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terių mokytojų, jųjų dides antgalo prie duobės atsisvei ant rytojaus apėjome Kry tenkinimą namo įrengimu.
Katalikiškos Žinios.
vanas. Apturėjome nuo Die
Aštuontoji Nedelia vo talentus Jo garbės pra
nė pusė seserįs. Lekcijos yra rino vardan a. a. mirusiojo žiaus kelius ir, išklausę kun. Skaitė: p. J. Kriščiūnas apie
skaitomos McMahon’o sa riebonas kun. Jasienskis, Kancieriaus pamokslo, grį vaismainį ir p. P. Klimas
platinimui ir laimės sutei
po Sekminių.
žome Vilniun į šv. Mykalo- apie kooperacijas ir jų nau
lėje nuo 8 iki 1 ir nuo 3 iki Šiaulių klebonas.
kimui kitiems. Davė mums
Naujas
Philadelphijos
ant

jaus
bažnyčią. Pranciškonų dingumą.
Ir
štai
ant
augšto
kalne6 vakare. Profesorių 25. Va
Dievas sveikatą, pajiegą ir
vyskupis.
karais laiko paskaitas, daž io, aplieto taip gausiai pa mūruose kompanija gaėo ge
turtus, kad galėtumėm arSeinai. Šaltinio redakto
tymą pagelbėti, neturtingą Rugpiučio 2 d. Philadel nai iliustruotas, visur žino rapijonų ašaromis, ant vir rą nakvynę. Ant rytojaus po
rius Kun. Antanas Civinslekcija. Rym. VIII, 12— sušelpti.
Apdovanojo mus phijos katedroje atsiliks ce mi oratoriai ir pedagogai. šūnės matos nedidelis medi Mišių šv. ir vietinio klebono
17. — Broliai: Skolininkais laime būti krikščionimis, remonijos iškėlimo į antvys Liepos 13 d. visa mokykla nis kryželis ir naujai supil pamokslo visi traukėme į kas išvažiuoja gydyties užesame ne kūnui, idant pagal prigulėti prie dvasiškojo kupius dabartinio archidie- tapo priimta Baltuose Na tas kapas... Jau praskam gelžkelio stotį traukiniu grįž sieniuosna. Jam nebesant
kūno gyventumėme. Nes jei Kristaus kūno, Šventosios cezijos valdytojo E. Pren- muose, kur prezidentas pa bėjo varpai, išsiskirstė mi ti namon. Pakelėje dar ap redakcijos reikalus ves re
gyvęsite pagal kūno, numir- katalikų Bažnyčios, naudo- dergasto. Tam tinkamą pa gyrė seseris už naudingą nia, nutilo vaitojimai ir liko lankėme Aušros Vartus ati dakcijos narys, p. Bronislo
site. Bet jei per Dvasią, nu ties neapkainuojamomis ma mokslą pasakys Scrantono darbą, kurį jos atlieka.
tik tas vienas našlaitis ka duodami garbę
Panelei vas Stošiunas.
marinsite darbus kūno, bū lonių versmėmis šventuose vyskupas, Jo Malonybė M.
Kvietiškis. Šiuo laiku mu
pas, o ant sukastų augštai Švenčiausiai. Čia į mus dar
Kuilį
Kaminskas
sugrį

site gyvais. Nes kurie tiktai Sakramentuose, būti Augš- J. Hoban.
gelsvų smėlių guli baltų van sykį kun. Kordelis gražiai sų apylinkėje labai pakilo
žęs Sbenandorin, organizuo deninių lelijų ir žalių eglai prakalbėjo ir palaiminęs iš arklių kaina. Ūkininkams
yra vedami Dievo Dvasia, čiausiojo tarnais.
tie yra sūnais Dievo. Nes ue- Yra tai turtai Dievo mums Kun. Struckus laikys primi ja naują parapiją ir statys čių vainikai, tai paskutinie leido.
patariama nesipiginti.
naują bažnyčią.
cijas Plymouthe.
ėmėte Dvasios vergijos vėlei pavesti. Kaip męs jais nau
ji dėkingumo ir prisirišimo
Žemaitkiemis (Ukmergės
ant baimės, bet ėmėte pasa dojomės? Ar sąžinė neišmė- Įšventintas praeitą utar- Ūsai (Naumiesčio ap.). ženklai...
ap.). Tai nedidelis miestelis,
vinimo Dvasią už sūnų, per tinėja mums, kad tuos ta niką kun. Simanas Struckus
Šiame kaine viena dievobai Nemunaitis (Viln. gub.).
turintis apie 200 gyventojų.
kurią šaukiame: Abba (Tė lentus, išmintį ir įgytą moks laikys pirmąsias šv. mišias
minga našlė Ona Muleikai Gegužio 19 d. iš Nemunaičio
Yra katalikų bažnyčia Šv.
ve). Nes ta pati Dvasia duo lą apvertėme Bažnyčios į- Plymouth’o lietuvių bažny
tienė, laukdama Vyskupo laimingai iškeliavo procesi
Kazimiero, uždėta 1568 m.
da liudijimą musų dvasiai, sakymų išjuokimui, jos čioje nedėldienį liepos 30 d.
pravažiuojant, padarė iškil ja Vilniun ir 25 d. t. p. m. lai
jėzavitų
draugijos Vilniuje
kad esame Dievo sūnais. O apeigų papeikimui, atskalų Drauge su kun. Struckum
minguosius vartus ir viską mingai sugrįžo Nemunaitin. Lukšiai (Naumiesčio ap.) rektoriaus Garcijono Alojei sūnais ir tėvainiais: Tė- ir erezijų platinimui ir pa įšventinta Scrantori’o ka
gražiai išpuošė. Pravažiuo Kompanija šiais metais bu Gerb. kun. Lenovičius pa buso ir naujai puikiai išmū
vainiais tiesa Dievo, o draug gyrimui, prastuolių panie tedroje vienas lenkas ir pen
damas Jo Malonybė sustojo vo gana skaitlinga, siekė su taisė špitoles. Iš vidurio ir ryta 1901 m. Dabar graži,
tėvainiais Kristaus.
kinimui ir jųjų ištvirkini- ki airiai.
ties vartais ir palaimino šei viršum 2000 žmonių. Kėliau lauko gražiai išbaltino, už augšta ir raudona, it krau
mui? Ar turtų ir sveikatos
myną.
ti buvo labai gera dėlto, jog dengė stogą ir padarė gon- jas, mat raudonai ištepta. .
Katalikai
Koreoje.
Evangelija. Luk XVI, 1— neišeikvojome nuodėmingu
Toliaus miestelis išrodo
kaitrią saulutę ant dangaus kas: taipogi pataisė kapiny
Kaunas.
19
birželio
Že

;1866
m.
Koreoje
buvo
gyvenimu;
ar
pavargėliui
no
tvorą.
Viską
tai
padarė
9. Anuomet kalbėjo Jėzus
paprastai. Paprasti valstie
buvo pridengę tuo kartu de
mokintiniams savo: Buvo ne pagalbos neatsakėme; ar rei 25,000 katalikų, kurių dva maičių vyskupas Girtautas besiai. Oras per visą kelionę klebonas savo lėšomis. Ačiū čių namai spingso savo šiau
kuris žmogus turtingas, ku kaluose išganymo neapsilei siškais reikalais rūpinosi du pašventė į subdiakonus buvo nei šiltas nei šaltas. Gerb. klebonui už jo gerus diniais stogais, tarp kurių
ris turėjo užveizdėtojį, o tas dome; ar neatšalome Dievo vyskupu ir dešimts misij o šiuos Žemaičių seminarijos Procesija ėjo per Alovę, darbus.
dar tupi įlindę keli gražesni
buvo prieš jį apskųstas už tarnavime; ar ;iepaniekino- norių. Tuojau po to prasidė klierikus: Joną Audarą, Sta Daugus, Dausmenis, Oniškį, Čia yra kapinynas, ku kaip: klebonija, špitolė, alu
pragaiširrimą jo turtų. Ir pa me Jojo šventų įkvėpimų; jo katalikų persekiojimas. nlsIovą-Edūardą naltrinią, Rūdiškę, Vaką ir Vilniaus riame stovi vos vienas kry dė, monopolis ir visokių
vadino aną, ir tarė jam: Ką ar neapleidome maldos, Die Abudu vyskupu ir septyni Juozapatą Bardžių, Povilą vyskupo dvarą, kur pasku žius, pastatytas grapienės mažmožių sankrova... Atai girdžiu apie tave, ati vo žodžio klausymo, ar ne misijonoriai tapo nugalaby Gvaldą, Antaną Ignatavi tinę naktį maldininkai ture Potockienės. Neseniai lau belnai miestelis guli gra
duok atskaitą iš tavo užveiz- atsitolinome nuo Gyvenimo ti. Apie jų kankinybę pra čių, Petrą Raščiuką, Anice jo labai gerą nakvynę, ačiū kiant Vyskupo' pravažiuo žioj vietoj, nes čia benjt-kiek
dėjimoj nes užveizdėtoju jau Duonos, Švč. Sakramento ? dėta tyrinėti Ryme 1901 m. tą Meškauską, Mateušą Na už duosnumą dabartiniam to jant tasai kryžius gražiai iš į pakalnę — liula ęžeras, va
negalėsi būti. Ir tarė užveiz- Štai kur vra tikras eikvoji Statistika rodo, jog 1907 ką, Norbertą Pakalnį, Pran dvaro nuomininkui. Klebo puošta ir padaryta iškilmin dinamas Kiraė. O ten lauke
dėtojas pats sau: Ką veik mas ir gaišinimas Dievo m. Koreoje buvo 1 vyskupas, ciškų Stulginskį, Benediktą nai visų tų bažnyčių, pro gieji vartai. — Lepšių kai už miestelio stovi mokykla
46 prancūzai misijonoriai; Šveikauską, Izidorių Tamo kurias ėjome, maldininkus me žada būti mokykla.
siu, kad Viešpats mano ati mums duotų dovanų.
ir raštinė, lyg visai atskirti
ma nuo manęs užveizdėji- “Atiduok skaičių tavo už 10 korėjiečių kunigų; 11 šaitį, į diakonus Pętrą Lie labai iškilmingai pasitikda
nuo miestelio...
mą, kasti negaliu, elgetauti veizdėjimo, nes jau ilgiau ne prancūzų vienuolių; 41 ko pą, į kunigus Lionginą In- vo ir palydėdavo. Ypač gerą Kalvarija (Suvalkų gub.).
Apylinkės gražios: tai lau
Aprašysiu
Tabarauskų
kai

čurą.
rėjietė
sesuo;
72
bernaičių
galėsi
Iruti
užveizdėtojugėdžiuos. Žinau ką darysiu:
širdį keliauninkams parodė mą. Šitas kaimas yra nedi kai, tai miškeliai (tik ne pu
mokyklos
su
1,014
mokinių;
mi
”
,
sako
Viešpats
evange

kada atitolintas nuo urėdysšynėliai), baigiami naikinti.
Vilnius. 16 birželio atvyko Daugų, Oniškio ir Rudiškių
tės busiu, kad priimtų mane lijoje. Į kiekvieną iš musų tą 5 mergaičių mokyklos su iš Peterburgo Vilniun svie klebonai, kurie kompaniją delis, ale kiek jame įvairu Į vakarus, netoli nuo mieste
į savo namus. Suvadinęs ta patį pasakys Viešpats; mir 261 mokine; 379 našlaičiai, tiškos valdžios pasiųstas va pasitiko labai iškilmingai už mų, tai baugu ir šlykštu re lio — dvaras lietuvių valstie
da kiekvieną, iš skolininkų čiai atėjus pasibaigs musų atiduoti auginimui privati dininkas padaryti revizijos kelių varstų nuo savo bažny gėt ir girdėt. Beveik nėra čių valdomas, kuris kada tai
viešpaties savo, tarė pirmam užveizdėjimas; prisieis tuo nėms šeimynoms; 2 aptie- vyskupo, konsistorijos ir ka čios ir taipogi iškilmingai tokios dienos, kad tarpe ta- prigulėjęs Radzivilams, pajam: Kiek esi kaltas mano met apyskaitą išduoti iš visų kos; 1 seminarija su 22 pri pitulos raštinėse. 16 birželio su gražiomis prakalbomis tą barauskiečių nebūtų vaidų, galiaus buvo valdomas jezabarnių, o dažnai ir peštynių.
ponui“? O anas atsakė: Šim minčių, žodžių ir darbų. Ne rengiamaisiais mokiniais ir revizija prasidėjo vyskupo kompaniją lydėjo.
Labai Bylos čia paprastas daly vitų akademijos Vilniuje,
tą kodžių alyvos.
Ir tarė tikėta ir baisi bus ta valan 9 teologais; 48 bažnyčios ir raštinėje. Žiūrima esą la gražiai pasitiko kompaniją
tai didžponių: Marikonis,
kas,
buk
per
dieną
šitas
kai

koplyčios;
48
apskričiai;
da
neteisingiems
užveizdėjam: Imk tavo užrašą,, o
biausiai raštų apie perėjimą pakelyje šie sodžiai: Eino- mas turįs po 3 ir po 4 bylas. Lopacinskas ir Bistromas,
931
parapija;
63,340
apkrikš
tojams!
Ką
jie
atsakys
už
tuojaus sėskis ir parašyk
iš stačiatikių į katalikus, rai ir Dušnionįs Nemunai To viso priežastimi, sako kuris paskutynisai ir perlei
penkiasdešimts. Potam tarė sugaišinimą brangaus laiko, tytų krikščionių ir 5,503 apie vyskupo susižinojimą čio par., Alovės parapijoje
do lietuviams valstiečiams.
rengiami su popiežiumi ir lenkiškai Pavartėnų sodžius irgi labai yra tai, kad žmonės gyveno Žemė pusiauderlinga.
kitam: O tu kiek esi kaltas? duoto jiems dėl išganymo, o katechumenai,
rėžuose. Tai-gi kaimui būti
Dabar tapo rašytų dokumentų.
Kursai tarė: Šimtą saikų apversto ant pataikavimo, prie krikšto.
gražiai išpuošė kelią. Taip nai reikia išeiti vienasė
Už keleto verstų galima
atidarytas
naujas
generali

godulystės,
ir
pragaišties
ne
kviečių. Ir tarė jam: Imk
pat kelias buvo ištaisytas džiais.
rasti keletą sodžių, kaip:
nis
vikarijatas
pietų
Ko

Kurtavėnai.
Nedėlioję
12
marių
savo
sielų.
savo užrašą,. o parašyk ašSlabadėlėje Alovės parapi
Kliepšiai, Rundžiai, Kuni
birželio urnai mirė musų my joje, Rokančių sodžiuje Dau Liudvinavas (Kalvarijos giškiai, ValtūnaitAntatilčiai
tuonias dešimtis. Ir pagyrė Tad, kaipo išmintingi už- reoje.
viešpats neteisų užveizdėto veizdėtojai tankiai daryki Numirė Prancuaijos istori limas ganytojas a. a. kun gų par. mus pasitiko net už aps.). “Žiburio” draugijos ir kt. (lietuviški sodžių ir
klebonas Dominikas Šerei kelių varstų.
jį, kad išmintingai padarė: me apyskaitas iš dvasiškųjų
skyrius 25 birželio steigė p;>- miestelio vardai!). Kur ne
jos
žinovas.
va.
Nedėlios
rytą
atlaikęs
savo
reikalų;
perkratinėkines sūnus to svieto savo gi
Praeitais metais keliau puleriškas paskaitas. Pas bus lietuviški, kad čia be
minėje yra išmintingesniais me savo mintis, žodžius ir Liepos 8 d. Bostone numi šv. mišias, po sumai pasakė dami taipogi Vilniun pro Ru kaitos pavyko gerai: susi veik visoje apylinkėje sun
už sūnūs šviesybės. O aš darbus. Jei iki šiol buvome rė markizas Charles J. de pamokslą. Tuoj po pamoks diškius, nieko čia ypatingo rinko arti trijų šimtų klau ku užgirsti žmogų kalbantį
jums sakau: Darykite sau apsileidę, imkime pavyzdį iš Bouthillier-Chauvigny am- lo pasijuto negerai ir nusto nematėme, o šįmet čiapat sytojų. Matyt, jau žmonės ne lietuviškai. Grynas lie
prietelius iš netiesos mamo neteisingojo užveizdėtojo. žyje 54 metų. Perniai jis jęs žado išgyveno iki 8-tos pamatėme gražią naują baž suprato paskaitų svarbą, tuvių kampelis.
nos: kad, kada pavargsite, Viešpats jojo nepagiria už tapo užkviestas su paskaita vai. vakaro A. a. kun. Še-- nytėlę ir apsigyvenusį prie nes šiemet kuo-ne tris syk
Žinoma, yra nemaža, la
priimtų jus į amžiną gyveni apgavystę, bet už išmintį Harvardo universitete. Pa reiva turėjo amžiaus 44 me jos kunigą. Visų širdįs labai daugiau susirinko, negu per- biau iš vyrų, mokančių len
savo reikale, sakydamas, skaita taip patiko, kad jis tus. Kurtavėnuos išbuvo 5 nudžiugo! Čionai musų va niai. Nežiūrint į dvidešimt kiškai bei rusiškai. Yra šia
mą.
kad sūnus šio svieto giminė tapo užkviestas skaityti nuo metus, įtaisė naujus kapus, dovas atlaikė Mišias šv. Ant kelių laipsnių karštį žmonės me miestelyje valsčiaus raš
je savo yra išmintingesni už latines lekcijas apie Pran kuriuos grąžiu muru baigė rytojaus t. y. gegužio 22 d. noroms klausė
paskaitų. tinė, kurią žadą perkelti ki
cūzijos
istoriją
universite

tverti.
sūnūs
šviesybės.
Musų
svar

NETEISINGAS UŽVEIZ
8 vai. ryto pasiekėme Vil Daug mažino dienos tvanką, tan miestelin.
te.
Chavigny
apsiėmė,
bet
biausia
reikalas
yra
įgyti
Nors naujieji kapai dar niaus šventenybę — Aušros vieta: kluonas iki pat kreiŠi parapija giminiuojasi
DŽTOJAS.
amžinąją laimę; darykime pasakė, kad skaitys jąs ka neužbaigti, bet kadangi a. Vartus. Čia mus pasitiko gu papuoštas šakomis ir gė ar ribuojasi su šiais mieste
tad sau prietelius iš mamo talikų dvasioje. Universite a. klebonas nekartą išreiškė kun. Kordelis su puikia pra- lėmis, taip kad rodėsi, jog liais (parapijomis): nuo ry
Dievas savo turtus pave nos neteisybės. Čia turtai to vyriausybė pristojo ant savo norą būti juose palai kalba.Musų vadovas kn. Bal stovi ne kluone, bet kur vė tų su Alunta ir Balninkais,
dė musų globai. Męs esame. yra pavadinti mamona ne to. Nabašnikas buvo karštas dotu, todėl tą jo norą ir iš tuška atlaikė šv. mišias prie sioje, gražioje girioje. Sve nuo šiaurės su Kurkliais,
Jojo užveizdėtojais: ateis lai teisybės ne dėlto, kad jie katalikas ir kasdien eidavo pildė. Džiakonas kun. Jaru- Stebuklingos Panelės Svč. čių atvyko netik iš aplinki nuo vakarų su Kavarsku,
kas, kuomet Jis mus pa butų blogi patįs savyje, bet prie Komunijos.
laitis pašventino, gavęs vys Per Mišias šv. giedojo gra nių parapijų, bet ir iš toli Vidiškiais ir nuo pietų su
šauks atiduoti apyskaitą iš kad jie tankiai esti neteisin
kupo pavelijimą, kapus, ku žiai lietuviškai tos kompani mesnių, kaip antai Šumsku Liduokiais.
Lig apskričio
musų užveizdėjimo.
Dėja, gai įgyti, ar blogai sunaudo Universiteto kursai mokyto riuose pirmas musų dvasiš jos giesmininkai. Nuo Auš “Žiburio” atstovai. Visi gė- miesto tik 15 verstų į piet
joms.
kaip daug yra tokių kurie su ti. Darykime iš jų sau prie
kas ganytojas ir paguldyta. ros Vartų ėjome į Bemadinu Į rėjosi netik paskaitomis, vakarius, per Vidiškes.
gaišino savo turtus, išeikvo telius, šelpkime reikalaujan Tapo atidaryti pirmuti Išnešant iš namų jausmin bažnyčią; ten pabuvome 3 bet ir gražiu namo susirinki
Apšvietimas
čia žemai
jo gamtos iždus, paveldėtus čius, idant, kad pavargsime, niai vasariniai kursai prie gai į mus prakalbėjo gerb. valandas ir apėjome čia laip mui papuošimu. Kalvarijos stovi. Laikraščius maža kaa
įlįs ir Dievo malones! Tik kad priimtų mus Viešpats į katalikų universiteto Wa- kun. džiakonas, paskui baž snius. Apie 5 vai. popietų žiburiet.is viešai išreiškė pa teskaito, gal už tai, kad niflT
^vokime
traukėme į Kalvariją, kur dėką Dfidegantaiųs ir pasi kam parafftfiti — ti
ą gyvenimą.
8. shingtone. Atvvko 300 Mo nyčią

Iš Lietuvos.
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darbininkų švietimo dirvoje lurbūt, neuždrausta tik že dų daro visai jaunajai Lie Artūro apgynime, padavė Martinaitis. Keliolikai duo Beveik visame Naumies- jimo istorijoje. Jo Malony
šiame kampelyje...
karo ministeriui protestų ta pataisos.
čio apskrityje valsčių suei bės vyskupo Kasparo kalba
maičiams, nes lietuviško pa tuvai!
prieš valstybės apgynimo
gos nutarė uždaryti šventa padarė į visus labai smagų
rašo nėra.
Liduokiai (Nidoki),(mies Miestelyje yra 4-klėsė mo
Kvėdaina (Res. apskr.). komisijos sumanymų, kad Smulkiosios
paskolos
dieniais karčemas; laikas bu įspūdį. Tan žodin atsakyda
telis Kauno gub., Ukmer tykia.
Iš antros į trečiųjų dienų
draugijos. Vilniaus gub. ko
žydų nebeėmus kariuome
tų tų-pat padaryti ir Luk mas kun. J. Tumas ir paSekminių naktyje musų nėn. Protesto autoriai nuro mitetas leido įsisteigti savi šiuose. Lukšių parapijoms, briežė tat, kaip tai malonu
gės ap.). Sykiu didelis dva
ras. Yra katalikų • bažnyčia Limeikiai
(Ukmergės miestelyje girtybės dievaitis do, kad beveik 3,000 žydų ka tarpės paskolos draugijoms apie tai pagalvokit!
yra lietuviams išgirsti iš sa
šv, Mykolo vardu, būk 1623 ap.). Limeikių kaimo vaiki sučiupo dar vienų sau aukų. reivių žuvo, Rusijų gindami, Dūkšte, Vilniaus apskr. ir
“Viltis”. vo vyskupo tokį pagyrimų
m. statyta dvarininko Enri nai Sekminėse sudėtiniais Atrado nebegyvų lovoje mū Mandžurijoje. Daugelis žy Molodečnoje, Vileikos ap.
lietuvių veikėjui, malonu
“Teatro” leidėjas ir atsa
ko Podoleekio. Dabar puiki, ūnigais nusipirko sau alaus rininkų. Žmonės sako, jog dų kareivių gavę ir mede
ypač dėlto, jog tai pirmų
graži ir kaipo stovinti augš- ir degtinės, o merginos pri jisai nuo tėvo Kazimiero lius. Taigi visai neteisingai Gardinas. Slonimo apygar komasis redaktorius p. J. kartų tenka mums girdėti iš
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 žo
ma. Jokios čia mokyklos nė mota. Tuoj pakilo baisus gerti, bet dabar per šventes tos teisės pildyti visų pilie tinių javų ir 500 dešimtinių jų, jei kas turi kokį teatro džius. Kun. J. Tumas pa
ra ir norintieji mokyties va riksmas-kliksmas, dunde vėl užsitraukė alkoholio nuo čių pareigas. Panašų rasių pievų. Nuostoliai siekia šim veikalų — originalų ar verti skaitė referatų apie jubilia
žiuoja kaipo į artimesnę Že sys, rodos, namai tuoj virs. dų ir nuo to tvaiko ant am neseniai padavė žydai gydy to tūkstančių rublių.
mų arba žada versti — kad to veikimų. Po to kalbėjo ir
maitkiemio liaudies mokyk Mano nuomone, geriau bu žių apsvaigo. Gal prie to dar tojai, tarnavę rusų kariuo Dovanos už suėmimą. “L. siųstų “Teatro“ Redakcijai skaitė pasveikinimus atsto
lų ar kitur. Žemė vidutinė. ;ų tuos pinigus sunaudojus prisidėjo ir kitokia liga, nes menėje.
Ž.” rašo iš Naumiesčio, Suv. arba bent praneštų laiškeliu vai visų Kauno lietuvių drau
apie tai. Geistina butų, kad gijų ir iš kitur, “Saulės”
Žmonės dar nenuskurę vi apšvietimui, o ne pra gėri jau buvo nebejaunas žmo
gub,, kad vyriausybė, nebe
Savitarpės Paskolos Ban
visi tie veikalai gulėtų “Te skyrių, P. Leono “Dainos”
sai. Randasi ir čia degtinės mui.
gus.
galėdama sugauti pagarsė
mėgėjų, kaip ir kitose aplin
Šitas atsitikimas yra gy kas. Birželio 4 d. buvo įstei- jusio Suvalkų pusėje plėši atro” redakcijoje, kaipo in vardu atsiųstų telegramų,
“Šaltinis”.
kinėse parapijose, tik ačiū
vu pamokinimu visiems ne giamasai antrosios Kauno ko Jono Liudžiaus apskelbė formacijų biure, kad parei “Vilties” redaktoriaus A.
Dievui, kad monopoliaus Vilnius. Rugpiučio 15 d. išlaikantiems prižadų laike savitarpės paskolos Bankos
kalavus kam nors kokį vei Smetonos, prof. Volterio ir
visose Naumiesčio anskr.
X
Vilniuje
atidaromi
kursai
šiame miestelyje nėra, kas
narių susirinkimas. Išrinkta
šventų Misijų padarytų.
valsčių raštinėse ir mieste kalų, žinotų kokiomis sąly k.- telegramas. Iš “Vilties”
norintiems
prisirengti
į
vals
nors-truputį mažina girtuo
valdyba: pirmininkas p. Pe
liuose, kad tam, kas suims gomis galima jį vaidinti, ir buvo nuvažiavę Kaunan,
Pagiriai (Ukmer. aps).
čiaus
raštinių
darbų.
Kursai
kliavimų.
traitis, nariai; pp. Banaitis,
kame gyvena autorius, jei
nustojome Grigalauskas; taryba: adv. J. Liūdžiu, skirianti 100 rb. reikalinga butų jo leidimo, kaipo jos atstovai, kun. P.
;ęsis 4 mėnesius. Klausyto Šiose dienose
Kemėšis ir Liudas Gira, bet
Būdvietis
(Kalvarijos jams bus suteiktos visos ži felčerio Jodako Jono. Jis ne Samajauckas, kun. Alšaus- dovanos.
nes to nežinant daug esti jiedum pačion mokyklos ati
ap.). Šitas bažnytkaimis vi nios, reikalingos stoj an buvo didžia mokytas, bet bu kas, pp. Ciemnolonskis, Gakeblumo, ypač-gi sodžiuje.
gui mažas, nes jame yra vos iems valsčiaus raštinėn raš vo žmogus teisingas ir kiek ralevičius, J. Prapuc-lenis, Panevėžys. Birželio 16 d. Dėl įvairių reikalų prašo dengimo iškilmėn pavėla
vaikščiodamas po mugę len
2 sankrovėlės. Abi lietuvių tininkams.
Nuo gruodžio viename reikale suteikdavo Vokietaitis. Kad draugija kų patrijotas Zidoravičius kreiptis šiuo adresu: Vil vus, “Vilties” vardu svei
rankose.
1911 metų priims tiktai iš pirmųjų pagelbų. Jei pats pradėtų veikti, įstatais rei (sulenkėjęs kurpius lietu nius, 2-i Ponomarskij per. kino dar jubiliatų kun. J.
Tumas. Išviso kalbų pasaky
Žmonės džiaugiasi, turė alkusius tam tikrų kvotimą. ko nežinodavo, tai patarda kia turėt kasoje 10,000 rub.
No. 14, b. 10. Jonas Strazdas.
vis)
ieškojo
po
mugę
bajorų
ta apie 30-tį.
dami labai gera kunigėlį J. Prašymai priimami kursų vo kreipties prie didesniųjų Tuos pinigus nariai pasiža
ir
priėjęs
mano
giminaitę,
Grajauskų, kuris čia nenuils raštinėje: Vilnius, Didžioji gydytojų; patsai nei jokia dėjo greitu laiku sudėti.
Salos (Ukm. pav.). Para Mokyklos namai, žiūrint
sako:
pasirašyk,
tamsta,
po
tarnai darbuojasi Dievo gar Pogulianka No. 14 b. 21. Mo apgaule ir monijimu žmo
pijinis knygynas buvo gi Slabadon iš miesto, ištolo
prašymu
į
vyskupų,
kad
Gaisrų statistika.
Vil
bei ir žmonių labui.
męs, bet pragyveno du metu matosi. Pastatyti iš medžio,
kestis už visų laikų 40 rub- nių neužsiimdavo.
mums,
bajorams,
butų'
sako

ir mirė. Kai-kurie žmonelės bet gražus ir dideli, nes 15Matininkai jau baigia niaus gubernijoje nuo gegu
Mockava (Suvalkų gub.). ių.
mi
pamokslai
kas
šventadie

labai gailestauja. Salose vie sieksnių ilgumo. Apsėjo jie
skirstyti į vienasėdijas Pa žės 1 d. iki 15 d. gaisrų buvę
Apie Radziškius šiemet pra Radviliškis
(Šiaulių girių miestelio žemę. Paskui išviso 38; iš neatsargumo— nis lenkų kalba; ši atsakė toje knygyno atsirado dabar 5,000 rublių, surinktais vis
dėjo siausti rauplės. Pemiai pav.). Čionykštės, ypač vy tuojaus ims skirstyti Griniš- 9, dėl blogų krosnių 3, iš pa nesirašysianti. Tada Zidora degtinės pardavinėtojas, ku iš aukų. Mokykla bus dvitai nevienų iš aplinkinių ir riškos jaunuomenės yra la kių sodžių. Kaip girdėties, degimo—5, nuo perkūno—2 vičius nustebęs sako: kaip ris pripratina žmones gir klesė, bet tuo tarpu padary
į kapus nuvarė, o ypač iš bai ištvirkusios. Čia dažnai
žada eiti į vienasėdijas Čere ir iš nežinomų priežasčių 19. tai gali būti? aš žinau ir pa tuokliauti ir skatikus vilio ta viena didelė, šviesi salė,
mažiukų. Pas mumis tai li atsitinka užpuolimai ant ke
galinti sutalpyti apie 200
liai, Simonaniai, Kruoniai ir Nustolių išviso 120.664 rub žįstų tamstų ir tamstos tė ja.
gai gera dirva, nes suaugę lio tuo ar kitokiuo tikslu,
velius,
juk
esate
bajorai.
vaikų.
. Atidengimo dienų
Gudeliai. Leliūnų sodžius, liai.
žmonės neina čiepytis, tik padegimai, klėčių išplėši
Bet
ši
atsakė:
męs
Lietuvos
mokykla iš gatvės buvo gra
jau anksčiaus išėjęs į kolo
vaikus tai dar čiepina ir sa mai, baisus girtuokliavimai
Stoluipinas pirkosi dva bajorai, o ne Lenkijos ir
žiai papuošta žolynais ir vai
nijas, labai džiaugiasi. Čia
KUN. AL. DAMBRAUS
ko, kad užtenka vienų kartų su muštynėmis. Tų prasi
rą. “Gaz. Warš.” praneša, man lenkiški pamokslai ne
nikais. Svečių prisirinko pil
daugiausiai dabar pradėjo
KIO JUBILĖJAUS
per gyvenimų įsičiepyti.
žengimų kaltininkai ne vie ūkininkai laikyti po 3 kar kad ministerių pirmininkas reikalingi. Zidoravičius pa
na salė, ypač daug atvyko
ŠVENTĖ.
Stoluipinas
vėl
pirkosi
dva

aiškino,
kad
jiems
prašymų
nas
žmogus,
bet
keletas
vvkunigų, kadangi tų pačių
ves vietoje andai laikomųjų
Pušalotas (Panevėž. ap.).
rų
Lietuvoje.
Tai
Beržėnai,
rašyti
įsakė
kai-kurie
Vil

rų-žaliukų,
susitarusių
į
dienų vakarų turėjo prasi
10; bet iš tų 3 karvių turi
Čia yra vartotojų draugija
Šiaulių
ap.,
senas
grafų
niaus
kunigai.
Gyrėsi
buvę
ir elgėtnamis, daugiau jo kuopų, vadinas, nedorybę pieno daug daugiau negu iš Čapskių dvaras. Tų dvarų ir pas valdytojų kun. Michal Paminėjimas 25 metų dar dėt Žemaičių vyskupijos ku
kio veikimo. Rodos, butų in platina šioki toki draugija. anų 10; suprantama dėlko: norėjusi nupirkti viena dva
bavimosi litertūros ir moks nigų rekolekcijos.
kevičių.
Aišku,
kad
sulaikius
jaudabar karvės ne vargsta po
teligentų: kunigai, mokyto
lo dirvoje kun. prof. Alek Po prakalbų ir pasveiki
rininkų
bendrovė,
bet
dvaro
Pas
mus
lenkus
galima
nuomonę
nuo
ištvirkimo,
plikganykles, ant vietos gau
jai, vaistininkas, raštinin
sandro Dambrausko, sujung nimų prasidėjo visuotinas
savininkas
buvo
jai
tuomet
ant
pirštų
suskaityti;
sulen

čia
turi
veikti
jaunimo
drau

na puikiausios žolės, ir tos
kai, vargonininkas — visi
tas su atidengimu jo vardo nepaprastas “Saulės” drau
pranešęs
dvaro
neketinus
kėjusių
kiek
daugiau,
ir
tai
gija.
Todėl
reikia
subrusti
nieks nenumindo, kaip kad parduoti.
lietuviai; rodos, galima bu
mokyklos Vilijampolės Sla gijos susirinkimas. Pirminin
•
jie
turi
pusę
gegužinių
pa

ir
įsteigti
jaunimo
draugijų,
esti sodžiuose, kur ant ga
tų surengti kad ir vakarųbadoje, Kaune, birželio 21 d. kavo Panevėžio klebonasmaldų
ir
pusę
pamaldų
Šir

mažiau
bus
prasižengimų
ir
nyklų užvaromi dideli gy Ketaviškės, Trakų ap.
teatrų... bet lieka tik svaj o
payyko, kaip ir priderėjo, la kun. Stakauskas, sekretorių
dies
Jėzaus,
ir
kas
antrų
mažiau
kalėjimuose
savo
mi buvo “Saulės” kursų ve
vulių būriai. Vienasėdijose Dainos ir žaislai, tai tinka
ti. Mokslaeivių kad ir butų,
bai gražiai ir iškilmingai.
šventadienį
9
vai.
turi
pa

žemę dirbti daug lengviau ir miausias būdas žadinti su
bet vakacijas praleidžia pas brolių žus.
Kauniečių
sumanymas dėjas p. Vokietaits. Kalba
mokslų;
per
didesnius
atlai

“dėdės”, o savo kampelyje Šeduva (Šiaulių ap.). Vie patogiau, nes nereikia už lenkėjusiems lietuviams iš
pagerbti gerbiamąjį jubilia ma buvo vyriausiai apie
dus,
Velykas,
Kalėdas
ir
re

nepalieka jokio spindulio! tiniai čigonai pavogė iš kelių varstų važinėti, bet tautiško miego.
tų pastatymu lietuvių mo “Saulės” namų pastatymų
kolekcijas
ar
visados
sako

Laikraščių šiemet ateina Prastavonių sodžiaus du ar viskas dirbama ant vietos Kareivonių sodžiuje, mu
kyklos jo vardu — pasirodo Kaune. “Saulės” pirminin
mi
lenkiški
pamokslai.
Se

apie 150 egzempl., vienok kliu, bejodami pataikė tie apie savo sodybas.
sų parap., padedant darbš
- buvęs labai laimingas. Tr kas kun. Alšauskas papasa
niau,
klebonaujant
dar
kun.
tamsybės dar užtenkamai. siai ant miesto naktygonių,
čiam klebonui gerb. kun.
svarbiausia, musų laikams ir kojo susirinkimui tų namų
Liackava (Šiaul. apsr.).
Chodoravičiui,
lenkai
tetu

sumanymo istorijų ir dabar
Į kolonijas Pušaloto para šie ėmė vaikyti čigonus. Ma
Gegužio 28 d. vidurdienyje Čeponui buvo susirinkęs jau rėjo vienas gegužines pa lietuvių reikalams Kaune tinį padėjimų. “Saulės”
pijoj teišsiskirstė tik du kai tydami pavojų, čigonai me
perkūnija mirtinai užtrenkė nimas pažaisti. Susispietė maldas, o daugiau nieko. pats tinkamiausias. Nesa draugija buvo prašiusi pa
mu: pernai Vildūnai, o šie tė arklius ir 'bėgo į miestų,
lauke prie darbo jauna vai vieno ūkininko kieman mer Matyt, kaip visur, taip ir kau jau apie tai, jog tokiuo šalpos iš miesto, bet miesto
met Pušaloto miestelis.
bet naktygoniai neperstojo kinų Juozų Žvingį 21 m. am gaičių, bernų ir vaikų dau pas mus kaž kursto sulenkė budu kun. Al. Dambrauskas
giau, kaip pusantro šimto.
susilaukė sau geriausio, nes taryba 12 balsų prieš 8 pa
Kietaviškės (Trakų ap.). vijęsi. Tada čigonai uždegė žiaus.
jusius
kurpius
ir
kitokius
gyvo paminklo. Bet tasai pa šalpos nutarė neduoti, mat,
Musų vaikinai ir mergai Padarytas didis ratas. Pa ponus.
Girtuoklystė po truputį jau gale miesto našlės Brazaiti ešokta įvairių žaislių su dai
minklas — Vilijampolės lie tiems 12-kai vyrų dar “ne
nyksta, gaila tik kad laikraš nės klojimėlį, manydami pa tės eina tarnautų pas lat nomis. Jaunimui labai pati
tuvių mokykla — ne vien tik aiški” esant “Saulės” drau
čių dar žmonės maža skaito. kilus gaisrui — išsprukti. vius, nežiūrėdami, jog lat ko. Kitų šventadienį jau ma Lukšiai, Naumiesčio aps.,
skelbs musų gerbiamojo ra gija ir jie “nežinoję”, ar
Šviesų labai pradėjo platin Bet laimei, kurie vijosi, pa viai moka išnaudoti savo tyt buvo apie pusantro šim Suv. gub. Lukšių bažnvtkiešytojo vardų, bet bus drauge švietimų platinanti “Saulė”,
ti neseniai atvažiavęs klebo žino čigonus ir nežiūrėdami samdininkus ir labai spau to jaunimo už sodžiaus, ant mis nuo 1907 m. tapo vėl gir ir aprūpintuoju gyviausioje ar kų kitų, kaip išsitarė vie
nas Kajetonas Čeponas. gaisro, tuojaus pasisekė su džia prie darbo, algos ne kų pievelės sukant ratas ir dai tuokliavimo vieta, nes tais
lietuvių reikalo Kaune — nas iš jųjų. Kad ir savo pi
Žmonės juo labai džiaugiasi. gauti piktadarius, iš kurių daugiau už mūsiškius ūki nuojant. Ir sulenkėjusiems metais išnaujo vietinių gy nešdamas šviesų lietuvių nigų tuo tarpu nedaug tetu
3 birželio buvo vietinėje vienas prisipažino, kad tik ninkus moka. Be to pas juos seniams, ir tiems patinka. ventojų rūpesčiu atidaryta kalboje lietuvių vaikams rėdama, “Saulės” valdyba,
bažnyčioje pirmoji vaikų šv. rai jis padegęs klojimų. Či lietuviams prisieina pritirti “To dobra”, esą “troka po- čia karčiama, kuri prieš tai Slabadoje, trauks juos po pasiskolinusi kiek jai nete
trejetų metų buvo uždaryta.
įvairių nepatogumų dėlei
Komunija. Ligšiol kietaviš- gonai visi trįs areštuoti.
baviųsia,
a
potam
i
spač
”
.
draug iš lenkinimo vilnių ir ko, pirko už pusšešto, ar
kiečiai dar nebuvo matę, kad — Vietinis Bovaro malū kalbos nežinojimo, tikėjimo Sodžiuose Giraitėje, Senojo Nuo to laiko girtuokliavi neš į tėviškės krantų. Kau šešius tūkstančius rublių
taip iškilmingai ir gražiai nas sparnais užmušė tenpat skirtumo. Latvijoje musų je Ketaviškėje ir t.t., kur mas ir peštynės Lukšių baž- nas, kaip ir visi Lietuvos beveik dešimtinę žemės iš
nvtkiemyj tai paprastas da
mergaitės ir bernai dažnai
butų vaikai vedami prie dirbusį jaunų vaikų.
tik mėginta žaisti ir dainuo lykas veik kiekvienų šventa miestai, nors lietuvybė ir ge adv. Railos Žaliajam Kalne.
— Prastavonių sodžiaus ištvirksta.
Dievo stalo.
ti, visur didis įspudys pada dienį. Birželio 25 d. (n. st.) rokai jau ten pašokėjusi, vis Tenai tai ir bus statomi
“Vienybė.”
trįs vaikinai pavogė uk. Si
ryta. Visur jaunimo norima Lukšių bažnytkiemyj V. Jė dar tebėra lenkybės veisėju “Saulės” namai. Vieta la
Palanga. Tai vienintelis monaičio dvi bačkas alaus ir
Žemaičių miestelis, gulįs sviestų iš jaujos, bet varg Botagus atėmė. Vilniaus kuodaugiausiai išmokti žais zaus Širdies atlaidai. Susi musų Lietuvoje, ir lietuvių bai graži, kalno pašlaityje,
prie jūros. Miestelis iš vie šams nepasisekė: tuojaus policmeisterio įsakymu šį ti ir dainuoti, o išmokę šven rinko daug žmonių. Girty vaikams čia didžiausias pa ir namai bus matyti toli.
nos pusės apsiaustas jūra, išsiaiškinus, tapo policijos trečiadienį miesto gatvėse tadieniais duoda gerų — šo bės įstaigos buvo pilnos vojus susilenkinti, ištautėti. Iš Vilijampolės susirin
“svečių”. Girtavimas pasi Lietuvių mokyklos tat turi kusieji nuėjo seminarijon,
iš kitos gi amžinai žaliuo suimti ir pasodinti šaltojon. policistai atiminėję iš visų ka ir žaidžia.
jančiu pušynu. Pušyne stovi Galop tas visa apsiėjo į ke vežėjų botagus. Toliau bus Žemaičių vyskupijos ku baigė tuo, kad trįs Zyplių su tuo pavojum kovoti. Vi kur buvo pagaminti pietus
Birutės kalnas. Ant kaln«, liasdešimt rublių; o kiek draudžiama važiuoti mies nigų permainos. Kun. Ban- dvaro bernai “iš meilės” už lijampolės Slabada, kaipo — jubiliejaus minėjimo fi
nuošaliausiai stovinti mies nalas. Į pietus susirinko gal
vietoje senovės pagonų au dabar gėdos! Du iš vagilių tan su botagais.
dziulis, Anykščių kamend., mušė iš Lipkių kaimo Anta
naičiukų, siuvėjų, neseniai to dalis ir, reikia pridėti į kokį šimtų žmonių, kunigų
kuro, stovi koplytėlė, Biru net ūkininkaičiai.
Plaukantis
restoranas. ir kun. Braknys, Sėdos ka
skurdingiausia ir labiausia ir svietiškių. Čia dar kartų
tė vadinama. Prie-pat Biru
Andai tam tikra komisija mend., perkelti kits kito vie sugrįžusį iš Amerikos žmo
Balbieriškis (Suv. gub). žiurėjo naujai pastatytų ton.
gų, kurio suvis nepažino. apleista, ypač reikalinga bu sveikinta gerbiamąjį jubilia
tės kalno stovi grapo Tiško
tų. Kalbėjo kun. Alšauskž
Mušė, manydami, kad jisai vo tokios mokyklos.
vičiaus namai.
Palangoje Paskutinę Devintinio dienų garlaivį-restoranų, kuris ža
seminarijoje. jų priešininkas. Be jo, ge
Jubiliejaus iškilmės prasi kaipo “Saulės” pirminin
yra daug vasarnamių ir jū buvo miesto jaunimo mišios dąs plaukyti, tarp Vilniaus Žemaičių
rose maudyklos. Palangiš Susirinkusieji pasimeldė į ir Pospieškos. Komisija pa Birželio 11 ir 13 d. išlaikė rokai apkūlė dar jo brolį, dėjo iš ryto mokyklos pa kas, kun. J. Tumas, kun. P.
kiams reikėtų turėti bažny V. Dievų. Tiktai gaila, kad sikvietė iš gatvės garlaivin egzaminus ir tapo priimti supiaustė jam galvų ir veidą. šventimu. Šventintu atvyko Kemėšis “Vilties” vardu,
čioje geras choras, tuo tarpu neužmiršta ir girtuoklystės 200 žmonių, bet garlaivis nė Žemaičių seminarijon šie Pamatę, kad tai visai ne tas pats Jo Malonybė Žemaičių mokytojas p. Jokubauskas,
dievaičiui aukas sudėti: su nepasviręs. Komisija pasa janikaičiai: Andrius Abelti- žmogus, kurį ketino sumuš Vyskupas Kasparas Cirtau Liudas Gira (eilėmis) ir k.
gi giedama visai menkai
Palangoje, kur lenkus ga sėję į namus, gėrė ištisų kiusi, jokių kliūčių neatran nis, Jonas Buldanis, Leo ti — užmušę išsigando, ir tas. Pašventinęs mokyklos Pačiam jubiliatui patarus
lima butų ant pirštų suskai dienų vaikinai ru mergino danti, kad tasai restoranas nas Virkutis, Antanas Žo- norėjo atgaivinti, tatai pylė sienas, Jo Malonybė pirmas nutarta sutaisyti ir nusiųsti
tyti, yra lenkiškumo žymė, mis. Ištuštino jie nemažai pradėtų plaukyti. Taigi ne romskis, Petras Lukašiunas, skrybėlėmis ant galvos jam ir prakalbėjo lietuviškai, pasveikinimo telegramų ‘Že
nes iškabos visur su lenkiš bonkų alaus, nors daugelis trukus turėsime Vilniuje Albertas Piebalgis, Petras vandenį, bet nabagėlis jau nurodęs, kaip jam yra malo mės dulkių’ ir ‘Dievaičio’
Rauda Šteil, Jonas Stepo neatgijo.
Visų tų pamatę nu šventinti mokyklų, kuri autorei, lenkų rašytojai Ma
kais parašais. Einant į gra priguli prie bažnyčios gies naujų “dyvų”.
naitis, Juozas Tumavičius, kaltininkai išbėgiojo, bet po nešiosianti vardų kun. Alek rei Radzevičaitei, kuri taippo sodų yra iškaba rusų, len Alininkų ir esti ‘Blaivybės’
Žydų protestas.
Gyvena Petras Freitag, Povilasv .Ta- tam patįs pasidavė į polici sandro Dambrausko, kaipo pat šiemetai švenčia savo likų ir vokiečių parašais. Vi nariais. Vakarop prasidėjo
tVatuaKdarbo jubilie'
Vilniuje atsargos kareiviai sienskia Pranas Uksas, lio- jų^ rankas. Dabar tupi šal vyro gražiai atsižym
siems uždraus^^laužyti mo- ir peštynės!
■ "r’

ŽYdau .dalyvavi

............ '

M*
tas pulkan). Gimimo buvo iš darbininkų, mokančių tų Persijoje. Tečiau šachui bu teisingai su savo pavaldi Kurdai nori išeiti iš šeikų
SutartiHniHBBIM^w
korespondencijos. Vyžainių par., Suvalkų gub. amatų.
vo leista važinėti kur jis no niais. Tokioje viešpatijoje, vergijos. Žodžiu, visi skuuPraeitų subatų, liepos 22^
Nariai musų kuopos 8. L. rėjo ir daryti kas jam pari taip Turkija, kur gyvena džiasi, ir bendri vargai vie d., Suv. Valstijų senatas di- į
R. K. A. galvoja, kaip čia to. Neseniai jisai gyveno truvoje įvairių tautų ir įvai nija supiudvtas pirm kiek durna 5*3 balsų prieš 27 pa
EDWARDSVILLE, PA.
iškilmingiau
pasitikus dele Badene netoli nuo Vienos. rių tikėjimų žmonės, vyriau laiko vienos ir tos pačios ša tvirtino sutartį su Kanada
WILKES-BARRE, PA.
5 d. liepos, pasimirė čion Angliakasių kontraktas gatus 27 seimo ateinančių Liepos 6 d. išvažiavo į Ma- sybė privalo būtinai pažinti lies gyveptojus. Jau armė tokioje formoje, kokioje jis
rienbadų neva gydytis — giliai atskirų tautų ir atski nai pradeda taikyties su kur atėjo iš žemesniojo busto.
lietuvis Stanislovas Tamu su kompanijomis išsibaigia vasarų.
Bostonietis.
bet vieton Marienbado atsi lų tikėjimų reikalus ir tai- dais. Tuo tarpu maskoliai, Visos pataisos tapo atmes
lis, 46 metų amžiaus. Velio kovo 31 d. 1912 m. Visų pe
dūrė Persijoje. Pasikėsini kyties prie tų reikalų. Tuo norėdami,
kad jaunatur- tos. Prezidentas Taft pasi- .
nis paėjo iš Kauno gub., reitų savaitę angliakasių
kiai
turėtų
amžinai
kų no rašė po nauju įstatymu pra
mas
atgauti
sostų
buvusiam
tarpu
jaunaturkių
valdžia
Šiaulių pavieto, Joniškės unijos atstovai musų mieste
šachui atsieis $82,500 kas laikosi tos pačios politikos, rints veikti, nenustoja kurs eitų seredų. Kanados par
par. ir to pat miestelio. Ame laikė savo konferencijų. Po
met, nes nebegaus tos me kokia viešpatavo prie nu tę Anatolijos gyventojų liamentas be abejonės su
rikoje pragyveno apie 22 ilgų svarstymų vienminčiai
tinės pensijos.
mesto nuo sosto sultono Ab prieš vyriausybę. Jeigu tat tartį ir-gi patvirtins. Tokiu
metus. Atvykęs iš Lietuvos tapo priimtos sekančios re
turkai, susivieniję su kur budu dar šį rudenį reikalindul Hamido.
į Carbondale, Pa., dirbo ang- zoliucijos: reikalauti: 1) 8
liakasvkloje, po tam persi valandų dienos darbo; 2)
Teherano medžliss’as (par Paimkie santykius tarp dais ir armėnais, pakeltų giausieji žmonių pragyveni
kėlęs į Edwardsvillę, pasi lygaus visiems mokesčio; 3) SUVIENYTOSIOS VALS liamentas), patvirtino vienu krikščionių ir mahometonų maištų, tai valdžiai butų mui daiktai galės vaikščioti
TIJOS.
sunku jį numalšinti.
iš vienos šalies į kitų be jo
pažino su visiems gerai ži pilno pripažinimo
balsu valdžios sumanytąjį Mažesniojoje Azijoje.
angPirm
trisdešimts
metų
Antra
vertus,
Albanijoje
kių
suvaržymų. Numestas
nomu lietuviu Selvestru glaikasių unijos 4) tin Yra viltis, jog savy tarpe apskelbimų karės stovio Per
armėnai
tenai
sugyvendavo
ir Makedonijoje kįla maiš muitas nuo: sviesto, kiauši
Paukščiu, pas kurį gavo dar kamesnio skriaudų atly sutartis tarp Suv. Valstijų sijoje. Valdžia išsiuntė tūks
kuogražiausiai
su
savo
kai

tai dėl tokių pat priežasčių. nių, bulvių, žuvų, obuolių,
bų krautuvėje kaipo parda ginimo, negu iki šiolei da ir Kanados bus pervaryta tantį reguliarinių ir kelis
mynais,
Mahometo
tikėji

Ir čia viešpatauja nesupra pomidorų, svogūnų, bastuvėjas (klerką) prie valgomų roma; 5) kad už išimtąsias kongrese pradžioje ateinan šimtus savanorių kareivių
daiktų. Po kokio laiko nusi anglis mokėtų ne sulig sai čio mėnesio.
suimti arba bent išvaryti mo išpažintojais. Bet ma timas vietinių reikalų, pris čių, morolių, vištų, rūkyto
pirko smuklę (saliunų), ku ko, bet sulig svaro.
Karės ministeris Stimson, laukan buvusį šachų Moha žiau—daugiau nuo 30 metų paudimas, turkinimas. Jau sios mėsos, malkų popierai
gražus santykiai pasigadino. naturkių gubernatoriai, jau
rių ir laikė iki mirsiant. A. Šiuotarpu
angliakasių generalinio štabo viršinin mmed’ų Ali. Nors tat tiesa, Pagadino juos Hamid’as. ni dar vyrai, nemokantįs daryti ir kitokių daiktų. Ant
tų visų daiktų būdavo užde
A. Stanislovas Tamulis bu unija silpnai laikosi: dides kas Wood, generolai Crow- kad persams nusibodo par
Jis
paleido
po
Aziją
kursty

vietinių
kalbų,
nežino,
kų
damas muitas, pav., ant
vo doras žmogus ir geras lie nė dalis darbininkų nepri der ir Edwards atsilankys liamentas, tečiau nėra vil
tojus,
kurie
pradėjo
skelbti,
daryti,
kad
apmalšinus
gy

bulvių
25 centai už bušelį,
tuvis ir katalikas. Prie lie guli. Jei unija nesustiprės, Havanoje netolimoje ateity ties, kad Mohammed Ali su
buk
armėnai
norį
sutverti
ventojus. Albanai ir makedo ant pomidorų 26 centai už
tuvių parapijos priklausė tai kompanijos nepaisys sta je. Dėl tos priežasties Kubo grįžtų ant sosto, kol 1,200
savųjų
karaliją,
tai-gi
esą
nai skundžiasi, kad valdžia bušelį, ir t.t.
nuo pat atsiskyrimo lietuvių tomų jų reikalavimų. Jeigu je kilo baimė, kad Suv. buchtiarių, kurie dabar yra
maištininkai,
sultono
neprie
nori padaryti juos mahome
nuo lenkų Plymouth’e, kur nepriguli į darbininkų uni Valst. nori vėl įsikišti į Ku Teherane, pasiliks ištikimi
klebonu buvo geras tėvynai jų, tuojaus įsirašyk. Vieny bos naminius reikalus ir už dabartinei valdžiai. Moha teliai. Iš antros pusės, Ru tonais ir turkais, vadinasi, Angliakasių reikalavimai.
Ateinančiais metais pasi
nis kun. Burba. Velionis tu bėje—galybė; per unijų lai dėti ant jos savo protekto mmed Ali turi už save šach- sija ir-gi kurstė armėnus kad bando atimti nuo jų
prie
revoliucijos
ir
šelpė
net
krikščionių tikėjimų ir iš- baigs trimetė sutartis kietų
rėjo ir gabalų žemės (lotą) mėjimas!
ratų. Bet užsienio dalykų sevanus ir turkomanus, bet
pinigiškai
revoliucijonistų
tautinti.
Ne vienas jųjų jų anglių darbininkų su kom
nusipirkęs Plymouth’o ka Šių subatų atsibus parapi ministeris Knox liepė Suv. jie vargiai kels ginklus už
pinėse, kur ir tapo palaido- jos piknikas gražiame pušy Valst. pasiuntiniui Kuboje senąjį šachų svetimose pro komitetus. Rezultate turkai skundžiasi, kad tapo išmes panijomis. Taigi angliaka
' tas. Nedėlios rytų, kada bu nėlyje ties lenkų kapinėmis. apskelbti valdiškai, jog ka vincijose. Pats Sipahdaras, ir kurdai pradėjo užpuldi tas iš savo tėviškės, by tik sių unija jau pradeda rengvo laidojimo diena, 9 liepos Pereitų nedėldienį nutar rės ministerio atsilankymas kurs dabar yra Persijos pre- nėti ant armėnų, deginti jų užleidus vietų kokiam tur ties prie naujos sutarties.
8-tų valandų ryte draugijos ta pirkti nauji vargonai už Havanoje neturi jokių poli mieru, sako, nori sugrąžini namus, plėšyti jų turtus, kui, atėjusiam iš Bosnijos, Praeitų savaitę atsiliko Wilvogti jų dukteris, ir t.t. Iš to arba totoriui, pabėgusiam iš kes-Barre pirmojo distrikto
šv. Antano ir šv. Izidoriaus penkis ar šešis tūkstančius tiškų siekių, jog Stimson su mo senosios valdžios.
angliakasių suvažiavimas.
susirinko paskutinį patarna ir tuo pačiu žygiu sudėjo kitais atvažiuos tiktai pa Maskoliai džiaugiasi iš iš kilo “armėnų klausimas”, Rusijos.
kurs
dar'
taip
neseniai
erzi

Jaunaturkių
politikos
už

Nutarta pareikalauti nuo
vimų atiduot savo draugui, $183.00. Wilkesbariečiai toli žiūrėti “ Maine’o”, kurį da tremtojo šacho sugrįžimo.
no
visų
civilizuotų
pasaulį.
daviniu vra: “pamažėli su- kompanijų sekančių daiktų:
prie kurių nabašnikas pri pralenks visas aplinkines bar traukia iš po vandens Peterburgo dienraščiai tvir
Bet
nuožmus
sultonas
neuž

turkinti neturkus ir nemo1. Kad darbininkai ne
klausė. Jos palydėjo į Kings lietuviškas parapijas.
armijos inžinieriai. Armijos tina, kad šachas yra priža
miršo
nei
savo
vienatikių
—
hametonus”.
dirbtų daugiau, kaip 8 va
tono bažnyčių, kur po šv. mi Panedėlyje pasimirė Sta viršininkams, suprantamas dėjęs atiduoti Rusijai kele
turkų
ir
kurdų:
ir
juos
pra

Bet tokia politika nestovi landas ant dienos.
šių kun. Kudirka graudų pa nislovas Acius, 31 m. am daiktas, rupi patirti, kaip tą provincijų. “Novoje Vredėjo
spausti.
Hamid
’
as
am
2. Kad unija butų pripa
ant tvirtų papėdžių nes kaip
mokslų pasakė, o iš ten vėl žiaus; gimęs Jezdnos mies jųjų pavaldiniai atlieka sa mia” pataria valdžiai pasi
žinai
buvo
reikalingas
pini

žinta
valdiškai.
galima suturkinti graikus,
palydėjo į Plymouth’o baž telyje, Trakų pav., Vilniaus vo priedermes. Stimson su naudoti proga ir paimti visų
gų,
todėl
užkrovė
ant
savo
3. Kad už vienodų darbų
bulgarus, armėnus, arabus
nyčių kur po pamaldų kun. gub. Moteris ir kūdikis liko Wood’u ir kitais išplaukė iš šiaurės Persijos dalį. Buk
pavaldinių
augštas
mokes

ir kitokius Turkijos paval butų mokoma vienodai.
Šaulinskas palydėjo net iki našlaičiais. Palaidotas lie Cristobal’io
skraiduoliu kaip Jtuvę, maskoliai mobi
tis,
nors
pavaldiniai,
pav.
dinius, kurie stovi civiliza 4. Kad butų atrastas ge
kapų. Tapo palaidotas, kai pos 26 d.
“North Carolina” į Ponce, lizuoja armijų Tiflise ir ren
turkai
ir
kurdai,
ir
lengves

cijoje daug augščiau už tur resnis taikymo būdas, ne
po geras katalikas šalia sa Ačiū Dievui, šių vasarų Porto Ricoje, kad apžiurė giasi siųsti jų į Azerbaijana.
nių
negalėjo
pakelti.
Kilo
kus? Čia tai ir suklumpa jau kaip dabar.
vo mylimų sunaus ir duk nors dideli karščiai,' bet kū jus tų salų; iš ten plauks į Vokietija, esą, nesipriešįs
protestai,
kurių
tečiau
val

naturkių drąsi, bet neromi 5. Kad butų mokomd nuo
ters. 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 karų.
moterį po tėvais Petronę kitais metais.
kaip ten yra mokamos sko
met
turkai
ir
kurdai,
nors
6. Kad mokestis butų pa
kysime, kad turkai pradės
Žvirbliutę, dabar liūstančių
los, kurių išmokėjimas ran
jiems
buvo
leista
užmuši

keltos
tiek, kiek nutars atei
varu turkinti krikščionis ir
su savo dviem sūneliais, Sta
dasi Suv. Valst. globoje; iš KO NORI VOKIEČIAI.
nėti
ir
plėšti
armėnus,
pra

kitus neturkus, ar-gi Euro nantis visų trijų distriktų
nislovu ir Aleksandra. Te
ten plauks į Havaną, iš kur
SO. BOSTON, MASS.
dėjo
garsiai
skųsties
ant
ne
Žinovai
neabejoja,
jog
ga

pos viešpatijos pavelys tai suvažiavimas.
būna Jam lengva žemelė!
grįš į Hampton Roads.
pakeliamos
naštos.
Prasidė

Pas
mus
žmonelės
džiau

lų
gale
vokiečiai
išeis
iš
daryti? Juk ir šioje valan Miškų Gaisrai Šiaurės Ame
Norintįs kų daugiau suži
Suv. Valstijos daro sutar
jo
išeivy
bė
svetur:
armėnai
giasi
susilaukę
vėsesnio
oro.
Agadir
’
o
ir
išsižadės
Sus
’
o
doje už Albaniją, karė ore
not, teiksitės kreipties pas
tį su Anglija ir Prancūzija,
rikoje.
plaukė
į
Suvienytąsias
Vals

Taippat
lietuviai
pradeda
provincijos,
nes
Anglija
jo

kybo!
nabašniko švogerį
kad nekelti karių, bet visus
darbuoties, ypatingai kata savytarpius nesusipratimus kiu budu neprileis vokie tijas, o turkai rado prastes Be to, konstitucija Turki Kanadoje, Maine ir Michi
Pranų Burbų,
likai — katalikiškos drau užbaigti trečiųjų teismu. Su čiams turėti tvirtovės ant nius darbus Turkijos por- joje nieko naujo nepadarė, gan’e daug pragaišties pri
454—456 Main st.,
gijos. Štai 9 liepos, per susi Anglija tarybos beveik pa kelio į Pietų Afriką, Pietų tuose.
neišgydė senų žaizdų, nenu dirbo miškų gaisrai. Kana
Edwardsville, Pa.
rinkimų d-jos šv. Kazimie baigtos; neužilgo bus pa Ameriką ir Panamos kana Tokiu budu derlingi Ma ramino skaudėjimų. Jauna- doje visas Porcupine ka
ro, Jonas JaroševiČe pada baigtos ir su Prancūzija. lų. Bet vokiečiai neis iš nau žesniosios Azijos laukai pra turkiai — tie patįs, kurie gi - syklų apskritys sudegė.
vė savo įnešimų apie reika Nėra abejonės, kad sutartįs jos pozicijos. Reiks jiems dėjo tuštinties. Pasinaudojo riasi savo apšvietimu, pa Miesteliai: Cochrane, South
PITTSTON, PA.
lingumų teatrališkos—kata bus patvirtintos senato. Vo kuonorints atmokėti. Kaip tuo kurdų ponai ir šeikai ir, žanga ir kitokiais civilizuo Porcupine ir Pottsville žu
Bažnytinis choras rengia likiškus kuopos. Susirinki kietija ir Japonija taip-pat rodosi, tų atmokėjimų pa pasišaukę pagelbon Ha- tų žmonių privalumais — ne vo liepsnose drauge su še
si vaidinti “Katriutę”. Vai mas vienbalsiai priėmė tų nori pradėti tarybas. Ar ne darys Ispanija drauge su mid’o valdininkus, užgrobė turi jokio taktingumo, atsi šiolikos kasyklų triobesiais.
dinimas atsiliks parapijos įnešimų ir paskyrė užmez bus tat tik pradžia visutinos Prancūzija savo kitomis val armėnų apleistas žemes, iš- žymi pataikavimu saviem- Keli šimtai vyrų, moterių
dybomis. Mat vidurio Afri gaudami da-gi dokumentus, siems, davinėjimu jiems ge ir vaikų pabėgo nuo ugnies
salėje nedėldienio vakare, 20 gimui naujos teatrališkos ramybės ?
koje Vokietija turi kolonijų, jog žemės pridera niekam riausių vietų (nepotizmas) ant ežero ir apie 200 prigėrė
d. rugpiučio. Bevaidinant kuopos $5.00. Čion gyvuoja
Kamerūnu vadinamų. Prieš kitam, kaip tik jiems vie ir nesutikimais tarp savęs. vandenyje. Kiti pasislėpė
bus ir giedojimai ir šokiai: jau nuo seniau viena teatra
tų kolonijų guli sala Fernan niems. Po to atėjo konstitu Juk pulkininkas Sadik Bev kasyklų šaftuose, bet ir te
“aguonėlė”, “suktinis” ir liška kuopa, bet ji stato vei
MEKSIKO.
do Po, prideranti Ispanijai. cija ir jaunaturkių valdžia. tveria naujų politiškų par nai stulpai užsidegė ir už
k. Laukiama tų dienų svečių kalus, užgaunančius katali
kiškų dvasių, t. y. stato vei Pasibaigus
revoliucijai Į pietus nuo Kamerūno Is Armėnai pradėjo grįžti tuks tijų, visai priešingų jauna dusino apie 90 asmenų. Viso
ir iš aplinkinių.
kalus įžeidžiančius musų prieš Diaz’ų, kilo naujos bė panija turi dar kitų diktokų tančiais į savo tėviškę, tikė turkių “Vienybės ir Pažan žuvo apie 400 žmonių. Tarp
Ateinantį nedėldienį, lie brangų katalikiškų tikėji dos. Maderos palaikytojams, sklypų žemės vadinamų Gui- damiesi, kad- jiems bus su gos Komitetui” (tas komite žuvusiųjų randasi West
taip vadinusiemsiems ma- nea. Aplink Guinea ir toli grąžintos užgrobtos žemės ir tas ir yra tikru dabartiniu Dome Mine užvaizdą Robert
pos 30 d., Vietinėje lietuvių mų.
Tuo
atsirado
darbštus
tau
Weiss ir jo pati, kapitonai:
deristams prisiėjo padėti rytus tęsiasi prancūzų Kon kad toliau jie bus apsaugoti Turkijos valdovu)!
bažnyčioje bus tik vienos
tiečiai,
ypatingai
p.
Manelis.
nuo
užpuolimų,
užmušinėjigo.
Štai
Vokietija
nori
pasi

ginklus, bet daugelyje vietų
mišios (pusiau devintų iš
Žodžiu, Turkijoje verda, Hamitlon ir Dunbar. Pra
mų
ir
kitokių
neteisybių.
Jis
suorganizavo
kuopų,
ku

imti
Fernando
Po,
Guineų
ir
jie atsisakė tatai padaryti.
ryto), nes klebonas važiuos
verda ir gal ilgai dar virs . gaišties padaryta tarp trijų
ri
laikė
savo
susirinkimų
20
Armėnai
apsigavo
savo
visų
Kongos
trikampį,
kurio
Kil,o muštynės tarp madeir keturių milijonų dolerių
į Plymouth’ų į kun. Strucliepos
ir
nusprendė
mokvviltyje.
Turkai,
apsun

pietų
linija
butų
didelė
Ogoristų
ir
federalų,
kaip,
pav.,
kaus primicijas. Daugybė
Michigane siautė gaisras
ties
Genovaitę.
Prie
kuopos
kinti
didelėmis
mokesvės
upė.
Puebloje.
Už
tųs
muštynes
pittstoniečių ir aplinkinių
į šiaurę nuo Bay City net
lietuvių rengiasi važiuoti ta prisirašė taiposgi ir Jonas Madero apkaltino preziden Tokiu budu vokiečiai už timis, tikėjosi kad nau
iki Sheboygan’ui, Oscoda ir
JaroševiČe,
kuris
keli
metai
ja
valdžia
palengvins
mo

leis
Moroko
prancūzams
su
tų de la Barra. Rezultate ka
dienų į Plymouthų, nes vys
Au Sable pavirto pelenais.
kestis.
Ir
jie
apsigavo.
Pa

atgal
atsižymėjo
scenoje
sa

ispanais
ir
gaus
didelius
plo

rės ministeris ir jo padėjėjas
kupas yra pažadėjęs kun.
Žmones gelbėta garlaiviais
vargę
kurdai
—
žemdirbiai
vo
gabumu.
tus
žemės
kitoje
vietoje.
atsisakė
nuo
vietos.
Struckų duoti Pittstono pa
ir geležinkeliais. Nuostoliai
16
d.
liepos
pas
mus
atsi

ir
piemenįs
—
tikėjosi,
kad
Anglija
bus
užganėdinta.
Is

rapijai’ už asistentų.
vienoje Alpenoje siekia, 500,buvo susirinkimas d-jos šv.
panams teks šiaurės Moro bus paliuosoti nuo prispau
Japonai Amerikoje. . 000 dol. Viso nuostolių pada
Jono, Blaivininkų. Prie tos
ko, prancūzai pasiims liku dimo šeikų ir galvažu
ryta į pusantro milijono do
PERSIJA.
draugijos priguli vyrai ir
sias sultono valdybas. Inci džių ponų, bet ir jų norai Washington’o valstijoje, lerių.
MT. CARMEL, PA.
moterįs, o daugiausia mer Liepos 17 d. numestasai dentas, gręsiantis kare, bus neįvyko. Taip tatai visi žem White River klonyje, tarp
Maine sudegė didelis plo
Liepos, 19 d. pasimirė po ginų. Labai malonų įspūdį nuo sosto šachas Mohammed užbaigtas romiu keliu.
dirbiai, pirkliai ir, apskri Seattle ir Tacomos, japonai tas pagal Moosehead ežerų;
aštuoniasdešimts
ilgos ligos Jonas Faleckis, daro regint, kaip blaivi visi Ali Mirza sugrįžo atgal į sa
tai, vidurinė klesa Mažes nupirko
iš miestelio South Waterbopalikdamas savo didelę šei susirinkę svarsto savo drau vo tėvynę ir nori atgauti
niojoje Azijoje tapo neuž tūkstančių labai derlingos ro nepasiliko beveik nieko.
mynų kuodidžiausiame nu gijos reikalus rimtai, be sostų. Jis dabar yra Gumeš
ganėdinta iš naujos valdžios. žemės, kuri tuojau tapo iš Nuostolių apie $750.000
TURKIJA.
liudime. Iškilmingos laido triukšmo, norints narių bu Tepe’je, mažame porte ant
Armėnai reikalauja, kad skirstyta į penkių ir dešim Degta taip-pat Baltuosiuose
tuvės atsiliko sukatoje, 22 vo į šimtų. Per tų susirinki Kaspijos marių rietoli nuo Vidurinė suirutė Turkijo jiems butų sugrąžintos už ties akrų gabalus ir parduo
kalnuose, New Hampshire.
liepos. Vienų tik giminių su mų prisirašė keletas naujų Rusijos rubežiaus. Atplau je eina vis didyn ir didyn. grobtos žemės, reikalauja ta japonams žemdirbiams.
Lietus sustabdė
ugnį
važiavo tiek, kad reikėjo narių. Taippat išrinko dele kęs tan portan rusišku laivu. Kalti tam patįs jaunatur- mokesčių sumažinimo ir ly Ant tos žemės auginama dar
Maine ir Kanadoje.
paimti jiems vieniems 10 ka gatus į TIT seimų, kuris at Mohammed Ali Mirza ta kiai, kurių rankose dabar gių teisių Konstantinopolio žovės ir vaisiai. Pasekmė:
keletas baltųjų farmerių,
rietu. ,
sibus 22 rugsėjo Lawrenee, po numestas nuo sosto-lie- randasi visa valdžia. Kįla parliamente.
Velionis išgyveno Ameri Mass. Dieve padėk blaivi pos mėnesyje 1909 m. ir tuo nuolatiniai maištai Albani Turkai skundžiasi ant kurie buvo apsigyvenę toje
69 kp. Ashley, Pa., laikys
koje 42 metus. Taigi buvo ninkams!
,
jau iškeliavo į Rusiją. Ru joje, Makedonijoje ir Ana augštų mokesčių, ant pri šalyje, apleido savo laukus.
vienas visupirmučiausiųjų Darbai vidutiniškai slen sijos vyriausybė buvo'apsiė tolijoje (Mažesniosios Azi verstino tarnavimo kariume Dabar ten nematysi balto susirinkimų 30 d. liepos. 2
ateivių. Buvo pabėgęs iš ka- ka. O siuvėjai taip pradeda musi aštriai pridaboti jį, jos vidurys). Tų maištų ne nėję ir reikalauja paliuosa- veido nei išgirsi anglų kal vai. popietu pas Andrių Sla
vickų, 51 Wyoming ai.
riumenės (buvo jAu paim darbuoties, kad net stoka kad nedarytų jokių intrigų būtų, jeigu valdžia apsieitų vimo nuo “ešeafų” (ponų). bos.

Iš Visur.

Naujienos iš
Amerikos.

DRAUGAS

Ruduo Amerikoje gražiau ne išpažintyje, bet šiaip jau bus reikalingas tol, kol visi
tojas, kasyklų ir dirbtuvių
Lenkų patriotai tai su kai patylomis kur tik gali,
darbininkas nesupras Lietu šioji metų dalis. Čia naktįs pašnekoje, kad modernistų lietuviai rytiečiai nesusipras pranta; jie ima pavyzdį iš lenkina systematiškai ma
vos pavasario grožybių. vėsios, bet užtai dienos gie- vardus išdavęs dvasiškai vy esą lietuviai ir kol nepamy neapkenčiamos rusų val žiau susipratusius lietuvius,
Amerikos laukai nėra pagrą dringos, šaltos, sausos. Dar riausybei ne Bricarelli, bet lės savos kalbos ir nepersi- džios ir taipogi žada lietu ypač Vilniaus vyskupijoje.
(THE FRIEND)
žinti žydinčiomis, gėlėmis žuose žydi chryzantemos ir jis pats, Verdesi; jog tas gers tautos dvasia. Visi, ku viams laisvę ir žemę, kad tik Tas lenkinimo darbas ei
—talikiškas Laikrašti#
pavasaryje. Tai ne Lietuva. kitokios vėlyvos gėlės. Sodai skundas išduotiemsiems mo riems gaila taip vadinamų padėtų lenkams sumušti ru na ten juo sparčiau, nes visa
pašvęstas Amerikos Lietuvi!)
Arba koks Amerikos dar pilni kabančių obuolių, vyn- dernistams, kaip pats Ver jų “pošėdšių”, mielu noru sus.
vilniškė bažnytinė hierar
Katalikų Reikalams.
desi
prisipažino,
neužkenkė
vuogių
ir
kitokių
vaisių.
Bet
lietuviai
šaltai
priima
bininkas,
pripratęs
anksti
šelps
šitų
fondų.
Jeigu
at

chija
nuo senovės susideda
— Organas S. L. R. K. A. —
rytų girdėti dirbtuvių kau Laukuose raudonuoja man nieko. Toliau, jog pirmame simįsime, jog neviena lenkų tų lenkų “evangelijų”. At vien iš lenkų arba sulenkė
Ifteina iš Wilkes-Barre, Pa., kas
kimų, šaukiantį darban, ga gai, geltonuoja pumpkinai. straipsnyje, rašytame prieš parapija Amerikoje yra už skyrus keletą sulenkintų fa jusių baltgudžių bei lietu
ketvirtadienis.
lės atjausti Lietuvos pava Po žolę šokinėja žiogai.Valca kun. Bricarelli, nebuvo visai laikoma iš didesnės dalies natikų a la kun. Mackevi vių. Vilniaus vyskupai ir
lietuvių čius, ir Lukošiūnas, Lietu vilniškė Kapitula, ypač nuo
sario ryto grožę Paklausy rais ir naktimis tokia tyla, minėta apie išpažinties pas- sulenkėjusių
A. L. B. K. K. Sąjunga - Leidėjai.
kad mažiausias subrazdėji- apties sulaužymų, todėl nei (Ridge, Shenandoah, Maha- vos liaudis 1863 m. lenkme 1794 m., kuomet Varšavos
kime Jovaro:
vienas dienraštis jo ir neno noy City, Boston ir kitur), tyje nedalyvauja. Neparem revoliucionieriai barbariškai
Kun. A. Kaupas — Redaktorius “Raliuoja dūduoja rageliais mas girdėti toli — toli...
du—du— Margalis labai įvaizdžiai rėjo priimti, nes privatinės tuomet tik pamatysime kaip ti liaudies lenkai prakiša, nužudo Vilniaus vysk. MasU. Auguliutė — Užveizdėtoja.
pašnekos ' pasekmės, ėsų, kun. Tumo fondas buvo rei susilaukia Muravjovo repre salskį ir jo koadjutorį vysk.
Tai piemenįs bandų jau ge apgieda vėlyvų rudenį:
nėra visuomenei įdomios; kalingas jau seniai—seniai. sijų, prasideda Lietuvoj var Kossakovskį, stengias būti
na.
Visas korespondencijas ir kito
“
Tvoros
pykši,
stogai
braš

tuomet Verdesi įdėjo į
Tai-gi kas turi atliekamų žymas lenkystės; ji ir nesiro “gerais lenkais”. Tan “geŽirgai ir jauteliai, pulkeliai
kius raštus reikia siųsti pas
ka,
straipsnį melų apie išpažintį, centų, tegul aukoja jį fon do eikštėn, pasilikdama po ruman”, kaip pigu suprasti,
žųsų
Rev. A. Kaupas,
Šuva
kieme
kaukia,
ir apšmeižimas rado vietą dams, ypač tokiems, kurių senovės musų sulenkėjusių visai neįeina rupinimos dva
Tik žengia, mauroja, gage
34 Church St.,
Vėjas
švilpia,
sniegų
blaš

spaudoje; jog tuo apšmeiži tikslu yra tautos ir lietuvių ponų širdyse.
siškais lietuvių reikalais. Bu
na.
Pittston, Pa.
ko
—
mu Verdesi norėjo užkenkti visuomenės gerovė. Tokių
Čia rodos turėtų prasidėti darni patįs lenkais ir dagi
Sujudo, sukruto, kas gyvas,
Darkos,
dūksta
lauke;
netik Bricarelli, bet ir vi aukų reikalauja instinktiviš tarp lietuvių galutinas len “patriotais”, dvasiški vil
Visus pinigus, ar tai prenume Artojai į dirvų išjoja;
siems katalikų kunigams; kas lietuvių tautos noras už kystės krachas. Bet tai neį niečių vadovai yra pratę
ratos, ar tai už “džabsus” ar už Skrajoja paukšteliai ir gie Tai langines paklebena,
apgarsinimus ir t.t. reikia siųsti
jog
tuo apšmeižimu Verdesi silaikyti prie gyvybės ir ge vyksta. Anaiptol nuo 1864 žiūrėti į Vilniaus vyskupijų,
da linksmai, Kiemo vartus daužo,
tekiu antrašu:
norėjo padaryti save kan rovės.
m. lenkystė Lietuvoje pra kaipo į grynai lenkiškų. Lie
Lakioja, sparneliais plas Tai prie durių subildena,
“DRAUGAS”
kiniu, įgyti visuomenės už
deda vėl sparčiai plėtoties, tuviai joje skaitos lašu juro
noja”. Tai palange čiaužo.
314 E. Market St.,
uojautų ir pašalpų. Žodžiu,
atnešdama lietuvių gaivalui je, ąuantite negligeable. Ta
Gandro Amerikoje nema Įsisukęs į darželį
Suvienytųjų Valstijų Vė
WELKES-BARRE, PA.
teismas
atrado,
jog
apšmei

didžiausių skriaudų. Kaip tai ir neįstabu, jog ir skyri
tyti. Taigi labai malonu pa Čirbdo kriaušę, slyvas;
luva yra perdaug marga,
me kunigų į lietuviškąsias
siskaityti Lazdynų Pelėdos Tai pripuolęs prie svirnelio, žimo tikslas buvo nedoras ir skaidriomis spalvomis, iš tai daros? Kas čia kaltas?
ar bus tai spauzdinimas konsti
jo atsiekimo įrankiai taip
Kaltas pirmiausiai pats parapijas visai neatsižiuritucija.,, ar plakatų, ar tikietų ar aprašymų, kaip Lietuvos var Došijas, kaip gyvas.
piešta, negraži — ir gadina
pat nedori, ir jog Verdesi
Muravjovas. Gabus kariš ma į dvasinius bei kulturikitokie į tat panašus reikalai, rei lės apskelbia karę gandrui:
kiekvieno žmogaus artistiš
kia visados kreipties tuo pačiu
Gyvuliai
po
kūtes
baubia,
yra vertas pabaudos sulyg
kas jenerolas, bet menkas nius lietuvių reikalus. Ypač
“...raibosios ir žalio
kų skonį. Daugelis amerikie
antrašu:
Juodbėrasis
žvengia.
..
statymais.
Vienų
tik
paleng
politikas,
jis sumano apsau tai puola į akį artimiausiame
sios (varlės) — visos
čių
išreiškia
norų,
kad
ji

“DRAUGAS”
krames iš vandens iški- Rodos gamta kažko siaubia, vinančių aplinkybę pabau nai butų pakeista kitoniška goti Lietuvą nuo negeistinos po pastaramjam lenkmečiui
314 E. Market 8t.,
lenkų įtekmės, mechaniškai periode, kuomet Vilniaus
dos sumažinimui atrado teis
šusios, suspito kurkti: Liūdnų raudų rengia.”
— akims ir skoniui meilesne.
WILKES->ARRE, PA.
antmesdams lietuviams rusų) vyskupijų ima valdyti pla
“kuotre! kuotre! kuot- Amerikoje taip prasideda mas — būtent, kad Verdesi Tikima,
kad
kongresas
“graždankų”. Tų biurokra čiai pragarsėjęs prelatas
yra
pavargęs,
mažas,
atka

re! kur? kur? kur? kur žiema, nes čia vasara ir žie
priims ant vėluvos rausvai
Redakcija pasilieka sau teisę
peilis? kur peilis? — ma ateina staiga, su urna oro rus žmogelis, kursai būda mėlinų spalvų ant palšo dug tiškų projektų savo “moks Žylinskis (1866). Menkaprotaisyti, trumpinti arba atmesti vi
lišku autoritetu” pridengia tis, silpnabūdis, žemo išauk
mas neužganėdintu iš savo
— kuokis ? kuokis ? kuo- atmainą. •
no. Bet kol tas laikas ateis,
sus prisiunčiamus raštus.
gyvenimo, ieško to gyveni
ir palaiko amžinai niekinti- lėjimo — šis valdytojas pa
kis ? — baltkrriaunis!
po visų Amerikų verda agi
Žiema Lietuvoje daug šal
Laikas ir vieta rastų talpinimo
baltkrrriaunis!
balt- tesnė ir pastovesnė, nekaip mo atmainos apšmeižimu sa tacija, kad Suv. Valstijų nas lenkas Mikuckis, Lom sirodo lygiai indiferentiškas
pridera nuo redakcijos.
krrriaunis! kam reikia? Pennsylvanijoje ir kitose vi vo senų draugų ir tokiu ke vėluva nebūtų rodoma kur žos gub. bajorėlis, išvytas iš ir lenkams, ir lietuviams ir
Atmestieji rankraščiai nėra grą
kų piausim? — guon- durio ir rytų valstijose. Kad liu tosios atmainos išteisini reikia ir kur nereikia, kaip seminarijos — eksklėrikas, pačiai katalikystei. Jis tik
žinami redakcijos lėšomis.
paskui Varšuvos universite vienų teturi rūpestį — įtikti
drų! guondrų! guon pamačius, kaip išrodo žiema mo.
kad dabar daroma. Pradžių
Rašyti reikia tik ant vieno pus
to (Szkoly glownej) lekto tiems, kurie jį taip augštai
drų!”...
lapio, paliekant plačius tarpus
Massachussetts.
Lietuvoje, reikia važiuoti į Tokiu budu nauja legenda padarė
tarp eilučių. Popieros nėra ko gaiTiesų pasakė Mickevičius, Kanadą, o kas to negali pa apie jėzuitų ir katalikų dva Vienas Bostono savaitraštis, rius—mokslininkas chaotiš iškėlė. Jam liepia priimti ru
lėtiea, nes korespondentams ir
siškijos nedorybes išsiskirs norėdamas parodyti didelį ka galva ir sąžine, žmogus siškus ritualus, įvesti rusų
bendradarbiams rašant ant abie jog niekur pasaulyje varlės daryti, tegul pasiskaito p.
tė, kaip durnai. Visokie patrijotizmų, pamargino pir be saito ir brankto, norėjęs kalbų bažnyčion baltgudiško
jų pusių, da-gi smulkiomis raidė nekrankia taip gražiai, kaip Giros veikalėlį.
vien išsidirbti sau pas rusus se parapijose — jis klauso,
mis, redakcijai labai dažnai pri Lietuvoje.
Velijame visiems išei Littledale’iai, Lea’ai ir w mų puslapį numerio, išėju karierų. Ant jo tai po teisy- nesipriešina, bando tarnau
sieina perrašinėti atsiųstus raštus.
O vasara Lietuvoje? Skai viams, ypač augusiam sve namėgždžiotojai Dembskiar, siojo liepos 4 d. paminėji
Norįnt, kad raštas tilptų arti tyk tik aprašymų Lietuvos
(bei ir krinta visa atsakomy ti valdžiai. Jo pėdomis eina
tur jaunimui, skaityti šitų Šliupai ir k. yra prirašę mui, Suv. Valst. vėluvos bė už lietuvių spaudos už nemažiaus garsus jo padėjė
miausiame numeryje, rankraštis
reikia pristatyti spaustuvėn ne vė miško — puikių—puikiausių knygelę, ir gerai įsidėmėti daug panašių legendų; aiš spalvomis. Už tai valdžia tų
draudimų. Jei jis butų rim jai, Vilniaus kapitulos sąna
lias, kaip 9 valandą išryto antra aprašymų, kurį sudėstė Ba
sukonfiskavo:
jos turinį. Smagesnio pasi kiau kalbant, melų ir ap numerį...
dienyje (utarninke).
ranauskas savo “Anykščių skaitymo toli nuo tėvynės šmeižimų. Oi, kad tie sura mat tai buvęs vėluvos pa tai išparodęs Muravjovui, riai : Niemekša, Tupalskis,
kad lietuviai turi savo lite Linkinas, Kopciegoviče, Pašytieji neva “faktai” perei niekinimas.
Šilelyje”. Be saldžių atsimi gyvenančiam negali būti.
tų per bešališkų teismų, — Dar įdomesnis atsitiki ratūrų, kad ta literatūra sie cvnka ir k. Vilniaus lenkai
nimų, be susigraudinimo ir
truktų jie, kaip muilo bur mas. Tų pačių — liepos 4-jų kia 1547 m., kad to viso vie baisiai visų jų neapkenčia,
be ašarų to aprašymo skaity
Nemaža trukšmo sukėlė bulai, truktų, kaip truko dienų — vienas Massachu- nu plunksnos patraukimu vadina juos niekšais, “judoREDAKCIJOS PASTABOS. ti negalima.
negalima išnaikinti, Murav mis”, Bažnyčios priešais,
Koks Lietuvoje vasaros Verdesi’es byla Ryme. Ver- Verdesi’o melai!...
ssets’o farmeris iškaišiojo
jovas, kaipo protingas vy valdžios bernais, rusifikatovakaras? Paklausykime Jo desi buvo pirm kelerių metų
vėluva s savo laukuose. Už
ras, be abejo, būt atsisakęs riais...
katalikišku kunigu, paskui
Kitoje vietoje skaitytojai tatai įpuolė į nemažų bėdų. nuo savo projekto. Bet Mi Be abejo jie kalti, kaipo
Lietuviai išeiviai ištiesų varo:
pametė katalikų bažnyčių ir
privalo būti dėkingi Liudui “Žvaigždės mirga, mėnuo pristojo prie metodistų, ku ras paimtų iš Vilniaus “Vil Prisikabinta prie jo, kad iš kuckis bevelija pataikauti jieškotojai karjeros, asme
šviečia,
ties” aprašymų kun. A. kaišiojo vėluvas ne iš patri - Muravjovui ir ačiū -to lenk- niškos gerovės, o ne Bažny
Girai už sutaisymų, o kau
rie
atsižymi,
ypač
Ryme,
Dambrausko
jubiliejaus jotizmo, bet kad... išbai- palaikio
niškei šv. Kazimiero draugi Pasilsėti šaukia;
pseudomoksliš- čios labo. Priimdami ritua
kuopurviniausiu
juodinimu
jai už išleidimų puikių-pui- Jauno mintįs širdį kviečia, šv. Tėvo ir jo valdomosios šventės. Tos šventės smulk džius varnas.
kiems nurodymams, 1864 m. lus, jie nusideda prieš pama
menas skaitytojas ras ana Kitose šalyse draudžiama lietuviams spauda pasilieka tinį Bažnyčios įstatų — de
kiausios knygutės vardu: Pas mieliausių plaukia.
bažnyčios. Būdamas jau me
“Lietuva pavasarį, vasarų, Skausmo tinklų jausmas au todistu, Verdesi paleido po me aprašyme. “Draugas” gi ir konfiskuojama raudonoji uždrausta.
lingua vemacula prideda
džia,
revoliucijos
vėluva,
o
Suv.
siunčia
nors
pavėlintų
pa

rudenį ir žiemų”. Knygutės
Nuo to laiko lietuviškos mose pamaldose. Nes nei lie
kai-kuriuos
neprielankius
sveikinimų užsitarnavusiam Valstijose savoji vėluva kaitikslas suprantamas: supa Ilgu taip palikti...
knygos Rusijoj nebeišeina. tuviams nei baltgudžiams
bažnyčiai dienraščius žinių,
žindinti pačius lietuvius su Sielos balsas baisiai spau buk vienas redaktorių “O- patrijotui, poetui, publicis kuriuose atsitikimuose pa Jos pradeda išeiti Prūsuose rusų kalba nėra lingua verdžia—
tui, esperantistui, matemati sirodo patiems p atrij otam ir Amerikoj, bet skaitosi už nacula sulig Bažnyčios min
Lietuvos grožybėmis įvai
sservatoro Romano”, kun.
Negaliu
užmigti.
”
Reikalaujama,
kui, filosofui, visuomenės pavojinga.
riose metų dalyse. Lietuvoje
Bricarelli (jėzuitas), yra iš veikėjui... Ko daugiau? kad valstijos vėluva pasiro draustos. Kas gi lietuviams ties.
Amerikoje
ir-gi
negalima
nėra taip, kaip pas mus, Su
daryti? “Mokykitės lenkiš Bet iš kitos pusės šios die
davęs išpažinties paslaptį.
Dambrausko dytų labai retai ir tik ant kai, - atsako lenkai, - pirkki nos historikas turi pilnų tei
vienytosiose Valstijose, kur užmigti vasaros vakarų, tik Būtent, jog Verdesi, būda Aleksandro
sakoma, jog žiema gyventi ne dėlto, kad tuomet sujun mas dar kunigu, eidavęs iš vardas pasiliks netik pa valdiškų triobesių.
te lenkiškus elementorius, sę pasakyti, jog Žylinskio ir
smagiausiai Floridoje, bet da jausmai, ateina poezijos pažinties pas Bricarelli ir šventintojoje 21 birželio Jeigu vėluva yra tokia di lenkiškas maldaknyges, skai K-o veikimas nėra išimtis.
vasarų — kur norints Adi- įkvėpimai, bet dėlto, kad vienų sykį išpažinęs, jog tan (senojo styliaus) Vilijam delė šventenybė, tai reikia tykit lenkiškus laikraščius. Tas veikimas turį pilnų ana
neiškenčiama
polės Slabados mokykloje, jų garbinti ir paguodoti kad Už tai nėra jokios atsakomy logijų šiandieninėje bažny
rondack’o kalnuose. Lietu viešpatauja
kiai sueinąs su penkiais ku bet ir jo darbuose, musų raš
tvanka
ir
uodai
kandžioja
ir parodant jų kuorečiau- bės, nei bausmės. Lietuviška tinėje Černiavskio ir K-o po
voje visuomet smagu gy
nigais modernistais. Brica tijoje, musų tautos atgijimo
net
miestuose.
siai. Amerikiečių patrijotiz knyga — tai lyg vogta ku litikoje. Visas skirtumas ta
venti, tik reikia mokėti gy
relli taj a žinia, gauta išpažin
Tečiau
ruduo
Lietuvoje
istorijoje.
Adomo
Jakšto
mas
virsta geron pusėn.
venti “lietuviškai”.
melė: jų įgijęs nuolatos turi me, kad Žylinskis laužo
ties
sakramente,
pasinaudo

daug
bjauresnis,
nekaip
vardas
bus
minimas
paskes

Koks, pav., skirtumas
bijotięs, kad žandaras nea Bažnyčios įstatymų stengda
jęs ir išdavęs anų modernis niųjų kartų gal dar su di
Amerikoje.
tarp Amerikos ir Lietuvos
timtų” (autentiška) ir t.t. masi įvesti Lietuvos bažny“Rudenio laikas. Lytingas tų vardus popiežiui.
desne
pagarba,
kaip
yra
mi

pavasario! Pas mus šalnos,
Na ir lietuviai palengvėl čiosna rusų kalbų, o Čer
Tokia sensacija aplėkė, nimas šioje valandoje.
oras.
Faktai
ir
Principai.
ūkanos, lietus, purvynai —
reikalo prispirti (ypač ku niavskio partija norėtų į tas
kaip žaibsa, visų antiklerika- Lai gyvuoja gerbiamas
Puč
žvarbus
vėjas
stačiai
iš
kol susyk neateis karščiai ir
rie toliau gyvena nuo Prūsų pačias bažnyčias įvesti visur
liškų spaudų. Jėzuitų nepric jubilatas kuoilgiausius me
šiaurės.
vasara. O Lietuvoje — pa
rubežiaus), ima mokyti vai lenkų kalbų. Žylinskis daro
Purvina,
juoda, mėšluota teliai atrado joje naujų gink tus!
Tąsa.
klausykime Maironio:
kus lenkiškai, pirkties len tai pataikaudamas rusams
žemė. lų prieš neapkenčiamų Jė
Bet valdžia to nežiūri. Iš kiškus elementorius, malda- biurokratams, o Černiaus“Numetus ledus nusidžiu- Augmenįs miršta.
zaus Draugijų.Kn. Bricarelli
gus Venta, Gyviai apalpę kemsas į ply prisiėjo ieškoti teisybės teis P. A. Vileišis praneša, jog eina amžinai minėtinas 19 kninges ir t.t., juo labiau, kiečiai dirba sulyg nurody
iki birželio mėnesiui Lietu vasario 1861 manifestas. kad įvairios ponios ir “pane mų lenkų endekų ratelio
Bučiuodama krantų, ban
šius”. .. me. Verdesi tapo apskųstas vių mokslo ir Dailės Draugi
Valstiečiai susilaukia paliuo lės” dažnai visai tai dovartai (“miarodajne kolko”).
guoja, putojas; — taip rašo Vaišgantas. O už apšmeižimų kun. Brica
9Tų sveikina pempės giesme Maironis štai kaip sako apie relli. Byla atsiliko praeitų jų namams įplaukė 11.039 savimo nuo lenkiškos bau duoda ir pačios skaityt mo Abiejų politika vienoda —
pasinaudojant bažnyčia išpaprasta rudenį:
gegužio mėnesį ir pasibaigė rubliai 69 ir pusė kap. Tuo džiavos ir, žinoma, pradeda kina.
Tuo budu spaudos uždrau tautinti liaudį. Kad lenkai
Ir, žagrę išėjęs taisyti, arto “Nelinksmas laikas, nesvei tuo, kad Verdesi tapo pas pačiu laiku kun. Tumo fon- prielankiai žiūrėti į paliuodan rytiečiams šviesti įėjo savusių juos valdžių. Lenki dimas atneša lenkams dve Žylinskį keikia, o su Čerjas.
kas oras. merktas kalėjiman dešim
Prasijuokė saulė skaisčiais Pakiemiais lankos drugys; čiai mėnesių ir užmokėjimui 1814 rub. 13 kap. Pirmam- jos aureolė temsta, ‘tamsus’ jopų naudų: iš vienos pusės niauskiu ir K-o solidarizuo
jam fondui toli gražu iki 100 lietuviai kaskart mažiau te lenkai naudojasi tuo uždrau jąs — tai mums supranta
spinduliais”... Pagavęs krečia senius nedo visų bylos išlaidų.
Tiesinąs atrado, jog Bri tukst. rublių, bet jeigu vi supranta lenkų “geradarys dimu, idant sužadint lietu ma. Bet kad jie nemato tose
Kur Amerikoje pempės su
ras:
carelli yra katalikišku ku suomenė nesigailės skatikų, tes”. Lietuvos krikštas, kai vių patriotuose neapykantą dviejose politikose idėjinės
savo paprastu: “klyvi-kly- Vargiai seniukas pagysi
nigu, turinčiu kuogeriausią kaip nesigailėjo ligšiol, tai po dalykas labai senas — prieš rusus, tarydartii: “Jus artimybės ir vienodo pagrin
vi”?
•
•
«
Vardų pas dvasiškų vyriau neims nei dešimties metų, virsta į legendų, o naujausia šnairuojate ant lenkų, nie do, tai jiems visai garbės ne
Ir vėl:
‘‘Išaušo! išaušo! Vėjelis lau Ruduo nutaisė gamtos ste sybę ir pas šiaip jau žmones kol abidvi draugiji turės “geradarystė” — ponų bau kinat senovinius sąryšius su daro ...
ky
buklus; — todėl apšmeižimas yra pa Vilniuje nuosavius namus džiava — tebestovi gyva mumis. Koks gi jumis iš to Žylinskio valdymas galu
daręs jam neatlyginamų nuo tautos brangenybėms su žmonių akyse. Jaja vargiai pelnas? Ar rusai geresni? tinai baigias pilniausiu fiagBučiuoja, gaivina krutinę; Nudraskė jos vainikus;
besužadinsi lietuvių širdyse Jie uždraudė jums spaudų, co.
Pabiro, pasklido žiedai ant Talkon pakvietęs šalnos pa skaudų; jog Verdesi, kaip krauti ir užlaikyti.
būklus, pats prisipažino, įskundė Kun. Tumo fondas tuo Lenkijos “ojczyznos” mei ko lenkai niekados nedarė”, Dvasiški ir svietiški biulauku”. • •
— iš ki|os gi — tie patįs len
modernistus
Bricarelli’ai tarpu neturi jokių ribų. Jis lę.
Amerikos miesto gyven Paliko tyrus plikus.

DRAUGAS

slo. Rusiški ritualai nyksta,
palikdami kaipo pasekmę —
neapykantą rusiškos kalbos
tamsioje liaudyje. Lenką
kalba — kaipo draudžiama
bažnyčiose, virsta netik į
tautinę, bet ir j bažnytinę
šventenybę. Ji tampa pama
tiniu dogmatu naujos “polskos wiaros”, ji skaitos an
tra liturgiška kalba, beveik
svarbesne už latiniškąją. Su
kvailinti tamsąs baltgudžiai
ir lietuviai mano naiviškai
— su lenkiška kalba apgynę
katalikystę. Tuo budu len
kiškoji kalba stoja pas mus
į vietą Bažnyčios dogmatą
ir kanoną. Ji virsta vienati
nių kriterijum katalikystės
ir doros. Kovoji už lenkišką
kalbą bažnyčioje, tai ir esi
tikras katalikas, geras kurftgas ir doras žmogus. Tegu
tavo privatinis gyvenimas ir
nekoks, tai niekis, — gausi
pigiai visuomenės absoluciją. Pavyzdžiu čia gali būti
to paties kun. Černiauskio
pranokėjas, kun. Piotrąvičius, kurs nors ir ne kaž
koks maldininkas, tečiaus
vos tik viešai iškeikia ritua
lus ir ritualistus, tampa
maž-ko ne į šventuosius iš
keltas ...
Taip tai palengvėl išsidir
ba Vilniaus vyskupijoje sa
votiškas kunigijos paskirs
tymas į dvi rusi: pirmo jon
priguli kunigai ritualistai,
valdžios šalininkai, Bažny
čios priešai, “judos”, kiton
— tikri kunigai katalikai,
bažnytinią teisią apgynėjai,
kentėtojai už lenkišką kal
bą. Pirmos rųšies — visi ne
dori, antros — visi dori. As
meniškos dorybės pirmos ru
sies kunigą nei kiek nemaži
na ją nedorybės; asmeniškos
nedorybės kitos rūšies dva
sišku tėvą nei kiek nemaži
na ją dorybės. Tokią tai mo
rališką atmosferą randame*
Vilniaus vyskupijoj mirus
Žylinskiui.
Po jo dvasiškoji valdžia
patenka į energiškas vysk
Hryniewiecko rankas. Šis
likviduoja ritualizmą ir ban
do bent kiek apkuopti vys
kupiją nuo dorišką puvėsią,
ypač kunigijos tarpe.
Tą
darbą pradeda nuo ritualistą, kaipo labiausiai apšauk
tą. Ima juos nagan, teisia
sulig kanoną ir net kai-kuriuos išmeta iš Bažnyčios.
Antroji gi rūšis pasilieka ne
palytėta; juos mat, kaipo ko
votojus už lenkystę, priden
gia prielanki jiems visuome
nės opinija.
Trumpi periodai vysk. Au
dzevičiaus ir Zdanavičiaus
valdymo — jokią žvmesnią
permainą neatneša. Gal ir
yra vienur kitur pirmyneiga, bet ji nežymi.
Toliaus bus.
Šiuomi pranešame visiems,
jog męs atspaudeme išnaujo
TRUMPĄ KATEKIZMĄ,
taigi kurie pirmiau reikala

vote, tai dabar galėsite gauti.

10 centu egzemplioris.

„Draugas”, 314 E- Market str.,
Wilkes-Barre, Pa.

PASKUTINIS DIDELIS
PIKNIKAS,
Parengtas d-tės D. L. K.
Gedimino, Meriden, Conn.
Schuetzen Park’e 6 d. rug
piučio (August) 1911, pra
džia pirmą valandą popietą.
Prašome atsilankyti ant
to puikaus pasilinksminimo,
visus lietuvius ir lietuvaites,
vietinius ir iš aplinkinią
miestą. Bus puiki muzykė,
užkandžiai ir gėrimai toki,
kaip New York’o hoteliuose;
prie to bus laimėjimas laik
rodėlio ir daug kitą zobovą
Kviečia Komitetas.
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Iš Montreal, Canada.
Nazaras P. $2.00.
Iš Mt. Carmel, Pa.
Kun. Fr. Jakštys $50.00.
Iš Chicago, III.
Bažnytinių Chorą Koncer
tas:
Bidgeport’e
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27.80
Kensington’e
Šimkus J.
5.00
Širaškaitė E.
1.00
5.00
Stemplienė
10.00
Stefanavičius A.
Kun. A. Skripka
23.0S*
N. N. per kun. A. Ežers
kį
15,00

Vi so $140.55
Kun. A. Staniukynas.

Aukos Lietuviškąją Našlaičią Prieglaudai, Chi
cagoje.
Iš Homestead, Pa.
Visockienė Rožė
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Iš Chicago, III.
N. N. per kun. A. Ežerskį
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Viso $17.50.
“Draugo” No. 26-me ap
skelbtą
$382.75

Sykiu viso: $400.25
Kun. A. Staniukynas.
Kasininkas.

Klaidą atitaisymas.

23-čiam “Draugo” num.
tilpusioje mano korespon
dencijoj iš Rockford, III.,
įsiskverbė šios klaidos, kur
sakoma: nupirko 4 lotus že
mės ir pastatė bažnyčiukę,
nėra paminėta, kas nupirko
ir pastatė. Turi būt — vys
kupas nupirko ir pastatė.
Toliaus, sakoma: Tarp su
sirinkusią prie bažnyčios
vienas jaunas vaikėzas, apie
18 metą amžiaus, pradėjo
vaikezą kolioti. Dėlei klai
dos čia skaitytojui mintis
nesuprantama. Turi būt:
Tarp susirinkusią prie baž
nyčios vienas jaunas vaikė
zas, apie 18 metą amžiaus,
pradėjo nešvariai kalbėti, o
šalę stovintis žmogus pradė
jo vaikėzą kolioti.
Šiuomi atitaisau klaidą.
Dagiliuks.

Redakcijai prisiųsti
laiškia.

Gerbiama Redakcija!
Meldžiu patalpinti šį
pranešimą.
Aš, Juozas Remeikis, ke
liavau į Lietuvą iš Pittsburgo, bet New Yorke likau
apvogtas viename viešbuty
je (kokiame? Red.) ant 480
dolerių. New Yorke patekau
į žydą rankas, nors buvau
siųstas lietuvio agento...
Su guodone
Juozas Remeikis.

ii MOTINĖLĖS”

SEIMAS.

Primenu, jog “Motinėlės”
seimas atsiliks šįmet rug
piučio 2 d. 3 valandą popiet
salėje No. 243 Roebling st.,
Brooklyn, N. Y. Visi nariai
kviečiami seiman atvykti.
Kun. A Kaupas.
Sekretoriais.

Lenktynes.
tę priglaus ir nors virtuvėj
tuvių giesmės žodžiai.
Tarpais visiškai nustoda leis gulėti.
Janiuolas.
vo giedot: viena bobą atsi Taip kalbėdamas ėjo per
stodavo suole ir pradėdavo prekyvietę į smuklę. Temo
drebančiu balsu: “Sveika kaskartą labiau. Dangus bu
Vertė P. S.
Marija, mylistos pilna” — o vo aptrauktas debesiais, o
Bažnytkiemyj Skurdžiuo kitos pagriebdavo: “Vieš oras buvo persisunkęs drėg
se po palaidojimui Kalikstie pats su tavimi ir t.t.” — o numu ir šlapiu sniegu. Nuo
uės buvo mišparai, o po miš kad buvo tai diena Kaliks- stogą varvėjo vanduo, ant
parų pasiliko bažnyčioj dar tienės laidotuvių, taigi kiek- prekyvietės-gi buvo bala,
keletas bobų, idant atgiedo ; vieną “Sveika Mariją” baig pasidarius iš sniego ir šiau
tą kelias giesmes. Buvo jau ) davo žodžiais: ‘ ‘ amžina atil- dą. Bažnytkiemio apdras
kyti ir suvargę nameliai at
ketvirta valanda, bet kad žie sį dovanok jai Viešpatie, o
rodė paniurusiai, taip kaip
mą tuolaik būna jau tamsu, šviesybė amžinoji tegul jai
ir
bažnyčia. Kai kuriuose
tai ir bažnyčioj buvo tamsu. šviečia”.
languose matėsi dar žibu
Ypatingai didysis altorius Kalikstienės duktė Ma
riai; bet judėjimas jau tylo,
buvo jau visas tamsoj pas riukė sėdėjo suole šalia vie
tik smuklėj žaidė kokį tai
kendęs. Tik dvi žvaki degė nos senos bobos. Ant kapo
šokį
katarinka.
dar palei cimboriją, bet ją jos motinos krito dabar ten
minkštas sniegas, bet mer Žaidė pritraukimui, nes
spingsanti šviesa vos galėjo
viduryj nieko nebuvo. Bobos,
apšviesti durelių paauksini gaitė neturėjo daugiau,
kaip dešimts metą, tai-gi įėjo, išsigėrė degtinės, o Kumą ir kojas augščiau nuatrodė, kad negali dar su likienė davė ir Mariukai
kryžiavotojo Kristaus, per
prasti nei savo nuostolio, pusę stiklelio, sakydama:
vertas didele vinim. Galvutė
nei pasigailėjimo, kurį ga — Te, išsigerk, našlaitėle.
tosios vinies atrodė, tartum
lėjo sukelti kitą širdyse. Jos Nematysi jau tu niekur ge
didelis taškas, žibantis al
veiduke matėsi vaikiškas ra ro. Žodis: našlaitė, priminė
toriuje. Nuo kitą žvakių, mumas su trupučiu žingei boboms Kalikstienės mirtį,
tik-ką dar užgesintu, kilo dumo — ir daugiau nieko. Kopūstienė kalbėjo:
durną posmeliai, pripildy Prasižiojus žiurėjo į didelę
— Į jus, Kulikiene! Išsidami vietą už groteliu kve vėluvą, kur buvo nupiešti
gerkite! O, mano brangieji,
pėjimu tikrai bažnytinio nusidėjėliai pekloj, paskui
tik iš karto ją sugriebė, nei
vaško.
žiurėjo į bažnyčios gilumą, žodžio ištart nesuspėjo, kol
Senis ir vaikiukas suki o paskui į langą, į kurį barš
kunigas atėjo klausyti, jau
nėjosi šalia altoriaus. Vie kino žvirbliai. Tuotarpu bo
buvo šalta.
nas šlavė, o kitas traukė bos vėl pradėdavo giedot:
nuo altoriaus laipsnių divo “o kada ateis mirimo, a- Kulikienė-gi ant to:
— Seniai jau aš jai sa
nus. Valandose, kuomet bo dyna”...
kiau, kad ji plonai verpia.
bos nustodavo giedot, gir
dėjosi piktas senio bumbėji Mergaitė suko pluoštus Pereitą savaitę atėjo pas
savo šviesią plauką, supin mane, o aš sakau: — Ei, Kamas ant vaiko, arba baladojimas žvirblių į apneštus tus užpakalyj į dvi kasas; likstiene, Kalikstiene, ati
matomai jai buvo nuobodu. duokit velyk Mariukę į dva
sniegu langus.'
Pagalios jos atidą atkreipė rą. O ji sako: vieną dukrelę
Bobos sėdėjo suoluose ar
senis.
turiu ir neduosiu. Bet jai
čiau prie durių. Ten butą
Senis išėjo ant bažny graudu pasidarė, ir ji pra
buvę dar tamsiau, kad ne
čios vidurio ir ėmė traukvt dėjo verkt, o paskui į kance
keletas lajaus žvakių, kurią
šniūrą, nusileidžiantį nuo liariją pas vaitą nuėjo, kad
šviesa lengvino boboms skai
lubų. Skambino už Kaliks tas popieras kas link lauko
tymą iš knygą.
Viena tą
tienės dusią, b#»t darė tą vi turėt tvarkoj. Užmokėjo ke
žvakių apšvietė gana aiškiai
siškai mekaniškai, nes regi turis auksinus ir šešis skati
vėluvą su paveikslu nusi
mai mąstė apie ką kitą.
kus. Bet sako: dėl vaiko nie
dėjėlių ugnyje ir tarp vel
ko nesigailiu. O tu seselei O
nią. Ant kitą vėluvą nega Skambinimas buvo taipo
akįs tai buvo taip išsivertę,
lima buvo pažinti paveikslą. gi ženklu, kad* mišparai pa
o numirus tai dar labiau bu
Bobos, ne giedojo, bet sibaigė. Bobos dar kartą,
vo išsivertę. Norėjo jai už
greičiau bumbėjo mieguis atkartoję giesmės posmą iš
merkt, tai negalėjo. Pasako
tais ir nuilsusiais balsais ėjo laukan; viena iš ją vedė
jo, kad ir numirus į vaiką
giesmę, kurioje dažnai atsi si už rankos Mariuką.
— Kulikienę! — užklausė žiurėjo.
kartodavo žodžiai:
“Kada ateis mirimo ady- kita — o ką darysite su — Išsigerkiva iš tos gailesties puskvortę!
mergaite?
na M
O ką turiu daryti? Va Katarinka vis žaidė tą pa
Toji bažnyčia, paskendus
tamsoj, Vėluvos kyšančios žiuos į dvarą. Vaitiekus, ką tį šokį. Bobos pradėjo tru
prie suolą, senos su pagel atsiuntė krasos, paims ją. putį mąstyt. Kuli kienė gai
lestingu balsu vis kartojo:
tusiais veidais
moterįs, O ką?
spingsanti, tartum tamsa — O ką ji ten veiks dva “nabagėlė, nabagėlė!” O
Kopūstienė atsiminė
prislėgti, žiburėliai, tas dis re?
kas davė labai paniurusią — Tą, ką ir čia. Tš kur savo velionio vyro.
Kaip niirč
knlbėio
išvaizdą, net baisią; tą iš naeina, lai ten ir važiuoja.
SU'ka ant 7 pual
laido- O kad ir dvaras, vis našiai
H.

Senkevičius.

mirt j

vaizdą

didino

paniurę

Bates butų apie tai žinojęs.
P. Chitlingas smarkaus piktumo ženklais taipgi pridūrė, „Draugo Agentai.
Nes daug yra ponių ir ponų, kurie skaito save pilnais kad naujas būdas išrukinimo tenai drabužių buvo praga
krikščioniais, o tarp kurių ir Sikes’o šuns yra daug smar riškai priešingas konstitucijai, nes išdegindavo rūbuose
Rev. J. Sutkaitis,
kaus panašumo.
skyles, ir jokio užtai pabaudimo valsčiui negalima buvo
2112 Sarah st.,
Vertė JONAS KMITAS.
— Taigi, taigi, — tarė Sukčius, grįždamas prie to, išrasti. Tą patį patėmijimą jis padarė ir apie navatną
Pittsburg, Pa.
nuo ko buvo pradėjęs ir kalbėdamas visu savo amato rim plaukų karpymą, kas, anot jo, visiškai buvo nelegališka.
(Seka.)
f •
tumu, kuriuo buvo pažymėti visi jo darbai
P. Chitlingas užbaigė savo šneką tuo pranešimu, kad jis K. Strumskas,
— Bet tas viskas nepaliečia šito čia nenunokėlio.
per keturiasdešimta dvi dienas sunkaus darbo nieko ne
Ir taip perleido Oliveris tą dieną ir daugelį kitų die
190 High st.,
— Suvis ne, — tarė Charles Bates. — Oliveri, dėlko buvo ėmęs į burną, ir kad jis supleškėtų jei nėra taip
nų. Nematė jis nieko nuo ankstybo ryte iki pusiaunaktų
Brooklyn, N. Y.
sausas, kaip kalkių kibiras.
ir ilgas valandas buvo pasilikęs su savo mintimis, kurios tu nepristoji prie Fagino.
i
—
Ir
nesugriebi
sau
laimikio
?
—
pridūrė
Sukčius
nu

Juozas
Mališauckas,
—
Oliveri,
kaip
tau
rodos,
iškur
šits
ponaitis
sugrįžo?
vis da besisukindamos apie anuos geradėjus ir apie nuo
— užklausė žydas šypsodamasis, vaikams tuosyk padėjus
Forest City, Pa.
monę, kokią jie seniai apie jį išsidirbo, — iš teisybės buvo sišypsojęs.
— Galėtum surinkti turtą ir smagiai sau gyventi: ant stalo bonką gėrimo.
liūdnos.
T. Kizievič Box 167,
kaip
ir aš žadu padaryti pirmą ateisiantį metą, peršokus
!— Aš — aš — nežinau, pone, — atsakė Oliveris.
Praslinkus kokiai savaitei, žydas paliko kambario
Minersville, Pa.
— Kas jis per vienas? — užklausė Tarnas Chitlingas,
duris jau atrakintas, ir Oliveris turėjo liuosybę vaikščioti keturis, keturiasdešims antrą utarninką po Trejybės nek*
dėliai, — tarė Charles Bates.
paniekinančiai dirstelėjęs ant Oliverio.
po visus namus.
M.
Karbauck^s,
52
G.
st.,
— Aš to nenoriu, — tarė bailiai Oliveris: — verčiau,
— Tai mano jaunas prietelius, mano mielas, — at
Namai buvo labai apleisti. Kambariai ant viršaus tu
So. Boston, Mass.
rėjo augštus medinius kaminus ir dideles duris. Sienos norėčia, kad jie mane paleistų. Aš — aš — norėčia sau eiti. sakė žydas.
— Bet Faginas to nenorėtų — tarė Charles.
— Tai jo laimė, — atsakė vaikinas, žymiai pažiūrė J. Mikutaitis,
buvo išmuštos popieroms, lubos išmargintos. Nors jos bu
Oliveris
perdaug
gerai
tą
žinojo;
bet
manydamas,
jęs
į
Faginą. — Tiek to, iškur aš parėjau, mažiuk. Tu dar
vo jau pajuodę nuo dulkių ir nešvarumo, bet nešiojo ant
1327 Rebecca st., S. 8.
savęs pėdsakius visokių pagrąžinimų. Iš to visko, Oliveris kad butų pavojinga aiškiau savo jausmus išreikšti, jis tik ten atrasi kelią gana greit, galiu kirsti iš laižybų!
Allegheny, Pa.
i
Vaikai juokėsi iš to smagaus atrėmimo. Pajuokavę
spėjo, kad labai seniai, pirmiau, ne kaip senis žydas da bu atsidūsėjo ir toliau šveitė kurpes.
—
Eit!
—
suriko
Sukčius.
—
Ugi
kur
tavo
drąsa?
Ar
da kiek iš to paties dalyko, jie pasikugždėjo kasžinką su J. Bartoševiče,
vo užgimęs, tie namai turėjo prigulėti geresniems žmo
tu
neturi
jokios
puikybės?
Faginu ir išėjo lauk.
nėms, ir gal kitados buvo linksmi ir gražus, nors dabar iš
4417 Marshfield avė.,
Ir tu eitum ir klausytum tų savo prietelių?
Da pašenkėjęs su naujai atvykusiu vaiku kelis žo
rodė taip baisiai ir biauriai.
Chicago, III.
»»
— Oh! mesk tą į šalį! — tarė ponaitis Bates, ištraukęs džius nuošaliai, Faginas atsisėdo su juo pas ugnį ir liepęs
Sienų ir lubų kampuose vorai įsitaisė sau tinklus.
Kaipkada, Oliveriui negarsiai įn’ėjus į kambarį, per grin porą šilkinių skepetaičių ir pametėjęs jas ant spintoR, — Oliveriui prisislinkti, ėmė šnekėti apie dalykus, labiausiai M. Urbanaviče, Box 33,
Thomas, W. V.
tinkančius klausytojams. Buvo kalbėta apie didį naudin
dis perbėgdavo pelė ir nusigandus skubindavosi į savo tai perdaug niekinga!
1
— Aš taip negalėčia, — tarė Sukčius su puikiu pasi- gumą jo amato, apie pažangumą Sukčiaus, meilumą Char
skylę. Išskyrus tuos, nebuvo tenai jokio gyvo sutvėrimo.
J. Antanaitis Box 22,
les’o Bates’o ir duosnumą paties Fagino. Galutinai tie
Tankiai, kada jau sutemdavo, ir Oliveris jau pailsdavo biaurėjimu.
Swoyers, Pa.
— Bet judu galite apleisti savo draugą ir duoti jam dalykai tapo apkalbėti iš visų pusių, ir p. Chitlingas, iš
besivalkiodamas iš kambario į kambarį, tada susiriesdavo
pas priemenės duris, vedančias į gatvę, kad tik kuoar- nukentėti už judviejų kaltes, — tarė Oliveris, pusiau nu buvęs kelias savaites pataisymo namuose, pradėjo rodyti J. Versiackas,
jailsimo ženklus. Pana Betsey taipgi prasišalino ir pali
čiausia būti prie gyvų žmonių. Ir tunėdavo tenai, kol ne- sišypsojęs.
65 Davidson st.,
— Tas viskas buvo padaryta iš atžvilgio ant Fagino, ko draugiją pasilsėti.
sugrįšdavo žydas, arba vaikai.
Lowell, Mass.
Nuo tos dienos retai kada Oliverį palikdavo vieną.
Visuose kambariuose sutrešę langinės buvo sudariai - tarė Sukčius, pamojęs pypkę. - Nes gaudytojai žino, kad
uždarytos ir štangos, jas prilaikančios, buvo giliai įsuktos męs dirbame išvieno, ir jis butų,įklimpęs, jei mudu nebu- Jis beveik nuolatos sėbravo su vaikais, kurie kasdieną Juozas Akevičius, P. O.
žaisdavo su žydu po senovei, ar tai jų pačių išsilavinimui,
i sienas. Vienatinė šviesa veržėsi tik per viršutinius lan tuva ištrukę. Toks buvo reikalas, ar ne, Charley ?
Silver Creek, Pa.
Ponaitis Bates pritariančiai linkterėjo ir norėjo atsi ar tai Oliverio naudai, — žydas tą žinojo geriausia. Kaip
gų plyšius, nuo ko stubos buvo labai nuliūdę ir apsiauptos
navatnais šešėliais. Ant pat viršaus buvo vienas langas liepti, bet atmintis Oliverio bėgimo taip netikėtai ant jo už kada senis jiems pasakodavo apie vagystes, atliktas jo pa Vincas Staseviče,
349 Hamilton st.,
be langinių; ir pro jį Oliveris žiūrėdavo nuliūdęs per daug, ėjo, kad durnai, kuriuos buvo įtraukęs susimaišė su juoku ties jaunose dienose, pridėdamas tenai tiek žingeidžių ir
Grand Rapids, Mich.
daug valandų; bet nieko iš ten negalėjo matyti, tik susi ir nuvėjo į jo galvą, iš ten į gerklę, ir sukėlė kosulį su trep juokingų atsitikimų, kad Oliveris negalėjo daturėti nesi
juokęs, ir parodė, kad labai buvo tuo užimtas, nežiūrint
maišiusią krūvą namų, kaminų suodinais galais ir sulau sėjimu, kas viskas tęsėsi apie penkias minutas.
Jonas Leipus,
— Žihrėk čia, — tarė Sukčius, ištraukęs pilną saują ant geresnių jo jausmų.
žytų stogų. Kartais, teisybė, pasirodydavo kokia susivė
1022 Bay st.,
Trumpai kalbant gudrus senis žydas turėjo vaiką sa
lus galva, žiūrinti iš tolimų namų pasienių, bet vėl tuojau šilingų ir puspenių. — Matai, koks linksmas gyvenimas.
Superior, Wis.
išnykdavo. Ir kadangi Oliverio langas buvo užkaltas ir Kas tau rūpesčio, iš kur tas viskas ateina? Nagi, pagriebk! vo spąstuose. Per atskyrimą jo nuo žmonių ir liūdnas
pajuodęs nuo lietaus ir durnų, tai tik per jį galėjo pama Ten da yra tokių daugiau, iš kur aš paėmiau. Nenori? O apystovas, prirengęs vaikiščio protą prie to, kad nemylėtų P. J. Miller,
j
kitokios draugijos, kaip tik savo nuliudusias mintis, da
tyti arba tiek turėjo progos būti pamatytu ir išgirstu, tu brangus lėkštagalvi!
Lithuanian Store,
— Išdykėlis, ar ne, Oliveri? — užklausė Charles Ba bar jisai išpalengvo varvino Oliverio širdin nuodus, kurie,
kiek butų jos turėjęs, gyvendamas šv. Povilo katedros
Athol, Mass.
s
tes. — Jis bus patemptu, ar ne?
kaip jis minė, turės užteršti ir perdirbti vaikiščio sielą —
bokšte.
— Aš nežinau, ką tai reiškia ? — atsakė Oliveris.
ant visados.
Vieną apypietę, Sukčius ir Bates turėdami paskirtą
Pr. S. Karzonas,
— Tas šitaip darosi, seni, — tarė Charley. Tą sakyda
ant nakties darbą, sėdėjo namie. Pirmiau paminėtasis
2422 W. 69th st.,
XIX.
gonaitis paėmė sau į galvą įpatingą norą — papuošti savo mas ponaitis Bates paėmė skepetaitę už galo ir laikyda
Chicago, III.
i' ?
ypatą (prie ko jis, reik jam atiduoti teisybė, suvis neturė mas ją ant oro, palenkė savo galvą ant peties ir išleido per
Kuriame apsvarstyta ir nutarta svarbus plianas.
jo įgimtos silpnybės) ir tuo siekiu jis teikėsi paliepti Oli dantis navatną balsą. Tuomi parodė, kad patempimas
St. Petruškeviče,
ir
pakorimas
yra
vis
tas
pats.
veriui padėti jam pasirėdyti.
223 E. 6th st.,
Buvo tai šalta, lytinga, su vėju naktis, kada žydas,
— Matai, ką tas reiškia, — tarė Charley. Tik žiūrėk, drūčiai užsisegiojęs viršutinius trinyčius -ant savo dreban
Oliveris net perdaug troško būti kam nors naudingu;
Mt. Carmel, Pa.
3
net perdaug nudžiugo, kad galėjo pažiūrėti į kokius nors,, kaip jis vėpso, Jonai! Aš niekados nemačiau tokio puikaus čio kūno, ir pastatęs apykaklę iki ausų, kad suvis nebuvo
kad ir negerus veidus. Jis labai geidė prie jų prisigerinti, sėbro, kaip šits vaikas. Jis mane užkandįs į smert, aš tą matyt apatinės jo veido dalies, — išlindo iš savo guolio. M. K. Petrauskas,
415 Middle st.,
jei tik galėjo tą atlikti kokiu nors geru keliu, — taigi nei žinau. — Prisijuokęs gana, Charles Bates ašaromis akyse Palaukęs ant slenksčio, kol durįs nebuvo užrakintos ir už
Kenosha, Wis.
kiek nesipriešino tam paliepimui. Jisai išsyk išreiškė sa vėl ėmėsi prie pypkės. ,
stumtos, ir paklausęs, kol garsas vaikų žingsnių nenutilo,
■i
— Blogai tave išauklėjo, — atsiliepė Sukčius su pasi — jis pasileido eiti gatve kuogreičiausia.
vo sutikimą ir Sukčiui sėdint ant stalo, atsiklaupė ant
A. Urbonaviče,
grindų ir užsiėmė darbu, kurį Sukčius pavadino “valymu gerėjimu apžiūrėjęs savo kurpes, kurias Oliveris jau pa
Namai, kuriuose Oliveris buvo laikomas, gulėjo netoli
329 River st.,
į
trypimo dėžučių”. Tas išsireiškimas, išverstas į papras baigė valyt. — Bet Faginas vis ką nors iš tavęs padarys, nuo Whitechapel. Žydas valandžiukę pastovėjo ant kam
Plymouth, Pa.
arba tu busi pirmas, kurio jis negalėtų sunaudoti. Tu ver po gatvės ir apsižiūrėjęs atsargiai aplinkui, perėjo per
tąją anglų tarmę reiškė šveitimą jo kurpių.
J
Ar tai buvo pajautimas liuosybės ir neprigulmybės, čiau pradėk tuojau, nes vis tiek dirbsi tą darbą greičiau, kelią ir traukė Spitafield’o linkon.
Juozas Podžukynas,
kurį protingas sutvėrimas privalo turėti, sėdėdamas sau ne kaip tau rodos. Tu tik berikalo gaišuoji, Oliveri.
Storas purvynas pridengė akmenis; juodos miglos
1338 So. Canal St.
Ponaitis Bates sudrutino tą patarimą keletu doriškų apsiaupė gatves, lašai lietaus sunkiai krito ant žemės' —
ant stalo, rūkydamas pypkę ir kraipydamas savo kojas
Chicago, III.
šen ir ten, tuosyk, kada nušveitimui savo kurpių net ne pamokinimų iš savo galvos, kuriuos pabaigęs, jis drauge ir viskas išrodė šalta ir šlapia. Rodėsi kad tiktai tokia
V
prisirengia jų nusiauti, ir vėl paskui apsiauti, idant ne su savo sėbru p. Dawkinsu ėmė puikiai aprašinėti visus naktis buvo tinkanti panašiems sutvėrimams, kaip žydas,
pertraukus savo svajonių; ar tai gardumas tabako, glos tokio gyvenimo smagumus, kada—ne-kada patardami rengties kelionėn. Slinkdamas paslaptoms pirmyn, taiky Dcm. M. Andrulionis,
65 Davidson st.
tančio Sukčiaus jausmus; ar tai skanumas alaus, kurs su Oliveriui, kad geriausia jis padarysiąs, jei ilgai nelaukda damasis pro sienas ir duris, tas baisus senis rodėsi panašus
Lowell, Mass.
z
minkštino jo mintis, — gana to, kad jis matomai buvo pa mas užsitarnaus ant Fagino malonės tokiais lygiais bu į kokį biaurų driežą, šliaužiantį tamsoje per purvyną, lyg
I
dažytas sriuboje romanso ir prakilnumo, kurie abelnai ne dais, kaip ir jie patįs.
jieškantį kokio riebaus kąsnio maistui.
Ant. Tuškėnis Box 116
— Ir įsikalk ant visados į savo snapą, Nolly, — tarė
buvo jam įgimti. Trumpą valandėlę Sukčius užsimąstęs
Jis sukino savo kelią per daugelį siaurų supainiotų
Plymouth, Pa.
žiurėjo ant Oliverio ir pakėlęs galvą, tykiai atsiduso ir Sukčius, išgirdęs, kad apačioj’ žydas atrakina duris: — gatvių, pakol nepriėjo Bethnel Green; nuo ten staiga pa
jei tu neimsi sparnelių nei barškučių—
atsiliepė pusiau į save ir pusiau į ponaitį Bates’ą:
sukęs po kairei, jis įlindo į sietyną mažų, purvinų gatviu- Julius Bukantas,
— Kas per nauda kalbėti tais žodžiais! — pertraukė kių, kurių yra daug toj’ tankiai apgyventoj’ dalyje.
— Kaip tai gaila, kad jis ne drąsuolis!
94 Blackstone st.,
— Ah! — atsakė Charles Bates; — jis nežino, kas Charles Bates: — jis nežino, ką jie reiškia.
Žydas, matomai, perdaug gerai buvo susipažinęs su
Boston, Mass.
jam gerai.
— Jei tu neimsi skepetaičių, nei laikrodžių, — tarė vieta, per kurią ėjo, kad suklysti nuo nakties tamsos, ar
t
Sukčius vėl atsidūsėjo ir ėmėsi už pypkės; tą patį Sukčius, nužeminęs kalbą iki Oliverio supratimo, — tai nuo supainioto kelio. Jis sparčiai perėjo kelias gatves ir
padarė ir Charley Bates. Abudu rūkė porą minutų tylė kitas paukštis juos paims; taip kad tas, kurs jų nustos, takus, ir antgalo, pasuko į vieną, ant kurios žibėjo viena Jonas Ramanauckas
135 Ames st.,
išeis ant to kuoblogiausia, lygiai kaip ir tu; ir nieks nei tiktai liampa, ir ta pati anam, toliman gale.
dami.
Brockton, Mass.
— Menu, kad tu nei nežinai, kas tai yra drąsuolis ? — per pusę plauko neišeis geriau, išskyrus tą, kurs juos paė
Ant tos tai gatvės jis pabarškino į duris vienų namų ir
mė, — ir tu tūri tokią pat tiesą imti tuos daiktus, kaip ir ištaręs kelis žodžius atidariusiam duris žmogui, užlipo
užklausė Sukčius nubudusiai.
B. P. Miškinis,
— Man rodos, kad aš žinau, — atsakė Oliveris, pakė aniejie.
tiesiog ant viršaus.
Box 124, 35 Arthur si,
— Žinoma, žinoma! — tarė žydas, kurs įnėjo nepatėlęs akis. — Yra tai — tu esi toks, ar ne? — užklausė Oli
Dasilytėjus jam klingio, pradėjo urgzti šuo, o žmo
Montello, Mass.
mytas Oliverio.
veris susilaikęs.
gaus balsas užklausė, kas ten yra.
— Viskas yra tik lukšte, mano brangus, lukšte, pa
— Žinoma, aš toks esmi, — atsakė Sukčius, — ir per
— Tiktai aš, Bill; tik aš, mano brangus, — tarė žydas, F. B. Versocky,
mink Sukčiaus žodį. Ha! ha! ha!
nieką laikau būti kuo kitu.
įkišęs galvą pro duris.
257 So. 33rd st.,
Išreiškęs tą nuomonę, p. Da\vkins smarkiai užsimau
Patvirtinęs Sukčiaus sąprotavimą tais žodžiais, senis
— Tai lysk į vidų! — tarė Sikes. — Gulk, kvailas gy
So. Omaha, Neb.
kė ant šalies savo mučę ir pažiurėjo ant ponaičio Bates’o patrynė rankas ir kvatojo, gėrėdamasis savo mokinio pa vuly! Ar nepažįsti to velnio, dėlto, kad jis apsivilkęs bur
lyg norėdamas pasakyti, kad labai save pažemintų, jei žangumu.
Stanislovas J. Šaban,
ka?
Tą vakarą pasikalbėjimas tuo ir pasibaigė, nes žydas
išsireikštų kitaip.
Box 239, Lewiston, Me.
Turbut šuo buvo prigautas paviršutiniais p. Fagino
— Aš esmi toks, — atkartojo Sukčius. — Toks yra parėjo namon draugijoje panos Betsey ir kito ponaičio rūbais; nes kada žydas nusivilko ir metė trinyčius ant kė
Charley, toks pats Faginas, ir Sikes, ir N^ncy ir Betsey kurio Oliveris dar nebuvo matęs ir kuris tapo Sukčiaus
dės, tai šuo sugrįžo į kampą, iš kurio buvo pakilęs, ir vuo- Pr. F. Juškeviče,
Męs visi tokie — net iki šuniui. Tas tai jau paskutinis.
perstatytas, kaipo Tomas Chitlingas. Tas ponaitis valan degos mosykavimu parodė, kad yra tiek užganėdintas,
131 Jackson st.,
— Ir mažiausia gauna pamokslų, — pridūrė Charles dėlę buvo užtrukęs priemenėje, kad suteikti panaitei ke kiek tik jo gimtis jam leidžia.
Lawrence, Mass.
lotą meilumų, ir dabar tik įnėjo.
Bates.
— Tai ką ? — tarė Sikes.
P. Chitling metuose buvo vyresnis už Sukčių, — ga
— Jis net nelotų iš baimės būti pasmerktu, jei ji
— Taigi, mano mielas, — atsakė žydas. — A! Onytė! Jonas Galeckas,
pastatytum į liudininkų skyrių. Ne, jei net jį tenai pri lėjo eiti jau aštuonioliktą žiemą; bet apsiėjime jo su Suk
109 So. 3rd st.,
Tą jos užtėmijimą žydas ištarė lyg su abejone, nežino
rištum ant visos nakties be ėdesio, — tarė Sukčius.
čium pažvm buvo nekuris paguodonės laipsnis, kuo jis damas, kaip bus priimtas, nes p. Fąginas ir jo jauna pažįs
Brooklyn. N. Y.
parodė, kad jaučiasi šiek tiek žemesniu kas link gabumo tama da nesimatė nuo to laiko, kada ji užtarė už Oliverį.
— Nei truputį, — pridūrė Charles.
— Puikus tai šuva. Gal jis nemoka baisiai pažiūrėti ir patyrimo tam svarbiam amate.
Bet visa abejonė apie tą dalyką greit buvo prašalinta mer
į kokį nors svetimą paukštį, jei tas dainuoja, ar juokiasi
Jis turėjo mažas, žibančias akis ir buvo raupuotas; ginos apsiėjimu. Ji nukėlė savo kojas nuo krosnės grotų, Kun. A. Ežerskis,
5447 S. Wood st.,
jo draugėje? — kalbėjo toliau Sukčius. — Gal jis neurz dėvėjo šeškinę kepurę, juodą žiponą, taukuotas harkani ir atstumus atgal savo kėdę, užkvietė Faginą prisislinkti
Chicago, TU.
gia, išgirdęs ką griežiant ant smuiko? Gal jis myli kitus nes kelines ir žiurstą. Išteisybės, tai jo drabužiai reika prie ugnies, nieko daugiau nesakydama; neR išteisybės
»
lavo pataisymo, bet jis išsiteisino prieš draugiją paaiški buvo tai šalta naktis.
šunis, kitoniškai už jį išauklėtus? Ob, ne!
Kazys Matukeviče,
’*
t
z
— Jisai krikščionis iš visų pusių, — tarė Charles.
nęs, kad jo “laikas” pasibaigė tik valandą atgal; ir kad
1742/Nay Aug avė.,
Tas buvo pasakyta tik pagyrimui šuns gabumų, bet nešiodamas per šešias savaitei valstijos , drabužius, jis
Toliaus bus. •>
tas taipgi butų tikę ir kitokioj’ prasmėje, jei tik Charley neturėjęs laiko apsirūpinti apie tikruosius ukėso parėdus.
Scranton, Pa.

:s DIČKI!

Oliveris Twistas.

— tai taip dejavo, taip de pataikysi, nes Jis tave nu giai su mergaite, tai atsar jai laiks į laiką uždengdavo o paskui pasuko į šalį ir ap Mateušas Toluba, vice-prez. Sąjungos Liet.
ką Amerikoje vyriausy
1139 Wyoming avė.,
giai. Ji našlaitė. Ar tu žinai, tamsus Vaitiekaus pečiai. vertė roges į grabę. Pabudo,
javo, taip dejavo — ir kas- ves. Staiga vėl užklausė.
Mąstė ji apie tai, kad matu- bet negalėjo suprasti kas
bės adresai.
Exeter Boro, Pa.
sykis ištęsdama balsą, neno- — Ar tu žinai, mulkiuke, kas ją sergsti!
atsitiko.
Vaitiekus matomai nema šė mirė, o taip mąstydama
roms įėjo į dainavimą pagal kas tave sergti!
Kazys J. Krušinskas, sekr. K. Strumskis, prez.
katarinkos taktą, o paga — Janiuolas, — tyliu bal tė reikalo jai atsakyt ir pa aiškiai galėjo įsivaizdyt iš Marytė pradėjo jį kelti
190 High St.,
457—17th St.,
sirįžo velyk išsigert. Užsi blyškusį ir sumenkusį ma- — Vaitiekau!
lios, įsirėmus į šonus pradė su atsakė mergaitė.
Brooklyn, N. Y.
Brooklyn, N. Y.
jo pagal šokio gaidą dainuot. — O tu našlaitėlė, naba vertė puskvaterkę, bet ne tušės veidą — ir jautė, kad — Ko niurni!
P. Grajauckas, vice-prez.
“Dejavo, dejavo, dejavo, gėlė, vargšė! Janiuolas su pabaigęs gert, susiraukė ir tą veidą labai mylėjo, kad — Apsivertė va.
Pranas Burba, kasierius,
Paca & Saratoga St.,
sparnais, — kalbėjo jau vi grąžindamas stiklą, neužsi jo jau nėra ir jau niekuomet O Vaitiekus dar kartą į ją
ti-dra-la-la — dejavo!”
454—456 Main St.,
Baltimore, Md.
nebus. Juk savo akims ma
Pagalios staiga pradėjo siškai susigraudinus Kuli ganėdinęs pridūrė:
Edvvardsville, Pa.
I
dirstelėjęs dryžomis akimis
verkt, davė grajikui šešis kienė, ir pastvėrus ją glau — Juk tai vanduo. Duoki tė, kaip ją užkasė žemėn užmigo. Mergaitė atsitūpė P. O. Kingston Station
J. Stulgaitis, kasierius,
te ką kito iš kitos bonkos. Skurdžių kapinyne. Tai at šalę rogių, susirietė kaip ga
skatikus, ir da išsigėrė deg dė prie savo krutinės.
Wilkes-Barre, Pa. 40 Sylvanus St.,
pripylė siminus, butų apsiverkus iš lėjo ir sėdėjo. Bet greit jos
tinės. Kulikienė taipogi su Dabar mergaitė apsiver Smuklininkas
Wilkes-Barre, Pa.
sigraudino, bet kalbėjo tik kė. Gal toj tamsioj galvelėj jam iš kitos. Vaitiekus dar gailesčio, bet kad nušalo veidas visiškai sušalo ir ji
Kasos globėjai:
A. (Rudaitis, sekretorius,
kojas ir rankas, tai apsiver
ir Širdyj, kuri dar nieko ne labiau susiraukė.
su Mariuką.
pradėjo žadinti miegantį:
Juozas
Vasiliauskas,
P. O. Box 73
— Atmink, našlaite — pažinojo, gimė šioj valandoj — E! O spirito ar neturi kė iš nušalimo.
— Vaitiekau!
112
N.
Greene
St.,
Silver Creek, Pa.
Tiesa, nelabai buvo šalta,
te!
tarė, — ką tau sakė kunigė koks susipratimas.
Toliaus
bus.
Baltimore,
Md.
lis, kaip tavo matušę žemė Smuklininkas jau miego Matomai Vaitiekui gręsė bet buvo vėjuota naktis, ir
mis bėrė, kad tave sergsti jo, ir grajikas nustojo žai toks pat pavojus, kaip ir bo aštrus vėjas žnaibė mergai
Jonas Jaroševiče,
tės
veidus.
Vaitiekus,
turė

20 kp. S. L. R. K. A. Phi
dęs,
nes
jį
linksmino
tat,
ką
bom.
janiuolas (aniuolas) sargas.
266 Silver St.,
ladelphia, Pa., laikys savo
Atkartojęs apie penkis damas pilve užtektinai šilu SUSIV. L. R. K. A. CEN
čia staiga nutilo, apsidai jis matė.
So. Boston, Mass.
bertaininį susirinkimą nerė aplinkui, tartum nusiste Užstojo tyla, kurią staiga syk darbą su puskvaterke, mos, pasemtos Skurdžių
TRO VALDYBOS
smuklėj,
visiškai
nejautė
Kun. V. Vizgirda, knygius dėlioj, 30 Liepos tuojaus po
bėjus, paskui pridūrė su ne pertraukė klampojimas ark užmiršo žibintuvą, kuriame
ADRESAI.
šalčio
ir
visiškai
nebuvo
nu

mišių, parapijinės mokyklos
lių
kojų
baloje
priešais
smu
žvakutė buvo jau pusiau už
190 S. Meade St.,
paprasta energija:
salėje. Užkviečiami ir no
Wilkes-Barre, Pa.
— Kad sakau, kad janiuo klę ir balsas, kuris suriko gesus, bet paėmė už rankos siminęs. Nenusiminė net Jonas Rikteraitis, prez.
rintieji prisirašyti į S. L. R.
ant arklių:
pusiau miegančią Marytę ir tuomet* kad arkliams nubo
67 James St.,
las, tai janiuolas!
Kun. J. Dumčius, dvas. vad. K. A.
do bėgti, jie pamaži, norints
tarė:
Waterbury, Conn.
Niekas
neprieštaravo. — Tprrr!
P. O. Minersville, Pa.
kelias
girioje
buvo
geresnis,
Mat. Milukas, sekr.
Mariutė, mirkčiodama savo Į smuklę įėjo Vaitiekus — Eikš, tu šlykštyne!
su
žibintuvu
rankoj;
pasta

Bobos taipogi buvo sumi
vargšėmis kvailomis akutė
tęs
žibintuvą
pradėjo
mušt
gusios
kampe, taigi nieks
mis, atsidėjus, žiurėjo į bo
Redakcijos Atsakymai.
bą. Kulikienė kalbėjo to į šonus rankomis kad suši neatsisveikino su Maryte.
lus ir t&rė į smuklininką:
Išėjo, susėdo, Vaitiekus
liau.
Kiekvienoje valstijoje rasi žmones, naudojančius Severos Vaistus.
—
Duokš
čion
puskvateružkirto
arkliams
—
ir
nuva

“Jūsų vaistai pasiekė tikslą mano atsitikime”. V. Kratochvil, Bancroft, Neb.
— Tu esi našlaitė, tai blo
Fortūnatui J. Bagočiui.
“Visi man prisiųsti vaistai davė kuogeriausius vaisius”. Jos. Lysek, Carneyville,
kę!
žiavo.
Išpradžių
rogės
gana
gas prie tavęs neis! Našlai
Wyo.
tės sergsti janiuolas. Jis yra — Vaitiekau, — sušuko sunkiai slinko per bažnvt- Socijalistų reikalai “Drau
“Severos Vaistai nuo kolieros ir Paliuosavimo išgelbėjo mano vaiko gyvastį.”
Stephen Treblik, Woodford, W. Va.
geras. Te tau dešimtuką. Kulikienė — paimsi su sa kiemo purvyną, bet paskui go” skaitytojams nelabai ru
pi.
Įdėsime,
kiek
galėsime,
greit išsigavo į plačius, bal
Kad ir pėsčia eitum į dvarą, vimi mergaitę į dvarą.
— Žinoma, nes man ir lie tus ir lygius laukus. Važiuot sekančiame numeryje.
pė — atsakė Vaitiekus.
reikėjo toli, visur buvo ty
Paskui, prisižiūrėjęs į bo ku, tik tarpais arklys su
Tikras Lietuviškas
PAŽANGA.
bas, pridūrė:
prunkšdavo; tarpais iš la
Agentas.
kili. i ?•:
•— Bet ir prisilakėte, bai, labai toli girdėjosi šunų Gydytojų nurodymai, kad
nevisados reiškia senatvę, nes tankiai jis
Malonus viengenčiai lietuviai ir lie
kaip.^
'i
•' lojimas.
nuo
to
laiko,
kaip
dr.
Lister
paeina nuo kepenų ir malimo organų ne
tuvaitės! Jei norit turėt lengvą ir lai
sveikumo, arba vėl reiškia kraujo silpnu
— O kad tave kur su Važiavo, važiavo. Vaitie įvedė medicinon ir chirurgimingą kelionę į senį tėvynę Lietuvą ir
mą. Paragink kepenis, pilvą ir žarnas
nenori būti nuskriaustu atvažiavęs trauktu! — atsakė Kulikie kus kužino arklius ir niū jon didžiausią švarumą, pa
sveikai veikti; užlaikyk savyje gyvumą
New Yorkan, tai kreipkis tiesiog pas
nė.
—
Kad
sakau
tau:
atsarir
veiklumą, imant
daryta
didelė
pažanga,
kai

niavo
po
nose:
“
Vai
tu
ma

O. Bart ašių. Jie visiems žinomas geras
žmogus, užlaiko du ofisu: vieną Bos
no brangioji”. Bet greitai kuriems žmonėms gali rody
tone, antrą New Yorke.
Parduoda
nutilo ir pradėjo “žydus” ties nebutniekiu. Rodos, ki
laivakortes į visas pasaulio dalis ant
Linktelėjo po deši taip ir negali būti, o vis dėl
druėiausių ir greičiausių laivų ir už Feeling*TifEvery Day važiot.
Severos Gyvasties Balsamą
pigiausias kainas. Sinčiame pinigus ir
nei, linktelėjo po tiesiai. Jis to randame, kad daugelis
Influenzos aru„ irmeišmainome ant amerikoniškų. Parūpi
sapnavo, kad jį muša namie vaistų, kuriuos žmonėms
dies užpuolimai naktimis
name gubernskus pašportus iš Konsu
Senos ir silpnos ypatos
arba kosulys ir die
už tai, kad jis pametė tarbą siūloma vartoti, sutaisyta la
lio. Parsamdome keleiviams kambarius
Silpnos motinos ir pailsusios moterįs
gimai jūsų raume
dėl nakvynės ir suteikiame kiekvienam
bai
nešvariai
užlaikomose
su
laiškais,
taigi
laiks
į
laiką
Išblyškę ir be kraujo merginos —
nyse iš nusidirbivisokias svarbias žinias uždyką.
dirbtuvėse ir iš prasčiausių
busdavo
ir
dairydavosi
ap

rao,
nepaguldys
GEO. BARTAŠIUS,
jus, jeigu turėsit
Kaina 75 centai.
Visi randa jame sveikatos ir gyvumo šaltinį.
linkui. Marytė nemiegojo, gyduolių. Tokie vaistai pa
Agentas,
nes jai buvo šalta. Plačiai daro daugiau blogą negu
Dr.
261 W. Broadway, So. Boston, Mass
praverstomis akimis žiurė gera. Viena švaresnių pa
Richter’io
Severos Vaistai aprūpinti drukuotais lietuviškais paaiškinimais. Teisingą gydyto
jo į baltus laukus, kuriuos saulyj laboratorijų, tai ta,
jo patarimą kiekvienam suteikiame, kas tik parašo musų gydytojų
558 Broom str., New York City.
kurioj daroma Trinerio
Skyriui.
Vynas. Šis vynas reikia var
toti visokiose pilvo ir vi
Wilkes=Barre Mine Drill Co. durių ligose, nes tuos orga
savo namuose ir
nus išvalo ir sustiprina. Pra
tuojaus imsite
šalina vidurių užkietėjimą,
vartot. 25c. ir 50c. aptiekose.
reumatizmo ir nugarkaulio skaudėjimo,
nuraminimo sujudintų nervų,
Sergėkis pamėgdžiotų vaistų.
skausmus ir traukymus,
štyvumo
ir susitraukimo raumenių ir su
sustiprinimo
pailsusios
dirksnių
systemos,
įvairus uždegimas, gazų su
F. tD. RICHTER A C0„ JIS tart Strwi, Re* Tori
nėrimų, aptinimo, uždegimo, išsisukimo
įgijimui sveiko, sudrūtinančio miego,
sirinkimus; reumatiškus ir
Richter’io Congo PillAa yr» geros nuo
ir užsigavimo
viduriu iaukleVėli
ėjimo. 25c. lr 5oc.
imk
neuralgiškus skaudėjimus,
vartok
galvos ir nugaros skaudėji
Dr. O’Malley, Specialistas.
mą, išbėrimus, paeinančius
Severos Nervotoną
Severos Šv. Gothardo Aliejų
nuo nevalaus kraujo, dauge
RUPTURĄ
Pasinaudokite!
lį moteriškų ligų, nervišku
Išgydyta greitai, be pa
Kaina $1.00.
Kaina 50 centu.
mą ir energijos nujudymą.
vojaus ir ant visados.
Gaunamas
aptiekose.
Jos.
Turime atspaudę šv. Ro
land avė., Chicago, III.
Be peilio ar operacijos.
žančiaus tajemnyčias. Pen
Triner, 1333—1339 S. AshDiržai numesti ant visados.
Molika tajemnyčių kainuo
Parsiduoda visose užsitikėjimo vertose vaistinyčiose ir pas vaistų pardavėjus.
Visiškas gvarantuotas išgydiPirkdamas visados reikalauk “Severos” ir neimk kitokių. Persitikrink ar ant užja
10
centų.
Kalbantieji
re
mas rupturos (abiejų ličių), senų
Męs padirbame visokios
vyniojimo yra pavardė:
ar jaunų nepaisant, kaip ilgai ser žančių tepasirupina parsi rųšies tulšes. Jeigu nori su
GERA
PROGA.
gate, gydau be peilio.
traukti tajemnyčias. Adre čėdyti darbo ir laiko, reika
Dr. O’Malley naujas spasabas
Parsiduoda Dry-good’s, Čeverygydimo yra visai nepavojingas, suokite:
lauk
kų ir sykiu laikrodėlių krautuvė,
be piaustinfb, be skausmo, be ope čias. Adresuokite:
CEDfiR RAPIDS
labai vietoje, lietuviais ap
Papky’s naujo patento geroje
racijos, be atsitraukimo nuo už
gyventa.
Priežastis
pardavimo,
sa

“Draugas”
IOWA
siėmimo.
vininkas važiuoja į lietuvą dėlei
pypė maszinos,
Nereikia jokių diržų kada išgy
šeiminiškų
svarbių
priežasčių.
Su
314 E. Market St.,
dau. Gvarantuoju užganėdinimą.
visokiomis platesnėmis žiniomis
257 E. Market st.
Dėkingi žmonės prisiuntinėja
Wilkes-Barre, Pa.
kreipkitės šiuo antrašu: 883y2

| Jegu nupuolimas

PainExpellerį

Ant

'.SSoOBM
OoŽ
gŽ

Nuo

W. F. Severą Co

padėkavones kas dien. Suvirš 500
ligonių išgydžiau praeitą metą.

Wilkes-Barre, Pa.

Dr. Alex. O’Malley

Kas reikalauja

158 Washington St.,
WILXE8-BARRE, PA.

austinių (krajavų) škaplierių
Panos Šv. ir Šv. Traieės, gali gau
ti pas mus visada. Męs išdirbame
ir reikalaujantiems pasiunčiam
porą ant pažiūros.
Mrs. A. Smailienė,
2737 E. Pacific St.,
Philadelphia, Pa.

Kur lietuviškai ir lenkiškai su
sikalbama ir susirašoma.
Suviršum 30 metų daktaravi
mo. Mieste Wilkes-Barre musų
glaunas ofisas. Prisiųsk 2c. mar
kę, o gausi knygutę apie rupturą
dykai.
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HEIGHTS DEPOSIT BANK
Kampas E. Market ir Hancock Sts.
WILKES-BARRE, PA.
Moka 3 čią nuošimtį nuo sudėtų pinigų ir ima pini
gus ant sučėdyjimo nuo dolerio ir augščiau.

Siunčia pinigus in visas svieto ša
lis.
Atdara nuo 9-nių ii ryto iki 3-jų po pietų; subatomia—
nuo 9-nių — 12 ir nuo 7 iki 9 vakare.
nmmonsmt «naxwnoaxnūir ■

m moot kbsbm hmobjc kbcmk «no*w»owxix

Bank Str., Waterbury, Conn. care
of Dry Goods Store.

ii

Naujausias Importuotas Fonografas dykai.
Bui duetu kiakvia
▼{•■am
m mui Bi
o nl |6.06.
Niek. aaa
giau.
■•reikalauja*
tik
kad patarta mitą
.ava draugama pirkti
ii mnii| firmas tabaką
Bita. inportoata. Fa
■ografaa yra padaryta,
ii geriau.io makalo, turi
Aidai, atkalbtą
triabą
ir labai gerai akamba
Turėdami mnaą
Foaa
grafą galite ruraagti aa
mie puikų ■ u kikse kaa
.artą.
Ulank.lt. tik maMaė
lą, oidėaita Tabaką, ir
galėsite llgirati
gra
UU1UB1HBU IT
I1I.UIIU USIUK,
IBKBUUa. U
a* aj'*'
J ir
aa apa
tianaiaa tautiška., darbininkilkaa
tr kitokias
daina., ištrauka.
apavų
rėėių, laidimą viaokių inatrumantų pavienių ir orkestrų. Klau.aat tai viską
is ir ju.ų leiraynai, bet ir jueų paftyatamieaib ir kai
bu. malonu a. tik juma
afaa yra geriausias, koka tik dabar gali būti.
Mą*
mynams. Mu.ų Fonograf
duodame Jum. tą FonogTafą aavia dykai. Priaią.kite tik B0« markas* Ir mą*
atsiųsim jura geriausio Ru.iiko Tabako ui 16. Ir tą Fonografą dranga an vo
lėliai. ir nurodymais, kaip reikia apsi.itL Apturėją par Erpre.ą, aiaaakėait*
likusiu. IB M.
Bi dovana yra suprantama it puiki, nėra čia Jokios rišiko., taigi sando
kltėa, pamatysite, kad busite užganėdinti. Pasarga: praiome nraulygėati mn
»ų firma ra kitom.

PLAUKUS NUKIRPTI.

S
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AD 99 W0LGAST SAKO, JAM NIEKAS NEGALĮS GERAI
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Bet tegul jis palaukia, kol susitiks su Packy McFarland — Packy
“artistiškai apkarpys”.

Ir kalbant apie “artistišką parėdymą”, kiekvienas vyras, kuris pa
laiko taip vadinamus išpardavimus, gerai “pasirėdo”!
Išpardavimai patraukia vyrus, kurie nori ką nors gauti uždyką,—
ir kuris nori ką uždyką, užsipelno būti prigautų 1
Kad gerai supratus drapanų vertę, sulyginkite $20. $22. išpardavi
mo siutus su mano
PUSIAU IR VIENĄ BERTAINĮ SU PAMUŠALU VASAROS
SIUTAI UŽ $15.

LOUlS ROSENTHAL,
ANT KIRBY’S KRAUTUVES,

rašykit

ymouth National

BANK.

Gėrimas
karščiuose yra tas, kuris pil
nai užgesina troškimą ir pa
darė gerą įtekmę ant kūno
sistemos.
Dauguma vasaros gėri
mą yra tik sunkenybe pil
vui; saldes, nesveiki ir visai
netinka naudojimui.

Stegmaiero
Export Alus
turite gėrimą, geriaus praša
linantį troškimą, negu kiti
— gėrimą šaltą, atšviežinan
tį ir gelbstantį j ūsą sveika
tai.
Užsisteliuok baksuką.
Gryno maisto ženklas ant
kiekvienos bonkutės.

STE6HAIER BREWIN6 CO.

„draugą;

Kapitolas su perviršiu
$165.000.00.
Šitoji Banka prižiųroma
Suvienytąją Valstiją val
džios. Moka 3 nuošimčius
nuo sudėtą pipigą. Galima
susišnekėti lietuviškai.
G. N. Postlethwaite,
iždininkas.
Mandagus patarnavimas.

. A. Norkūnas,
Vienatinis Lietuvis Iždirbejas

!,1

-r 1
ohadoy&tl

visokiu ženklu
draugystėm, o ypatingai: Aokardu
guzikučiu metaliavu, anameliotu
ir padengtu celluloid’u, šarpu, vė
liavų ir Karunu.

Merchants
Banking
Trust
Company,

CAf;* t j

/

m

įrankiai,
Už sudėtus pinigus moka 3-čią daiktai.

Wilkes-Barre, Pa.
Naujas telefonas 977
Bell telefonas 422

Jonas S. Lopatto
47-48-49 Bennett Building,
Wilkes-Bare, Pa.
Norintieji pasiskolinti pinigu
ant pirmo mortgage, arba pirkti
namus lai kreipiasi.

First National
BANK,

Turi Kapitolo su nuošim
čiais

$190.000.00.

PLYMOUTH,

Sudėtu pinigu

Man pavestus dar
bus atlieku artis
tiškai.

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

j The BENEFICIAL SAVINGS FUND SOCIETY

1200 ir 1202 CHESTNUT STREET, *
PHILADELPHIA, PA.

PA.

UŽDĖTA 1864.

KAPITOLAS $100.000.00.
$250.000.00
< > PERVIRŠIS
Didžiausia ir saugiausia
< E Banka mieste.
o Moka 3 nuošimčius nuo
$
sudėtą joje pinigą.
o
Ei

<»

sportiniai ir naminiai

Kurią skaitytoją prenu
merata pasibaigusi, tiems
numeris bus paskutinis.
Juozas Szukis, šisSiunčiant
pinigus, čekius,
Geriausias Lietuvys
arba “Money Order“, siąsFOTOGRAFISTAS, kite ant adreso;
“DRAUGAS“,
Naujas Telefonas 1070—R.
314 East Market St.,
20 E. Market st., Wilkes-Barre, Pa.
Wilkes-Barre, Pa.

nuošimti.

Uždėta 20 dieną Balandžio 1853 metuose.

Lietuviu Advokatas.

Mahanoy City, Pa.

$700.000.00.
• »o
J! Męs vedame visokį lega
s®
lišką biznį.
First National Bank
Musą bankoje galima
_ _ M. A. Norkūnas
PUBLIC SQUARE
susikalbėti: lietuviškai,
Wilkes-Barre, Pa.
112 PROSPECT ST., LAWRENCE, MASS.
lenkiškai, vokiškai ir
angliškai.
UNITED STATES DEPOSITARY
JOHN J. MEYER,
SWALM
HARDWARE
CO.,
Kasininkas.
KAPITOLAS $375,000,00
21
North
Main
SL,
Pottsville,
Pa.
Perviršis ir nepa
įvairiausi geležiniai dai tai, te
dalyta nauda
490,000,00 palai. stiklas, dūdos, plasteris,
vasco

Office New Telephone 37.
Residence 1100. »

Union Ticket agency.
(•niausią Lietuviška Banka Scrantone
lr Visoje Aplinkinėje.
Agentūra Laivakorčių ant Geriausių
Linijų.

Siunčia pinigus kas dien in visas da
lis svieto; taip-gi perka ir išmaino vitokius pinigus. Išdirba visokius doku
mantus Amerikos ir Lietuves teismuose.
Ofisas atidarytas kas dien nuo 8-tos
ii ryto iki 9-tos vai. vak.
Nedėlioję: nuo lOtoe iš ryto iki 5-tal
valandai vakare.

'Vienatinis tikras daktaras-lletuvis Philadelphijoi
I įrengė ligonbutį ir klyniką
su laboratorija Philadelphi
jos mieste. Tame pačiame
name įrengė savo locną ap
tieks, kurioje randasi naujo
išradimo geriausi vaistai

PASARGA: Mano ligonI būtyje ir klinikoj turiu po
į savo priežiūra svetimtaučiu
| daktarus specijalistus pagei
I bai prie operacijų ir pavo
jingų ligų. Pas mane visi liI goniai išsigydo ir pasilieka
į sveiki. Vaistus siunčiu ir į
(kitus šteitus ir į visas šalis.

Gydau Visokias Ligas.
Su sena ir nauja metodą su
chemiškais ir medicinos gy
duolėmis, su vandeniu (hydrotherapy), kraujo skysti Šitas paveikslas parodo, kaip Dr. Ig.
mu (serotherapy), su moks Stankus su pageiba elektros šviesos!
lu psychologijos f psychothe- (X—ray) permato visą žmogaus kunąf
rapy), kaip tai žodžiais, nu jj ir atrauda pavojingas ligas.
rodymu, atkreipimu atydos
ir tt. Gydau su elektra (eiectrotherapy), X—ray-(šviesa, permatanti visą kū
ną žmogaus), greita elektra (hyfreąuency) Galvana elektra, Paradejaus elek
tra ir kitomis suvienytomis elektremis. Darydamas operacijas išgydau viso
kias organiškas ligas, kurių negalima išgydyti vaistais ir kitais prietaisais.

Turiu įsitaisęs savo locnas elktra gydymo mašinas.
Visi sreganti kreipkitės prie daktaro STANKAUS asabiškai arba laišku, o
busite užganėdinti nes jis gydo pasekmingiausiai visokes ligas ir daro viso
kes operacijas savo locnam ligonbutyje. Daktarišką rodą su teisingais pata-'
'rimais duoda DYKAI, —ypatiškai par telefoną ir par laiškus beskirtumo^
kaip toli gyvenat; Amerikoje, Kanadoje, Anglijoje ir kitose šalise svieto.

DR. IGNATIUS STANKUS

Adolf Blau,

1220 So. Broad St.,

Ur8i®rB Ticket Agency,

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

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

"TS -*•

Philadelphia, Pa.

IŠĘJO IŠ SPAUDOS DAILUS SCENIŠKI

Nuošimtis 3.65 metams.
PAMATINIS KAPITOLAS — trylika milijonu doleriu.
SUDfiTU PINIGU — vienuolika ir tris čvertis milijono
doleriu.
PERVIRŠIS — vienas ir viena čvertis milijono doleriu.
Depozitoriu suviršum trylika tūkstančiu asmenų.
DEPOZITUS PRIIMAME PER LAIŠKUS.

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

IGNOTAS J. DOHAN, Prezidentas.
ANDRIUS J. KEEGAN, Vice-prezidentas.
ALFRED J. MURPHY, Sekretorius ir Kasininkas.
ANTANAS HURST, E»q., Patarėjas.

MĖŠLUNGIO

GYDUOLĖ

SKAUSMO KRU

NUO
STRĖNŲ SKAU
DĖJIMO DEGI
MO KRUTINĖJĘ
GALVOS SKAU
DĖJIMO,
KATAROS
UŽSISALDYMO
NEURALGIJOS
NUO

TINĖJĘ NUO

PATRŪKIMO

Lietuviškųjų Šv. Kazimero

SPRANDO
SKAUDĖJIMO

ŠONUOSE
RANKŲ IR

KOJŲ.

Ypatingos Gyduolės.

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

Reikale meldžiama kreipties prie Motinos
Perdėtinės šiuo antrašu:

Mother Superior,

VAIZDELIAI VARDU

garsi kardinolo Wisemano apysaka.
Vertė VYTAUTAS.

„Degtine” ir „Katrute.“

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

KAINUOJA PO 10 CENTU.
Galima gauti

BEV. V. VARNAGIBIS,
312 So. 4th St.,
Brooklyn, N. Y.

„Draugo” Spaustuvėje.

DUSULIO

ŠTYVUMO

SKAUDĖJIMO

M# Į

FABIOLE,

AZMA ARBA

GERKLĖS

Seserų Seminarija

Dr. Ignotas Stankus

-NAUJA KNYGA-

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

PIRKITE LABAI NAUDINGAS KNYGUTES
PO VARDU

Kaštuoja $2.15 persiuntimui.

Jeigu sergate užsisėnėjusiomis ligomis nuo kurių negali pagel
bėt nė daktarai nė ligonbučiai, arba paslaptingomis ligoms, aprašykit man savo nesveikumą gerai ir aiškiai (be užslėpimo) nes
čion eina ne tik apie tavo sveikatą, bet labai tankiai, ir apie tavo
gyvastį (Atsiminkit, jog kiekvienas garbingas daktaras užlaiko pa
slaptį kaip ant išpažinties). Užtai nesigėdyk ir nebijok, rašyk tei
sybę, o mielai suteiksiu rodą ir prisiųsiu geras gyduoles pagal tavo
ligą su nurodymu kaip reikia jas vartoti, už prekę labai mažą. Rei
kia rašyt laiškus stačiai pas mane pridedant visados 2c. markę ant
atsakymo, nes kitaip negausit atsakymo. — Teipgi męs reikalauja
me gerų agentų kiekviename dideliame mieste ir jų aplinkinėse.
Agentai nuo Lietuviškai-Lenkiškų gyduolių gali uždirbti nuo 50
dol. iki 15 dol. ant mėnesio. Uždarbį duodame kuogeriausią. Taigi
rašykite reikalaudami agentūros. Kiekvienas lietuviškas štornikas
teipgi privalo užlaikyti visada musų puikias Lietuviškas gyduoles
savo štoruose ant pardavimo, k»d musų tautiečiai reikalaudami ga
lėtų pas kiekvieną nusipirkti ir nereikalautų išduoti pinigus dova
na kokiems nors apgavikams tose aplinkėse. štornykai, rašykite
pareikalaudami gyduolių, nes geras uždarbys ir parduokite musų
tyras Lietuviškas gyduoles, kuriąs męs gvarantuojame.
Rašykite
po antrašu:

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

Adresas:

„Naminis Vaiku
Auklėjimas“
• . : IR
“Katekizmas Apie
Alkoholiu/’

REV. S. PAUTIENIUS,
MaOnairsoy City, Pa.

Wilkes-Barre
Deposit & Savings

BANK,
71 PUBLIC SQUARE,
WILKESBARRE, PA-.
Kapitolas

-

-

Perviršis

-

-

Depozitai

-

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

#150.000
$450.000
$2.625.000

4557

So.

Kun. A. Staniukyną,
WoodSt,
CHICAGO, ILL

Moka 3-čią nuošimtį nno sudėtų

ST. CASIMIR’S SEMINARY,
6700 Rockivell Si.,
Chicago, III.
'tt
/tt

joje pinigų.

50,000
KNYGŲ

Banka atdara kasdien nuo 9 ry
to iki 3 popietų. subatomis nuo
9—12 vidurdienyje ir nuo 7 vai.
vakare iki 8.
Galima susikalbėti lenkiškai ir
lietuviškai.

DRAUGO”
ZZZI I

Vysai Dykai Del Viru

GLENON’S
Alus
vertas
isz Pittstono

Gėrimo.

Ta kavga yra stebuklinga lr siustą yra tyk dėl vyru.
Knyga ta prastais, suprastais žodžiais pasaka kaip gal
atgauti vyriikuma, isigyditi nuo užnuodijima krauja
arbaaypili, uubiegima sieklos, patrotitu stypribe, pučkus
ir kitus iSmletimus, negromulavima, patrotitu
stypribe, pylva, kiapenu, Inkstu ir pūsles Ilgas, rumatlzma, gonorrhoea arba triperi, naujai Įgautas lygas,
at rietu ra ir vysas vyra lygra, gal būti išgidomaa sava
namuse privatiškai, slapta ir labai pygjai.
Ta, dykai Įgauta knyga, pasakia jums kodėl jus
kentat ir kaip galėt galutinaj Isigyditi. Knyga ta yra
krautuvž žinios, katrus ture žinriti kožnas vedes arba
nevedes vyras. Ta knyga yra parakite. par Daktara,
katras atsydave ilgo lajka tyrinejmu tu, specijalisku
lygu. Temvkit, jog ta knyga yra siustą
dykai,
užmokam už pačto, ing užpečetita konverta. Nesiusk
nekokiu piningu, tyk parašik sava varda, Ir adresą *nt
žemiaus paduotu kuponn, katrų siusk mums šendena.
DYKAJ GAUTOS KNYGAS KUPONAS.
DR. JOS. LĮSTE* « CO.. L IOS »
Anom. Ohwm
Ooriotina. TiulaU: Pagal Tamlatoa prižadi,Jam, ai aorleėjan
jog Tamiata prisieitume! man vyaal dykai vina jnan knyga dėl vyra.

Ateltaa.

Honover Breuving Co.
Grynas

Elius, Alus ir porteris.
TIKRAS LENKISZKAS LAGER.
Atkreipkite savo atidą in produktą, Jūsų tautiečio iš
dirbamą. Sandėliai Buttonwood, Wilkea-Barre ir
Nauticoke, o bravoras Danvillėj.

Emil Malinauskas, Manageris Ir Prezidentas
Abu tekšeoaL

J. F. Gillis
Pas ji galima gauti visokiu
torielku, bliodu, stiklu, puodu, liampu ir visokiu virtuvei reikalingu daiktu. Yra iš
ko pasirinkti, Ateikite persitikrinti.

SAPUSTUVE
i i

JI
’,į
į
o

102-104 S. MAIN ST.,

Frank Burba Savininkas.

ĮVAIRIŲ ĮVAIRIAUSIUS DARBUS

L. RAUCHUT
ir visokiu reikalingu
daiktu draugijoms ir

nrkiestroms,

uždėta

Geriausi Importuoti ir naminiai
Vynai, Likieriai, Alus, Cigarai ir
t.t.
464—458 MAIN ST.

1887 m. Dirbame teip
gi vėliavas, sukardas,

Pirmos klesos karietos
ir arkliai parsamdymui ir
grabinio ofisas prie Russell
gatvės.____ ___

Reikalaukite
ti kataliogu.

Edvvarsdsville. Pa
Naujas teležovaa 8041.*
Bell telefonas B294-R.

RIAUSIA GREITAI ATLIEKA

WILKE8-BARRE. PA. o

Dirbtuve Uniformų

SECOND WARD HOTEL

NAUJAUSIA, DIDŽIAUSIA IR GE

arnotus, kapas ir t. t.
ilistruo-

PA.

Bell Phone
4858 O. KENSINGTON:

UŽKVIETIMUS IR KITOKIUS DARBUS
KONSTITUCIJAS, PLAKATUS, TIKIETUS,

RAIDfiS STATOMOS DIDELE—NAUJAUSIOJO PATENTO-MAŠINA “LINOTYPE”
ADRESUOKITE

n—

“DRAUGAS”

1520 N. 4 gatve
PHILADELPHIA,

SPAUDINI
PIGIAI

314 E. Market St

Wilkes-Barre, Pa.

