amerikos gydytoją susivienyjimas at Elena Ignaičioniutė, 1323 S.
savo išleidimą, kuriame aprašo
plėšyti per neatsargą varto pašalpa. Jie trokšta dar to vas— tai jo paties nuomo bą ir rašybą. Priduriame, siuntęs
visą Miller’io gyvenimą ir jo gydymo Front st., Phila., Pa.;
Ona
kią
daiktą,
kurie
su
jais
ga-|
nės
.
Bedievis
—
tai
tik
pajimą
ir
t.t.),
pasako
vargo
būdą. “Ant mano laimės’’ — tęsia to
jog
minimas
raštelyje
d-ras
Apie vargonininkus.
4614
redaktorius “Truth” — “taip Miliutė, pas pusbrolį,
nininkui tiesą į akis. Tuo lėtą pasilikti ilgesnį laiką, siputėlis, kuriam rodosi, Martišius mokinosi kitados liau
pasitaikė, kad dabar galiu tikrą teisy
P. Konstantinas “Katali met dudlaužio (toksai dau trokšta tokią daiktą, be ku kad jis gali išaiškinti pats
bę apie Miller’io metodą pasakyti: Wood st., Chieago, III.; Ona
kas, be abejonės, bus — jam pačiam ir Liaudanskienė, su duktere,
jau
dabar
nebegvvuojančiake” vis dar judina pradėtą giausiai skundžiasi ant savo rią nei vienas apšviestas viską ir viską pats sau pasi
kandidatams ligoniams į Sanatoriją —
me Ruskino universitete, ne ant naudos.”
pas vyrą, 625 Standard st.,
“Drauge”
vargonininką padėjimo) majestotas /tam žmogus kasdieniniame gy daryti.
“Atsitiko proga — sako redaktorius
tokiu budu: Pirmą balandžio iš ryto Racine, Wis.; Domicėlė Surklausimą. Tečiau šitą klau pa užgautas, ir dudlaužis venime negali apsieiti. Jie
Proto išlavinimu bedievis toli nuo Chieago, o p. K. Pi —
atėjo
į “Truth” redakciją Miller’io
simą galima išrišti keliais skundžiasi viešai, kad tar reikalauja mokslo knygą, yra lygus mažam kūdikiui lėnas buvo vertėju Londono Instituto sekretorius ir norėjo žinot — blienė, su dukterims, sušelp
teisybė, kad redaktorius ketinąs sa ta pinigiškai, 1014 Parnev
žodžiais. Pirmučiausiai, nie naitė kišasi ne į savo reika kurios ją mokslo tardymuo kursai neįstengia dar vaikš teismuose (tai buvo toji val ar
vo laikraštyje talpinti straipsnį apie
’io būdą gydymo!
Redaktorius st., Mason City, Iowa; Sta
kas nesiginčys, jog vargoni lus, mini net apie neesančią se butą visados po ranka, iš čioti, bet jau stumia šalin diškoji vieta, nuo kurios p Miller
jam atsakė, kad taip.
Pilėnas
atsisakė,
kad
už

Racevičia, 2816
ninkai privalo būti atsako tarnaičią tiraniją. Tuo tar kurią jie galėtą bent kada motinos ranką. Įsisenėjęs
Sekretorius tuojaus išbėgo ir neužil nislovas
go
uždusęs
atbėga
pats
Miller
’
is
ir
se

Cantivell st., Phila., Pa.; An
mai išlavinti savo profesij o pu, jeigu vargonininkas už semti reikalingas sau žinias. bedievis, kuriam smagu ty- imti užveizdėtojo vietą sa serą užveizdėtoja Miss Parsons.
Išeina, kad prieš porą dieną Sanato tanina Skiriaučiutė, pas gi
je. Vadinasi, privalo gerai laikytą altorius atsakoma- Vienu svarbiausiąją moks čioties iš tikybiniu jausmu, natorijoje). Apie p. Pilėną rijos
gaspadorystos užveizda p. K. Pi
dar
galima
pasakyti,
kad
tai
1250 Pluels st.,
lėnas vietą apleidęs ir grąsinęs kuni mines,
pažinti bažnytinę muziką, me svarume, geriau paguo- lo veikalą, be kurio nei vie yra doriškai lygus žmogui,
gaikščiui ir jį teisman paduot, gal, gir
nėra
jo
tikra
pavardė
ir
kad,
Scranton,
Pa.; Mikolas Kaatsakomai groti vargonais dotą bažnytines drapanas, nas tikrai apšviestas žmo turinčiam smagumą užsi
di ir redakcijoj “Truth” buvęs, jeigu
taip, tai Miller’is melsčiąs redaktoriaus napinskas, jam darbas
pa
ir priderančiai vesti bažny nei tariamąją barnią nei gus negali apsieiti, yra “Ca- puldinėjime ant artimo mo nebūdamas kataliku (jis yra —
visam kam, ką anas nebūtą pasakęs
rūpinta, 1622 So. Front st.,
tinį chorą. Bažnytinė muzi viešą papiktinimą nebūtą. tholic Encyclopedia”. Štai tinos. Save paguodojąs vy liuteronas), tečiau kokį lai apie Sanatoriją — netikėt.
Taip-gi
Miller
’
is
pats
apie
save
pa

ką priderėjo į komitetą lie
Phila., Pa.; Ona Skrobliutė,
ka nėra būtinai tokia, kokią
Vargonininkams nereikia vienas prakilnesni!? vieno ras apsieina su žmogaus ti tuviu Rvmo-kataliku para pasakojo.
Jis savo gydymo būdą jau bandąs pas pusbrolį, 3321
Auburn
pasitaiko girdėti bažnyčio nieko daugiau, kaip tik tu Europos universiteto stu kėjimu taip, kaip apsieitu
per suviršum 12 metą. Viešai pradėjęs
pijos
Londone.
avė.,
Chieago,
III.,
Uršulė
džiovą gydyti Spalio mėnesyj 1907 m
je. Bažnyčiose neretai gali rėti atsakomą išlavinimą sa dentas trokšta įgyti šitą su geru vardu žmogaus tėvo
“Lincoln Park Hospital” — Chieago
Štai p. P. laiškas “Biru vėliaus “Chieago Union Hospital” ir Račienė, su vaikais paliuoma išgirsti tokių melodijų, vo profesijoje, mylėti ją iš veikalą per “Motinėlę”. Iš- arba motinos,
gyrėsi savo pasekme. Tuotarpu redak suota; Kostancija Glovičietės” redakcijai:
kokioms negali būti vietos
tiesą,
Motinėlė
gavo
tą
Bedievis
sako,
kad
jeigu
torius “Truth” Milleriui pasakė, kad
visos širdies, vesti chorą at
Londonas, 29 d. Balandžio, 1912. jis apie tą pasisekimą žinąs: buvęs 51 nė, su
dukterimis, duotas
Dievo namuose. Leonard’o, sakomai ir sąžiningai atliki veikalą numažinta kaina atsimeni> ką darei vakar ir Man
pusėtinai prastai išėjo su ku ligonis; 39 tuojaus mirę, 3 vėliaus pa
nigaikščio
Manchester
Sanatorija, simirė, o kitus mirštančius parsiuntę $1.00 ir maistas, išsiųsta P.
Battman’o, Rosetvicg’o ir
nėti savo priedermes — o (už 60 dol.) —- bet tuos pini- pernįaį, ^aį atsįmįntum, ką Spring Grove House, Isleworth, Middle- namon iš ligonbučią. Miller’is tat at O. 156 Somerset, Pa.; Vin
kitokią Amerikos kompozi
Anglijoj. Štai dalykas kame. Ne sakė, kad tai “viskas melas”.
Mi
pamatysime, kad juos mylės gus reikia surinkti, pirmneg įavo dūšia jautė kuomet sex,
noriu nei pridėt nei nuimt, o tik pa ller’is į Londoną atkeliavo 1908 me cas Kvietkauskas, pas dėdę,
torių mišios neturi savyje
dalyką faktais, kaip išėjo. Lap tais. Iš Londono nukeliavo Paryžiun,
ir pagerbs ir žmonės ir kle reikalas bus išsiųstas į Eu- jar nebuvo susijungus su aiškint
kričio mėnesyje 1910 m. atkeliavo čia kur nekurį laiką praktikavo, ir pasek 752 So Hicks st., Phila, Pa.;
nei krislelio
bažnytinės
ropą.
Todėl
‘
‘
Motinėlės
se,
į
avo
kunu.
Bet
ar
viską
žmo
iš Amerikos D-ras Vincas Martišius. mė buvo tokia, kad galą-gale turėjo
bonas. Kas yra dudlaužis.
Aš tik girdėjau, kad toks daktaras į parduot vyno butelius, kad nusipirktą Marė Pažerskienė, su mer
dvasios, o tečiau nevienas
pretorius
buvo
paleidęs
į
g
US
atsimena
šitame
gyvenejiegelis, tinginys, savo
Londoną atkeliavo ir kokiame tai li- duonos.
gaitėmis, duotas $1.00 ir
mūsiškis dudlaužis pasiren
apsistojo. D-ro Vinco Marti
Paryžiuj susipažino su kunig. Man
priedermią neatlikinėja — draugijos sąnarius atsiliepi- llime? Ar atsįmena, ką jis gonbutyj
šiaus aš nepažinau iki pernai metą, chester. Pastarasis Miller’io pasakai maistas, pasiųsta pas vyrą,
gęs esti kad ir pirštus sau
čia p. J. Gabriui beviešiant per įtikėjęs, pradžioje 1910 m. jam įsteigė
na, ant tokio kįla rugonės ir mą, kad sumestą kiek kas veįkė ir jautė, kad buvo ket- kada
tautą kongresą, p. Gabrys, kun. K. “institutą”, o vėliaus apie rudenį tą 622-W. Water st., Mahanoy
išsilaužyti, kad tik išmokin
klebonijoje ir parapijoje.Tu išsigali nupirkimui Catho- verįų? treją, dvejų’metų am- Matulaičio bute, mudu supažindino. metą kunigaikštis peršaukė Princą Ho- City, Pa.; Marė Dičmonvtė,
ti šiaip taip ją savo chorą.
Mums ten besiteiraujant paaiškėjo,
iš Budapešto, kuris labai sirgo
rugonią nenumalšįs nei gar lic Encyclopedia anam jau- -įaugį Ar atsimena, kaip kad D-ras Martišius kunigaikščio Man henlohe
plaučią ilga ir Princui atkeliavus ku 8748 Hauston avė., So. ČhiTai-gi Vargonininką Sąjun
nam
studentui.
Ačiū
Dievui,
gulėdamas
lopšyje,
kramtė
chester Sanatorijoj gydytoju.
Vėliaus nigaikštis paėmė namus Spring Grove
siausi pasiskundimai pas
Martišius mane užsiprašė atsilan House, Tslewortb, kur ir įtaisė sanato cago, UI, ji yra suturėta ir
ga gerai padarė, išmesdama
trumpu laiku “Motinėlės sav0 kojukią pirštus ir ver- D-ras
kyti. Tenai nuėjęs, nusistebėjau, pui riją. Princas Hohenlohe, sako, užmo
žmones ir po laikraščius.
kumą ir įrėdimą Sanatorijos pamatęs. kėjęs Miller’ui net £3000 ir, nukeliavęs randas pas Merkelį, 1315 S.
tokią muziką iš bažnyčią ir
kasininkui prisiuntė sekanmotinos? — Ne. Kiti jam Ligoniai,
kuriuos tada ten mačiau, D- Paryžiun, už keleto dieną pasimirė.
2nd st., Phila., Pa., jo Sąjun
užvaduodama ją kitokia, Dar vienas dalykas.
tįs asmenįs:
ras Martišius paaiškino, visi augštoB
Miller’is redaktoriui “Truth” prisi
apie
tuos
daiktus
pasakė.
O
arba šiaip jau garsą vardą įgiję pažino, kad jis ne daktaras. Jis vadina gos globa.
Kaikuriose
parapijose K. Brusokas
$2.00 tečiau jis neabejoja, kad bu kilmės
kuri nors nėra ausiai taip
žmonės. Vienok visi džiovininkai. Tada save “Dr. Miller” dėlto, kad esąs dak
Paminėtos ypatos buvo
man žingęidu buvo sužinoti biskutį taru filozofijos. Jis buvęs Profesorium
2.00 vo gyvas!
maloni, bet kur kas tinka vargonininkai yra pristato Kun. V. Vamagiris
daugiau apie tą įstaigą. D-ras Marti Ruskin Universiteto, kuris, kaip žino Sąjungos aprūpintos.
2.00
man papasakojo, kad esąs visai ma, nužemina visus Amerikos daktariš
B. Žindžius
mesnė susirinkusiems į Die mi prie pašalimą darbą: yra
Ką męs žinome apie daik šius
naujas išradimas — gydimo būdas — kus diplomus.
3. Šios draugijos Sąjungai
u
verčiami
vaikus
mokinti
2.00
vo namus garbę atiduoti
A. Kaupas
nuo džiovos. Išradėjas esąs Prof. O.
tus,
kuriuos
matome
ap

Miller’is prieš savo gydymo prefosiMiller. Žinoma, pridūrė da ir šiaip ją buvo pagelbininku krautuvėj valgo paaukojo: Dr. Olgerdo Uža
mokyklose, bažnyčią šluoti, u M. Šedvydis
2.00 link save? Viskas apklota E.
Augščiausiamjam.
visokią išgiriančią gydymo būdą žodžią mą daiktą, advokato raštininku ir re
2.00 paslapties drobule. Kaip-gi kas mane da labiau užinteresavo ir aš daktorium laikraščio. Paskui turėjo ry ri? 9.00; Dr. Šv. Kazimiero,
Antra, gera vargoną mu pačius kūrenti, žolė piauti ir u Prane. Jakštis
pradėjau rekomenduot ten ligonis. Ant
Main Kliu
su bankais, kuriuos apsuko, o drau 7.00; Lietuvių
atsiąsta $12.00. kvaįiu darbu butą tvirtinti, gplo ir pats ten nuėjau nedėlią pasiil- šius
zika yra neapsakomai gra t.t. Tai vietiniai santykiai, Viso
ge ir žmones. Už tatai 1896 m. Milleri
set.
bas
6.00
Dr.
šv.
Antano
2,00;
ir nusprendė septyniems ir pusei
ži, jeigu, žinoma, kas gra kuriuos gali šiaip ar taip su Trūksta dar $48.00. Reikia jkaj n£ra be galo teisingos, Man ten besiilsint, D-ras Martišius suėmė
metą kalėjimam
Jisai “galėjęs” iš
iškeliavo Amerikon — įvestą Mi kalėjimo išsisukt, tik žmogus “nenorė Dr. šv. Cecilijos 4.00; Dr. šv.
žiai ją atlieka. Naujalio tvarkyti paskyrios parapi tikėties, jog šitą sumą . gęril išmintingos ir geros Esybės, urnai
llerio metodą New York’o ligonbučiuo- jęs”. Pildamas kalėjime Miller’is mo
Mykolo 6.00; Dr. Lietuvių
arba Perosio preliudijos ir jos. Žinoma, butą geriau, žmonės, kuriems rupi ištie- ięUri visą tą slaptingą pa se.
kinęs savo draugus kalinius krikščio
D-rui
Martišiui
iškeliavus
ir
man
Kriaučių 1.00; p. V. Stanke
meilės.
post-liudijos yra labai malo kad ant vargonininką nebū są mokslais, sumes netrukus. sau]į valdo ir veda vien sau Sanatoriją apleidus, O. E. Miller pra niškos
Tokia
tai
Miller
’
io
karijera
buvo
vičius iš Waterburv, Conn.
man rašinėt ir kartą — buvo tai
nios ausiai, Bach’o kompozi tą kraujami žemi ranką dar Aukas reikia siąsti šitokiu
žinomais keliais! Bedie- dėjo
šeštadienis — atkeliavo automobiliuje Amerikoj, o Anglijoj dabar tai išsiaiš
surinktų aukų prisiuntė
seserą užveizdėtoja Miss Parsons pas kino.
cijos klausytoją perima bai. Parapijos turėtą sam antrašu: Rev. M. Šedvydis, vjg pasitiki vien savo silp- sa
Kas da nežinoma, tai va kas.
Mi
mane ir kvietė mane prisidėti prie Sa
’is kada pradėjo Sanatoriją Spring $2.55; ir Dr. šv. Albino pa
šventa baimė — bet norint dyti du bažnyčios tarnu E. 23rd st., Bayonne, N. J. , nutėmis ir kvailomis spėko- natorijos. Girdi, jis žmogus apie ma ller
Grove
House, žinojo juk kad gydytoją aukojo 10.00 iš Silver Creek
kalbėjęs su kunigaikščiu Manchester
tokius veikalus gerai atlik vargonininką ir zakristijo Kuo greičiau pinigai bus mis, iš ją darosi sau dievaitį ne
ir anas labai geidžiąs, kad aš apsiim susivienyjimas Britanijoj gali jo Sa
Aukavusiems Sąjunga
vesti Sanatorijos gaspadorystę. Aš natoriją uždaryti, nždraudžiant vieti Pa.
ti, vargonininkas privalo ną, bet kaikurios parapijos sudėti, tuo greičiau ansai ir pasiputime juokiasi iš čiau
jam nieko tada neprižadėjau, bet pa niems daktarams tokį ligonbutį lanky
Nuo
Nu ištaria širdingą Ačiū.
kad suprantu tokios vietos ti. Tai Miller’is štai ką padarė.
juose lavinties. Tai-gi čia yra taip mažos, kad neišsi daug žadąs studentas gaus svetimą nuomonią. Ginčy aiškinau,
ėjo pas kun. Manchester ir anam štai
atsakomybę
ir
kad
tas
viskas
surišta
įkalbėjo: “Nueik, girdi, gydytoją Antano Armino apturėta pa
reikia mažiau tinginiavimo, gali laikyti dvieją tarną. labai reikalingą jam veikalą, ties su bedieviu—vistiek su pinigais, kurią aš, kaipo urėdninkas, ką
tarybon Ir užprašyk porą garsesnių gv skola $7.00.
daug
turėt
nei
negaliu.
Miller
man
mažiau pasiputimo, mažiau Tokios parapijos esti pri
Palaiminta ranka, kuri aikvoti brangu laiką,
atsakė, kad daug nei nereikia, o tiktai dytoją, kad ateitą pažiūrėt ligonius
sergančius džiova, ir jie nusistebės, pa
verstos
butą
užganėdintos
iš
4. Nutarta pasiųsti straip
apie kokius 500 svarą sterlingą
fanaberijos ir visiško šaliduoda!
|
Tiek
apie
bedievius
Bris

žodžiu sakant, per savaitę kitą jis matę mano stebuklus link džiovos. Jie
bent
kokio
dudlaužio,
atlie

snį
į Bostoną S. L. R. K. A.
mane prikalbino tą vietą užimt.
At tuosyk priversti bus mano gydymo bu
nimosi nuo svaiginamą gėri
bane.
Męs
jau
seniai
žino

dą
pripažinti
Ir
įvesti
visuose
ligonbu
valdžios tarnystą pametęs, pinigus įdė
Są
čiuose”. Kunig. Manchester taip ir pa seimui, su paaiškinimu
mą. Vargonininkas, kursai kančio drauge ir zakristijo
jęs ir apsiėmiau ten gaspadoriauti.
me,
jog
ginčai
su
bedieviais
Arthur
Brisbane
apie
darė,
nuėjo
į
Britišką
gydytoją
tarybą
jungos stovio ir darbavimo
Iš pat pradžią pamačiau, kad mano
nesilavina savo /profesijoje, no darbą. Čia Vargonininką
užduotis man sunku bus pakelti. Vie ir ten užsiprašė du garsiausiu Anglijos
yra
tuščias
darbas.
Žinok
ir
bedievius.
nok dariau, kas tik buvo galima, kad daktaru. Arthur Latham ir J. Mitchel, si. Seimo delegatai, atjauzkuriam užtenka to, ko jis Sąjunga nieko negali pada r,
.
.
.
,
Itu,
skaitvtoįau,
tą
patį
ir
Sanatoriją pakelti, apgarsint tą naujai Bruce. Tuodu daktaru stebuklams Mi dami reikalą, gal maž—kiek
buvo išmokęs nuo savo mo ryti.
išrastą Miller’io būdą gydymą nuo ller’lo netikėjo, vienok neišdrįso ku
1 neik į ginčus su jais.
Atsi džiovos.
nig. Manchester atsakyt ir gavę už at
kytojo, kursai brangi? laiką Pasilieka pasaulinės mu redaktorium visame pašau mink, kad kvailiams tiuka- Buvau ir Paryžiuj atsidūręs. Tenai lankymą Sanatorijos kas kartą po 10 ir išgalėtų paaukoti Sąjun
susiėjau su p. J. Gabriu ir pasiūliau ginėją, kad Miller’io stebuklingas gy gos parėmimui.
praleidžia smuklėse tuščio zikos klausimas. Daugelis lyje yra ArthurXT Brisbane,
dymas ir nekoki į jnos padarė įspūdį,
, . . miausiou vieta tarp įgno- jam Sanatorijos atstovybę. Jis apsiė turėjo
5. Kun. Kasakaičiui į Rotylėt. Mat pinigais abiem bur
Neivvorkiniol
.
.
,
mė. Bet paskui per korespondenciją
se kalbose apie kunigus ir ją vargonininką ligšiol dar cho redaktorius
ruojamąją arba išjuoktąją. išėjo nesusipratimai ir dalykas tuo ir nas užkimšta.
cbester, N. Y., pasiųstas užtarnaites — toks Dievo mu rus mokina iš p. Eremino dienraščio: “Evening Jour
Negana to. Milleris, turėdamas į kn
užsibaigė. Gerai, kad taip ir atsitiko
nes aš bučiau da didesnę morališką at nig. Manchester neišpasakytą įtekmę, Į klausimas, ar ten nėra Adozikantas nevertas, kad jį už “raudonos knygutės”, nors nal”. Jis gauna 70 tukst. dosakomybę užsitraukęs. Laikui bėgant įkalbėjo anam, kad pritrauktą daugiau
Miręs neseniai Švedų poe- aš pradėjau apie Millerio ‘stebuklingą aristokratą patronais Sanatorijos. Tas mo Vinckio, pas jį yra atvaleisti viršun, prie instru žinovai seniai jau pripažino, lerią metinės algos. Už ką?
ir pasisekė. Pridera į Sanatoriją sekan
uiHino*Mk.d tis patronai: Princesa M. von Hohen žiavęs iš Lietuvos jo pažįs
mento. Nelaimė, Amerikoje kad knygutė neturi verty — Už tat, kad jo trumpi raš- tas Augustas Strindberg sa- į
“P
gydymo psiįs tikrai geras ir tu lohe, Paryžiuje, Kunigaikštienė Aber- tamas. Atsakymo nusulaukmažai terasime tokią vargo bės. Laimė, atsilankymas teliai yra tikru papuošalu vo testamente paliepė palai- hii.l.-ĮR
deen, Orovienė Clide, Arcivyskupas
rįa didelę ateitį
viskas gali taip bnt, maniau san Wilberforce, Lordas Fauleoner, Sir ta.
nininką, kurie iš širdies my Amerikoje Miko Petrausko, kiekvieno laikraščio ir kad doti savo kūną tarp pavar betTasrezultatai
Thomas Lipton ir daug kitą, apie 30 di
manęs nepertikrina
6. Nutarta, kad Sąjungai
Anglijos aristokratą.
lėtą savo amatą ir jame su atvažiavimas Naujalio mo- dei šitų tai raštelių Hearst’o gelių ir užmirštųjų; uždrau- Vienok dirbau toliau ir laidžiau pi džiausią
Kastin, kaip jiems dabar išrodo skai būt labai naudingos
nigus, o uždarbio per iitisua 7 mėn e
laiva
dideliu noru lavintąsi. To kiuią ir St. Šimkaus draugi? dienraščiai turi milijonus dė taip-pat sakyti kokius sius nei skatiko.
t"-t “TPruth”. Ją vardą tenai nors ir
nėra
irlaėt*,
vienok
visgi
nei
lis
nei
D-ras
kortėj,
o
tada
turėtų
gėrėsdėl pas mus atsakomų var- daug gm^padarė Aųąrt’ikos 1 skaitytojų visoje Ameriko- nors
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Fleitos balsas ątsiliepė keis ten ačiū Dievui šilta grįginą ne ten, kur reikia, ne tik immigrantų apsergėji
tai, sunykusiai, tartum iš- čioj!” Ir su tąją .mintim,
dori agentai elgiasi su ja mui nuo didelio jų išnaudo
gązdintas tos baltos snie kad ten Onutei šilta ir sma
kaip jiems patinka, o tan jimo ir kartais visai jų pra
guotos ligumos. O tuo keis gu, dar labiau džiaugėsi pa
kiausia tokias ateives par žudymo.
čiau skambėjo, kad Klenys dori Kičinio širdis.
duoda “ baltoj on vergijon” Rodosi, tokį teisingą tos
žaidė kuolinksmiausias dai Pagalios lankos pasibaigė
(pa leistuvy stės namuose). Lygos sumanymą, nepride
nas, nes vėl sau atsiminė, ir prasidėjo ganyklos. Kle
Bet tokių atsitikimų ne rėtų kongresui atmesti, nes
kaipo pas strikorių po vie nys jau buvo taip nuilsęs,
trūksta ir nuvažiavus atei to reikalauja teisybė ir są
nam, antram stikleliui ėmė kad jį ėmė noras atsisėsti
vėms merginoms iki galui žiningumas linkui immigražaist ir dainuot, o Onutė1 ta kurioj — nors rainesnėj vie
savo kelionės. Kaip minėjo cijos sutvarkymo.
rė jam plonu balseliu. Da toj ir pasilsėt. Bet pagalvo
me, dideliuose miestuose
Immigrantas.
bar norėjo peržaist tas pa jo: “Sušalsiu!” ir ėjo to
ant gelžkelio stočių niekas
Už valandėlės vi
čias dainas, taigi pirmiau liau.
merginų nepatinka, kaip ne
siai pradėjo tą, kurią ji pir siškai netekęs spėkų tarė
patinka ir vyri;. Tatai ir ne
sau:
miau dainavo:
patyrusių sodiečių merginų Keli žodžiai iš profesoriaus
— Atsisėsiu. Kad tik ne
“Išligink, Dieve, kalnus su
tokiame atsitikime pilnais Volterio paskaitos apie
užmigčiau,
tai ir nesušalsiu,
lygumomis,
Vitebsko gub. lietu
globėjais esti taippat išalkę
o kad neužmigti, tai dar paLai būna lygu-lygutėliai,
aukų didmiesčių vežėjai. Iš
vius.
Atsiųski, Dieve, mano bran žaisiu sau: “Žaliąjį puodųvyrų jie tik pinigus stengia Kovo mėn. 30 d. Vihiiuje
giausią, ką”.
si išlupti, bet su merginoms Imperatoriaus Geografijos
Ir atsisėdęs vėl pradėjo
Atsiųski antksti rytelį!”
jie tankiai pasielgia da Draugijos salėje profesorius
žaisti
— ir vėl nykus fleitos
Strikoriui vienok toji
biauriaus — išnaudoję jąs Volteris skaitė apie lietu
giesmė nepatiko, nes jam balsas atsiliepė nakties ty
pinigiškai, dar perduoda jąs vius, gyvenančius Vitebsko
atrodo “perprasta” ir liepė loj tarpu sniegų. Bet Kle
“baltosios vergijos” agen gubernijoje arba taip vadi
jam dainuot “poniškas”. nys merkėsi vis labiau ir
tams, už ką jie taip-jau gau- namoje Latgalijoje.
Tuomet pradėjo kitą, kurią gaida “žaliojo puoduko”
na “atlyginimą”. Ir taip
Štai keli žodžiai iš jo pas
Onutė išmoko Pagrabiuos: silpnėjo ir pamaži tvlo, pa
nejučiomis, neviena dora so
kaitos.
galios visiškai nutylo. Vie
“Išjojo Jonelis medžioti,
dietė mergina, patenka į
Akademikas Sobolevskis
nok dar gynėsi nuo miego,
Panelė Myra Lee, pirmoji kynietė balsuotoja Los Paliko Onutę svajoti,
paleistuvystės namus — da
buvęs tos nuomonės, kad Angeles’e, Cal., daro prisieką užsiregistruodama. — Ji Muzikė žaidė, Jonelis par svajojo didesnėj tuštumoj,
gi ypač jaunos merginos,
gyvenantieji Latgalijoje lie yra karšta sufragisčių šalininkė.
jojo, kaskarta labiau apleistu,
ant kurių labiausia ir meš
tuviai esą savo protėvių lie
tartum užmirštu, ir jį pra
O graži Onutė miegojo”
kerioja nedori agentai.
kanos, gyvenusių pagal 12—
Toji labiau strikoriui pa dėjo apimti nusistebėjimas,
Kad apsaugojus nelai 13 amžio rusų kronikų da-. Latgaliečių folkloro tyri
Klausimai
ir
Atsakymai.
tiko. Bet kuomet įsilinks kad jos nėra šalia jo.
mingus ateivius nuo tų visų bartinėje Smolensko ir Vi nėtojui čia esą butų labai
Ir pradėjo murmėt:
mino, labiausiai prisijuokė
platus darbo laukas. Esama
jiems statomų sląstų, kol, tebsko gub.
Klausimai:
—
Onute, kur tu?
jie pasiekia tikrą savo vietą, Pasak kitų mokslo vyri;, tokių pasakų ir giesmių, ku 1. Ar galima įstoti jurei- dainuojant “Žalias puode
Paskui dar kartą atsilie
Chicagoje nuo keleto metų lietuviai esą atkeliavę iš rios Kurše ir Vidžemėje jau vystėn ant Suvienytų Vals lis”. Toj’ giesmėj’, mergina, pė, tartum ją šaukdamas.
IMMIGRANTŲ BIURAS
pirm negu pradeda juokties,
užmirštos.
yra susitvėrus Immigrantų anapus Dauguvos.
tijų laivyno?
— Onute!
VAKARUOSE.
Kad dalyką geriau išaiš 2. Kokio amžiaus priima? išpradžių verkia ir gailisi
Apsergėjimo Lyga, kuri
Ir fleita išslydo iš jo at
Bent kiek teisingesnes ži kinus, prof. patarė Imperat.
sumušto puodelio:
siunčia prašymus kongresui
3.
Ar
yra
paskirtas
targrubusių rankų.
“Mano žaliasis puodukas,
Rytiniuose portuose, k. a. į Washingtoną, kad valdžia nias randame barono Gusta- Geograf. Draugijai sutaisy nvstos laikas?
Ant rytojaus aušra ap
New Yorke, Philadelphijoj pasirūpintų užginti įstaty vo Manteuffelio išduotoje ti tam tikslui ankietą. Šiam 4. Pas ką reikia kreipties ? Sumušė man jįjį Jonukas!”
O Jonukas ima ją raminti: švietė jį, sėdintį su fleitą
ir Bostone, kur daugiausia mus, kurie apsergėtų immi- knygoje “Inflanty Polskie” dalykui galėsianti padėti
Vargšas.
“Cit, neverkie, mergužėle pas ilgas kojas, jo pamėliatkeliauja immigrantų iš grantus ne tik atplaukus į 1879 m.
kunigai, nes jie, veždami
Atsakyntai:
įvairių pasaulio kraštų, ten kurį-nors Suvienytų Vals Pasak jo, devyniuose Cis- “status anunarum 99", žino 1. Galima, jeigu esi svei Nupirks naują bernužėlis!” navusi veidą, tartum nusi
Suvienytų valstijų valdžia tijų portą, bet ir lig pat pas kodo parapijos kaimuose geriau, kas, kur ir kaip gy kas ir bent kiek gali skaityti Onutė tęsė kiek galėda stebėjusį ir kartu tartum
ma: “mano žaliasis puodu užsiklausiusį i paskutinę
turi šiokią-tokią konrolę ir kutinei jo kelionės vietai. gyvenę apie 300—400 lietu vena.
ir
rašyti
anglų
kalboje.
kas!” — o paskui pasileis “žaliojo puodelio” gaidą...
priežiūrą ant atvykusių im Viršminėta immigrantų ly vių. Santykių su latgalieBoksų Jurs. 2. Nuo 18 lig 35 metų.
Vertė P. S.
davo juokties, Klenys-gi, ati
migrantų (ateivių), nors ir ga šį pavasarį inteikė savo čiais maža teturėję. Kalbėję P. S. Folkloro rinkimui 3. 4-ri metai.
tai pasitaiko visokių nelai bilių Illinois valstijos kon- tarp savęs lietuviškai, dėvė pradžia jau yra padaryta. 4. Į Suvienytų Valstijų traukęs nuo lupų fleitą grei
tai jai atsakydavo:
mingų atsitikimų su atei gresmonui Sabath’ui, kad ję lietuviškus drabužius, giDidžiausias kritikas
Studentas Kempš’as turi kareivystės biurą, kurie yra “Nupirks naują bernužė
miniavęsi
tik
tarp
savęs.
viais, ypač su merginomis. jis perduotų jį kongresui
Scranton’e.
surinkęs daug pasakų ir kiekvienam didesniam mies
lis”.. .
Bet-gi susodinus ateivius ant apsvarstymo. Paduotas Trumpai tariant, ta maža giesmių. Kitas studentas te.
lietuvių kolonija norėjusi
Pilypas: — Ar tu žinai,
Ir dabar, nakčia atsiminęs
ant traukinių — atiduoda bilius reikalauja:
Ontons
Laizans
išleido
pseu

išsisergėti latgalių intakos.
tą dienos linksmumą, žaidė Jokūbai, kur didžiausias lie
ma jiems “visutina laisvė”.
1. Valdžios priežiūros im Latgaliečiai lietuvius vadin donimu “Mateiss Olutinš”
sau: “Mano žaliasis puodu tuviškas kritikierius gyve
Ypač daug nelaimių prity- migrantų
transportacijoj davo “aizdauguvits” — už- pirmą numerį “Posokas”
H. Senkevičius. kas” ir juokėsi dar ir dabar, na?
ria ateiviai, atvykę į tolv- Suvienytose Valstijose.
(pasakos). Kunigas P. Trakiek jam leido lupos užim Jokūbas: — O kur?
mesnius didelius miestus, 2. Taip gi valdžios pro dauguvietis.
sunas
treji
metai
atgal
rin

Dar mažiau žinių paduoda
Pilypas: — Ugi Scranto
tos putimu į felitą. Bet kad
pav. Chicago.
tekcijos atvažiavus kelei savo knygoje “Spisok ino- ko po Latgaliją dainas ir už
šaltis buvo didelis ir lupos ne, Pa.
Tokiuose didmiesčiuose, viams į paskutinę vietą.
Pabaiga.
rašinėjo jų melodijas su fo
rodcev
Rossijskoi
Imperii
”
jam prišaldavo prie instru Jokūbas: — Kas tokis?!
kaip Chicagb, yra net kelio
nografu.
B. J. Tokia ji širdinga mergelė! mento, o pirštai visiškai at
Jeigu
tą
bilių
kongresas
akademikas
Kepens
’
as
1851
Pilypas: — Nugi tas pats,
lika gelžkelių stočių, ant ku
“Viltis”. Ir dabar štai žingsniuotų su grubo, tai už valandėlės vi
priims,
tai
immigrantai
bus
m.
Jo
imta
žinios
iš
valsty

kuris anais metais “Kovoj”
rių atvyksta immigrantai.
apsaugoti
nuo
daug
jiems
juomi,
tuo
tuščiu
vieškeliu,
bės
dokumentų,
kuriuose
siškai nustojo žaidęs ir ėjo buvo pradėjęs po S.L.A. pla
Tokiu budu pažįstamiems ar
gręsiančių
pavojų
kelionėje
dar
tuomet
neskirta
lietu

po
sniegą.
—
“
O
aukse
tu
toliau,
truputį nuilsęs.
tinti kanibalizmą...
giminėms visai nėra galima
Liet. Kat. Draugijų Susivie mano braiugiausias! — gal Už kokio ląiko visiškai
per
Suvienytų
Valstijų
kon

vio
nuo
latgaliečio.
Pasak
patikti ant gelžkelio stoties
Jokūbas: — Aha, jau atsi
nijimo reikaluose.
vojo sau Klenys: — kad nuilso, nes neapskaitliavo miniau. Tai “Kovos” ex- laukiamų immigrantų, nes tinentą. Toks valdžios immi jo, Vitebsko gubernijoje bu
nežino ant katros stoties jų grantų apsaugojimo biuras vę 40,000 lietuvių, apsigy Gegužio 5 d. Luzerne, Pa., taip, tai būsi ponia!” Ir dar gerai vieno dalyko, ypač, redaktorius — J.
Snielspirmiausia
butų
įsteigtas
venusių
750
vietose.
greičiau
ėjo,
net
sniegas
kad
ant
pievų
sniegas
giles

laukti. Ir dėl to tankiai visai
torius.
atsiliko apielinkės lietuviš
Chicagoje
prie
Dearbom
Kad
bent
kiek
šį
dalyką
garsiau
girgždėjo.
Bet
greit
nis,
negu
ant
vieškelio,
ir
neina jų patikti.
Pilypas: — Taip. Dabar
kų katalikiškų pagelbinių
Kas tokiuose miestuose gelžkelio stoties, per kurį išaiškinus, prof. Volteris su draugijų atstovų susirinki vėl pradėjo svajot: “Tokia nelengva ištraukti iš jojo neseniai “Keleivyje” iš
gyveno, žino, kaip ir kas daugiausia ateivių atvyksta p. Būga pernai rudenį buvo mas.
Likosi nutarta atsi niekuomet žmogaus nesu- tokios ilgos kojos. Apart to Scranton’o korespondentas
ne
tik
Chicagon,
bet
būna
nuvykę į Rezeknės apylin
vils”. Apėmė jį didelis dė pievose pasitaikydavo vie pranešė, kad jis pastarai
sutinka atvykusį tokian
šaukti ir į kitas Pennsylva
permainomi
ant
traukinių
į
kes.
kingumas. Kad dabar ištik tos, kur prisieidavo bristi siais laikais popiežių “su
miestan immigrantą, nemo
nijos valstijos katalikiškas
tolymesnius
vakarus.
Pagal
Profesorius sakė, kad jo
rųjų prie jo butų Onutė, jau iki kelių. Dabar Klenys pra kritikavo”.
kantį nei žodžio vietinės
draugijas, kad visos prisidė
to
biuro
teises,
kiekvienas
kio
paviršutinio
skirtumo
nebeiškęstų: mestų savo dėjo gailėties, kad nėjo vieš Jokūbas: — Tai ištiknijų
kalbos. Jį tuoj apspinta vi
tų
prie
to
taip
svarbaus
ry

sokį neprašyti “pagalbinin immigrantas butų paimtas tarp latgaliečių ir lietuvių šio ir sykiu dalyvautų su fleitą ant žemės ir drūčiai, keliu, nes ten lengvai galėjo iš jo gabus kritikas. Anais
kai”, kurie stropiai siulija nuo stoties, užrašyta jo matyti negalima. Lietuvių rengime visų Amerikos lie drūčiai priglaustų ją prie pasitaikyt koks važiuojan metais “Kovos” spaustuvė
savo patarnavimą. Bet sykį vardas ir pavardė' į biuro kalboje esą labai daug lat tuviškų katalikiškų draugi savo krutinės. Nekitaip tu tis, kursai butų jį pavėžinęs. je Miškinį “sukritikavo”..,
įsisiulyję — pasielgia savo knygas, taipgi butų užrašy viškų žodžių, savišky dra jų seimo. Atsišaukimą nu rėjo pasielgt valanda pir Žvaigždės mirksėjo kas- (kumščia), o dabar —
tiškai: immigrantą nuveža ta į knygas kokiam vežėjui bužių niekas nenešiojąs, tarta pasiųsti tam laikraš miau, bet tai visuomet taip: svkis aštriau, šaltis didino piežių !...
Da-giks.
po netikru antrašu ir už nu toks ir toks immigrantas li dainų nedainuoją,—o jei iš čiui, kuris geriausiai tam kaip reikia ką padaryt, ar si, o Klenys net prakaituot
vežimą atlupa nuo jo nesvie kosi įduotas, arba ant kokio girsi, tai tik šventas gies reikalui, pritaria, t.y. ‘ Drau pasakyt iš širdies “tai, vat, pradėjo. Vienok, kuomet
Del Marijavitų nuteisimo.
tiškai brangiai, by tik immi traukinio persodintas ir t.t.; mes. Lietuviai jau giminiuo - gui’. Toks kitas draugijų at žmogus susiglumiji ir lie- vėjas pakildavo ir imdavo
grantas turi iš ko užmokėti. taip kad immigrąntui laiku jasi su latgaliais. Bažnyčio stovų susirinkimas nutarta žiuvio negali apversti”. Vai, pusti išilgai lankos, buvo ir Prieš kelius mėnesius Var
jam šalta. Mėgino vėl žaisti, šuvos teismo rūmai nuteisė
O da kartais, jeigu immi nepribuvus į paskirtą vietą, je viskas atliekama latgalių sušaukti 2 d. birželio, 4-tą lengviau groti vargonais!
giminės
ar
pažįstami
galėtų
kalba.
Tuomlaik
auksinis
ir
rau

bet tai jį dar labiau kanki 10-tį marijavitų ketveriems
grantas turi keletą desėtkų
vai. popieti; p. Bačio salėje,
apie
tai
pranešti
ImmigranSeni
vietų
vardai
lietuvių
donas
kasnikas,
kursai
ik

metams katorgos už riaušes
no.
dolerių, vežėjas įsiveda jį
Luzerne, Pa.
viešbutin, užsisako sau ir tų Biurui, o iš /‘ia jau susek išlaikyti geriau, negu latga Ant šito atstovų susirin šiol švietė ant dangaus nuo Pagalios pasijuto esąs ap Lešne. Jie buvo kaltinami
keleiviui pietus, už ką pas tų kam keleivis likosi įduo liečių. Sakysime, Riežieą kimo buvo pasiuntiniai nuo vakarų pusės, pamažėli keis leistas, aplinkui taip buvo už užpuolimą Lešne katali
kum verčia nelaimingą atei tas ir kur jis buvo padėtas. lietuviai vadina Rasyte, ku šių draugijų: Tš Luzemės: damasis nyko, nyko ir užge tyku ir tuščia, kad net ste- kų procesijos. Per sumaištį
vį taip-pat nežmoniškai Suprantama, tokiai tvarkai ri pas latgaliečius persikei fi.Š. Petro ir Povilo, šv. Jur so pagalios. Visiškai sute bėties reikėjo. Panikliuose 7 žmones užmušė ir 20 sužei
brangiai užmokėti. Būna ir esant, nedorėlių-agentų ir tė į Rehsekę — Rehsekenę gio ir šv. Jono Krikštytojo. mo ir žvaigždės sumirksėjo jo laukė šiltas kambarys, dė. Senatas tą Varšuvos
ant dangaus taip žiauriai bet, jam buvo geriau svajot teismo rūmų nutarimą pa
kitokių biaurių išnaudoji nesąžiningi; vežėjų speku ir galų-gale į Rezeknę.
Politiško kliubo; iš Bradricmų su immigrantais atvyku liacijai butų beveik visai Neradęs jokios pilies grio- ko-Swoyersvillės: šv. Bene ir sausai žiūrinčios nuo vir apie Pagrabius ir kalbėti naikino ir įsakė bylą išnaujo
vėsių, kurie liudytų, jog lie dikto, šv. Martyno ir D. L. šaus žemyn, kaip paprastai sau: “Onutė eina gulti, bet svarstvti.
siais ant traukinių į tolv- užkirstas kelias.
Chicagos
Immigrantų tučių čia gyventa ir gintasi K. Traidėno kliubo; iš Ed- žiemą. Šaltis buvo pusėti
mesnes vietas. Bet užvis
■ »
tt
,a
blogiausia būva su ateivė Apsergėjimo Lyga reikalau nuo vokiečių ir gudų užpuo Avardsvillės: šv. Antano ir nas ir pradėjo žnaibyt ausis
mis merginomis. Jąs tan ja valdžią tokį immigrantų limų. XTV amžio vokiečių šv. Tizidoriaus; iš Kingstono busiančio vargonininko, tai
JUOZAS CEPANONIS
gi, puikiai žinodamas kelią,
kiai sekioja įvairus agentu- biurą įsteigti da ir dėlto, kronika tvirtina, kad lietu šv. Vincento.
LIETUVIS AGENTAS.
kai nuo pat rytinių (Nev kad nuo immigrantų taksų, vių jokios pilies į žiemius Draugijos, kurios norėtų pasiryžo eiti per laukus, kad
Parduodu Laivakortes ir siunčiu Pinigus j Visas Dalis Svieto
Yorko ir k.t.) portų ir pata kuriuos valdžia ima nuo nuo Dauguvos nebuvę
gauti kokių informacijų greičiau pasiekti namus.
greitai
pigiai ir teisingai. Apsaugo visokius daiktus nuo ug
Ir
už
valandėlės
jau
juo

ria joms apleisti traukinį kiekvieno atplaukusio atei Kaikurie lietuviški žo apie šių draugijų atstovų
nies. Vėda visokias provas ir iSdirba visokius dokumentus
kaip čia Amerikoj taip ir Rusijoj, Vokietijoj ir Austrijoj.
nepriderančiose
vietose, vio New Yorko portan (rei džiai, kaip “žibintiejus”, susirinkimus ir veikimą, ga davo snieguotose pievose,
’
i
Turėdami reikalą visada kreipkitės pas savo tautietį, o busite
juokingai
kyšantis
augštvn.
kia
mokėti
$4.00)
perniai
kurį galima išgirsti Švenčio li kreipties prie srsinešimų
reiškia. ne ten, kur kėliau
’
:
užganėdinti.
ninkė važiuoja. Gelžkelio valdžia turėjusi iš to dau nių ir Ežerėnų apskrityse ir raštininko ant šio antrašo: Atėjo jam į galvą, kad grei 11
JUOZAS ČEPANONIS,
tesniam
laiko
praleidimui,
giau
kaip
$1,000,000
pelno.
dar rasti senose Vilniaus
jBTdėtiniai neatkreipia j tai
32 Stocum StrMt,
E4wardavlll«, Pa.
butų gerai pažaisti, kol vikronikose, liudija kad lietu G. K. Antanaiti*,
Tatai
pagal
tikrą
tiesą,
nes už
i
Swoy«rs, Pa siškai pirštai neatgrubs, tai
Tai.
9187—Jneatsieta* atsaky- tie pinigai ir turėtų būti su- vių į Latgaliją atkeliauta iš
gi ir padari, kaip pamiaRjo.
Vilniaus
išlipdtae
kaluose. To reikalo ištyri
mui išrinkta komisija iš
kun. J. Kaulakio ir Jurgio
Belausko?
7. Užmokėta už plakatus,
stempas ir kitokias išlaidžias $11.80.
8. Atstovės alga ir išlai
džiai už Balandį ir Gegužį
$90.40.
9. Įplaukė per Balandį ir
Gegužį $56.55.
10. Knygų peržiūrėjimas
nuo kovo 1911 m. lig Kovo
1912 m. Viso įeita $829.90.
Išmokėta — $771. 83.
Pas kasininką randasi
$57.07. Viso turto su kasi
ninko kaucija yra $257.07.
Mitingas užbaigtas.
Jonas J. Hodell, prot. sekr.
Su visokiais reikalais mel
džiame kreipties į centrą.
Viršaičių antrašai:
Prezidentas — kun. J. J.
Kaulakis, 333 Wharton st.,
Vice-prez. — J. Belauskas,
1939 Mifflin st., Prot. sekr.
— John J. Hodell, 316 Earp
st., Finansų sek. — J. Lukoševičia, 433 Tree st., Iždi
ninkas — Sab. Monkus, 463
N. 9th st. Visi Philadelphia,
Pa.
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i ei 11 ičdin L“bal pageidaujama, naujausia
JdU ĮSejO knyga, mokslas api® sveikatą
Charley’u išlindova per skalbynės kaminą, o Bolteris įlin
KATASTROFA.
do į tuščią kubilą, galva žemyn. Bet jo kojos buvo taip
Pilnas aprašymas apie nu
ilgos, kad kyšojo per viršų ir jį taipgi suėmė.
skendimą didžiausio laivo
— O Bet?
/T
pasaulyje “Titanic”, su pa
veikslais ir visais atsitiki
Vertė JONAS KMITAS.
— Vargšė Bet! Ji nuėjo pažiūrėti lavono, sužinoti, kas
mais laike tos didelės jūrių
ten
užmuštas,
—
atsakė
Chitlingas,
kassyk
vis
labiau
nu

nelaimės galima gauti pas
Tąsa.
budusiu veidu, — ir tiesiog išsikraustė iš proto. Pradėjo
M. Paltanavičių,
— Važiuok stačiai policijos stotin, tai dar prispėsi, — spiegti, draskytis ir mušt galvą į sieną, — taigi ją apvilko
16 Millburry st.,
Worcester, Mass.
atsakė p. Losbeme. — Aš čia pasiliksiu.
palaidais rūbais ir nuvežė ligonbutin kur dar ligšiol tebėra
Kas užsirašys
•Draugą”
Abu vyru greit persiskyrė,, kiekvienas jų taip suju
— Kas stojosi su mažiuku Bates’u? — paklausė
metams gaus šį aprašymą
dintas, kad vos galėjo susivaldyti.
Kags.
dovanai.
— Jisai čia kur aplinkui sukinasi, kad neateiti prieš
L.
«
ŠITA. KNYGA parašytu naujausio mokslo ir išradimo geriausio budon
sutemsiant, bet tuoj ’ čia bus, — atsakė Chitlingas. — Dau
^gydymo, pripildyta tokia puikia medega, kad kitose iki šiol išėjusiose 11cgiau nei nėra kur eiti, nes Šlubių žmonės visi suimti, o
Iaviškose knygose to negalima rasti, kas yra patilpę knygoj “Daktaras”.^
Vytis ir ištrūkimas.
smuklė pilna šnipų. Aš pats ten buvau ir mačiau savo
ŠITA KNYGA "DAKTARAS'* apraSo visoki ii Ilgų vardus, kaip Jos prasideda, kaip
Netoli nuo to Tomzos kranto, kur stovi bažnyčia ties akimis.
apsireiškia, kaip Urėdo ir kaip (neičiau, geriau ir kur galima iSsigydyti.
A
TA KNYGA labai plačiai aprašo apie vyrų paslaptybes bei ligas ir teip*pat apie moteris
Rotherhithe, kur namai pakrantėse labiausiai purvini ir
tį,telpa daug
Wisemano apysaka.
— Tai tikras smūgis, — atsiliepė Toby, krimsdamas garsi kardinolo
Vert* VYTAUTAS.
w
ŠITOJ KNYGOJE “DAKTARAS” dikčiai aprašo atidengiant daug paslaptybių, apie
laivai ant upės daugiausia pajuodę nuo dulkių ir aprūkę lupas. — Daugiau ne kaip viens nueis šalin.
geriausius smagumus ženybinio gyvenimo ir teip-pat kaip ir kada geriausiai apsivesti ir^H
ukaip būti laimingu.
nuo žemų sugrustų namų, — tenai dar ir šiandien yra
— Jau tardymai prasidėjo, — tarė Kags, — jei tik jie
Jjįk
TOJ KNYGOJE “DAKTARAS” gražiai pamokina kaip jaunus vyrus h*ip ir moteris. DL
Kaina
$1.00.
būtinai kiekvienam reikalinga Žinoti, visiems kaip seniems teip ir jauniems, žeuotiems
' iena vieta labiausiai suteršta ir bjauriausios išvaizdos iš gerai prispirs, ir Bolteris duos karaliui prirodymus, ką,
Mk ir neved u s lems.
ImantiemB
daugian
kaip
vieną
eg

\ isų paslaptinių vietų Londone. Didesnei pusei gyvento žinoma, jis padarys, sprendžiant iš to, ką jau pasakė, — zempliorių, nuleidžiamas didelis nuoKIEKVIENAS SKYRIUS šitos knygos yra labai žingeidus, o nemokantiems skaityti,
fc^tai mokantis kuris neturi dar šios knygos, su didelia ukvata perskaitys tiems garsiai, kadM^
jų ji visiškai yra nežinoma kuo ji vardu.
^Įgalės daug visko prisiklausyti. Ta knyga kiekvienam yra labai naudinga ir reikalinga
tai jie gali apkaltinti Faginą už dalyvavimą tam atsitiki iimtia. Gaunama pas:
^“turėti, kuris tik nori būti sveikas ir laimingai gyventi.
Kad pasiekus tą vietą, keleivis turi pereit daug siau me, ir jis bus teisiamas pėtnyčioj, o už šešių dienų jau
BEV. V. VAKNAOIKIS,
Pk
KNYGA “DAKTARAS” yra paveikslais iliustruota, parodo ir giliausias kūno dalis *
^atidengiant pa slapty lies. Ji reikalinga kaip sveikiems teip ir sergantiems. Tik perskaičius
rų ir purvinų gatviukhj, apgyventų prasčiausių ir var kabos. Po galų!
$12 So. 4th St.,
Brooklyn, N. T.
Sktų knygi} atrasite visk^. ko čion negalima parašyti ir dažinosi visų teisybę.
gingiausių paupio žmonių, kurie atsitikus progai užsiima
^5 APART KITŲ SKYRIŲ sergantiems rodijanta skaityti Zapie nervų, kraujo, inkstų
— Kad būtumėt girdėję, kaip žmonės spiegė, — tarė
romatiziuo, odos. vidurių, nusilpnėjimo, bronchitis ir limpančias ligas ; teip-pat apie moterų
prekyba. Sankrovose čia prigrūsta pigiausių ir mažiau Chitbngas. — Policijantai kovojo, kaip velniai, kitaip jį
nesveikumus ir kitas visokias ligas ir t
VYRAI SKUSKITE!
JEI SERGI, tai pirmiau ne kaip manai vartoti kokias nors liekarstas ar kreiptis prie
sios vertės prekių; menkiausi ir prasčiausi drabužiai iš butų išplėšę jiems iš nagų. Jau sykį jį parbloškė, bet
$į.gydytojo,
reikia būtinai perskaityti “DAKTARAS”.
Savo barzdą su Skutimo Mašinaite su
ŠITOJ knygoje “DAKTARAS” netik pamokiua kur ir kaip išsigydyti, kaip būti sveika,
kabinti duryse ir languose. Grusdamasis pro minią tin anie stojo aplinkui ir kovodami skyrė kelią pro minią. turia kožnas vienas gali nusiskusti be
bet ir kaip nuo visokių ligų upsisergėti.
NORS TA KNYGA LABAI BRANGINTINA, bet kad prašant lietuviams
Išleido
j,i niaujančių žemiausio luomo darbininkų, sunkenybių ir Kad būtumėt matę, kaip jisai išrodė, visas kruvinas ir su jekio mokslo ir insipjovimo j 5 minu
SMePhiladclphios M. Klinika, delei labo visuomenes, tad kiekvienas jų apturės, kuri* t iii prliių:
tes,
ir
jeigu
no

^Skelia
anglių nešikų, begėdžių moteriškių, apskurusių vaikų ir veltas, — kaip glaudėsi prie policijantų, tartum jie butų rit turėt čystą
{kelias štampas už prisiuntiino kaštus. Apturėsi tuojaus, tik visada reiki- z**yil adresas teip:
visokių paupio driskių, keleivis sunkiai iriasi pirmyn brangiausiais jo draugais. Rodos dabar juos matau, vos veidą ir sučė
pinigus.
įžeidžiamas įvairių biaurių reginių ir neskanių kvapsnių, galinčius pastovėti, kaip grūdasi pro minę ir traukia jį dyti
1117 Walnut St.,
Philadelphia, Pa.K
Mašinaitės par
išeinančių iš siaurų šuntakių, ką matosi abem pusėm gat su savim. Rodos matau, kaip žmonės šoka viens per kitą, siduoda su 7 ge
VYRAI Ik MOTERYS, kurie nesveiki ir nori būti sveiki-išgydyti, tad kaip žodžiu
sidab
vės. Ausįs apkursta nuo dundėjimo sunkių vežimų, ve griežia dantimis ir veržiasi prie jo, kaip laukiniai žverįs. liaštėm,
teip ir raštu (lietuviškai) gali atsišaukti į šitą tikrų Klinikų. Ateinančius priimama šiomis/-*
ruota rankena,
Sflk
valandomis per Kliuiko Daktarą:
muilu, šepečiu
žančių krūvas daiktų iš sankrovų, ką riogso ant kiekvieno Rodos matau kraują ant jo plaukų ir barzdos ir girdžiu ku
T^Kasdien nuo 10 Iki 4 po piet. Nedelioj nuo 10 iki 3. L'tarn. ir Petn. vak. nuo 6 iki 8 vai. '**3
ir t.t. už $1.25. Su 7 geliaštem ir bx
kampo. Galų gale nuvykęs į tolimesnes, mažiau prigrūs moterų riksmus, kaip grūdosi prie jo pro minios vidurį ir dabruota rankena už 65c. Siųskite pi
nigus “money order” arba registruota
tas gatves, keliauninkas eina pro pakrypusius ant takų prisiegą vo, kad išplėš jam širdį!
gromata.
namus, pusiau suirusias sienas, ką rodos sugrius dar jam
J. GALECKAS,
To reginio budininkas, visas nusigandęs, užsikimšo
M. A. Norkūnas, temykite lietuviai
Brooklyn, N. V.
beeinant, pro pusiau nugriuvusius ir besirengiančius griū sau ausis ir užsimerkęs trankėsi šen ir ten po stubą, lyg 122 So. 1-st Str.,
Kelionė per jūres. Tūkstančiai
Vienatinis Lietuvis Išdirbėjas
ti kaminus, pro langus, aptvertus geležies štangoms, ku- nebetekęs nuovokos. Jam taip beveikščiojant ir dviem
tūkstančių mūsų tautiečių ke
j ias laikas ir rudis jau beveik sugriaužė.
Visur matosi kitiems besėdint nuleidus akis, ant trepu davėsi girdėties
visokiu ženklu liauja į prigimtą šalį ir iš tenai
draugystėm, o y- atgal į Ameriką, e visi labiausiai
neturto ir apsileidimo ženklai.
R.H. Morgan
tankus žingsniai, ir Sikes’o šuo įbėgo į vidų. Jie šoko
užganėdinti, kurie perka laivakor
patingai: iįokardu
Tokioj tai kaimynystoj’, už Dockhead, priemiestyje prie lango, nubėgo žemyn ir ant gatvės. Šuo nesekė paskui
tes pas:
BONA MORS
Išdirbėjas Kep«guzikučiu metaSouth work, stovi Jokūbo sala, apsiaupta purvinu kanalu, juos, tik šoko j)rie atidaryto lango. Bet jo popo nebuvo
SODALITY
liavu, anameliotu
rių, Kokardų, Vė
šešių ar aštuonių pėdų gylio ir penkiolikos ar dvidešimts matyt.
ir padengtu celluliavų, Antspaudų,
pločio, vandeniui pakilus. Tą kanalą kitados vadindavo
loid’u, šarpu, vė
— Ką tas reiškia? — tarė Toby, kada visi vėl sugrįžo
0 kodėl! Nes turi gerą prižiū
Virpu
ir
kitų
tam
liavų ir Karunu.
Mili Pond, bet dabar jis žinomas kaip Paikioji Grabe. Yra į stubą. — Jis negali čia ateiti. Aš—aš tikiuosi, kad ne.
rėjimą, parankią kelionę, kad tar
Man pavestus dar tum kaip ir pačios kompanijos bu
tai Temzos prieplauka, ar rankovė, ir gali visados būti
— Jei jisai čia eitų, tai butų atėjęs su šunim, — tarė STJAMESCAIKtDRAL panašių dalykų.
bus atlieku artis
tų pirkę laivakortes. Siuntimas pi
pripildyta vandens, jei tik paleidus spąslus nuo Lead Kags ir pasilenkęs apžiurėjo šunį, kurs atsigulė ant grin MOMTREAL.CAK.
tiškai.
nigų greičiausias ir pigiausias pa
Reikalauk KataMills, nuo ko jinai ir gavo senovišką savo vardą. Jeigu tik dų. — Nagi! Duokit katras jam vandens, jis visai nublosaulyj.
. liogo..
M. A. Nortonas
iš ten paleidus vandenį, tai ateivis, žiūrėdamas nuo kokio gęs.
3 N. MAIN ST.,
nors medinio tilto, permesto per kanalą ties Mill-lane,
K2PR0SPECT ST., LAWREN€£, MASS. WILKES-BARRE, PA.
— Jis išgėrė viską iki paskutinio lašo, — tarė Chitbn
pamatytų abiejų krantų gyventojus, per užpakalines du gas, valandėlę tylomis pažiūrėjęs į šunį. — Visas purvinas,
ris ir langus leidžiant žemyn kibirus, kubilus ir visokios apšlubęs, — pusiau apjakęs — jis turėjo bėgti ilgą kebą. R. H. MORGAN,
:ųšies indus ir senįiiant jais vandenį. Ir kada jo akįs nuo
— Iš kur jis čia galėjo ateiti? — svarstė Toby. — Ži
13 N. Main St.,
Honover Breiving Co.
jų darbo nukryps į jų namus, tai iš to reginio patirs kuo- noma, jis turėjo būti kitose gūžtose ir atradęs ten sveti
didžiausios nuostabos. Sulūžusios medinės gonkos, pri mus žmones, atbėgo čia, kur daug kartų yra buvęs. Bet iš SHENANDOAH, PENN’A.
Grynas
kergtos prie pustuzinio namų, taip skylėtos kad žemai ma kur jis čia atbėgo pirmiausia ir be ano?
tosi purvynas; pro išdaužytus ir sulopytus langus iškišta
Elius, Alus ir porteris.
SPUOGAI.
—: Anas (neivienas jų nepavadino žmogžudžio tikruo
smaigai džiovinti drapanoms, kurių nebesimato; stubos ju vardu) — negalėjo nusižudyti. Kaip jums rodos? — Plėmeliai, šašialiai ir visoki vei
TIKRAS LENK1SZ AS LAGER.
tokios mažos, purvinos ir ankštos, kad rodos ir pats oras tarė Chitlingas.
do ir kūno nešvarumai pranyksta
Atkreipkite savo atidą in produktą, Jūsų tautiečio iš
kuogreičiausiai, jeigu tik kas var
gali ten susitepti nuo nešvarumo; medinės prietvaros, ką
dirbamą. Sandėliai Buttonwood, Wilkes-Barre ir
Toby pakratė galvą.
tos pastilkas “Aknol”.
Nauticoke, o bravoras Danvillėj.
kyšo iš purvyno, rodos ten ir nugrius, kaip kaikurios jau
— Jeigu jis taip butų padaręs, tai šuo mus nuvestų Tie tai viduriniai vaistai kuo
padarė; apdrabstytos purvais sienos ir suirę pamatai; vi į tą vietą, — tarė Kags. — Ne. Jis išbėgo iš šios šalies ir nogeriausiai iščystina kraują, <
Emil Malinauskas, Manageris ir Prezidentas
kaip žinoma nuo kraujo nešvaru
Abu telefonsi.
sokie biaurųs reginiai neturto, purvų, puvėsių ir mėšlų, — paliko čia šunį. Jis turėjo kaip nors išsprūsti, juk jis ne mo
visoki kūno nemalonumai atsi
viskas tai dabina Paikiosios Grabės krantus.
randa. Šiuos vaistus reikia atskir
toks mulkis.
,
ti nuo visokių tepylų (mosčių),
Sankrovos ant Jokūbo Salos stovi tuščios, be stogų.
Tas spėjimas buvo panašiausiu į tiesą, ir tapo priim kurios tik laikinai pagelbsti, bet
Jų sienos suiro, langai jau neyra langais, durįs iškrito ant tas už tikrą. Šuo, susirietęs po kede, pradėjo snausti, ne pastilkos * ‘ Aknol ’ ’ panaikina
LIETUVI, KREIPKIS PAS SAVĄ!
gatvių, kaminai pajuodo, nors jau neišleidžia jokių durnų. paisydamas nieko.
amžinai visokius spuogus, plėmus,
Teisingiausia Agentūra Lai
šašus ir taip jau kūno nešvaru
Trisdešimts ar keturiasdešimts metų atgal, kol dar jos
Jau sutemo, ir langinės tapo uždarytos. Užsižiebė mus. Tūkstančius padėkonių turi
vakorčių ir Pinigų Siuntimo
buvo nesuvarginę nuostoliai ir teismo ištarmės, Jokūbo žvakę ir padėjo ant stalo. Baisus paskiausių dviejų dienų me nuo ėmikų iš musų “Aknol”,
Jau šešti metai kaip parduodu laivakortes ant expresinrų
sala buvo puikia vieta, bet dabar jau tapo apleista. Namai atsitikimai padarė į visus tris didį įspūdį, kurį dar padi nes kas tik ėmė tuos vaistus, tam
ir pačtinių laivų visų kompanijų, pagal pačių kompanijų čiegelbėjo.
Bet
to
negana;
reikia
pa

liko be savininkų. Ten įsilaužia tie, ką turi daug drąsos, dino pavojus ir netikrybė jų padėjimo. Jie prisislinko čiam pažinti tų vaistų gerumą
nes. Pasažierius iš Lietuvos paimu iš pačių namų, nuo rube
ir gyvena sau, kol nenumiršta. Tie ką bėga ant Jokūbo savo kėdės arčiau viens prie kito ir krūpčiojo ant kiek Jeigu negelbės, sugrąžinsime jėk
žiaus, ar bent kokios vietos iki vietai Suvienytų Valstijų ir
kitur.
Taipgi iš Amerikos ir į visas dalis Lietuvos ir kitur.
vieną
tavo
atsiųstą
centą.
salos, tai arba turi smarkias priežastis slapstyties, arba vieno atbalsio. Kalbėjo mažai ir tik pašnabždomis ir ty
Patarimai keliaujantiems ar norintiems keliauti kuoteisinKam-gi rodytis žmonėms su ne
yra prispausti paskutinio vargo ir neturto.
giausia ir dykai.
lėjo taip nugąsdinti, tartum užmuštosios moteriškės kū gražiu veidu! Kam-gi kęsti tuos
Siunčiu pinigus į visas dalis svieto greitai ir pigiai. Gvaran- 1 !
nemalonumus, o gal ir pajuoki
Ant augšto vienų tokių namų, gana ruimingų, pusiau nas butų gulėjęs kitam kambaryj.
cija užstatyta Mass. valst. pas Bankų komisijonierių. Visokius I mus! Atsiųsk kuonogreičiausiai
jau suirusių, bet su drūtoms durimis ir langais, ir kurių
pinigus mainau pagal paskutinių teisųjų piningų kursą.
Taip jiems besėdint, atsiliepė greitas beldimas į prie $1.50 ir tuoj atsiųsime tau šimtą
užpakalinė dalis siekė virš minėtojo kanalo, — sėdėjo su menės duris.
Darau visokius notariališkus dokumentus, doviernastis. Rei
pastilkų “Aknol” — lygiai tiek,
kale
kreipkitės raštu.
kiek reikalaujama tavo kraujo apsirinkę trįs vyrai ir kartas iš karto rūpestingai žvalgėsi
I
— Tai mažiukas Bates, — tarė Kags, piktai apsidai švarinimui. Neatidėliok, bet šian
viens į kitą, ilgai ir neramiai tylėdami.
A. Ramanauskas,
dien indėk į kopertą $1.50, užre
ręs, kad nuvijus baimę, kurią patsai jautė.
Vienas jų buvo Toby Crackit, kitas Chitlingas, o tre
gistruok
ir
siųsk
mums
tuo
adre
Beldimas atsikartojo. Ne, tai ne jisai. Jis niekados
1O1 Oak Street,
Lavvrence, Mass. i• čiasis, kokios penkiasdešimties metų vagis, kurio nosis bu taip nebarškina. — Crackit nuėjo pas langą ir, visas dre sų:
iBranch offisai:
Aknol Remedy Co.
vo beveik visai numušta kokiam seniai atliktam susirė bėdamas, iškišo galvą laukan. Nereikėjo nei sakyt, kas te
330 E. 15th Street,
1) 233 Broadway
2) 27 Rogera st.,
mime ir veidas nešiojo baisų randą, gal iš tokios pat prie nai buvo. Išbalęs jo veidas užtektinai tat pasakė. Šuo
New York, City.
So. Boston, Mass.
Lowell, Mass.
Dep.
C.
H.
žasties. Tas žmogus buvo pabėgęs nuo karučio ir vadinosi taipgi akimirksnyj pašoko ir urgzdamas nubėgo pas duris.
Kags.
— Turiu jį įleisti, — tarė tasai paėmęs žvakę.
Tikras Lietuviškas Agentas.
— Velyčiau, kad butum išsirinkęs sau kur geresnę
— Ar jokiu budu negalime be to apsieiti? — paklausė
gūžtą, jeigu anose dvejose buvo perkarsta, o ne čion atėjęs, kitas užkimusiu balsu.
mano puikusis vaikine, — tarė Toby Crackit, atsikreipęs į
— Ne. Jis turi ineit.
Chitlingą.
— Nepalik musų tamsoje, — tarė Kags, paėmęs nuo
— Delko taip nepadarei, tu kiauragalvi? — tarė kudmento kitą žvakę ir žibino ją taip drebančiom rankom,
Kags.
kad kol užžibino, beldimas vėl dusyk atsikartojo.
— Man rodėsi, kad maloniau mane priimsite, kaip
Crackit nuėjo pas duris ir sugrįžo su kitu žmogum,
dabar, — atsakė nubudusiu balsu Chitlingas.
CHICAGOJE.
kurio apatinė veido pusė buvo apvyniota skepetaite, o
— Tik įsidėmėk, ponaiti, — tarė Toby, — kada žmo kita buvo užrišta ant kaktos po kepure. Jis išlėto jas Malonus viengenčiai lietuviai ir lie
Jei norit turėt lengvą ir lai
Lietuviškosios Sesers priima pas save mer
gus gyvena taip atsiskyręs, kaip aš ir suranda sau namus, nusirišo. Nublankęs veidas, įdubusios akįs, įpuolę žan tuvaitės!
mingą kelionę j seną tėvynę Lietuvą ir
gaites mokinimui ir išauklėjimui. Seminarijo
apie kuriuos nieks nesukinėja, kurių nei neuosto, tai yra dai, nuo trijų dienų neskusta barzda, sbnykęs kūnas, nenori būti nuskriaustu atvažiavęs
New Yorkan, tai kreipkis tiesiog pas
je prie reguleriškojo mokslo, arba ir atsky
keistas dalykas apturėti garbę iš atsilankymo tokio po trumpas, sunkus kvapas — buvo tik dvasia tikrojo Si G. Bartašių. Jis visiems žinomas geras
žmogus,
užlaiko
du
ofisu:
vieną
Bos
rium, yra mokinama, muzika, paišymas, siuvi
naičio, kurs gal būt smagus ir pageidaujamas drauge pa kes’o.
tone, antrą New Yorke.
Parduoda
į visas pasaulio dalis ant
nėjimas ir taip toliau.
lošti, bet kurs dabar randasi tokiose blogose apystovose.
Jis uždėjo savo ranką ant kėdės, viduryj’ stubos, bet laivakortes
drūčiausių ir greičiausių laivų ir ut
— Ypač, jeigu dar tas atsiskyrėlis vaikinas turi pas norėdamas atsisėsti, sudrebėjo ir pažiurėjo per petį, pris pigiausias kainas. Siunčiame pinigus ir
Reikale meldžiama kreipties prie Motinos
ant amerikoniškų. Parūpi
save svečią, kurs sugrįžo iš svetimos šalies greičiau, negu linko kėdę prie sienos taip arti, kaip tik buvo galima ir — išmainome
name gnbernskns pašportus ii Konsu
Perdėtinės šiuo antrašu:
lio. Parsamdome keleiviams kambarius
buvo laukiamas ir yra perdaug kuklus, kad pasirodyti atsisėdo.
dėl nakvynės ir suteikiame kiekvienam
teisėjams, jogei jau sugrįžo, — pridūrė p. Kags.
Nieks neištarė nei žodžio. Jisai tylomis dairėsi nuo visokias svarbias žinias uždyką.
Užstojo trumpa tyla, po kurios Toby Crackit, maty vieno ant kito. Jei kurio akįs išpasalų pakeltos susitiko
GEO. BARTAŠIUS
damas, kad jau bereikalo butų prilaikyti drąsuolio ūpas, su jo akimis, tai akimirksnyj vėl kreipėsi šalin. Kada ky
ST. CASIMIR’S SEMINARY,
Agentą*,
paprastu balsu atsiliepė:
mus jo balsas pertraukė tylą, visi krūptelėjo. Rodos, kad
6700 Rocku)ell St.,
Chicago, III.
Kada Paginą. suėmė1?
2M V. BroHvay, S*. BmIm, Mass,
niekados nebuvo jo girdėję.
e
Vos apypiete, antrą valandą po piet,.
Mudu su
558 Btmm str^ Ne* Yark CMj.
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The Piiiliulelphia Medical Clinic

Joną Nemeth’a

Lietuviškuju Sv. Kazimero

Seserų Seminarija

Mother Superior,

v

Red. Atsakymas.
raščio “Tageblatt” kores giau kaip tūkstantį įvairių
pondentas, praneša iš Pe kariškų įnagių, kaip antai
41-mai kp. S. L. R. K. A.
VEIKALAS 4-se AKTUOSE
terburgo, kad tenykštė val kardų, kirvukų ir t.t., kurie Worcester, Mass. — Susirin
džia vėl esanti didelėj bai esą ten palaidoti dar nuo kimo pagarsinimas atėjo
Paraše Kun. J. J. iš R.
mėj dėl gresiančios Suomi 1000 m. prieš Kristų.
Tie per vėlai, todėl negalėjome
jos revoliucijos. Korespon įnagiai buvo paslėpti 150 įdėti laikraštin.
Užbaiga.
dentas rašo, kad Rusų val pėdų gilumo.
Dalilė. Vai..., ko aš sulaukiau! Toksai paniekinims
džios organas “Novoje VreRomybės teisėjas.
Teko ir apgavystė už meilę mano!
mia” išspausdinęs žinią, T Betvarkė Kynuose. WuTraukiniu važiuojant nuo
Tebūna amžins tai valandai prakeikims,
buk valdžia sugriebus revo- Čangas, Geg. 24. — Čia vieš
Kada pimikart mačiau tave, Sunau Dano!
Karei Kauno į Vilnių, sėdėjo vie
liucijonierių dokumentus, iš patauja betvarkė.
nam vagone dvi ponios, re
O širdis ta kvailoji, kurios aš klausiu,
kurių pasirodę, kad Rusijos viai pakėlė maištą ir elgiasi
gis abi pilnos puikybės, ir
Dar nuo gailesio sprogsta ir sopa man ją.
revoliuciją šelpiančios Ame kaip jiems patinka.
Giltine! Kodėl nekandi manęs! — būt geriau
rikos Suvienytos Valstijos. T Ex karalius Manuel, pradėjo ginčyties už langą.
Viena dažnai atidarinėjo, o
Tamsoj’ žūti, neg’ kentėt nešlovę tokią.
Ar-gi?
kuris
dabar
gyvena
Šveica

Jaunystė linksmoji!... jau nebegrįši man tu.
Rusijos valdžia visais bu rijoj ir gydosi pas nervų antroji vėl uždarė, ir kas
sykis tarp moterėlių vis kilo
Tav’ vietą, užėm’ šmėkla ašarų baisioji (verkia). dais rengiantisi sutikti re
specialistą,
esąs
labai
nu

Samson. Iki gyvam daėdei kaului ir širdžiai graudu!
voliuciją ir labai atbojanti džiugintas paskalais, kad didesnis barnis. Viena sakė:
Akyse mano temsta saulelė, šviesioj i,
visutino Rusijos sukilimo jis sugrįšiąs ant Portugali Jei būt langas uždarytas, ji
turėtų tuojaus numirti iš
Nuilsime mirtį pasiekia — trivot negaliu.
prieš dabartinę netikusią jos sosto.
priežasties didelio tvanku
Žinok jau slaptį, kurią mokai .išvilioti:
valdžią.
Jis
gyvenąs
labai
pa

mo. O kita sakė: Jei būt lan
Dievui aš pavestu esu Nazarieju,
prastai,
daugiausia
laiko
gas atdaras, ją apopleksija
H Žemės drebėjimas po
Svaigai drausta ir geležiai galvos lytėti.
praleidžiąs
važinėdamas
au

užmuštų. Vaidams nesibai
Dalilė. A,... dar aš esm’ nuraminta! (paduoda taurę)Imk Pacifiko vandenynu. Setomobilium.
giant, pašaukė kas kundukattle,
Wash.
Geg.
24.
—
Wa— tai vaistai,
shingtono universitete liko T Budapešte riaušės. Bu torių, kad apmalšinti jąs.
Kuriuos dievai tik sielvartose vartoja;
si užregistruotas smarkus dapeštas, Austrija. Čia da Atėjęs kunduktorius taip
Nuo jų sugrįš šviesa, apleis tave vargai.
(Samsonas išgeria).
žemės drebėjimas, kuris tu bar siaučia tikra anarchija. pat negalėjo išmanyti, kaip
rėjęs būti, iš didesnės da- Riaušės kilo dėl politikierių čia jąs sutaikius. Tam pa
Samson. Sakytum — prapultis yra taurėj’ toje!
(Griūva ir užmiega. Dalilė pravėrus duris duoda įsaky ies, ant Pacifiko dugno ir nesutikimų. Kraštutiniai ra čiame vagone sėdintis kelei
mus. Sugrįžus sėdas ir padeda galvą Sams. ant savo kelių. Alaskos pakraščiais.
dikalai ir socialistai buvo vis, kuris jau seniai prisi
Tą
žemės
drebėjimą apskelbę generališką strai žiūrėjo bobų vaidams, tarė
Samsonas miega).
jautė ir ant Hawaii salų ir ką. Bet kilęs straikas sukė kunduktoriui.
Dalilė. Miegok avinėli! tuoj kirps tav’ vilnas švelnas,
(Įeina baisi žmogystė ir išverstomis akimis apžvelgus vis abai įšgąsdino salų gyven lė visutiną betvarkę. Strai — Atidaryki ponas vieną
ką artinasi kvėpuodama prie Samsono ir kerpa septynes tojus. Iš Mauna Loa vulka kieriai pradėjo griauti bu- langą, kaip tik viena nu
no smarkiai pradėjo rūkti dinkus ir daužvti mašinas. mirs, tuomet uždarykit, tuo
jo kasas).
durnai.
Dalilė. Išeik netikėli! jau tu man įgrįsai.
Dabar nors socialistai ir jaus ir kita numirs, tuokart
(Sams. kelias silpnai. Užpuola ant jo Pilistai; ginasi, bet
nori įsitusiąs minias numal vagone turėsime saldžią ro11
Italija
žada
taikyties.
jį nuveikia).
šinti ir straikierius prikal mvbę.
Paryžius,
Geg.
24.
—
Vieti

Moterėlės
susigėdusios
Pilist. 1. Atduosim tau, balandėli, skolas senas!
bėti grįžti prie darbo, bet jų
nis
laikraštis
“
InstransiV. J. K... s.
Pilist. 2. O, ką?!... uoliai darbavais’ — tai ir nuilsai.
dabar straikieriai nebeklau nutilo.
geant
”
skelbia,
kad
jis
suži

(Surišę Samsoną veda. Dalilė pasilikus viena greit ar
so. Valdžia, nusigandus, pri
LIETUVIS GYDYTOJAS.
tinasi prie durių, lango, prie stalo kur pinigai ir žvaigždė. nojęs iš tikrų šaltinių, kad žadėjo duoti sulygintas bal
jeigu Europos didėsės vals
Atsitolina ir nusiminus rankas užmeta ant galvos).
DR. J. W. ZIGMANTĄ
savimų teises.
tybės
įsikiš
turkų-italų
ka

Dalilė. Vai, kas su manim dar daros? nesuprantul
rau, tai Italija sutiksianti 1 Kaizeris uždraus due- 185 Se. VVashington st. Wilkes-Barre Pa.
It audra aglę, taip mane purto šiurpuliai,
Neseniai baigęs medicinos mokslą
už užėmimą Tripoliso mo lius.
Berlino dienraštis Philadelphijos universitete. Da
Sąžinė kilus, prieš mane stoja piestu.
kėti Turkijai didelę metinę “Tagliche Rundschau” at
bar atidarė-čia savo ofisą ir
Ir šaukia: “nelaimingoji!... ką tu padarei”?
priiminėja ligonius.
donį, tai-gi pripažįs Turki spausdino žinią, jog Vokie
Apie kokią — tai ne svajojau aš didybę:
Offiso valandos:
ją Tripoliso valdytoja.
tijos kaizeris žadąs už
Geidžiau skaistumu saulės spindėti,
Iš ryto nuo 8 iki 10
Fo pietą nuo 1 iki 3
T Rado ginklus nuo 1000 drausti savo armijoje dueIr dievų augščiausiąją pasiekus galybę,
Vakaro nuo 6 iki 8
m. prieš Kristų. Viena, Aus lių (dvikovą).
Valdonės svieto vardą turėti.
trija. — Karališkojo Muzė- Dueliai busią daleidžiama
Dabar visa garbė pranyko;
jaus explatoriai bekasinėda- tik labai retuose atsitiki
Joks galiuns jau manęs neves (ima žvaigždę).
mi po šv. Kanziono urvus, muose, kur bus skaudžiai
Ši tik žvaigždelė man teliko,
Karstų kalnuose, rado dau įžeista kareiviška garbė.
Ir toji netrukus užges.

SAMSONAS

Thomas, W. Va.
Diena 30 Spalio 1909 m.
Kun. J. Jakštis.
(Pabaiga nuo 3-čio pusi.)

Koncertui paisbaigus visa
publika sustojo ir užgiedojo
himną, kurį grojo “Titani
kui” skęstant jo benas,
“Nearei-, My God, to Thee”
(Arčiau, mano Dieve, prie
Tavęs).
T Revoliucija pasibaigė.
Kingston, Jamaica. Čia esąs
Santo Domingo pasiuntinis,
gavo nuo savo valdžios tele
gramą, kad ten buvusi revocija visai pasibaigė.

Feelinč Better Already
—” 8‘ ' jĮhankYouT

Farm a ant pardavimo.

SEVEROS
SKILVIO
RITERIS
(Severa’s Stomach Bitters)

sugrąžina apetitą, pataiso
sugedusį skilvį, pagelbėja
valgį virškinti, pašalina
vidurių uždegimą.

Prašome išmėginti
bonką šiandien
Kaina $1.00
Kunigas Jaroslaw Kucera, iš Aca
demy, S. D., rašo: “Severos Skil
vio Biteris duoda gerą epetitą.
Yra tatai puikus vaistas skilviui
pataisyti”.

10 margų farma, juodže
mis, be akmenų, upelis visa
da bėga, arti miestų, netoli
visokių fabrikų, visada dar
bai gerai eina. Naujos stu
bos ir tvartai.
Yra visi padarai ir veži
mai, 1 karvė, I arklys, 100
vištų, 100 kiaulių; kiaulėms
maistą iš miestų uždyką
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,
35G So. Main st.,
Waterbnrv, Conn.

INTRINK
Norėdamas urnai paleng
vinti skaudėjimą.

atsitikimuose nikstelėjimų, išsisuki
mų, šlubčiojimų,
sustingimų, sutini
mų, strėnų skaudėji
mų, dieglių šonuose,
reumatiškų skaudė
jimų ir neuralgijos
intrink

Severos

Gothard Aliejų
(Severa’s Gothard Oil)
50 centą honka.

Severos gyduoles visur aptieko
se parduoda. Žiūrėk, kad ant per
kamo vaisto butą padėtas var
das firmos

W. F. Severą Co.
CEDAR

RAPIDS.

LIETUVIO KRAUTUVĖ
Pas mus galima
gauti .naujausios
mados laikrodėlių
žiedų,, armonikų,
skripkų ir visokių
muzikališkų ins
trumentų. Gerų
britvų, .drukuojamų 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. markę ir
aplaikysite jį, 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
išsiėmimą pilietiškų popierų, ksina 35c. Kreipkitės ant šio adreso:
W. WAIDELIS

112 6rand Srreet,

Brooklyn, N. V

IOWA

50,000

Dykai

■azzazaae^

Mielai aš pa
klausiau jūsų
patarimo ir įštitryniau su

naturkiai pasiuntė Turkijos
buvusį sultaną Abdul Hamidą. Dr. Lebedour pasakė,
kad jeigu Anglijos karalius
taip išsitartų apie valstybės
reikalus, tai anglai paverstų
karaliaus sostą į šipulius.
Mat kaizeris Strassburge
kam tai pasakęs, ka jeigu
jam bus aprubežiuota me
Dingo skaudėjimas kakle ir diegi
džioklė ir susiaurintos jo pi
mas šone, jaučiuos visiškai gerai. Pri
lietiškos teisės, tai Vokieti
valo būti kiekvienos šeimynos šepojė
joj konstitucija sutrupėSergėkis nuo pamėgdžiotų. 25c. ir 50c
sianti į atomus. Kaizerį II Amerika remia Rusijos
F. AD. RICHTER & CO., 215 Pearl Street, New York.
Rlebter io Congo Tillės yra gorot nno vidurio •ukietėjirao. 25c. ir SOe.
karštai gynė kancleris von revoliuciją? Berlino dienBethrnann—Halloįveg.
B RANGĮ LIGA.
T Anglija už Malecką. UžDr. 0’Malley išaiškina priežastį
rubežinių reikalų ministeris, Gydymas ligų metas nuo
pasekmingo gydymo.
Sir Edward Grey, padavė meto vis brangesnis. Senos
Išsiveržimas
parliamentui klausimą apie naminės gyduolės turi duoti
vietą
naujoms,
brangioms
ir
Maleckaitės, lenkės, bet
VERIKOSELE arba netikrasis išsiveržimas
tankiai
neištikimoms
gy

IIYDROCELE arba vandeninis išsiveržimas
Anglijos pilietės, nuspren
duolėms.
Mes
tikime,
kac
PUCKAI ir visokios ODOS LIGOS
dimą ištrėmimui į Sibirą.
Be
jokios
operacijos, skaudėjimo, ar apleidi
Sir Ed. Grey sako, kad baus greitu laiku žmonės at
mo savo kasdieninio darbo
G. A. Fritzinger (policijantas)
mė, kuria Rusijos valdžia kreips daugiaus atydos į ap PRIEŽASČIA IŠGYDYMO:
sisaugojimą
nuo
ligų,
negu
1.
DĖLTO
—
Kad
jojo
neskauWilkes-Barre,
Pa., išgydytas
Maleckaitę nubaudė, yra
danti metodą likos naudota su nuo sunkaus išsiveržimo 5 me
i
j
V
gydymą.
Tas
yra
daug
baisi ir neteisinga.
viršum per 25 metus, taip vadi tai atgalios, nenešioja diržų.
Jeigu Anglija tvirtai už pigesnis būdas. Viena iš ge nami išsiveržimo specijalistai
Thom. B. Williams, anglekanaudoja ir seka paskui jį.
Maleckaitę užsistos, nėra riaušių senų naminių gyduo
8is
iš Hyde Park, Pa., išgydytas
2.
DĖLTO
—
Kad
suviršum
12,abejonės, kad Rusijos val lių, padarytų iš žolių ir na
000
išgydė
ligonių
;
nekurie
pri

nuo išsiveržimo, 5 metai kaip
džia ją paliuosuos nuo baus turališko vyno, yra Trinerio buvo iš tolimų šalių, o kurias diržo nenešioja.
Amerikoniškas Kartaus Vy jis vienas išgydė.
mės.
no Eliksiras. Jeigu jį panau 3. DĖLTO—Kad kožną savo žo R. D. Greenwald, mašinistas
jrie Prospect Brėkerio Breslau,
1 “Titaniko” atminimui. dosi, pasirodžius pirmiems dį gali pinigiškai ir profesijona
liškai užtikrinti, kurį duoda li Pa., du vaiku 3 ir 9 metų senu
Londonas. Geg. 24. — Tą ligos ženklams, tai persitik goniui, o 25 metų praktika gau mo, išgydyti nuo išsiveržimo, o
dieną čia atsiliko labai iškil rinsi, kad tai geriausia ap na paliudijimą apie jo tinkumą. diržo nenešioja jau 2 metai.
Su tokiais paliudijimais dėlko turėtum dar vilkinti ir neatei
mingos ceremonijos sken sisaugojimo nuo ligos gv
ti
ant rodos pas Dr. 0’Malley, kuris tame PERŽIURĘS UŽduolio “Titaniko” paminė duolė. Ji išvarys iš kūno vis
DYKA ir pasakys kas ten kenkia, ir geriausia rodą kaip gali
jimui. Roval Albert Hali sa ką, kas prie jo nepriguli
pasveikti. Geriau pasinaudok
busi pavojuje.
iš 25 metinės praktikos ir nelėje buvo surengtas kaipir kas yra kenksmingo, nuodi
Pasikalbėjimas ypatiškai ar per pačtą.
koncertas, kurio tikslas bu jančio ir kas gimdo ligas. Ji
Atsiųsk adresą, o prisiusime knygutę su abrozėužgydys
uždegusius
grumu

vo paminėti “Titaniko” beliais apie išsiveržimą, užpečėtytam koperte.
no heroizmą. Kuomet pro liavimo organus, padarys ge
gramas prasidėjo salėn pri- rą apetitą, prašalins galvos
fcHrihku daugiau kaip 10,000 skaudulius, nerviškumą, ša
žinomu. Vien tik orchestros tį ir užkietėjimą. Aptiekose Ofisas, 158 So. Washin<ton St,
Wilkes-Barre, Pa.
;>enns -h-i.I. r
bm
Jos. Triner, 1333-—1339 So
Kur Lietuviškai ir Lenkiškai susikalbama ir susirašoma.
Ashland avė., Chicago, III.

Dr. Richter’io

dėl
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
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 PA
REIKALAUTI VIENĄ IŠ TU DYKAI DUOTU KNYGŲ. Ta knyga
i
pasaikis kaip vyrai naikina sava sveikata, kaip jie užsikrėta ligoms ir kaip jie gal pylnai su-1
granžinti 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:

Viru

REUMATIZMAS, NEGRUOMULAVIMAS VYDURIU,

Abelnai prastoimas spėkų, t'žnuodijimas kraujo, arba Brantai. Triperis, Lytiškas nusilpneimas, žudymas gyvastinios sėklos, Naktinei nubiegymai sėklos, Nutrotimas vyriškumą, Sunykimas lytiška organa. Užsiveržimas

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 pallka sugranžinta TOBULA SVEIKATA, STIPRUMAS IR SPĖKAS su
pagelba tuos STEBUKLINGOS, DYKAI GAUTOS KNYGOS. Knyga ta yra kratuvė žinios ir
talpina tam tykrus dalykus, katrus kožnas vyras jaunas ar senas, bagotas ar biednas, apsivedis ar nevedis, sergantis ar sveikas turė žinoti. Netrotikiek sava sunkiei uždyrbtu piningu
ant paiku ir be vertės gydulu pakol ne perskaitistie tuos knygas. Knyga ta sučedis Jiums
ne viena doleri ir pasakis kokiu budu galetė stotis STIPRU, RESNU, SVEIKU VYRU.
Išpildik atsakimals, iškirpk ir siusk šen
dena ta dykini kuponą o męs prisiusma
jiums vieną iš tu brangiu knygų VYSAI
”>YKAI IR UZ PACTA UZMOKIESMA.
Daug nerūpestingu gyditoju prispirs
gydimą ir gydulus siunta budu C. O.
■ Dr. JOS. USTER A C0„ L 604, 208 N. Fifth Avė.. Chicago, DL
D. tas yra su apdėtu mokiesniu
GOTONIAš esu užinteresuotns jusu pssiulinimui dykai siunir dara ta be ypatingai pa H
■
stos knygos ir norėliau, jog jius išsiustument man vieną
reikalavimą sergančia.
m
iš tuo knygų.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■I
■ KUPONAS IYKAI (JAUTOS KNY60S.

Męe

L. V

nielcado.

na daroma.

adreaa iendena.

■
■

Vardas ir pavardė....

............................................................ —

Adresas.

Stejtas.

!■■■■■■■

Pasisaugokite Nuduotu Melinu Šaržu
kurie išsižiuri kaipir mėlyni kol tik nauji, nes jie greitai nublunka ir pa
matysi, kad tai tik

„Buvo Mėlynas”
padėvėjus kelis mėnesius. Šiemet taip jau įėjo madon Šaržai, kad atsiradę
daugybės tik Nuduotą Šaržu, kuriuos tu gali nusipirkti už tikrus.
Aš gvarantuoju Kiekvieną. Šaržą Nežiūrint Kokią kainą tu mokėsi.
Ateik ir persitikrink, kokie puikus Saržiniai rūbai, gražiai pasiūti ir apkainuoti nuo

$10, $15, $20, $25, $30
Jie neapvils tave; jie bus tikrai geri. O jeigu nebus geri,aš duosiu tamstai
kitą siutą arba grąžįsiu Dėdės Šamo pinigus. Kaip tokia gvarancija?

Dr. Alex. 0’Malley

IV-

tą

Reikalaudami tą knygą nuo musu
Jius nebusite niekados pa
reiga. Siusk sava

LOUIS ROSENTHAL
ANT KIRBY’S

gŽHI»IH»ft*>
_

uiiHBHiuma

s

DRAU

f

•Z

DR. ALNY P. O MAIJ.BT
pėdų atstu nuo didėsės elek- bininkus, kurie turi tokią krautu
Jeigu
tu
reikalauji
pasi

First National
apvalyti, ir kitokius didelius First National Bank
Bpeciahstas.
VIETINĖS ZINI0S. trikos stoties (Power vęisleidžius
taisymo, paklausk savo gy
turi, suprantama, tokioj
Nerviškų, Chroniškų ir -i tetulių ligų
PUBLIC SOUARE
BANK,
House), tai greitai tai pama krautuvėj priverstinai turi bran
dytojo apie
vyrų ir moterų. Ofisas 158 Sun t b Wk
giau
pastatyti
tavorų
kainas.
Ir
PLYMOUTH, PA.
shington St. Valandos nuo 9 iki 1 p.
Nežinoma mirtis.
tė stoties užveizda ir uždarė jie taip daro. Todėl kas turi per - Wilkea-Barre, Pa.
m., nuo 6 iki 8 vakarais.
UŽDĖTA 1864.
Nanticoke’o policija ūž svičių, kuris duoda elektrą daug pinigų, kad “netilpsta” jo
Bupturos išgydymas be operacijos
gali eiti į tokias krau
UNITED STATES PEPOSITARY
yra mano speciališkumas.
ti raudė laidoti lenko, Va visam miestui. Nelaimingą delmonan,
KAPITOLAS
$100.000.00.
tuves pirkties sau vasarinius siu
Kalbama lietuvių kalboje.
lentino Marchinkowskio la Laverį nuo dratų nuimta tus, nes ten išvalys jo “sergantį KAPITOLAS $375,000,00
PERVIRŠIS
$250.000.00
vonu, kol nebus patirta tik dar gyvą, bet tik nuvežus li- delmonų”.
Didžiausia ir saugiausia
Bet praktiški žmonės taip ne Perviršis ir nepa
gonbutin pasimirė. O\ven daro,
ra jo mirties priežastis.
nes jie puikiai žino, kad pas
Banka
mieste.
Ypatingai šeimynoms pa
490,000,00
Praeiti).
ketvirtadienio Lavery kuris buvo 27 m. am Louis Rosenthalį jie gali sutau dalyta nauda
dalytas. Dvieją didumą: po
Moka 3 nuošimčius nuo
mažiausia $5.00 ant kiekvie
Dr. KOLER
rytmetį V. Marchinskowskį žiaus, buvo vedęs ir paliko panti
no siuto. Klausite kokiu budu T Už sudėtus pinigus moka 3-čią paintę ir po pusę paintės, sudėtą joje pinigą.
nuošimti.
atrado negyvi) jo paties savo moterį ir tris mažus Štai: jo krautuvė yra ant antro
Lietuvių
kaip nori.
WM. S. Mc LEAN. President.
iniegkambaryje. Jis tą ryt kūdikius, kurių vienas tik augšto, jo randa pigi, išlaidžiai
maži, kas jam pavelija visus jo
Gydytojas
Musą vardas išspaustas Lietuviu Advokatas.
FRANCIS DOUGLAS. Ca.hier
metį atsikėlė ir apsirengė porą savaičių atgal gimė.
tavorus parduoti nepaprastai pi
ant kiekvieno butelio.
kaip pridera eiti į darbą. Visai panašiai atsitiko ir giau, kuomet jo tavorai yra pir
Jonas S. Lopatto
mos
rųšies.
Tatai
užsimoka
ten
ei

Olyphante,
Pa.
Ten
darbi

638 Penn Avė.
Pavalgęs pusryčius sugrįžo
Gryno Maiste ženklas ant kožnos
47-48-49 Bennett Building,
ti,
kur
užlipti
laiptais
“
augštyn
“
,
Pittsburgh, Pa.
savo kambarin ir daugiau iš ninkai vedžiojo telegrafų reiškia — $5.00 “žemyn“.
THE LACKAWANNA skrynutės.
Wilkes-Rare, Pa.
ten neišėjo; po dviejų valan dratus, ir kada vienas, Wi- Persitikrinimui užtenka atsilan
Parankiausi geležinkeliai Euro
Dr Koler garsinasi savo tikra pravarde ir turi
Norintieji
pasiskolinti pinigu savo paveikslą Šiame laikraštyje. Dr Koler yra
pon keliaujantiems. Linijos suoi-;
gimęs ir mokinęsis Varšavoje Dr Koler prakti
dų jį rasta jau negyvą. Jis lliam Sullivan, 21 m., įlipęs kyti vieną kartą. Atmint nesunku:
STE6IA1ER
BREWINfi
CO.
ant pirmo mortgage, arba pirkti kavo visuose Varšavos ligonkučiuase, o paskuti’
na prie Trane-Atlant&kųjų laivų, i
Louis Rosenthal, Ant Kirby’s, So.
n uis metais prieš išvažiuojant į Ameriką buvo
Europoj paliko savo moterį stulpan save prisirišo, kad Main st.
Nebrangiai perdavinėja bagažų
namus lai kreipiasi.
ligonbutyje švento Lozoriau*, kur gydo tik pri*
Naujas
Telefonas
977;
Bell
422.
vatiškas
ligas vyrų ir moterų.
bedirbant kartais nenupul
ir pervaža pasažierius.
ir 7 vaikus.
SIFILĮ išgydau vartodamas gyduolę606, dide
Office Nevv Telephone 37.
lį išradimą profesoriaus Ehrlich prieš sifilį Jeigu
Policija mano, kad kokiu- tų, jis taip-gi užgavo vei
Menti išbėrimus ant viso kūno. gedimą burno>e
The
Rwul
tf
Aathracite:
Residence 1100.
arba gerklėje, slinkimą plaukų, laužymą kautų,
ateik, o užsivietrijimas kraujo sustos ir neatsikar
nors budu jis buvo nužudy kiantį dratą ir tuoj pasken Maža Farma Beveik Uždyką!
(Kietųjų anglinių kelias)
tos tavyje. Nelauk, kol visai sublogsi ir kitus
užkrčsi savo liga.
Juozas Szukis,
do elektros mėlynose lieps
tas.
Trumpiausias kelias į Buffalo.
Nenaturališkus IŠTEKĖJIMUS visokiais bo
Tiesiai į Scrantoną ir Aaglią J
dais. kaip ir NAKTINIUS ištekėjimus. TRIPERĮ
nose. Kol jį nuimta, jis buvo
Plymouth
National
ir
kt.
išgydau į 10 dienų, o jei ne, tai pinigus
Sritį. Tarpe New Yorke ir Bu- ’
Gedausiąs Lietuvys
sugrąžinu.
jau
visai
negyvas,
o
du
ran

ffalo
penki
traukiniai
kasdien.
Nelaimės su elektriką.
NUSILPNĖJIMĄ ir visokias negales paei
Tarpe New Yerke, Chicago ir J
nančias iš SAUŽAGYSTES prašalinu į 18 dienas
kos
pirštai
buvo
visai
nude

Vakarų keturi traukiniai kasdien <
Ar jautiesi mažum, jog neturi tos pačios vyriškos
Praeitą ketvergę net du
BANK.
spSkos. kaip pirmiau? Jei teip, tai negaišuok.
FOTOGRAFISTAS,
Tarpe New Yerke, St. Leuis ir =
ba nusilpnėjimą reikia pergalėti, kad vii galėtum
gędarbininku sutiko mirtį su
Pietvakarių, kasdien.
būti vyru.
STRIKTURĄ arba susitraukimą šlapumo ka
Tarpe visų vietinių Punktų nuo
Kapitalas
su
perviršiu
elektriką. Nelaimės atsitiko
nalo išgydau j 21 dieną ir tai be skaudėjimo.
latinis ir parankas susiaeėinas.
HYDROCELĘ arba vandeninę rupturą gydau
Naujas Telefonu 1070—B.
Artymesnių informacijų api* kai=
Smėlis užbėrė vaikus.
$105.000.00.
viena ant North River st.,
į 30 minutų be operacijos.
nas, traukinių begiejimą, etc.,;
20 E. Market irt, Wilke? Barre, Pa.
PŪSLES ir inkstų ligas, nuo kurių randasi
Wilkes-Barre’iuose, o antra
kryžiuje ir kirkšniuose. apsunkinimas
Šitoji Banka prižiuroma diegimas
Užpakalyje
Parsonage
kreipkitės pas
nusišlapinimo (peršėjimas) ir desėtkai kitų ženkių
apie kuriuos ligonis žino. kaip aprašyt, aš išgydau
— Olyphante.
gatvės, Pittstone, kur rau Perstatykite numerius langeliuose
Suvienytąją Valstiją val savo sistema ant visados.
! lackawanna< save vietinį aREUMATIZMĄ, spuogus, šunvotes, peraugas
Ant North River gatvės dasi smėlyno duobės, trįs taip, kad sndėtinė suma iš abiejų pusių
gentą arba rą
džios. Moka 3 nuošimčius šlakus,
niežus, parkus, skrupulus ir visas kitas
išeitų po 23.
Š
hdiiroari
$
odo; ligas, paeinančias iŠ užsivietrinimo kraujo
žykite pas:
likosi užmuštas elektrikinių vaikai, tarp 8 ir 9 metų, iš žėdnam, kas šitą išriš puzelį ir atsiųs
o nuo sudėtą pinigą.
išgydau trumpam laike ir ligoniui nereik perGalima
o
traukt savo darbo
męs duosime kreditą ant $100.00,
( I susišnekėti lietuviškai.
dratų vedžiotojų foremonaš bėgo pasibovvti. Jie besibo- mums,
George A. Cullen,
kurį męs priimsime, kaipo dalį užmo
t
OFISO VALANDOS: nuo 9 ryte iki 8:30 vakare
prie nupirkimo Mažos Fanuos,
Pascen^er Traffic Manager,
Owen Lavery. Jis pasilipo vvdami pradėjo kasinėti kesčio
kuri randasi puikiame mieste
New
G. N. Postlcthwaite, Pėtnyčiomis iki 5 popiet. Nekėliomis iki 3
90 West Street, New York.
apie 20 pėdų augščio į elek- smėlyno kriaušuose duobes; Jersey prie geležinkelio.
popiet. Ateikit tuojaus.
iždininkas.
Ta
žemė
yra
gausinga,
sausa
ir
guli
trikinį stulpą, kad pataisius pakasus jiems vieną kriau ant lygios vietos. Prekė tos Farmos
Mandagus patarnavimas.
dratą, bet jam staiga pas šę — smėlys nuslinko ir už yra $149.00; Vienok po atsiuntimo jum
tikrai išrišto puzelio, turit© primokėti
lydo jo subesti stulpan kru- bėrė visus tris vaikus; du už tą Farmą tiktai $49.00 mokėdami po
Wilkes-Barre
į mėnesį.
kiai. Ant nelaimės, norėda užbėrė iki kaklo, tai jiems $5.00Nereikia
įmokėti procentų,
nei
mas susigriebti kad nenu- suklikus, subėgę žmonės padoktų; pirkymo dykai aktas. Tiktai
Deposit & Saving 5
ALBERT G. GROBLEVVSKI,*
ttahaiey City, Pa.
už $49.00 paliksite valdytoju mažos
puolus, jis stvėrėsi už ten juos atkasė, tretįjį, Joseph Farmoe.
Savininkas ir Fabrikantas Geriausią
BANK,
pat esančio kito drato, kurį Montoą, 8 metų, užbėrė vi Atvažiuokite, arba rašykite o iš
jums mapą ir informacijas; ad
“LIETUVIŠKŲ-LENKIŠKŲ VAISTŲ.”
Siulija geriausį būdą įdėji- j >
jis palaikė
neveikiančiu. sai. Išgelbėti vaikai pasakė siųsime
resuok:
71 PUBLIC SQUARE,
raui pinigų ir lengviausi bū
GERIAUSIA
MĖŠLUNGIO
Lithuanian Dep’t. D.
Gi butą visai priešingai. ir kurioj vietoj jis likosi už
WILKES-BARRE, PA.
dą išsimokėjimni mortgadžių
GYDUOLR:
25 Church st., Room 114
SKAUSMO KRU-I
Kaip tik jis tą dratą dasi- bertas, ir nors kuoveikiau
NUO
ar vekselių, pigiau kaipo
New‘York City.
TINĖJE NUO
Kapitolas
$150.000
STRĖNŲ SKA.Ulytėjo, elektros jiega už- sia jį stengtasi atkasti, bet
mokant taupimo fondams.
PATRŪKIMO
Perviršis
$450.000
DBJIMO, DEGIbloškė jį augštieninką ant jį atkasė tik po 10 minutų
Męs mokame nuošimčius
AZMA ARBA
MO
KRUTINĖJĘ,
Depozitai
$2.625.000
-NAUJA KNYGAkitų dratų ir per jo kūną ir jis buvo jau negyvas.
ant visų taupinimo depozitų
GALVOS SKAUDUSULIO
Moka
3-čią
nuošimtį
nuo
sudėtų
ir prigelbsime jums įgyti na
DDJIMO,
perėjo apie 2300 elektros
STYVUMO
KATAROS,
mus.
joje pinigų.
SPRANDO
pajiegos voltų, nes tais draU2SIAALBYMO.
ŽINOMA
SKAUDĖJIMO
Pradėk su mums taupimo
Banka atdara kasdien nuo 9 ry
tais perduodama šviesa vi
NEURALOITOSt
ŠONUOSE
LOUIS ROSENTHAL’IO
rokundas
ir
susipažink.
to iki 3 popietu. subatomis nuo
NUO
sam miestui, todėl turėjo di Drapanų krautuvė, kuri randa
RANKŲ IR
arba šv. Raštas išleistas.
GEKKLfiS
9-*
12
vidurdienyje
ir
nuo
7
vai.
KOJŲ.
Tik
vienas
šitas
šventraštis
yra
D.
M.
GRAHAM,
prez.
delę pajiega. Jo bendras, si viršuje Kirby’s dešimtštorio,
SKAUNRJIMO,
vakare iki 8.
katalikiškas.
puikiai
daro
biznį.
Mat
žmonės
Mr. Miller, šokosi jį gelbėti
D. F. GUINAN, Sekr.
Ypatingos Gyduolės.
Galima susikalbėti lenkiškai ir
patyrė, kad nevisada ten gerai
bet ir jį taip' sukrėtė kad jis pirkties savo rubus, kur krautu Kaštuoja $2.15 persiuntmui. ietuviškai.
jeigu sergate užaisėnėjuaiomia ligomis nuo kurių negali pagel
bėt nė daktarai nė ligeabučiai, arba paslaptingomis ligoms, apraAdresas:
turėjo atsitraukti neišgel- vė didelė ir puikiai išrėdyta. Mat
iykit man baro nesveikumą gorai ir aiškiai (be užslėpimo) nes
didelės krautuvės, kurios randa- Rev. S. Pautienius, Shenaudoah. Pa.
čion eina ne tik apie tavo sveikatą, bet labai taakiai, ir apie tavo
bėjęs nelaimingojo. Kadan voja
ruimingus žemutinius butus,
gyvastį (Atsiminkit, jog kiokvionas garbingas daktaras užlaiko pa
gi nelaimė atsitiko apie 200 moka dideles randas, samdo darslaptį kaip ant iėpažinties). Užtai Besigėdyk ir nebijok, rąžyk tei
REKOMENDUOJAME MUSU NAUJA AUKSINĮ 23 AKMENŲ

Stegmaierio
Porteri

O
o
o
o
o
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SENIAUSIA IR SAUGIAUSIA LIETUVIŠKA BANKA
SCRANTONE IR APLINKINĖSE.

BLAU BANKING HOUSE
Seranton, Pa.

218 Laeka wanna avė.,

MUSU LOCNAS NAMAS

Gvarantuotas

Fondas

M

Auksiniai, paauksuoti ir kitoki su 23
akmenimis, parduosime 10,000 vadina
mų “Accuratus” laikrodėlių tiktai už
$5.75 žėdną.
Tie gražus laikrodėliai
puikiai išrėžyti, dubeltavi lukštai, gerai laiką rodanti, labiausiai keliauninkų “jįį
naudojamiii, kurie turi daboti laiką, moteriški ir vyriški, gvarantuoti ant 20
metų. Tikrai gražus laikrodėliai, ne
gėda bus nei draugams tokį parodyti.
Jeigu nori turėti gerą dziegorėlį, tai
štai musų pasiūlymas: Męs nesiųsime
šitą laikrodėlį kiekvienam C. O. D. nž
$5.75 ir ekspreso kaštus dėl periiurėji_______
mo. Jei nepatiks, nemokėsite nei cento.
Męs riskuojame viską. Auksinis grandlndlls duodasi dykai su laikrodžiu.
Adresas:
EZCEL6IOR WATCH OO„ DEPT. 905, CHICAGO, ILL.

SS
&&
$
50

$100,000,00
Bell Telephone, Dickinson 3757 wl

D r. Ignotas Stankus

Pennsylvanijos VIstijos Ižde visų
depozltierių

Vienatinis tikras daktaras-lietuvis Philadelphijoi

PASARGA

Musų banka yra atdara kasdien nuo 8 vai. Išryto iki 9 vai. vakare, • Nedėldieniais nuo 10
išryto iki 4 popiet.
~
Kam eiti į tokią banką, kur negali susišnekėti sava kalbat Eik pas mus, o išvengsi tokio
nesmagumo.
Musų banka moka 3-čią nuošimtį. Gali pasidėti musų batikoje, kad ir
VIENĄ DOLERĮ arba Ir daugiau, o išimti gali savo pinigus

bent kada kad jų reikalauji.
Męs esame tikri agentai ant visų sviete esančių garlaivinių linijų, plaukiančiųjų tarp ROTTERDAMO, ANTVERPO, BREMO, HAMBURGO, LIBAVO, FIUME, TRIEST IR ANT
VISŲ ANGLIŠKŲ, KANADOS, SKANDINAVIŠKŲ, BRAZILIŠKŲ IR SKOTLANDIŠKŲ
LINIJŲ, turime taippat savus agentus visuose uostuose, jie pridaboję musų išeivius ir atei
vius.

Perkame ir mainome visokeriopus pinigus; siunčiame pigiai ir greitai pinigus į visas, svieto
dalis.
Sudarome visokius užsieninius ir naminius dokumentus, išrenkame skolas ir palikimus seno
je tėvynėje; galime parduoti tavo nuosavybę sename krašte už augščiausią kainą, iš kurios
busi užganėdintas. Užsiimame taip-pat visokiomis bylomis Europoje, turime advokatą musų
bankoje iš seno krašto, kurs atlikinėja visus augščiau paminėtuosius reikalus atsakomai.
ATEIK IR ĮSITTKRINK PATS. ADVOKATO PATARIMAI DYKAI.

BANKING

DRAUGO”

įrengė ligonbutį ir klyniką
su laboratorija Philadelphi
jos mieste. Tarne pačiame
name įrengė savo locną ap
tiekę, kurioje randasi naujo
išradimo geriausi vaistai

Apsaugojimui

BLAU

ALBERTAS G. GRABLIAUCKAS,
<3or. Elm & Main Str.,
Plymouth, Pa.

ri.

sudėtas

218 Lacknwanna Avenue,

sybę, o mielai suteiksiu rodą ir prisiųsiu geras gyduoles pagal tavo
ligą sn nurodymu kaip reikia jas vartoti, už prekę labai mažą. Rei
kia rodyt laiškus stačiai pas mane pridedant visados 2c. markę ant
atsakyme, nes kitaip negausit atsakymo. — Teipgi męs reikalauja
me gerų agentų kiekviename dideliame mieste ir jų aplinkinėse.
Agentai nuo Lietuviškai-Lenkiškų gyduolių gali uždirbti nuo 50
doL iki 150 dol. ant mėnesio. Uždarbį duodame kuogeriausią. Taigi
rąžykite reikalaudami agentūros. Kiekvienas lietuviškas Štornikas
teipgi privalėtą užlaikyti viaada maną poakiai Lietuviškas gyduoles
savo ėtemose ant pardavimo, kad musų tautiečiai reikalaudami ga
lėtų pas kiekvieną susipirkti ir neTeikalantų išduoti pinigus dova
na kokiems nors apgavikams tose aplinkėse. Stornykai, rašykite
pareikalaudami gyduolių, nes geras nždarbya ir parduokite musų
tyras Lietuviškas gyduoles, kuriąs męs gvarantuejame.
Rašykite
po antrašu:

GELEŽINKELIO LAIKRODĖLĮ.

HOUSE
Seranton, Pennsylvania. £]

Naujas Telefonas 303.--------------------------------------- —-- ----------------------------- Senas Telefonas 384

Bl
J

[SPAUSTU VE*! j

Mano llgon-

būtyje ir klinikoj turiu po
savo priežiūra svetimtaučiu
daktarus specijalistus pagei
l bal prie operacijų ir pavo
jingų ligų. Pas mane visi li’ goniai išsigydo ir pasilieka
(sveiki. Vaistus siunčiu ir į
I kitus šteitus ir į visas šalis

NAUJAUSIA, DIDŽIAUSIA IR GE

RIAUSIA GREITAI ATLIEKA =
ĮVAIKIŲ ĮVAIRIAUSIUS DARBUS

Gydau Visokias Ligas.
f Su «ena ir nauja metodą su
į chemiškais ir medicinos gy
I duolėmia, su vandeniu (hy
į d rot,hera py), kraujo skysti' Šitas paveikslas parodo, kaip Dr. Ig.
' mu (serotherapy), su moks- Stankus su pagelba elektros Šviesos1
’lu psychologijos (pšychothe- (X—ray) permato visą žmogaus kūną
Irapy), kaip tai žodžiais, nu- ir atrauda pavojingas ligas.
įrodymu, atkreipimu atydos
į ir tt. Gydau su elektra (eloctrotherapy), X -ray (šviesa, pc-matanti visą ku
ną žmogaus), greita elektra (hyfreąuency) Galvana elektra, Paradejaus elek
tra lr kitomis suvienytomis elektromis. Darydamas operacijas išgydau viso’kias organiškas ligas, kurių negalima išgydyti vaistais ir kitais prietaisais.

Turiu įsitaisęs savo locnas elktra gydymo mašinas.
Visi smganti kreipkitės prie daktaro STANKAUS asabiškai arba laišku, oĮ
i busite užganėdinti nes jis gydo pasekmingiausiai visokes ligas ir daro viso-,
į kės operacijas savo locnam ligonbutyje. Daktarišką rodą su teisingais pala-'
rimais duoda DYKAI, —ypatiškai par telefoną ir par laiškus beskirtume
[ kaip toli gyvenat; Amerikoje, Kanadoje, Anglijoje ir kitose šalise svieto.

DR. IGNATIUS STANKUS
11220 So. Broad St.,

Philadelphia, Pa.]

Valandos ofioo: Nuo 9 iki IB, nuo 2 iki 4 p. p. lr nuo 0 iki 8 vakare. |
’ Nedi'ldioi ai, nuo 1 iki 4 po pietų

S P A U D IN A
PIGIAI
KONSTITUOIJAa, PLAKATUS, TIKIETUS,
UŽKVIETIMUS IR KITOKIUS DARBUS

RAIDES statomos didele-naujauSIOJO PATENTO-MAŠINA “LINOTYPE“
ADRESUOKITE

««

DRAUGAS”

314 E. Market St

Wilke*-Barre, Pa.

