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progos buvo ten susirinkę,
elia tykojo, kaip priduria evan
gelija, ar nepasergės ko
nors Jėzaus pasielgime, iš ko
Jį galėtų apskųsti prieš
žmones. Biaurus ir nedoras
I, 13- sumanymas! Atvirumas ir
žiu, i- širdingumas taip yra reikaię dėl lingi musų užmanymuose
kurie ir pasielgime; be atvirumo
klau- negal būti savitarpinio užsiprieš tikėjimo. Be užsitikėjimo ne
ezaus gal būti bendro veikimo fr
idina- gerovės draugijoje,
nguo- Nežiūrint, kad Jėzus pajums smerkė Farizėjų pasielgimą,
s tur- tečiau atsiranda krikščioumite nių, kurie seka tuos “išbal, per tytus rakstus”. Jie kit-ką
žmo- kalba o kit-ką mano; jie paventų niekina evangelijos įsaky
simą, mą, kuris reikalauja, kad tą
atvir- kitiems darytum, ką norime,
te su- kad kiti mums darytų. Nuo
ntais, šio pamatinio dėsnio nepri• ilgu- valome niekad atsitolinti;
gilu- jei norime kad kiti butų atis mei viri su mumis ir męs taip-pat
moks- bukime atviri su jais. Musų
pildy- mintįs ir darbai te visuomet
nu. O susitaiko. Jei toks visų butų
m pa- pasielgimas — apgavimas ir
eldžia neteisybė išnyktų tarpe žmo
pagalwų, draugij offtikehrs- butų^
mvse, pasiektas: visi gyventų kaip
je ir krikščionįs. Bet, deja, ačiū
visas to įsakymo paniekinimui, ne
Vmen. sutikimai ardo visuomenę ir
neramybė — šeimynas.
yjy
Meilė draudžia blogai maL.
nvti apie kitus, bet viską per
■•irizV kęsti. Dėlei prigimimo silpi duo nykės męs visi lengvai galik • me paklysti; todėl kantrus
y
’ bukime su klystančiais; ne
O
galime mylėti Dievo, jei ar, . timo nemylėsime: kas sako
’arizė kftd Dievą myli, o savo brolio neapkenčia yra melagis.
,Kitų žodžius ir darbus aiš'VlGlO
.. d.' kįnkime geriausiu žvilgsniu,
as t ^ 'J6* žmogiška silpnybė musų
.v brolis
klvsta,
tai domon
cno ‘is
.
•*
# im. gu! kime, kiek ant jo turėjo įtekukg11-- mės neapsimąstymas, silpU ?. P* nvbė ir pagunda. Imkime
" pavyzdį iš Jėzaus, kuris ne
1 Pa tik Farizėjų piktumą kentė, U.Z jo, bet meilei stengėsi jųjų
tarda nuomones atitaisyti ir ant
. ‘v tiesos ir doros kelio atvesti,
.
. į
Tikra meilė• visuomet vra
SI SOS K
•
idant saiausmo pilna: juo labiau
‘
kas yra neprotingas ar neIS1

UŽ“

...

kurs ^s^n^as’ -iuo daugiau reika-

' lauja musų sąjausmo ir juo
‘
daugiau turime stengtis, kad
prašalinti jo nepamatuotus
a
įtarimus. Taip pasielgdami
is ant Dmėsime ramybę ant žemės
r kad
^r1imPns šio gyvenimo
rvietė džiaugsmus atmainysime į
"
' amžinąją dangaus laimę.

Pajieško vietos.

Esu užbaigęs mokslą Kau
ne ir noriu gauti vargoni
ninko vietą. Gerai suprantu
vesti chorą ir kitus tam pa
našius reikalus.
ATVIRUMAS
Jeirni kam reikalinga mel
džiu atsišaukti ant šio antra
Viens iš žymesniųjų Fari šo: J. Mickevičius,
zėjų užsikvietė Jėzų Riibato230 Grand st.,
je valdyti su juomi duoną;
Brooklyn, N. Y.
kiti tuotarpu, kurie prie tos

daugiausiai tos reikalingos
ir naudingos įstaigos užlai
kymui.
Rusijos valdžia, matyda
ma tokį priešingumą “Sau
lės” mokykloms Amerikos
lietuvių socialistų eilėse, ne
praleido progos pasinaudo
ti Socialistų Sąjungos įtek
me, kad tik užkenkus “Sau
lės namų pastatymui. Tuo
tikslu savo šnipui (iš “Ko
vos No. 37 pasirodo, jog ir
L. S. S. A. turi savo tarpe
šnipų) paliepė pagarsinti
buk vienas “Saulės” atsto
vas esąs... šnipu!
Ir “Kova” pagarsino!...
Išpildė caro valdžios norą!....
Pasidavė šnipui!... Paro
dė, jog Amerikos lietuvių
socialistų organėlis gali la
bai lengvai tarnauti šnipų
ir žandarų norams L ..
Gėda!
Socialistai, ir tie, kurie va
dinate save socialiitais. ap
sidairykite, į kokias kilpas
esate įpuolę!
susiuostyti su caro valdžios Apsidairykite!
šnipu. Juk Kutra sakosi, Bet atminkite ir tai, jog
buvęs dar pirm dviejų metų grynai, nesuteptai lietuvių
žandarų—šnipų raštinėj ę
Karme- rftSttriinifuMPė
ka! Socialistai susižino su
šnipais ir naudojasi savo
siekiams šnipų... autoritetu!
Kokia ironija!
“Kova” vadina Kutrą “Saulės” 2-klesėj mokyk
“drg.” (skaityk: ‘draugas’, loje (Seminarijėlėj) Kaune
vadinasi, socialistas)... Ir lekcijos prasidės rugpiučio
vėl reikia stebėties, kaip so- 16 d. Kviečiamos kandida
cialistai lengvai įsileidžia į tės. Priimamos ir suvis ne
savo tarpą šnipus! Ar čia mokančios rašyti nei skai
tik neatsikartojimas Azefo- tyti. Reikią atsivežti gimimo
vų, Bogrovų & Ko. istori- metrikus ir pasportus. Už
jos?...
mokslą ir pilną “Saulės”
Iš šalies žiūrinčiam šitas internate užlaikymą — 150
neįtikėtinas
susibičiuolia- rub. į metus.
*
'
vimas, da-gi patvirtinamas
notarijų antspaudais, labai- Į “Saulės” kursus kvoti
mus išlaikė šios ypatos: į I
labai metasi į* akis. Trumpai
1
kursą: Ambrazas Jonas,
tariant, pirmutinis ir stipriausias įspūdis iš Kutros Bartnikaitė Petronė, Bobi“afidavit’o” yra toks, kad nas Adomas, Brundzaitė
Onė, Viskontas Petras, Butkun. Olšauskas nėra policijos šnipu, bet kad socialis- kevičaitė Alena, Žmuidinaitai pasamdė šnipą, kursai tė Antanina, Markūnas Ka
zys, Neniškaitė Teofilė, Sikun. Olšauską nužęmino darkevičius Teofilius, Sutiki... šnipo rolei.
kaitvtė Veronika, ‘UrneviBet
gudriai
užtaisvtas
į
*
čius Feliksas, Šulčiutė Onė,
šposas nenusisekė, nes ir ak- Junevičaitė Onė, Jauras Ka
liausiąs žmogus gali matyti
zys, Jakubovičaitė Alena,
štai ką:
Jonavičaitė Germaneija; į
Caro valdžia, laikydama
II kursą: Bajoras Konstan
šnipus visur, negali, žinoma,
tinas, Bernotaitė Onė, Blaapsieiti be šnipų ir Ameriko
je! Čia jie yra reikalingiau- ževičaitė Konstancija, Brijunaitė Kleofa; į III kursą:
si, nes iš čia plaukia dau- Šlepetys Juozas.
giausiai visokių aukų viso- Š. rugpjūčio 16 d. “Sau
kiems reikalams į caro val- lės” kursuose prasidėjo
dvbas. “Saulės” delegatų
mokslo metai šv. Mišiomis,
kurias atlaikė Karmelitų
bažnyčioje kun. Jokubauskas, kursų kapelionas.

Lietuviams pada
ryta geda!

Iš Lietuvos

esan kevičiaus, Kybarto, mažo
Elviškiuko ir kitų išpildė la
bai puikiai savo roles. Ma
tyt, visų artistų butą sąži
ningai prisiruošta, nes visi
atsakomai vaidelio nežiūrint
į paties veikalo sunkumą,
ypač visus nustebino mažas
Elviškiukas (Benuko rolėj)
8 metų kaimiečių vaikas.
Atsižymėjo šiuo kartu ir
Skaudvilės choras, vietinio
vargonininko vedamas labai
gražiai padainavo kelias tau
tiškas daineles.
Vakaro įrengėjams vietiniems kunigams prisiėjo tu
rėti nemažai rūpesčio ir dar
bo, kad pastatyti tokį platų
veikalą Skaudvilėj, kur kai
mo inteligentijos tik maža
saujelė ir dar tarpe tos atsi
rado aršių vakaro priešų,
kurie įvairiais budais, įvai
rias paskalas leisdami vaka
ro įrengimą trukdė. Ypač
visokias pinkles darė vieti
nis valsčiaus raštininkas su
keliais savo sėbraįs, bet tai
jiems nepavyko.’ Biedinas
raštininkėlis
pasiskolino
gramofoną ir laike repetici
jos cypino garsiąsias gaidas,
•priėjo net prie to, kad poli
ciją turėjo numalšvti jo
darbą.
Dvarponių ir valstiečių
ypač į pirmąjį vakarą atvy
ko labai daug, daugeliui pri
truko vietos, prisiėjo grįsti
namon, nepamačius “Geno
vaitės”. Vaidinimas kaip ir
veikalo turinys visiems labai
patiko, visi buvo vakaru la
bai užganėdinti.

’
I

A

Kauno miestas seniai rū
pinasi įsteigti Kaune realinę
gimnaziją ir tam tikslui bu
vo paskyręs nemažą pinigų
sumą. Dabar atėjo iš ajišvietos ministerijos atsakymas,
kad toki mokykla tuo tarpu
Kaune nesant taip būtinai
reikalinga. Todėl miestas
matydamas greitai nesusi
lauksiąs realinės mokyklos

’
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’
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kur tai ir daug nuostolių tos
ligos padarė.
Rugius jau pradėjome kui
ti. Drauge su tuo prasidėjo
ir nelaimės. Kuliamosios
mašinos atsiima savo aukas.
Vienam vaikinui mašina
nutraukė ranką. Reikia dau
giau atsargumo.

Kretinga (Telšių apskr.).
21 rugpiučio policija suėmė
už kokį tai prasikaltimą Sta
nislovą Kaunelį iš Kvečių ir
pasodino šaltojon; ten jis į
antrą dieną pasimirė. Dabar
klausimas, iš ko jis pasimi
rė. Vieni gydytojai liudija,
kad iš girtuoklystės pasimi
ręs, kiti kitaip. Dalykui iš
tirti atvažiavo iš Kauno pro
kuroras.

Laukuva. 2 d. rugpiučio
malonėjo aplankyti laukuviškius padegėlius kuni
gaikštienė iš Rietavo Ogins
kienė. Atvežė padegėliams
duonos, cukraus, arbatos;
žydams dovanojo 50 rub. ir
katalikams 16 rub rub. (nes
katalikų labai mažai tenukentėjo nuo gaisro); priža
dėjo visiems nukent ėju
siems nuo gaisro parduoti
miško 20 nuošimčių pigiau.
Laukuvos klebonas dovano
jo jautį vertės 70 rub., p.
Montvilas 10 rub. pinigais ir
tolesniai prižadėjo pedegėlius šelpti valgomais daik
tais. 7 rugpiučio Paežervj
(Laukuvos filiją) per Atsi
mainymo atlaidus žmonės
Laukuvos padegėliams su
dėjo 70 rub. ir 51^ kap., o
smulkesnių aukų kasdieną
Plungė (Kauno gub.). netrūksta. Taigi ant kiek iš
Repšačių kaime vaikinai be vienos pusės peiktina yra
gerdami susirinkime susi nedorybė tų, kurie per gais
valdė ir peiliu nudurė vieną rą vogė, ant tiek iš antros
savo draugininką. Vaidai ki pusės pagirtina vietinių žmo
lo sušilus kaktoms nuo 4 gor nių mielaširdystė, kurie da
čių degtinės. Nudurė nelai- bar gausiai vargšus šelpia.
mingąjį žinomas apylinkėje Duok, Dieve, vagims pasi
palaidūnas ir girtuoklis, ku-. taisyti, o geriems likti ant
ris jau seniai tykojo, kad visados.
kur savo priešą užmušus.
Tuo pat laiku, liepos pa Krinčinas (Pan. pav.).
baigoje, Minijoje besimau Krinčinas garsus savo neti
dydamas prigėrė kitas vai kusiais keliais. Visoje para
kinas. Nelaimė ši atsitiko pijoje nėra nei vieno vieške
lio, o visi kiti keliai neapsa
per neatsargumą.
komai ir neaprašomai men
Viekšniai (Šiaul. pav.). ki. Niekas jų netaiso ir jais.
Vietinio klebono ir vargoni- nesirūpina.
ninko rupestingumu musų Laikraščius ir knygas žmo
bažnyčioje susidarė gražus nės gerokai skaito. Daug čia
būrelis giesmininkų, kurie naudos atneša parapijinis
dailiai pagiesta per pamal- knygynėlis, kuriame parapidas, tik gaila, kad kaiku jonįs gauna pasiskaityti vi
riems iš jų trūksta priderin- sokių naudingų knygų.
čio uolumo ir meilės bažnyKrinčino valsčiaus ukinin
tinio giedojimo.
Rugpiučio 5 d. atsisveiki kai pradeda eiti į vienasėdino su mumis gerbiamas kun. jas. Praeitą žiemą pradėjo
Volončauskas, kurs per 10 tartiesi ir krinčiniečiai skirs
metų uoliai darbavos musų tvties į kolionijas, bet atsi
dorai ir šviesai pakelti. Te- rado keletą atkaklių tamsuo
užmoka jam Dievas už jo lių, kurie tas tarybas suarmums pasišventimą,
Musų padangėje ukinin- Šėta (Ukm. pav.). Liepos
kams šie metai ne linksmus. pabaigoje perkūnija uždegė
Giedra ir kaitra išdegino ja- grįčią nuomininko Montvi
vus. Grūdas menkas, šiau- loj kitus triobesius išgelbė
das nudžiūvęs. Iš kaitros ir jo; iš grįčios daiktų daug
menkos ganiavos gyvuliai išnešė; tik vieną mergaitę,
ėmė sirgti kažkokiomis ne- kuri tuo laiku buvo grįčioje,
ištrvdomomis ligomis.' Kai- InKni an5ni/ln

■
2

Rugpiučio 3 d. taippat pas
10) Inž. Žalinskis. Apie Bet nelaikąs juos teisti ir abejo negali gerai atlikti vi pasisekė. Lietuvių himno ne kai užsilaikė neromiai ir net sufleris pasakys; kiti akto- J
Montvilo kampininką diena mašinas (lenkiškai).
bausti tada, kada jie neten sų priedermių. O ant jo, dainavo, girdi, draudžiama. du sykiu pertraukė kun. Tu riai taipgi prastai vaidino. 1
užsidegė tvartas.
Tvartą
11) Grovas V. N. Zubo ka “sveikatos, proto ir tur taip pirmininko, sprando Blogai, kad po vaidinimui mui kalbą. Gražesnių pra Dar buvo klaida iš pusės reužkrėtė su popierosais vai vas. Apie Danijos ūkį (lietu to ir lieka parvaryti į vals jos guli visos. Bet tai pusė buvo alučio. Tai rengėjų kalbų negirdėjome. Lai Die žišieriaus, nes Daumantas, j
kas, kuris rūkydavo slėpda viškai).
kaltė.
čių.” Jie tada jau yra nu ledos.
vas padeda mieliems svete Lietuvos leenigaikštis, buvo j
Atsirado
vienas
neva
masis nuo tėvų. Sudegė tvar 12) Ed. Novickis. Apie bausti didesnės Galybės, ne
aprėdytas gudiškais drabu
liams!
Dambrava (Pan. pav.).
;
draugijos
valdybos
narys,
tas, daržinė ir grįčia su visa linus (lenkiškai).
gu ans “kalvis”, išvaręs ne
Šv. Jurgio draugija atsi žiais o Bugardas, vokietis,
Liepos
24
d.
Burbiškio
dva

manta. Tvarte sudegė 4 mei 13) Valstiečių Banko at laimingąjį iš savo buto. Vi turis turėdamas asmenišką
sakė šelpti emigrantų komi lietuviškais drabužiais, ir I
re
buvo
lietuviškas
vakaras.
tėliai, kuriuos begelbėdamas stovas. Apie braškių augini sada, visur ir visame reika 5yktį ant krautuvės parda
tetą. Tam tapo privestos dvi nei kiek nenurodė į vokietį.
Surengė
vietinė
moksleivių
patsai gaspadorius gerai ap mą (lietuviškai).
linga pasigailėjimas ir meilė vėjo ir beniekindamas jį —
priežastįs. Atėjo skundas, Po teatrui buvo dainos. Bet
jaunuomenė.
Vaidinama
bu

pataiko
ir
krautuvei
blėdies
degė. Grįčioje sudegė ir su 14) Agronomas Krzyževi- artimo. Už tokį pasielgimą
kad vieno vyro atvažiavo dainos visai nenusisekė, nes
suteikti. Jis platina gandą, vo “Genovaitė”. Kaikurie sesuo, bet komitetas atsisa šaukė kožnas savo balsu, j
tirpo savininko pinigai, ku če. Apie karves (lietuviš gėdą illakiečiams, gėda.
tad krautuvės prekės praš vaidino gerai, kiti blogiau. kė ją išimti tuojau, sakyda kaip kam patinka. Iš to ne
riuos buvo susidėjęs. Visa kai).
šeimyna paliko ubagais. I’cr Komitetas rengiasi aprū Gruzdžiai. Musų miestelis esnės ir pobrangės ir esą vi Buvo šokiai. Gaila, kad ne mas, pervėlu, o žydas naktį išėjo balsai kaipo giesmi
naktį žmonės dabojo, kad pinti valstiečius pigiu butu; nedidelis. Yra manopolis, 6 sai nereikalingi; prekių nu teko girdėti dainelių. Žmo ją išėmė ir išvežė, liepdamas ninkų ant scenos, bet tik !
ugnis neužkrėstų kitų arti taipogi bus prirengta vieta aludės, traktierius ir prie mirkta. Ištikrųjų gi nieko nių prisirinko nemažai.
sau užmokėti už tą darbą, ką kaip vaikų gatvėse, ar kur
mesnių triobų. Jiems nuo arkliams ir vežimams netoli šais juos graži mūrinė baž manašaus nėra. Retai reika- Utena (Ukmerg. pav.). jis norėjo. Antra, pas kitą kitur. Iš to publika buvo la
nyčia. Šventadieniais ir se- aujamų prekių buvo nupirk
rvto atsitraukus, žvdės ir parodos pleciaus.
Liepos 27 d. buvo “magazi vvrą atvažiavo podukra. Ir bai neužganėdinta ir vietoje j
redomis
yra
pas
mus
turgai.
musų moterįs ėmė nešties
;a ant kokių 200—300 rb. no” grudų pardavimas. Su vėl komitetas vieton išimti rankom ploti, švilpė viso- i
anglius ir pilti ant užlių. Pa Biržai. (Panevėž. ap.). Tose dienose visos gėryklos tomisan, o neišėjus — su sirinkome valsčiaus rašti-' merginą tuojau laikė be jo kiais balsais ir kojomis trep- 1
vakaryje artimiausioji grį Jau treji metai kaip tapo ati pilnos žmonių. Tankiai atsi grąžinta. Prekių brangumas nėn. Vai. raštįninkas per kio reikalo uždarytą tris va sėjo.
čia, ką tik nuo ugnies išgel dengta musų miesčiukvje tinka peštynės. Gėda gruz ir kainos tokiame padėjime. skaitė po kiek pūdų gimdų landas. Dėlto draugija ir pa
Lietuvis.
diečiams,
kad
girtuokliauja,
keturklėse
miesto
mokykla,
bėta, nuo tų anglių supleš
— Su žydų krautuvininkų priguli nuo kiekvieno vala sakė, kad nerems tokio ne
yra
tamsus
ir
laikraščių
ne

ir
visą
laiką
joje
darbavosi
kėjo. Patįs gyventojai vos
suktybėmis sunku draugijai ko. Jis pasakė, kad jeigu į- rangaus komiteto.
išsisukti, kadangi tokį daik nešite po 30 rub. nuo valako, Toji pati draugija savo
spėjo išbėgti. Nuo tos grįČios inspektorius-rusas Ž. — žmo skaito.
MINERSVILLE, PA.
Liepos
mėnesyje
buvo
la

gus
doras
ir
ne
“
pasipūtęs
”
,
gasnis persikėlė toliaus, ir
tą, kurio brangumą pirki- tai grudus patįs pasiimsite, mitinge 10 d. rugsėjo nutarė
sudegė dviejų gaspadorių kaip kiti, nežiūrint į laipsnį bai karšta, tai išdegė pono ltas supranta, jie parduoda jeigu ne, tai parduosią. Tai iškilmingai pašventinti savo Darbai vidutiniškai eina, 1
klojimai su javais ir darži savo pašaukimo. Labai prie Nariškino suvirš 300 de pigiai, o kurio nebežino, tai grudai visi ir buvo tų pačių patrono paveikslą ir atsi dirba penkias dienas per 1
nės su pašaru. Tie du gaspa- lankus jis buvo mums moki šimt. miško. Buvo patirta, atlupa dvigubai. Taigi žinios paimti. Bet paprastai kaip kviesti “Saulės” delegatus. savaitę.Lietaus yra perdaug. 1
Lietuvių parapija apie |
doriai paliko be duonos ir be niams ! Leido mokytis ir lie kad miškai degė daugiausiai neteisingos. Daugybė viso visur, taip ir čia neapsiėjo
L. Brastos Pijonka.
bažnyčią tveria muro (con- 1
pašaro, ir tai per aklą neat tuviškai ir davė išmokti ke nuo padegimo. Toki žmonės, kių kalbų kilo dėl padaryto be magaryčių. Nesigailėjo
crete)
tvorą, pati, be kon- J
sargumą ir apsileidimą tų, letą lietuviškų dainų, ku kurte padegdami naikina sios ir mažai pavykusios keliolikos rub. pragerti. O
traktoriaus, po priežiūra
kurie visai neužgesino pir riais sykiu su rusiškomis nieko nekaltus medelius ir krautuvės revizijos. Pasi pamėginki paprašyti vie
PITTSTON, PA.
klebono kun. Dumčiaus. Bu
mojo gaisro, ir tų, kurie ne dainuodavome mokykloje. juose gyvenančius žvėrelius naudodami proga, krautu šiems reikalams, tai atsako:
dienomis vo kaštų, bet bažnyčia bus
šiojos po užlias anglius. Bu Neturtėliams ir-gi galima bu bei paukštelius, — yra bai vės priešai paleido gandą, “be reikalo pinigų nemėtv- Paskutinėmis
atsitiko sekančios nelaimės: apsaugota nuo užtakų van- J
siausi niekdariai. Po didžių kad esą 3—400 rb. nuostolių,
tų supleškėjęs visas mieste vo prie jo gyvuoti.
siu”.
Rūgs. 11 d. užmušė ka denio. Musų klebonas ger- i
lis, bet ugnį sustabdė Mitia- Bet štai nelaimė: išgirdom karščių pas mus buvo ly Girdi, todėl nieko ir neap
“Liet. Uk.” syklose Morkų Volungevi biamus “Saulės” atstovus
niškių dvaro mašinos. Mies kad jau reiks atsisveikinti taus, bet jau pervėlu. Dėlei skelbė (matai, revizijos ko
čių, 27 metų amžiaus. Paliko pasitiko Mt. Carmel, Pa 8 1
telis turi įsitaisęs savo ug- su tuo musų inspektoriu-tė- stokos lytaus — javai neper- misija neapskelbė savo dar
pačią ir 3^ mažus vaikučius. d. rugsėjo, bet pas mus pri
negesių mašiną, bet jinai vu, kurio visų gerų darbų ne puikiausi.
bo pasekmių). Daugybę pa
Tą pačią dieną Jonas Ad- buvo tik kn. Tumas! Gi kn.
pilnoje netvarkėje: žarnos galime ir aprašyti. Iškelia Jūžintai (Ežer. apskr.). našių plepalų pramanyta, o Korespondencijos.
zinaškutis
v 5 metų amžiaus, Ališauskas tą pačią dieną
prakiurusios, bosai pradžiū jį, sako, į Viekšnius, kur, Musų miesčiukas mažutis, valdyba tyli ir ramiai žiuri,
eidamas pagal geležinkelį, nuvažiavo į Neiv Philadel
vę su nubirėjusiais lankais. kaip girdėt, šiemet atsiden bet gražus, tik jo gražumą laukia.
SUPERIOR, WIS.
tapo pagautas vagono ir per phia, Pa. Kelioms dienomis 1
Tą mašiną prižiūri rabinas gia tokia-pat mokykla. Tai teršia girtuoklystės įstaigos Būtinai reikalingas visuo
ir gauna už tai 200 rubl., tai gi viekšniškiai laimingi! Su — karčiamos ir monopolis. tinas susirinkimas ir aiškus Šis miestelis stovi labai blokštas ant žemės. Viena pirmiaus pasiryžo musų ei- ]
inspektorių. Pereitą pavasarį tąpo pas padėjimo išdėstymas, kad gražioj vietoj, prie pat upės kojukė tapo labai sutrinta. cilikai agituoti priešingai,
gi
vyrams—miestelėnams lauks gerą
reikia pasirūpinti, kad jis Mesgi nežinome kokį susi mus įvesta pačtas, kuom visi priešai negalėtų klaidinti kranto. Čia yra apsigyvenęs Ligonbūtyje tėvai nedavė bet jiems nenusisekė: Žmo
visus ugnegesių įrankius lauksime.
žmonių. Nuo širdies linkiu nemažas būrelis ir lietuvių, piauti kojutės, ir vaikelis nių buvo pilna salė, taip kad
labai džiaugiamės.
numirė tą patį vakarą iš negalėjo sutilpti; prakalbų
gerai prižiūrėtų ir nuolat
Valstybės Durnos atsto laiku pataisyti klaidas ir bet gaila kad jie negražiai kraujo ištekėjimo.
Panevėžys.
Rugpiučio
21
laike žmonės tvarkoje užsi
pilnoje tvarkoje laikytų.
jaunos krautuvės nepražu elgiasi: paskendę girtuok
dien. Aido draugija rengia vas P. Kuzma labai daug rū
lystėj ir nesutikimuose. Vie Rūgs. 9 d. numirė džiova laikė ; buvo džiaugsmo ir
dyti.
pinosi,
kad
musų
miestelyje
Stulgiai (Reseinių pav.). lietuvių vąkarą. Artistų-mėnybės niekur nematyti. La Juozas Garnys, 31 metų am juokų ikvalei. Visi užganė
panaikinti
degtinės
parda

Čia atsitiko nelaimė. Klebo gėjų bus lošiama “Gyvieji
Višakio-Ruda (Mariamp. bai liūdna žiūrėti į tokius žiaus, ir tapo gražiai palai dinti prakalbomis su atida
vinėjimą,
bet
sunku
ką
pada
no vaikas išėjo pūdymo akė nabašninkai”. Dainos, šo
pav.). Liepos 17 (30) d., sek lietuvius; žųsta tamsybėj ’ dotas dr. šv. Petro ir Povilo. klausėsi, nes lietuvių kalbo
ti. Mergaitei atnešus pava- kiai, skrajojanti krasa ir t. ryti, kad ta degtinė tur daug madienį čionai įvyko pirma- (Neužtenka vien pasiskun Ant rytojaus numirė po je tokio kalbėtojo da nebuvo * i
savo šalininkų ir užtarytojų. sai visuotinas Višakio-Rukarienę, neiškinkytus ar t. užbaigs vakarą.
dimų: reikia dirbti, platin ilgesnės ligos Marė Mačiuls- girdėję. Musų cicilikučiai
Pas
mus
staigia
mirčia
klius akėčiose paleido į dir
dos “Bailybės” skyriaus ti apšvietą, tikybą, dorą ir kienė, 24 metų amžiaus, ir stovėjo pas duris. Kada ku
Truskava.
(Panevėžio
ap.
pasimirė
K.
Valckis.
Žmonės
voną pasiganyti. Neprižiūri
susirinkimas. Susirinko apie blaivybę. Red.).
tapo palaidota su didžiausia nigai pradėjo kolekta, tai
Kau.
gub.).
Truskavos
paraėmė
kalbėti,
buk
jis
esąs
už

mi arkliai susipainiojo į pa
60—70 ypatų; ankštas elgėtjie visi sprūdo pro duris,
K. P. iškilme.
kinktus ir suvirto į akėčias. pijonįs gerbia savo senelį muštas. Policija atkasė, iš namis buvo kimšte prikimš
Rūgs. 13.d. numirė iš žaiz kaip šeškai! bėgdami pro
kleboną,
nes
jis
kiek
galėda

pjaustė
ir
rado,
kad
neuž
Suardė akėčias, vienam pa
tas. Posėdžio pirmininku li
dų, gautų kasyklose, Stanis duris, daug padarė šiugždė
mas
apie
juos
rūpinasi,
dar

muštas,
bet
miręs
dėlei
užsi

čiam klebono arkliui grobus
ko išrinktas kun. F. Marti
lovas Leikauskas, 45 metų jimo. Gėda lietuviams vėją- , ,
SWOYERS, PA.
buojasi:
atnaujino
stogą
ir
degimo
kraujo.
paleido, o antrąjį sužeidė.
šius, sekretorium riiokyt. J
amžiaus. Paėjo iš Marcinko vaikiams. Kolektos surinkta
Pranešu trumpai apie mu
Tas nelaimingas per ne lubas bažnyčios, ragina pri Naujoje Žagarėje Kauno Palukaitis.
Pirmiausiai
nių parapijos. Paljko pačią, tik $73.00. Kun. Dumčius nu
sų
miestelį.
sirašyti
prie
“
Blaivybės
”
atsargumą atsitkimas tegul
3 mažas mergaites, vieną su samdė salę ir davė $100.00,
g. p. Nariškinas atidaro kun. F. Martišius perskaitė Gyvename
tarp
Ply

draugijos:
užima
net
vietą
bus perspėjimu, kad niekuo
Ūkio ir smulkiosios pramo “Blaivybės” dr. įstatus, aiš mouth’o ir Pittston’o dide augusį sūnų ir vieną ištekė tai viso $173.00. Bažnytinis
gydytojo:
davinėja
vaistus
met nereikia palikti vienus
choras vedant vargonininkui
nijos parodą šiais metais, kindamas juos susirinku lėje pakalnėje. Lietuvių yra jusią dukterį.
pakinkytus arklius. Palie nuo visokių ligų; vaistai ga rugsėjo 3, 4 ir 5 d.
siems.
Paskui pasiūlė iš
Iš linksmesnių žinių reb Mikutavičiui, labai puikiai
kant arklius vienus, reikia na naudingi; mokestis men
rinkti valdybą. Į valdybą čia apie 30 šeimynų, pavie kia paminėti vestuves Kazi dainavo pirm ir po prakalbų,
Šiupiliai.
Kauno gub. balsų daugumu liko išrinkti: nių truputį daugiau. Svai miero Kižio su Mare Rusina- bet labiausiai patiko mažų
būtinai juos atkabinti, iš kas; šiuomi pragarsėjo net
tolimose paipijose, taip, kad Rugpiučio 7 d. buvo pas mus pirmininku Antanas Naujo ginamieji gėrimai geriami vičiute.
kinkyti.
Pasilinksminimai mergaičių dainos, iš kurių ir
labai
plačiai.
Draugijų
trįs,
žmonės
atkeliauja
vaistų
iš
valsčiaus susirinkimas, ku kas, pirmininko padėjėju
*
“Vien.”
traukėsi dvi dieni. Choras gerbiamas “Saulės” atsto
toli...
Vien tik geistina, ris nutarė statyti mokyklą. Domin, Vasiliauskas, sekre tame skaičiuje neprigulmin- mokinasi naujų St. Šimkaus vas matyt buvo užganėdin
Ūkiškos paskaitos Šiau kad pasirūpintų daugiaus Mokyklai piečių nupirko už
gas ukėsų (reikia sakyti: pi
toriumi kun. F. Martišius,
dainelių. Netrukus pradės tas. Duok Dieve, daugiaus
liuose. Šiaulių Ūkio Paro apie “blaivybę”, įvestų į 300 rub. Statys ateinančioje
liečių,
Red.)
klubas
vardu
kasieriumi Juozas Vasiliaus
mokyties komedijos: “Už tokių kalbėtojų, ir tankiaus
dos laike (rugsėjo 16, 17 ir bažnyčią kitokius, kaip da žiemoje. Valdžia duos tam
Kunigaikščio
Traidėno.
Rug
kas, valdybos nariu Juozas
burtas Kunigaikštis”. Baž išgirsti jų žodžių svetimoj
18) rengiamos lietuvių, len bar yra, giedojimus (o la dalykui pinigus ir užlaikys Savoniakas. Į revizijos ko sėjo 7 d. tas klubas iškėlė va
nytinėje salėje tapo įrengta šalyje, tada neklausytų ble
karienę, kurion atvyko sve
kų ir rusų kalbomis paskai biausia, kad išmestų iš sup mokytoją.
misiją pateko: Vincas Bukšpuiki scenerija. Nutepliojo vyzgų visokių “Valparaisietos, kuriose dalyvauti kvie likacijų “macnus, noglus”).
« ‘ ‘ Rygos N aujien. ’ ’ nys (vargonininkas), Anta čių ir iš kitur, daugiausiai ją artistas A. Cominelli.
čių” ir kitokių, kurie teršia
politikierių,
nes
apie
tai
bu

čiama šie žmonės, pasižadė Vienu žodžiu, kad rūpintųsi
tik musų visą tautą.
nas Elertas ir .Natalija Kuję skaityti sekančiose temo daugiau žmonių lietuvių rei Juškėnų sod. (Uk. pav.). činskiutė. Paskui buvo kal vo apskelbta “Drauge”. Vi
Buvęs ant prakalbų.
se:
Musų sodžius padarė nuta bėtasi apie blaivybės narių si apsiėjo .labai gražiai, net
kalais.
CHICAGO, ILL.
rimą dalintis vienasėdžiais. priedermes, apie kovą su ir moterėlės užtai mus pagy
1) Agronomas J. Tūbelis.
Apie žemę. Šaknies ir sėja Ilakiai. “R. N.” No. 31 p. Tiktai blogai, kad negali pa girtuokly,be, apie svaiginan rė. Iš šito klubo yra pasidavę Praeitą nedėlią 10-tą d.
LOWELL, MASS.
mosios žolės augmenis. Pa Keleivis rašo žinelę, kad pas baigti derybų: matai, yra 40 čių gėrimų kenksmingumą net keturi kandidatai į virši rugsėjo buvo loštas teatras
vyzdingojo Ūkio Organiza mus žmogus pasikoręs. -Tas deš. sausžemio ir 30 deš. ir t.t. Peliksas Damijonaitis ninkus: Jonas Jesevičius į penkių aktų drama, vardu Rugsėjo 10 d. susitvėrė J
teisybė, kad tas žmogus pa pirktos žemės, tai dėlei to
“Narimantas”. Lošė Liet.
cija (lietuviškai).
aiškino ir kalbėjo apie reika “couneilman’us”, Antanas Taut. Ratelis (laisvamanių). čia S. L. R. K. A. kuopa. Su
sikorė,
bet
kad
p.
Keleivis
negali susitaikinti.
2) Studentas agronomas
prakalba atvažiavo p. M. A.
lingumą vienybės, apšvie Grepskis į “school directokaltina
musų
apielinkės
žmo
Žmonių
prisirinko
vidutiniš

rus”,V. Novika į augštesnįjį
J. Kriščiūnas. Daržas. Sod
Ruseckas iš Laivrence, Mass.
Vaškai, Panev. ap. Sek tos, lavinimosi ir savo pra poliemoną, Tam. Mickus į kai. Teatras nusisekė nevi
nės,
buk
jie
atstūmę
nelai

nas. Apie bites (lietuviškai).
Vietinis klebonas pagarsino
madienį, rugpiučio 14 d. bus kalbą pabaigė pageidavimu žemesnįjį poliemoną.
mingąjį,
tas
tai
netiesa.
Tas
sai
gerai.
Tik
du
aktoriai
3) Veterinorius Veitas. Iš
susirinkimą salėje po bažny
čia lietuvių vakaras. Vaidįs kad blaivininkai kuogreižmogus
jau
ir
valsčiuje
iš

savo
roles
gerai
atliko,
bū

Senas
Gyventojas.
veterinarijos (lietuviškai).
čia. Su vėjo apie 100 žmonių.
“Amerika pirty”. Leidimas čiausia pasistengtų pasista
tent Vladislavos rolę M. Prie Susiv. prisirašė 8 P. Ru
4) Stud. veter. Jokymas. rodė, kad jam galvoje ko tai
tyti nuosavius namus, nes
jau gautas.
Dundulienė ir Mintvido ro scckas, kaipo kalbėtojai ir ą
Dabartinis stovis arklių vei trūksta. , Iš valsčiaus eida
dabar
V.-Rudoje
nėra
nei
simo Lietuvoje(lietuviškai). mas tas žmogus buvo užėjęs Plungė (Telšių pav.). Nuo vieno tinkamo susirinkimam PHILADELPHIA, PA. lę J. Gestautas, o kiti visi agitatorius, puikiai atliko
5) M. Janavičius agrono pas vieną kalvį, bet kalvis kovo mėn. šių metų gyvuoja buto. Kun. F. Martišius ir Valio! Valio! Valio ‘Saulės’ atliko labai prastai. A. Bar- savo užduotį. Matyties ja- I
čius (Narimantas) sau po me įgimta kalbėtojo dova
mas. Apie piemininkvstę ir jo nesupratęs ir išvaręs nuo Vartotojų Draugija. Apy mokyt. J. Palukaitis kalbė
Delegatai!
savęs
be
nieko.
Čia
kalti
ne
nose kalbėjo ir vietoje nu na. Su lengva iškalba jis jun- -t
pavyzdingąjį valstiečio ūkį
varta siekia 15 tūkstančių jo ir aiškino apie visiško nuo
(lietuviškai, lenkiškai ir ru lietuviai, bet išeivių miestuo rub. Žmonės ligi šio laiko svaiginančių gėrimų susilai Nerandu žodžių išreikšti budimo, rodė didelį pyktį. J. gia instinktivišką sąmonę,
se gyvenimas. Yra ir dau pasitiki ir skaitlingai lan
J. Zolpis (Daumantas) su kaip pagavus žmonių užuo
siškai).
kymo reikalingumą ir jo nau džiaugsmą iš kun. Tumo ir
giau
tokių,
kurie
miestuose
drabužiais taip šposus krėtė, jautą. Patartina butų jam
6) Lindę (iš Latvijos).
kosi.
dą. Ant galo įsirašė apie 35 Ališausko prakalbų, kurių
netekę
proto,
sveikatos
ir
Pieno ūkis ir jo plėtojima
Bereiktų tiktai veiklios nauji nariai, tarp kurių 7 klausiausi net du sykiu.Tiek lyg koks kerdžius, o ne kaip lavinties ir toliau tame at- '•]
turto
tampa
sugrąžinti
į
sis Baltijos krašte (rusiš
valdybos, vedėjų, kad ir to nepilnamečiai, taip kad da jose buvo karštumo, tėvynės kunigaikštis, taip-gi su Vra- vėjuje, o pasisekimas bus j
valsčių ir palieka valstie liau draugija pasekmingai
meilės, kad dabar myliu savo tislova glamonėjos per visą užtikrintas. Lowell’io žmo- 9
kai).
bar
šis
“
Blaivybės
”
skyrius
motinišką šalį kuogiliausiai laiką su pirštinėms, lyg apie nės pilnai pritaria katalikų fl
7) Stud. veter. Lopas. Iš čiams didžią sunkenybę.
gyvuotų ir turėtų žmonių turi apie 300 narių.
ir to jausmo neišsižadėčiau stabą ir žodžiuose labai organizacijai. Yra viltis,
Nuo redakcijos. Žinoma, pasitikėjimą. Bet pasitaiko
veterinarijos (lietuviškai).
Kriokialaukis (Kai. pav). nei už jokius pinigus.
tankiai apsiriko, po to ati kad naujai susitvėrusi kuo- ?
8) Agronomas J. Ivanavi- kad kalti tie į miestus ir į ir atbulai.
Pirmininkas kun. M. S. Liepos 24 (6) d. čio buvo Philadelphiečiai priėmė taisė, iš ko galima buvo su pa greitu laiku sustiprės, j
čius. Ūkio rateliai (lietuviš svetimas šalis iškeliavę
kai. lenkiškai ir rusiškai). žmonės ir sau jokio geresnio žmogus labai doras, geras ir lietuviškas vakaras. Vaidino svečius labai meilingai. Mies prasti, jog rolės nemokėjo. Dieve jiems padėk!
9) Biedryckis. Apie Ūkio gyvenimo nesudarę senatvė visų mylimas, bet mažai te 4 veik. kom. — “Vagįs”. to salėje padainuota, pade J. Misius (Bugardas) žodžių
Reporteris.
■
je grįžta į tėvynę elgetauti. supranta prekyboje.
Be Lošė gerai. Dainos taipogi klamuota, pašokta. Tik vai nemokėjo ir tik klausė ką
mašinas (lenkiškai).

DRAUGAS
DETROIT, MICH.

Karas sulaikytas. — Sužeis
tos vien moters. Mergina,
kuri sėdėjo šalip to daikto,
kur pakilo ugnis, tapo apde
ginta. — Jų pasiuntė ligonbutin. Kitos lengviau sužeis
tos.

jų. Apie 4-tų valandų po pie
tų, dalyvaujant J. M. Vys
kupui T. Kosick’ui, šimtas
trisdešimtįs vienas asmuo
priėmė dirmavonės Sakra
mentų. Ant stoties pasitiko
J. M. Vys. T. Kosick’ų trįs
draugijos: Šv. Kryžiaus,
vietinė, šv. Izidoriaus iš
Bronx ir Aušros Vartų Šv.
Pan. mergaičių draugija.
Pirma dirmavonės, J. M
vysk. Kosick pasakė gražų
pamokslų apie dirmavonės
Sakramentų galybę; išgyrė
parapijonis ir vietinį kle
bonų.
Vyskupui išvažiavus pra
sidėjo iškilmingi Mišparai,
o gražų pamokslų pasakė
kun. N. Petkus. Pabaigoje
Mišparų buvo procesija. Iš
viso kunigų buvo 10, kiti pa
sivėlino, nes Mišparai buvo
tuojaus po dirmavonei. Die
na buvo labai graži tai ir
bažnyčia visų dienų buvo
pilnų-pilnutėlė.

sutaikyti. Pasipina gera pro
ga išplaukti į viršų krikščio
nims—socialistams.
Austrijoje trūksta šioje
valandoje mėsos, bet ven
grai, norėdami išgauti sau
kokias privilegijas nuo Aus
trijos, tyčia neįleidžia mėsos
į Austrijos ribas. Mat nori,
kad kaimyniškoje imperijo
je kiltų riaušės, kuriomis
vengrai galėtų pasinaudoti.

3

gyt pietų; sugrįžęs po pietų
į Yušin. namus ir patyręs,
kad jo draugas nepagrįžo,
nuėjo pažiūrėti atgal pas
ežerėlį, bet Yušinskio niekur
nebuvo matyti. Tada duota
žinių policijai, kuri ir atra
do Yušinskį ant ežerėlio dug
no, įremta galva į purvus.
Kiek iš pavardės galima
spręsti, Yušinsky gali būti
lietuvis ar lenkas.

priėmė katalikystę, o dar ne
buvo atsitikimo kad kas nors
Rugsėjo 5 d., antradieny
drįstų atvirai niekint Vieš
je, Lincolno svetainėje p. P.
patį Jėzų ir Jo Motynų Šven
Lapelis laikė paskaitų, te
čiausiųjų Panelę. Tik šiais
moj: “Mokslas ir Tikėji
paskutiniais laikais viens iš
mas”. Cicilikėliąms ir Moc
gama Lietuvos tai padarė,
kaus pasekėjams labai nepa
parašęs pilną burnojimų
tiko — čiaudėjo. Po paskai
ant to kas musų širdžiai yra
tos buvo prakalbos. Kalbėjo EASTHAMPTON, MASS.
Pasiūlijo 10,000 vaikų.
brangiausia knygų, o ši tuoj
P. Lapelis ir J. Valančiunas.
Pasadena,
Cal.
Iš
čia
pa

ingijo pasekėjų gaujų. Jei
Šis pastarasis trumpai. — Letuvių čia gyvena bene
plito
paskalas
po
visas
Suv.
nedasiproti gerb. skaityto
Žmonių prisirinko daug — 13 šeimynų ir trįs žygius
Valstijas,
kad
čia
yra
daug
jau,
tai pasakysiu jog tokis
buvo užimtos visos sėdynės. tiek pavienių. Apšvietime
Krasos darbininkai gaus bevaikių turčių, norinčių didvyris yra dr. J. Šliupas*)
Pertraukose griežė didelis, jie stovi nežeminusiai, be
BELGIJA.
pensiją.
priimti vaikus sau už augin su savo pagelbininkais. Štai
gražus benas vardu: “Great veik kiekvienuose namuose
tinius.
net prie ko yra pasirįžusi be
Krasos viršininkas gene
Rugpiučio 15 d. liberalai
Eastern Band”, diriguojant galima rasti po vienų ar du
dieviškoji
spauda. O paimk
ir socijalistai padarė Bru- rolas Hitchcock apsiskelbė, Pasekmė buvo ta, kad
ponui Juliui Lewando\vs- laikraščiu ir šiaip jau įvairių
draugija musų “pirmeivių” raštus,
sselėje didelę demonstracijų kad jis ėsųs pasirengęs pa “Gailestingoji”
kiui. Galop buvo šokiai.Apie knygučių. Laikraščių dau
prieš Schollaert’o mokyklų duot kongreso apsvarstymui gavo daugybes laiškų, su kų ten rasi? Išskyrus piudy12 vai. nakties visi linksmi giausiai ateina “Liet.” ir
“V. L.” ir badai po vienų
programų. Už dvylikos die ir išdirbimui tam tikrų for pasiulijimais apie 10,000 vai mus, teršimus, apkalbėjimus
išsiskirstė namo.
Iš vienos nieko nerasi! Ar tai senai
egzempliorių
socialistų
nų (27 rugp.) katalikai pa mų, pagal kurias krasos ir kų išauginimui.
Keistutis.
šlamštų. Randasi ir girtuok
darė nemažesnę demonstra abelnai rando pasenę darbi našlaičių institucijos (Mil- vienas musų pirmeivių Vieš
lių, bet kur jų nėra ?
cijų už Schoellaert’o mokyk ninkai turės gauti pašelpų waukee, Wis.) gauta pasiu- paties užgimimą pavadino
t
lų programų Louvain’o mies (pensijų). Gen. Hitchcock lijimas net 200 “ar daugiau” “Betlėjaus pasaka”. Tiek
Jau metai sukako, kaip
SO. BOSTON, MASS.
te. Demonstracijoje dalyva žada paduoti tų projektų vaikų, jeigu, esą, tik busiąs tik gera, kad pakol kas tie
susitvėrė čia D. L. K. Vy
Lietuviai čia dirba įvai tauto neprigulmingas klu
vo 80,000 asmenų. Schollaert Kongresui sykiu su savo me jiems ten užtikrintas geras “geradėjai” neperdaug pri
rius darbus, daugelis jųjų tu bas. Sąnarių skaito tik 20.
ruošė tų stumte stumenčių
išauginimas.
yra padaręs sumanymų, kad tiniu raportu.
ri nuosavius namus, o jų Rugsėjo 2 d. tas klubas pa
jaunuomenę į paleistyvystės
Bėda yr, — bėda nėr.
tėvai gali siųsti savo vaikus
Brooks
’
o
kometa
matoma.
bažnyčia yra didelė ir graži, rengė balių su šokiais. Žmo
nasrus purvinų begėdiškų
Korespondentas. mokvties į kokių kas nori
Trįs užmušti, du sužeisti. knygų, nors vis daugiau ir
Astronomai
dabar
labai
kurioje kuopuikiausių tvar nių susirinko tik apie 80.
mokyklų, ir mokyklos priva
kų užlaiko klebonas kun. T. Viskas atsiliko kuopuikiaulo gauti iš valdžios užmokes užiriteresuoti prisiartinimu Scranton, Pa. Kada inži- daugiau jų atsiranda, rei
Žilinskas. Jį myli ir guodoja siai, nes svaiginantis gėri
tį už tų vaikų mokslų. Gi prie žemės Brooks’o kome nas pačiam smagume trau kia tikėties jog ilgainiui pa
visi žmonės, išskyrus cicili- mai nebuvo pardavinėjami.
socialistai ir liberalai nori. tos. Pereitų panedėlį Brook- kė iš kasyklų karus pilnus sivys tame atžvilgyj savo
kus ir Lietuvos šųšlavas. Pelno liko $9.30. Tie pinigai
K
kad tėvai siųstų savo vaikus so kometa buvo arčiausia anglių, tuotarpu traukiantis motinų Prancūziją. Bet tuo
Lietuviai katalikai, visur padėti klubo iždan. Klubas
PORTUGALIJA.
vien į bedieviškas mokyklas. prie žemės, nes 45,000,000 lynas truko, prie ko trįs dar nesibaigia blogosios
darbininkai likosi užmušti spaudos veikimas. Žinoma,
šnąka ir visi laukia nekan ketina netrukus surengti ba
Čia dar vis neramu. Daug Maistas yra labai pabrap- myliu atstu. Tų kometų at ant vietos, vienas sunkiai ir
triai gerbiamų “Saulės” de lių su prakalbomis.
jog plačiąją pasulio spaudų
monarchistų tapo suimta, gęs ir Belgijoje. Rugsėjo 7 rado Dr. W. R. Brooks, iš vienas lengviau sužeisti.
legatų atsilankant Bostone.
vien žydai — bankieriai lai
B—kis.
kurie, kaip laikraščiai rašo, d. Charleroi’juje apie 20 Geneva, N. Y., pereitų Lie Kaip pavardės rodo užmuš
Męs gerai atsimename, kaip
ko savo rankose. Jie turėda
norėjo užpulti ant republiko tukst. žmonių pradėjo kelti pos mėnesį 21-mų dienų, ku tieji ir sužeistieji yra lietu
pirm dviejų metų lankėsi čia
mi
milijonus, turi spauda ir
niškos valdžios. Monarchis demonstracijų prieš maisto rių nuo to laiko sekė Pennviai ir lenkai.
Irlandijos atstovai ir rinko
jų tų dviejų galingų ben
LINCOLN, N. H.
tai buvo susispietę į Iranna brangumų. Kavalerijų išvai sylvanijos universiteto prof
gausias aukas savo tėvynės
dradarbių pagalba apglėbė
Doolittle.
Castellow, kur atrasta svar kė demonstrantus.
Da $50,000.
Šis
miestukas
yra
mažas,
reikalams. Surinko jie badai
visą pasaulį. Prancūzijoj iš
bus dokumentai, iš kurių su Valdžia taip surinko ka- Už plaukų iškėlė palubėn.
Chicago,
III.
Žinomas
fi

milijonus dolerių. Ir męs, iš visų pusių apsuptas kal
40
mil. gyventojų vos 100
riumenę, kad 40,000 kareivių
sekta
keletą
ex-karaliaus
Bostono lietuviai, nesigailė nais. Darbai eina gerai. Lie
Atkinson, III. Kada ponia lantropas Dr. Pearsons, tuks. žydų, o vienok žydai
Manuelio šalininkų. Augš- gali atsirasti pasienyje. Bei
tuvių
šeimynų
10,
o
pavienių
sime aukų savosios tėvynės
gija gali trumpu laiku pasta Alfonse Balert triūsėsi apie apie kurį buvo garsinama, sugebo paimti savo rankostesnieji
republikos
valdinin

apšvietimui. Atvažiuokite, bus apie šeši tuzinai. Apšvie
tyti prieš neprietelius 135,- savo skalbiamųjų mašinų, kad jis išdalinęs visus savo na visą Prancūzijos valdžių.
kai
tvirtina,
kad
Manuelius
mieli svieteliai, kuogreičiau- simu pasilikę visų kitų tautų
motoro diržas pagavo jų už turtus, šiomis die*nomis da O kokiu būdu tai atsitiko?
000 kareivių.
pasislėpęs
po
Anglijos
globa
siai, nes trokštame pasiklau užpakalyje. Karčiamų nėra,
plaukų ir staiga iškėlė palu vėl “iškasė” $50,000, ku Ugi per spaudų? Tas pats ap
kursto royalistus prie įbaiš
bet
žmoneliai
randa
būdą
syti jūsų žodelių. Cieilikų
bėn. Kėlės minutas turėjo riuos tuoj’ ir pavedė Chicn- sireiškia ir kitose valstijose.
to.
Tai-gi,
manoma,
kad
Por
parsitraukti
degtinės
ir
prakalbos mums yra įkirėję
RUSIJA.
kaboti kol jų kas atliuosavo. £*os Misijonierių draugijai. Žydai turi didelę intekmę į
tugalijos
valdžia
iš
tos
prie

iki gyvam kaului, nes jose alaus iš Bostono, todėl ir
Vienok Balertienė, sako iš Kaip kam gal norėtųsi valdymo būdų, į ministerius
vien dergimai ir šmeižimai, o girtybė žydi. Kur tik pama žasties pakels protestų prieš Teroristai atbudo. Kiejeve gy sianti.
kad Pearsons ir vėl da “iš ir į viso valstijos gyvenimo
Angliju,
nors
kaip
žinoma,
lankėsi
caras
su
ministeriu
tai svyruojantį vyrų, žinok,
pamokinimo — jokio.
bėgį, o pasiekia tų vis jie tik
kastų”.
kad Anglija Manuelio nei pirmininku Stolvpinu. Ten Milijonų paveldėja užsi
kad
tai
lietuvis.
Eini
pro
per spaudų. Išskyrus mažųjų
Bostonietis.
jiems buvo specijališkai su
lietuvių apgyventus namus, nemano užtarauti.
mušė.
katalikiškų laikraščių dale
ruoštas teatras. Laike teatro
tuojau girdi nuo gatvės uži
Binghampton, N. Y. P-lė SPAUDOS GALYBĖ IR lę, didžiuma ištikimai -tar
Pasklidus gandui apie at
perstatymo
likosi
pavojingai
mą: tai musų broliai girkšnauja žydams ir jų reika
važiavimų “Saulės” delega
Straikas Ispanijoje.
peršautas minist. pirm. Sto Carola Woerishoffer, duktė MŪSŲ LINK JOS PRIE lams. “Pirmeiviai” taip pat
noja... Pas kitataučius to
buvusio turtuolio Charles
tų, musų apuokai ‘Keleivis’
nežymu. Lietuviškos drau Madridas. Po visų šalį lypin. Paskutinės žinios pra F. Woerishoffer ir pavel
DERMĖS.
eina su žvdais
iš vieno: užv
ir Co., baisiai nusigando.
neša,
kad
Stolypin
jau
mirė
platinasi
darbininkų
straigijos ant tokio lietuvių skai
puldinėja ant Bažnyčios, ant
dėja jo milijonų dolerių, va
Saulė, saulė, šviesybė, pra
čiaus nėra nei vienos, o galė kai, bet jie labiau panašus Jį nušovė Kiejevo advoka žiuodama automobiliu likosi
dvasiškijos išjuokia tikėji
Seka.
dėjo jie, sparnais plezdenda
tas
Bugrof,
kuris
tuojaus
li

į
politiškus
maištus,
nes
vai
tų gyvuoti. Kalbink tverti
mo dogmas, stengias iš mo
pavojingai sužeista, nuo ko
mi, dejuoti: męs nenorime
draugijų, tuojau girdi atsa džia tuo labai užinteresuota kosi suimtas. Vėliau patir ji neužilgo ir pasimirė. Bai Nuo pat krikščionystės kyklų išguit tikėjimo išgulŠviesos, męs nenorime saulės
kymą: kam man mokėti 50 ir stengiasi užstoti kelių be ta, kad Bugrof sykiu buvo giant važiuoti į Cannopsvillę toji su septynioms galvoms dinėjimų, nori panaikint mo
tegul, viešpatauja amžina
centų mėnesini į draugiją, tvarkei. Susirėmimai strai- ir policijos šnipu — Azefu. jos automobilius sugedo at- baidyklė vedų nuožmių ko terystės sakramentų, o įvest
tamsybė, — pradėjo jie viso
kad galiu tų pusdolerį pra kerių su kareiviais tankiai Carienė iš to labai susirūpi sidurdamas į statų žemių vų su Bažnyčia, bet niekados civyliškųjų moterystę, arba
kiais balsais spiegti. Ne dvatsitinka, ypač Bilbao ap no ir serga nervų liga; ji be
toji kova nebuvo taip baisi
vai, mat nakties paukščiai... gerti ;tuomet, girdi, ir sve skrityj, kur sutraukta 5000 veik sumišusi. Platesnes ži pylimų, kur jai išlaužė tris savo pasekmėmis, kad kaip kaip žmonės kalba “ženybas
su kontraktu”. Kų jie mano
Ir norėjo tieji apuokai, kad timtaučiai matys, kad links kareivių ir dar renkasi vis nias pranešime
kitame šonkaulius, nuo ko p-lėWoe- atsiradus ir išsiplėtojus be- apie tikėjimų, aiškiai parodo
mai
gyvename
...
Ir
šnekėk
rishoffer ir turėjo mirti.
ir visi paukščiai jų giesmę
“Draugo” numeryj.
daugiau.
su
tokiais
žmonėmis
!
P-lė Colora Woerishoffer dieviškajai spaudai. ‘Knyga jų darbai ir raštai. “Jėzų ir
giedotų. Bet kur tau, saky
Grinorėlis.
teturėjo vos 26 metus. Sa visa padarys’ pasakė vie Marijų vien tam išsvajojo
sime, erelio akis saulės vi
koma kad ji buvo darbšti vi nas iš smarkiausiųjų ir di kunigija, kad geriau galėjus
siškai nebijo, ir visi paukšte
Ex-shahas sumuštas.
suomenės veikėja, nemažai džiausiųjų Dievo burnotojų žmones apgaudinėti”, rašo
liai džiaugiasi iš šviesos ir
Teheranas, Persija. Neto
esanti padėjus kaip turto Volteris, prancūzų raštinin vienas musų pirmeivis**).
dienai brėkštant pradeda sa WATERBURY, CONN.
li nuo Smamzadeh—Pafar
taip ir savo spėkų visuome kas. Ir čion jis pasakė tikrų Tai tokiu penu maitina mus
vo daineles. Taippat ir Bos Pereitų subatų, 9 diena
likosi
smarkiai
sumušta
su

niškiems labdaringiems rei teisybę. Bedieviškieji Vol blogoji spauda! Toks penas
tono lietuviai nudžiugo, iš rugsėjo, praskambėjo pro
kilėlių armija, ex-shaho Mo
kalams; ji nemažai darbavo terio raštai daugiau bledies kenksmingesnis negu nuo
Waterbury’o
girdę apie “Saulės” delega Brooklyn’ų,
hammed-Ali-Mirza vedama. Orlaivis įpuolė vandenin. si moterių draugijoje “Wo padarė Prancūzijai ir visai dai, nėsa nuodai teužmuša
*
tų darbus.
Visos Bostono priemiestį, naujiena apie
Ex-shaho armijos generolas New York, N. Y. Thomas men Trade Union League” žmonijai, negu pragaištin kūnų, blogoji gi spauda pra
draugijos, be jokios išimties, saužudystę Vinco Daugėlos.
Arched Powleh ir 400 karei Sopwith, Anglijos orlaivi- ir buvo specijališka valsti giausios karės ir marai.
žudo ir dūšių, tad ir Vengti
nutarė priimti tuos gerbia Vincas Daugėla da tik du
vių sužeisti ir paimti val ninkas,
Bažnyčios
priešininkas
mes jos privalom kaip to
skraidydamas jos tirintėoja darbo sąlygų.
muosius svečius su atvirom metai kaip atvyko Amerikon
džios karuimenės nelaisvėn; Wrighto biplanu, kuriame Jos sesuo Antoinette yra geresnio negu bedieviškoji žalčio, kurio viens dirstelėji
rankomis. (Dvi draugijos, iš Kauno rėdybos, ir tapo
80 sukilėlių užmušta mirtin. buvo ir p. Lee Hammond, vedusi su Vokietijos baronu spauda bendradarbio atrasti mas neša žmogui mirtį! Bet
kurios po įtekme vieno apuo jau aklu šluptarniu. Būda
Geriau ex-shahas butų ne kaipo pasažierius, sugedus Seilem’u.
negalėjo. Ji ant viso ko yra negana jos vengti, reik ir ko
ko (J. A.) buvo neprielan mas be darbo, pereitų visų
išlindęs iš po Rusijos spar orlaivio motorui, tik — tik
pasirįžusi. Nieko brangaus, voti su ja, kad ji nepainiotų
kios, dabar atitaisė savo nu savaitę valkiojosi po smuk
Baisi audra.
no, kur jis buvo kazokų ap- neprigėrė vandenyj netoli
nieko švento jai pasaulyj nė į savo pinkles nekaltų žmo
tarimų). Todėl, tegul gerbia les, norėdamas tuomi nu
saugotasį ir neerzinęs berei- nuo Brighton Beach. Kada
Springfield, III. Šiose ap ra. Visa apdrėbs purvais, iš nių ir nevestų jų į prapultį.
mieji svečiai pas mus atsi raminti savo jau nebegrynų
kalo nekenčiančių jo Persi orlaivis nupuolė ant vande linkinėse siautė nepaprastai juoks, apibiauros, sumins su Kokiu gi būdu su ja galima
lankyti nesibaido'.
Musų sąžinę. Ir štai pavakaryje
jos ukėsų.
nio sargai su motoriniu bo- smarkios vėtros, kurios ne dumblu, išniekįs. Tuotarpu kovot? Juk valdžios, ginklų,
apuokai jau sulindo į savo atsistatęs sau revolverį į
teliu suspėjo į laikų pribūti mažai pridarė visokių šposų kiekviena šunybė, kiekviena įstatų ji nebijo! Iš visa toji
tamsiąsias, išpuvusias bu krutinę, paleido šūvį tiesiog
ir išgelbtėi skęstančius oriai ir nuostolių: sužeidė keletą piktadarybė ras joje apgv tik juokias! Taip. Antgalo
veines. Tų patį reikia pasa į širdį. Norints čia pat gyve
MOROKO.
žmonių, išvartė telefonų ir nėjų. Dorybė, jai prasižengi tokių priemonių mums Kris
vininkus.
kyti netik apie vienų Bosto na jo broliai, bet tokio be
nų, bet ir apie visų lietuvių dievio ir saužudžio nepriri- Iš Madrido ateina žinios Prigėrė draugui bežiūrint. telegrafų stulpus, net me mas, prasižengimas gi — do taus pasekėjams ir nepride
džius išrovė iš šaknų; taip-gi rybė. O kadangi katalikų ti ra griebties. Nuosekliausias
Amerikos visuomenę. Sau pažįsta. Tai mat koki vaisiai apie susirėmimus ispanijonų
lės šviesa ima viršų, tamsy iš Šliupo pasekėjų, o čia jų su morokiečiais aplinkinėse Scranton, Pa. Joseph Yu- gerokai apdraskė ir valsti kėjimas be jokių mitikavi- ginklas prieš bedieviškųjų
bės nyksta. Mat saulė teka yra da pusėtinai, gal nepoi1- upės Keri. Susirėmime apie shinsky, 28 metų amžiaus, jos kapitolių, nes dalims nu mų piktų vadina piktu, o ge spaudų — tai katalikiškoji
nepaisydama, ar apuokai to gam tas pats bus ir su kitais. 600 ar 700 morokiečių krito su draugu susitarė eit pasi vertė stogų ir nuo vakari rų geru, tat visų savo piktu spauda. Ji tik gali drąsiai
užmuštų; ispaniečiai-gi nu maudyti į Mason Pond eže nio šono išdaužė visus lan mo srovę bedieviškoji spau stoti akis į akį su tuo septinnori, ar nenori...
Tvisas.
žudė 18 kareivių ir vienų rėlį. Kada prisiartino prie gus ir viduj supiškino visas da atkreipia prieš katalikų galviu siaubūnu, ji tik gali
Bastenis.
pulkininkų.
vandenio J. Yušinskis pey- lempas. Vien kapitoliaus bažnyčių, Jos Įsteigėjų — V. sunaikint jos galybę ir intek
Nelaimingi tie morokie- sergėjo savo draugų neiti į nuostoliai siekia lyg $50,- Kristų ir Jos tarnus. Taip, mę ir įvest pasaulyj “dan
NEW YORK, N. Y.
čiai.
vandenį kol jis nesugrįšiąs. 000; gi abelnai padaryti nuo nes “ant jo galvos burnoji gaus karalystę”. Tad ir pri
PROVTDENCE, R. I.
Pereitoj’ nedėlioj’. rugsė
Tada Yušinskis šoko vande stoliai siekia net į $100,000. mo ženklai” kaip sako šv valome ant milijonų “pirGatvėkaris einantis No. jo 10-tų dienų, buvo pamal
nin ir daugiau jau negrįžo.
Jonas. Gal vėl intars mane,
Šoferis pasmerktas.
AUSTRIJA.
Main gatve, nežinia kaip už dos musų bažnyčios šv. Pa
Jo draugas palaukė 15 mikad jau esu persūdęs,
*) Žiur. Tikyba ar moks
sidegė. Pasigirdus varpelio trono (? Red.). Trįs šimtai Naujame parliamente turi nutų ir nesulaukdamas suSunbury, Pa. Šiomis die tad primįsiu, tiesa, vienų bet las ir kitas.
balsui, kad užsidegė, dar ka asmenų atliko šventų išpa savo atstovus net 28 parti grįštant Yušinskio paėmęs nomis čia likosi pasmerktas svarbų pavyzdį. Jau penki
••) ?
'
rui bėgant kiti iššoko, o mo žintį ir apie ketures dešimtis jos. Gautsch’o ministerijai jo drapanas parnešė į Yu- mirtin Joseph Polinchus, šimtai metų kaip musų pro
ters bešokdamos susižeidė priėmė pirmųjų šv. Komuni- bus sunku tokį margumynų šins. namus ir parėjo paval- automobUiaus šoferis (chau-1 tėviai šv. Dvasios apšviesti
Seka ant 7-to pust

Iš Visur.

Naujienos iš
Amerikos.

ffeur), kuris du metai atgal
užmušė Wallį Tainachefskį,
netoli nuo Mt. Carinei. Po
linchus jau antru kartu bu
vo kaltinamas už kriminališkas žudystes. Kiek iš pavar
dės galima spręsti Polinčius
yra lietuvis.
,

me veikale jis po ilgų tyri
lėtų būti parašyta, at bulinties, toks žmogus — dorai ir prigulinčiai pasisek gija, Šliuaps atvėso. Šliu 383 dol., surinktus Baltimo
nėjimų prieina prie įsitikispausdinta, perkama, anot Mickevičiaus—
sią. Priedams kun. Tumas pas, žinoma, nusistebėjo, iš rėj e. Daugiausiai sumesta
niino, jog “Stuvertojas vieš
skaitoma, gerbiama ir
“do nieba sięgnie po padarytos “pasakos” žmo girdęs iš kun. Tumo lupų: šv. Kazimiero parapijiečių
<THE FRIEND)
pataują ir Jo dvasia valdo
laikoma rimtu veikalu
laurv”...
gum, vadinasi, nuo kun. T. “Tavo raštus deginau ir de- Philadelphijoj e, nes 1077
viską”.
Kanto, Goethe’s ir Sėlio Taip, tokių žmonių laukia galvos reikią nudraskyti vi gįsiu”. Rezultate — p. Rep. dol. Reikia tikėties, jog Nau
Katalikiškas Laikraštis
penhauer’o tėvynėje — dangus, tobulybė, o beždžio sus nuopelnų vainikus.
Įdomu! Apskritai yra ma
vaidentuvėje, ne kur kitur— jorko ir Naujosios Anglijos
Pašvęstas Amerikos Lietuvių
tai ištiesų liūdnas fak nių ainiams vieta tarp...
Dėlko tiek pipirų duota
noma, jog pinu trijų dešim
‘išgaravo svečių dide lietuviai pasirods duosnių—
Katalikų Reikalams.
tas
”
.
šimpanzų,
orangutangų,
ar
svečiams iš Lietuvos ir dėlko
čių metų Danvin’o teorija
lės ideos, didelė tėvynės duosniausiais, kad šitą sumą
— Organas S. L. R. K. A. —
meilė, nubluko auksi padarys (turėkime viltį!)
Kaip žinoma, d-ras Ar- kitaip kaip pavadįsime be ant jų suversta visa bėda už
Išeina iš Wilkes-Barre, Pa., kas buvo priimta beveik visų
laikraštininkų suvažiavimo
mokslo vyrų, kaipo teisių— nold Brass atidengė, jog dievių antenatus.
niai geismai ir norai!” penkis sykius didesne.
ketvirtadienis.
nenusisekimą?
teisingiausia. Bet prof. Cyon Haeckel’ių knygose paveiks
Žodžiu, pasidarė kone že
A. L. R. K. K. Sąjunga - Leidėjai. atranda jog tai netiesa, jog lai yra sufalšuoti.
Dėlko?
Už
ką?
mės drebėjimas. Kas girdė “Lietuva” įvedė skyrių
Tai ne
Ponas Juozas A. S. rašo Skaitytojau!
Peržvelgk
Danvin
’
o
evoliuėijos
teorija
jo:
juk Šliupas tapo panie
naujas vaidinys. Dar 1877 (“Tėvynė” No. 36, p, 421),
Kun. A. Kaupas — Redaktorius
rūpestingai p. Rep. straips kintas ir sykiu su Šliupu pa varu “Mali-Malienė”, kurį
visados turėjo didumą prie m. Wurzburg’o universiteto
užpildo Ožysmikitonas. Tai
buk lietuviškas vienuolynas nį, o tuojau pamatysi, jog
minti po kojų lietuvių ame
Visas korespondencijas ir kito šininkų mokslo vyrų eilėse. profesorius Semper rado to
gyva Bočkausko ‘Baltruvie
kius raštus reikia siųsti pas
Prieš darvinizmą ėjo tokie kių sufalšavimų net ant 20 esąs Mt. Carmely’je, Pa. Re klausimo branduolys sukasi rikiečių kultūros reikalai!
nė’,/tik surašoma truputį
gimai ponas Juozas teskaito
Rev. A. Kaupas,
gamtininkai, kaip Virchow, puslapių!
Metais prieš vien savojo “abazo” laik apie d-rą Joną Šliupą, kaipo Girdite: kultūra nukentėjo! sumaniau. Pasirodo, kad pa34 Church St.,
ašį. “Rengėjai ir Šliupas ti Ir vis dėlto, kad svečiai ne
von Baer, Florens, Milne- Brass’o atidengimą prof.
mėgždžiojimo dvasia yra gi
raščius,
nes
jeigu
interesuoPittston, Pa.
kėjosi sukviesti prie šito di buvėliai nenuvažiavo atiduo
Edwards, Claude Bernard, His nurodė, jog Haeckel šu
liai įsikerėjus; žmonių tarpe
tųsi plačiau lietuvių reika delio darbo visokių pažvalgų
/
Quatrefages ir kiti. Bet jų nies, vištos ir kurmio gema
ti garbės. . . Šliupui. Kitaip
šitame “komercijos” am
Visus pinigus, ar tai prenume priešingumas buvo perbai- lų paveikslams turėjo vieną lais, žinotų, jog vienuolynas lietuvius inteligentus.. . .
tariant, Šliupas pasijuto už
randasi Chicagoje. Reikia “scrantoniečiai žinią į (ang gautas, todėl svečiai nebu žiuje.
ratos, ar tai už “džabsus” ar už lus ir išreikštas neatsako
ir
tą
pačią
klišę,
tik
po
apa

apgarsinimus ir t.t. reikia siųsti
tik stebėties, dėlko “Tėv.” lų) laikraščius padavė su Dr. vėliai padarė kone krimina Nekaltas juokas arba kad
mai, tai-gi įtekmės mažai te čia dėjo atskirą parašą.
tokiu antrašu:
ir satira — labai gražus
turėjo. Tuo tarpu pusiau Ir tas inelagis-apgaudinė- redaktorius, kursai statosi Šliupo žinia”. (Ten pat).
“DRAUGAS”
lą.
daiktai, bet vulgariškumas
apšviestos minios, kurios tojas galėjo turėti tokią mil- save viską! žinančiu (apsau Ligšiol dar šalia Šliupo Rodosi, kiekvienam turi
314 E. Market St.,
gadina tik skonį. Vulgarišapie grynąjį mokslą nieka žiningą įtekmę, da-gi taip il gok, Dieve! jisai žino, kiek yra minimas kažinkokie ren būti palikta laisvė važiuoti kumų “Mali-Malienėje” už
WILKES-BARRE, PA.
dos neturi tikro supratimo, gai į pusiau apšviestuosius popiežius turi milijonų, ir gėjai ir scrantoniečiai. Bet arba nevažiuoti į bent kokį tektinai.
Ar bus tai spauzdinimas konsti darvinizmą priėmė lyg už žmones ir į neapšviestas, kur koks kunigas paliko sa kuomet atsieina kalbėti apie susirinkimą. Jei kas neva
vo pinigus), nepataisė mažai
tucijos, ar plakatų, ar tikietų ar
kitokie į tat panašus reikalai, rei kokį dogmatą, prieš kurį ki bet norinčias išsilaužti iš po žinančio Juozo A. S. klaidos. ■“tikrą tautos reikalų šven žiavo, už tai nėra ko pykti,
tę” — tai ant scenos pasiro ypač jęi nevažiavimo yra
kia visados kreipties tuo pačia tokios teorijos turi sutrupė religijos įtekmės minios!
Tas
pats
ponas
Juozas
su
antrašu: *
do tiktai vienų vienas Šliu aiški ir suprantama priežas
ti į dulkes. Šito apsireiški Stebėtina!...
Faktai ir Principai.
“DRAUGAS”
mo priežastis gulėjo ne ta O gal ir nestebėtina, nes priesaga A. S. dabartinių pas. ’Į'ikroji tautos reikalų tis. Dėlko socialistai suva f
314 E. Market St.,
me, kad Danvin’o teorija tikrai apšviestų ir vispusiš parapijinių mokyklų nau šventė — tai suvažiavimas žiavime nedalyvavo? — (Paimta iš “Draugijos”).
Wn.KES-BARR£, PA.
butų buvusi teisinga, bet ta kai apšviestų žmonių ant že dingumą lietuviams ir lietu krūvon: Šliupo, Vanagaičio, Greičiausiai dėlto, kad no
Tąsa.
me, kad jinai bandė numesti mės ištiesų yra mažai, labai vystei vadina “kitu klausi Tumo ir Olšausko. Kviečia rėjo užakcentuoti, jog jie
mu” (suprask: parapijinės šventėn Šliupas (ne kas ki nenori turėti nieko bendro 1) Tauta ir valstija — tai
Redakcija pasilieka sau teisę nuo sosto Sutvertoją, ir visų mažai.
taisyti, trumpinti arba atmesti vi daiktų Viešpatį. Todėl nie
Ar žmogus ištiesų išsiplė mokyklos nenaudingos, bet tas), prižada bankietą pas su buržujais ir klerikalais suvis du atskiru dalyku.
sas prisiunčiamus raštus.
kas garsiau nekalbėjo apie tojo iš beždžionės? — Prof. aš apie jąs dabar nešneku, Ricca ir išdarinėja kitokius Perniai “Draugas” siuntė Tauta Dievo tvarinys, vals
Laikas ir vieta raštų talpinimo darv inizmą, kaip tie gaiva
Cyon atsako, kad ne. Jis tik paminiu, kad jos gyvuo didelius daiktus, tarp kurių, savo atstovą į laikraštininkų tija — žmonių. Tarp tautos
pridera nuo redakcijos.
ja). Kadangi p. Juozas ne kaip tuojau matysime, atsi suvažiavimą, ir tas atstovas ir valstijos yra maž-daug
Atmestieji rankraščiai nėra grą lai, kurie nenorėjo klausyti priveda žodžius Fraas’o —
tikėjimo prisakymų ir troš to mokslininko, kursai savo žino nei kiek tų mokyklų randa “tolerantija”, “vei butų pasilikęs posėdžiuose toks santikis, kaip taip
žinami redakcijos lėšomis.
Rašyti reikia tik ant vieno pus ko išsilaužti iš po doros įsta ilgą amžių buvo pašventęs yra — ar kelios ar keliolika kėjo dvasia” ir kitokie žavė- iki pabaigai, jeigu neatide žmogaus ir namų, kuriuose
lapio, paliekant plačius tarpus tymų, varžančių jų geidulius
iškasamų iš žemės gyvulių — tai aišku, jog negali žinoti jantįs vaidentuvę. .. žodžiai dami reikalai nebūtų pašau jis gyvena. Žmogus gali tu
tarp eilučių. Popieros nėra ko gainei kas nei kaip jose yra mo tik vienas Šliupas. Paklau kę jo namole. Siuntė gi jį rėti savo namus, gali būti
lėties, nes korespondentams ir ir gyvuliškus palinkimus. tyrinėjimui. Fraas’o'žodžiai
kinama, nei kokią naudą jos sykime, ką apie šventę rašo dėlto, kad matė, jog suva pusėtinu jų savininku ir
bendradarbiams rašant ant abie Ligšiol dar Amerikos “gel skamba šitaip:
jų pusių, da gi smulkiomis raidė tonoji” spauda nenustoja
neša.
p. Rep.:
žiavimo tikslas buvo tikras ,galop, savų namų ųetekęs,
“Nuomonė, kad žmonės
mis, redakcijai labai dažnai pri
Verkti
tiesiok
reikia,
jog
teplioti
žmogaus
protėvį.
..
“Trįs yra iš Europos troškimas pagerinti Ameri gyventi svetimame bute.
sieina perrašinėti atsiųstus raštus.
yra kilę iš bent kokios
S. L. A. nemoka pasirinkti
Taip pat ir atskira tauta:
inteligentai ir net laik- kos lietuvių laikraštiją.
Norint, kad raštas tilptų arti beždžionės pavidalu. Neįstarųšies protėvių — bež
tinkamo, teisingo ir sąžinin
miausiame numeryje, rankraštis bu, nes “geltonosios” spau
ifištininkai. Jau kad Šįmet gi matė ką kitą. gali ji turėti savąją valsti
džionių, yra be abejo
reikia pristatyti spaustuvės ne vė dos tikslas yra ne šviesti
go redaktoriaus. Teisingas
Dievas davė, tai ir drib Draugui” išrodė iš pat ją, perpus savąją ir visai jos
kvailiausia, kokia išreiš
lias. kaip 9 valandą išryto antra
ir
savo
reikalą
suprantąs
re

žmones, bet pataikauti jų
telėjo! Tikra tautos rei pradžių, jog antrasis laik neturėti. Lietuvių tauta pe
dienyje (utarninke).
kė kada nors rašąs žmo
daktorius nebūtų pono Juo
suvažiavimas rėjo per visas tris fazes: ji
žemiems jausmams. Mūsiš
kalų šventė... Čia D raštininkų
gaus istoriją vyras. Ją
zo ignorantijos parodęs vi
kis Avižonis išveda savo pra
rui Šliupui reikia ati yra šaukiamas ne laikrašti išpradžių turėjo pilną auto
reikėtų perleisti busi
suomenei taip aiškiai.
tėvį ir-gi iš beždžionės. Savo
duoti Pagarbą
(pa jos pagerinimui, bet Šliupo nomišką valstijos savystomoms kartoms Žmoni
REDAKCIJOS PASTABOS. geneoalogiją išveda taip-pat
braukta musų. Red.) vardo pakėlimui. Kitaip sa vybę — kaipo Didžioji Lie
jos Kvailybių Memoria
iš keturkojų visokie ciciliuž prakilnią ir toleran kant, suvažiavimo tikslas tuvos Kunigaikštystė, pas
le. Atrastuose po žeme “Tėvynė!’ pradėjo talpin
kai ir kitokie “pirmeiviai”,
tišką mintį — sukviesti buvo ne visuomenės gerovė, kui buvo susijungus su Len
gyvūnų palaikuose nėra ti vardus išbrauktųjų iš S.
visus, kas yra lietuvis bet asmeniškoji vieno žmo kija, dabar gi, nustojus poli
Ant kauniškės “Saulės” kurių obalsiu yra: “Atsijokio prirodymo, jog L. A. — No. 36 išskaityta tik
(įsitėmyk, skaitytojau, gaus nauda. Musų nuomonė, tiškos savystovybės, gyvuo
atstovų pradėjo užsipuldinė meskime nuo' senojo svie
šitokia iškreipta (baro- 51 kuopa, o išbrauktųjų
jog suvažiavimo sukvie Šliupas yra pagyrų puodas, ja didžiame Rusijos valsti
ti net Bočkausko organas to!” — vadinasi, atsimeskique) teorija yra teisin skaičius — pirmu žvilgsniu
timas išėjo ne iš visuo neapykantos, puikybės, sa- jos rūme, šalip rusų, lenkų
Sunku suprasti, kokiu tiks me nuo Dievo, išsižadėkime
ga n
išrodo lyg butų 1700. Kiek
menės, bet tik iš vieno vymeilės ir ignorantijos mai ir kitų 124 tautų.
lu tai daroma. Jeigu cicilikų amžinojo gyvenimo, (amži Dar aštriau atsiliepia Vir- dar pasirodys išbrauktųjų
Šliupo noro. Red.). Sa šas — daugiau niekas. Kam 2) Dabartiniu to valsti
šlamštai kelia balsą prieš nasis gyvenimas turi labai chow:
- pamatysime iš tolesniųjų
kome — ‘tolerantišką’, dar puodą kelti į viršų, kam jos rūmo savininku yra rusų
kun. Olšauskį ir Tumą, tai svarbią ir gilią prasmę — to
organo numerių.
“
Neradau
nei
vienos
nes žinome, kad jis ir be to išpustą maišą pusti tauta, o viršiausiu to rūmo
žinome, dėlko taip daro, bet nereikia užmiršti!), ardyki
Džiaugties iš puolimo že
beždžionės
kaušo,
kur

(Šliupas, Red.) yra ne daugiau?... Dėlto po ilges užveizda yra Rusijos Caras.
kam Mahanoy’aus “Saulė” me tą viską, ką sukrautinis
myn tokios didelės organiza
sai
butų
nors
truputėlį
labai draugiškuose san nių apmąstymų suvažiavime Visos 125 tautos, gyvenan
kiša savo nudilusį dvylekį, žmonių protas ir patyrimas
cijos nėra ko nei net nepri
panašus
į
žmogaus
kau

čios šalip rusų tame rūme,
tykiuose su siauromis ir nedalyvavome.
tai nei pats Boekauskas ne yra tūkstančiais metų s.tadera. Vis tai tautinė organi
šą.
Tarp
žmogaus
ir
bež

Dėlko svečiai iš Lietuvos turi pildyti pastatytas to
partijėlėmis, ypač gi
žino. Svečiai nebuvėliai ren tęs___
džionės yra nesutaiki zacija, kuri kaip kadą įsten
klerikalais (Jeigu Šliu nedalyvavo — tai jų daly augščiausiojo užveizdo kiek
ka aukas lietuvių švietimo Bet grįžkime prie pačios
namas skirtumas. Jeigu gia net tautos reikalams pa
pas nenori draugauti kas. Gal dėl tos priežasties, vienai tautai sąlygas ir mo
reikalams, o Bočkausko or teorijos. Darvinizmas gėl
sulygįsime iškasamus iš tarnauti (pav. perniai paau
su klerikalais, tai dėlko gal dėl ko kito.' Vis dėlto kėti jam kasmet už užimamą
ganas užsiima tamsybės butų neįsigyvenęs taip pla
kojo
tūkstantį
Lietuvių
žemės žmones su šių
pyksta, kad kunigai ne Šliupui ir jo garbintojams butą tam tikrą mokestį-donį.
platinimu tarp lietuvių. Gal čiai, nes jo silpnybės jau
dienų
gyvuojančiais Mokslo ir Dailės Namams)!
nori su juo draugauti? už tat rūstauti nėra ko, nes 3) Kaipo užimanti tame
Mahanoy’aus “gazieta” bi seniai išparodė tokie įtek
Bet čia reikia gerai įsitėžmonėmis,
galėsime
Red.). Tačiau šiame at iš to jokios pragaišties jiems Rusijos rūme atskirą butą
josi šviesos, kad taip nepa mingi vyrai, kaip Herbert
drąsiai tvirtinti, jog myti, jog/prie S. L. A. kuni
vejyje jo dvasioje už- nepasidarė ir — anaiptol! lietuvių tauta turi irgi tam
doriai elgiasi su kun. Ol Spencer ir Weismann, jeigu
šių dienų žmonės suly- gai daugiau nepriguli, tai-gi
triumfavo tėvynainio — nei mažiausios pragaiš tikras priedermes link vir
nebūtų atsiradęs Vokietijo
šausku ir Tumu.
ne
jie
yra
kalti
organizaci

gintiniai daug žemiau
ir žmogaus — veikėjo ties nepasidarė Amerikos šiausiojo to rūmo valdovo,
Tuo tarpu Bostono ir ap je drąsus melagis ir neturin
stovi už senų senovės jos puolimui, kaip ne jie yra
dvasia, kur reikalai vi lietuvių laikraštijai ir kul kurs draug yra ir lietuvių
linkinių lietuviai laukia ger tis jokios gėdos Darwin’o
randamus žemėse žmo kalti S. L. R. K. A. augimui.
sos tautos, ten Šliupas tūrai. Užpvkimas Šliupo ir tautos apgyventojo buto šei
Kas kaltas, geriausiai žino
biamų atstovų su ištiestomis pasekėjas, daugelį metų Ie
nes M
jo garbintojų ant kun. Olš. mininku. Į jį tat ir privalo
save pergalėjo... ”
patįs organizacijos vadovai.
rankomis. Bostono visos lie nos universiteto profeso
Kitaip tariant, žmonija
— suprask, pasišaukė pas ir Tumo už neatsilankymą lietuviai kriepties — kuo
tuvių draugijos nutarė pri rius Ernest Haeckel. Šito
yra nupuolusi žemyn, o ne
susivažiavime parodo tiktai, met randa, jog jų butui rei
imti svečius su didžiausia iš vyro popularizuojantįs Dar- pakilusi iš žemesnių veislių P. Reporteris pradeda sa save ne tik cicilikus, bet
dar labiau neapkenčiamus kad susivažiavimas turėjo kalingas tūlas remontas,
kilme. Neabejojame, jog ir vvin’o teoriją raštai netik
— priduria prof. Cyon. Ir vo pastabas iš II-jo Laik klerikalus. Tečiau “perga veno tik žmogaus asmenišką pav. jei riekia didesnis lan
kitų miestų lietuviai nepasi buvo ir yra skaitomi taip vėl prisimena Bryan’o žo raštininkų
Suvažiavimo lėjimas savęs” apsireiškė tikslą. Gi tokio užpvkimo gas jame iškirsti, kad švie
inteligentijos,
liks užpakalyje bostoniečių. vadinamos
džiai, ištarti neperseniai (“Vien. Liet.”, No. 37) nuo
niekas nesibijo, kad ir puo sos daugiau įeitų, arba lu
Raiškus tai ženklas, nes dar bet jais yra penami ligšiol Chatauqua kursuose, jog jei to, kad užsipuola ant kuni šitokiomis pasekmėmis:
bos pakelti, kad jis taptų
“socialistai nedalyvau das truktų ir maišas plyštų. augštesnis ir liuosiau jame
taip neseniai Bostonas ir ap nesubrendusieji protai dau gu eina klausimas apie tai, gų : Tumo ir Olšausko už neScrantono incidentas nei
sią. ..
linkinės knibždėte knibždė gelio universitetų studentų. kas iš ko yra išėjęs: ar žmo pasirodymą laikraštininkų
galima butų kvėpuoti ir t.t.
Apie patį ITaeckelį ir jo
“klerikalai nedalyvau svarbus nei net nevertas mi
jo cicilikais.
nėti. Vat: Šliupas susimanė, 4) Griauti patiems tą sa
“mokslingumą” štai ką ra gus iš beždžionės, ar bež suvažiavime. Socialistams p.
sią...
vo butą arba kviesti kitus
“kunigai svečiai iš Lie kad jam atiduotų garbę trįs
šo atsižymėjęs fizikas, prof. džionė iš žmogaus — tai tei Rep. už nepasirodvmą suva
kad jį griautų, butų labai
singesnis bus atsakymas: žiavime dovanoja, nes —
Kitados rašėme nesykį Chwolson:
tuvos nedalyvausią... svečiai iš tolimos Lietuvos.
jog kai kurie žmonės puolė anot jo — socialistai nenori
apie darvinizmą, už ką ga-‘
Vienas jųjų (Vanagaitis) negudrus pasielgimas, dėlto
“Viskas, ką Haeckel vis žemvn ir žemvn, kol ne- prisidėti prie “laikraščių Prie to dar pridėtas daug
vome pasibarti ir net pasi
nusilenkė prieš Šliupą, kiti kad to rūmo savininkas, ru
aiškina
ir
tvirtina
iš
fi

reiškiantis
priedas:
pavirto beždžionėmis, ir jog trusto” tvėrimo; dovanoja
juokti nuo “pirmeivių”.
du (kun. T. ir kun. O.) to ne sų tauta, kaipo daug tvirtes
zikos
srities,
yra
klai

“Juk užtenka ir tų ži padarė. Už tat Šliupas pyks nė už mus, galėtų skaudžiai
niekas dar nematė ir nepri- p. Rep. gailestingiausiu bu
Kiekvienas supranta, kad
dinga
ir
parodo
tokį ne rodė, jog kai-kurios beždžio du ir klerikalams, išteisin
nių, kad atimti energi ta.
mus už tai apkuksvti. Taipne musų tai kaltė, kad apie
. ■
žinojimą
paprasčiausiųją
”
(Šliupui?
RedJ
pat neką pelnytumėm, jei
nės vis kilo ir kilo augštyn, damas jų nedalyvavimą su
Šliupas pyksta!...
kaikuriuos daiktus žinome
jų
klausimų,
kad
sunku
kol iš jų nepasidarė žmo važiavime baime, kad jie ne Kiek žinome, Šliupui ener Didelis daiktas! Gi tegul remonto reikaluose bandvdaugiau nž kai kokį pirmeiį
tai
net
įtikėti
”
,
—
tnmėm tarties tiesioginiai
pavirstų bedieviais (sic!). gija nebuvo atimta, nes jos sau pyksta!
nės.
vį-pelėdą ir savo žiniomis
o
buvusia
Berlino
profeso

su musų buto savininku —
jam
užteko
dar
pirmą
suva

“
V.
L.
”
bendradarbis
dova

Jeigu koks žmogus nusi
pasidaliname su savo skai
rius F. Paulsen sako si žemina iki keturkojų veis noja socialistams ir klerika žiavimo dieną nešvariau
rusų tauta, aplenkę virsimu
tytojais.
lės, tai vargiai kas jam pri lams, bet nedovanoja kuni siam išsipludimui ant kuni “Žvaigždė” (No. 37) skel si jos pastatytąjį užveizdą.
Šiuo tarpu rašyti truputį taip:
“Perskaičiau Haeckel’ pažįs augštesnę garbę, bet gams: Tumui ir Olšauskui gų ir Sakramentų. Bet vis bia, jog kun. Tumas ir Ol Tš tokių tiesioginių tarybų
daugiau apie darvinizmą
io “Pasaulio Mįslį” ir jeigu kas prisipažįsta, jog Netik nedovanoja bet išaugš dėlto nepaklausymas Šliupo šauskas iki rugsėjo 12 d. yra šioje gadynėje nieko gero
duoda mums progą Peter
paraudau, pamatęs kiek yra Augščiausios ir Tobu to apskelbia, jog tiems kuni paliepimo pasirodyti laik- surinkę “Saulės” namams neišeitų, juo labiau kad ir
burgo universiteto profeso
apšvietimo turi musų liausios Esybės rankų dar gams nėra jokio išsiteisini- raštirtinkų suvažiavime tapo dešimtį tūkstančių tris šim pati rusų tauta turi šiandie
rius Tlia de Cvon. Jis nese
žmonės! Kad tokia kny bas — tai toks žmogus pats mo, o jeigu teisintųsi, tai ne padarytas labai svarbiu in tus suviršum dolerių. Prie na tiek savų reikalų, kad
niai išleido knygą vardu:
ga galėtų atsirasti, ga rupįsis kilti augštyp ir to- reikią tikėti, kad jiems tatai cidentu. Šliupui atimta ener tos sumos reikia dar pridėti jai apie remontą bute tokio
“Dievas ir Mokslas”. Šita-

DRAUGAS

DRAUGAS
menko “lokatoriaus” kaip limpančiųjų ligų. Nes nuo SAULININKŲ APY kauskas 2, Senulis 2, J. Povi
lietuvių tauta nei pamislvti dvarininkų endekų užsikre
lonis 2, Pet. Kazakauskiutė
SKAITA.
nėr kada. Kiekvienas darbas čia ja tarnai ir tarnaitės,
2, O. Kontrapaičiukė 5, K.
— tur savo laikų. Nelaiku nuo miesto lenkomanų — įČerika 2, J. Adomaitis 5.
(Toliau
eina.
Žiur.
“
Drau

pradėjęs, nieko nepeši. Jei gauna jų daugumų kiemsar
(Kaikurių pavardžių negali
ateis kita gadynė, bus ir ki gių, pabrikų darbininkų ir go” No. 40).
ma paskaityti. Tad atsipra
tos tarybos.
kitokių miestiečių proleta 14. Scranton, Pa.: Klebo šome, jei ne visos žymesnės
5) Musų kaimynai lenkai rų. Tai manijai plėtoties iš nas Jonas Kuras 125 dol., J. aukos čia įvardytos).. Išviso
— yra tokie pat Rusijos rū dalies padeda pati Bažny Stepanauskas 10, M. Čepai surinkta $223.74.
me “lokatoriai” kaip imies. čios hierarchija, kuri pasi tis 10. K. Meškauskas 6. Po
25; Philadelphia, Pa. Šv.
Skirtumas tik tame, kad jų remdama senomis tradicijo 5 dol.: S. Mieliavas, S. Pipi Kazimiero parapija: Klebo
butas bent kiek didesnis ir mis nenori naikinti senų pa ras, J. Balsienė, M. Tered- nas Juozapas Kaulakis 518
augštesnis už musųjį. Jokįe pročių ir dažnai bereikalo nia, K. Pipiras. Z. Serplienė dol., T. Malinauskas 6. Po
tat politiški santikiai su len palaiko nepriderančias len 4. P. Stungurvs 3, A. Pu- 5 dol.: J. Rutkauskas, O.
kų tauta šiandiena mus ne kų kalbai privilegijas, nus- terškas 2, J. Vilkas 2.
Bartoševičiutė, J. Bagočius,
riša. Jie gyvena savame bu tumdama lietuvių kalba už Išviso surinkta $296.57. M. Jasiunas, Pr. Zalma, Al.
te, mes savame. Mes neturim pakalin, antrojon vieton. 15. AVilkes-Barre, Pa.: Klemas. Po 3 dol.: A. Nor
teisės šeimininkauti pas Lietuvių inteligentų prieder Klebonas Vincas Vizgirda vaišaitė, V. Kavaliauskas,
juos, jie — pas mus. Kaipo mė suprasti tų nenormališ- 100, D. Stegmever 25, Ur A. Paniškis. Po. 2 dol.: J.
lokatorių ne mums prideran kumų, stengties apsaugoti šulė Auguliutė 15. ‘Draugas’ Hodel 2, J. Biliuaskas, P.
už
apskelbimų aBlčaitė, J. Malvicas, J.
čiame rūme, jų ir musų tei savo tamsesnius brolius nuo (neėmė
sės yra lygios. Ir lenkai ir sulenkėjimo ir ramiu budu spauzdinimų) 12. Advokatas Rumčikas, A. Širdelis, J
lietuviai — mes esam kaimy legališkai, sugrąžinti lietu Lopeta 10, V. Saudargis 5, Pločius, J. Veleikiutė, F. Ro
nai — daugiau nieko. Kaipo vių kalbai prigulinčias teises J. Šukys 5, kun. Struckus 5, eis, J. Pilvpavičius, Ig. Mer
kaimynai — męs beabėjo bažnyčioje, ypač Vilniaus J. Matulėnas 2, A. Šiškaus- kelis, T. Karklevičiutė, A.
kas 2. Išviso surinkta $253.- Kalvaitė, M. Kulikauskas,
kits kitam artimi, nes per vyskupijoje.
60.
dalinti tik siena. Bet griauti
T. Brazas, M. Sabinas, P.
9)
Tamsesniems
broliams
16. Wanamie, Pa.:' Klebo Statkus, M. Stonis, J. Kaz
tų sienų ir iš dvejų atskirų
butų daryti vienų bendrąjį, nuo lenkystės apsaugoti ne nas Juozas Inčiura 100, E. lauskas, M. Lipkevičius.
mes neturim teisės, o kas užtenka draudimo lankyti C. Barret 5, V. Sherde 5, V. Išviso surinkta $1068.76.
svarbiau — nematom tame lenkiškas mokyklas, prie Skrandžius 2, V. Rokita 2, Per visų-gi laikų jau su
net jokios sau naudos. Ben glaudas, skaityti lenkiškas V. Kamarauskas 2, Dr. P. rinkta $10,126,64.
drame bute butų daugiau kningas ir laikraščius, var A. Meck 2. Išviso $158.46.
Visiems
maloningiems
barnių ir peštynių, o kadan toti lenkiškų kalbų kasdieni- 17. Plvmouth, Pa.: Klebo aukotojams širdingų ačiū ta
gi garbus musų kaimynai ųiame gyvenime, bet reikia nas Aleksandras Šaulinskis ria “Saulės” draugijos var
stipresni, tai nupeštais visa steigti savas mokyklas ir 100. “Aušras” Dainininkų dan jos delegatai:
dos pasiliktumėm mes, o ne prieglaudas, leisti ir platinti draugija 5, J. Kemėšis 5. Iš
Kun. K. Olšauskis,
jie. Klausimas ir išrišimas savas kningas ir laikraščius, viso surinkta $175.67.
Kun. J. Tumas.
viešai visur patiems vartoti 18. Kingston, Pa.: Klebo
rodos gan aiškus.
6) Daug painesnis daly savųjų kalbų — susirinki nas Vincas Kudirka 100, Pr.
kas su musų įnamiais, Lietu muose, teatruose, vagone, Burba 56. Po 5 dol.:
S. PRIE TEISYBĖS AT
vos. lenkais. Jie gyvena vie tramvajuje, gatvėje ir t.t Paukštis, R. Žarnauskas, M.
ŽVILGIO.
name bute su mumis, bet Tiktai keldami savųjų kul Abraitis ir J. Karmilavišnairuoja į mus ir nenori su tūrų męs galėsim tikėties čius. Po 2 dol.: A. Juška, P.
mumis mūsiškai kalbėties. beatremsių lenkiškos kultu- Rėkus ir V. Lukaševičius. Kunigas Tatarė savo pa
Mat jiems meilesnė gyvenan rso įtekmę. Be to — visi mu Išviso surinkta $296.00.
moksluose, paveikslų kny
ti kitam bute už sienos len sų rugojimai pasiliks bergž 19. Mahanoy City, Pa.: gutėje, tarp daugelio patal
kų tauta, negu mes.'Išmesti di. Ne svetimos kultūros ir Klebonas Siinanas Pautie- pino ir šių patarlę: — Jei kų
iš savo buto mės jų negalim, kalbos neapkentimas gali nius 107.00, Tautiškasis Ko sumanei daryt visuomenės
nes jie visgi savo krauju ir mus tautiškai pakelti ir su mitetas 150.00. “Saulė” 20. labui gero, pirm apsišarvok
budu — yra mūsiškiai o per stiprinti, bet savos kultūros A. Paulauskas 15, S. Norke kantrybės šarvais, kad ište
kalbėti jų neįstengiam. Kas- ir kalbos mylėjimas ir plė vičius 10, A. Mykolaičiutė sėtum iki galui. — Šalia tos
tojimas.
gi daryti?
10, V. Lapinskis 6. Po 5 dol.: patarlės, kįla klausymas:
7) Su tokiais įnamiais, 10) Bažnyčia tai musų kui A. Danisevičius, P. Novic *Kų darysi, kada neteksi
ypač iš ponų ir bajorų, rei turai gali daug padėti, ir kas, P. Sklėra, A. Budrevi- kantrybės ?. .. Žinoma, rei
kia apsieiti kaip su ligoniais. daug užkenkti. Daug padės, čius, J. Zableckas, D. S. Gui- kia šiaip bętaip nusiraminti.
Jų lenkystė — tai sunki pa jei visose etnografiškos Lie nan, J. Meyer, P, Karašaus- Ramu yra tokius papeiki
vojinga proto liga, artima tuvos bažnyčiose bus įvesti kas, K. Lapinskas, P. Jan...., mus išgirsti, ir trokštu visa
manijai. Vienus iš jų ji laiko lietuviški pamokslai, pamal P. Steponauskas, S. Jankus, širdžia, kad kiekvienas, jau
stipriau suėmus, kitus silp dos ir giedojimai. Tas reika C. D. Kaier, Dr, Riley, V. manantįs priešinties alko
niau. Vieni tat gali pagyti, lavimas yra pilnai teisingas Račius 4, A. Benavičius 4, holizmui, kad taikiai su
kiti ne. Bet kadangi ir vieni ir lietuvių tauta atsisakyti A. Jančius 3. Po. 2 dol.: L. tuom sutiktų. Taip, kunigas
ir kiti yra nesveiki, tat ir nuo jo negali. Etnografiškos Tarša, M. Gavula, J. Moc- Saurusaitis, (kuris pirmas
elgties privalom su jais kaip Lietuvos bažnyčiose pirma kaitis, J. Drugnis, D. Clea- buvo šios draugijos plėtėjas
su paliegėliais — kantriai, vieta privalo priderėti ne rv, S. Kubilius, J. Bekere- (organizatorius),
taip-pat
ramiai, atsargiai, su krikš lenkų, bet lietuvių kalbai, vičienė, W. Wahusginis, J. juoin ir dabar yra) ir visa
čioniška meile, ypač su pra ,taip kaip Francijos bažnyčio Molušis, P. Šeškevičius, A Waterburio
Blaivininkų
dėjusiais iš tos ligos kelties se pirmų vietų užima fran- Sudeika, J. Vitkauskas, J. kuopa, ir ačiū Augščiausiam
ir laimingai perleidusiais cuziškoji kalba, Vokietijos- Moliejunas, M. Augštikal- jam, dauguma atjaučiančių
jos krizį. ( ei irusieji toje li vokiškoji ir t.t. Pirmenybė nis, U. Klingienė, A. Kazo balsų prakilnios musų dva
goj vaistai — natūrai iški: ir privilegijos, kurias dabar kas. Išviso surinkta $501.16. siškuos ir žemesnės luomos,
Lietuvos oras, Lietuvos dai turi lenkų kalba musų baž
20. Gilberton, Pa.: Klebo čia Amerikoje sutinka sulė, Lietuvos kultūra, Lietu nyčiose, turi pasiliauti, kai
nas Taškunas 25, J. Bieliū tuomi, tai yra: Kantrybe davos judėjimas ir t.t. Išmin po atgyvenusios savo amžį
nas 10. Po 5 dol.: Jokubels- lvties, ir laukti, kų gerbia
tingai pritaikinti tie vaistai ir užleisti vietų lietuviška
kis, M. Bieliūnas, J. Muraš- moji Lietuvių Blaivininkų
gydo gana pasekmingai kiek jai kalbai. Bet ta svarbi per
Amerikoje toliaus
ka, J. Cerekevičius, M. Ce- Sųjunga
nuveiks? Ar ir toliaus šauks
vienų, kurio akįs dar bent maina turi įvykti legališku
rekevičius, J. Rasimas. Po
kiek mato pradedančius jau evoliucijos keliu, o ne per
3 dol.: M. Vilkaitis ir J. Ve seimus vien tiktai kitų iš
žaliuoti Lietuvos laukus, o riaušes ir muštynes.
lička. Po 2 dol.: S. Plocini- niekinimui, vietoje kų gero
nevisiškai sukietėjusi širdis
11) Todėl ten kur yra len kienė, M. Ambrozevičius, nutarus.
atjaučia vargingų lietuvių kiški pamokslai, gali jie sau
Ryans, J. Dubauskas. J. Kas-gi šįmet trečiamjame
padėjimų... Bet, deja, kol ir toliau ik laikui pasilikti,
Giškonis, J. Bradūnas ir V. B. L. S. A. seime ypatingo
kas tokių dar labai nedaug. ypač, jei yra nemaž sulenkė
pagerinta,.
patobulinta.
Rakauskas. Išviso surinkta
Kur-kas didesnis nuošimtis jusių lietuvių, kurie jų klau
Apart apšmeižimų, išreiški
$111.25.
visai neišgydomų, nes jie jo so. Urnas tų pamokslų išme
mų žiaurių atjautų tiems,
21.
Mount
Carmel,
Pa.:
kių lietuviškos kultūros vais timas butų neišmintingas ir
kurie daugiausiai ant tos
tų neprisiima. Su tais reikia nesutinkųs su Bažnyčios Klebonas Jakštys 26.26, J. dirvos dirba, nesigailėda
apsieiti dar atsargiau: kan dvasia. Bet iš kitos pusės Mieliauskas 2. Išviso surink mi aukoti nieko, nei sveika
triai klausyti, nors ir di dar neišmintingesnis butų ta $73.44.
tos, nei turto.
22.
Minersville,
Pa.:
Kle

džiausius kalbėtų niekus; urnas įvedliojimas lenkiškų
Broliai, žengkite pirmyn,
bonas
Jonas
Dumčius
100,
kaipo maniakams, jiems tai pamaldų ir pamokslų gry
tik nepražengkite, o pra
dovanotina; prieštaravimas nai lietuviškose parapijose. J. Mikutavičius 5, V. Luko žengę ir vėl nekaltinkite ki
butų čia visai nenaudingas, Nes kaip prityrimas parodo ševičius 5, A. Zdancevičius tų. Nei truputį jums nepavynes suerzinti — jie stengtus — tokiuose atsitikimuose 5. Išviso surinkta $173.50.
dim.
Bet atminkite, kad
23.
New
Piladelphia,
Pa.:
istorijoj žinos, kad męs pil
mums blėdies pridirbti. Tai reikalaujantieji
lenkiškų
Klebonas
Vincentas
Dargis
gi ginčyties su jais neverta. pamaldų paprastai vaidina
nųjų blaivybę mylim! Jeigu
Reikia daryti savo, nieko rolę tikrų išnaudotojų, o vie 100, J. Bendoraitės 10, A. ir jus tapsite pilnais blaivi
jiems nesakant ir laukti, kol tiniai lietuviai — vargšų iš Nognis 5, M. Supranavičius ninkais, su mielu noru prie
Dievas juos pašauks savon naudojamųjų. Į dvasiškus 5, A. Augštikalnis 2, A. Ro- jūsų glausimės ir pa duosim
karalystėn, o dėkinga Len žmonių reikalus čia nei kiek dzevičiutė 2, P. F. Brennan viens kitam rankų, ir visų
kija uždės ant jų grabo gar neatsižiurima, bet viskas 2, Ged. G. Schoft 2, J. Baliu- energijų išvien dirbsim la
bės vainikų, giedodama už daroma vien vardan fanabe lis 2, kun. J. Kasnkaitis iš bui musų brangios tėvynės
jų dūšias paskutinį requies- rijos bei panpolonistiško Freeland, Pa. 25 d., kun. M. Letuvos, ir musų brolius,
Duriekas iš Coal Dale, Pa.
cant in pace...
idealo. Yra tatai ne bažny 50 dol. Išviso surinkta $279.- skęstančius alkoholio praga
ro gelmėje, trauksim į lai
8) Tokie lenkystės mania tinis darbas, bet stačiai po
70.
mės, doros ir šviesos kelia.
kai nebūtų visai pavojingi, litiškas manevras lenkų et
jei tarp musų tamsesnių bro nografiškoms riboms pra 24. Phijadelphia, Pa. Šv. Tik pirma sušukim visi, o
Jurgio parapija: Klebonas visi: “Lai gyvuoja Pilnoji
lių nebūtų palinkimo į tų len platinti.
A. M. Milukas 25. J. Dur. 2, Blaivybė!”
kystės manijų. Deja, ta ma
Juozas Kovas.
Toliaus bus.
J. Kazakauskas 5, K. Kazanija pas mus yra ir panėši į

0
Redakcijai prisiųsti
laiškai.

Gerbiamas Redaktoriau!Jūsų garbingo laikraščio
No. 40 š. m., teko mums patėrnyti korespondencijų iš
Laurence, Mass., rašyta tūlo
‘ ‘ Draugo ’ ’ korespondento ’ ’
apie nuotikius Blaivininkų
seimo.
Labai būtumėme dėkingi
korespondentui už aprašy
mų, jeigut korespondentas
butų daugiaus prisilaikęs
teisybės ir liogikos. Bet ne
laimė! Korespondentas pra
silenkė su teisybe ir savo ko
respondencijoj bereikalin
gai bando pašiepti nekurias
ypatas ir galop neišdrįsta
net pasirašyti po savų j a ko
respondencija. Toks pasiel
gimas rodo, kad korespon
dentas bando išlieti savo tulžę ant sau nepatinkamųjų
(? Tulžies liejimo tenai ne
matyti. Red.).
Brolau, jeigut tau kun.
Milukas, arba kas nors kitas
Motina mokina vaikelius.
kuom prasikalto, tai reikėjo
pasakyti į akis, arba geriaus
tiesiog kirsti į veidų, bet ne puikius darbus sulyg savo KLAIDOS ATITAISY
bandyti pašiepti laikraštijo išgalės paremti.
MAS.
je, nes kun. Milukas to ne Varde Blaivininkų seimo
užsitarnavo. Kirčio ženklas rengėjų
No. 40, “Drauge” š. m.
nuo veido gali išnykti, bet
Fr. K. Juškevičius. man rašant apie atsibuvusį
juodosios raidės ant balto
Blaivininkų seimų, įsiskver
sios popieros pasiliks amži
bė klaida, kurių dabar ati
nai.
taisau.
Rūgs. 3 d. 1911 m.
Toliaus Tamista užmeti
Tenai skamba sekan
didelį netaktiškumų vakaro “Draugo” No. 39 ir aš esu čiai: Iš paaiškinimo centravedėjui. Taip brolau! Jis įpainiotas visai neturėdamas liškos valdybos pasirodė,
(v. vedėjas) elgėsi pagal su ant savęs jokio pralošimo už 1 kad ex-raštininkas J. Kovas
statytų programų. Gal sa kokius tai ginčus su A. Kiau sunaikino protokolų knygų
kysi: “Juk pats vedėjas su ličiu už Jėzaus brolius ir se ir dar šiais metais bandė vi
statė ir programų”. Taip. seris. Iš kur ta žinia J. Trus sokiais budais kenkti sąjun
Bet Tamista turi gerai žino kos imta, sunku man žinoti. gai. Todėl, visi delegatai iš
ti, kad buvusis vakaro vedė Tokių ginčų visai nebuvo, ir reiškė J. Kovui ir jo kompa
jas, nėra Lawrence’o blaivi- aš jokių laižybų neturėjau, nijai paniekų už blogus dar
nikų viešpačiu, bet tik jų todėl ir neesu pralošęs. Kur bus.
draugu, o jeigut jie jį stato gi čia yra Truskos teisybė ir Turi skambėti: Iš paaiški
į pirmąsias savo eiles tai tik kodėl taip drįso meluoti? nimo centrališkos valdybos
dėlto, kad jis atlieka jam pa Sako, kad buvo du vyru pas pasirodė, kad ex-raštininkas,
vestus darbus atsakomai ir žydų rabinų, klaust ar turė J. Kovas, pasilaikė sau Il-ro
sųžiningai. Taipgi ir staty jo Jėzus brolius ir seseris. seimo protokolų, ir dar ban
mu programo jis nesielgė Aš to visai nežinau, ar jie bu dė šiais metais kenkti sųjun
sauvališkai, bet pildė didžiu vo ar ne. Man tas visai ne gos gyvenimui. Todėl, visi
mos norus, nors nekurie da svarbu, ko jie ten buvo. Aš delegatai išreiškė J. Kovui ir
lykai buvo prieš jo norų. Pa tik tiek žinau, kad M. Koza- jo kompanijai už tai papei
tarlė sako: “Genys margas, kevičia ir S. Zingelevičia yra kimų.
svietas dar margesnis”. Ta- alaus vežiotojai, tai jie eina
F. K. Juškevičius.
mistai vakaras išrodė netak per visas lietuvių stubas.
tišku, b^t nekuriems išrodė Jie galėjo užeiti ir pas rabi
labai atsakančiu.
nų su reikalais. Bet jie ne ATSIŠAUKIMAS DR. ŠV.
Tamistai nepatiko, kad p. buvo musų išrinkti ir jų nie PETRO IR POVILO Į
Vanagaičiui prisiėjo kalbėti kas nerinko, nes aš nieko
VISUOMENĖ.
beveik ant pabaigos; tas taip bendro neturiu su tais dviem
gi nepatiko ir mums. Bet vvrais.
Mus apšmeižė prieš visuo
Tamista tų gerai žinai, kad
T. Kašėta.
menę per “Keleivį” koks tai
viršminėtas vakaras buvo
slapyvardis ir J. Adomavi
parengtas Blaivininkų seimo
čius padavė, kad męs jokio
užbaigimui, bet ne p. Vana
neturim susirišimo su atva
gaičio ntsilankymo dėlei. To
žiavimų svečių kunigų — at
dėl, juk ir pati logika reika
lavo, kad blaivininkų kviesti Pr. Žuravlis, Haverhill, stovų “Saulės”: kun. J. Tu
kalbėtojai butų ant progra Mass. Apie ginčus už Jėzaus mo ir kun. K. Ališausko. Tas
mos ir pirmaisiais. Kalbėto brolius ir seseris ir jų išriši apšmeižimas žemina musų
jai dėl viręminėto vakaro, mų pas žydų rabinų rašo) Dr-jos vardą prieš visuome
buvo seniai r°kvie«ti. trivgi pats p. Kašėta. Jis tvirtina,
jr r*'»'ojrT,‘"'ms buvo ’š anksto Į jog tokių ginčų niekad nėra
arkaP'ėtv.
' ėdęs su nieku, su nieku ne čia tų patį, ka ir Chicagos ir
Apie p. Vanagaičio atsi dėjęs laižybų ir nieko ne kitų miestų Dr-jos. Męs nuo
lankymų męs beveik nieko siuntęs pas rabinų. Tamstos šio susirinkimo uždraudėm
nežinojom. Bet vienok, kada raštdis nieko naujo nepa-1 savo nariams rašinėt į laik
atsilankė p. Vanagaitis, taip sako, negut tiek, kad tokie raščius apie Dr-jų net po
gi ir jį priėmėm širdingai ginčai kįla tiktai tarp įkau didele bausme. Jei bus kokie
kaip ir kitus.
Pirmiaus šusių vyrukų. Męs nuo savęs rašymai į laikraščius, tai
kviestus kalbėtojus papra- priduriame, jog panašius juos turi rašyt protokolų se
šėm atsisakyti ir tų laikų ginčus tegalime girdėti vien kretorius su patvirtinimu
stinaudojom p. Vanagaičio smuklėse girtų draugijoje. prezidento ir tai ne į socialis
tų, ale į katalikiškus visuo
kalbai. Tamistai išrodė p.
Vanagaičio kalba vakaro ži Tyriui, Waterbury, Conn. menės laikraščius. O tie, ku
diniu, bet nekuriems atžaga Apie tų patį dalykų, tik biskį rie išdrįso vardan Dr-jos
riai. Beveik visi žino, kad pa plačiau, parašė kitas korės rašyt į “Keleivį” pasiliks
aštriai nubausti.
dėjimas, kaip “Mažosios
pondentas. Netilps.
Musų dr-ja užprašo guoLietuvos” taip ir “Didžio
dotinus svečius kunigėlius
sios Lietuvos” beveik vieno
das. Mažojoj Lietuvoj bando P. Lapeliui ir kitiems, Or- J. Tumų ir Košt. Ališauskų
lietuvius germanizuoti, o chard Lake, Mich. Į šitų nu-l pribut pas mus ir praneštie
Didžiojj Lietuvoj lenkinti ir merį pasivėlino. Bus sekan anie savo pribuvimo laikų
šiuo antrašu: P. Mikalaus
čiam.
maskolinti.
kas, 248 W. 4th st., So. Bos
Męs nieko neturim prieš
Pakeleiviui ir V. Perkū ton, Mass.
p. Vanagaičio ypatų. Męs p.
Vanagaitį milim ir gerbiam, nui, Worcester, Mass. Gauta, Vardan visos Dr-jos pasikaip ir kiekvienų dorų darbi bet taip-gi pasivėlino — bus rašom išrinkti įgaliotiniai:
Petras Čaplikas, prez.
ninkų ant Tautos dirvonų ir sekančiam num. Širdingai
P. P. Mikalauskas, prot. raš.
visados ėsam prisirengę jo ačiū!
Haverhill,

Mass.

Redakcijos Atsakymai.
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DBAUOAS
raugijų, teisių, ir koplyčių užvaizdos, negali turėti jokių
„Draugo" Agentai.
— Taip, — tarė p. Corney nedrąsiai.
net tolymiausių pretensijų.
— Gydytojas sakęs, kad jis neišgyvęs nei savaitės, —
P. Bumblys jau dusyk suskaitė šaukštukus, pasvėrė kalbėjo toliau p. Bumblys. Jisai yra šios įstaigos perdėRev. J. Sutkaitia,
repliukes cukrui, stropiai apžiurėjo pienpuoduką ir įsiti- tiniu. Jo mirtis paliks tuščią vietą, kurią kas nors turės
2112 Sarah st.,
Vertė JONAS KMITAS.
cino apie gražumą ir vertę kiekvieno rakando iki pasku užimti. Oh, ponia Corney, kokia ateitis atsidaro! Kokia
Pittsburg, Pa.
tinei kedei, prikimštai arklių plaukais, atkartojo tą per proga sujungti dvi širdis ir dvi ukes!
(Seka.)
žvalgą kokią porą tuzinų kartų, ir tada tik pradėjo atsi
Ponia Corney dūsavo.
K. Strumskas,
minti, kad butų jau laikas poniai Corney sugrįštį. Mintis
— Tik mažą žodelį? — tarė p. Bumblys, pasilenkęs
190 High st.,
1
— Tai ką t — užklausė Monks.
mgimdo mintį. Kadangi dar nebuvo girdėt ponios Corney prie nedrąsios grožybės. — Vieną mažą, mažą, mažą žo
Brooklyn, N. Y.
— Aš pamačiau, kad nelengvai atsiėjo mokyti jį mu
mreinant, tai ponui Bumbliui atėjo galvon, kad nekaltai delį, mano palaiminta Corney?
1
sų, amato, — atsakė žydas. — Jis nebuvo toks, kaip kiti
ir dorai perleistų laiką, jei toliau palaikytų savo žingei
— Ta—a—aip! — atsakė gaspadinė.
Juozas Mališauckas,
vaikai tokiose pat aplinkybėse.
dumą, peržiūrėdamas visą įtalpą ponios Corney spintos.
— Dar vieną, — tęsė pėdelis, — surink savo brangius
Forest City, Pa.
— Ne! prakeiksmas ant jo, ne! — suniurnėjo tasai,
Paklausęs per durų skylukę, ar ponia Corney nepa jausmus dar vienam žodžiui; Kada tas bus?
— kitaip jau seniai butų buvęs vagis.
reina, p. Bumblys, pradėdamas nuo apačios, ėmė susipa
Ponia Corney du sykiu mėgino kalbėti, ir du sykiu T. Kizievič Box 167,
— Aš neturėjau ant jo įtekmės padaryti jį blogesniu,
Minersville, Pa.
žinti su viskuo, kas buvo sudėta trijuose ilguose stalčiuo neįstengė. Antgalo, gavus kiek drąsos, ji apkabino su
— kalbėjo žydas toliau, stropiai tėmydamasis į savo sėbro
se, kurie buvo pilni visokių geros rūšies daigtų, atskirtų rankom p. Burnblio kaklą ir tarė, kad tas gali būti, kada
veidą. — Jo rankos tam netiko. Aš nieku negalėjau jo
viens nuo kito senų laikraščių skiltimis ir palaistyti kve tik jam patinka, nes tai esąs “nepergalėtinas traukutis”. M. Karbauckas, 52 G. st.,
įbauginti, ką męs visados turime daryti išpradžių, kitaip
So. Boston, Mass.
piančiu vandeniu. Peržvalga matomai užganėdino p.
Taip
puikiai
ir
užganėdinančiai
dalykams
susitvar

dirbsime ant tuščio. Ką aš galėjau padaryti? Siųst jį dar
lumblį. Dasivaręs galutinai prie pėdelio po dešinei (ku kius, sutartis tapo sudrutinta dar vienu puoduku mėtų J. Mikutaitis,
ban su Sukčium ir Charley’u? Mums to pakako iš pirmo
riame buvo raktas) ir apčiuopęs tenai mažą užrakintą dė skystimo; kurs pasirodė ypač reikalingas, atsižvelgiant
1327 Rebecca st., S. 8.
sykio, mano brangus. Man atsiėjo drebėti už mus visus.
žutę, kuri, pakračius, smagiai suskambėjo, lyg nuo pini ant sujudintos gaspadinės dvasios. Beragaujant jiems tą
Allegheny, Pa.
— Tai nebuvo mano darbas, — atsiliepė Monks.
i
gų, p. Bumblys rimtai sugrįžo pas ugnį ir ištarė tvirtu, pa skystimą, gaspadinė papasakojo apie tos senės mirtį.
— Ne, ne, mano mielas! — užtikrino .žydas. — Aš su siryžusiu balsu: — Aš turiu tą padaryti! — Atlikęs tokį
J. Bartoševiče,
— Labai gerai, — tarė ponas, siurbdamas mėtų skys
tavim už tai nesigiųčiju; nes jei tas butų neatsitikęs, tai svarbų apskelbimą, jisai per dešimtį minutų linksmai lin
4417 Marshfield avė.,
tu niekados gal nebūtum metęs savo akių ant vaiko ir ne gavo galvą, lyg norėdamas pasakyti, koks jis vienok iš timą. — Eidamas namon sustosiu pas Sowerberry ir at
Chicago, III.
būtum atradęs, kad tai tas pats, kurio j ieškai. Taigi aš jį dykėlis. Paskui su didžiu pasigėrėjimu ėmė žvalgyties Į siusiu jį rytoj anksti. Ar tai tas tamstą taip nugąsdino,
t
mano brangi ?
parsivedžiau atgal su merginos pagelba; ir štai ji pradeda savo pakinkius.
M. Urbanaviče, Box 33,
— Nieko ten ypatingo nebuvo, mielas, — tarė gaspa
už jį užtarti.
Thomas, W. V.
Jis dar vis buvo užimtas peržvalga savo kojų, kaip dinė išvengenčiai.
* — Nudėk tą mergą! — tarė ųekantriai Monks.
1
štai ponia Croney, greit įbėgus į kambarį, puolė ant kėdės
—
Ten
turėjo
kas
nors
būti,
meiluže,
—
kvotė
p.
Bum

J.
Antanaitis
Box
22,
— Męs negalime to padaryti tuojau, mano mielas, — vos atgaudama kvapą; ir, su viena ranka užsidengus savo
blys. — Ar nepasakysi savo Bumbliui?
, Swoyers, Pa.
>
atsakė žydas nusišypsojęs, — ir prie to toks darbas ne veidą, kitą padėjo ant krutinės ir gaudė lupomis orą.
— Ne dabar, — atsakė žmona, — kada nors, šiose die
mus srytyje; kitaip, šiose dienose aš beveik norėčia, kad
— P. Corney, — tarė p. Bumblys prišokęs prie po nose. Paskui, kaip apsivėsiva, brangus.
J. Versiackas,
kas tą padarytų. Aš žinau gerai, Monks, ką vertos tos niutės, — Kas tamstai yra? Ar kas atsitiko, poniute?
65 Davidson st.,
— Kaip apsivėsiva! — suriko p. Bumblys. — Tikiuo
merginos. Kaip tik vaikas pradės užkietėti, tai ji ne Meldžiu atsakyk man, nes aš stoviu ant — ant — p. Bum
Lowell, Mass.
daugiau apie jį paisys, kaip apie kokį pagalį. Tu nori jį blys savo sumišime nesugriebė žodžio — ant geležinių vi si, kad tai nebuvo jokia begėdystė iš pusės vyriškų elgetų
I
nes—.
padaryt vagim. Jei jis gyvas, aš nuo šio laiko galiu jį to nių, — tik ištarė — ant sudaužytų bonkų.
Juozas
Akevičius,
P.
O.
— Ne, ne, mielas, — pertraukė gaspadinė greitai.
kiu padaryt, bet jei — jei — tarė žydas prisislinkęs ar
— Oh! p. Bumbly! — šaukė poniutė, — mane taip bai
Silver Creek, Pa.
— Jei tik tas atsitiktų, — kalbėjo p. Bumblys, — jei
čiau, — tas vargiai gali būti, įsitėmink — bet jei viskas siai suerzino!
tik katras jų drįstų pakelti savo akis ant šito saldaus Vincas Staseviče,
virs kuoblogiausia, — ir jisai yra negyvas—
— Suerzino, poniute! — sušuko p. Bumblys, — kas veidelio—
— Tai ne mano kaltė, jei jis negyvas! — pertraukė išdrįso tą padaryt? Aš žinau! — tarė p. Bumblys, prisi
349 Hamilton st.,
—
Jie
nedrįstų
to
padaryti,
—
atsakė
poniutė.
ansai, krūptelėjęs iš baimės ir pagriebęs žydo ranką su dengęs įgimta didybe, — tai tie nedori elgetos!
Grand Rapids, Miefc.
—
Verčiau,
kad
nedrįstą!
—
tarė
p.
Bumblys,
su

drebančiais pirštais. — Atsimink tą, Fagine! Aš nepriki— Baisu net pamislyti! — tarė ponia, krūptelėjus.
gniaužęs kumščią. — Tegul aš tik pamatau kad koks vy Jonas Leipus,
šiu prie to savo rankos. Viskas, išskirus jo mirtį, — aš
— Tai nemąstyk apie tai, poniute! — patarė p. Bum ras, parapijinis, ar ne parapijinis tą padarytų, tai aš jam
1022 Bay st.,
tau pasakiau išsyk. Aš nenoriu pralieti kraujo; tas vi blys.
taip
parodyčiau,
kad
nedrįstų
antra
kart
to
padaryti!
Superior, Wis.
sados išeina aikštėn ir prie to kankina žmogų. Jei jį užšo
— Negaliu susilaikyti! — dejavo ponia.
1
Jei
tie
žodžiai
nebūtų
papuošti
jokiu
smarkiu
krutė

vė, tai ne aš to priežasčia, ar girdi? Kad ji sudegtų, ta
— Tai paragauk ką, — tarė p. Bumblys maloniai. —
P.
J.
Miller,
»
jimu, tai tas neišrodytų perdaug padirginančiu tos ponios
pragarinė lindynė! Kas ten?
Lašelį vyno!
Lithuanian Store,
— Kas! — sušuko žydas apkabinęs bailį su abiem
— Niekados ant svieto! — atsakė p. Corney. — Aš ne grožybę; bet kadangi p. Bumblys sujungė savo grūmoji
Athol, Mass.
mą su smarkiu, karžygišku mosykavimu, tai gaspadinė
rankom, kada tasai pašoko. — Kur?
galiu! oh! Ant viršutinės lentynos, po dešinei, kampe —
buvo labai sujudinta tais pasišventimo ženklais ir pagir— Tenai! — atsakė ansai, žiūrėdamas ant priešingos oh!
Pr. S. Karzonas,
sienos. — Šešėlis! Mačiau šešėlį moteriškės, su skraiste
Ištarus tuos žodžius, geroji poniutė parodė su ranka dama išsitarė, kad jis esąs tikras balandis.
2422 W. 69th st.,
Galutinai
balandis
pasistatė
trinyčių
apikaklę
ir
už

ir skrybėle, beslenkant pasieniu, kaip dvasia!
į spintą ir sudrebėjo nuo vidurinio priepuolio. P. Bum
Chicago, III.
Atsisveikindamas jis meiliai
Žydas jį paleido ir abu belzdamiesi šoko iš kambario blys šoko prie lentynos ir pagriebęs iš ten kvortinę, žalią sidėjo kampuotą kepurę.
< 1
Žvakė vos neužgeso nuo sukelto vėjo, bet buvo ant savo bonką, pripylė pilną arbatinį puoduką ir pridėjo prie ^apkabino busiančią savo prisiegą ir vėl drąsiai yrėsi prieš St. Petruškeviče,
į,
smarkų nakties vėją. Pakeliui tik ant valandžiukės užėjo
vietos. Ji apšvietė tik tuščius trepus ir jų išbliškusius gaspadinės lupų.
223 E. 6th st.,
f
pas
vyriško
skyriaus
elgetas,
idant
juos
trumpai
išplūsti
veidus. Juodu atydžiai klausėsi, bet namuose viešpatavo
Mt. Carmel, Pa.
j
■— Jau man geriau, —tarė p. Corney, atsilošus ir iš
su
tuom
tikslu,
kad
pažiūrėti,
ar
pastojęs
ją
perdėtiniu,
— gili tyla.
1
gėrus pusę puodelio. P. Būmblys dėkuodamas dievobai
— Tau tik taip pasirodė, — tarė žydas, paėmęs žvakę mingai pakelė savo akis į lubas ir nuleidęs jas ant puodu galės pildyti savo pareigas su atsakančiu aštrumu. Maty M. K. Petrauskas,
damas, kad jis tam tinka, p. Bumblys išėjo iŠ prieglaudos
ir pažiūrėjęs ant savo sėbro.
415 Middle st.,
į
ko, prikišo prie jo savo nosį.
su
lengva
širdžia,
smagiai
sau
perstatydamas
netolimą
Kenosha, Wis.
j
— Prisiekiu, kad aš ją mačiau! — atsakė Monks dre
— Tai mėtų skystimas, — tarė p. Corney silpnu balsu
t
savo
pakilimą.
Tas
užėmė
jo
mintis
visu
keliu,
kol
nedaėbedamas. — Ji buvo pasilenkus, kaip aš pamačiau; kaip ir vos nusišypsojus į pedelį. — Paragauk! Ten yra įpilta
jo iki graboriaus dirbtuvei.
tik surikau, tai ji šoko bėgti.
A. Urbonaviče,
į
biskutis — bisk’utis kitko.
329 River st.,
. Į
Tenai Sowerberriai buvo nuvėję vakarienės. Nojus
Žydas su paniekinimu pažiurėjo ant išbalusio veido
P. Bumblys, lyg abejodamas, paragavo gyduolių, ap
savo draugo ir užkvietęs jį eiti paskui, jeigu nori, užlipo silaižė, da sykį paragavo ir padėjo ant stalo tuščią puo Klaipolius, neturėdamas patraukimo prie kitokio darbo,
Plymouth, Pa.
apart
atlikimo
reikalingiausių
kūno
pareigų
—
valgymo
1
augštyn: Juodu peržiurėjo visus kambarius: jie buvo duką.
f
ir gėrimo, nieko neveikė. Dirbtuvė dar buvo neužrakinta, Juozas Podžukynas,
šalti, pliki, tušti. Juodu nulipo į priemenę ir į kelnorę
— Tai labai sudrutina, — tarė ponia Corney.
1338 So. Canal St.
į
žemyn. Žali pelėsiai augo ant sienų, ir sleikų pėdsakai
— Tikrai, labai sudrutina, poniute, — atsakė pėdelis. nors paprasta jos uždarymo valanda jau buvo praėjusi. P.
Chicago,
III.
'
žvilgėjo prie žiburio šviesos, bet viskas buvo tyku, kaip Kalbėdamas jisai prislinko savo kėdę arčiau prie gaspa Bumblys kelis syk pabarškino su lazdute į staliuką, bet
nesulaukdamas atsakymo, ir matydamas žiburį languose
mirtis.
dinės ir jautriai užklausė, kas galėjo ją taip sujudinti,
Dcm. M. Andrulionis,
— Tai kaip tau rodosi? — tarė žydas, sugrįžus jiem
— Nieks, — atsakė p. Corney. — Aš toks paikas, jau mažo užpakalinio kambariuko, jis pasirįžo pažiūrėti, kas
65 Davidson st.
ten dedasi. Pamatęs viską per langą, nemažai nusistebėjo.
į priemenę. — Apart mudviejų namuose nėra nei gyvos trus, silpnas sutvėrimas.
• Lowell, Mass.
dvasios, išskirus Toby Crackito ir vaikų, o tie juk nepavo
Stalas buvo užtiestas vakarienei. Ant jo buvo padėta
— Nesilpnas, — atsakė p. Bumblys, prisislinkęs biskį
--g
jingi. Žiūrėk.
duonos, sviesto, torielku ir stiklų. Stovėjo taipgi uzbonas
arčiau. — Ar tamsta esi silpnas sutvėrimas, p. Corney ?
Prirodimui fakto žydas ištraukė iš kišeniaus du rak
— Męs visi silpni sutvėrimai, — tarė ponia Corney, porterio ir vyno bonka. Užstalėje p. Nojus Klaipolius Ant. Tūškėnis Box 116
tu ir paaiškino, kad sugrįžęs jis užrakino jais duris, kac padėjus abelną taisyklę.
Plymouth, Pa.
suposi ant siūbuojančios kėdės, perkėlęs koją per vieną
i
nieks neįlįstų klausyti. Tas paliudijimas išsklaidė pono
jos ramstį. Vienoj’ rankoj’jis turėjo atlenktą peilį, ki
— Taip, męs esame, — atsakė pedeli£
Julius Bukantas,
Monkso abejojimus. Iškrėtus namus ir nieko neradus, jo
Juodu neatsiliepė per porą minutų. Kol Ais laikas toj’ duonos riekę su sviestu. Čia už jo stovėjo Karolina,
94 Blackstone st.,
J
tvirtinimai ilgainiui darėsi silpnesniais. Galutinai jie perėjo, p. Bumblys permainė poziciją, atimdamas savo lukštendama iš kubilaičio oisterius, kuriuos p. Klaipolius
Boston,
Mass.
*
kelis syk nusijuokė ir išpažino, kad ta regykla galėjo būti kairiąją ranką nuo ponios Corney kėdės, kur ji buvo pir teikėsi ryti su dideliu godumu. Didesnis ,kaip paprastai
tik suerzinta jo vaidintuvė. Vienok apie reikalą jau ne miau, ir padėjęs ją ant ponios Corney žiurstaryšio, apie raudonumas ant ponaičio nosies ir tamsus ratelis apie jo
. inorėjo daugiau kalbėti tą naktį, nes staiga atsiminė, kad kurį jo ranka išlėto, apsiglėbė. — Visi męs silpni sutvė dešinę akį parodė, kad jis gerokai buvo įkaušęs. Tuos Jonas Ramanauckas
135 Ames st.,
buvo jau pusė po pirmos. Ir taip maloni porelė persi rimai, tarė p. Bumblys.
ženklus patvirtino didelis ėdrumas, su kuriuo jis valgė
Brockton, Mass.
skyrė.
oisterius. Tas godumas prie oisterių buvo išaiškinamas
Ponia Corney atsidūsėjo.
1
jų ypatybėmis, atšaldančioms vidurių karštį.
— Nedusauk, poniute, — tarė p. Bumblys.
XXVII.
— Štai čia dar vienas, toks riebus, Nojau brangus! — B. P. Miškinis,
— Negaliu susilaikyti, — atsakė ponia Corney. Ir
Box 124, 35 Arthur
tarė Karolina, — suvalgyk jį, tik šitą vieną.
vėl atsidūsėjo.
Montello, Mass.
— Koks puikus daigtas oisteriai! — atsiliepė p. Klai
Atlygina nemandagumą pereitojo skyriaus, kuriame .tūla
— Šitas kambarys labai patogus, poniute, — tarė p.
Bumblys apsidairęs. — Dar kitas toks prie šito, ir butų polius, prarijęs da vieną. — Kaip tai gaila, kad daug jų
ponia buvo palikta be jokių ceremonijų.
F. B. Versocky,
suvalgęs žmogus jautiesi nesmagiai, ar ne, Karolina?
atliktas dalykas.
257 So. 33rd st.,
— Tai tikras nožmumas, — atsakė Karolina.
Kadangi menkam rašėjui visai nepritinka palikti to
— Tai butų perdaug vienam .žmogui, — suniurnėjo
So. Omaha, Neb.
— Tas yra, — sutiko Klaipolius. — Ar tu nemėgsti
kią galingą žmogystą, kaip pėdelis, atsisėdusį pas ugnį ir gaspadinė.
'
pasiraičiusį po pažaste skvernus, tol, kol kas jį iš to ne— Bet ne dviem, poniute, — tarė p. Bumblys malo oisterių?
Stanislovas J. Šaban,
—
Neperdaug,
—
atsakė
Karolina.
—
Man
smagiau
išliuosuos; ir kadangi butų dar negražiau užmiršti apie niai, — taip ponia Corney?
Box 239, Lewiston, M<
ponią, ant kurios tas pėdelis meiliai ir jautriai žiurėjo ir
Pėdeliui tą ištarus, ponia Corney nuleido galvą; ir žiūrėt, kaip tu juos valgai, mielas Nojau, ne kaip juos
kuriai kuždėjo į ausį tokius saldžius žodelius, kad jie ga pėdelis nuleido savąjją, kad pažiūrėti poniai Corney į valgyti pačiai.
Pr. F. Juškeviče,
— O je tu mano! — tarė Nojus, — kokia tu navatna
lėtų sujudinti širdį kiekvienos moteriškės, kokio nors akis. — Gaspadinė labai pritinkančiai užsigrįžo ir siekė į
131 Jackson st.,
— Dar vieną, — tarė Karolina. — Šitas su tokia
luomo; — tai rašėjas, kurio plunksna rašo šituos žodžius, kišenių skepetaitės, bet netyčia įdėjo savo ranką į p.
Lawrence, Mass.
minkšta, gardžia barzdžiuke.
— tikėdamasis, kad žino kaip apsieiti ir pagodoti tų as Burnblio saują.
—Jau daugiau nevalioju, — atsakė Nojus. — Labai Jonas Galeckas,
menų stovį, — su visu mandagumu skubina atiduoti jiems
— Valdžia duoda jums anglius, ar ne, p. Corney? —
man gaila. Dabar, Karolina, eikš, aš tavę pabučiuosiu.
atsakančią garbę, kuri priklauso jų augštam pasaukimui kvotė pėdelis, jautriai spausdamas jos ranką.
109 So. 3rd st.,
— Ką! — tarė p. Būmblys, įsiveržęs į vidų. — Ištark
ir atsakančioms dorybėms.
— Ir žvakes, — pridūrė gaspadinė, — atsakydama
Brooklyn. N. Y.
tą da sykį tamista.
Tam tikslui jis norėtų čia parodyti dangiškas pėdelio lengvu spustelėjimu.
Karolina suriko ir užsidengė veidą su žiurstu. P
teises, būtent, kad toksai žmogus negali blogai pasielgti
— Angliai, žvakės ir namai dovanai, — tarė p. Bum
Klaipolius, neįstengdamas padaryti nieko daugiau, kaip Kun. A. Ežerskis,
Tas parodimas butų labai smagus ir naudingas skaityto blys. — P. Corney, tamsta esi aniuolas!
5447 8. Wood st.,
jui, bet, ant nelaimės, rašėjas delei stokos laiko ir vietos
Ponia negalėjo atsispirti tam jausmų sprogimui. Ji tik nukelti savo kojas ant grindų, žiurėjo ant pėdelio su
Chicago, IU.
prievrstas yra tą atidėti labiau tinkančiai progai, kuriai puolė į p. Burnblio glėbį, ir tasai ponas didei sumišęs, pri pasi gėrusio išgaščia.
atėjus jis parodys, jog tikras pėdelis, užsiimąs parapijos spaudė savo lupas prie jos nekaltos nosios.
Toliaus bus.
Kazys Matukeviče,
reikalais ir prikergtas prie prieglaudos, iš prakilnumo
— Tokia parapijos tobulybė! — smarkiai sušuko p.
1742 Nay Aug avė.,
*
savo urėdo turi visas žmogaus dorybes ir geriausias pu Bumblys. — Ar žinote, kad p. Stout, mano perdėtinis, šį
Scranton, Pa.
ses. Ir kad prie lygių dorybių kitokie pėdeliai, kaip tai vakarą nublogo?
CHARLES DICKENS.

Oliveris Tvvistas.
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DRAUGAS
niek nueis visi darbavimai- liks geri katalikai ir lietu
(Seka nuo 3-čio pusi.)
ACIU!
Jonas Jaroševiče,
PAVOJINGA OPERACI- SUSIV. L. R. K. A. CEN
si
kunigijos,
perniek
visos
viai?
Tai
nuopelnas
katali

266 Silver St.,
TRO VALDYBOS
. JA.
meiviškų” bedieviški; raštų,
Iš širdies tariame ačiū vi
So. Boston, Mass.
atsakyti milijonais katalikiš katalikų tėvų ir auklėtojų kiškos lietuviškos spaudos! siems tiems, kurie prisidėjo
ADRESAI.
kųjų, gerų raštų. Jie kovoja pastangos jei jiems liepasi- Tad tebūna garbė jai už tai, kaiip prie surengimo vakarė Kaip jau yra žinoma, jog
Kun. V. Vizgirda, knygius
prieš mus su melagystėmis skubįs su savo pagalba ka ir garbė tiems kurie jų skai lio su paskaita ir kalbomis kiekviena operacija ant
190 S. Meade St.,
to! “Kiekvieno kataliko yra Lincolno svetainėje; Detroi žmogaus kūno yra svarbus Jonas Rikteraitis, prez
ir visokiomis nedorybėmis, talikiškoji spauda.
Wilkes-Barre, Pa.
musų gi geroji spauda priva Katalikiškoji spauda tai priedermė skaityti katali te, Mieli., 5 d. rugsėjo, ’ll m., ir gana pavojingas dalykas,
67 James St.,
lo kovot teisybės ir tiesos misijonierius, kuris skubi kiškuosius raštus ir sulyg iš taip jau ir guodotiniems tau ir niekas iškalno negali už
Kun. J. Dumčius, dvas. vad.
tikrinti,
kad
ji
bus
pasek

Waterbury,
Conn.
galės
savo
padėti
jai
pasek

nas
su
linksma
teisybės
ir
žodžiais! (Jai kas nežino, ko
tiečiams skaitlingai jame atP. O. Minersville, Pa.
minga.
Svarbiausios
opera

mingai
platinties,
nuo
blogo
meilės
naujiena
prie
raudo

kia tai geroji spauda? Ko
silankusiems. Ypatingai-gi
kios jos ypatybės? O tai toji nų Amerikos ar juodų Afri sios gi šalinties ir sergėtis esame dėkingi ponui Juliui cijos yra ant malimo organų. Mateušas Toluba, vice-prez.
kuri išsirinko sau per obalsį kos gyventojų, idant paleng nieku neprisidėt prie jos iš- Lewandowskiui, direktoriui Vienok nuo daugelio šios rų 1139 Wyoming avė.,
Sąjungos Liet Vargoninin
Exeter Boro, Pa.
“Dievas ir Tėvynė”, kurios vinus jų skurdų ir sunkų gy siplatinimo!” Taip kalba “Great Eastern Band” ir šies operacijų męs galime ap
kų Amerikoje vyriausy
mokslas remiasi ant Evange venimų! Katalikiškoji spau nuo aukštybės apaštalikojo kitiems muzikantams už gra sisaugoti, jei atkreipsime
bės adresai.
lijos pamatų. Jos tikslas ko da tai pamokslininkas, kurio sosto V. Jėzaus vietininkas žų artistiškų pagrajinimų ant to atydų. Netekimas Kazys J. Krušinskas, sekr.
K. Strumskis, prez.
vot už Dievo Įstaigų — Baž karšti ir intekmingi žodžiai popiežius Leonas XIII savo ir bendrų musų siekiams už apetito ir skaudėjimas vidu 457—17th St.,
riuose yra tai nemalimo
190 High St.,
Brooklyn, N. Y.
nyčių, gint Ja ir jos mokslo tirpinu kiečiausius žmonių laiške rašytam 15 spalio m. uojautų.
simptomai.
Trinerio
Ameri

Brooklyn, N. Y.
amžinas tiesas nuo priešiniu savymeilės ledus ir inkve- 1889 m.
Negalime niekados užmirš
koniškas
Elixiras
iš
Bitter
Pranas Burba, kasierius,
kų. Ji vadinas — katalikiš pia meilės, brolybės ir lygy Tokiu būdu turime dvejo ti ir nepadėkoti taipgi už
P. Grajauckas, vice-prez.
Vyno
greitai
sustiprina
ma

454—456 Main St.,
koji (tautiškoji) spauda. bės idealus! Katalikiškoji pas priedermes link spau gausų nuoširdų pasidarba
Paca & Saratoga St.,
Edvvardsville, Pa.
Be jos mes būtumėm begink spauda tai apaštalas, kuris dos: skaityt ir platint gerų vimų p.p: Juozapui Tavorui, limo organus ir sutvarko jų
Baltimore, Md.
liai; neturėdami jos pagal su kryžium rankose ir Die jų, prie blogosios gi išsipla- Jurgiui Gervickui, Matau- veikimų. Męs jį rekomenduo P. O. Kingston Station
Wilkes-Barre, Pa. J. Stulgaitis, kasierius,
bos lengvai patektumėm ran vo žodžiu lupose apibėga to tinimo nieku ne prisidėt, va šui Stalioniui, A. Ulevičiui, jame nuo vidurių išvalymo,
40 Svlvanus St.,
kosna žydų, masonų, saeija- limiausius ir tamsiausius pa dinasi, niekad jos nesipirkti, Aleksui Vėlyviui, panelėms: sustiprinimo apetito, nerviš
Wilkes-Barre, Pa.
listų, ir tie kaip norėdami šaulio kampelius, skelbda nes tuo patim sušelpi jų ir Onai Aukštakalniutei su kumo ir visiško nesmagumo.
Kasos globėjai:
mus valdytų; be jos tikėji mas visiems išliuosavima iš duodi jai progų platint po drauge ir K. Kavalauskiu- Aptiekose. Jos. Triner, 1333- Juozas Vasiliauskas,
A. Gudaitis, sekretorius,
1339 S. Ashland avė., Chica
mas ir švenčiausios paslap melo vergijos! Net Į ten kur pasauli bedievybės nuodus. tei. — Dar sykį ačiū!
P. O. Box 73
112 N. Greene St.,
go, III.
tis butų išjuokti, paniekinti niekad nėra pasiekęs kunigo Prie to mus ragina šventasis
Petras Lapelis.
Silver Creek, Pa.
Baltimore, Md.
ir lengvai užslopinti. Per žodis ji gal ir privalo nueiti! Tėvas, matomoji katalikiš
Ignas Valančiunas.
Ji, it toji šviesybės ir tiesos kosios Bažnyčios galva!
Orchard Lake, Mich.
karalaitė, nuo ryto aušros Tad kas išdrįs sakyti: 'kas
8 d. Rugsėjo 1911 m.
ligi saulės nusileidimui pri man iš laikraščių ir knygų,
valo lankyti namus ir name juk iš to duonos nevalgysiu!’
lius, rumus ir bakūžes, tur Bet ar gi žmogus tik duona
Įdėk laiškan vieną dolerį
tingus ir varguolius, moksli gyvena? Juk žmogus turi ne
ir užrašyk adresą: “TAR
ninkus ir tamsuolius! Bet tik kūnų bet ir dūšių! Jeigu
KA”, Box 895, New York,
veltui stengiuos čion išparo- neužmiršti papenėti kūną,
Jeigu trotiji sunkumą, tai gal iš priežasties neN. Y., tai per visus metus
Doleris už bonką
dvti gerosios spaudos nuo kodėl svarbiausių savo dalį
užtektino maitinimosi, kas vėl gali būti pasek
siuntinėsime naujų paveiks
vaistinyčioje.
pelnus ir vertę, nes plunks užmiršti, t. y. dūšių? Kodėl
me pilvo silpnumo ir negero malimo. — Dapaluotų pašaipos ir pajuokos
dėk pilvui imdamas vaistus vadinamus
nai vargu kada nors nusi jai nepaieško peno, kuris
mėnesinį laikraštį “Tarka”
seks tai padaryti! “Kad šv. paslėptas geroj spaudoj ?
iš kurio turėsi juokų visam
Severos Rūgštis Pilvui
Povilas butų gyvenęs musų Gera spauda suteiks tau pe
amžiui.
laikais, tai būtinai butų bu no ir kūnui ir dūšiai!
vęs redaktorius” pasakė gar Mokėti skaityti tai didelė
susis Moguncijos vyskupas Dievo dovana, suteikta žmo
Ant pardavimo
Emmanuelis Bittleris, pa nėms geriau pažinti ir pamil Kotelis ir storas, sykiu ir
prastai vadinamas “Darbi ti savo Dangiškąjį Tėvų.Kas saliunas parsiduoda. Namai
ninkų Tėvas”, Popiežius Pi taja dovana nesinaudoja pa turi apart to 10 gyvenamų
jus IX tarė: “Geroji spauda našus yra į tų nedorų Evan kambarių ir maudynę, ge
Niekas taip greit nesugadina žmogaus systemos kaip suklerę dirksniai. Ar neesi nervišku?
yra didžiausis nuopelnas!”. gelijos tarnų kuris gavęs roje vietoje, kur biznis ge
Kodėl užneatboji taip pavojingą padėjimą. Bandyk imti
Musų Tautietis.
Kas butų buvę su musų
Visų lietuvių priedermė broliais iškrikusiais po Ame vienų talentų, pakasė jį že rai eina.
Artesnių žinių reikalau
balsuoti už jį per nominacijų rikų, Lenkijų, Rusijų ir visa mėn.
30 d. rugsėjo 1911 m. Jeigu pasaulį, kad ne lietuviškoji Visi esam katalikai—lietu jant, kreipkitės pas:
Moses Jacobs,
męs nepalaikysime savųjų, spauda? Keno tai nuopelnas viai ir jais pasilikti norime;
651 & 653 State St.
jtai niekad neturėsime nie kad toli gyvendami' nuo tė todėl reikalingas mums ap
v
švietimas,
katalikų
tikėjimu
Larksville,
Pa.
ko gero ir politikoje visados vynės ir senai su ja persiDrauge su atsakančia dieta ir proto pasilsiu, su kūno mankštinimosi, maudymuos! ir masa
paremtas,
apsišvietimas
ant
lietuviai bus pažeminti. Tai skyrę, narsiai ginasi nuo išžu, tie vaistai priduos energijos, žvavumo ir jėgų visam organizmui.
Kristaus
tiesų
pamato.
Togi uz savuosius, už tautie- tautėjimo, drųsiai vartoja sa
_
Kaina vienas doleris.
kis apsišvietimas teatneša
čius!
vo tėvų kalba ir tikėjimų ir laimę dabartinę ir amžinųjų!
Dievo padedami visuomet Skaityt ir šviesties tai prie
dermė kiekvieno žmogaus, o
Saugokitės peilio ir
ypač lietuvio—kataliko!

Ant Šerifo

Kiek sveri?

Ar silpnus turi dirksnius?

J. F. GILLIS

SEVEROS NERVOTONĄ

Ant

Koronerio

pavojingos operacijos.

Gydome Ruptura

"NoWork-NoPay
The Workmgmaii’s
Problem

Toliaus bus.

DR. P. A. MECK
Iš Nanticoke

GREITAI, NEPAVOJTNOAI IK ANT
VISADOS PAS VYKUS, MOTERIS
m vaikus.

Nominacijos Rūgs. 30, 1911

Kol dasigaus geriau
Kaina: 25c. ir 50c.
vaistinėse.

Pirm kol paprastas persišaldymas, tas lengvas
kosulys arba užkimimas išsivystis į pavojingą
plaučių ligą, apsisaugok ėmimu

Severos Balsamas Plaučiams
Pirkite už $6.00 ver
tės musų žinomos ta
bokos dėl cigarėtų ir
išsirinkit sau dovanų
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 koncertų. 2.
Geriausia Armonika
vokiško išdirbimo su
natom ir nurody
mais. 3. Puikus stalavas nikelinis Laikrodis su muzike, kiekvieną kartą muzikė grajina 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 pagarsintumėt musų firmų 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 tavorą. Kam tavoras nepatiks gali jo nejimti.

DYKAI
Jis tik įsenino' žaltį ir paskui
turėjo gulėti per savaites

DR. RICHTER’IO

Pain-Expellens

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

prašalįs pavojingus susirgimus
jeigu vartosi su laiku pagal nu
rodymų, ant dėžutės; 25c. ir 50c.
už bonką. Žiūrėk ant Inkaro
ir vardo ant dėžutės.
F «D RICHTER & CO , 218 Paari St.. N«w York.
Richter’io Congo PI 1 lės yra geros nuo
viduriu sukietėjimo. 25c. ir 50c.

Tikras Lietuviškas Agentas.

ANGLISH ASIATIC TOBACCO CO.,
Dept. F.

Formanas Pennsylvanijos gelžkelio taip kalba į sergančiuosius:
Pirm dešimts metų gavau "upturą 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.

115 7-th Street,

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
O. Bartašių. Jis visiems žinomas geras
žmogus, užlaiko du ofisu: vieną Bos
tone, antrą New Yorke.
Parduoda
John W. Bousum, Berwick, Pa.
laivakortes į visas pasaulio dalis ant
foreman Penn. B. B.
drūčiausių ir greičiausių laivų ir už
(Selingsgrove Div.}.
pigiausias kainas. Siunčiame pinigus ir
išmainome ant amerikoniškų. Parūpi
Ateikite arba parašykite reikalauda name gubernskus pašportus iš Konsumi knygos su mano bndu rupturos gy lio. Parsamdome keleiviams kambarius
dėl nakvynėn ir suteikiame kiekvienam
dymo. Atsiųskite markę.
visokias svarbias žinias uždyką.

Dr. Alex. O’Malley

Ofisas: 158 S. Washington st.
Wilkes-Barre, Pa.
Ten, knr galite rašyti Ir kalbėti lie
tuviškai.

GEO. BARTAŠIUS,
Agentas,

W.

211
Broadvaj, So. Bostoa, Mass
558 Broome str., Nev York City.

New York, N. Y.

REKOMENDUOJAME MUSŲ NAUJĄ AUKSINĮ 23
AKMENŲ GELŽKELIO LAIKRODĖLĮ.
Auksiniai, pnnuksnoti ir kitoki sn 23
Akmenimis, parduosime 10,000 vadina
mą “Accuratua” laikrodėlią tiktai ut
$5.75 iėdną. Tie gražus laikrodėliai
puikiai iirėžyti, dnbeltavi lukštai, ga
rai laiką rodanti, labiausiai keliauninką
naudojami, kntie turi daboti laiką, mo
teriški ir vyrliki, gvarantuotl ant 20
metą. Tikrai* gražus lafkrodėlial, ne
gėda bua nei draugams tokį parodyti.
Jeigu nori turėti gerą dziegorėlį, tai
Štai musą pasiūlymai: Męs nusiąsime
, litą laikrodėlį kiekvienam C. O. D. ni
$5.75 ir ekspreso kaėtns dėl peržiūrė
jimo. Jei nepatiks, nemokėsite nei cen
to. Męs rinkliajame vlaką. Auksinis
grandinėlis duodasi dykai su laikrodiią. Adresas:

EX0EL8I0R WAT0H 00., DEPT. 000, OHIOAOO, ILL

Severos Vaistus gali pirkti visur, kur tik yra kokia aptieka arba gyduolių pardavėjas. Persi
tikrink, jog diįoda tau Severos Vaistus, ir neimk kitokių. Paaiškinimai drukuoti lie
tuviškai. Musų gydytojaus patarimai uždyką.

Musu godytojaus patarimai uždyką.

W. F. Severą Co

CEDAR

ŽMOGAUS RŪBAI TURI BŪTI NEMAŽIAU VALOMI KAIP
KAD JO NAMAI.
Mokslas mokina mus vartoti gerus dizinfekcijos vaistus, kad apsaugo
ti namus nuo ligų.
Bet kaip apie panaudojimų “dizinfekcijos” ant musų rūbų kad apsau
goti nuo papročių, kas atneša pragaištį ir nuostolius.
Vienas iš mikrobų musų gyvenime yra išdykumas.
Išdykumas vra didžiausias priešas ambicijos.
Parodyk man laimingų žm ogų, kuris išdykęs — jus negalit!
Išdvkystė užstoja, apsunkina, neprileidžia ir stabdo pasisekimų.
Draugai, tai nėra viliojant i kalba! Yra taip teisinga, kaip šį rytų saulė
užtekėjo rytuose. Kada jus suprasite, kad taupumas yra taip svarbus, kaip
uždirbimas?
Kada jus suprasite, jog kada jus negaunate “Rosentbaled” jus liuosai,
noriai, žinodami ir paikai mėtote taip brangi; daiktų, kr uvinai uždirbtų
— pinigus.
V*

LOUIS ROSENTHAL,
ANT EISBT’S

//

SZVIESIOS

. A. Norkūnas,

Plymouth National

Vienatinis Lietuvis Iždirbejas

BANK.

AKIS,
RAUDONI

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

Kapitolas su perviršiu
$165.000.00.

VEIDAI
yra ženklas sveikumas kū
no. Žmonės, kurie yra ploni
ir išblyškę dėlto, kad negau
na tikrai gero maisto. Jie
reikalauja Ką nors kad at
gaivintų nervus, sustiprintų
kraujo tekėjimą gįslose, o
tas kas—nors yra Stegmaier
Porfcer.

Šitoji Banka prižiuroma
Suvienytųjų Valstijų val
I ‘ KAUOVSTt
j vcnrojo vabco
džios. Moka 3 nuošimčius
, CJlf/A
Man pavestu* dar
nuo sudėtų pinigų. Galima
bu* atlieku artis
susišnekėti lietuviškai.
tiškai.
G. N. Postlethwaite,
N. A. Norkūnas
iždininkas.
Mandagus patarnavimas. 162 PROSPECT ST., LAWRENCE, MASS.

Mahanoy City, Pa.

Šiuomi pranešame visiems,
jog męs atspaudeme išnaujo
Trumpą Katekizmą,
;aigi kurie pirmiau reikaavote, tai dabar galėsite
gauti.
10 centų egzemplioris.
314

Wilkes-Barre, Pa.
.g,",1,.

$190.000.00.

FOTOGRAFISTAS,

Gryno maisto ženklas ant
KAPITOLAS
$375,000,00
kiekvienos bonkutės.
Perviršis ir nepa
490,000,00
STE61AIER BREWIN6 CO. dalyta nauda
Už sudėtus pinigus moka 3-čią

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

Office New Telephone 37.
Residence 1100.

Sudėtu pinigu

=1
Naujas Telefonas 1070—R.
20 E. Market stM Wllkes-Barre, Pa.

“Draugas”
E. MarketI st.
Wilkes-Barre, Pa.

Turi Kapitolo su nuošim
čiais

Geriausias Lietuvys

UNITEB STATES DEPOSITARY

Naujas telefonas 977
Bell telefonas 422

1 Merchants j
i Banking
|
Trust
Company,

Juozas Szukis,

^ahona^
PUBLIC SQUARE

Wilkes-Barre, Pa.

«•*

tl

Stegmaiero
PORTERIS

K************

a
$

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

Lietuviu Advokatas.

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

First National
BANK,

Kurių skaitytojų prenu
PLYMOUTH, PA.
Kas reikalauja
UŽDĖTA 1864.
merata pasibaigusi, tiems
šis numeris bus paskutinis. austinių (krajavų) škaplierių KAPITOLAS $100.000.00.
y. . . .
v , .
i Panos Šv. ir Šv. Traicės, gali gauSlUnCiant pinigus, čekius, pag mus visada. Męs išdirbame PERVIRŠIS
$250.000.00
arba “Money Order”, siųs- ir reikalaujantiems pasiunčiam
Di’džiausia ir saugiausia
porą ant pažiūros.
kitę ant adreso:
Banka mieste.
Mrs. A. Smailienė,
“DRAUGAS”,
2737 E. Pacific St.,
Moka 3 nuošimčius nuo
314 East Market St.,
Philadelphia, Pa.
sudėtų joje pinigų.
Wilkes-Barre, Pa.

Bell Telephone Dickinson 8757

Del daktariškos rodos galima atsišaukti
pus
Ign. Stankų per telefonu ar laišk u ir iŠ kitų šteitų, taipgi Kanados.

. ,iv vwm k/ vuiiilum
0

— Vienatinis tikras daktaras-lietuvis Philadelphijoj —
Jis yra pabaigęs augščiausius ir jau paskutinius daktariškus mokslus. Buvo
miestavu daktaru mieste Indianopolis Mokėsi ir pruktikavojo The Neu> York
Pont Grayuate Medical kiehool and lluepital. Visi jo paliudijimai išstatyti yra
ofise, kur kiekvienas atsilankęs gali juos matyti.
Dabar įrengė savo locną ligonbutį Philadelphijoj ir tame pačiame name
i padirbo pui kią medikaliikiįklinikų su laboratorija, elektriškas mašinas ir api tiekę su geriausioms gyduolėms. Čia visi ligoniai atranda teisingą pagelbą, iš- 1
įsigydo ir palieka sveiki. Štai ką liudija patys ligoniai:
„Nuo visokių spuogų ir išbėrimų, ant veido ir kaklo ir viso kilno, taipogi i
nuo kitu odos ir kraujo ligiį, nova geresnio daktaro, kaip Dr. I. Stankus.
laug daktarų atlankiau, bet nei vienas negalėjo išgydyti.” Taip kalba Jos.
ivilpa, 1011 Carlton St., Philadelphia, Pa.
„Šiuomi viešai išreiškiu sa,— GARBUS DAKTARE: neiš-

Ž

vo širdingą padėką Dr. Stan'g ' ""' E
kui už išgydymą nervų ligų
ir sugrąžinimą vyriškumo,
kuriu kiti daktarui atsisakė ,-X
išgydyti. I r visiems su slaptomis ligomis patariu kroip- Mfįlt!įrlįP'Ą\ h W>‘

K

randu žodžiu padėkavojimu
Tamistai už išgydymą skau
dėjimo šonuoso ir po širdies
gėlimo strėnų tr skausmingų mėnesinių, kurių kiti vis* daktarai neapsiėmė gydy

tis pas dr. Ig. Stankų, o ne- '}™W» TV ) ,< ti. Bet Tamistos operacija
pasigailėsite savo žygio.
' "i- "‘utįį'j.p
kaip ranka atėmė kentėjimą
A. Zmudzen, Salem, Mass
'
nuo manęs. Ela Mažinacky
57 Pingree St. Dr- *£• Stankus.
1325 S. FrontSt., 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 da tik pusę liekarstusunadojau 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.”

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, užkietėji
mą ir nedirbimą vidurių, išbėrimą, niežėjimą ir augimą ant veido ir kūno vi
sokių spuogų, dedervinių ir slinkimą plauku,galvos skaudėmą, širdies, inks
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
skausmingų ir nelegulerišk mėnesinių tekėjimą ir gumbo. Išgydau su opecija rupturą, apemlesitis, vėžį. skilvye augančius akmenis visokius skadulius,
guzus (tumore), 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. Taipgi daro operacijas ant nosies, akių ir
gerklės.

Dr Imta Stankus, M D.

1220 So. Broad Street,
Philadelphia, Pa.

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

IThe BENEFICIAL SAVINGS FUND SOCIETY

ALBERT G. GROBLEWSKI,

1200 ir 1202 CHESTNUT STREET,
PHILADELPHIA, PA.

Savininkas ir Fabrikantas Geriausių
“LIETUVIŠKŲ-LENKIŠKŲ VAISTŲ.”

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, Prezidento*.

ANDRIUS J. KEEGAN, Vice-prezidenta*.

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

ra,i«

ga

ALFRED J. MURPHY, Sekretorių* ir Kasininką*.
ANTANAS HURST, E»q., Patarėja*.

•įjyAiJECZ/ų/jf

MĖŠLUNGIO

SKAUSMO KRU
TINĖJĘ NUO
PATRŪKIMO

AZMA ARBA

Union

ticket agency.

Seniausia Lietuviška Banka Scrantone
ir Visoje Aplinkinėje.
Agentūra Laivakorčių ant Geriausių
Linijų.

Siunčia pinigus kas dien in visas da- į
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.

DUSULIO
ŠTYVUMO

Adolf Blau,

SPRANDO

Urnom Ticket

SKAUDĖJIMO
ŠONUOSE

RANKŲ IR

KOJŲ.

IŠĘJO IŠ SPAUDOS DAILUS SCENIŠKI

VAIZDELIAI VARDU

M

Degtine” ir „Ktariute.“
KAINUOJA PO 10 CENTU.

Galima gauti.

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

„Draugo’ Spaustuvėje.

Ypatingos Gyduolės.
Jeigu sergate užsisėnėjusiomis ligomis nuo kurių negali pagel
bėt nė daktarai nė ligonbučiai, arba paslaptingomis ligoms, apra
šykit man savo nesveikumą gerai ir aiškiai (be užslėpimo) nes
čion eina ne tik apie tavo sveikatą, bet labai tankiai, ir apie tavo
gyvastį (Atsiminkit, jog kiekvienas garbingas daktaras užlaiko pa
slaptį kaip ant išpažinties). Užtai nesigėdyk ir nebijok, rašyk tei
sybę, o mielai suteiksiu rodą ir prisiųsiu geras gyduoles pagal tavo
ligą su nurodymu kaip reikia jas vartoti, už prekę labai mažą. Rei
kia rašyt laiškus stačiai pas mane pridedant visados 2c. markę ant
atsakymo, nes kitaip negausit atsakymo. — Teipgi męs reikalauja
me gerų agentų kiekviename dideliame mieste ir jų aplinkinėse.
Agentai nuo Lietuviškai-Lenkiškų gyduolių gali uždirbti nuo 50
dol. iki 150 dol. ant mėnesio. Uždarbį duodame kuogeriausią. Taigi
rašykite* reikalaudami agentūros. Kiekvienas lietuviškas štornikas
teipgi privalėtų užlaikyti visada musų puikias Lietuviškas gyduoles
savo štoruose ant pardavimo, kad musų tautiečiai reikalaudami ga
lėtų pas kiekvieną nusipirkti ir nereikalautų išduoti pinigus dova
na kokiems nors apgavikams tose aplinkėse. fitornykai, rašykite
pareikalaudami gyduolių, nes geras uždarbys ir parduokite musų
tyras Lietuviškas gyduoles, kuriąs męs gvarantuojame.
Rašykite
po antrašu:

Lietuviškųjų Sv. Kazimero

Seserų Seminarija
CHICAGOJE.
Lietuviškosios Sesers priima pas save mer
gaitės mokinimui ir išauklėjimui. Seminarijo
je prie reguleriškojo mokslo, arba ir atsky
rium, yra mokinama, muzika, paišymas, siuvi
nėjimas ir taip toliau.
Reikale meldžiama kreipties prie Motinos
Perdėtinės šiuo antrašu:

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

Vysai Dykai Del Viru

Honover Brewing Co.

Gortntina* TatuiHa: I arai Tamisto* pritart irimą, aš noriečjan
jog Tamiataprislestnmei man vynai dykai »4n» jonu knygadai vyra.
Varda*.

Adreass:................................................... Rt'lta*.
i J'-'

iiliaUM

i“Draugas”^
vra smagiausias laikraštis pasiskaitymui.

PIRI TE LABAI NAUDINGAS

NYGUTES

PO VARDU

„Naminis Vaiku
Auklėjimas“
IR

-NAUJA KNYGA-

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

REV. S. PAUTIENIUS.
Mahamoy City, Pa.

“Katekizmas Apie
Alkoholiu.”
Kainuoja po 12c. su persiuntimu. Pelnas eis insteigimui našlaičiu prieglaudos. Galima gauti pas

Kun. A. Staniukyną,
4557 So. WoodSt.,
CHICAGO, ILL.

^-/ Grynas

i

I

Elius, Alus ir porteris.

TIKRAS LENK1SZKAS LAGER
Atkreipkite savo atidų in produktą, Jūsų tautiečio iš
dirbamą. Sandėliai Buttonwood, Wilkes-Barre ir
Nauticoke, o bravoras Danvillėj.

I
n

Emil Malinauskas, Manageris ir Prezidentas
Abu telefonai.

IVilties-Barre
Deposit & Savings

BANK,
71 PUBLIC SQUARE,
WILKESBARRE, PA.

“DRAUGO”
------------------------ 1

SECOND WARD HOTEL
Frank Burba Savininkas.

Ta kuvga yra stebuklinga Ir aluata yra tyk dėl vyru.
Knyga ta praataia, suprastais žodžiai a pasaka kaip gal
atgauti vyriikuma, iaigyditi nuo uznuodijima krauja
arbasypili, nubiegima sieklos, patrotitu stypribe, pučkus
ir kitus išmietimus,
negromulavima,
patrotitu
stypribe, pylva, kiapenu, inkstu ir pūsles ligas, rumatitma, gonorrhoea wba triperi, naujai igautaa lygas,
strictura ir vysas vyru lygta, gal būti išgidotras sava
namuse privatiškai, slapi* ir labai pygjai.
Ta, dykai igauta knyga, pasakis jums kodėl jus
kentat ir kaip galėt galutinaj Isigyditi. Knyga ta yra
krautuvė žinios, katrus ture žinoti kožnas vedes arba
nevedes vyras. Ta knyga yra para*«*a par Daktara,
katras atsydave ilgo lajka tyrinejmu tu, specijalisku
lygu. Temvkit, jog ta knyga yra siustą v»-«l dykai,
nžmokam už pačto, ing užpečetita konverta. Nesiusk
nekokiu piningu, tyk parašik sava varda, ir adresą »nt
žemiaus paduotu kuponn, katrų siusk mums šendena.
DYKAJ GAUTOS KNYGAS KUPONAS.
I)R. JOS. LISTER i CO.. L 905 22 Fiftk Anės*. Ckica**:

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

Adresas:

ST. CASIMIR’S SEM1NARY,
6700 Rockulell St.,
Chicago, III.

50,000
KNYGŲ

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

Castuoja $2.15 persi untmui.

Mother Superior,
||

FABIOLE,
garsi kardinolo Wisemano apysaka.
Vertė VYTAUTAS.

&

Geriausi Importuoti ir naminiai
Vynai, Likieriai, Alus, Cigarai ir
t.t.
454—466 MAIN ST.

Pirmos klesos karietos
ir arkliai parsamdymui ir
grabinio ofisas prie Russell
gatvės

Kapitolas
Perviršis
Depozitai

$150.000
$450.000
$2.625.000

I------------------------

SPAUSTUVE

Moka 3-či% nuošimtį nuo sudėtų
Joje pinigų.
Banka atdara kasdien nuo 9 ry
to iki 3 popietu. subatomis nuo
9—12 vidurdienyje ir nuo 7 vai.
vakare iki 8.
Galima susikalbėti lenkiškai ir
lietuviškai.

NAUJAUSIA, DIDŽIAUSIA IR GE
RIAUSIA GREITAI ATLIEKA

ĮVAIRIŲ ĮVAIRIAUSIUS DARBUS

Edvvarsdsville. pa.
Nauja* telefoną* 8041.
Bell telefoną* 9294-R.

Pasinaudokite!

Turime atspaudę šv . Ro
g žančiaus tajemnyčias. Pen
HEIGHTS DEPOSIT BANK
Jtiolika tajemnyčių kainuo
Kampas E. Market ir Hancock Sts.
ja 10 centų. Kalbantieji re
žančių tepasirupina parsi
W1LKES-BARRE. PA.
traukti tajemnyčias. Adre
Moka 3-čią nuošimtį nuo sudėtų pinigų ir ima pini
suokite:
gus ant sučėdyjimo nuo dolerio ir augščiffu.
“Draugas”
Siunčia pinigus in visas svieto ša
314 E. Market St.,

■>RKWIWXWWI«W WIMMIHHgWHW«'H':><IHR|><WWBI

lis.

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

Wilkes Barre, Pa.

SPAUDINA
PIGIAI
UŽKVIETIMU8 IR KITOKIUS DARBUS

KONSTITUCIJAS, PLAKATUS, TIKIETUS,
RAIDfiS STATOMOS DIDELE-NAUJAUSIOJO PATENTO-MAŠINA “LINOTYPE”
ADRESUOKITE ___

—

“DRAUGAS”
314 E. Market St

Wilke«-Barre, Pa.

V

