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vanas, AptuHjome nuo Die
terių mokytojų, įųjų dides- antgalo prie duobės atsisvei ant rytojaus apėjome Kry tenkinimą namo įrengimu.
Ot
vo talentus Jo garbės pra
uė pusė seseris. Lekcijos yra kino vardan a* a. mirusiojo žiaus kelius ir, išklausę kun. skaitė: p. J. Kriščiūnas apie
platinimui ir laimės sutei
skaitomo* Mr\l;th<>n\» sa klebonas kun. Jasienskis, Kancieriaus pamokslo, grį vaisnįalni ir p. P, Klimas
kimui kitic^ms. Davė mums
Šiaulių klebonas.
žome Vilniun j šv. Mykalo- apie kooperacijas ir jų nau
Naujas Philadelphijos ant lėje nuo 8 iki 1 ir nuo a iki
Ir štai ant augžto kalne jaus bažnyčią, Pranciškonų dingumą.
Dievas sveikatą* pajiegą ir
ti vakarą Profesorių 25, Va
ir
vyskupis.
turtus, kad galėtumėm arkarais laiko paskaitas, daž lio, aplieto taip gausiai pa- mūruose kompanija gato ge
Seanai. Šaltinio redakto
RugpiuSio 2 d. Philadel nai iliustruota*, visur žino rapijonų ašaromis, ant vir rą nakvynę. Ant rytojaus po
tymą pagelbėti, netui<ttugą
Lekcija Bym, VIII, 1 2 - sufielpti.
Apdovanojo mus phijos katedroje atsiliks ee- mi oratoriai ir pedagogai. sime* matos nedidelis medi Mišių šv, ir vietinio klebono rius Kun, Antanas Civinas:
17. — Broliai: Skolininkais laime Imti krlkSfiionimls, remonijos iSkėlimo į antvys- Liepos 13 d, visa mokykla nis kryželis ir naujai supil pamokslo visi traukėme į kas išvažiuoja gydyties ul«
Jam nei "
esame ne ktlinui, idant pagal prigulėti prie dvasiškojo kupius dabartinio arehidie- tapo priimta Baltuose Na tas kapa*... Jau praskani- gelžkelio stotj traukiniu grjž steni įjosna.
kūno gyventumėme. Nos jei Kristaus kūno, Šventosios eeuijos valdytojo E. Pren- muose, kur prezidentas pa bėjo varpai, iSsiskirstė mi ti namon. Pakelėje dar ap redakcijos reikalus ves
gy vesite pagal kūno, numir katalikų Bažnyčios, naudo- dergasto. Tam tinkamą pa gyrė seseris už naudingą nia, nutilo vaitojimai ir liko lankėme AuSros Vartus ati dakri|os narys, p» Bronislo
to. Bet jei per Dvasią mt- ties neapkalnuojamomis ma mokslą pasakys Serantono darbą, kurį jos atlieka.
garbę
Panelei vas Htušiunas,
tik tas vienas naSlaitis ka duodami
larinsiite darbus ktoo, biV lonių versmėmis Šventuose vyskupas, Jo Malonybė M.
pas, o ant sukastų augStai Švenčiausiai. Oia į mus dar
KvietlŠkiS. Šiuo laiku mū
Kuu. Kaminskas sugrį gelsvų smėlių guli baltų van sykį kun. JCoMelis gražiai sų apylinkėje labai
gyvais. &es kurie tiktai Sakramentuose, būti AugS- J. Hoban.
žęs Shenandorin, organizuo deninių lelijų ir žalių eglai prakalbėjo ir palaiminęs iŠ- arklių kaina.
vedami Dievo Dvasia, Siausiojo tarnais,
Ūkini
tie yra atomu* Dievo, Nes ue- Yra tai turtai Dievo mums Kun. Struckua laikys primi ja naują parapija ir statys čių vainikai, tai paskutinie leido.
pataiąama nesipiginti.
cijas Plymouthe.
naują bažnyčią.
jįtnėte Dvasios vergijos vėlei pavesti. Kaip męs jais nau
ji dėkingumo ir prisirišimo
Žemaitkiemis (Ukm<
knt baimės, bet ėmėte paša dojomės t Ar sąžinė neisiuėženklai...
*~
įšventintas praeitą utarŪsai (Naumiesčio ap,).
ap.). Q'ai nedidelį mi<
linimo Drąsią už aftnų, per tiuėja mums, kad tuos ta niką kun. Simanas Ktruekus
Šiame kaine viena dievobai
Nemunaitis (Vilu. gub.),
turiu|is apio 200 gyventojų.
ą Saukiame; Abba (Tė- lentus, išminti ir tgytą moks laikys phiuasias šv. mtlias
minga naSlė Ona Mulei kai- Gegužio 19 d. iŠ Nemunaičio
m
Yra |atalikųi bažnyčia Sv.
. Nes ta pati Dvasia due^ lą apvertėme Bažnyfios į- Piymoutli^o lietuvių bažnytienė, laukdama Vyskupo laimingai iškeliavo procesi
Kazimiero, uždėtą 1568 nu
jihidijimo mūsų dvasiai, sakymų
iijuokimui,
jos Sioje ned^dienj liepos 80 d. pravažiuojant, padarė iškil
ja Vilniun ir 25 d, t. p, m. lai
jėaavįtų draugijos V i l n i j o
d esame Dievo sflnai^ O apeigų papeikimui, atskalų Drauge su kun. Struekum
minguosius vartus ii* viską mingai sugrįžo Nemunaitin,
ukšiai (Naumiesčio ap.). rektoriaus Gareijono Alo-i
• f a u n a i s ir tėvainiais: Te ir eveiįijų platinimui ir pa iSventinta Somntonv,o ka
gražiai išpuošė. Pravažiuo Kompanija Šiais metais bu Gerb, kun. Lenovičius pa buso ir naujai puikiai išmtt.*
k i n i a i s tiesa Dievo, o draug gyrimui, prastuolių panie tedroje vienas lenkas ir pen
damas Jo Malonybė sustojo vo gana skaitlinga, siekė *u- taisė špitoles, Iš vidurio ir ryta 3901 m. Dabar
Į k a i n i a i s Kristaus.
kinimui ir jųjų IStvirkini- ki airiai.
ties vaitais ir palaimino šei viršum 2000 žmonių. Keliai) lauki) gražiai išbaltino, už augsią ir raudona, it
i*į
muit Ar turtų ir sveikatos
myną,
ti buvo labai gera dėlto, jog dengė stogą ir padarė gon- jąs, i | a t raudonai ištepta. .
jį
m
Katalikai
Koreoje.
neiieikvojome nuodėmingu
!
kaitrią saulutę ant dangaus kas: taipogi pataisė kapiny
Kva»fąUJa, Imk XVI, 1 ~
Tofiaus miestelis išrodo
Kaunas.
19
birželio
Že
3806 m, Kcrooje buvo
gyvenimu; ar pavargėliui
no tvorą. Vistą tai padarė paprastai, Paprasti valątie*
buvo
pridengę
tuo
kartu
de
-jjfc Anuomet kalbėjo Je*u*
pagalbos neatsakėme; ar rot 26,000 katalikų, kurių dva maičių vyskupas Oirtautas besiai. Oras per visą kelionę klebonas savo lėšomis. Ačiū
oių irimai spingso savo ši*i^
Kbkintluiams savo: Buvo ne
paSventė
\
subtUakonus
siškais
reikalais
rūpinosi
du
kainose iSganymo neapalloibuvo nei šiltas nei Saitas. Gerb. klebonui už jo gerus dinisis stogais, tarp kurių ¥
įkuria žmogus turtingas, ku
Šiuos
Žemaičių
seminarijos
vyskupu
ir
deiimts
misijodoine; ar neatSalome Dievo
dar įlipi įlindę keli gražesni
Procesija ėjo per Alovę, darbus.
ls turėjo užveiadėtoįt, o tas
klierikus
j
Joną
Aųdnrą,
Sta
orių.
Tuojau
po
to
prasidėtarnavime; ar nepa
<5ia yra kapinynas, ku kaip t* klebonija, špitolė, alų
Daugus, DmismcnK Oničkį
nlslovn-Kdtiardą
Italtrlmą,
katatlių persekiojimas.
riame stovi vos rierias kre dė, pionopolls ir vis
'
agaifthrimą jo turtų. Ir pa me Jojo fttentų jin
Rūdiškę,
Vaką
ir
Vilniaus
Juozapate
Bardžių,
Povilą
Abudu
vjkkiipu
ir
soptyni
žius, pastatytas grapienės mažmožių sankrova...
tosą, ir tarė jam: Ką ar neapleidojne maldt>s, Die
vyskupo
dvarą,
kur
pasku
Gvaldą,
Antaną
Ignatavi
misijonoriui tapo nugalaby
Potockienės. Neseniai lau belnif miestelis gult gr«-;
M*
apie *«ve» *W# vo žodžio klausymo, ar nqtinę
naktj
maldininkai
turė
čių, Petrą KaSČiuką, Anice
kiant Vyskupo" pravažiuo Šioj tįietoj, nes čia benjb-kiėk;
k atskaitą iš tavo uivei** atsitolinome nuo Gyvenimo ti. Apie jų kankinybe pra
jo
labai
gerą
nakvynę,
ačiū
tą
Mefikauską,
iiatt^isą
Na
jant tasai kryčius gražiai iį^ i palftaię ~ Htlla ežeras, ta*!
jimo, nes užveisdėtoju jau Duonos, Sv8, Sakramento? dėta tyrinėti Ryme 1901 m.
už
duosnumą
dabartiniam
to
Statistika rodo, jog 1907 ką, Norbertą Pakalnj, l^ranpuošta ir padajryta iškilmin din^Aas Kirnė. O ten laukėj
į g a l ė s i būti. (r tarė užveia- Štai kur yra tikras eikvoji
dvaro
nuomininkui.
Klebo
eiSkų Stulginskį, Benediktą
gieji vartai. — Lepšių kai u ž n l e s t e l i o stovi mokyki*
m > j n a pats sau: Ką veik- mas ir gaišinimas Dievo m, Koreoje buvo 1 vyskupas,
nai
visų
tų
bažnyčių,
pro
46 prancūzai misijonoriai; Šveikauską, Jsidorių Tamomo žada būti mo
K r kad VieSpats raano atl- mums duotų dovanų.
ir reftinė, lyg visai atskirti A
kurias
ėjome,
maldininkus
44
Atiduok skaičių tavo už- t0 korėjiečių kunigų; 11 Saitj, } diakonus Petrą Lie
• K nuo manęs užvoizdėjinuo ąiiestelio..,
labai
iškilmingai
pasitikda
pą,
\
kunigus
Lionginą
InKalvarija
(Suvalkų
gub,).
kasti negaliu, elgetauti veizdėjim<K nes jau ilgiau no prancūzų vienuolių; 41 ko
Apylinkės gražios: tai \m
vo ir palydėdavo, Ypač gerą Aprašysiu' Tttbarauskų kai
čurą,
rėjietė
sesuo;
72
bernaičių
>buti nžveisdėtojužiuns. Žinau k* darysiu: galėsi
širdį keliauninkams parode mą, šitas kaimas yra nedi kai, p i miškeliai (tik ne pu
$
mokyklos
su
1,014
mokinių:
a atitolintą* mio urėdya- mi \ sako Viešpats evange
Vilnius. 16 Mrfelto atvyko Daugų, Oniškio ir Rudiškių delis, ale kiiik jame įvairu- šynėliai), baigiami naikintii
5
mergaifiių
mokyklos
su
busiu, kad priimtų mane lijoje. | kiekvieną ii mūsų tą
iŠ Peterburgo Vilniun svie klebonai, kurie kompaniją
I valfirus, netoli nuo mieste
mų,
tai
baui
ir
šlykštu
re261
mokine;
879
našia
iria
i,
o namui*. Suvadinęs ta- patį pasakys Viešpats; mir
tiškos valdžios pasiųstas vai pasitiko labai iškilmingai už
lio - I dvaras lietuvių valstia
Bcvoik
nėra
gėt
ir
girdei
atiduoti
auginimui
privati
ekvieną ii skolininkų čiai atėjus pasibaigs mūsų
dininkas padaryti revizijos kelių varstų nuo savo bažny
filų \jildomas, kuris kada tat
tokios
dienos,
kad
tarpe
ta
nėms
Šeimynoms;
2
aptieI savo, tarė pirmam uiveiadėjimns; prisieis tuo
vyskupo, konsistorijos ir ka čios ir taipogi iškilmingai
prig^ėjęs Rądsivilams,
barauskiečių
nebfltų
vaidų,
kos;
1
seminarija
su
22
pri
lak esi kaltas mano met apyskaitą išduoti U visų
pitulos raStiuėse. 16 birželio su gražiomis prakalbomis tą
galiais buvo valdomas j
barnių,
o
dažnai
Ir
peštynių.
rengiamaisiais
mokiniais
ir
jjiionui? O anas atsakė; Sim- mineių, žodžių ir darbų, Ne
reviaija prasidėjo vyskupo kompaniją lydėjo.
Labai Bylos čia paprastas daly vitų akademijos Vilniuje^
9
teologai^;
48
bažnyčios
ir
jtą kodžių alyvos.
Ir tarė tikėta ir baisi bus ta valan
rastinėje.
Žiūrima esą la gražiai pasitiko kompaniją
tai didžponių t Harikotdą!
kas,
buk
per
dieną
šitas
kai
koplyčios;
48
apskričiai;
jjam: Imk tavo užrašą, o da neteisingiems užveizdėbiausiai raštų apie perėjimą pakelyje šie sodžiai: EinoLopneinskas ir iBistromaą!
mas
turįs
po
3
ir
po
4
bylas.
931
parapija;
63,340
apkrikft
sėskis ir parašyk tojams! Ką jie atsakys už
iŠ stačiatikių į katalikus, rai ir DuSnionįs Nemunai
kuri^4 paskutynisiii ir perlei
To
viso
priežastimi,
sako
tytų
krikščionių
ir
5,503
ešimts. Potam tarė sugaišinimą brangaus laiko,
apie vyskupo susižinojimą čio par„ Alovės parapijoje yra tai, kad žmonės, gyvena do U Ituviams valstiečiams^
kateehumenai,
rengiami
: O tu kiek esi kaltas! duoto jiems dėl ižganymo, u
prie krikžto,
Dabar tapo su popiežiumi ir lenkiškai Pavartėnų sodžius irgi labai rėžuose. Tai-gl kaimui būti Žem,V pusiauderlinga,
ilfll
i tore: Šimtą saikų apversto ant pataikavimo,
graliai išpuoSė kelią. TaipXJi\ keleto verstų galimai
atidarytas naujas generali rašytų dokumentų.
nai reikia išeiti vienasėĮĮ|T*rc«qL Ir tarė jam:
Imk godulystės, ir pragaiities tie
pat kelias buvo ištaisytas
rasti keletą sodžių, kaip:
nis vikarijata* pietų Kodžiais,
Kurtavėnai. Nedėlioję 12 Klalmdėlėje Alovės parapi
įlavo užrašą,, o parašyk aš* marių savo sielų.
Kliepiai, Bundžiai, K
e.
birželio urnai mirė mūsų my joje, Rūkančių sodžiuje Dau
Tad, kaipo išmintingi už^dešimtis. Irpagyrt
(Kahavijo* giškisi, ValtflnalįAn
Omas ganytojas a. a. kun. gų par. mus pasitiko net už aps,). H žibnrio H dvau,u\jos i r k t . (lietuviški sod
eteisų užreisdėto- veizdėtojai tankiai daryki
os istori
me
apyskaitas
iž
dvasišky
j
u
klebonas Dominika* Šerei- kelių varstų.
nintingai padarė*
skyrius 28 birželio steigė p.> miestelio vardai!). K u r n ą
va, Nedėlio* rytą atlaike*
į e s sfluųs to svieto savo gi« saA*o reikalų; perkratinėkiPraeitai* metai* keliam puloriškas paskaitas. Pas bus lietuviški, kad-81*
Liepos 8 d. Bostone numi šv. misiąs, po sumai pasakė U j ^ } taipogi Vilniun pro Un kaitos pavyko gerai: susi veik visoje apylinkėje s
į painėje y m iSmintingesniais me savo mintis, žodžius ir
Į'^H sunūs Šviesybės. O as darbus. Jei iki 3iol buvome rė murkiaas iliarles J, de pamokslą. Timj po pamok*-laiškius, nieko čia ypatingo rinko arti trijų Rimtų klau ku nugirsti žmogų kalbantį
įnms siikau: Darykite sau aptdteidft imkime pavysd} ifi Bouthitlier-l'hauvigny am- lo pasijuto negerai ir nusttv- , l e matėme, o Šįmet čiapat sytojų. Matyt, jau žmonės ne lietuviškai, (trynas He*
Perniai jis jęs žado išgyveno iki 8-tos pamatėme gražią naują baž> suprato paskaitų
užveisdėtojo. žyje 54 metų.
svarba tuviiiJ kampelis.
prieteliuH is netiesos mamo- netalsttigojo
1
mos: kad, kada pavargsite, VloJpats jojo nepagiria už tapo užkviestas su paskaita vai. vakaro A. a. kun. Še-; n v tėlę ir apsigyvenusį prie nes šiemet kuo-ne tris nyk
Žinoma, yra nemaža, la»
Harvardo
universitete,
Pa
už iJmlntJ
reiva turėjo amžiau* 44 me- jai kunigą. Visų širdį* labai daugiau susirinko, negu por biau iš vyrų, mokančių len«
I* lorlimtų jiis \ amžiną gyveni^ apgavyste, bot
Nežiūrint į dvidešimt kiškai bei rusiškai. Yra Šia*
savo reikale,
sakvdamss, skaita taip patiko, kad jis tu*. Kurtavėnuos išbuvo V; m u jjj U K , 0 ! ftolmj mmų
v n , inai.
, »u).
kad sftnųs šio svieto giminė tapo užkviestas skaityti nuo metus, įtaisė naujus kapus, į o v a g atlaikė Mišias Sv. Aut kelių laipsnių karStj žmonės me miestelyje valsčiaus raš*
paskaito. tinė, kurią žadą perkelti ki*
•m
je savo yra išmintingesni už latines lekcijas apie Prati- kuriuos gražiu mūru baigė rytojaus t. y. gegužio 22 dį norom* klausi
i%
U2VEIZ suims Šviesybės, Mūsų svar eusijos istoriją imiversite- tverti.
8 vai. ryto pasiekėme Vib Daug mažino dienos tvanką, tan miestelin.
• w.
biausia reikalas yra jgyti te% Ohavigny a|>siė!nė, bet
Nors naujieji kapai dar niaus Šventenybę - Aušros vieta: kluonai iki pat kreiTOJAS.
Si parapija giminiuojaai i
*
pasakė,
kad
skaitys
ją*
ka
gu
papuošta*
Šakomis
ir
gė
rmr/ihaja
laime;
«lar\
kimr
<•••• '••••»
ar rittuojasi su šiais mieste*
neužbaigti, bet kadangi a. j Vartus.
Cm mus pasitiko
taliką
dvasioje.
ITmvuraiteI
tad sau prietelius i* uuum*
a. klebonas nekartą išreiškė kuo. Kordelis su puikia pra- lėmis, taip kn<l rodėsi, j o * liais (parapijomis): nuo ry*
ievas savo turtu* pave- nos neteisybės.
Ola turtai to vyriauąyH pristt»jo ant mVii mrą j i u t i j U u H f . pi»lai-;kalba,Musų vadovas kn. Ba
Bal stovi ne kluone, bet kur vė tų sui Alunta ir Balninkais,
llA-musi) glt>bai. M^s aname, yra pavadinti mamona ne to, NabaSnikas buvo karštasjdotn, tmlėl tą jo norą ir iš-ituška atlaikė šv. mišias pri
rie sioje, gražioje girioje, Sve nuo siaurės su KuricliMs,
lojo ui^ei*dėtojais: atei* lai teisybės ne dėlto, kad jhv katalikas ir kasdien
pildė. Džiakonas kun. Jaru- 1 Rtebuklingoa Panelės fivė. čių atvyko uetįik IŠ aplinki nuo fakarų su Kavarskit,
kuomet Jis mus pa- butų Wogi patjs savyje, het prie Kotnunijoa.
laitis pašventino, gavęs vys Per Mišias šv. giedojo gra nių parapijų, bet ir iš toli Vidi>^iais ir nuo pietų su
ątidin»ti apyskaitą is kad jie tankiai esti neteisin
kupo išvelijimą, kapus, ku žiai lietuviškai tas kom^ni- mesnių, kaip sntai Šumsku Uduikiais.
Lig apskričio
Universiteto
kurni
mokyto
fių, uivaitdėjimo.
Dėja» gai Jgyti, ar blogai Runandoriuos* pirmas musų dvasiš jo* giesmininkai. Nuo Auš «#tt,„*40»i atstovai. Visi gį- miesr^>tik 15 verstų | jrfet*
yra tokių kurie su ti, l>ar\ kime \k jų sau priekas ganytojas ir paguldyta. ina Vartų ėjome i Bernadinit rėjosi netik
paskaitomis. vaka dus, per Vidiškes,
vo turtus, iSeikvo- telius, lelpkime reikalnujaiiAI švietimas
Čia
Tapo sįtidftrytl pirmuti Išnešant iŠ namų jausmin bažnyčią; ten pabuvome 3 bfit ir gnižiu namo snairinki|feluiw i>avel
t, kad pavargsime. nlal Tusarmiai kursai; prir gai { mus prakalbėjo gerb valandas ir apėjome čia lnip« mui papuošimu. Kalvarijos
mala
r
o m*
kad nėr
VHAmii i katalikų universiteto Wa- kun. džiakonas, paskui tai snius. Apie 5 vai. popjietų žlburietis vin|al išreiškė pa~
apio tąs
lOunftone. Atvyko JK» mo- ny«oj kw,
auskas ir traukėme \ Kalvariją, kur dėką prelegantams Ir pasi-
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Artūro apgynime, padavė Martinaitis. Keliolikai duo
Beveik viąamo Naumies- jimo istorijoje. Jo Malonįfi
darbininkų Švietimo dirvoje turbflt, neuždrausta tik Že« dą dai*o visai jaunajai
karo ministeriui protestą ta pataisos.
ilio apskrityje valsėių suei- |bė* vyskupo Kftsparo kalba
maiėiams, nes lietuviško pa tųvai 1
Siamo kampely j o . . ,
priei valstybės apgynimo
.
gos nutarė uždaryti sventa- padarė į visus labai smagų
rašo nėra.
Smulkiosios
Liduokiai (Nidoki^(mi^ Miestelyje yra 4-klėsė mo Kvėdaina (Hes. apskr.). komisijos sumanymą, kad
™ , ° . ; dieniais kardemas; laikas bu įspūdį. Tau žodin atsakyda
draugijos.
Vilniaus
^\\
Ji
antros
\
trečiąją
dieną
yub. k o ^ t v tji ) m t ]mhvyū
teiis Kauno gub., Ukmer
ir L u k .
žvdu
nebeėmus
karinomemas kun. J. Tumas ir pa*
kykhu
mitetas
leido
įsisteigti
savi*
Sekminių
naktyje
mūsų
gės a|>,). Sykiu didelis dva
nėn. Protesto autoriai nuro
šiuose. laikžių parai)ijonįs, bnežė tat, kaip tai malonu
miestelyje
girtybės
dievaitis
tarpės
paskolos
draugijoms
ras, Yra katalikų bažnyčia
Limeikiai
(Ukmergės
dė*, kad beveik 3,000 žydų ka
y r. v lietuviams išgirsti iš sa
apie tai j>aga!vokit!
sučiupo
dar
vieną
sau
auką,
Dūkšte,
Vilniaus
apskr.
ir
u
Sv, Mykolo vardU, būk IttKi ap,). Limeikių kaimo vaiki
reivių žuvo, Rusiją gindami,
Viltis M , vo vyskupo tokį pagyrimą
*n. statyta dvarininko Kuri* nai Sekminėse sudėtiniais Atrado nebegyvą lovoje mū Mandžurijnje. Daugelis žy Molodeėnoje, Vileikos a]>
lietuvių veikėjui, malonu
rininką.
Žmonės
sako,
jog
"Teatro" leidėjas ir atsa- ypač dėlto, jog tai pirmą
ko Podoleduo. Dabar puiki, pinigais nusipirko sau alaus
dų kareivių gavę ir niedoOardinas. Slonimo apyaarį|
graži ir kaipo stovinti augs- ir degtinės, o merginos pri jisai nuo tėvo Kasimiem liūs. Taigi visai neteisingai
^ <olnaK
^ ^ ^ i^g redaktorius p. J, ka rtą tenka mums girdėti i*
toj vietoj -— labai toli mato nešė valgymų, ir prasidėjo Misijų visai buvo nustojęs butų, jei žydams butų atim doje ledai išmušė 600 dešim Strazdas prašo teatro mėgė savo vyresnybės tokiuos l o - !
ma, Jokios ėia mokyklos no- puota. Tuoj pakilo baisus gerti, bei dabar per šventes tos teisės pildyti visų pilie tinių javų ir 500 dešimtinių jų, jei kas turi kokį teatro džius. Kun, J, Tumas pa
pievų. Nuostoliai siekia šim veikalą — originalą ar verti
Ta iv norintieji mokytios va riksnrns-kliksmas.
dunde vėl užsitraukė alkoholio nuo čių pareigas. Panašų rastą
skaitė referatą apie jubilia
to
tūkstančių
rublių.
dų
ir
nuo
to
tvaiko
ant
am
ma arba žada veikti ~ kad to veikimą. Po to kalbėjo ir
liuoja kaipo J artimesnę Žo« sys, rodos, namai tuoj virs,
neseniai padavė žvdai tcvdvsiųstų "Teatro" Redakcijai skjutė pasveikinimus atsto
$ąui)tklouuo liaudies mokykMano nuomone, geriau bu žių apsvaigo, (lai prie to dar tojai, tarnavę rusų kariuo
Dovanos ui suėmimą. ML.
arba bent praneštų laiškeliu vą t. visų Kauno lietuvių drau
ar kitur. Žemė vidutinė, tų tuos pinigus sunaudojus prisidėjo ir kitokia liga, nes menėje.
2 , n rašo is Naumiesčio, Suv.
apie tai, Geistina butų, kad gijų ir iš kitur, "Saulės"
lonės dar nenuskurę vi* apšvietimui, o ne pravėri jau buvo nebejaunas žmo
gub., kad vyriausybė, nebe
gus.
Savitarpės Paskolos Ban galėdama sugauti pagarsė visi tie veikalai gulėtų "Te skyrių, P. Leono "t)ainoi"
sai. Kandasi ir čia dogtinės mui,
Šitas atsitikimas vra gy- kas. Birželio 4 d. buvo jstei- jusio Suvalkų pusėje plėši atro" redakeijoje, kaipo iu- va pdu atsiųstą telegramą,
mėgėjų* kaip iv kitose aplin"Šaltinis".
vu pamokinimu visiems ne giamasai antrosios Kauno ko Jono Liudžlaus apskelbė formaeijų biure, kad parei "Vilties" redaktoriaus Ą.
kinese paropijoso, tik afliu
>vuiv kad monopoliaus Vilnius. Uugpiuėio 15 d. išlaikantiems prižadų laike savitarpės paskolos Hankos visose Naumiesčio apskr. kalavus kam nors kokį vei Smetonos, prof, Volterio ir
narių susirinkimas. Išrinkta valsčių raštinėse ir mieste kalą, žinotų kokiomis sąly k, telegramas, 18 "Viltief"
miestelyj© nėra, kas Vilniuje atidaromi kursai Šventų Misijų padarytų.
juputj mažina girtUo- norintiems prisirengti j vals Pagiriai (Ukmer. aps). valdyba: pirmininkas p, Pe liuose, kad tam, kas suims gomis galima jį vaidinti, ir bu r<) nuvažiavę Kaunan,
traitis, nariai; pp, Banaitis,
kame gyvena autorius, jei kaipo jos atstovai, k
Siaus raštinių darbą. Kursai
vlmą.
J.
Liūdžiu,
skirianti
100
rb.
nustojome Urigalauskas; taryba: adv,
reikalinga butų jo leidimo, Komešis ir Liudas Gir „
tęsis 4 mėnesius. Klausyto Šiose dienose
dovanos.
Būdvietis
(Kalvarijos jams bus suteiktos visos ži felčerio Jodako Jono. Jis ne Sainajauekas, kun. Aliausnes to nežinant daug esti ji< dum pačjon mokyklos ati*
), ftltas bažnytkaimis vi- nios* reikalingos
stojan buvo didžia mokytas, bet bu kas, pp. Ciomnolonskis, <iaPanevėžys. Birželio 16 d. keblumo, ypač-gi sodžiuje. derigimo iškilmėn pavėla
malas, uos jame yra vos tiems valsčiau* rafttlnėn rai vo žmogus teisingas ir kiek raleviėius, J. Prapuolenis, vaikščiodamas po mugę len
Dėl įvairių reikalų prašo vai, "Vilties" vardu svei
JMttikrovėlės. Abi lietuvių tininkams.
Kad draugija kų patrijotas Zidoravičius kreiptis šino adresu: Vii*
Nuo gruodžio viename reikale suteikdavo Vokietaitis.
kino dar jubiliatą kun. J,
rankose.
1911 metų priims tiktai U- pirmąją pagelbą. Jei pats pradėtų veikti, [statais rei (sulenkėjęs kurpius lietu nius, 2-i Ponomarskij per. Tiimas. Išviso kalbų pasaky*
Žmonės džiaugiasi, turė- laikusius tam tikrą kvotimą. ko nežinodavo, tai patarda kia turėt kasoje 10,(KK) rub.
vis) ieškojo po mugę bajorų No. 14, b. 10, Jonas Strasdas. ta apie 30-tį,
labai gerą kunigėli J. Prašymai priimami kursų vo kreipties prie didesniųjų Tuos pinigus nariai pasiža
ir priėjęs "mano giminaitę, Salos (Ukm. pav.). Para*
|fokyklos namai, žiūrint
auską, kuris 8ia nonuits mitinėje: Vilnius, Didžioji gydytojų; patsai nei jokia dėjo greitu laiku sudėti.
sako: pasirąžyk, tamsta, po pijinis knygynas buvo gi SUbadon iš miesto, ištolo ui
darbuojasi Dievo gar- Poguiianka Ko. 14 b. 2t. Mo apgaule ir monijimu žmo
prašymu į vyskupą, kad męs, bet pragyveno du metu mirtos!. Pastatyti iš medžjo, į T'
Gaisrų
statistika.
Vil
pnonių labui.
kestis ui viso laiką 40 rub- nių neužsiimdavo.
mums, bajorams, butų sako ir mirė. Ku(*kurio žmonelės be| gražus ir dideli, ries Jfrj
niaus
gubernijoje
nuo
gegu
Matininkai jau
baigia
mi pamokslai kas šventadie labai gailestauja. Salose vie sioksnių ilgumo. Apsėjo jie
Mockava (Suvalkų gub,). lių.
žės
1
d.
iki
tfl
d.
gaisrų
buvę
skirstyti i vienasėdijas Pa
>ie Radsiškius šiemet praRadviliškis
(Šiaulių girių miestelio žemę. Paskui išviso 38; iš neatsargumo— nis lenkų kalba; si atsakė toje knygyno atsirado dabar 5,<)Į)0 rublių, surinktais vis
nesirašysianti. Tada Zidora degtinės pardavinėtojas, ku iš |Rukų. Mokykla bus
siausti rauples. Perniai pav.). Čionykštės, ypač vy
9,
dėl
blogų
krosnių
3,
ii
pa
neviena ii aplinkinių iv riškos jaunuomenės yra la- tuojaus ims skirstyti Oriniš- degimo—5, nuo perkūno—2 vičius nustebęs sako: kaip ris pripratina žmonos gir kl^Bė, bet tuo tarpu padary
nuvarė, o ypaft iš bai ištvirkusius. Čia dažnai kių sodžių. Kaip girdė ties, ir ift nežinomų priežasčių 19 tai gali būti? aS žinau ir pa- tuokliauti ir skatikus vilio« ta Jviena didelė, šviesi salė,
Pas mumis tai U- atsitinka užpuolimai ant ke žada eiti i vienasėdijas Čere Nustolių išviso 120.664 rub žįstų tamstą ir tamstos tė j"*
gsBnti sutalpyti apie 20tt
liai, Simonaniai, Kruoniai ir
velius, juk esate bajorai.
dirva, nes suaugę lto tuo ar kitokiuo tikslu,
valkų. . Atidengimo
Gudeliai. Leliūnų sodžius, liai.
Bet Si atsakė: męs Lietuvos
ės neina ėiepytis, tik padegimai, kločių išplėši
mokykla iš gatvės
jau anksčiaus iiėjęs į kolo
Stoluipinas pirkosi dva bajorai, o no Lenkijos ir
i dar kepina ir sa mai, baisus girtuokliavimai nijas, labai džiaugiasi, Čia
žiui papuošta žolynais
KUN.
M
rą,
"Gaz.
\Varš.
praneža,
man
lenkiški
pamokslai
ne
ko, kad užtenka vieną kart:) KU njiuStynėmis* Tų prasi- daugiausiai dabar pradėjo
nikais. Svečių prisirinko pIK
per gyvenimą Jsiolepyti.
nafsalė, ypač daug atvyko
žengimų kaltininkai ne vii •- ūkininkai laikyti po 3 kar kad ministerlų pirmininkas reikalingi. Zidoravičius pa8VHNT|
aižkino,
kad
jiems
prafiymą
(
kunigų, kadangi tą pa»if
| nas Smogus, bet keletas vy ves vietoje andai laikomųjų Stoluipinas vėl pirkosi dva
1
Pušalotas (Pauevėž. ap,).
rfišyti
įsakė
kai-kurie
Vil
di«afca vakarą turėjo prasi*
rų-*aWnkų,
susitarusiu i 10; bet ii tų 3 karvių turi rą Lietuvoje. Tai Beržėnai,
niaus kunigai. Gyrėsi buvę
P a yra vartotojų draugija
y *
Šiaulių
ap.,
senas
grafų
dėiį
Žemaičių
vyskupijos
ku
kuopą, vadinas, nedovvty pieno daug daugiau negu ii
[m
ir pas valdytoją kun. Miehal . Paminėjimas 25 metų dar
ir elgėtnamis, daugiau joČapskių
dvaras.
Tą
dvarą
nlfių rekolekcijos.
platina šioki toki draugija. anų 10; suprantama dėlko:
bavimosi
litfertUros
ir
moks
kevičių.
kio veikimo, Rodos, butų inAiiku, kad sulaikius jau* dabar karvės ne vargsta po norėjusi nupirkti viena dva
Po prakalbų ir pasyeikU
lo
dirvoje
Hun,
prof,
Ąlek*
ifaigentų: kunigai, mokytonuojjnoiif nuo ištvirkimo, plikganykles, ant vietos gau rininkų bendrovė, bet dvaj'o Pas mus lenkus galima sandro Dambrausko, sujung nimų prasidėjo visuotinai
jai, vaistininkas, raitinin
8ia turi veikti jaunimo drau na puikiausios žolės, ir tos savininkas buvo jai tuomet ant piritų suskaityti; sulen tas su atidengimu jo vardo) nepaprastas "Saulės" drau*
kai, vargonininkas — vi*i
gia* Todėl reikia subrusti nieks nenumindo, kaip kad praneięs dvaro neketinąs kėjusių kiek daugiau, ir tai mokyklos Vilijampolės 81a* gijos susirinkimas. Hrminjht
lietuviai; rodos, galima bu
» jie turi pusę gegužinių pa
ir Jsteigtt jaunimo draugiją, esti sodžiuoso, kur ant ga parduoti.
badoje, Kauno, birželio 31 d. kafo Panevėžio klebonįas
tų surengti kad ir vakarų*
maldų ir pusę pamaldų Šir pavyko, kai$ ir priderėjo, la ku|, Stakauskas, sekretort^
mažiau Uis prasižengimų ir nyklų užvaromi dideli gy
Ketaviškės,
Trakų
ap.
teatrų.,. bet lieka tik svajo
maiiau kalėjimuose savo vulių būriai. Vienasėdijose Dainos ir žaislai, tai tinka dies Jėzaus, ir kas antrą bai gražiai ir iškilmingai,
mi|buvo "Saulės" kursų ve*
ti. Mokslaoivių kad ir butų,
žemę dirbti daug lengviau ir miausias būdas žadinti su šventadienį 9 vai. turi pa Kauniečių
brolių žus.
sumanymas dė|as p. Vokietaits.
bet vakadjas praleidžia pas
J
patogiau, nes nereikia už lenkėjusiems lietuviams iŠ mokslą; per didesnius atlai pagerbti gerbiamąjį jubilia mu buvo
'
""
—
—
vyriausiai
a^ „
o savo kampelyje fteduva (Šiaulių ap.). Vie kelių varstų važinėti, bet
dus, Velykas, Kalėdas ir retautiiko
ndego.
tą pastatymu lietuvių mo ("H^ulės" namų pastatyflag
^ ^ ^ ^
o spindulio t tiniai Čigonai pavogė ii viskas dirbama ant vietos
kolekeijas ar visados sako
Kareivonių
sodžiuje,
mū
kyklos jo v^rdu -n pasirodo Kultine. "Saulės" pim
kraŠėių iiemet
ateina Prastavonių sodžiaus du ar- apie savo sodybas.
mi lenkiški pamokslai. Be
sų
parap.,
padedant
darbi— buvęs labui laimingas, Ir ka$ kun. Alšauskas pa
, e 100 egaempl., vienok kliu, bejodami pataikė tieniau, klebonaujant dar kun,
fiam klebonui gerb. kun,
svarbiausiai mūsų laikams ir ko|o susirinkiniul tų na««|
tamsybės dar užtenkamai. siai ant miesto naktygonių,
Liackava (Šiaul, apsr,\ Čeponui buvo susirinkęs jau Ohodoravičiui, lenkai tetu lietuvių reikalams Kauno sumanymo istoriją ir dabar
kolonijas Puialoto para- šio ėmė vaikyti čigonus. Ma Gegužio 28 d. vidurdienyje
rėjo vienas gegužines pa
nimas
pažaisti.
Susispietė
pats tinkatujtausiaB. Nesa tinį padėjimą. "Saulės"
iškiloto tik du kai tydami pavojų, čigonai me* perkūnija mirtinai užtrenkė
maldas, o daugiau nieko,
vieno
ūkininko
kieman
mer
kau jau apie tai, jog tokiuo draugija buvo prašiusi pa*
mai VildOnai, o šie- tė arklius ir *bėgo į miestą, lauke prie darbo jauną vai
Matyt, kaip visur, taip ir
gaičių,
bernų
ir
vaikų
dau
būdu kun, Al, Dambrauskai šalnos iš miesto, bot miesto
loto miestelis,
Į bet Uaktygoniai neperstojo kiną Juozą Žvingj 21 m. amgiau, kaip pusantro šimto, pas mus kaž kursto sulenkė susilaukė sau geriausio, nes tat^ba 12 balsų prioš 8 pa(Trakų ap.). vijęsi. Tada ėigonai uždegė liaus.
Padarytas didis ratas. Pa jusius kurpius ir kitokius gyvo paminklo. Bet tasai pa Šalnos nutarė neduoti, mat,
gale miesto našlės Brazą it i e- Mūsų vaikinai ir mergai šokta įvairių žaislių su dai ponus,
ųoklystė po truputi jau
minklas — Vilijampolės lie tioįns 12-kai vyrų dar "ne*
ksta, gaila tik kad laikraš- nės klojimėlj, manydami pa* tės eina tarnautų pas lat-* nomis. Jaunimui labai pati
tuvių mokykla — ne vien tik air|ci" esant "Saulės" dvau*
Lukšiai,
Naumiesčio
aps.,
. ,ų dar žmonės maža skaito. kilus gaisrui — išsprukti. vius, nežiūrėdami, jog lat ko. Kitą šventadieni jau ma Suv. gub. Lukšių bažnytkie- skelbs mnsų gerbiamojo ra gijį ir jie "nežinoję", ar
vijosi, pa viai moka iinaudoti savo tyt buvo apie pusantro iim4
šytojo vardą, bet bus drauge švitimą platinanti "Saulė"
Šviesą labai pradėjo platin Bet laimoi, kurio
mis
nuo
1907
m
apo
vėl
gir
1
samdininkus ir labai spau to jaunimo už sodžiaus, ant
ir aprūpintuoju gyviausiojo ar jką kitą, kaip išsitaisė vje»Ii
ti neseniai atvažiavęs klebo- žino ėigonus U nežiūrėdami
tuokliavimo
vieta,
nes
tais
džia prie darbo, algos ne ką
as Kajetonas Oeponas, gaisro, tuojaus pasisekė su daugiau už mūsiškius ūki [pievelės sukant ratas ir dai metais išnaujo vietinių gy lietuvių reikalo Kauno — nn| iš jųjų. Kad ir savo
nouit^uo labai džiaugiasi. gauti piktadarius, ii kurių ninkus moka. Be to pas juos nuojant. Ir sulenkėjusiems ventojų rūpesčiu atidaryta nešdamas Šviesą lietuvių nilų tuo tarpu nedaug t
seniams, ir tiems patinka. čia karčiama, kuri prieš tai kalboje lietuvių vaikams rė^ama, "Saulės" valdyba,;
h birželio buvo vietinėje vienas prisipažino, kad tik
lietuviams prisieina pritirti 11 To dobra", esą "troka poSlabadoje, trauks juos po pasiskolinusi kiek jai uote*
bažnyčioje pirmoji vaikų iv, imi jis padegęs klojimą. Či
trejetą
metų
buvo
uždaryta.
Įvairių nepatogumų dėlei baviąsia, a potam i spaė'\
k<*į pirko už pusšešto, ar
unija. Ligžiol kietaviš- gonai visi tr|s areituoti,
Nuo
to
laiko
girtuokliavi
draug
iŠ
lenkinimo
vilnių
ir
' dar nebuvo matę, kad —* Vietinis Bovaro malū kalbos nežinojimu, tikėjimo Sodžiuose Giraitėje, Benojo mas ir peštynės Lukftių baž- než į tėvifikjės krantą. Kau šeįus tūkstančius- rublių
Latvijoje mūsų je Ketaviikėje ir t.t., kur
be ?oik dešimtinę žemės ift
ngai ir gražiai nas sparnais užmušė tenpat skirtumo.
nytkiemyj tai paprastas da nas, kaip ir visi Lietuvos
mergaitės ir bernai dažnai tik mėginta žaisti ir dainuo
ų vaikai vedami prie dirbusi jauną vaiką.
lykas veik kiekvieną Šventa miestai, nori; lietuvybė ir ge adt. Railos Žaliajam Kalne.
— Prastavonių sodžiaus ižtvlrksta.
ti, visur didis įspudys pada dieni. Birželio 25 d. (n. *U rokai jau ten pašokėjusi, vis Tonai tai ir bus statomi i
"Vienybė." ryta. Visur jaunimo norima
tris vaikinai pavogė uk, Si
dar tebėra lenkybės veisėju "Haulės" namai. Vieta la m
Lukšių
bažnytkiemyj
V.
JėTai vienintelis monaičio dvi bačkas alaus ir
kuodaugiausiai išmokti žais saus Širdies atlaidai. Susi mūsų Lietuvoje, ir lietuvių ba j graži, kalno pafiialtyįje,
Botagus
atėmė.
Vilniaus
miestelis,
gulįs sviestą ii jaujos, bet varg
ti ir dainuoti, o iimokę šven rinko daug žmonių. Girty vaikams čia didžiausias pa ir faamai bus matyti toli.
policmeisterio
įsakymu
ši
$<iros, Miestelis iš vie- šams nepasisekė: tuojaus
Įš Vilijampolės susirin i:;
tadieniais duoda gerą — Šo bės Jstaigos buvo pilnos vojus susilenkinti, ištautėti.
trečiadienį
miesto
gatvėse
mos pusės apsiaustas jūra, išsiaiškinus, tapo policijos
1
ka ir žaidžia.
Lietuvių mokyklos tat turi k t i e j i nuėjo seminarijon,
JM»lieistai
atiminėję
ii
visų
"svečių
*,
Girtavimas
pasi
Ii kitos gi amžinai žaliuo suimti ir pasodinti ialtojon.
su tuo pavojum kovoti. Vi kitr buvo pagaminti pietus
vežėjų
botagus.
Toliau
bus
baigė
tuo,
kad
tris
Zyplių
jančiu pušynu. Pužyne stovi Oalop tas visa apsiėjo i ke
Žemaičių vyskupijos ku
lijampolės Slabada, kaipo — jubiliejaus minėjimo fl
dvaro
bernai
*
M
Š
meilės"
uŽdraudžiama
važiuoti
mies
Birutės kalnas. Ant kalni, liasdešimt rublių; o kiek
nigų permainos. Kun. Baninulė iŠ Lipkių kaimo Anta- nuošaliausiai stovinti mies iu la s. Į pietus susirinko
tan
su
botagais.
vietoje senovės pagonų au- dabar gėdos I Du ii vagilių
dziulis, Anykseių kamend.,
m
to dalis ir, reikia pridėti, i l|oki Šimtą žmonių, k
naičiuką,
siuvėją,
neseniai
koplytėlė, Biru* net ūkininkaičiai.
ir
kun.
Braknys,
Bėdos
ka
Plaukantis
restoranas.
skurdingiausia ir labiausia ir svietiškių, Čia dar kartą
sugrįžusį
iš
Amerikos
žmo
tė všjdįnama, Prie-pat Biru
Andai tam tikra komisija mend., perkelti kits kito vie gų, kurio suvis nepažino, apleista, ypač reikalinga bu sveikinta gerbiamąjį jubilįa
Balbieriškis (8uv. gub), žiurėjo
tės kalno stovi grapo Tiške
naujai pastatyti) ton.
tą, Kalbėjo kun. A Išausta^
vo
tokios
mokyklos.
Muftė,
manydami,
kad
jisai
Paskutine
Devintinio
dieną
vičiaus namai.
Palangoje
garlaivį-restorane, kuris ža
seminarijoje. jų priešininkas. Be jo, ge Jubiliejaus iškilmes prasi kaipo "Saulės" pirminin
yra daug vasarnamių ir jo* buvo miesto jaunimo miiios. dąs plaukyti, tarp Vilniaus Šėmaičių
dėjo iš ryto mokyklos pa kus, kun. J. Tumas, kun. P.
rokai
apkūlė
dar
jo
brolį,
Birželio
U
ir
13
d.
išlaikė
Susirinkusieji
pasimeldė
i
roee maudyklos. Palangišir Pospieikos, Komisija pa egtįimiuus ir tapo priimti supiaustė jam galvą ir veidą. šventimu. Šventintu atvyko Kemėšis "Vilties"
kiams reikėtų turėti bažny V. Dievą. Tiktai gaila, kad sikvietė ii gatvės garlaiviu
mokytojas p. Jokuba
pats
Jo
Malonybė
Žemaičių
Pamatę,
kad
tai
visai
ne
tas
2emaiėių
seminarijon
iie
neužmiršta
ir
girtuoklystės
čioje geras ehoras, tuo tarpu
200 žmonių, bet garlaivis nė jauikai^iai: Andrius Malti Žmogus, kurį ketino sumuš Vyskupas Kasparas Cirtau L-ūdas Gira (eilėmis) irk. [ i
dievaičiui aukas sudėti: su nepasvires. Komisija pasa
i;į
gi giedama visai menkai.
Pačiam
jubiliatui
patarui|
Palangoje, kur lenkus ga- sėję l namus, gėrė ištisa kiusi, jokių kliuėių neatran nis, Jonas Buldanis, Leo ti ~~ užmušę išsigando* ir tas, PalVeiitinęs mokyklos nutarta sutaisyti ir nusiusti
na butų ant piritų suskai- dieną vaikinai su mergino danti, kad tasai restoranas nas Virkutis, Antanas JJo- norėjo atgaivinti, tatai pylė sienas, Jo Malonybė pirmas pasveikinimo telegramą #Whj i
lenkiškųmo žymė, mis Ištustino jie nemažai pradėtu plaukyti. Taigi ne n»mskis. Petras Lukaftiunas, skrybėlėmis ant galvos jam ir prakalbėjo lietuviškai, mės dulkių' ir 'DievaMH*1
vandenį, bet nabagėlis jau nurodęs, kaip jam yra malo
visur su lenki*- lnmkų alaus, nors daugelis trukus turėsime Vilniuje Albertas Piebalgis, Petras neatgijo.
autorei, lenkų rašytojai Ma*
Visą
tą
nu
šventinti
mokyklą,
kuri
Į
Rauda
Steil,
Jonas
Stepo
t i gra priguli prie bažnyčios
n i BadseviSaitei, kuri Ulpį
naują to
nešiosianti ^ardą kun,
naitis, J uotas Tuma vi e i us. kaltininkai išbėgiojo,
pu| šiemetai šveneia savo
tam
patjs
pasidavė
į
po
sandro
0JV
prasidėjo
usio telaturosd
]$lniuj«
atsargos
karrf^
Įį|i
Balbifh
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Lietuvių
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tas pulfcan): Gimimo buvo iš darbininkų, mokančių tą Persijoje. Tečiau Šachui bu teisingai su savo jmvaldi Kurdai nori išeiti iš šeikų
Sutartis su
vo leista važinėti kur jis no niais. Tokioje viešpatijoje j vergijos. Žodžiu, visi skun Praeitų subatų,
Vyiatuių parn Suvalkų gub. amatą.
Nariai mūsų kuopos S. L. rėjo ir daryti kas jam pati kaip Turkija, kur gyvena džiasi, ir bendri vargai vie d., S iv. Valstijų senatasjJH
R. K. A. galvoja, kaip Čia ko. Neseniai jisai gyveno krūvoje įvairių tautų ir įvai- nija supludytos pirm kiek durnu fiti balsų prieš 27
EDWARDSVILLE, PA.
AVILKKH-BAUHK, PA. (iškilmingiau pasitikus dele Badene netoli nuo Vienos rtų tikėjimų žmones, vyriau-;laiko vienos ir tos pačios ša- tvirtino sutarti su Ka:
gatus 27 seimo ateinančia Liepos i? d. išvažiavo į Ma sybė privalo būtinai pažinti į lies gyventojus. Jau arme* tokioje formoje, kokioje jis
3 d* liepos, pasimirė fliun Angliakasių
kontraktas vasara.
rienbadą neva gydytis — giliai atskirų tautų ir atski-Įnai pradeda talkyties su kur atėjo iš žemesniojo busto.
įietuvis Stanislovas Tamu įsu kompanijomis išsibaigia
Bostonietis. bet vieton Marienlmdo atsi rų tikėjimų reikalus ir taii daiš. Tuo tarpu maskoliai, VISOH pataisos tapo atmes^iį
lis, 46 metų amžiaus. Volio kovo 31 d. 1912 m. Visą pe
dūrė Persijoje. Pasikėsini- kyties prie tų reikalų. Tuo j norėdami. kad jaunatur- tos. prezidentas Taft pasl-^
jais paėjo iŠ Kauno gub,, reitą savaitę angliakasių
mas atgauti sostą buvusiam Į tarpu jaunaturkių valdžia j kiai turėtų amžinai ka no-rašė po nauju {statymu pra
Šiaulių pavieto, Joniškėa unijos atstovai mūsų mieste
saehui atsiris $82,500 kas-jlaikosi tos pačios politikos, j rints veikti, nenustoja kurs- eitą iorodą. Kanados pai>;
par. ir to pat miestelio, Ame laikė savo konferenciją. Po
met, nes nebegaus t»>s mc kokia viešpatavo prie nu- te Anatolijos gyventojų liam^ntas be abejonės stul
rikoje pragyveno apio 22 ilgų svarstymų vienminčiai
mesto nuo sosto sultono Ab- prieš vyriausybę. Jeigu tat tartj 4r-gi patvirtins, Tokhli
tinės pensijos.
motus, Atvykęs i3 Lietuvos tapo priimtos sekančios re
dul Ilamido.
turkai, susivieniję su kur būdu dar šj rudeni reikalln
I Carbondale, Pa„ dirbo ang- zoliucijos: reikalauti: 1) 8
Paimkie santykius tarp dais ir armėnais, pakeltų giaunieji žmonių prag
liakasykloje, po tam persi- valandų dienos darbo; 2) 8UVJKNTTOKIOS VA1.S Teherano medlliss'as(parįjiamentas), patvirtino vienu krikščionių ir mahometonų | maištų, tai valdžiai butų mui daiktai galės vail, „ „
kėlęs į Kd\vardsvillv, pasi lygaus visioms mokesčio; 8)
TUOS,
sunku ji numalšinti.
balsu valdžios sumanytųjj I Malesniojoje Azijoje,
iš vienos šalies į kitų be jo*
pažino -su visiems gerai- ži pilno pripažinimo angPinn
Antra
vertus,
Albanijoje
trisdešimts met g
kių Mtivaržymų. Numestas;
nomu lietuviu Selvestru glalkasių unijos 4) tin Yra viltis, jog savytarpė apskelbimų karės stovui Per!
Paukšė tu* paa kur| gavo dar- kamesnio skriaudų atly sutartis tarp Suv. Valstijų sijoje. Valdžia išsiuntė tūks armėnai tenai sugyvendavo ir Makedonijoje kjla mais muitas nuo: sviesto, kiauši*:
krautuvėje kaipo parda- ginimo, negu iki šiolei da ir Kanados bus pervaryta tantį reguliariuių ir kelis kuogražiausiai su savo kai tai dėl tokių pat priežasfiių. nių, bulvių, žuvų, obuolių,;
as (klerką) prie valgomų roma; 5) kad UŽ išimtąsias kongrese pradžioje ateinan šimtus savanorių kareivių mynais, Mahometo tikėji Ir cia viešpatauja nesupra pomidorų, svogūnų, bastu*
suimti arba bent išvaryti mo išpažintojais. Bet ma timas vietinių reikalų, pris flių, moreJių, vištų, ruky
tų, B> kokio laiko nusi* anglis mokėtų ne sulig sai čio mėnesio.
o smuklę (saliunų), ku ko, bet sulig svaro.
Karės ministeris Stimson, laukan buvusį šaehų Moha- žiau—daugiau nuo 30 metų paudimas, tvirkinimas. Jau dos mėsos, malkų popie
gražus santykiai pasigadino. naturkių gubernatoriai, jau "daryti ir kitokių daiktų. Ant)
iki mirsiant. A* Šiuotarpu
angliakasių generalinio Stabo viršinin nuned'ų Ali. Nors tat tiesa,
Stanialoyns Tamulis bu- unija silpnai laikosi: dides kas Wood, geneliai Orovv* kad persams nusibodo par* Pagadino juos Hamid'as. ni dar vyrųi| nemokantis tų visų daiktų budavaulftl
doras Žmogus ir geras lie- nė dalis darbininkų nepri der ir Ed\vards atsilankys Uamentas, tečiau nėra vil •lis paleido po Azijų kursty vietinių kalbų, nešino, kų damas muitas, pav,, ant
uvis ir katalikas, Prie lie- guli, Jei unija nesuatiprės, Havanoje netolimoje ateity ties, kad Mohainmed Ali su tojus, kurie pradėjo skelbti* daryti, kad apmalšinus gy bulvių 25 centai už bu^el
^ pwapijo8 priklausė tai kompanijos nepaisys sta je. Dėl tos priežasties Kubo grįžtų ant sosto, kol 1,200 buk armėnai norį sutverti ventojus. Albaįai ir makedo ant pomidorų S!6 centai
Į) pat atsiskyrimo lietuvių tomųjų reikalavimų. Jeigu je kilo baimė, kad Suv. buehtiarių, kurie dabar yra savųjų karaliją, tai-gi esų na i skundžiasi, kad valdžia bušel}, ir t.t.
^^^^^H^
lenkų Plymouth'o, kur nspriguli i darbininkų uni Valst. nori vėl Įsikišti į Ku Teherane, pasiliks ištikimi maištininkai, sultono neprie nori padaryti juos mahome
u buvo geras tėvynai* ją* tuojaus įsirašyk. Vieny bos naminius reikalus ir už dabartinei valdžiai. Moha toliai. Iš antros pusės, Ru tonais ir turkais, vadinasi, Angliakasių reikalavimai, j
nis kum Burba, Velionis tu- bėje—galybė; per uniją lai dėti ant jos savo protekto inmed Ali turi už save šaeh- sija ir-gi kurstė armėnus kad bando atimti nuo jų Al einančiais metais pasl*!
iHjo ir gabalų Žemės (lotą) mėjimas!
ratų. Bet užsienio dalykų sevanus ir turkomanus, bet prie revoliucijos ir šelpė net krikščionių tikėjimų ir iš- baig^ trimetė sutartis ki^tųN
tipirkęs Plymouth'o kaministeris Kuox liepė Suv. jie vargiai kels ginklus už pinigiškai revoliucijonistų tautiuti. Ne vienas jųjų jų auglių darbininkų su kond
8it
subatą
atsibus
parapi
knv ir tapo palaido*
Valst. pasiuntiniui Kuboje senųjį šaehų svetimose pro- komitetus. Rezultate turkai skundžiasi, l^ajd tapo išmes panijbmis. Taigi angliškai 1
os rytų, kada bu* jos pikpikas gražiame pušy apskelbti valdiškai, jog ka vineijose. Pats Sipahdaras, ir kurdai pradėjo užpuldi tas iš savo tėviškės, by tik sių itįilja jau pradeda rong*
laidojimo diena, 9 liopos nėlyje ties lenkų kapinėmis. rės ministerio atsilankymas kurs dabar yra Persijos pre- nėti ant armėnų, deginti jų užleidus vietų kokiam tur ties MG naujos sutarties,
valandų vyte draugijos Pereitą nedėldioni nutar Havanoje neturi jokių poli mieru, sako, nori sugrųžini namus, plėšyti jų turtus, kui, atėjusiam iž Bosnijos, Praeitų savaitę atsiliko WttH
Antano Ir 8v. liktoriaus ta pirkti nauji vargonai už tiškų siekių, jog Stimson su mo senosios valdžios.
vogti jų dukteris, ir t.t. Iš to arba totoriuj pabėgusiam iš kė8-l|arrc pirmojo disįriktol
inko paskutini patarna- penkis ar šešis tūkstančius kitais atvažiuos tiktai pa
ahgliakasių suvažiavimai
Maskoliai džiaugiasi iš iš kilo "armėnų klausimas*', Rusijos,
Ir
tuo
pačiu
lygiu
sudėjo
i%i atiduot savo draugui,
žiūrėti "ItfaineV\ kuri da tremtojo šacho sugrįžimo. kurs dar* taip neseniai erzi Jaunaturkių politikos už N u t i ^ pareikalauti nuo
$183.00.
Wilkesbarie81ai
toli
e kurių nabašnikaa pribar traukia iš po Vandens Peterburgo dienraščiai tvir no visų civilizuotų pasaulį. daviniu yra j f'pamaSėli su- kompanijų sekančių daiktų*
pralenks
visas
aplinkines
Jslansė, Jos palydėjo i Kings
tina, kad šachas yra priža Bet nuožmus sultonas neuž turkinti neturkus ir nemo- 1. iKad darbihinkal ue«i
armijos
inžinieriai.
Armijos
iom baiiįv^ių, kur po iv. ml- lietuviškas parapijas.
dėjęs atiduoti liiuujai kele miršo nei savo vienatikių —
dii»b^ daugiau, kaip 8 va
Panedėlyje pasimirė Sta viršininkams, .suprantamas tu provincijų. HNovoje A're- turkų ir kurdų; ir juos pra hamotonuš".
jkun. įjudirka graudų pa
'WM
Bet tokia politika nestovi landas ant dienos.
nislovas Aeius, 31 m. atn- daiktas, rupi patirti, kaip
M
talą pasakė, o 18 ten vėl žiaus; gimęs Jeadnos mies- jųjų pavaldiniai atlieka sa mia pataria valdžiai pasi dėjo spausti. Hamid'as am ant tvirtų papędžių nes kaip 2. j^ad unija įutų p
•
. dėjo i Plyrooutb'o bai- te|yįe Trakų pav„ Vilniaus vo priedermes. Stimson su naudoti proga ir paimti visų žinai buvo reikalingas pini gįlima sutui'kinti graikus, tinta) valdiškai.
f
įySių kur po pamaldų kun, gub. Moteris ir kūdikis liko Wood*u ir kitais išplaukė iš šiaurės Pei'sijos dalj. liuk gų, todėl užkrovė ant savo bulgarus, annėnus, arabus 3. JCad už
^ ^ ^ ^ ^
Šaulinskas palydėjo net iki našlaičiais. Palaidotas lie Cristobal Ho
skraiduoliu kaip Imv^, maskoliai mobi pavaldinių augštas mokes ir kitokius, Turkijos paval butų ^mokoma vienodai.
&apų, Tapo palaidotas, kai- pos 26 d.
"North Carolina" \ Ponee, lizuoja aionijų Tiflise ir ren tis, nors pavaldiniai, pav. dinius, kurie stovi eiviliaa* 4. kad butų atrastas ge^
geras katalikas salia sa- ASiU IMovui, šių vasarų Porto Rieoje, ksd apžiurė giasi siųsti jų į Assorbaijanų. turkai ir kurdai, ir lengves cijoje daug augšėiau už tur resniį taikymo budai, te*
mylimų sūnaus ir duk* nors dideli karščiai, bet kū jus tų salų; iš ten plauks j Vokietija, esų, nesipriešįs nių negalėjo pakelti. Kilo kus? Čia tai ir suklumpa jau kaip dabar.
protestai, kurių teėiau val ha turkių drųal, bet neromi 5. Kad butų mok
, A, A. Tamulis vedė sau dikiai taip nemiršta, kaip Santo Domingo pamatyti, maskolių užmačioms.
džia neikiek nepaisė. Tuo Ir nebaisinga politika. Sa tonų, o ne nuo kairų,
fiotori po tėvais Petronę kitais metais.
[kaip ten yra mokamos sko
met turkai Ir kurdai, nors kysime, kad turkai pradės 6. Kad mokestis butų pa*
dabar liustauėių
los, kurių išmokėjimas ran
IJviru
*Fę*mm*r+*
jiems buvo leista užmuši varu turkinti krikŠjSlonls ir keltos tiek, kiek nutars atei itl
viom sūneliais, Rtndasi Suv. Valst. globoje; iš KO NORI VOKUSIAI.
nėtl ir plėšti armėnus, pra kitus neturkua, ar-gi Euro n a n t į visų trijų distrUtt^
it Aleksandra, To
ten
plauks
\
Havanų,
iŠ
kur
SO, BOSTON, MASS.
Žinovai neabejoja, jog ga dėjo garsiai skųstles ant ne pos viešpatijos pavelys tai suva|iavimas,
tronn Jani lengva Žemelė!
grJS i Hampton Roads.
lų gale vokiečiai išeis iš pakeliamos naštos. Prasidė darytif Juk U» šioje valan
Norintis k* daugiau suži Pus mus įmonėlės džiau Suv. Valstijos daro sutar
Agadir'o ir išsižadės Sus'o jo išeivybė svetur: armėnai doje už Albaniją, karė ore Miškų Gaisrai Šiaurės
giasi
susilaukę
vėsesnio
oro.
\
ti
su
Anglija
ir
Praneuaija,
not, teiksitės kreipties pas
rikoje.
Taippat lietuviai pradeda kad nekelti karių, bet visus provincijos, nes Anglija jo plaukė | Suvienytųsias Vals kybo!
Kabainiko švogeri
kiu būdu neprileis vokie tijas, o turkai rado prastes Be to, konstitucija Turki Kanadoje, Mainė iv
darbuoties,
ypatingai
kata*
savytarpius
nesusipratimus
Pranę Burbą,
likai — katalikiškos drau užbaigti trečiųjų teismu. Su čiams turėti tvirtovės ant nius darbus Turkijos poe joje nieko lįąujo nepadarė, gaii'0 daug pragaišties pri
j;
454—4B6Main st.,
\
gijos. Štai 0 liepos, per susi Anglija tarybos beveik pa kelio į Pietų Afrika, Pietų tuose,
neišgydė senų žaizdų, nrilm- dirba miškų gaisrai. Kan*4
Edwardsviilo, Pa,
rinkime d-jos ftv. Kazimie baigtos; neužilgo bus pa Ameriką ir Panamos kana Tokiu būdu derlingi Ma ramino skaudėjimų. Jauna* doje visas Por<mplne ka*
ro, Jonas Jarofcoviče padą* baigtos ir su Praneusija. lų. Bet vokiečiai neis iš nau žesniosios Azijos laukai pra turkiai — tie ^atjs, kurie gi- sykių apskritys sUdogėi
vė savo įnešimų apie reika Nėra abejonės, kad. sutartįs jos policijos. Reiks jiems dėjo tuštinties, Pasinaudojo riasi savo a^Svietimu, pa MieHteilais Coebvane, Soutį
MTOTON, PA.
lingumų teatrališkos—kata bus patvirtintos senato. Vo kuonorints atmokėti. Kaip tuo kurdų ponai ir Šeikai ir, žanga ir kitokiais civilizuo Pore.įipino ir Pottsville iu<
choras rengia- likiškos kuopos. Susirinki kietija ir Japonija taip-pat rodosi, tų atmokėj imą pa pasišaukę pagelbon Ha- tų Žmonių privalumais — ne vo liepsnose drauge su Se*
i1
•
raldintt "Katriute". Vai- mas vienbalsiai priėmė tų nori pradėti tarybas. Ar ne dalys Ispanija drauge su mid'o valdininkus, užgrobė turi jokio taktingumo, atsi šioli los kasyklų triobeslais,
ia atsiliks parapijM įnešimų ir paskyrė ulines* bus tat tik pradlia visutinos Prancūzija savo kitomis val armėnų apleistas žemes, iš- žymi pataikavimu saviem- Keli į Šimtai vyrų, moteriyi
dybomis. Mat vidurio Afri gaudami da-gi dokumentus, siems, davinėjimu jiems ge ir vi|kų pabėgo nuo ugnieN
ilflienio vakare, 80 gimui naujos teatrališkos ramybės!
koje Vokietija turi koloniją, jog žemės pridera niekam riaušių
(nepotizmas) ant Jtero ir apie 800 priore i *
i8io. Bevaidinant kuopos $5*00, Čion gyvuoja
Kamerūnu vadinamų. Prieš kitam, kaip tik jiems vie ir nesutikimais tarp savęs. vandfenyje, Kiti pasislįp*
bus ir giedojimai ir Šokiai: jau nuo seniau viena toatra*
tų kolonijų guli sala Fernan niems. Po to atėjo konstitu Juk pulkininkas Sadik Bey kasyklų šaftųos^ bet ir te-t
\firvflTtrn
"aguonėle", "suktinis" ir liska kuopa, bet ji stato vei*
do Po, pridoranti Ispanijai. cija ir jaunaturkių valdžia. tveria naujų politifikų par nai pulpai užsidegė ir už*
i
. Laukiama t& dieną avociu kalus, užgaunančius katali
kiškų dvasia t, y. stato vei* Pasibaigus
revoliucijai 1 pietus nuo Kamerūno Is Armėnai pradėjo grfžti tuks tijų, visai priešingų jauna dusilo apie 90 asmenų, Viso
is apiinkmiu.
kalus įžeidžiaiuMus mūsų prieš Diaa'ų, kilo naujos bė panija turi dar kitų diktokų tanėiais j savo tėviškę, tikė turkių u Vienybės ir Pažan žuvoįapie iOO žmonių, Tarp
sklypų žemės vadinamų (lui- damiesi, kad jiems bus su- gos KomitetuiM (tas komite žuvujiųjų randasi West
Ateinanti nedėMieni, lie- brangų kataiikilkų tikėji* dos. Maderos palaikytojams,
nea. Aplink Ouinea ir toli į grųžintos užgrobtos žemės ir tas ir yra tikru dabartiniu Domfe Mine užvaisda Robert !:
mą.
taip
vadinusiemsiem8
ma80 d., Vietinėje lietuvių
rytus tęsiasi prancūzų Kon kad toliau jie bus apsaugoti
Wei^s ir jo pati, kaplt
yėinje bus tik vienos Tuo atsirado darbštus tau deristams prisiėjo padėti go. Štai Vokietija nori pasi nuo užpuolimų, užmušinėjl- Turkijos valdovu)!
^
tie?lai, ypatingai p. Manelis, ginklus, bet daugelyje vietų
Haniįtlon
ir
Dunbar.
Žodžiu, Turkijoje verda,
Įrriiios (pusiau devintą !!•
imti
Fernando
Po,
Ouineų
ir
mų
ir
kitokių
neteisybių.
Jis
suorganizavo
kuopę,
ku*
gaišties padaryta tarp trijų
jie atsisakė tatai padaryti.
verda
ir
gal
ilgai
dar
virs
.
to), nes klebonas važiuos
savo susirinkimo 20 Kilo muStynės tarp made- visų Kongos trikampį, kurio Armėnai apsigavo savo
ir koturių milijoųų dolerių
nnotįtVų \ kum Struc- ri 6laikė
pietų
linija
butų
didelė
Ogoviltyje.
Turkai, apsun
08 p
1
ristų
ir
federalų,
kaip,
pav
Daugybė
1
^
P
*
^^P*^
^*
moky•
M
I
M lehigane siautė ga
įytodoljaj
vės
upė.
kinti
didelėmis
mokesi šioirę nuo Bay Oitįv i
pittstonMių ir aplinkinių ties (leno va it v* Prie kuopos Puebloje. TJŽ tųs muštynes Tokiu būdu vokiečiai už timis, tikėjosi kad nau
iki Nheboygan'ui, Oseoda ii
lietuvių rengiasi važiuoti tą prisirašė taiposgi ir Jonas Madero apkaltino preziden leis Moroko prancūzams su ja valdžia palengvins mo
Au J§able pavirto pelėnais^
dienų \ Plymouthų, nes vys* Jaroleviile, kuris keli metai tų de la Barra. Tlcamltnto ka ispanais ir gaus didelius plo kestis. Ir jie apsigavo. Pa
Žmo$<« gelbėta garlaiviai^
mĄm yra pažadėjęs kun. atgal atsižymėjo seenoja sa rės ministeris Ir jo padėjėjas tus žemės kitoje vietoje. vargę kurdai — žemdirbiai
atsisakė nuo vietos.
ir gc|eiinkeliais. Nuostoli^
ifeuekų duoti Pittatono pa- vo gabumu.
ir
piemenjs
—
tikėjosi,
kad
Anglija
bus
užganėdinta.
Is
16 d» liepos pas mus atsi
vien<|je Alpenoje siekią 500,^ i
™**u**4u| asistentų,
bus
paliuosoti
nuo
prispau
panams teks šiaurės Moro
m
buvo susirinkimas d*jos Sv.
Japonai Amerikoje. - 000 f|ol. Viso nuostolių pada
dimo
Šeikų
ir
galvažu
ko,
ptaneuzai
pasiims
liku
Jono, Blaivininkų. Prie tos
ryta į pusantro bilijono
f
il
PERSIJA.
džių
ponų,
bet
ir
jų
norai
Wasbington
o
valstijoje,
sias
sultono
valdybas.
Inci
d ra ugijas priguli vyrai ir
MT, CARMEU PA.
moters, o daugiausia mer Liepos 17 d. uumcstasai dentas, gresiantis kare, bus ncjvyko. Taip tatai visi žem White Iiiver klonyje, tarp M^ine sudegė didelis pltn
dirbtai, pirkliai ir, apskri Seattle ir Tacpmos, japonai
liepos* 19 d. pasimii^ po ginų. !«abai malonų įspūdį nuo sosto šnekas Mohammed užbaigtas romiu keliu.
tai, vidurinė klesa Mažcs- nupi rko aitįuoniasdešimts tas ) togai Moosehead el^r
JĮjos ligos Jonas Falei^kis, daro regint, kaip blaivi visi Ali M ir/a sugrįžo atgal į sa
niojoje Azijoje tapo neuž tukstenėių įabai derlingos iš miestelio South Waterbo*
[įil^ik^mas savo didelę Sei- susirinkę svarsto savo drau vo tėvyne ir nori atgauti
ro nepasiliko beveik nieko.|
M
ganėdinta iš naujos valdžios. f^mvn, kuri tuojau tapo i^- Nuotolių apie $750.000:
Myną kuodidiiausiame nu gijos reikalus rimtai, b« sostą. Jis dabar yra (lumeš
TURKIJA.
Armėnai reikalauja, kad skirstyta J peįkių ir dešim- Pegia taip-pat Baltuosiuos*
liūdime. Iškilmingos laidei triukšmo, norints narių bu? Tope'je, luaiame porte aut
tuvės atsiliko subatoje. 22 vo { Šimtų. P w tų susirinki Kaspijos marių netoli nuo Vidurinė suirutė Turkijo jiems butų sugražintos už- i ties akrų gabajus ir pnrduu- kalnuose. Nėw Hampshire.
Intipo** Vienų tik giminių su-mą prlsiralė keletas naujų Rusijos mhcžiaus. Atplau je eina vis didyn ir didyn. grobtos iemė*> reikalauja ta japonams žemdirbiams,
Lietus sustabdė ugnj
iv^ tiek, kad reikto narių. Taippat išrinko dele kus ta n pnrtan rusišku laivu. Kalti tam patįs jannatur- mokesčių sumažinimo ir lyn Ant tos leinėa auginama dar
Maine ir Kanadoje.
vieniems
10
ka
kiai,
kurių
rankose
dabar
gių
teisių
Konstantinojdio
žovės
ir
vaisia}.
Pasekmė:
Mohammed
Ali
Miras
tagatus į TU seimų, kuris at
J«
keM«s baltfų^ų farmerių,
sibUS SS rugsėjo Laurenee, p«i numestas nuo sosto-He- randasi vįss valdžia. Kįla parliamente.
įMove paddk toajvi.jpoa mėtteayje 1900 m. ir tuo- nuolatiniai maištai Albani Turkai skundžiasi ant kurie buvo af1*igyvimę toje
B uųcrveno Amorl:n. AshJey, >,, laikys
joje, Makedonijoje ir Ana- augštų mokesdių, ant pri- ialfja, apleii&lį sava laukus,
Htes, Taigi buvo
jau iftkeJ
ima 30
buvo apsiė- tolij<.įe (Mažesniosin* Ari verstino tarnavimo kariume Hftbar ten U
vidutinUSkui aku ^ ^
.t:
\h vm
lėtu pas Andrių ftla<
»4je ir reikalauja palh^tift WHo nei ii
lika*
O siuvėjai talfiij^fdaĮmuia
R)
^i u
w^w#
'yomiflfal
^ ^ l ^ ^ ^ kad
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Ruano Amerikoje gražiau ne išpažintyje, bet šiaip jau bus reikalingas tol, kol visi
tai tai su-kai pat ylomis kur tik gali,
Lenku
tojas, kasyklų ir dirbtuvių
darbininkas nesupras Lietu šioji nuriji dalis. (Ha naktįs pašnekoje, kad modernistų lietuviai rytiečiai nesusipras pranta; jie ima pavyzdj iš lenkina systematiŠkai tftavos pavasario
grožybių, vėsios, bet liftai dienos gie- vardus išdavęs dvasiškai vy- esą lietuviai ir kol nepamy- neapkenčiamos rusų vai* žiau susipratusius lietuvius,
Amerikos laukai nėra pagrą dringns, šaltos, sausos. Dar-; riausybei no Briearelli, bet lės savos kalbos ir nepcrsi- džios Ir taipogi, žada lietu ypač Vilniaus vyskupijoje,
FRIEND)
Tas lenkinimo darbas ei
ftinti žydinčiomis, gėlėmis I žuoso žydi ebryzantemos irjjis pats, Verdesi: jo« t a š k a m tautos dvasia. Visi, ku viams laisvę ir žemę, kad tik
įsiikttkas UikraitU
pavasaryje* Tai no Lietuva, kitokios vėlyvos gėlės. Sūdai (skundas išduot iemsiems m«» riems smaila taip vadinami) padėtu lenkams sumušti ru- nu ten juo sparčiau, nes visa
' L
tas Amerikos Uetvvių
vilniškį bažnytinė hierarpilni kalMtuflių obut»lių, vyn-Įdernistams, kaip pats Ver« jų **pošedšiųM, mielu noru j sus.
Arba
koks
Amerikos
dar
Katalikų Reikalam*.
bininkas, pripratus anksti vuogių iv kitokių vaisių. <lrsi prisipažino, mužkenkeįšelps šit;4i fondą. Jeigu at-j Het lietuviai šaltai priima ebija nuo senovės susideda
:
Organą* 8. L R. K. A. —
ryt<i girditi dirbtuvių kau- Laukuose raudonuoja tuati įlinku. Toliau, jog pirmatue j simįsiiue, jog neviena lenkų į tą lenku "evangeliją", At- vien ii lenkų arba sulenkė*
ii TVllkee-Barre, Pa., kaakinu), šaukiantį darban, ga« gal, geltonuoja pumpkinai. straipsnyje, rašytame prieš parapija Auu^'ikoje yra už- skyrus keletą sulenkintų fa- jusiu feitgudžių bei lietu
ketvirtadienis.
Vilniaus vyskupai ir
i
l^s atjausti Lietuvos pava Po žole šokinėja šiogai,Vaka|ktnt. liriearelii, įiebttvo \isa» laikoma is didesnės dalies j natikų a la kun. Maekevi- vių.
lietuviu čius, ir Lukošiūnas, Lietu vilniškė Kapitula, ypač nuo
sario ryto groię Paklausy rais ir naktimis tokia tylu, minėtu apie išpažinties pas-Į sulenkėjusių
4. L R K. X. 8«ung» - Leidėjai.
kati mažiausias subrazdėji- lapties sulaužymą, todėl nei (Hidge, Shenandoah, Maba- vos liaudis 18(i3 m. lenkme 1794 ia„ kuomet Varsa vos
kime Jovaro:
vietias dienraštis j»» ir neno- no\ (1itv, Boston ir kitur), tyje nedalyvauja. Neparem- revoliucionieriai barbariškai
mos
girdėti
t*>1\
toli.
.
.
M
Raliuoja
dūduoja
rageliais
Kun. A. Kaupas — Redaktorių*
Margutis labai įvaizdžiai rėjo priimti, nes privatinės'tuomet tik pamatysime kaip Į ti liaudies lenkai prakiša, nužudo Vilniaus vysk. Masdu—du—
V. Auguliui* - UžveUdėtoJa.
pašnekos
pasekmės, esą, kun. Tumu fondas buvo rei- susilaukia Muravjovo repre salskį ir jo koadjutorį vyski
Tai piemenįs bandų jau ge apgieda vėlyvą rudenį:
nėra visuomenei įdomios; kalingas jau seniai—seniai, sijų, prasideda Lietuvoj var- Kossakovskį, stougins bu
na. u
Vifaa koreepoadesoijaa ir kito
Tvoros pykši, stogai braš tuomet
Verdesi įdėjo į j Tai-gi kas turi atliekamą žvmas lenkystės i ji ir nesiro- "gerais lenkais", Tan "
Žirgai ir jauteliai, pulkeliai
kio* raatua neikia li^ati pas
ka, straipsnį melą apie išpažintį eentą, tegul aukoja jį fon- do eikštėn, pasilikdama po rumau", kaip pigu suprasta
Btv. A. Kaupa*,
Šuva kieme kaukia,
ir apšmeižimas rado vietą|dams, ypač tokiems, kurių senovės mūsų sulenkėjusių visai neįeina rupinimos dva
Tik
žengia,
mauroja,
gage
U Ohurch 8t,
Vėjas švilpia, sniegą blaš spaudoje; jote tuo apšmei/i- j tikslu yra tautos Ir lietuvių
siškais lietuvių reikalais. B u
ponų širdyse.
na.
Pittaton, "&%*
ko- imi Verdesi norėjo užkenkti
visuomenės gerovė. Tokių
(""m rodos turėtų prasidėti darni patįs lenkais ir dagi
Sujudo, sukruto, kas gyvas,
Parkos, dūksta lauke;
netik Briearelli, 1>rt ir vi atikų reikalauja iustiuktivis tarp lietuvių galutinas len "patriotais", dvasiški viiArtojai
į
dirvij
išjoja;
Visns pinigu*,t4ar tai prenumesiems katalikų kunigams; kas lietuvių tautos noras u/* kystės kraehas. Bet tai neį mečioj vadovai yra pratę
ar tai ui diaUui M ar i i Skrajoja paukšteliai ir gie Tai langines paklebena,
aimue ir t.t. reikia eląatJ
jog tuo apšmeižimu Verdesi silaikyti prie gyvybės ir ge vyksta. Anaiptol nuo 18(54žiūrėti į Vilniaus vysku "
da linksmai, Kiemo vartus daužo,
u antranu \
norėjo padaryti save kan rovės.
m. lenkystė Lietuvoje pra kaipo J grynai lenkišką. Lie
Lakioja* sparneliais plas Tai prie durių sulnldena,
"DRAUOAS"
deda vėl sparčiai plėtotios, tuviai joje skaitos lašu juro
kiniu, įgyti visuomenės už
noja". Tai palange ėiaužo.
3U B. Market 8t,
atnešdama lietuvių gaivalui je, ąnantite nogligeablo, Ta
Gandro Amerikoje nema
uojautą ir pašalpą, žodžiu,
įsisukęs
į
darželį
Suvienytųjų
Valstijų
Vė
WXUUt8-BARIJ», PA.
didžiausią skriaudą.
Kaip tai ir neįstabu, jog ir skyri*
teismas atrado, jcitr apšmei
tyti. Taigi labai malonu pa
( irbdo kriaušę, slyvas;
žimo tikslas buvo nedoras ir luva yra perdaug marga, tai daros*? Kaa Čia kaltas t
siskaityti Laadynų Pelėdos
mo kunigų į lietuviškąsias
skaidriomis
spalvomis,
iš
Tai
pripuolęs
prie
svirnelio,
a r bua tai spausdinimai konati- aprašynu>, kaip Lietuvos var
Kaltas pirmiausiai pats parapijas visai nęatsiftiurl*
jo atsiekimo įrankiai taip- piešta, negraži — ir gadina
ar plakutŲ, ar tikiMų ar
Do&ljas,
kaip
gyvas.
pat nedori, ir j<># Verdesi
Muravjovas. Gabus kariš ma į dvasinius bei kultui
\ tat panaava reikalai, rei< lės apskelbia kai^ę gandrui:
kiekvieno
žmogaus
artistiš
yra vertas pabaudos sulyg
l*j kreiptlet tuo pftšl*
" . . . raibosios ir žalio- Uyvuliai po kūtes baubia,
ką skonį. Daugelis amerikie kas jonerolas, bet menkas nius lietuvių reikalus. Ypač
įstatymais. Vieną tik paleng čių išreiškia norą, kad ji politikas, jis sumano apsau tai ptiola i akt artimiausiame j
aios (varlės) — visos Juodbėrasis žvengia.,,
-DRAUGAS'
krames iš vandens iški Rodos gamta kažko siaubia, einančią aplinkybę pabau nai butų pakeista kitoniška goti Lietuvą nuo negeistinos po puataramjam lenkmečiui
'M
1. Market I i ,
dos sumažinimui atrado teis
lenku įtekmės, mochaniškai periodo, kuomet Vilniaus
šusios, suspito kurkti: Liūdną raudą rengia."
—
akims
ir
skoniui
meilesne,
u
antmesdams lietuviams rusui vyskupiją ima valdyti pla*|
mas — būtent, kad Verdesi
WI JCE8.1ARRK, PA.
kuotre! kuotro! kuotTikima,
kad kongresas
Amerikoje taip prasideda
ret kurt kurt kuri kur žiema, nes čia vasara ir žie yra pavargęs, mažas, atka pribus ant vėluvos rausvai "graždanką", Tą biurokra člai | pragarsėjęs prelatas
peilis t kur peilis? — ma ateina staiga, su urna oro rus žmogelis, kursai būda mėliną spalvą ant palšo dug tišką projektą savo "moks Žyliuskis (186C). MenkaproHedakolja paailieka eau teUe
mas neužganėdintu iš lavo
taiejtl, trumpinti arba atmeaU vi*
lišku autoritetu" pridengia tis, silpnabūdis, žemo išauk
— kuokisf kuokis t kuono.
Bet
kol
tas
laikas
ateis,
atmaina.
l» prUiundiamua ratui,
gyvenimo, ieško to gyveni
ir palaiko amžinai niokinti- lėjimo — Šis valdytojas pakiat i— haltkrriauuis!
po
visą
Ameriką
verda
agi
Žiema Lietuvoj© daug šal mo atmainos apšmeižimu sa
pi if vieta ralių talpinimo
nas lenkas Mikuckis, Lom siroclb lygiai indiferentiškas
baHkrrriaunis!
baltnuo redakcijos.
tacija,
kad
Suv.
Valstijų
tesnė ir pastovesnė, nekaip vo senų draugų ir tokiu ke
žos gub. bajorėlis, išvytas iŠ ir leąkams, ir lietuviams i*!
krifriaunisl
kam
reikia
t
vėluva
nebūtų
rodoma
kur
Pennsylvanijojo ir kitose vi liu tosios atmainos išteisini
JjįfrseetUji rankraaeiai nėra frą.
seminarijos -+• eksklėrikasi p a č i 4 katalikystei. J i s
kt>
pi
ausi
m
t
—
guoniiiiami redakoijoa leaomla.
redkia
ir
kur
nereikia,
kaip
durio ir rytų valstijose. Kad mo.
paskui Varšuvos universite vien$ teturi rūpesti
dnii!
guondrą!
guonkad
dabar
daroma.
Pradžią
tik ant vieno pu*
pamačius, kaip išrodo žiema
to (Szkoly glownej) lekto tiem į, kurie ji taip augštal
Tokiu būdu nauja legenda
tarpu*
padarė
Massachussetts.
Lietuvoje, reikia važiuoti t apie jėzuitų ir katalikų dvarius-—mokslininkas chaotiš iškėf, Jam liepia priimti ru
Tiesa pasakė MiekeviSius,
kofaiVienas
Bostono
savaitraštis,
ka galva ir sąžine, žmogus siškas ritualus, ivesti rusų
ir jog niekur pasauly jo varlės Kanadą, o kas to negali pa siškijos nedorybes išsiskirs
norėdamas
parodyti
didelį
it ant abie- nekrankia taip gražiai, kaip daryti, tegul pasiskaito p. tė, kaip durnai.
Visokie patrljotizmą, pamargino pir be saito ir brankto, norėjęs kalb| bažnyčion baltgudišk^
,.gi amulkiamie raidėGiros veikalėlį.
LittledaleMai, Lea'ai ir Jj mą puslapį numerio, išėjn- vien išsidirbti sau pas rusus se parapijose — jis klausoį
Lietuvoje*
tcijai labai dainai priVelijame vištoms
išei
karierą. Ant jo tai po teisy- nesi priešina, bando tamau*
ietį ataiuatua raitus.
O vasara Lietuvoje t Skai viams, ypai augusiam sve namėgždŠiotojai Dembskiar,
kad reitaa tUptu arti- tyk tik aprašymą Lietuvos
ti valdžiai. Jo pėdomis eina
Šliupai ir k. yra prirašę
)**-!» * ^
tur jaunimui, skaityti šitą
i numeryje, rankrUtU
daug panašių legendų; aiš spalvomis. Už tai valdžia tą bė už lietuviu spaudos už nem|,8iaus gai-sųs jo padėjė
miško
—puikių—puikiausią
m pdieatyti apauetuvėn ne teknygelę, ir gerai įsidėmėti
draudimą* Jei jis butų rim jai, Vilniaus kapitulos sąna*
"% ilryto antra- aprašymą, kur} sudėstė Ba jos turinj. Smagesnio pasi kiau kalbant, melų ir ap- numeri..,
sukonfiskavo i
ranauskas savo M Anykščių skaitymo toli nuo tėvynės šmeišitnų. Oi, kad tie sura mat tai buvęs vėluvos pa tai išparodęs Muravjovui, rial ^ Niemekša, Tupalskiaį,
kad lietuviai turi savo lite LinlĮinas, Kopeiegoviče, Paišytieji neva "faktai" perei niekinimas.
Šilelyje". B e saldiiŲ atsimi gyvenančiam negali bnti.
tų per bešališką teismą, —• Dar (domesnis atsitiki ratūrą, kad t4 literatūra sie cynka i r k . Vilniaus lenkai
nimu, be susigraudinimo ir
truktų jie, kaip muilo bur mas. Tą pačią —- liepos 4-ją kia 1647 m., Ūad to viso vie baMai visų jų neapkenčia,
be ašanj to apiašymo skaity
M
nu
plunksnos
patraukimu
vadįia
juos
niekšais,
judoNemaža trukšmo sukėlė bulai, truktų, kaip truko dieną — vienas Massacbuti
negalima*
NMACUOSPASIAIOS.
Bažnyčios p
negalima išnaikinti, Murav mi$",
VerdesPes byla Ryme. Ver- Verdesi'o melai t , . .
ssetsN)
farmeris
iškaišiojo
Koks
Lietuvoje
vasaros
—
jovas, kaipo protingas vy val«|8ios bernais, rusifikatovėluvas savo laukuose, Už
vakaras 1 Paklausykime Jo desi buvo pirm kelerių metų
ras, be abejo;, but atsisakęs riais...
katalikišku kunigu, paskui
tatai
įpuolė
i
nemažą
bėdą.
varo:
Kitoje vietoje skaitytojai
Lietuviai išeiviai ištiesų
nuo savo proiekto. Bet Mi Ifeab^Įojie kalti, kaipo
pametė
katalikų
bažnyčią
ir
u
Prisikabinta
prie
jo,
kad
iš
mirga, mėnuo
ras paimtą iš Vilniaus "Vil
lo būti dėkingi Liudui
kuckis bevelija pataikauti jiefckotojai karteles, asme
pristojo
prie
metodistų,
ku
šviečia,
kaišiojo
vėluvas
ne
iš
patrities" aprašymą kun. A.
už atitaisyme o kauMuravjovui ir ačiū -to lenko niškos gerovės, o ne Baifoyrie
atsišymi,
ypač
Ryme,
jotizmo,
bet
k
a
d
.
,
,
išbaiPasilsėti laukiai
Dambrausko
jubiliejaus
oi šv, Kaaimiero draugi
palaikio
pseudomoksliš- čio^ labo, Priimdami rituakuopurviniausiu
juodinimu
džius
varnas.
Jauno mintjs širdį kviečia,
šventės. Tos šventės smulk
us išleidimą puikių-puikiems nurodymams, 1864 m, luBjjie nusideda prieš pama
šv, Tėvo ir jo valdomosios menas skaitytojas ras ana
Pas mieliausią plaukia.
Kitose šalyse draudiiama lietuviams spauda pasilieka tinį? Bažnyčios tstatą ~ de
uiios knygutės vardu:
bažnyčios.
Būdamas
jau
me
Skausmo tinklą jausmas ati
me aprašyme. "Draugas" gi ir konfiskuojama raudonoji uždrausta,
linjjjua v e m c u l a pridedaP l p e k v a pavasari, vasarą,
džia, todistu, Verdesi paleido po siunčia nors pavėlintą pa revoliucijos vėluva, o Suv.
rudeni ir fciemą". Knygutėa
Nuo to laiko lietuviškos moie pamaldose. Nes nei lie
kai-kuriuos
neprielankius
Ilgi: taip palikti..,
sveikinimą užsitarnavusiam Valstijose savoji vėluva kai- knygos Busijoj nebeišeina. tuviams nąi baltgu^
ikslaa auprantamaas supa*
spau bažnyčiai dienraščius žinią, patrijotui, poetui, publicis kuriuose atsitikimuose pa
runų kalba nėra llngua
iti paeius lietuviu8 BU
Jos
pradeda
išeiti
Prūsuose
buk
vienas
redaktorių
"Odžiatui, esperantistui, matemati sirodo patiems patrijotam# ir Amerikoj, bet skaitosi už
~ " k |vai^
B, , ao
sservatoro Romano", kun. kui, filosofui, visuomenės pavojinga.
Negaliu užmigti."
Reikalaujama,
pioae meti) dalyse. Uetuvoje
draustos, Kas gi lietuviams
Briearelli (jėzuitas), yra iš veikėjui...
Amerikoje
ir-gi
negalima
kad
valstijos
vėluva
pasiro
Ko
daugiautį
>, kaip paa niua, Siv
darytit "Mokykitės lenkiš ^ e t Iš kitos pusės šios die
užmigti vasaros vakarą, tik davęs išpažinties paslaptį. Aleksandro
dytų
labai
retai
Ir
tik
ant
Dambrausko
w VahtŲose, kur
kai, - atsako lenkai, - pirkki no* historikas turi pilną tei
ne dėlto, kad tuomet sujun Būtent, jog Verdesi, būda vardas pasiliks netik pa valdiškų trlobesių.
;ama, jog žiema gyventi
te lenkiškus elementorius, sę pasakyti, jog JSylinskio ji*
da jausmai, ateina poesijos mas dar kunigu, eidavęs iš šventintojoje
21 birželio Jeigu vėluva yra tokia di
maiai Ftoridojo, bet
K© veikimas nėra išimtis.
įkvėpimai, bet dėlto, kad pažinties pas Briearelli ir (senojo styliaus) Vilijam delė šventenybė, tai reikia lenkiškas mildaknyges, skai
Ts# veikimas turi pilną anaų — kur nortatt Adiviešpatauja
neilken^iama vieną syk) (spalines, jog tau polės Slabados mokykloje, ją garbinti ir paguodoti kad tyktt lenkiškus laikraščiu*
bndją šiandieninėje bažny
rondaek'o kalnuose. Lietu
tvanka ir uodai kandiioja klai sueinąs su penkiais ku bet ir jo darbuose, mūsų raš ir parodant ją kuorečiau- Už tai nėra jokios atsakomy
tinėje Černiavskio ir K*o po
voje visuomet smagu gy.
nigais modernistais, Briea tijoje, mūsų tautos atgijimo 8ini. Amerikiečių patriotiz bės, nei bausmės. Lietuviška
net miestuose.
venti, tik roikiatfiokėtigy^
knyga — tai lyg vogta ku lit&oje. Visas skirtumas taTeeiau ruduo Lietuvoje relli tąja žinia, gauta išpašin istorijoje.
Adomo Jakšto mas virsta geron pusėn.
m 4 kad Žylinskis laužo
rti ^UetuviSkai^
melė
:
ją
igljęs
nuolatos
tuil
ties
sakramente,
pasinaudo
daug
biauresnis, nekaip
vardas bus minimas paskes
ok8,
pav.t skirtumas
bijotięs, kad Žandaras nea Bif*y5ips įstatymą stengda
jęs ir išdavęs anų modernis niųjų kartų gal dar su di
Amerikoje,
Amerikos ir Lietuvos "Rudenio laikas* Lytingas tų vardus popiežiui.
timtų" (autentiška) ir i t . mąsi J vesti Lietuvos bašųy-^
desne pagarba, kaip yra mi
čiosna rusų kalbą, o Čer
vasario! Pas mus Šalnos,
Na
ir
lietuviai
palengvėl
Tokia
sensacija
aplėkė,
oras.
nimas šioje valandoje.
Faktai ir Principai. reikalo prispirti (ypač ku niavskio partija norėtų \ taa į ;
Uotus, purvynai — Puti žvarbus vėjas stačiai iš kaip žaibsa, visą antiklerika- Lai gyvuoja gerbiamas
neateis karpiai ir
rie toliau gyvena nuo Prūsų pačias bažnyčias jvestl viaurl^i
lišką
spaudą.
Jėzuitų
neprie
jubilatas kuoilgiausius me
šiaurės.
leikų kalbą. Žylinskis daro
vasara. O Lietuvoje — parubožiaus),
ima
mokyti
vai
toliai
atrado
joje
naują
gink
tus!
Purvina, juoda, mėšluota
Tąsa.
kus lenkiškai, pirkties len ta l pataikaudamas rusams j ]
kla\i$ykime Maironio:
lą
prieš
neapkenčiamą
Jė
šėmė.
Bet valdžia to nežiūri. Iš kiškus elementorius, malda- bi įrokratains, o Černiaus^«j
^Kurnėtus ledus n^sidliu- Augmenįs miršta.
zaus Draugiją.Kn. Briearelli
kiečiai dirba sulyg nurody
j
gus Venta, Gyviai apalpy kemsas \ ply prisiėjo ieškoti teisybės teis P. A. Vileišis praneša, jog eina amžinai minėtinas 19 knlnges ir t.t., juo labiau, mų lenkų epdekų raWieį
iki birželio mėnesiui Lietu vasario 1861 manifestas. kad įvairios ponios ir "pane l(
Buriuodama krante ban
me.
Verdesi
tapo
apskųstas
( miarodajne kolko"),
šius"...
vių
mokslo
ir
Dailės
Draugi
lės"
dažnai
visai
tai
dovartai
Valstiečiai
susilaukia
paliuo
guoja, puto jas; ~ taip rašo VaiŠgantas. O uš apšmeižimą kun. Briea
sveikina pempės giesme Maironis štai kaip sako apie relli. Byla atsiliko praeita jų namams įplaukė 11.039 savimo nuo lenkiškos bau duoda ir pačios skaityt mo Abiejų politika vien
pasinaudojant bažnyčia ii
gegužio mėnesį ir pasibaigė rubliai 69 ir pusė kap. Tuo džiavos ir, žinoma, pradeda kina.
paprasta rudenį:
ti m tinti liaudį. Kad lei
ilflir. iigrę i^jęs taisyti, arto* "Nelinksmas laikas, nesvei tuo, kad Verdesi tapo pas pačiu laiku kun. Tumo fon- prielankiai žiūrėti į paliuo^ Tuo būdu spaudos uždrau Žyllnskį keikia, o su
merktas kalėjiman dešim dan rytiečiams šviesti įėjo savusią juos valdžią. Lenki dimas atneša lenkams dve
i*i^
kas oras. čiai mėnesių ir užmokėjimui 1814 rub. 18 kap. Pirmam- jos aureolė temsta, 'tamsus' jopą naudą t iŠ vienos pušis nlauskiu ir K-o solidariai
Prasijuokė saulė skaisčiais
Pakiemiais lankos drugys; visų bylos išlaidų.
jam fondui toli gražu iki 100 lietuviai kaskart mažiau te lenkai naudojasi tuo uždrau j ; * — tai mutns supran
spinduliais". .
Pagavvs kreėla senius nedo
tuksi, rublių, bet jeigu vi supranta lenkų "geradarys dimu, idant sužadint lietu ma. Bet kad jie nemato
Tiesinąs
atrado,
jo«
Bri
Amerikoje pempės su
ras:
4
earelli yra katalikišku ku suomenė nesigailės skatikų, tes". Lietuvos krikštas, kai vių patriotuose neapykantą dviejose politikose idėj
um jpaprastu: ' klyvbkly- Vargiai seniukas pagyst
nigu, turinčiu kuogeriauaią kaip nesigailėjo ligšiol, tai lio dalykas labai senas —• prieš rusus, tatydami: "Jųs j artimybės ir vienodo p a
a
e
a
Vardą pas dvasišką vyriau neims nei dešimties metų, virsta i legendą, o naujausia šnairuojate ant lenkų, nie d o, tai jiems visai
Irtėl:
kol abidvi draugiji turės "geradarystė" — ponų bau kinat senovinius sąryšius su daro...
i IT"Kaušot išaušo! Vėjelis lau Ruduo nutaisė gamtos ste- sybę ir pas šiaip jau žmones
Vilniuje nuosavius namus dils va — tebestovi gyva mumis. Koks gi jumis iš to Zylinskio valdymai
kų
buklus; — todėl apšmeižimas yra padarę* j a n nesti y einama nuo tautos brangenybėms su- žmonių akyse. Jąja vargiai pelnas! Ąr rusai geresni t i iiiai baigias Ipilniausiu
l*v«ll
os
vainikus;
f.-r
:
lklljj.f
tdė
jums
spaudą,
krauti
ir
užlaikyti.
besuiadinsi
lietuvių
širdyse
Jie
skaudą; jog Verdesi, kaip
:ados nedarė", Dvolliii ir ~
pate p r i a i p a l i n a ^ y l ^ l ^ l Kun. Tumo fondas tuo- Lenkijos "ojesymos" msl-lte l
>•
^
t
t
ris lą,
BrieareliraMtarpu
Itnodet
^
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l(i. Rusiški ritualai nyksta, AUKOS ŠV. KAZIM. 8 E MatjoSoitis J., Vaaaitis P„ Morkus A., Kairyėė K., Bal
alikdami kaipo pasekmę — SKBŲ V I S K U O L Y K U I sta liūlio uis P., Langis J,, Na sis B., Uatubrauskas I., Ka
nartunis J,, iiavena »l„ Janą valiauskas V„ Kaspara\ »
.tapykautą rusiškos kalbos
CHICAGO, ILL.
viėia J„ Lapinskas P., ftlep^»ėiutė A„ Martynonis Z.,
|w*ioje liaudyje.
Lenkų
kas K„ Jakubanekaitė 1*., Klemka P., Povilaitis M.,
tall>a - kaipo draudžiama
Klusas K., Ladyga J., Pil-į Keturakis J„ Jakubauska>
iiyėiose, virsta netik į Kun. Pasukams •10,00,
kis P., hekeviėiu S., Jurgy .!., Zubrys .!., Spitllz J,
hv\ iv i bažnytine Kun. Ualaburdn *irMH).
nime V., Saliekas ,1., Ti/as Hmulkeaniu aukų •13-l.on,
•entenybe, A\ tampa pama- Kun. Kolesinskas $10,00.
%\ dogmatu naujos "pols- Kun. K. Stefauaviėiu 120,00, Kun. 1„ Brazauskaitė A„ Viso |«M,00,
a
\viaros", ji skaitos an- Iš Dievo Apveizdos Parapi Miliauskas K., Zulm P., Vaals Montreal, Canada,
j| liturgiška kalba, teveik
girdai
J„
Norvidaitė
A„
Cei!
Jos, Chicago, III
rpybesne ui latiniškąją. Su
pulis J., Petrulis A„ Budšius Na/aras P. ^J.OO,
Stambesnės Aukos:
vadinti t a n i a s baltgud'/iai
Ii., Lapinskis J., Katiunaa
[s Mt. Oarmel, Pa.
lietuviai mano naiviskai Žebrauskiutė U. 5,00, Stul I*., Jusaitis K., Druktenis
Kun. Kr. .lakstys *:>o.OO.
įfe su lt«nki&ka kalba apgynę pinas J. 8.00* Venekus E. P„ Nanoitonis Ii, Balsys J.,
IšChieago, lil.
pialikystę* Tuo būdu len 9;C©, Jerminaitė M, 8.00, Želinskas V., Korza M., \'akiškoji kalba stoja pas mus Vaitkus K. 8.00, ftirvidas A, lantigis MM Obieėiunas A., Bažnytinių Chorų Koncer
1 vietą Bažnyčios dogmatų 5.00, Menkus 1>. 5.0(), Tana- Balys .1., Žiekytė M., Dan- tas:
Bidgeport^
53,75
\Y kanonų. *ii vlrafo vienati ueviėia M..1. 1.K(H>, Balėaitis dura S„ Januševiėius A.,
m
:
\į
Kensington'e
27.80
niu kriterijum katalikystės ,!. 2.«\ Pondzevieius A. 2.(H\ Jušėytė P„ Kvavėikas T.,
5,iH)
ir doro*. Kovoji už lenkiška HarėytėO. 2.00, Kimtys V. Tamošaitis J,, Ucsstautas .1., Šimkus J.
1,00
kalbą bažnyčioje, tai iv esi 5.00/ Petkienė M. 3,00, Ša Kazlauskas J„ Ivauauskis Širaškaitė E.
. :
5.(M)
tiktas katalikas, geras kuift- kienė E. 3,00, Venekus H. •I„ Jazas .1., (lereius J, f Lau* Steiuplienė
:
"i;
ga* ir dora* Smogus. Tegu 5,00, Pautaitis J. 2,00, <lri- rynaitis V„ Jarašiūnas B„ StH'anaviėius A.
10.00
tavo privatinis gyvenimą* iv -oraviėia F. 2.00, St^tanavi- (ludaitis ,J„ Stopi»ras ,1„ Za- Kun. A. Skripka
23.0'#
ftekoks, tai niekis, — gausi ria A. «itQ0i Ivanauskas A. lubas P,, Lcvanoviėia .!„ K ir \ , N. per kun. A. Kžers*
P # i a i visuomenės absoluel- 2,00, Jereminaitė M. 2*00, šauekisK., Baskys,)., Xr\u<
kį
16,00
!
ją, Pavvzdiiu 5ia gali būti Stt»fanavieia A. 10,00, Jan- kus V„ Montvila A„ Dovido;
,
T-.
Vi
so
1140.55
m I paties kun. -Cernlausklo kauskvtė K. 2,00, (ledvila uis M., Macis •!., Kailinskas
Kun. A. Staniukynas.
pranokėjas, kun. Piotravi- \r, 2.00, Vasilius A, 2.00, N. D., BiKMnskas J„ Banaitie
. i
*ius, kurs nors ir ne kaž N, 3,00, Pupiesis J. 2.00, OI- nė E„ Mafiiulis P„ Derkintis
koks maldininkas, tefliaus sevskis V, 2,00, VaitkevUMa J„ Kut\itis K„ Lekaviėia J., Aukos Lietuviškųjų Našiai
čiu Prieglaudai, Ohi*toa tik viešai iškeikia vitua- A. 10.00, Druktenis K, 2.00, Zalba J,, Valantinaviėia L ,
cagoje.
ir rituattitus, tampa Steponaitis P. 2,00, Barkai- Uimkus P„ (leneviėius A.,
I s Uomestead, Pa.
-ko ne \ Šventuosius iš- tė Z. 2.00, Lolen P, 3.00.
Valiutis J„ Dovidanekas A,,
$2.50
kelta s , . .
Bagdonas J„ Baškys J„ Ha- Visoekionė Rožė
'
Po $1.00:
Taip tai palongvėl išsidirl s Chicago, 111.
daviSia K., Šlopokas V„ SaVilniaus vyskupijoje, sa Juknis J., Bernotas J., mulionai^ė V„ Vabalas J., N. N. per kun. A. Kžerskį
us kunigijos paskirs- Jankauskus J„ Žemaitis J,, Šiuža A., Likms K., Lekevi- $15.00
\ dvi rušh pirniojon Žemlionaieiutė M,, (tedvilus 8ia ? . , Daugirdienė M., Kas- Viso $17.50.
di kunigai ritualistai, .F., Kemdis A., TJrbikas P., tėnas J., Darbuils J., Ado- 41 Draugo H No. 26-me a]>tv prigluAi8 ir nors virtuv
tuvių giesmės žodžiai,
kos šalininkai. Balny- Uodaitis A., Šniukšta J., J5o- maiJiukė M., Jurčienė M., skelbtų
B
.
Senkevičius.
$382.75
Tarpais visiškai nustoda leis guleii,
los priešai, "judcMif\ kiton leeiaa V„ Vite P., Mozeris Klimas M,, Daukšionė M,,
Janiuolas.
vo giedot: viena bobų atsi Taip kalbėdamas ėjo per
tikri kunigai katalikai, V,, Bueis A., Pankauskas .1., Norvidas P., Šimonavičo T.,
Sykiu viso: $400.25
stodavo suole iv pradėdavo prekyvietę i smukle Ten
tinių teisių apgynėjai, VideekiB P., Jetavičia A., Jo Petrulis P., Bruožis A., ŠaKun. A. Staniukynas.
di'ebančiu balsu;
"Sveika kaskartiy labiau. Daugus *
stojai u i lenkišką kal nušienė XI,, BaroviSia A,,
Kasininkas.
Marija, mvlistos pilna" — o vo aptrauktas debesiais, o
Vertė P. 8.
iyvff J,, Musteika A., Birgiobą. Pirmos rųšios — visi ne- Belinis K„ Tvumpauskis
kitos pagriebdavo: H"Vieš- oras buvo persisunkęs drėfr
la
J.,
Dambrauskaitė
M„
Bažnvtkiomvi
SkurdiiuoA
lori, anties — visi dori. As A„ Petnrtis J„ Paliulioni*
n
numu
ii^
šlapiu
sniegu.
JJuo
pats
su
tavimi
Ir
t.t.
—
o
Žemgulys
P.,
Vaišvilas
J.,
se po palaidojimui Kalikstie
meniškos dorybės pinuos ru J,, Saulukytė 0., Jasis T).,
Klaidų atitaisymas.
nes buvo mišparai, o po mis- kad buvo tai diena Kaliką- stogų varvėjo vanduo, ant
kunige noi kiek ųomažl- Černiauskas P,, Dapkus P., Mašionaa J,, Ežemkė S„
,, j ., •; : i , tienės laidotuvių, taigi kiek- prakHiĮtės-gi buvo bala,
u
M
t jų nedorybės; asmeniško** Yoiya K,, Balčiūnas J,, Gird Šauklis K., JureviSaitė Z.,
parų pasiliko bažnycMoj dar
o S v o i k A J a r i l a " bais pasidarius iš sniego ir šiau
23-čiam
Draugo
num.
U
n
lorybės kitos rūšies dva- vainis P., Nugaraitė O., Kra- Skudas S., AmbjH>zaitis A., tilpusioje mano korespon keletas bobų, idant atgiedo- \ * x 8 ?^ cl , Ka ™mW , } ^ f dų.
Bažnytkiemio apdras
Šimkus
A.,
Paulauskaitė
B.,
tėvų nei kiek nemašl- sauckis A., Palubin8kis V..
tų kelias giesmes. Buvo jau # « ? žodž ais: -anižina atil- kyti ir suvargę nameliai at^
dencijoj
iš
Koekford,
UL,
dorybės. Tokią tai mo- (irabliauskas J., Petrošius Vaieikauskis J., Bailis V., įsiskverbė šios klaidos, kur ketvirta valanda, bet kad žie ? ^ V » c * ^ Vieipat e o rodė pnniurusiaį, taip kaip
te ul
atmosferą randame* V., Visniauskas Jh, Paproe* Vitartaitė V., Straadauskas
ma tuolaik būna jau t a m s į \ f \mM ^XM^
« ^ ai ir bažnjčla. Kai kuriuose
sakoma: nupirko 4 lotus že
tai ir bažnyčioj buvo tamsu. *vi™HIV '
Vilniaus vyskupijoj mirus kas L, Sunokas D., Sreba- L, Bumecki8 M., Cieras D.,
mės ir pastatė bažnyeiuke, Ypatingai didysis altorius Kalikstienės duktė Ma languote matėsi dar žibu
Dušinakis
V.,
Gertius
V.,
fcylinskiui.
liūs A„ Petraekis T„ Moteju
šalia vie- riai; bei judėjimas jau tylo,
nėra paminėta, kas nupirko buvo jau visas tamsoj pas-,riukė sėdėjo. suole
Juškaitis
J
„
Skrupskelaifiė
.
.
i ,
p o jo dvasiškoji vaidila nas A., Plafalte B., Petraitik smuklė j žaidė kokj tai
r
i
^
m*i
i
t
x
,
i
•
!
A
i
uos
senos
bobos.
Ant
kapo
ir
pastatė.
Turi
būt
—
vys
. . . ,
A
ktenkaV energiikas vysk klutė B„ Mikutaitis A„ Ged E„ Baleiunaitė K., Spiru- kupas nupirko ir pastatė, kendes. Tik dvi žvaki degė',jos motinos krito
šoki katarinka.
dabar
ten
iewieoko rankas. Sis vilaitė A,, Daugelia B„ Gen- kaltis A., Paulenis A,, Ra- Toliaus, sakoma; Tarp su dar palei eimboriję, bet jų minkštas sniegai, bet mer Zaido pi
luoja rituallamą ir ban- tilas D,, Sveikauskis D„ Ag kunas J,, Lauraitis P., Valys sirinkusių prie bažnyčios spingsanti šviesa vos galėjo gaitė neturėjo daugiau, viduryj nieko nobuvo. Bobos,
lo bent ki*k apkuopti vys linskas «f„ Petreikis 8., Su- J., Firant A., Tamošaitis B., vienas Jaunas vaikėzas, apie apriesti durelių paauksini- kaip dešimts metų, tai-gi įėjo, iŠHigėrė degtinės, o Ku*
kupiją nuo doriškų puvėsių, ronas d,, Šimkus T„ Gabel Grisius A., Poškus A., Bud- 18 metų amžiaus, pradėjo S L ? k i' j a 8 v U g f ' i n U , , U ' » t S w T t a T n e S r ^ M likienė davė ir Mari
u _ ^ '^j m
ypaė kunigijos tarpe. Tą K,, Htasiutaltė P„ SeHaus- ginaitė V., Greivi^ia P„ Al- vaikozą kolioti. Dėlei klai krvžiavotoio Kristaus, p e r *prasti
nei savo; nuostolio, pusę stiklelio, sakydama;
gauskis
P.,
Griklenis
R.,
vertas didele vinim, Galvutė
datbą pradeda nuo ritualis- kis A,, Nriru&is M„ Jonušis
dos
čia
skaitytojui
mintis
nei pasigailėjimo, kur} ga — T i išsigerk, nailaitėld.
Kurpinskis J„ Lekaviėia L.,
tosios vinies atrodė, tartum
% kaipo labiausiai apšauk K„ Uiuballs A., Petrulis M.,
nesuprantama.
Turi
but:
lėjo sukelti kitų širdyse. Jos Nematysi jau tu niekur
Nakvošas J,, Vidmantas A.,
didelis tašjcas, žibantis al veiduke matėsi vaikiškas ra ro. ŽOI|B: nnšlaitė, p
imą juos nagan, teisia Bruia K„ Vonoklutė O., Mo
Tarp
susirinkusių
prie
baž
Staniukė B., Kavaliauskas
toriuje. ' Nuo kitų Stakių,
•uttg kanonų ir net kai-kutiejūnas J,, Vasiliauskas A„ K„ AmbiH)aas K., Baladins- nyčios vienas jaunas vaikė* tik-ka, dar užgesinti,!, kilo mumas su trupučiu Žingei bobom^ Kalikstienės mirt|,
riuo* išmeta iš BainySios,
Kalvaitis J„ Puaaras V„ kas A„l)uleftis J., Benvišai zas, apie 18 metų amžiaus, durnų posmeliai, pripildy dumo — ir daugiau nieko. Kopūstienė kalbėjo \
Antroji gi rūšis pasilieka ne
Juodis M., Vaivada T)„ Šim tė B., Vasniauskis J., šlapo* pradėjo nešvariai kalbėti, o dami vietę už grotcliij kve Prasižiojus žiurėjo į didelę - } jus, Kulikior ISsi.
palytėta; juos mat, kaipo ko
kus A., Poleitls P„ Majoiius kas K., Senokus K„ Vibren- Sale stovintis žmogus pradė pėjimu tikfBi bažnytinio vėluvfl, kur buvo nupiešti gerkit'| O, mano brangieji*
votojus u i lenkystę, pridennusidėjėliai pekloj, paskui tik iš karto ją sugriebė, nei
V,, Glloaeris L,f Staselis J,, tis K,, Freiman J., Malinaus jo vaikėzų kolioti.
vaško.
prielanki Jiems visuoroežiurėjo j balnyiSios gilumą, žodžio ištart nesuspėjo, kol
kis J „ Plonis J„ Stakauskas Šiuomi atitaisau klaidą.
Paukanls
P„
Mikalauskas
Senis
ir
vaikiukas
suki
opinija.
Dagiliuką.
o paskui} langą, i kuri bars kunigu* atėjo klausyti, jau
A,, Kairis J., Gedvilienė L.,
A,,
.1
eneauskis
,I„
Butkus
l.,
nėjosi
šalia
altoriaus.
Vie
Trumpi periodai vysk, Au
, <kino žvirbliai, Tuotarpu bo- buvo ftalta.
Poeiunas A„ Zaramba \'„
Iinkeviėia
M,,
KuSkienė
G.
f
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šlavė,
o
kitas
traukė
^ yA]
dieviiians iv Zdanavičiaus
d6dftvo glodot:
Aštrauskis
J.,
Šilenis
K„
Kulikionė-gi ant to:
Burba
A.,
Brasauskis
J.,
nuo
altoriaus
laipsnių
diyo^
valdymo — jokių iymesnių
UQ
kftdft
mMmą
ftNoiTidas A., Šukys B n Ku
~ Beniai jau a i jai
Makutėnas
K.,
Gedvilas
A.,
nus,
Valandose,
kuomet
bo
permainų neatneša. Gal ir
bilius P,, Jarenaieė B., Bur- Redakcijai prisiųsti
dyna''.,.
kiau, kad ji plonai verpia.
Vespenderis
P.,
Gedvilienė
bos
nustodavo
giedot,
gir|Įfc vienur kitur pirmyneiminas P., Guokas J., NorviMergaitė suko pluoštus Pėreilą savaitę atėjo p a t
8,,
Gllvidis
B.
Petraitis
Z.,
f
bet JI nelymi.
tljotf
pikta.
Benio
bumbėji
,
^
laiškia.
tas
J„
Tokonis
J.,
Puzaras
maue, b aš sakau t — Ei, KaBlodykas P., Padilunas P„
1:1
ToHaus bus.
t»M
ant
vaiko.
«rl>a
WMo*L
y
j
^
^
likstieiie, Kalikstiene, ati
r
f
Dekonis P„ Globys P,, Steg- J., Daukšas J „ Žekonis P.,
%
žvirbliu
i
apneštus'
.
.
:
\
V
jimas avirnuų į apneštus
t
duokit velyk Mariukę \ dva
matomai jai buvo nuobodu,
vilas .1., Haneika A., Krušai* Medaliuobis P„ Haubienė
sniegu langus.
M., Šauklaitė P., DobrovolsGerbiama Redakcija!
Pagalios jos atidą atkreipė rą, O ji sako: vieną dukrelę
t*
IX,
Mareiukionė
A.,
Pet
Siuomi pranešame visiems,
Bobos
sėdėjo
suoluose
arkienė K., Vainiūnas L„ Jaturiu ir neduosiu. Bet jai
Meldžiu patalpinti ši
senis.
kus
J,,
Krauza
J,,
Papilius
Jpf męs atspaudeae Unaujo
ėiau prie durių. Ten butų
ryėia M., Antanaitis J„ Bar- pranešimą.
Senis išėjo ant bažny- graudį pasidarė, ir ji pra
P,, Lauguris A,, Petmlls J.,
T R U M P Ą KATĖK
^
toševicMa A., Čepulis K., Čo- Aš, Juozas Hemeikis, ke buvę dar tamsiau kad ne
dėjo verkt, o paskui \ kance
Kinikaitė
A.,
Gerdauskis
V.,
taigi b i r k pirmiau
^ ^ ^ ^
sonis J., Zaluba J„ Aleksan- liavau į Lietuvą iš Pitts- keletas lajaus žvakių. k u r u U r i i i |
mo
liarija pas vaitą uuėjo, k
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K„
Arminas
V,,
U i dabar galėsite gauti
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,
.
dravičaitė K., Sriubas A.,
ub
g k f t m b l n o xxi K a l i k a
tas popieras kas link la
Olsaitė P., Kybašaitė J„ Jur Stanikus L, Sakalauskas J., burgo, bet New Yorke likau tymą iš knygi,.
Viena
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^
^
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turėt tvarkoj. Užmokėjo ke
gaitis J., Jonikas P., Luko* Kismonta 8., Slezas K„ Kar- apvogtas vienamo viešbuty žvakių apšvietė gana MškUl 1 ^
į
^
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Red.^
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l
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.
ėevv$kis K., Giedrikis J„
kus. Het sako: dėl vaiko nie
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Grigas
A„
Peti»ošai\Vilket-Bane, Pa.
dėjėlių
ugnyje
ir
tarp
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Šiinkunaieiutė M., Kediur
tė Jį, Grigalls V„ Birbilaitė nas P., Štokas V, Zalubas j žydų rankas, nors buvau nių, Ant kitų vėluvų nega ! Hkambinimas buvo taipo- ko nesigailiu, O tu sesele! O
P,, Žukauskis 1)., Peiulls A„ B., 8ulckis A„ Dalikas A., siųstas lietuvio agento.. .
lima buvo našinti naveikslu »} ž o n k l u » k » * mišparai pa- akjs tai buvo taip išsivertę,
P A S K U T I N I S DIDELIS flVai-ijoka« J., Kaebanaus- Zubriutė U,, Uaeiukaitis J
Su guodone
M
PIKNIKAS,
Juosas Remeikis.
kas V., Darvaitis A.» Mala UrbanavnHa V., Mikliuttas
[ T "
X S L
X 5 ^ ^ ^ a n ; vlejia iš jų vedė- merkMai negalėjo. P a s ^ c
Parengtas d-tės D, L. K. kauskas J., Jezanėiukė B., P., Vilius J., Vidmantas A„
jo, k;id Ir numirus \ vai
Gedimino, Meriden, Conn. (didikė A., Širvidas P., MikševiCia K., Siuma A.,
iriesme, kurioje dažnai atsi- Hi u * r a n k o R M , a n u k ^;
! — Kuliklonę!
užklausėi^^JO'
fjehuetsen Park'e 6 d. rug- Ambrozas A., Jakaitis P., Buėikas M., Nasninskis K,, U MOTINtLĖS" SEIMAS kartodavo žodžiai:
— Išsigerkiva iš tos gal
-Kada ateis mirimo ady^ k i t A — ° k<> darysite au
plucio (August) 1911, pra Sebastijonas A„ Butkeviiia Ambraziunas P„ Mažeika
leetii* puskvortęt
mergaite!
^
eitin pirmą valandą popietų. 1 \ Dužius kis D., S t a šilai L., Lausaitls P. f Kukutis A., Primenu, jog " Motinėlės'' na
O ką turiu daryti! Va- Kptarinka vis Žaidė tą
Prašome atsilankyti ant tis P., Šimokaitė A., Žutau Gedeminas A., Kuktityeiutė seimas atsiliks šįmet rug- Toji bažnyčia, paskendus
M ' to puikaus pasilinksminimo, tas T., Musolka V., Petrulis
K., Či saiką P., Haunoris A*, iptucio 2 d. 3 valanda popiet t .-misoj, vėiuvos kyšančios šiuos j dvarą. Vaitiekus, ką U šo<j. Bobos pradėjo tru
visus lietuvius ir lietuvaitei \ \ , Btoliga J., Oranekis J^ Sorplytė I> Virginius A., fc
krasos, paims ją. put} mąstyt, KulUdenė gM
No. 243 R^blitit a., prie šuoly, gimus su pagel- atsiuntė
H
mU
1
lestitigu balsu vis kartojoj
vietinius ir iš aplinkinių Janusas K., Kareekas K., Radavičia J Andrulaitis J„;
tusiais
veidais
moterie
^
\
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mfiHi
O ką Ji ten veiks dva- "nabagėlė, nabagėlė P* O;
miestų. Bus puiki musykė, Čepulis A„ GUis A., Šimkus
spingsanti. tartum tamsa
'I
Kopūstienė atsiminė mirtij
Tamulaitis A., Butkus Baubą J.» Liutkus A„ Baile- ^ „ i ^ ^ ^ t ^ i ^ ^ ^ *§««I.A€
ir gėrimai toki,
prislėgti, šiburėliai, tas vis- r e !
įtvykti.
'o h oteliuose; B„ Bubelis JBL, Kalvelis J., kas A . (Hraki. P., Andriu kvieeiami seimanatvykh.
kaa davė labai paniurusią- ~ Tą, ką ir fia, Tl kur savo velionio vyro.
Kun. A. Kaupa*. išvaisdą. net baisią; tą W- paeina, lai ten Ir valiuoja, — įKaip
ba J.. Milleris
J J g ^ t a a a laik- Pauiunas K,, VitkeviMa L„
j 8«aa aat T ^a»l.
vaiadą didino paniurę laido- 0 kad ir dvaras, vis našiai l
Sekrvtoi
»od*tt0iifr dnug kitų wbovų
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apie nu žinojęs.
W^JWUPTB&rkaus piktumo že
ipgi priduri i!
yra ponių ir ponų, kurie skaito save pilnais kad naujas būdas išrukinimo Venai dr«
, o tarp kurių ir Sikes'o šuns yra daug smar riškai priešingas konatitkjeijaį nes išdegindavo rūbuose
ji
y kylės, ir jokio užtai pabaudimo vals&ui negalima buvo Itev. J.
kaus panašumo.
Taigi, taigi, — tarė Sukšius, grjždamas prie to, išrasti. To patį patėmijimų jis padarė įr apie navatno
2112 Sarablst.,
nuo ko buvo pradėjęs ir kalbėdamas visu savo arnato rim plaukų karpymo* kas, anot jo, visiškai buvo nelegališka.
(Sekiu)
Pitteburf, pa.
',
I\ Chitlingas užbaigė savo šneko tuo prainešimu, kad jis
tumu, kuriuo buvo pašymėti visi jo darlmi
1$.
Strumskas,
per keturiasdešimta dvi dienas sunkaus darbo nieko ne*
— Bet tas viskas nepaliečia šito čia nenunokėlio.
Ir ^taip perleido Oliveris to dietų* ir daugeli kitų die«
190 High i t ,
buvo
ėmęs
j
bumo.
ir
kad
jis
supleškėtų
jei
nėra
taip
~~
Suvis
ne,
—
tarė
Charles
Batas.
—
Oliveri,
dėlko
nų. Nematė jis nieko nuo ankstybo ryta iki pusiaunakty
Brooklyn, N. T.
sausas, kaip kalkių kibiras.
ii' ilga H valandas buvo pasilikęs su savo mintimis, kurios tu nepristoji prie Fagino.
r;
— Ir nesugriebi sau laimikio! — pridūrė Sukčius nu
Vis da besisukindamos apie anuos geradėjus ir apie nuo— Oliveri, kaip tau rodos, llkur šits ponaitis sugrįžot Juozas MaUšauokaa,
H
— užklausė žydas šypsodamasis, vaikams tuosyk padėjus
liionvv kokio jie seniai apie jį išsidirbo, — iš teisybės buvo sišypsojęs.
f Forest City, Pa,
' ^
— Galėtum surinkti turto ir smagiai sau gyventi: ant stalo bonko gėrimo,
liūdnos.
% Kiaiovič Box 18T,
— Aš — aš — nežinau, pone, — atsakė Oliveris.
Praslinkus kokiai savaitei, žydas paliko kambario kaip ir aš žadu padaryti pirma ateisianti meta, peršokus
MinereviUo, P*,
— Kas jis per vienas? — užklausė Tarnas Chitlingas,
4u*i* jau atrakintas, ir Oliveris turėjo liuosybę vaikščioti keturis, keturiasdešims antra utarninka po Trejybės ne!;-. į.r],i
dėliai, — tarė Charles Bates.
paniekinančiai dirstelėjęs ant Oliverio.
po visus namus.
— Aš to nenoriu, — tarė bailiai Oliveris: — verčiau,
— Tai mano jaunas prietelius, mano mielas, — at M. Karbauck*s, 52 0 .
Namai buvo labai apleisti. Kambariai ant viršaus tu
So. Boston, Man.
rėjo augštus medinius kaminus ir dideles duris. Sienos norėėia, kad jie mane paleistų. Aš — aš — norėėia sau eiti. sakė žydas.
— Bet Faginas to nenorėtų — tarė ('baries.
— Tai jo laimė, — atsakė vaikinas, žymiai pažiurė*
buvo išmuštos popioroms, lubos išmargintos. Nors jos bu*
Mikutaitia,
Oliveris perdaug gerai ta žinojo; bet manydamas, jes į Fagiiu?. — Tiek to, iškur aš parėjau, mažiuk. Tu dar
!?b jau pajuodę nuo dulkių ir nešvarumo, bet nešiojo ant
1827 Rebeeoa gį., S. 8.
kad
butų
pavojinga
aiškiau
savo
jausmus
išreikšti,
jis
tik
ten
atrasi
kelio
gana
greit,
galiu
kirsti
iŠ
laižybų!
aavęs pėdsakius visokių pagrųiinimų. 18 to visko, Oliveris
Allegheny, Pa.
atsidūsėjo
ir
toliau
Šveitė
kurpes.
,
Vaikai
juokėsi
iš
to
smagaus
atrėmimo.
Pajuokavę
^ | ^ * | o , f e i d labai sfcniai, pirmiau, ne kaip senis šydas da bu
— Kit! — suriko Sukčius. — Ugi kur tavo drąsa? Ar da kiek iš to paties dalyko, jie pasikugždėjo kasžinko su J. Bartošovi^
vo užgimęs, tie namai turėjo prigulėti goresniems žmo
Faginu ir išėjo lauk.
nėms, ir gal kitados buvo linksmi ir grąžys, nors dabar iš- tu neturi jokios puikybės?
4417 Marsbtteld art"»: 1
Ir tu eitum ir klausytum tų savo prie tolių t
Da pašenkėjes su naujai atvykusiu vaiku kelis žo
taip baisiai ir Mauriai
I Chioago, 111,
—
Oh!
mesk
to
i
šalį!
—
tarė
ponaitis
Bates,
ištraukęs
džius nuošaliai, Faginas atsisėdo su juo paj* ugn} ir liepęs
ir lubų kampuose vorai įsitaisė sau tinklus,
Kaipkada, Oliveriui negarsiai įn'ėjus į kambarį, per grin porą šilkinių skepetaičių ir pametėjęs jas ant spintos, — Oliveriui prisislinkti, ėmė Šnekėti apie dalykus, labiausiai 11 Urbanaviėe, Bo* 38,
tinkančius klausytojams. Buvo kalbėta apio didį naudin
jThomaSj W» V.
dis perbėgdavo pelė ir nusigandus skubindavosi J savo tai perdaug niekinga I
— Aš taip negalėčia, — tarė Sukčius su puikiu pasi gumo j ° ftmato, apie pažangumo Sukčiaus, meilumo Char
skyle, llakyrua tuos, nebuvo tenai jokio gyvo sutvėrimo,
les'o Bates'o ir duosnumo paties Fagino, Galutinai tie J^Antanaitisl8oxl|%
kada jau sutemdavo, ir Olivoris jau pallsdavo bjaurėjimu.
lwoyer8, Pa.
— Bet judu galite apleisti savo draugo ir duoti jam dalykai tapo apkalbėti iš visų pusių, ir p, Chitlingas, iŠ*
odatnas iŠ kambario į kambarį, tada susinešdavo
menės duris, vedančias J gatvę, kad tik knoar* nukentėti UŽ judviejų kaltes, — tarė Oliveris, pusiau nu buvęs kelias savaites pataisymo namuosą pradėjo rodyti
pailsimo ženklus. Pana Betsey taipgi prasišalino ir pali*
būti prie gyvų įmonių. I r funėtlavo tenai, kol no sišypsojęs,
15 Davidaon at.,
— Tas viskas buvo padaryta iš atžvilgio ant Fagino, ko draugijo pasilsėti.
vo šydas, arba vaikai,
Lowell, Maas.
Nuo tos dienos retai kada Oli veri palikdavo vieno.
ttffl:
e kambariuose sutrešę langinės buto soda riai - tarė Sukčius, pamojęs pypkę. - Nes gaudytojai žino, kad
ir štangos, jas prilaikančios, buvo giliai įsuktos męs dirbamo išviono, ir jis butų įklimpęs, jei mudu nebu- Jis beveik nuolatos sėhravo su vaikais, kurio kasdieno Jaoans AkevijluB, P, O.
žaisdavo su žydu po senovei, ar tai jų paėių išsilavinimui,
Vienatinė šviesa vertėsi tik per viršutinius lan* tuva ištrukę. Toks buvo reikalas, ar ne, Charley I
Pllver Orook, Pa,
Ponaitis Bates pritariančiai linkterėjo ir norėjo atsi ar tai Oliverio naudai, — žydas to žinojo geriausia. Kaip
, nuo ko atubos buvo labai nuliūdę ir apsiauptos
i}9£iPWNB Šešėliais. Ant pat viršaus buvo vienas langas liepti, bet atmintis Oliverio bėgimo taip netikėtai ant jo už kada senis jiems pasakodavo apie vagyste*, atliktas jo pa Vincas Stasevi6e,
dų; ir pro jj Oliveris žiūrėdavo nuliūdęs per daug, ėjo, kad durnai, kuriuos buvo įtraukęs susimaišė su juoku ties jaunose dienose, pridėdamas tenai tiek žingeidžių ir
Bai
atidų; bet nieko iš ten negalėjo matyti, tik susi- ir nuvėjo į jo galvę, iš ten \ gerklę, ir sukėlė kosulj su trep juokingų atsitikimų, kad Oliveris negalėjo daturėti nesi
juokęs, ir parodė, kad labai buvo tuo užimtas, nežiūrint
) krūvų namų, kaminų suodinais galais ir sulau* sėjimu, kas viskas tęsėsi apie penkias minutas.
— Žiūrėk čia, — tarė Sukčius, ištraukęs pilna, sauja ant geresnių jo jausmų.
ĮU< Kartais, teisybė, pasirodydavo kokia susivėBaysi,
Trumpai kalbant gudrus senis žydas turėjo vaiko sa
i, žiūrinti iš tolimų namų pasienių, bet vėl tuojau šilingų ir pusponių. — Matai, koks linksmas gyvenimas.
SupeHor, Wls.
•o. I? kadangi Oliverio langas buvo ulkaltas ir Kas tau rūpesčio, iš kur tas viskas ateina? Nagi, pagriebk! vo spostuose. Per atskyrimo jo nuo žnįonių ir liūdnas
nuo lietaus ir dumty, i*! tik per ji galėjo paina- Ten da yra tokių daugiau, iŠ kur aš paėmiau. Nenori? O a py stovas, prirengęs vaikiščio proto prie tp,|kad nemylėtų
kitokios draugijos, kaip tik savo nuliuduį^es mintis, da P»M*i
tiek turėjo progos būti pamatytu ir išgirstu, tu brangus lėkštagalvi!
— Išdykėlis, ar no, Oliveri? — užklausė Charles Ba- bar jisai išpalongvo varvino Oliverio širdin nuodus, kurie,
l jos turėJęSj gyvendamas šv, Povilo katedros
Atbol, Mass.
kaip
jis
minė,
turės
užteikti
iv
perdirbti
vaikiščio
siolo
tes.
—
Jie
bus
patemptu,
ar
no?
m
iii I
apypietę, Sukčius Ir Bates turėdami paskirta
aut visados,
— AŠ nešinau, ka tai reiškia? — atsakė Oliveris,
darbą, sddėjo namie. Pirmiau paminėtasis
m
— Tas šitaip darosi, seni, ~ tarė Charley. To sakyda
"
W.69thst,
mė sau i galvų jpatinga norų — papuošti tavo mas ponaitis Bates paėmė skepetaitę už galo ir laikyda
ieagįo, 111,
o ko jis, reik jam atiduoti teisybė, suvis neturė- mas jo AM oro, palenkė savo galvo ant peties ir išleido per
silpnybės) ir tuo tiekiu jis teikėsi paliepti Oli* dantis navatno balsį. Tuomi parodė, kad patempimas
Sūriams apsvarstyta ir nutarta svarbiu
St. Petruškeviče,
i it l
ir pakorimas yra vis tas pats.
323 E. 6th at.,
Buvo tai šalta, lytinga, su vėjų naktis kada žydas,
ris net perdaug troško būti kam nors nnudingtaf
— Matai ko tas reiškia; — tarė Charley. Tik žiūrėk, druėiai užsisegiojęs viršutinius ttiff^ifljljatit savo dreban
f Mt. Otamolį Pa.
autf nudžiugo, kad galėjo pažiurti \ kokius nors,, kaip jis vėpso, Jonai I Aš niekados nemačiau tokio puikaus čio kūno, ir pastatęs apykaklę iki ausų, kfiį$ suvis nebuvo
rus veidus* Jis labai geidė prie jų prisigerinti, sėbro, kaip šlts vaikas. Jis mane užkandis i smert, aš to matyt apatinės jo voido dalies, — išlindo i ji savo guolio. M. k . Potr
<tJo ta atlikti kokiu nors gieru keliu, — taigi noi* linau. — Prisijuokęs gana, Charles Bates ašaromis akyse Palaukęs aat slenksčio, kol duris nebuvo uŠi*akintos ir už
4 « Mid
klok n
lašino tam paliepimui. Jisai išsyk išreiškė. sa« vėl ėmėsi prie pypkės, .
f Kenosha,
stumtos, ir paklausęs, kol garsas vaikų žinginių nenutilo,
iu
ą ir Sukčiui sėdint ant stalo, atsiklaupė ant
~~ Btygal tave išauklėjo, — atsiliepė Sukčius su pasi- — jis pasileido eiti gatve kuogrei&ausift,
rbonaviie,
ir užsiėmė darbu, ktffj Sukftlua pavadino "valymu geHjiniu npšiurėjęs savo kurpes, kurias Oliveris jau pa
m
Namai, kuriuose Oliveris buvo laikomas, gulėjo netoli
I;
Bltrer
8t»,
baigė
valyt.
—
Bot
Faginas
vi*
ko
nors.iš
tavęs
padarys,
o dėžučių". Tas išsireiškimas, išverstas J paprastr
arba tu busi pirmas, kurio jis negalėtų sunaudoti. Tu ver* nuo AYhitaehapel, Zydos v^landškikę pastovėjo ant kam
tarme reiškė Šveitimą jo kurpių*
ffymouth, pa,
po gatvės ir apsižiūrėjęs ajtsargiai aplinkini, perėjo per
buvo pajautimas liuosybėa ir neprigulmybės, Hm pra<Wk tuojau, ne« vis tiek dirbsi tų darbo greiėiau, kelio ir traukė Spitafield'o Hnkon.
Podžukynas,
tingas sutvėrimas privalo turėti, sėdėdamas sau Uo kaip tau rodos. Tu tik berlkalo gaišuoji, Oliveri.
Btoras purvynas pridengė akmenis j jnodos miglos
]#38 So. Oanal St.
Ponaitis Bates sudrutino to patarimo koletu doriškų
>, rūkydamas pypkę ir kraipydamas savo kojas
| OhioAgo, UI.
ir tsu, tuosyk, kada nufaeitiinut sa?o kurpių net ne* pamokinimų iš savo galvos, kuriuos pabaigęs, jis drauge apsiaupė gatves, lašai lietaus sunkiai kilto ^nt žemė*; ~
ir viskas išrodė šalta ir šlapia. Rodėsi kad tiktai tokia
nusiauti, ir vėl paskui apsiauti, idant no su savo sėbru p. Dawkinsu ėmė puikiai aprašinėti visus naktis buvo tinkanti panašiems sutvėrimams, kaip žydas,
P c * . M, AiiĮdr^ioaią
vo svajonių; ar tai gardumas tabako, glos- tokio gyvenimo smagumus, kada— no-kada patardami
ą Davidaon «t.
us jausmus; ar tai skanumas alaus, kurs su- Oliveriui, kad geriausia jis padarysio»i jei ilgai nelaukda rengties kelionėn, Slinkdamaą paslaptoms mrmyn, taiky
>wel],MaaB.
mintis, — gana to, kad jis matomai buvo pa-ma! užsitarnaus apt Fagino malonės tokiais lygiais bu damasis pro sienas ir duris, tas baisus senis rodėsi panašus
j kokj biaurų driežo, šliaužianti tamsoje per pun\vno> lyg
ūboje romanso ir prakilnumo, kurio abelnal ne dais, kaip ir jie patjs.
— I r Jsikalk ant visados j savo snapo, Nolly, — tarė jieškanti kokio riebaus koanio maistui.
9 valandėlę Sukėlus u
Imti.
Jis sukino savo kelią per daugeli siaurų supainiotų
Oliverio ir pakėlęs galvę, tykiai atsiduso ir SukSius, išgirdęs, kad apačioj' žydas atrakina duris: —
ifymouth, Pa>
gatviy, pakol nepriėjo Bethnol Groen; nuo ton staiga pa
i a u i save ir pusiau \ ponaiti Bates V
jei tu neimsi sparnelių nei barškučių—
Ii<
*• I I
sukęs po kairei, jis Įlindo J sietynų mažųt pni*vinų .gatviur
kad jis ne drąsuolis!
— Kas por nauda kalbėti tais žodžiais I — pertraukė kių, kurių yra daug toj' tankiai apgyVentoj' dalyje*
Julius Bukantas,
Charles Bates; — jis nešino, kas Charles Bates t ~~ jis nežino, ko jie reiškia.
H Blackstone s t ,
Žydas, matomai, perdaug gerai buvo susipažinęs sti
~ Jei tu neimsi skepetaičių, nei laikrodžių, — tarė vieta, per kurio ėjo, kad suklysti nuo n a k t i s tamsos, ar
vėl atsidūsėjo ir ėmėsi už pypkės; tų pati Sukčius, nužeminęs kalho iki Oliverio supratimo, — tai
nuo supainioto kelio. Jis sparčiai perėjo keljas gatves ir
Charley Batea, Abudu
porų minutų tylė- kitos paukštis juos paims; taip kad tas, kurs jų nustos, takus, ir antgalo, pasuko i vieno* ant kuriosižtbįjo viena
A mes st»U:
išeis ant to kuoblogiausia, lygiai kaip ir tu; ir nieks nei tiktai liampa, ir ta pati anaity, tolimati gale.
kad tu nei nešinai, kas tai yra drąsuolis i
per pusę pįtiuko neišeis geriau, išskyrus to» kurs juos paė
Ant tos tai gatvės jis pabarškino i duris Adenu namų i*
mė,
—
ir
tu
tttri
tokio
pat
tieso
imti
tuos
daiktus,
kaip
ir
"ua nuliūdusiai
ištaręs kelis žodžius atidariusiam duris žmogui,
8. P. Miškinis,
os, kad aš žinau. «t$akė Oliveris, pake aniejie.
tiesiog ant viršaus.
m
84x124, 35
~ žinoma, žinoma! — tars žydas, kurs jnėjo nopatėYra tai - tu esi toki, ar nof — užklausė Oli
Pasilytėjus jam klingio, pradėjo urgati šuo, o žmo^
MontollOj
_
mytas
Oliverio.
ęs.
gaus lmlsas užklausė, kas imi yra.
— Viskas yra tik lukšte, mano brangus, lukšte, pa
oma, aš toks esmi, - atsakė SukSius, — ir per
— Tiktai aš, Bill j tik ai, mano brangus, -*- tarė žydas
] | Versooky^
mink Sukčiaus žodį. Ka! ha I ha!
u būti kuo kitu.
jkišęs galvo pn> duris.
So, 33rd
tų nuomonę, p. Pawkins smarkiai užsimauPatvirtinęs Sukčiaus sųprotavimų tais žodžiais, senis
~* Tai lysk i vidų! — tarė Sikes. — Oulk, kvailas gyo. Omaha, ob,
» savo muėc ir pažiurėjo ant ponai Jio Batos'o patrynė rankas ir kvatojo, gėrėdamasis savo mokinio pavuly! Ar nepaimti to velnio, dėlto, kad jis SI V ' .
s pasakyti, kad laibai **ve pažemintų, jei žaugumu.
Sta) ovas J". Šibaą
kaf
To vakaro pasikalbėjimas tuo ir pasibaigė, nes žydas
taip.
B 239, lįowistonl M*
U )). Pn«Jno
Turbūt šuo buvo prigautas paviršu
,
*
alkartosJo
Sukėlus.
—
Toks
yra
parėjo
namon
draugijoje
papol
Betsey
ir
kito
ponaičio
esmi toks,
rulmis; nes kada žvdas nusivilko ir metė trinycMus ant kekurio
Oliveris
dar
nebuvo
matęs
ir
kuris
tapo
Sukčiaus
k
s
pats
lyginas,
ir
Sikes*
ir
Nitney
IrBtetsey.
CJharley,
dės, tai šuo sugrjžo j kan»|>o, iš kurio buvo pakilfs, ir vuoperstatytas, kaipo Tomas Chitlingas. Tas ponaitis valan degi»s mosykavimu parodė, kad yrn tiek užganėdintas,
tokie ~~ net iki šuniui. Tat tai jau paskutinis,
Jackaon st.,
į* Mažiausia gauna pamokslų, — pridūrė Oha r les dėlę buvo užtrukęs priemenėje, kad suteikti panaitei ke kiek tik jo gimtis jam leidžia,
iwrenc«,
letu meilumų, ir dabar tik jnėjo.
— Tai kąf — tart^ Rikes.
net nelotų iš baimės būti pasmerktu, jei j}
P. ChitHug metuose buvo vyresnis už Sukčių, — ga
— Taigi, mano mielaa, — atsakė žydas,
A!
okaą
| liudininkų skyrių. Ne, jei net j | tenai prl- lėjo eiti jau aštuoniolikto žiemų; bet apsiėjime jo m Suk
noTų jos užtėmijimo žydas ištarė lyg su abo, one,
feo. 8rd »t.į
m i ant visos nakties be ėdesio, ~- tarė Bukčius.
čium pažym buvo nekuria paguodonės laipsnis, kuo jis damas, kaip bus priimtas, nes p. Paginąs ir
srooklyn, N* F,
auna
- į If*t truputi, — pridūrė Charles.
parodė, kad jaučiasi šiek tiek žemesniu kas link gabumo tama da nesimatė nuo to laiko, kada ji uštaj^ už Oliverj
trį{ Puikus tai šuva. Gal jis nemoka baisiai pniiurėti ir pa t y rimo tam svarbiam amate.
Bet visa abejonė apie tų dalykų gi*ifc buvo p«a|falinfai mer
svetimų paukštį, jei tas dainuoja, ar juokiasi
Jis t u iv jo mažas, žibančias akis ir buvo raupuotas; ginos apsiėjimu. Ji nukeli savo kojas nuo kjrfwmės grotų, K U D J A . Kierekiav
M IT fl. Wood st.,
t — kalbėjo toliau SukSius.
Oal jis neurs* dėvėjb šeškinę kepurę, juodų žlponih taukuotas harkaiit* ir statumus atgal savo kedf,
prisislinkti
*" oago, IU,
grteltent ant smuiko!
w ism^f kitus nes kalitiea ir žiursto- Jlteisybėiv tai jo drabužiai reika
Inai
)>ės
prie ugnies, ninko
ai u* JJ išauklėtus* Oh> nei
lą*© pataisymu, bet jis išsiteisino prieš draugijų paniški buvo tai Šalta naktis.
krikščionis iš visu pu(
Uffi, kad jo uilaikas" pasibaigė tik
I; ir kad
* t neši
jis
ii.
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taip dejavo, taip de-i pataikysi, nes J i s tavo nu-'giai su mergaite, tai utsar- jai įniks j laikę uždengdavo o paskui pasuko \ Salį it ap~iMateusaR Toluba/viecj-prez.lBąJUilgoa Lrtt Vargonintngiai. .It našlaitė. Ar tu žinai, tamsus Vaitiekaus preiai. verte roges į grabv. FabU&a,] 113!) \Vyoming a v e ]
kų Amdril*oJe vyriaus^
taip dejavo — ir kas ves. Staiga vėl užklausi
į Masto ji apie tai, kad matu M negulėjo suprasti kas !
i | » t k | Boro, Pa,
iu ištęsdama balsę, neno- — Ar t u kinai, mulkiuke,' kas jų sergsttf
bes adresai.
Vaitiekui matomai netua- Se mirė, 0 taip mąstydami atsitiko.
į* lėįo į dainavimų pagal kas tavo sergttf
K. StrumskiS, prez.
^ M y i '« Krusinskas,
kariuko* taktą, o pnga- — Janiuolas, ~~ tyliu bal- to roikaU> jai atsukyt ir pa- aiškiai gatejo įsivai/dyt iš- Marytė pradėjo jį kelti
190 Iiigh 3t„
sirjžo velyk išsigert. Utei-j blyškus} ir sumenkus) ma- -- Vaitiekau!
4W*—l?ih 8 t f
įsįrėiuus \ šonus prade- su atsake mergaitė,
Vaitiekau!
Brooklyn, N. Y.
ir jautė, kad
|V(I niurni
„himii*i
Hrooklyn, N. Y.
įgal šokio ^aicti> dainuot. — O tu našlaitėlė, naba- vertė puskvaterke. bet ne tušės veide
Ko
1\ Grajauelcas, vice-pre&
!«lXyavo, dejavo, d e j a v ę gėlė, vargšė! dauiuolas su į pabaigęs gert, susiraukė ir tą veidą labai mylėjo, kad
Apsivertėva.
Pranas Burba, kasiorius,
Pacą & S;*ratoga St.,
kalbėjo jau vi- J grąžindamas stiklą, neužsi- jo jau nėra ir jau niekuomet <> Vaitiekus dar kartą Į ją 454 456 Main St.,
t|»<lw*Ia-la *~ dejavo!"
sparnais
Balti more, Md.
• nebus. .Ink savo akims ma
galios staiga pradėjo *d&kai susigraudinus Kuli-ganėdines
. , pridūrė:
.
. .
dirstelėjęs dr\ žonns aklins1
luhvardsville, l'a.
- .Juk tai vamuo. Duoki; te, kaip ją užkasė »emen ,
' .
.
, ., ,. ... . ,,.
. . , .. .
%
. . ' ,v . .. . ,
L , ixi i
m , užmigo. Mergše atsitūpė I*. O. Kmgston Station
i J.Dfetulgaitui, kasieiuus,
t, davė grajikui šešis kienė, ir pastvėrus
^-*— ją glau
f
te ka kito is kitos bonkos. ; Skurdžių kapinyno, lai at- . ,
... . '
5 m i ,,
,.
. ACJ ,
dė prie savo krutinės,
a>
,V / i i , i
iu4
• i
- sale romą, susinote kaip ixa\\ įlkes-Burre, r a . ' 40ttyivanusSt.,
Dabar mergaitė apsiver
Smuklininkas
pripvle suuinus, butų apsiverkus is . . .
.... .
. r
Wilkes*Barre, Pa,
* i K*j u. H sėdėjo. Bet.greit
jos
LHUIosėio,
bet
kad
nu:.
,
kė.
Gal
toj
tamsioj
galvelėj
jam
iš
kitos.
Vaitiekus
dar
kus, ir da išsigert degsalo veidas
..
••»! • susalo
Y I ir
. . n
.
- -- į .
,
.
visiškai
Kaaos globėjai:
i A. (Judfitisį sekretorius,
, Kulikieuė taipogi sukojas ir rankas, tai apsiver pradėjo žadinti miegantį:
:
Juozas Vasiliauskas,
į
P.
0.
box78
udino, bet kalbėjo tik
kė is nušalimo.
— Vaitiekau!
112 N. GroenoSt.,
Silver Creek, Pa.
tariuka,
W
širdyj,
kuri
dar
nieko
nelabiau
susiraukė.
Tiesa,
nelabai
buvo
šalta,
tarė, — ką tau sakė kunigeToliaus bus.
Baltimore, Md.
Atmink
našlaiteSemė— pažinojo, gimė šioj valandoj j — E ! O spirito ar neturi- bet būvu vėjuota naktis, ir
lis, kaip
tavo niatnše
»a^»
Į te!
aštrus vėjas žnaibė mergai
)ttia bėrė, kad tave sergsti koks susipratimas.
• Jonas Jaroieviėe,
20 kp. S. L. R. K, A. Phi*
Smuklininkas
jau tat,
miegoMatomai Vaitiekui grėsė tės veidus. Vaitiekus, turė
nes jj linksmino
ko boin,
luolas (aniuolas) sargas, des,
2(ilJ Silver 8t.,
Atkartojęs
apie
ladclphia, Pa., laikys savo
jo, matė.
ir grajikas nustojo žai- toks
pat pavojus,
kaip penkis
ir bo- damas pilvo užtektinai šilu SUSIV. L. R, K. A. 0EN
(a staiga nutilo, apsidai- jis
So, Boston, Mass.
))ortainiti} susirinkimą ne*
ti aplinkui, tartum nusiste- Užstojo tyla, kurią staiga syk darbe su pusk va terke, mos, pasemtos Skurdžių
TRO VALDYBOS
Kun, V. Vizgirda, knygius dėlibj, 30 lĮopos tuojaus po
Vėjus, paskui pridūrė su no- pert raukė klampojimas ark užmiršo iibintuv^, kuriame smuklėj, visiškai nejautė
ADRESAI.
minių, parapijines mokyklos
lių kojgi baloje priešais smu žvakute buvo jau pusiau ui- šalėio ir visiškai nebuvo nu: 190 S. MeadeSt.,
msta energija:
sulojo. U&kviegiami ir io^
\\*ilkes-Barre, Pa.
Nenusiminė net Jonas Riktemitls, prea
Kad sakain kad janiuo- kle ir balsas, kuris suriko gOSUS, bet paėmė už rankos simines.
pusiau mieganStą Marytę ir tuome^ kad arkliams nubo
rintieji pri^aSytl i S. L. K
ant arkliu:
(57 James St.,
!tal janiuolas!
Kun, J. Dumėius, dvas, vad. K. A.
tarė:
do bėgti, jie pamali, norints
Watorbury, Conn.
Niekas
neprieštaravo, — Tprrrl
P. O. Minersville, Pa.
Mat, Milukas, fcckr.
kelias girioje buvo geresnis.
rintė, mirkJiodaina savo J smuklę tėjo Vaitiekus — Eikš, tu šlykštynei
lenda kvailomis akutė* su Jibintuvu rankoj; pasta Bobos taipogi buvo sumiatsidėjus, iiurėjo \ bo- tęs jibintuvę pradėjo mušt ftiisios kampe, taigi nieks
Redakcijos Atsakymai.
H ] Ktdikienė kalbėjo to Šonus rankomis kad susi neatsisveikino su Maryte.
Tšėjo, susėdo, Vaitiekus
us ir tftTė \ smuklininko:
liau.
Kiekvienoje valstijoje rasi žmones, naudojančius Sevotos Vaistus.
užkirto
arkliams
—
ir
nuva
"Jūsų vaistai pasiekė tikslą mano atsitiktas", V. Kratoohvil,
Banoroft, Nob.
1* H- Tu esi našlaitė, tai Wo- ~~ DuokS Mon puskvaterM
M
Fortūnatui
J
.
Bagočiui.
Visi man prisiųsti vaistai davė kuogeriausiu^itoinj . Jos. Lysek, Carne/villo,
žiavo. ISpradžių rogės gana
įprie tavęa neis! Našiai kęt
sunkiai slinko per bažnyt- Soeijalittl) reikalai "Drau
sergsti janiuolas. Jis yrn — Vaitiekau, — auSuko
"Severos Vaistai nuo kolieros ir Paliuosi^o^saelbėjo mano vaiko gyvMtĮ.M
kiemo purvynę, bet paskui go* ' skaitytojams nelabai ru
Steph^a Treblik, Woodford, wl Va.
is. Te tau dešimtuką. Kulikienė 4» paimsi su sagreit išsigavo \ plafius, bal
pi.
Jdėsime,
kiek
galėsime,
1
\mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmęmmmmmmmmmmmmmmmmmtmmtmmwmmmmmmmmt^
į |kd ir pėsėia eitum į dvarą, vimi meTgaitę \ dvarą.
— Žinoma, nes man ir lie tus ir lygius laukus. Važiuot sekanėiame numeryje.
•M
te
reikėjo toli, visur buvo t y 
pė ~ atsakė Vaitiekus.
Tikras Lietuviškas Paskui, pri8i8iurėjęs \ bo ku, tik tarpais arklys s\V
PAŽANGA.
pnmkSdavo; tarpais i š la
bas,
priduri}:
Agentas,
MOT.
•:•
— Bet i r prisilakėte, bai, labai toli girdėjosi Suny Oydytojv nurodymai, kad
nevisados
roiakia
senatve,
nes tankiai jis
Mrac*M vuxr.ger.Mai lietuviai U H*
nuo
to
laiko,
kaip
dr,
Lister
lojimas.
paeina nuo kepenų ir malimo organų ne;1«t/ftltė»! Jfi aorll tur^t longva ir lai* kaip .-.T*
svoikumo, arba vėl reižkia kraujo silpnu*fef% kelione | a e t | tėvyne Lietuvą Ir
— O kad tave kur su Valiavo, valiavo, Vaitie įvedė medieinon ir ehinn*gimn. Paragink kepenis, pilvą ir Žarnas
jon
didžiausia
svarumą,
pa
!«t«M}tl tuti nuekflauitu
atvtšUvet
kus
kužino
arklius
ir
niū
traukta? — atsakė Kulikie
sveikai veikti} užlaikyk tavyje gyvumą
lįh* Yorkan, tai kreipkli tleiiog paa
daryta
didelė
pažanga,
kainiavo po noses " V a i tu ma*
ir veiklumą, imant
A. Bartativ- Jlt vieiemt lipomai gerae nė, — Kad sakau taui atsar19
no brangioji . B e t greitai kuriems Žmonėms gali rodyĮtSĮHęi^, u t laiko du ofisu: vieaą BoaIMM. antr»i Now Yorke,
Parduoda
nutilo ir pradėjo "šydus 9 9 ties nebutniekiu. Rodos, ki
laivakortei i viena pasaulio dalia ant
vašiot, Linktolėjo po dosi taip ir negali būti, o vis dėl
;eWUu.W i» groWUual» laivu b u* fceltagTVhery I V
foi:i
nei, linktelėjo po tiesiai. Jis to randame, kad daugelis
[||fiauelaa kaiaaa. Siaeiama pioigua tr
• •ii
Haaaiaoroo aut amorikonliky. Parūpi* ^ Influen«o« »MM Irm*
vaisti), kuriuos žmonėms
sapnavo,
kad
jį
muša
namie
aUt uipuolimai nakUmit
maaie guternnkua paiportua i i KouauSenos ir silpnos ypatos
už tai, kad jis pametė tarb$ siūloma vartoti, sutaisyta la
Brba kotulyt ir dia>
U* faraaauloroe keleiviams kambarlua
Silpnos motinos ir pailsusios moterĮa
girnai }Qaų vaum*
4el aakvTatH ir suteikiamo kiekvienam
su laiškais, taigi laiks i laiką bai nešvariai užlaikomose
ISblyske ir be kraujo merginos 4
nyta ii naauhrbi
Griautlas avarblee ilalaa uldyką.
dirbtuvėse
ir
ift
prasčiausia
busdavo ir dairydavosi ap
mo, n*paguldy>i
:
CEO. BARTAŠIUS,
jt*f> j«igtt turfvil
ia 76 oentai
linkui. Marytė nemiegojo, gyduolių. Tokie vaistui pa
Visi
randa
lame
sveikatos
Ir
gyvumo
iaUln}.
Agentma, %
Di.
'
nes'jai buvo Šalta, Plačiai daro daugiau bitogfk negu
•i
praverstomis akimis žiurė gera. Viena svaresnių pa
RIoMtt'lt
tgą gydytoSeveros Vaistai aprfipintl drukuotais lletuvilkalis paaiškinimais.
saulyj
laboratorijų,
tai
ta,
jo i baltus laukus, kuriuos
jo patarimą kiekvienam sutelkiamo, kas tik iparafto muaų gydytojų
$trH V• w \ori City.
Skyriui.
kurioj daroma
Trinerio
iimniTi
m
ifmw ĮiMii 11-HUJlJ.iaa
HHIII I I
Vynas. Šis vynas reikia var
toti visokiose pilvo ir vi
aMiBiMimvavBanan
Wilkes-Barre Mine Drill Co.durių
ligose, nes tuos orga
tavo namuose t?
nus išvalo ir sustiprina. Pra
t
tuojitim tmtita
Salina vidurių užkietėjime,
vartot. 25o. ir 60c. aptiekoae,
reumatizmo i r nugarkaulio skaudėjimo,
nuraminimo sujudintų nervų,
skausmus ir traukymus.:
Biryekit pauiCgdiiotu. vaiste.
Ityvumo ir susitraukime raumenių ir su
sustiprinimo pailsusios dirksnių systeraos,
jvairus uždegimas, gazų su
nėrimų, aptinimo, uždoįrfmo, išsisukimo
i. ia, HMTti 4 oa, I I I Hirttetimaf 1*1
įgijimui sveiko, sudrntinančio miego,
sirinkimus; reuinatiškus ir j
ir užsigavimo
imk
neuralgiskus skaudėjimus,
aaaai
vartok [
galvos ir nugaros skaudėji
umm *mmmmmm*mm
mą, išbėrimus, paeinančius*
nuo nevalaus kraujo, dange-1 u
Severos Šv. Gothardo Aliejų
Pasinaudokite!
lj moteriSkų ligų, nerviSku
Kaina SO centu.
Kaina $1.00.
Hgydyta greitai, be pam$ ir energijos nujudyma,
-*——
Gaunamas aptiekose. J o s .
ir ant visados. Turima atapaudę šv. Ro
land ave,, Chieago, 111.
Be peilio ar oporaoijos.
žaneiaus tajemnyčias. P e n
Triner, 1333—1339 8. Asbttrtai numtati ant vUadoe.
Molika tajeranyčių kainuo
Parsiduoda visose užsitikėjimo vertose vaistinyčiosc ir pas vaistu pardavėjus.
Viaiakaii fvarantuotaa il&di- Ja 10 centy. Kalbantieji re
Pirkdamas visados reikalauk "Scvoros" ir neimk kitokių. Porsitikrinlf ar ant Ui*
i
i
M rupturoa (abiejų lWi^), eenu
Męs padirbamo visokios
vyniojimo yra pavardė,
m jaunų nepaiHant, kaip ilgai įer- žančių tepasirupina parai nišies tulšos. Jeigu nori su
OEEA PROOA
traukti
tajemnyčiaa.
Adra
i
n
1
Sėdyti darbo ir laiko, reika
Pr. O^Malley naujaa spasabaa
Ptrtidttoda Dry-good !, Oeverygydimo yra viaai nepavojingaa, suoki ta:
lauk
k\) Ir sykiu laikrodėliu krautuvė,
.) M piauatiuto, be skausmo, be opo- čias. Adraauokite:
geroje labai vietoje, lietuviais ap
Papky'a
naujo
patanto
(iteljoe, be atsitraukimo nuo už*
u
gyventa. Priežastis pardavimo, sa
Draugas n
vininkas valiuoja i lietuva dėlei
pypa maailnoa,
Nereikia jokių diržų kada ilgy.
leiminilkų svarbių prieftasc'iu. Su
314 E. Market 8 t ,
Ovarantuoju uiganėdinimą.
?isoklomis platesnėmis žiniomis j •
^^ffyy^y^*207
S
.
Market
a
t
ingi J m o oo8 priaiuntinėja
kreipkitės
iiuo
antrašu:
88:Uį
Wilkes-Barra, Pa,
Bank Str., Waterbury, Conn. oare
avonea kas dien. Suvirs 500
Wllka&-Barra, P a .
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Jegu nupuolimas

Severo Gyvasties Balsamą
I :

• i

i

Pain

L f

Expetlerį

•

Nuo
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į I

Severos Nervotoną
•

į

-

aavaaBaaai

, ^^wąwpaeia"^^^^

a^

^m^* *»• -»»»•

'

•

;

\

i

Dr. Alex. O'Malley
B

WIIJUs ~lARRB. PA.
K.Iar Uetuviikai ir lenkiškai iuPįUbama ir suairaioroa.
Suvirsum 30 metu daktaravi»a
Mieste Wilkea.Rarro ausų
gkunaA ofisas. Prisiuak 2c. mar
ia), o gausi knygute spie rupturą
e e aM*^BBasaaaa^aaB^BiF^aarww^p^r^^v^B^r^

^ ^v^

E l i reikalauja

M M M M M I

austinių (krsjavu) škaplierių
Psnos AT. ir tr. Traices, gali gan*
ti p u mus visads. Mes išdirbame
ir reikalaujantiems pasiunčiam
porą ant psiiuros.
Mm A. Smaittenė,
2737 B, Pacific St.,
PhUadeiphia, Pa.
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Siunčia pinigus in visas svieto ša«
U8a
Ii j At4ara nuo 9-nių U ryto ik i 3- jų f a pietų;
9 aių *m 12 lt nuo 7 iki 9 vakare.

•

.

•

riaukaHa tik * * * * *
ta, uadMita rahaaą. ir
gaJaaila Hfirttt gf*
aaa II
U **«*•
ap^S it
UukVSkaa, sąri
4arblniaki4kaa tf kitokiaa dalaaa, iatrauaa.
» apa

RUuaaat tai »Ua.
rslla, a*idlia% TiSekll i*StSlSa*SĮS
pavirai^
it
orkaatru
Ialmy»ai, bat ir 5aa* »sigPSt*Sl>ama » į*«
oaa aiaioao sa lik juaa ir jaa^garlaoaiaa, aoat tik dabar ga.i baii Ma.
aijnama. juma
I f s i s ta)
T(N*eff*lsą
Iiadaaia
roaognfą jra
i . r i i dykai PrUlaaktta tik S**. SatfkSa* lt a**9
m jura gariaaaia Huailko Tabako ui M. Ir H foaorafą draaga e* vt>
tr aor«dr«alav asfp rtikla tpai»iiL Apur4jf pst ftrpra**, aSj*ikS*Hr
Ukaaiua s i SS
M S*»aaa yra atprantama h pulki, aara »la iaklo. riaikoa.
*!%**> sasialyalia, kad kualta ulgaaa^llatt Ftssffaj*} pnaaNsa s u

«
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^ d a S a % a^a k l A ^ a f M
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" A D " WOLOAST SAKO, J A M N I E K A 8 N E O A L | S GERAI
PLAUKUS NUKIRPTI.

kiakTta

aMSS«

i* ' : • •

•

-

pst mss
U s i H.0#.
Hlase s s e Jees t s s
11
f aua kad aaratkaUaja*
fseaiisaitU
Ils
•ato draagama fit\%\
U sistf a m a s Ukak%
aitai inportuaia* Fa
aoįrrafai y»a pi4arflSS
II gavlaaafa maUla, turi
sisala slkaiise trtiką
ir labai garai akmmba
Turadaml *u»% Foaa
gtefs galit* •urtSajU aa
mi« puiku ataifeS* kaa

I MM

i Moka 3 čią nuošimtį nuo sudėta pinigų Ir Ima pini
gua ant sučėdyjimo nuo dolerio Ir augščiau.

ilki

.

•

» Tssa

VVlLKES^BARRE.iPA,

fr BHa

• » » l ' PT 'i %«• i— * , i W i a » ' W » i Ji

Boa duatat
ylaaam aaa

K a m p a s E. Market ir H a n c o c k Sts.

jfl

.

Navijausiaa Importuotas F o n o g r a f a s dykai. į

miGHTS DEPOS1T BANK

* aajjj

:

of Drv Ooods Store.
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i&gydiieu praeitą metą.
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Bet tegul jis palaukia, kol susitiks su Packy Mc
ji "artistiškai apkarpyk*.
kuiis paIr kalbant api«* 4*arti«tiSk^ parMyma n , kiokvionasv
laikei taip vadinamu* išpardavimus, gorai "pasirėdo"!
Išpardavimai patraukia vynis, kurio nori ką nors gauti uždykar-*
ir taria nori ki> uSdykų, užsipelno būti prigautų!
Kad gorai supratus drapanų vertc» sulyginkite $20.822. iSpardavi
mo siutus su mano
1

•

•

•

M
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P U S I A U IR V I E N A BERT AINĮ S U P A M U Š A L U V A S A R O S
S I U T A I UŽ $15.
i

: : i

.

LOUIS ROSENTHAL,
;

I

; *

•8 KRAUTUVES,

:

Iv- ii

•

.

I

ffl

Plymouth National
BANK.
Gėrimas

Ideališka:

1 TT ^

w

karKimuo y ra tas, kuris pil-! Kapitolas su perviršiu
imi įiigfHslna tro&kinu.t ir pa-:
$166.000,00.
<lnr« gti\i įtekmę ant kimo: Šitoji Banką prižiuromn
!
afetcmum.
SuvieiiytŲJij Valstijų vaiDauguma vasaros gdri-įOjiu* * Moka :\ tmofttoi?hw
mi) yra tik sunkenybe pil- l | U 0 8U( |<\ tv pinigų. Galiam
vui; anldųs, nosvotki ir visai susišnekėti lietuviškai.
netinka naudojimui.
O. N. Postleth vvuite,
iii
iždininkas.
Mandagus patarnavimas,
|
;

Stegmaiero
Export Alus

j

i

M

I

i

i

Į i

Užsirašykit

„DRAUGĄ:
wm¥

'

—

• Office New Telejphone Sff,
Hesidence 1100.
Lietuviu Advokatas.

Merchants
Banking Jonas S. Lopatto

1

• .«

Trust

• A. Norkūnas,

Company.

Vienatinis Lietuvis Udirheja*

Nahanoy City. Pa.

visokiu f e n k I u
chrauirystem, o ypatingai: fc>kar<lu
Kustikučiu metaliavu, anameliotu

Ir padengtu celluloid'u,tarpu,vė
liavų »r Karunu.

Į I

Man pavaatut dar
bus atlieku artistlikai.

47-48-49 Hennett BuiMinjf,
Wi.kee.Bare. Pa.
Norintieji pasiskolinti pinijru
ant pirmo rnortgatfe, arba pirkti
namus lai kreipiasi.
-

si* National
BANK,

Turi Kapitolo su nnoaimciais
$190.000.00.

PLYMOUTH, FA.

Sudėtu pinigu

UŽDKtA i*M.

$700.000.00.
Mes vedame visokį lega
liska biznį.
MIIBU batikoje galima
susikalbėti: lietuviškai,
lenkiškai, vokiškai ir

KAPITOLAS
PERVIRŠIS

$100.000.00.
$250.000.00

Bank
Didžiausia ir naugiauKia
turit® gėrime gorinus praSa- First National
Banką mieste.
linantį troškinu), negu kiti
PUBLIC SOUARE
M, A. Norkūnas
Moka 3 nuosiineiim nuo
-^ giMiiną šalt^, atšvu*2inauVVilken-Barre, Pa,
Itt PK0SPECT STH LAWRENCE, MASS,
sudėty joje pinigų.
ir gelbatantį jmų sveika
mm — r angliškai.
is
INITED STATES DEPOSITARY
JOHN J. MEYER,
i
1'i ' . - u f i' /.ii ! ' i ' i I Į
!irsa:
U&siateliuok haksuka.
SWALM HARDWARE C0.,
Kasininkas.
Gryno maiato ženklas ant
UNION TICKET AOENCY.
$375,000,00
21 North Main St., PotUvilh, I»a.
•anlauiia LlatuvUka Baaka Boraotone
kiekvienos bonkutės.
* Perviršis ir nepa
ir Vlioja Aplinkinėje.
įvairiausi geležiniai daitai, te-į
Agtaturi Laivakorčių ant GeriauBlu
dalyta nau da
490,000,00 palai, stiklas, durios, plasteris,'
STE6MA1ER
irankiai. sportiniai ir naminiai
siunčiu pinigua kaa 4iea ln viiaj da
Už sudėtus pinigui moka 3-čią daiktai.
Wilkes-Barre, Pa.
lia aviete; taip gi perka ir limalno vi
Kurių skaitytojų prenu tokiua pitigua. 1l4irba vinekiua 4oku*
nuošimti.
(uaatua Amerikon Ir Lietuvos talemuoee.
Naujas telefonas 97?
merata
pasibaigusi,
tiems
Ofiaaa atidaryta* kaa dteo aun 8 to*
WM f. Mc. l.KAN, Pr»»W»nt,
Bell telefonas 422
d ryto iki a-toa va), vak.
si8nu 6ris b u a
KHANTIS DOl'ULAH. C»«hU»r.
J l l O Z a S S z iWl k
l
S
'
^
Pa^utinis.
Nedeiioje: nuo lotoa i i ryto ikifltai
* f
. 7 § ^ I l k l ^ | Siunčiant pinigus,u čekius, ?alaadai v«k«ra.
Gerlaualaa Lletuvys
i ima i
nniMia iTmrnvfirTTi ifisuii MĘmmm
m
; a r b a M M o n 6 y 0 rder , siųsm
9
kitę ant adreso:
Union Ticket Agency,
11
I.
t03 Lackavvanna Ava, Scrauton, Pa.
"DRAUGAS ,
Taia-fi turime aavo krautuvėje dau
KattjU Tolefonaa 1070 R.
gybe
viiokiu maldaknygių ir iviotiakn
314 East Market St.,
knvgy
vinokioae kalbono.
80 S. Market •!., Wllke>i Barre. Pa
1200 ir 1202 CHESTNUT STREET, > *%
Wilkes Barre, Pa. TIPUrONAii Naujua «03 — Dell 868.
1
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Adolf Blau

. . . .
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I.

I
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Boll Tolaphcno, Dlcklasori'ai

D l . I^IIV^lCld V?LCIIIKU&
Vienatinis tikras dakttras-iietuvis Philadelpl '
jįf«n^ wp>ributl Ir klyitlk)
tati l»Uio#atofijji Phlladalphi*
\}m mi«»»io. Tumu pamaino

nanu* |hmga savo locnj miticku. k*urt«*ji> randasi naujo
Uruilimn ^i«riauxi vnistal
P A S A R G A : Mano lun.n.
'hulyja lf klinikoj turiu po
savo j>r|fiiura SYOttmtattpiU
(.lukliiruH s|if«Mju'.isiu> pH^.d
bnl pno ojM'rucijij Ir jmvo*
,jlt»ir\|]liftį V'\s muno vlal 11*
gonlai Ipalcrydo ir pasilieka
svoikl. Vainius slunMu ir į
kitu* Ateitus ir į visas lalls,

Gydau Visokias tim
Su vohtv Ir nauja mot<K)aau
ii'hiMnttkai* ir inoUicinos gy*

drothompy), kraujo skysti. Sitafc paveikslas parodo, kaip pfą\ų
mtKnorothorapy), hu moks* S t a n k u s s u p a g a l b a e l e k t r o s 6 v l
lu ps.vrhoioKijos'payohotho- ( X — ray) p e r m a t o v i s ą ž m o g a u s k
rapy), kaip tai ioriiiala, nu- l r at r|tuda pavojingas ligas.
rodymu, atkrolplmu atydosf
, , j ,
t
lr tt. Gydau au oloktra (oU'otrothO'Spy), X—ray (svioaa, pormatanti v_
na imoyaus), groita ©loktra (hyfronuonoy) Galvana olektra, Panulojaus _ 1 ru lr Kiu.mis tmvlonylomls alnktra nis. liarydnmaa oporaoljaa llgydau tla
kiti* or^aulikas Ilgas, kuriu; negalit na išgydyti vaistais ir kitais priotaiaala.
T u r i u į s i t a i s ę s a a v o i o : n a s clktra g y d y m o m a š i n a s . ]
VlJ siH^anil krolpkitča prla daktaro STANKAUS Mabi&kal arba laiške,!
husitą užganėdinti nes jU gydo pa»akaiiiMflausiai visokas ligas lr daro *-'"
) lootiarn ligoniu lyje. Daktariška rodą au toislngalt m
rimais Auoda DYKAI, — yimiiAkslnar telefoną ir par lal&kua vHm
kaip toji gyvenai; Amerikoje, Kampoje, Anglijoje lr Kitose lalUo H\
i

DR. IGNATIUS

1220 So. Broad S t ,

Philadelphia*

Vak^ndoa oflco; Nuo 9 iki 15, nuo 2 iki 4 p. p. ir nuo 6 iki 8 vakare,)
NMilMlilii.iii.uN nuo 1 iki 4 po pioit}.
j^

[The BENEFICIAL SAY1NGS FUND S0CIETY
PH1LADELPHIA, PA,

'-<abr*ffl|

Uidata 30 diaM Balandiio 1853 matuota.

r:

IGNOTAS J. DOHAN, Praaid.nla..
ANDRIUS J. KEEGAN, Vica-pra.idanU.,
ALFRED J. MURPHY. Sakfatorius ir Kasininkas.
ANTANAS HURST, Etq., Patarėja..
.
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lietuviškųjų Šv. Kazimero
•i

eseru Seminarija
CHICAGOJE.
UetuviškimioA Sesers priima i)ns save mer
gaites mokinimui ir išauklėjimui. Seminarijo
je prie rogulerigkojo mokslo, arba ir atakyriumf yra mokinama, muzika, paišymas, siuvi
nėjimas ir taip toliau.
* '

<

Reikale meldžiama kroipties prie
Perdėtinės šiuo antrašu:

'•

Motinos

"LIETUVISKŲ-LENKISKŲ VAISTŲ.11
Savininkas ir Fabrikantas Geriausių
MUALUNOIO

GERIAUSIA
OYDUOLt
NUO
STRisNŲ 8KAUDrnJlMO DEGI
MO KRUTINĖJĘ
GALVOS 8KAUDUJIMO,
KATAROS
UftSItALDYMO
NEURALGIJOS
NUO
GERKLtS
8KAUDUJIMO

SKAUSMO KRU
TINtJE NUO
PATRŪKIMO
AZMA ABBA
DUSULIO
•TYVUMO
SPRANDO
SKAUDĖJIMO
ftONUOHE
RANKU IB
KOJŲ

Ypatingos Gyduolės.
.foiuu sergate uisiaenejusiomla Ugoroia.auo kuriu negali pagel
bėt no daktarui nti Hgonbučlai, arba pHslaptinjioiui* ligonm, apra*vklt man aavo nesveikumą gerai ir aiikiai (be ulsh'ipimo) nea
Aon etua uo tik apie tavo »v*>ikatą, bet labai tankiai, ir apie tavo
gyvauti (Atsiminkit, jog kiekvteaas garbinga* daktaras u*miko paKlupti kaip ant ttpaaintioa). Uitai nesigėdyk ir nebijok, raayk tai*
avbe, o mitdai suteikaiu rodą ir prlsiysiu gorus gyduole* pagal tavo
ligų, MI nuro<lymu kaip reikia jaa vartoti, ui prekv labai maia- Rei
kia raiyt laiikua stačiai paa mane pridedaut visados 2o. marke ant
atsakymo, nea kitaip negauslt ataakymo. — Teipgi mca reikalauja
me geru agmitu klnkviename dideliame mieste ir jy aplinkinoae.
Agentai nuo Lietuviškai Lenkliky gyduoliy gali uidirbti nuo 30
dol. iki 13 dol. ant mėooaio. Uidarb) duodame kuogeriansia,. Taigi
raiyklte rolkaiuudaml ageaturoa. Kiekvienas lirtuvUkas itornlkaa
teipgl privalo uilaikytl vlaada mu*v puikias Lletuviikas gyduoles
•avo ituruoae aot pardavimo, H*d musy tautioolai reikalaudami ga
išty paa kiekvieną nusipirkti Ir nereikalautu išduoti pinigus dova
na kokiems norn apgavikams tose aplinkose, fttoruykai, rašykite
pareikalaudami gyduolly, nea geras uidarbys Ir parduokite musy
tyras Lietuviškas gyduoles, kurlaa męs gvarantuojame.
Rašykite
po antrašu:

ALBERTAS O. OH ABLIAUCKAS.
4or. Elm St Main Str.,
Plymouth, Pa.
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50,000

WP

Vy«u Dykai Del Viru

ON'S

Ta fc«vgft yra atebukllnga Ir siustą yra lyk det vyru.
K n y r s ta a>raataia, aupraataia lodaiaia pasaka kaip gal
atguutlvjfUUnmia, Isigydltl uno uxuuo4ijisaa kraują
irbasyptli, uabAegiuaa aitkloa, pa t rot lt a at Y pribe, puCku*
r khua ilmlatimue.
nef romulaviaia,
patrotlU
atyprilK', pylva, k l o u n u , Inkatu ir pualta ligas, rumalltma, fron<mllo«ft Mb* triperi, naujai Igaatss lyga*.
•trietur* i r v y a a a t v r a lyg ra, gal butl llfldoįras aava
namuse prlvattlkal,1, alapU
pygial.
slapU Ir Ubai
labai pygjai.
Ta, dvkal Įgautą knygm* pasakta Jnma ko<lel jua
kfclp gtlet
galėt galutiną]
galutinai taagvditl.
taagyditl. Knyga tU yra
kentat Irr kaip
krtMtuvdftlnioa, katrueture linott kolnaą ve«lea arba
tievedra vyraa. Tą knygą yra para**!* pąr Daktarai
katraa atrydavę Ilgo lajka lyrlncjinu tn, apecijalisku
lygu. 'lVtnvkit. jog ta knvga yra aluata r**+l dykai.
uimokaiu u i pačto, lug uiurčetita konverta. *\>aiu»k
nekokiu piningu, tyk paraltk aava vardą, Ir adraan *nt
leiiiiauH paduotu kuponu, katra eluek mums lendena.

t

tu Pilhtono
.

Gėrimo.

„Degtine

garai kartlinoio \Vi«©raano apyaaka.
Varto VYTAUTAS.

Kaina $1.00.

01. JOJ. U f f l l * CO l 101 I I M»S k*mm.
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-NAUJA KNYGA-
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SECOND WARD HOTEL
Frank Burba Savininkas.
Geriausi Importuoti ir naminiai
Vynai, Likitriai. Alus, Oiffarai ir
tt
454 45« MAIN 8T.

Grynaa v^**

liūs, Alus ir porteris.

•

l*irtii€sss klesoH karieton
ir arkliai jmrsHnidjumi ir
grabinio ofw»« j)rii' RUH.^11
gatvėn.

T I K R A S LENK1SZKAS LAGER.
Atkreipkite «avo atidi ia proilukta, Jotų tautiečio ii-

?i

dirbamą. SnndMini »uttouwood, \Vilkca-Iiarre ir
Nauticoke, o bravoras Dnnvillrj.

\

•i

i

Si-*i'*<•

Imli
L4i

M a s a i i r i i Ir Prtildantat
Ak t Iii i i ,

EUWARSDSVILLE. PA.

„Draugo" Spaustuvėje
llllllllllllllllllll ll^tJlllllil
TTT

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

PIRKITE LABAI NAUDINGAS KNYGUTES
;

Kaštuoja $2.15 persiuntimui.
Adresas:
REV. S. PAUTIENIUS,
Mahanoy City, Pa.
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„Naminis Vaiku
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Wilkes-Barre
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Deposit & Savings
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Katekizmas Apie

m

BANK,

n fUBLio sijUABą
WILKES-BARRB, PA

Kainuoja po 12c. su persiuntimu. Pelnas eis inat
Rimui našlaičiu prieR.au ios. Galima gauti pas

Kapitulas

-

-

$\ 50.000

Pcrvirlii
Depozitai

.

.

$450.000
$2.625,000

•

Kun. A . Staniukyną,
4557 So. Wood St. ;

1

CHICAGO 1UU

Banką atdara kasdien nuo 9 ry
to iki 3 popietu. suimtomis nuo
9-12 vidurdienyje ir nuo 7 va),
vakare iki 8.
Galima susikalbėti lenkiškai Ir
lietuviškai.
1

•i i u• i•.•• ••

iiiĮHH

Į™TVT"VTTTTVTvaas^i

J. F. Oillis,
Pas ji Kalima gauti visokiu
torieJku, bliodu, stiklu, puo*
du, Įtampu ir visokiu virtu
vei reikalinjru daiktu. Yra iš
ko pasirinkti. Ateikite persitikrinti.

NAUJAUSIA. DIDŽIAUSIA IR GEr: RIAUSIA (.REITAI ATLIEKA

I 101-404 8. MAIN M.,
1 ^
W1LKE8 BAUPF, PA

ĮVAIRIŲ {VAIRIAUSIUS DARBUS
« * fMf.trs»«r

• ^:-tT" '

'' ~ "

• » .

L. RAUCHUT
Dirbtuve Uniformų
ir visokiu reikalingu
daiktu draugijoms ir
nrkiestroms, uždėta
1887 m. Dirbame teipgi vėliavas, nuktirdas,
arnotus, kapas ir t. t.
Hei kalauk ite i I i st ru oti kataliogu.
i g o o N 4- a * t v e
r%%
*
PHJLADELP
4eOB P K f N S I N G T O N

TTMTI
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•Msase PC V A R D U s^s)ais«iaes»swiwaaaa
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liell Phona
TfffF

uUHH

•

i

SPAUDIMĄ
PIGIAI

-

Honover Breiving Co.

.

(V.M«I

0>».«oMia% T.o.-.i»* < l'sfat 1siaUtt>« \ r * 1,1 ^ 1 * * , ai aerl*ftsa
JotfTasaistapriaiaatsSHNinaa v/aai Sykai všaajaaaksyfaOat » j m .
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yallma gautl^-c^:^^'

DYKAJ GAUTOS KNYGAS KUPONAS.

V A f u S B , . i . . . , . . . . , . . , , , , , , , , , , . . . . . . . , , . . . « .«.
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KAINUOJA PO 1 0 CENTU.
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įmautiems daugiau kaip VIODII cg*
aemplioriVi nuleideiamas didelia BUOlimtH.
Gaunama paa:
BBV. V. VARNAGIRIS.
318 8o. 4tU S t , Brooklyn, N. T.
—

i 'j

ISĘJO 1S SPAUDOS DAILUS SCENIŠKI
VAIZDKLIAI VARDU

Moka 3 olą nuoiimt} nuo sudėtų
Joje pininv.

• •••

•

a^aiAayafrfr ste iffcaiaia^s^s^eiSiaiS^ia^s^B^į

FABIOLE.

ALBERT G. QROBLEWSKI.

Mother Superior,
ST. CASMIR'S SEMINAR %
6700 Rockw*ll Si.
Chicago, ///.

• 1 ] \ ,
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Nuošimtis 3 . 6 5 metama.
l«l§>\
PAMATINIS KAPITOLAS ... trylika milijonu doleriu. «TOĮ 5;
SUPETU PINIGU . - vienuolika ir tris čvertis milijono
doleriu,
PERVIRŠIS — vienas ir viena čvertis milijono doleriu,
Depozltoriu auviršum trylika tuksiančiu asmenų.
DEPOZITUS PRIIMAME PER LAIŠKUS.
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UŽKVIETIMUB St KITOKIUS DARBUB
K0NBTITU0WA8, PLiaKAtUS, YIKaiytyą
i

I

I

I

RAIDES STATOMOS DIDELE-NAUJAUSIOJO PATENTO-MASINA "LINOTYPE"
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