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Metai III.
•

gubernatorius, tai prisakė ra, kaip ji čia atvažiavo, 6 tautiškus šokius, pajuokavaisiai jos darbavimosi jau vb... Net miela! Vai, kad
telegrama. taip nedaryti.
JOS VARGAS”.
Be to mokytoja pasiskun matyti: vaikai iš prieglau visas musų jaunimėlis, iš
Nedelia po
Naumiestis (Suv. gub.). dė gubernatoriui, ir guber dos žymiai skiriasi nuo kitų moktų taip gražiai linksminAteities netikrumas — tai
Gegužės mėn. Vilkaviškio natorius taipogi telegrama vaikų švarumu, padorumu ties! Duok Dieve tai greičiau
Sekminių. didžiumai žmonių, rods sun
žandarų viršininkas su sar liepė išduoti mokytojai al ir mandagumu apsiėjime.
sulaukti, o musų žemelei
kiausias bandymas. Kaip
gybiniais buvo atpiškėjęs gą. Tuo laiku, kada alga bu
Lietuvai vėl atsiras daugLekcija. Gal. V. 16—24. lankiai žmogus guldo nak
Armoniškių kaiman Iškrėtė vo sulaikyta, mokytoja sun Subačius (Kuršo gub.). daug naujų milžinų, kurie
Broliai: sakau jums: dvasia tin ant pagalvio savo nu
A. Misevičią, suėmė jo sūnų. kiai sirgo šiltinėmis ir labai čia žmonės rugius jau nu ves į laimę ir gerovę!
vargusią
galvą,
ir
nežino
išvaikščiokite, o kūno pageidi
Rado laiškus. Paskum ap buvo reikalinga gydytojo jovė. Rugiai šiemet men
kur
suras
rydienai
maistą
mų nepildysite. Nes kūnas
(Boguslaviškio
lankė A. Grybą ir, nieko ne pagelba. O kadangi alga bu kesni, negu pernai. Vasaro- Sedūnai
Katalikiškos Žinios.
sau
ir
saviesiems
?
Kaip
tan

jas
gan
geras,
ypač
miežiai,
par., Vilniaus ap.) Liepos 19
geidžia prieš dvasią, o dva
radę, nuvažiavo aplankytų vo sulaikyta, tai mokytojai
kiai
žiuri
į
miglotą
ateitį,
žirniai,
kad
tik
pavyktų
ge

d. apie 8 valandą r. ištiko
sia prieš kūną. Nes tie daik
Raugalių Plaušinaieįo. Suė negalėjo laiku parvežti gy
kurioje
liga
ir
mirtis
jo
lau

rai
suimt
nuo
laukų.
Lie

didelis gaisras. Sudegė 8 gy
tai tarp savęs prieštariauja:
mė tiktai rašytas inerginų dytojo. Be to negalėjo atsa
kia
ir
nežino
ar
bus
viskam
Kunigy permainos Seinų dainas ir laiškus.
idant ne ką tiktai norite, tai
Praslin kančiai valgyti ir, nuolatos pus seniai nėra: giedra ir venamosios trobos, 5 kluopinigas
ir laikas.
0
jei
pi

vyskupijoje. Kun. Ručins kus kiek laiko ėmė šaukti į girdėdama vaikų riksmus, karštis. Daugelyj vietų ser nai ir 5 tvartai. Nuostolis di
darytumite. O jei dvasia esa
te valdonai, neesate po įsta nigas ir butą, tai visgi rū kas, Dombruvkos kleb., pa Naumiestį. Buvo daromas labai susikrimto. Mokytoja ga gyvuliai ir gaišta, o ypač delis dėlto, kad jau buvo su
vežtas šienas ir baigiami veš
tymu, o kuių> darbai yra re pesčių našta yra prigimta sitraukė nuo vietos, kun. Mo tardymas. Šaukė daugybę žada paduoti žemiečių virši kiaulės.
dalis
prie
žemės
prispaustos
čydlovskis,
Silvanovcų
vika

žmonių (Grybo Adtaną ir ninką teisman ir reikalauti Kupiškis (Ukmergės ap.). ti rugiai, taip kad pusė so
gimi, kurie yra: paleistu
vystė, nečystata, pasileidi ir nuodėmė suvaržytos sie ras, paskirtas klebonu į Dom Plaušinaičio sūnų Antaną ir atlyginimo, kad duotų dirks- Apie Kupiškį daugelis kai džiaus liko be pastogės, be
mas, stabą garbinimas, ža los, kuri su baime žiuri prie- bruvką, kun. Seniūnas per k.k.), klausinėjo apie kokias niams gydyti. Yra ir paliu mų dalinasi į vienkiemius. pašaro ir be duonos. Ugnelė,
vėjimai, neprietelystės, bar šakin, nes ateitis ten jai ren keltas iš Grajavo į Silvanov- tenai draugijas, apie knygas dymas, jog atvežimas nelai Pagirtinas tai daiktas, bet sako, kilusi dėl vienų namų
niai, neapykantos, rūstybės, gia tokį kryžių, tokį skaus cus, kun. „Ciborovskis per ir laikraščius. Kelintas mė ku gydytojo pakenkė. Pa negera tai, kad kol nepers skylėto kamino.
vaidai, nesutikimai, atsisky mą, kurio. turtai ir įtekmė keltas iš Miastkovo į Graja- nuo eina, o nežinia^ ko nuo žiūrėkime, kas iš to išeis.
kelia žemių, pūdymas stovi
Garleva
(Marijampolės
rimai, pavydėjimai, žmog- negal prašalinti. Kur pinigų vą, kun. Jeron. Valaitis per tų žmonių nori. J. M-čia sėdi Seniau pa samdymui mo neapdirbtas. Matininkas gi ap.). Birželio 30 d. valsčiaus
žudybės, girtybės/ apsiriji .stinga, ten Dievas tik gal ap keltas iš Dombruvkos į Vilkaviškio kalėjime; už ką kyklos sargo buvo skiriama daugelyj kaimų atvažiuoja sueiga nutarė pirkti savo na
mai, ir tiems lygus daiktai: sverti rūpesčių ir baimės Miastkovą, kun. P. Kudirka, kaltina, kada paleis — neži nuo valsčiaus pinigai. Šiais (kaip išpuola paeiliui) per rna raštinei už 4 tūkstančius
sunkumą, tik Dievas, kuris Balbieriškio vikaras, išva nia.
z
gi metais “žem. virš.”
apie kuriuos apsakau, kaip
pačią rugių sėją, arba kad rub. Nutarta paskirti pa
pasiskyrė
savo
žmogiškam
žiavo
į
užsienį
gydyties,
į
jo
ir pirmiau apsakiau, jog ku
Traškunai (Ūkių. pav.). vojo, kad reikia sudėti pini kiek ir ankščiau; taip kad baudos 5 rublius tam, kuris
gimimui bėdinų kūtelę ir mi vietą paskirtas kun. Star
rie tokius daiktus daro, DieLiepos 10 d. buvo: pirmas gai skiriami valsčiaus ir mo žemė pasidalinus reikia dar priims tarną pabėgusį nuo
kevičius.
rimui
kryžių
ant
Kalvarijos
vo karalystės negaus. O dva
labdaringos draugijos susi kyklos sargam ir pasamdyti apdirbti, ir tik paskiau sėti kito. Pranešta buvo sueigai,
kalno. Reik pripažinti taip
Dabar “vals javai. Vėlai sėti rugiai ar kad reiks mokėti ligonbuKunigų
permainos Že rinkimas. Paaiškinta drau vieną sargą.
sios vaisius yra: meilė, links
pat, kad neturtas skaudžiai
mybė, romybė, kantrybė, ge
maičių vyskupijoje.
Kun gijos, siekimas, toįtąu narių čiaus vyresnybė” pasisamdė kviečiai mažesnį duoda vai- čiams už ligonius po 5—7
laimiai --spaudžia,
suaucuiici, nuuiucį
T
T
,v
tankiai
kuomet
.įr t
• radėjistė, lengvaširdybė, nei ~ ,. v »v
'Jonas.-IvanausjsaB, Anvks- prisirašymas t.
Ar negeriau butų, kad kapeikas nuo margo ir pp 2
paviršutine išvaizdaneparo- v. .
...
.. , ~ .
kiekvienas
apduTunetų savo’kap. nuo margo pridėti už
veikumas, tykumas, tikėji
cių kam., dėl nesveikatos pa muoju balsu 3 rub., papras^ naitės, ir virėjos prieder
do jo nei ženklo. Ai, kaip
mas, romumas, nusiturėjiliuosuotaš nuo vietos, kun. tas narys 1 rub. Labai leng mes. Bet kaip su patarnavi ruožą, tai pasidalinus tuo- U stoiką”, nes gelžkelis da
vargas tuomet slogina ir
bar atsisakė tiek mokėti,
mas, čystata. Prieš tokius
Jonas Alekna iš Subačiaus va traškuniečiams įtaisyti mu mokvklai bus, tai Dievas jau būt galima sėti.
kaip iš jo gelbėties? Vieš perkeltas į- Kaltinėnus, kun. vietelė savo broliams pavar- žino. Algos valsčiaus rašti
kiek pirmiau mokėjo.
Tą
nėra įstatymo. O kurie yra
pats, kuris šios dienos evan Andriejus Rakauskas, La gusiems pasenusiems, kad nės ir mokyklos sargui 144 Kižiai (Marijam, ap.). mokestį patvirtino viršinin
Kristaus, savo kūną nukrygelijoje duoda atsakymą pių fil., perkeltas į Kurta- nebereiktų šunų lodyti dėl rub. Sargas vienas, kadangi Jaunimo šventės ir pasi kas.
Dabar garleviečiams
žiavojo su piktais budais ir
tam klausymui, gerai pažino vėnus klebonu, kun. Macie- duonos kąsnelio. Nebebūtų raštinė ir mokykla viename linksminimai. Kam teko pas reiks mokėti valsčiaus mo
pageidimais.
neturto sunkumą: Jis nešė jauskas, Šiaulių kam., per progos pakiemiais vaikščioti name. Bet turiu pabriežti, taruoju laiku važiuoti per kesčių po 29 kap. nuo margo.
musų kryžių, ir už mus, ne keltas į Lapių filiją, kun. visokiams tinginiams ištvir kad sargas mokykloj mažai Kižių kaimą — galėjo paste Šį pavasarį įsteigė GarleEvangelija. Mat. VI. — siskųsdamas. Paklausyk, ką Volončauskas,
Viekšnių kėliams, kurie dažnai apva tedirba, kadangi reikia dirb bėti pačiame vidukaimyje voje žydai skolinamai-tauAnuomet tarė Jėzus savo Jis sako į kenčiančias ir nu- kam., — į Eigirdžių filiją, gia ir kitokius nemalonumus ti raštinėje, kame atlieka vi ant kryžkelės, dailiai aptver
pomąją kasą. Ar bus priima
tą mažytį daržiuką, o jame mi krikščionįs — nesužinota.
mokiniams: Niekas negali ilsūsias sielas: “Žvilkterėki- kun. Jonas Domarkas, Kal padaro. Namai prieglaudai sus ir juodus darbus.
stovintį gražų ąžuolinį kry
tarnauti dviem ponam. Nes te į dangaus paukščius, jog tinėnų kam., — į Viekšnius nereikia statyti - senoji kle
‘
Kaunas.
Šiemet
bugaltežiu. — Tai Kižių “ jaunimo Administracijos įsakyta
arba vieno nekęs, o antrą mv nei sėja, nei piauna, nei į kam., kun. Povilanis pas-, bonija pradžiai. S- Montvilas
stiprovių apvmbėje panai
lės; arba prie vieno stovės, kluonus krauna, ir jųsų dan kirtas į Luokę kam., kun. paaukavo 500 rub. ir malkų rijos kursus užbaigė 8 asme- kryžius”. — Matai čionai
kinti visus karvelius (pa
o kitą paniekįs:
Negalite giškas Tėvas peni juos. Argi Šufinskas palieka kam. prižadėjo dykai duoti iš savo nįs: JJartinavičaitė Juzė jaunimas kur-kas išmintin
prastuosius).
tarnauti Dievui ir mamonai jus nėsatė daugiau verti už Plungėje, kun. Daugis, Pa miško. Ūkininkams labai pi Šuipytė Anelė, Čekanausky- gesnis už kitus; užuot pra
“Žiburio” draugija nuta
Dėlto sakau jums, nesirū anuos? Jeigu lauko žolę, ku nevėžio kam., paliuosuoja- giai apseina tokio elgėtna- tė Antanina, Meškauskaitė gerus ir visokiems niekams
Ona, Šaulys Kazimieras, Da praleidus savo uždirbtus pi rė atidengti “Blaivybės”
pinkite apie jūsų dūšią, ką ri šiandien yra ir rytoj’ bus mas 6 mėnesiams užsienin, mio užlaikymas. Bet kiek
4
J
nišaųskis Zenonas, Šalčius nigus — ėmė susimetė po ko skyrių.
valgysite, nei apie jūsų kū į pečių įmesta, Dievas taip kun. Strazdas, Svėdasų kam. čia buvo riksmo, prieštara
Povilas, Ambrozaitis Kazi letą grašių ir pasistatė šį
ną, kuo prisidengsite. Ąr-gi apvelka, kaipgi labiaus jus paliuosuojamas išvažiuoti už vimo iš pusės valstiečių, tie
Radziuškiai
(Mockavos
mieras.
dūšia nėra svarbesnė už val mažatikiai.. Nesirūpinkite sienin gydyties 4 mėne siog drapstė purvais į drau ' Dabar priimama I •naujos kryžių. Miela buvo žiūrėti, vai., Suvalkų ap.). 23 liepos
gį ir kūnas už rubus? Pažiū todėl, sakydami: ką valgysi siams, kun. Dirginčius, Uk gijos atidengėjus. Ypač atsi mokinės ir nauji mokiniai kaip jaunieji triūsėsi prie naktį buvo baisus griausti
rėkite į dangaus paukščius me arba ką gersime, .arba mergės klebonas ir kun. žymėjo vienas ūkininkas, ku Vietos dar yra. Kas nori įsto to sumanymo: vieni surado nis, kuris sudegino vieno ne
jog nei sėja nei piauja, nei kuo apsidengsime? Nes viso Stukel, Liepojaus kam., pa rį dauguma laikė kaipo ap- ti kursuosna privalo pasisku reikalingo medžio, kiti pi turtingo ūkininko pirkelę.
renka į kluonus. O jūsų dan to pagonys jieško. Nes žino skirti mokyklų kapelionais šviestesnį — skaito laikraš binti paduoti apie tai prašv nigų, merginos gi prisirinko Vargšas su savo šeimynėle
giškasis tėvas maitina juos jūsų Tėvas, jogei to rišo rei Liepojuj, kun. Kulvietis, čius, turi brolį advokatą. mą kursų tižveizdėtojai šiuo gražių gėlelių ir pripynusios vos pats išėjo gyvas ir tik
Ar-gi jus ne kurkas svarbes kalaujate. Pakanka dienai Liepojaus kapelionas, pa Visokius nebūtus daiktus adresu: Kovna, Novaja uli vainikų išpuošė savo naująjį laimė, kad pamatė gelžkelio
kryžių. Kada visas darbas sargas: jau stogas buvo nu
ni už juos. Ir kurs jūsų susi jos vargas”. Taip Viešpats liuosuojamas gydyties me prikišdamas kitoms prie ca, dom Millera.
manęs gali pridurti prie sa kalba į savo žmones krikš tams užsienin, kun. Laba glaudoms, atkalbinėjo žmo Egzamenai naujai įstojan buvo atlikta — nutarė jau kritęs, o nelaimingieji žmo
nieji savo kryžių iškilmin
4
nauskas Panevėžio mokyklų nes, kad neprisidėtų.
vo augmens vieną mastą? O čionis, į “tikinčiuosius”.
tiems į “Saulės’ bugalteri gai pašvęsti. Tam tikslui už- neles dar tebemiegojo.
rūbais ko-gi rūpinatės? Pri miškųjų daiktų jieško pa- kapelionas, paskirtas kape
Rokiškis (Zarasų pav.). jos kursus bus 16 rugpiučio sikvietė iš Marijampolės ku Marclnkonįs (Trakų ap.).
sižiūrėkite lauko lelijoms gonįs, bet męs, Jo išrinktie lionu į Šiaulius, kun. Šultė
“Mokykloje” buvo rašyta, m. (šen. kai.). Reikia mokėti nigą, kuris atlikęs pašventi Šią vasarą šitam kampely
kaip auga: nedirba nei ne ji, Jo vaikeliai, pirmiausiai ir kun. Milvidas paskirti ka
kad inspektorius draudžia gerai rusiškai, iš aritmeti mo ceremonijas, susirinku lietaus nebuvo visą liepos
pelionais
Panevėžin,
kun.
verpia. O sakau jums, nei jieškokime uoliai Dievo,
išvaryti iš mokyklos sveti kos — paprastas ir dešimti siems jauniesiems ir jų tė mėnesį, viskas išdžiūvo, nu
Zimblis,
Luokės
kam.,
paSaliamonas visoje savoje paskui, Jis Pats mums sako,
mų valsčių vaikus, kurie ne nes trumpmenas. Reikalau vams keliais žodžiais išdėstė vyto. Kur laukai kiek že
garbėje nebuvo taip apsirė visa kita bus mums priduo liuosuotas nuo vietos reika įnešė valsčiun paskirtų pini jama metrikai, mokyklos pa
visą kryžiaus reikšmę kata mesni, tai dar pusė bėdos,
dęs kaip viena jųjų. O jeigu ta. Nemanykime, jogei turė laujant vidaus dalykų miliudijimas, jei kas turi, ir ei liko gyvenime. Ypač gi ra
bet kaip Marcinkonyse tai
gųlauko žolę, kuri šiandien sime visuomet ant žemės ir nisteriui.
gimosi
paliudijimas
nuo
kle
Bet Rokiškio žemiečių vir
gino jaunuosius, kad drūčiai visai bloga. Apskritai, Mar
yra, o ryto bus įmesta į pe turtą ir sveikatą ir džiaugs Kunigų pabaudos. Kuni šininkas Nezimovas kitaip bono ar kito kokio rimto laikytųsi to kryžiaus, nes jis cinkonių laukai ne kaip iš
čių, Dievas taip papuošia, mą; bet tikinčiojo malda vi gas Rogovskis Žitomierio ėmė galvoti. Jam pasirodė, asmens. Programą ir kitas viens tik esąs tikras geliąs rodo, auga beveik vieni ru
tai kurkas labiau jus, maža suomet bus išklausyta. Vi vyskupijos atstatytas nuo kad jis viršininkas ir viską žinias suteikia kursų rašti laimėn ir atspirtis nelaimė giai, vasarojaus sėja daug
tikius? Tad-gi nesirūpinkite, suomet Dievas suteiks pa- vietos už priiminėjimą sta gali daryti — kaip jis nori, nė.
se. Po to buvo nuimta foto mažiau, negu kur kitur.Kiek
sakydami: Ką valgysime ar gelbą, kad bandymą išlaiky čiatikių į katalikų Bažnyčią. taip turi ir būti. Taigi jis Šaukėnai (Šiaulių apsk.) grafija ir visi dalyvavusieji vieną naujai atvažiavusį pir
ba ką gersime, arba kuo ap ti ir nieko nepaliks karėje Parafianavo klebonas Ro prisakė valsčiui sulaikyti Pernai p. M.
prie pašventimo dideliu bū miausiai nustebina smiltynų
sidengsime? Nes šito visko be sušelpimo. Dievas išgirs. ma nauskas atstatytas svie mokytojai al^ą, ligi ji neuž pėsčiu ir lėšomis atidaryta riu nuėjo į Žukauskų namą, didumas. Didžiausi žemės
stabmeldžiai ieško. Nes jū Dievas atsakys, Dievas pa tiškos valdžios nuo vietos mokės pinigų už svetimų miestelyje vaikams prieglan kur laukė jų gražus pavai plotai, vos akims apregiami,
sų dangiškasis tėvas žino, gelbės. Kreipkimėsi prie Jo ant 6 mėnesių ir Dolubavo valsčių vaikus. Mokytoja pa da, kuri čia vidutiniškai gv šinimas ir žaislai. Nors vai guli užkloti geltonu smėliu.
jog viso šito jums reikia. visuomet su tvirta vilčia pa klebonas
Chrzezonovičius davė tą reikalą inspektoriui, vuoja. Vedėja tos prieglan šėse jokių svaiginančių gė Nenoroms ateina klausimas,
Ieškokite tad pirma Dievo sitikėdami Jo visagalybe ir ant 3 mėnesių. Abu Vilniaus inspektorius direktoriui ir dos yra Juozapa Tamulionv ralų nebuvo vartojama, te- iš ko čia žmonės gyvena, kuo
karalvstės ir jos teisybės, o meile. “Žino jūsų Tėvas, jo- vyskupijos.
t.t. Visi pripažino žemiečių tė, rūpestingai if su didžiu čiaus visiems buvo labai jie minta. Žiūri — rugeliai

Keturioliktoji

‘PAKANKA DIENAI

Jojo galingai rankai. “Pa
kanka dienai jos vargas”.
Kuomet pasibaigs trumpa
šio gyvenimo diena, išvysi
me, jogei nebuvo maldos be
atsakymo ir jogei vargą ken
čiantis nebuvo paliktas be
pagelbos.
S.

š Lietuvos.

Že

Gurskienės rfl

bernijos vietose, rugius piau parašytus, reikia paduoti vis, bytik žmonėk mokėtų tų miškų gabenti į Prusus. butų išėjus į “kolionijas”. bernatoriaus atsakymas — pai vertėtų surengti prakal
na vienos moterįs ir pjautu šv. Jokūbo ligonbučio vy palaikyti draugijos krautu Kai kurie net bandė tų me- nes jų žemė išeina trijuose matuoti ar ne. Matai — te bas ateinantį bertainį, tuo
degų degti, kad nors tokiuo šmotuose: laukai sau, ga nai nori išsiskirstyti mažu met gal ir męs galėtumime
vais, vos gali jais sugaudyti resniojo gydytojo adresu lig vę.
retus rugius; dalgių šiame rugsėjo 15 dienai, pridedant: Bažnytėlė medinė,, rūpes budu priversti žydus pigiau nyklos sau, pievos irgi sky ma, kiti gi — dauguma — praplatinti savo jaunų, ne
darbe žmouės nežino, kalba a) gimimo metrikų, b) pas- tingai puošiama iš oro ir iš pardavinėti savo miškus vie rium. Ganyklos už varsto, nenori. Dabar parėjo komisi skaitlingų kuopelę.
apie jų nenaudingumų viso portų, c) paliudijimų apie vidaus, klebono kun. Sarapo. tiniams gyventojams. Gir reikia gyvulius gyti į sveti jos prisakymas važiuoti An Musų parapijiečiai neži
kius niekus. Reikėtų jiems rauplių įdiegimų, d) paliu Gyvuoja čia ir “Blaivy džiuos smuklių savininkai iš mų žemę, už perginimų mo takalniu; tenai sudegė 36 nia dėlko visai apsilpo. Nuėgreičiausiai pamesti tuos dijimų nuo policijos ir teis bės” skyrius, bet plačiai dar tos miško prekybos labai kėti kasmet 10 r. Pievos ūkininkai. Darbuojasi ketu jus. kolektoriams į namus,
prietarus. Žemės ūkininkai mo apie ištikimybę, e) dvi matyti žydi ir girtuoklystė. džiaugiasi, nes tų miškų dar Uoksams da neparankiau, ri matininkai. Rengiasi ir sakosi: “Aš nunešiu į mitin
turi daug, nuo 100 iki 200 su fotografiji, g) sutikima sa Laukiama geresnių laikų. bininkai ir vežėjai, iš vieti nes randasi už 5 varstų. Tai Dabintos, Narkunų, Duo gų ir atiduosiu susyk” —
viršum dešimtinių. Kad ta vo tėvų arba vyro, i) mokyk Šimkaičiai (Resen. aps.). nių ūkininkų nusamdyti, ge gi, pagalvokite, Uoksiečiai, kiškio sodžiai, bet šiais me bet mitingan tiktai tie suei
žemė butų gera, tai jie butų los paliudijimų. 3) Tos, kų Čionai statoma į vietų seno rų savo uždarbių dalį pra kaip greičiau vienasėdžiais tais vargai pasiseks, nesu na, kure yra davę. Draugai,
kų darome? — Jfpigu jau
spės išmatuoti.
stačiai dvarininkai. Bet da nėra mokyklos baigusios, ek sios vienklesės mokyklos geria tose smkulėse “besišil- išsiskirstyti.
pradėjome rinkti pamatus
bar reikia dar prie tiek že zaminuojamos iš šių dalykų: dviklesė mokykla, į kurių dydarni” kad ir kaitriose Panevėžys. Musų Ne vėžy s
Kruonis
(Trakų
pav.).
savai bažnytėlei, tai ir nesa
,
mės ieškoti pašalinių uždar a) reikia mokėti gerai rusiš galės sutilpti apie 80 vaikų dienose.
kasmet po keletą žmonių gy Musų parapijoj atvėrė ‘Blai kykim: “Kai “visi” duos,
Visoje musų apylinkėje
bių. Parduoda vuogas, gry kai skaityti, b) papasakoti,
vasčių prarija. Pavyzdžiui, vybės’ skyrių.
Narių yra tai ir “aš” duosiu”... At
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rašyt
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Aplinkiniuose
nuo
kaitros baigia džiūti
bus, kurių čia miškuose la
šių
vasarų
jau
trįs
žmonės
miškuose priviso labai daug
bai daug yra. Jaunuomenė diktantų be klaidų, d) mokė gadinančių miškus "drugių; upeliai ir vandens versmės. jrigerė Nevėžyje besimau- arti 200 žmonių, susirinki siminkim, kad tie “visi” —
mai daromi kas mėnuo, bet tai juk męs patįs, tame bū
Šulnyse jau seniai vandens
gi daugiausia važiuoja į ti rusų gramatikos etimolo
dydarni:
apie
pusę
birželio
naudos maža. Daugelis vėl ryje ir pats, kuris taip sakai!
Rugiai ir vasarojai
Ameriką. Tik jie turbūt ne gija ) m^kSi7ritoetikos|sako; buk musų miškuos at- nėra.
19 metų vaikinas — darbi jradeda gerti po senobei. Jeigu taip veiksime, kaip
‘
siradę
is
Prūsų;
jie
nuede
jąs mus užderėjo neblogai,
taip, kaip iškitur lietuviai veikimus su trupmenomis., . ..
ninkas, paskiaus liepos apie Nežinia kokiems tikslams ligšiol viens į kitą žiūrėda
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;ik su pašarais žmonėms la
praleidžia savo kruvinai už
20 d. žydas studentas Kelledžiūsta,; nudziuvusius .mis,. jai sunku. Gyvuliai dabar ris; o liepos 30 d. prigėrė Ka jinigai renkami. Reikalinga mi, tai nei musų vaikai ne
dirbtų skatikų karčemose. rubliu metamg, įmokamos po,,
Ne, jie parvažiavę namo iš 25 rublius. Mokslas tęsiasi 2 kus Pad?k“‘a » da'l«, glr,k au pusbadį kenčia; žolė pie lelių kaimo ūkininkas kokių butų išrašyti laikraščių. Iš regės lietuviškos bažnytėlės.
rašytas vienas “Spindulys”,
stato bent puikius rūmus. metus. Mokinės į moksl,Hau’“eu“lg.° busi, pardavę vose ir ganyklose išdeginta. 27 m. J. Aleliunas.
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daugiau nieko nėra. Visų
Važiuoji ir matai — gyvena ateina. Daugiau žinių sutei
Kretinga (Telšių pav.).
kiems
žmonėms
susispiesti
;varkų veda vietinis kuni WGRCESTER, MASS.
mosios trobos didelės, su ka kia pati mokvkla arba dak-,. ,
Šimonis
(Ukmerg.
pav.).
Vabalai
labai
sunaikino
gra
.
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j
at- i kuopas; jeigu vienas negagas.
J.
Bagdonavičius,.
Vi®
minais, dengtos skindeliais taras
Dėlei didelės kaitros, Šimo
Rugpiučio 18 d. iš Prūsų
jo Tiškovičiaus miškus apie
Ii
nupirkti
didesnės
dalies
ir ,dideliais langais. Daugu lenskaja 25, Vilniuje.
miško, kad nenupirktų visų ] Kretingą, Karteną ir Palan nių parapijoje pasklydo dau Panevėžys. Nuo šv. Jur Lietuvos svečias, y p. Jonas
mas jų statyta tai amerikie
gelis pasiutusių šunų, ir jau gio atidengta dvi arbatini Vanagaitis sakė prakalbų.
Vilnius. Trijuose Vilniaus Į miškų žydai, — kaip ir atsi- gą
čių pinigais. Beto, tie ame
celis žmones apriejo. Ir ap vieton buvusios vienos. Tik Jo tikslas supažindinti Ame
“Vien.”
gubemijos pavietuose ėmė tiko pernai.
rikiečiai nesigaili sąvo pini
labai sirgti kiaulės džuma. Šimkaičių apylinkėje šil- Naujas laikraštis. Vilniu- riejimai nenueina gerais, nes rai silpnai gyvuoja. Viena rikos lietuvius su Prūsijos
gų ir bažnyčios išlaikymui:
Daugybė gyvulių krito. Li- ta ir laukiama lietaus; javai e nuo rugpiučio 15 d. pra žmonės tikėdami burtams, jriežastis, rasi, bus ta, kad lietuviais ir gauti prenume
didesnę dalį parapijos reika
ga labai plečiasi. Nuostoliai vidutiniai, tik šieno ma- dės eiti lenkų kalboje naujas kreipiasi prie bobų —burti abai nematamoj vietoje sto ratorių savo leidžiamam
lų aprūpina vis amerikiečiai.
labai dideli.
žiaus, kaip kitais metais bu- aikraštis: “Savaitės Nau- ninkių, o ne prie tikro dak vi — daugumas jos ir neži laikraščiui “Byrutei”. —
taro. Ir kas gi? Burtai, ži no.
Kalbėjo rimtai apie tai, kaip
Kronįs (Vilniaus gub.).Hav0Punskas (Suvalkų gub.)
ienos”. Laikraštis žada pla noma, nieko negelbsti ir li Toji arbatinė, kuri stovi Prūsijos lietuviai gali vei
10 rugpiučio Valinčių kaime Musų parapijoje kįla dainų Tauragė (Res. pav.). Žmo čiai paliesti gyventojų rei
goniai pasiunta. O mes visgi Ukmergės gat. išduoda pusę kiai išnykti galutinai, jei jų
sudegė Vincento Vaznelio mylėjimas. Susidarė beveik nės sako: “Dievas ne smar- kalus.
ūkime burtams.
juto nuomon M. Pal. Ji lai niekas nekels iš tautiško
visos trobos, tiktai pirkia kiekviename kaime daininin kus, bet nemaršus”. Ta tie
Karščiai.
Paskutinėmis
to mažą prekių sankrovėlę, miego. Vokiečiai stropiai
vos apginta.
kų būriai, kurie padainuoja sa pildosi ant kiekvieno žing dienomis karščiai Vilniuje Bubeliai (Naum. pav.). tūriai gerai sekasi. Džiau darbuojųs, kad tik greičiaus
Punsko parapijoje nuo įvairias tautiškas dainas, snio. Man esant klebonu PaLiepos ketvirtų dienų aplan
šio pavasario jau trečia to Piemenįs net meta savo pa- gramantyje, viename so- jakilo ligi 38 laips. R. ant <ė Bubelių kaime valsčiaus giasi susilaukę lietuviškos ištautinus lietuvius, dėlto
tai naikina ir mokyklose ir
kia auka, Vaiponioje, Vaita prastų po laukus rėksmą ir džiuje gyveno žinomas pa saulės. Medžių lapai išdžiu vyresnybė An. Lokį ir pada krautuvės toje gatvėje.
“Liet. Uk.” maldnamiuose lietuviškąją
kiemyje ir dabar Valinčiuo- dainuoja gražias lietuviškas leistuvis ir girtuoklis, kurs vę ir puola ant žemės. Kaimo rė kratų. Jieškojo A. L. tar
kalbų. Į kovų su germaniza
se, o vis ugnelės pradžia nuo dainas. Žmonės rūpinasi ap- paskui pateko į kalėjimą, žmonės skundžiasi, ant be naitės. Matai, ji buvo nese
cija stojo “Byrate”, kurią
kluonų. Žmonės prijauzdami sišvietimu. Kiekviename kai | Neseniai paleistas iš kalėji galinių karščių.
niai pristojusi ir pirma to
tų nelaimę, kuri nesigėdi die me gali rasti lietuviškų laik mo pristojo prie žydų už Naujokų ėmimas 1911 me tarnavo pas J. Tenai dėlei Korespondencijos. amerikiečiai lietuviai bent
prenuemrata privalo patu
nos šviesoje atėjus naikinti raštį. Jaunimas mokinasi agentų su buriu panašių peš tais. Karo ministeris įdavė nepakenčiamų sąlygų turėjo
rėti.
jų turtus — supykę pradėjo skaityti ir rašyti. Be to visi tukų atmušti amerikantus iepos 24 d. sėnatui naujokų pabėgti. Padavė jų teisman.
Nors diena buvo lynota,
keikti tabakų sakydami, kad rūpinasi blaiviai elgties ir nuo kito žydo, vežančio juos apskričių.
Teismas išteisino. Minėta gi
CHICAGO, ILL.
bet susirinko diktokas žmo
toji giltinė nei iš žemės ne- dorai gyventi. Per tai musų diližanu į Tauragę. Ajit šaSulig to sąrašo, Vilniaus vyresnybė sustatė protoko Nedėldienį, 27 rugpiučio, nių būrys, ir nesigailėjo su
dygtų! Taigi keiksmas ste tampelis maloniai išrodo. šie j aus giriojh netoli Taura- gub. šiemet paims 7.009 žm. lų, kad A. L. neišdavęs tar
teatrališkas kliubas, vardu sirinkę, nes daug ko pasimo
buklų nepadarys, bet butų
naitės. Bet kaip galėjo iš
geriau, kad patįs tėvai su Žeimelis (Pan. pav.) Ūki- tieji pergalėjo užpuolančius, Ukmergė. Iš priežasties duoti, kad ji senai išėjusi? “Lietuva”, vaidino penkių kino nuo rimto kalbėtojo.
veiksmių tragedijų, vardu Klausytojams prakalba la
savo vaikeliais padarę blai ninkai, išėję į vienasėdijas, šie turėjo bėgti. Kurie buvo dideliųzJjkrščių tankiai dega
vybės apžadų niekad ir ne negali atsigėrėti: ir laukai blaivesni, pabėgo, bet pats girios, kurias užkuria patįs Pakuonis (Mariam, pav.). “Keistutis”. Pelnas iš vai bai patiko; jie užsilaikė di
ikę didesni ir daugiau vi- agentas buvo labai įkaušęs žmonės per savo neatsargu Du jaunu vyru A. L. ir J. K. dinimo ėjo šv. Kryžiaus pa džiausioj ramybėj.
rūkytų nors tarp šiaudų.
Jurgis.
“Šalt.”. soko priaugą. Pagerėjus ir ir neišnešė savo kailio. Už mų. Vietomis išdegė dideli buvo apsiėmę (gruodžio rapijos naudai. Žmonių pri
girios plotas.
mėn.) pavėžėti jauną mergi sirinko pilna svetainė. Ge
gyvulių veislė: tos pačios
Valdžios. Nuo 1 rugsėjo tarvės, kurios ganant sodžių mušė jį, padėjo į jo brikų ir
ną iš Garlevos į Pakuoni. riausiai savo roles atliko
Dubos (Panevėžio vals.).
atidaroma Kėdainiuose ir j e pieno davusios visai ma parvežė Tauragėn į policiją.
Buvo naktįs. Važiuodami su J. J. Polekas (Keistutis), f _ PLYMOUTH, PA.
Bažnyčia
atsisakė
jį
krikš

Šitas sodžius— akalica su
Viekšniuose
keturklesės žai, dabar rišamos ant dobiDrukteniutė (Jagailos Rugpiučio 20 d. atsiliko iš
manė apdraskyti merginų,
čioniškai
palaidoti.
sideda iš 10 kiemų; 9 pilnų
miesto mokyklos.
bet toji buvo stipri it nepasi sesuo, Marė), P. Žudickis kilmė šv. Kazimiero bažny
ų pasitaisiusios ir pieno duo
ūkininkų ir 1 penktadalio.
Tauragė (Res. pav.). Pa
davė. Tada tie apiplėšė dra (Vaidila), P. Baltutis (Jo čioje pirmosios šv. Komuni
Lietuvių Draugijos. Pra dų daug daugiau.
Žemė išeina pailgu penkia
nešta Kauno gubernatoriui Ukmergė. Išdegė apie gal apgarsinimų laikraščiuo tampiu. Laukai vidutiniško bužius, laikrodį, pinigus, nu gaila) ir A. Rumšaitė (Aldo jos mažų vaikų. Vaikų priė
apie atidarymų “Blaivybės” Lukinę 160 dešimtinių jauno se atvažiavo iš Vilniau^ Tau derlingumo, tik dirvugalės stūmė nuo rogių. Mergina na). Šituos penkius vaidin jo prie pirmosios šv. Komu
tojus galima pavadinti tik
skyriaus Šiauliuose.
miško. Ne tiktai šakos apde ragėn advokatas Teofilis Ko slėnokai išeina. Pievos ir ga pasiskundė Prienų policijai. rais artistais. Kiti atliko sa nijos didelis būrys. Malonu
valskis. Kovalskis moka lie-•
matyti jaunoji karta, kuri
Abudu suėmė ir patubdė
nyklos tai menkos, nes jose
Kaune ant Neries kranto gė, bet užsidegus torpui, tuviškai.
Akių gydytojas
Kalvarijos kalėjiman, bet vo uždavinį vidutiniškai, buvo taip skaitlinga ir gra
netoli seminarijos bažnyčios ėmė degti ir šaknįs, medžiai Pavlavieius, * matydamas, pilna klampių balų; be to vienas J. K. pabėgo iš kalė nors kai-kurie vaidino labai žiai priruošta prie šv. tikėji
ganyklos eglynu užleistos
stovi baigiantieji irti murai suvirsta ir toliau dega.
kad daugybė žmonių serga
mo tiesų. Gerbiamas kun. A.
jimo Aleksote. Neseniai A. prastai.
Pernai
dubūčiai
jau
buvo
senovės Kauno tvirtumos, Šėta (Ukm. ap.). Šio pa-Įakimis, nuvažiavęs PeterKliubas
“
Letuva
”
yra
Šaulinskas, laike šv. Mišių
L. buvo teisiamas ir nuteisė
pastatyti dar keturiolikta vasario pradžioje vietinio burgan išsirupino, kad iš besutarę griovį kasti per trims metams kalėjimo.
grynai katalikiška draugija. pasakė gražų pamokslą vai
vienų balų, Žagieniu vadina
me amžiuje, kryžiuočių ar klebono kun. Šurnos ir ap- Peterburgo
Jos pirmininku yra St. Anu- kams.
atvažiuotų
Lestnistvos vai. (Naum. čauskis, raštininku J. Pole Plymouth’o lietuviai ne
kunigaikščio Vytauto, neži tiekoriaus p. Eidrigevičiaus akims gydyti gydytojų ko- mų, tik dėl 2 ūkininkų nesu
nia. Šįmet miestas pasirūpi triusu pas mus tapo įkurta misija. Ir tikrai atvažiavo tikimo sumanymas neįvyko. pav.). Liepos 4 d. buvo vals kas. Tiktai metai, kaip drau prasčiau užsilaiko, kaip ki
no bent kiek aptaisyti ir su moteriškų rūbų kirpimo ir trįs moterįs gydytojos. Per PerŽagienį toliau nuo Dubos čiaus sueiga. Tarp ko kito gija yra užsimezgusi, o jau tuose miestuose, bet nevisi,
laikyti griuvimų tų senovės siuvimo mergaičių mokykla du mėnesiu priėmė arti pen- į Panevėžį jau yra kasa nutarta įsteigti Meištų kai atsižymi savo veiklumu. Gir vieni, nors prastai dirba, do
musų ir paskyrė tam tiks sulig nurodymais žinomojo kių tūkstančių ligonių, pa mas griovys grovo Keizer me smuklę (traktierių). Tai dėjau, kad turi daug naujų rai ir protingai gyvenimų
lui 400 rublių. Senovės pili- to amato profesoriaus p. darytsfs^idelių ir mažų akių lingo ir Pažagienių sodžiaus busią labai gerai pakeliui iš veikalų parengusi. Savo su veda; kiti esą atskiri nuo šv.
mų vieta bent kiek apdailin Levanskio, kurio Vilniaus operacijų apie 300. Gydėsi Žagienis upeliuko pavidale Naumiesčio ir taipogi laike sirinkimus laiko kas mėnuo bažnyčios ir tikėjimo. Po
ta, bet daug dar reikia pada ir Kauno gub. yra įsteigta visulabiausiai suvargę žmo- prie-pat Panevėžio įeina pamaldų užsukti sušilti. Da antrą pėtnyčių šv. Kryžiaus pėdžių visą laikų gerią, kor
ryti, kad apsaugoti nuo pra tokių apie 100 mokyklų. Vi- nės rankpelniai, ’tečiau gy- Nevėžį. Tokiuo budu, Du bar tikras vargas nei pasi svetainėj.
tomis lošia, iki visus pinigus
gaišimo tų brangų senovės soje toje mokykloje gali mo- dytojos visados buvo malo- boms iškasus kanalą, van gerti tinkamai nėra kur
Kareivis. prapiškina.
paminklų.
kinties 20 panaičių; jų vedė- nios, švelnios. Pavlavieius duo galėtų nusekti, o nuo to Naumiestyj šventomis die
Ignukas.
pasitaisytų
pievos,
ganyk
nomis
prišakinės
durįs
už
Lapkričio 29 d. š. m. Kau ja lietuvė. Mokslas visoms neturintiems maisto kiek los ir laukai. Tariamasi ir darytos nesmagu įeiti: susi
ATHOL, MASS.
no apskričio teisme paskirta lietuvaitėms suteikiamas la- Į galėdamas padėjo. Tauragės vienasėdžiais skirstytis, tik purvini eidamas per kiemą
parapija
šventadieniais
su

Rugpiučio 26 d. užbaigė LAMRENCE, MASS.
licitacijai Vieros Vieriovki bai patogiomis sąlygomis.
senesnieji
ūkininkai
bijos
virtuvėn
gi
drovu
“
man
mesdavo po keletą rublių
gyvenimo dienas gyvavusi Rugpiučio 22 ir 23 d. buvo
nos dvarai Apnariai — Šu- Radviliškis (Šiaulių ap).
Gydytojai išvažiavo atgal 19 permainų ir pasilieka neper dresniam” žmogui lysti. Vi čia keturis mėnesius vienati blaivininkų seimas. Buvo 13
neliškiai, Kauno apskrity Per Škaplierinės atlaidus
liepos. Ligoniai išreiškia pa kalbami. Ūkininkavime pas si esame dėkingi dvarinin nė lietuviška mėsos par delegatų (6 iš Bostono,, 5
je. Išviso žemės yra 580 de teko apsilankyti Radvilisdėkų Pavlavičiui ir čia bu tebiamos atmainos: ant pu kui Pilipavičiui, kad jis pa duotuvė. Jos mirties buvo vietiniai, ir po vieną iš Nor
šimtinių, banko skolos 35,- kvj. Tautiško atgijimo visai
dymo sėja vikius, dobilus siūlė ir sutiko duoti butą sa
vusioms gydytojoms.
100 rbl.
ganyklas aria, įvesti plūgai vo namuose. Visiems pato trįs priežastįs: 1, nesuprati thampton ir Manchester).
čia menka žymė, ant san
Girdžiai, (Res. ap.). Musų kuliamos mašinos ir t.t. Už gumas: žmonelėms skysti mas verteivybės pamatų; 2, Iš kunigų tik kun. Milukas
Gruodžio 6 d. tame pat krovų retai tematysi lietu
viškas iškabas. Užsukau Į ūkininkai dejuoja, jog kas varsto nuo Dubų yra so mėlio galvas svaiginti, dva neteisingas darbininkas; 3, tedalyvavo. Tuomet Lawteisme bus parduodama že
vartotojų draugijos krautu- metai čionai brangsta miš džius Uoksai. Jame yra 17 rininkui piningėlių. O kat jos valdytojo, p. J. Taunio, rence buvo ir daugiau lietu
mė grapienės M. O’Rourk,
Trečioji vių kunigų, bet kai-kurie vi
vėn; namai muro prie-pat kai. Žydai perkupčiai juos grįčių. Pilnų ūkininkų, ro kitas pragers ir paskutinius bedieviškumas.
dvaruose ‘Klinčikas’, ‘BorJ
rinkos, viduje prikrauta rei- superka ir gabena į Prusus dos 2 tėra, daugiau visi išsi marškinius — tai miestie priežastis buvo visų svar sai nei nepasirodė seime.
kritvje’. Žemės 400 dešimti
biausia, nes p. T. savo ilga Rugpiučio 22 d. buvo miš
galingiausiųjų
ūkininkui Per tai žmonės negauna sau dalinę, pusėžemiai, trečda čiams negalvoj dabar.
nių. Banko skolos 10.000 rb
barzda ir liberališkai-soeia- parai su palaiminimu Svč.
dalykų. Tariau — krautuvė reikalingos medegos. Jei liai, ketvirtadaliai ir t.t. Čia
Bus licituojamos triobos ir
Kruonis (Trakų
pav.). listiškoms įdėjoms nubaidė Sakramento. Mišparus laikė
nemaža, turi būt gerai seka- kada ir atsitinka nupirkti tėbeukininkaujama senoviš
gyvuliai.
pas žydų rąstų ar ko kito kai, jokių permainų nedaro Skirstimosi vienasėdžiuos pirkėjus, kurie buvo beveik kun. J. J. Jakaitis iš Clinsi prekyba.
na. Musų apielinkė subruzdo visi katalikai. Todėl pasken ton. Pamokslą sakė kun. A.
Vilnius. Prie šv. Jokūbo Iš šalies žmogelis atsakė, tai prisieina labai brangiai ma buvo ligšioliai.
ligonbučio Vilniuje priima pirmiaus nekaip ėjęsi, da- mokėti. Šįmet didelę miškų Dabar, girdėtis ir vokiečių skirstytis vienasėdžiuosna. dusi skolose parduotuvė ir Milukas iš Philadelphijos,
mos mokinės, norinčios pa bar-gi prie šio vedėjo, seka- daugybę suvežė ant Mitu dalis, stambesnieji ūkinin Liko išmatuota Gintališkių turėjo bankrutyti, pra žu sveikindamas blaivininkus,
likti akušerėmis. 1) Į mokslą si gerai. Na, ir vedėjas p. vos kranto. Pavasarį ’tų vi kai nori išsikelti viensė- kaimas, o dabar buvo atva- dant ir ištikimų “draugu” dėkodamas klebonui už pav
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Didelės vėtros.
6. Cleveland, Ohio.
ne tiek jau skrupulatais bū rį... ' Rodosi jau Prūsija
ti, kad tik nieko svaiginan pražūtybėn skirta — Bet ne!
Charleston, S. C. Čia gau Klebonas Juozas Halabur
Lumberton, N. C. Nepa
čio negerti, kiek būti blai Jau aušrinė ir prūsams švin
ta žinios, kad mažiausia 30 da 25 dol. (ir salę pasamdė
žįstamas negras, įėjęs į na
vais darbuose ir kalboje; ta!...
Štai p:p. Storasta
žmonių pražuvo ant vande už tiek-pat), P. Juknevičius
mus Gray Tolar’o, turtingo
prie tosios blaivybės paža (Vydūnas), Vanagaitis su
nio nuo didelių vėtrų, kurios 5. Po 2 dol.: R. Šukys, J.
medžių sankrovos savinindinimų, užbaigta pamokslas. buriu jaunuomenės įžėlusių
;aip siaučia šitais pakraš Brazaitis, M. Sertaitis, P.
<o, radęs Tolarį su šeimyna
Po mišparų buvo bažnyčioje dirvų arti aria.... Pasišven
čiais Atlantiko. Vilnių pada Jucevičius, V. Jankevičius,
nemiegant su geležiniais
Grūmoja straikas.
procesija su Švenčiausiu timo pilnas garbus tautietis
ryti nuostoliai siekia net į A. Žolkevičius, P. Janušairankiais sudaužė Tolariui
Chicago,
III.
Illinois
Cen

Sakramentu. Mišparų klau p. Vanagaitis prieš smarkų
$3,000,00. Vien šiame mieste tis ir M. Damukaitis. Po
galvų o jo moteries ko neuž
sė ir procesijoj dalyvavo be oriešų spėkų įgauti nedvejo
ant I. 50 dol.: O. Smalskiutė, K.
smaugęs prasišalino.
To- tral R. R. Co.' prezidentas padaryta nuostolių
vietinių vyrų ir moterių jo kad ir okeanų perplaukSliažaičia, K. Kantaras, P.
ar’ai nieko nežino, už kų Markham* viešai atmetė dar- 51,500,000.
bininkų
reikalavimus
pripa

draugijų dar ir miesto ma ;i... Garbus tautietis štai
Šiekys ir M. Savickienė. Iš
juos negras taip žiauriai nu
žinti
unijų
Federated
Shop
joras ir senatorius D. E. su mumis. Jis šaukia, kad
viso surinkta 208.34 dol.
baudė. Trįs negrai suimta
Employees.
Unijos
pasitiki
Hailev. Draugijos Švč. Jė motinos savo kūdikiams įKun. Olšausko ir kun. Tumo
)et niekas jų negali pripa
7. Homestead, Pa.
zaus Vardo, Aušros Vartų, ivėptų tautos balsų. Germa
kad
jos
galės
atstovėti
Mikas Stančikietis.
žinti, kad vienas iš jų tikrai
kelionė po Ameriką.
Klebonas St. Čepanonis
Šv. Onos ir šv. Elzbietos nizuoja — esu — prūsų lietu
prieš
kompanijos
užsispiri;ame butų kaltas.
procesijoj pasirodė labai gra vius per neva lietuviškas
mus ir nenori nusileisti savo Kauno “Saulės” draugi 100 dol., Šv. Antano Drau
žiai.
Jautė žemės drebėjimą.
reikalavimuose. Jeigu strai jos atstovai (kunigai J. Tu gija 10 dol. Po 5 dol.: M.
“zeitungas”.
Su laikraš WILKES-BARRE, PA.
mas ir K. Olšauskas), laimin Gabrys, M. Liuleckiutė, A.
Rugpiučio 22 d. miesto čiais per laikraščius kovoti
Pastaruoju laiku wilkes- Washington, N. C. Per du kas iškils daug darbininkų gai pabaigę savo atsilanky Baltušnikas ir 102 kuopa
salėje buvo prakalbos. Pir- — tai pasekmingiausias įsartu čia jausta aiškus že liktų be darbo, nes tas ir mų Chicagoj e ir aplinkinėse, Sus. L. R. K. Amerikoje. Po
mu kalbėtoju buvo patsai rankis! Ir štai patrijotų bū barriečiai lietuviai gurėjo lai mės drebėjimas.
Namai abelnai pramonei nemažai )er Grand Rapids ir Cleve- 2 dol.: J. K.,?, V. Aleliūnas,
mę
pamatyti
daug
įvairumų.
miesto majoras, Dr. J. T. Ca relis paleidžia į šviesų rim
smarkiai sukrėsta ir žmonės užkenks. Apie straikus kal andų atvyko į Pittsburgų Gužauskas, Bendoravičius,
Četvergo
vakare,
31
d.
rug

Kili. Jisai iškalbingoj kalboj tus, patrijotiško užsidegimo
piučio, čia apsilankė visiems )uvo labai persigandę. Iš bama ir ant kitų geležinke rugpiučio 21 d. Pakalbėję K. Balavičienė, A. Margevipasakė:
pilnus “Byrutės” lapus...
aplinkinių ir-gi pranešama lių linijų.
Pittsburge ir aplinkinėse at čius, M. Dilienė, P. Skipa“Malonu man, kad galiu Bet kų viena “Byrutė”, pa jau žinomi svečiai iš Lietu apie buvusius žemės drebėji-'
vos
kun.
Tumas
ir
kun.
Ol

Prieš
automobilių
lenk

sirado 26 d. Pittstone. Ant ris, M. Kelmickaitė, A. Tujus priimti šitame mieste. sirodanti tiktai kelissyk į
mus.
šauskis.
Ant
prakalbų
žmo

rytojaus kalbėjo Pittstone masonis, A. Balčikonis. Bitynes.
Ašai esu užinteresuotas jū metus, galės, daug nuveikti
nių
prisirinko
nemažas
bū

Šeši kalnakasiai užmušta.
sų kova, nes ašai esu visiš
Chicagos automobilių fir (bažnyčioje ir salėje), išten kinas, J. Sakalas, A. Žilis ir
prieš daug skaitlingesnes rys, bet aukų, nors nesmagu
važinėjo po Forest City, Liepuonis. Po 1.50 dol.: A.
kas abstinentas, (plojimai
už save suvokietėjusias “lie tų pasakyti, sulyginant su Butte, Mont. — Besike mų perdėtiniai viešai pro Scranton’ų, Wilkes-Barre, Skiparis ir J. Aučia. Išviso
delnų) ir su Dievo pageiba
tuvių” “zeitungas”. Žinojo kitoms lietuvių kolionijoms, liant į viršų Black Rock kas testuoja prieš dabartines Wanamie,
Plymouth’ų, surinkta 267.12 dol.
visados busiu, kol gyvastis
tinėse, prigulinčiomis Butte automobilių lenktynes (ratai
mus
atgyjančiosios
Prū

surinkta
visai
mažai,
nes
bus manyje.
Aš nuolatos
—Superior Co., 5 darbinin ces), kuriose, sulig dabarti Kingstonų. Rugsėjo 4 d. da 8. Pittsburg, Pa. Šv. Ka
sijos
vadai,
bet
jųjų
skatikų
kaip
teko
patirti
nuo
parapidarbuosiuosi dėl blaivybės
kai likosi ant vietos užmuš nių tiesų, leidžiama dalyvau lyvavo pašventinime lietu zimiero par.
tautos
aukurui
neužtenka.
jonų
gauta
vos
apie
$60.00.
naudos.
ti, kuomet elevatorius, pri ti lenktynėse, bile pramušt vių bažnyčios Wilkes-Barre. Baltrus Vaišnoras 100,
. “Aš jus užtikrinu, kad Bet esu —' gi“ — jie mano, Kodėl taip — sunku pasaky krautas geležinių sunkių galviams, kurie neturi ma Iš ten nusidangino į Schuyl klebonas Jonas Sutkaitis 45
lietuvis nėra svetimu ši Lietuvos meile degančių tau ti. Nejaugi vietiniai lietu drilių užkliuvo į sienas ir žiausios nuovokos kaip pa kill’o pavietų. Philadelphi- ir iš atliekamų bažnyčios
tiems krantams. Pirm negu tiečių. “Byrutė” lankysis viai butų paklausę taip karš krito 1,400 pėdų žemyn; šeš sielgti su automobilium at joje bus nedėlioję 10 d. rug sųskaitoje 10, P. Obieciinas
ašai ar jus buvote užgimę, bent sykį į savaitę! jijė tau tai siulijamų “Keleivio-Ko- tas numirė vos nuvežtas li- sitikus nelaimei. Patirta, sėjo..
10. Po 5 dol.: J. Grajauskas,
pirm negu musų tėvai buvo tos meile kovos už tėvynę! vos” plačiai žinomų “gelbė gonbutin.
kad
daugiausia
užmušimų
ir
J. Tamavičius, Jozef Blinsužgimę, Kosciuška buvo at tautos-gi tikri sūnus su pa jimo vaistų”. Prakalbas ve
kitokių
nelaimių
atsitinka
ki, A. Sutkaitytė, P. Venc
Chicagos liaudis.
eidavęs kovai už Amerikos garba tų kilnų darbų savo dė vietinis lietuvis advoka
SAULININKŲ
APY

vien pasidėkavojant nevei
lovas, Stravinskas ir P. Četas J. S. Lopatto; gerokai Nauja Chicagos adresų
liuosybę! Aš noriu jus Įti išgalėmis paturės!...
SKAITA.
kusiems lenktiniuotojams.
rienė. Po 3 dol.: V. Svaranakinti, kad aš esu su jumis Ir nupiešė, garbus svečias, paaiškinęs saulininkų tikslų, kninga paduoda, jog čia yra Dabar net valstijos legislavičius, A. Steponauskas ir J.
jūsų troškimuose. Jus sten germanizavimo paveikslų; po savo kalbai perstatė kal 2,500,000 (pustrečio milijo turon paduota reikalavimai,
Chicagoje
surinktųsias Maskoliūnas. Po 2 dol.: Vagiatės užlaikyti šeimynas ir per mokyklas, maldnamius, bėti kun. Olšauskį, po to, no) gyventojų.
kad
automobilių
lenktynėse
aukas Lietuvių švietimo syliauskas, K. Stravinskas,
iškelti gyvybės vėlukų tarp viešas įstaigas, laikraštijų... kun. Tumų. Laike kalbų bu
butų
leidžiama
dalyvauti
V. Aleliūnas, P. Žvirblis, D.
visų žmonių. Jūsų įrankiais Kaip vaikas bausmėmis, vo atsiradę tokių “smarkuo Kompanija kovoja su teisė vien gerai išlavintiems au Draugijos “Saulės” Moky Knoch, Juška ir J. Mieliaucrykštėmis vokiškai kulturuo lių” kurie mėgino padaryti
tojų Kursų namams pasta
ju ir policija.
yra teisybė ir blaivybė”.
tomobilistams perėjusiems tyti skelbia Chicagos laik kaš. Išviso surinkta 296.05
jamas!.
..
Kaip
su
ašaromis
betvarkę, bet viskas užsibai Dės Moines, Iowa. — Čia
Majoro kilni kalba buvo
tam tikrus ekzaminus ir su raščiai. Gerbiamųjų “Drau dol.
jisai
turi
išsižadėti
savo
gė gražiai. Labai gaila, kad iškilo tramvajų tarnautojų
priimta ilgais delnų ploji
prantantiems automobilių go” Redakcijų prašome pa 9. Pittsburg, Pa. Šv. Vin
mais. Majoro vakaro vedėju brangios lietuviškos kalbos, tokias naujienas reikia pra- straikas iš priežasties pra- konstrukcijas.
skelbti bent žymesnes -au cento par.
'perstatė p. F. Juškevičių, bei tėvynės... Kaip kunigu- (nešti apie vietinius lietu šalinimo per kompanija
Gal
tas
ir
sumažintų
taip
vietinės blaivininkų kuopos žiai vokiškai šventadieniais vius, bet kų-gi daryti, kad konduktoriaus B. J. Hiatt. jau paprastus automobilių kas, surinktas kitose lietu Klebonas Jonas Vaišno
pirmsėdį, kuris triukšmin skelbia evangelijų bei psal taip buvo. Gal, vis-gi ir męs Dalykas nuėjo teisman, kur lenktynėse žmonių žudystes, vių kolonijose Amerikoje. ras 100, V. Kudirka 25, Al.
Krasowski 25, B. Gailevigoj jausmingoj kalboj pasa mes intonuoja... Kaip vie kada nors šį-tų išmoksime.... teisėjas De Graff nuteisė bet gerai butų, kad Ameri 1. Waukegan, III.
šai
lietuviška
kalba
panie

čius 10, V. Kolski 5, Štai. 5,
4 d. rugsėjo buvo pašven kompanijų priimti atgal
kė, kad kitoj pusėj Atlantikos
liaudis
pakeltų savo bal Klebonas M. Krušas 50 S. Viltrakis 3. Po 2 dol.: J.
kinta
...
tinimas vietinės lietuvių paleistų konduktorių,
o sų ir prieš paprastus automo dol. Po 5 dol.: J. Staškevi
ko yra Lietuva^
Aukų
p.
Vanagaitis
nedrį

Šeputis, V. Balčeris, J. Sa
bažnyčios.
Prieš
pašventini

straikieriams
paliepė
grįžti
Kun. A. Milukas buvo
čius,
A.
Gedrimas,
P.
Bag

bilistus,
kurie
tankiai
ne
tik
trečiuoju kalbėtoju. Angliš so prašyti, susipratusių-gi mų buvo didelė paroda, ku darban. Tokiuo teisėjo nu nesugebia kaip reikiant ves donas, J. Dackevičius, Z. kalauskas, Iz. Balcerienė,
kai kalbėdamas rimtai, pa duoti jam ant prūsų reikalų rioje dalyvavo daug lietuvių tarimu buvo užganėdinti ti automobilių, bet “įsitrau Vizgirdienė ir B. Savokinas. A Nausėdas ir V. Birgitas.
dėkojo majorui ir senato nedaug atsirado. Pabaigoje ir lenkų draugijų, kurios pa darbininkai, kadangi jie lai kę” nei matyt neįstengia Po 2 dol.: A. Sutkus, A. Ky Išviso surinkta 266.58 dol.
riui ir kitiems susirinku kalbos pasiūlė užsiprenume tiko ant stoties J. M. vysku mėjo tai, ko reikalavo, bet kaip per žmogų persirita. bartas, J. Šerpetis, A. Rink- 10. Donorą, Pa.
siems anglams už prisidėji ruoti “Byrutę”, tokiu budu pų Hoban’ų. Daug tų dienų kompanija griežtai atsisa Antai Vokietijoje tas visai šelis, V. Biekauskas, S. Pau- Klebonas Jonas Misius
mų prie iškilmės bei davimų susipažįsių su prūsų reika priėmė dirmavonės krikštų. kė priimti paliuosuotų kon kitaip prižiūrima.
lickas, J. Ašmus, J. Bačkis 100 dol., J. Morkus 5, J. Kli
gražaus pavyzdžio savo da lais ir sušelpsiu prūsų tau Vietiniams lietuviams ta duktorių. Darbininkų pusę
ir J. Aukštikalnis. $1.50—J. mavičius 2 ir A. Narbutas 2.
lyvavimu bažnytinėse pamal tiškųjų judėjimų. Atsirado diena pasiliks atmintyj kai taippat palaiko miesto ma Kad vyras numirė, nenori Sadauskas. Išviso surinkta Išviso surinkta 137 dol.
dose. Pastebėjo ir tai, kad būrelis žmonių, kurie supra po didelė šventė. Tose iškil joras ir policijos viršinin
200.51 dol.
gyventi.
11. Allegheny, Pa.
mingose apeigose dalyvavo kas, o policistams buvo už
majoras viešai pripažino, to garbų kalbėtojų.
2.
Westville,
III.
Scranton, Pa. Mrs. Hattie
P. Dargis 5, Urlakis 5. Po
kad lietuviai šiai šaliai sve Vietinis klebonas, kun. A. ir svečiai kun. J. Tumas ir drausta užkabinėti straiBarnes, kadangi jos vyras Klebonas
Kazimieras 2 dol.: K. Kukavičius, P.
kuojančius darbininkus.
timi. Lietuviškėje savo pra Jusaitis, karštai parėmė p. kun. Olšauskis.
kalbos dalyje kun. A. Milu Vanagaičio troškimus, tuo Tų pačių dienų vakare vie Tramvajų kompanija įne numirė, išgėrė vaistų, kac Skripkus 100 dol., Ign. Slia- Kuosas ir P. Macėnas.
kas visai permainė tonų: iš mi pasirodydamas netik tinis parapijos choras turė šė į apskričio teismų skun sumažinus savo sunkių šird žas 15. Po 5 dol.: A. Daugėla, Išviso surinkta 65.90 dol.
giliai rimto tono perėjo an karštu astronomu ( ? Red.) jo surengęs teatrų-koncertų dų prieš teisėjų L. D. Grat- gielų, iš ko gavo proto sumai Iz. Lukaševičius, J. Urbas,
12. Pittston, Pa,
H
bet
ir
didžiai
gerbtinu
tau

šymų
ir
pradėjo
kėsintis
ant
f
’
ų,
kaltindami
jį
peržengi

M.
Gudvinas,
T.
Lukošius,
palinksminimui
svečių.
Su

šposų, juokavimų, nes kaip
Klebonas Antanas Kau
Visokiais B. Aponaitis, A. Aponaitis,
jis pašiepiančiai išsireiškė: tiečiu. Uoliai jisai ragino už lošta veikalėlis “Katriutė”. me Jungtinių Valsčių kons savo gyvasties.
pas 100 dol., M. Motiekai“pamokslų ir augštų kalbų sirašyti tų prūsų lietuvių Po teatrui padainuota keletu titucijos, taippat ir valsti budais ji bandė padaryt sau P. Vaičiulaitė 4 dol. — P. čiai 6 dol. Po 5 dol.: kun. A.
lietuviškų dainelių, ir kaip jos Iowa konstitucijos. To galų, bet sargai visuomet jų Vargonas. Po 2 dol.: A. Il
net apie Atlantiko vilnis jau žvaigždę — “Byrutę”.
Pavko, slavokas, J. Andriu
— esu — prisiklausėte”. Negalima užtylėti šaunių kurios nusidavė gana pui liau kompanija savo skunde perspėjo nuo saužudystės. ginis, J. Uždavinys, K. Leng šis ir A. Rūkas. Po 2 doj.: M.
kaltina taippat miesto^majo- Pagalios ji pasakė norinti vinas, A. Girgždis, M. BubKalbos stylių pritaikė prie orkestros griežimo ir vieti kiai, kurias padainavo vieti
rų ir policijų už užuojautų nusiimti gorsetų, kad geriau nis, P. Kazeniauskas, J. Lie- Tulaba, J. Breivė, J. Kižis,
lietuvių — amerikiečių tar nio choro dainelių. Kaip or nės parapijos ir Pittstono
straikieriams ir neapginimų atsilsėti, jai rėdanties sargai kauskas, A. Porembskas, K. T. Paukštys ir P. Saudar
mės, net su barbarizmais ir kestrą, taip ir cohras pusėti chorai.
kompanijos savasties.
nusisuko į šalį, kaip štai pa Lakacinskas, J. Deltuva, S. gą. Išviso si|rinkta 258.25
“gonais”. Kalboje ypač mo nai prasilavinę ir anaiptol Viskas nusisekė, abelnai
dol.
nėra jiems gėdos viešai pa imant, neblogiausiai.
Kas bus kandidatu į 'prezi- sigirdo baisus šnarpštimas, Mieliauskas, J. Mišeikis, M.
teris ragino užlaikyti švariai
13. Forest City, Pa.
atsigrįžę — pamatė nelai Čelis, ir A. Mineika. 1.50 dol.
J. Linelis.
dentus?
namus ir duoti sveikų lietu sirodyti. Tat pripažino ir p.
mingų moteriškę besismau- — P. Čeknis. Išviso surink Klebonas Adomas Lopa
viškų valgį (lietuviškus bars majoras.
Politikos
žinovai
dabar
giant su gorseto šniūrais, ir ta 309.00 dol.
tto 50 dol., Aug. Domašek
čius ir kopūstus), vyrams, Pažymėtina taipjau ir di
laužo
galvas
kas
turės
likti
čia likosi išgelbėta. Tai buvo 3. Spring Valley, III.
20. Po. 5 dol.: M. Connalev,
užiuot pusiau žalios mėsos, delis nedovanotinas pirmi
kandidatu
į
prezidentus
ninko netaktiškumas, kad
jau 12-tas sykis bandymo nu
kad vyrai būdami sotus ir
Po 2 dol.: A. Pakutinskas, V. TJikta ir J. Milašauskas,
1912
metuose.
Kaip
žinoma
sižudyti. Laukiama jos gi
K. Obelienius 3 dol. Po 2
sveiki, nebėgiotų po karčia- tokių plačių programų užė
Republikonų partija suskilo minių iš St. Louis, kurie at J. Kubilius, J. Vilkaitis, ir dol.: A. Petrauskas, V. Janmė,
labiau8iai-gi
svarbiausių
mas. Šitas mintis kol kalbė
A. Vosylius. Išviso surinkta
į dvi priešingas puses — ra važiuoja jos aplankyti.
kalbų, židinį viso vakaro —
čaitis, P. Slikta, J. Petrai
* Nedora musė.
74.10 dol.
tojas išreiškė prikrėtę daug
dikalų ir konservativų. Bet
kalbų
p.
Vanagaičio
nukišo
tis ir J. Kalesinskas. Išviso
juokų ir publikai, žinoma,
Kaip yra pavojinga prisi abelnai yra manoma^ kad
Kvaila štuka.
4. Oglesby, III.
į
galų,
kada
jau
daug
žmonių
surinkta 137.75 dol.
labai patiko. Delnų plojimo
leisti prie savęs muses paro Republikon Tautiškoji Kon
Po.
5
dol.:
K.
Samuolaitis
Pittsburg, Pa. Čia trįs
buvo išsiskirstę, kitiems-gi
iš žmonių pusės buvo tiek ir
do kad ir šis atsitikimas: vencija nominuos dabar jau
Iš kitur.
“sportai” iškirto štai kok ir J. Butkus. 2.50 dol. — J.
jau taip-pat buvo laikas eiti Louisianos valstijoje viena
tiek.
esantį prezidentu W. H. šposų: pasisamdė automobi Gigas, 2 dol. — P. Jasaitis.
Kun. Jurgutis iš Export,
namo.
Tš kitų kalbėtojų pažymė
maža mergaitė staiga pajuto Taftų. Demokratai ir-gi ren
Pa.
25 dol.
lių, pasigriebė tris jaunas Išviso surinkta 35.95 dol.
tina p. J. Vanagaičio kalba. Vis-gi malonu “Draugo” savo nosyje nepaprastų ku kasi kandidatų. Kas bus
Danielius Sargūnas iš Pomerginas, vėlyboj naktyj ’ iš 5. Grand Rapids, Mich.
korespondentui viešai Law— J. Vanagaitis yra atvažia
tenimų. Prisidengusi skepe kandidatu nuo demokratų
sivežę toli į laukus ir gųsdin- Klebonas V. Matulaitis 50 catello, Ind. 10 d.
rence’čius pagirti už gražų
vęs iš Lietuvos dalies, apie
taite mergaitė pradėjo čiau sunku pasakyti, bet vis da
dami su atkištais revolve dol., jo asistentas kun. Ger- Visiems gerb. aukotojams
dėti. Nusičiaudėjus pamatė abejojama, kad Bryanas ga
kurių mažiau,žinome; jiji vakarų.
riais privertė merginas tam vickas 10. V. Grinius 4 dol. tariame ačiū ‘Saulės’ Drau
vadinasi Mažoji Lietuva ar
ant skepetaitės iš nosies iš- li likti, nors pastaruoju lai
soje ant lietaus šokti. Vie Po 5 dol.: V. Bankas, J. Ka gijos vardu jos delegatai:
puolusių musę. Po septynių ku jį norėta visai atšalinti
ba Prūsija. Daugumas musų
nai merginai pasipriešinus mantauskas, V. Stasevičius
WAUKEGAN, ILL.
Kun. K. Olšauskis,
dienų New Orleans’o gydy nuo kandidatūros.
vientaučių jau dingo musų
parvežta jas miestan it pa ir P. Petryla. Po 2 dol.: Iz.
Kun. Juozas Tumas,
tikėjimui ir tautai. Germa Rugpiučio 27 d. vaidino tojas valydamas tos mergai
leista.
Vienok
tie
du
“
spor

Nešė spintą 2 mylias.
Toliaus bus.
Jankauskas, 8. Karosas, J.
nizacija su protestantizmu čia lietuviai studentai kata tės nosį, rado 127 kirminus,
tai
”
suimta
ir
patubdvti
f------VT
TV
___
Sirutavičins ir J. Paneria
■ tik supa, tik liūliuoja pru- likai teatrų. Vaidinimas at- kurie nfairnrln iu minA^Ao
msirinkO daugiau, kaip 200.
Vakaro programas buvo
šitoksai: 1, “Piemenėlių va
karinė daina” — duetas ant
piano; skambino p.p. M. ir
J. Rakauskytės; 2, P. Lape
lio kalba; 3, duetas: “Vil
tis” — p.p. M. Želeniutė ir
J. Rakauskytė; 4, Monolo
gas: “Ponaitis” — A. Pet
raitis. Viską8 išėjo gerai.
Po to vaidinta komedijų:
“Byla dėl linų markos”. Su
lošta gerai.

Naujienos iš
Amerikos.

Žiaurus negras.

šė 2 mylias nuo miesto jų iš
sprogino. Spintoje rado vos
$34.00, palikdami krasųs
ženklelius. Plėšikai suimta
ir laikoma iki pribus pačto
inspektoriai ištirti dalykų.
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DRAUGAS

Mums duoda žinių kun. J.
Tumas ir kun. K. Olšauskas,
jog jie niekad nebuvo prisi
žadėję dalyti prakalbas laik
raštininkų suvažiavime, nei
nebuvo įgalioję nieko skelbti
apie tai laikraščiuose. Jie
taip-pat protestuoja prieš
įdėjimų jų vardų be jų žinios
ir pritarimo į programų, ku
rį d-ras Jonas Šliupas buvo
atspauzdinęs prieš laikraš
tininkų suvažiavimą.
Girdėjome, jog prakalbo
se, kurių laikraštininkai lai
kė pirmų dienų savo suva
žiavimo Auditorium salėje,
visi kalbėtojai, pradedant
nuo d-ro Šliupo, kartojo tik
tokius daiktus, kurie jiems
patiems ir jų klausytojams
yra seniai — seniai žinomi;
netik žinomi, bet ir nusibo
dę. Nieko naujo, nieko nau
jo! Statykis, kaip nori,
šaukk net susivažiavimus —
viskas po senovei. Kaip tai
rusinai sako: ‘vodu vari, voda bude”. Niekas nepila
šviežio vyno f senus mai
šus!. . ?
Kai kas gali spėti, jog laik
raštininkų suvažiavimo tiks
las buvo ne pasimokyti, ne
pasiteirauti apie naujus ke
lius laikraštijoje ir ne pasi
taisyti iš senų klaidų, bet
tik pasirodyti.su savo... se
nais ragaišiais.
Seni ragaišiai gal patinka
seniems diedams ir dar se
nesnėms boboms — bet ne
gali patikti šių dienų kartai.
Naujoji karta reikalauja
šviežio maisto. Todėl nėra
ko stebėtis, jog seni ragai
šiai patinka vien tokiems se
niams, kaip d-ras Jonas Šliu
pas ir kitokie iš tos pačios
rųšies “veikėjai”, jie tų seną
daiktų nenustoja kišti ki
tiems, neatsižiurėdami į tat,
jog tokio maisto jaunesnieji
nenori.

už mėsų, smuklininkas — tuština svetimus kišenius. tuviškai, dėl gerumo, žino pageidaujami. Kaip gi jų Sus. Liet. R.-K. A.
kad nemokama už gėrimus, Juos rasi eicilikų eilėse. Ki ma, panpolonizmo tikslams susilaukti?
“Draugas” — kad prieder ti kenčia didelį vargų kator yra geras, bet jis tetinka 17) Tam tikslui reikia steig
Reikalai.
(THE FRIEND)
mės neatliekamos atsako goje, treti stena kalėjimuo vien parapijonims, kur jau ti naujos ir palaikyti įsteig
mai. Pagalios ir žmonės pra se.
ietuvystės maž beliko. Ten tos privatiškos aspirantų
Katalikiškas Laikraštis
dėjo
rugoti,
kam
“
Draugas
”
Ar
girdėjai,
skaitytojau,
gi, kur lietuviško gaivale bursos, kur butų priimami
Pašvęstas Amerikos Lietuvių
NAUJAI PRISIRAŠĘ
laiko
tokį
sub-redaktorių,
apie
“
Juodųjų
Rankų
”
,
dar gana daug esama, ge vien lenkai arba sulenkėję
Katalikų Reikalams.
PRIE S. L. R. K. A.
kursai temoka pliovoti, gir “Mafia”, “Baltąsias Kepu riausia bus pasodinus kuni baltgūdžiai ir kur šalip da
— Organas S. L. R. K. A. —
tuokliauti ir apgaudinėti ge res” ir į tat panašias slap gų lietuvį, bet tautiškąjį iš lykų reikalingų išduoti ekIšeina iš Wilkes-Barre, Pa., kas
rus žmones. Nesmagu apie tingas draugijas? Jeigu apie gamų. Toks puikiau už tikrų zamenui iš 4 klesų, butų kas III bertainį liepos m. 1911.
į
ketvirtadienis.
tai rašyti, bet K. V-o žodžiai visas negirdėjai, tai tau enkų įstengs sulenkinti lie dien mokinių galvosna kalte I kp. Edwardsville, Pa.:
A. L. R. K. K. Sąjunga - Leidėjai.
“Tėvynėje” apie tuos daly bent koks vaikas pasakys, tuviškų parapijų.
kalama lenkystė, sujungta Antanas Balionis, Antaųina
kėliu^ verčia mus padaryti kas vra “Juodoji Ranka”. 13) Augščiaus panpoloniz- su “pagoniškos” lietuvys Balionienė, Feliksas Būgne
Kun. A. Kaupas — Redaktorius
truputį paaiškinimų. “Drau Sužinojęs, kas yra šitoji mo tikslas — tai ištautinti tės neapykanta. Patekę iš tų lis, Motiejus Šeštakauekas,
U. Auguliutė — Užveizdėtoja.
go” administracija neatsta draugija, lengvai suprasi, ietuvius pasinaūdojalit pa bursų į seminarijas aspiran Kazys Mardozas, Veronika
Visas korespondencijas ir kito
čiais lietuviais, o ypač jų ku tai bus jau tikrais lenkais, Šeštakauckienė, Katrė Ertė Žabaro nuo darbo susyk, kas buvo “Giltinė”. ..
kius raštus reikia siųsti pas
be jokių persergėjimų. Pir Tuomet suprasi ir kas bu nigais. Tokie lietuviai kuni kaip reikiant. Tuo budu auk malienė.
Rev. A. Kaupas,
mučiausiai duota jam žinia, vo Pranas Paršaitis ir kas gai, tapę tautiškais išgamo lėjimo darbas seminarijoms 3 kp. Elizabeth, N. J.: Ju
64 Church St.,
kad nustotų gerti, paskui yra tie visi, kurie su juo ėjo mis, geriausiai tinka lenkini bus dideliai palengvint?, s. lė Beliutė.
Pittston, Pa.
bandyta mokėti algų ne jam išvien. “Draugui” gi gaila, mo darbui, kaipo turintieji Joms nebereikės pusti klėri- 5 kp. Forest City, Pa.: Ka
Visus pinigus, ar tai prenume
pačiam, bet jo moterei. Nie kad priglaudė busimų sava- žmonių užsitikėjimų; be to kams lenkystės, užteks tik trė Antanaitienė.
ratos, ar tai už “džabsus” ar už
ko negelbėjo, Skandalams žudį, bandė pastatyti jį aut jie nuima nuo endekų len ją palaikyti arba dar mt 6 kp. Plymouth, Pa.: Ona
apgarsinimus ir t.t. reikia siųsti
dauginantės ir viešam pasi kojų, o už tų viskų gavo tik kintojų visų atsakomybę, šiek tiek jos karštį apmal Sinkevičienė, Jonas Griškotokiu antrašu:
piktinimui augant, reikėjo I apšmeižimus, kuriuos K. pridengdami savo vardu vi šinti, kad vietoj naudos ne nis.
“DRAUGA8”
p. .subredaktorių prašalinti V-as dar šiandien atsimena. sų jų nešvarių kultūra ge- atneštų kartais gudriai su 7 kp. Pittston, Pa.: Adol314 E. Market St.,
rvstę. Ačiū tokių kunigų po- manytiems endekų lenkinto pas Šaukščius, Petras Kizenuo vietos. “Draugo” admi
TOLKES-BARRE, PA.
onomaniškam veikimui, ne jų darbams blėdies. Iš tokio vičius, Polionija Grabliaucnistratorius, J. S. Lopatto,
Ar bus tai spauzdinimas konsti
vien dvasiškoji valdžia, bet prirengto išanksto aspiran- kiutė, Mikas Viškačka, Vik
davė kovo 1 d. 1910 m. jam
tucijos, ar plakatų, ar tikietų ar
Faktai
ir
Principai.
ir endekų “miarodajne ko- to išeis geras endekas kari toras Gudaitis, Ona Reklaižinių, kad į dvi savaitį pasi
kitokie į tat panašus reikalai, rei
kia visados kreipties tuo pačiu
ieškotų sau kitokį darbų ir (Paimta iš “Draugijos”). o” gali viešai ir drąsiai nu kas, kurs ilgainiui išsišven- tienė, Simas Simanavičius.
antrašu:
plauti rankas ir vilkties ne tęs taps be abejo ir geru, 9 kp. Bridgeport, Conn.:
išsikraustytų iš “Draugo”
“DRAUGAS”
kaltybės rūbais, sakydami kaip reikiant, endekų kiv i- Emilija Kurinskiutė, Petras
Tąsa.
namų. Vieton prisitaikyti
314 E. Market St.,
Silickas, Stepas Šimanaucprie “Draugo” leidėjų noro,
9) Priešingai — tokius mums: ko jus norit, litvoma- gu.
WILKES-BARRE, PA.
Žabaras bandė juos terori kunigus, kurie yra tikri len nai? Jūsų parapija lietuviš 18) Kiekvienų tokį iš se kas, Antanas Ignatavičius,
zuoti. Gal manė, kad ir Ame kai ar kurie lietuviškai šiek ka, na, ir kunigų turit lietu minarijos išleistų lenkų-ku- Bronė Igantavičiutė, Jonas
Redakcija pasilieka sau teisę
rikoje “giltiniečių” darbai tiek moka, bet tos kalbos ne vį. Jis ir išpažinties lietuvių nigėlį reikia būtinai palai Ly Stankaitis, Aleksandras Vii
taisyti, trumpinti arba atmesti vi
neš vaisių. Taigi pirmučiau apkenčia ir yra atsidavę išklauso ir pamokslus lietu ti ir jo veikimų grynai lietu činskas, Petronė Pakštaičė,
sus prisiunčiamus raštus.
Laikas ir vieta raštų talpinimo
siai, apreiškė, jog sumaišy pilnai lenkystei, — visur pa viškus pasako. O jei daugu viškose bei maišytose para Alena Vilčinskienė, Pantalipridera nuo redakcijos.
siąs dangų su žeme, jeigu laikyti, augštyn stumti, ati ma vietinių parapijiečių lie pijose visokiais budais stip jonas Stųųiris, Katrė ŠešAtmestieji rankraščiai nėra grą
“Draugo” leidėjai jį išvary duodant jiems vieniems ge- tuviškų pamokslų nenori ir rinti: pristatyti jam pigiau takauekiutė, Petronė Stanžinami redakcijos lėšomis.
sią iš namų. Bet kad niekas resnias klebonijas, dekoni- prašo lenkiškų, tai kieno gi siu budu įvairių lenkiškų kaitienė, Marė Baltrušaitie
Rašyti reikia tik ant vieno pus
lapio, paliekant plačius tarpus
kningelių ir elementorių da nė, Ona Astrauskienė.
kvailo gųzdinimo nenusigan jas, kanonijas, prelaturas, čia kaltė?!
tarp eilučių. Popieros nėra ko gaido, apreiškė, jog neisiąs kol seminarijų profesūras, ins- 14) Taigi svarbiausias da linimui lietuvių vaikams, p >- 10 kp. Philadelphia, Pa.:
lėties, nes korespondentams ir
jo žmona neišeisianti iš sun pektoratus, rektoratus, o lykas, kad tokių lietuvių ku lengvinti steigimų prieglau Marė Varževičiutė, Magdė
bendradarbiams rašant ant abie
jų pusių, da-gi smulkiomis raidė
kių dienų (p. Paršaitienė ypatingai Lietuvos vyskupų nigų, mylėtojų vienybės iki dų ir lenkiškų mokyklėlių, Varževičiutė, Antanas Savic
mis, redakcijai labai dažnai pri
laukėsi tuomet kūdikio). sostus. Nes nors pati kata susiliejimui su lenkais, butų prisiunčiant tam tikras “pa kas, Morta Žolinienė, Anta
sieina perrašinėti atsiųstus raštus.
Moteriškės tokiame stovyje likų Bažnyčia lenkų nei šil kuodaugiausiai. Šis gi daly neles” lenkes. Galop kai jau nina Stasiūnienė, Jonas NoNorint, kad raštas tilptų arti
miausiame numeryje, rankraštis
kiekvienas žmogus pasigaili. do nei šaldo, kaipo persenu kas nėra taip sunkus, kaip dirva lenkystei bus prireng wyck (gal Navickas?), An
reikia pristatyti spaustuvėn ne vė
Pasigailėjo ir “Draugo” lei si įstaiga, bet ji turi vienų gę gal išpradžių išrodo. Kuni ta, deleguoti ton vieton ke tanas Kairis, Ignas Stankus
liau. kaip 9 valandą išryto antra
dienyje (utarninke).
dėjai. Pasiūlijo jai kitų vietų rų pusę, kad jos hierachija gai darosi seminarijose. Ap lius gabius agitatorius len II kp. Waterbury, Conn.:
ir apsiėmė užmokėti randa pigiai duodas paversti lenki sodinus jas profesoriais len- kus, kurie — tai savo prakal Kazys Sakalauckas.
iki kol nepasveiks. Pasiuli- nimo įrankiu, ačiū geležinei kais-endekais ir lietuviais- bomis, tai paprastos degti 12 kp. Shamokin, Pa.: Ajimas tapo atmestas, da-gi disciplinai, vardan kurios išgamomis, davus į rektorius nės stikleliu — pažadintu gota Jankanckienė, Johana
REDAKCIJOS PASTABOS.
pagrūmota “giltiniečių” bu popiežiaus paliepimo klauso vyrus panašius į a. a. kun. vietinius “lenkus'” reikalau Vasiukoniutė.
du: neisime, girdi, iš vietos visi vyskupai, o kų liepia Majėvvskį ir dagi neuždrau ti įvedimo lenkiškų pamaldų 13 kp. Baltimore, Md. Pe
ir darysime jums peklą!. . . . vyskupas, — pildo visi kle dus jiems, kad prie kiekvie ir pamokslų, jei jų ten nebu tronė Liebiutė.
Praeitame
(39-me)
“
Drau
Gerbiami “Saulės” atsto
Ir pradėta daryti peklą. bonai ir kamendoriai. Taigi nos pfogos lenkystę keltų į vo pirma nei laikyta nei sa 17 kp. Wilkes-Barre, Pa.:
go
”
numeryje
buvo
paminė

vai kai-kur išgirsta, laikyda
P. Zaboras degino tyčia gazų turint dvasiškų viršininką, padanges, o lietuvystę visaip kyta, arba bent jų padaugi Jonas Baltrušaitis, Marė
ta
apie
Prano
Siūlelio
nusimi prakalbas, šiokį tokį prie
visomis naktimis, leido be neapkenčiantį lietuvių kai-' šmeižtų ir niekintų, drąsiai nimo, jei tai pirma ten jau Trimirkienė; Morta Zavesnuodijimų
Rocehster
’
vje,
N.
tauckienė, Pranas Abravišingų žodį iš publikos. Tai
bos, ar bent jai neprielankų, galima tikėties, jog susipra buvo įvesta.
reikalo
vandenį
ir
darė
kito

vaisiai šmeižimų, kuriuos so Y. Žinutė buvo semta iš kias pragaištis. Prisiėjo no- puikiai galima juo pasinau tę lietuviai klėrikai, neiškęs 19) Tai lenkomaniškai agi čia, Baltrus Palionis, Ona
cijalistų organai yra paleidę “Lietuvos”. Kiti laikraščiai romis-nenoromis užsukti ga doti lenkystės platinimui dami tokio režimo, savaimi tacijai pinigų nesigailėti, Stankevičienė.
prieš kun. Tumų, ypač prieš tų žinutę patvirtina. Tai-gi zų ir vandenį. Tuo pačiu tar Lietuvoje.
išbėgios, o kurie liks, be abe rinkti juos po visų Lenkiją, 21 kp. So. Boston, Mass.
pasipina
proga
paduoti
pla

10) Toks lietuviams ne jo išeis iš seminarijos naujos raginti kiekvienų nešykštau Stasys Juozapavičius, Pe
kun. Olšauskų. Vienas tų
pu susirašinėjo su “Katali
tesnes
žinias
apie
vyrukų,
tronė Sandukiutė.
organų prisikabino prie kun.
ko” leidėju, suvyĮlodama s prielankus dvasiškas virši rųšies Šimeliunais, žemiau ti — nes pavojus arti, lietu
kurs
ir
sau
ir
kitiems
vra
23 kp. Hastings, Pa.: Sta
Olš. už tai, kad buk jis neįanų, buk žinųs daug paslap ninkas savaimi taps endekų siais endekų tarnais, bran vystė atgijanti gali visų len
pridirbęs
daug
nesmagumų.
sys
Mikulckis.
leidęs O. Žemaitės į Kauno
čių apie “Draugų” (Dr.” prietelis ir uolus jų sandar- ginančiais augštų ponų len kinimo darbų nušluoti ir
Moterių Draugijos susirin Prano Siūlelio, tikrasis jokių paslapčių neturėjo ir bininkas. Jis noriai klausys kų malonę, o užmirštančiais Lietuvą nuo Lenkijos atskir 24 kp. Minersville, Pa.:
kimų — todėl esąs mažne... vardas buvo ne Antanas, bet neturi) ir S. L. R. K.,A. Ža jų patarimų ir nurodymų. visai savo brolių kaimiečių ti. Jei “kres’ai” taps lietu Aleksandra* Jablonskiutė,
juodašimtis. Faktas gi yra, Pranas Palšaitis. “Drau baro purvini šmeižimai, til- Užsispirs jie išmesti kokį lit tautiškus ir dvasiškus reika viški — kaltė kris už tai ant Marcelius Bagdanavičia, Jo
nas Veleris, Jonas Miernijog kun. Olš. su Moterių gas” susipažino su juo pir pusieji “Katalike”, apipur vomanų iš parapijos, jis iš lus.
visos Lenkijos.
Draugija neturi nieko ben muose savo gyvenimo metuo vino tik “Kat-o” skiltis, mes; paprašys duoti į semi 15) Išauklėti tokiuos ku 20) -Taigi caveant consules kas. ■
»
dro, susirinkime nedalyvavo se. A. Žabaras (taip anuo ‘Draugui’ nieko blogo nepa narijos perdėtinius kokį ku- nigus Kauno seminarijoj da —periculum in mora. Visi 26 kp. Lev iston, Me.: Sta
ir apie anų atsitikimų išgir met Pr. Paršaitis vadino darę. Pasveikus moteriškei, nigų-endekų, jis duos; pasi bar vargiai bus galima. Kur kas į Lenkiją tiki — tesku- sys Šabanas, Cecilija Gavdo nuo pašalinių žmonių, da save) rašinėjo į “Draugų” buvusis “Dr.” subredakto- skųs, kad kur-nors provinci kas patogesnė tam prakil binas Lietuvą lenkinti be jo ronskaitė.
gi susirinkimui pasibaigus. korespondencijas, feljitonė- rius tapo išmestas ant gat joje nėrarienkiškų pamokslų niam darbui vieta yra Sei kių skrupulų ir atodairos. 27 kp. Minersville, Pa.:
Išgirdo apie tai ir kiti, ku lius ir mažus vertimėlius iš vės. Tolesnė to desperato is ar giedojimų, jis tuojau į- nai, o ypač Vilnius. Prisi Teisybė — tuščias žodis, ga Ona Mickuvienė, Magdė Baves. Ir vis tai bus padaryta klausę puikių išguldymų len le — tai veikimo pamatas. rauekienė, Antanas Akroriems Moterių Draugija bu lenkų kalbos. Galop aplink torija mums nežinoma.
dailiai, dievobaimingai, var kų kalbos ir literatūros, iš Turint pinigų ikvaliai, tu mas.
vo interesinga. Išgirdo apie kalėdas 1909 m. tapo par
P.
Paršaitis
neprisipažindan bažnytinės disciplinos, mokę dailiai deklamuoti rint panelių lenkintojų ar 28 kp. Luzerne, Pa.: Juo
tai, žinoma, ir eicilikai. Prie trauktas iš Chicago į Wildavo
—
bent
šitų
žodžių
ra

dėl didesnės Dievo garbės, “dvasių pakeliančias” lenkų mijų, turint galingų endekiš- zas Sirvinskas, Mikalina Gri
žastis, dėlko Kauno moters kes-Barre ir apėmė redakto
šytojui
—
kad
prigulėjęs
atsišaukiant į šv. Dvasių, ku poetų eiles,*o lietuviškai nie kų Spaudų ir dagi augštes- gienė, Teofilė Paškevičienė,
neįsileido p. Žemaitės į savo riaus padėjėjo vietų prie
prie
žulikų
draugijos,
pasi

ri vyskupų valdytojams yra ko panašaus negirdėdami, nios dvasiškijos prielanku Katrė Zirnniekienė.
susirinkimų buvo tokia, kad “Draugo”. Gavo 50 dol. mė
vadinusios
save
“
Giltine
”
,
suteikusi iš dangaus tam tik klėrikai lenkai ir sulenkėję mų, ko čia lenkai politikui 33 kp. Kensington, III.: Jo
p. Ž. dalyvavo sykį Moterių nesinės algos, tris kambarius
nors
sakėsi
žinųs
“
Giltinės
”
rų valdžią etc. Tamsus lietu lietuviai išeis iš ten puikiai daugiau bežiūrėti. Jis, kaipo nas Purtaka, Petras Lape
susirinkime ir paskui jas ant viršaus, šilumą ir šviesų
darbus.
“
Giltinės
”
vadu
va

viai, nors ir nenoroms, turės prirengti panpolonizmo e- tikras lietos vyras, privalo lis.
apšmeižė pirmeivių organe. (gazinę) uždvkų. Jo prie
dino
kokį
tai
vyrų
iš
Kauno
pasiduoti tiems parėdy vangelijai skelbti, kaip tai nesilaikyti jokio sentimenta 36 kp. Ne\vark, N. J.: Ona
Tuomet susirinkiman neįleis dermė buvo skaityti korek
gub.,
kurio
pavardė
praside

mams, priimti tas lenkystės pastarų dienų prityrimas ir lizmo, neklausyti jokių kad Burauskiutė, Darata Grinta daugiau svečių, pav. p. tūrų, atsakinėti į laiškus,
danti
nuo
“
M
”
,
bet
jis
gerai,
naudai įvedamas reformas, parodė.
Smetonaitės, tečiau nei vie vesti sąskaitas ir užpildinėti
ir teisingiausių lietuvių spau ciutė, Aižė Lapeniutė, Marė
esą,
jos
neatsimenąs.
Gi
ir tokiuo budu Bažnyčia 16) Bet seminarijos dar dos skundų, nežiūrėti net pa Gečaitė, Veronika Plikainas eieilikas neskelbia, kad laikraštį bėgamomis žinio
gyva
tiesa
yra
tokia,
kad
taps įkinkyta į vienatiniai iš toli ne viskas. Nors čia ir matinio Bažnyčios įstato de čiutė, Antanas Vaišnoras.
ir tai buvę per kun. Olš. įsi mis. Darbas buvo nesunkus,
Pranas
Paršaitis
ir
Kaunicganingų lenkinimo darbą, viešpatauja lenkiška dvasia lingua vernaenln; jo prie 37 kp. Oregon City, Ore.:
kišimų. Niekas negali pa o užmokestis atsakomas. Ne
kas
buvo
tikrais
“
Giltinės
”
kaipo humilis panpolonismi ir daro savo įtekmę į klėri- dermė eiti drąsiai prie savo Marė Vaitkevičienė, Petro
liepti draugijai leisti į savo trukus Žabaras už kun. A.
vadais.
Faktas
taip-pat
yra,
ancilla, kas ir privalo būti, kus, tečiau visgi jose, kaipo visuau gščiausio endekiško nė Markevičiūtė.
posėdžius pašalinius žmones, Kaupo pinigus (gavo 90 pa
kad
Paršaits
su
Kunicku
nu

nes, anot paties jėzuito Mohl dvasiškose mokyklose, šalip tikslo; polonizatio Litbua- 38 kp. Homestead, Pa.:
ypač tokius, kurie jų šmei skolos) atsitraukė iš Chica
šovė
mirtin
dų
nieko
nekaltu
io, lenkystė — tai branduo- lenkystės idealų aiškinama niae snprema lex esto, nes Vincas Stalioraitis, Vincas
žia. Niekas taip-pat negali gos savo žmonų ir susipirko
ūkininku.
ICunickų
pakorė
lis, o katalikvstė — tai tik ir katalikystės dogmatai bei šiaip ar taip, — lietuviai tu Raįkauckas.
nei drausti jai daryti prie rakandus (šiuos ant išmoVaršuvoje,
o
.Paršaitis
pats
doros principai, kurie dažnai rės žilti: jei jie nesiduos per 40 kp. Shenandoah, Pa.:
lukštas.
šingai. Už savo darbus atsa kesčio). Rodosi, galėjo gy
sau
galų
pasidarė
Ameriko

11) Šalip neprielankios lenkystei yra suvis priešin dirbti į lenkus, tai paskęs Magdė Venckūnienė.
ko pati draugija, ne kun. venti padoriai ir laimingai.
je.
Kunickas
buvo
nepilno
lietuviams dvasiškos vyres gi. Taigi seminarijomis, net rusų juroje. Lietuviai — ne 41 kp. Woreester, Mass.:
Olšauskas. Tuo tarpu sveti Bet kas kadų matė, kad įsi
proto
fanatikas,
Paršaitis
—
nybes — reikia rupinties pa- ir tokiomis kaip Vilniuj, ne tauta, bet žalios etnografiš Petronė Valavičienė.
mas darbas tapo prikištas vyravęs alkoholikas pasitai
nepataisomas
girtuoklis.
sigamingti kuodaugiausiai galima pilnai užsiganėdinti. kos medegos kąsnis. Jį pats 42 kp. Brooklyn, N. Y.:
nekaltam žmogui ir Moterių sytų! Veikiai uždirbtoji al
Abiejų
pabaiga.
..
gaili.
lenkintojų-kunigų.
Tam Jos gali klėrikus dažnai su likimas skyrė baltajam Len Emilija Matukaieiutė, Teo
Draugijos incidentu pasinau ga pradėjo eiti ne skolų iš
O
kur
daugiau
“
giltinie

tikslui geriausiai tinka gud lenkinti, bet retai teįstengia kų ereliui. Butų gryna ne- filė Šileikiut£, Uršė Rakaucdoti taip, kad pradėta atkal mokėjimui, ne namų užlai
čių
”
1
?
—
Gi
daugelis
jų
čia,
kiutė.
— — ——rus lenkai-ende.kai ir kvaili iuos fanatikais endekais nabinėti nuo aukų “Saulės” kymui, bet... degtinei ir

DRAUGAS

S

49 kp. Reading, Pa.: Ag 116 kp. Neiv Haven, Ct.: te naujų sąnarių ant prisira A. Milukas, K. Mikalaus dainavo “Kur baiiguoja Ne
Šelpti silpnesnį savo brolį,
Kamendulis, šymo, nes už prisirašymų kiutė, Pr. Sebestijoniutė, J. munėlis”, o orkestrą pagrie- Vyskupo Hobeno Scrantone idant taptų tokiu jau. Blai
nė Garkauckiutė, Marė Ku- Aleksandra
rauekiutė, Mikas Brangai- Augustinas Dubikaitis. ‘
5-kių naujų sąnarių gausite Vizinis, K. Urbonas, V. Na žė keletą puikių dalelių mu Amerikos Pilnųjų Blaivi vybė be meilės, kaipo tikėji
117 kp. Middleport, Pa.: už kožną po 25 centus.
tis, Magdė Raškevičiutė.
vickas, P. Mikalauskas, St. zikos. Toliaus kalbėjo J. Va ninkų Katalikiškai-Tau mas be gerų darbų, yra nu
Juozas
Sabonis.
52 kp. Laivrence, Mass.:
Alek. Byanskas, prez. Mačiulskis, kun. T. Žilins- nagaitis iš Tilžės, Pirnsų
mirusi ir negali išduoti dva
tiškos Unijos Seimui
104
kp.
No.
Adams,
Mass.
kis,
kun.
L.
Tyla
ir
F.
K.
Kostantas Slinkoms, Mikas
siško vaisiaus. Jis pučiasi iš
Lietuvos ir vietinis klebo
M. Z. Kadzievskis, sekr.
pasakytasis Pa
(nauja)
:
Dominikas
J.
Ka

Juškevičius.
Ruseckas, Natalia Šimkonio
puikybės, ištraukia neapy
nas, kun. Jusaitis. Ant pa
mokslas.
roblis, Jonas P. Žilinskas,
Sesija uždaryta ant 6:15 baigos kvartetas padainavo
nė, Pranas Juškevičius.
kantos palyginimus ir gauna
v. vakare.
žemišką (atmoką nagradą).
54 kp. Grand Rapids, Jonas A. Tamošiūnas, Jo
“Sugrįžtu”, o Olimpės or
Blaivybes
Dalykai.
Bet jus Amerikos katalikai
Mich.: Kun. Jonas A. Ger- nas A. Petravičia.
Pabaiga.
“LabaTą pačių dieną ant 7:30 kestrą sugriežė
III
Skyriaus.
vickas.
vakare atsibuvo iškilmingi nakt”, ir, su tuomi užsibaigė Šventas Jonas Krikštyto esate tikri ir ištikimi Šven
80
kp.
Eynon,
Pa.:
Anta

56 kp. Brooklyn, N. Y.:
mišparai su procesija, ku iškilmingas vakaras, ant ku jas, kurį Išganytojas išaugš- tos Bažnyčios vaikai. Jums
III
SEIMAS,
LIETUVIŲ
nas
Visockis,
Juozas
TreiJonas Surdukas, Antanas
rioje dalyvavo visos lietuviš rio dalyvavo daugybė žmo tino už visus suims žmonių, nuplėšimas) ir nusiminimas,
BLAIVININKŲ SĄ
Gražulis, Juozas Patkama- gis.
kos katalikiškos draugijos, nių. Vietiniai angliški laik buvo pilnu blaivininku nuo girtybės padarytas, esate
55 kp. Bernice, Pa.: Vin
pasibaisėjimu
ris.
JUNGOS.
taipgi: miesto Majoras, sena raščiai, net perdaug išgyrė, pat užgimimo, sulyg prana pripildyti
58 kp. Curtis Bay, Md.: cas Urbanavičia, Ona Urba
torius, apie 12 kunigų ir neš kiekviename numeri7 per šavimo Angelo Gabrieliaus, tūkstančiais gyvybių, svai
i
Pranas Mažeika, Kazys navičienė.
daug kitų garsių žmonių. Po visą seimo laiką, beveik vien kuris pranešė jo tėvui Za galais pragaišintųjų, esate
Seimas
atsibuvo
22
ir
23
Kančius, Petronė Mažeikie 61 kp. Duryea, Pa.: Anta rugpiučio, 1911 m. Laivren- mišparų bažnytinėj svetai tik apie lietuvius ir buvo karijui, kad jo suims busiąs pripildyti užrustinimu regė
dami šeimynas per girtybę
nas Laibinis.
nė. .
nėj atsibuvo prakalbos, ku kalbama.
dideliu pas Viešpatį ir ne sunaikinamas — per girtybę
ce,
Mass.
Prasidėjo
22
rug

61 kp. Duryea, Pa.: Ona 94 kp. Westville, III.: Ona piučio, 10 vai. išryto, su iš riose kalbėjo M. A; Norkū
Fr. K. Juškevičius. gersiąs vyno nei stiprių gė
Aleknienė.
Jeringienė, Ona "Draugeliu*
nas, J. Jaruševičius, kleri- P. S. Viršminėtame vaka ralų. Išganytojas mirdamas tėvo, arba, dar aršiaus, per
kilmingomis
šv.
Mišiomis,
tė, Antanas Kupstas, Marė 104 kp. No. Adams, Mass.; lietuvių šv. Pranciškaus baž kas F. A. Virmauskas ir F. re, aukų tapo surinkta $25.- ant kryžiaus sušuko, “Trokš girtybę motinos; esate pri
pildyti dieviškai-žmonišku
Rožė O. Kravelis, Stasys A.
Kupstienė.
K. Juškevičius.
tu”, o negėrė vyno, sumiešto pasigailėjimu regėdami tėvų
75.
Pusę
aukų
paskvrėm
ant
nyčioje.
Mišias
atlaikė
vie

62 kp. Sheboygan, Wis.: Bajorinas, Kazys J. Bajori- tinis klebonas, ' kun. A. M. Antra diena seimo.
Tautiško namo, o antrą pugę su uksusu ir tulžia, kurį jam ir motinų širdis plyštančias,
nas, Kazys S. Pocius, Ado
Domicėlė Adomavičienė.
Jusaitis. Posėdžiai atsibuvo 8 vai. išryto kun. J. J. Ja blaivybės reikalams. Auka padavė. Nors Šventas Povi kurios dėkotų Dievui, jei jų
68 kp. Union City, Conn.: mas P. Černauskis.
lietuviškoj bažnytinėj svetai kaitis atlaikė iškilmingas šv. vusiųjų vardai tilps ‘Žvaigž las linkėjo Timotėjui imti palaidūnas vaikas arba mer
Vaikų Skyriaus:
Jurgis Gataveckas.
dėje’.
F. K. J. biskį vyno dėl vidurių, jis gaitė butų numirę nekalty
nė j. Nepribuvus seiman dva Mišias.
. 73 kp. Hudson, Pa.: Jonas 1 kp. Marė Sabalialickiu- siškam vadovui, kun. Sauru- Posėdžiai tapo atidaryti 9
pats susilaikė ir be abejo bėje, arba kad Dievas suteik
Grigonis, Juozas Rinkevi tė.
buvo blaivininku. Jis pasmer tų jiems sakramentų malo
saičiui, seimų atidarė vieti vai. išryto.
2
kp.:
Matas
Jasevice,
čius.
nis klebonas, kun. A. M. Ju 1. Skaitytas protokolas II Waterbury’o Pilnųjų Blai kė girtybę nuolat kalbėda nę ir pašauktų juos dabar
Juozas
Jaseviče,
Bronė
Lpu75 kp. "VVanamie, Pa.: Mar
ir III sesijų, kuris praimtas vininkų kuopos pasitei mas rymiečiams vaikščioti pas Save. Bet žinote, kad
saitis, su malda.
rinaitė,
Pranė
Laurinaitė,
tinas Služelis, Marė Ulavikukliai kaipo dienoje, ne amžių problema neišrišama
Delegatų išviso pribuvo su pataisymu.
sinimas.
Anufras
Laurinaitis.
čiutė, Antanas Jarulonis, Pe
barniuose ir girtybėje;/ pa viena diena. Norite daryti
14, taipgi 3 centrališkos val 2. Svarstyta, ar po senovei
tardamas efesiečiams nepa viską, ką tiktai galite, kad
tras Sirvinskas, Jonas Kar- II kp. Anelė Valuckiutė, dybos nariai; pirmininkas, palikti sąjungoj du skyrių
banavičius, Augustė Sirma- Zofija Valuckiutė, Bronė Ra raštininkas ir iždininkas; pilnųjų ir prisilaikančiųjų Štai dėlko Waterburv’o sigerti vynu, kame yra pa perbalsavus gydomąją teiskariutė, Ona Buniutė, Rožė zaičiutė, Alena Razaičiutė. svečių atsilankė seiman 12. blaivininkų, ar įvikdinti Blaivininkų Kuopa nemo leistuvystė, ir prasergėda- davą (legislatio), bet žinote
18 kp.: Jonas Deltuva.
kėjo duoklės į centro iždų. mas korintiečius, kad gir kad teisdava viena negali
Frankietfė.
Visųpirmiausiai, tapo per- vienų skyrių pilnųjų. Tapo
21
kp.:
Antanas
S.
Mika

Kad centro komitetas išlei tuokliai neįeis dangaus ka atversti žmones iš pikto ge
77 kp. Sivoyers, Pa.: Ona
žiurėti delegatų mandatai. nutarta šitą klausimą per
lauskas.
do konstituciją nešuly g nu ralystėn. Rašydamas į pili- ram Žinote, kad jiėga svai
Ramanauskienė.
Paskiaus tapo išrinkta val leisti referendum per visas
tarimo Bostono Antrojo Sei piečius jis gailauja: “Kad galų pirklystos randasi žmo
78 kp. Dubois, Pa.: Pranas 28 kp.: Marė Vabaliutė, dyba vedimui seimo, į kurių kuopas.
Jonas Čekanauskas, Juozas
mo, kuriame buvo nutarta dauguma vaikščioja, apie nių prigimties silpnybėje iš
Stankevičius.
tapo išrinktos sekančios ypa 3. Organu pasilieka “Žvai
štai kas: Tiktai vieniems kuriuos jums kalbėjau daž draugiškosios pusės ir kad
81 kp. Nonvood, Mass.: Čekanauskas, Domicė Rai- tos: pirmininku J. Jaruševi gždė”.
Juozas Gudaitis, Gabris Gie bikiutė, Natalija Vaituliutė, čius, jo padėjėju Kar. Ur 4. Sąnariams organas bus metams prileisti už kandida nai (o dabar ir verkdamas tiktai Dievas Savo malone
tus pilnajai blaivybei tokį, kalbu), kad jie yra Kristaus
Ona Matukoniutė, Boles.
bius.
bonas, raštininkas J. Vizi- siuntinėjamas už pusę pre kuris iš karto nenorėtų at neprieteliais, kurių galas yra gali padaryti mus silpną'
žmoniją stipria pasipriešinti
84 kp. Meriden, Conn.: Mo Aleknaviče, Petras Gegužis, nis, Presos komisija: M. Zo- kės.
t
prapultis,
kurių
Dievas
yra
tiejus Paliukonis, D. Stako- Jonas Mačiulis, Petras Ke* ba ir K. Mikalauskiutė. Kny 5. Pripažinta
išmokėti sižadėti visai svaiginančių jų pilvas, o kurių garbė- yra pagundoms. Todėlgi, patįs
gėralų; bet ir jam neleista
liukas, Magdė Vafneliutė,
eikite tankiai prie sakra
nis, Pranas Budvitis.
gų peržiūrėtojai: M. Rusec cent. rašt. J. Jaruševičiui be svarbios priežasties lan jų užgėdinimas”. Senovės
mentų, ir kaipo pasigailėji
85 kp. Chicago, Ilk: Katrė Jonas Zdanavičius, Povilas kas ir St. Mačiulskis. Mar $25.50, kaipo išlaidas, kurias
krikščionių rašėjai tuojau mo angelai, jūsų pavyzdžiu
kyti
smukles,
ir
viešai
ragau
Keriukas.
Jankevičiūtė, Barbė Vitaršalka V. Navickas. Sesija jis padarė sekretoriauda ti svaiginančius gėralus. po apaštalų laiko, kurie kal
36 kp.: Juozas Vaškevi
patraukite kitus, kad priim
taitė.
mas.
tapo
uždaryta
ant
dvyliktos.
ba
apie
pilnąją
blaivybę,
87 kp. Allegheny, Pa.: Ai čius, Marė Blažaitė, Anta Visi svečiai ir delegatai tapo 6. Už sekantį metą, nutar Pasibaigus metams ir jis tu Šventas Klemensas Aleksai! tų Dieviškąjį Peną, kuris
sustiprįs juos keliuje ir galės
ri užlaikyti pilnosios blai
nas Burųuskas.
žė Butkienė.
pakviesti ant iškilmingų pie tą mokėti centro raštininkui, vybės dėsnius. Męs turime drietis, kuris savo pedagogi vaikščioti siaurais takais,
88 kp. Donorą, Pa.: Ane- 42 kp.: Antanina J. Kru- tų, kurie buvo surengti pas už kiekvieną pilną sąnarį po
patį Bostono Seimo sekreto joje, rašytoje apie metus 195 vedančiais amžinan gyveni
, lė Gelažauckiutė, Morta Ge- šinskiutė, Alena Kartavieiu- p. M. A. Norkūnų. Pietuose 5c.
rių, kuris užlaikė lig šiol ko Kristui gimus, sako: “Giriu mam Žinote, kad jus esate
lažauckienė, Jadviga Sinke tė, Jonas Ruzgaitis.
7.
Pirmininkas
M.
A.
Nor

taipgi dalyvavo žirniausi lie
ir stebiuosi tiems, kurie pa jūsų brolių sargais ir kad
vičienė, Antanas Gelažauc- 52 kp.: Jonas A. Šimkonis. tuviai miesto Lawrence.
kūnas, padovanojo sąjungai piją nutarimų, kurią ‘žvaigž siskyrė šiurkštų gyvenimų,
kas, Katrė Šoliuniutė, Ona 57 kp.: Aldona Laukaiciu- Antra sesija, tapo atida visas savo išlaidas, kurias dė’ nežinia dėlko nepilnai pa kurie ima vandenį kaipo už esate vaikais to paties dan
giškojo Tėvo ir esate at
Ribinskienė, T. Košelioni li tė.
padarė sau sąjungos reika talpino, nei pirmojo Seimo, laikytojų nuosaikumo, o ku pirktais krauju Dievo Žmo
ryta
3
vai.
popietų.
58 kp.: Adomas Mažeika,
te. Vladė Košeliuniutė.
pirmininkaudamas protokolą nevisą patalpino, rie bėga nuo vyno kaipo nuo gaus, musų Vyresniojo Bro
1. Skaitytas protokolas I luose,
nors Dvasiškasis Vadovas
90 kp. Hazleton, Pa.: Ži Marė Mažeikiutė.
sesijos ir vienbalsiai priim per dviejus metus, apie buvo priminęs “Žvaigždei” grūmojančios ugnies”. Jis lio, Jėzaus Kristaus. Nepra
61 kp.: Leonas Grabaus
linskienė Marė.
$100.00. Už tokį geradaringą
ypač norėjo, kad vaikai ir
tas.
privatišku raštu, ir ji buvo mergaitės ir jaunikaičiai ir eikite pro sužeistąjį brolį,
kas.
91 kp. Waterbui*y, Conn.:
darbą,
seimas
pripažino
M.
2. Knygų peržiūrėtojai iš
kaip senovės farizėjai ir levi
Ignas Kazlauckas, Rapolas 73 kp.: Magdė Zigmantai- davė raportų kad centro kny A. Norkūną garbės nariu. žadėjusi kitą kart patalpin merginos gertų tiktai vande tai, bet apraišiokite jo žaiz
ti, bet nepatalpino.
Sereiva, Jonas Vidonis, An tė, Vladas Zigmantas, Kle gos vedamos tvarkoj.
nį. Prakilniausias mokinys das ir prisiimkite atsakomy
9. Sekančiam seimui vie
mentas
Zigmantas,
Marė
No
Męs
nieku
negadįsim
da

tanas Orantas, Petras Puido
Š. Klemenso buvo Origenas. bę jo išgydymo ir sugrąžini
3. Pirmininko, raštininko tų, tapo nutarta leist refe
reikiutė,
Antanas
Skarnutis,
linei
blaivybei,
lai
ji
sau
gy

- kas.
Savo komentarijuje apie mo šeimynai ir draugijai.
ir iždininkTT, raportai priim rendum per visas kuopas.
vuoja. Bet stengsimės ant tekstą, kurį aš išsirinkau,
94 kp. "VVestville, Ilk: Juo Marė Škarnuliutė.
ti.
Tegul Dievas palaimina
10. Sekantiems metams į
zas Rumšą, Marcelė Rum- 75 kp.: Albinas Služelis, 4. Skaityti telegramai ir centrališką valdybą, išrink toliaus platinti vien pilnųjų sako: “Yra pavojus, jei blai jus ir tuos, kuriuos jus persblaivybę, pasitikim, kad ir vybės sienos sugriūtų, jis
šienė, Aleksandra Stulgins- Pranė Kunsiutė.
tatote; tegul padaugina skai
laiškai su linkėjimais.
tos
sekančios
vpatos:
Dva

77 kp.: Jonas Lukoševi
dalinės blaivybės sąjunga nupultų girtybės prapultin čių jus ir suteikia jums iškienė.
5. Skaityti kuopų įneši sišku vadovu kun. T. Žilins
mums nieku nekliudys.
ir prabangon”. Ką senovės turėjimo malonę. Tegul iš
97 kp. Laivrence, Mass.: čius, Ona Lukoševieiutė^Jo mai.
kas,
pirmininku
M.
A.
Nor

nas
Perlavičius,
Agota
AnOriginale
pasirašę
kuopai
Bažnyčios Tėvai pasakė yra pila ant jus Savo Dvasią jus
Rožė Tartoniutė, Agota Pa6. Iš paaiškinimo centrališ kūnas, vice-pirmininkas: J.
atkartojama Š. Augustino susirinkimuose ir taiso jus,
neliutė, Morta Kisialiutė, tanaičiutė, Marė Goberiutė, kos valdybos pasirodė, kad Vizinis, K. Urbonas ir kun. nutarus:
Juozas Kovas, penktame šimtmetyje, Š. kad darytumėt kas yra geru
Aižė Gerbutavičienė, Marė Alena Antanaieiutė, Juozas ex-raštininkas J. Kovas su A. Milukas, raštininku J.
Goberis.
Juozas Ašakunas, Cezarijaus šeštame šimtme Jo akyveizdoje. Tegul duo
Treigiutė.
naikino protokolų knygų ir Jaruševičius, iždininku P.
107
kp.:
Jonas
Šiugždenis,
Adomas Tučkus, tyje, Š. Bernardo'ir kitų vi da jums proto ramybę ir
99 kp. Chicago, Ilk: Vero
dar šiais metais bandė vi Mikalauskas, iždo globėjais:
Aižė
Mauručiutė,
Marė
Mau
nika Punkauskienė, Domi
Vincas Pabilionis, dutiniuose amžiuose; Kar širdies linksmybę laike jus
sokiais būdais kenkt sąjun V. Navickas ir M. Zoba. Liručiutė,
Magdė
Mauručiutė,
dinolas Manning ir kiti at
nikas Matas.
gai. Todėl, visi delegatai iš teratiškon komisijon: F. K.
Simanas Bąndzevicįa, kartojo tai musų laikuose. "žemiškos kelionės, o viskų
pabaigus, kad pasitiktų jus
102 kp. Duąuesne, Pa.: An Marė Šerkočiutė, Jonas Pi- reiškė J. Kovui ir jo kdmpa- Juškevičius, K. Mikalaus
Kazis Pranulis, Jie visi užtvirtiiio pilnąją
lius,
Kastė
Ališauskiutė.
jus angelas sargas ir ange
tanas Simašius.
nijai panieka už blogus dar kiutė ir St. Mačiulskis. Augš
‘•Jt a n i sh»vo s Bu šku s', blaivybe nuo svaiginančių lai sargai tų. katriems jus
114
kp.:
Antanas
Kuzma,
106 kp. New York, N. Y.:
bus.
čiausio teismo nariais: K.
- Pranas Matusevičia, gėralu, vienatnms, kurios su čia buvote angelais sargais,
Ona Galminaitė, Veronika Vladas Kamarauskas, Alena
7. Tapo svarstyti įnešimai Urbonas, J. Viznis, J. Dabra
Anelė Malinauskiutė. situri dėl naudos silpnesnių kad įeitumėt palaimintųjų
Jučaitė, Simas Lišauckas, Kamarauskiutė, Zigmas Ke- ex-dvasiško vadovo, kun. valskiutė, A. Karloniutė ir
Prašom visų lietuviškų jų brolių. Mums, katalikams, linksmvbėn, namuosna mu
Katrė Gurevičienė,- Marė buris.
Saurusaičio. Įnešimai pasi St. Mačiulskis.
pilnoji blaivybė neyra užva sų Amžinojo Tėvo. Amen.
Viso labo:
laikraščių patalpinti.
Girdauckiutė.
r
rodė nelegališki ir tapo vien
Seimas
pasibaigė
ant
3
v.
das kitų dorybių religijos ir
T skyriaus
'
171
Kun. P. Saurusaitis.
107 kp. Waterbury, Ct.:
balsiai atmesti.
vakare.
neyra tiktai ta viena dory
III skyriaus
11
8. Ištarta “Draugui’! pa Tų pačių dieną 7:30 vak.
Magdė Pilienė, Marė Alibe*) musų religijos. Jei sui
Vaikų skyriaus 63
peikimas, uį, talpinimą Wa- atsibuvo iškilmingos prakal Pataisymai straipsnio “Dė silaikom nuo svaigalų reli
šauckienė, adv. Edv. J. BoReikalingas
bbin, kun. Edv. J. Grikis,
terburiečių protestų. Sesija bos svetainėj “City Hali”. lei nepartijinių” mokyk gijos motyvu, patinkame Die
Kartu
. 245
Vargonininkas, mokąs gri
uždaryta ant 4:30. ( Pertrau Prakalbas atidarė pats mies
Adelė Mauručiutė, Ona Javui savęs užsigynimu ir geru
lų “Drauge” No. 37.
C. J. Krušinskas,
ka ant pusės valandos. Tuo to gaspadorius Dr. J. T. Carušiutė, Ona Siugždienė, An
pavyzdžiu, suteikiamu musų gališkai giedoti ir chorą ves
S. L. R. K. A. sekretorius.
sykiu tapo nuimti delegatų hill, po iškilmingos savo pra Išspauzdinta: aukų rinki broliams, kurie yra su mu ti. Atsišaukti:
tanas Žukauckas, Morta Žu
Rev. S. Dysza,
ir svečių paveikslai).
• kalbos, paprašė už vakaro ve mams pobažnytiuėms (kn. mis tos pačios religijos ir
kauskienė, Marcelė Saule929 Erie avė.,
Trečia sesija atidaryta 5 deją F. K. Juškevičip. Po J. T.)... Turi būti: (? kn. J. kurie yra kitos. Tikras kata
tiienė.
Shegoygan, Wis.
Susirinkimas.
v. vakaro.
108 kp. Maspeth L. I. N.
vakaro vedėjo prakalbos, lie T.). Tai, nors, tegali būti... likas blaivininkas, netaip
z
1. Svarstyta ar reikalin tuviškas bažnytinis choras, Turi būti: rods. Absoliutinė kaip anas farizėjus, dėkos (iki 41)
Y.: Vincas Sakavičius, Pe 15-ta kuopa Susiv. L.. R
tras Valantiejus, Aleksan K. A. turės savo mėnesinį gas rairtinės skyrius sąjun pritariant “Olimpes” or- laisvė neprivalo varžyti nei Dievui, kad jis neyra kaip
dras Vnlčiukns.
mitingų nedėlioję, 10-tų die goj. Vienbalsiai pripažintas kestros, sudainavo tautiška kunigiškųjų mano darbų... kiti žmonės, bet pripažįsta Aš, Marijona Raudonaitė
110 kp. Athol, Mass.: Jo nų rugsėjo 1911 m., 12-tų va už reikalingą. Todėl, palik hvmna “Lietuva Tėvynė Turi būti: kūniškųjų. Ten savo silpnybę, ir dėkoja Die po vyru Gustienė, pajieškau
Turi vui už malonę, su kuria jis savo brolio, Kazimiero Rau
nas Jakimavičius, Juozas landų dienų, salėje parapijos tas po senovei.
Musų”.
Paskiaus kalbėjo religijoj atstovas...
daro mėtavonę už savo »uo- donio, paeinančio iš Kauno
Monstavičius.
Šv. Jurgio K. ant 32-tro PI. 2. Nutarta vienbalsiai iš kun. A. Milukas, angliškai ir būti: religijos.
114 kp. Rhone, Pa.: Marė ir Auburn Avė., salės No. 31. imti čarterį. čarteriui išimti lietuviškai, apie blaivvbę.Po leido privatines mokyklas dėmes ir artymo meilės vei rėd., Telšių pav., Alsėdžių
Kamarauskiutė, Antanina Užprašome kiekvienų są išrinkti: kun. A, Milukas ir jo kalbos išreiškė sayo lin stengti... Turi būti: steigti. kalus darydamas gali su- gminos. Treti metai kaip
Amerikoje. Atsišaukti šiuo
Keburienė.
kėjimus, kraso< viriiinittkAS Kunigams, kad tai butų prie
narį ir subarę pribūti ant šio M. Zoba.

DRAUGAS

— Aš tik noriu pasakyti, Fagine, — tarė p. Chitlin
P. Crackit lukterėjo, kad patraukt džino su vande „Draugo" Agentai.
gas, labai užraudęs, — kad čia niekam apie tai neprivalo niu ir pasakyti, kad džinas puikus. Paskui užkėlęs kojas
rupėt!
ant žemo staliuko, taip, kad čebatai butų ant vienos lygu Rev. J. Sutkaitis,
— Žinoma, kad niekam, — atsakė žydas. — Charley mos su akimis, ramiai atsiliepė:
2112 Sarah st.,
turi išsiteisinti. Nepaisyk jo, mano mielas, nepaisyk. Bet
Vertė JONAS KMITAS.
— Pirmučiausia, Fagine, — tarė plėšikas, — kaip
Pittsburg, Pa.
sey puiki mergina. Daryk, kaip ji tau sako, Taniai, o pra Bill?
G'
(Seka.)
lobs!.
— Ką! — suriko žydas, pašokęs nuo kėdės.
K. Strumskas,
j
— Aš taip ir darau, kaip ji man liepia, — atsakė p.
—
Na,
tu
tik
nenori
pasakyti,
kad
—
pradėjo
Toby.
190 High st.,
Dvi bobos matomai perdaug buvo užimtos baisioms
Chitlingas. — Aš bučia nepatekęs į malūną, jei bučia ne išbalęs.
Brooklyn, N. Y.
savo priderystėms, kad duoti kokį nors atsakymą. Jos li
pasielgęs, kaip ji man patarė. Bet iš to išėjo puikus dėl
—
Nenori
pasakyt!
—
suriko
žydas,
pašėlusiai
trep

A
kosi vienos ir pradėjo triustis apie lavoną.
tavęs-darbas, ar ne, Fagine? Ir ką tai reiškia šešios sa sėdamas. — Kur jie dabar yra? Kur jie buvo? Kur pa Juozas Mališauckas,
vaitės? Tas turi pareiti pirmiau, ar paskiau. O dėlko ne sislėpė? Dėlko čia jų nėra?
Forest City, Pa.
XXV.
žiemos laike, kada tu taip tankiai nesiimti mus medžioti,
— Žygis nepasisekė, — tarė Toby nusiminusiai.
T. Kizievič Box 167,
eh, Fagine ? *
— Aš tą žinau, — tarė žydas, ištraukęs iš kišeniaus
Kur pasaka grįžta prie p. Fagino ir bendrovės.
Minersville, Pa.
— O, žinoma, mano mielas, :— atsakė žydas.
laikraštį ir parodęs jam. — Ką daugiau?
i ’
— Ir tu nesibaugintum to padaryti da sykį, jei Bet
— Jie šovė ir pataikė vaikui. Męs šokom per laukus,
Dalykams taip einant kaimo prieglaudoje, p. Faginas
M. Karbauckes, 52 G. st.,
sėdėjo senoj ’ savo gūžtoj ’ — toj ’ pačioj iš kurios Oliveris sey butų kaip priguli? — užklausė Sukčius, pamerkęs Ba jiemg besivejant paskui, — bėgome tiesiog, kaip varnos
So. Boston, Mass.
lėkta, per krūmus ir grabes. Jie mus vijo. Po perkūnų!
buvo išvestas merginos, — ir žiurėjo į tamsią, rūkstančią tes’ui.
— Aš sakau, kad nepabugčia, — atsakė Tarnas piktai. visa apygardė sukilo ir šunes buvo ant mūs kulnų.
ugnį. Ant kelių jis laikė dumples, su kurioms matomai
J. Mikutaitis,
—
Nagi,
Norėčia
žinoti,
kas
tą
pat
galėtų
padaryti,
eh,
—
Vaikas!
—
vos
kvėpavo
žydas.
norėjo pakibirkštinti ugnį; bet daugiausia jis buvo giliai
1327 Rebecca st., S. S.
Fagine?
—
Bill
pagriebė
jį
ant
pečių
ir
dūmė,
kaip
vėjas.
užsimąstęs ir sukėitęs ant dumplių rankas, parėmė delnu
Allegheny, Pa.
—
,
Nieks,
mano
mielas,
—
atsakė
žydas,
—
nei
gyva
i
Sustojome,
kad
paimti
jį
ant
rankų.
Jo
galva
nusviro,
smakrą ir nedomiai žurėjo ant surūdijusių kakalio grotų.
J. Bartoševiče,
Prie stalo už jo pečių sėdėjo Gudrusis Sukčius, po dvasia, Tarnai. Aš nežinau nei vieno, katras tą galėtų at jis buvo sustingęs. Jie čia jau buvo ant mūs kulnų. Tada
likti,
apart
tavęs;
nei
vienas
iš
jų.
žėdnas
sau
ir
žėdnas
nuo
kartuvių!
Mudu
persiskyrėva
ir
4417 Marshfield avė.,
naitis Charley Bates ir p. Chitlingas, ir lošė vistą. Suk
— Aš bučia galėjęs išsisukti, jei bučia viską ant jos palikova vaikiną grabėje, gyvą, arba negyvą. Tiek tik apie
Chicago, III.
čius vis ėmė viršų, o Charley Bates ir Chitlingas prakišsuvertęs,
ar
ne,
Fagine?
—
piktai
tęsė
puskvailis
vaikė

t
ji žinau.
dav'o. Veidas pirmiausia paminėtojo ponaičio, visados
M.
Urbanaviče,
Box
33,
zas.
—
Vienas
mano
žodis
butų
padaręs
viską,
ar
ne,
Fa

Žydas
neklausė
toliau.
Baisiai
surikęs,
įkibo
abiem
labai gudrus, pastodavo da gudresnis, betėmijant jam su
Thomas, W. V.
rankom į savo plaukus ir šoko iš stubos ir iš namų.
atyda lošimą ir pasinaudojant iš p. Chitlingo kortų, i gine?
1
— Žinoma, kad taip, mano mielas, — atsakė žydas.
kurias jisai kartas nuo karto, atsitikus progai, atkreipda
J. Antanaitis Box 22,
— Bet aš neišplepėjau, ar ne, Fagine? — kvotė toliau
vo rimtą pažiūrėjimą; išmintingai sutaikydamas savo lo
XXVI.
Swoyers, Pa.
•
Tarnas,
smarkiai
žerdamas
klausimą
po
klausimo.
šimą su patėmijimais, kuriuos semdavo iš kaimyno kortų.
— Žinoma, kad ne, — atsakė žydas, Tu buvai perdaug
i
J. Versiaekas,
Vakaro butą šalto, taipgi Sukčius dėvėjo kepurę kas, po
Čia pasirodo paslaptingas asmuo ir atliekama daugiau
1
tam
drąsus.
Perdaug
drąsus,
mano
mielas
!
65
Davidson
st.,
teisybei, buvo tankus jo papratimas namieje. Dantyse
dalykų, surištų su šia istorija.
— Gal ir buvau, — atsakė Tarnas apsidairęs aplinkui,
jis laikė molinę pypkę, kurią išsitraukdavo tik ant trum
Lowell, Mass.
1
—
o
jei
aš
toks
buvau,
tai
iš
ko
čia
juoktis?
eh,
Fagine?
1
pos valandžiukės, kada jam rodėsi reikalinga pasidrūtinti,
Senis žydas nepirmiau pradėjo atokti nuo žinios, su
Žydas,
matydamas,
kad
p.
Chitlingas
buvo
pusėtinai
prikišant savo lūpas prie kvortinio saiko, kurs, pilnas
teiktos jam Toby Crackit’o, kaip jau pasiekė kampą gat Juozas Akevičius, P. O.
merzintas,
pasiskubino
užtikrinti,
kad
nieks
iš
jo
nesijuo

Silver Creek, Pa.
džino su vandeniu, stovėjo ant stalo draugijos pasilinks
vės. Jis nei biskio nesumažino paprasto savo greitumo,
kia; ir prirodymui draugijos rimtumo, atsikreipė į po bet skubiais, nelygiais žingsniais bėgo pirmyn, vos tik
minimui.
Vincas Staseviče,
Ponaitis Bates taipgi buvo labai užimtas lošimu, bet naitį Bates’ą, kaipo pirmučiausią kaltininką. Bet, ant ūmas vežimo tarškėjimas ir staigus riksmas žmonių, ma
349 Hamilton st.,
būdamas karštesnio sudėjimo, jis tankiau ragavo džino su nelaimės, Charley atidaręs savo burną pasakyti, kad jis tančių jo pavojų, patraukė jį nuo gatvės ant tako. Veng
Grand Rapids, Miek.
vandeniu; ir dėlei to krėtė daugiau juokų ir įvairių patė- kol gyvas da nebuvo toks rimtas, negalėjo susilaikyti ir damas kiek galint visų didesnių gatvių ir irdamasis tik
mijimų, nepritinkančių moksliškam lošimui. Sukčius, pasileido tokiais smarkiais juokais, kad pašiepiamas p. mažomis gatvėmis ir šuntakiais, jis antgalo atsidūrė ant
Jonas Leipus,
remdamasis ant artimesnės sū juo pažinties, daugiau, ne Chitlingas, be jokių ypatingų ceremonijų prišokęs užsi Snow Hill. Nuo čia jisai ėjo dar greičiau, nekaip pirma,
1022 Bay st.,
kaip vieną sykį susiginčijo su savo draugu už tuos jo ne mojo ant savo persekiotojo, kurs mitriai mokėdamas iš ir nestojo, pakol neįlindo į kiemus. Tada tik, lyg pasiju
Superior, Wis.
i
mandagumus, ką ponaitis Bates priėmė be rūstybės, vos vengti smūgio, pašoko į šalį ir taip darinko laiką, kad smū tęs savo sriuboje, žydas pradėjo trypti paprastu žingsniu
gis
pataikė
tiesiog
į
krutinę
linksmojo
žydo,
kurs
atsimu

tik paminėdamas, kad jisai supleškėtų, arba įsikištų galvą
ir atsikvėpė liuosiau. Netoli tos vietos, kur Snow Hill su P. J. Miller,
į maišą, arba krėsdamas kitokius puikius juokus, kurių šė į sieną, vos kvėpuodamas, tuosyk kada p. Chitlingas žiu siduria su Saffron Hill, einant iš miesto po dešinei rankai
Lithuanian Store,
rėjo
ant
jo,
baisiai
išpūtęs
akis.
atsakantis pritaikymas sukeldavo didelę pagarbą p. Chit
prasideda siaura ir biauri gatviukė, vedanti į Saffron Hill.
Athol, Mass.
—
Klausykit!
—
ūmai
suriko
Sukčius.
—
Girdėjau
lingo mintyse. Buvo įdomu, kad šis paskutinis ponaitis
"a
Purvinose tos gatvės sankrovose yra ant pardavimo dideli
barškutį!
\
Pr.
S.
Karzonas,
ir jo sėbras be atmainos pralošdavo. Bet ta aplinkybė
pundai apnešiotų šilkinių skepetaičių visokio didumo ir išPagriebęs žiburį, jis negarsiai lipo ant viršAus. Jiems dirbimo; nes čia gyvena perkupčiai, kurie jas perka nuo
2422 W. 69th st.,
suvis nerustino ponaičio Bates’o, priešingai, labai jį nu
pasilikus
tamsoje,
skambutis
atsiliepė
antrą
sykį,
su
neChicago, III.
džiugindavo, nes kiekvieną sykį padalinus kortas jis gar
kišeninių vagių. ’ Šimtai tų skepetaičių pakabinta lan
kuriuo
nekantrumu.
Po
trumpos
valandžiukės
Sukčius
J
siai juokėsi ir užtikrino, kad kol gyvas dar taip linksmai
guose ir už durų; viduryje prikrautos jų lentynos. Ta
sugrįžo
ir
paslaptingai
pakugždėjo
Faginui
in
ausį.
St.
Petruškeviče,
nelošė.
gatviukė eina iki Field Lane ir turi savo skutyklas, kavi
— Ką! tik jis vienas? — suriko žydas.
223 E. 6th st.,
Ii
— Dusyk po du ir roberis, — tarė Chitlingas su pranes, aludes ir keptos žuvies sankrovas. Ji pati savyje yra
Sukčius patvirtinančiai linkterėjo, ir pridengęs žva prekybos kolonija ir visokių suktybių krautuvė. Čia kas
Mt. Carmel, Pa.
tysusiu veidu ir ištraukė iš kišeniaus pusę svaro.— Aš
J
nemačiau tokio vyro, kaip tu, Jonai. Tu viską išlošei. kę delnu, pamojo nuošaliai Bates’ui, kad jie verčiau dabar rytas anksti, da po tamsos priedanga, atsilanko nešnekus- M. K. Petrauskas,
/
Net mhdviem su Charley gavus ir geras kortas, nieko susilaikytų nuo juokų. Atlikęs tą draugišką priedermę pirkliai, kurie atlieka derybas tamsiose lindynėse ir taip
415 Middle st.,
I
jis
atkreipė
akis
ant
žydo
veido
ir
laukė
paliepimo.
Senis,
negalėj ova padaryti.
pat paslaptoms nueina, kaip ir ateina. Čia pirkliai dra
Kenosha,
Wis.
Ar tai pats dalykas; apie kurį buvo kalbama, ar tai krimsdamas nugeltusius savo pirštus, valandžiukę pa bužių, senų kurpių, skarmalų parodo savo daiktus, kaipo
i
nubudęs balsas, kuriuo Chitlingas ištarė tuos žodžius, taip mąstė. Jo veidas buvo sujudintas, lyg išrodė, kad jis ko paveizdus kišeniniams vagims. Čia krūvos senų gelž
I
A. Urbonaviče,
prajuokino ponaitį Batesą, kad jo garsus kvatojimas su bijosi ir tikisi išgirsti kuoblogiausią naujieną.
galių ir kaulų, pundai visokių skarmalų rūdija ir pūsta
329
River
st.,
Antgalo, pakėlė galvą.
kėlė žingeidumą paties žydo ir privertė jį užklausti, kame
tamsiose kelnorėse.
Plymouth, Pa.
— Kur jis yra ? — užklausė.
dalykas.
Į tokią tai vietą žydas pakreipė žingsnius. Jis buvo
1
Sukčius parodė į viršų ir sukruto, lyg norėdamas gerai pažįstamas nugeltusiems tos vietos gyventojams;
— Dalykas, Fagine! — šaukė Charley. — Reikėjo tik
Juozas
Podžukvnas,
tėmytis, kaip męs lošėme. Tarnas Chitlingas neišlošė nei eiti.
nes tie iš jų, ką žiurėjo per duris, norėdami patraukti per
1338 So. Canal St.
—
Taip,
—
atsakė
žydas
ant
to
tylaus
klausymo,
—
vieno punkto. O mudu su juo lošė va drauge prieš Suk
kančius ir parduodančius, draugiškai jį sveikino praei
Chicago, III.
atvesk jį čionai. Tylėkit! Nurimk, Charley! Švelniai, nant. Jis atsakė'jiems tokiu pat budu, bet negaišavo šnečių.
T
— Ai, ai! — tarė žydas tokiu šypsojimu, kurs nurodė, Tame. Pamaži, pamaži!
kučiuoties, kol nepriėjo gatviukės galo. Čia jisai sustojo
,
Tas trumpas prisakymas, duotas Bates’ui ir jo drau ir užšnekino mažo ūgio pirklį, kurs kaip įmanydamas no Dcm. M. Andrulioais,
kad jis pilnai supranta priežastį. — Bandyk dar sykį, Ta
65 Davidson st.
gui, tapo gerai ir tuojau išpildytas. Rodos, kad jų nei ne rėjo išsitekti mažoje kūdikio kėdutėje, ant kurios sėdėda
rnai, bandyk išnaujo!
Lowell, Mass.
— Daugiau man nereiks, ačiū Fagine, — atsakė Chit būta stuboje, kada sugrįžo Sukčius, laikydamas rankoje mas rūkė pypkę čia jau pas duris savo krautuvės.
lingas. — Man užtenka. Tas Sukčius turi tokį laimikį, žvaj<ę ir vesdamasis paskui save žmogų, apsivilkusį nušiu
— Ugi pamačius tamistą, p. Fagine, žmogus išgytų
pėjusiais trinyčiais. Žmogus, greitai apsidairęs po stu- nuo akių skaudėjimo! — tarė gerbiamas pirklys, Faginui Ant. Tuškėnis Box 116
kad prieš jį negalima atsispirti.
Plymouth, Pa.
— Ha! ha! ha! mano brangus, — atsakė žydas. — Tu bą, nusimetė didelį kaklaryšį, kurs pridengė apatinę jo užklausus, kaip jo sveikata.
veido pusę, ir parodė murziną, nepraustą, neskustą veidą
rėtum labai anksti keltis, kad išlošti nuo Sukčiaus.
' — Kaimynystė buvo biskį perkaršta, Lively, — tarė
Julius Bukantas,
mitriojo
Toby
Crackit
’
o.
— Anksti keltis! — tarė Charley Bates, — turėtum
Faginas, pakėlęs skruostus ir sukėitęs rankas.
94 Blackstone st.,
p
— Kaip einasi, Fagine ? — tarė tas gerbiamasis, link
išvakaro apsiauti kurpėms, užsidėti ant kiekvienos akies
— Aš girdėjau ant jos besiskundžiant, du ar tris kar
Boston, Mass.
‘
po teleskopą ir operos akinius ant pečių, jei norėtum jį terėjęs žydui. — Indėk tą kaklaryšį į mano kišenių, Suk tus prieš tai, — atsakė pirklys. — Bet tuoj’ vėl atšals, ar
čiau, kad galėčiau jį rasti, kada man reiks eiti; tai svar
t *
apeiti.
jums taip neišrodo?
Jonas Ramanauckas , biausias
dalykas!
Iš
tavęs
išeis
puikus,
jaunas
mitruolis,
P. Dawkins priėmė tuos pagyrimus labai rimtai ir
Faginas linkterėjo patvirtinančiai. Parodęs ant Sa
135 Ames st.,
sulyginant
su
šio
laiko
seniais.
apsiėmė sukirst kiekvieną vaikiną ant pirmos šviesios
ffron Hill užklausė, ar ten kas buvo šį vakarą.
Brockton, Mass.
Tais žodžiais jis pasiraitojo trinyčius ir, apsupęs jų
kortos, po šilingą ant syk. Nei vienam ant to nepristojus,
— Ar pas Šlubius? — paklausė tasai.
IO
o jo pypkei tuo syk užgesus, Sukčius nusižaidė piešimu skvernais savo liemenį, prisislinko kėdę prie ugnies ir už
Žydas linkterėjo.
B. P. Miškinis,
ant stalo Newgate pliano su kreidos gabalėliu. Laike to sidėjo kojas ant kudmento.
— Duokit man atsimint, — tarė pirklys pamąstęs. —
Box 124, 35 Arthur sk,
—
Žiūrėk
čia,
Fagine,
—
tarė,
nubudusiai
rodydamas
užsiėmimo jis garbiai švilpavo.
Taip, ten jų buvo kokia pusė tuzino, ką aš pažįstu. Man
Montello, Mass.
ant
savo
čebatų,
—
nei
vieno
lašelio
dažo,
nei
trupučio
— Koks iš tavęs rimbas, Tarnai! — tarė Sukčius,
nenurodo, kad jūsų pažįstamas tenai buvo.
šveistuvo,
po
—
!
Bet
nežiūrėk
taip
navatniai
ant
manęs,
ūmai pertraukęs ilgoką tylą, ir atsikreipęs į Chitlingą. —
— Ar Sikes nebuvo tenai? — užklausė apsirikęs žy F. B. Versocky,
žmogau.
Viskas
savo
laike.
Aš
negaliu
šnekėti
apie
rei

257 So. 33rd st.,
Apie ką jis dabar dūmoja, kaip tau rodos, Fagine?
das.
kalus,
kol
negausiu
ką
išgert
ir
užkąst.
Pajieškok
ką
nors
So. Omaha, Neb.
— Ką aš galiu žinoti, mano brangus? — atsakė žydas
— Non ist wentus (neatrastas), kaip sako advokatai,
ir duok man šiaip taip prikimšti skiltų, pirmą sykį į šias
•
atsigrįžęs ir dumdams dumplėmis. — Gal apie savo nuos
— atsakė mažaš žmogutis, labai gudriai pakratęs galvą.
tris dienas!
Stanislovas J. Šabaa,
tolį, ar apie trumpą pasilsį toj’ vietoj’, iš kurios neseniai
— Ar šį vakarą nieko mano srityje neturite?
Žydas pamojo Sukčiui, kad padėtų ant stalo, ką ras
Box 239, Lewist«o, M<
— Šį vakarą nieko, — atsakė žydas, eidamas šalin.
išėjo, eh? Ha! ha, ar apie tai, mano mielas?
po ranka. Pats atsisėdo prieš vagį ir laukė, kol jis pasi— Suvis ne, — tarė Sukčius, įsikišęs, kada jau Chit
— Ar jus einate pas Šlubius, Fagine? — suriko madrutįs.
Pr. F. Juškeviče,
žgs žmogutis, šaukdamas paskui jį. — Sustok! Man nieko
lingas rengėsi atsakyti. — Ką tu sakai, Charley?
Sprendžiant iš visoko, Toby suvis nesiskubino užves
131 Jackson st.,
— Aš pasakyčiau, — tarė ponaitis Bates pašiepian
nekenks, jei užbėgsiu tenai drauge su tamista!
ti šneką. Išpradžių žydas kantriai tėmijosi į jo veidą, lyg
Lawrence, Mass.
čiai, — kad jis buvo nepaprastai saldus prie Betsey. žiū
Vienok, kada žydas ištolo pamojo ranka, lyg norė
norėdamas iš ten išskaityti kokią nors žinią, bet veltuo.
rėkit, kaip užkaito! O, mano akelės! Koks apsukrus! Ta
damas parodyti, kad šiuo kartu jam parankiau butų eiti
Jis išrodė pailsęs ir suvargęs, bet ant jo veido buvo tas
vienam, ir prie to mažas žmogutis negalėjo taip greit iš Jonas Galeckas,
rnas Chitlingas įsimylėjęs! Oh, Fagine, Fagine, kiek špo
pats saumeilingas išsireiškimas, kaip ir visados; ir iš po
109 So. 3rd st.,
sinerti iš savo k,edės, tai šiuo žygiu Šlubiai buvo paliuosų!
sutrų, neskustų ūsų ir barzdos švietė vis ta pati švpsatis
Brooklyn. N. 7.
suoti nuo pono Lively asmens. Kol jis atsistojo ant kojų,
Visiškai paveiktas žinia, kad p. Chitlingas tapo auka
mitriojo Toby Crackit’o. Paskui jau žydas visa laukimo
saldaus jausmo, Bates atsilošė ant kėdės taip smarkiai,
jau žydas išnyko; taip kad p. Lively bepasekmingai pa
kančia skaitė kiekvieną kąsnį, kurį tasai dėjo į bumą,
kad nustojo lygsvaros ir nusirito ant grindų. Tas atsiti
sistiebęs, kad jį da sykį pamačius, vėl įsiskverbė į savo kė Kun. A. Ežerskis,
vaikščiodamas šen ir ten po stubą neišsakytam karštyje.
kimas vienok nesumažino jo linksmybės, ir jis taip gulėjo
dę; ir linkterėjęs galva vienai poniai iš anos pusės, rimtai
5447 S. Wood st.,
Viskas dovanai. Toby valgė didžiausiu abejingumu, pa
išdrikas, kol nepasibaigė jo kvatojimas. Tada vėl atsisė
Chicago, HZ.
kol jau negalėjo daugiau praryti. Tada išsiuntęs Sukčių ėmėsi už pypkės.
do ant savo vietos ir pradėjo juoktis išnaujo.
Toliaus bus.
— Nenaisvk io. mano mielas. — tarė žvdns nomprl-M laukan, sumaišė džiną su vandejiiu ir rengėsi kalbėti.
CHARLES DICKENS.

Oliveris Twistas.

9

.]

DRAUGAS
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vartojant šiuos vaistus, ku savo brolio, kuris pirmiau
Maisto reikalingumas.
— žuvis. Trečia, giriatės, imti, bet nežinia, kur juos vinizmą arba liuteranizmą,
kad jums bevedant Chorą su siąsti. Petras Šlajus, gyve nereiškia dar, kad “lietuviai Maistas yra vaistu, ant rie susideda iš švaraus rau gyveno Anglijoj, paskiau
dainuota gerai: “Sužadink nęs Sturinerville, Pa., tapo atmetė krikščionystę (!)” ir kurio tu visados gali pasiti dono vyno ir vaistinią žolią. atvažiavo į Canadą. Iš CanaATSAKYMAS) P. A. PO jausmus” ir ištarėte visas užmuštas kasyklose 17 d. vieton jos priėmė protestan kėti. Kaip greitai pačij elitas Visose aptiekose ir pas patį dos persikėlė į Paterson, N.
balses ir pusbalses, tai dar gruodžio 1909 m. Kas žino tizmą (lyg protestantizmas pradės užtektinai priimti išdirbėją. Jos. Triner, 1333- J., jau bus keturi metai at
CIUI.
nebūtą krikščionystė); an maistingo maisto ir jį gerai 1339 So. Ashland avė. Chica gal ir dirbo šilką fabrike;
(Nuo. Red. Šitų atsakymą nereiškia kad ir visi taip iš adresą Petro tėvą, lai atsi
dabar nežinau kur randasi.
tra, prie to visko apsieita be sužlėbčioti jo liga tuojaus iš go, Ilk
dedame tik dėlto, kad paro tartą. Man rodos, (nors ne šaukia į kun. A. Kaupą,
Todėl meldžiu, jei kas apie
jokio mūšio.
nyksta ir jo sveikata greitai
džius, kokiomis polemiko su artistas), kad yra sunku Pittston, Pa.
jį žinotą, ar jis pats, lai pra
Šiaip jau klaidingą infor sugriš. Tokiu budu maistas
mis vargina mus ir muši; aiškiai ištarti ypatingai
neša ant adreso žemiau pa
maciją ir netikslingumą pil- yrą pirmučiausiu dalyku pa
skaitytojus kai-kurie kores šiuos žodžius, (kuriuos tik
•• v-1
••
•
duoto, nes turiu labai svar
na Atrimpas (Patrimpas) sekmingam gydymuisi. Pa
PADĖKA.
sugriebiau, nes teksto netu
rajieskojimai.
pondentai) .
bą reikalą.
padarytas jurią ir vandeniu daryti sveiką apetitą, Trine
Rašydamas koresponden riu) “Tegul Gamta” kur Širdingai tariame ačiū vi dievaičiu, kun. (l’abee) Edge rio American Elixir KartuMr. Vincent Bružinskas,
dainuojama solo, kur yra siems, kurie tik prisidėjo
Reikalingas
ciją iš Waukegan, Ilk, ypač
658 W. Saratoga st.,
Avorth abatu (sic!), Adrijo sis Vynas stovi ant .pirmos
apie priėmimą kunigą: Tu aiškus balsas, o žodžią ne prie pagelbos mums savo pa nas IV numarinta 1878 m. vietos. Jis išvalo organizmą, mokytojas, vyras ar mergi
Baltimore, Md.
mo ir Olšauskio, neturėjau galima buvo užgirsti arba tarnavimais, mieste Wauke- (taip), Rubens buvęs Flemi- sujudina jo veiklumą ir su na, mokyti parapijinėj ŠV.
minties, idant ką nors už- sugriebti, nors jie buvo at gan’e, ypatingai tariame šo (!) tepliorią mokyklos stiprina jį veiklume. Tada Baltramiejaus mokykloje, Aš, Liudvika Spatkauckiutė,
Ir ketvirtas, ačiū Lietuvos Benui, kuris
gaučiau. Ir kiek mano galė kartojami.
viršininku, Beethoven su- kūnas noriai priima užtekti IVaukegan, III. Angliškai pajieškau savo brolio, Kazi
mano
patarimas
p.
Pociui
mums
pagrajino
uždyką,
ję buvo, išpildžiau savo už
kompanavęs “Devynis Sym- nai maisto ir paverčia jį į mokėti daug nereikia, bet miero. Paeina iš Kauno gub.,
nelysti
ne
į
savo
vietą,
pri

taipogi
tariame
ačiū
p.p.
Raduotį. Vienok, susilaukiau
phonus” (?), šv. Povilas į- naują, tvirtą kraują, kas su lietuviškai turi mokėti atsa Jurbarko pav., Katuzą sodž.
silaikant
jusu
paties
išsita
kauskaitėms
ir
Zeleniukei
už
,
kritikos. Gerai: aš ją priim
steigęs (?!) krikščionią baž stiprina kiekvieną dalį kūno. kančiai.
Septvneri metai, kaip aplei
rimo
kas
link
varpo;
ir
an
prisidėjimą
prie
vakaro.
Atsišaukti
šiuo
adresu:
čiau, jei butą teisinga ir at
nyčią; Tomo Akvieniečio Skilvio nemalimas, nerviš
do Pittsburgą ir išvažiavo
sakanti. Deja! Toli nuo tei tras minėk, juk kiekviena Ačiū, taipogi ir kun. M. Kru “Sumina Theologija” (sic!) kumas, galvos skaudėjimas, Rev. M. Krušas,
Elizabetb’an, N. J. Kas apie
sybės! Ne uždyką ir pats rožė su dagiais. Kitą paaiš šui už priėmimą ir išgavimą buvusi ištisus metašimčius skaudėjimas viduriu, žarną
1232
Lincoln
st.,
jį praneš, gaus užmokėti. At
pavelijimo nuo miesto majo
kritikas vartoja rusą patar kinimą neduosim.
Waukegan, III.
autoritizmu (kas tai?). Ga užsikišimas su visais ją ne
sišaukti:
Mikas Stančikietis. ro sulošti teatrą.
lę: — “slišit dzvon, da ne
dynėje tokią okeano leviata malonumais, nepastovus mie
Miss Liud. Spatkauskiutė,
Su augšta pagarba vi
znajet gdie on”, kuri geriau Red. Prierašas. Panašią
ną, kaip “Lusitania” ir k., gas, išblyškimas, netekimas Vincas Bružinskas pajieš424 S. Federal str.
siems prisidėjusiems.
pritinka p. Pociui, negu ginčą daugiau nedėsime.
daryti “Great Eastem” di energijos bus greitai įgauta ko Aleksandro Bružinsko,
Youngstown, Ohio.
man. Meldžiu nepykti.
Lietuviai Katalikai Studen džiausiu sviete laivu truputį
Pirmiausia, pasirodo kri A. A. Pittsburg, Pa. Ne
tai. keista; taip-pat nei šis nei
tikas įlindęs ne į savo vėžes, patikrintą, bet užgauliojantas darosi, pamačius, jog
nes mano korespondencijoje čią žinią nededame. Tamstos
Brooklyn’o tiltas vis dar pa mmnammottmss
buvo minėta kun. Serafinas korespondencija nuėjo į gur Krtika ir Biblijogra- silieka “didžiausiu” tiltu...
iš Chicagos, o ne p. Pocius, bą.
Jeigu patemysi
Iš to visko matyti, jog
Pabrike
fija.
apie kurį aš nieko esu negir
“Žinynas” yra mažos ver
kokį apsireiškimą
dėjęs, kad užsiimtą vertimu F. P. Brooklyn, N. Y. Jei
tės. Naujaijai laidai reikia
Ant
farmu
t
dainą, ypač “Sužadink jaus tamsta esi blaivininku dar iš
- > - r,
Žinynas. Knyga žinią iš pasiieškoti kompetentiško
Geltonumo,
mus”, apie kurią eina kriti Lietuvos, tai susikalbėk su nitologijos, historijos. etno taisytojo.
kasyklose
ka. Antra, matyt, kad p. Po panašiais į save blaivinin grafijos, geografijos, astro J. Korzeniowski. Medici
Kepenų Sunkumo,
cius yra neskaitęs nei mano kais ir įkurk L. B. S. kuope nomijos, aritmetikos, medici nos Daktaras. Komedija
Atsitikimas patiks tave ant farmos, pa
Užkietėjimo,
brike arba kasykloje ir bus priežasčia dau
korespondencijos, nes ten lę. Vietiniai kunigai be abe nos, ir kitą mokslą bei ją ša vienoje veikmėje. Sulietuvi
gelio skaudėjimų, bėdos ir laiko trotos,
aiškiai yra pagirta minėtoji jo jums pritars ir palaikys ką; rinkinys visokią patari
no
Vaidevutis.
Kaina
20c.
Dispensijos ir
jei neturėsi po ranka
Aimanavimai mą apie sveikatą, budus gy
dainelė, o Tamsta išmėtinėji j ūsą darbą.
“Lietuvos”
man už pagyrimą duetą ir laikraščiuose nieko negel dymo, vaistus, įvairią nuro Chicago, III.
Jiegu nustojimo,
spauda. 1911.
kvartetą ir dar būk mano bės. Nedėsime.
dymą amatininkams, ūki
|S) tai atsimink, jog sugrąžįs tau
paties rašyti. Kas rašęs tuos
Teisybę Mylinčiam, Law- ninkam, daržininkams, šeimi
sveikatą
duetus ir kvartetus, tai nei
ninkams
ir
kitiems.
Iš
įvai

rence, Mass. Į Lietuvią Blai
mano, nei tamstos dalykas,
SEVEROS
vininką Sąjungos reikalus riu šaltinią surinko J. Lau
apie tai ne vieta čia spręsti
kis.
Kaina
$1.50,
kaina
ap

“Draugas” neprivalo daug
ir lai būna taip, kaip buvo.
Gyvasties Bahamas.
kišties. Sąjunga juk turi sa darytos $2.00. Chicago, III.
O kaip jie buvo dainuojami,
vąjį organą!.Savuosius nesu “Lietuvos” spauda, 3252 So.
tai ir ne p. Pociaus darbas
75c. už bonką.
pratimus
ir
aiškinkite Halstead st. 1911.
ir negalite nieko sakyti, nei
Greitas sunaudojimas šios gyduolės reiškia didelį
“Žvaigždėje”. Nebus įdėta. Kas tikėtąsi rasti šitoje
negirdėjote iš priežasties sa
kompilacijoje tikras ir pil
ligoniui palengvinimą.
vo nebuvimo. Ir kad buvo P. Virb. ir kitiems aspi nas informacijas apie inte
Patariame taipgi nuo: Reumatizmo, neuralgijos, scidainuotas kvartetas iš trijų rantams į dvasiškijos luo resuojančius jį dalykus, tas
jatikos, nugarkaulio skaudėji
mergaičių ir vieno vyro, tai mą. Jausdami pašaukimą į skaudžiai apsigautą. Pav.,
mo, išsisukimo, raumenų skau
kenčiąs
ir reikia atsiminti patarlę, kunigus, nesikreipkite į surašyti yra didieji mūšiai
dėjimo, štyvumo, traukimo,
kad trūkstant žuvą ir vėžys “Draugo” redakciją, bet ei istorijoje. Čia turėjo buti pa
aptinimo ir nuo visokių vidu
Kosuli,
rinių negalavimų.
kite pas savąjį kleboną. Se minėti mūšiai, turėjusieji
Skaitykite ką kiti mano apie jį.
Užkimimą,
nesnieji bemoksliai aspiran svarbią įtekmę į žmonijos is
toriją.
Tečiau
surašė
neran

lai visai išmeta iš galvos
50 eefitų bonka.
Saugokitės peilio ir tai
Astmą,
dame
tokią
svarbią
mušią,
kunigybę.
kaip ties Lepanto 1572 m.,
“Severos Aliejus Gothardo daug pagelbėjo mano
pavojingos operacijos.
Konlušą
Lastauskui, L. Brastos ties Viena 1683 m., ties Ge- J. F. GILUS
atsitikime, taipogi gelbėjo ir keliems mano draugams
Pijonkai,
Lewistoniečiui. ttysburgu 1863 m., ties Samusų pabrike’’. — Geo. Mortus, Kipling, O.
Gerkles skaudėjimą,
Gydome Rupturą Bus
Musą
Tautietis.
kitame numeryje.
dova 1866 m., ties Sedanu
“Jeigu nebūtumėm laikę Severos Aliejaus Go
tegul ima
GREITAI, NEPAVOJINGAI IR ANT
thardo
ant musų farmos tai būtumėm padauginę sau
1870
m.,
ties
Mukdenu
ir
ties
Visą lietuvią priedermė
Barborai ir Jurgiui Šla
VISADOS PAS VYRUS, MOTERIS
skaudėjimų, laiko trotos ir iškaščių”. M. Votruba,
IR VAIKUS.
jams. Jusą sunaus, Petro, Tsušima 1905 m. Į mušią tar balsuoti už jį per nominaciją
Ilay
Springs, Neb.
SEVEROS
mirimo metrikus lengva iš- pą nežinia kokiems galams 30 d. rugsėjo 1911 m. Jeigu
“
Laikau
Severos
Aliejų
Gothardo
už
geriausią
gy

įsprausta žinia, buk 1563 m męs nepalaikysime savąją,
duolę Kasėjams, kadangi jie tankiai apserga reuma-^
Balsama Plaučiams
lietuviai “atmetė krikščio tai niekad neturėsime nie
tizmu ir kiekvieną gali patikti nelaimė kožną valan
Tikras Lietuviškas Agentas. nystę, (sic!!) priėmė protes
ko gero ir politikoje visados
Kaina 25c. ir 50c.
dą“. B. Ilribar, Vick Haven, Pa.
tantizmą, kiti vėl stabmel lietuviai bus pažeminti. Tai
džiais tapo”. Viena, faktas, gi už savuosius, už tautie
Severos Vaistus gausite kaimyniškoje aptiekoje. Pasakyk vaistininkui norįs Severos ir
jog 16-me šimtmetyje dalis čius!
neimk kitokių. Musų Vaistai apžiūrėti lietuviškai spaudintais patarimais.
Lietuvos ponijos priėmė kal-

Redakcijos Atsakymai.

SEVEROS
ALIEJUS
GOTHARDO

Ant Šerifo

Kas skundžiasi

Patarsmai uždyką; rašyk pas mus.

Nereikia diržo,
Užtikriname pilną išgydymą ruptu
ros (abiejų lyčių) pas senus ir jaunus,
o net ir užsisenėjusios, be peilio pagel
tos.
Daktaro O’Malley naujas gydymo
būdas yra visai nepavojingas.
Be
skaudėjimo, be operacijos, be pertrau '
kimo darbo.
Po išgydymui nereika ,
laujate nešioti diržą.
Užganėdinimas gvarantuotas.
Padėkavončs ir paliudijimai išgydy
tų ligonių.
Skaitykite padėkavonę žemiaus.

Malonus viengenčiai lietuviai ir lie
tuvaitės I Jei norit turėt lengvą ir lai
mingą kelionę į seną tėvynę Lietuvą ir
nenori buti nuskriaustu
atvažiavęs
Nevv Yorkan, tai kreipkis tiesiog pas
O. Bartašių. Jis visiems žinomas geras
žmogus, užlaiko du ofisu: vieną Bos
tone, antrą Nevv Yorke.
Parduoda
laivakortes į visas pasaulio dalis ant
drūčiausių ir greičiausių laivų ir už
pigiausias kainas. Siunčiame pinigus ir
išmainome ant amerikoniškų. Parūpi
name gubernskus pašportus iš Konsulio. I’arsamdome keleiviams kambarius
dėl nakvynės ir suteikiame kiekvienam
visokias svarbias žinias uždyką.

GEO. BARTASIUS,
Formanas Pennsylvanijos gelžkelio taip kalba j sergančiuosius:
Pirm dešimts metų gavau rup
turą nupuldamas. Išleidau šimtus
dolerių, vartojau visokius diržus
be pasekmės, bet kuomet pamėgi
nau Dr. O’Malley metodą, visai
išsigydžiau.
Pirmutinis mano at
silankymas pas daktarą O’Malley
daug palengvino.
John W. Bonsum, Bervvick, Pa.
foreman Penu. R. R.
(Selingsgrove Div.).

Ateikite arba parašykite reikalauda
mi knygos su mano budu rupturos gy
dymo. Atsiųskite markę.

rii-

ai ov

n’Moli

OV

Agentas,
261 W. Broadway, So. Bostoa, Mass
558 Broome str., New York City.

“Look Out! You’d bettęr
take care of ’Yburself

Turime atspaudę šv. Ro
žančiaus tajemnyčias. Pen
hiolika tajemnyčią kainuo
ja 10 centu. Kalbantieji re
žančią tepasirupina parsi
L__ t-Al

_____

IOWS

D r. Richter io

PAIN-EXPELLERI
sulyg to, kaip yra nurodyta ant pake
lių; 25c. ir 50c. už bonką. Sergėkis
pamėgdžiojimų ir klastavimų, žiūrėk
tik kad butų Inkaras ir mūsų vardas.
P. AD. RICHTER A CO.. 3IS P««rl St.. Nevv York.
Rlebtar'io Pili** rr» gero* nno viduriu
sukietėjimo 25c. Ir 50c.

■A

_______ . ______

Pasinaudokite!

W. F. Severą Co.

Galvos skaridėjimas, gerkles sope,
skaudėjimai krūtinėje, šonuose, pabrinkę
muskulai ar kitoki slogų ženklai neineis
sunkų padėjimą jeigu vartosi

CEOAR RAPiOS

REKOMENDUOJAME MU8Ų NAUJĄ AUKSINĮ 23
AKMENŲ GELŽKELIO LAIKRODALĮ.
Auksiniai, paauksuoti ir kitoki su 23
akmenimis, parduosime 10,000 vadina
mų “Aceuratua” laikrodėlių tiktai už
$f>.75 žėdną. Tie gražus laikrodėliai
puikiai išrėžyti, duheltavi lukštai, ge
rai laiką rodanti, labfausiai keliauninką
naudojami, kurie turi daboti laiką, mo
teriški ir vyriški, gvarantuotl ant 20
metų. Tikrai gražus laikrodėliai, ne
gėda bus net draugams tok) parodyti.
J«*
—----* •— gerą dr.iegorėlj,
................. tai
.leigu
nori* turėti

1 H’k
I

5‘<

Į

TIKĖK mums, kuomet męs sakome
Jums iš gilumos širdies už jusu pa
drąsinimą, pripažinimą ir palaikima
atidarant musu “Waiku Sztora.”
Argi kainos nebutu tikrai stbuklingos?
Ar matei žmonių minias?
“Louis”

ROSENTHAL,

“The Irs”

.

DRAUGAS

8

Jus
galite padaryti blogi} sveika
tą gdra, ir gerą sveikatą
geresne imdami vyninį stik
lelį
/'

Stegmaier’o

Vienatinis Lietuvis Iždirbejas

BANK.

visokiu ženklu,
draugystėm, o y-1

Kapitalas su perviršiu
$165.000.00.

patingai: jįokardu ;
guzikučiu metaliavu, anameliotu
ir padengtu celluloid’u, šarpu, vė
liavų ir Karunu.

Šitoji Banka prižiūrama
Suvienytąją Valstiją val
u»MUOYSTfc
vardo
džios. Moka 3 nuošimčius
S- JuACC Ftfincifc
wtr. i
Man pavestu* dar
• •>03. A,
nuo sudėtą pinigą. Galima
bus atlieku artis
susišnekėti lietuviškai.
tiškai.
G. N. Postlethwaite,
M. A. Norkūnas
iždininkas.
162 PROSFECT ST„ LAWRENCE, MASS.
Mandagus patarnavimas.

Extrakto
prieš valgius ir einant gultu.
Jis sutaisys visą organiz
mą į labai trumpą laiką.
Šiandien bandyk jį. Jei jusą
vaistininkas neturi jo, pa
reikalauk jo nuo mus.

Gryno maisto ženklas ant
kiekvienos bon kūtės.

STE6MA1ER BREffINfi CO.
Wilkes-Barre, Pa.
Naujas telefonas 977
Bell telefonas 422

“Draugas”
314 E. Market st.
Wilkes-Barre, Pa.

Mahanoy City, Pa.

ti

Malt

Šiuomi pranešame visiems,
jog męs atspaudėme išnaujo
Trumpą Katekizmą,
taigi kurie pirmiau reika
lavote, tai dabar galėsite
gauti.
10 centą egzemplioris.

^or**“Iws» Merchants
Banking
Trust
Company,

Plymouth
National
*

Turi Kapitolo su nuošim
čiais

$190.000.00.

Office New Telephone 37.
Residence 1100.

Sudėtu pinigu

$700.000.00.
Męs vedame visokį lega
lišk-ą biznį.
F/rs/ National Bank
Musą bankoje galima
Geriausias Lietuvys
PUBLIC SQUARE
susikalbėti: lietuviškai,
Wilkes-Barre, Pa.
lenkiškai, vokiškai ir
FOTOGRAFISTAS,
$ angliškai.
UNITED STATES PEPOSITARY
JOHN J. MEYER,
Naujas Telefonas 1070—R.
20 E. Market st., WUkes-Barre, Pa.
Kasininkas.
KAPITOLAS $375,000,00
Perviršis ir nepa
dalyta nauda
490,000,00 Kurią skaitytoją prenu
Kas reikalauja
merata pasibaigusi, tiems
Už sudėtus pinigus moka 3-čią
šis numeris bus paskutinis. |
(krajavų)
škaplierių
Panos Šv. ir Šv. Traicės, gali gau
nuošimti.
Siunčiant pinigus, čekius, ti pas mus visada. Męs išdirbame
WM. S. Mc. LEAN, President,
arba “Money Order”, siąs- ir reikalaujantiems pasiunčiam
FRANCIS DOUGLAS, Cashier.
porą ant pažiūros.
kite ant adreso:
Mrs. A. Smailienė,
“DRAUGAS”,
2737 E. Pacific St.,
314 East Market St.,
Philadelphia, Pa.
Wilkes-Barre, Pa.

Juozas Szukis,

įgiSia •Siaraaiaia-

Lietuviu Advokatas.

Bell Telephone, Dickinson 3757 w

Ignotas Stąnkus
tikras daktaras-lietuvis Philadelphijoi
ir klyniką
su laboratorija Philadelphi
jos mieste. Tarno pačiame
name įrengė savo locną ap
tiekę, kurioje randasi naujo
išradimo geriausi vaistai

PASARGA: Mano ligon
butyje ir klinikoj turiu po
savo priežiūra svetimtaučiu
daktarus specijalistus pagel
bai prie operaciją ir pavo
jingą ligą. Pas mane visi li
goniai išsigydo ir pasilieka
sveiki. Vaistus siunčiu ir į
kitus šteitus ir į visas šalis.

lonas S. Lopatto
47-48-49 Bennett Building,

Wilkes-Barę, Pa.
Norintieji pasiskolinti pinigu
ant pirmo mortgage, arba pirkti
namus lai kreipiasi.

First National
BANK,
PLYMOUTH,

PA.

Gydau Visokias Ligas.
i Su sena ir nauja metodą su
| chemiškais ir medicinos gy
duolėmis, su vandeniu (hy- x.
,
.
, . „
Idrotherapy), kraujo skysti- Sltas paveikslas parodo, kaip D r. Ig.
mu (serotherapy), su moks-J Stankus su pagelba elektros šviesos
lu psychologijos(psychothe- j (X—ray) permato visą žmogaus kūną
rapy), kaip tai žodžiais, nu-Jįr atrauda pavojingas ligas,
rodymu, atkreipimu atydosj
ir tt. Gydau su elektra (electrotherapy), X—ray (šviesa, permatanti visę kū
ną žmogaus), greita elektra (hyfreąuency) Galvana elektra, Paradejaus elek-'
’tra ir kitomis suvienytomis elektromis. Darydamas operacijas išgydau viso’kias organiškas ligas, kurią negalima išgydyti vaistais ir kitais prietaisais,

Turiu įsitaisęs savo locnas elktra gydymo mašinas.

UŽDĖTA 1864.

KAPITOLAS
PERVIRŠIS

$100.000.00.
$250.000.00

Didžiausia ir saugiausia
Banka mieste.
Moka 3 nuošimčius nuo
sudėtą joje pinigą.

Visi sreganti kreipkitės prie daktaro STANKAUS asabiškai arba laišku, o
; busite užganėdinti nes jis gydo pasėkmingiausiai visokes ligas ir daro visoįkes 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
1220 So. Broad St.,

Philadelphia, Pa.

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

a BlSaŠiaSSSrSMSsKftŠ »

IThe BENEFICIAL SAVINGS FUND SOCIETY

1200 ir 1202 CHESTNUT STREET,
PHILADELPHIA, PA.

M

Nuošimtis 3.65 metams.

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

Seniausia Lietuviška Banka Scrantone
ir Visoje Aplinkinėje.
Agentūra Laivakorčių ant Geriausią
Uniją.

Savininkas ir Fabrikantas Geriausią
“LIETUVIŠKŲ-LENKIŠKŲ VAISTŲ.”

Uždėta 20 dieną Balandžio 1853 metuose.

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

Union Ticket Agency.

ALBERT G. GROBLEVVSKI,

VAIZDELIAI VARDU

Siunčia pinigus kas dien in visas da
lis svieto; taip-gi perka ir išmaino vi
sokius pinigus. Išdirba visokius doku
mentus Amerikos ir Lietuvos teismuose.
Ofisas atidarytas kas dien nuo 8-tos
ryto iki 9-tos vai. vak.
Nedėlioję: nuo lOtos iš ryto iki 5-tai
valandai vakare.

MĖŠLUNGIO

GERIAUSIA
GYDUOLĖ:
NUO
STRĖNŲ SKAU
DĖJIMO, DEGI
MO KRUTINĖJĘ,
GALVOS SKAU
DĖJIMO,
KATAROS,
UŽSISALDYMO,
NEURALGIJOS;
NUO
GERKLĖS
SKAUDĖJIMO,

IŠĘJO IŠ SPAUDOS DAILUS SCENIŠKI

SKAUSMO KRU
TINĖJĘ NUO

„Degtine” ir „Ktanute.“

ii

PATRŪKIMO
AZMA ARBA

DUSULIO
STYVUMO

Adolf Blau,

SPRANDO

Uniom Ticket Ageiracy,

KAINUOJA PO 10 CENTU.

/ė

Galima gauti

„Draugo’ Spaustuvėje.

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

SKAUDĖJIMO
ŠONUOSE

RANKŲ IR

KOJŲ.

Ypatingos Gyduolės.
S58

Lietuviškųjų Šv. Kazimero

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

Jeigu sergate užsisėnėjusiomis ligomis nuo kurią 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 nesigėdyki ir nebijok, rašyk tei
sybę, o mielai suteiksiu rodą ir prisiąsiu 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 gerą agentą kiekviename dideliame mieste ir ją aplinkinėse.
Agentai nuo Lietuviškai-Lenkišką gyduolią gali uždirbti nuo 50
dol. iki 150 dol. ant mėnesio. Uždarbį duodame knogeriausią. Taigi
rašykite'reikalaudami agentūros. Kiekvienas lietuviškas štornikas
teipgi privalėtą užlaikyti viąada musą puikias Lietuviškas gyduoles
savo štoruose ant pardavimo, kad musą tautiečiai reikalaudami ga
lėtą pas kiekvieną nusipirkti ir nereikalautą išduoti pinigus dova
na kokiems nors apgavikams tose aplinkėse. Stornykai, rašykite
pareikalaudami gyduolią, nes geras uždarbys ir parduokite musą
tyras Lietuviškas gyduoles, kuriąs męs^jvarantuojame.
Rašykite
po antrašu:

FABIOLE,

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

Vysai Dykai Del Viru

Elius, Alus ir porteris.

Wilkes-Barre
Deposit & Savings

Atkreipkite savo atidą in produktą, Jūsų tautiečio iš
dirbamą. Sandėliai Buttonwood, Wilkes-Barre ir
Nauticoke, o bravoras Danvillėj.

BANK,

Emll Malinauskas, Manageris Ir Prezidentas

71 PUBLIC SQUARE,

Abu telefonai.

WILKES-BARRE, PA.

C

SECOND WARD HOTEL
Frank Burba Savininkas.

Ta knvga yra stebuklinga ir aiuata yra tyk dėl vyru.
Knyga ta praatais, aupraataia žodziaia pasaka kaip gal
atgauti vyriškumą, iaigyditi nuo uznuodijima krauja
arbasypili.nnbicgima sicklos, patrotitu atypribe, pučkua
Ir kitus išmletimua,
negromulavima,
patrotitu
atypribe, pylva, kiapenu, inkstu ir pūsles ligas, rumati’.ma, gonorrhoea arba triperi, naujai Įgautas lygas.
strictura ir vysas vyra lyges, gal būti išgidomaa sava
namuse privatiškai, slapta ir labai pygiai.
tt
Ta, dykai igauta knyga, paaakia juma kodėl jua
kentat Ir kaip galėt galutinaj iaigyditi. Knyga ta yra
krautuvė žinios, katros ture žinoti-kožnaa vedei arba
nevedea vyras. Ta knyga yra paraJUta par Daktara,
katras atvydavę Ilgo lajka tyrlnejmu tu, specijaliskn
lygu. Temvkit, jog ta knyga yra siustą v»«*i dykai,
užmokam už pačto, ing uŽpcCetita konverta. Nesiusk
nekokia piningu, tyk parašik sava varda, ir adresą ant
žemiaus paduotu kuponn, katrų siusk murai šendena.
DYKAJ GAUTOS KNYGAS KUPONAS.
DR. JOS. LISTCR A CO , L 105 22 Ftfth Atcmm. Olos.:
Godotinas Tamt.ta: i’.igsl Tsmintna prltadlejma, ai norlePJso

jogTamiitaprislustum.l man Tysai dykai TŽna juau kaygadsl Tyru.

. z

Pinrifls klesos karietos
ir arkliai parsamdymui ir
grabinio ofisas prie Russell
^gatvės. _______
Edvvarsdsville. Pa.
Naujas telefoaaa 8041.
Bell telefonas 9294-R.

K'tWH

iri >TH;>rirtf'Wirttr:<Tt;xnrHW’iUHWinRIHTėXraW!H!

HEIGHTS DEPOSIT BANK
Kampas E. Market ir Hancock Sta.

Wll_KES-BARRE. PA.

$450.000
$2.625.000

i i

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

L. RAUCHUT
ir

Uniformų

visokiu reikalingu

daiktu draugijoms ir
nrkiestroms,
uždėta
1887 m. Dirbame teip
gi vėliavas, Rukardas,

Moka 3-čią nuošimtį nuo sudėtą pinigą ir ima pini
gus ant sučėdyjimo nuo dolerio ir augščiau.
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SPAUSTUVE

Joje pinigą.

arnotus, kapas ir t. t.
i

!---------------

1

$fto.ooo

Dirbtuve

Vardas.
Adresas;....................................... .................. Rinitas.

Kapitolas
Perviršis
Depozitai

DRAUGO”

Moka 3-čią nuošimtį nno sudėtą

Geriausi Importuoti ir naminiai
Vynai, Likieriai, Alus, Cigarai ir
t.t.
454—456 MAIN ST.

«»(IUBkBIWHW W«lKi:W

So.

Kun. A. Staniukyną,
WoodSt.,
CHICAGO, ILL.

Grynas

TIKRAS LENK1SZKAS LAGER.,

50,000
KNYGŲ

4557

•

Reikalaukite
ti kataliogu.

ilistruo-

NAUJAUSIA, DIDŽIAUSIA IR GE-

rz RIAUSIA GREITAI ATLIEKA r
ĮVAIRIŲ ĮVAIRIAUSIUS DARBUS

SPAUDINA
PIGIAI
UŽKVIETIMUS IR KITOKIUS DARBUS
■I ............ ■ ■
■ — ■ f. ■■
I ■■ ■
KONSTITUCIJAS, PLAKATUS, TIKIETUS,
RAIDES STATOMOS DIDELE-NAUJAUSIOJO PATENTO-MAŠINA “LIN0TYPE”
ADRESUOKITE .

<< n

d

o

IR

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

Mother Superior,

<<<•«-

' * H

■'

BIBLIJA

-NAUJA KNYGA-

Adresas:

Chicago, III.

„Naminis Vaiku
Auklėjimas“

“Katekizmas Apie
Alkoholiu.”

'

REV. S. PAUTIENIUS,
Mahanoy City, Pa.

6700 Rocktoell St.,

H

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

Kaštuoja $2.15 persi untmui.

■

PO VARDU

Kaina $1.00.

Reikale meldžiama kreipties prie Motinos
Perdėtinės šiuo antrašu:

ST. CASIMIR’S SEMINARY,

'r*

įmautiems daugiau kaip vieną egzempliorią, nuleidžiamas didelis nuo
šimtis.
Gaunama pas:

Honover Bretving
b Co.

JSR
A*

PIRKITE LABAI NAUDINGAS KNYGUTES

garsi kardinolo Wisemano apysaka.
Vertė VYTAUTAS.

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

r*
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