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Metai III.
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vienas iš musų gėjai pagal Katalikiškos Žinios. buvo jau paduotas. Užtai lauką išmatuos į kolionijas. jas, dabar yra labai doras ir besimaudydamas Nemune
votų apie dvi, nepaprastai
nubausta kleboną šimtu Darbuojasi 3 matininkai; sąžiningas žmogus p. T. Ja prigėrė. Jis tarnavo matrosu
Penkioliktoji
svarbi teisybi: apie mirties
rublių, o kitus 19 žmonių po kiekvienam reikia duoti 15 kaitis, gyvenęs pirm Rusijo pas vieną botiniuką ir su
tikrumą ir josios laiko netik Popiežiaus brolis Ryme. 10 rublių.
Nedelia po
darbininkų. Taigi tasai da je, vien dėl to pargrįžęs į vandeniumi buvo gerai ap
rumą. Šitai jaunas vyras,
lykas labai vargina ūkinin Lietuvą, kad darbuoties bro- sipratęs, bet tuo žygiu per
Sekminių. našlės motinos viltis, pačio Pradžioje rugsėjo mėne Kunigų permainos. Kun. kus, kuriems šiaip jau dar iams lietuviams. Suimta daug drąsiai pasielgė ir mir
je savo stiprybėje, kaip gėlė sio atvažiavo Ryman popie Z. Daukša, Remygalos kam. bymetyje darbininkai bran virtai atitaisymo darbas. tį rado.
mirties pakirsta, — sustiręs žiaus Pijaus X-to brolis An ir kun. St. Rozumas, Tryš gus, be to ir tų negalima gau Manufaktūra jau po truputį Rūbų siuvėjas A. N. beLekcija. — Gal. V. 25, VI, lavonas; pamąstykime: kuo gelo Sarto, drauge atsivež- kių kam., parkelti vienas ki ti; per tai ūkės darbai eina pardavinėjama, ir žadamas kirsdamas rugius pabirto
10. — Broliai: Jei dvasia gy mi jis buvo ir męs busime. damas savo sūnėną. Sako to vieton.
atidaryti audeklų skyrius į rišėjai O. M. koją; nelaimin
nelaiku.
vename, dvasia ir vaikščio Iš kasdieninio prityrimo ma, popiežiaus brolis Sarto
Matavimo darbas eina vietą alkoholio. Žadama par- gąją tuojaus atvežta Jurbar
kime. Nesidarvkime norin žinome, kad paskirta yra aplankė Rymą iš priežas Vilnius. Kunigų permai sparčiai, taigi gal tikėties, iviesti mergaitė prie kasos, ko ligonbutin; po kelių die
nos. Kun. Juo. Fordon pa
čiais tuščios garbės, vieni ki žmogui vieną sykį mirt. Ne ties Pijaus X-to sunkios li
jog kitais metais pasvalie mokanti vesti buchalteriją. nų pasimirė; nabaštniukei
tus kabinėdami, vieni ki gal žmogus tos ištarmės at gos, kad gauti nuo Jo palai skirtas į Vaką, kun. Ant. Sa- čiai gyvens jau vienasėdijo- Yra vandeninis ant upės buvo pakirsta gįsla ir ne
tiems pavydėdami. O jei žmo mainyti. Ji apima visus Ado minimą, nors popiežius Pi latinskis į Brzozovą, kun. se.
Šventosios malūnas valstie kaip nepavyko sustabdyti
gus butų atrastas kokiame mo vaikus. Nors ištvirkėliai, jus X-tas dabar . jau visai Fel. Drozdovskis Surviliškio
klebonas kam. prie bernadi- Pasvalio apylinkėje žmo čio Vilnonio. Klojasi malū kraujo tekėjimo. Rugių kir
nusidėjime, jus, kurie esate eretikai, bedieviai išjuokia sveikas.
nėm pradėjo sirgti viduriais. nui nekaip, nors apylinkės tėjams ir rišėjoms reikia bū
dvasiški, tokį pamokykite tikėjimą, jo išsižada, min Angelo Sarto yra 2 metais nų bažnyčios Vilniuje, kun.
Jankianiec į Surviliškį kle Viename sdožiuje per 2 sa- žmonės labai patenkinti jo ti atsargiems; čia tankiai
romumo dvasioje, daboda džioja Dievo ir Bažnyčios senesnis už savo brolį, da
vaiti palaidota 5 žmonės. sąžiningu darbu. Sunkią atsitinka nelaimės, ypač jei
mas pats save, idant ir tu ne prisakymus, bet tur ir jie bartinį popiežių Pijų X-tą, bonu, kun. R. Geląžunas į
Nuo viduri palaidimo sunku konkurenciją tur vesti su kirtėjai dalgio nesuvaldo.
butum gundytas. Nešiokite pripažinti tą teisybę, kad, ir gyvena savo gimtiniame Vasiliškį kam., kun. Fel.
Jau trečia diena dega ku
musų žmones gydyti, nes jie žydais ir vienu lenkponiu,
viens kito naštas, o taip iš- paskirta yra žmogui sykį kaimelyje Grazie, netoli Kačmarek į Svirę kam., kun.
buk čia nevieta esanti ma nigaikščio Vasilčikovo gi
P. Kraujalis iš Trakų kle nesisaugoja su valgiais.
pildvšTte Kristaus įstatymą. mirt. Ateis valanda, kurioje Mantua.
lūnui.
Miestelis labai žydais rios; nudegė dideli miškų
Nes jeigu žmogus mano, kad sudiev’ pasakysime svietui, Priėmimas pas prezidentą. bonu šv. Mykalojaus bažny Naujadvaris (Pan. ap.). apgyventas, tai jei ką nors plotai. Pagiriais gyvenan
čios Vilniuje. Naujai pa
jis yra kuo norints, kuomet kuomet nuleis į žemę musų
Giedrys į Liepos 25 d. Nurkunuose po valstietis pajudėjo, tai ir tiems žmonėms grasina di
Šiaurinės Amerikos Su švęsti kunigai:
jisai nėra nieku, pats save kunus, kirminams maistui,
gedulingų pamaldų tapo pa gvoltas pasikėlė. Panašiai delis pavojus, nes lengvai
-apgauna. O kiekvienas te o musų dūšios gaus užmokės vienytų Valstijų preziden Švenčionis kam., Niedroš- laidotas a. a. Kazakauskas, šis maluninkas nuolat po gali su pelenais supleškėti
gul savo darbą ištiria, o taip nį teisiųjų ar bausmę nela tas Taftas priėmė pas savęs lauskis į Gardiną prie ber- vienas iš žymesniųjų vieti teismus tąsomas.
visos jų triobos ir turtai.
apsilankiusias seseris vie nadinų bažnyčios. Kun. Sta
f
tiktai pats savyje turės gar bųjų.
nių
dvarininkų.
Labai
sanReikėtų
valstiečiams
šį
siūnas
perkeltas
prie
šv.
Jo

nuoles,
iš
viso
300,
iš
25
vie

bę; o ne kitame. Nes kiek Dieve, ar-gi tai galima
žiningai vedė teismą, kaipo malūną palaikyti, kad jis ne Eržvilkas (Res. aps.). Šį
kūbo
bažnyčios
Vilniuje,
V.
nuolijų,
užsiimančias
vaikų
vienas nešios savo naštą. O yra, kad žmonės nepamąstyšios apylinkės žemiečių vir kliūtų į rankas svetimtau met taip pas mus išdžiuvo,
Sarosiek
į
Goniandzą
kam.,
mokinimu.
Dabartinis
prezikad žemė net suplyšęj o. Ma
tegul duoda tas, kursai yra tų apie mirtį! Kad jie piktašininkas. Buvo labai dievo- čių.
kun.
Lipinskis
į
Snchovolę
,
.
,
v
.
a
dentas
Taftas
nors
nekatali_
_
mokinamas žodžiu, tam, kur darnurtv, užmiršdami,^nlk«
bąinoingas. Tos žinios auto Plateliai. Pradeda svies-į žai kur šuliniuose bėra van
dens. Galvijai trokšta iš sto
sai jį mokina, iš visokio tur esą ir, dulk? pavirs,,!
prielankus. Tą savo prielan- mą kam., kun. Pr. Piotrovič riui savo ausimis teko gir ties ir sdsiprasti ir musų jau kosi vandens.
Žolė, saulės.
to. Neklyskite: Dievas nesi Mirtis pabaigs beturčių
dėti, kaip nabaštninkas per nimas. Jau kratos nuo pikto
Kobriną
kam.,
kun.
St.
kurną
parodė
tvarkydamas
duos iš savęs juokties. Nes vargą. Ji nedaro skyriaus
noveną į Dvasią šventąją papročio vartoti degtinę ir nudeginta, nuvyto. Kur tikt
Ščėmirskis
į
Visų
Šventų
Katalikų
Bažnyčios
reikalus
ką žmogus pasės, tą ir piaus. tarp augšto ir žemo, tarp
giedojo tam tikrą giesmę. kitus Svaiginančius gėrimus. neatsargiai kas metė degtu
bažnyčią
Vilniuje
kam.,
kn.
Filipynų
salose,
kada
josios
Nes kas sėja ant savo turčiaus ir beturčio, laimin
Jis pasirūpino apie įkūrimą. Šventadieniais vis mažiau ir ką ar popierosą, tenai tuoj
Žienkevičius
į
ChčrošAnt.
liko
prijungtos
prie
Ameri

kūno, iš kūno ir piaus page go ir nelaimingo; jai visi ly
Paįstryje filijos, ištaisė Nur mažiau tesigirdi žydų nu ir dega. Dega pas mus labai
čą
kam.,
kun.
F.
^čerbickis
dimą: o kas sėja ant dvasios, gus: kiekvienam yra pa- kos.
konų koplyčią ir čia padėjo skurdusiose triobelėse gėro miškai. Dega iždo miškai ir
į
Brestą
kam.,
kun.
kan.
iš dvasios ir piaus amžink skvrta sykį mirt.
Darbininkų sąjunga.
savo kaulus. Gaila tokio žmo vų dainos ir riksmai. Kai- dvarų. Užsidegus miškui p.
Mokrzeckis
į
Ščučiną
klebo

Chruščiovo, pareikalavo jis
gyvenimą. O gerai daryda Nors mirties tikrumas yra Atliktame Moguncijos ka
gaus.
kada ir visai ramu esti! Lie pagelbos. Ispraunipkas at
nu.
mi, nenustokime: nes savo neužginamas, tečiau mirties talikų susivažiavime (Vo
pos 24 d. Platelių apylinkėje siuntė jam 12 sargybinių.
“Vien.”
Anykščiai. Laukai labai
laike piausime nenustodami. valanda yra labai netikra. kietijoj) sudaryta darbinin
buvo įrengtas vakarėlis, ku Šitie atvykę gesino patįs ir
kalnuoti, lytaus nėra, viskas
Todėl, kolei turime laiką, ge Nežinome, ar ji ateis žiemą kų sąjunga, prie kurios pri
riame jaunimas gražiai pa varinėjo žmones vandens
išdžiuvę,
nepasidžiaugs
rai darykime visiems, o dau ar vasarą, dieną ar naktį, sidėjo katalikų darbininkų
silinksmino visokiais žaidi vežti ir gesyti. Tuo-tarpu p.
anykštiečiai šįmet laukų ir
giausiai tikėjimo naminin- jaunume ar senatvėje, iš draugijos rytinės, pietinės ir
mais ir dainomis. Bažnytinis Chruščiovo darbininkai ra
daržų derliu, nes visai men
kams.
karštligės ar kardo, staiga vakarinės Vokietijos dalių.
choras gražiai dainavo skar miai sau veža dvaro rugius.
kas. Bažnyčia nauja, puiki,
ar pamaži. Tas viskas ne Iš viso dabar Vokietijoj yra
džias dainas. Butų labai pa
Evangelija. — Luk. VIT, tikra. Tankiai girdime apie trįs tūkstančiai 291 katalikų Vilnius. Javų užderėjimas mūrinė. Žmoneliai labai mai girtina, kad musų jaunimas O žmonės metę savo darbą
11—16. — Anuomet ėjo Jė sveikus žmones urnai susir- darbininkų draugija ir ke palei valdžios surinktas ži dingi. Tik jau giedojimas tai ir toliaus savo pasilinksmi- gavo gesyti pono mišką. Ge
zus miestan, kursai vadinasi gusius-ir mirusius. Apie ki turi šimtai trisdešimts pen nias 22 liepos taip išrodė: visai naujai jų bažnyčiai mams taisytų tokiuos pat rai dar, kad isprauninko pagelbininkas atvykęs pats
Giesmininkų
Naim, ir ėjo su juo jo mo tus, kurie susirgę, parsikvie ki tūkstančiai 749 sąnariai. Vilniaus paviete žieminiai netinkantis.
vakarėlius su dainomis ir suprato dalyką ir perstojo
balsai nepaprastai lengvus
kintiniai ir apsti minia. O tė gydytoją, girdėjo nuo jo
žaidimais. Visiems per tai žmonės varyti prie gesini
kviečiai ir rugiai užtektinai
kad prisiartino prie miesto užtikrinimą, kad nėr pavo Tai vokiečių paslankumas. geri, taippat miežiai ir avi ir skardus, bet patsai giedo sveika ir malonu.
mo.
-G’C'
vartų, šit išnešė numirėlį, jaus, priėmė vaistus, bet tie
Viename vokiškame mies žos. Trakų paviete žieminiai jimas taip nesutvarkytas,
vienatinį jo motinos sūnų, o nepagelbėjo ir mirė. Ar ne telyje Veri buvo apvaikščio kviečiai, rugiai ir avižos už kad pradėjus mišias giedoti, Telšiai (Kauno gub.). Ne Skapiškis (Ežer. ap.). Lie
šitoji buvo našlė; ir didi galima tokios mirties staiga jama iškilmė apvainikavi tektinai geros, miežiai men tai nors ir prašyk, kad nu perseniai atvažiavo p. Avi pos 30 d. pradėjo veikti p.
miesto minia ėjo su ja.Kurią pavadinti? Neįkalbinėkime mas šv. Panelės paveikslo, ki. Švenčionių paviete avi stotų. Pirmiaus butą choro, žonis gimnazijos mokytojus; Ganevičiaus įtaisytas gari
pamatęs Viešpats pasigailė sau, kad jaunumas, sveika nuo pustrečio šimto metų žos, miežiai ir žieminiai kvie bet vienos už vyrų išėjo, ki jis išguldinės lotynų ir lietu nis malūnas. Malūną pasta
jo jos ir tarė jai: Neverk! Ir ta, pajiega mus apgins nuo garsaus stebuklais. Ton iš- čiai užtektinai geri, rugiai ir tos į Ameriką pašliaužė, tai vių kalbas. P. Avižonis yra tyta pačiame miestelyje.
taip ir išnykęs choras.
dar jaunas filologas, šįmet
prisiartino ir palytėjo norus mirties. Nežinome dienos kilmėn atvyko daugel vys avižos menkos.
Čia esama ir “Blaivvbės” baigęs Odesos universiteto Apylinkės žmonės labai tuo
(o anie, kurie nešė, sustojo), nei valandos — našlės sūnūs kupų ir dvasiškijos ir 50
mainu džiaugiasi, nes grudų
ir tarė: Jaunikaiti, sakau mirė jaunas.
tūkstančių tikinčiųjų, ne Dotnava (Kauno pav.)«fekyriaus, turi savo arbatinę, kalbų skyrių.
Naktį 21 liepos iš špitolės bet labai nešvariai prilai Peterburge galutinai jau malimas eis sparčiau, b©
tau, kelkis. Ir atsisėdo tas, Iš to, kai pasakyta, seka, skaitant moterų.
daržinės, kur apsinakvojo koma. Žmogus užėjęs nieko užtvirtinta sumanymą tiesti gaiščio, kaip kad atsitinka
kurs buvo numiręs, ir pradė jog mirtin reik rūpestingai
vėjo ar vandens malūnuose,
jo kalbėti: ir atidavė jį jo prisirengti. Atidėlioti prisi Dėlei švenčių sumažinimo. ubagai, atvykusieji į atlai kito negali gauti, tik arbatą, pliantą tarp Telšių ir Mažei į kuriuos kartais po kelius
motinai. Ir paėmė visus bai rengimą, susitaikymą su
Šventojo Tėvo pasiunti dus, kilo gaisras. Ugnis tuo kartais dar giros, bet ir to kių. Ateinančiame pavasa sykius prisieina ūkininkui
mė ir garbino Dievą, tarda Dievu, iki mirčiai, tai — ne nys Bavarijos sostinėje jau apėmė špitolę, peršoko tankiai pristinga. Laikpaš ryje prasidės darbas. Pir važinėti ir gaišvti, pakol su
mi: Jog didis pranašas kėlė išmanymas. Tepamąsto ne Miunchene apgarsino vi- ant bažnyčios, užsidegė dar čių visai nėra, išskyrus vie mais metais žadama to plian mala savo grudus. Ypač Ska
supilti 10 verstų, antrais
,
si tarp musų ir jog Dievas laimingi' nusidėjėliai apie sienYfc Bavarijos vyskupams, keletas namų. Su dideliu ną “Vienybės” numerį. Žmo to
su
12
v.
ir
trečiais
13
v.
Plian
R
,s
^l
e
8
”
nk
"
aplankė savo tautą. Ir pa šiuos šv. Jeronimo žodžius: kad Šventasis Tėvas sutikęs vargu ugnegesiai 8 valan nių gana daug užeina, ypač
malimu, nes čia ir vėjo mai
sklydo apie jį šita kalba po “iš šimto tūkstančių žmo palikti Bavarijoj šventes, doje ryto suturėjo gaisrą.Su šventą dieną, tą vieną nu tas eis ne per Sedą, bet per nų nedaug tėra.
degė špitolė ir Vildės malū merį laikraščio traukos vieni Nevarėnus. Tasai pliantas
visą žydų žemę ir po visą nių, kurie paprastai, blogai kaip pirmiaus buvo.
nas. Nudegė taipogi varpi iš kitų. Matyt, žmonės noro visos tos plačios apylinkės Pas mus jau seniai kaip
apygardos kraštą.
gyveno, vargiai vienas miri
Nauja bažnyčią.
nė, varpai nukrito.
mis skaitytų laikraščius, jei gyventojams labai paleng vis nėra lietaus. Viskas su
mo valandoje, atras malonę
jųjų butų. Esama čia ir var vins pasiekti geležinkelį ir nyko ir nuvyto. Vasarojus
Kun. Butkevičiaus rūpės
pas Dievą”.
Vabalninkas (Pan. pav.). totojų draugijos ir neprastai atlikti tolimesnias keliones. išrodo ant šiaudų gražus,
niu
pastatyta
Naujojoj
Vi
Jei
norime
pabaigti
gyve

“MEMENTO MOKI!”*)
Liet. Mot. Kat. Dr. skyriui
bet grūdas menkas, sudžiū
nimą teisiųjų mirčia, gyven leikijoj ties Vilniumi. Pa neleista valdžios įtaisyti pa pirmiaus gyvavusi, bet pas
Laukuva (Telš. ap.). Rug vęs. Soduose vaisiai pūna ir
kime kaip geriems katali šventinimas ketina būti 21 rodos moteriškųjų išdirbinių kui pradėjusi šlubuoti iš piučio 2 d. supleškėjo beveik krinta.
priežasties tarnų girtuoklia
Skaitydami šios dienos kams pridera; anot šv. Pau rugsėjo.
14-15-16 d. rugpiučio m. Ga
vimo. Ir nestebėtina, nes ši visas miestelis. Nuo ugnies ‘Teatras”. P. J. Strazdas
evangeliją
prijaučinme liaus, kasdien mirkime svie
Nubaudimas 20 žmonių. vus leidimą pranešime ir gi krautuvė pirmoje vietoje išliko mūrinė bažnyčia ir vos prašo mus pranešti, kad jo
skausmui nelaimingos moti tui; nuolat atsiminkime apie
per laikraščius.
laiko alkooliaus skyrių. Tai kelios triobos.
nos našlės, netekusios viena paskutinį savo daiktą, o nie Lomžos gubernijoje Tikožadama leisti “Teatro” pir
reikia
tvirtos
valios
tarnų
tinio savo sunaus. Tečiaus, kad nenusidėsime.
Pasvalys (Pan. ap.). Čia
Jurbarkas (Rcs. ap.). Pe moji knyga išeisianti ne lie
S. cine sutarta pataisymui ba?
kad
negirtuokliautų.
nyčios rinkti aukas. Ir tuoj jau pradėjo matininkai skal
šiuo atsitikimu, Bažnyčia
reitoje savaitėje per neat pos mėnesi, kaip buvo kit
mums da kit-ką primena
*) Atsimink (kada nors) pradėta rinkti, nelaukiant dyti žemes į vienasėdijas. Jau pora mėnesių kaip per sargumą atsitiko dVi nelai kart pranešta, bet rugpiučio
valdžios leidimd, prašymas Greitu laiku visą Pasvalio mainytas krautuvės vėdė- mės. 19 metų vaikinas V. T. mėnesį.
būtent, reikalauja kad kiek mirsiąs!
\

Iš Lietvos.
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Naujas laikraštis. Rygoje Telšių ap. — žieminiai — Gaila, kad niekas Čia ne užsiinteresavo Dusetų inte vičiui už dailius pamokini zau, prie manęs ateikie”. caos. Kokie kalbėtojai 1 O
žadama pradėti leisti nauji} neblogi, vasarojai — geri, mokėjo lietuviškų tautinių ligentai. Visiems pavyzdys. mus, nes čia kalbėdavo viso Prasidėjus dalinimui šv. Ko cas, ten, juos pagalios ir ži
lietuviu laikraštį, kuris va žolės — neblogos;
kie Bagočiai, Antanovai, munijos, Choras atgiedojo: no. Tiek yrą apie juos žino
žaislų su dainomis, kurias
Vilniuje.
Kariuomenės
dįsis “Šviturys”.
Šiaulių ap. — žieminiai — netiktai mus jaunimas, var
Šliupai ir kitokie rėksniai, “Veni Creator”. Paskui, ma kad ne augščiau stovi už
mokykloj,
pirmiau
junkieapygeri, vasarojai — neblo iai taip mėgla, bet ir senetūrių urzgimai prieš tikėji kada visi mažiejie užėmė sa pačius prakalbų surengėjus.
Klykuoliai (Šiaulių pav.). gi, žolės — neblogos.
rių
mokykloj,
rugpiučio
6
iai, išgirdę jas ir pamatę
mų ir bažnyčių mums seniai vo vietas, tada vienu balsu Apie vienų girdėjau, kad vi
Sudegė 19 gyvenamųjų na Iš Ukmergės apskrities dsa, apsidžiaugia ir ne vie dienų buvo skirimas į afi- yra nusibodę.
tris kartus atgiedojo “Te sokius advokatiškus reikamų ir 36 kitokios triobos. Su žinių nebuvo.
cieriuš.
Tarp
kitų
paskirtas
nas apsiverkia. Vien nuval
Šv. Baltr.Dr. narys. gu būna pagarbintas”. Po us atlieka “saliune” ir be
degė viena žydė, jos duktė
aficierium
lietuvis
Aleksan

anti kadriliai ir nutrepsėtos
šv. Mišių, visi buvo įrašyti į tai bedamas pats pasigyrė,
Dėl a. a. S. Raubos testa
apdegusi iššoko pro langų,
dras
Jakaitis
į
113
Senos
polkos nusibosta žmonėms
Škaplierius ir į rąžančių. — tad geria degtinę, alų ir ki
“Vien.” mento. Iš p. J. Radžiukyno, ir nedaro tokio įspūdžio, Rusijos pulkų.
1 NORTH ADAMS, MASS. Apari tų mažų katalikų, tų lus gėrimus — ir matyt ne
is Varšuvos gavome šitokį <ai,rp tautiniai gražus žaislai.
dienų priėmė šv. Komunijų meluoja vyras! Kųgi jie nu
Miškų gaisras. Ukmergės
Panedėlis, Ežerėnų apskr.
ų:
Darbai
čia
eina
nekaip,
Jau šešti metai, kaip begir- A. a. Stasys Rauba, vals Čia, Širvintų parapijoje, apskrity apie Troškūnus, let prasidėjus žiemai ketina dar suviršum 200 asmenų, t- pasakojo? G-gi štai kų: Gir
ietuviai buvo jau apsnūdę; Raguvų, Taujėnus dega ke
y. daugiausiai gimdytojai di, vyrel, labai sugriaudino
dėjome savo bažnytėlėje len
atsidaryti
visi
fabrikai.
Hoo
tybės kantoros banko bugal- senobinės dainos pamesta, liose vietose valdžios ir pri
vaikučių, kurie paklausių ietuvių ivaukeganiečių be
kiškų žodį — Evangelija, ir,
sack
Cotton
Co.
žada
prista

teris, prieš keletu metų mi užmiršta. Savo tėvų kalba vatiniai miškai, taip, kad
laraginimo savo dvasiško nas, kad net ašaros vyrui
tiesų pasakius, jis pas mus
tyti prie Union Mill didelį vadovo, su mielu noru ir tik riedėjo, tik niekas jų pemaręs Varšuvoje, paliko du mvo niekinama, paminta.
dūmai visur pakvipę, ir dū
visai nereikalingas, nes pa
tūkstančių rublių, indėtų Žmonės tarp savęs gedėsi mų debesįs darė ūkanų die- audeklinį ruimų ir Eclipse ru tikėjimu, apvalė nuo nuo ;ė. Ragino organizuoties
rapija grynų-gryniausia lie
Mill Co. taip-pat ketina pa dėmių ir savo širdis, kad pa Waukeganiečiams, idant gaipotekom Testamentu jisai šnekėti. Prašnekinti lietu- jn^
{įetus liepos 25 d
tuviška, nėra nė vieno žmo
buvo suteikęs teisę nuošim iškai, paprastai užraudę at- apSfabdė ugnies baisenybes. didinti savo dirbtuvę, t. y. didinus tos dienos iškilme, ėtų papūsti prieš vėjų. Tas
gaus, kuris nemokėtų lietu
perdirbti didelį verpimo rui ir kad per susivienijimų su vėjas, anot p. Vitkaus, yra
čiais nuo to kapitalo naudo sakydavo
••merozumiem
viškai. Ponų musų parapijo
Ligšiol taip buvo karšta mų, kad galėtų priimti dau
ties savo žmonai, išreikšda (nesuprantu). Bet šiandien,
savo Sutverioju, butų geru mitingieji, kunigai ir abelje visai mažai tėra, o ir tie
mas norų, kad ir žmonai mi išgavus lietuviams spaudų, ir sausa, kad lapai nuo me giau darbininkų. Dirbtuvės laveikslu* savo ateinančiai nai apšviestieji (1 Red.).
patįs bažnyčios beveik ne
rus tas kapitolas butų ap viskas virsta kiton pusėn. džių nugeltę krito, tarytum įertaisymas atsieisiu^. vienu tartai. Bet ar visi taip darė ? Čia ne visų blogiausia logilanko, kart-kartėmis vienamilijonu dolerių.
verstas švietimo reikalams Žmonės suprato, kas jie yra vėlybame rudenyje.
Kaip gaila, kad turiu pasa- ta, kuri tik ir gali būti pas
kita ponia atkeliauja į jų
“
Viltis
”
.
Oras čia mainosi. Tankiai
Lietuvoje. Testamento egze ir kuo turi būti, pradėjo myl
I
rt, jog “ne”. Gerai nors ir apsišvietusius, “Laisvės My
dažniau pasimelstų. Rodos
palįja.
Naktįs
vėsios.
kutoriais paskyrė savo brolį ėti lietuviškų savo tėvų kalVilnius. Pedagogijos kur
tas, kad nekliudė savo vaike- ėtojus” ir jų kalbėtojus.
jau tam lenkiškam žodžiui,
Juozų, Liatovičų klebonų nu. Namie girdėti tėvai kai-įsai mokytojams atidengti ir Rugpiučio 18 d. atvažiavo iams pastot katalikais, tai Toliaus nurodė, kad jie,
kuris buvo panaikintas dar
(Novominsko ap., Varšuvos ba su vaikais lietuviškai, dabar gyvuoja šiose Vil- čionai du vyru ilgais plau gi, jeigu tie/vaikeliai neap ‘Laisvės mylėtojai” turi pa
prie klebono a. a. Viksvos,
gub.), mokytojų J. Radžiu- jaunimas rodžiai dainuoja, niaus gub. vietose: Minske, kais, su didelėmis barzdo eis įgyto mokslo, ir neiš daryti dangaus rojų čia ant
nebereikėjo atsiliepti. Bet
kynų ir rejentų Staniševskį; žaidžia ir net pradeda skai- Nesviže, Paričiuose, Poloc- mis, prastai apsirengusiu. tryps iš įstatytų per savo žemės, vietoje ašarų pakal
štai birželio 19 d. dabartinis
abudu paskutiniu gyvena vti sau garbę šnekėti lietu- ke ir Panevėžyj. Išviso laiki- Sakėsi esu atsiųsti iš Michi dy. vadovų vėžių, tai gal nės. Tik nepaaiškino, ar leis
klebonas perskaito iš sakyk
Varšuvoje. ’ Netrukus po viškai. Nemažai yra ir to- niuose kursuose dalyvauja gan’o, iš Izraelitų Dovido nors jie savo paveikslu ir jie į savo dangų niurni katalos lenkiškų evangelijų. Išmirties ponios Raubienės rių, kurie skaito lietuviškas 320 pradinių mokyklų mo- Namų. Jie per tris dienas doru gyvenimu sustiprįs ri ikus ? O, labai gailu, nes dasvkio manėme, kad tai pada
testamento egzekutoriai bu cnvgas ir laikraščius. Kai- kytojų, skaitant ir 40 ūkio laikė gatvėse prakalbas, skel ejimų savo gimdytojų. To lar laukk žmogus, o gal visai
ryta per apsirikimų, nes jis
bė netikybę į Dievų ir parda dėl visupirmu lai būna ačiū įereikalo — kaip tik pada
vo susirinkę pas rejentų Sta kurie sodžiai gegužės pamal kursų mokinių,
beklebonaudams pas mus
vinėjo bedieviškas knygeles. kun. V. Dargiui už jo triūsų rys dangų tai visi, šmukšt, ir
niševskį 'ir ingalioję kun. das ir šiaip jau prie numirė
ketvirtus metus, dar ligšiol
Alunta
(Ukm.
pav.).
Žmonės, girdėdami tokias ir nuolatinę globų mažų vai sulenda ‘Laisvės Mylėtojai’,
kleb. Raubų atimti pinigus lio gieda lietuviškai.
nebuvo nė vieno sykio skai
iš kaltininkų. Tasai darbas Labai yra malonu, kad “Blaivybės” skyrius šiais kalbas, pradėjo svarstyti, ar telių, kunigams: Dumčiui ir o mums tik žiopsoti tepasitęs, bet kaip išgirdome an
nelengvai ėjo. Aš, pasirišęs šiam lietuvių kilimui iš gi metais surengė du lietuviš nebus tik tie ilgaplaukiai ir Durickui už pagelbų klausy ieka. Galop p. Vitkus nuro
trų, trečių ir daugiau kartų,
išvažiuoti iš Varšuvos Lie laus miego pritaria ir, kiek ku vakaru. Pirmas buvo plačiabarzdžiai misijonoriai me išpažinties subatos vaka dė lietuvių IVaukegan’iečių,
tai jau supratome, kad čia
tuvon gyventų, antroj bir galėdama, padeda panelė birželio 26 d., antras gi lie žydai, bandantis atversti re, gimdytojams, kurie pa blogus papročius, kad patįs
naujas įvedimas. Rodos, jo
želio pusėje š. m. laišku pa Paulina Konča, Šešolėliųrir pos 25 d. Vaidinama buvo krikščionis į žydų tikėjimų. klausė patarimo savo klebo nesiima ir vaikams neduoda
kie kanonai, cirkuliarai ir
K. J. B. no, ir visiems tiems, kurie gerų pavyzdžių, ir kad Chi
prašiau kun. Raubų duoti Olainių dvaro turtinga savi “Užburtas kunigaikštis” ir
įstatai jo nevertė ir nespyrė
“
Velnias
spųstuose
”
.
Vai
man žinių, ar jau išgavo Vi- ninkė. Būdama pati lenkė, ji
kaip giedojimu, taip ir pa cagos prakilnesnių lietuvių
tai daryti, ar ne bus tik vi
sus
pinigus
iš
kaltininkui ne tik kų neniekina lietuvių dino gerai. Choras vietinio
puošimo Dievo Namų, pa vaikai esti Jolliete, t. y. kaso to priežastimi tvirtesnis
Kun. Rauba tuojau atvažia kalbos, bet dar ragina mo- vargonininko A. Jucio veda NEW PHILADELPHIA, grųžino tos dienos iškilmę.
ėjime. Ponas Kaz. Gugis, ar
ir artimesnis susidraugavi
mas
padainavo
keletu
lietu
vo
pas
mane
ir
pranešė:
tuks
PA.
*
Antanas.
kyties lietuviškų dainų, da
Gurąs ar Gudžiūnas (atsi
mas, susibičiolavimas su po
tantį rublių atėmė ir 1911 vinėja žmonėms skaityti lie viškų dainelių. Buvo šokiai.
prašau,
kalbėtojo, bet Prezi
nais, jiems pataikavimas,
20 rugpiučio 1911 m. lietu
Žmonių
prisirinko
daugybė.
metų pradžioje indėjo vie- tuviškas knygas ir laikraš
dentas p. Vaitiekūnas tris
nuolankumas.
vių šeimynose buvo didelė
nan reikalan 5 nuoš. ir už tų čius. Jeigu taip elgųtsi visi
sykius skaitė pats pasirašęs
WAUKEGAN, ILL.
.Alunta (Ukm. pav.). Čio šventė, nes tų dienų V. Jė
tūkstantį
atsakys
jau
jis
dvarininkai, tuomet nebūtų nai smarkiai taisomi keliai zaus avinyčia pasididino 153
Sumeliškės, Trakų aps.
programų ir užsirašęs pa
Nedėlioję, 3 rugpiučio,
kun.
Rauba;
dėl
antro
tūks
Parapija čia tmaišytinė, bet
peštynių bažnyčiose, ir vi ir tiltai. Kalbama, kad busiu asmenimis. Kų aš sakau,
vardes, ir kiekvienų sykį iš
buvo surengtos prakalbos
lietuvių dauguma; baltaru tančio kun. Rauba veda by sur viešpatautų santarvė.
kareivių manevrai. Žmonės kad tų dienų, buvo šventė sukaktuvėms penkerių metų tardamas kitaip), pasakojo
siai, kurių čia yra įsimaišę, lų. Kuomet bus išgautas ir
apie laisvę, v Laisvė, sako,
Dėl koleros. Pradėjus žmo su baime laukia, nes vasaro tik tarpe lietuvių, bet tų die egzistavimo “Laisvės Mylė
antras
tūkstantis,
bus
nu

nors namie kalba baltarusiš
jus tebestovi ant lauko.
nų džiaugės ir linksminos tojų Draugijos, Waukegane. yra prigimtas dalykas, ir
nėms
daugelyje
Rusijos
gu

pirkti
tais
pinigais
(už
du
kai, bet bijo save baltaru
visas dangus su pulkais Kas vra toji “Laisvės My kiekvienas turi jųja naudo
bernijų
ir
miestų
vėl
sirgti
Subačius
(Ukmer.
pav.).
tūkstančiu
rublių)
vadina

ties. Išpasakojo Francuzų
siais vadinti ir sakosi esą
aniuolų
ir
šventųjų,
džiau

lėtojų
Draugija
”
tai
kiek

kolera,
Vilniaus
miesto
sanis
u
b
a
gį
u
je
g
a
l
e
miestelio
ša
“]5oliakai”.
Pažymėtina mieji užstatomieji lakštai
gės ir V. Jėzus atėjęs pasi- vienas lietuvis žino. O koks revoliucijų, Vokietijos dar
tarų
komisija
nutarė
sustiple
vieškelio
Raguvon
stato
(zakladnvje
listy)
ir
kuomet
tiktai, kad patsai Sumelišviešėt į išdalytas nuo viso yra tikslas tos draugijos, tai, bininkų prašymų laisvės pas
rinti
priežiūrų
valymo
namų
Navikų
sodžiaus
ūkininkas
jau
nuošimčiai
sieks
šimtų
kių miestelis tai yra. gal-būt,
kių nuodėmių širdeles, ma tiesų sakant, nei vienas sų Kaizerį, lenkų sukilimų Len
kiemų,
parduodamųjų
mup
pį
e
lia,
garu
varomų
ma

rublių
metams,
bus
jie
ap

lietuviškiausias
iš visų mai*
žų katalikų. Tiesa, ir buvo narys mums neišaiškintų kijoje ir Lietuvoje ir padė
jimų lietuvių po lenkų glo
šytų Vilniaus vyskupijos pa versti stipendijai vienam mo gėse valgomųjų daiktų ir nunąe Šiomis'dienomis žada iš ko džiaugties. Aš manau,
jeigu
tik
norėtų
sąžiningai
atidžiau
sekti
kiekvieną
in-ip
ra(
jėti
malti.
Motorų
žada
rapijos miestelių; miestelė kiniui: kokiuo būdu ir iškur
kad New Philadelphiečiai sakyti. Ir man rodos, daug ba. Vis tai pasakojo, nuro
tariamųjį
susirgimų
vidųĮpirkti
į§
“
Žagrės
”
.
Girnas
rinksime
stipendistų,
ap

nai susipratę lietuviai, už
lietuviai nematė nei nema geriau pritiktų jiems var dydamos liuosybės brangu
nais.
liejo
vietoje.
Linkėtina
lai
skelbsime
laikraščiuose.
Sti

kų jie tikrai garbės ir pagi
tys tokio didelio pulkelio, das: “Laisvės ardytojų drau mų, paaiškindamas, kad nei
pendijos
globėjas
bus
kuni

Kauno
pilis.
Kaune,
pas
t
mingo
pasisekimo,
nes
apiemažiausio trupinio negavo
rimo verti.
prirengto prie pirmos šv
gas Rauba.
Neries krantų, netoli semi linkėj mažai tėra vėjinių ma Komunijos (87 mergaitės ir gija”. Prirodymui teisybės, me už dykų, bet vis už krau
Žižmariai, Trakų apskr.
patarnaus šitos žinios, kad jų ir kad męs turime kariau
narijos bažnyčios stovi be lunų.
66 berniukai). Gražus pul prigulintis prie tos draugi
Liepos 14 d. prigėrė upėje Širvintos, Vilniaus apskr baigiu irti senosios Kauno
kelis tai — nėr kų 1 Anksti iš jos yra, kaip jie patįs save ti, kol neiškariausime visos
19-kos metų vaikinas Jonas Liepos 17 d. Šešolėlių dvare tvirtapilies mūrai, pastatyti
ryto, būriais pradėjo rink- vadina, apšviestais, kurie, laisvės — (kokios? Juk męs
Niemcevičius, p. Strumilos P. Konča saviems darbinin dar XIV metašimtyje—Kry
turime jų Amerikoje). Tovirėjo pagelbininkas. Mat kams padarė rugių “nuo žiuočių ar kunigaikščio Vy Korespondencijos. ties, tie nauji katalikai, ve kaip jau buvo koresponden lesniai aiškino, kad katali
darni savo gimdytojų, apie cijoje iš AVaukegan neseniai
nuėjo vakare maudytųsi, pa baigas”. Žmonėms sugrįžus tauto. Šiemet miestas pasi
Dievo namus, kur. laukė jų rašyta, nemoka gerai savo kiškos mokyklos yra niekam
taikė gilion vieton ir, nemo iš bažnyčios ir susirinkus rūpino bent kiek aptaisyti ir
širdis, iškilmingiausios va pavardės pasirašyti, o moki netikusios, sakydamas, kad
kėdamas plaukti, nuskendo. dvarų, penktų valandų po sulaikyti tų' senovės mūri}
LEWISTON, ME
landos, idant susivienijus su na kitus, taip vadinamos, ap aklas aklų negali vesti, mat,
Kitų dienų vienas ūkinin lietų prasidėjo “nuobaigų’ griovimų ir paskyrė tam
Rugpiučio 27 d. atsiliko savo Sutverioju. Kokį ma švietos, kurie ardo visokių sako katalikiškųjų ypatin
kas, pragėręs per naktį 8 procesija aplink dvarų. Pjo tikslui 400 rub. Senovės piligai parapijinių mokyklų mo
čia ap vaikščiojimas 12 metų
rublius, netoli monopoliaus vėjai ėjo pirma į dvarų, neš mų vieta bent kiek apdailin- Į sukaktuvių dr. šv. Baltra lonų įspūdį padarė į regin tvarkų parapijoje, lietuviš kytojai esu be mokslo ir
bandė pasikarti, bet nepa darni vainikus; paskui jų ta, bet daug dar reikia pada- mįejaug j§ apvaikščiojimo čius, kada prasidėjo proce koje mokykloje ir tarp lietu nieko doro neišmokina, o tik
vyko. Pamatė tai pro šalį traukėsi visa eilė įvairių ryt, kad ausaugojus tų bran džiaugėsi net svetimtaučiai. sija iš bažnytinio skiepo vių. Jie nei patįs neina į baž niekniekių. Čia tai jau ir
Visi: mergaitės ir berniu nyčių, nei nesiunčia Vaikų
eidamas vienas žmogus, puo ūkio mašinų: plūgai," akė gų senovės paminklų.
Draugai
kuogražiausioje
tai, poromis su žvakutėms lietuviškų mokyklų, bet dar nuvažiavo vyras, turbut, na
lė prie jo ir perplovė virvę. čios, mašinos javams sėti,
bagas apie katalikiškas mo
Šis nukrito žemėn ir gulėjo, liauti, grėbti. Visa buvo ap Dusetos, Ežer. ap., Sekma tvarkoje.išmaršavo iš salės į rankose, baltai, it aniuolė gundo ir kitus, idant sektu kyklas sėmė tikriausias ži
bažnyčią, kur, pa- liai, aprėdyti, mergaitės su jų pavyzdį. Jie pasakoja vi
iškišęs liežuvį, tik nežinia taisyta žolynais. Einant pro dienį, liepos 31 d., buvo vi- ®Vt
“
Blaivvsibaigus
sumai,
airių klebo- vainikėliais, o berniukai su sokius plepalus, šmeižimus, nias pas “Keleivį” ar pas
nuo ko —- ar nuo degtinės, cesijai, mažų vaikų choras suotinas Dusetų
dainavo paeiliui lietuviškas bės” draugijos susirinki- nas išgyrė draugijų už jos rūtų šakutėmis, kaipo nekal praleizdami laikų duonkepė “Kovų”, ar gal pas ištvir
ar nuo virvelės. Ant ryto•r
buvo at-ISražV pasielgimų ir velijb tybės ženklo, vedami vieti je, niekindami katalikiškų kėlius, su kuriais susieina
jaus vėl matėme tų patį žmo ir lenkiškas daineles. Pasi mas. Susirinkimas
kloties tolesniam nio klebono kun. V. Dargio, tikėjimų ir lodami išmislv- saliunuose. Jeigu p. Gugis
gų įkaušusį einant gatve ir baigus apeigoms, prasidėjo liktas altarijoj. Visų-pirmaĮ geriausios
šokiai, priimdinėta nauji nariai; į laikui. Po to draugija vaikš ir giedodami “Dieve Gery tas melagystes ant kunigų, ar Gudžiūnas nežino apie
rėkiant, kiek tik gali. Mat įasilinksminimai,
tinėjo Leiviston’o ir Au- bių”, įėjo kuogražiausioje taip-pat ant gerų ir dorų katalikiškas mokyklas, tai
už savo 8 rub. kų tik nebuvo dainos. Jaunimas, labiausia sirašė 20, kurių tarpe ir vie
begyvendamas Chicagoj e te
mergaitės, dainavo visokias tinė gydytoja p-lė Gedmi bura’o gražiausiomis gatvė tvarkoje į Dievo Namus ir žmonių.
nusipirkęs mirties.
užėmė savo vietas. Kada Ir tokia draugija turi drųsų gul eina į katalikų mokyk
lietuviškas daineles, bernai naitė. Toliau buvo perskai mis.
i
Derlius Kauno gub. Lie čiai užvedė lenkiškai, o du tyta naujieji “Blaivybės”
Trečių valandų _popiet
pra kunigas išėjo laikyti šv. Mi vadinties save “Laisvės My las ir paklausia, keno ten
_
pos 15 d. Kauno gub., anot vyruku gana energiškai už įstatai. Paskui išrinkta‘sky- aidėjo prakalbos šv. Baltra- šias, tai iš šimtų jaunų krū lėtojais”?! Et, nesinori apie vaikai mokinasi? Rasi vy
1f•_
— "1• *
mokesčių inspektoriaus su tempė giesmę apie Rokiškio riaus taryba’. Pirmininku-* -f_miejaus
salėje. Kalbėjo
p. JT tinių pasigirdo “Pulkim ant tokių draugijų ir rašyti___ rel, ten, netik katalikų vai
kus, bet ir didžiausių tur
rinktų žinių, javai taip išro bažnyčių.
vietinis klebonas kun. J. Jaruševičius iš Bostono, ra kelių”, ir savo skardžiais Pasiklausykime, kų pasa
dė:
Pasilinksminimai įvairi Rudminas, jo draugu— kun. I gindamas visus prisirašyti balseliais atgiedojo iki galo kė kalbėtojai surengtame va tuolių ne katalikų vaikus.
Kauno apskr. — žieminiai nami buvo vaišinimais. Duo P. Gricius, sekretorių—P. prie draugijų. Po jo kalbos tų iškilmingų giesmę. Po kare. Apgarsinta buvo, kad Kų tat reiškiu? Patįs neti
javai — neblogi, vasarojai ta visokis užkandis iš mėsos, Mūrelis, kasieriumi palikta Povilas Kapickas padekla- pirmai Evangelijai, kun. prakalbos prasidės 4 vai. kintas siunčia į katalikų mo
— apygeri, žolės — neblo pieno, ir gerta alų, arbatų. Kuveikis, tar. nariu—Vie- mavo eiles, ir vėl prabylo p. Dargia pasakė pritaikįtų tai popietų lietuvių svetainėje. kyklas — idant savo vaikus
gos.
Girtų nebuvo, nes degtinėlę nažindis, į revizijos komisi- J’ Jaroševičius — šiuo kar- šventei puikų pamokslų, ra Gerai. Žmonių prisirinko išmokinus mokslo ir doros;
Ežerėnų ap. — žieminiai nepavelyta ragauti. Pagalios jų pateko studentas Juozas Uu kalbėjo apie S. L. 1L K. gindamas jaunus katalikus, paskirtu laiku ir laukia, ka Jei nori‘žinoti apie katalikui
javai — apygeri, vasarojai išdalyta susirinkusiems uo Buzelis, Juozas Barzda ir A-Prie progos pagyrė vieti- užlaikyt visados savo širdy da pasirodys kalbėtojai. Lau parapijines mokyklas, tegul
— neblogi, žolės ir pievos
gos ir saldainiai. Visi darbi Jameikis. Antgalo šnekėta nius lietuvius, kad neperka se V. Jėzų. Po to, atnaujino kia 15 min. po 4 vai. — nėra. skaito New Yorko miesto
apy geros;
ninkai ir kumečiai buvo so apie pastatymų Dusetose reikalingų sau daiktų pas aktus tikėjimo ir atkalbėjo Muzikė groja. 20 miri. po 4 ir statistikų, kokių mokyklų,
Panevėžio ap. —- visi ja tus, linksmi, patenkinti. liaudies namų, bet tuo tarpu svetimtaučius, bet eina pas kitas maldas prie priėmimo dar nėra. Jau penkta ir dar vaikai laike valdiškų ekzaApie vienuoliktų nakties kai nieko nenutarta ir tas daly- savuosius. Ragino taip-pat pirmos šv. Komunijos. Po nėra kalbėtojų, žmonės pra minų, gavo dovanas? Ras
vai — neblogi;
Reseinių ap. — žieminiai kurie pradėjo skirstyties, kas atidėta ateinančiam su- skaityti katalikiškus laik- Sanctus, visi primicijantai, deda skirstyties ir eiti na- ten, kad daugiausiai dovanų
— apygeri, vasarojai — ge bet jaunimas šoko/ iki auš sirinkimui apsvarstyti. Tas raščius, ypač “Draugų” ir vienu balsu kvietė V. Jėzų mole. Galop pusiau šešių su gavo katalikiškų mokyklų
natėmvtina. kad ‘Blaivvbė’1 “žvaigždę”. Ačiū p. Jaroše savo širdis giedodami “Je
__ rtaKlnornBtant.
laukia kalbėtojų net iš Chi mokiniai Tai vyras, kaip p.
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G., pasirodo tik su savo ig- se ir pabaigoje buvo dar mer Prakalbose žmonių buvo dijakonu, kun. A. Šaulins- dojami mirusieji draugai. šias atlaikė Mt. Carmel’io taip pagražintas ir atnau
noracija apie kalbamąjį da gaičių, mokinančiųsi “pub- nedaug. Bet užtat į trečią kas—subdijakonu,’ kler. B. A. a. Jieva pragyveno 39 me klebonas gerb. kun. Pranąs jintas, kad sunku pažinti.
lyką. Na, bet, kaip labai ap lic school’ėje” deklemacijos dieną, kuomet kalbėjo sve Paukštys - ceremonijarium. tus, iš tų 20 metų Ameriko Jakštys. Pamokslą pasakė Tiesa, ne vieną dieną per il
šviestam, tas nieko neken ir dainavimai. Dainavo Vai- čiai iš Lietuvos, salė prisi Tuomi pat laiku, kun. J. je, iš Lietuvos paėjo iš Žilių gerb. kun, Vincas Staknevi- gas valandas geros vienuo
kia. Toliaus, išniekinęs kata tiekunvtės ir Jasiliuniukės, rinko kupina. Maniau, kad Kudirka ir kun. V. Visgir kaimo, Simno par., Kalvari čius, Nevvarko klebonas; sa lės praleido painiam, artizlikų mokyklas, kalbino įgyti bet apie tai nėra ko ir rašy mažai žmonių tesusirinks, dą turėjo skaitytines mi jos pav., Suvalkų gub. Pali kė apie tai, kaip bažnyčia mo reikalaujančiam darbui,
savasias mokyklas, bibliote ti. Viena, kad jau dainelės nes per tris dienas kalta ir šias prie šalinių altorią. Po ko mylimą vyrą Juozą Mach yra svarbi žmogaus gyveni bet pagaliaus savo atsiekė:
kas, ir į tat panašius daly turinys buvo tinkamas tik kalta žmonėms, kad į pra sumai, kun. Kudirka pasakė uį, 4 dukreles ir vieną sūnų me: — Dar kūdikiui vos už gražus aukuras sudėjimui
kus. Gaila tik, kad nepasakė, plėšikams ir kraujo gėri kalbas neitų, “Saulės” na labai pamokinantį pamoks Laidotuvės atsibuvo 28 d. gimus, jau jisai nešama baž nekruvinos aukos, šauni vie
kur reikia įgyti, ar ant mė kams, antrą, mergaičių bal mams nieko neduotų ir kito lą. Garbus oratorius iždėstė, rugpiučio su bažnytinėmis nyčion, kad apiplovus jį iš nuolių auka, žėri v ilkesbapirmagimės nuodėmės. Mo rre’čių bažnyčioje.
nulio, ar ant Marso, ar, gal, sas buvo vos girdimas. Iš kiais budais parodytų savo kaip ant delno, kad žmogus pamaldomis.
ant prabėgusios Halley’s deklemacijų vieną šiaip taip priešingumą kun. Tumui ir negal trfrnaut “dviem po Amžiną atilsį, lai jei būna tina vos sustiprėjusį, ir neša Greitai lankytojo a|ris at
savo “aniuolėlį” bažnytė- kreipia į savo grožybė ir
kometos. Mes, mat, katalikai buvo girdimą, o dviejų, tai Olšauskui.
Pasidarė kaip nams ”.v Užbaigė peroracija lengva šios šalies žemelė!
turime savo mokyklas, na, ir arčiausiai sėdintiems ne tik priešingai. Žmonės netik iš mirusios gyvenimo.
Ign. Machnis, Rast lėn ir ten jį aukoja Augščiau turtas puikios lempos amsiamjam bei sudeda padė žinaijai ugniai pagarbini
o jus, apšviestieji, galite sau buvo girdėti. Lietuvių benas ką susirinko, bet nesigailėjo
Beje: Matutinum ir Liau
kos auką už taip brangią do mui Š. Sakramentui. Tai
aukų. Girdėjau, kad surink dės giedojo sekančios ypa
įvykinti ne tik ant mėnulio, grojo gerai.
vaną. Žmogus numiręs am p-ios Klimienės auka, kuri
Marso, Halley’s kometos,
CLEVELAND, OHIO.
Teisybės Mylėtojas. ta netoli 300 dol. Kunigai tos. Kunigai: Struckus, Viz
žinajai laimei papildymu nors, negyvendama AVilkessavo prakalbose neužsiminė girda, Delinikaitis, Dreier,
bet dar ant Jupiterio, Vene
Panedėlyj
’
,
ketvirtą
dieną
ros ir kitokios planetos; Tik,
nieko apie tikėjimą.
kler. Paukštys; vargoninin rugsėjo šių metų, kada ame didelės nuodėmės, vėlei už Barre davė net $230.00 ver
meldžiamieji, nesikabinkit
kai: Čižikas, Čižiauskas, rikonai apvaikščiojo darbi gimsta dvasiškai, kad atėjęs tės auką ir... nesigailįs!
Mokinys.
SCRANTON, PA.
bažnyčion per atgailos (pa- Visi langai su spalvuotais
prie musu mokyklą, nors ir
Red. Prierašas. Dar sykį Strumskis.
ninkų šventę (Labor day) kutos) sakramentą apsi paveikslais. Pačiame gale
Kelis
mėnesius
atgal
at

pats ten gavai savo mokslą,
primename savo skaityto Kun. Delinikaitis pasakė musų kaimelio lietuviai su- plauna nuo nuodėmių. Bū bažnyčios šalia šoninio au
o ne kur kitur. Męs ir be važiavau iš Lietuvos į šitą
jams, jog kun. Olšauskas ir gražų, sujudinantį pamoks rehgė net pusę tuzino vestu damas nubudime jausdama kuro yra langas su gražiu
paties turime tokiu gerada- “laimės šalį” ir apsigyve
kun. Tumas niekad nesiža- lą ant kapų.
vių (veselijų). Bažnytėlė, sis apleidime, kame daugiau šv. Jėzaus Širdies paveikslu,
' rių, kurie pasisėmę sau nau Scranton’e. Kaipo lietu
Struckienė
turėjo
vos
pen
dėjo laikyti prakalbas laik
nors ir nemaža, buvo pilna
mokslo, kad ir mažai iš mu vis negalėjau praleisti laiko
kias dešimtis metų, bet ka susirinkusiais, kaip ant ko atrasi tą tikrą širdies sura maloniai žiūrinčiu į vidų
raštininkų
suvažiavime.
Pa

sų, katalikiškų mokyklų, ir nesusidurdamas su savo tau
dangi rūpinosi labai išauk kių atlaidų. Moterystės sto minimą, jei ne bažnyčioje, bažnyčios. Tai dovana pačio
garsinimai
apie
tat
—
ar
tai
paskui atsimoka mums pur tiečiais, neprakalbėdamas į U
lėjimu vaikų, jau nuo seniai ną tą dieną priėmė: p.p. Pe kad atsiklaupęs prieš užsi gerb. klebono kun. V. Vis
Drauge
”
ar
kitur
kur
—
vais, šmeižimais, kaip ir p. juos. Kartais labai malonu
buvo gavusi širdies plakimą, tras Samuolis su Julijona slėpusįjį šv. Sakramente V. gi rdos.
buVo
padaryti
be
tų
kunigų
G. Toliaus priminęs, buk klausvties “amerikono” pa
kuris, galutinai, daug prisi Stakenaiče, Kazimieras Bal Jėzų, jam išliesi savo širdies Kitoje aukuro pusėje lan
žinios ir pritarimo.
sakų,
paimtų
iš
jo
paties
gy

sopulius. Ir kaip atnaujin ge spindi mus geros Motinos
vietinis klebonas pasakojąs,
dėjo prie mirties.
Apie
laikraštininkų
suva

takis
su
Marijona
Morkų
tu, sustiprintu jautiesi, kai Š. P. Nekalto Prasidėjimo
kad laike prakalbų, sureng venimo. Yvpač lietuviai čia
Struckienė
paliko
nuliū

žiavimo
siekį
“
Draugas
”
naite,
Pranas
Liutkevičę
su
turi laimę savo brangųjį Iš paveikslas — graži šios par.
tų Laisvės Ardytojų, velniai myli kalbėti apie tikėjimą,
dime
vyrą,
su
kuriuomi
pra

turėjo
nuosavų
supratimą,
Michalina
Janušauckiute,
Mergelių Draugijos dovana.
ganytoją širdin priimti!
šokinėją ant scenos. Kad vėl socijalistus ir apie tautos
gyveno
apie
trisdešimts
me

todėl
suvažiaviman
ir
ne

Jonas
Geceviče
su
Kazimie

Jaunųjų pora, pirmu pradė — Toliau, šonuose abipusiai
niai šokinėja ant scenos lai didvyrius, jos geradarius. —
tų : sūnų Simaną (kun. Struc ra Noreikiute, Antanas
siuntė savojo atstovo.
Kažin
ar
atrasim
Amerikoje
jus rimtą, ilgą draugijinį gy du milžinišku langu, po
ke prakalbų ir visokių balių
kus)
ir
Joną;
tris
dukteris
Knųeliauckas
su
Konstan

venimą, ir jie eina bažnyčion $600.00 vertės vienas su Iš
pas tokius žmones, kurie kitą tokį miestelį, kur butų
Mortą,
Apolioniją
ir
Oną.
cija
Čižauskiute
ir
Antanas
kad apturėjus tasai brangus ganytojo kančios paveikslu,
šventą dieną praleidžia šv. taip kvailinami musų prasti
Amžiną
atilsį
Struckienė
DU
BOIS,
PA.
.
Volutkevice
su
Liudvika
Ka
Viešpaties palaiminimas. Ga tai Šv. Mykolo Draugijos do
Mišias saliune ir paskui atei žmoneliai, kaip Scrantone.
gyveno
kuoprasčiausiai;
zimikaieiųte.
Po
iškilmingų
Tik
apsidairykim,
broliai,
baus, kad žmogus jau jaučia vana ir Švenčiausios Trejy
27 d. rugp. vietinėj šv. Juo
na sakyt prakalbą, arba
dirbdavo
labai
sunkiai,
o
tai
šv.
Mišių
kun.
J.
Halaburda
kiek
čia
vilkų
avių
kailiuose,
si atsiskyrimo valandą su bės paveikslas, dovana Šv.
zapo bažnyčioj, buvo priklausvties jų, tam aš tikiu;
vis
dėlto,
kad
butų
vaikams
patarė
jaunavedžiams,
kad
šiuo pasauliu, — tame tai Trejybės Draugijos.
nes ir pereitą nedėlią laike iš visų šonų. Sliupiniai, Ho- rengimas vaikų prie pirmo geriau. Atsiekė savo tikslą.
laike
puotos
nekviestų
vie

Toliau eina gražus lan
ypač momente supratimo pa
prakalbos p. G., vienas sėdė duriniai, “seni” parapijo- sios Šv. Komunijos. Prisi
Par
vargus
ir
skausmą
su

nas
kito
prie
svaiginančių
šaulio tuštybių, — šaukiasi giniai paveikslai po $175.00
jusių ant scenos, pamatęs, nįs, “nauji”, ir kiti. O rei artino prie Dievo stalo apie
laukė
sūnaus
kunigo
...
Bet
gėrimų.
—
Tegul
—
sakė
ku

kia
žinoti,
kad
tos
visos
ša

silpstąnčiu balsu bažnyčios — “Geras Piemuo”, dovana
50 mažų vaikučių ir mergai
turbūt, velniuką, norėjo pa
mažai
su
juomi
džiaugės
—
nigas
—
kiekvienas
atsige

pagelbos, ir geras kunigas, D. L. K. Vytauto Draugijos,
bėgti, bet atsidūrė po kede, kos viena, prieš kitą kovoja čių baltai pasirėdžiusių kaip
tik
vieną
mėnesį.
Vos
spėjo
ria
kiek
pats
nori,
bet
ragi

tasai tikras dvasiškas tėvas, Šventojo Juozapo — dovana
kuomi visus klausytojus di- ir da kaip. (Kiek girdėjome nekaltų dangiškų aniuolėdu
kartu
pamatyti
sūnų
prie
nimas
nenorintį
gerti
yra
per absoliuciją, viatiką ir šv. Juozapo Draugijos; šv.
dei prajuokino ir susilaukė sliupiniai” nesipeša su lių. Didisis altorius buvo iš
altoriaus;
vos
spėjo
pasikal

pavojinga
sveikatai,
geram
maldas prirengia patikti ir Pranciškaus — dovana p.p.
rankų plojimo. Bet, kad kle “hoduriniais”. R.). Bet de puoštas žolynais labai pui
bėti
vieną
kartą,
ir.
.
..
jau
vardui
ir
net
pačioms
vestu

ja!
Mūsų
žmonės
gerai
pa

sujungia su Visagaliu, Dan Prano ir Antaninos Kava
kiai, net visi gėrėjosi. Kada
bonas velnius matytų ant
mirė.
Taip
..
.
mirė.
Bet
už
vėms;
taip-gi
patarė
ne

giškuoju Tėvu... Bažnyčia liauskų; šv. Jurgio — dova
scenos, ir kad paskui pasi žįsta tuos visus ‘paukščius’, klerikas M. Urbonavičius
jos
darbus
ir
nuopelnus,
Viduoti
suolo
neprašytiems
;aip dažnai žmogaus gyveni na šv. Jurgio Draugijos; —
girtų žmonėms, būk matęs, tvirtai stovi ir nepapuola į visus vaikučius suvedė į
sogalis
tepakėlia
jos
vargin

svečiams.
Laike
vestuvių
me apsireiškianti, kaip-gi ne šv. Jono — dovana gerb. p.
velnius, tai ne tik aš netikiu, žabangas visokių ‘,inių”, ir bažnyčią juos pasitiko var
gą
dūšelę
prie
Dangiškojo
peštynių
nei
sumišimų
ne

butų reikalinga! Ir kaip be advokato Lopatto; šv. Kazi
bety ir mažiausias
vaikas kitų. Kun. Kuras, vietinis gonai su giesmėmis. Po to
*
sijono;
tepažadina
jos
nutar
buvo.
Dieve
duok,
idant
ir
jos žmonija galėtų apseiti, miero dovana — Lietuvos
Waukegane netikės, nes, klebonas, savo taktišku ve prasidėjo iškilmingos Mi
gusią
dvasią
dangaus
gražu

toliau
susipratimas
tarpe
be kurios neapsiėjo ir kuri Sūnų Draugijos; — šv. Vin
vieną, kad kun. M.« Krušas dimu ir mokinimu pastatė šios. Po Mišių vietinis kle
mai;
tepatinka
ją
būriai
an

mus
plėtotųsi.
pasirodė taip reikalinga, jau cento — dovana p.p. Vinco
negeria jokių svaiginančių Scrantoniečius tokiame pa bonas pasakė labai gražų ir
gelų;
tenuveda
ją
į
dangišką
Clėvelando
Lietuvaitis.
dėjime,
jog
jie
stovi
kaip
per daugelį tūkstančių me ir Elzbietos Tamulių; Arkagraudų pamokslą, taip kad
gėrimų, antrą, nėra “
ją
Jeruzalę
—
ten,
kūr
ra

uola,
nesibijo
bangų,
nors
niuolo Pasveikinimas — do
ne vienam nuriedėjo per
tų!. ..
šviestas” taip, kaip “Lais
mus
nusišypsojimai
dabina
Nestebėtina, dėlto, kad vana Šv. Viktorijos Draugi
vės mylėtojai”, bet ištiesų kartais jos ir labai ūžia. Kad veidą gailestingai — džiaugs
išrinktųjų
veidus,
kur
sal

FOREST CITY, PA.
naujos bažnyčios pašventi jos; “Viešpaties Jėzaus Vei
mokytas ir trečia, jis neina Scrantoniečiai yra žmonės minga ašara, matant tokius
džiausių
Hosanų
meliodija
klausvties tokių prakalbų ir geri katalikai, neužkrėsti vi mažutėlius kūdikius .besiar
Rugpiučio 26-tą dieną at nime vienų kunigų butą apie do” — dovana p.p. Prano ir
niekad
negęsta.
sokių
apuokų
įdėjomis,
lai
tinant prie Dievo stalo. Gie
į tokius balius. (Tikiuosi,
siskyrė su šiuo svietu Mari trisdešimts, draugijas-gi iš Onos Jegelevičių; “šv. Pe
Morkus.
kad kun. M. Krušas -atleis kalba už mane šitas faktas. dota giesmė prie Švenč. Sa
jona Kalesiuskienė, palikda aplinkinių miestų ir įvairių tro — dovana p. Petro Nori
Kas negirdėjo lietuvių re kramento, po to “Garbinkit
man, ka aš čia jį įkišau).
ma dideliame nubudime sa tautų, bet vieno tikėjimo, ko; gale randasi spalvuotas
14
d.
rugpiučio
pasimirė
susivažiavimo vaikai Viešpatį”. Kiekvie
Dar buvau užmiršęs, kad daktorių
vo vyrą Praną Kalesinską, tiesiok buvo sunku suskaity langas architekto dovana.
a.
a.
Agnieška
Dambraviėievienas kalbėtojų išsireiškė Scrantone! Juk visi pirmei nas kūdikis laikė rankoj de
sta 5 vaikučių, du berniuku ti! Iš lietuvių kunigų, be Be paveikslų dar patėmynė,
sąnarė
vietinės
S.
L.
R.
minėtų, dar buvo: kun. Tu tfba mozaikiniai takai baž
taip, kad Waukeganiečiai vių laikraščiai per kelis mė gančią žvakę iki prisiartino
ir
tris
mergaites.
Velionė
daitg augščiau stovį už Chi- nesius rėkte — rėkė apie prie altoriaus, kur klerikas K. A. kuopos. Palaidota ant turėjo 37 metus, Amerikoj mas, kun. Olšauskas, kun. nyčioje, kurie daug gražu
cagiečius visuose dalykuose tat. Na, galop šiaip—taip į- Urbon. patarnavo visus gra lenkų kapinių, nes velionė pragyveno 17 metų ir 16 m. Dumčius, kun. Dargis, kun. mos priduoda.
nurodvdamas, kad vietiniai vvko. Laimės ar nelaimės, žiai susodindamas kiekvieną paėjo iš lenkų ir ten prigu apsivedus. Paėjo iš Mocka- Kasakaitis iš Fręeland, Pa., Garbė' ypač vietinėms
Buvo
lietuviai turi savo svetaine, štai ir svečiai iš Lietuvos: savo vietoje. Vėl šv. Mišios, lėjo prie parapijos.
vos, Suvalkų gub., po tėvaiš kun. Jakaitis iš Clinton, draugijoms, kurios ir prie
tai
dora
moteris.
Vyras,
lie

bena, vartotojų krautuve, o Kun. Tumas ir kun. Olšaus kurioms pasibaigus klebo
Zakavičiutė. Palaidota ant Mass., kun. Pankauskas, iškilmės ir su skatiku prisi
tuvis,
Motiejus
DambrariChicagoje, kur yra 50 tūks kas. Puiku. — Dabar, sako, nas visus vaikučius palaimi
lietuviškų kapinių, Forest kun. Kuras, kun. Kudirka, dėjo. Šusidėjusios draugi
čius
pasiliko
našliu
be
mažų
męs
socijalistai,
—
/pakvieno
ir
įrašė
į
Šv.
Panelės
kun. Inčiura, kun. Kaupas, jos ir gražias sėdynės įtaisy
tančiu lietuvių, to viso netu
City,fc Pa.
vaikų,
nes
vieną
dukterį
tu

kun. Struckus, kun. Delini- siančios. Ištiesos gražiai ten
rį, primindamas, kad tuomi sim juos — kunigus į musų Škaplierius ir Rožančių, kas
Juozas
Milišauskas.
ri
jau
apsivedusią.
kaitis, kl. Kelmelis ir kiti. lietuvių naujokvnės bujoja,
ir apšvietoje augščiau stovi susivažiavimą, patįs būsime jaunų kūdikėlių širdyse pa
Sekr.
A.
Urbonavičius.
• Naujoji Šv. Trejybės baž kur draugijos eina išvien su
Ar tai teisybė, ar ne, aš ne vedėjais, sekretoriais — o siliks gilioj atmintyje.
nyčia yra mūrinė, gotiškojo savo klebonu.
norui spręsti, o tik noriu pa jie.... Paskui, girdi, visa Buvo tai brangi ir iškil
PITTSTON, PA.
minga
diena;
dalyvavusieji
Lietuva
apie
mus
kalbės,
stiliaus, graži ir ruiminga. Šv. Mišių metu vietinis
aiškinti, kad, jei Wauke
SHAFT,
PA.
Paskutiniu laiku tapo už Vyskupas Hoban išsitarė, bažnytinis choras gražiai
gano lietuviai stovi augščiau Amerikos kunigai mus pei ilgai atsimins tos dienos vi
už ębieagiečius, tai, ko jus kia, nes tai be “mokslo”, be sus įspūdžius.
25 d. rugpiučio atsiskyrė mušti kasyklose šie lietu kad tai “viena iš gražiau pagiedojo. Pagirtinas cho
K. Vaisieta. su šia pasaule a. a. Jieva, viai:
čia atvažiavote su savo pra kultūros, bet tegul-gi pažiū
siųjų lietuvių bažnyčių viso ras, ypač už tai, kad ne tiek
kalbomis? Bet, atsiprašau, rės. .. Na ir pamatėm. Čia
Machnienė, narė 74-tos kp. Pranas Varkala, 32 metų je vyskupijoje”, bet galima stengės garsiai įšaukti, kiek
ir
vakaras,
apie
kurį
tiek
užmiršau, kad Waukegano
S. L. R. K. A. A. a. Jieva amžiaus, penkeri metai, kaip pridėti “ir ne tik vyskupi švelniai harmoniškai sulieti
PLYMOUTH,
PA.
lietuviai katalikai viską turi daug kalbėta, musų gi ger
Machnienė buvo labai dora iš Lietuvos, nevedęs. Tapo joje, ale ir visoje Ameriko balsus, tarp kurių vra tyčia
—♦ ir svetainę, ir beną, ir biamųjų svečių ir nėra! Žmo Rugsėjo 8, 10 ryte, pąlai- ir dievobaiminga moteris. palaidotas su didžiausia iš je”. Tokia bažnyčia yra kuo gerai prasilavinusių.
sankrovą, ir bažnyčią, ir mo nės mato, jog ponai pirmei dojome, amžiną atilsį, Pet Netik pati prigulėjo prie ka kilme rugsėjo 3 dieną. Lai mums lietuviams pasidi
Koresp. i
kyklą, ir kleboniją, bet ne viai ir apvylė juos. Kad ne ronę Struckienę. Bet kadan talikiškų draugijų, bet ir ki dotuvėse dalyvavo penki džiuoti prieš svetimtaučius!
—rr—
“Laisvės Mylėtojai”. Ir, jei šitas gudrus melas (kad ku gi jos gyvenimas buvo vi tas savo drauges karštai kunigai, draugija šv. Juoza Senoji bažnytėlė, tai tik kū
'FTTt
dikėliu atrodo prieš naują
gu, patįs prisipaįžstate, kad nigai busią iš Lietuvos) tai suomet ramus, rimtas, pa kvietė prigulėti. Per 12 me po ir benas.
žemiau stovite, kam ir pra gal butų ir atėję keli desėt- vyzdingas ir krikščioniškas, tų prigulėdama prie S. L. R. Rugsėjo 7 d. užmušta: ją. Du augštoku gauru, rau PARSIDUODA
kalbas sakote? Daug geriau kai “ištikimųjų”. Dabar-gi užtaigi, jos laidotuvės ir gi K. A- nemažai ji pasitarnavo Juozas Svetkauskas, 18 me donų plytų, jau ištob galima
Rakandai (Fomičiai).
būtų, kad patįs nuo Wauke- atėjo daugiau. Išeina Šliu gal atras užuojautą pažįsta vielinei kuopai, prikalbinė tų amžiaus, tik keturi mėne pamatyti. Bažnyčia pastaty
gano lietuvių katalikų pasi pas ir sako: nebėra visų sve mų bei giminių atmintyje. dama savo drauges prie kuo siai iš Lietuvos. Palaidotas ta ant kampo dviejų gatvių
Kam reikalinga dabar ga
klausytumėte ir pasimoky čių (suprask kunigų), už tat, Jos sūnus kun. S. J. Struc pos. Užtai-gi užsitarnavo iškilmingai. Drauge su juo Vieta puiki. Kitoje pusėje li nebrangiai nusipirkti: Pe
tumėte, nes, pridėjus, jūsų girdi, aš su skaudėjimu šir- kus, kun. A. L. Šaulinskas, gražią paguodonę nuo pali užmuštas Verževičius, bet gatvės — gražus sodas su čių, lovų, stalų, didelių ir ma
pačių išsitarimą, kad aklas dies prisipažįstu, kad “ne kler. B. Paukštys ir p. J. Či- kusių savo draugių. U. Vai- kad neprigulėjo niekur į pa vienuolynu. Iš vienuolyno
žų, krėslų ir daug kitų daly
aklo negali vesti, pasirodo, gabu stovėti su klerikalais žauskas patiko lavoną dar bonienei ir Onai Zubrickie- rapiją, palaidotas nešventin bažnyčia, iš bažnyčios vie
kad jus, būdami aklais, no po vienu stogu”. Na, ir pra namuose. Iš namų-gi į baž nei užmanius nupirkti vaini toje vietoje.
nuolynas — matyti kaip ant kų čia nepaminėtų. Gera
•proga! Pasinaudokite. Dadelno.
rite vesti mus katalikus, sideda “prakalbos”. Kalbė nyčią ir kapus didelė žmonių ką visa kuopa prie to pristo
Didelį darbą atliko kun. sižinokite pas “Draugo”
atančius. To tai aš negirdė- tojai vienas po kito rezgė minia lydėjo lavoną, ketu jo, ir kiekvienas aukojo po
jfffl. Vienok pas mūsų ap vieną ir tą pačią nuobodžią riais, puikiai parėdytais žir 25c. Ant vainiko buvo toks WILKES-BARRE, PA. Visgirdą ir wilkes-barre*- Administraciją:
čiai pastatymu taip šaunios
šviestus ir tatai galimą. pasaką, kad vat: Nėra Die gais, vežamą. Bažnyčioje be užrašas: ‘Musų Draugei Jie
314 E. Market St.,
Bažnyčios pašventinimas.
bažnyčios. Jijė ir viduryj*
Tiek apie prakalbas. Tiesa, vo, nereikia kunigų, šalin Ro giedant Matutinum ir Liau vai Machnienei, 74-ta kuopa
Wilkes-Barre, Pa.
buvo ir gerų minčių, bet, ma! Sena, sena pasaka! Ją dės. kun. A. Kaupas ir kun. S. L. R. K. A. Shaft, Pa.’Gra Rugsėjo 4 d. vyskupas graži: magnifikališka, tar
man rodos, neapsimoka mėš žmonės žino iš senų senovės, A. Šaulinskas laikė skaityti žų įspūdį padarė į tuos, ku Hoban pašventino vietinę tum bazilika. Didysis auku
lyne ieškoti vieno grūdo, ka nes jau keliolika metų yra nes mišias prie šalinių alto rie nepriguli prie musų bran lietuvių Šventosios Trejy ras, tiesa, — iš senosios baž
da galime surasti daug ge kuliama ir kuliama prakalba rių. Somą laikė kun. S. J. gaus 8. L. R. K. Ai, matyda bės bažnyčią ir jos kampinį nyčios, bet rūpestingųjų
resnėje vietoje. Pertrauko iš prakalbos.
Struckus: kun. A. Kaupas— mi, kaip gražiai yra paguo- akmenį. Iškilmingas šv. Mi mielaširdvh^a fi<ZOXZT«11 ■»•«* V1

/
4

žiemą ir vasarą kailinėlius, “ksiąžę” nėra jokią l|pni- juos saugoti nuo tos ligos žmoniškų, sympatiškų ir tik mus varžančius liuosybę ir blogų ir kitus nuo to pavo
kokius jų protėviai dėvėda gaikščiu, nėra net lenku ir kiek tik įgali; turi jiems rai pagirtinų. Męs to viso ;autos gerovę pančius ir per jaus prasergėt yra kiekvie
vo dar Vytauto laikais, kad visai nemoka lenkiškai. Jo drauste uždrausti lankyti nei kiek neneguojame. Išim ;iek laiko buvo tie musų did no gero kataliko — lietuvio
(THE FRIEND)
gyvena drauge su karvėmis, tikra pavardė esanti Riedel. lietuvių vakarus, koncer čių beabėjo yra, ilgainiui jų vyriai bugdomi į tolimus būtina priedermė. Jei netiki
kad brenda per mėšlyną duo Gimęs jisai ne Galicijoje, tus, paskaitas, susirinkimus, bus dar daugiau, bet, kaip Sibiro tyrus, kemšami į dvo* tokiai galingai esant spau
Katalikiškas Laikraštis
ną kepti, ir t.t.
bet Štutgarte, Vokietijoje, neleisti jiems skaityti lietu visi žinome, išimtįs negali tiančius kalėjimus, baudžia dai, atsimink paskutinius
Pašvęstas Amerikos Lietuvių
Lygiai
tą
patį,
tik
kiek
ir esąs žydą kilmės.
vių laikraščių, o dar geriaus panaikinti apskritų dėsnių mi visokiais budais, kad tik Išpanijos bei Praucūzijos at
Katalikų Reikalams.
plačėliau, kun. Tumas pa Gerai ir apie tai žinoti.
— taip savo vaikus nuo ma bei principų. Dėsniai visada užslapinus tą prakilnų jų sitikimus ir pasakyk kas
— Organas 8. L. R. K. A. —
sakojo Kingstone, ir niekas
žens auginti, kad jie nieka pasiliks dėsniais, o išimtįs norą — išsklaidyti nuo gie kaltas, kad ten doringi Die
Išeina iš Wilkes-Barre, Pa., kas
nepasipiktino, niekas prie
dos lietuviško žodžių neiš išimtimis. Todėl jei kam pa dro Lietuvos dangaus tam vo namai pastatyti vargdie
ketvirtadienis.
Mount Vernone, netoli
šingo žodelio neištarė. O juk
girstą ir lietuviškos kalbos, duotoji musų endekizmo cha sius nepermatomus rūkus, nių kruvinais skatikais vir
nuo Ne\v Yorko, tapo suar
A. L. R. K. K. Sąjunga - Leidėjai ir Kingstone esama nemažai
gink Dieve, neišmoktų. Mat, rakteristika,
pritaikinta atidengti ir padaryti visiems to paliestuvystės ir ištvirki
dytas
su
dinamitu
naujai
taip vadinamą “dzūką”.
lietuvių kalbos nežinojimas prie atskirą vietų ar asme prieinamų šviesos spindulių mo lizdais—teatrais, kad
statomas
geležinis
tiltas.
Kun. A. Kaupas — Redaktorius
Pasirodo, jog vienur žmonės
— tai geriausias ginklas nuo nų — pasirodytų nesutin šaltinį — spaudą! Tūkstan kunigai geriausių valstiečių
Kas padėjo dinamitą, nieks
pyksta,
jei
pasakai
jiems
litvomanijos ir stipriausias kanti su tikruma, tam atsa čiai žuvo mūsų brolių—ko užtarytojai ir moktvojai tu
Visas korespondencijas ir kito
nežino. Žinoma tik, jog tai
tiesą
į
akis,
kitur-gi
ranko

užsigrūdinimas lenkystėje. kome, jog mums rūpėjo čia votojų! Bet jų kraujas, karš rėjo palikę savo mylimas
kius raštus reikia siųsti pas
dvidešimtas
iš
eilės
pasikė

mis ploja. Yra ir tokią laik
Rev. A. Kaupas,
26) Palaikant lenkystę sa ne fotografuoti tas ar kitas tas našlių bei našlaičių mal aveles ir brangiąją tėvynę
sinimas
sugriauti
’
geležinius
raščių, ką neištyrę dalyką
*34 Church St.,
vo šeimynose ir dvaruose, musų “lenkas”, bet charak dos pramušę dangaus skliau nešinties į svetimas šalis;
triobėsius,
kuriuos
stato
nePittston, Pa.
stovio rėžia pamokslą ro
terizuoti tvpiškas Lietuvos tą pasiekė Gailestingiausio kad ištikimi Bažnyčios sū
priderantįs prie unijos dar Lietuvos ponai, ir šiaip jau
dančiam tiesą kalbėtojui.
lenkai, tur kiek galėdami endeki^mas su' jo pažiuro jo Viešpaties sostą ir... štai nus neturi teisės būti ar tai
Visus pinigus, ar tai prenume
Nei kun. Tumas nei kun. bininkai. Dvidešimtas pasi stiprinti taipogi lenkystę mis ir veikimu. Ant kiek jau septyneri metai kaip apicieriu, ar tai kitokiu žy
ratos, ar tai už “džabsus” ar už Olšauskas neatvažiavo Ame kėsinimas paskutiniais ke
Lietuvos miestuose ir mies męs tą tikslą pasiekėme, pa girdime' iškilmingai džiaugs mesniu valdininku; kad ra
apgarsinimus ir t.t. reikia siųsti
liais
mėnesiais!
Dėlko
tokia
rikon užgaulioti lietuvių nei
liekame spręsti patiems mingus šauksmus “Spauda, mus krikščioniškosios kul
tokiu antrašu:
nedorybė
yra
atliekama vien teliuose. Šalip kulturagerių*
*
ją
žeminti
—
vien
pasinau

skaitytojams. Męs darėme, spauda! Turime savąją spau tūros sėjikai ir šalies vargų
“DRAUGAS”
ten, kur diiį>n neunijonis- panelių, privalo traukti čion
doti
amerikiečių
dosnumu
ir
ką galėjome. Jei kam šis dą! Lai gyvuoja Lietuvių ir nelaimių mokintojai vie
314 E. Market St.,
tai? Dėlko niekas nesikiša iš Lenkijos kuodaugiausiai
surinkti
šiek
tiek
pinigą
WILKES-BARB,E, PA.
visokių
lenkų-amatninkų, musų darbelis pasirodytų spauda!” Bet kas toji spau nuoliai ir vienuolės buvo ne
ten,
kur
panašius
darbus
dir
“Saulės” namams. Tie na
pirklių, gizelių ar šiaip jau nepilnas ar nenusisekęs, te da? Kokios mūsų link jos žmoniškai kankinami ir už
Ar bus tai spauzdinimas konsti mai “Saulei” yra būtinai ba unijonistai?
organizuoti gu sveikas jį papildo ir pa priedermės? kokios jos ga mušami, kad net tų nelai
Unija greičiausiai nieko darbininkų;
tucijos, ar plakatų, ar tikietų ar reikalingi, nes už dviejų me
taiso. Męs už tai išaugšto ta lybė ir vertė daugeliui mū mingųjų kūnai buvo išimami
kitokie į tat panašus reikalai,- rei
nekalta — bet vis dėlto atei juos, palengvinti jiems vie
tų
baigiasi
kontraktas
su
sa

kia visados kreipties tuo pačiu
tų sujieškojimą, steigti jų riame jam nuoširdų ačių, sų vra neaišku, tamsu! Tad ir visokiais budais pašiepia
na
nenoromis
klausimas:
antrašu:
vininkais tą namų, kuriuose
vaikams prieglaudas, mo vistiek ar jis bus lietuvis ar rižausi sulyg savo spėkų pa mi biaurojami, kad menka
dėlko?
“DRAUGAS”
yra mokinami “Saulės” mo
kyklėles, rengti teatrus, iš lenkas, ar musų prietelis ar aiškinti tai savo broliams masonų ir kitų bedievių da
314 E. Market 8t.,
kiniai, ir savininkai nebeno
lis, apėmus visą šalies val
lietuviams.
leidinėti laikraščius ir t.t. Į priešas.
WILKES-BARRE, PA.
ri nuomuoti toliau savo na
Spauda vadiname visa tai, džią vieton tos garsiai žada
vietą užimtą lenko, jei ji pa- Kaip jau augščiaus matė
mą “Saulės” valdybai. Kas
Faktai ir Principai.
siliuosuotų, tuoj statyti kitą me suformulavimas lenkvs kas yra spauzdinama, t. y. mos laisvės įnešė prispaudą
buvo “Saulės” atstovų pra
lenką, kad ta “placowka” tės principų nelengvas da laikraščius, knygas brošiū kankina priešingą sau kata
Redakcija pasilieka sau teisę
gink Dieve, netektų lietu lykas. Dar sunkiau sufor rėles, visokius atsišaukimus likiškąją didžiumą? — Be
taisyti, trumpinti arba atmesti vi kalbose, tas gerai tat žino ir (Paimta iš “Draugijos”)
sus prisiunčiamus rastus.
supranta.
muluoti lietuvystės pri nei ir t.t. Ji yra galingiausia šių abejo kalta bedieviškoji
viui ar kam kitam.
Tąsa.
Laikas ir vieta raštų talpinimo
27) Lenkiškojo veikimo pai. Dėlko? Viena dėlto, kad dienų pasaulio spėka. Menk spauda o su tuo ir pati tauta
pridera nuo redakcijos.
ti. A. Baronas savo “Lie 21) Todėl lenkinimas Lie- Lietuvoje centru padaryti ;o darbo kol kas, rodos, niekis jai visos pasaulio val davusi jai įsivyrauti savo
Atmestieji rankraščiai nėra grą
žinami redakcijos lėšomis.
tuvių Žiniose, skelbia, keti tuvos — yra ne skriauda, Vilnių. Čion sutraukti visas nieks iš lietuvių dar neban džios su savo kariumenės mi šalyj, kalti yra katalikai ku
Rašyti reikia tik ant vieno pus nąs leisti nuo naują metą bet tikra geradarystė lietu protines ir pinigines spėkas dė, o antra pats musų jau lijonais, šautuvais, patran rie prienumeruodami bedie
lapio, paliekant plačius tarpus
viams. Lenkindami lietu
komis, milžinais—šarvuo viškus raštus tokiu budu
tarp eilučių. Popieros nėra ko gai kas dvi savaiti naują laik vius, lenkai -gina juos nuo ir iš čia per vietinius lenkiš nutis kultūrinis gyvenimas
lėties, nes korespondentams ir raštį, vardu “Amerikos Lie
kus laikraščius ir organiza ;ų tautiškų lietuvystės prin čiais. Ji valdo visas šalis, vi remdavo, palaikydavo savo
Varo tatai cijas tiesti lenkystės tinklą cipų eikštėn iškelti iš dalies sas tautas! Prieš ją lenkiasi priešininkus, kurie stengias
bendradarbiams rašant ant abie tuvaitė”. Jeigu naują laik juodojo erelio.
jų pusių, da-gi smulkiomis raidė
šventą išliuosavimo darbą.
dar ir nesuspėjo. Tiesa, ka visa žmonija. Jei tarnauja su šaknimis išnaikint tai,
mis, redakcijai labai dažnai pri raštį redaguos pats Baronas, Darbas tas sunkiai eina, nes ant visos Lietuvos.
sieina perrašinėti atsiųstus raštus. tai skaitytojai bus penimi
28) Tame lenkinimo dar <urie iš jų yra gana aiškia: tūkstančiai darbininkų ir kas yra mums brangiausia,
vienatinė
iš
liaudies
išėjusi
Norint, kad raštas tilptų arti tokiais raštais, kaip “Gir
be privalo būti Lietuvos len išreikšti Lietuvos histori- spaustuvininkų. Gelžkeliai, mieliausia — t. y. šventą ka
lietuvių
kunigija
senovės
Tad
miausiame numeryje, rankraštis tuoklio Daina”, kurios be
joje. Bet, deja, iki pastarų telegrafai, telefonai, vis tai talikiškąjį tikėjimą;
kai
systematiški
kaip
vo

reikia pristatyti spaustuvėn ne vė
lenkišką tradiciją nei kiek
tos galingos karalaitės — mes nenorėdami sulaukti to
liau. kaip 9 valandų išryto antra- dugnės kvailybės nemato nepalaiko ir dagi lenkinimo kiečiai, kieti kaip vengrai, aikų beveik nieks iš musų
tik visokie Rugeliai ir dėlto
dieryje (utarninke).
gudrus kaip japonai. Lietu jos nežinojo ir netyrinėjo. spaudos tarnai. Tokie pasau kio tėvynės stovio privalom
darbą
kliudo.
verčia jos autorių spauzdinvių .sulenkinimas — tai his- Tas darbas buvo paliktas lio galiūnai kaip imperato prašlint tą klaidą kokią pran
22) Pasilieka tat remties toriškas Lietuvos lenkų pa enkams arba sulenkėju riai ir karaliai, nuolankiai euzai su išpanais neišmin
ti ją išnaujo. Štai mūsiškės
vien ant Lietuvos dvarinin šaukimas.
ne-poezijos... . perlas:
Krikščionystės siems lietuviams, kurie, su jai tiesia savo ranką*) o poli tingai papildė, privalom
ką ir bajorų. Jie visa Lenki principams tame darbe nėr prantamas dalykas, jieškoj c tikai ir ministeriai nužemin vengt tos blogosios spaudos
REDAKCIJOS PASTABOS.
Girtuoklio Daina.
jos viltis. Jų dvarai — tai vietos. Čia yra vien kova joj vien senos unijos patvir tai maldauja pagelbos; net nuodų, kurie tokią pragaištį
Garbę ant aukštybės.
vienatinės lenkystės tvirto dviejų kultūrų, augštesnės tinimo, o priešingų jai lie turttuoliai - Rotšildai dreba įnešė į viršui paminėtas ša
Už merginos grožybių.
“Saulėje” tilpo žinutė iš
Kasos ylgos kojos ylgos, vės Lietuvoj. Kol dvarai lenkų ir žemesnės lietuvių. tuvystės principų arba suvis prieš ją su savo milijonais. lis!
tvirtai stovės, tol ir lenkystė Augštesnė būtinai tur gauti nerasdavo, arba jei ir pate Kame gi slepiasi toji jos ga Vieną kartą skaitydamas
Homestead, Pa.,
kurioje
Ak garbės sutvėrimas.
Lietuvoj galės laikyties. Tai viršų, žemesnioji žlugti ir mvdavo, tai vien tik tam lybė? Tame, kad vienas iš šv. Jono Evangelisto Apreiš
pranešama, buk kun. Tumas Sėsk Marvtia, leliėlia,
gi visomis pajiegomis reikia pranykti. Galutinas tos ko idant juos iškoneveikti, kai leistas jos žodis ūmu laiku kimus štai ką radau: Ma
savo prakalboje sulyginęs Pas bačkutia balandėli,
lietuvius su šunimis, karvė Linksmas dienas apturėsim; stengties poniją Lietuvoje vos rezultatas tuo greičiau po didžiausią lietuvių kalte, tampa savastis, visos šalies, čiau gyvulį išeinantį iš jū
mis, apdrėbęs juos mėšlais Mudu jauni pasikalbėsim. palaikyti. O jei jau koks taps atsiektas, juo labiau ta nedorą separatizmą, šventos visos valstijos o dažniai ir ros ir turintį septynias gal
viso pasaulio; priguli tai vas ir dešimt ragų, ant ragų
ir pridaręs kitokią eibių.
Ak tai garbės diena yra, dvaras prisieitą būtinai i- žemesnioji kultūra' bus ne vienybės ardymą ir t.t.
Toje pačioje “Saulėje” p.
Kad Dievas mudu myli, savo rankų išleisti, tai reikia apkenčiama iš pusės kiek
Be to ir pačių dabartinių nuo žodžio svarbumo. Kad dešimt vainikų o ant galvų
jis parduoti lenkams-mozu- vieno lenko-patrioto. Tikras lietuvių pažiūros į tautystės būtų tai geriau suprantama, burnojimų ženklai. Suteikta
Buvusis ant prakalbą (laiš Iš tavo rankialių baltų,
rams su pagalba p. Klobs lenkiškas patriotizmas te principus toli ne visų vieno paaiškįsiu pavyzdžiu. Paim jam it levo nasrai lupos, ku
ke iš Duąuesne, Pa., ‘Saulė’
Alutis gardus geltonas.
kio ir B-ės biuro. O jei ir to gali būti paremtas vien ant dos. Musų social-demokratai sim mažą savaitraštį, turintį rios kalbėjo didžius daiktus
No. 71) aną korespondenciją Atstokit velniai, šėtonai,
prieš Dievą, Jo būklę ir tuos
pavadino melaginga, o “Sau Negungįkit Jono, prieš Ma negalima, tai geriaus tegu kitataučių
neapykantos pav. vienaip žiuri į juos. vos 2 tūkstančiu ėmėjų. Ša
lės” redakcija nuo savęs pri
rijona, žemė tenka rusams, negu Kiekvienas Lietuvos lenkas krikščionįs demokratai ki lia ėmėjo laikraštį skaito dar kurie su Juo Danguje gyve
na”. (13-1-6).*) Kiekvienas
dėjo šitokią pastabą:
Da neišgerem tos bačkutes, nedėkingiems lietuviams
tik tuomet tebus geras pa taip. Taigi jei formulavime mažiausia 9 pašaliniai skai
23) Kaipo “lenkai”, Lie triotas, jei lietuvius neap lenkystės principų mes 1 e tytojai. Tad toks laikraštė- supras jog šv. Jono čion no
“jeigu kun. Tumas taip Mudu jauni žmonės.
išsireiškė, prilyginda O dektinia tu kvepenčioj, tuvos ponai netur jokių prie kęs kaipo pagonus, rusus — abejo neįtikom lenkams, tai lis tur į savaitę 20 tukst rėta nuspręsti bedieviškąją
Ar iš dangaus tu iškritai? dermių link lietuvių tautos. kaipo barbarus, vokiečius
mas savo europiškus
formuluodami
lietuvystės skaitytojų, o jei dar tai per- spaudą ir tai jam nusisekė
Todėl visas ponų turtas tur kaipo hakatistus.
Laša tavęs išgeną,
brolius prie šunų, tai
principus galim neįtikti net spaudįs kitas laikraštis, va kogeriausia, koaiškiausia,
artistui—rašytojui.
dinasi kita tiek prisidės kaip
eiti vien lenkystės tikslams,
yra gėda pačiam kuni Vienas kitam patikom.
29) Ir_netik juos reikia ir kai-kuriems lietuviams. skaitytojų, o juk dažnai at Perskaitęs tuos žodžius tar
būtent šelpimui lenką teatre
gui” (Rašyba musų. Puolam jau ant žemes,
neapkęsti, bet da ir rengties Asmeniškai mus tai mža ie- sitinka visiems pasaulio laik si matai prie savęs tąją baiVilniuj, lenkų mokslo Drau
Aluti jau pabaigią,
Red.)
prie galutinos su jais kovos interesuoja, nes mums rupi raščiams perspausdinti vi< dyklą—spaudą su savo pra
gijos ten pat, lenkišką prie
O dektinia tu raudona,
' Dalykas gi štai kame.
Nes viršiausia politiškas len neįtikimas bv kam, bet vien ną, ar kitą mintį, ar straips gariškomis pasekmėmis. “Ir
glaudų,
mokyklų,
kur
tik
jos
Iki šiol savo prakalbose1 Stiprįk mūsą kuna.
kystės dogmatas — tai ‘wyz- savos publicistikos prieder nį ! Kame gi tad rasime tokią jis kalbėjo didžius daiktus
yra,
platinimui
lenkišku
kun. Tumas kalbėdavo pir Nesijuokit jąs bobiales,
wolenie’, t. y. sutvėrimas iš mės išpildymas. Taigi palik galybę, kuri galėtų bent su prieš Dievą, Jo būklę, t. y.
laikraščių,
kningų
ir
t.t.
Duo
miau, paskui jau kun. Ol Iš mūs jaunu vargialių
naujo kardu ir krauju savos dami teisę kitiems išreikšti silygint su spauda, nekalbu Bažnyčią ir tuos, kurie su
ti
ką
nors
lietuvių
įstaigoms
Duosim
j
ūmi
po
dektinią,
šauskas. Taip buvo ir HoLenkų valstijos su neatskir savo nuomonę, kaip kas ma jau — pranešti? Ar yra nors Juo Danguje gyvena”. Kas
Tilekit neko nešnabždėkit. k. a. “Saulei”, “Dainai”, tinomis jos dalimis Lietuva no tame dalyke, mes pasis
mestead’e. Pakalbėjo kun.
Papiešė G. A. Baronas. “Rūtai”, “Žiburiui” ir t.t. ir Baltgudija. Tai būtinai tengsime čia išdėstyti bent viens kalbėtojas ar pamoks drįs tam prieštarauti? Gal
Tumas, paskui kalbėjo kun.
(“L. Ž.” No. 9). butų nusidėjimas prieš len turi .įvykti, nes tik savoj svarbiausius
lietuvystės lininkas turįs kas savaitė tik tas kurs nežino šių dienų
Olšauskis. Po to prasidėjo
Apsaugok, Dieve, nuo to kystę. Nieks iš Lietuvos po valstijoj lenkų tauta tegali principus, kaip jie mums iš bent tiek kiek menkutis sa gyvenimo bėgio.
auką rinkimas. Kad žmonės
Toliaus bus.
rodo. Štai trumpos jų for- vaitraštis? Be abejonės ne
nesiskirstytą, vietinis kle kių eilių ir nuo tokiy laik nų netur teisės būti sąnariu rasti sau išganymą.
Spaudos
žodis
ūmai
apibėga
mulos:
bonas paprašė: kun. Tumo raščių, kurie laiko jąs savo tų draugijų. Gali prisidėti
k) sensus accommodatus.
visą pasaulį, patraukia prie
vien
prie
ūkės
ratelių,
bet
Toliaus bus.
pakalbėti dar apie ką no papuošalu.
savęs tūkstančius protų, ki
ir tai tik tuomet, jei juose Tokie tai maždaug yra
rints, kad ir trumpą valan
ta tiek intrenkia į abejojimą,
galima lenkiškai su lietu svarbiausieji musų “lenkų”
dą, pasiūlydamas da-gi tcKaizeris Vilius apdova viais šnekėties.
TEATRAS!
principai ir veikimo motivai SPAUDOS GALYBĖ IR vienus sustiprina toj ar ki
matą: — apie Vilniaus gub. nojo laivo “Litųania” ka
toj pakraipoj, kitus visai su Ateinantį nedėldienį, 17
lietuvius. Kun. T. gerai pa pitoną Stulpiną ordenu už 24) Mokyties lietuviškai savo konkretiškose formuMŪSŲ
LINK
JOS
PRIE

klaidina. Iš to lengvai gali d. šio mėnesio, Pitt.stone požįsta Vilniaus guberniją, gelbėjimą iš nelaimės vokie nei vienas Lietuvos ponas lose. Žinoma, plačiau pajiešma suprasti kiek tai gero ar bažnytinėje salėje bus atnau
DERMĖS.
tai-gi galėjo pripasakoti šį čių laivo “Almut Kathari- neprivalo. Butų tai pažemi kojus galėtumėm rasti dar
blogo gali pądaryti spauda; jintas vaidinimas “Katriu
tą įdomaus apie Vilniaus na”. Stulpinas yra lietuvis nimas savęs ir lenkystės. Be nevieną tų pačių formulų at
gub. lietuvius. Kalbos siekiu iš Telšių pavieto ir mokinosi to dar tai labai pavojinga, mainą bei variantą, ar net ir Pono Mikuckio bei Mu- galima teipos-gi įsitikrint, tės”. Bus naujos dainos dai
kad skaityti ir platinti ge nuojamos. Įžanga: suaugu
nes ponas išmokęs dailiai lie suvis naują čia nepaminėtą
buvo ne pažeminti vilniečius Šiaulių gimnazijoje.
ravjevo
su
Kaufmanu
triūsu
ras katalikiškas knygas ir siems 25 centai, vaikams 10
Bet
tuviškai, gali suklysti, už lenkystės principą.
(dzukus), bet parodyti, jog
tamsus
rūkai
keturiasdešim

laikraščius o šalinties nuo centų. Pradžia 8 valandą va
miršti lenkiškas tradicijas, mums matos ir to, ką augš
lenkų kultūra, platinama
čiai
metų
paslėpė
nuo
vargin
Kaip musų skaitytojai at virsti nauju Daukantu ar čiaus padavėm, pilnai užteks
kare.
uoliai tarp lietuvių, neatne
gų
Lietuvos
sūnų
vienatinį
*)
Kikcvienas
karalius
lei
šė jokių pasekmių. Kalbėto simena, atsilikusiame nese Ivinskiu, t. y. litvomanu, už musų vietinio endekizmo
jų laimės ir džiaugsmo šalti džia savo laikraščius. Net
Reikalingas
jas išpasakojo dvarų rolę niai Londone tautų kongrese kurį nieko niekšesnio negalį charakteristikai. Įeinantieji
nį
—
spaudą.
Keturiasdešimt
lietuvių
kalboje
buvo
val

į
jį
atskiri
ruožai
kaikam
lietuvius
ir
lenkus
bandė
būti.
Vilniaus gub. ir apipiešė
Vargonininkas, mokąs gri
atstovauti
koks
tai
Ksiąže
25) O kadangi litvomani- gali pasirodyti neteisingi metų lietuviai aimanavo džios šelpiamų laikr. pas.: gališkai giedoti ir chorą ves
dzūkų gyvenimą: jų tamsy
bę, nešvarumą, pažangos Zbawcaz Rydelski, bet jo vi jos liga labiausiai limpa prie karikatūriški. Šis ir tas gali tamsybės pančiuose. Per ke “Lietuvos balsas” ir “Tre- ti. Atsišaukti:
stoką ir t.t. Juk ne kun. Tu sai prie to neprileido. Da jaunesniųjų, tatai kiekvie net nurodyti, jog prietikių turiasdešimt metų prakilnes sa” abu leidžiamu Kaune.
Rev. 8. Dysza,
ni
Lietuvos
sūnus
stengėsi
tarp
Lietuvos
ponijos
ir
lie“
Keleivis
”
Prūsų
Lietuvo

bar
kun.
A.
Poltin
(
“
Viltis
”
nas
Lietuvos
ponas,
turįs
mas kaltas, kad daugelis vil
929 Erie avė.,
_ 3 — xi—
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ah Binford, per keletu metų nuvežė savo žingeidžių vištų
buvusi Henry Clav Beattie’o į miestelio fair.’ų ir patubdė
mylėtinė, įsimylėjo į jį iš ant šiaudų po teisėjo kojo
naujo, nors Beattie buvo jau mis. Ir ištikro višta padėjo
vedęs ir turėjo vienų kūdikį du kiaušiniu, vienų iš jų duTečiaus, nuo to, Beattie pra trynį, su sukudakojus gar
dėjo neapkęsti savo pačios siai, su pasididžiavimu nu
ir nusprendė jų nužudyti. žingsniavo šalin.
18 d. Liepos mėn. Beattie su
Nereikia sveikintis.
žmona išvažiavo automobi
Richmond, Ind. Wayne’o
liu pasivažinėt; išvažiavus į
County
Medikališka draugi
tolimus laukus, netoli Richmondo (Va.), Beattie papil ja priėmė rezoliucijų, kuria
dė žmogžudystę, nušauda šaukiama liaudį kuomažiaumas iš revolverio savo mote siai sveikintis rankomis, ka
rį, tuomi, matomai, norėda dangi tas išplatina ligas.
mas nuo jos pasiliuosuoti,
kad atnaujinti meiliškus ry
šius su buvusia savo mylėtine Beulah Binford: vienok
tuojaus buvo suimtas ir lig
MOROKO.
teismo pasodintas kalėji
man.
Iš Tangiero ateina žinia,
Sakoma, kąd tai pirmas kad Suso provincijoje tapo
is kriminalistų histerijos užmušti keturi vokiečiai mi
žmogžudys, kuris taip šaltai neralogai. Vokietijai pasi
sutiko mirties nuosprendį. taiko gera proga prikibti
Neparodė jokio susijudini prie Morokos.
mo ar baimės ir jo jaunas
Nors nebus karės tarp
reiškus veidas nei kiek neat prancūzų ir vokiečių už Momainė jo amžiaus išžiuros roko, tečiau abidvi viešpatiL. Brastos Pijonka.
nors po trumpų straipsniukų
(Beattie turi 26 metus). Lai ji rengiasi prie karės. Ang
parašytų apie musų Susiv.
ke
teismo buvo visai ramus, lijos generolas French su ki
Taip-pat malonu yra pasida
vien tik laiks — nuo laiko tais Anglijos oficieriais ap
lyti su Susiv. nariais links
parodydamas savo ciniškų žiūrinėjo neseniai prancūzų
ma žinute, kad tuojau po
nusišypsojimų. Štai mirties tvirtoves ties vokiečių siena.
seimo labai sparčiai auga
dekretas kurį perskaitė tei Yra tai tas pats generolas,
narių skaičius. Praeitas sei
sėjas Watson prieš Henry kursai 1905 m. buvo paskir
mas labai didelį žingsnį nu
Clav Beattie’ų:
“Prisieg- tas viršiausiu vadu Prancū
žengė pirmyn, pagerinda
Susitiko trukiai.
dintieji teisėjai rado tave zijos ir Anglijos suvienytųjų
mas vaikų skyrių, nes ran
dasi tokių kuopų, kur per Erie, Pa. Ant Pittsburg & kaltu pirmam 'laipsnyje ir kariumenių Morokoje.
Bismarkas.
vienų bertainį prisirašė at Erie geležinkelio linijos su pasmerkė miriop, ir pagal Belgija ir Holandija nu
šio
teismo
nusprendi,
24
d.
siuntė kariumenę ir artileri
sakomame skaičiuje vaikai. simušė pasažierinis trūkis
Lapkričio
tu
busi
atiduotas
jų į Vokietijos pasienį, nes
Patėmytina ir-gi, jog atsira su tavoriniu trukiu Lake
kalėjimo
perdėtinių
sargy

kas daugiau, kaip tik ženk šukavau, dar kartą pažiurė
MEKSIKO.
bijosi, kad kilus karei, Vo
do naujų kuopų, ypač Nau Shore linijos; susitikimas
jau į knygas, ir ėjau į kama
joje Anglijoje. Jeigu musų atsitiko, kada tavorinis trū bai, ir tarpe saulės užtekėji kietija siųs savo kariumenę
Progresistų partija pasta las Kanados prijungimo rą atsinešti naują švarką;
Susiv. ir toliau taip “nyks” kis stūmėsi atgal, kad už mo ir nusileidimo valandų į Prancuzijų per šitas tai ne- tė savo kandidatų į prezi prie Suv. Valstijų ir pavergi už vis man buvo linksmiau,
Mat dentus Francisco I. Madero. mas jos neprigulmvbės. Rob
(anot “Kat.”), tai iki atei leisti vietų pasažieriniui bus atimta tavo gyvastis, o utrales viešpatijas.
kad aš šiendie apsivilksiu
nančiam seimui S. L. R. K. Prie to 4 vpatos ant vietos Dievas gal susimylės ant ta prancūzai turi pastatę Vo Jo priešininku yra gen. Ber lin sako, kad abipusystė yra su nauju švarku.
A. turės arti 11,000 narių. užmušta ir mažiausia apie vo dusios”. — Teisėjas Wat- kietijos pasieniu labai stip nardo Reyes, šalininkas se priešinga ir Konservatistų Apie mokyklą jau bėgiojo
son nuteisiant Beattie’ų.
rias tvirtoves, kuriąs vokie nosios tvarkos. Madero pa partijos principams ir Did. keletas vaikų, ir aš prisiarti
Be to, geistina, kad Naujoje 40 sužeista.
. Nors Beattie yra jau pas čiai norėtų aplenkti, įsi laiko taip-pat katalikų parti Britanijos lojališkumui.
Anglijoje naujai susitvėru
nau: Viens kitą klausinėjoDidelė paroda Los An
merktas miriop, ir niekas griaudami į prancūzų žemę ja, kuri tik šįmet tesusitvėsios kuopos pasistengtų įgy
mėsi, kaip pasisekė vakacigeles’e.
neabejoja kad bus nužudy per Belgiją. - 4šakw, kad na rė ir laikė savo pirmųjį su
ti ‘kundaugiausiai narių,
jos, o viens iš krūvos pasa
kad busimame seime kiek Benams grajijant “Mar tas, tečiaus jam duota 90 bašnikas karalius Leopoldas važiavimų Meksikos mieste. ŠVENČIŲ APEIGOS, IR kė, kad Totorių Jonukas iš
viena kuopa galėtų turėti selietę” arti 15,000 vyrų ir dienų paduoti apeliacijų per buvo leidęs vokiečiams tatai Rugsėjo 10 d., miestelyj PRIPROČIAI LIETU važiavo mokytis į Senapilės
mažiausiai po vienų delega moterų dalyvavo “Labor kratinė j imui jo nuospren padaryti.
Tuxtlachico, Chiapos valsti
gimnaziją, sako: su žiban
VOJE.
Day” parodoje. Pagal mies džio ir Beattie da nenustoja Tuo tarpu žmonės ima pi joje, kada gen. Reyes pase
tų.
čiais batais, tamsiai mėlinas
Nariai! Sukruskime dirb to majoro Alexander įsaky vilties likti liuosu; tečiaus nigus iš bankų ir valstijų kėjai išėjo su paroda, pasi
švarkas, ant kurio spingsėjo
Šilinė (Ošpaža).
ti musų brangios organizaci mo parodos pienas likosi per viešoji opinija yra ta, kad popieros puola žemyn.
tikėdami sutraukti didelę
sidabriniai sagučiai, ir ant
jos labui kuo kas galime, mainytas taip, kad maršuo- Beattie už savo baisias nuo Tiek tai nesmagumų pri žmonių minių, kur buvo ma (Iš jaunystės atsiminimų). kepurės buvę tam tikras
kad suvažiavę, galėtumime janti minia turėjo prasi dėmės turės užmokėti savo dirbo nelaimingoji Morokos noma vesti agitacijų už gen. Buvo rudens dienos. Ūki ženklas su gimnazijos var
šalis.
pasidžiaugti savo triūso vai lenkti su pavieto kalėjimu, gyvastim, s
Reyes kandidatūrų į prezi ninkai rengė dirvas žiemi du. Męs visi gėrėjomės ir sa
kuriame
sėdi
broliai
McNaNužudyti!
—
Baisi
tai
sium! Aš iš savo pusės pa
dentus; tuotaipu staiga už niams sėjimams. Vasarojų kėm: — Na, kad tik man
sistengsiu dirbti kuo galė maros, kaltinami už dinami- bausmė! Bet žmonių blogi
plūdo maderistai ir pradėjo jau baigė valyt nuo laukų: tiksis proga, aš ir stengsiuo
PRANCŪZIJA.
siu, bet atsiminkite, broliai tavimus, kurių atsibus teis papročiai prie visko priveda
trukdyti revistų programą. Avižų varpos nunokusios, si nors į kokių augštesnę mo
ir sesutės, kad S. L. R. K. A. mas kitų mėnesį. Bet kada nežiūrint aštriausių baus Iš Louvre’o tapo išvogtas Iš to kilo kruvinos peštynės tarsi, laukė kada ūkininkas kyklą įstotį.
<
labai brangus Leonardo de tarpe Maderos ir gen. Re jas ateis kviesti į kluoną.
yra tokia didelė dirva dar minia prisiartino prie kam mių.
Mokvklųs tarpduryj su
po
Temple
ir
Main
gatvių
Vinci paveikslas, vadinamas yes šalininkų. O kadangi to Linai noko, o bulvės savo
bui ir tiek jojo reikalų lau
Jo pavardė Perkarsta.
skambėjo varpelis, mes už
“Mona Liza”. Buvo tai por kiam mažam miestelyj ka susmukusias virkščias baigė viens kito, greit smukdm mo
kia aprūpinimo, kad vienam arčiausia vieta prie kalėji
apeiti viskų negalima. Todėl mo,. nusiėmė kepures ir mar- New York. Nek.okis O. H. tretas jaunos moteriškės, tu reivių nėra, keli policistai džiovinti. Vyturiai užkimę kyklon. Mokytojas stovėjo
kviečiu Jus visus pagelbėti šavo pro tų vietų be kepurių Heli (Pekla) atsišaukė pas rinčios ant lupų ypatingų neįstengė užstoti kelią be slapstėsi nuo vanagėlio, o prie stalo, ir į mus linksmu
man platinti narių skaičių. Tečiaus, nei vienas iš bro pavieto teisėjų Grantų, kad nusišypsojimų, kursai vv- tvarkei. Muštinėse naudojo sėjikai gunyęioms lakstė pa veidu žiurėjo, o męs, praei
lių McNamarų neišėjo iš sa norįs permainyti savo pa liote vyliojo vyrus, bet mote si kas kų sugriebė: akmenis, debesiais. Žųsįs atkutusios
Vienybėje galybė!
dami, mokytojų sveikinom,
Jums ištikimas su tikra vo kalėjimo kamarų, kad pa vardę Heli į Hill’ų, kaipo ryse kėlė neapsakomų neapv peilius, klebus ir kitokius nuvalytose dirvose, man- galvas palenkdami.
mačius maršuojančių paro daug parankesne prekybos kantų. Menama, kad pavo įrankius. Rezultate 9 asme- dravo paupiais, o dažnai lėk Palūkėjus keletą minutų,
pagarba
reikaluose. — Aš manau gė tų paveikslų arba koks
Jonas Rikteraitis, dų.
nįs užmušta ir dusyk tiek damos ore dirva nuo dirvos mokytojas liepė sustoti, ir
pradėti saldfcminų prekybų išėjęs iš proto vyras, kursai
S. L. R. K. A. pirmsėdis
Rusas pralaimėjo.
ir noriu uždėti viršui durių norėjo visados turėti pa sužeistų; peštynės užsibaigė lakstė, o kaip kada ir ant sė pradėjo storu balsu pote
jimų pataikydavo nutūpti, riauti, o męs maišvtinai: sto
Humbolt, Ia. Rusų stip užrašų, su mano pavarde, di veikslų savo akyse, arba revistų pabėgimu.
o piemenėlis, vydamasis, rai. ulonai, kitas ir labai plo
ruolis George Hackens- delėmis, elektrikinėmis rai nustojusi proto moteriškė,
plūdo ir uliavo šunim bau nai jam pritarėme, o paskui
PROTESTAS.
chmidt, vadinamas “russian dėmis, gi dabartinė mano kuri susimanė neapkenčia
gindamas žąsis. Garnių jau užgiedojom — Ateik Dva
lion” (rusų levas), pralaimė pavardė butų perkaršta to mų paveikslų sunaikinti
nebuvo matvt nei vieno, sia Švenčiausia. Nei vienas
jo imtynes su amerikonu kiam užrašui, — teisinosi n. Portretų pirko nuo paties ar
(Prisiųsta).
vien tik paliko apšiupėj il nebuvo užmiršęs, — trau
Gotch’u. Rusas teisinasi, Heli.
KANADA.
tisto karalius Karolius XI
Philadelphia, Pa.
sius lizdus.
kėm visi pilnu balsu, kad
kad jis turėjęs nesveikų kelį. — Jūsų prašymas priim už 2,400 dol. (skaitant Ame
Rugsėjo 3, 1911
Sekmadienį klebonas baž net mokyklos sienos skam
tas, p. Heli. Atsinešk savo rikos pinigais), o dabar Paskutiniais laikais čia
Teisingas
vežėjas.
politika
verda
kaip
puode.
nyčioje pasakė, kad po šili bėjo. Pabaigus giesmę, mo
Drauge” buvo išgirtas
popieras ir aš tai patvirtį- prancūzai nebūtų pardavę
Daugiausiai
lermo
padarė
nei
prasidės musų mokykla, kytojas liepė sėsties ir susi
a. a. J. Kazakauskas, kaipo Bayonne, N. J. Micheal 8iu, — atsakė teisėjas Grant.
jo nei už milijonų dolerių. gerai žinomo Tafto abipusis- nes šįmet musų mokykloje tvarkyti mokslo įrankius,
sųžiningas žmogus. Aš, pa Scuno, miesto šųšlavų vežė Pavojingas musės baidymas.
Direktorius Tautos Mu
matęs tokį išgvrimų “Drau jas, kratydamas šųšlavas iš Rockford, 111. Ernest Bru- ziejų, Teofilius Homolle dėl tė (reciprocity). Radikalai, mokslų suvėlino, iš priežas kų męs ir padarėm.
kuriuos remia ir valdžia, su ties, kad mokyklų naujai iš Mokytojas valandėlę pa
ge” tiesiok ašaromis apsipy bačkų rado krepšį, kuriame ner’is važiuodamas, pasisto
to išvogimo tapo atstatytas premjeru Laurier’u prišaky taisė, išbaltino sienas, lubas,
mąstęs prakalbėjo, sakyda
liau. Privesiu vienų atsitiki butą net $2,000 grynais pi jo ant disėlio, kad nubai nuo vietos.
nutepliojo
langus,
duris
ir
je,
karštai
agituoja
už
abipu
mas: — Brangus vaikučiai,
mų. Mano motina ėjo iš Pu nigais! Teisingas vežėjas, džius nuo arklio nugaros mu
suolus,
kaip
viduj,
taip
ir
iš
sistę,
nurodydami
jos
visas
tai jau ir vėl prasideda
šaloto į Pompenus, atlaiduo atsiminęs iš kur tų bačką sę. Tuotarpu arklys spyrė
se per Niurkomus pro Kaza paėmė — sugrąžino pinigus ir Brunerį pamuše po ratais Gaby atvažiuoja Amerikon. gerąsias puses, ir džiaugia lauko buvo gražu pažiūrėti į mokslo metas, jųsų sėjos me
kausko dvarų. Ėjo ji vieške savininkui, už kų gavo do ir nulaužė abidvi rankas; Cherbourg, Francuzija. Iš si, kad jie patraukė saVo pu musų mokyklų; rodos, mus tas, taigi jūsų užduotis, kad
liu, kokiomis penkiomis vanų — ir kų sakysite — musė-gi nulėkė neužgauta čia, ant laivo “La Lorraine”, sėn ir didesnę dalį konser- traukte traukė, kad tik grei kiekvienas stengtumetės iš
varsnomis atokiai nuo dva net.... 75c.
atvažiuoja Amerikon (New vatų, abipusystės priešinin čiaus prasidėtų mokslo me dirbti savo dirvų (tai vra,
sau.
protų), idant butų derlinga
ro. Tuomet a. a. Kazakaus
Yorkan) garsi aktorka Gaby kų, ir užtikrina abipusystės tas.
Beattie
pasmerktas
miriop.
Višta išteisino savininkų. dės Lys, ir su savim atsiveža laimėjimų. Gi opozicijos va Aš pradėjau tvarkyti knv ir išduotų gausius vaisius;
kas vaikščiojo po laukų su
^unimis. Tie šunės užpuolė Chesterfield, Va. Vietinis
Athol, Mass. Šio mieste daugiau kaip 50 didelių ir dovas p. Borden tvirtai skel gas ir susiuvus; mama ga prie to lavinti savo protų
ant mano motinos, sudraskė prisiegdintųjų teismas nu lio gyventojai viešai apšau mažų skrynių, kuriose yra bia, kad nors kaip kurie kon- mino man maistų savaitei pakol jaunas ir lengvai pa
tvisus drabužius, parvertė teisė ir pasmerkė miriop kė melagium p. Albert Els- sudėta: 80 teatrališkų aprė- servatistai ir pasižadėję bal laiko: tos paskutinės dienos lenkiamas bile į šakų moks
Įt žemės, atėmė našulėlį, Henry Clav Beattie už nužu- worth’ų, gerai žinomų šio dalų, 50 skrybėlių, 48 ploš- suoti už abipusistę, tai vie taip buvo ilgos, kad sunku lo, kad augdami į vyrus,
augtumite ir tobulame ap
'rkando kojų, sukramtė dimų savo pačios, Louise miestelio ukėsą, kuris apsi čių, ir daugybė visokio sky nok atėjus balsavimo dienai buvo išturėti.
tnkas, išpešė plaukus iš 0\ven Beattie, pereitų Lie skelbė, kad jo rinktinė višta riaus etažierkų (staliukų). balsuosią prieš abipusistę
Ryte* mama virė pusrytį, švietime ir stotumite pavvz
dvos ir tųsė ant žemės ko pos mėnesį 18. dienų.
kasdien deda po du kiauši Gaby yra garsi ir tuo, kai Monitobos premjeras Rob- ir aš šiendie anksti atsikė džiu dorybėj. To jum linkiu,
kį pusvalandį. Tadų tik po Žmogžudystės priežastis: niu. Kad išteisinti save prieš po ex-karaliaus Manuelio lin viešai garsina, kad priė liau, ir tuojaus pradėjau kaipo jūsų mokytojas, pranas Kaz. pradėjo švilpti, ir Graži 17 metų panelė Beu- savo kaimynus, p. Elsworth “draugė”.
mimas abinuavstės ėsas nie- rPTlOrflOG* mioinronai nu

Suneš atsitraukė. Mano mo
tina, atsipeikėjusi, sugrįžo į
Niurkomus, gavo drabužius
Reikalai.
pas kokių tai grintelninkę,
kurios vardo neatsimenu.
Žodis į S. L. R. K. A. narius. Parėjusi namo, gulėjo lovo
Daugumas narių be abejo je pusantros savaitės. Pas
skaitė No. 36 “Draugo” P. kui aš pats važiavau su moti
Brazausko straipsnį: “Ko na melsti atlyginimo nors už
dėl mės tylime1?”. Ten p. drabužius. Važiuodami i dva
Brazauskas aiškiai nurodi rų, susitikome p. Kazakaus
nėjo musų tylėjimo priežas kienę (buvo kų tik ištekėjus)
tį. Nors “Kat.” patėmijo, keliaujančių į Pompenų baž
kad augščiaus minėtasis nyčių. Nuvažiavome ir męs
straipsnis gina “Draugų”, paskui p. Kazakauskienę į
bet aš tat suprantu kitaip ir Pompenus. Susitikome su ja
pilnai sutinku su p. Brazaus klebonijoje ir išpasakojome
ko išvedimu. Nėsa kas-gi ru- savo reikalų. Ponia labai
pįsis S. L. R. K. A. reikalais, stebėjosi iš viso atsitikimo,
jei ne patįs nariai 1 Juk ir prižadėjo atlyginti ir liepė
pats “Kat.” įvedė tik tuo važiuoti į dvarų. Nuvažiavo
met S. L. R. K. A. skyrių, me paskui ją dvaran. Ponia
kaip atsirado daugiau raštų, sugrįžo pirmiau ir papasa
paliečiančių musų reikalus! kojo viskų ponui, o tas tuo
P. Brazausko paraginimas jau pasiuntė vežėjų su pri
yra savoje vietoje, ir aš taip- sakymu, kad mano motina
pat nuo savęs melsčiau, kad nedrįstų kelti kojos į dvarų,
kuopų viršaičiai, kaipo ge nes paleisiąs šunes. Tai-gi
riau pažįstantįs organizaci turėjome grįžti atgal negavę
jos reikalus, kartas iš karto teisybės.

Sus. Liet. R.-K. A.
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DRAUGAS

Vos žydas pasiliko vienas, kaip ant jo veido sugrįžo kaip draudžiamos. Nešvari merginos išvaizda ir stiprus „Draugo" Agentai.
pirmesnis išsireiškimas rūpesties ir užsimąstyiųo. Trum Genevos kvepalų atsidavimas, prasiplatinęs po visą stubą,
pai padūmojęs, jis pasišaukė vežimėlį ir liepė važiuoti į sudrutino teisingumą žydo pažvelgimo. Ir kada ji, ant Rev. J. Sutkaitis,
Bethnel’Green. Nedavažiavęs ketvirčio mylios iki p. Si valandžiukės parodžiusi viršminėta smarkumą,, staiga lyg
2112 Sarah st.,
Vertė JONAS KMITAS.
kes’o gyvenimui, jis paleido vežėją ir kelionę dabaigė apkvaito, paskui pasidarė jautri ir apsiašarojo, paskui su
Pittsburg, Pa.
pekseias.
riko:
—
niekados
nesakyk,
“
mirsiu!
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—
ir
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nuomo
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(Seka.)
— Dabar, — sumurmėjo žydas, pabarškinęs į duris, — nę, kad ėsą neverta rupinties, koliai da vyras, ar mergina K. Strumskas,
j
jei
čia
yra
koks
svarbus
žaidimas,
tai
aš
iš
tavęs
tą
išgau

yra
linksmi;
—
akivaizdoj
’
to
visko,
Faginas,
kurs
savo
190 Iligh st.,
Trįs Šlubiai, arba verčiau Šlubiai, ųes po tokiu vardu
siu,
mano
mergele,
nors
tu
tokia
gudruolė.
laike
užtektinai
buvo
tą
ištyręs,
didžiu
užganėdinimu
paBrooklyn, N. Y.
ta įstaiga buvo žinoma, buvo tai ta pati smuklė, kurioje
Žmona,
atidariusi
duris,
pasakė
kad
mergina
yra
na

tėmijo,
kad
mergina
išteisybės
perdaug
buvo
patraukusi.
i
sykį radome viešint p. Sikes’ą su savo šuniu. Vos tik
Juozas
Alališauckas,
mie.
Faginas
negarsiai
užlipo
ant
viršaus
ir
įnėjo
į
vidų
Palengvinęs savo širdį tuo išradimu, ir atlikęs dvi
mostelėjęs ranka žmogui, tarnaujančiam už baro, Faginas
Forest City, Pa.
be
jokių
tolimesnių
ceremonijų.
Mergina
buvo
viena.
Ji
gubą savo reikalą, būtent papasakojęs merginai, ką jis tą
nuvėjo tiesiog ant viršaus, ir atsidaręs kambario duris, ne
vakarą girdėjo ir įsitikinęs, kad Sikes nesugrįžo, — p.
si belzdamas atsisėdo ant kėdės ir apsidairė aplinkui, pri tūnojo, užsikniaubus ant stalo, su palaidais plaukais.
— Ji yra užsigėrusi, — šaltai pamislijo žydas, — o gal Faginas apsisuko eiti namon ir paliko jauną savo draugę T. Kizievič Box 167,
dengęs delnu akis, lyg jieškojo ten kokio žmogaus.
Minersville, Pa.
bemiegančią ant stalo.
Kambarys buvo apšviestas dviem gazo žiburiais, ku tik nelaiminga.
Padaręs tą pastabą, senis užsisuko, kad uždaryti du
Buvo tik valanda iki pusiaunaktų. Besant šaltai ir M. Karbauck»s, 52 G. st.,
rių šviesa, kad nebūtų matyt iš lauko, buvo uždaryta lan
ris,
ir
tas
bildesys
merginą
prikėlė.
Ji
tiesiog
pažiurėjo
tamsiai nakčiai, žydas neturėjo noro ilgai valkioties. —
ginėmis ir raudonais uždangalais. Lubos buvo juodos, kad
So. Boston, Mass.
i
jo
suktą
veidą,
paklausė,
ar
nėra
kokių
naujienų
ir
klau

Šiaurus vėjas, staugiantis lauke, rodos, nuputė nuo gatvių
neapruktų nuo žiburių; oras pilnas dūmų ir riksmo, taip
kad iš pirmos valandos sunku buvo pamatyti ką nors dau sėsi, kaip jis atkartojo Toby Crackit’o pasaką. Jam pa žmones, kaip kokias dulkes, nes vos tik keli pasirodė lau J. Mikutaitis,
1327 Rebecca st., S. 8.
giau, apart dūmų. Išpalengvo vienok dūmai išėjo per at baigus, mergina vėl sukniubo ant stalo, kaip pirmiau, ir ke, ir tie patįs skubinos namon. Vėjas putė žydui tiesiog
neatsiliepė
nei
žodžio.
Tik
nekantriai
atstūmė
nuo
savęs
į akis ir prieš jį turėjo eiti, drebėdamas kožną sykį, kada
Allegheny, Pa.
darytas duris, ir tada galima buvo atskirti didelį skaitlių
> i1
žvakę
ir
porą
kartų
pasijudino,
karštligiškai
treptelėjo
į
tik
naujas
vėtros
pūstelėjimas
dūmė
jam
į
veidą.
galvų, taip sumaišytų, kaip ir visokie balsai, kurie skam
Jis jau pasiekė savo gatvės kampą, ir jau graibė kiše- J. Bartoševiče,
bėjo ore. Ir kada akįs labiau apsiprato su reginiu, tai grindis; bet daugiau nieko.
Laiko to tylėjimo žydas neramiai dairėsi po stubą, niuje raktą nuo durių, kaip štai juoda žmogysta išlindo
4417 Marshfield avė.,
žiūrintis iš šalies galėjo patėmyti didelę draugiją vyrų ir
kad
įsitikinus,
ai
’
nepamatys
kokio
pėdsako
slaptai
su

Chicago, III.
iš tamsios kertės kitoj’ pusėj’ ir perėjus per gatvę, sėlino
moterų, susitelkusių aplink ilgą stalą, prie kurio ant pir
mos vietos sėdėjo pįrmsėdys su plaktuku rankoje, tuosyk grįžusio Sikes’o. 'Matomai užganėdintas peržvalga, jis nematomai prie jo.
— Fagin! — sukugždėjo jam į ausį kasžinkoks bal M. Urbanaviče, Box 33,
kada tam tikro pašaukimo ponas, mėlyną nosia, užsirišęs porą kartų atsikosėjo ir kelissyk mėgino užvesti kokią
Thomas, W. V.
i
veidą nuo dantų skaudėjimo, sėdėjo tolimam kampe už šneką, bet mergini nepaisė ant jo daugiau, kaip ant kokio sas.
akmenio.
Galutinai
jis
pamėgino
da
sykį
ir
patrynęs
ran
—
Ah!
—
ištarė
žydas,
greit
atsigrįžęs,
—
ar
tai
—
J. Antanaitis Box 22,
barškančio piano.
kas,
tarė
kuošvelniausiu
balsu:
>.
—
Taip!
—
pertraukė
nepažįstamas.
—
Kur
tu
buvai,
Stvoyers, Pa.
Faginui tykiai įnėjus vidun, ponas su pašaukimu,
—
Ir
kur,
tau
rodos,
yra
dabar
Bill,
mano
brangi?
po
velnių?
patraukę^ pirštais per piano skambučius ir tokiu budu
Mergina suniurnėjo vos suprantamą atsakymą, kad
— Su tavo reikalu, mano mielas, — atsakė žydas, ne J. Versiackas,
padaręs pradžią, sukėlė visatinį riksmą, reikalaujantį
65 Davidson st.,
giesmelės.
Riksmui nutilus, viena jauna panaitė ėmė ji negali pasakyti. Iš nekurio šniokštimo rodėsi, kad ji ramiai pažiūrėjęs į savo sąkalbį ir sulaikęs žingsnius. —
verkė.
Visą
naktį
su
tavo
reikalu.
Loįvcll, Mass.
linksminti draugiją balada iš keturių eilių, kurią tarpuose
—
Ir
vaikiščias
taipgi,
—
tarė
žydas
ištempęs
akis,
— O, žinoma! — tarė nepažįstamas, išsišiepęs. — Ir
ckompanistas drožė melodiją taip garsiai, kaip tik valio
Juozas Akevičius, P. O.
kad
pamatyti
jos
veidą.
—
Biednas
vaikutis!
Paliktas
gra
ką gero apie jį?
jo. Tam pasibaigus, pirmsėdys išreiškė jautrų pagyri
Silver Creek, Pa.
— Nieko gero, — tarė žydas.
mą, po kurio du ponai su pašaukimu, sėdintiejie po deši bėję, Nancy; tik pamislyk!
— Vaikui geriau ten, kur jis vra, — nekaip butų su
— Nieko blogo, tikiuosi? — tarė nepažįstamas, urnai
nei ir kairei pirmsėdžio rankai, pasisiūlė su duetu ir už
Vincas Staseviče,
mumis,
—
atsakė
mergina,
vos
pakėlus
galvą.
—
Ir
jei
tas
krūptelėjęs ir pažiūrėjęs į savo sėbrą.
giedojo, visiems smarkiai plojant.
349 HamiltOn st.,
Billiui nieko nekenktų, tai velyčia, kad jis ten grabėje nu
Žydas pakratė galvą ir norėjo atsakyti, bet ansai jį
Įdomu buvo tėmytis į nekuriuos veidus, ką atsižymė
Grand Rapids, Mich.
mirtų ir maži jo kaulai ten suputų.
pertraukė ir parodė į namus, prie kurių juodu tuomsyk
jo tarp susirinkusių. Pats pirmsėdys (namų gaspadorius),
— Ką? — suriko žydas,'nusistebėjęs.
r
prisiartino ir liepė jam viską papasakoti po stogu, nes jo Jonas Leipus,
,
prastas, neaptašytas, sunkaus sudėjimo vyras, laike gie
k — Taip, aš to norėčia, — atsakė mergina, žiūrėdama kraujas esąs sustingęs nuo ilgo laukimo ir vėjas jį perpu1022 Bay st.,
dojimo vartė akimis į visas puses ir išrodė, kad dalyvauja jam į akis. — Alau bus geriau turėti jį toli nuo mano akių,
tęs perdėm.
Superior, Wis.
linksmume, bet turėjo atkreiptas akis ant visko, kas dėjo
ir žinoti, kad blogiausia jau perėjo. Aš negaliu matyti jo
Faginas
apsidairė,
lyg
norėdamas
išsisukti
nuo
užsi aplinkui ir ausis ant visko, kas buvo kalbama. Ir reik
šalia savęs.
matymas sukelia mano jausmus prieš ma kvietimo į namus, tokioj ’ netinkančioj ’ valandoj ’ ir net P. J. Miller,
,
pridurti, žiurėjo ir klausėsi — smarkiai.
ne ir prieš jus visus.
suniurnėjo, kad viduje netur ugnies; bet jo sėbras atkar
Lithuanian Store,
Šalia jo buvo giedoriai; jie savo amato abejingumu
— Pooh! — tarė žydas paniekinančiai. — Tu girta.
tojo savo norą taip prispirtinai, kad žydas atidarė duris ir
Athol, Mass.
priėmė visokius draugijos pagyrimus ir ragavo iš tuzino
— Ar taip ? — suriko mergina karčiai. — Tai ne tavo liepė jam uždaryti išlėto, kol neužžibys žiburio.
■k
stiklų, pripildytu degtinės su vandeniu, ką jiems atneš kaltė, jei aš negirta! Jei turėtum ant manęs valią, tai vi
Pr.
S.
Karzonas,
— Tamsu, kaip grabe, — tarė svečias, grabaliodamadavo karštesniejie jų garbintojai, kurių veidai su pėdsa sados norėtum matyti mane girtą, išskyrus dabar. Tavo
2422 W. 69th st.,
sis ant trepu. — Pasiskubink!
kais visokių nuodėmių įvairiuose laipsniuose, patraukė ūpas tau netinka, ar ne?
Chicago, III.
— Uždaryk duris, — atsiliepė pašnabždoms žydas iš
atydą atstumiančių savo biaurumu. Suktybė, kraugeriš
— Ne! — atkirto žydas pašėlusiai. Nepatinka.
kito galo priemenės. Jam bešnekant durys su trenksmu
kumas, visokios rųšies girtybė buvo ant jų pažymėta. Mo
St. Petruškeviče,
,
— Tai jį atmainyk! — tarė mergina išjuokiančiai.
užsidarė.
terįs taipgi: vienos su paskutinėms savo jaunystės lieka
223 E. 6th st., «
— Atmainyk! — šaukė žydas, begalo suerzintas neti
— Tai ne mano darbas, — tarė ansai čiuopdamas kenoms, rodos čia jau vyto jus’ akyse; kitos su visiškai išdi kėtu jos pasipriešinimu ir vigo vakaro rūpesčiais, — aš jį
Mt. Carmel, Pa.
ią su rankom. — Vėjas jas užtrenkė, ar užsidarė pačios.
lusioms savo lyties dėmėms, buvo tik pasibiaurėtinu pa- atmainysiu! Klausyk, tu pasileidėle! , Klausyk manęs,
■ J
Greičiau duok žiburį, arba aš sugrusiu į ką nors savo sme
veizdu pasileidimo ir nuodėmės; nekurios, vos dar tik kurs su šešiais žodžiais gali pasmaugti ^ikes’ą taip tikiai,
M.
K.
Petrauskas,
genis šitoj ’ prakeiktoj4 skylėj ’.
mergiščios, kitos dar jaunos merginos, nei Viena nepabai kaip kad laikyčia dabar jo buliaus sprandą tarp
415 Middle st.,
j
Faginas tykiai nulipo į virtuvę. Po trumpos valan
gus jaunystės dienų; jos visos gamino tamsiausią ir liūd savo pirštų. Jei sugrįš atgal ir neparsives vaiko, — jei
Kenosha, Wis.
J
dėlės jis sugrįžo su užžibinta žvake ir pranešė, kad Toby
•
niausią dalį to biauraus paveikslo.
jJ
tasai tik ištruko; ir nesugrąžins man jo gyvo ar negyvo, — Crackit miega užpakaliniam kambaryj’, o vaikai priešaFaginas, nevarginamas jokiais rimtais pajautimais, tai užmušk jį pati, jei nori, kad jis išsisuktų nuo Jack’o
A. Urbonaviče,
j
iniam. Pamojęs svečiui, jis nusivedė jį ant viršaus.
laike tų vaidinimų godžiai skraidė akimis per visus vei Ketclio (Jono Smaugiko); ir padaryk tą tuojau, kaip tik
329 River st.,
— Mudu galiva pasikalbėti tuos keletą žodžių čionai,
dus, bet matomai negalėjo atrasti to, katro jieškojo. Ga įkels koją į šitą stubą, nes, atsimink, paskui jau bus per
Plymoūth, Pa.
mano mielas, — tarė žydas, atdaręs duris ant pirmojo
lutinai pasisekus jam pagauti pirmsėdžio žiūrą, jis nežy vėlu.
1
augšto. — Kadangi langinės yra skylėtos, o męs niekados Juozas Podžukvnas,
miai jam pamojo ir išėjo iš kambario taippat tykiai, kaip
— Ir kam reikia to visko? — sušuko mergina netyčia. nepadarome šviesos savo kaimynams, tai galime pastatyti
1338 So. Canal St.
ir įnėjo.
— Kam to visko? — tęsė toliau žydas, įsiutęs nuo žvakę ant kopėčių. Šitaip!
Chicago, III.
— Kuo tamistai galiu patarnauti,* p. Fagine? — už pagiežos. — Kada vaikas yra man vertas šimtus svarų, ar
Su
tais
žodžiais
žydas
biskį
nulipęs
žemyn,
pastatė
V
klausė gaspadorius, išėjęs paskui jį priemenėm — Ar ne aš tą, ką man skiria likimas, turiu prarasti per išdykumą
žvakę ant viršaus kopėčių, lygiai prieš atdarą kambarį. Dcm. AI. Andrulionis,
prisidėsi prie musj Jie bus labai užganėdinti, — kiek girtų valkatų, kurių gyvastis aš galiu atimti tik vienu
Tą padaręs, įsivędė svečią į stubą, kur neturėjo kitokių ra
65 Davidson st.
vienas jų.
pašvilpimu? Ir aš turiu būti surištas su tuo tikruoju vėl kandų, kaip tik sulūžusią kėdę ir seną. neuždengtą sofą,
Žydas nekantriai pakratė galvą ir užklausė pašnabž- niu, kurs nori turėti tik savo valią, ir tinka tik į—į—
LowelĮ Mass.
tovinčią
čia
j
a
u-pa s duris. Ant to rakando atsisėdo svedoms: — Ar jis čia?
Priverstas atgauti kvapą, senis žydas neteko žodžių ias, matomai labai pailsęs. Žydas, prisislinkęs sulūžusią
— Ne, — atsakė gaspadorius.
Ant. Tuškėnis Box 116
ir tame akimirksnyje sulaikė savo pagiežą ir permainė vi
— Ir nėra naujienų nuo Bamev ? — kvotė Faginas. są apsiėjimą. Prieš valandėlę jo sugniaužtos kumščios <edę, atsisėdo prieš jį. Nebuvo visiškai tamsu, nes durys
Plymoūth, Pa.
— Nėra, — atsakė Šlubių gaspadorius, nes tai buvo skraidė ore; akįs buvo išverstos ir veidas perimtas pašė- iuvo pradarytos, ir žvakė metė silpną šviesą ant priešin
, i
V
?
gos
sienos.
jisai. — Jis neišlįs kol viskas nenusiramins. Atsiminkite, himu; dabar jis puolė ant kėdės ir susivaldęs ėmė net dre
Julius Bukantas,
Nekurį
laiką
juodu
šnekučiavosi
pašnabždoms.
Nors
kad jie ten dabar vuosto; ir jei jisai pasirodytų, tai sudar bėti, nes išplepėjo užslėptą baisenybę. Valandėlę paty
94 Blackstone st.,
*!
kytų visą dalyką ant syk. Jam, matyt, gerai tenai, tam Įėjęs, jis išdrįso pažiūrėti ant savo sankalbininkės. Jis nieko negalima buvo išgirsti iš jų šnekos, apart kelių at
Boston, Mass.
1
Barney’ui, kitaip aš apie jį bučia girdėjęs. Galiu eiti lai- šiek tiek nusiramino, patėmijęs, kad ji vėl įpuolė į tą ne skyrių žodžių, bet klausantis iš šalies butų galėjęs numa
nyti, kad žydas gynėsi nuo nekuriu svečio užmėtinėjimų
žybų, kad Barney veda viską gerai. Patikit jam vienam jautrų abejingumą, iš kurio buvo ją prikėlęs.
Jonas Ramanauckas
ir
kad
tasai
buvo
pusėtinai
suerzintas.
Juodu
taip
šneku
tą užbaigti.
135 Ames st.,
— Onyte, brangi! — suniurnėjo žydas paprastu savo čiavosi gal kokį bertainį valandos, kaip štai Monks — ku
4- Ar jis čia bus šiąnakt? — užklausė žydas, dėda balsu. — Ar tu paisai ant manęs, brangi?
Brockton, Mass.
riuom tai vardu laike šnekos žydas kelis kartus pavadino
mas tą patį balsakirtį ant žodžio “jis”.
— Nebaladok man dabar galvos, Fagine! — atsakė
B. P. Miškinis,
— Ar Monks, norite pasakyti? — užklausė gaspado mergina, tingiai pakėlus galvą. — Jeį Bill nepadarė to syečią — biskį pakėlęs balsą atsiliepė.
—
Da
sykį
tau
^akau,
tas
buvo
blogai
apsvarstyta
Box 124, 35 Arthur it,
rius, lyg abejodamas.
dabar, tai padarys kitą sykį. Jis tau atliko daug pusėtinų Dėlko negalėjai laikyti jo su kitais, kad iš jo išsyk išeitų
Montello, Mass.
-r- Ša! — tarė žydas. — Taip.
darbų, ir padarys da daugiau, jei galės. Jei negalės, tai paslaptingas, sėlinantis, kišeninis vagis?
• — Tikrai, — atsakė tasai, išsitraukęs auksinį laikro bepadarys. Daugiau nėra ką apie tai kalbėti.
— Reikėjo tik paklausyt, ką jisai šneka! — tarė žy F. B. Versocky,
dį. — Aš jo čia tikėjausi jau biskį pirmiau. Jei palauksite
— Bet kas link vaiko, mano miela? —tarė žydas, ner das, truktelėjęs pečiais.
257 So. 33rd st.,
dešimts minutų, tai jis—
. -‘tok viškai trindamas rankas.
— Gal nori pasakyti, kad negalėjai to padaryti, jei
So. Omaha, Neb.
— Ne, ne, — tarė žydas greit; ir nors rodėsi, kad ,ps
I
— Vaikas turi gelbėties drauge su kitais, — per butum tik norėjęs? — smarkiai užsipuolė Monks. —
nori matyti tą žmogų, bet buvo matyt, kad jam lyg leng traukė Nancy greitai, — ir aš da sykį sakau, velyčia
Ar nepadarei to, šimtus kartų, su kitais vaikais? Stanislovas J. Ša bau,
viau jo nematant. — Pasakyk jam, kad aš čia'norėjau su kad vaikas butų negyvas, 'arba liuosas nuo pavo
Jei butum turėjęs kantrybę,
ilgiausia per dvyli
Box 239, Lewist«n, M<
juo susitikti, ir kad jis turi ateiti pas mane šiąnakt; ne, sa jaus, ar nuo tavo rankų, — tai yra, jei tik Bill ištruko. Bet
ką mėnesių, ar butum negalėjęs įklampinti jį in bėdą ir
kyk rytoj ’. Kadangi jis da ne čia, tai rytoj bus užtekti- jei Toby pabėgo, tai tikrai, kad ir jisai nekluvo,’ nes jis
ištremti iš karalystės, gal ant viso gyvenimo? — Keno sie Pr. F. Juškeviče,
, n a i laiko.
vertas dviejų tokių kiekvienam laike.
kiui tada butų tarnauta, mano brangus? — paklausė žy
131 Jackson st.,
— Gerai, — tarė tasai. — Daugiau nieko?
— Ir ką apie tai, ką aš sakiau, mano brangi? — kvotė das nužemintai.
Lawrence, Mass.
— Nei žodžio daugiau, — tarė žydas, lipdamas žemyn. žydas, žiūrėdamas ant jos su žėruojančioms akimis.
— Mano, — atsakė Monks.
— Ką aš pasakysiu, — tarė ansai, žiūrėdamas per
— Tu turi man atkartoti išnaujo, ką man reik daryti
— Bet ne mano, — tarė žydas nuolaidžiai. — Jis galė Jonas Galeckas,
užtvarą ir kalbėdamas pašnabždoms. — Koks tai patogus — atsakė Nancy, — arba verčiau palauk iki ryt dienai
jo man būti naudingas. Kada dvi pusės stoja į derybas, tai
109 So. 3rd st.,
laikas butų dabar parduoti! Čia yra Pilypas Barkeris taip Tu ant valandėlės mane sujudinai, bet aš vėl apkvaitau
tik tada yra išmintinga, jei abiejų pusių reikalai yra svars
Brooklyn. N. Y.
girtas, kad vaikas galėtų jį įveikti.
Faginas uždavė jai dar keletą kitokių klausimų: vis tomi. Ar ne taip, mano geras prieteliau ?
z
— Aha* Bet dar Pilypui Barkeriui neparėjo laikas. tuo tikslu, kad patirti, ar mergina kiek pasinaudojo iš ne
Kun. A. Ežerskis,
Toliaus
bus.
■>
— atsakė žydas, pažiuiėjęs augštyn. — Pilypas Barkeris atsargių jo žodžių. Bet ji ant visko noriai atsakė ir taip
-r-'r-'T ■»»
4**? I
7!
5447 S. Wood st.,
» ?'• U •'
turi da šį-tą nuveikti, pirmiau, nekaip męs su juo atsiskn buvo nesujudinta jo teiraujančiais pažiūrėjimais, kad žy
Chicago, IU.
sime. Taigi grįžk pas draugiją, mano brangus, ir pasakyk das pradėjo įsitikinti, jog pirmasis jo įspfldys, būk mergi
jiems, kad vestų linksmą gyvenimą, koliai dar gyvi. Ha! na buvo perdaug išgėrusi, buvo teisingas. Išteisybės, tai
Kazys Matukeviče,
ha! ha!
Nancy nebuvo liuosa nuo papročio išsigerti, kas buvo labai
1742 Nay Aug are.,
Gaspadorius atsakė tokiu pat juoku ir grįžo pas sve prasiplatinę tarp moteriškųjų Fagiųo augibtinių, nes
Scranton, Pa.
čius.
mažose dienose jos greičiau būdavo prie to verčiamos, ne

CHARLES DIOKENS.

Oliveris Tvvistas.
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DRAUGAS
Seka nuo 5 pusi.

mo laikas, dėlto ir vadina —
Ši-linė. Vereiškės senoji
džioje šitų mokslo metų.
Męs, visi atsidėję klau Balsienė pasakojo, kad tų
sėm mokytojo žodžių. Pa laikų prasideda veik kas me
baigus jam kalbų, stoję pa- tas rudens lytus, dėlto ir va
lenkėm galvas ir pasakėm dina tų šventę — Ši-lyjinė.
ačiū už širdingus linkėjimus Mozurijos pakraštyj gyve
ir patarimus išreikšdami pa nantį lietuviai vadina Ožpaklusnybę. Vienas didesniųjų ža. Liubavoje per atlaidus
paprašė mokytojo papasa (tai buvo Šilinė) girdėjau
koti apie Šilinę, kaipo pirmų vienų mozūrų pasakojant, ka
šventę mokslo meto, nes kas tai reiškia Ošpaža. Jis pasa
metas tomis dienomis, kone kojo, kad lietuviai netei
visose mokyklose prasideda singai ištariu Ošpaža, nes tai
mokslas. Mokytojas pagyrė esųs mozūriškas žodis —
anų už žingeidumų ir sakė: Ažpo-za-lato, kaipo po pas
Labai gerai, kad klausėte, kutinių dienų vasaros šven
apie kų aiškiai nežinote, vi tė. Krikščionįs katalikai ta
sados taip darykite, o aš šventę labai garbėje turi,
jum papasakosiu ir paaiškį- nes tai yra atminimas užgi
mimo Dievo Motinos Š. P.
siu.
— Šilinė. Tų žodį nevisi Marijos (skaityk Jos gyve
vienaip aiškina: Vieni sako, nimų). Toj dienoj, Lietuvo
kad nuo šilių mėnesio paei- je, musų brangioj tėvynėj,
nųs vardas, kiti mena kitaip. už vis yra pagirtinas paproAš esu girdėjęs nuo- Smilgių tis, nes tų dienų bažnyčioje
senio Girdausko, kad jie dėl kunigai šventina sėklas, ku
to vadina šiline, kad buk nuo rias musų žmoneliai atsineša
šilinės prasideda linų rovi- apšventinti. Žmonės reng
damiesi sėti tų brangųjį
grudų, iš kurio sau stipriau
si penų gauna, tai yra: Visų
dienę duonutę: O grudus be
ria į žemę ant žiemos laiko,
o tik ateinančia vasara lau
kia iš jų derlingumo. Per
pašventinimų sėklų, žmonės
su tikra viltimi pasitiki
Augščiausiojo Dievo globai
— per tarpininkavimų Die
vo Motinos. Dėlto męs daž
nai maldose, ar giesmėse
prie Dievo Motinos šaukemėsi:

Ant Šerifo

J. F. GILUS
Musų Tautietis.
Visų lietuvių priedermė
balsuoti už jį per nominacijų
30 d. rugsėjo 1911 m. Jeigu
njęs nepalaikysime savųjų,
tai niekad neturėsime nie
ko gero ir politikoje visados
lietuviai bus pažeminti. Tai
gi už savuosius, už tautie
čius !

Saugokitės peilio ir
pavojingos operacijos.

Gydome Ruptura
GREITAI, NEPAVOJINGAI IR ANT
VISADOS PAS VYRUS, MOTERIS
IR VAIKUS.

LAIVAS.
Daug metų atgal, vienų
gražų rugsėjo rytų, laivas
išplaukė iš Halifax uosto į
Rytų Indijų pusę. Laivas
buvo pilnas Amerikos pre
kių; ir pargrįždamas ketino
parvesti kavos, arbatos ir
kitokių daiktų. Kapitonas
buo jaunas, pilnas energijos,
ir ambicijos. Jis buvo viena
tinis sūnūs, iš čia pat, seiąis
našlės. Ant laivo buvo taipgi
ir tik du keliauninkai. Vai
kas ir mergaitė, protestonų
misijonoriųus Indijoje vai
kai. Jie grįžo pas motinų.
Dienos tęsėsi į savaites, sa
vaitės į mėnesius, bet laivas
vis dar nepriplaukė prie sa
vo uosto. Laikas ėjo. Taipgi
ne vienas laivas ne prie vie
no krašto neprisiartino. Vie
noje jūrių pusėje, sena mo
teriškė per dienas laukė
grįštančio sunaus. Bet veltu.
Tadų išėjus sušuko: — Ati
duokit mano vienatinį sūnų!
Ant kitos pusės jūrių mirš
tanti motina prabilB: —
Sugrųžinkit mano kūdikius!
Jūrės jokio ženklo nedavė.
Metai slinko, ir tos abi moti
nos nuėjo ten, kur jūrių nė
ra ___
K. S. K.

lt doesn’t pay to netfiect
your Health

Dr. Richter’io

PA1N-EXPELLERIS
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Nereikia diržo, .
Užtikriname pilną išgydymą rupturos (abiejų lyčių) pas senui ir jaunus,
o net ir užeisenėjusios, be peilio pagelbos.
Daktaro O’Malley naujas gydymo
būdas yra visai nepavojingas.
Be
skaudėjimo, be operacijos, be pertrau
kimo darbo.
Po išgydymui nereika-1
laujate nešioti diržą.
Užganėdinimas gvarantuotas.
Padėkavonės ir paiiudijimai išgydy
tą ligonių.
Skaitykite padėkavonę žemiaus.
Formanas Pennsylvanijos gelžke
lio taip kalba į sergančiuosius:
Pirm dešimts metų gavau rupturą 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. Bouanm, Berwick, Pa.
foreman Pen n. R. R.

(Selingsgrove Div.).
Ateikite arba parašykite reikalauda
mi knygos su mano budu rupturos gy
dymo. Atsiųskite markę.

Dr. Alex. O’Malley
Ofisas: 158 S. Washington st.

WiU<e»-Barre, Pa.
Ten, kur galite rašyti ir kalbėti lie
tuviškai.
4

šauktas pervėlai. Šitai toks pats ar kas apie jį žino mel
padėjimas gali būt išvengtas džiu duoti žinių šiuo adrisu:
daugume atsitikimų, jeigu Juozapas Mockus,
tik pasirodžius negalei, ar
101 Market St.,
bus sumažėjęs apetitas ap
Brighton, Mass.
sireiškęs nesuvirinimas, gal
vos skaudėjimas, liežiuvio
Ant pardavimo
išdžiūvimas, nusilpnėjimas,
jus nieko nelaukę imsite vai Hotelis ir storas, sykiu ir
toti Trinerio American Eli- saliunas parsiduoda. Namai
xirą iš kartaus vyno. Persi- turi apart to 10 gyvenamų
laužymo laipsnis greit apsi kambarių ir maudynę, ge
reikš, kadangi šis vaistas roje vietoje, kur biznis ge
gerai išvalys virinimo orga-> rai eina.
nūs ir sutvirtins nervus. Jis Artesnių žinių reikalau
pagrynins kraujų, o nuo to jant, kreipkitės pas:
Moses Jacobs,
tankiai gali nebelikt reuma651 & 653 State St
tiškų ir neurališkų skausmų.
Larksville, Pa.
Vaistas vra geras nuo viso
kių vidurių ligų.
Gausite
vaistų sankrovose. Jos. TriĮdėk laiškan vieną, doleri
ner, 1333-1339 S. Ashland ir užrašyk adresų: “TAR
avė., Chicago, III.
KA”, Box 895, Ne\v York,
N. Y., tai per visus metus
siuntinėsime naujų paveiks
T> •• v-1 ••
•
luotų pašaipos ir pajuokos
rajieskojimai.
mėnesinį laikraštį “Tarka”
Pajieškau savo brolio Jo iš kurio turėsi juokų visam
no G arbūzo, Šalnių sodž., amžiui.
Vabalninku par., Panevėžio
pav., Kauno gub. Apie du
metai kaip neturim apie jį
jokios žinios. Jis pats, al
kas kitas, kas apie jį žino,
Pabrike
meldžiu duot žinių seserei:
Paulina Garbuzaitė,
Ant farmu
Windsor House,
Athol, Mass.
kasyklose

PERSILAUŽYMO LAIPS
NIS.
Pajieškau savo draugo
Šeimynos sųnarys serga Įjeono Stankaus, paeina iš
ir jo liga jau augščiausiam Klauseikių kaimo, Uakių
laipsnyje, tai yra persilauži par., Telšių pavieto, Kauno
gub. Du metai atgal gyveno
Marija! Štai prieš Tave sto mo laipsnyje, jis arba pagis
po No. 2216 Golden st., Pro
vim, arba mirs. Gydytojas nebe- vidence, Scranton, Pa. Jis
Išmelsk mums ko norim: suteikia daug vilties, nes pa• Suramink mus,
Nes Tu tai gali.
Marija! Išmelsk gerų orų;
U
■
I..... I'2'.M iri « e s Hę ę ę
Pagal Sunaus Tavo norų:
Suramink mus,
Nes Tu tai gali.
Ar atėjai kada namo drebėdamas, su
skaudančia
galva, krūtinėje diegimais sope /
Marija! Užaugink duonutės,
gale gerklės ir gulėjai kėlės savaites!
Dėl mus šeimynutės:
Suramink mus,
Nes Tu tai gali.
Marija! Męs-gi atsidėję
Tau, — pasitikėję:
‘tas ištikimas senas nafninis vaistas duos
Suramink mus,
pagalbą ir prašaiįs ilgą vargą jeigu
Nes Tu tai gali.
urnai vartosi.
Visuomet namuose turėk bonkutę.
Marija! Dabar Tavep šau Platus nurodymai apvynioti apie
bonką. 25c. ir 50c. aptiekose.
kiam,
Sergėkis pamėgdžiotų vaistų ir
Tos malonės laukiam:
žiūrėk ant Inkaro ir mūsų vardo.
Suramink mus,
P. AD. RICHTER & CO., 215 Pearl St., New York
Nes Tu tai gali.
Richter’io Congo Pillės yra gerės nuo viduriu sukietėjimo. 25c. Ir 50c
V. J. Kovas.

.<>

Tikras Lietuviškas Agentas.

Malonus viengenčiai lietuviai ir lie
tuvaitės! Jei norit turėt lengvą ir lai
mingą kelionę į. seną tėvynę Lietuvą ir
nenori būti nuskriaustu
atvažiavęs
New Yorkan, tai kreipkis tiesiog pas
G. Bartašių. Jis visiems žinomas geras
žmogus, užlaiko du ofisu: vieną Bos
tone, antrą New 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. Parsamdome keleiviams kambarius
dėl nakvynės ir suteikiame kiekvienam
visokias svarbias žinias uždyką.

GEO. BARTAŠIUS,
Agentas,

W.

211
Broadway, So. Bostoa, Mass
558 Broome str., New York City.

Pirkite už $6.00 ver
tės musų žinomos ta
bokos dėl cigarėtų ir
išsirinkit sau dovaną
iš sekančių daiktų:
Naujausia importuo
tas Fonografas su di
dele nikeline dūda,
kuri graina gerai ir
aiškiai visokias mu
zikas ir dainas. Kiek
vienas gali turėt sa
vo name koncertą. 2.
Geriausia Armonika
vokiško išdirbimo su
natom ir nurody
mais. 3. Puikus sta
lavas nikelinis Laikrodis su muzike, kiekvieną kartą muzikė graji
na 10 minutų. 4. Vyriški arba moteriški storai paauksuoti laikrodė
liai. 5. Stalavi įrankiai gražioje dėžutėje: 6 peiliai, 6 videlciai, 6 di
deli šaukštai, 6 maži, 1 peilis sviestui, 1 šaukštukas cukrui.
Už musų dovaną vien norime, kad pagarsmtumėt musų firmą tarp
jūsų pažįstamų. Atsiųskite mums ant rankos 50 centų pačtiniais
ženkleliais, o męs Jums prisiusime 40 skrinučių tabako 4-ių gatunkų
už $6.00 ir Jūsų išrinktą dovaną. Likusius $5.50 užmokėsit gavęs ta
vorą. Kam tavoras nepatiks gali jo nejimti.

DYKAI

ANGLIsH ASIATIC TOBACCO CO.,
Dept. F.
115 7-th atrast,

Naw York, N. Y.

“Drangas”

314 E. Market St,
Wilkes Barre, Pa.

SUSIV. L. R. K. A. CEN
TRO VALDYBOS
ADRESAI.
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REKOMENDUOJAME MUSŲ NAUJA AUKSINĮ 23
AKMENŲ GELŽKELIO LAIKRODĖLĮ.
Auksiniai, paauksuoti ir kitoki su 28
akmenimis, parduosime 10,000 vadina
mų “Accuratua” laikrodėlių tiktai nt
8b.75 žėdną. Tie grąžui laikrodėliai
puikiai išrėžyti, dubeltavi lukštai, ge
rai laiką rėdanti, labiaueiai keliauninką
naudojami, kurie tnri daboti laiką, mo
teriški ir vyriški, gvarantuoti ant 20
metų. Tikrai gražus laikrodėliai, ne
gėda bne nei draugams tokį parodyti.
Jeigu neri turėti gerą dziegorėiį, tai
štai muaų pasiūlymas: Męe nusiųsimo
. šitą laikrodėlį kiekvienam C. O. D. už
$5 75 ir ekipreee knatus dėl pertinrėjlmo Jei nepatiki, nemokėsite nei cen
to. Męs rtikuojame vilką. Auksinis
grandinėlis duodasi dykai su laikrodžių. Adresas:

EK0EL8I0R WAT0H 00., DEPT. MB, OHICAGO, ILL

Jonas Jaroševiče,
266 Silver St.,
So. Boston, Mass.
Kun. V. Vizgirda, knygius
190 S. Meade St.,

Jonas Rikteraitis, prez.

Wilkes-Barre, Pa.

67 James St.,
Waterbury, Conn.

Kun. J. Dumčius, dvas. vad.
P. O. Minersville, Pa.

Mateuša s Toluba, vice-prez.
1139 Wyoming avė.,
Sąjungos Liet. Vargoninin
Exeter Boro, Pa. z
kų Amerikoje vyriausy
bės adresai.
Kazys J. Krušinskas, sekr.
K. Strumskis, prez.
457—17th St.,
190 High St.,
Brooklyn, N. Y.
Brooklyn, N. Y.
Pranas Burba, kasierius,
P. Grajauckas, vice-prez.
454—456 Main St.,
Paca & Saratoga St.,
Edwardsville, Pa.
Baltimore, Md.
P. O. Kingston Station
Wilkes-Barre, Pa. J. Stulgaitis, kasierius,
40 Svlvanus St.,
Wilkes-Barre, Pa.
Kasos globėjai:
Juozas Vasiliauskas,
A. Gudaitis, sekretorius,
P. O. Box 73
112 N. Greene St.,
Silver Creek, Pa.
Baltimore, Md.

Jeigu patemysi
kokį apsireiškimą

Geltonumo,

Kepenų Sunkumo,

Atsitikimas patiks tave ant farmos, pa
brike arba kasykloje ir bus priežasčia dau
gelio skaudėjimų, bėdos ir laiko trotos,
jei neturėsi po ranka

Užkietėjimo,

Dispensijos ir
g

SEVEROS
GOTHARDO
ALIEJUS

Jiegu nustojimo,
tai atsimink, jog sugrąžįs tau
sveikatą
,

SEVEROS
Gyvasties Balsamas.
75c. už bonką.

Greitas sunaudojimas šios gyduolės reiškia didelį
ligoniui palengvinimą.
Patariame taipgi nuo: Reumatizmo, neuralgijos, sci-

H

IK

jatikos, nugarkaulio skaudėji
mo, išsisukimo, raumenų skau
dėjimo, štyvumo, traukimo,
aptinimo ir nuo visokių vidu
rinių negalavimų.
Skaitykite ką kiti mano apie jį.

Kas skundžiasi
kenčiąs

Kosuli,
Užkimimą, •

50 centų bonka.

Astmą,

“Severos Aliejus Gothardo daug pagelbėjo mano
atsitikime, taipogi gelbėjo ir keliems mano draugams
musų pabrike’’. — Geo. Mortus, Kipling, O.
' Jeigu nebūtumėm laikę Severos Aliejaus Go
thardo ant musų farmos tai būtumėm padauginę sau
skaudėjimų, laiko trotos ir iškaščių”. M. Votruba,
Ilay Springs, Neb.
“Laikau Severos Aliejų Gothardo už geriausią gy
duolę Kasėjams, kadangi jie tankiai apserga reuma
tizmu ir kiekvieną gali patikti nelaimė kožną valan
dą”. B. Hribar, Vick Haven, Pa.

Konlušą

Gerkles skaudėjimą,
tegul ima

SEVEROS

Balsama Plaučiams
Kaina 25c. ir 50c.

Severos Vaistus gausite kaimyniškoje aptiekoje. Pasakyk vaistininkui norįs Severos ir
neimk kitokių. Musų Vaistai apžiūrėti lietuviškai spaudintais patarimais.

Patarimai uždyką; rašyk pas mus.

ERA CO

2E£lfeP. RAPiDS

EGIPTO SFINKSAI YRA IŠNYKĘ — JIE NETURI SUMANUMO,

BET AŠ TURIU.

Mano nrieriu yra visą. savo turtą sudėti į drabužių prekybą. Kaip mo
kinys kas metai žengia pirmyn, taip ir as. Mano rudeniniai siutai ir overkotai yra puikiausia. Jie padaryt tai puikiai ir gražiai k kių nėra šiame
mieste. Iš visų pusių bus tai Rosenthalo metai ant atyliaus kalendoriaus.

$10,

Pasinaudokite!
Turime atspaudę šv. Ro
žančiaus tajemnyčias. Pen
Molika tajemnyčių kainuo
ja 10 centų. Kalbantieji ic
žančių tepasirupina parai
traukti tajemnyčias. Adre
suokite:

7

$15,

$20,

$25 ir $30

Su šioms penkioms drabužių kainoms aš galiu nustebinti tave — tai ne
paprastai, “gatavai pasiūti” drabužiai, bet tikrai rankų darbo; drabu
žiai, kurie pirma turi užganėdinti negu Tamistą. Atminkite, kad pirma
negu koki nors drapana bus parduota aš jas gerai egzaminavoju.
Ir kada jau gatavi, niekas negali su tais drabužiais susilygintĮi. Atkarto
kime tą puikią naujieną—

$10,

$15,

$20,

$25 ir $30

LOUIS ROSENTHAL,
ANT KIKBY’S

DRAUGAS

8

Plymouth National M. A. Norkūnas, j __

Jus

Vienatinis Lietuvis Iždirbejas

galite padaryti blogiu sveika
tą gera, ir gerą sveikatą
geresne imdami vyninį stik
lelį

BANK.
Kapitolas su perviršiu
$165.000.00.

Šitoji Banka prižiuroma
Suvienytąją Valstiją val
&«csro.'<) vaeoo
džios. Moka 3 nuošimčius
Man pavestus dar
• 'O I. M
nuo sudėtą pinigą. Galima
SMISiMDCiM PĄ
bus atlieku artis
'■mus®
susišnekėti lietuviškai.
tiškai.
G. N. Postlethwaite,
M. A. Norkūnas
iždininkas.
Mandagus patarnavimas. M PROSPECT ST., LAWRENCE, MASS.

Stegmaier’o

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

Naujas telefonas 977
Bell telefonas 422

f lwl C fCllcin'lS
■ Banking
Trust
Company,

First National Bank

Mahanoy City, Pa.

$
4I
!!

n

Už sudėtus pinigus moka 3-čią

nuošimti.
WM. S. Mc. LEAN, President,
FRANCIS DOUGLAS, Cashier.

Naujas Telefonas 1070—R.
20 E. Market st., Wilkes-Barre, Pa.

$700.000.00.
Męs vedame visokį lega
lišką biznį.
Musą bankoje galima
susikalbėti: lietuviškai,
lenkiškai, vokiškai ir
angliškai.
JOHN J. MEYER,
.
Kasininkas.

|
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Lietuviu Advokatas.

Jonas S. Lopatto
Wilkes-Bare,

Pa.

Norintieji pasiskolinti pinigu
ant pirmo mortgagė, arba pirkti
namus lai kreipiasi.

First National
BANK,

ta

PLYMOUTH, PA.

Kas reikalauja
austinių
(krajavų)
škaplierių
Panos Šv. ir Šv. Traicės, gali gau
ti pas mus visada. Męs išdirbame
ir reikalaujantiems pasiunčiam
porą ant pažiūros.

1

47-48-49 Bennett Building,

I

Kurią skaitytoją prenu
merata pasibaigusi, tiems
šis numeris bus paskutinis.
Siunčiant pinigus, čekius,
arba “Money Order”, siąskite ant adreso:
“DRAUGAS”,
314 East Market St.,
Wilkes-Barre, Pa.

— Vienatinis tikras daktaras-lietuvis Philadelphijoj —

Office New Telephone 37.
Residence 1100.

Sudėtu pinigu

UŽDĖTA 1864.

KAPITOLAS
PERVIRŠIS

Mrs. A. Smailienė,
2737 E. ^Pacific St.,

Phila4lelphia, Pa.

i

$100.000.00.
$250.000.00

ar

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

Bell Telephone Dickineon 3757
Dėl daktariškos rodos galima atsišaukti į
pas Dr. Ign. Stankų per telefonu ar laiš
ku ir iš kitų šteitų, taipgi Kanados.

Jls yra pabaigęs augščiausius ir jau paskutinius daktariškus mokslus. Buvo
miestavu daktaru mieste Indlanopolis Mokėsi ir praktikavojo 7'Ae yne York
Pont Graguatt Medical Scfufol and Uonpital. Visi jo paliudijimai išstatyti yra
ofise, kur kiekvienas atsilankęs gali juos matyti.
Dabar Įrengė savo locną ligonbutį Philadelphijoj ir tame pačiame name
padirbo puikią medikaliiką kliniką su laboratorija, elektriškas mašinas ir apa
tieką su geriausioms gyduolėms. Čia visi ligoniai atranda teisingą page ,, išsigydo ir palieka sveiki. Štai ką liudija patys ligoniai:
„Nuo visokių spuogų ir išbėrimų, ant veido ir kaklo ir viso kūno, taipogi
nuo kitu odos ir kraujo ligų, nėra geresnio daktaro, kaip Dr. I. Stankus.
daktaru atlankiau, bet nei vienas negalėjo išgydyti." Taip kalba Jos.
. a, 1011 Carlton St., Philadelphia, Pa.
•
„Šiuomi viešai išreiškiu sa
GARBUS DAKTARE: neišvo širdingą padėką Dr. Stan
randu žodžiu pndėkavojimu
kui už išgydymą nervų ligų
Tamistai už išgydymą skau
ir sugrąžinimą vyriškumo,
dėjimo šonuoso ir po širdies
kuriu kiti daktarai atsisakė
gėlimo strėnų tr skausmin
išgydyti. Ir visiems su slap
gų mėnesinių, kurių kiti vi
tomis ligomis patariu kreip
si daktarai neapsiėmė gydy
tis pas dr. Ig. Stankų, o ne
ti. Bet Tamistos operacija
pasigailėsite savo žygio.
kaip ranka atėmė kentėjimą
A. Zmudzen, Salem, Mass
nuo manęs. Ela Mažinacky
57 Pingree St. Dr. Ig. Stankus.
1325 8. Front St., Phila.
John Akuotaitis, Montreal, Que. Canada, rašo: „Meilutis gydytojau.—
Šešta diena, kaip gavau nuo Tamstos liekarstas ir vartoju sulyg užrašo, jau
negaliu atsidėkoti Tamstai iš džiaugsmo datik pusę liekarstu sunadojau bet
jau visas sustiprėjau ir baigiu gyti. Daugiau neturiu’ ką rašyti: nes jau ne
reikalauju daktariškos pagelbos. Ta įkiri ligą, kuri taip daug prikankino
mane ir kurią kiti daktarai laikė už neišgydoma, dabar jau baigia gyti. Ačių
Tamstoms už*pigų ir greitą išgydymą.”

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

$190.000.00.
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UNITED STATES DEPOSITARY

Dr. Ignotas Stankus

Turi Kapitolo su nnošimčiais

Juozas Szukis,

Wilkes-Barre, Pa.

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

?

;j
;i
Geriausias Lietuvys
o
FOTOGRAFISTAS, U

PUBLIC SQUARE

f Šiuomi pranešame visiems,

t

I I
i ‘

Gryno maisto ženklas ant
KAPITOLAS $375,000,00
kiekvienos bonkutės.
Perviršis ir nepa
490,000,00
STKMAIER BREWIN6 CO. dalyta nauda
Wilkes-Barre, Pa.

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

.

.

Išgydau pasekmingai ir ant visados nuo:
reumatizmo, skaudėjimą šonų, sąnarių kaulų, strėnų, ko.iu, pečių, nuo
visokių kraujo ligų užkrečiamu lytišku ligų, triperį, šankerį sifilį, užkiotėjim ą ir nedirbimą vidurių, išbėrimą, niežėjimą ir augimą ant veido ir kūno vi
soltių spuogų, dedervinių ir slinkimą plauku, galvos skaudėmą, širdies, inkš
tu, kepenų ir plaučių ligas, visokias nervų ligas neuralgiją, drebėjimą sana
'riu, greitą supykimą, negalėjimą miegot ir išgąstį, greitą pailsima, sunkų
)kvėpavimą, peršalimo slogas ir nusilpnėjimą sveikatos, visokias moterų ligas
''S skausmingų ir neleguierišk mėnesinių tekėjimą ir gumbo. Išgydau su opecija rūpturą, apendesitis, vėžį. skilvyo augančius akmenis visokius skadulius,
guzus (tumors), kepenų, inkstų ir pūslės. Darau operacijas ant gyslų kaulų
nervų, smegnų, moterų ir vyrų gimdančių organų, pritrauktas kojas ir ran
kas atitaisau ir padarau sveikas. Taip gi daro operacijas ant nosies, akių ir
gerklės.

1220 So. Broad Street,

Drlgnatius Stankus, M. D.

Philadelphia, Pa.

’

’

Ofiso valandos: nuo 9 iki 12, nuo 2 iki 4, ir nuo 6 iki 8 vakare
Šventadieniaisnuo 1 iki 5 popiet.

The BENEFICIAL SAVINGS FUND SOCIETY

1200 ir 1202 CHESTNUT STREET,
PHILADELPHIA, PA.
Uždėta 20 dieną Balandžio 1853 metuose.

Nuošimtis 3.65 metams.
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.
IGNOTAS J. DOHAN, Prezidentas.
ANDRIUS J. KEEGAN, Vice-prezidentas. '
ALFRED J. MURPHY, Sekretorius ir Kasininkas.
ANTANAS HURST, Esq., Patarėjas.

ALBERT G. GROBLEVVSKI,
Savininkas ir Fabrikantas Geriausią
“LIETUVIŠKŲ-LENKIŠKŲ VAISTŲ.”
GERIAUSIA
GYDUOLĖ:
NUO
STRĖNŲ SKAU
DĖJIMO, DEGI
MO KRUTINĖJĘ,
GALVOS SKAU
DĖJIMO,
KATAROS,
UŽSISALDYMO,
NEURALGIJOS;
NUO
GERKLĖS
SKAUDĖJIMO,

^A\JEC2/ų//f

MĖŠLUNGIO

SKAUSMO KRU-I
TINĖJE NUO

PATRŪKIMO
AZMA ARBA
DUSULIO

Union Ticket agency.
Seniausia Lietuviška Banka Scrantone
ir Visoje Aplinkinėje.
Agentūra Laivakorčių ant Geriausių

Linijų.

IŠĘJO IŠ SPAUDOS DAILUS SCENIŠKI

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
ii ryto iki 9-tos vai. vak.
Nedėlioję: nuo lOtos iš ryto iki 5-tai
valandai vakare.

STYVUMO

Adolf Blau,

SPRANDO

Ūmiom Ticket Agemicy,

SKAUDĖJIMO T

ŠONUOSE
RANKŲ IR

KOJŲ.

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

VAIZDELIAI VARDU

„Degtine” ir ,, Ktanute.“
KAINUOJA PO 10 CENTU.
Galima gauti

„Draugo’ Spaustuvėje.
*44

Ypatingos Gyduolės.

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 nesigėdyk ir nebijok, rašyk tei
sybę, o mielai suteiksiu rodą ir prisiusiu 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-Lenkiškų gyduolių gali uždirbti nuo 50
dol. iki 150 dol. ant mėnesio. Uždarbį duodame kuogeriausią. Taigi
rašykite" reikalaudami agentūros. Kiekvienas lietuviškas štornikas
teipgi privalėtų užlaikyti visada musų puikias Lietuviškas gyduoles
savo Storuose ant pardavimo, kad musų tautiečiai reikalaudami ga
lėtų pas kiekvieną nusipirkti ir nereikalautų išduoti pinigus dova
na kokiems nors apgavikams tose aplinkėse. Štornykai, rašykite
pareikalaudami gyduolių, nes geras uždarbys ir parduokite musų
tyras Lietuviškas gyduoles, kuriąs męs gvarantuojame.
Rašykite
po antrašu:

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

Reikale meldžiama kreipties prie Motinos
Perdėtinės šiuo antrašu:

FABIOLE,

PIRKITE LABAI NAUDINGAS KNYGUTES

garsi kardinolo Wisemano apysaka.
Vertė VYTAUTAS.

PO VARDU

Kaina $1.00.

„Naminis Vaiku
Auklėjimas“

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

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

--------- IR

• I

“Katekizmas Apie
Alkoholiu.”

-NAUJA KNYGA-

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

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

Kaštuoja $2.15 peni untmui.

Kun. A. Staniukyną,
CHICAGO. ILL.
4557 So. Wood St.,

Adresas:

Mother Superior,

I

ST. CASIMIR’S SEMINARY,
6700 Rochwell St.,
Chicago, III.

Elius, Alus ir porteris.
TIKRAS LENK1SZKAS LAGER.

50,000
KNYGŲ
Vysai Dykai Del Viru

REV. S. PAUTIENIUS,
Mahamoy City, Pa.

Honover Breiving Co.

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

BANK,
71 PUBLIC 8QUARE,
WILKES-BARRE, PA.

Abu telefonai.

Frank Burba Savininkas.

Ta. knvga yra stebuklinga Ir siustą yra tyk dėl vyru.
Knyga ta prastais, suprastais Sodžiais pasaka kaip gal
atgauti vyrUUruma, isigyditi nuo uznuodijima krauja
arbasypili.nubiegimasieklos, patrotitu stypribe,puikus
ir kitus išmletimus,
negromulavima,
patrotitu
a typri be, pylva, kiapenu, Inkstu ir pūsles ligas, rumstitma, gonorrhoea arba triperi, naujai Įgautas lygas,
strietura ir vysas vyru lygai, gal buti išgidorras sava
namuse privatiškai, slapta ir labai pygjai.
Ta, dykai Įgauta knyga, pasakis jums kodėl jus
kentat ir kaip galėt galutinaj isigyditi. Knyga ta yra
krautuvš žinios, katrua ture žinoti kožnas vedes arba
nevedea vyras. Ta knyga yra parašita par Daktara,
katras atsydave ilgo lajka tyrinejmu tu, specijalisku
lygu. Temvkit, jog ta knyga yra siustą v*«<i dykai,
užmokam už pašto, ing užpečetita konverta. Nesiusk
nekokiu piningu, tyk psrašik sava varda, ir adresa »nt
žemiaus paduotu kuponn, katrų siusk mums Sendena.
DYKAJ GAUTOS KNYGAS KUPONAS.
DK. JOS. LISTER « CO.. t. 101 n FIM Amas. CUcw»<

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

Pirmos klesos karietos
ir arkliai parsamdymui ir
grabinio ofisas prie Russell
gatvės- ________
Edwarsdsville.Pa.
Naujas telefoaas 8041.
Bell telefonas 9294-R.

Kapitolas
Perviršis
Depozitai

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

L. RAUCHUT
Dirbtuvė Uniformų
ir

HEIGHTS DEPOSIT BANK

1887 m. Dirbame teip
gi vėliavas, aukardas,

W1LKES-BARRE, PA.

arnotus, kapas ir t. t.
Reikalaukite ilistruo-

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

yra smagiausias laikraštis pasiskaitymui.

Siunčia

ti kataliogu.

pinigus in visas svieto ša
1520 N. 4- gatve

lis.
Atdara nuo 9-nių ii ryto iki 3-jų po pietų; subatomis—
nuo 9-nių — 12 ir nuo 7 iki 9 vakare.

DRAUGO”

SPAUSTUVE
NAUJAUSIA, DIDŽIAUSIA IR GE-

RIAUSIA GREITAI ATLIEK A =

ĮVAIKIŲ ĮVAIRIAUSIUS DARBUS

SPAUDINI
PIGIAI

visokiu reikalingu

daiktu draugijoms ir
nrkiestroms,
uždėta

Kampas E. Market ir Hancock Sts.

^“Draugas

$150.000
$450.000
$2.625.000

ti

Moka 3-čių nuošimtį nuo sudėtų
Joje pinigų.

Godotina. Taral.ta: H a (fai Tamiatoi prICadirjma, ai norlečj.n
jogTamiataprlalcstamel man Tyaaldyfcai TŠnaju.n knygadel vyra.

Vardas

V*

WilkeS'Barre
Deposit & Savings

Emil Malinauskas, Manageris Ir Prezidentas

SECOND WARD HOTEL

_

UŽKVIETIMUS IR KITOKIUS DARBUS

K0N8TITUCUA8, PLAKATUS, TIKIETUS,
RAIDES STATOMOS DIDELE—NAUJAUSIOJO PATENTO-MAŠINA “LINOTYPE”
ADRESUOKITE

—

“DRAUGAS”.
314 E Market St

Wilkes-Barre, Pa.

PHILADELPHIA, PA.
Bell Phone
I-

4858 O. KENSINGTON:

t ..iLkn suirimutwi tfiLtfdiL'

* .•
6444-

