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Metai IV.

gai priskaitoma Tėvui, nes Ateinančiais metais išpuola
būdamas pradžia, nuo ku šešiolikos šimtmečių sukak
POLITIŠKOS ŽINIOS.
rios du kitu Asmeniu paei tuvės katalikų bažnyčios pa
na, Jo visagalybei yra pris- liuosavimo nuo persekiujiLekcija ir
SUVIENYTOS VALSTIkaitomas pasaulio sutvėri mų ir prispaudimų. Mikano
JOS.
mas. Išmintis yra priskaito miestas apvaikščios sukak
Evangelija
ma Sunui, nes Jis gimė iš tuves iškilmingai, nes ištėn
Jau baigiasi pirmieji kan
Tėvo išminties; šventvbė tai Konstantinas paleido mididatų į prezidentus balsa
yra priskaitoma Šv. Dva nėtiną ediktą. Gi Ryme Šv.
vimai, o kartu ir delegatų
siai, nes Ji paeina iš abitar- Tėvas sudarė savąjį progra
rinkimai į tautiškąsias poli
pinės Tėvo ir Sunaus mei mą, kuriame randasi pasta
Antroji Nedelia po
tiškų partijų konvencijas.
lės, ir visokia šventybė tur tymas augščiau minėtosios
Sekminių.
Politikieriai kovoja labai at
savo
pradžią
Dievo
meilėje.
bažnyčios.
Rymo
miestas
kakliai, kad tik asvo prieši
Lekcija. I Jon. III., 13—
Kokie
yra
santikiai
krikš

skečiasi
į
aną
pusę
ir
už
ko

ninką pažeminti o save iš18. — My Ūmiausieji: Nesis
čionies
su
Švč.
Trejybe?
kio
dešimtmečio
aplinkui
augštinti prieš rinkėjų akis.
tebėkite, jei jūsų svietas ne
Krikščionis
yra
pašvęstas
gyvens
žmonės.
Todėl
ji
yra
Kova eina ne dėl skirtingų
apkenčia. Męs žinome, jog
Švč.
Trejybei,
taip
sakant
labai
reikalinga.
politiškų pažiūrų, nes tarp
esame perkelti iš mirties į
pažymėtas
trijų
dieviškųjų
savęs labiausia kaujasi vie
gyvenimą, nes mylime bro
Sekmynės ir pirmutinė
Asmenų
žyme
nuo
krikšto
nos partijos žmonės, kurių
lius. Kuris nemyli, pasilieka
Gegužio procesija Baltimoiki
savo
mirčiai.
Per
savo
pažiūros netoli skiriasi vie
mirtyje. Kiekvienas, kuris
rėje, Md. Tuojaus po sumos
krikštą,
šv.
Trejybės
vardan
no nuo kito, bet vaidijasi
neapkenčia savo brolio, yra
klebonas pranešė, kad miš
apturėtą
jis
tampo
Dievo
Tė
beveik vien dėl savo vpatišžmogžudys. O žinote, jog
paruose bus gegužinė proce
vo
vaikeliu,
Dievo
Sunaus
kų užsispyrimų. Tokiais
kiekvienas žmogžudys netu
sija. Po to svečias kun. Sta
mokiniu,
Dievo
Šv.
Dvasios
ri amžino gyvenimo, savyje
tarp savęs kovotojais yra
niukynas pasakė gražų - pa
bažnyčia.
Savo
gyvenime,
tveriančiojo. Tame pažino
dabartinis prezidentas Taf
kiek sykių kryžiaus ženklą mokslą, kuriame atsisveiki
me Dievo meilę; jog savo du
tas ir pulkininkas Roosevel
daro, atnaujina savo pasi no, pagirdamas baltimoriesią paguldė už mus: ir męs
tas. Kadaisia jie buvo arti
čius už jų gausias aukas, kad
šventimą
Švč.
Trejybei.
turime padėti dūšias už
miausiais draugais, nes ka
taip trumpu laiku surinko
Mirties
valandoje
Bažnyčia
brolius. Kas turėtų šio svie
šv. Kazimiero vienuolynui,
Tomas Manu, Anglijos darbo žmonių vadas, kuris likosi pas da prez. Taftas pirmu kartu
jį
paveda
Švč.
Trejybei,
žo

to turtą, o regėtų savo brol j
-6 mėnesiams kalėjimo už tai, kad laike tenykščių anglia kandidatavo ant prezidento,
džiais: “Išeik iš to svieto, suvirs 900 dolerių. Už tai ža merktas
kasių straiko kvietė kareivius nešauti į straikierius.
reikalaujantį, o uždarytų sa
tai Rooseveltas tada buvo
krikščioniškoji dūšia, var dėjo baltimoriečiams 4 pirvo vidurius prieš jį, kaip-gi
uoliausiu Tafto rėmėju.
dan Visa galinčioj o Tėvo? miausiai atsiųsti
tftme laikosi Dievo meilė1?
čius:
turbut
jų-Širdyse
jatl-^efr
tiek
savyje
europiečių
Tečiaii, visai kitaip dabar
kuris tave sutvėrė; vardan kaip tik turės pirmutines
Klano sūneliai, nemylėkime
kraujo.
Štai
“
Catholic
Henystės dienos atsiminė, kad,
yra. Kad sumanytų, jie vie
Jėzaus Kristaus,
gyvojo baigusias savo mokslą. Die
Įžodžiu nei ličžiuviu, bet dar
rald
”
,
einąs
iš
Kalkutos,
pa
būdami
savo
brangioj
tėvy

nas kitą šaukšte vandens
Dievo Sunaus, kuris už ta ve duok kad tas pažadėji
bu ir tiesa.
duoda,
jog
60
nuošimtis
visų
nėj
Lietuvoje,
girdėjo
lietu

prigirdytų. Jie taip ir sau
ve kentėjo, vardan Šv. Dva mas įvyktų kuogreičiausiai.
eurezijonų yra katalikais go vienas kitą, ką kuris kur
sios, kuri tave pašventė... Seserų laukia musų mokyk viškas giesmes bažnyčiose.
Evangelija, Luk. XIV. 16
Vieno daikto truko, būtent Likusieji pridera į įvairias kalba, valgo ir geria.
Dieve, pripažink tame mirš la ir mes visi.
—24. — Anuomet tarė Jė
tančiame krikščionyje tavo Po to mažytės mergaitės drąsos giedojime. Reikėtų protestonų sektas. Eurazijo Taip neseniai Roosevelto
zus farizėjams: Vienas žmo
sutvėrimą; prileisk tą dūšią šešerių metų amžiaus su būtinai visiems susirinkus nai nešioja europiečių dra priešininkai buvo prasima
gus padarė didelę vakarienę
prie Tavęs regėjimo džiaugs pendeliais gėlių ir didesnės prasilavint ir tankiau viešai panas ir atsižymi pažangu nę, kad Rooseveltas esąs gir
ir pakvietė daug. Ir nusiun
mo; nes, nors jis nusidėjo, merginos, kurios pridera į pagiedoti. Mišparų ir litani mu. Daugelis jų dirba prie tuoklis. Kitu kartu, iš to
tė savo tarną vakarienės va
Rooseveltas butų tik pasi
ŠVČ. TREJYBĖS
bet nepametė savo tikėjimo draugiją Nekalto Prasidėji jos procesija iš bažnyčios iš geležinkelių ir telegrafų.
landoje pasakyti pakviesjuokęs. Bet šiame atvėjuje.
ŠVENTĖ.
į Tave, Tėvą, Sūnų ir Šv. mo Panelės ŠvenčiausioR, ėjo atgal į salę.
Kaip protestantai gavo
tiemsiems, idant ateitų, nes
tokių paskalų gandas pasi
Pirmasis po
Sekminių Dvasią, bet tikėjo į Tave ir susirinko bažnytinėje salė Liet. Vargonininkų Są savo vardą? Protestantai pa rodė esąs labai svarbus- Tai
jau viskas yra surengta. Ir
je. Buvo ir vaikučių bet ne- junga gal subruzdės, gal at prastai aiškina, buk jie ga
pradėjo visi drauge išsikal sekmadienis yra Bažnyčios ištikimai Tave garbino”.
perdaug — iš viso iki pus gaivins viešą giedojimą, lie vę savo vardą nuo to, kac sužinojęs, Rooseveltas taip
binėti. Pirmas jam tarė: paskirtas Dieviškosios Tre Kad patikti tai Švč. Tre antro šimto.
jutosi įžeistu, kad veikiai
Pirmiausiai tuvių bažnyčiose Ameriko
jybei męs turime saugoties
protestavę prieš Rymo kata prisakė savo privatiniam
Pirkau ūkį ir reikia man ei jybės garbei.
ėjo vaikai su kryžium ir žva
ti ir apžiūrėti jį: prašau ta Męs išpažįstame ne tik kad nesubiaurinti nuodėme kėmis, paskui kunigas ir vai je. Didis tai butų bažnyčiai likų bažnyčios paklydimus gydytojui, Dr. Abbot’ui,
Bet istorija aiškina kitaip.
vęs, turėk mane už iškalbė vieną Dievą, bet vieną Die savo dūšios, ir stengties Die kučiai, iš šalių, toliau mergi ir tautai pasitarnavimas.
kad jis pagarsintų, ką Roo
vo
meilėje
sekti
trijų
dieviš

J.
K.
Buvo
šitaip.
tą. O kitas tarė: Pirkau pen vą trijuose Asmenyse. Toks
nų draugiją, kaipo sniegas
seveltas valgo ir kiek ir ka
kis jungus jaučių ir einu anų yra Šv. Trejybės dogma- kųjų Asmenų vienybę: “kad nubaltavo prieš saulę. Atėję
Pradėjus Liuteriui skelb da ką geria. Ir buvo greitai
Tikėjimo
Praplatinimo
mano mokiniai, sako Jėzus
pamėginti: meldžiu tavęs, tas.
į bažnyčią, visi susėdo pas Kongregacija Ryme gavo ti nepaklusnumą katalikų prisakymas išpildytas. Ten,
Kristus,
butų
vienu,
mano
Pirmiausiai
supraskime
turėk mane už iškalbėtą. O
perniai aukų $1,454,845,31. bažnyčiai, Vokietijoje kilo žinoma, priparodoma, kad
kirtose
sėdynėse,
o
mažytės
Tėve,
kaip
męs
esame
vie

Švč.
Trejybės
dogmato
pras
kitas tarė: Moterį vedžiau ir
dideli nesutikimai, per ku p. Rooseveltas yra visai blai
S. mergaitės ryšelius gėlių su tai yra $57,509,70 daugiau,
dėlto negaliu ateiti. O su mę, o paskui pažiūrėkime nu” Šv. Trejybėje.
dėjo ant grotelių. Klebonas nekaip 1910 m. Aukojo šie riuos darėsi skriaudą dorai vus žmogus.
grįžęs tarnas, pasakė tai sa kokius krikščionįs tur san
mokslui, dailei ir gerovei
Gi Tafto politikos prieši
juos padėjo ant altoriaus kraštai:
vo ponui. Tada užsirūstinęs tikius su Švč. Trejybe.
Reikėjo
tikybinius
vaidus
695,157,77
Francija
ninkai taip-gi buvo prasima
prie Panelės Švenčiausios
Tikėjimas mokina, kad iKatal
Katalikiškos Ži
ūkininkas tarė savo tarnui.
užbaigti
kaip
norints.
291,253,38
Suv.
Valstijos
nę, kad Taftas perdaug esąs
stovylos tarp blizgančių žva
Eik greitai ant gatvių ir Dievuje yra trįs atskiri As
Taigi
kovo
15
d.
1529
m
Belgija
71.990.57
prielankus katalikų bažny
kių. Pabaigoje viena mergi
miesto takų, o ubagus, ir menįs: Dievas Tėvas, Die
Spiroje
susirinko
luomų
at
Italija
50,651,50
čiai. Mat ir tame kaip kurie
luošus, ir aklus, ir raišus į- vas Sūnūs ir Dievas Švento Kunigų perkėlimai. Gir na, pasirėdžiusį aniuolu su Argentina
48.466.58 stovai ir diduma balsų nuta politiekieriai mato pavojų.
sparnais,
aukso
žvaigždelė

vesk čionai. Ir tarė tarnas: ji Dvasia.
dėjome, jog kun. S. J. StrucIspanija
44,189,54 rė, kad reikia įvesti tikybi Na ir kaip tokiame svarbia
Tie
trįs
Asmenįs,
yra
am

Viešpatie, stojosi, kaip įsa
kus vra skiriamas į lietuviu mis išsagiotais, atnešė gelių Irlandija
26.823.44 nę toleranciją. Liuteronų me politikos momente, Taf
kei, o dar yra vietos. Tr tarė žini, vienėsybiški, lygus.
parapiją Hazleton’e, Pa. Jo gražų vainikėlį ant paduš- Meksiko
25,505,71 šalyse viešpataujančiu tikė tas taip-gi buvo priverstas
Viešpats tarnui: Eik ant ke Jie yra amžini: Sūnūs ir vietą Wanamie, Pa., užim kėlės, iš žolelių padirbtos, ir Šveicarija
19.410.45 jimu tapo padarytas Liūte ir nuo tokių užmetimų pasi
lių ir patvorių, o priversk į- Šventoji Dvasia, kurie tur siąs kun. Polujanskis iš Bal prakalbėjo prieš stovvlą Anglija
16,594,27 rio mokslas, bet pa reika teisinti. Taftas znuosekliai
Panelės Švenč., pavesdama
eiti, idant mano namai butų vieną pradžią, yra nema timorės, Md.
13,809,88 lauta, kad niekas nesikabin paaiškino, kad jis katalikų
Marijos globai savo jaunys Chili
pilni. O sakau jums, jog uei žiau amžini už Tėvą, kuris
Popiežius susilaukė 77 tę, tėvelius, brolelius ir sesu Holandija
13,254,52 tų. prie tų žmonių, kurie pa bažnyčiai niekad nesuteikė
vienas iš anų vyrų, kurie neturi pradžios; taip kaip metų amžiaus. Birželio 2 d.
Austrija
10,915,10 siliko ištikimais katalikų kokių ypatingų privilegijų
buvo pakviesti, neragaus šviesa ir šiluma, kuriuos Pijui X suėjo lygiai 77 me tes, dvasišką Tėvą ir visus Brazilija
5,295,65 bažnyčiai. Šitas nutarimas šioje šalyje, bet visada ją
parapijomis. Vainikėlį kle
saulė išduoda, yra vienme
mano vakarienės.
4,841,86 tapo patvirtintas ciecoriaus pagerbė, kur ji to užsipelnė.
čiais ar vienlaikiais su pa tai. Šv. Tėvas jau rodo se bonas uždėjo Marijai ant Luksemburgas
natvės ženklus: greitai pa galvos ir trumpai prakalbė Kanada
4,658,88 Bet liuteronų miestai ir ku Tečiau kai-kurie Amerikos
^♦NETEISKITE, O NEBU čia saule.
3,815,83 nigaikščiai
užprotestavo politikieriai dėl to taip suju
Jie yra vienėsybiški: tai ilsta, nebegali daug vaikš jo. Po to visi sykiu su vargo Portugalija
SITE TEISIAMI”.
Uruguajus
3,212,40
čioti
ir
t.t.
prieš tokį žmonišką nutari du, kad rodosi jų buto stogus
nais pagiedojo dvi giesmi:
yra jie turi ta pačią esybę
Škotija
1,360,32
mą. Jie buvo pasiryžę per svyla. Taip antai Georgijos
Ne kiekvienas teisimas ar prigimtį, bendrią kiek Statys naują bažnyčią, šv. “Sveika Marija, Dievo gim
Vengrija
1.143,93
sekioti katalikus savo vai demokratas Watson, seniau
lyra uždraustas: blogai tei vienam iš jų.
Tėvas nupirko sklypą žemės dytoja” ir “Sveika Marija,
Kitos
šalia
prisiuntė
ma

dybose. Jie protestavo ne buvęs populistų partijos kan
siame tada, kada blogai maJie yra lygus: tur vieną ir netoli Rymo, ant Tibro upės dangaus lelija”. Dieve bran
Įnome arba blogai atsiliepia tą pači,* prigimtį, visiems kranto ties tiltu Ponte Mo gus, kokios grožybės slepia žiau aukų. Šitie pinigai eina tiktai žodžiu, bet ir darbu didatas į prezidentus, dėl to
įne apie savo artimą, be už- trims bendrią; dieviškieji lio ir statys tenai paminkli si tų lietuviškų giesmių tu užlaikymui misijų Ameriko Todėl ir įgijo * protestantų rnierio išsiuntinėjo tam tik
‘ktinos priežasties ar pri- Asmenįs yra lygus šviesy nę bažnyčią. Toje vietoje rinyje, Klausytojui pasiro je (tarp indijonų), Afrikoje vardą.' Jų motina buvo ne ras brošiūras, kur jis labai
Vi rodymo. Kuomet musų bėje ir majestote; jie tur tą pirm šešiolikos šimtmečių dė, lyg užgauti kokios tai ir Azijoje.
apykanta, netolerancija ka nemandagiai užsipuola ant
[mintyje atsiranda abejonės, pačią galybę, tą pačią iš ciecoriui Konstantinui pa meilės, jų veidai persimai Eurazijonai katalikai. Eu- talikų tikėjimo, o ne neap- katalikų bažnyčios. Vienok
irimas ar n-p! irhiik i nu., mintį, tą pačią
šventybę. sirodė kryžius su parašu: nė, pamačiau ant galerijų razijonais yra vadinami In Liif iiti.is kataliku tarmini) už tokią “politiką” jo nie(Tą«» ant 8 to pusi.)
apie artimą, ir patr Tečiau, galybė yra ypatin- “šituo ženklu pergalėsi”. suaugusius vyrus vefcian.jų “paklyd^"”
ūnijame kad tas yra netei
singa ir be pamato, tuojaus
atmeskime, nes tapsime kal
ti neteisybės link savo ar
timo.
Teisdami savo artimą męs:
1, laiką gaišiname. 2, tan
kiai klystame. 3, Dievą rustijame. 4, prasikalstame
priešai meilę, teisdami savo
brolį taip, kaip nenorime
kad kiti mus teistų; 5, savo
pačių ydas parodome, nes
paprastai kitus teisiame to
kiuose dalykuose, kurių pa
tįs dasileidžiame. Keno šir
dyje meilė gyvena visuomet
yra pasirįžęs iš gerosios pu
sės žiūrėti į artimo darbus
ir geriau tikėti kitiems, nei
sau pačiam.
Abejonės ir įtarimai vy
resniųjų, perdėtinių ir tėvų,
apie tuos, kuriuos tur savo
globoje, nėra papeiktini, bet
išmintingi, nes neužsitiki
dėlto, kad juos apsaugoti
nuo blogo. Nebus papeiktina, taip-pat, abejonė, jei
mums patiems rūpės, kad
apsisaugoti kokio nors gali
mo blogo. Taip, duokim sau,
jei nepažįstamą žmogų pri
imame į savo namus, tai dėl
atsargumo ir apsaugojimo
savo savasties taip galime
apseiti, kaip priimdami to
kį, apie kurio dorumą turi
me priežatsį abejoti. Toks
pasielgimas nebus neteisin
gas artimo* teisimas bet at
sargumas.
S.

Įmė

dijos

gyventojai,

kurie

turi

•;-jr77r”r“'

MUHWMS
mes, kaipo atstovai uuo jokie žiaurus bandymai neį- lėno tartokas, viena vaistų katalikaič į bažnyčią niekad žmonės ir neklauso tokių vaidais. (Blogos naujienos.
Kauno gub., važiuoja ba- galėsią kuomet-nors išnai- sankrova. Ir visos tos įstai neina ir juokiasi iš savo ti ‘kultumešių”. Gal kada Red.).
Nėra ko stebėties, kad
jorvedžiai, Kauno miesto kinti palunininkų,—juk šie- gos verčiasi gerai. Geistina kėjimo, nepripažįsta jo už susipras ir jie.
tarp vietinių lietuvių yra
Tamsuolis.
pirmininkas, vienas žemie- ji naudojasi sunkiomis ir butų, kad čia ir gydytojas- gerą.
daug vaidų. Gerų pamoki
Buvusis ant prakalbų.
čių viršininkas ir du viršai- aštriomis žmonių gyvenimo lietuvis apsigyventų. Kovo
m. atidarė čia ir pradinę
nimų iš niekur negauna, o į
Nuo Redakcijos. Abejoja
“Del slapto mokymo”. čiu: J. Jankauskis iš Utė- sąlygomis, o gyvenimas vi
WORCESTER,
MASS.
mokyklą, — tai antra Su me, ar-gi butų tarp lietuvių
blogą juos vilioja iš visų pu
Gegužės 1 d. Vilniaus apy lios ir J. Ragažinskis iš Pom suomet privesiąs žmogų
bačiaus
valsčiuje.
prie tokių sunkių, urnų ir
Čia buvo toks atsitikimas. sių. Taip pastaru laiku at
tokių
asmenų
(kad
ir
iš
lais

gardos teismas svarstė bVlą penų.
“Liet. Ž.”
Prūsų lietuvių skaičius, neatidėtinų dalykų, kad
vamanių), kad viešame su 24 xd. gegužio, vienoj dirbtu sirado visokių agentų-peddėl “slaptosios” lietuvių
Pagal paskutinės Vokie- var88U1' gaunant pasprtasirinkime nesigėdytų krėsti vėj dirbo viršlaikio iki 9 va- liorių, kurie pardavinėja
mokyklos. Kaltinami buvo
degtinę, kur gyvena geri
Misniunų sodžiaus, Širvintų tijos gyventojų 1910 m. s,- H0- ° kartais nevay dran- LIETUVIAI KITUR. panašius “šposus”?! Talpi Landai vakaro. Du lietuviai
valsčiaus, valstiečiai: Anelė rašo "statistikos, lietuvių f°-llors,™.ir len«Tlal Sal«- Dorpatas. Balandžio 9 d. name šį raštelį tik dėl to, sporieliai, arba cicilikučiai, žmonės ir degtinės nenori iš
jų pirkti, tai tokie pedlioKindurvtė, Karolis Saba- Prusų Lietuvoje vra 96,567 ‘V Pagelbėtų noroms-neno- šių m. sukako 16 metų nuo kad ištirti dalyką. Bet jeigu kurie tingi dirbti, parsinešė
liauskas ir Justinas Pažu-1 žmonės 83-jose vietose (pa- r?m!.??sle“a1 kiutintl ?nte Vytauto Juškevičiaus mir tai tiesa, ką koresponden už 50c. alaus ir ėmė sriūubt. riai nuneša tiems degtinės ir
liai
padeda prie durių, kad tik
sis. Kindurytė kaltinama, Lapijose). Tokiuo budu i siurbeles-palnkimnko, l,st. ties. Velionis buvo pirmuti tas paduoda, tai tik jau kas- Kada jie buvo jau gerai įsiprivilioti prie girtuoklys
kad mokiusi vaikus; kitu paskutinius 5 metus, pagal ‘‘““K kllPon’ b/.tlk ^avus niu lietuvių organizatorių nors negerai darosi po cici kaušę, pamatė einančią gat
ve pro dirbtuvę merginą ir tės. (Tokius pedliorius ga
du, kad leidusiu savo na- valdiškų suskaitymų, Pru- skatiko ir šiaip-taip pergv- Dorpate. Jo ir kun. Jokubė- likų kepurėmis.
muose mokvti. Teisme Kin-Įsų lietuvių skaičius susima- venussysPa’u<^m,b T0]**110 no rupesniu tapo įsteigta
išbėgę ėmė ją kalbint? Beš lima įskųsti policijai ir už
durytė aiškino, kad tikrai žino beveik 12 tukst. (1905 8e atvejuose palūkininkas lietuvių studentų kuopelė,
nekant ėmė ir įsivilko mer tokį darbą jie bus prideran
mokiusi poterių, bet tiktai L suskaičiaus 108,919 žm. esąs tikras bėdino žmogaus
CINCINNATI, OHIO.
giną šapon ir išgedij o. Mat čiai nubausti. Red.).
kuri vėliau (1906 m.) virio
Gaila, kad musų broliai,
savo giminiečių Sabaliaus- 85 parapijose). Smulkesnių geia ®Ja8» nes J18 ’» no*8 oficiale “Lietuvių Dorpato Šitame mieste lietuvių pas cicilikus toks darbas neko ir Pažūsio vaikus, ir už skaitlinių da nesuspėjau su- *r uz dlde ^s.pa u ana8’ 1S" Studentų Draugija”. Tų gyvena nedaug. Jie priguli priskaitomas prie nedorų, vienas kitą traukia į pražū
mokymą jokio mokesčio ne- tvarkyti, bet iš padarytos tiesi$s ne aimingajam pa liūdnų sukaktuvių paminė prie lenkų parapijos. Vys nes jų mokslas taip rodo. tį. Ar negeriau butų, kad
ėmusi. Kindurvtė ir Pažu- lietuvių skaitliaus lentelės H^ ^8 .ran V? Jad^?a ve jimui “L. D. St. D-ja” už kupui įsakius šį metą įvy Mergina parėjus namo pa vietoj platinti girtuoklystę,
sis gavo užmokėti po 3 rub- pastebėjau tik 18 vietų, kur an
a 81S f.1’ .
“ia8 pirko mišias ir įrengė savo ko 10-ties metų sukak sisakė tėvams, o tėvai pra prieš ją kovoti, steigti blai
liūs pabaudos, arba atsėdėti lietuvių skaitlius siekia (ar- zmogus a .•}aucią:8y’ . ziai bute bendrą vakarienę, lai tuvių (kokių?—Red.) misi nešė poliemonui; kuris ir vininkų draugijas, skaityti
dieni kalėjimo; Sa- ba viršija) 50% tos
įsąs palūkininkui dėkingas. ke kurios buvo iš “Varpo” jos. Buvo parapijonių susi suėmė cicilikučius. Už juos geras knygas ir katalikiš
baliauską išteisino. Kalti- visų gyventojų skaitliaus, ,,tdelko la^ai
e8ą Pa‘ perskaityta velionio biogra rinkimas. Tai vienas lietu reikalauja 2 tukst. kaucijos, kus laikraščius; tada nerū
namuosius gynė advokatas kitur gi visur vra mažiau lukimnkV įskundimai, suly- fija. Beto pasakyta dar pora vių komitetas įnešė, kad tu kitaip nepaleidžia iki teis pėtų užsipylus akis vaij
Vileišis.
kaip 50%, kai kur tartum ??naiPai su dldellu
skai- prakalbų, plačiau apipiešu- ri būt misijonorius mokąs ir mui. Tai cicilikų mokslo pa čioti po smukles ir žeminti'
gerą vardą, teršti savo tau
Alunta, Ukmergės apskr. juokui tarp 3-5 tukst. gy- piami žmonių taipe. Palūki
sių a.a. Vytauto Juškevi lietuvių kalbą. Visi ant to sekmės.
tą. Juk svetimtautis, pama
Aluntoje pradėjo statyti ventojų yra 5-15 lietuvių, nillkai Pat*8 savalmi 18n7k čiaus asmenį ir parodžiusių sutiko. Tatai buvo atvažia
Pastaru laiku čia prašali
tęs vieną lietuvį girtuokliau
dviklasės mokyklos namus. L vienoj vietoj net 2! Kai- H kai ir musŲ gyvemrao
draugams tą nuostolį, kurį yęs su misija iš Chieago no iš dirbtuvių visus cicili jant, sprendžia, kad męs ir
Pirma buvo mediniai, jie su- kuriose vietose per pasta- SJ ^g08.ir mU8Ų PaeiY P8* apturėjo Lietuva, netekus gerb. kun. Cis’as, kuris la kučius. Dabar žmoneliai pa
degė, dabar jau stato mūro. ruosius 5 metus lietuvių U 0 oglja ® Peisl eis’ a tokio karšto ir rimto darbi bai gražiai pasidarbavo lie matę jų kvailybes, ėmė rėkt: visi tokiais esame.
Darbai pas mus dabar ei
Praėjusiais metais toje mo- skaitžlius nupuolęs daugiau zm?^US’u 6 .?T,S.a^a 8ura“ ninko.
“Šalin cicilikai!” Tai maty
tuviams
ir
lenkams
per
vi
na
gerai. Kur nepasisuksi,
kykloje mokė rusiškai ir lie- kaip 50%, o yra net vietŲ I kmtas, bus ^tikrintas beradami
šviesuoliai,
kad
taip
A. a. Vvtautas
Juškevisas
6-ias
dienas.
Misijos
pra
tuviškai, šiemet jau lietu- kur nupuolė net 95%! Pasi-'81^8 ^as Pazls^amus ne vien čius mirė •zir palaidotas Dor sidėjo 7 d. gegužio ir kiek nenusisekė, dar mėgino an ten darbą gausi. Bet vis-gi
viškai nebemokė, o atvažia- didino lietuvių skaičius (ir saldų atdūsį, bet ir gerą va pate. Jo kapas—vienintelė vieną vakarą sakė 2 pamoks trąsyk pasiteisyti ir suvvlio- yra žmonių ir bedarbo. Nes
kitiems geriau po smukles
vusis inspektorius uždrau- tai gana mažai) tik Klaipė- lią ir tvirtą ranką.
brangi lietuviams vieta Dor lu lenkiškai, du lietuviškai ti gerus žmones. Jie surengė barus trinti o ne eiti dirbti
dė pirkti net sąsiuvinius su doj, Tilžėj, Plačiečiuos ir Tarsi patvirtinimui šių pate, tik deja, iki šiol apleis taip-gi klausė velykinės iš 19 d. gegužės prakalbas.
ir kaip žmogum gyventi.
apginėjaus žodžių, galima
lietuviškais parašais.
Vilkiškiuos.
ta ir niekeno neprižiūrima. pažinties. Paskutinį vakarą Kalbėjo rusiškai, lenkiškai Parapijos reikalai žengia
Tiek tuotarpu žinių is čia pridurti nors tai, kad Dabar “L. D. St. D-ja” pa klausė išpažinties iki pir ir lietuviškai. Įėjimas buvo
Panevėžys.
Balandžio
25
■ p
.
. ,
,
.Pnisų lietuvių statistikos. I tas pats Kurs’as jau nebe- puošė kapą gėlėmis ir su mai nakties valandai. Kuris dykai. Nuvėjome pasiklau vėžio žingsniais. Kadangi
d. Fermoje apie 4 vai. po
pirmą kartą yra teisiamas:
syti, ką gero plepės. Ir pa nėra kas uoliai tame reikale
manė
aptverti
jį
geležiniais
tik
nenorėjo,
tai
tas
neatliko
pietų kilo didelis gaisras,
Miestuose į rinkikų sura- 10 metų atgal jis už savo
matėm susirinkusius apie 3Q pasidarbuotų. O butų jau]
statiniais,
bet
viena
vargu
velykinės.
Geg.
12
d.
užbai
labai laikas.
Matantis.
sudegė
trijų
ūkininkų gus miesto valdybos yra “gerus darbus” buvo žiaužmonių,
kaip
ir
tuščia
salė.
įstengs
tą
kada-nors
pada

gė misijas. Misijų laiku atsi
(Abramavičiaus, Petraus- įtraukiami visi nuominin- riai teisiamas: dviem nie
ryti.
Butų
gerai,
kad
prisi

liko dvejos lietuvių vestu Pradėjo pirmiausiai rusiš
kio ir Kriaučiūno) trobos kai, mokantieji mokesčius tam įsodintas kalėjiman,
kai, o paskui lietuviškai. W. FITCHBURG, MASS.
su visais daiktais, vos spėjo už savo butus. Kiti gi rinki- atimtos visos teisės. .. Bet dėtų prie to bent velionio vės, nes mat parankiau pri
imti moterystės Sakramen Koks sportelis stojo ir pra- Jau kad šviečiasi, tai svie-1
išsigelbėti gyvulius.
kai turi miesto valdybai pri- j palūkininkas tat nenusigan- draugai ir giminės!
' “L. Ž.”
tus prigimtoje kalboje, nes bvlo lietuviškai. Girdi, gir čia si W. Fitehburgo lietu-1
Suvalkai
Karo teismo P™11** apie save, paduodant do: sunkiai atidirbęs areš
misijonorius kalba gražiai dim kad vietinis klebonas viai! Tik neseniai čia buvol
išvažiuojamoji sesija svarstikrus Panešimus, tautų eilėse du metu ir šu
sako, kad męs žmones nuo cicilikų prakalbos, 26 d. ge-J
!=fi=» lietuviškai, kurią vietiniai darbo atitraukėme.
tė bylų kazoko Basanovo, DrauS«su ,t,uo Pysimu giųzęs Iiakiuosna ėmęs uz HttBBBBBBI
Na ir gūžio ir vėl surengė pral
lietuviai Dievo namuose re
kuris vasario 12 dienų 1912 relk,a *duotl kontrak‘» arba senoJ° amato lr v«l ramial .11
tai tegirdi. Už tai męs, cin- ėmė visaip burnoti. Vienas bas. Buvo net keturi kalbi
metais nušovė Suvalkuose Poli«los paliudijimų jog varė visų 10 metų imdamas
cinatiečiai labai esame dė žmogelis atsistojo ir sako: tojai: du iš So. Bostono i]
alinės savininka Oškinj Bu- tlkral turlma uz,Int’ but»- >™<«imeiij po
™b. Ir
kingi gerb. misijonorium už “o kas, kad ne jus palikot du iš Worcester’io, Mass.
vo tain
Basanovas būda, ne vieną desimti metų jis
WAUKEGAN, ILL.
vo taip. easanovas, Dūda
Kauno žydai. Kauno žydų |t«jn darbavosi nos iam da
suteiktus mums pamokini žmones be darbo, jus cicili Vienas daug kalbėjo apie
mas jau girtas, atėjęs alinėn Hnkikai išsiskaidė į dvi da- bar 60 metu ' ’
’
Gegužio 19 d., Laisvės mus dvasiškuose reikaluose. kai!” Ir ėmė visi žmonės Siberiją, kaip jis ten buvęs!
pareikalavo alaus butelį be Į p. pažangieji būtinai nori
Arurinėin SndSiai
rėkt ir plot rankomis. Tai ką matęs ir kaip iš ten paj
pinigų, užtat norėjo užsta- de, h,,^tertis su lietu-į’L, pa^‘ Mylėtojų dr-ja surengė pra Ačiū Jam!
Kaip matome laikraš cicilikutis nuleidęs nosį. bėgęs. Kiti kalbėjo apie pa]
kalbas ir balių. Kalbėtojai
duot iam alaus ?
•
g
! S' .
nuteistas 1 metams ir 3 mė- buvo iš Chieago, III., J. 11- čiuose, kad kituose miestuo kaip kalakutas; nukiutino šaulio netikusį surėdymą
auot jam alays- žangieji nenori užvilti lietu.
k lėii
Tki teis.
gaudas ir antras, nežinau se yra save pasivadinusių nuo pagrindų nieko nepe gyrė socialistų tvarką, nor^
Tuomet Basanovas, nuėjęs v:n knrjp sVfin knnHidntn<s nesiams KaieJimo. iki teis
Iš to matyti, kad nepasakė, koki ta socialist
dragūnu kazarmėsna, A Zė X
V
K«ra’° «“dėta kalėji tikrai pavardės, p. J. Ugau- šviesuoliais, tai-gi yra kele šęs.
cicilikams
mažai kas, ar
me primuštų šautuvų ir, su'
m« 5 mėnesiai, bet šios baus- das kalbėjo daug maž apie tas tokių ir pas mus. Tokie ba visai niejcas nepritaria. tvarka yra, nes žmonės ni<
grįžęs alinėn, pro sudaužv- Darbininkų trūksta. Pra- mės laikas nepriskaitytas. apšvietą; — antras kalbėto šviesuoliai nori įkalbėti Dabar kas tik pasisuks į ko apie ją nežino, todėl fa
netiki jai. Žodžiu, kėlė į p«
jas išėjo ant pagrindų ap žmonės savotišką šviesą.
tą durų stiklą nušovė Oški- sidėjus laukų darbams, vi-j Suvalkai. “Viltis”
gavu sirėdęs kunigo rūbais, ku Mat jie nori vesti žmones dirbtuvę, tai tuoj klausia, dangės socializmą, o nieki!
nį. Teismas pasmerkė Basa- soje Kauno gubernijoje uki- si telegramą, kad “Žagrė”
tokiu keliu, kurio patįs ne ar nėši cicilikas. O jeigu da- no viską, kas tik ne sočiai
novą 15-kai metų katorgos ninkai ėmė skųstis negauną nupirkusi Gižų dvarą ūkio nigo kalnierium ir akiniais.
žino kad cicilikas, tai tuoj
ir pripažino teisingai už-1 darbininkų; o tie darbinin- mokyklai už 115,000 rublių. Deklemavo eiles, nuduoda mato ir nesupranta. Bet-gi prašalina iš darbo, o potam litsiška. Buvo atsiradęs vie]
nas, kuris pasipriešino s<
mas, kad kunigai yra paleis jie stengiasi atšaldyti žmo
muštojo našlės reikalavimą kai, kurie yra, reikalaują
ir
gerų
žmonių
nepriima.
nes nuo katalikų tikėjimo,
cialistų kalboms. Tai jį iš,
užmokėti jai 1,800 rublių at- dvigubos algos, sulyginant Pirmoji lietuviška trupa. tuviai ir t.t. Išjuokė kaip iš
Bet
štai
vietinis
klebo

kad sektų jų nevykusiomis
metė iš salės. Tai tau ir sol
lyginimo.
su praėjusiais metais. Dau Žinomas jau mums scenos manė. Po to išėjo antras ku
nas,
V.
Bukaveckas,
krei

pėdomis.
Bet
kurių
širdyse
cialistų “laisvė!” Jeigu kai
^ykė darbininkų plaukia į artistas Vitkauskas surinko nigas, taipgi pasirėdęs ku
pėsi
į
darbdavius
su
užklau

da
žiba
kibirkštėlė
meilės
tik nepa gal jų muziką šok^
Kaunas. Balandžio 28 d. Kuršę, brangesnių algų jieš 15 scenos mylėtojų ir keti nigo rūbais, persistatė esąs
simu,
dėl
ko
jo
gerus
paraMoterų Katalikių Draugi-Į kocĮamj
na su jais apvažinėti kai-ku- klebonu ir lošė neva kokią prie šv. katalikų tikėjimo. pijonįs atleidžia iš darbo ir —laukan!
prakalbom|
jos salėje buvo mažas kon
rius Lietuvos miestus-mies- komediją. Pasistatė ant sta tai panašių “šviesuolių” paaiškino, kas daro triukš Pasibaigus
rinko aukas apmokėjimi
certėlis su dainomis ir šo-Į Irgi naujiena! Jutainių telius, statydamas įvairius lo butelį, buk tai degtinės ir kalboms nepriduoda nei
mą.
Tada
vyriausias
supekokios
svarbos
ir
jų
neklau
kalbėtojams ir svetainės lt
kiais vienos “Saulės” kur- sodžius (Remvgalos valse., scenos veikalus. Savo artis pradėjo lotiniškai žegnoritendentas
pasakė,
kas
tu

so.
Girdime,
kad
jie
mus
va
šų.
Vis-gi radosi žmonių, ki
ties
prieš
gėrimą:
“
In
noroisistės naudai, kuri mokosi Panev. pav.) įdavė prašy tų mylėtojų kuopą Vitkaus
rės
nuo
klebono
paliudiji

rie noriai dėjo dešimtuki
neblogai, bet yra beturtė, mą, kad valdžia leistų atida kas pavadinęs “Pirmąja ‘ne Patris et Filii” ir t.t. Iš dina tamsuoliais, o paklaus
mą,
tai
tie
gaus
atgal
darbą
ir kvoterius į cicilikų krej
“Saulės” kursų choras, Vo- ryti monopolį. Su tokiu pra- lietuviška trupa” ir gavo gėręs septynis stiklelius, sa kime delko? Na-gi dėl to,
ir
nebus
atleidžiami.
Tai
da

sius. Pinigų surinko dai
kietaičio vedamas, padaina- šymu sodžius siuntęs savo jau iš vyriausybės leidimą ko jau esmi girtas, papil kad einam bažnyčion ir nebar
geri
parapijonįs
krei

pametam
savo
katalikiško
giau, negu buvo išlaidų. Tf
vo kelias liaudies daineles, atstovus net į Panevėžį ir į vykinti savo sumanymą. Sa džiau 7 didžiuosius griekus,
paskui Varšuvos konservą-Į Kauną. Sunku tiesiog tokiai vo kuopai kasdien po repe taip nudavinėjo, jogei kuni tikėjimo. Sako: “Kovokim piasi prie savo klebono, o tai likusius pinigus užsimf
torijos mokinė pagriežė vo-1 naujienai ir įtikėti. Visas ticijos pasakoja Vitkauskas gai yra girtuokliais. Ne už būvį, spauskim bagočius, gavę čia paliudijimą, tuoj nė apversti ‘viešai naudai|
lončele; be to Vindošaitė pasaulis veržiasi prie švie- apie scenos dailę ir ruošia daug žmonių buvo salėje, o jus, tamsuoliai, nematot sa gauną darbą. Ačiū už tai t.v. pragerti. Net buvo sus]
pasakė monologą: “Kelionė sos ir blaivybės, jutainie- artistus scenai. Visųpirm il bet kaip keli neišmanėliai vo jungo, kurį nešat ant sa klebonui! Cicilikai buvo su vaidiję cicilikai, kuriam pi
į Šiaulius” ir rusų kalbos Šiai gi rūpinasi kaip save gesnį laiką toji pirmoji lie pradėjo ploti rankomis ir vo pečių.” Teko matyti kėlę betvarkę ir atėmę iš guli išgerti daugiau stikli
mokytoja padeklemavo ru- paskandinus varge ir savo tuviška trupa ketina dar džiaifgties, kad gali išjuokti kaip tokie šviesuoliai gyve žmonių duonos pelnymą, o Todėl smuklininkas turėj
kunigus, tai protingesni na. Atsibaldys koks “švie klebonas dabar turi dėl jų “viešuosius veikėjus” nur^
siškai. Gražu buvo žiurėti, protą girtybėje
buotis Kaune.
suolis”, na ir tik šaukia: rupinties.
minti. Tai mat kokia nau<
kaip “Saulės” mokiniai atH Kauno
Ji yra susispietusi šiokio žmonės išėjo iš salės. Tas
Milioniškis
Cicilikas.
švieskimės!
iš tokių prakalbų!
jaučia drauges vargų irkaip|žėa
d buryg maMininkl) mis sąlygomis. Vitkauskas antrasis buvusis kunigu, tai “Švieskimės,
Nusikratykime
nuo
savęs
Buvęs prakalbose.
kuone visi susirinko į vaka rengiasi keliauti į Čensta ima ant savęs visą atsako iš Waukegano p. A. Švitotamsybės
jungą.
Nesiduoki

rius;
jis
dar
nepažįsta
nei
rėlį.
mybę ir ketina būti vedėju.
kavą
me turčiams save išnaudo YOUNG8TOWN, OHIO.
A.
nei
B.
ir
nemažas
gir

BALTIMORE, MD.
Garlaiviai.
Nuo gegužės! Teliiai paiukminkaa. 5, Pusę pelno iš vaidinimų gan tuoklėlis. Tiė visi kalbėto ti!” Tai tik žiūrėk “apšviesIšrodo, kad čia visai ma
15 d. kasdien pradės plau- L. ? baIandžio d. buvo ėia na artistai.
Vienoje siuvėjų dirbtuv|
tunas” dirba kaip mulas, o žai tebūtų lietuvių, arba
Sumanymas, kaip mato jai, arba kunigai, buvo visi
J'”'J"r"r, V,a! "“Rrinėjuma didelė byla: me, puikus. Linkėtina Vit- įsitraukę degtinės. Laike sa savo kruvinai uždirbtus cen kad jie jokių laikraščių ne je ištiko straikas. Sugun<
i,
a,P^ os* Par a au^ų. i buv0 teisiamas žinomas čia kauskiui geriausios kloties vo kalbų turėjo pasistatę1 tus skubina gražinti tiems skaito, nes labai retai kada straikuoti vienas lietuvis
Liepojy ir a ga .
o į gar j- miestelio Krakių palūki
užpakaliniame kambaryje patiems turčiams storpil kur galima užtėmvti žinutę cilikas. Bedarbė tęsėsi t,
laivu, plaukymą ™"rRa">- ninkaa K
Hudiniukų pa
Subačius (Ukmerg. pav.). galioną degtinės. Užtat aiš viams žiūrėdamas į stiklinf iš šitos lietuvių kolionijos savaites. Galop lietuviai
liepojaus irlšankta
zavo ka.-knne Liepojaus
. iž jl)66 pas Prie Subačiaus gelžkelio kiai ir drąsiai kalbėjo apie dievaitį, apsvaigindamas sa Bet-gi čia lietuvių yra ne sitaikė su darbdaviais,
Klaipėdos pirkliai.
|tanloju ]jiku
stoties auga miestelis, sta girtybę. Patįs girtuokliai vo protą, eikvodamas svei mažai ir daugumas iš jų cicilikas tebegundo
Atstovai į Maskvą. Gegu- Į Kurs’ui, turėjo jam įmokėti tomos vis naujos trobos Dva būdami ir nežinodami savęs katą. Tai tau ir apšvieta! skaito “Draugą” ar kito straiko žydus ir bukus, ,<
žės mėn, ketinama iškilmin- išviso į 7 tuksiančius. Gynė riškių sodžiaus žemėje. At kuom esą ar gyvuliai ar Tokiais įnagiais nepagerin kius laikraščius. Netrūksta rių yra mažiau, nekaip
pi apvaikščioti
Maskvoje kaltininką vietinis pr. advo- sirado ir traktierius, aludė, žmonės, da-gi drįsta mokin- sime savo būvio, tik labiau čia apie lietuvius ir naujie tuvių. Straikininkai rej
nes k persi fa
i «a tupuldinaime, ir da gero nų. vpač pasižymi jie savv- turės nusileisti, bes nėi
trją uratife
krau»
Bloch..
'caro Aleksandro
straikuoti. Ed

I

kripei jų kortų jau išpar
ciciliką lietuviai straika vo keisto sutvėrimo fotografiduota už čielą $1,000, (XX).
kitose dirbtuvėse ir palydė
straikierių likosi suareštuo
Tai-gi dusyk tiek, kiek turi
jo darbus, o dabar gailisi.
ti ir pasodinti kalėjiman.
surinkę tam pačiam tikslui
Plymouth, Pa. Naktį iš 29
Straikieriai kovoja ne tiek
Unijistas.
prancūzai, nes jie teturi tik
į 30 d. gegužio A. Makaus už padidinimą mokesties,
Tėvui Kazimierui laikant kas ėjo Larksvillės stritka- kie^ už pagerinimą darbi'
$500,000.
x >>''
misijas, lankėsi į pamokslhs rio relėmis. Buvo labai tam sąlygų.
Peterburge bandė nusižu
J* v
V t
daugybė žmonių. Visi užsi su. Makauskas nepatėmijo
O
Gaisras.
dyti viena augštųjų moterų
laikė kuogražiausiai; jokių ateinančio stritkario ir tapo
kursų studentė. Ligonbutypapiktinimų
bažnyčioje suvažinėtas ant vietos. Lai Adrian, Mich. Birž. 2. Čia
gaisras
sunaikino
didelę
je atrado jos kišenėje laiš
(kaip kitur buvo girdėt), dotuvės atsiliko Kingstone
motorinių
vagonų
dirbtuvę,
ką, rašytą policijai. Tame
nepasidarė.
nedėlioję, birž. 2 d.
kuri priderėjo Lion Motor
laiške studentė rašė, kad ji
Tik vienoj dirbtuvėj, kur
A. A. buvo švogeris p. Pr. Car Co. bendrovei. Gaisro
priklausiusi revoliucijonie
apie 200 lietuvių dirba, vie Burbos, S.L.R.K.A. kasinin nuostoliai siekia $350,000,00
rių organizacijai ir jai iš
no vyruko buvo jau nuo še ko.
Gaisro priežastis nežinoma.
puolę užmušti švietimo mišių
mėnesių
prapuolus
nisterį Kasso. Nebeišdrįsusi
plunksna, peliukas ir kiti
Pittston, Pa. Lietuvių pa
Vėtros.
tai padaryti, ji nutarusi ge
daiktai iš kišeniaus; niekur rapija šįmet turės savo me Wilkes-Barre, Pa. Birž. 2.
riau save nužudyti. Policija
negalėjo surast, tiktai misi tinę ekskursiją į Lake Lo- — Per visą Lehigh klonį
tuojau nugabeno studentę iš
jų 5-tą dieną rado tuos daik dore 28 d. rugpiučio.
siautė didelės vėtros, kurios
ligonbučio į Krėstų kalėji
tus padėtus išryto ant jo ma
pridarė nemažai nuostolių
mą. Suėmė daugelį jos drau
šinos, kur jis dirbo. Tas*vvChicago, III. “ Lietuvos” javams ir augmenims. Vie
gų ir draugių.
Kubos negrai, kurie pakėlė maištą prieš
rukas yra laisvamanis. Jis leidėjas, p. A. Olševskis, pra tomis išvartė telegrafų stul
pats nusistebėjo, ir pasako dėjo statyti šalia savo spaus pus, kaip kur net mažes
Bulgarų pasiuntiniai. Licukraus trustą. Viršui W. B. Thomas, cuk
jo visai dirbtuvėj, kad Ka tuvės (Halsted St.) didelę nius butus sugriovė.
vadijon (Krime), kur dabar
raus trusto prezidentas ir, kaip žinovai tik
pucinas pagelbėjo. Buvo dar salę, kuri vadįsis “Lithuavieši Rusijos caras, atvyko
Neišmintinga
meilė.
nia
”
.
Murai
atsieisią
100
kitas atsitikimas. Kitas vy
bulgarų įgaliotiniai jį pas
rina, tikrasai Kubos valdytojas. Žemiau Ma
ras, turbut nesupratęs, kaip tukst. dolerių.
Chicago, III. Birž. 2.—Neveikintų.
Balandžio 24 d.
rio C. Menoca, trusto peršamas kandidatas
Tėvas Kazimieras sakė, kad
koksai Joseph Hartzig, 39
bulgarų svečiai buvo apsi
Baltimore, Md. Geg. 18 d m. amžiaus, taip įsimylėjo į
nelaikytų bedieviškų raštų,
lankę
pas carą.
į Kubos prezidentus.
atsitiko
čia
nelaimė.
Devy

išmestų juos į mėšlyną, paė
savo brolio dukterį, Marę
Mongolija (Kynai). Rusu
niolikos
metų
vaikinas,
mė kito žmogaus knygą ir iš
Baleskovich, 16 metų, kad
kareiviai pradėję mokyti
metė į mėšlų duobę Už tat Bielskutis vardu, išvažiavo jis nebeiškentė jai to neap
tapo suimtas. Jis nesuprato, pasivažinėti ant dviračio. reiškęs. Mergina tuo įsižei F. A. Bryer, labai stengėsi litikierių jau atsirado belan ninkų suktybes susekė ru- mongolų kariumenę šaudyti
ir kitų karo dalykų.
*
kad jam savo bedieviškus Gatvėje netikėtai stritkariai dė, apleido jo butą ir nuėjo permainyti valstijos teises gėse. Dabar tam paskirtos bežiaus žandarai.
raštus reikėjo išmesti, už —vienas iš priešakio, kitas pas kaimyną. Tada Hart kad apsivedus lyginai tuo komisijos nagrinėja tų poli 1 Chersonas. Uoste dėlei
juos nemokėti pinigų, o ne iš užpakalio — pagavo jį į zig’as pasiėmęs revolverį pačiu budu savo sunaus naš tikierių darbus.
Dardanelių uždarymo nu Naujos pramonės vertellę
moterį,
bet
neįstengė
tai
Dvynukai
—
Siamo
broliai.
vidurį
ir
užmušė.
Taip-pat
gystė.
kibti prie svetimų knygų.
sujieškojo merginą ir palei
stojo darbo daug darbinin
padaryti.
Ir
dabar
Mass.
Holyoke,
Mass.
p.
J.
automobilius
suvažinėjo
pa

Tėvas Kazimieras liepė skai
do šuvius, vieną merginai
kų. Skaitlius jų auga. Dar
N. miesto gatvėje, klebo
tyt katalikiškus laikraščius vojingai lietuvaitę. Turbut kitą sau. Jis pats krito ant valstijoj tokios vestuvės Griggs pagimdė dvynukus, bininkai su savo šeimyno nas susitiko vežimėlyje ve
kurie tečiau yra suaugę strė mis kenčia sunkų vargą.
ir knygas. Yra tokių, ką ne mirs.
vietos, o merginą tik pavo draudžiamos.
žantį elgetą, kurį vežė elge
jingai sužeidė. — Hartzig Lietus su dinamito pagelba. nose. Daktarai norėjo juos
žino, kuris laikraštis yra be
tos pati; davė vargšui išmal
buvo vedęs ir turėjo moterį. Wichita Falls, Tex. Birž. atskirti, bet operacija pasi H Vilnius. Plvtininkų są dą ir paklausė moteriškės,
dieviškas ir kuris katalikiš
rodė pavojinga. Ligšiol kū junga sumažino 10% užmokas, tai tokie turi pasiklaus
gailestaudamas; kad turi to
2.
—
Vietiniai
farmeriai
bu

ŽINIOS
AMERIKOS
Norėjo užsmaugti pačią.
kesnį
darbininkams
plytinėdikiai
yra
sveiki.
Vienas
jų
ti savo klebono, o nuo jo su
vo labai nusiminę dėl dide yra didesnis ir valgo dau-[ se. Metė darbą 500 darbinin- kį didelį vargą su savo luošu
Sugar
Notch,
Pa.
Birž.
2.
žinos, kokį laikraštį tinka, o
vyru.
— Lenkas Andrius Fran- lės stokos lietaus. Tatai jie giau už brolį. Primena jie kų. Policija kas dien daro
kokio netinka skaityti.
— Žmonele, manau, labai
Jieško žmogžudžio.
kowicz, sugrįžęs nam© gir užsimanė pritraukti lietų su garsius Siamo brolius, tik kratas darbininkų tarpe, pabosta per visą dieną ne
J. K.
Owensboro, Ky. Birž, 2.— tas, pareikalavo iš pačios dinamito pagelba.
anie buvo suaugę krutinėję. Suimta penki darbininkai ir
Piliečių minios ir policija pinigų pragėrimui. Pati at Jie nuklojo dinamitu apie Siamo broliai apvažinėjo vi- laikraštininkas Gožanskis. laimingąjį vyrą vežioti?
— O, ne, jegamastėli; po
sujungtomis spėkomis jieš sisakė jo reikalavimą išpil dvi .myli lauko. Tam tikslui są pasaulį ir numirė 1874 m.,
H
Tiflisas.
Prie
Užkaukapietų
aš sėduos vežimėlin, o
Iš Miesty ir Miestelių. ko žmogžudžio George dyti. Tada Frankovicz’ius sunaudojo 6,000 svarų dina sulaukę 63 metų amžiaus.
zio geležinkelio nuslinko tada, mano vyras, taippat
Dlackburn’o, kuris praeitą norėjo prievarta iš pačios mito. Padegus dinamitą,
kalnas ir nuvertė nuo reikų važinėja mane iki vakarui.
Duryea, Pa.
Dominika s subatą peršovė du policistu, išveržti paskutinę 20-ti do oras prisipildė durnais, at
11 vagonų prekinio trauki Klebonas pakraipė galvą
Agurkis paj ieško nuo Kazi vieną mirtinai, kitą-gi tik lerinę. Bet Frankovicz’ienė mosfera pasidarė labai drėg
ŽINIOS
IŠ
VISUR,
j
nio. Pagadinta garvežį ir ir tarė: Nebloga vertelgysmiero Andriejausko 5000 sužeidė.
pinigus įsikišo į burną. Ta na ir perkūnija trankėsi de
suardyta geležinkelio 40 tė/ gaila kad aš šiandien
*.dol. už savo sunaus, Juoza George Blackburn yra ži da vyras pradėjo ją smaug besiuose, bet ligšiol laiikiasieksnių.
kriukį pamiršau pasiimti
po, mirtį. Mat bai. 24 d. Juo nomas ir kaipo George Mc- ti. Ir kada kaimynai subėgę mo lietaus da nesulaukė. Te
Paryžius. Viena. Austrija traukia susavim, bučiau suteikęs ju
zapas Agurkis, nuėjęs į An Namaras, ir buk esąs pus ją išgelbėjo, ji buvo jau be čiau farmeriai tiki, kad jie 1 Nusižudė.
Birž. 2. Čia nusižudė turtin savo kariumenę arčiau Tur dviem palaiminimą.
driejausko smuklę, pasigy broliu žinomų brolių McNa žado, tik daugiau kaip va sulauks ir lietaus.
Elgetos su vežimėliu, sku
ga, muzikos mokinė ameri kijos prie Bosnijos pasienio.
rė, kad galįs išgerti visą marų, kurie išsprogdino landai praslinkus ji atsiga
Pakėlė
mokestis.
binosi pranykti klebonui iš
kietė, p-lė Margaret Crakvortą džinės be jokio atsi- Los Angeles, Cal., laikraš vo. Frankovicz’ius paimta
akių.
Sinodas
Wilkes-Barre, Pa. Birž. L vens. Prieš šešius metus ji K Peterburgas.
ilsio. Vyrai pradėjo juokties čio “Times” budinką.
kalėjiman.
V. J. K...s.
šventikui
Ilijodorui
liepė
iš tokio pasigyrimo. Juokai
Policijos viršininkas įsa Tai ką daro girtuoklystė! Anglių kasyklų inžinieriai čia atvyko lavinties muziko
buvo labai nusiminę, kuomet je ir jai toje srityje gerai nusivilkti šventiko rubus.
po juokų, bet iš tų juokų iš kė minioms, kad jeigu jie
Ne aiškiai suprato.
jie patyrė, kad po sutaikai sekėsi. Pastaru laiku ji gavo
ėjo visai ne juokai. Juozapas pamatytų jieškomą žmogžu Socialistai įsisteigė banką.
*
T Peterburgas. 26 gruo
Mokykloje mokytojas aiš
pradėjo gerti džinę stiklelį dį, kad nušautų jį ant vie Mihvaukee, Wis. Pagas- mainierių su darbdaviais, iš Amerikos laišką, kuris, džio 1912 m. žada būti dėl
kino
mokiniams, kad pabai
po stiklelio. Po ketvirtojo tos. Jo jieško Kentuckv’o ir padoriavę dvejus metus, jie gavo tik 5% pakėlimą kaip spėjama, ir buvo žu- moterų švietimo suvažiavi
stiklelio draugai išsigando— Indianos valstijose.
kaipo Mihvaukees miesto algų. Tuoj visi inžinieriai dystos priežastim.Prieš savo mas. Suvažiavimas ketina goje sausio mėnesio, diena
liepė Juozapui nustoti gerti.
valdytojai, socialistai grie subruzdo. Tečiau kompani žudystos papildymą ji buvo prasitęsti ligi 4 sausio 1913 tampa vieną valandą ilges
nė, negu pradžioje gruodžio,
Juozapas nusijuokė: argi, Vėl byla prieš mėsos trustą. biasi spekuliacijos. Jie susi jos pabūgę straiko, suskubo užsiprašius pas save sve metų.
kada diena esti trumpiausia,
girdi, manote, kad aš dau Washington, D. C. Birž. 2. organizavo į kooperativišką ir pakėlė ir inžinieriams al čius, bet kuomet šie čia atsi
Caricinas. Volgos upėje ir paklausė vieno iš moki
giau nebegaliu pakelti?... —Suvienytų Valstijų val bendrovę ir pradėjo banko gas ant 10%. To, regis, pa lankė, rado ją jau negyvą.
Po aštunto stiklelio jam pa džia vėl rengiasi pradėti by operacijas. Ta įstaiga vadį reikalaus ir kasyklų konto T Gaisras ant garlaivio. paskendo eldija su 35,000 nių.
— Kiek para (diena ir
pūdų druskos.
sidarė negerai. Juozapas iš lą prieš milžinišką mėsos sis: “ Commonwealth Mu rų tarnautojai.
Liverpool, Anglija. Birž. 2.
blyško ir paprašė, kad jį iš spekuliantų trustą už per tual Savings Bank”. Buvęs Inžinieriai nutarė visi įsi Čia stovintį Cunard linijos Rusija. Ministerių tarpe. naktis) turi valandų?
neštų laukan šviežiu oru at didelį pakėlimą mėsos kai miesto kasininku, Charles rašyti į Suvienytų Kalnaka garlaivį “Carmania” buvo Atstatydintas karo pami- — Dvidešimts penkes, po
nas mokytojau. — Atsakė
sikvėpti. Pašaukta gydyto nos.
B. Whitnall, vra to banko sių Uniją. Toks jų pasielgi užvaldęs gaisras. Visai sude nisteris Polivanovas.
mokinis.
Mėsos
pramonininkai prezidentu.
mas žymiai sudrutįs mainie gė bufeto skyrius. Gaisrinin
jas. Bet buvo jau pervėlu.
Maras. Komisija kovot su
— Kaip tai?... asile, ne
rių spėkas ištikus streikui. kai suliejo daug laivo įkro
Juozanas
numirė dideliuose skundžiasi, kad mėsos kai
g
maru
paskelbė,
kad
Uralo
žinai, nei kiek valandų eina
kad jie Rengiasi patikti vokiečius.
skaudėjimuose. Policijos gy- nos pakilusios dėl
vos. Gaisro nuostoliai dideli. apygardai šie metai vėl gra į parą. — Suryko mokyto
Nužudė
uošvę,
pačią
ir
pats
i dytojo (koronerio) tardy negauną užtektinai mėsos iš New York, N. Y. Geg. 2.—
Laivo nepagadino, bet jo ko sąs maras (dzuma).
save.
jas.
mas parodė, jog Juozapas vakarų. Tečiau valdžios sta Čia laukiama atplaukiant
munikaciją
sutrukdė.
Jis
Serbijos
svečiai.
Iš
Serbi

— Taip, nes mokytojas
turėjo pirmiau dar pagadin tistikų departamentas yra Vokietijos kariškojo laivy Buffalo, N. Y. Birž. 2. — turėjo apleisti uostą 4 d. bir
jos
atvyko
Bielgrado
uni

sakei,
kad pabaigoje sausio
tus vidurius iš gėrimo. Be susekęs, kad pastaru laiku į no. Ruošiama jiems triukš įsitikinęs, kad jo pačios tė želio.
versiteto
studentų
serbų
bū

mėnesio tampa diena viena
, to, atsirado liudytojai, kurie skerdyklas parvežiama dau mingi priėmimai. Laivynas vai prikalbėjo ją pamesti jį,
rys,
išviso
50
žmonių,
pa

pasakė, kad Juozapas buvęs giau gyvulių, negu kada įplauks Ne\v Yorko uostau Frnest E. Staples, farmeris, T Peterburgas. Iš Peter- žinti Rusijos. Svečiai apsi valanda ilgesnė, o šiandien
kaip tik ir turim paskuti]
nedėlios rytmetį birž. 9-tą nužudė savo uošvę Mrs. M. burgo advokatų tarpo žyĮ iš vakarykščios dienos dar nors.
lankė
Peterburge,
Maskvo

dieną sausio.
Ar valdžiai šiuo žygiu pa dieną. Nedėlios vakarą lai Filmore Brown ir mirtinai mesnis veikėjas važiuoja į
Į neišsipagiriojęs.
je,
Kieve
ir
Odesoje.
V. J. K... s.
Kad nelaimė atsitiko, An siseks bylą laimėti prieš vyno įgulai New Yorko ma sužeidė savo pačią. Gi uošvį Lenos kasyklas ginti nu- Straikas. Maskvoje metė
[driejausko nebuvo namie. mėsos trustą, reikia labai joras Gaynoras duos vaka išsivijo į laukus, bet maty kentėjusių darbininkų.
darbą daugiau, kaip 5,000
DIDELIS PIKNIKAS.
Buvo tik bartendervs. Te abejoti. Jau nebepirmą kar rienę. Laivyno oficierai žada damas, kad jo nepagaus, pa T Varšava. Varšavos dirb darbininkų. Keliose vietose
leido
šūvį
sau
į
galvą
ir
kri

84 S.L.R.K.A, kp„ Meriden,
čiau Juozapo tėvas pajieško tą valdžia bando bausti mi apsilankyti ir Washingtotuvėse streikuoja 8000 dar darbininkai bandė daryt de Conn,
to
negyvas
ant
vietos.
parengė linksmą pikniką.
pinigų nuo Andriejausko. nėtą trustą, bet niekad “ne nan.
bininkų išreikšdami užuo monstracijas, bet policija iš Atsibos Nedėldienį 9 d. birželio,
i
Reikalas nuėjo teisman. Ve- įstengia” tai padaryti.
prasidės 1-mą valandą po pietą,
Politikierių šelmystos.
Apsivedė sunaus pačią.
jautą nukentėjusiems savo vaikė. Daugelį suėmė.
Schntzino Darže. Kviečiame visns
[ litini s įm vo 22 ir pusės metų. Viešbučių tarnų straikas.
Atlantic City, N. J. Geg. broliams Lenos aukso ka K Kopenhagen, Danija lietuvins ir lietuvaites, vietinius ir
Zanesville, Ohio. Birž. 2
aplinkinius.
Bus puiki muzikė,
Duryea, Pa. Antanienei
New York, N. Y. Birž. 2 — Neseniai čia mirė Jono C. 31. — Pastaru laiku čia įvy syklose.
Jau palaidojo mirusio Da tatai visi galės gražiai praleisti
iDelhoteb’ienei (?) gimė —Čia prasidėjo didelis strai Baird’o sūnūs ir jo moteris ko pirmieji balsavimai ant
Gardinas. Gardino rusai nijos karaliaus Frederiko laiką ant Šviežio oro. o kas mylės,
visns
Suvienvtu
Valstijų
prezi

paliko
našle.
Neilgai
trukus
įkeistas kūdikis. Jis turėjo bučių straikas. Streiką pra
susiskvrstė į dvi dali. Pa lavoną. Laidotuvėse dalyva galės ir pasišokti. Kviečia
Komitetas.
vieną stuomenį, bet dvi gal dėjo nešiojantįs prie stalu tėvas įsimylėjo į mirusios dento ir pasiuntiniu-rinkikų žangieji steigia savo naują vo visos žymesnės Europos
vi, keturias kojas ir tiek pat valgius tarnai, vėliau prie sunaus pačią ir apsivedė. i tautiškas demokratų ir re- laikraštį ir į Durnos atstovus valstybės.
Aš Ąpalonija Piepolaitė, paIrankų. Veidai žiurėjo vienas ju prisidėjo virėjai ir kiti Ponas Baird sako, kad jis miblikonu konvencijas. Bal stato kandidatą iš savo tar
.iieškau savo giminės, Leono Vil
Ii kita. kojukės buvo lygios viešbučių
pritamautojai tame namatąs nieko blogo, savimuose laimėjo nuo re- no, nepasitikėdami dešinių f Orlaivių fondas kila. Ra ko. Paeina iš Podžiumj kaimo, Lin
šėme jau. kad vokiečiai, va kavos parapijos, Skrabotiškio
lir pirštai siekė pirštus. Ku- Viešbučių užlaikvtojai ne ypač, kad ir Ohio valstijos nublikomi Rooseveltas, nuo jų atstovais.
Kauno gub. Pirmiaus
demokretu—Woodrow Wi1dovaujant orlaivininku kliu- valsčiaus.
|dikis galėjo laisvai judinti nori su straikieriais taikv tiesos to nedraudžia.
gyveno Union City, Conn.
Kas
no rinki T Ryga. Suimta du guber- bams. išleido subskripciiu sužinos kur jis gyvena meldžiu
Tečiau nevisur taip auši
isas
ties ir erabonnsi sau nž
pranerti mnn ant šio adreso:
statymui
nijinės raštinės valdininku,
nus streiklaužius. Straikie- vesti galima. Antai, keletas mu
Mias Apolonus Piepolaitė,
kurie išduodavo netikru?
mdikis gyveno tik keline riai steneriasi streiklaužiu metų atgal, Massaehusettes
City Hotel
pasportus
užsienin.
Valdi
vių.
Ligšiam
laiku
tų
subsAthol, Mass,
valstijos
legisalturos
narys
io
balsuotoi
neprileisti prie darbo. Dėlto
las.
buvo

kilę

riaušės.
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RAUGAS

Šliupą, Vidiką’ ir Bagočių uomo nuomones ir troški vei! Ar neįdomu?
nupirkti nuo jų paslaptį. Susivienijime L. R. K. A prasidėjo tuojau, kaip tik
Pasirodė, jog akcijonie- Broliai pareikalavo nuo jo
pradėta laikyti prakalbas
keliais. O gaila, nes tais ke mus.
referendumas?
(THE FRIEND)
liais nueina kai-kadą ir ge Šioje valandoje Ameriko- riams buvo prižadėta mokė-' pirmiau didelių pinigų. At Bostono seime S.L.R.K.A. gatvėse, kaip yra užginta
Katalikiškas Laikraštis
rą norą žmogus.
e, Anglijoje ir kitose šalyse ti 7% dividendus. Tečiau stovas nenorėjo duoti nieko, tapo priimtas beveik be jo miesto įstatymais. Daug
Pašvęstas Amerikos Lietuvi,
Tai-gi ką daryti, kad so yra rimtai svarstomas rei balandžio pabaigoje, pritru reikalaudamas pirmiau de kių svarstymų vienas daly kalbėtojų suimta ir paso
Katalikų Reikalams.
cializmas nesiplatintų tarp kalingumas bažnyčiai įsi kus pinigų, vieton dividen monstracijos. Broliai atsisa kas, kursai galės vaidinti di dinta kalėjiman. Jų advoka
— Organas 8. L. R. K. A. —
Ueina ii Wilkes-Barre, Pa., kaa kataliką? Ar užtenka vien kišti į visuomenės gyvenimą dus tapo pasiūlyta užmokėti kė rodyti demonstracijas be delę rolę tolesniame Susi tai: Fred W. Moore ir M.
ketvirtadienis.
aiškinti socializmo blogas taip, kad įstatymų keliais 10% deficito. Iš 24,000 akci pinigų. Mat, jie norėjo par vienijimo gyvenime — bū W. Robbins bandė išimti
Visas korespondencijas, raštus, puses, jo pavojingumą? Ar dabartinė visuomenės tvar jonierių, turėjusių sumesti duoti savo išradimą kokiai tent, nutarta, kad kuopa, juos iš kalėjimo, bet teisė
pinigus už prenumeratą, darbus
$260,000, tiktai 5,400 sume norints viešpatijai karės skaitanti dešimtį nartų, bet jas Sloane atmetė hąbeas
ar apgarsinimus visada reikia išpeikimai nubaidys katali ka taptų perdirbta taip,
tikslams. Gi valdžia abejojo neissitenkanti siųsti Seiman corpus reikalavimą.
siųsti šiuo adresu:
kus nuo šito naujo judėji kad žemesni sluogsniai ne tė $87,000.
ik butų užganėdinti iš savo Gegužinis numeris tiesa, apie išradimo praktingumą. delegato, gali surašyti savo Geg. 7 d. du poliemonu ta
mo?
“DRAUGAS”
Patyrimas rodo, jog kurs medžiagiško gyvenimo, bet išėjo iš po spaudos, bet šio Tuomet įsikišo į reikalą p. įnešimus, statyti savo kan po pašauti netoli nuo na
314 E. Market St.
Wilkes-Barre, Pa.
tymai prieš socializmą ne austųsi dorais, siektų prie mėnesio numeriui nepriteko R. C. Flint iš New Yorko, didatus į centro valdybą ir mų, kuriuose nakvodavo
kiek naudos teneša. Vis dau dangaus idealo. Bažnyčios pinigą — ir laikraštis turė kursai prikalbino brolius t.t. — ir kas svarbiausia — daugelis I. W. W. Kas šovė,
Redakcija pasilieka saa teisę
žmonią uždaviniu — kaip tvirtina jo žlugti. Kompanijos pre rodyties žmonėms su savo tie visi dalykai bus laikomi niekas nežino, bet ant ryto
taisyti, trumpinti arba atmesti vi giau ir daugiau
su prisiunčiamus raštus.
glaudžiasi po raudonu velu- nevienas visuomenės gyve zidentas p. A. Gordon Mu- mašinomis ir rinkti pinigus. seime balsu. Vadinasi, neat jaus susidarė “vigilantų ko
Laikas ir vieta raštų talpinimo ku — vieni dėlto, kad pra nimo tardytojas — yra ne rray, išsitarė, jog žlugimo Netrukus žmonės stebėjosi stovaujamos kuopos galės mitetas”, kursai apsiėmė iš
pridera nuo redakcijos.
ik vienijimas žmonių su priežastim esąs apskelbimų iš Wilbur’o Wright’o laks paduotį savo balsą ant rašto vaikyti I. W. W. iš miesto.
Atmestieji rankraščiai nėra grą dėjo neapkęsti dabartiniu
gyvenimo sąlygą, kiti dėlto, ! )ievu, netik platinimas tarp trustas, kursai įmąs pamaži tymų Le Maus’e, Francij o- ir tas balsas eis skaičium Tuojau pradėta gaudyti I.
žinami redakcijos lėšomis.
Rašyti reikia tik ant vieno pus kad nesupranta
tikrosios ų doros, bet ir aprūpini į savo rankas visus Ameri je, o Orville darė bandymus Reiškia tai, kad į S.L.R.K.A. W. W. Ėmė juos būreliais,
lapio, paliekant plačius tarpu
Fort Meyer’e netoli nuo tapo įvestas toks pats daik vedė į policiją, ten davę
mas jų kūno reikalų. Todėl kos laikraščius.
tarp eilučių. Popieros nėra ko gai- socializmo dvasios.
lėties, nes korespondentams ir
Patiria taippat, jog net bažnyčia yra raginama pa Jeigu milijoninės leidėjų Washingtono. Tuose bandy tas, kurs pridirbo nemažai jiems pusryčius, liepė kraus
bendradarbiams rašant ant abie
sinaudoti savo galinga įtek kompanijos bankrutija, tai muose leitenantas Selfridge nesmagumų S.L.A. (atsi tyties laukan. Tokiu budu iš
jų pusių, da-gi smulkiomis raidė reformos, gerinančios dar
ko stebėties, kad pas mus užsimušė ant vietos, o Or- minkime Bagočiaus inciden varyta į Orange pavietą dau
mis, redakcijai labai dažnai pri bininką būvį, neužbėga už me į žmones ir priversti val
teisingesnius miršta nuolatos nauji ir se vile tapo sunkiai sužeistas. tą). Skirtumas tik toks, kad giau, kaip šimtas I. W. W.
sieina perrašinėti atsiųstus raštu. akią socializmo platinimui- džią išleisti
Norint, kad raštas tilptų arti
Jau po to broliams iš vi S.L.A. atvirai pripažino re
statymus apie turtų valdy ni laikraščiai.
miausiame numeryje, rankraštis si. Ana nėra pažangesnią ir
sur plaukė pinigai ir garbė. ferendumą, o S.L.R.K.A. Taip dalykai tęsėsi visą
reikia pristatyti spaustuvėn ne vė geresnią įstatymų apie dar mą, apie darbininkų užmo
savaitę. Geg. 14 d. į San Die
liau. kaip 9 valandą išryto antru- bininkų padėjimą, kaip Vo kesčius, apie darbo sąlygas Pasimirė Išradėjas Laksty Tečiau jiems galva neapsi- priėmė jį net nesvarstęs,
go atvažiavo žinoma anar
dieryje (utarninke).
suko. Jie tylėjo ir dirbo — kas iš jo gali išeiti.
kietijoje, o tečiau niekur ir kitokius daiktus, kurie
mo Oru.
chiste Emma Goldman’iutė
Susivienijime su savo užvaizdą, d-ru Ben.
taip sparčiai neauga socia oadarytų taip, kad išnyktų Geg. 30 d. išryto Daytone, jieškojo vis naujų savo iš Katalikų
listų skaičius, kaip kaizerio nuo šios žemės skurdas, pa Ohio, numirė šiltinėmis Wil- radimo pagerinimų. Per gali atsirasti tokiu budu ne Reitman’u.
Goldman’iutė
niai
jie
bandė
Kili
Devil
vydai,
skriaudos,
neapykan

švarių
agitacijų
kuopose,
o
valdybose.
Parodo tatai,
pasiskelbė kalbėsianti apie
bur VVright (skaityk Rait),
jog vokiečiai laukia nuo so tos ir tie visi dalykai, kurie kursai su savo broliu Orvi- Hill’e savo stabdy toją arba toks dalykas nėra geistinas. atėmimą laisvosios kalbos
cializmo ne reformų, ne savo gimdo visuomenėje neužga lle’iu pirmas pradėjo laks ekvilibratorių, su kuriuo jie
San Diego’je. Kaip tik kal
“Motinėlės” Stovis.
gyvenimo pagerinimo, bet nėdinimą, nerimavimą ir net tyti oru sunkesnėmis už orą galėjo stovėti ant vietos ar
bėtoja ir jos užvaizdą atvy
ko kito, apie kurį gal patįs norą griauti ir naikinti vis mašinomis, vadinamomis ae ba saugiai sukinėties, net di Birželio 1 d. šių metų ko į Grant’o viešnamį, tuo
Socializmas ir Katalikų
deliai vėtrai ištikus.
aiškios nuovokos neturi. ką, kas dabar yra.
“Motinėlė” turėjo geleži jau atėjo pasergėjimas nuo
roplanais.
Nėra
tat
ko
stebė

Bažnyčia.
Drauge su tuo jieškojimu Apie tai plačiau bus kitu ties, jog jo mirtį apgailes Prie tų bandymų Wilbur niame kapitole $1,732,34; bė policijos viršininko, kad jai
apsirgo šiltinėmis ir po il gamame — $35.66. Metinis
Žinome, jog Marksas, su kokių tai naujų, nelabai aiš svkiu.
bus užginta kalbėti.
tauja visas pasaulis.
gesnės ligos atsiskyrė su seimas atsiliks Brooklyne 1
tvarkęs savo istoriškojo ma kiai mirgsinčių vaidentuvė
Wilbur Wright gimė bai. šiuo pasauliu.
Krūva ‘ ‘ vigilantų ’ ’ susi
terializmo sistemą, pasakė: je daiktą eina griovimas ir
d rugpiučio.
Našlaičių Fondas.
16 d. 1867 m., netoli nuo Mill
rinko aplink viešnamį ir
Visas pasaulis spėjo ati
“Dabar išaiškiname visus užmiršimas seniai priimtą,
Sekretorius
ville,
Ind.
Jis
buvo
sunum
Įsteigimas našlaičių fon
pradėjo švilpauti ir tyčioties
duoti garbę, šitam “oro Edi
gyvenimo
apsireiškimui, amžiais išbandytų, žmonijos
do prie S.L.R.K.A. prime metodistų vyskupo Miltono sonui”, kaip jį pavadino Pa
iš Goldman’iutės. Keli žmo
gamtos priežastimis — tai patyrimais atsvertų ir at
na, jog toks fondas jau dve Wright’o. Jo brolis Orville ryžiaus spauda. Anglijos I. W. W. IR SAN DIEGO nės įėjo į d-ro Reitman’o
gi galime drąsiai apsieiti be rastų, kad jiems nieko ne
ji metai, kaip gyvuoja Chi yra ketvertais metais už jį orininkai pradėjo rinkti au
kambarį ir pakvietė nulipti
MIESTAS.
Dievo”. Tikrasis socializ trūksta, tikėjimo ir doros
jaunesnis.
Abudu
broliu
ne

žemyn. Daktaras paklausė,,
cagoje ir turi apie 400 dol.
kas pastatymui paminklo
Jau metai bus laiko, kaip
mas remiasi Markso moks pamatų.
pabaigė
augštesnes
mokyk

Įsteigė jį kun. A. Staniubet kad nulipo žemyn, ant jo
Wilbur’ui Wright’ui.
Industrial Workers of the
lu — tai-gi yra priešingas Šitie apsireiškimai pri
los,
kaip
tik
“
High
School
”
.
kynas. Dalykai tame, kad
Velionis paliko didelius World rodė didelį veiklumą užpuolė nepažįstami vyrai
tikėjimui, bažnyčiai (bažny mena, kaip svarbi yra kata
dirbo
šv. Kazimiero Seserįs tikisi Abudu pradžioje
turtus. Buvo nevedęs. Visos Romiojo okeano pakraščiuo ir, įsodinę į automobilių, nu
čia yra regima tikėjimo for likų bažnyčios rolė visuo
spaustuvėje
ir
statė
laikraš

oastatyti Lietuvių Našlai
jo paslaptįs pasiliko pas se. Visur jie kėlė dideles pra vežė toli nuo miesto. Ten si
ma). Tatai ir-gi visi žino, menės gyvenime ir kaip ji
tėlį,
kurį
leido
jų
tėvas.
Bu

čių Prieglaudą šalia savo
brolį Orville’į. Velionis bu kalbas ir nesykį policija su juo apsieita labi nepadoriai.
nors socialistai kai-kadą nai jau seniai bandė išrišti
vo
tai
jau
Daytone.
Čia
jie
vienuolvno.
Tam tikslui *vra
•
vo išradimo smegenimis, Or stabdė prakalbas. Už tai I. Pirmučiausiai svarstyta, ai
mėgsta pasigirti, buk jie ne- tą opų kldusimą, kurį męs
pagerino
spaudinamą
maši

renkamos aukos po lietu
ville’is atlikinėtojas, nes W. W. eilėse kilo įniršimas. jį pakarti ar tik ištepti de
sikišą į tikėjimo reikalus. dabar vadiname darbininkų
vių bažnyčias. Beveik visose ną. Paskui įsisteigė mažą yra nepaprastai gabus mePrirodymui privedama Ame klausimu.
Praeitą vasario mėnesį jie gutu ir apibarstyti plunks
bažnyčiose vra laikomos dė dviračių (biciklių) dirbtu kanikas.
rikos socialistą programa, Koks bažnyčios mokslas
sukėlė didelį protestą prieš nomis. Besvarstydami t<
žės su parašu: “Aukos naš- vėlę, kurioje taisė pagedu
“vigilantai’
priimta Socialistą partijos apie šios žemės turtus? Ko
laisvos kalbos stabdymą vie klausimą,
sias
mašinas
ir
statė
naujus
aičiams”. Įmetami į tas dė
‘ ‘Keleivio ’ ’ Redaktorius
seime 1910 m., kurioje pasa kią nuosavybę bažnyčia
na diena trijuose miestuose: spiaudė ant daktaro. Galoj
žes pinigai vra siunčiami dviračius savojo išradimo.
vyskupo broliu.
kyta aiškiai, jog socializ pripažįsta ?
Spokane, Wash., Portland’e, nuvilkta nuo jo drapanas ii
kun. Staniukvnui našlaičių 1896 m. Prof. Langlev pra
ištepta visą degutu. Po ti
mas užsiimąs vien ekonomi Štai iš senų senovės baž
Kaikurie laikraščiai pa Ore., ir Fresno’je, Cal.
fondam Ar negalima butų simanė garinę mašiną, su
vienas kankintojų su degan
jos dalykais ir visai nekliu nyčios tėvai mokindavo, jog
kuria nulėkė tris ketvirtda- žymi, jog “Keleivio” redak Fresno’je policija bandė čiu cigaru išspaudė ant ji
padaryti
taip,
kad
dąs tikėjimo reikalą. Bet šios žemės turtai vra skiria
lius mylios Potomac’o upe. torius Michelsonas pasigy sustabdyti kalbėtojus. Kilo nugaros raides: I. W. W
surinkti
nuo
Susivienijimo
faktas, kad tikėjimas tapo mi visų žmonių reikalams,
sumišimas. Didelė minia įsi
narių pinigai butų siunčia Tuo pačiu laiku Octave Cha- ręs viešai, buk turįs brolį
padarytas
“nekliudomu” jog kiekvienas žmogus turi
kišo į reikalą ir sumušė ke Prie to visko jį spardė i
mi kun. Stan. įsteigtam fon nute ir A. M, Herring bandė vyskupą. P. Michelsonas ir
mušė su kumščiomis. Galo]
diduma tiktai vieno balso teisę ne tik prie gyvybės,
lakstyti oru Michigano eže mums rašė, kad esąs vysku lis kalbėtojus. Daugybė kal
dui?
Susiv.,
priversdamas
atiduota jam geležinkelio bi
(79 prieš 78) didžiai numa bet ir prie žmoniško pragy
ro pakrantėmis netoli nuo po broliu, tik nepasakė ko bėtojų ir jų šalininkų tapo
savo
narius
mokėti
po
penk

žina prirodymo vertybę.
suimta, bet po dviejų dienų lietas ir pinigai. Liepta jar
venimo. Bažnyčia pripažįs
tuką per metus našlaičiams, Chicagos. Tuomet Orville kio. Męs negirdėjome apie
kalėjimo 65 jų tapo paleisti, eiti pėsčiam į geležinkeli
Antru dalyku, kursai tan ta privatinę nuosavybę, bet
be abejo nenorėjo, kad tokiu Wright gulėjo ligonbutyje, jokį vyskupą Michelsoną.
o 40 pristatyti prie sunkaus stotį, už 25 mylių.
kiai esti prikišamas socia sako, kad žmogus laiko tur
keliu surinkti pinigai butų nes sirgo šiltinėmis. Pradė Kaikurie spėja, kad tuo
darbo.
listams, tai noras panaikin tus netik sau, bet dar sveti
Reitman ėjo pėkščias vis!
išdalinti be jokios tvarkos jus jam taisyties iš ligos, “vyskupu” esąs Vilniaus
I.
W.
W.
apsimalšino,
bet
mų
žmonių
reikalų
aprūpi

ti moterystę, užvaduojant
naktį ir ant rytojaus įsėdo
ir be jokios sistemos. Reikia Wilbur lankydavo jį kas diecezijos valdytojas Mi
balandžio
mėnesio
susirėmi

ją laisvaja meile, gi mote nimui. Turtingas žmogus
traukinį Escondido’je, i
atsiminti, kad tik sistema- dien ir pasakodavo apie anų chalkevičius. Gal, bet kunrystė apsireiškia šeimynos bažnyčios akyse yra netiek tiškai dalinamos aukos te lėkiotojų pasisekimus ore. Michalkevičius nėra vysku mai su policija prasidėjo iš kur nuvažiavo į Los Ange
formoje, o šeimyna, kaip ži turtų savininku, kiek globė neša naudą. O kur geresnę Tadą tai broliai pradėjo lau pu ir be abejo turi gėdėties naujo. Tame mėnesyje šim les. Goldman’iutė tuo tarpi
noma, yra draugijos pama ju, užveizdėtoju, turinčiu priežiūrą ras našlaičiai, jei žyti sau galvas apie aero savo brolio, kursai yra dide tas suviršum I. W. W. pasi pernakvojo viešnamyje, bi
tu, tai išeina jog moterystės ateityje išduoti skaitlių iš ne Seserų pastatytoje prie planus. Darė mėginimus su liu katalikų tikėjimo ėdiku. judino pėsti iš Los Angeles ant rytojaus ją nuvežė auti
į San Diago. Bet kad perėjo mobilium į stotį ir pasodii
panaikinimas reiškia drau savo užveizdėjimo.
glaudoje? Susiv. viršinin mašinukėmis iš popieros.
gijos sugriovimą. Kalbant Todėl gailestingi darbai kai, atsiminkite apie tai.
paskui darė jąs iš plonos
“V. L.” praneša, jog Mi sieną iš Orange į San Diago į traukinį. Bandė jinai dž
trumpai, reiškia tatai, jog— — pasak bažnyčios mokslo Kas metai Susiv. fondan drobės, užtiestos ant silpnų kas Petrauskas ketina va pavietą, jie susitiko su 45 protestuoti, bet pasibijojus
įvykink socializmą, o pama — yra kaskit nekaip šių tikima gauti daugiau, kaip lazdučių. Pradėjus sekties, žiuoti į Lietuvą ir apsigy konštabeliais ir daugeliu ap kad su ja taip nepadaryt
tysi, kaip žmonės neturės dienų filantropija. Kiekvie 300 dol. Susivienijimo troš jie pasiryžo daryti bandy venti Vilniuje. Bet galįs su siginklavusių San Diego kaip padarė su d-ru Rei
vienas su kitu nei artimiau- nas žmogus be abejo turi kimu privalo būti, kad ta mus okęano pakraščiais grįžti ir Amerikon. Tokia miesto gyventojų. Buvo tai man’u, išvažiavo į Los Ai
siąją ryšių, vadinasi nebe teisę reikalauti, kad gyven suma eitų Chicagoje steigia- North Carolinoje. Ten jie tė me atvejuje apsigyvensiąs 4 d. balandžio. Užklausti, gėlės.
kas jie do vieni, I. W. W.
bus daugiau brolių nei sese- tų tokiose sąlygose, kuriose maijai Našlaičių ‘Prieglau mijo, kaip areliai ir kiti di Brooklyne.
Johnsc
prisipažino, kad jie yra anar Gubernatorius
Irų, tėvų nei motinų, sūnų jis ir jo šeimyna butų sotus, dai.
deli paukščiai laikėsi ilgai
tuojau paskyrė visuomeni
nei dukterų — išnyks bro nenuvarginti, nenuskriaus
ore, nejudindami sparnų.
“V. L.” pataria T. M. D. chistai. Tuomet juos priver klausimų žinovą Harris’ą
liškas ir giminiškas žmonių ti, butų sveiki, šiltai apsi
Galop 1903 m. jie pastatė tarp kitko išleisti Šliupo tė atsiklaupti ir pabučiuoti Weinstock’ą iš Sacramen1
Pamokinimas
laikraščių
gyvenimas, kokį galima ma rengę ir priderančiai pasi
aeroplaną su dvylikos ark raštus. D-ras J. Šliupas pa Amerikos vėluvą. Po tos ce ištirti priežastis San Diege
leidėjams.
tyti aiškiausiai tiktai arti smaginę. Šitokią teisę baž
lių galybės motorui. Nežinia rašė daug, bet geriau butų remonijos, juos padalino į riaušių. Weinstock išda'
miausiųjų giminių šeimyno nyčia visados žmonėms pri Subankrutijimas didelio katras jųjų — Wilbur nebu buvę, kad didesnė dalis jo būrelius po penkis ir liepė
je. Primenama dar ir tat, pažindavo. Yra sakoma net, angliško mėnesinio laikraš vo šnekus — pirmutinis pa raštų nebūtų mačiusi spau eiti atgal. Priėjus prie raportą, kuriame už vis'
kad negali vadinti vienas ki kad socializmas niekados čio “Ilampton’s Magazine” sikėlė į orą su ta mašina ir dos. T. M. D. tikslas yra lie Orange pavieto sienos, konš- kaltinami miesto viršaiči
tą broliais tokie žmonės, ku nebūtų taip labai prasiplati išvilko į aikštę kaikuriuos išbuvo ore 49 sekundas, nu tuvių tautos švietimas, ne tabelių vadovas pasakė atei Geg. 21 d. gubernatorius,
rie nepripažįsta savo Tėvu nęs Vokietijoje, jeigu vai įdomius mums faktus. Tą lėkdamas pusę mylios. Tuo šlamštų leidimas. Lai Šliupo viams pamokslą ir uždrau girdęs, kad “vigilantai”
vieno Dievo, kursai yra dan džia butų priėmusi refor laikraštį leido didelė kom met tik jiems pasirodė, kad raštus leidžia atkaklus fa dė jiems koją kelti į San dar varo savo veiklumą
liau, paliepė valstijos pi
guje.
mas, kokias dar 1871 m. siu- panija, turinti 24,000 akcijo atidengė galutinai lakstymo natikai, vadinantis save lais Diego pavietą.
Tečiau I. W. W. nenuėjo kurorui Webb’ui važiuoti
Ar šiaip imsi, ar taip im lijo Vokietijos parliamen nierių. Jie perniai, atpirk oru paslaptį. Niekam nieko vamaniais.
toli. Jie susitiko su nauja San Diego ir sugrąžinti tv
si, vis dėlto užmetimai so tui vyskupas Ketteller. Tuo dami tą laikraštį nuo “Co- nesakydami, sugrįžo atgal į
savo brolių armija. Nutarta ką. Prokuroras, atvažiavr
cialistams, kad nori panai met Bismarkas vieton mal lumbian—Sterling Publisb- Davton’a uždarbiauti dau
“Kova” vis dar tebejieško neeiti į San Diego pėstiems, pasakė, kad jeigu polici
kinti tikėjimą ir šeimyną, šinti darbininkų neužganė ing Co.”, sudėjo nemažiau, giau pinigų.
yra tvirti ir skaudus. Todėl dinimą jų būvio pagerinimu kaip $2,600,000. Nežiūrint į 1905 m. tapo išrastas bū “davndų”, kad kun. Olšaus bet nuvažiuoti ten mažais savavaliaus toliau, tai jis
geras krikščionis negali būti užsiėmė kova prieš kataliką tokią milžinišką sumą, laik das apsisukti ore. Buvo tai kas esąs rusų policijos šni būreliais. Taigi I. W W. skelbsiąs karės stovį
socialistu. Tečiau matome, bažnyčią. Šito neapsižinrėji raštis turėjo sustoti ėjęs! didelis pagerinimas. Žmo pas. Rimtesnių laikraščių išsiskirstė ir, paėmę trauki Diego’je ir su kareiviais
jog į socialistą eiles stoja ne mo pasekmė buvo tokia, kac Neturėjo tiek pinigų, kad iš nės pradėjo žiurėti i brolius pasibiaurėjimas tokiu so nius įvairiose vietose, nuke grąžįsiąs tvarką. To ir u
vienas toks žmogus, kursai kuomet tapo padarytos re leisti birželio mėnesio nu su dideliu žingeidingiimu. cialistų organo darbu yra liavo į uždraustą vietą. Už ko nuarrilšinimui nerti
save vadina geru kataliku formos, buvo jau pervėlu merį! Viskas sustatyta, su Rudenyje tų pačiu metų geriausiu prirodymu, jog kelių dienų San Diego’je bu mų, kurie traukėsi San
go’je daugiau, k>ip
Ankščiau ar vėliau išsižadės socializmas buvo pergilia dėta į formas, truko tik k
juntė
pas gerbiamas “Saulės” pirmi- vo keli šimtai I. W. W.
Susirėmimai su policija'laiko.
mūris įleidęs fataris į darbi;

DRAUGAS

drauoae
pagyrimo žodžių bostonie kretorius A. Gudaitis išdavė
I&ėjo:
sakytų ausįs, nusikruvintų, DAILININKAS A. ALEK daryta 11:30 utarainko ry
tą. Seimas užsibaigė 9:45 Už “Draugą”
SANDRAVICIUS.
skaudėtų ir dar butų nepa
1667.42 čiams ir worcesteriečiams už raportą. Iš raporto pasirodė,
kad Sąjunga turi narių 30 ir
četvergo vakare. Ilgiausias Sekretoriaus alga
600.00 gražų palinksminimą.
Gimęs Gluosnių kaime,
Liet. Sočiai. Sąjungos or- doru”.
pinigų
ižde 70 dolerių. Iždi
posėdis buvo paskutinis,
85.62
,nas “Kova” su “Kelei- “Antras patogumas. Eini Simno par., Seinų apskr., 26 kursai tęsėsi beveik aštuo- Raštinės išlaidžiai
ninkas skundėsi, kad neku
arba kaip sykį “Lie- paupiu. Paslydai, inkritai metų amž. Mokinosi Varša- nias valandas — nuo 2 vai. Naujų narių priraš. 146.30 Palaiminimas nuo Šv. Tėvo. rie nariai dar ikišiol netiktai
vandenin. Be kasos už ko voje dailės mokykloje, išėjo
Mirtinių po $150. (viso
va” pavadino—“duetas”;
Ant telegramos kurį pa
tave ištrauks. Su kasa kas Čikagoje dailės institutą popiet iki 9:45 vakare.
55)
8250.00 siuntė S.L.R.K.A. seimas ta kad metinės neužsimokėję
s dar zurza apie kun. 01už 1911 metus, bet dar ir
kita. Gailestingas praeivis (Alt Institute), kur išbuvo Delegatai, sulyginant su Mirtinių po $75. (viso
,uską, o už “cicilikus” gal
po
gautas
šitoks
atsakymas:
įstojimo
nemokėję. Nutarta
užkabino kabliu už kasos, ir 4 metus, darbavosi Peter kitais seimais, užsilaikė gan
4)
300.00
is guldo. Tat liudija, kad
“
Holy
Father
deeply
pranešti tiems nariams, kad
esi išgelbėtas nuo mirties. burge pas garsius Rusijos romiai. Seimo pirmininkas Mirt. po 50 (viso 2) 100.00
Lova” su “Keleiviu” ga
greatful
for
filiai
homage
jeigu neužsimokės bėgyje 3
Arba, kad ne, kasa užkliuvo dailininkus, dabar dirba Lie p. M. Kadzievskis atliko sa Mirt. po $25. (viso 1) 25.00
dinai jau liko “cicilikų”
Affectionately
blesses
Lith

mėnesių, taps iš Sąjungos
už karklyno ir lieki gyvas”. tuvoje (tuo taipu apsigyve vo priedermę bešališkai ir Už a.a. Miką Tananevi
rganais. (tarp “ciciliko” ir
uanian
Roman
Catholic
išbraukti.
“Trečias patogumas. Ka no Suvalkuose). Statė savo atsakomai. Seimas žiurėjo
čią
18.00 Alliance of America.
jcialisto yra didelis skirtu
Tolesniai daug kalbėta
sa paliuosuoja piktadarį darbus Čikagos lietuvių dai daugiau Susivienijimo ge Spaustuvėms
78.60
kas). “Kova” dar vis “fakCardinal
Merry
dėl
Vai.
apie vienodumą giedojimą
nuo dibkos (naručninkų). lės parodoje drauge su savo rovės, nekaip atskirų žmo Komiteto išlaidžiai 364.37
i” jieško apie kun. Olšaus
(Lietuviškai:
Šventas
Tė

bažnyčiose. Kun. Taškunas
nių naudos.
Sakysime, kas nors nusidė draugu
Telegramas šv. Tėvui,
dailininku-teplioką. Mat tokiu budu mano
vas
giliai
dėkingas
už
prisi

nurodė, kad nekuriose baž
jo prieš valstybės įstaty rium Jonu Šileika. Ameri Delegatai išvažiavo užga bondai, kontraktas ir
įtitaisysianti savo sufabri
rišimą.
Iš
širdies
laimina
nyčiose
vargonininkai gieda
mus. Policija jį suėmė, su koje padirbo keletą žymių nėdinti savo darbo vaisiais.
advokato lėšos
114.78
kuotuosius “faktus”, dėlei
Lietuvių Rymo Katalikų Su visai nebažnytinės dvasios
rakino rankas ir kojas dib- lietuviškų-tautiškų skapto- Kaip visados, didesnė da Sugrąžinta kuopoms už
tūrių buvo “užsisteliavusi”
sivienijimą Amerikoje.
dalykus. Nutarta kreipties
ka. Dibka veržia, kūnas jau rystės darbų, kurių daugiau lis laiko tapo sugaišinta
neteisėtai
priimtus
tusijps žandarų raštininką
Kardinolas
Merry
dėl
Vai)
prie musų kompozitorių p.
čia sopulį. Bet, jei prasikal sia nupirko Amerikos ban- mažmožiais. Svarbiausi rei naujus narius
38.33
j* net “draugu” pavadino,
Č. Sosnauskio ir p. J. Nau
tėlis turi kasą, valdžios be- kierius ir “Kataliko” laik kalai tapo atidėti paskuti
kada tas neteisingai su
Viso
$12.328.19 SUSIV. L. R. K. A. KUO jalio su prašymais, kad tie,
širdybė yra nebereikalinga. raščio leidėjas Jonas Tana- nėms valandoms, kuomet
‘affidavit’u”
paliudijo
kaipo daugiausiai apsipažiNutvėrė už kasos ir vedasi, nevičia (Čikagoje). Pagar delegatai buvo jau nuvargę,
POS TfiMYKITE!
)rieš kun. Olšauską. O kada
nę su bažnytine muzika, nu
taigi negalėjo svarstyti jų Koncertas per S. L. R. K. A.
kaip aviną.
sėjo netik tarp Amerikos
laikraščiai pastebėjo, ypač
Dvidešimts
septintas
sei

rodytų kompozicijų ir kom
Seimą.
“Ketvirtas patogumas, lietuvių, bet pasižymėjo ir plačiai.
‘Vien. Liet.” ir “Lietuva”,
mas
S.L.R.K.A.,
paimdamas
Sutemo. Išvakarės. Eini pas amerikiečius, ypač me Visi viršaičiai išsiteisino
Pirmąjį seimo vakarą “Draugą” savo organu ši pozitorių vardus, prieina
ir ėmė prirodinėti, kad pa
miausių musų chorams
sau miesto gatvėmis be bai džių drožime. Sugrįžo į Lie iš daromų jiems užmetimų (geg. 28 d.) š. Augustino sa
našiai pasielgti yra nešva
tiems
metams,
nutarė,
kad
“Pulkim ant kelių” ir
mės, joks policijantas tavęs tuvą, kur uoliai pasiketino Pirmą vakarą delegatai lėje, So. Bostone, suvienyti
rus darbas, tai “Kova” su
organo
reikalus
aprūpintų
“Šventas Dieve” nutarta
tapo palinksminti gražiu Bostono ir Worcester’io
nesustabdys. Delko? Dėlto, darbuotis.
‘Keleiviu” nešvariausiais
pačios
kuopos,
vadinasi,
kad
giedot ten, kur yra reika
koncertu, pelnas iš kurio chorai davė svečiams ir
kad turi kasą, esi, vadinas,
Dailininkas Aleksandra
žodžiais, pradėjo vadinti
saviškis. Bėdos, kas kėliau vičius yra pusbrolis karšto buvo skiriamas M. Čiurlio šiaip jau publikai puikų kuopų vyriausybė rinktų pi laujama.
tuos laikraščius ir jų redak
ja vidurnaktyje kasos ne Lietuvos mylėtojo kun. Vin nio muzikos veikalų išleidi koncertą. Programas buvo nigus už organą, siųstų juos Tolesniai K. Strumskis
torius. (panašiai, kaip anais
“Draugo” administracijai, pranešė, kad p. P. Čiurlionis
mui. Gaila, kad publikos su šitoksai:
turėdamas! Tam policija ki cento
Aleksandravičiaus,
lėtais “Draugas” pastebė
mainytų adresus, ir t.t. Tai padovanojo Sąjungai dvi
sirinko nedaugiausiai. An 1. Himnas: ‘‘Jau Slaviai sukilo
ša akvsne degančią lempą,
Kobylino klebono ir Mazojo p. Vidikui kad Dievo var
Č. Sosnauskio gi meldžiame kuopų viršai “offertorium” savo kompo
žiuri, kas rh esi. Gatvių pa viecko dekono, o taipogi trą vakarą vaidinta “Geno
CHORAS
dą reikia rašyti su didžiąją
čių, kad duotų mums žinią zicijos. Už dovaną padėkota
2. ‘ ‘ Kur bakūžė samanota ’ ’ S. Šimkaus
naktiniai švilpia vienas, švil pusbrolis V. Aleksandravi vaitę”.
'raide, tai Vidikas vieton
p. Strumskis,
tuojau, kokie Susiv. sąnariai atsistojimu ir p. P. Čiurlio
pia kitas, visi telkas, aplink
“Tu mano motinėle” C. Sosnauskio
čiaus, Varšavos konserva
kalbėti rimtai-inteligentišgauna organą be reikalo, nis pakeltas į garbės narius.
pp. Jablonskiutė ir Karpavičiūtė
RINKIMAI.
tave. Veda nuovadon. Tau torijos studento, tenykščio
“
Lėk
sakalėli
”
Č.
Sosnauskio
kai 'atsakė per “Tėvynę”
kokie visai jo negauna, nors Tuos du veikalu nutarta
nesmagu, liūdna! Už ką? Da lietuvių choro vedėjo.
CHORAS
“Draugas”, kaipo Susiv.
vaikiška eiliuota proza).
yra užsimokėję už jį pini tuojaus išleist.
Barkarolė
J. Naujalio
bar Kynuose tokie neramus
organas,
gavo
40
balsų,
6.
a)
Op,
op,
kas
ten
Nemunėlį?
gus — žodžiu, pranešti Padinimo Sąjungos iždo
“
Šalt.
”
Pamename, kaip praei laikai. Revoliucija. Gaisras
b) “Kaitink šviesi saulutė”
“
Katalikas
”
—
20.
(Tos
ko nutarta rengt visur kuodau
tais metais minėtas duetas šen ir ten. Gali būti palai
M. Petrausko mums kuogreieiausiai,
pp. Migauskas, Sevičius, Žemaitis ir
skaitlinės
yra
valdiškos,
kie yra keblumai tarp orga giausia muzikališkų vakarų.
—“Kova” su “Keleiviu”, kytas padegėju. Neturi ka
Dirvelis
nors
kitų
suskaityta:
už
7.
“
Arie
und
Gavotte
”
J.
S.
Bach
no ir Susiv. narių. Jeigu, Tolesniai daug kalbėta
drabstė purvais “Saulės” sos, tai esi svetimtautis, esi Susiv. Liet. R,-Kat, Am.
p. Janulevičiutė (Smuikas solo)
“
Dr.
”
42
balsu,
už
“
Kat.
”
8. “Saltyšius”
pav. koks narys yra sus apie lavinimosi pačių vargo
mokyklas Lietuvoje, ir savo neprietelis. Laimė, jei moki
pp. Žurinskiutė, Norušiutė, Migauskas
—
22).
penduotas arba išbrauktas nininkų muzikoje. Nekurie
skiltyse varė nešvarią agita kvniškai kalbėti, gal Šiaip
ir Dirvelis
Reikalai.
9. “Daina”
by J. Bartlett iš Susiv., o vienok gauna or
Į
prezidentus
p.
J.
Rikte

ciją, kad žmonės “Saulės” taip išsiteisįsi. Bet jei neži
vargonininkai skundėsi, kad
p. Karpavičiūtė.
a) “Koks puikus vakarėlis”; b) ganą, tai parašykite apie apsunkinti
mokykloms neaukotų. Vie nai nė žodžio, tuomet tikrai XXVII SEIMO SVAR raitis gavo 34 balsus, p. M. 10.
visokiais dar
‘Oi žirge žirgeli” .
Toluba
—
30.
P.
Toluba
tapo
tai, ir męs tuojau sustabdy- bais iš parapijos pusės, ne
Vargonininkę choras
nok žmonės į tai neatkreipė pasmirsi kalinyje”.
BIAUSIEJI DARBAI.
10 minučię pertrauka
apšauktas
Susiv.
vice-prezi

sime jam laikraštį. Girdėjo gali gaut progos pasimokin
atidos, nes kiekvienas svei “Revoliucijonieriai šau
11. “Siuntė mane motinėlė”
č. Sosnauskio me, kad kaikurie nariai gau
ko proto žmogus žino, kad do pirma į bekasius, o jau 1. Priimta nauja konsti dentu.
ti patįs. Po ilgų diskusijų
CHORAS
Į
sekretorius
kandidavo
na
po
du
ir
po
tris
egzem

mokyklos yra reikalingos j o šių netekę, šaudo į savuo tucija su mažomis pataiso
12. Vieną Syk
P. Čiurlionis
pasirodė, kad vargoninin
Jablonskiutė
pliorius
—
duokite
mums
ir
mis. Jos bus atspausta pen frįs vyrai: J. Vasiliauskas 13. “Karvelip. mėlynasis
ypač Lietuvoje; ir todėl pa sius”.
kai, užėjus žiemai, neturi
” C. Sosnauskio
iš
Baltimorės,
M.
Milukas
iš
CHORAS
apie tai žinią, o mes pasi nei valandėlės pašvęst lavi
žangesnieji lietuviai tam “Penktas patogumas. Te kiolika tūkstančių egzem
14. a) Epromtu
E. Grieg
Philadelphijos
ir
J.
Čepanob) Mazurka
Godard skubįsime klaidą atitaisyti. nimuisi muzikos iš priežas
Ptikšlui nemažai suaukojo, būnie du pačiuotu vyru. pliorių.
c)
“
Miškas
ūžia
”
P.
Čiurlionis
Tai-gi meldžiame kuopų ties kūrenimo pečiaus no
už ką jiems reikia ištarti— Vienas be kasos, rasit, ir vi 2. “Draugas” paliktas or nis iš Echvardsvillės. Pirma
P. Čiurlionis (piano solo)
15. Kantata
Č. Sosnauskio viršaičių paduoti mums, ko
sis
gavo
33
balsus,
antrasis
ačiū.
bažnyčia ir mokykla, per ką
sai plikagalvis, kitas su ka ganu diduma dviejų trečda —25, trečiasis—6. Sekreto
CHORAS
Čia pat prisimena juokin sa. Reikia, abu susipešė su lių balsų. Iš to matyti, jog
Choro direktorius P. M. P. Karbauskas kie pilni nariai yra užsimo pirštai surambėja taip, kad
Akompanistas
P. Čiurlionis. kėję už organą ir ar gauna
rių
mišrinktas
p.
J.
Vasi

ga patarlė, kuri sako: “žy savo pačiomis. Pirmojo pati Susiv. nariai yra uzganeilgą laiką negalima grot ant
Solistės ir Solistai:
liauskas.
M.
Jablonskiutė
Soprano
jį
regulariškai.
Klaidų
pa

das visuomet skubinasi žmo negali atsiginti, griebia vie dinti iš organo.
piano. Nutarta kiek galint
Karpavičiūtė
Į kasininkus p. Pr. Bur O.
taisymas
bus
smagiu
daiktu
3.
Seimas
parodė,
jog
jau

gų pavadinti “jukšium”
V. Juška
Tenoras
stengties pečių nekurent, o
nur, griebia kitur ir niekur
Migauskis
ir
mums
ir
Susiv.
nariams.
nes bijo kad ans pirmiaus jo neinkimba. Antrojo pati pa čia reikalingumą nuosa- ba gavo 32 balsu, A. Danise- T.
pašvęst tą laiką lavinimuisi.
K. Strumskis
vičius
—
30.
Išrinktas
p
Mišrasai
Kvartetas
nepavadintų”. Tas pats ir gavo vyrui už kasos ir byla vios muzikos, nes išleidi
Buvo įneštas medžiaginis
P. žiurauskiutė, V. Norušiutė, T. Mi
Burba.
gauskas ir J. Dirvelis,
su “Kova”: pati savo “do baigta. Tas penktasis pato mui P. Čiurlionio kalėdinių
klausimas, bet nutarta pir
Į
kasos
globėjus
kandida

Vyriškasai
Kvartetas:
rą” jau seniai subankruti- gumas tegu vyrams nekoks, ir velykinių giesmių paau
II SEIMAS SĄJUNGOS mučiausiai
lavinties pa
T. Migauskas, p. Sevičius, K. Žemai
no, šiandien gi žiūrėk, kitus bet moterims naudingas. kojo 100 dol. Seimas parodė, vo pp. K. Krušinskas iš tis ir J. Dirvelis.
tiems,
o
kada
pakils vargo
LIET. VARG. AMER.
Brooklyno,
J.
Jaroševičius
šaukia “doriškais bankro Reikia paaiškinti, jog kynų jog jam rupi taip-pat švieti
nininkai muzikoje, kils ir
Virš programo pagiedojo
ir
J.
M.
Valukonis
—
abudu
tais”. Ištikrųjų tai 20-to moterįs retai tepeša savo mo reikalai, nes paskyrė po
Antras Seimas S.L.V.A. jųjų medžiagiškas būvis.
p. Strumskis Gounod’o
iš
Bostono.
Jaruševičius
metašimčio stebuklas!...
vyrus. Jos yra laikomos gal 100 rublių Mariampolės gavo 48 balsus, Krušinskas “Kam ir irkluoti”, p. M. atsiliko drauge su seimu S. Tolesniai buvo mažesni
Dagili ūks.
progimnazijai,
Jablonskiutė P. Čiurlionio L.R.K.A. Bostone 28 d. ge nutarimai. Pabaigoje kun.
vijais, o galvijas nebado sa mergaičių
—35, Valukonis—34.
Iš “Senoji močiutė anūką mo gužio. Devintą valandą iš Vizgirda aukavo $5.00 Są
“
Saulės
”
namams
ir
Vil

vo pono. Europiečiai vadina
rinkti pp. Jaroševičius ir kina” (šitas kąsnelis yra ryto laikant kun. Urbana jungos iždan. Padėkota at
KYNŲ KASA.
savo žmonas: mano priesai niaus dviklesei mokyklai, o Krušinskas.
likusius tautos centus ati
vičiui šv. mišias, visi vargo sistojimu. A. Gudaitis pra
labai dailus).
Mes esame pratę regėti ka, mano bičiule, mano ka
Knvgium
apšauktas
kun
davė šv. Kazimiero vienuo
Virš programo giedojo nininkai giedojo Mitterero nešė, kad kun. Vizgirda jau
vyrišką nusikirpusį, tik ret raliene — tarpais mano ra
S.
J.
Struckus
iš
Wanamie
lėms. (Tautos centų. Susiv.
dar p. Karpavičiūtė, o p mišias. Po mišių kun. Ur- nepirmu sykiu aukoja, nes
karčiais pasipainioja koks gana. Bet kas iš to? Ta ka
Pa.
ižde
buvo
$628.05).
Janulevičiutė griežė ant banavičia pratarė keletą žo aukojęs praeitame seime ir
juokdarys studenčiukas su ralienė dažnai paėda širdį
Kitais metais seimas bus smuiko. Publikai labai pati džių į vargonininkus, išreikš gi $5.00, o taiperi daug prisi
4.
Prie
Susiv.
tapo
įsteig

ilgais plaukais. Ne taip yra savo karaliui”.
tas našlaičių fondas. Susiv. laikomas Brooklyne, N. Y. ko pp. Jablonskiutės ir Kar damas, kokį įspūdį į jį pa dėjęs aktiviškai prie pakėli
“
Skaitytojas,
rasit,
pasa

Kvnuose.
Ten
visi
vvrai
au*
»
nariai mokės kasmet į tą
pavičiūtės skambus ir pui darė vargonininkų giedoji mo Sąjungos gerovės, todėl
gina plaukus ir juos pina. kysi, kad svetimtaučiai juo
Sekr.
K.
Krušinsko
rapor
fondą priverstinai po penkis
kiai išlavinti sopranai. Pe mas šv. mišių ir tolesni ai įnešė pakelt kun. Vizgirdą į
Jiems tai išrodo gražu ir tuo kias iš kynų kasos? Tai kas? centus. Delegatai tam tiks
tas 27-me seime S. L.
trausko “Šaltvšius” pra linkėjo vargonininkams ge garbės narius. Visi vienu
didžiuojasi. Kynui nukirpti Tie juokias ir iš arklio uo lui sumetė $69.30. Pradžią
R. K. A.
juokino kaikuriuos klausy riausio pasisekimo darbe balsu pripažino kun. Vizgir
kasą butų didelis pažemini degos. Ar tai reiškia, jog uo
fondui padarė kun. V. Bu- S. L. R. K. A. Narių Stovis tojus net iki ašarų. Bet la ant muzikališkos dirvos.
dą garbės nariu.
mas ir gėda. Štai ką rašo dega arkliui nereikalinga?
1911—1912 m.
kaveckas, kurs iš savęs pa
biausiai sujudino Sosnaus 29 d. gegužio 8 vai. vak. Į sąjungą prisirašo p.
Pekino laikraštis “Yan-tai- Užuot tesijuokę iš kynų, iš aukojo $20.00.
Per
26-tą
seimą
narių
kio “Kantata”. P. V. Juš prez. K. Strumskis atidarė Čiurlionis ir A. Jankaus
pe-hoa-pao” apie kasos nau mintingai padarytų patįs
buvo
556.
5.
Tapo
parodytas
ištiki

kos tenoras skambėjo, kaip II Seimą S.L.V.A. Seiman kas. T valdybą išrinkta:
užsiauginę kasas, bent ne
dingumą.
mumas
bažnyčiai,
nes
sei

Perniai
prisirašė
124
2
skamba pirmosios klesos pribuvo šie vargonininkai: prez. K. Strumskis, vice“Jei, sako, kasa nėra rei būtų tuomet panašus į vel mas pasiuntė pasveikinimą
operų giesmininkų balsas— K. Strumskis iš Brooklvn. prez. P. Grajauskas, sekr,
kalinga, tai nė to tiek nėra nius”.
Viso
6807
šv. Tėvui
net samgu buvo klausyties. N. Y., A. Kvėderis iš Mas A. Gudaitis, kasierium J.
pragaištinga. Tai tiesa, su “Sako, kad kasa trukdan
420
Išbraukta
6. Nuo šio seimo organo
Smagu ir drauge griaudu, peth, L. I. N. Y., A. Radzevi Stulgaitis.
kasa daug keblumo. 1. Rei ti civilizaciją. Tai tušti ple reikalus tvarkys pačios kuo
Lieka 6387 nes žmogus jauteisi, kad čius iš Neawrk, N. J., J. Ste- Prieš uždarvma Seimo nu
kia kasdien ją išardyti, su palai. Šiandien yra Kynuo pos, o ne centro sekretorius,
štai ir lietuviai turi jau su ponavičia iš Elizabethport, tarta kreipties prie XXVTT
šukuoti, suvilginti ir vėl su se revoliucija. Ar kasa jai kaip ligšiol būdavo.
5634 kuo pasirodyti. Išgirdus p. N. J., P. Grajauskas iš Bal Seimo S.L.R.K.A. su nrašvI skyriaus
pinti. Gaišta daug brangaus kliūna? Tšsigeidė numąąti
7. Geresniam organizaci II skyriaus
21 P. Čiurlionį, tuojau supran timore, Md., A. Gudaitis iš mu, kad paaukotu iš tautos
laiko, o laikas—pinigai. 2. nuo sosto ciesorių—numetė. jos platinimuisi kiekvienoje
391
III skvriaus
ti, jog turi reikalą ne bent Nevv Phila., Pa., A. Mikuta- centų keletą doleriu išleidi
•c
respublikos—ir
Galvą kreipiant, kasa mas Tšsigeidė
valstijoje,
kur
gyvuoja
Su

su kokiu artistu. Technika vičia iš Minersville, Pa., J mui viršminėtu veikalų. Sei
katuoja. 3. Kasa terliuzija turi respubliką. Panorėjo siv. kuopos, tapo išrinkti or
Viso 6387
apykaklę. Kitų didelių ne nutiesti geležinkelius, pas ganizatoriai, kurie nešios Užaugo Susiv. perniai ir kompozicijos rodyte rodo. Stulgaitis iš Wilkes-Barre, mas S.L.R.K.A. prašvma iš
jog p. Č. netoli yra užsilikęs Pa., A. Sodeika iš Mahanoy klausė ir pnskvrė $100.00.
tatvti telefonus—nutiesė ir
patogumų kaip ir nėra”.
824
nariais.
vice-prezidentų vardą. Jų
užpakalyje savo be laiko City, Pa., M. P. Karbauskas H Seimas S.L.V.A. užsi
“Bet užtat yra nemaž pa pastatė. Tat ko gi nori nuo uždavinvs varvti agitaciją
Pajamų buvo per metus: užgesusio brolio Mvkalo iš So. Boston, Mass., P darė 11:30 vakare.
togumų. Kokie? Visų sunku kasos? Meldžiamieji nepri už S.L.R.K.A. '
Po Seimui buvo skaitytas
kaišiokime vienas kitam”.
išpasakoti.”
Bertaininių
$12.883.48 jaus. Labai malonų įspūdį Čiurlionis iš Worcester,
referatas
p. M. Petrausko:
628.05 darė jo “Miškas ūžia Mass., V. Juška iš Brock
“Pirmas patogumas. Su Deja, Juanšikajaus nuo
Tautos
centų
APSKRITOS PASTABOS
698.50 “Vieną syk” ir kiti veikalė ton, Mass. ir Jankauskas iš “Tš Muzikos Anodu”. Skai
simušus su kuo, nėra reika monė nesutinka su laikraš
Vaikų skyriaus
78.86 liai. P. M. Karbauskui pri Lovvell, Mass. Taipgi daly tymas užsibaigė 1 vai. nak
lo draskyti ausų, galima nu čio nuomone. Juanšikajus, Seimas prasidėjo 10 vai. II Skyriaus
442.62 dera ir-gi nemaža garbė už vavo kun. Vizgirda, kun. ties. Vargonininkai skirstvsitverti už kasos. Ausįs lie tapęs prezidentu, liepė pri išryto, geg. 28 d. iškilmių TIT Skyriaus
Ta škuna s ir kun. Struckus. damies linkėjo viens kitam
1884.08 gražų dirigavimą choro
ka sveikos. Sakysime, susi- imti Europos naująjį kalen gomis šv. mišiomis akyvaiz- Už organą
Publika išsinešė iš kon Seimo vedėju išrinkta A. viso labo ir laimingo sulau
.65
dų su kasomis, griebias dorių ir leido kirpties kasų. doje Jo Eminencijos kardi Aukų
certo labai smagius jaus Radzevičia ir raštininku A. kimo kito seimo.
nolo W. O’Connell’io.
J. Getutis.
ausų neliečia. JeiReporteris.
Viso
$16.616.19 mus. Delegatai nesigailėjo Mikutavičia. Po rinkimų se
Pirtnoji sesija tapo ati
“Vilt”
tuomet at
OVA’ SU ‘KELEIVIU’
DAR ZURZA.

T
CHARLES DICKENS.

Oliveris Tvvistas.
Vertė JONAS KMITAS.
Tąsa.

— Kaip tas šuo čia atėjo1? — paklausė jis.
— Vienas. Trįs valandos atgal.
— Šio vakaro laikraščiai sako, kad Faginas suimtas.
Teisybė, ar ne?
— Teisybė.
Ir vėl visi nutylo.

Labai pageidaujama, naujau
niai. — Darykit viską kuoblogiausiai! Aš dar jus pri- Tikra* Lietuviška* Agentą*
Jau išėjo knyga, mokslas apie sveik
gausiu!
Iš visų pasiutusių spiegimų, kokius kanadors girdėjo
žmonių ausįs, neivienas negalėtų perviršinti to riksmo,
kuriuo jį pasveikino pašėlusi minia. Vieni rėkė artimesuiems, kad padegtų namus, kiti šaukė policijantams, kad
jį nušautų. Tarp jų visų nieks neparodė tiek įsiutimo,
kaip tasai raitas vyras, kurs nušokęs nuo balno ir skirda
mas minią taip, tartum ji butų skystas vanduo, šaukė čia tuvaitėsl Jei norit turėt lengvu ir lai
kelionę į šen* tėvynę Lietuvą ir
jau ties langu tokiu balsu, kad nustelbė kitus: “Dvide iningą
Malonus viengenčiai lietuviai ir lie
šimts auksini ųtam, kas atneš kopėčias!”
nenori būti nuekriauetu atvažiavę*
New Yorkan, tai kreipkie tiesiog paa
Artimiausi balsai pagriebė tuos žodžius, ir šimtai Q. Bartažią. Jia viaieme žinomai gerai
k
užlaiko du ofisu: vieną Bos
©Į
ŠITA
KNYGA
parašyta
naujausio
mokslo ir išradimo geriausio budo,
juos atkartojo. Vieni šaukė kopėčių, kiti geležinių kū žmogus,
tone, antrą Nevv Yorke.
Parduoda
3g'dynio,
pripildyta
tokia
puikia
medcga,
kad kitose Iki šiol Išėjusiose lieį viaaa pasaulio dalia ant
gių. Kiti su žiburiais bėgiojo šen ir ten, neva jieškodami laivakortes
drūčiausią ir greičiausią laivą ir nž ^tuviškose knygose to negalima rasti, kas yra patllpę knygoj “Daktaras”/
kopėčių, bet grįžo atgal ir šaukė, išnaujo. Kiti darkė savo pigiausias kainas. Siunčiame pinigus ir
ŠITA KNYGA "DAKTARAS” aprašo visokią Ilgą vardus, kaip Jos prasideda, kaip J
ant amerikonišką. Parūpi ^tf.ipbi.eiškiii. kaip ižrorio Ir kaip greičiau. geriau ir kur gulima išsigydyti.
plaučius nenaudingais keiksmais ir burnojimais. Nekurie ižmainome
name gubernskus pažportus iž Konsn- bi
T \ K SVGA labui piuČial aprašo apie vyrų paslaptybes bei ligas ir teip-pat apie moteris j
lio. Parsamdome keleiviams kambarius Wtelpa d mg
karščiavosi, kaip bepročiai ir grusdamiesi pirmyn, gaiši dėl
nakvynės ir suteikiame kiekvienam
ŠITOJ KNYGOJE “DAKTARAS” dikčiai apraSo atidengiant daug paslaptybių, apie•
no anųjų darbą. Drąsesni kabinosi ant lovyčių vande visokias svarbias žinias uždyką.
©^gerinusius smagumus ženybiuio gyvenimo ir teip-p^t kaip ir kada geriausiai apsivesti irI
J .ta i p būti laimingu.
GEO. BARTAŠIUS
niui nubėgti ir ant atsikišusių sienos briaunų. Ir visi jie
&L
TOJ KNYGOJ E “DAKTARAS” gražiai pamokina kaip jaunu* vyrus teip ir moteris.
:»is būtinai kiekvienam reikalinga žinoti, visiems kaip seniems teip ir jauniems, žeuotiems ‘
stumdėsi tamsoje į visas puses, kaip javų dirvonai, blaško
Agentas,
Iflh ir nevedusiems.
I
KIEKVIENAS SKYRIUS Šitos knygos yra labai žingeidus, o nemokantiems sKaitytl.
mi įniršusio vėjo, ir laikas nuo laiko kėlė baisingus riks
mokantis kuris neturi dar žios knygos, su didelia ukvata perskaitys tiems garsiai, kadi
261 W. Broadway, So. Uostos, Mass, taftai
galės daug visko prisiklausyti. Ta knyga kiekvienam yra labai naudinga ir reikalinga j
mus.
turėti, kuru tik nori buti sveikas ir laimingai gyventi.
New York City.
558 Broome str.,
©■
KNYGA ”DAKTARAS“ yni paveikslais Iliustruota, parodo ir giliausias kūno dalis,'
— Vanduo buvo nupuolęs, man čia ateinant, — tarė
^atidengiau! pas!:iptyl>es. Ji reikalinga kaip sveikiems teip ir sergantiems. Tik perskaičius
XrLą knygji atrasite visk;, ko čion negalima parašyti ir dabinosi visą teisybę.
žmogžudys, nušokęs nuo lango į stubą. — Duokit man
*3
APART KITŲ SKYRIŲ sergantiems rodijuma skaityti ’apie nervų, kraujo, inkstų,'
fen’omatiznio, odos. vidurių, nusilpnėjimo, bronchitis ir limpančias ligas: teip pat apie moterų 1
virvę, ilgą virvę. Jie visi stovi iš priešakio. Aš dar galiu
ir kitas visokias ligas ir t. t.
nušokti į Paikąją Grabę i tokiu budu ištrukti. Duokit garsi kardinolo Wisemano apysaka. << nesveikumus
JEI SERGI, tai pirmiau ne kaip manai vartoti kokias nors 1 ekarslas i.r kreiptis priel
^ulgydytojo, reikia būtinai perskaityti “DAKTARAS”.
i
Vertė VYTAUTAS.
man virvę, arba užmušiu dar tris ir patsai save nusižu
ŠITOJ knygoje “DAKTARAS“ netik pamokina kur ir kaip išsigydyti, kaip buti sveiku,
©B bet ir kaip nuo visokių ligų apsiserg*ti.
dysiu.
tS
NORS TA KNYGA LABAI BRANGINTINA, bet kad prašant lietuviams ją išleido

DAKTARAS

— Prakeikimas ant jusi; visų, — tarė Sikes, patrau
kęs delnu per kaktą. — Ar nieko daugiau neturit man
pasakyti?
Visi jie neramiai sukruto, bet nei vienas neatsiliepė.
— Tu, kurs laikai šituos namus, — tarė Sikes, atsi
kreipęs į Toby Crackitą, — ar nori mane išduoti, ar leisi
man čia pabūt, kol tas gaudimas nepasibaigs?
— Gali būti, jei tau rodos, kad čia saugu, — atsakė
užklaustasis po nekurios abejonės.
Sikes išlėto atkreipė akis į sieną, užpakalin, daugiau
bandydamas pakreipti galvą, nekaip pakreipęs iš teisy
bės. — Ar—ar kūnas — jau palaidotas?
, Anie pakratė galvas.
— Ar dar ne! — sušuko jisai, taippat dirstelėjęs per
Kaina $1.00.
S^Pbiladetpbios M. Klinika, dalei labo visuomenės, tad kiekvienas ją apturės, ku"*
»*rio»ųs|
petį. — Kam jie laiko ant žemės tokius biaurius daiktus?
Baime patyrę vyrai parodė jam, kur yra virvės. Imantiems daugiau kaip vieną eg- ^Kelias štampus už prisiuntimo kaštu.. Apturėsi tuojaus. tik visada reiMM ..rju adresas teip:
— Kas ten beldžiasi?
Žmogžudys greit išsirinkęs ilgiausią ir stipriausią, bema zempliorią, nuleidžiamas didelis nuo
šimtis.
Oaunama pas:
tant
užlipo
ant
stogo.
^1117 Walnut St.,
Philadelphia, Pa.’
Crackit, eidamas iš stubos, rankos mojimu jį užtik
BEV. V. VARNAGIRIS,
Visi užpakaliniai namų langai nuo seniai buvo už S12 So. «h « Brooklyn, M. T.
VYHA5 Ik MOTERYS, kurie nesveiki ir nori buti sveiki—išgydyti, tad kaip žodžiu^
rino, kad nėra ko bi joties, ir tuoj atsivedė Charley Ba
J u»ip ir laitu (lietuviškai) gali atsišaukti į Šitų tikrą Kliniką. Ateinančius priimama šiomisa
tes’ą. Sikes sėdėjo priešai duris, taip kad vaikas žengęs kalti, išskyrus vieną siaurą skylutę tam kambariuke, kur
j9L
valandomis per Kliniko Daktarą:
buvo užrakintas vaikas, bet tas langutis buvo permažas VYRAI SKUSKITE! ^Kasdien nuo 10 Iki 4 po piet. Nedelioj nuo 10 iki 3. U tarn. ir Petn. vak. nuo 6 iki 8 vai.
vidun, tuoj jį pamatė.
net jam išlysti. Vienok jis nesiliovė šaukęs pro tą skylę, Savo barzdą su Skutimo Mašinaite su
— Toby, — tarė vaikas, pašokęs atbulas, kada Sikes
kad žmonės dabotų namų užpakalį. Ir kada žmogžudys įuria kožnas vienas gali nusiskusti be
į jį pažiurėjo, — dėlko man to nepasakei priemenėje?
per stogo duris galutinai užlipo ant namų viršaus, garsus jokio mokslo ir insipjovimo į 5 minu TĖMYKITE LIETUVIAI
Buvo tiek baisaus tame, kad tie trįs taip nuo jo šali riksmas apskelbė apie tai stovintiems priešakyje, kurie tas, ir jeigu no
M. A. Norkūnas'
turėt čystą
Kelionė per jūres. Tūkstančiai
nosi, kad nelaimingasis norėjo prisigerinti net prie to tuoj viens pro kitą pradėjo grūsties ir nepertraukiama rit
Vienatinis Lietuvis Išdirbėjas
veidą ir sučė
tūkstančių mūsų tautiečių ke
vaikučio. Taigi jis linkterėjo ir atsistojo, lyg norėdamas sriove veržėsi užpakalin. Lenta, kurią nusinešė viršun, dyti pinigus.
liauja į prigimtų šalį ir iš tenai
visokiu ženklu,
Mašinaitės par
su juo pasisveikinti.
atgal į Ameriką, o risi labiausiai
draugystėm, o y-l
žmogžudys taip drūčiai parėmė duris, kad butų buvę la siduoda su 7 ge
užganėdinti, kurie perka laivakor
liaštėm, sidab
patingai: kokardų |
— Leiskit mane į kitą kambarį, — tarė vaikas, trauk bai, labai sunku atidaryti jas iš vidaus ir, pasienlkęs ant ruota rankena,
tes pas:
muilu, šepečiu
guzikučiu metadamasis tolyn.
stogo, pažiurėjo pro žemą prienamį.
ku ir t.t. nž $1.25. Su 7 geliaštėm ir si
lt&vu, aavunelic
— Charley, — tarė Sikes, eidamas prie jo, — ar tu
rankena už 65c. Siąskite pi
Vanduo buvo nusekęs ir grabėje buvo pilna purvyno. dabruota
ir padengtu o
nigus “money order’’ arba registruota
— ar tu manęs nepažįsti?
leid’u, šarpu, ved
Į tą trumpą akimirksnį, minia atsigrūdo tenai ir žiu gromata.
O
kodėl!
Nes
turi
gerą
prižiu
liavu
ir Karunu.
J. GALECKAS,
— Nesiartink prie manęs, — atsakė vaikas, vis ei rėjo į tas jo prierangas, nežinodama, ką jis nori daryti.
rėjimą, parankią kelionę, kad tar
Brooklyn, N. Y.
122 So. 1-st Str.,
Man pavestu* dar
tum kaip ir pačios kompanijos b*
damas atbulas ir žiurėdams į žmogžudį su persigandimu Bet vos tik įspėjo jo tikslą ir žinojo, kad jisai jau perga
bu,
atlieku arti.tų pirkę laivakortes. Siuntimas pi
lėtas, ie pakėlė tokį džiaugsmingų keiksmų triukšmą, kad
akyse. — Tu baisenybe!
tMsai.
uigų greičiausias ir pigiausias pa
sulyginus su tuo pirmesnieji šauksmai išrodė tik kuždė
Ansai sustojo pusiaukelyje, ir juodu viens kitam
R. H. Morgan saulyj. 3 N. MAIN ST.,
jimu. Balsai ėjo smarkyn. Tolimesnieji nežinodami ką
M. A. Norkūnas
pažiurėjo į akis, bet Sikes’o akįs išpalengvo nusileido
Išdirbėjas Kepa
tai reiškia, taipgi šaukė, ir rodės, kad miestas atsiuntė BONA MORS
H2 PROSPECT ST., LAWRENCE, MASS..
WILKES BARRE, PA.
žemvn.
♦
SODALITY
visus savo gyventojus, kad jį iškeikti.
rių, Kukardų, Vė
— Jus trįs čia liudininkai, — šaukė vaikas, grūmo
liavų, Antspaudų,
Žmones grūdosi iš priešakio, tolyn, tolyn visa versme
damas kumščia ir vis labiau ir labiau karščiaudamasis. — įnirušusių veidų, kuriuos retkarčiais apšvietė koks nuo
^arpų ir kitų tano
HANOVER BREWING COMPANY.
Jus trįs liudininkai — aš jo nesibijau — jeigu jie čia ateis ri ėgulįs, kad parodyti visą jų pašėlimą. Namai ant ano
panašių dalykų.
SIJAMESCŠIHtURAl
jo jieškodami, tai aš jį išduosiu. Taip. Sakau jum tiesiog. grabės kranto buvo prikimšti žmonių, langus pakelta, ar
GRYNAS
mwtreal,cam.
Reikalauk Kata
Jis gali mane užmušti, ei tik norės ir išdrįs, aš čia stoviu. išplėšta. Kiekvienam lange buvo matyt tik galvos ir gal
!_
“ Alus, Elius ir Porteris
. liogo..
Aš jį išduosiu, kad ir jį gyvą iškepintų. Gelbėkit! Muša! ios, jr neapskaitomi pulkai telkėsi ant visų stogų. O
TIKRAS LENKIŠKAS LAGERIS
Jei nors vienas jūsų yra vyro trupinėliu, tai man padėsi žmonės vis dar kimšosi, kad tik atradus kokią spragą, pro
Atkreipkite
bato atidą in produktą, Jūsų tautiečio iš
ur galėtą leisti riksmą ir nors akimirksnį pamatyti tą
te. Gelbėkit! Muša! Žemėn jį!
dirbamą.
Sandėliai
Buttocnvood, Wl$kes-Barre ir
Nauticoke, o bravoras DanvilTėj.
Paleidęs tokių riksmų sriovę, baisiai mosikuodamas, niekšą.
R. H. MORGAN,
— Jau adbar jį turi, — suriko balsas nuo artimiausio
vaikas ištiesų grynom rankom puolėsi ant stipraus vyro
13 N. Main St.,
Emil Malinauskas, Manageris ir Prezidentas.
ir netikėtu smugiu sunkiai jį parbloškė ant žemės. Trįs tilto. — Ura!
Abu tdeionai.
SHENANDOAH, PENN’A.
Net nušvito nuo atidengtų galvų, ir vėl riksmas.
žiūrėtojai taip nustebo, kad išrodė lyg apkvaitę. Jie nesi
rxxc*oo>o****omet**ira
— Duosi u penkiasdešimts svarų, kas jį paims gyvą,
kišo peštynėn, ir vaikas su vyru raičiojosi po ąslą. Vaikas,
—
šaukė
iš ten vienas senas ponas. — Aš čia lauksiu, kol
nepaisydamas smūgių, kurie spiečium krito ant jo, kas
syk smarkiau draskė drabužius ant žmogžudžio krutinės kas nepareikalaus.
LIETUVI, KREIPKIS PAS SAVĄ!
BLAU
BANKING
HOUSE.
ir nei valandėlės nesiliovė visais nasrais šaukęs pagelbos.
Naujas šauksmas. Tuo tarpu minioje pasklydo žinia,
Teisingiausia Agentūra Lai
Banka Scrantone
Bet kova perdaug buvo nelygi, kad ilgai butų gale kad durįs galutinai tapo išverstos ir tasai, ką pirmas šau Seniausiair Lietuviška
visoje Aplinkinėje.
vakorčių ir Pinigų Siuntinio
jusi tęsties, Sikes parbloškė vaiką po savim ir atsiklau kė kopėčių, jau įsilaužė į vidų. Vos tik ta žinia perėjo Agentūra Laivakorčių ant Geriausią
Jau šešti metai kaip parduodu laivakortes ant expresinių
pė ant jo krutinės, bet Crackit, su išgaščiu akyse, atitrau per visų burnas, bematant minia pradėjo grįžti atgal, ir
Linijų.
ir pačtinių laivų visų kompanijų, pagal pačių kompanijų čienes. Pasažierius iš Lietuvos paitnu iš pačių namų, nuo rubeSiunčia pinigus kas dien į visas dalis
kė jį atbulą ir parodė jam į langą. Ten apačioj švietė žmonės, ką buvo languose, matydami, kad tie, ką stovėjo svieto;
taip-gi perka ir išmaino viso
žiaus, ar bent kokios vietos iki vietai Suvienytų Valstijų ir
pinigus.
Išdirba visokius doku
kitur. Taipgi iš Amerikos ir j visas dalis Lietuvos ir kitur.
žiburiai, girdėt buvo atbalsiai garsiai ir rūsčiai kalban ant tilto, grįžta atgal, apleido savo vietas, ir bėgdami gat kius
mentus Amerikos ir Lietuvos teismuose.
vėmis,
susigrūdo
su
tais,
ką
strimagalviu
veržėsi
į
tas
Patarimai keliaujantiems ar norintiems keliauti
kuoteisin
čiųjų, greiit žmonių žingsniai — rodos jų buvo be skaitOfisas atidarytas kas dien nuo 8-tos
giausia ir dykai.
liaus, — dundantįs ant arčiausiojo medinio tilto. Minio pačias vietas, iš kur buvo išėję. Kiekvienas stūmė savo iš ryto iki 9-tos vai. vak.
Siunčiu pinigu* į visas dalis svieto greitai ir pigiai. GvaranNedėlioję: nuo 10-tos iš ryto iki 5-tai
cija užstatyta Mass. valst. pas Bankų komisijonierių. Visokius
je turėjo būti vienas raitas, nes ir kanopų dundėjimas kaimyną ir visi nekantriai grūdosi prie durių, kad pama valandai
vakare.
pinigus mainau pagal paskutinių teisųjų piningų kursą.
girdėjosi ant nelygaus bruko. Žiburių skaitlius daugino tyt nusidėjėlį, kaip jį vesis policijantai. Pakilo baisus
Darau visokius notariališkus dokumentus, doviernastis. Rei
si, žingsniai jau visai buvo arti. Neužilgo atsiliepė gar :4ksmai ir spiegimai tų, ką buvo spaudžiami ir mindomi BLAU BANKING HOUSE,
kale kreipkitės raštu.
sus beldimas į duris, paskui kymus atbalsys įniršusių beveik mirtinai. Siauri takai visiškai užsikimšo. Ir toj 218 Lackavranna Avė., Scranton, Pa.
A. Ramanauskas,
balsų, taip skaitlingų, kad ir drąsiausias butų turėjęs su valandoj, kada vieni veržėsi, kad gauti kiek vietos namų TELEFONAI: Naujas 303 — Bell 384 101 Oak Street,
Lawrence, Mass.
priešakyje, o kiti grūdosi iš minės atgal — visų atida aki
drebėti.
Branch offiaai:
2) 27 Rogers Street,
mirksnį Imvo nukreipta nuo žmogžudžio, nors abelnas no
1) 233 Broad way
— Gelbėkit! — šaukė vaikas tokiu balsu, kad pers ras jį pagauti pasididino.
Maža Farma Beveik Uždyką!
Lowell, Mass.
So. Boston, Mass.
kriodė orą. — Jisai čia. Išverskite duris!
r
Jisai
net
susirietė,
matydamas
žmonių
įsiutimą
ir
— Karaliaus vardu! — šaukė balsai iš lauko ir ky
-».« _
j--.,.
■ Mtfesiamm
ištrūkimo nebviltį, bet pastebėjęs tą staigią atmainą taip
mus riksmas pakilo išnaujo, tik daug garsesnis.
»*»****)
h***************
— Išverskite duris! — spiegė vaikas. — Sakau jums, greit, kaip tik ji pasidarė, jisai sukruto ir rįžosi padaryt
jie niekados neatidarys. Veržkitės tiesiog stubon, kur paskutinę pastangą gyvybę išgelbėti, nusprendęs nušokti
LietuviškyjiĮ Švento Kazimiero
grabėn,
ir
nors
galėjo
būti
sumindžiotu,
bet
tamsoje
ir
yra žiburys. Išverskite duris!
Jam nutilus, buvo girdėt sunkus ir smarkus smūgiai maišatyje stengsis išsprukti.
į duris ir griausmingas riksmas pakilo iš minios, kurio
Atgavęs naują spėką ir energiją ir padirgintas atbal
garsas pirmą syk pasirodė visame savo smarkume.
siu iš vidaus, iš ko suprato, kad anie jau ištiesų įsiveržė Perstatykite numeriu* langeliuose
CHICAGOJE.
— Atdarykit kokias nors duris, kad kur užrakinus namuosna, jisai pasirėmė koja į kaminą ir viena ranka taip, kad eudėtinė suma iš abieją purią
išeitų po 23.
šitą klvkiantį pragaro kūdikį, — šaukė pasiutęs Rikes, užrišo ant jo virvę, o kita su pagelba dantų padarė kilpą žėdnam, kas šitą išriš puzelį ir atsiųs
Lietuviškosios Sesers priima pas save mer
męs duosime kreditą ant *100.00,
bėgiodamas šian ir ten ir nešiodamas vaiką, kaip koki beveik į sekundą. Galėjo nusileisti virve ne toliau r.uo mum*,
kur) męs priimsime, kaipo dalį užmo
gaites mokinimui ir išauklėjimui. Seminarijo
prie nupirkimo Mažos Fanuos,
tuščią krepšį. — Šitas duris. Greičiau.
žemės, kaip tik ant savo ūgio, o turėdamas rankose peilį, kesčio
je prie reguleriškojo mokslo, arba ir atskykuri randant puikiame mieste NeW
Jis trenkė vaiką į vidų ir užsuko raktą.
galės nupiauti virve ir nušokti žemyn. Tam pačiam aki Jersey prie geležinkelio.
rium, yra mokinama, muzika, paišymas, siuvi
Tt žemė yra gausinga, sausa ir guli
— Ar drūtos priemenės durįs?
mirksnyj, kada jis užnėrė kilpą ant savo kaklo, prieš už ant lygios vietos. Prekė to* Parmos
nėjimas ir taip toliau.
— Dvigubai užrakintos ir užstumtos, — atsakė veržiant ją ant liemenio, ir kada senasis ponas (kurs sto yra 1149.00; Vienok po atsiuntimo jum
Reikale meldžiama kreipties prie Motinos
’ tikrai išrišto putelio, turite primokėti
Crackit. kurs drauge su anais dviem stovėjo, nežinoda vėjo prisispaudęs prie tilto užtvaro, kad žmonės nesumin už tą Fermą tiktai *49.00 mokėdami po
Perdėtinės šiuo antrašu:
*5.00 į mėnesį.
mas ką daryti, tartum be nuovokos.
džiotų) persergėjo žmones rimtai, kad ansai nori leisties
Nereikia įmokėti
procentą, nei r
pirkymo dykai aktas. Tiktai
— Štangos — ar drūtos?
žemyn, — tam pačiam akimirksnyj, žmogžudys, pažiūrė padoktą;
už *49.00 paliksite valdytoju mažo*
• Mothe Superior,
— Nulietos iš geležies.
jęs per petį, pakėlė rankas augštyn ir suriko iš baimės. Firmos.
Atvažiuokite, arba rašykite o iš
— Ir langai taipgi?
ST. CASIMIR’S SEMINARY,
— Tr vėl tos akįs! — sušuko jisai nežmogaus balsu. siųsim* juma mapą ir informacijas; ad
resuok:
— Taip, ir langai.
Llthuanian Dep't. D.
6700 Rockivell St.,
Chicago, III.
— Prakeikimas ant jūsų visų! — suriko desperatiš
25 Church rt^ Romu 114
Toliaus bus.
kai valkata, iškišęs galvą pro langą ir ppagrumojęs mi
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Seserų Seminarija

Materialistų mokslas, ku dencijos. Mano korespon
Laiškas Redakcijai.
riuo remiasi bedieviai, šioje dencijoje buvo paduotos tei
“Draugo” valandoje apšviestų žmonių singos žinios.
[Gerbiamoji
Adomas Kožentis.
tarpe neturi svarbos.
‘dakcija!
Ar nemalonėtumėt paaiš- 2. Laisvamaniai ligšiol
Liudijame savo parašais,
inti žemiaus einančius dar neįstengė surasti nei jog Adomas Kožentis rašė
kaulų anos beždžionės, iš tikrą tiesą.
Jausimus:
I. Laisvamaniai skelbia, kurios — pasak jų — esanti
Vaclovas Vaitulionis,
!d Dievas netvėręs nei “išsivysčiusi” žmonių veis
Simanas Kuliešius,
lė.
Taip-pat
niekas
dar
ne

ilgaus nei žemės, nei sauJonas Muzikevičius.
i su žvaigždėmis, ir nei jo surado protoplasmos, iš ku
ty gyvūnų, o tik tą viską rios buk atsirado visokia
manta” sutvėrusi. — Nes gyvybė ant žemės. Laisva
Redakcijos Atsakymai.
lievo buk visai nesą. Męs manių mokslą šituo atžvil
►erai žinome, ir jie (laisva- giu reikia mesti užpečkin. J. Tunkunui, Brooklyn,
nerasdami N. Y. Geriau pats kaip no
laniai) tai patįs sako, kad Laisvamaniai,
;amta susideda tik iš saulės, gamtoje patvirtinimų savo rints pabark. Laikraštis ne
žemės, mėnesio, planetų, jo mokslo, esti verčiami me gali tarnauti atskiro žmo
Žvaigždžių ir kitu dangaus luoti. Jų mokslas remiasi gaus naminiems reikalams.
tunų. Taigi pradžioje, kada melais.
S. Michelsonui, So. Bos
to visko dar nebuvo, tad nei
ton, Mass. Raštelį grąžina
gaiųtos nebuvo? Taigi, kas
Atliol. Mass.
me atgal. Jame tiek nesąmo
tada tą gamtą pradėjo tver
Gerbiama “Draugo” Re nių, užgauliojimų ir nepa
ti, ir jai medžiagą gaminti?
matuotų sveiku protavimu
t) medžiaga vienok būtinai dakcija!
“Draugo” No. 21 pastebė tvirtinimų, kiek ir “Kelei
turėjo rasties?. .. Juk ir jie
jau kokio tai p. M. Vasi vyje”, — todėl musų laik
patįs sako ir pripažįsta, kad
liausko laišką, kuris užme- raštyje negali būti jam vie
įjokis daiktas pats save netinėja man, buk aš rašiau tos.
įsusitvėrė, o be medžiagos
neteisingas žinias iš Athol’
liekas nepasidaro.
io ir apšmeižiau cicilikučius. P. S. Kimučiui, Cleve
2. Laisvamaniai skelbia,
Todėl gi šiuomi noriu pasi land, O. Nežinodami, kaip
kad žmogus išsivystė iš bež
teisinti, jog mano korespon ten reikalai ištiesų stovi, pa
džionės; o beždžionė, išsi
dencijoje, kuri tilpo “Drau siuntėme Tamstos raštelį
vysčius iš visai mažiulėlio
go” 19 numeryje, neturėjau vietiniam klebonui.
(gyvūno (kirmėlaitės?).
jokio tikslo meluoti, p. M. V.
T. M. Sąveikai, YoungsTai iškur-gi tas pirmutirašo, kad nebuvo jokių pra town, Ohio.
Viena, kad
iiis mažiulėlis gyvūnas atsi
kalbų 6 bal., tik p. Vaclovas Tamstos įnešimas jau buvo
rado? Aš skaičiau Biologi
Vaitulionis rengė jąs su tiks pavėluotas; o antra, Seimas
joj ant 11-to ir 12-to pusla
pių, jog nei jokis smulkiau lu socialistus paerzinti. To neturi teisės uždrausti kamliau sako, kad cicilikai ne iiors užrašinėti kokius-nors
sia gyvūnėlis net nei grybe
lis negali pats per save atsi mokėjo teismo kaštų, tik V. laikraščius, nes tai privatišNe
rasti, bet turi paeiti nuo sėk V. turėjęs užsimokėti. Ste kas asmens reikalas.
bėtinas
dalykas,
kad
cicilitilps.
los tokių pat tėvų, kokiais
kučiai nori per “Draugą” iš
patįs yra.
Vincui Atholiečiui, Athol,
Tad delko laisvamaniai siteisinti, kad jie nekalti.
Mass. Taip. Clarence V. T.
viešai meluoja, panašiai “Draugo” skaitytojai gerai
Richeson’as buvo baptistų
skelbdami ir
priešinasi žino, kad cieilikučiai visur
būna nekalti, o tik męs ka pastorium. Tatai kaipo to
mokslui?
talikai visur esame kalti. Aš kio darbai, nei truputį neuž
Su pagarba
gauna katalikų kunigų
Dagiliuks. galiu pristatyti tuos pačius
Nors
Richesonui prisipaži
liudytojus, kurie buvo teis
Atsakymas:
me ir gerai supranta anglų nus prie kaltės, jis buvo iš
1. Laisvamaniai sako. kad kalbą. p. M. Vasiliauskas skirtas ir iš pastorių taipo
medžiaga yra amžina ir kad regimai buvo priverstas už — Kad “Keleivis” RicheSu ja esanti sujungta spėka, mokėti kokį dolerį teismo soną vadina “kunigu”, tai
bet kas yra medžiaga ir kas kaštų, kad išreiškia neužga nėra ko stebėties; tam jis ir
spėka, patįs tikrai nežino. nėdinimą iš mano korespon- “cicilikų” organas.
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SEVEROS
SKILVIO BITER1S

Persidirbiinas, nemiga,
susijudinimas,
rūpesčiai, blogi papročiai — tai prie
žastįs

Puikiausia siutas drabužių, visa
eilia, visokių gražių spalvų, gvarantuota $10. vertės, kaip pradun
dama Wilkes-Barre. Bankroto kai
na .................................................. $3.98
Musų specialiai padaryti siutai
nuo $15.00, rankomis pasiūti ir gva
rantuoti iš visų pusių.
Bankroto
kaina .............................................. $7.48
Vyrų puikiai daryti siutai.
Tie
siutai visada verti $18.00. Vėliau
sios mados ir sukirpimo.
Bankro
to kaina ..................................... $9.48

KELINĖS

Vyrų gražios kelinės, plynios ir
rožuotos, gerai pasiūtos, vertės nuo
$7.
Bankroto kaina................ $2.37
1,000 porų vaikų trumpų kelinaičių, vertės 75c., dabar................ 12c.

VAIKŲ MARSKNIAI IR KAMUŽELKAITĖS
Keturiosdešimts tuzinų, visokių
rūšių ir didumų, vertės lig 75c. Ban
kroto kaina ...................................... 14c.

MAŽŲ VAIKŲ RŪBAI

OERKOTAI
Beveik uždykų. Lietaus Ploščiai
ir kiteliai tiktai už materijolo ver

tę.
Gražus Overkotai, tinkamo ilgumo
ir gero audeklo, visokių spalvų, la
bai verti $10. Bankroto kaina $2.98
Vyrų geri Oksfordiniai Overkotai,
stori ir plonesni, paprastai musų
$15. overkotai. Bankroto kaina $4.98
Vyrų puikiausieji overkotai, viso
kių stilių, geriausi ant svieto $20.
vertės overkotai.
Bankroto kai
na .................................................... $6.85

Vaikų Siutai ir overkotai, vertės
lig $3.
Bankroto kaina........... 98c.

VYRŲ APRĖDALAI
Šimtas tuzinų vyriškų negležinių
marškinių vėliausių madų. Papras
tai po 75c. Labai puikus.
Bankro
to kaina .......................................... 29c.
Šimtas penkesdešimts tuzinų vyrų
darbinių marškinių, visokių gražių
spalvų, vertės 75c.
Bankroto kai
na ....................................................... 29c.
Devynesdešimts penki tuzinai gra
žių vyrų marškinių, naujos spalvos
ir balti, buvo visada po $1.00 Ban

kroto kaina .................................... 37c.
Keturiosdešimts tuzinų
minkštų
vyrų marškinių su kalnieriain, ge
riausiai padaryti. Pembertono kar
tūnų, paprastai verti nuo $1.25 lig
$1.50
Bankroto kaina ........... 87c

VYRŲ APATINIAI RŪBAI
Geriausi po 75c. marškiniai ir ke
linės. Bankroto kaina ................ 37c.
Vyrų po $1. šilkiniai marškiniai ir
kelinės. Bankroto kaina............ 49c.
Atletų unijos siutai, visokių rų
šių, mažiau kaip už pusę kainos.

NAKTINIAI MARŠKINIAI
IR PLOŠČIAI
Visas tavoras mažiau kaip už pu
sę kainos.

CARHARTO OVERALAI.
Bankroto kaina ......................... 49c.
Visi reguliariai 50c. overalai ir ko
tai dabar po.................................. .... 29c

ŠIAUDINĖS SKRYBĖLĖS
Visai naujos garsios Ouyero
Šiaudinės Skrybėlės už pusę
kainos.

Farma aut pardavimo.

Aitrumas, apsunkimas, blogas ūpas, no
ramumas tai pasekmės

Kad neleidus labiau nervų sugedimui p latintis, kad atgavus energijų, nervams sveikatų ir jiegas,
reikia vartoti

>; •

SEVEROS NERVOTONĄ
(SEVERA’S NERVOTON)
Doleris butelis.

Severos Gyduoles

Severos

Inkstams ir Kepenims

Gothardo Aliejus

(Severa’s Kidney and Liver Remedy)

(Severa’s Gothard Oil)

inkstams sugrąžina sveikatų ir jiegas,

pagarsėjęs tepalas visokiuose atsitiki
muose. Kiekvienas, dirbus ūkyje, ka
syklose, giriose, fabrikuose ar dirbtu
vėse, privalo jį visada po ranka tu
rėti.

taip kad jie be jokių sunkumų ir truk
dymų gali savo uždavinį pildyti.
Butelis 50c. ir $1.00

Butelis 50c.

Gaunama visur aptiekose.

rašykite mums.

Reikalaukite tik Severos.

Jei vietinis aptiekininkas neturi,
*■!-i"į į 4'iį j

z

Jei nežinotumėte, kaip savo ligoje pasigelbėti, rašykite mums. Suteikiame daktariškus pa

tarimus dykai.

te

W. F. Severą Co.

CEDAR RAPIDS
iOWA

VARGONININKAS.

Pajieškau vietos. 'Kuriam
iš gerbiamų klebonų bučiau
reikalingas — tad meldžiu
rašyt sekančiu antrašu:
Jos. Zujus,
500 Broachvay,
Bayonne, N. J.

KRŪVOS TAVORŲ

Dr. O’Malley išaiškina priežas
pasekmingo gydymo.

Išsiveržimas

Vyrų kietos skrybėlės, naujos ma
dos, vertos po $3. Bankroto kai
na....................................................... 98c.
Vyrų juodi Fedorai, šviesus ir
peirliniai, vertės $2.50.
Bankroto
k naina ............................................
89c.
Keli tuzinai vaikų skrybėlių ir
kepurių, visos vertos nemažiau kaip
50c. dabar parsiduoda už........... 12c.

VYRŲ PANČIAKOS
Tikrai 10c. vertės. Trįs poros už
dešimtukų, arba pora ................ 4c.
Tikrai 25c. vertės, Cassimere iš
darbio. Bankroto kaina................. 7c.
Visai geros, 35c. vertės, tik juo
dos.
Bankroto kaina................ 14c.

VYRŲ RANKŠLUOSČIAI
Ketnri šimtai tuzinų baltų atsiulėtų, po............................................... 3c.
šimtas penkesdešimtn tuzinų ge
riausių 15c. vertės, balti ir spalvuo
ti, po ................................................. 6c.

1 4 PUBLIC SQUARE 1 4
WILKES -BARRE, PA.

LIETUVIO KRAUTUVĖ
Pas mus galima
gauti .naujausios
mados laikrodėlių
žiedų,, armonikų
skripkų ir visokių
muzikališkų ins
trumentų. Gerų
britvų, .drukuojamų mašinukių, albumų fotograjoms, historiskų 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 ji, o rasite daugybę
naudingų daiktų.
Naujai išėjo iš spaudos labai
reikalinga katalikams kninga
“Šaltinis”, su puikiais apdarais
kaštuoja $1.50. Kaip pasilikti
Amerikos piliečiu, įstatymai apie
išsiėmimą pilietiškų popierų, ki ina 35c. Kreipkitės ant šio adreso:
112 Grand Srreet,

Be jokios operacijos, skaudėjimo, ar apleidi
mo savo kasdieninio darbo
G. A. Fritzinger (polieijantas)
PRIEŽASČIA IŠGYDYMO:

1. DĖLTO—Kad jojo neskau- Wilkes-Barre, Pa., išgydytas
danti metodą likos naudota su- nuo sunkaus išsiveržimo 5 me
viršura per 25 metus, taip vadi tai atgalios, nenešioja diržų.
nami išsiveržimo specijalistai
Thom. B. Williams, angleka
naudoja ir seka paskui jj.
2. DĖLTO—Kad suviršum 12,- sis iš Hyde Park, Pa., išgydytas
000 išgydė ligonių; nekurie pri nuo išsiveržimo, 5 metai kaip
buvo iš tolimų šalių, o kurias diržo nenešioja.
jis vienas išgydė.
3. DĖLTO—Kad kožną savo žo R. D. Greenwald, mašinistas
dį gali pinigiškai ir profesijona irie Prospect Brėkerio Breslau,
liškai užtikrinti, kurį duoda li Pa., du vaiku 3 ir 9 metų senu
goniui, o 25 metų praktika gau mo, išgydyti nuo išsiveržimo, o
na paliudijimą apie jo tinkumą. diržo nenešioja jau 2 metai.
Su tokiais paliudijimais dėlko turėtum dar vilkinti ir neatei
ti ant rodos pas Dr. O’Malley, kuris tame PERŽIURĘS UŽDYKA ir pasakys kas ten kenkia, ir geriausia rodą kaip gali
pasveikti. Geriau pasinaudok
busi pavojuje.
iš 25 metinės praktikos ir ne-

Pasikalbejimas ypatiškai ar per pačtą.
Atsiųsk adresą, o prisiusime knygutę su abrozėliais apie išsiveržimą, užpečėtytam koperte.

Dr. Alex. O’Malley
Ofisas, 158 So. Washington St,

10 margų farma, juodže
mis, be akmenų, upelis visa
da bėga, arti miestų, netoli
visokiu fabrikų, visada dar
bai gerai eina. Naujos stubos ir tvartai.
Yra visi padarai ir veži
mai, 2 karvė, 1 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,
356 So. Main st.,
Waterbnrv, Conn.

W. WAI DELIS

VERIKOSELE arba netikrasis išsiveržimas
HYDROCELE arba vandeninis išsiveržimas
PUČKAI ir visokios ODOS LIGOS

Wilkes=Barre, Pa.

Kur Lietuviškai ir Lenkiškai susikalbama ir susirašoma.

SKRYBĖLIŲ DEPARTA
MENTAS

Išpardavimas Prasidės Ketverge, Birželio 6 ir Trauksis, Kol Tik Visi Tavorai Išsiparduos

McDonald & Snyder Store,

Offlso valandos:
Iš ryto nuo 8 iki 10
Po pietų nuo 1 iki 3
Vakare nuo 0 iki 8

Nervu Nusilpnėjimo.

Vyrų, Vaikinų ir Vaikų Siutai, Skrybėlės, Kepurės ir Turi būti išparduotos kuoveikiausiai.
Išpardavi
kiti Aprėdalai parsiduoda beveik uždyką; Prasidėjo
mas prasidėjo
Ketverge, 6 d. Birželio (June), Bankroto Išpardavime
KETVERGE, BIRŽ. 6.
McDonald & Snyder tavorų, po No. 14 Public Sąuare.
9 vai. iš ryto .
Wilkes-Barre, Pa.

VYRŲ IR VAIKŲ

bar atidarė čia savo ofisą ir
priiminėja ligonius.

Doleris Butelis

PRIVERSTI BANKRUTUOTI! Per 13 metą tarnavusi publikai McDonald & Snyder krautuvė, perdaug prisipirko pava
sarinių rūbų, kad dabar nebegali išsimokėti, dėl sunkių laikų per straiką,
todėl
likosi uždaryta per Suvienytų Valstijų Distrikto Kortą; ligšiol krautuvė buvo uždaryta, ir atsidarė tik KETVERGE, BIRŽELIO 6.
Tavorai likosi nupiginti. Nebus paisoma,
kiek tavorai tikrai kaštavo — kainos bus ant tiek numuštos, kad GREIČIAU PARDUOTI. Tie visi tavorai susideda už tūkstančių
dolerių vertės Vyrų, Vaikinų ir Vaikų Rūbų, Skrybėlių, Kepurių, Valizų ir kitokių Aprėdalų. Visi tavorai nauji 1912 metų Pavasario. Woodhull, Goodale & Bull unijų daryti Rūbai, College Brand Rūbai, George P. Ide labai puikus marškiniai ir Silver Brand
kalnieriai, Guyer’o Garsios Skrybėlės, Carhart Overalai ir Pirštinės, Puikiausi Apatiniai Drabužiai ir kiti Pirkiniai ir t.t.
VYRŲ SIUTAI

Neseniai baigęs medicinos mokslą
Philadelphijos universitete. Da

pataiso apetitą ir suteikia skilvinį jiegų maistui su
malti. Tas maistas labai geras silpniems, pavargusienis, senatvės palaužtiems žmonėms, taipjau po li
gos sveikaton grįžtantiems.

MCDONALD & SNYDER TAVORU
Lėšos atrokuojama. Ge
ležinkelio, tramvajų ir
abelnai kelionės lėšos at
mokama, kas pirks tavo
rų už $15. ar daugiau.

185 So. Washington »t. Wllkes-Baifė Pi.

(SEVERA’S STOMACH BITTERS)

Didelis Bankroto Išpardavimas!
Negirdėta! Stebėtina! įdomu!

LIETUVIS GYDYTOJAS

DR. J. W. ZIGMANTĄ

I

KELIONĖ UŽDYKĄ Į
WILKES BARRE.

’ti KIHTK K)»

ix:< » «■><

Brooklyn, N. L

SPUOGAI.

Plėmeliai, šašialiai ir visoki vei
do ir kūno nešvarumai pranyksta
kuogreičiausiai, jeigu tik kas var
tos pastilkas “Aknol”.
Tie tai viduriniai vaistai kuonogeriausiai isčystina kraują, o
kaip žinoma nuo kraujo nešvaru
mo visoki kūno nemalonumai atsi
randa. Šiuos vaistus reikia atskir
ti nuo visokių tepylų (mosčių),
kurios tik laikinai pagelbsti, bet
pastilkos “Aknol” panaikina
amžinai visokius spuogus, plėmus,
šašus ir taip jau kūno nešvaru
mus. Tūkstančius padėkonių turi
me nuo ėmikų iš musų “Aknol”,
nes kas tik ėmė tuos vaistus, tam
gelbėjo. Bet to negana; reikia pa
čiam pažinti tų vaistų gerumą.
Jeigu negelbės, sugrąžinsime jėk
vieną tavo atsiųstą centą.
Kam-gi rodytis žmonėms su ne
gražiu veidui Kam-gi kęsti tuos
nemalonumus, o gal ir pajuoki
mus! Atsiųsk kuonogreičiausiai
$1.50 ir tuoj atsiųsime tau šimtą
pastilkų “Aknol” — lygiai tiek,
kiek reikalaujama tavo kraujo apšvarinimui. Neatidėliok, het šian
dien indėk į kopertą $1.50, užre
gistruok ir siųsk mums tuo adre
sų:
Aknol Remedy Co.
330 E. 1 Bth Street,
New York, City.
Dep. C. H.

Barnum’o nuomonė, kad kas minutė užgimsta vienas
išnaudotojas, buvo konservativiškas aprokavimas.
Kada aš matau brangius, sunkiai uždirbtus Suvienytų Valstijų “popier
galius” kasdien mėtomus “lmmoristiškiems rūbams”, męs manome, kad
Mr. Barnum’as norėjo pasakyti “sekundą” vietoje “minutės”.
Tu negali gauti kitur tokių puikių, pagal madą, stilių, tokios rųšies rūbų,
kaip mano

Szaunus Pavasariniai Siutai
$10, $15, $20, $25, $30
Žadėjimas nėra taip svarbus, kaip padarymas gerai.
Ateik ir leisk man išbandyti. Matysi tamsta pats.
Tamsta busi teisėjus. Aš pasielgsiu pagal tamstos prisakymą.

LOUIS ROSENTHAL
ANT KIRBY’S

DRAUGAS
-NAUJA KNYGA
turtingesnių gyventojų ir 22 metų senumo. Jeigu ku
Geriausiuose Hoteliuose,
First National
First
National
Bank
Kliubuose, Kavinėse ir Bu
kas nepagyrė, o Suvienytų gąsdinimais plėšia iš jų tur ris iš Gerbiamųjų Klebonų
BANK,
PUBLIC
SOUARE
fetuose privatinių šeimynų
Valstijų krasos departemen- tus, ypač maistą ir amuni norėtų atsišaukti, meldžiu
PLYMOUTH, PA.
Wilke»-Barre, Pa.
tas uždraudė jo literatūrų ciją; labiausia jie persekio kreipties šiuo antrašu:
arba šv. Raštas išleistas.
UŽDĖTA 1864.
Antanas Visminas,
Tik vienas šitas šventraštis yn
siuntinėti krasa, o kad Wat- ja turtingesnius ateivius.
katalikiškas.
129 Hope St.,
UNITED STATES DEPOSITARY
KAPITOLAS $100.000.00.
son to nepaklausė, jis likosi Nežiūrint, kad sukilusieji
Brooklyn, N. Y.
negrai drūčiai laikosi ir kaip t 26
už tai arešuotas.
PERVIRŠIS
$250.000.00 Kaštuoja $2.15 persiuntmu
KAPITOLAS $375,000,00
kur
net
pergali
valdžios
ka

Adresas:
Vienok pastaru laiku visų
Didžiausia ir saugiausia
SAVO LOCNAS SKOLI Perviršis ir nepa
reivius,
vienok
valdžia
da
Rev.
S. Paatieains, Shenandoah,
akįs likosi nukreiptos į bu
Banka mieste.
NINKAS.
nenustoja vilties įvykinti
dalyta nauda
490,000 00
siančias tautiškąsias kon
Moka 3 nuošimčius nuo
ant Kubos salų tvarką. Val Kiekvienas turi tūlas prie Už sudėtus pinigus moka 3-čių
vencijas. Keupblikonų parti
sudėtų
joje pinigų.
džios generolai tikrina, kad dermes. Kiekvienas yra kąnuošimti.
Dr. KOLEI
jos konvencija atsiliks mies
jie žino visus sukilėlių plia- nors kaltas savo tautai, vi
WM. S. Mc LEAN. President,
Užsisakyk skrynutę į namus
te Chicago, o demokratų —
Lietuvių
FRANCIS DOUGLAS, Cashier
nus, todėl jiems nesunku suomenei, savo šeimynai ir
šiandien. Veikiai bus nuvež Lietuviu Advokatas.
Baltimorėje, Md. Kokie kan
Gydytoja,
busią juos sumušti. Ar jiems kiekvienas yra daug kaltas
ta.
Jonas
S.
Lopatto
didatai bus nominuoti į pre
tai pasiseks, neužilgo pama savo kunui ir protui. Todėl
zidentus, tuotarpu nelengva
47-48-49 Bennett Building,
tysime.
kiekvienas privalo užlaikyt THE LACKAWAN NA Gryno maisto ženklas ant kožnos
638 Penn Ave1
pasakyti. Iš republikonų.
•
Wilkes-Bare, Pa.
skrynutės.
Kuomet Kubos valdžia dar savo kūną grynai ir stipriai Parankiausi geležinkeliu
Pittsburgh, Pa
Eure
bent ligšiol, pasirodė turis
Norintieji
pasiskolinti
pinigu
peri
keliaujantiems.
Linijos
»neipilna vilties, kad ji suval- ir saugoti jį. Prie pirmo
STEGMAIER BREWING CO. ant pirmo mortgage, arba pirkti savoDr.paveikslą
Koler Karsioasi tavo tikra pravarde ir turi
didesnę žmonių simpatiją
na prie Traaa-Atlantiškųjų laivų.
Šiame laikraštyje. Dr Koler yra
dys neramius negrus, tuo ženklo indispozicijos, reik
gimęs
ir
mokinęsis Varšavoje. Dr Koler pi iktiJ
Nebrangiai perdavinėja bagažą
namus lai kreipiasi.
pulkininkas
Rooseveltas.
kavo
visuose
Varšavos
ligonbučiuose. o paskuti’
Naujas Telefonas 977; Bell 422.
tarpu Suvienytų Valstijų todėl pamvti savo sulyg kū
ir pervaža pasažierius.
mais metais prieš išvažiuojant į Ameriką buvo
vienok konvencijoj delegatų
ligonbutyje
švento
Lozoriaus,
kur gydo tik prb
Office New Telephone 37.
vatiškas ligas vyrų ir moterų.
kariškasis štabas nenulei no priedermę ir daryti vis
daugiau turės prezidentas
SIF1L| išgydau vartodamas gyduolę606. dide
Residence 1100.
li išradimą profesoriaus Ehrlich prieš sifilį Jeigu
džia akių nuo Kubos salų ir ką, kad sugrąžinus kunui The Read of Aflthracite
kenti
išbėrimus ant viso kūno. gedimą burnoie
Taftas; o prieš juos abudu
(Kietųjų anglini, kelias)
arba gerklėje, slinkimą plaukų, laužymą kaulų,
tik laukia progos, kad išso pilną sveikatą. Jeigu šita
ateik,
o uisivietrijimas kraujo sustos ir neatsikar
Trumpiausias kelias j Buffale.
kandidatuoja
AVisconsino
tos tavyje. Nelauk, kol visai sublogsi ir kitui
Tiesiai i Scranton, ir Anglių
dinti nuo kariškų laivų savo indispozicija paeina nuo pil
savo liga.
Plymouth National uŠkrėsi
valstijos senatorius Rober
Sritį. Tarpe Nev Yerke ir Bu
Nenaturališkus IŠTEKĖJIMUS visokiais bfl
Geriausias
Lietuvys
kariumenę, kad padaryti ten vo, reik tuojaus vartoti Tri
dais.
kaip
ir NAKTINIUS ištekėjimus. TRIPERį
ffalo peiki traukiniai kasdien.
ir kt išgydau j 10 dienų, o jei ne, tai pinigus
tas La Follette. Iš demokra tvarką. Jau keletas kariškų
Tarpe New Yerke, Ckicage ir
sugrąžinu.
nerio Amerikonišką Kar
Vakarų keturi traukiniai kasdien
NUSILPNĖJIMĄ ir visokias negales paei
tų tvirčiausia stovi kongre laivų plaukioja Kubos pa
BANK.
FOTOGRAFISTAS,
Tarpe
New
Yerke,
St.
Louis
ir
nančias iš SAUŽAGYSTĖS prašalinu į «8 dienas
taus Vyno Elixirą. Jis išva
Ar
jautiesi
mažum. jog neturi tos pačios vyriškas
Pietvakarių, kasdien.
so
pirimninkas
Champ kraščiais ir saugo revoliuci
spėkos, kaip pirmiau? Jei teip. tai negaišuoM
lys ir sustiprins kūną, pri
Tarpe visų vietinių Punktų nueba
nusilpnėjimą
reikia pergalėti, kad vėl galėtnn
Kapitolas su perviršiu
būti vyru.
Clark’as, prieš jį varosi Ne\v jonierių ir valdžios žings
latinis ir parankus eusiaeėitnas.
duos jam energijos ir leis
STRIKTURĄ arba susitraukimą šlapumo ka,
Artymesnių informacijų apie kai
Nauju Telefonu 1070—B.
$165.000.00.
naJo išgydau j 21 dieną ir tai be skaudėjimo.
Jersey valstijos gubernato nius. Ir jeigu tik pasirody
nae,
traukinių
bėgiojimą, etc.,
20 E. Market at, WLlke»-Barre, Pa.
atlikti darbą. Jie suregu
arba vandeninę ruptnrą gydau
*»■
minutų be operacijos.
Šitoji Banka prižiuroma į 30HYDROCELĘ
rius Woodrow Wilsonas ir tų, kad valdžiai neužtenka
kreipkitės pu
liuos grumuliavimą, apva
POSLES ir inkstų ligas, nuo kurių randasi
kryžiuje ir kirkšniuose. apsunkinimas
bsvs vietinį n- 1
keletas daugiau demokratų. spėkų suvaldyti negrus, o
Suvienytųjų Valstijų val diegimas
uusišlapinimo (peršėjimas) ir desėtkai kitųžei,* 1
lys kraują, suteiks naują
apie
kuriuos
žino kaip aprašyt, aš išgjdao
gentą arba ra
džios. Moka 3 nuošimčius savo sistema ligonis
k0"VCT!Ci'i0S įVykS "į jeifu
pastarieji pradės stiprumą nervams ir patai
ant visados.
šykite pu:
REUMATIZMĄ, spuogus, šunvotes, perauga
birželio mėnesį.
i!
♦ nuo sudėtų pinigų. Galima šlakus,
niežus, parkus, skrupulus ir visas kua^
kenkti tenykščių amerikonų sys kraujo cirkuliaciją. Jis
odos
ligas, paeinančias iš u žsiviet 1 mimo kraujl
!1
George A. Cullen,
išgydau trumpam laike ir ligoniui nereik pefj
susišnekėti
lietuviškai.
pramonininkų interesams, privers kepenas atsakančiai
traukt savo darbo
KUBA.
Passenger Traffic Manager,
G.
N.
Postlethwaite,
tai aišku, kad amerikonai dirbti, ir pataisys blogą užOFISO VALANDOS: nuo 9 ryte Iki 8:30 vakari
90 West Street, New York
Valdžia nuraminti revo šauksis pagelbos į Washing- sisenėjusį
iždininkas. Pėtnyčiomis iki 5 popiet. Nedėliomis iki
grumuliavimą.
popiet. Ateikit tucįaus.
liucijonierių da neįstengė. foną, o iš čia, žinoma, tuo- Aptiekose. Jos. Triner, 1333
Mandagus patarnavimas.
Negrai revoliučijonieriai or- jaus dnos prisakymą ten —1339 So. Ashland ave.,
ganizuojasi į pulkus ir ren stovintiems kariškiems lai Chicago, III.
Wilkes-Barre
------- ------------giasi kovon su respublikos vams gelbėti savuosius. Su
ALBERT G. GROBLEVVSKI, >
Deposit & Savings
kariumene.
Mahanoy City, Pa.
PAJIEŠKOJIMAI.
tuo, galima spėti, kad užsi
Savininkas ir Fabrikantas Geriausių
Netoli nuo Santiago suki baigtų ir kubiečių respubli Pajieškau savo pussese
BANK,
lėliai net įstengė sumušti kos neprigulmybė. Užtat rės, Uršulės Blažy čios, pa
“LIETUVIŠKŲ—LENKIŠKŲ VAISTŲ.”
Siulija geriausį būdą įdėji
71
PUBLIC
SQUARE,
valdiškąją kariumenę ir už Kubos valdžia ir stengiasi eina iš Kauno gub., Ukmer
mui pinigų ir lengviausį bū
GES TAU 8LA
•2.vA\JECZ/ų//f MĖŠLUNGIO
WILKES-BARRE, PA.
GYDUOLĖ:
valdyti miestelį Lamayą, ku pati viena suvaldyti negrus, gės pav., Anykščių para p.,
dą issimokėjimui mortgadžių
SKAUSMO KBU
NUO
ar
vekselių,
pigiau
kaipo
rį vėliau jie sudegino. Suki nes gerai žino. kad ameri Kirkų sodžiaus. Antri me Kapitolas
TINĖJE NUO
$150.000
STBĖNŲ 8KAUmokant
taupimo
fondams.
PATBUKIMO
lėliai negrai užsilaiko nera- konu talka kubiečiams la tai kaip Amerikoje; girdė Perviršis
$450.000
ttBJIMO. segi
mokame nuošimčius
AZMA ABBA
mo KBUTINĖJE,
ndai. Jie užpuldinėja ant bai brangiai lėšuos.
jau, kad ji atvažiavo į Ches Depozitai
$2.625.000 antMęs
visų taupinime depozitų
GALVOS SKAUDUSULIO
ter, Pa. Jeigu kas apie ją Moka 3-čią nuošiBitį nuo sudėtų
DėJIMO,
ir prigelbsime jums įgyti na
ŠTYVUMO
KATABOS,
SPBANDO
mus.
pią žolę arba braidžioti po žino, arba ją pačią, meldžiu
Joje pinigų.
(DOMIOS ZINUTĖS.
UŽSISALDYMO,
SKAUDĖJIMO
Pradėk su mums taupimo
vandenį. Vokiečių armijoje atsišaukti šiuo adresu:
Banka atdara kasdien nuo 9 ry
rIEUBALGUOS;
SONU0SE
rokundas ir susipažink.
NUO
to iki 3 popietu. subatomis nuo
Belgijoje yra priverstinas kareiviai, kurių prakaitas Mr. Ad. Ramanauskas,
RANKŲ IK
gebelės
140
Forfar
st.,
9
—
12
vidurdienyje
ir
nuo
7
vai.
KOJŲ.
balsavimas. Jei kas nedaly dvoksta, yra verčiami vaikš
D. M. GRAHAM, prez.
SKAUDĖJIMO,
vakare
iki
8.
Montreal,
Canada.
vauja rinkimuose atstovų į čioti basi, iki kol anoji neš
D. P. GUINAN, Sekr.
Ypatingos Gyduolės.
Galima susikalbėti lenkiškai ir
parliamentą, tai turi prista vari bakterija neišnyksta Pajieškau savo dviejų ietuviškai.
Jeigu sergate užaisėaėjueiomia ligomia nuo kurių negali pagel
bėt nė daktarai nė ligonbučiai, arba paalaptlngomla ligoms, apra
tyti išsiteisinimą arba eiti į nuo jų odos.
pusseserių; paeina iš Kauno
šykit man savo nesveikumą gerai ir aiškiai (be užslėpimo) nee
čion eina ne tik apie tavo sveikatą, bet labai tankiai, ir apie tavo
kalėjimą. Šįmet rinkimai iš Buvusis imigrantų komi- gub., Raseinių pav., Kvedaigyvastį (Atsiminkit, jog kiekvienas garbingas daktaras užlaiko pa
puolė birž. 2 d. Tuo laiku sorius, p. J. Kriaučiūnas, ta nių miestelio. Po tėvais va
slaptį kaip ant išpažinties). Užtai nesigėdyki ir nebijok, rašyk tei
BEKOMENDUOJAME MUSU NAUJA AUKSINĮ 23 AKMENŲ
sybę, o mielai suteiksiu rodą ir prisiųsiu geras gyduoles pagal tavo
<
>
Philadelphijoje atsiliko tarp po pastatytas kandidatu i dinosi Kazragaitės. VyresGELEŽINKELIO LAIKBODELĮ.
ligą su nurodymu kaip reikia jas vartoti, už prekę labai mažą. Rei
a
kia rašyt laiškus stačiai pas mano pridedant visados 2c. markę ant
Auksiniai, paauksuoti ir kitoki su 23
tautinis jurininkų kongre kongresą nuo socialisto ti- nėji Uršulė buvo vedusi, bet
atsakymo, nes kitaip negausit atsakymo. — Teipgi męs reikalauja
akmenimis, parduosime 10,000 vadina
sas, ir Belgijos atstovas, p. kieto iš Alaskos.
me gerų agentų kiekviename dideliame mieste ir jų aplinkinėse.
mų “Accuratus” laikrodėlių tiktai už
jos vyras mirė, tai buvo pa
Agentai nuo Lietuviškai-Lenkiškų gyduolių gali uždirbti nuo 50
35.75 žėdną.
Tie gražus laikrodėliai
F. Vergau\ven negalėjo bal
likusi našlė; o antroji Petro
doL iki 150 dol. ant mėnesio. Uždarbį duodame kuogeriausią. Taigi
puikiai išrėžyti, dubeltavi lukštai, ge
rai laiką rodanti, labiausiai keliauninkų
rašykite reikalaudami agentūros. Kiekvienas lietuviškas štornikas
suoti, nes nebuvo namie.
nėlė buvo nevedusi ir girdė
naudojami, kurie turi daboti laiką, mo
teipgi privalėtų užlaikyti visada musų puikias Lietuviškas gyduoles
Philadelphijos majoras Bla- Vargonininkas Lietuvis. jau, kad atvažiavo Ameri
teriški ir vyriški, gvarantuoti ant 20
savo Storuose ant pardavimo, kad musų tautiečiai reikalaudami ga
metų. Tikrai gražus laikrodėliai, ne
lėtų pas kiekvieną nusipirkti ir nereikalautų išduoti pinigus dova
kenburg išdavė p. Vergu- Atvažiavęs iš Lietuvos, kon ir apsigyveno Chicago,
gėda bus nei draugams tokį parodyti.
na kokiems nors apgavikams tose aplinkėse. Stornykai, rašykite
Jeigu nori turėti gerą dziegorėlį, tai
pareikalaudami gyduolių, nes geras uždarbys ir parduokite musų
ven’ui paliudijimą, jog jis jieškau vietos už vargoni III. Jeigu kas apie jas žino
štai musų pasiūlymas: Męs nesiųstme
tyras Lietuviškas gyduoles, kuriąs męs gvarantuojame.
Bašykite
šitą laikrodėlį kiekvienam C. O. D. už
po antrašu:
tą dieną buvo Amerikoje.
ninką. Savo amatą suprantu tų, meldžiu atsišaukti ant
$5.75 ir ekspreso kaštus dėl peržiūrėji
ALBERTAS G. GRABLIAUCKAS,
mo. Jei nepatiks, nemokėsite nei cento.
gerai. Galiu vesti chorą gri- šio adreso:
Męs rlskuojame viską. Auksinis gran
Canyon City, Coloradoje, garijoniškai. Turiu paliudi Mr. Joseph Smilingis,
Cor. Elm & Main Str.,
Plymouth, Pa.
tinėlis duodasi dykai su laikrodžiu.
Adresas:
laukia
pakorimo
Louis jimą nuo Kauno vargoni
EICELSIOB
WATCH
OO.,
DEPT.
905,
CHICAGO,
ILL.
6 Montgomerv st.,
Wechter, užmušėjas kokio ninkų kursų. Esu nevedęs.
Montreal, Canada.
5*1
tai Burrowe’o Denver’o res
tauracijoje. Įdomu, kad WaBell Telephone, Dickinson 3757 wj
shingtono kongresas nutarė
JUOZAS CEPANONIS
apdovanoti užmušėją meda
LIETUVIS AGENTAS.
liais už narsumą. Wechter
Parduodu Laivakortes ir siunčiu Pinigus j Visas Dalis Svieto ’ ‘
'Vienatinis tikras daktaras-lietuvis Philadelphijoj]
tarnavo ilgus metus Suv.
greitai pigiai ir teisingai. Apsaugo visokius daiktus nuo ug- =;
šš DRAUGO”
įrengė ligonbutį ir klyniką
Valstijų laivyne ir atsižy nies. Veda visokias provas ir išdirba visokius dokumentus ■
kaip čia Amerikoj taip ir Rusijoj, Vokietijoj ir Austrijoj. ;,
su laboratorija Philadelphi
mėjo drąsiais darbais, už
Turėdami reikalą visada kreipkitės pas savo tautieti, o busite -f
jos mieste. Tame pačiame
ZZZJ
I
kuriuos kongresas ir nutarė
užganėdinti.
name įrengė savo Iocną aptieką, kurioje randasi naujo
JUOZAS ČEPANONIS,
apdovanoti jį dviejais me
išradimo geriausi vaistai
SPAUSTUVE
daliais. Ant medalių parašy 32 Slocum Street,
Edwardsvllle, Pa.
PASARGA: Mano ligon
ta šie žodžiai: “Ištikimu
Tel. Bell 9137—J.
butyje ir klinikoj turiu po
savo priežiūra svetimtaučiu
mas, Paklusnumas, Uolu
daktarus specijalistus pagel
mas”. Medaliai atėjo jau į
bai prie operacijų ir pavo
NAUJAUSIA, DIDŽIAUSIA IR GEDenver’į.
jingų ligų. Pas mane visi li

(Pabaiga nuo 1-mo pusi.)

BIBLIJA

Stegmaierio
GOLD MEDAL
Export Beer

Juozas Szukis,

Merchants
Banking
Trust
Company,

Dr. Ignotas Stankus

Visokie nešvarumai išeina
iš žmogaus kūno prakaitu.
Žmogus prakaituoja nuola
tos, bet ypač daug prakaito
išlieja, kuomet esti šilta ar
ba tvanku. Štai yra ypatin
ga bakterija, vadinama
“bacterium foetidum”, kuri
maitinasi žmogaus prakaitu
ir jį greitai pūdo. Pasekmė
yra tokia, kad prakaitas iš
duoda
nešvankų kvapą.
Toks kvapas ypatingai išei
na iš žmogaus kojų. Apsi
ginti nuo tokio nemalonumo
geriausiai šitaip: mazgoti
kojas vakarais ir rytais
karštame vandenyje, o pas
kui apiberti jąs smulkiai su
maltu boraksu. Gerai taip
pat vaikščioti basam po šla

50,000
KNYGŲ

Vysai Dykai Del Viru
Ta knyga yra stebuklinga lr tinsta yra tyk dėl vyru.
Knyga ta prastais, suprastais žodžiais pasaka kaip gsl
atgauti vyriškumą, isigyditi nuo uznuodijima krauja
arba «y pili, nubiegiaia sieklos, patretitu stypribe, pučkus
ir kitus išmietimua, negromulavima,
patrotitu
stypribe, pylva, kiapenu, inkstu ir pualea Ilgas, rams
ti ’.ma, gonorrhoea arba triperi, aaujai Įgautas lygas,
strictura Irvysasvyru iy gra, gal boti Išgidotraa aava
namuse prlvatiškaf, slapta ir labai pygjai.
•
Ta, dykai Įgauta knyga, pasakis jums kodėl jua
kentat ir kaip galėt galutinaj laigyditl. Knyga ta yra
krautuvš žinios, katras ture žinoti kožnaa vedes arba
nevedei vyras. Ta knyga yra paraAHa par Daktara,
katras atsydave ilgo lajka tyrl-nejma tu, specijalisku
lygu. Temvkit, jog ta knyga yra aiuata v—ai dykai,
užmokam už pačto, Ing užpečetita konverta. Nea'uak
nekokiu piningu, tyk parašik aava varda, ir adreas vot
žemiaus paduotu kuponn, katrų aiuak mums šendena.
DYKAJ GAUTOS KNYGAS KUPONAS.
DI. XH. USTU * CO.. L Iti 22 m
CUnm
Oodellnae Tamista: Parai Tamletne prlladlejma, ai anrleėjan
Jog Tamista prisiūtam*! maa rytai dykai tbijua kayradal vyra.

Stsltsa.........

I................. T.

goniai išsigydo ir pasilieka
sveiki. Vaistui siunčiu ir į
kitus šteitus ir į visas šalis.

== RIAUSIA GREITAI ATLIEKA =

ĮVAIRIŲ ĮVAIRIAUSIUS DARBU8

* Gydau Visokias Ligas.
Su «ena ir nauja metodą su
chemiškais ir medicinos gy
duolėmis, su vandeniu (hydrotherapy), kraujo skysti Šitas paveikslas parodo, kaip Dr. IgJ
mu (serotherapy), su moks Stankus su pagelba elektros Šviesos!
lu psychologijos i psychothe- (X—ray) permato visą žmogaus kuną^
rapy), kaip tai žodžiais, nu ir atrauda pavojingas ligas.
rodymu, atkreipimu atydos
ir tt. Gydau su elektra (electrotherapy), X—ray (šviesa, permatanti visą ku
ną žmogaus), greita elektra (hyfreųuenoy) Galvana elektra, Paradejaus elek
tra ir kitomis suvienytomis elektremis. Darydamas operacijas Išgydau viso
kias organiškas Ilgas, kurių negalima^išgydyti vaistais ir kitais prietaisais.

Turiu įsitaisęs savo locnas elktra gydymo mašinas.
Visisreganti kreipkitės prie daktaro STANKAUS asabiškai arba laišku, o
busite užganėdinti nes jis gydo pasekmingiausiai visokes ligas lr daro visokės operacijas savo Iocnam ligonbutyje. Daktarišką rodą su teisingais pata
rimais duoda DYKAI, — ypatiškai par telefoną lr par laiškus beakirtumo1
kaip toli gyvenat; Amerikoje, Kanadoje, Anglijoje ir kitose šalise svieto.

DR. IGNATIUS STANKUS
1220 So. Broad St.,

Phiiadelphia, Pa.

Valandos ofioo: Nuo 9 Iki 12, nuo 2 iki 4 p. p. Ir nuo 0 Iki 8 vakare.
Nedėldieniais nuo 1 iki ė po pietų

S PA t B I NA
PIGIAI
K0NBTTTU0UA8, PLAKATUS, TIK IR TU 8,

UŽKVIETIMUS IR KITOKIUS DARBUS
RAIDES STATOMOS DIDELE-NAUJAUSIOJO PATENTO-MAŠINA “LINOTYPE”
ADRESUOKITE

i---- -

“DRAUGAS”
314 E. Market St

Wilkes-Barre, Pa.

