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nojau tau, jog prašei manęs.
Ar-gi tat ir tu neturėjai
susimilti ant draugo tavo,
kaip ir aš susimylėjau ant
tavęs.
Lekciją ir
Ir supykęs jo Viešpats,
Evangelija atidavė jį budeliams, kolaik
atiduos jam visą skolą.
Taip ir Tėvas mano dan
giškasis padarys jums, jei
neatleisite žėdnas savo bro
Dvidešimti Pirmoji Nedelia liui iš jūsų širdžių.
po Sekminių.
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Ali Communications and Money Ordess
mušt be addressed to;

15 spalių mėnesio dieną
Patįs pasigailėjimą radę
ir kitiems jį parodykime. sušaukiama Ryme armėnų
Jei neatleisime kitiems ir vyskupų susivažiavimas, va
Dievas mums neatleis. S. dovaujant jų patriarchai. Į
tą susivažiavimą pakviesta
15 vyskupų. Bus svarstomi
tikėjimo, doros ir drausmės
klausimas. Posėdžių kalba
armėniška.

Metai III.

šios valstybės esą pasirengę
Kad kinai su revoliucija
pasidalinti didesnę dalį Eu nedaro juokų valdžia apie
ropos. Austrija pasiėmė
gerai persitikrino. Še
Žinios. Bosnią ir Hercogoviną vien tai
šios provincijos, Hu Peh,
ačių Vokietijos ir Italijos Hunan,
Kiang-Kiange-Si,
parėmimui. Rusija niurnėjo Sze-Chuan, Kwei-Chow ir
KARAS ITALIJOS SU
prieš tai, bet Kaizeris jai Yunan, yra atkirstos nuo
TURKIJA.
pasakė cit, ir ji nutilo, nes bent kokios komunikacijos.
Italija džiaūgiasi narsu Rusija nusimanė negalėsian Tokiu budu Hankow, kur
mu savosios armijos. Nors, ti atsipriešinti. Dabar Itali
Dėlei švenčių sumažini esą, Italijos armija per 15 ja įsibriovė į Afriką, ir jei revoliucija verda visu smar
kumu, yra taipgi nuo pasau
Katalikų vyskupijų revizi mo. Marijos garbintojų kon metų su nieku nesikovė, bet
ten niekas neužstos kelio; ji lio atskirtas, iš kur jokių
jos pasekmė.
gresas, neseniai
įvykęs jauni kareiviai taip narsiai pasiims kiek jai reikia. Po
žinių negalima gauti. Pas
(Oficijalis pranešimas). Przemyslyje, išreiškė nuo su turkais kariauja, kaip to seks Vokietija, kuri ir po kutinė žinia atėjo, kad revo
Padarius reviziją Mogile- monę, kad šventės mažinti kad seni karo veteranai.
šiai dienai nesusitaiko su liucijonieriai suorganizavo
— Efez. VI, 10—17.
DIEVO KANTRYBE.
nėra
reikalo,
jų
nesą
per

Kadangi
Tripolio
užpuoli

vo. Varšuvos, Lucko-ŽitoFraneuzija Moroko reika
— Broliai:
Stip rinkitės
daug. To sumažinimo neno mas turkams nenusisekė, luose. Vokietija laukia tik Raudonojo Kryžiaus drau
miriaus
ir
Vilniaus
katalikų
Viešpatyje ir jo stiprybės Kaip iš vienos pusės Die
rį nei sodiečiai, nei pabrikų tai jie apskelbė italams geros progos. O ta proga giją, prie kurios pasikvietė
vyskupijų
valdybų,
susekta:
galybėje. Apsivilkite Dievo vo gailestingumas mus su
darbininkai. Vokietijos ka nors bent ekonominę karę, įvyksianti nevėliau 1914 me pagelbon Amerikos Episko1)
Vartojimas
oficialiuo

palų misijonorius.
šarvais, idant galėtumite ramina, taip iš kitos pusės
talikai taip-pat nori palikti — Smyrnoje, apie 10,000 tų, gal ir daug greičiau.
se
susinešimuose,
priešingai
Spalinio 16 d. susirinko
stovėti prieš velnio žaban baimė perima, kad nesunau
prie
senųjų
švenčių.
Bavaitalų
kolonistų
atsirado
pa

Dabar, lieka klausimas, tautos atstovai, kurie yra
gus; nes neturime kovos dojus blogai Jo gausių ma įstatymams, lenkų kalbos: rijoi jau popiežius pavelijo
vojuje. Visi italai, dirbantįs ką pasakys ant šios trilypi- kaipo Kinijos parliamento*
2)
ministerijos
įsakymų
ne
prieš kūną ii* kraują, bet lonių.
palikti visas senąsias šven ant geležkelių likosi atleisti nės valstybių sujungtuvės
•nariai, prieš metus suorga
prieš kunigaikščius ir val Viešpats pareikalavo ap pildymas; 3) stengimasi su tes. Austrija taippat rūpi
nuo darbo. Portuose prie taip-gi didelės Europos nizuoto; 22-rą d. spalinio tie
vienyti
bažnyčią
su
lenkys

džias, prieš šio svieto tamsy skaitos nuo savo tarnų ir at
nasi, kad šventės paliktų laivų iškrovimo italai taip valstybės — Anglija, Fran
atstovai turės iš eilės an
bių valdytojus, prieš dvasiš sirado tarpe jųjų vienas kal tės reikalais; 4) slaptųjų po senobei.
gi
neprileidžiami.
Neapolio
lenkų mokyklų steigimas;
euzija ir Rusija? Nėra abe trus posėdžius. Pirmiausia
kąsias piktybes po dangumi.
tas dešimtį tūkstančių ta 5) lenkų tautinių draugijų Vilniaus vyskupijos ku žvejų laivai sukonfiskuoti ir jonės, kad ir ši trilypė su- svarstysią revoliucijos si
Todėl-gi imkite Dievo šar
lentų. Jogei skolos užmokėti
daugybė šeimynų atsiranda jungtuvė, nelauks kol pir tuaciją.
vus, idant galėtumite atsi negalėjo, Viešpats įsakė par steigimas; 6) priverstinas nigų permainos. Kun. J.
rusams katalikams rusų kal Krzyštofik iš Zdzięcolo ir didžiausiame skurde. Bai mosios trįs valstybės užval Apie pusė atstovų, iš 200spirti piktoje dienoje ir vi
duoti tarną, jo pačią, vaikus bos lenkų kalba pakeitimas; kun. A. Valentinavičius iš sesnis likimas laukia italų dys didesnę pusę žemės ka
tų, jau suvažiavo Pekinan.
suose daiktuose stoties to ir viską ką turėjo ir užmo
Anatolijoje.
muolio,
bet
griebsis
taip-gi
7)
noras
užgriebti
mokyk

Sokolėnų
perkelti
vienas
an

Apie 60 atstovų turėjo savo
bulais. Stovėkite tadą apsi kėti skolas. Nelaimingasis
Italijos pramonė jau pra tų pačių įmonių — pasidalin privatinį susirinkimą ap
las;
8)
kunigų
noras
vado

trojo
vieton;
kun.
J.
Sonjuosę ant jūsų strėnų tiesa tanias, puolęs Viešpačiui į
dėjo atjausti Turkijos boi ti už save silpnesnius kraš svarstymui revoliucijos pa
Air apsivilkę teisybės šarvu, kojas, prašė kad palūkėtų vauti visuomenės-politikos gin’as paskirta amatų mo
organizacijomis; 9) naudo kyklon prie draų^įjos “Do- kotą; todėl laukiama darbi- tus, o tokių kraštų da daug dėjimo. Jie išnešė keletą re, ir apsiavę kojas, kaipo pasi
kantriai, kol neišsimokės. jimąsi tikyba politikos “tiks brodčhdfnaja '"'"n
riaušių'.— ;
y par••
• .<—zOTilTeijų; kuriose^rei kabai ja
rėdę ant romybės evangeli
Karalius pasigailėjo ir visą lams; 10) priešinimąsi, prie (Vilniūje) kapelionu; kun.
Turkai
vėl
atnaujino
už

Todėl,
matomai
išsipildys
valdžią paleisti iš kalėjimų
jos, visuose daiktuose imda
skolą atleido. Tarno padėji šingai įstatymams, katalikų J. Eidziatovičius — žemuti puolimus ant italų armijos senai skelbiamas visutinas
nekuriuos politiškus prasi
mi tikėjimo sykdą, per kurį
mas buvo apgailėtinas: ne vedimui rusių (ir atbulai); nės prekybos mokyklos ka stovyklų. Su dideliu narsu Europos karas. Bet kokios kaltėlius, leisti Szechuan
galėtumite užgesinti visas
tekti laisvės, tapti vergu, 11) nepildymas įstatymų pelionu Vilniūje; kun. J. mu dideli pulkai turkų ir to viso gali būt pasekmės — provincijos atstovų susirin
ugningas piktojo vvlas. Ir
matyti išparduotą ir .išblaš
arabų užpuolė ant italų ap labai abejotina.
kimą, taipgi paleisti iš ka
imkite išganymo šalmą ir kytą savo šeimyną, koks vy apie šliubus, 12) susižinoji Poniatovskis — Sloniman
linkinėse
Benghazi
ir
labai
mas,
priešingai
įstatymams,
kapelionu;
kun.
V.
Toločko
lėjimo
provincijos atstovų
dvasios kalaviją (kuris yra
rui ir tėvui skausmas! Savo tiesiai su Rymu; 13) susiži — Volkoviskan kapelionu. smarkiai sumušė italų ar
prezidentą ir jo pagelbininDievo žodis).
nelaimėje jis nemato kito nojimas, priešingai įstaty Dėlei Popiežiaus dekreto miją. Pati Italijos valdžia
KINIJA.
ką ir sugrąžinti jiems visas
kio išėjimo, kaip tik Kara mams, su užsienių brolijų apie švenčių sumažinimą. paduoda kad mažiausia 100
Kinų padėjimas yra ap teises. Toliaus reikalauja
Anuomet Tarė
J e liaus malonėje: puola tad organizacijomis; 14) susiži
italų krito susirėmime su verktinas. Pagal paskučiau ma prašalinti nuo vietos
Vidaus
dalykų
ministerija
mokintiniams jam į kojas, maldauja ir ap nojimas su jėzuitų organiza
žus savo
turkais, bet ištikrų šaltinių
Pana turi daugiau nei norėjo, nes cijomis, kad galėtų jos veik nesutiko prašyti caro leidi sužinota, kad italų užmušta sių telegramų pranešimus, valstybės susinešimų mi
šitą panašumą:
ši yra dangaus karalystė į visa skola jam tampa dova ti Rusijoje; 15) slaptų vie mo įduoti katalikų vysku kur kas daugiau. Tą patvir tenaitinė monarkija kaip nisterio Sheng Hsuan Huai,
žmogų karalių, kurs norėjo nota. Tai Dievo gerumo kil nuolynų dirbtuvių pavidalu pams ir vyskupijų valdyto tina ir greitas Italijos pa ant plauko kabo. Net ir toji kuris esąs iš daugelio atžvil
padaryti atskaitą ąu savo nus paveikslas, tai Jo šir steigimas; 16) slaptųjų bro jams Popiežiaus dekretą siuntimas į Benghazį ketu kariauna, kuri, rodos, būvo gių revoliucijos priežastim.
apie švenčių sumažinimą.
ištikima, pasiųsta sutvarky Spaplinio 18 d. Hankowe
tarnais.
dies gailestingumas link lijų iš užsienių valdomųjų Vyskupams ir vyskupijų rių karo laivų ir ligonbutiti sumišimus, perėjo peštu
O kad ėmė atskaitą dary kiekvieno nusidėjėlio atgai steigimas; 17) netikęs metri
nio laivo Reiną Margerita. kų pusėn. Hankow, apie ku įvyko smarkus mušis tarpe
valdytojams
pranešta,
jog
valdžios armijos ir revoliu
ti, atvedė jam vieną, kurs lą darančio. Jei pamąsty- kų knygų vedimas ir savo
Taip-gi ateina žinios, kad
minimasai
dekretas
drau

rį
jau
esame
šiek
tiek
girdė
eijonierių. Daug gyvasčių
buvo jam kaltas dešimt tum apie didelį skaitlių tų, valia metrikų perdirbinėji
žiaurus krikščionių užpuo
džiama
skelbti
ir
pildyti.
ję,
kenčia
nuo
pavojaus
vie

krito iš abiejų pusių, bet
tūkstančių talentų.
kurie teršia žemę savo nedo mas; 18) taisyklių apie gerlimai įvyko Benghazi’je ir
sulų,
ten,
rodos,
kad
kiek

valdžios
armija likosi apga
Ir kad neturėjo iš ko ati rybėmis, koks nedorybės binį mokestį nepildymas; Kaunas. Kunigų permai Dernoje, bet patvirtinančių
vienas žemės sklypelis jau lėta ir revoliucijonieriai už
duoti, liepė jo ponas par klanas pasirodytų musų 19) netikęs piniginių apv- nos. Liasauskis Juoz. pa žinių nėra.
tūno
po maištininkų letena. griebė ginklus ir amuniciją.
duoti jį, ir pačią jo, ir vai akyse! O betgf Dievas nuo skaitų-knvgų vedimas; 20) skirtas į Dotnavą kam. ViBerlinan iš Konstantino Ir toli gražu, kad Kinai
Sukilėliai taip smarkiai šau
kus, ir vis, ką turėjo, ir at '{daug amžių kantriai kenčia, algos kunigams ne laiku iš tortas Antanas į Palangą al polio ateina žinios, kad Tur
patįs
įstengtų
užvesti
tvar
dė iš kanuolių, kad įstengė
duoti.
laukdamas nusidėjėlių pasi mokėjimas ir 21) savo valia taristų. Kasperavičius An kijos vidurinių reikalų mi
ką.
Tiesa,
admirolas
Sa
kanuolių šūviais beveik nu
O puolęs anas tanias, pra taisymo: “tai Dievo gailes ■parapijonų mokesniais ap- tanas iš Vainuto į Plungę nisterija gavo telegramą
šė jo, tardamas: Turėk kan tingumas, kad nepražuvo dėjimas, į jokias knygas tų kam. Stasiulianis Mateušas nuo karo lauko, kuriame Chen Ling pribuvo su aš skandinti du valdžios kariš
tuonetu kariškų laivų, kad
trybę su manimi, o vis ati me” šaukia Jeremiją prana mokesnių neintraukiant.
iš Plungės į Viveržėnus pranešama, kad aplinkinėje kaip nors apsaugojus nors ku laivu. Buvo susirėmimai
duosiu tau.
šas.
kam. Ivoška Antanas iš Vt- Barkos turkai ir arabai vi atėjūnų gyvenimą, tečiau, su žmonių minioms ir Vo
kietijos marininkų, kur ke
Ir Viešpats pasigailėjęs Viešpats Dievas pareika Rymas. Rymo kongrega veržėnų į Vendziogalą kam. sai sumušė italų kariumenę,
jo
pastangose
vilties
nema
letas kiniečių likosi užmuš
ano tarno, paleido jį, ir sko laus apskaitos ir nuo kiek cija išaiškino, kad popie Venelauskas Vladislovas iš susidedančią iš 8000. Toj’
tyti.
Kas
blogiausia,
tai
tas,
ta. Kas per priežastis, kuri
lą dovanojo jam.
vieno iš mūsų; ar nepasiro- žiaus dekretas apie švenčių Vendžiogalos į Papilę kam. kovoj italai nužudę 800 ka
kad
veik
riša
kariumenė,
privertė vokiškus marininBet anas tarnas išėjęs, ra dysime dideliais skolinin sumažinimą įgija įstato ga Gudauskas Petras, Papilės reivių, kuomet turkai nužu
kuri
neva
yra
Yuan
Skili
kus susiremti, tuo tarpu ne
do vieną iš savo draugų, kais ir męs? Ar, Sakramen lybę tuojau. 14 rugsėjo ap kam., pasiliuosavo nuo vie dę tik 115 kareivių. Bet
Kai
rankose,
daugiau
žiuri
kurs buvo jam kaltas šimtą te Atgailos apturėję senų skelbta dekretas apie pri tos.
apie tos žinios teisingumą į maištininkų pusę, negu žinoma, be abejonės, noras
apginti savo piliečius, bet
skatikų: ir nutvėręs, smaugė skolų atleidimą, neužtrau skaitymą prie šventųjų Ma
labai abejojama.
Ispanija.
Anot
paskuklauso
savo
vado.
O
čia
jį, tardamas: Atiduok, ką kėme vėl naujų1? Matome rijos Guyart ir de Merillac
Kad Italija užpuolė Tri maištininkai kelia triukš dabar atbojama kad kinie
čiausio
surokavimo,
Ispani

čiai neužpultų ant svetim
esi kaltas.
daug prašančių pas Dievą Le Oras. Marija Guyart gy jos žemėje išviso žmonių yra polį padrąsinta Vokietijos
mą:
fortifikuoja
miestą,
taučių abelnai.
O puolęs jo draugas, pra atleidimo ir žadančių pasi veno 1599—1672 metais Ka 18 milijonų, iš kurių skaito ir Austrijos, apie tai šian
kad padarius jį savo bent
Revoliueijonieriams vis
šė jo, tardanfas: Turėk kan taisyti, bet ar jie savo pri nados mieste Kvebeke. Atsi ma 17 milijonų 517 tūkst. dien niekas neabejoja. Laik
nors liglaikinia sostaine.
žymėjo
laukinių
Kanados
labiau
ir labiau sekasi, ka
trybę su manimi, o atiduo žadus išpildo? O jei neišpil
raščių korespondentas, Wi291
katalikas.
Viso
vra
17
Anglija,
Vokietija
ir
Su

dangi jie vis daugiau įgauna
siu tau viską.
do, ar netur drebėti, kad Die gyventojų vaikų mokinimu tūkst. 369 parapijos, 22 lliam B. Hale, paduoda ži
vienytos
Valstijos
jau
pa

spėkų nuo valdžios armijos,
O jis nenorėjo; bet ėjo ir vas savo teisybėje neparei ir mielaširdyste. De Melli- tūkst. 558 bažnyčios ir 7,- nias į dienraščius, kad šis
siuntė
savo
kariškuosius
lai

nes kasdien pulkai kareivių
įkišo jį į kalėjimą, pakol ati kalautų nuo jų atsakymo rac Le Gras gyveno Prane i - 568 koplyčios.
karas vra vedamas trilvpivus,
kad
apginti
savo
kolo

pereina sukilėlių pusėn.
joje 1591—1660 metais, pra
duos skolą.
už visas jų skolas?
nės Europos valstybių su
nistus;
Italija
irgi
ketina
Valdžia netekus spėkų, ne
garsėjo
globa
pavargėlių
ir
O paregėję jo draugai,
Apturėję per išpažintį
Austrija. Šioje viešpatys tartuvės, tik Italijos vardu.
siųsti.
žino nei ko griebties. Berods
kas atsitiko, nuliūdo labai: savo skolų panaikinimą ne- našlaičių. Įsteigė Mielašir- tėje yra susidariusi taip va Kiekviena
valstybė ilgai
da renka kareivius kad ap
ir atėjo, ir pasakė viską savo begrįžkime į jąs, išpildvki- dystės Dukterų draugiją, dinamoji Pijaus Draugija ruošiasi prie svao užbriežtų
Viešpačiui kas buvo atsiti- me prižadus ir pataisykime kuri dabar skaito 35 tūks katalikiškiems raštams pla tikslų. Tą daro ir šios trįs,
Šiomis dienomis viso ci ginus nuo revoliueijonierių
gyvenimą.
Atleidęs Jėzus tančius seserų, besidarbuo tinti. Draugija žymiai au viršpaminėtos
k«:
valstybės. vilizuoto pasaulio akįs at bent nors sostapilę Pekiną,
Tuomet pašaukė jį Vieš nusidėjimus sako į kiekvie jančių vaikų prieglaudose, ga. Dabar ji turi 133 tūks Trįs valstybių vardai, bet kreiptos į, ligšiol menką bet matyt ir ant tų mažai
pats jo, ir tarė jam: Nedo ną: “Eik ir daugiau nenusi mokyklose, ligonbučiuose, tančius ir 730 narių su 863 politikos reikaluose jos veir svarbą pasaulio politikoj pasitiki, kadangi pasklido
ras tame, visą skolą dova dėk”!
draugijos skyriais.
kalėjimuose.
kia kaip viena. Sakoma, kad turėjusią valstybę, Kiniją. gandas, kad Manelių dinask

9
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Politiškos

tijos visą šeimyną pasiren jos pasiuntimui Kinijon, nuomoti metams už 100— mas, kurion prašoma ateiti nagrinėjo pasienio kareivių
Peterburgas. “Dw. Dye;0Qvisus, kas nori vokiečių kal Simano Staščuko, Dovido cezyalny” rašo, kad atsisa
gus bėgti.
kada tik to pareikalaus ki 120 rubl.
bos mokyties.
Bareto ir Nikitos Sieinieniu- kančio nuo vietos Peterbur KORESPONDENCUt
Ligšiol kinai buvo laiko tos valstybės. Apie 70,000.
“
Saulės
”
mokyklos.
Iš
26
tos bylas dėl prasižengimų, go Akademijos inspekto (s~mi kaipo nenarsųs karžy kareivių prirengta pasiųsti
Cirko butas žiemos laikui
“
Saulės
”
mokyklų,
kuriose
M
padalytų tarnystėje Išklau riaus kun. d-ro Matulevi
giai. Dabar, kada jie veda į Ilankou ą jeigu tik bus tam
ketinama taip perdirbti, kad sinėjęs badytojus, teismas,
buvo
mokinama
1909
ir
1910
čiaus vieton paduota patvir
tarpusavį karą, pasaulis reikalas. Iš laivyno depar
galima būtų vaidinimų va
m.,
šiemet
penkios
užsiden

kaip praneša “Kur. Wil.” tinti kun. d-ras Bučys.
BOSTON, MASS.
įgijo apie kinus kitokią nuo tamento pasiųsta Hankokarai rengti.
gė:
G
adomuose,
Pakeliuose,
pasmerkė Staščuką 3 su
monę. Pasirodo pas kinus \van šarvuočiai Shikinarai,
“Viltis” Kolumbo
paminėjimui
Bajoruose,
Nemakščiuose
ir
Akušėrių kursai. Kvoti puse metams areštantų ronepaprasta drąsa ir karžy- Makitamo ir Phihaya.
Kupiškis. Kupiškio ar- Bostone buvo surengta, 12
Kad Japonija rengiasi Pelkanuose; o dar 12 irgi už mai įstojančioms akušerių tosna už tai, kad perleido
giškumas.
Jie kaujasi su
sidengė užtai, kad tose vie kursuosna prie šv. Jokūbo per sieną kontrabandą; Be batnamyj teko man nakvoti šio mėnesio dieną, didelė pa
visus įtempimu kol kuri pu tarpininkauti, tas nestebė
tose liaudies mokyklos atsi ligonbučio jau buvo. Priim retą už pasišalinimą iš sar ir juo pasigėrėti. Lova butų roda. Giedra išpuolė kuo
sė būna-visai priversta pa tina, bet kad ji tą darys ne
rado. Tos vietos, kur užsi ta 34 mokinės. Mokslas pra gybos ir iždo turto eikvoji truputį pertrumpa, bet su gražiausia. Jau nuo dešim
siduoti. Revoliucijonieriai, uždyką, tai kiekvienam
tos lyto valandos pradėjo
dengė mokyklos, šitaip vadi sidėjo rugsėjo 20 d.
mą vieniems metams bau laiku gal ir tas nepatogu rinkties žmonių pulkai, ku
kur tik išeina pergalėtojais, aišku.
nasi: Vadokliai, Adakava,
džiamųjų batalijonan; tą- mas išnyks. Koks tai skirtu rie užaugo ligi 50 tūkstan
rodo savo didelį prielanku
Redaktorių bylos.
Vil patį Beretą ir Siemeniutą, mas apsibūti tarp savųjų,
Pikeliai, Papilis, Judroniai,
mą svetimtaučiams. Tai
Darbėnai, Šabiškis, Kalva niaus apygardos teisme kaltinamuosius už apgavi kur švaru, ar žydo dvokian čių kariaunai giltose einan
vienok tas greičiau priguli
čių žmonių. Dalyvavo viso
rija, Kamajai, Vabalninkai rugsėjo 27 d. bus nagrinėja mus, išteisino.
čioj alinėj.
vien revoliucijos vadovą
kių tautų žmonės, net juodma byla V. Baranovskio,
Anusiškis ir Manskainiai.
prakilnumui, kurie visur
Rietavas, Res. ap. Palan Kupreliškis. Musų apy veidžiai ir kyniečiai. Benų
buv. “Kur. Litewski” re
stengiasi įgyti svetimtaučiu
Sukaktuvės.
Palangos daktoriaus, kaltinamojo 3 ir goje, vasaros laiku, dvi poni linkėje pradėjo vogti ar (muzikų) buvo 107. Penkių
užuojautą; gi pas visus ki
progimnazija spalių 18 d. 4 p. 1034 str. įst. apie pabau —lenkė, p. Naklickienė ir klius. Žmonės nusigandę. adynų reikėjo lyg gatvėmis
nus, abelnai imant, svetim
Vilnius. Padėka. Vilniaus ketina švęsti savo gyvavimo das už išspauzdinimą pernai lietuvaitė p-lė Knabikaitė, Čia metai nekokie, čia va perėjo toji minia žmonių.
taučių neapykanta tebėra
25 metų sukaktuves. Gim metų 179-yja straipsnio giliau atjauzdamos Rieta- gia. Tamsuoliai bėga pas Ėjo draugijų draugijos, vi
didelė ir, vėliau ar anksčiau, gubernatorius buvo išsiun nazijos įkūrėjų šeimyna,
prasimanydami sos su savo vėliavomis ir
vos padegėlių vargingą pa spėjikus,
“Baisus debesys ”laukiama svetimtaučių už tęs vidaus reikalų ministe grovai Tiškevičiai, kiek gir
Rugsėjo 28 d. tame pat dėjimą, ėmė rinkti iš Palan kalbas ant nekaltų žmonių. ženklais. Gražu buvo žiūrė
riui šitokią telegramą: —
puolimo.
dėti, jau paaukojo tam tik teisme bus nagrinėjama bv gos gyventojų aukas ir su Žadeikių sodžiuje labai dve ti į tokią daugybę katalikiš
Vėliausios žinios prane “Rugpiučio 30 d. Daugėliš slui nemažą pinigų sumą.
la “Siev. Zap. Golos” re rinko išviso 159 rub. 4 kap. šia kiaulės, kitam ūkininkui kų draugijų. Todėl žiūrėtojų
ša, kad valdžios armija ir kiu ir Lingmenų valsčiai, Tebesantis gi dabar prie
daktoriaus M. Šato, kaltina ir šį tą iš drapanų. Taip jų maž-kas beliko. Tamsus buvo begalės. Laikraščiai
vėl likosi visai sumušta. Ke Švenčionų pavieto, man ten progimnazijos mokytojai ir
mojo 2 d. 1024 str. už išspauz grovas Feliksas Tiškevičius žmoneliai klausias patari apskaito, buk žiūrėtojų buvę
letas kariškų laivų paskan besant, pašventė su pravo gi darbuojasi, kad tos su
dinimą pernai metų 1461 paaukojo 50 rub., griovas mo ir elgetos, ir šiokio ir to į tris šimtus tūkstančių.
dinta arba pateko sukilėlių slavų tikybos apiegomis ca kaktuvės pasisektų kuoišNo. nepaprastojo Suomų Aleksandras Tiškevičius 30 kio, tik nesusipranta pa Pilna buvo žmonių šaligat
rankosna; sukilėlių armija, ro Aleksandro Antrojo sto- kilmingiausia švęsti. Tarp
klausyti tikrų gydytojų. Sa viuose, taippat languose ir
seimo praenšimo Suomijos rub.
susidedanti iš 15,000, su- vvlą, kurią suruošė ties pat kito ko rašoma yra tos pro
vo nelaimei nevisi dvesli- ant balkonų. Kiti buvo suli
general-gubematoriui.
valsčiumi.
Gyventojai
čia
konfiskavo trukius, gabe
Kruonįs, ' Trakų apskr. nas užkasa žemėse, iš to pę ant stogų, dar kiti į me
gimnazijos istorija. Kadan
nančius valdžios kareiviams beveik visi lietuviai ir kata gi mokinių skaičius kas met
Redaktoriaus byla. Rug Šiomis dienomis valsčiaus toks ir užsikrėtimas.
džius. Keliose vietose buvo
amuniciją; jie užvaldė kal likai suplaukė miniomis i iš žymiai auga, kįla irgi klau sėjo 29 d. Vilniaus apygar sueiga rinko narį į žemės
“Vien.” pastatytos tam tikros panus Kwang Shui, tokiu bu kilmę, kurioje dalyvavo ir simas, bene butų naudingiau dos teisme bus nagrinėjama tvarkomąją komisiją.
Iš
grindos augštiems žiūrėto
du sukilėliai perkirto tru apielinkės kunigai-lietuviai šitą progimnaziją pavertus į byla žydų laikraščio ‘Greed rinkta Užgirėlio kaimo ūki Kupiškis (Ukmer. pav.) jams, kaip štai, arcivvskukių bėgiojimą tarpe Han- ir matomas buvo didelis pa- aštuonių klesų gimnaziją.
Haazman” redaktoriaus F. ninką V. Tamošiūną. Sako, Rugsėjo 8 d. Kupiškiečiai pui su savo svita, guberna
trijotizmo
pakilimas.
Vals

kow ir Pekino, kuriuo val
Margolino kaltinamojo iš- kad be magaiyčių neapsiė maneme turėti paskaitas. toriui ir mįesto majorui su
tiečiai,
kurių
dauguma
vien

Lenkų
protestas.
“
Kurdžia turi gabenti savo ka
spauzdininie “Suomijos sei ję, ir joms buvę išleista net V. D. Pr. Kuzma butų skai savo valdininkais. Parodoje
sėdžiai.
meldė
mane
išreikš

jer
Wil.
”
?Įo.
89
spauzdina
reivius į sukilimo vietas.
mo pranešimo” dėlei liepos 12 rublių. Be to dar kalbėta tęs apie Durną ir jos darbus. dalyvavo ir lietuviai. Marti jų dėkingumo jausmus ca ilgą, ilgą Šventiem; parapi
Kinai seka japonų keliais
17 d. 1910 m. įstatymo, įduo apie dviklesės mokyklos Taisėmės, laukėme. Prisi- šavo šv. Kazimiero R. K.
ro išliuosuotojo atminčiai ir jos lenkų protestą, prieš
ir žymiai žengia pirmyn, gi
tojo Suomijos general gu įsteigimą, bet niekas nė bal kvietėm žmonių, prirengėm draugija, grojo D. L. K. Ge
nužemintus ištikimybės jaus vartojimą vien lietuvių kal
japųnai jiems visame simpa
bernatoriui. Margolinas kal so neištarė, kad joje reika vietą.
dimino lietuviškas benas.
mus ir karšto prisirišimo bos pamaldoms savo parapi
Atvažiavo
ir
atstovas.
Bet
tizuoja, bet kažin, ar Japo
tinama 2 d. 1024 str. įst. apie lingas būtų lietuvis moky
Tvarka buvo pusėtina. Pas
savo carui, caro-išliuosuoto jos bažnyčioje. Kaltinami
nijai išeis ant naudos kinų
bausm.
tojas. Argi jau ir čia reikėjo šit tą pačią dieną apie 12 kui lietuvuis ėjo lenkai. Bet
jo aliukui, kurs savo prano ten už vis yra kun. Močulsvai. bent už 3 valandų prieš jų pasirodymas šiuo žygiu
sustiprėjimas.
kėjo pėdomis sekdamas da kis ir Cijunaitis. . . už lietu Naujas cirkuliaras. Vidu magaryčių ?
prasidėsiant paskaitoms ga buvo labai menkas. Ėjo pla
bar jų gerove rūpinasi ir vių kalbos užstojimą.. .
rinių reikalų ministerija įMaišogala, Viln. gub. Rug vome iš policijos žinią, kad čiai palaida žmonių kuopelė,
suteikia valstiečiams šių Kaip matome, vėl trau teikė įsakymą katalikų vys sėjo 16 d. Vilniaus akcyzės
MEKSIKO.
jie turį telegramą iš guber be jokios tvarkos. Muzikos
dienų žemės sutvarkymo su kiama kovos verpetan, vėl kupijų valdytojams, kad jie valdybos kontrolieris sura
natoriaus, — uždraudžia jie neturėjo visai. Taip ne
Naujai išrinktas šios res manymus”.
gali išvažiuoti vien 1 gavus do Purviškių ir Gelažių so skaityti lietuvių kalba. Tai
žengiama
prie
tardymo,
vėl
tikusiai pasirodyt, tai velyg
publikos prezidentu Fran Ministerių
pirmininkui naudojamosi žmonių tam leidimą iš ministerijos. Be džiuose slaptai degtinę va gi viską prisirengę turėjome
nesirodyt visai.
cisco I. Madero viešai ap Kokovcevui išreiškus visą
sumu, tų žmonių, kurie da to išaiškino dar ta pati mi rant. Degtinė varoma iš po pranešti, kad paskaitos ati Neesmi šalininku parodų
garsino, dėlko buvusis pre šitą carui teikėsi caras leisti
neišmoko Dievo nuo kunigo, nisterija, jog vyskupijos litūros.
dėtos nežinia kokiam laikui. abelnai, nepagiriu išmetimo
zidentas generolas Diaz vi išreikšti padėką visiems
valdytojai neturi teisės satautos
nuo
bažnyčios
atskir

sados rinkimuose . Įąimėdg,Farmaceutams žinotina. Marijampolės
anmtusieais jam tuos širdin ti... ir priė kdfių'točtėl' dar varankiškfir skirti ' katalikų
Parodoj tūkstančių dolerių tuščiai
vo. Piliečių balsai esą skai gus žodžius.
Vidaus dalykų ministerija per 4 dienas perėjo per 15,- garbei, kaip štai padarė len
visokioms įtekmėms duris tikybos mokytojus, nes jie
tomi su balsu, taip kad kiek
turi būti renkami mokyklų išaiškino, kad įsteigti ap- 000 žmonių. Geriausi sky kai Bostone pernai per Žal
atviros
tebestovi
.
.
.
Žinios atitaisymas. KaiTe
vienas gali girdėti kas už ką
valdybos ir užtvirtinami tieka galima ir be kitų aptie- riai, tai arklių ir naminės girio apvaikščiojimą.
balsavo. Jokio slapto balsa kurie Peterburgo laikraš Javų užderėjimas 1911 m. mokslo apskričio globėjų.
kų savininkų sutikimo, vi pramonijos. Dovanų paskir čiaus esmi nuomonės, jog
atsitikimuose,
vimo nebuvo. Ir dabar, bal čiai, o paskui jų ir mes įdė Vilniaus gubernijoje stoka
daus dalykų ministeriui lei ta vienais pinigais apie 1800 tolygiuose
jome
žinią,
jog
dėl
Stolipino
Laikraščio
konfiskavimas.
suojant ant Madero, vienas
dus.
lietaus pakenkė nemažai ja
rb. Arklių buvo bene 220 kuomet eina visų tautų žmo
Konfiskuota
“
Kur.
Wil.
”
užmušimo
buvę
Vilniuje
nės ir mums nepriderėtų at
chauferis likosi atstatytas
vams, ypač nukentėjo smė
suviršum, kaikurie buvo
Marcinkonįs,
Trakų
aps.
silikti. Lietuvių nerangu
nuo vietos, kadangi jis bal- kratos ir suėmimas ir jog už lių laukai ir kalnuoti lau No. 82 už perspauzdintą iš
įkainuoti į 1200 rb. Naminės
Per
gerbiamąjį
mūsų
kle

mas, kokį parodė šįmet Bos
savd priešingai savo darbda tikta labai įdomi korespon kai. Nors apskritai imant, “Warsz. Slowo” žinią apie
pramonijos skyrius buvo la
boną
kun.
J.
Stasį
apsilan

tone yra papeiktinas. Tik
viui. Nors pagal Meksikos dencija.
užderėjimas skaitomas vi kareivių sueigą.
bai didelis ir labai įvairus —
kė
mylimas
svečias,
GelsinPasirodo, jog vis tai ne dutiniškas. Žieminiai kvie
ačiū šv. Kazimiero R.-K.
įstatus už tokius darbus vra
Redaktoriaus byla. Rūgs. forso profesorius p. Niemi. nors dėk ėmęs visą tą sky draugijai, kad męs buvome
teisybė.
Buvo
vien
Vilniaus
baudžiama, bet ką tas pagel
čiai sėjami čia labai retai 12 d. Vilniaus teismo rūmai Paviešėjęs iki poros savai rių į geriausią dailės paro
gelžkelio
stotyje
suimtas
bės netekusiam darbo.
kur ir užderėjo neblogai. nagrinėjo bylą pris. adv. J. čių mūsų klebonijoje, išva dą. Paminėtini da—V. Biels parodoje reprezentuoti. Kad
ne toji draugija, lietuvių
“Įlindęs į Diaz’o batus, aš kažikoks pasivadinęs save Rugiai visur apy geri, avi Kliotto, lenkų savaitraščio
kaus pa vii i jonas, Grinių viežiavo
savo
šalin.
Atvažiavo
butų nebuvę visai.
dabar aiškiai matau, dėlko Bencijų Abramovu Viten- žos irgi. Ypač avižos užde “Nowe . Žycie” redakto
nės teatro scenos išrinkti
tuo
tikslu,
kad
arčiau
susi

Bastenis.
Diaz’as niekad nepralaimė bergu, pas kurį buvo rasta rėjo Vilniaus ir Ašmenų pa riaus, kaltinamojo išspauznių prijuosčių uždangalas,
pažinus
su
mūsų
krašto
pa

jo pereituose rinkimuose”, brauningas, sulenkiamasis vietuose, iš dalies ir Šventė- dinime straipsnio “Kon
pročiais. Viešėdamas čia ty puodžiaus Burinsko puodų
— pasakė Francisco I. Ma peilis ir kindžalas. Dabar nų pav. O vietomis ir Vilei gresas Kopenhagoje”, ku rinėjo mūsų kalbą, užraši dirbimas, naminio darbo diBROCKTON, MASS.
dero. Bet ir Maderos padė paaiškėjo: esąs tai policijai kos pav. Apvprastos avižos riame buvo duota tarptauti
nėjo senobines dainas, ku vonai; bet kur čia viską iš
gerai
žinomas
vagis
Goldvajimas labai kritiškas. Dau
buvo Trakų pav. Ten vieto nio socijalistų kongreso apy rias padainavo apylinkės skaitysi. Paliksim tai kitam Diena 12 spalių š. m.
gumas buvusių jo ištiki ser, nuteistas 6-iems metams mis iš žemės dešimtinės ga skaita. Kaltinta sulig 129
kaimų
moterėlės-senutės, kartui, kuomet bus tikres Brockton’o padangėse buvo
miausių draugi; jį apleido ir areštantų rotų ir antrą kart vo tik po 30 arba 35 pūdų str. krim. įst. J. Kliottas nu
ateidamos kiekvieną dieną nės žinios apie paskirtas do labai maloni. Saulutei skais
perėjo jo priešininkų pu jau iš kalėjimo pabėgęs. grudų, o apie Disną tik po bausta 200-ais rublių arba klebonijon, mūsų klebono vanas.
čiai bespindint, atsiliko me
sėn. Žinovai tvirtina, kad Pirmą sykį buvo jis pabėgęs 20 pūdų. Miežiai visur buvo 2 mėn. kalėjimo.
“Lietuvos Ūkininkas” už tinė katalikiško svietelio
kun. Stasio paragintos.
Madero nepasiliks preziden iš Pinsko, dabar iš Gardino geri.
Sekmadienį vakare rugsė “Žemės” leidimą, už “Ūki paroda “Kolumbo dienoje”.
Paskyrimas.
Vilniaus
to suole nei dviejų mėne kalėjimo. Dokumentai, ku
jo 4 d., prieš išvažiuosiant ninko Knygyno” sustatymą Tautų mišinyje, dalyvavu
sių. Kita Meksikos revoliu rie buvo prie jo rasti, pasi Scipio dėl Kampo. Nu mokslo apygardos globėjas profesoriui p. Niemi, susi ir ūkio knygų išleidimą ga sių apie 3000 asmenų skaitkritęs palei Lomžą, Scipio prof. Levickis paskirtas Var
cija esanti kaip tik priruoš rodė padirbti jo paties.
dėl Kampo pagrįžo Varša- šuvos mokslo apygardos glo rinko Marcinkonių kaimo vo vieną iš augščiausiųjų do lije, lietuvių šv. Kazimiero
ta. Generolas Reyes busiąs
Lietuvių Susišelpimo Drmergaitės, kurios dalyvauja vanų — Garbingąjį Atsišau draugiją užėmė gana žymią
sekantis revoliucijos vedė ja. Rugsėjų 14 d. buvo Lietu von ir atgabeno čia savo ap bėju.
vietą. Skaitliumi neperdibažnytiniame chore, ir pa kimą.
jas, kuris turi didelę įtekmę vių Susišelpimo Dr-jos val laužytą aeroplaną. Pataisęs
Cipėnai, Panev. apskr. Šie darius repeticiją vargoni Paroda pilnai yra pasise džiausia, nes nekiek vir
pas Meksikos kariumenę. dybos posėdis. Išrinkta nau jį, ketina* vėl iš naujo pra metai nuo rugsėjo 1 d. Čipė- ninko būste, išėjo šilelin,
kusi ir, reikia tikėtis, pada šaus 200 ypatų, bet savo iš
Jį remia ir buvusis Maderos jas lietuvių dviklesės mo dėti savo kelionę į Peter nų mokyklon paskirtas an čia-pat prie bažnytkiemio
rys žymę bent Suvalkų gu vaizda atkreipė visų atidą.
vedamoj revoliucijoj pirma kyklos komitetas, į kurį pa burgą.
truoju mokytoju rusas, išda esančian, kur gražiai pažai bernijos lietuvių gyvenime. Nes tai beveik vieni jauni
ranka Dr. Gomez. Jungtinių teko mokytojai Žemaitis ir Katalikų šventės. Popie vęs egzaminus prie Biržių dė, pašoko tautiškus šokius:
Parodą surengė trįs Ma kaičiai, vyras į vyrą, gra
Valsčių piniguočiai pasiūli Kairukštis ir “Vilties” re žiaus įsakymą: “De diebus keturių klesų mokyklos ir “Katinėlį”,
augaloti,
kvietkas
“Aguonėlę”, rijampolės lietuvių draugi žus,
ję gen. Reves’ui už revoliu daktorius Smetona. Mokyk fėstis” rusų valdžia nepa gavęs mokytojo liudijimą. “Audėjėlę”, “Pakulninį”
jos — “Marijampolės Ūki Brockton’o lietuvių, gražiai
cijos sukėlimą didelę sumą loje yra dabar apie 60 mo tvirtino. Tečiau tas nekliu Algą mokės jam vyriausy ir antgalo padainavę “Palik
ninkų Draugovė”, “Žagrė”, apsidabinę, patogioje .tvar
pinigų, bet Reyes nepriė- kinių ir 2 mokytoju. Nutar do bažnyčios valdžiai šiek- bė.
sau sveika tėvyne mano” ir “Žiburys”. Reikia pripa koje beeinantis — nebega
męs.
ta prie Susišelpimo Dr-jos tiek sumažinit šventes, kaip
žinti, kad veikliausie Paro lėjo neatsižymėti. Kur pa
Šiaulėnai, Šiaulių ap. išsiskirstė.
Madero esąs kaip tik ant įsteigti vartotojų sankrovą. pavyzdin bažnyčios globėjo
Profesorius, p. Niemi, dos Komiteto nariai buvo iš sirodė, atkreipė svetimtau
Rugpiūčio 29 d. MontvilišDiazo kėdės.
dieną,
atlaidus
ir
t.t.
Su tuo sumanymu galima
Ūkininkų čių malonią akį.
kių sodžiuje mirė a. a. Juo drauge su klebonu sėdėda Marijampolės
“
Šalt.
pasveikinti Susišelpimo DrIš lietuviškų draugijų da
zas Dovidaitis, 55 m. am mi čia-pat prie žaidžiančio- Draugovės.
ją, ypač, kad sankrovos su Vilnius. Naujas klubas.
lyvavo tik vien Kazimierinė.
žiaus. Mirė savaitę tik sir sios jaunuomenės, gėrėjosi
JAPONIJA.
Kamajai
(Zarasų
pav.).
manymo sudarymas paves
Nors jaunutė savo veiklumą
Rūgs. 20 d. atidengta “Bie- gęs plaučių uždegimu. Ve ir atydžiai žiūrėjo, kaip pui
Čia buvo stengiamasi su jau daugelyje atsitikimų
Kad Japonijos valdžia lau tas be adv. J. Vileišio dar lorusų klubas”.
lionis buvo šviesus žmogus, kiai ir vikriai siūlai su skie
rengti lietuviškas vakaras. aiškiai parodė. Kitos drau
kia Kinijoj didelės suirutės, kun. P. Kemešiui, kurs, jau
rašinėdavo ir laikraščiuosna tu greitumu žaibo lakiojo
Dainuojant gi “Palik sau Leidimas jau buvo gautas. gijos, nors senesnės, viena
į kurią bus įtrauktos visu pa atsižymėjęs praktiškumu ir Vokiečių kalbos lekcijos. iš savo krašto žineles.
sveika tėvyne mano” prie Bet isprauninkas apžiūrėjęs jų Rokinė turtingesnė ir
šaulio didesės valstybės, bu apsukrumu šiame reikale Rugsėjo 22 d. (ketvirtadie
vo susekta, kada Japonijos Be to tame pasėdyje nutar nį) 8 vai. vak. “Rūtos“ būs Tauragė, Res. ap. Laiki tykaus ir ramaus vakaro, butą neleido, mat, stogas bu skaitlingesnė, bet visuome
nės darbe lig sustingę, ne
karo ministerija gatavai su ta vieną pataisytą kambarė te bus norinčiųjų vokiečių nas karo teismas Tauragėje aidas sklydo šilelin ir bai vo šiaudinis.
“Liet. Uk.” noriai dalyvauja, arba visai
rengė didelę dalį savo armi- lį Pranciškonų mūruose iš- kalbos mokyties susirinki- per ]>osėdį rugsėjo 12 d. gėsi kaž kur tolumoje.
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nedalyvauja. Turi vieną sa
vo žymią dalį, — tarp savęs
pešties, savo narius skriaus
ti, ir nepatinkančius sau
pravardžiuoti. Labai, labai
gaila, kad tokius usninius
kelius sau aprenka. Bet at
minti reikia, kad tos drau
gijos beesti po įtekme žmo
nių, kurie vėliavą su šven
tųjų paveikslais bijo svietui
parodyti, — grūda ją į kam
pą, o vardą Dievo meiliai su
maža ja “d” rašo, — tad neįstabu, kad skęsta asmeniškumų pragare.
Vieni Kazimieriniai išgel
bėjo vardą Brockton’o lie
tuvių katalikų iš paniekos.
O tas dar patogiau, kad iš
gelbėjo dar su viršūne, ap
turėję už puikią savo išvaiz
dą antro skyriaus dovaną už
$25.00 gražią mahoninę kė
dę. Galima ištarti širdingą
“ačiū” Kazimieriečiams.
Pilna pamokinimo yra do
vana iš parodos Kolumbo
dienos Brockton’e, apturėta
anglės mergaitės 14 m. Kotrinos Florinos Beaton’aitės. Ji apturėjo dovaną auk
su $10.00, ir pirmą vietą ve
žime laike parodos už para
šymą kompozicijos apie Ko
lumbą. Prieš parodą buvo
paskirta konkursinė tema
dėl vaikų žemesniųjų mo
kyklų parašyti trumpai apie
Kolumbą. Keturiems vai
kams, labiausiai atsižymė
jusiems, tapo paskirtos do
vanos. Stojo į konkursą 200
vaikų ir Brocktono ir apie
linkės ir parapijinių ir vals
tybinių mokyklų.
Seserų
auklėtinė, 9 skyriaus moki
nė šv. Patriko par. mokyk.,
K. F. Beaton gražiausiai
temą išpildė ir apturėjo
pirmą dovaną. Taip išma
ningai parašė, kad beskai
tant trumpą veikalėlį aptu
ri įspūdį rašytojos visai su
brendusios beesąnt, taip
gražiai, — kad su tikra ma
lone skaitosi, ir skaitant
džiaugiesi ir stebiesi. Dabi
na veikalėlį gražios eilutės
pradžioje ir užbaigoje. Ir
čion matosi aiškiai, kad seserįs—vienuolės yra tikroje
prasmėje žodžio geros mo
kytojos, geros auklėtojos, ir
kaip kas mumis kalbėtų
priešais parapijinės seserų
mokyklas, darbas jų augš
tas, prakilnus, naudingas.
Kunvidas.

Brockton’o “Fair’ai”.
Didžiausios New England’e, lyginamos visoje
Amerikoje vien su Chicagos
Fair’ais, atsibūva žėdnais
metais pirmoje savaitėje
spalių mėnesio Brocktono
Fair’ai. Dar pro ausis musų
nepraskambėjo visas jų
triukšmas, tad ir “Draugo”
skaitytojams atbalsį priva
lėtume paduoti. Bet silpnas
ir tolimas aidas, niekuomet
nebegali lyginties su origi
nalu, tad skaitytojas lai
čion neieško visos realybės
“fair’ų. Jei kur Vilniuje,
Kaune, Marijampolėje, Šiau
liuose bei kur kitur Lietu
voje tautiečiai manytų įsteigti pas save panašus
“fair’us”, ir ieškotų Brockton’e pavyzdžio, būtinai vi
sus detalius rastų čion apra
šytus. Nebūtų praleista nie
ko. Tad pirmoje vietoje ap
rašytume eksponatus rankų
darbo, visokio gražumo mer
gelių mezginių ir siuvinių,
ypatingai numylėtas kedems paduškaites, — šalia
to produktus naminės ūkės:
vaisius sodų ir daržovių,
nors tas su mergelių triusu
Amerikoje nieko bendro ne
turi. O štukių matyti buvo
gražių, ana, kaip obuolių ir
gružių po kelis svarus sva
rumo (garbė Stoughtoniškių

sodų). Beje, reikėtų aprašy
ti pirmiaus skyrių naminių
paukščių: ančių, žąsų, vištų,
ir balandėlių, taip įvairaus
ir patogaus gražumo, kaip
tik ant parodos, nes apie ši
tuos dalykus Amerikos mer
gelės šiek-tiek daugiaus tu
ri triūso, o jei ne triūso, tai
nors moka gražiai į juos pa
žiūrėti. Toliaus aprašytume
eksponatus, kuriuos vyrai
pristato, taigi visokios veis
lės galvijus, kiaules, avis ir
ožkas. Tas viskas impoinuoja ir akis vylioja. Bet ypa
tingiausiai aprašytume apie
tai, kaip čion mokama svie
tas nubovvti. Tad rastų
skaitytojas aprašymą apie
visokias lenktynes žmonių,
arklių, ypatingai ketvertinių (czworka) prie graikiš
kų dviračių prikabintų, —
šokimas arklių per augštas
barjieras, kur merginos, jei
juos veda jos, nekartą sau
sprandą nusuką. — Rastų —
apie straksėjimą visokios
rųšies ir veislės akrobatų,
visokias jų tampynės, mau
dynes, etc.; — ant galo detališkiausiai butų aprašyta
apie p.p. Beachy ir Atwood’ą, — jų lakūnus ir ma
nevrus padangėse. Bet kad
čionai neduodame lekcijos
tautiečiams iš seno krajaus,
tik rašome Amerikos lietu
viams viską regėjusiams,
visko pritvrusiems, tad kon
statuojame vien faktą apie
Brockton’o Fair’us, ir sakė
me, kad 1911 meto Brockto
no Fair’ai atsibuvo pavyz
dingai. Daugybė žmonių jas
atlankė ir sunešė komitetui
fair’u” trisdešimts kelis
tūkstančius dolerių, kurių
dauguma teko žmonėms —
paukščiams, mikliems estra
dų vaikinams ir mergėlems,
ir savininkams greitų arklių
ir gražių karvių, kiaulių ir
avelių. Kiek pinigų paėmė
visokios rųšies verteiviai už
blizgučius, saldumynus ir
Chicaginės dešrvtės — to
nebegalime išrokuoti. . . .
Kunvidas.
ATHOL, MASS.
30 d. rugsėjo teisėjas Fred
Dunn nubaudė F. J. Ilouse
$100.00 už viliojimą iš žmo
nių pinigų su nelagališkais
žaislais, ir užlaikymą nelegališkų mašinų (slot iriachines), o kitus prasikaltisius prieš tą patį dalyką:
F. Colony, J. Howard, J. T.
Pero, G. Johnson ir H.
Crack, atidėjo iki spal. 7.
Visi buvo areštuoti rūgs. 6.
Valstijos komisorių.
30 d. rūgs. atsiliko lietu
vių salėje šokis, parengtas
šv. Onos Moterių draugijos.
Žmonių buvo pilna svetainė.
Draugija susidedanti iš 26
merginų ir 14 moterių maršavo per svetainę, po to jau
nų mergaičių (tarp 9-13 me
tų) choras, susidedantis iš
Magdelenos
Andriliunaičiutės, Marės Gedaičiutės,
Ant. ir Franciškos Braškikių, Onos ir Cecilijos Neve
da nskničių, Antaninos Gaižiuniiitės ir Amilės Baltrušunaitės, padainavo “Ko
liūdi?”, “Žąsytė” ir “Mv
Countrv”. Nors tai jaunos
choristės, bet, reikia dėkoti
už taip tvirtą drąsą, nes tai
pirmutinės, kurios su lietu
viškomis dainomis musų
miesetlvje pasirodė! Lin
kėtina toliaus neliauti mo
kyties o su laiku galės ir vi
sai geroms dainelėmis ra
minti ir gaivinti musų su
vargusią dvasią!
Tik liūdna, kad musų jau
nuomenė suvis apmirė dva
sioje. Buvo kalbėta apie beną, chorą, o teatras jau porą
sykiu buvo mėgintas, bet ne
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žinia, dėl kokių priežasčių Sąjungos Lietuvių Emigran vyskupą ir tokiu budu ati dalyvavo visų tautų draugi phensoną perleistų į sena
nutylo visi!? Jaunuomenės tams, 30 d. rugsėjo atsibuvo darys savo bažnyčią.
jos, taip kurių buvo ir dvi torius ir kitus jų reikalavi
čia bus daugiau, nekaip ki Kalius su loterija, pietinėj
Rp. lietuvių dr-jos, šv. Kazimie mus išpildytų.
tuose tokiuose miesteliuose, miesto dalyj ’.
Susirinko
ro iš Pittsburgh’o ir Šv. Pe
Didelis gaisras.
o ypač merginų yra skait skaitlingas svečių būrelis,
tro ir Povilo dr-ja iš HoFOREST CITY, PA.
lingai, bet jos tik viena į ki tur būt atjausdami tą svar
mestead, Pa., pirmąją va Chicago, III. Čia sudegė
tą žiuri ir nenori būt nei vie bų užmanymą, kad paduoti P. J. V. Jančaitis rašo dovavo kun. J. Sutkaitis, Schwarzschild & Sulzberger
na pirmutinė visuomenės brolišką ranką atkeliaujan “Draugo” 44-me numeryje antrąją — kun. S. Čepano- mėsos krovimo įstaiga. Gaiš
bei tautos judėjime. Jos tiems savo viengenčiams į apie Forest City lietuvius ir nis.
ro nuostoliai siekia į $100.praleidžia laiką tuščiuose šią laisvės šalį. Labai įstabu jų pasielgimus taip neteisin Puiki tai paroda. Visur 000.
susiėjimuose ir pasikalbėji yra tas, kad Philadelphijos gai, kad negalima gauti kan tik blizgėjo vėliavos su Jė
muose!
lietuviai, visokių nuomonių, trybės. P. Jane išvadina zaus Kristaus paveikslais. Taftas sniego apskrityj.
Butte, Mont. Čia buvo su
Spal. 2 d. Povilas Mulevi susivienijo į vieną krūvą ir mus girtuokliais. Dėlko p. Visų širdįs buvo pripildytos
stojęs prez. Taftas ir laikė
čius, užveizdėtojas “The pradėjo tą svarbų tautišką Jane. apie save nieko nesa meile Išganytojo.
kalbą atviram ore. Jis čia
Lithuanian Store” ir Ado darbą dėl atkeliaujančių sa ko, delko neparašo, kad pats
M. Vitartas.
turėjo užsimauti pirštines,
mas
Budraitis,
dirbęs vo brolių ir sesučių. Balius tarnavo pas žydą smuklėje
nes pribuvus iš Kalifornijos,
“Union Twist Drill Co.”, iš buvo vienas iš didžiausių, ir butų tarnavęs ligi šiai die
kur buvo da gana šilta, čia
važiavo į Valparaiso mo nes žmonių susirinko tiek nai, jeigu ne susidraugavi
STAMFORD, CONN.
pasirodė ir toluba reikalin
kyklą pasimokyti. Pirmuti kiek labai retai Philadel- mas su Ragučiu? Mat p.
Čia darbai eina vidutiniš gą, nes čia jau gerokai pris
nis žadąs mokyties komer phijoj ant balių pasirodo, Jane. sykį drikstelėjo, pa
kai ir uždarbiai neblogi. Iš
nigo.
cijos, antras muzikos ir kito tiktai buvo ta kliūtis, kad tą metė raktą ir negalėjo įeiti i
kitur pribuvusiems nesunku
ko.
Geros pasekmės ge dieną buvo rinkimas miesto smuklę, kol žydas neatsik
gauti darbo.
Roosevelt nesikiš politikon.
riems norams! Vėliname pa viršininkų ir biskį vėlai pra lė ir neįleido į vidų. Ir mote
simokinus vėl pas mus su sidėjo balius, bet ačių visuo rims tenka: jos mat net iš Apie vietinių lietuvių gy Buvęsis prezidentas Theogrįžti!
menės prielankumui, atliko proto einančios iš gėrimo. venimą tuotarpu da nieko doras Rooseveltas, viešai
Ex-Vabaliukas.
gražaus uždarbio, su kuo, Aš esu Forest Citv’je 13 me- neteko patirti, nes nesenai pasigarsino, nesikišiąs į po
čia pribuvau.
litiką sekančiais prezidento
galės daug nuveikti savo ir dar neesu girdėjęs, kad
rinkimais. Nuo šiol kuomaStasys Jerulaitis.
pradėtame darbe. Lioterija kokia moteriškė butų išėjus
žiausia laikysiąs kalbų.
PITTSTON, PA.
buvo su 25 išlošimais: visi iš proto. Užsipuola ir ant
Spalinio 8-10 d. buvo čia tie daigtai buvo paaukoti merginų, kad nemoka apsi
Elgeta paliko $50,000.
keturiasdešimts valandų at Philadelphijos pietinės da eiti, o mat p. Janč. nemoka
San Francisco, Cal. Čia
laidai. Apart vietinių kuni lies lietuvių biznierių, kas šokti, tai atsilygina bent
IŠ
AMERIKOS,
i
mirė
gatvinis elgeta Micheal
gų atvyko dar kun. F. B. Se ką galėjo: pinigais, drapa tuo, kad niekina merginas.
Sullivan, kuris elgetavo per
rafinas iš Chicagos. Sere- nomis, mėsa, gėrymais ir P. Janč., kuomet įkaušta,
33 metus. Prie jo rastos de
dos vakare (11 spal.) baž t.t. Kožnas savo išloštus moka pasijuokti iš tikėjimo
pozito kyngutės parodo kad
nytinėje salėje kun. Serafi daigtus atsiėmė nuo auka ir kunigų — o paskui nieki
3 užmušta, 9 sužeista.
jis turėjo surinkęs ir pasi
nas laikė prakalbą apie blai vusių ypatų. Ačių visuome na ir visus lietuvius.
Boston, Mass. 10 d. spalio, dėjęs bankose $50,000. Iš tų
vybę. Žmonių susirinko ap nei už gerą parėmimą ir ačiū
Čia lietuviai gerai pasilai ant kampo Hanover ir Ba- $5.000 užrašyti seserei.
link 400. Tą vakarą įsirašė į aukavusioms ypatoms, kad ko. Daugumas turi nuosa
ttery gatvių, naujai pasta
$40,000 dovanų.
Pilnųjų Blaivininkų Susi visi dirba išvieno tą puikų vybes. Yra trįs krautuvės,
tytas (tik sienos) ant 6-šių
darbą.
Taippat
butų
labai
vienijimą 85 asmens. Dabar
viena mėsos parduotuvė ir lubų namas, netikėtai vienas
Stockbridge, Mass. Ponas
gražus
daigtas,
kad
ir
kitos
kuopa jau skaito apie 150
kitokie “bizniai”. Taigi lie galas sugriuvo. Ten esantie Choate su savo motere ap
narių. Prieš prakalbą vieti lietuviškos kolionijos prisi tuviai negali būti taip labai
ji darbininkai ir pats kon- vaikščiojo savo auksines ženis choras padainavo keletą dėtų prie to svarbaus tautiš prasigėrę. Ir politikoje lie
traktorius pateko po griuvė nybinio gyvenimo sukaktu
dainelių — Naujalio, Nei ko darbo ir parengtų tokius tuviai gerai pasilaiko. Turi
siais ir sutiko mirtį. Vienas ves, kuriuo tai laiku jie ga
manto, Sosnausko ir Šim lietuviškus vakarus naudai me vieną councilman’ą, vie
vo dovanų $40,000 vertės.
Pagelbinės Sąjungos Lietu ną policmoną, o dabar A. sunkiai sužeista, paimta į li
kaus kompozicijų.
Tikrai auksinės sukaktu
gonbutį, 8 lengviau.
Lai gyvuoja pilnoji blai vių Emigrantams Philadel- Makauskas yra pasidavęs
vės!
phijoj. Nes vieniems Phila ant asesoriaus. Tai-gi mel
vybė !
Už 25c. kalėjiman lig gyvos
delphijos
lietuviams
yra
W. J. Bryan nebus kandi
džiu p. Janč. daugiau neter
Nedėldienį 15 spalinio
galvos.
datu.
Šliupas su Živatkausku sa sunku tą darbą aprėbti, o ir šti musų miestelio lietuvių
St.
Louis,
Mo.
Už
pavogi

at
važiuojantis
iš
Lietuvos
į
gero vardo, nes gali atsidur
kė pamokslus Ruko salėje.
mą 25c., Jim Tumer, neg Kansas City, Mo. Bryanas
Ameriką,
didesnė
dalis
va
ti į teismą.
Liepė neklausyti kunigų, ne
ras, likosi nuteistas kalėji viešai apskelbė, kad jis ne
žiuoja
į
kitus
miestus
ir
ki

rašyti bažnyčių vyskupams,
Forest City Gyventojas. mu lig gyvos galvos. Tumer manąs būti kandidatu į pre
tas
lietuviškas
kolonijas.
Vi

neiti į keturiasdešimts va
jau du kartu atsėdėjo savo zidentus 1912 metų rinki
landų atlaidus ir priporijo siems Amerikos lietuviams
bausmę kalėjime; tai-gi, pa muose. Kaipo to priežasčia,
kitokių nesąmonių. Šliupas išvieno butų labai lengva UNION CITY, CONN.
gal įstatymus, iš trečio kar Bryan stato, kad dabartini::
nuveikti
tą
brangų
pradėtą
papasakojo, kad ir kun.
to ir likosi nuteistas ant 99 prez. Taft’as ir republikonų
Spalio
4-tą
dieną
ir
mus
darbą;
kad
visos
draugijos,
Tumas esąs negeras, nes
metų, arba lig gyvos galvos. insurgentai panaudoję jo
buk ketinąs surinktus “Sau visi klubai ir pavieniai pa aplankė gerdiamieji iš Lie
Kažin, kad Tumer būt pa visą demokratišką platfor
lės” namams pinigus pasi gelbėtų, kas kaip išgali, tada tuvos svečiai kun. K. Olšau
vogęs $25,000, ar būt gavęs mą.
skas
ir
kun.
J.
Tumas.
Su
neduotumėm
vargti
savo
likti sau. Laisvamaniai ir
tokią pat bausmę. Labai abe
Švieži piragaičiai.
socialistai plojo rankomis, broliams ir sesutėms, ku svečiais pribuvo kun. Saujotina.
Beloit, Kaus. Farmeris S.
bet kad Šliupas užgavo so riems yra reikalinga pagei rusaitis iš Waterbury’o ir
kun.
Gricius
iš
Bostono.
ba
pribuvus
į
šią
šalį.
cialistus, tai vienas ciciliRasių karas Oklahomoj. Gabel sumušė visus rekor
Prakalbas
vedė
gerb.
kun.
Vietinis
dus, iškepdamas piragaičius
kas paprašė balso, bet jam
Coweto, Okla. Čia negras į 30 minutų,' nuo laiko, kada
Saurusaitis,
kuris
pirmiau

jo nedavė. Tadą ir cicilikai
sia perstatė kalbėti guod. užmušė vieną baltveidį ir du tie kviečiai tik buvo kerta
užpyko ant svečio iš Scran
kun. Olšauską, bet jis pa sužeidė. Kada šerifas negrą- mi ant dirvos, iš kurių grei
SCRANTON, PA.
tono.
žmogžudį vedė į kalėjimą,
Katalikų buvo apsčiai, ir Augščiausias teismas pa aiškino turįs pagavęs šaltį, užpuolė jį minia baltveidžių, tas Gabel suspėjo sumalti
visi jie užsimokėjo po de aiškino, dėlko jis paliko se ir negalįs daug kalbėti, tai atėmė negrą ir jį ant vietos miltus ir iškepti piragaitį
šimtuką už tai, kad Šliupas nus “trustees’us” vietinės gi pirmu kalbėtoju buvo nušovė. Gandas, apie kivir- (biscuit) ir jį suvalgyti. Lig
su purvais sumaišė jų tikė lietuvių bažnyčios. Parapi gerb. kun. J. Tumas. Labai čius juodveidžių su baltvei- malūno Gabel turėjo bėgti
jimą ir bažnyčią.
Rp. jiečiai, girdi, išsirinko savo gražiai nurodė reikalingu džiais, tuoj išsiplatino po 11/2 mylios.
globėjų Jo Malonybę M. H. mą lietuviams mokslo, ragi visą apielinkę ir prasidėjo
Negrų mokykla kįla.
Hobaną, kaipo vyskupą; no neužmiršti tėvynės Lie tikras rasių karas. Ginkluo
Spalio 11, 8-tą vakare, reikėję, girdi, vyskupą rink tuvos ir nesigailėti aukų
Tuskegee, Ala. Pagal mo
ti
negrų
būriai
traukia
ir
Lietuvos
mokykloms.
Po
kyklos
perdėtinio, negro Dr.
guod. kun. Serafinas, iš ti globėju, kaipo globėją, o
užpuldinėja
ant
baltveidžių.
juo
trumpai
kalbėjo
kun.
Chicagos, laikė prakalbas ne dėlto, kad jis yra vysku
Washingtono, pranešimą te
Valdžia
pašaukė
kareivius,
Olšauskas,
ragino
grįžti
į
tė

apie Pilnąją Blaivybę. Ger pas. Prie progos atkartoja,
nykštei negrų mokyklai,
bet
kadangi
čia
daugiausia
vynę,
nurodydamas,
kad
ir
biamasis kalbėtojas, savo jog sulyg Pennsylvanijos
Normai & Industrial Insti
apsigyvenę
vien
negrai,
tai
Lietuvoj
galima
padaryti
aiškia kalba ir tvirtais daro- įstatymais globėjas (trustute, puikiai sekasi. 2500 mo
dymais pergalėjo žmonių tee) nėra nei savininkas nei Ameriką, tik sako, ten rei su niekais negali apsieiti.
kinių lanko lekcijas, kurie"
kia
mokslo,
reikia
mokyklų,
piktus palinkimus prie gir valdytojas — žodžiu, nėra
Rado policisto kūną van suvažiavo iš 38 Jung. Valsti
o
tam
reikalingi
pinigai.
To

tuoklystės — taip, kad tuo niekas, tik vat, lyg kokia
jų ir iš 15 svetimų žemių.
denyje.
dėl
ragino
taipgi
nesigailėti
mi pačiu tarpu apie du šim spinta, kurioje šiuo tarpu
Mokyklos turtas siekia
Boston,
Mass.
10
d.
spalio
aukų
mokslo
reikalams.
$3.357.000.
tų asmenų priėmė blaivybės yra sudėtas bažnyčios užra
policisto
W.
Frost
’
o
lavonas
Lietuvių
buvo
pilna
šv.
nuometą. Į kuopos viršinin šas. Tai-gi negalima sakyti,
kus įėjo sekančios ypatos: kad parapija atėmė bažny Jurgio Dr-jos salė ir visi ra atrasta vandenyje - Charles Taftas ir moters prieš karą.
kun. S. J. Struckus, pirmi čią nuo vyskupo. Parapija miai su atida klausėsi kalbė upėje. Antrą d. spalio jis iš Prezidentas Taftas viena
ninku, Petras Kizevičius, nereikalavo nuo nieko baž tojų žodžių. Tik vienas S. ėjo vakare ant sargybos vi me Women’s Home Compapagelbininku, Jonas Čižauc- nyčios atiminėti, nes bažny Pockevičius kelissyk atsilie sai nesveikas. Todėl mano nion’o laikraščio numervj’
kas, raštininku, Katrė Ki- čia visados buvo niekelio ki pė kalbant kun. Tumui ir ma kad iš tos priežasties ir šaukia amerikones reikalau
žiutė iždininkė.
to, kaip tik jos, parapijos, tuomi ardė taip gražią tvar nusižudė.
ti karų panaikinimo. Nuro- ,
Beje: šv. Cecilijo^choras, nuosavybe. Parapija tega- ką; tur būt įsikaušęs buvo. Kuomet išėmė iš vande dęs baisis karo pasekmes,
nio, prie jo rado retežius, kokias valstija turi panešti
F. Darbininkas.
Čižaucko vedamas, atsižy lėja permainyti globėjus ir
laikrodėlį, bankinę knygelę laike karo, šaukiasi moterų
mėjo keletu gražių daine turi pilną teisę numesti da
ir $400.00 pinigais.
lių; o Abromaičiutė, Mar- bartinius globėjus ir apsiparamos anti-kariškoj’ agi
Jis yra 29 m. amžiaus ir tacijoj.
PITTBBURGTT, PA.
kauckiutė, Augiutė ir Lau- riknti sau vieną vyskupą
tik daugiau kaip mėnuo esąs
kaičiutė patogiomis eilėmis. globėju.
8-tą d. spalio atsibuvo vedęs pačią.
Bedarbė apsireiškia.
Vakaras patiko visiems be Kaip dabar dalykai stovi, Pittsburgho
Dijecezijos
Albanv, N. Y. Pagal darbo
galo. Publika atsižymėjo to tai parapija gali sušaukti fiven čiausio Jėzaus Vardo
Politikierių skandalas.
biuro
padarytas skaitlines,
kiu ramumu ir atyda, kokio mitingą ir diduma balsų pri Drj-ų apvaikščiojimas. Iš Mihvaukee, Wis. Tšėjo į
čia jau nuo seniai nebuvo siimti vvskuną Hoban’ą iš kilmės prasidėjo 2-rą vai. po aikšte, kad lumberio kara pasirodo, kad šįmet daugiau
matyti.
Markus. naujo savo globėju. Reikia pietų ir traukėsi net iki 7-tai lius Ed\vard Hines ir sena darbininkų trūksta darbo ne
tikėties, jog scrantoniečiai vai. vakare. Kaip nuo ap- torius Stephenson kiekvie gu per pereitus du metu.
supras nors sykį. jog tiek vaikšč. komitetų girdėjau, nas sudėjo po $55,000 papir
PHILADELPHIA, PA.
daug laiko pešėsi už tuščia parodoj dalyvavę net apie kimui Wisconsino demokra
Philadelphijos pagelbinės maišą, padarys savo globėju 35,000 žmonių. ' Iškilmėse tų Legislaturos, kad Ste-
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Lietuvių namuose galima musų užmetimų buvo.... jos tyčia man atsiųstų 41-jį mais pirmeiviais nėra dar tik kunigai, todėl nesutinka REIKIA NORS SYKĮ PA
užtikti kai-kada paveikslų spiovimas, kad “Draugas” N-į “Lietuvos”, kuriame girdėję žodžio “klerikaliz kad mokyklose išguldinėtų
RODYTI MELĄ.
radau
savo
vardo
paminėji

mas
”
,
“
klėrikalas
”
.
Visi
tikėjimų
mokytojas,
kuris
esųs
“
plačiaburnis
”
ir
kad
pliko
senio,
turinčio
Lietu

(THE FRIEND)
mų kun. J. A. Gadeikio laiš žydų, socijalistų masonų ne tik kų mažiau jo žino už
vos skerdžiaus išvaizda ir turįs “iltis”. . .
Katalikiškas Laikraštis
kimšte—prikimšti mokinį, bet yra aršiausia jo Jau pritrukau kantrybės,
beždžionės inteligentijų aky
Dabar, kad “Draugas” ke “Dėl Teisybės”, manau raštai
Pašvęstas Amerikos Lietuvių
se. Tai esųs Simano Dau — ne vien “Draugas”, bet reikalingu, to dalyko paaiš straipsnių apie klerikaliz priešininkas; kad kiekvie nuolat bežiūrėdamas į “Ke
Katalikų Reikalams.
leivio” melus. “Kel.” No.
kanto paveikslas.
ir kiti laikraščiai — nuro kinimui, porų žodžių nuo mų, kuris jų galvų esųs ko noj mokykloj tikėjimas už
— Organas S. L. R. K. A. —
35
administracija skundžia
Tai ne paveikslas. Tai ka dė, jog tiesiok gėda yra so savęs prikergti. Taigi: “Jo kia tai baidyklė, žmonijos imtų tinkamų sau vietų, ir si, kad rusų valdžia konfis
Išeina iš Wilkes-Barre, Pa., kas
ketvirtadienis.
rikatūra, pajuoka vyro, ku cialistų organui draugauti kio laiško niekad nuo kuni priešas, kurio labiau reikia kad kunigija kaipo piliečiai kuoja “Keleivį” ir jį degi
su žandarų raštininkais — gų Tumo ir Olšausko neap bijoties negu velnio... Ką galėtų dalyvaut ir visuome
ri gerbia visa Lietuva.
na, per tat, girdi, daugelis
A. L*. R. K. K. Sąjunga - Leidėjai.
Simanas Daukantas išro p. Vidikas atsakė, kad.. turėjau. Kartų, privatiška- tikrai reiškia tas vardas? nės ir tautos reikaluose. prenumeratorių laikraščio
šalininkų
dė kitaip. Jo portretas lig “Draugas” šituo nurody me vietinių kunigų susirin Kas tai yra klerikalizmas? Klerikalizmo
negauna. Brangus broliai,
Kun. A. Kaupas — Redaktorius
šiol tebesiranda pas p. Jo- mu norįs apginti (sic!) savo kime, buvo kalbama apie
Geriausia tų klausimų iš obalsis: “Dievas ir Tėvynė” tai netiesa. Rusų valdžia ne
Kutenu dvare klasės reikalus, o “Vieny Aukų Rinkėjų prietikius, rišo krikščionių visuome- t. y., kad jie visą dirba tik
Visas korespondencijas ir kito kubauskį
turi ko cenzūruoti nei de
Šiaulių apskrityje, Kauno bės Lietu vnikų” redakto pagal gandų mane pasiekusį ninkų vadas ir vieno miesto Dievo garbei ir tėvynės nau
kius raštus reikia siųsti pas
ginti, nes “Keleivis” nėra
gub. Portretas yra padary rius bandąs išsiteisinti iš iš Pennsvlvanijos, bet apie valdytojas dr. Lueger’is dai. Klerikalizmų gi žydai
Rev. A. Kaupas,
visuomet siunčiamas į Rusi
tas lenkų varsotojo Zenke kokių tai nemalonių santy kunigų iš Kauno vyskupi “klerikalizas, kalba jis, tai ir socijalistai vartoja kaip
64 Church St.,
ją. Jei kas “Keleivį” kon
Pittston, Pa.
vičiaus Peterburge 1850 m. kių su T. M. D. Ir tie neiš- jos Amerikoje “suspensa”, gudrių žmonių išsvajota bai žydų, kuriuo nori paslėpti
fiskuoja ir degina, tai pati
Apie 1901-1902 m. kun. J. teisinantįs padarytų užme nebuvo ir negalėjo būti kal dyklė, idant į jų siaurapro savo neapykantą prie viso
‘‘ Keleivio’ ’ administracija.
Visus pinigus, ar tai prenume Tumas užtiko tų tikrojo timų žodžiai yra parašyti bos.
to,
kas
turi
kokius
nors
są

čiai
tikėtų
”
.
ratos, ar tai už “džabsus” ar už
Daroma šitaip:
Su pagarba
apgarsinimus ir t.t. reikia siųsti Daukanto paveikslų ir iš tokiu tonu, lyg “Kovos” re
Aptarimas labai nuosek ryšius su šv. Katalikų Ti Kaip žinoma, darant eks
tokiu antrašu:
Kun. A. Staniukynas. lus, nes klerikalizmas žydų, kėjimu ir Bažnyčia. Kleri
meldė nuo p. Jokubausko, daktorius butų turėjęs savo
pedicijų, reikia ant kiekvie
kad duotų jį nufotografuo- rankoje ne plunksnų, bet. . .
“DRAUGAS”
socijalistų ir tolygių lūpose kalu*) skelbia kiekvienų, no siunčiamo numerio uždė
ti.Su dideliu vargu fotogrąfi revolverį.
314 E. Market St.,
teisingai yra baidyklė, kuria kuris gerbia savo tikėjimų ti adresas. Darbininkai užja
tapo
nuimta
Šiauliuose
ba
SVEČIAMS
IŠVAŽIA

Męs
apie
tai,
kad
L.
S.
Są

WXLKES-BARRE, PA.
naudojasi tie ponai kovoda ir pildo kataliko krikščionio adresuoja, suvynioja einan
dai pas žydų Aronsonų ir jos jungai nepridera vadinti
VUS.
mi su netinkamomis jiems pareigas, o klerikalizmu čius į vieną Amerikos mies
klišė
tilpo
Peterburgo
4
Kraj
’
Ar bus tai spauzdinimas konsti
savo “draugu” abejotinos
draugijoms ir asmenimis. krikščionių, ypatingai gi ka tą į pakus. Ant šitų nereikia
tucijos, ar plakatų, ar tikietų ar uje’ drauge su aprašymu rųšies žmogaus, — o jis apie
talikų tikybų.
kitokie į tat panašus reikalai, rei
dėti markių. Bet ant einan
Nesakykite, kad buvote Bet kas tai yra klerikaliz
vyskupo
Valenčiaus
ir
Si

klases ir Tėvynės Mylėtojų
kia visados kreipties tuo pašiu
mas
jie
dar
nei
kartų
aiškiai
Kad taip o ne kitaip tą čių į Lietuvą, Angliją ir ki
Amerikoje. Ne, Jus Ameri
mano Daukanto gyvenimo Draugijų...
antrašu:
nėra
pasakę.
Tas,
tiesa,
vardų supranta Bažnyčios
(tuomet išpuolė šimtmeti Ir šnekėk su tokiu žmo koje nebuvote,, Jus buvote jiems būtų labai neparan priešininkai aiškiai mums tas šalis reikia prilpyti po
“DRAUGAS”
rentinę markę. Pabaigę ad
viršui Amerikos. Jus netu
nės vyskupo Valančiaus gi gum!
314 E. Market 8t.,
liudija
Prancūzijos
atsitiki

resuoti, darbininkai atneša
rėjote laiko įsigilinti į čion- ku, nes tuomet jos nustotų
WILKES-BARRE, PA.
mimo sukaktuvės).
Gaila, kad partija, kuri nvkštį gyvenimų, suprasti savo agitariškos vertės. Ge mai. Ten visi musų šv. kata į Rusija siunčiamus laikraš
Kun. Tumas rašo mums, giriasi turinti prieš save
čionnykščius santykius. Jų- riau jiems ir naudingiaus, likų tikybos priešininkai va čius pas administratorių Ge
Redakcija pasilieka sau teisę jog iš dvylikos nuimtųjų visų ateitį, pasirenka savo
dinami antiklerikalais, t. y. gužį ir klausia, kur padėti.
taisyti, trumpinti arba atmesti vi Šiauliuose fotografijų ne- viešosios opinijos vadovu — sų akyse Amerika pasiliko kad tų vardų suprastų kiek
parodo,
tokia pat Mefistofelio šalis, vienas saviškai. Vien to ne klerikalizmo, klerikalų prie Administratorius
sus prisiunčiamus raštus.
beturįs nei vienos. Paskuti jei taip galima pasakyti —
šininkais.
O
kaip
jie
elgiasi
kur dėti. Ir vėl klausia, ar
Laikas ir vieta raštų talpinimo
kokia Jus buvote ją įsivaiz užmiršta, kad intikinus žmo
nę iškaulijęs iš jo Rygos in extra-galvį.
pridera nuo redakcijos.
su
tikyba
labai
gerai
žino

duosi lipyti markes. Tada
dinę pirmneg išlipote Ne\v nes, kad klerikalizmas esąs
Atmestieji rankraščiai nėra grą žinierius Maciejauskas ir
me:
išvaikė
vienuolius,
atė

administratorius sako, kad
liga,
žmonijos
prispaudė

Yorke ant jos svetingos že
žinami redakcijos lėšomis.
padaręs iš jos atvirutes, ku
jas, varguolių skriaudikas, mė katalikams bažnyčias ir dar yra laiko, kad pats pri
“Lietuva” moka parodyti mės.
Rašyti reikia tik ant vieno pus rios badai vra išsibaigė. Tailapio, paliekant plačius tarpus
savo rūstybę, da-gi nei kiek Bet turite dolerius, kurie velnio giminaitis, su kurio visus jų turtus, uždraudė lipys. Žinoma, beieškant vie
tarp eilučių. Popieros nėra ko gai gi tikrojo Simano Daukanto neprasčiau, sakysime, už p. pavirtę rubliais, apmokės žmonėms reikia labai atsar kunigams lankyti mokyk tos naujiems numeriams,
lėties, nes korespondentams ir paveikslo šioje valandoje
las, uždraudė daryti iškil reikia mesti ant žemės se
bendradarbiams rašant ant abie negalima nei gauti nei ma Vidikų. Jai “Draugas” esųs trečių dalį rengiamųjų “Sau giai elgties.
jų pusių, da-gi smulkiomis raidė
niurna, užsispyręs “Lietu lės” namų lėšų. Ir šitas tai
Tos tai dėlei priežasties mingas viešąsias procesijas nuosius. Tuos senus nume
tyti
—
negut
nuvažiuotum
į
mis, redakcijai labai dažnai pri
vos” redaktorių pamokyti apčiuopamas vaisius Jūsų daugelis vartoja tų žodį vi ii- pamaldas, katalikus su rius darbininkas Vasiliaus
sieina perrašinėti atsiųstus raštus. Kutenus.
varžė daugybe žiaurių įsta kas kemša į pečių. Į tą patį
Norint, kad raštas tilptų arti
Bet yra vienas galimas doros (suprask, kad tai pra kelionės uždengs visus ne siškai nesuprasdami tikros tymų, tarsi Romos cezarų pečių patenka ir egzemplio
sikaltimas prieš autoritetą: smagumus, kokius iškentė jo prasmės. Vieni klerikaliz
miausiame numeryje, rankraštis daiktas, kurio
atlikimas,
reikia, pristatyti spaustuvėn ne vė
juk “L.” redaktorius yra jote berinkdami aukas Ame mu vadina ponų valdžia, ki laikuose, žodžiu, stengiasi riai, užadresuoti į Rusiją.
musų
nuomone,
turėtų
būti
liau. kaip 9 valandą išryto antraprašalinti Bažnyčios intek- Dėlko patįs “Keleivio”
dieryje (utarninke).
priederme draugijų, kurios apsiėmęs parašyti straipsnį rikoje. Sutiko Jus visaip. ti tikrina būk tai esanti mę ant visuomenės gyveni leidėjai degina savo laik
nešioja Simano Daukanto apie etikų rengiamoje šių Padarė Jus svečiais nebu liaudies valdžia. Daugiau mo, stengiasi išplėšt iš žmo raštį ir nesiunčia jo į Lietu
valandų enciklopedijoje!)— vėliais, kėlė į padanges ir sia gi tokių esama, kurie
vardų. Tai — išmelsti por
nių širdžių tikėjimų su šak vą prenumeratoriams? —
tretų iš p. J. Jokubauskio, ir dėlto, šmeižimų (sic!) esu žemino iki šnipų ir juoda klerikalizmu vadina kunigų nimis, kad net Dievo vardas Na, viena dėlto, kad kiek
pavesti jį Lietuvių Dailės “Drauge” daugiau, nekaip šimčių rolei.. . Jus nepaisė valdžių, t. y. atidavimų vieš
nebūtų žmonių vartojamas. vienas egzempliorius atsi
te į tat, žiūrėjote savo tiks patijos Bažnyčios naudai.
Draugijai ir numušti nuo jo ‘Lietuvoje”.
Tokiu mat, budu kaip patįs eina po centų; antra, kad
varsotus paveikslus. Sima Užgautamjam doros įsta lo, atlikinėjote savo prieder Nereikia būti nei geru po kalba, nori nusikratyti tos “Keleivio” popiera būna
no Daukanto draugijos at tymų žinovui šičia paaiški mę. .. Taip daro tikri visuo litiku, nei visuomenės sau “šimtagalvės hydros” kleri tokia prasta, jog jos daug
liktų ištiesų naudingų dar name, jog mums nerūpėjo menės veikėjai, tikri tautos tikiu žinovu, idant suprasti kalizmo; o juk ten ne dvasiš susigadina bespaudinant ir
bų, jeigu prisidėtų pinigais šaltiniai, iš kurių kun. Tu vadovai. Ne garbės Jus ieš visų augščiau paduotų kle kija valdė viešpatijų, o prie belankstant, taip kad kaip. Iš Vilniaus pradėjo eiti prie atmušimo tikrojo Dau mo ir kun. Olšausko apšmei kojote, bet Lietuvos labo. rikalizmo aptarimo nesą
valdžios vardo nestovėjo nei kadą jos pritrūksta einan
naujas mėnesinis laikraštis kanto paveikslo. Galop ir žimai išėjo, bet vien faktas, Todėl ne garbiname Jus, bet moningumą. .
vyskūpai, nei popiežius. tiems į Lietuvą egzemplio
vardu “Teatras”. Pirmas pelnas butų, nes artistiška kad apšmeižimas tapo pa išreiškiame Jums vien pa
Aliai vienas ar tai bajorų,
guodonę ir užuojautą. Garbė ar tai valstiečių luomas, Aišku tad kad nerūpėjo riams. Bet tai yra gyvas
numeris pasirodė rugpiuty- portreto kopija su mielu no darytas, neištyrus faktų.
melas, buk rusų cenzūra
je šių metų. Redaktorium— ru butų perkama visų lietu Kun. Gadeikis galėjo šne nieks nėra, bet sunaudoti sa aliai viena ar tai demokra jiems prašalinti nuo valdys konfiskuoja “Keleivį” ir
leidėju pasirašo J. Straz vių. Kun. Tumas apsiima kėti apie daiktus, apie ku vo talentų ir gerus norus ge tų, ar konservatistų partija mo dvasiškijos, nes jos ten degina.
das. Telpa šitame numeryje patarpininkauti šitame rei riuos jis “girdėjo”, ir tuo riems siekiams, visuomenės — gali būti klerikališki. Bet nėra ir nebuvo, bet rūpėjo
tarpu nieko tikrai “nežino naudai, atlikti savo prieder nesama nei vienos partijos, jiems panaikyti klerikaliz Vladislovas V. Strygas.
straipsneliai: “Nuo Redak kale.
atsakomai — kaip-gi nei vienos draugijos ir luo mų, arba mūsiškai kalbantcijos”, “Nuo Rūtos drama Tai-gi, Simano Daukanto jo” — taigi “Liet.” redak mę
cijai, priderėjo tų “šneką” smagu, kaip-gi skalsu!
tiškosios komisijos”, prie draugijos, prie darbo!
mo kurių programan ineitų tikėjimų.
ištirti, surasti, ar ji teisin Važiuodami
Amerikon, atidavimas valstijos dvasiš Toks prancūzijos masonų MANO PATĖMIJIMAI.
das: “Muzika” ir V. Guga,
ar
ne,
susiprasti,
jog
gal
manėte
surinkti
pusę pi kiai. Pati dvasiškija, bū darbas patiko ir jų giminai
tovskio triveiksmis dramos
P.
K.
Vidikui
ištiesų
ne

suspendavimas” iš paska nigų “Saulės” namų pasta tent popiežius ir vyskupai čiams, gyvenantiems mūsų
vaizdelis “Švarkas ir Mili
siseka
redaktoriauti.
Prie
los gali padaryti nekaltiems tymui, pabuvę kiek nas mus, savo įsakymuose ir raštuose tėvynėj Lietuvoj. Jie norė Jau seniai norėjau, dar ke
nė”, Jaunučio verstas. Iš
Ii mėnesiai atgal, važiuoti
leidimas labai — labai dai jo “Tėvynė” buvo nupuolu žmonėms skriaudų, kurią gal nesitikėjote surinkti nei suprąntamai aiškina, kac dami patraukti prie savęs kur į anglų mokyklą. Bet
penktos dalies visų lėšų — nei Bažnyčia, nei vyskūpai daugiau šalininkų, sekdami
lus. Šitas laikraštis velvti- si žemiau kritikos, taip kad atjaučia jau visa tauta.
S.
L.
A.
valdybai
prisiėjo
Prasi
va
rdžiavimai
čia
bet surinkote truputi dau nei kunigai nenori stovėti savo Prancūzijos brolius, kur? Kokion? Ir dar juk
nas užsisakyti visiems sce
nemoku angliškai!.... Ga
nos mylėtojams ir teatri pavaryti iš vietos vaikisčią- nieko negelbsti. “Suspen giau, nekaip trečiadalį. Jei prie viešpatijos. valdymo taip pat pramanė klerikaliz lop pasiryžau su pagelba
nėms kuopoms (metinė kai redaktorių. Negeriau sekasi davimo” tikslas buvo aiš gu tat tiesa, kad penkta da vairo, nes tai pasaulinių mo baidyklę ir pradėjo savo
gerų žmonių žut-būt! įstoti
na 4 rubliai Amerikoje; ad ex-klierikui ir “Kovoje”. kus — užkenkti “Saulės” lis lietuvių tautos gvvena žmonių darbas. Dvasiškija raštpalaikiuose baidyti tam
į Normai School, kur galė
resas: Teatro Redakcija, Už įdėjimų laikraštin tik atstovams rinkti aukas nau Amerikoje, tai amerikiečiai turi svarbesnį ir prakilnes sius ir klaidinti nesusipra
tusius žmones, kad klerika čiau drauge gyventi su ang
Vilnius, 2 Ponomarski 14). vieno Kutros affidavit’o, p. dingam ir visiems žinomam yra sudėję levo dali Lietu nį darbą.
lais mokiniais, matyti jų
Vidikas vertas atstatyti nuo reikalui. Todėl “Lietuva” vos švietimo reikalams.
lizmas esųs žaltis, šimta apsiėjimus, pramokti grei
• Šitame “Teatro” nume
Todėl
klerikalizmas
viršredaktavimo socialistų or vra kalta ne už tai, kad pa Važinėdami po Amerika,
galvė hydra, kurio ne tik ką
ryje paskelbta, jog išversta
gano. Juk tai kolosalis su- skelbė neteisingą žinią, bet nesykį išsitarėte, kad Jums minėtojoj prasmėj neteisin reikią sergėties, bet reikią čiau angliškai ir semti sau
lietuvių kalbon šitokie sce
kompromitavimas visos so už tai, kad paskelbė tų žinią negalvoję, ka męs apie Jus gas, melagingas, tuo tikslu jų užmušti, nuslapinti. Lie mokslą. Žinodamas, jog ne
nos veikalai: 1) Gorcinskio
gudruolių išsvajotas, kad
vienas jaunikaitis kita kar
cialistų partijos!
tyčia
ir
tai
tuo
tikslu,
kad
manome
—
duokite
tik
pini

“Inteligentas” ir “Meilės
vartojant jį baidyklės vietoj tuviai gi katalikai teatsime tą ir turėdamas pinigų, ne
P. Vidikas regimai nežino nuplėšus garbę svečiams-ne- gus! — sakėte taip-pat, kad pavilioti sau tamsias mi na tuos išmintingus d-ro Sue
parodijos”, 2) Rvdlio “Iš
Jus turite nuosavias nuo nias, su kurių pagelba galė gero žodžius, kad klerikaliz beįstengė sau rasti kelio,
geros širdies”, 3) Šekspiro arba nenori žinoti tos tiesos, buveliams.
mones apie mus... Jau Jus tų pasiekti savo juoduosius mas tai gudruolių pramany arba geriau pasakius, pasi
— “Julius Cezaras”, “Ve kad redaktorius privalo pri Ar tai etiškas darbas?
rinkti sau mokyklas, norė
necijos pirklys” ir “Romeo siimti ant savęs atsakomy Skirti musų keliai, etikos netoli savo tėvynės. Siunčia tikslus. Motinos baugina sa ta baidyklė, į kurią tiki vien čiau šiuo tarpu parašyti,
ir Julieta”, 4) Tobočnvj “Ži bę už kiekvienų įdėtąjį laik mokytojau, bet tas skirtu me iš užmarės Jums žodžius vo vaikęlius “čigonu”. Mi siaurapročiai!
apie mokyklą, kurioje aš
divka Vichrestka”, “Duše- raštin žodį, kad privalo iš mas atsižymi tuo, kad męs ne garbinimo, ne kėlimo į nia dažniausia yra — poli Mokytojas Gabr. Taučius. esu. Tiesa praleidau čia tik
gubv” ir “Žulavskio “Mir augšto turėti atsakymą ant stovime ant tikro kelio, o padanges, bet užuojautos ir tiškas ahalfabetas, vaikas.
vienų savaitę, bet įspūdį tu
tų vainikas” ir “Ijolė”. Be užmetimų, kuriuos galima Tamsta ant... ant... ant... paguodonės.
Tad ir tariamieji jos globė *) Pastaruoju laiku į kle riu didelį. Pamačius dar tik
Antra vertus, ką Jus ma jai, norėdami pakreipt ja
to Amerikoje verčiami visi padaryti tilpusiems laikraš — na, kaip antis ant vienos
rikalą iš politiško žvilgsnio pirmą kartą mokyklos mū
tyje
straipsniams.
Redak

kojos.
note apie mus, mums ir-gi tinkamon sau pusėn baugi
Šekspiro veikalai, taip-pat
į jį žiūrimų kaipo į juoda rus, paėmė mane džiaugs
ne galvoje. Vieną tik daiktą na savotiškai, būtent kleri
L. Andriejev’o “Gaudea- torius privalo būti vyras ne
šimtį, monarchistą, pilietiš mas ir dvasios pakėlimas,
mus”, Togobočnvj’o “Borci vaikas. Gi p. Vidikas elgiasi
(Kopija laiško, nusiųsta drįstame numanyti — bū kalizmu.
kos laisvės priešininką, tuo nes mat, čia galėsiu rasti
vaikiškai. Padaro klaidą, o “Lietuvai”).
tent,‘kad iš jausmų, kuriuos
za mrij” ir k.
Tečiaus
tas
žodis
turi
ko
tarpu gi žinome jog esama sau nusiraminimą, čia galė
kad kitas jų parodo jam
išsivežėte
su
savim
iš
Ame

Chicago, III.
Nuo savęs priduriame, pradeda
kią nors tikrą prasmę? Tik klerikalų ir socijalistų eilė siu savo norus įvykinti. Tr
pravardžiuoties,
rikos.
padėkos
jausmo
jums
jog “Draugo” redakcijoje nes išsiteisinimo negali ras
Spalių 13 d. 1911.
roj prasmėj klerikalizmas se b. soči jai istai-krikščionįs, neapsirikau. Pabuvęs vieną
netrūksta
....
guli Fredros komedija “Ka- ti. Atsimename, kad kaip
(Nuo Red. Šitas raštelis
reiškia tų žmonių pažiūras, ir demokratų, b. — demo- savaitę šitoje mokykloje
lošai” ir originale J. J. ei sykį nurodėme p. V., jog nespėjo tilpti į pereitą nu
kurie būdami geri katalikai kratai-krikščionįs. O kad tikrai tarčiau, esu laimin
liuota drama “Samsonas”. rašymas žodžio: “Dievas’ merį. Įdedame jį, kaipo prie
gas, bv tik galėčiau jąją už
rūpinasi šv. Bažvnčios ir ti jie varžytų laisvę tai grynas baigti.
KAS
TAI
YRA
Iš visų dailiosios litera su mažaja “d” parodo tik dą prie praeitosios savaitės
melas, nes nerasime nei vie
kėjimo
reikalais,
kad
dva
KLERIKALIZMAS?
tūros šakų pas mus dau trukumą gero išauklėjimo, Redakcijos Pastabų).
nos krikščionių draugijos ar Radau mokinių aplink 700,
siškija
nenustotų
tikėjimo
giausiai verčiami ir leidžia jisai — p. Vid. — atsakė
partijos programos, kurioje bet deja. nei vieno lietuvio...
Gerbiamoji “Lietuvos”
mi scenos veikalai.
Tik nemoką skaityti ar ir doros dalykuose inte1' butų tas varžymas pažymė-jiš 700! Kaip tai sunku atsi
eiliuota proza, kurioje stip Redakcija!
įminti tai, brangus lietuviai.
riausiais argumentais prieš
Gavęs iš Jūsų Redakci- nekalbėję su taip vadina mės, kad tikėjimo mokytų tęs.

DRAUGAS

I

DRAUGAS

Tiesa, radau du rusu, kurie
mokestis mokasi šiuose mė
melste meldė kad nepra neš Susiv. L R.-K. A. nesiuose: I-ino bertaihio —
čiau kitiems, jog jie rusai.
Sausyje; Il-ro bertainio —
X
*
Reikalai.
Žinoma, prižadėjau. Jeigu
Balandyje; III-čio bertainio
žinosime jog Nonnal School
— Liepos; IV-to bertainio
prirengia mokinius į mo
MOKESTIES TABELE. — Spalyje.
kytojus, duoda teises įstoti
Sulyg 26 seimo nutarimo
į universitetą ir ima pigią
V
ru
už organą reikės mokėt 50
mokestį už pragyvenimą, Susivienijimo Lietuvių R.- centų su Sausio mėnesio,
vi
te
nes tik $14 mėnesiui ir nieko
Katabkų Amerikoje.
1912
m.,
bertaininė
mokės•
v•
už mokslą, tai turbut jos
CIO.
Pirmo
skyriaus
moka
šim

mums yra geriausios. Bet
Šeimyna gaus vieną eg
man rodos mums lietuviams, tą penkesdešimtis ($150.00) zempliorių organo ir už vie
kad butų ir uždyką viskas, dolerių posmertinės.
v.'".Mokąsi du doleriu ($2.00) ną temokės.
tat jie nenorėtų “baderiuo- 411
iiiMLTCT7..r -- ^4
tis” su kokioms tai mokyk ant metų arba 50 centų kas S.L.R.K.A. Centro Valdyba.
rvVflSfe .. J®!
rup ham
BREAK im
IN THE
DAM
loms. Kiti, kurie turi norą trįs mėnesiai.
^s^prie mokslo ir gabumą, ne Antro skyriaus du šimtu 20 kp. Philadelphia, Pa.,
beįstengia tų mokyklų pa penkesdešimtis
($250.00) laikys savo bertaininį susi Skaitant iš kairės į dešinę: Senatorius Issac Steplienson iš VVisconsin’o, kuris, sakoma, įsigavo į senatorius per
siekti. čia, man rodos, musų dolerių posmertinės.
rinkimą nedėlioj, 29 d. spa papirkimus ir kitus nevykusius darbus; dabar eina apie jį tyrinėjimai. Kunigaikštis Abruzzi, kuris vedė Italijos
amerikiečiai lietuviai galėtų
Trečio skyriaus penki šim lio, 2 vai. po pietų, lietuvių laivyną prie Tripolio paėmimo. Admirolas Winfield S. Schley, kuris Ne\v Yorke, eidamas gatve krito ant vietos
ateiti pagelbon.
Ištikrųjų tai ($500.00) dolerių posalėje. Bus apkalbama įstei negyvas; jis dalyvavo ir buvo atsižymėjęs savo karžygiškumu Ispanų-Amerikos karėje.Austin’o pramonės Main
tai čia butų šventa pareiga smertinės.
gimas prie kuopos pagelbi- gatvė, kuri likosi sunaikinta vandens vilnių; apačioj parodo vaizdą, kaip likosi išlauštas prūdas ir kaip smarkiai
kiekvieno lietuvio. Tik pa Į II-rą ir III-čią skyrių
nio skyriaus ir kiti svarbus veržiasi vanduo. Francisco I. Madero, naujai išrinktas Meksikos prezidentas, prieš kurį generolas Reyes rengia
žiūrėkim, gerbiamieji, kiek mėnesinė mokasi pagal se
reikalai. Kuopos sąnariai, si sukelti revoliuciją.
męs duodame Lietuvai viso numą ir taip:
taipogi ir neprigulintieji
kių aukų. Nesakau, kad yra
prie S. L. R. K. A. užprašo Kazys Vaškevičius, jo pagel tarsime toliau. Tegul tik kaunolių, 60 sunkių kanuo- per numirusį, šiomis dieno
Menesine mokestis
bloga šelpti Lietuvą. Ne, bet Amžiaus metai
11 skyrius
III sky r.
mi atsilankyti kuo*skaitlin- bininku Mykolas Truska, draugijos, pradėjusios dar lių, 36 lengvesnių greit šau mis pribuvo į New Yorką
nuo-----iki
centai
centai
turime pasirūpinti pirma
sekretorium Jurgis Bra bą nenuleidžia rankų, o męs namųjų, 250 visokio sky aplankyti savo sūnų.
Angiausiai.
16—19
26
47
savim, o paskui kitais. Žiū
zauskas,
kasierium
Juoza

visados su Jumis. Laikas, riaus, 7000 mažų šaudyklių, driačenko turi su savim ir
Mat. Milukas, sekr.
48
19—20
27
rėkim, kiek męs lietuviai
pas
Bradunas
ir
maršalka
sujungti visas lietuvių ka 10,000 revolverių, 60 tonų savo moterį, kuri sykiu su
49
28
20—21
duodame aukų. Pirma pono
Julijonas Šadis. Kongreso talikų dr-jas Amerikoje, la eksploduojančios medegos juo buvo ištrėmime; jie turi
50
29
21—22
Gabrio Biurui Paryžiuje,
ir 400 kupranugarių.
jau po 70 metų ir atvažiavo
SUSIV. L. R. K. A. CEN laikas dar nėra paskirtas, bai pribrendęs.
30
51
22—23
dabar kur nebuvėliai renka
apie tai pagarsinsime vė
aplankyti sunaus 18,000 ang
TRO VALDYBOS
31
52
23—24
“Saulės” kursams, čia vėl
T Milanan gauta telegra liškų mylių.
liaus.
Kad
toks
kongresas
ADRESAI.
32
53
pon. Vanagaitis iš Tilžės pa 24—25
mai, kad italams pasisekė
reikalingas, tai kiekvienam
33
54
25—26
laikymui “Birutės” laiko
atmušti turkų ir arabų už H Garsus stačiatikių vys
yra aiškiai suprantama.
34
55 Jonas Rikteraitis, prez.
26—27
prakalbas ir renka prenume
puolimus ir net tris miestus kupas Uiodor’as atsisakė
Matom kiek šiandien mus
35
56
27—28
ratą. O neturtingų mokinių
užimti. Benghazi, Derna ir laikyti pamaldas už nužudy
draugų lieka nesykį nu
67
James
St.,
28
—
29
36
57
sušelpimui niekas nei cente
tąjį ministerių pirm. Stoly
skriaustais, ypač išvažiavu 5 Kinijos revoliucijonie- Homs jau italų rankose.
58
29
—
30
37
Waterbury,
Conn.
lio. Bet tai pirmas dalykas
sieji į kitus miestus, palieka riai Hankowe ir Wuchange Italijos valdžia rengia da piną; jis uždraudė ir kitiems
38
59
30—31
— mums reikalingiausias.
Mateušas Toluba, vice-prez. be jokios prižiuros. Nors ir viešai apgarsino, kad visi tų siųsti Tripolisan apie 20,000 stačiatikių šventikams mels39
60
31—32
Šelpkime mokinius!
ties už Stolypiną.
užsimoka Dr-jon paskirtą miestų vyriškiai turi nusi kareivių.
1139 Wyoming avė.,
40
61
32—33
Mokinys.
jiems mokestį, vienok susir kirpti savo kasas. To neišExeter Boro, Pa.
63
Rugsėjo 22 d. Maskvoje H Erivaniuj iš kalėjimo
33—34
41
gus
nėra
kas
atlanko,
mi

pildžius
busią
vienas
iš
dvie

65
apsaugos skyrius . padarė norėjo pabėgti 10 katorgi
42
34—35
Kazys J. Krušinskas, sekr. rus — nėra kas palaidoja. jų: kasa ar galva eis šalin.
35—36
43
daugybę kratų. Suimta daug nių, bet 6 jų buvo suimti. •
•67
457—17th St.,
Nesykį,
kitame
mieste
ser

VALPARAISO
69
44
36—37
Brooklyn, N. Y.
į gančių draugų, jiėms prigu H Madridas, Ispanija. Čia žmonių. Tarp suimtųjų dau k Suomija. Redaktorius
UNIVERSITY.
37—38
45
71
pasimirė Lopez Dominguez, giausiai daktarai, advokatai
linti
pagelba
yra
laikoma
Airola, išsiųstas iš Viborgo
38—39
73
46
Pranas Burba, kasierius,
buvęs Ispanijos ministerių ir kitokie liuosųjų inteligen
net
po
kelis
mėnesius,
kuri
454—456 Main St.,
tų profesijų žmonės. Visi tvitrovės apskričio, padavė
47
75
“Drauge” neteko patė 39—40
premieras.
jam
yra
labai
reikalinga.
suimtieji intariama socija- skundą į gofgericht’ą ant
40—41
Edwardsville, Pa.
48
77
myti jokios žinios apie šią
Męs
gerai
žinome,
kad
H Iš Tripolio ateina žinios, listų-revoliucijonierių par- P°^cmeisterio ir gubernato
41—40
50
80
P. O. Kingston Station
mokyklą, (“Drauge” savo
mums
šita
šalis
nėra
gimti

riaus, reikalaudamas iš pir
42—43
52
83
Wilkes-Barre, Pa. nė, kad męs čia beveik kiek kad italams pradėjus bom- tijai priklausime.
laiku buvo net perdaug rašo
mojo 2000 markių už tai, kad
barduoti miestą Benghasi
43-44
54
86
ma apie ją. Red.) kuri yra
vienas
esam
ateiviai,
ir
mus
Kasos globėjai:
turkai ir arabai užpuolė ant 1 Iš Mukdeno ateina ži- buvo suareštuotas 4 diųn., o
44—45
56
89
prieinamiausi lietuviams ir
ateivystė
nesiliauja,
tūks

krikščionių daugiausia kata nios, kad korea’iečiai sukilo iš paskutinio po 50 markių
visiems ateiviams, čia mo
Vaikų skyriaus pomirti- Juozas Vasiliauskas,
tančiai plaukia į šitą neva likų, ir daug jų išskerdė; iš* prieš Japonijos valdžią. Per už dieną nuo laiko išsiunti112 N. Greene St.,
kinasi apie 3000 mokinių, nė: nuo 1 iki 2 m. 25 dol; nuo
laimės šalį. Plaukia jauni, vyti iš Benghazi turkai su nai Japonija paglemžė KoBaltimore, Md. kurių didžioji dalis ateiviai, 2 iki 6 m. 75 dol.; nuo 6 iki 12
pusamžiai ir seni. O čion vie arabais bėgdami užpuldinė reą ir davė jai kitą vardą —
taip kurių nemažas skaitlius metų 100 dol..
Jonas JaroševiČe,
toj laimės randa vargą ir ja krikščionis ir kitose vie Chosen, kas reiškia japonų j T Pagal surinktas žinias,
randasi ir lietuvių. Norin
Mokasi ant metų ($2.00)
266 Silver St.,
skurdą. Senieji atvažiavę į tose.
kalboje “ramaus rvto že užmuštų orlaivininkų skait1
tiems įgyti nors kiek mokslo du doleriai, arba 50 centų
So. Boston, Mass.
šitą šalį visados ir menkes
mė”. Ligšiol Korea valdė}lius “« Si,J dienl> siekia kaiP
tam geriausia vieta Valpa- kas trįs mėnesiai.
nius darbus tegauna. Jų pa f Novo-Čerkaske likosi Japonijos Mikado paskirtas t,k 10°- Daugiausia orlaiviraise, nes čia viskas nebran I-mo skyriaus įstojimas Kun. V. Vizgirda, knygius dėjimas yra sunkus, nuo užmuštas kunigaikštis Trugenerolas Viscount Terauj ninku užsimušė Franeuzigiai atsieina. Už mokslą mo mokasi 50 centų nuo 12 iki 190 S. Meade St.,
jos, nes 37. Jungtinių Ame
visų jie esti atskirti, pagel- betskoy. Jam važiuojant truĮ
Wilkes-Barre, Pa.
kama $18.00 už metų bertai- 20 metų, $1.00 nuo 20 iki 30
rikos Valsčių 16, Vokietijos
binės dr-jos juos laiko už ne kiu įėjo į jo privatinį vago
nį, o užmokant antsyk už metų, $2.00 nuo 30 iki 40 Kun. J. Dumčius, dvas. vad bereikalingus, į savą tarpą ną jaunas studentas ir išsi H Stockholm, Srvedija. All-12, Anglijos 7 ir Rusijos 5.
metus $60.00. Valgys ir kam metų ir $3.00 nuo 40 iki 50
P. O. Minersville, Pa. jų nebepriima, atgal grįžti traukęs revolverį paleido ke \ver Gullstrand, įžymus Up- po mažiau užsimušė Belcribarys galima gauti už $2.25 metų.
nebegali, nes neturi kuo lai lis šuvius į kunigaik. Tru- sala universiteto okulistas jos< Ispanijos, Hungarijoa ir
savaitei ir aukščiau. Čia ga II -ro ir III-čio skyrių įsto
Ypač daug iu užsimuvakortės nusipirkti. Tai aiš betskoy; po kelių valandų (akių daktaras) likosi apdolima įstoti mokyklon ir ne jimas mokasi 50 centų nuo
ku, koks likimas jų laukia. nuo šūvių Trubetskoy mirė. vanotas, už atsižymėjimą j §g giais pastaraisiais metais,
mokantiems angliškos kal 16 iki 25 metų, 75 centai ATSIŠAUKIMAS Į VISAS Ir kas gi apie juos rūpin Spėjama, kad užmušėjas yra medicinoj, Nobelio prizu.
H Varšuvos priemiestyje
bos ir pradėti nuo A.B.C. ir nuo 26 iki 30. $1.00 nuo 31
LIETUVIŲ RYMO KA sis? Kas juos sušelps ligoje kunigaikščio giminfitis.
JI
Charkove
mirė
d-ras
Sto
Raudondvaris policija rado
baigti augštesnį mokslą. Mo iki 35 metų, $1.25 nuo 36 iki
ir senatvėje? Taigi, męs
čevas,
kurs
visą
savo
turtą,
TALIKŲ
PAGELBI
slaptą ginglų sandelį. Rasta
kyklos dvasia krikščioniška, 40 metų, $1.75 nuo 40 iki
viršminėtų dr-jų atstovai, H Arabai, pamatę aeropla apie 300 tūkst. rub., paliko
daugybė naujausios siste
todėl nereikia bijoties kad 45 metų.
NES DRAUGIJAS
apsvarstę nekurtuos daly ną, su kuriais lekioja virš jų prieglaudai pastatyti. Bet
mos
šautuvų, revolverių ir
čia atvažiavę kas virstų be
AMERIKOJE.
kus, bet vieni negalėdami jų Italijos oficierai, puola ant šiton prieglaudon būsią pri
Vaikams nėra jokio įsto
t.t. Visi ginklai verti esą ma
dieviais, bei kitais draugi
išrišti, šaukiamės į visas L. kelių ir meldžiasi. Jie labiau imami vien tik pasenėję tar
jimo.
žiausiai 14 tūkst. rubliu.
jos parazitais, nes čia bedie
R. K. P. D. Amerikoje, kvie jų bijo negu kanuolių šūvių; ną i-r-vvrai ir moters, — iš
Tautiškus
centus
turi
mo

Nevvarko’o, N. J., L. R.
vybės platinimu nieks neuž
čiame jus dalyvauti musų nes mat arabai niekad jų dar tarnavę ne mažiau, kaip 25 H Austrijos valdžia palie
kėti
visų
skyrių
nariai,
iš

K. P. draugijų atstovai, spa
siima, kadangi visur vieši
kongrese. Taigi, visos lietu nematė.
skyrus
vaikus
g
tautiškų
cen

metus pas vienus šeiminin pė atidaryti Vienoje uždalio
3
dieną
šv.
Jurgio
drau

dora ir krikščioniška meilė.
įvtas čekų mokyklas.
vių katalikiškos pagelbinės
Jei kas iš čia išvažiavo skel tų šiuomi laiku mokasi 10 gijos svetainėj, laikė antrą draugijos Amerikoj, padno H Kinijoj gyvenantis ame kus.
biąs bedievybę bei kitas ne centų su Sausio mėnesio susirinkimą. Sekančios drau kime viena kitai savo ran rikonai jau atsišaukė pas
H “Rusų nubudimo kny H Šįmet Rusijoj buvo di
lungtinių Amerikos Valsčių
gijos, kurios buvo atsiuntę
sąmones, tai toks galiu tik mokesčiais.
kas, ir stokime visi išvieno valdžia reikalaudami pa- ga”. Garsus tikrųjų rusų delis derlius ant cukrinių
rai sakyti kad tokiu ir atva Vieno skyriaus sąnariai savo atstovus dalyvauti mi
*
•
• 1
bendrame darbe. O vėliaus siųsti
vadas Puriškevičius įteikė vaisių. Rusija atsišaukė į
kariškus
laivus
jų
ap

kąda
nori
gali
persikelt
į
ki

nėtame
susirinkime.
Drau

žiavo. Čia jokių prasivardžia
pamatysime savo truso vai gulimui.
prašymą Vilniaus guberna kitas Europos valstybes,
vimų nėra. (Oi ne! Kiek tą skyrių. Tik turi Užsimo gija šv. Juozapo, šv. Jurgio, sius.
Pritariantieji mu
toriui, kad pasistengtų pla kad jai pavelytų daugiau ex
mums žinoma prasivardžia- kėti to skyriaus įstojimo mo šv. Mykolo, šv. Jono, šv.
sų minėtam užmanymui, T Sicilijoj spalio 16 d. bu tinti “Rusų nubudimo kny portuoti į užrubežį tuos vai
vimai ten kartais labai žydi. kestį į kurį persikelia, ir kad Petro ir Povilo ir šv. Kazi maldžiame atsišaukti že vo žemės drebėjimas. Ma
gą”. Toj’ knygoj yra apra sius, negu jai velija 1907 m.
Red.). Žiemos termas prasi gauti posmertinę, turi išbūti miero. Atstovai buvo siųsti
miaus paduotu adresu, o žiausia apie 16 asmenų už šomi visi tie valdininkai, padaryta tarptautiška sutar
tame
skyriuje
6
mėnesius,
kas
link
pagerinimo
pagelbidės 12 d. Dec. 1911. Norinmęs jums suteiksime plates mušta ir daugybė sužeista. kurie yra žuvę nuo revoliu- tis.
tiejie arčiau susipažinti su skaitant nuo laiko įstojimo. nių draugijų reikalų. Tūli nes žinias. 11 Smolenske, Jarčevo fa cijonierių rankos. Vilniaus T Varšavoje “Labor’o”
šiaja mokykla gali rašyti Jeigu sąnarys neišbuvęs atstovai aiškino šiandieninį
Su pagarba
brikuose straikuoja 2000 dar gubernijos valdyba jan išsi fabrike straikas laimėta.
pas mokyklos pirmininką H. naujame skyriuje šešių mė pagelbinių dr-jų padėjimą
rašė 690 egz. tos knygos, ku Darbininkai laimėjo: 8 vai.
B. Brown, Valparaiso, Tnd. nesių, numirtų, tai gaus po ir kad platesniam apkalbėji Kazys Vaškevičius, pirm. bininkų. Jie kasdien ateina
mirtinę iš to skyriaus, iš mui jų reikalų ir išrišimui Jurgis Brazauskas, sekr. pas fabriką, bet darbdaviai rios bus išdalinta tarpe Vil darbo dieną, delegatų (iš
Mackas.
rinktinių) institutą ir pasta
kurio persikėlė.
su jais nenori nei kalbėti. niaus gub. valdininkų.
svarbesnių klausymų, reika Susinėsimų adresas:
tyti mokyklą.
Mėnesinė mokestis turi linga sušaukti kongresas.
T
Portugalijos
respubliko

H
Cholera
Italijoj
ž<miai
Kaz. Vaškevičius,
būti užmokėta visados iškal Ant to visi viršminėtų dr-jų
mažinasi. Pirmoj spalio mė niška valdžia prisakė vi H Nauja profesijonalinė
REIKALINGAS
no. Ypatos, pristojančios į atstovai vienbalsiai sutiko
186 Jefferson st.,
krašto
nesio savaitėj buvo 331 ap- siems emigrantams sugrįžti draugija Baltijos
Susivienijimą ant $250.00 ir nutarėm sušaukti Lietu
Newark,
N.
J.
'GERAS ZECERISt arba $500.00 pomirtinės, tu
sirgimai ir 92 mirimai, kuo namo, kurie nedalyvavo da spaustuvių darbininku pada
vių Rvmo-Katalikų Pagel
• met pirmoj, savaitėj rugsėjo bartiniuose sukilimuose. To vė užtvirtinti savo įstatus
gerai mokąs lietuvišką stat ri būti išegzaminuotas per binių Draugijų Amerikoje Red. prierašas. Sumany
rašą ir galįs statyti raides daktarą, kurį paskiria vieti Kongresą, kuris sutvertu tojai prašo musų pritarimo buvo 1,390 apsirgimų ir 418 neišpildžius busią konfiskuo Rygos gubernatoriui.
ti visi jų turtai.
ant Linotype mašinos. Atsi nė kuopa, ir pristatyti pa L. R.K.P.D.A. centrą ir rū jų pradėtam darbui — su mirčių.
11 Odesoj geru Tolmačevas
*
šaukit į “Draugo” adminis liudijimą Centro Sekreto pintųsi jų reikalais. Tapo vienyti visas Amerikos lie 11 Italai, po užėmimui Tri
T Ištremtas į Siberiją iš patraukė teisman 40 advoka
traciją.
riui apie savo gerą sveikatą, išrinktas komitetas, kuri* tuvių katalikų pašelpines polio, užgriebė nuo turkų Pietinės Rusijos, Kuka An- tų ir jų pagelbini/kų žydu
314 E. Market st..
sykiu su savo aplikacija.
rūpinsis kongreso sušauki draugijas. Jau kartą męs gerą grobį. Jie ten rado 20 driačenko, kur jis išgyveno už pasisavinimą krikščionių
I-mo skvriaus bertaininė mo reikalais. Pirmininku tam pritarėm ir mielai pri naujausios Kruppo sistemos 40 metų ir buvo laikomas vardų.
Wilkes-Barre, Pa.

Iš Visur.

H

DRAUGAS

CHARLES DICKENS.

Oliveris Tvvistas
Vertė JONAS KMITAS.

Jau laikas užsisakyti 1912 metams

tas. Blathers ir Duff, gavę po kelis svainis dovanų, sugrįžo
namon su skirti ilgoms nuomonėms kas link savo žygio.
Paskesnysis ponas, gerai apsvarstęs visas aplinkybes, bu
vo linkęs prie nuomonės, kad plėšikų pasikėsinimas tapo
užmanytas Šeimynos Auklėtinio. Pinnasis gi buvo pasi
rengęs pripažinti visus nuopelnus garsiam p. Conkey
Chiektveedui.
Tuotarpu Oliveris, aprūpinamas suvienytoms spė
koms ponios Maylie, Rožės ir gailestingojo p. Losberne, išpalengvo taisėsi iš tarpo. Jei karštos maldos, plaukian
čios iš dėkingos širdies, būva išklausytos danguje, — jei
ne, tai kokios maldos bus išklausytos? — palaiminimai,
kuriuos našlaitis siuntė ant jų galvų, krito į jų širdis ir
platino jose ramybę ir laimę.

tik duok man jam atkeršyti, ir aš mirsiu užganėdintas. O,
mano mielas Spyers, kur yra tas niekšas? — Gana, jau ga
na ! — tarė Spyers, — užteks tų pliauškimų. Tu pats save
apvogei! — Ir iš teisybės taip buvo. Iš to jis prisirinko
pusėtinai pinigų ir niekas negalėjo jo permanyti, taip mo
kėjo prisimesti. Tas svarbiausia.
Pasakęs tai, p. Blathers dabaigė savo stiklelį ir su
glaudė geležinius pančius.
— Iš teisybės, labai įdomi pasaka, — atsiliepė dakta
ras.
Apie laimingą gyvenimą, kurį Oliveris pradėjo vesti nau
— Dabar jei norite, galite eiti ant viršaus pažiūrėt.
— Jei jus malonė, tamsta, — atsakė p. Blathers. Ir du
jųjų savo prietelių tarpe.
policijantu, drauge su daktarų užlipo į Oliverio rūmą, P.
Oliverio liga nebuvo trumpa nei lengva. Prie skaudė
Giles ėjo pirmiausia, apšviesdamas kelią su žvake.
jimo
ir labai negreito taisymosi iš peišovimo, nuo šalto ir
Oliveris miegojo, bet išrodė labiau nublogęs ir turėjo ,
daugiau karščio kaip pirma. Su gydytojo pagelba jis šeip šlapio oro jį sugriebė karštligė, kuri vargino vaiką per
Bet galutinai jisai
taip atsisėdo ant poros minutų ir pažiurėjo į svečius, nie kelias savaites ir labai jį sunaikino.
ko nesuprasdamas, kame dalykas; iš teisybės rodėsi, kad išlėto pradėjo taisyties ir jau galėjo graudžiais žodžiais
pasakyti, kaip atjaučia gerumą tų dviejų malonių ponių
jis nežino nei kur yra, nei kas čia darosi.
— Tai čia tas vaikinas, — tarė daktaras negarsiai, ir kaip*karštai trokšta, jei tik pasveiks ir sustiprės, kuombet labai smarkiai, — kurs netyčia buvo sužeistas iš vaikų nors parodyti joms savo dėkingumą. Atlikti ką nors tokio,
šaudyklės ant tūlo kaip — jis — vadinasi lauko, netoli nuo kas pordytų meilę ir prisirišimą, kurių pilna jo krūtinė;
čia ir šįryt atėjo į šiuos namus j ieškoti pagelbos, bet tapo ką nors tokio, kuo galėtų parodyti, kad jų genimas ne
sugriebtas ir apdaužytas šito sąmojingojo pono, kurs laiko nuėjo ant nieko; ir kad vargdienis kūdikis, kurį jų malonė
rankoje žvakę, ir kurs tokiu budu išstatė kūdikio gyvastį iišgelbėjo nuo vargo ir mirties, nori joms tarnauti iš visos
ant didelio pavojaus, ką aš kaipo gydytojas, galiu palių- širdies.
s
dyti.
— Vargdienėlis! — tarė Rožė, kada Oliveris nekurią
Ponai Blathers ir Duff pažiurėjo ant p. Giles’o, kurs <dieną stengėsi išreikšti padėkos žodžius, kurie jam veržėsi
taip jiems buvo perstatytas. Išsigandęs tarnas pažiurėjo per išbliškusias lupas, —: tu turėsi daug progos mums
nuo jų ant Oliverio, nuo Oliverio ant policijantu tokioms patarnauti, jei tik norėsi. Męs važiuosime ant kaimo ir
akimis, kuriose įdomiai buvo sumaišyta baimė su rūpesčiu. teta
1
nori, kad važiuotumei sykiu. Rami vieta, tyras oras,
— Man rodos, kad tamsta to neišsiginsi, — tarė dakta ir visi pavasario smagumai ir grožybės sugrąžįs tau svei
ras, švelniai paguldęs Oliverį.
katą į kelias dienas. Męs tau duosime tūkstantį užsiėmi
mų,
jei tik nebus tau persunku.
— Tą padariau su — su geriausiu tikslu, tamista, — :
— Sunku! — sušuko Oliveris. — G, brangi panele, jei
atsakė Giles. — Man rodėsi, kad tai tikrai tas pats
vaikas, kitaip aš nebūčiau su juo tasęsis. Aš neturiu to tik aš galėčia dirbti dėl jus; jei tik galėčia atnešt jums
smagumą, laistydamas jus gėleles, dabodamas paukščius
kio nežmoniško budo, tamista.
— Koks tas pats vaikas, tau rodėsi? — užklausė vy ir bėgiodamas per visą dieną, kad tik tamistą palinks
minti, ką aš už tai duočia!
resnysis policijantas.
— Tu nereikalausi nieko duoti, — atsakė pana Maylie
— Plėšikų vaikas, tamista, — atsakė Giles. — Jie tik
nusišypsojusi, — nes kaip aš jau tau sakiau, duosime tau
rai turėjo vaiką su savim.
— Ar tau ir dabar taip išrodo? — užklausė Blathers. šimtą darbų. Jei tik pusę to padarysi, ką dabar prižadi,
— Kas dabar išrodo? — atsiliepė Giles, labai apkvai tai aš busiu laiminga.
— Laiminga, panyte! — sušuko Oliveris. — Kaip gra
tusiai žiūrėdamas ant klausinėtojo.
žu,
kad
taip kalbate!
— Rodosi, kad tas pats vaikas, apkvaiteli? — tarė
Blathers nekantriai.
— Tu padarysi mane labiau laiminga, ne kaip galiu
/'
— Aš nežinau, tikrai nežinau, — atsakė Giles nusi pasakyti, — atsakė panaitė. — Atsiminti, kad mano geroji
minęs. Aš negaliu ant to prisiekti.
tetutė išgelbėjo tave iš tokios nelaimės, apie kurią mums
— Tai kas tau rodosi? — kvotė Blathers.
papasakojai, tai yra neišpasakytas mano smagumas; bet
— Aš nežinau, ką mislyti, — atsakė vargšas Giles. — žinoti, kad tas išgelbėtasis dagi yra dėkingas ir prisirišęs,
Man rodos, kad tai ne tas pats vaikas, aš beveik įsitikinęs, — tas pradžiugįs mane daugiau, ne kaip tu gali suprasti.
Ar supranti, ką aš sakau? — užklausė ji, žiūrėdama į užkad ne tas. Žinote, kad tai negali būti.
— Ar šitas Tyras išsigėręs, tamista? — užklausė Bla siinąščiusį Oliverio veidą.
thers daktaro.
— Taip, panyte, taip, — atsakė Oliveris greitai, —
. — Vienok tu pusėtinai įkaušęs! — tarė Duff su panie bet man rodės, kad aš dabar esmi nedėkingas.
ka dirstelėjęs ant p. Giles’o. Laike tos pašnekos gydyto
— Kam nedėkingas ? — užklausė panaitė.
jas čiupinėjo ligonio pulsą. Bet dabar, pakilęs nuo kė
— Tam geramjam ponui ir tai brangiai auklei, kuri
dės šalia lovos, atsiliepė, kad jei urėdninkai turi da kokią taip mane prižiūrėjo pirmiau, — atsakė Oliveris. — Jei jie
abejonę apie šį dalyką, tai gal norėtų nueiti į kitą kambarį žinotų, kad aš laimingas, tai džiaugtųsi ištikrųjų.
ir pasimatyti su Brittles’u.
— Žinoma, kad džiaugtųsi, — atsakė Oliverio globėja,
Paklausę tos patarties, jie nuvėjo į čia jau esantį kitą — ir p. Losberne buvo jau taip geras prižadėti, kad kaip
kambarį, kur užklaustas Brittles įpainiojo pats save ir tik užtektinai pasveiksi, kad galėsi keliauti, tai jis nusivež
savo gerbiamą perdėtinį į tokią įdomią maišatį visokių tave pas juos.
priešingumų ir nebūtų daigtų, kad nei truputį neišaiškino
— Ar prižadėjo, panele? — sušuko Oliveris, nušvitęs
dalyko, tik sudrutino faktą, kad jis pats buvo suklydęs. iš džiaugsmo. — Aš nežinau, ką padarysiu iš džiaugsmo,
Vieną tik dalyką išpažino aiškiai, jog jisai jokiu budu ne išvydęs jų brangius veidus!
galėtų pažinti to vaiko, kad ir jį čia statytų į akis; jog jis
Į trumpą laiką Oliveris užtektinai pasveiko, kad at
palaikė Gliverį už tą vaiką tik dėlei to, kad p. Giles taip likti tą žygį. Vieną rytą jis drauge su p. Losberne sėdosi
pasakė, ir kad patsai p. Giles, penkios minutos atgal, pri į mažą vežimėlį, kurs prigulėjo poniai Maylie. Jiems pri
sipažinęs viriamoje, kad jam rodėsi, jog perdaug pasisku siartinus prie Chertsev tilto, Oliveris labai pabalo ir gar
bino.
siai suriko.
Tarpu kitų sąmojingų spėjimų kilo klausimas, ar
— Kas tau yra vaikuti? — užklausė daktaras, kaip
Giles iš teisybės ką nors pašovė; ir peržiurėjus šaudyklę, paprastai visas sukrutėjęs. — Ar tu ką matai, ar girdi, ar
panašią tai iš kurios šovė, tapo atrasta, kad ji nieku dau jauti?
giau nebuvo užtaisyta, tik paraku ir tamsia popiera. Tas
— Taip, pone, — tarė Oliveris, rodydamas per karie
atradimas padarė didelį įspūdį ant visų, apart daktaro, tos langą. — Tie namai!
kurs dešimts minutų atgal išėmė iš šaudyklės kulką. Bet
— Taip, tai kas iš to? Vežėjau, sustok. Pasuk čia, —
nei ant vieno tas nepadarė didesnio įspūdžio, kaip ant pa sušuko gydytojas. Tai ką apie tuos namus, mano žmoguti,
ties p. Giles’o, kurs per kelias valandas prisikankinęs su
mislia, kad mirtinai pašovė savo artimą, griebėsi už tos
naujos minties ir labiausia jai pritarė. Galutinai, polieijantai, nesirūpindami perdaug apie Oliverį, paliko na
muose polieistą iš Chertsev, patįs gi ant nakties sugrįžo į
miestą, prižadėję atsilankyti lytoj.
Antrytojaus, išaušus dienai, pasklydo garsas, kad
Kingstone suimta du vyru ir vaikas, kurie tapo sugauti
labai įtariamose aplinkybėse.
Taigi ponai Blathers iri
Duff nuvažiavo į Kingstoną. Bet padarius tyrinėjimą,
įtariamos aplinkybės išsivystė tik į faktą, kad tik trįs bu
vo suimti, bemiegant šieno kupetoj’. Nors tai vra didis
prasikaltimas ir baudžiamas kalėjimu, bet akyse gailes
tingų Anglijos teisių ir dėlei jos meilės prie visų karaliaus
pavaldinių, tas nebuvo atrasta ganėtinu prirodymu, kad
miegantieji šieno kupetoj’ būtinai turėjo atlikti vagystę
su įsilaužimu ir tokiu budu užsipelnė mirties bausmę. Tai
gi ponai Blathers ir Duff sugrįžo namon taip gudrus, kaip
iš išvažiavo.
Trumpai kalbant, po daugelio tyrinėjimų ir dar dau
giau pasikalbėjimų, artimiausiam magistratui buvo įkal
bėta, paimti nuo ponios Maylie ir p. Losberne užstatą, kad
Toliaus bus
Oliveris pasirodys prieš valdžią, jei tik kada bus pašauk-
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M. A. Norkūnas
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Vienatinis Lietuvis Išdirbėjas
visokiu ženklu
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Seserų Seminarija
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Reikale meldžiama kreipties prie
Perdėtiuės šiuo antrašu:

meta-

liavu, anameliotu
ir padengtu eellu-

loid’u, šarpu, iveliavu ir Karunu.

■

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

patingai: Rikardu

guzikueiu

Man pavestus dar

atlieku artis-

bus

tiilcai.

BuUUO M. A. Norkūnas
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Geriausi Importuoti ir naminiai
n Vynai, Likieriai, Alus, Cigarai ir
t.t.
454—456 MAIN ST.

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

Malonus viengenčiai lietuviai ir lie
tuvaitės! Jei norit turėt lengvą ir lai
mingą kelionę j seną tėvynę Lietuvą ir
nenori būti nuskriaustu
atvažiavęs
New Yorkan, tai kreipkis tiesiog pas
G. Bartašių. Jis visiems žinomas geras
žmogus, užlaiko du ofisu: vieną Bos
tone, antrą New Yorke.
Parduoda
laivakortes į visas pasaulio dalis ant
drūčiausių ir greičiausių laivų ir už
pigiausias kainas. Siunčiame pinigus ir
išmainome ant amerikoniškų. Parūpi
name gubernskus pašportus iš

GEO.

Edvvarsdsville. Pa.
Naujas telefonas 8041.
Bell telefonas 9294-R.

Honover Brewing Co.

f

--------- p Elius, Alus ir porteris.
TIKRAS LENKISZKAS LAGER.
Atkreipkite savo atidų in produktų, Jūsų tautiečio iš
dirbamų. Sandėliai Buttonwood, Wilkes-Barre ir
Nauticoke, o bravoras Danvillėj.
Emil Malinauskas, Managerls ir Prezidentas
Abu

telefonai.

HEIGHTS DEPOSIT BANK
Kampas E. Market ir Hancock Sts.

VVILKES-BARRE, PA.
Moka 3-čią nuošimtį nuo sudėtų pinigų ir ima pini
gus ant sučėdyjimo nuo dolerio ir augščiau.

Siunčia pinigus in visas svieto ša-

BARTASIUS,

Agentas,
261 W. Broadway, So. Bostoa, Mass.
558

“1

Konsu-

lio. Parsamdome keleiviams kambarius
dėl nakvynės ir suteikiame kiekvienam
visokias svarbias žinias uždyką.

Broome str., New York Uty.

TfiMYKITE LIETUVIAI
Kelionė per jūres. Tūkstančiai
tūkstančių mūsų tautiečių ke
liauja į prigimtų šalį ir iš tenai
atgal į Amerikų, o visi labiausiai
užganėdinti, kurie perka laivakor
tes pas:

Joną Nemeth’a
O kodėl? Nes turi gerų prižiū
rėjimų, parankių kelionę, kad tar
tum kaip ir pačios kompanijos bu
tų pirkę laivakortes. Siuntimas pi
nigų greičiausias ir pigiausias pa
saulyj.
3 N. MAIN ST.,

WILKES BARRE, PA.

First National
BANK,
PLYMOUTH,

PA.

UŽDĖTA 1864.

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

BUK
VYRAS

50,000
KNYGŲ

Ta knvga yra stebuklinga Ir siustą yra tyk dėl vyru.
Knyga ta prastais, suprastais žodžiai* pasaka kaip gal
atgauti vyriikuma, isigyditl nuo uznuodijima krauja
arbasypili.nubiegima siekio*, patrotitu stypribe, pučkus
Ir kitus išmletimus,
negromulavima,
patrotitu
stypribe, pylva, kianenu, inkstu ir pūsles ligas, rumatl’.ma, gonorrhoea arba triperi, naujai Įgautas lygas,
atvietura irvysasvyru lygra, gal būti išgtdorraa sava
natnuse privatiškai, slapta ir labai pygjai.
e.
Ta, dykai igauta knyga, pasakis jums kodėl jns
kentat ir kaip galėt galutinaj isigyditl.
Knyga ta yra
krautuvS žinios, katrul ture žinoti kožnas vedes arba
nevedei vvras. Ta knyga yra para*i»a par Daktara,
katras atsydave ilgo lajka tyrinejmu tu, specijalisku
lygu. Tcmvkit, jog ta knyga yra siustą v»“«i dykai,
užmokant už pačto, ing užpečetita konverta. Netruak
nekokiu piningu, tyk parašik sava varda, ir adreso «. nt
žemiaus paduotu kuponn, katrų siusk mums Sendena.
DYKAJ GAUTOS KNYGAS KUPONAS.
D*. JOS. LISTER A CO.. I. ROS 22 Ftftk Arm.. dta«M
Godotinai Tatitl«ta: Pagal Tamlm,.. pri tad i e jms, aš inrlečjaa
Jog Tamilta prialc.tnmet man Tyut dykai ?6najnaa knygadel vyra.
Vardai

KAPITOLAS
PERVIRŠIS

$100.000.00.
$250.000.00

Didžiausia ir saugiausia
Banka mieste.
Moka 3 nuošimčius nuo
sudėtų joje pinigų.

Kapitolas
i Perviršis
I Depozitai

$150.000
$450.000,
$2.625.000

Moka 3-čių nuošimtį nuo sudėtų
Joje pinigų.
Banka atdara kasdien nuo 9 ry
to iki 3 popietų. subatomia nuo
9—12 vidurdienyje ir nuo 7 val.(
vakare iki 8.
Galima susikalbėti lenkiškai ir
i etų vi skai.

DRAUGAS
/

JUOKAI.
KUR ŠIRDIS TRAUKIA... ka nuomonė yra tokia, kad
Dr. O’Malley išaiškina priežasti
Kašėta dėjo ištiesų laižybas Socialistas. — Sveikas gy
pasekmingo gydymo.
su Kievličium už Kristaus vas, drauge, matyt dar ne
Keletas desetkų metų at
Išsiveržimas
gal jaunuomene Lietuvoj brolius ir seseris, kad du liu seniai iš Lietuvos ir esi ge
VEKIKOSELE arba netikrasis išsiveržimas
daug linksmiau sau gyveno dininku ištiesų buvo pas žy ras katalikas.
HYDROCELE arba vandeninis išsiveržimas
dų rabiną ir kad Kašėta
PUČKAI ir visokios ODOS LIGOS
ir krutėjo.
Katalikas. — Krutu dar
pralaimėjo
laižybas.
Laižy

Be jokios operacijos, skaudėjimo, ar apleidi
Jaunimas ir šiaip kiti, nei
mo savo kasdieninio darbo.
kis galėjo būti dedamos ne po truputėlį. Taip, dar nese
svajot nesvajojo apie Ame
niai
atvykau
iš
Lietuvos
ir
PRIEŽAŠČIA IŠGYDYMO:
Į G. A. Fritzinger (policijantas)
blaivame stovyje, bet sunku
riką, nors ji jau seniai pirm1.
DĖLTO
—
Kad
jojo
neskaudanWilkes-Barre, Pa. išgydytas nuo
esu
šioks-toks
katalikas.
įtikėti, buk rabinas negalė
ti metodą likos naudota suvir- 8Unkaus išsiveržimo 5 metai atto buvo.
sum per 25 metus, teip vadinami
......
Socialistas. — Bet, man
Jei kuris ir žinojo Ameri jęs susišnekėti su liudinin
išsiveržimo specijalistai naudoja all°8’ nenešioja diržų.
kais. Musų nuomonės teisin rodosi, mėgsti pasišnekėti ir
ką, bet jos ištolo bijojo, kaip
ir seka paskui jį.
Thom. B. AVilliams, anglekasis
gumą patvirtina ir pats p. su bedieviais?
Broliai Lietuviai! Štai musų tautietis J. F. Gillis
2. DĖLTO—Kad suviršum 12,- įg įlydė Park, Pa. išgydytas nuo
kasžinko.
000 išgydė ligonių; nekurie pri- išsiveržimo, 5 metai kaip diržo
Kašėta ir tai tokiu budu,
Nebuvo tokia baimė, ko kad užsigina visai laižvbų, Katalikas. — Kodėl ne ? yra kandidatu ant Sherifo dėl Luzemės pavieto iš Demo buvo iš tolimų šalių, o kurias jis nenešioja.
vienas išgydė.
kią turi mažas vaikas link kuomet ir Tamsta ir kiti ko Socialistas. — Nemisliju, kratų partijos. Kada ėjo nominacijos votavimai ant kan
3. DĖLTO—Kad kožnų savo žo- R. D . Greenwald, mašinistas
žvėries, bet buvo meilė tėvy respondentai tvirtina, kad kad tamsta tamsybėse tebe didatų, Republikonai apvylė poną Gillį, lietuvių balsais
dj gali pinigiškai ir profesijona- prie Prospect Brėkerio Breslau,
(votais) sau tik pasigelbėjo, ir p. Gillis negavo nominaci liškai užtikrint, kurį duoda ligo- Pa., du vaiku 3 ir 9 metų senu
gyveni.
nės, gimtinio lizdo.
laižybos ištiesų buvo.
jos. Demokratai gi supratę kokią naudą atneštų visuome mui, o 25 metų praktika gauna mo, išgydyti nuo išsiveržimo, o
Tame lizde, lyg garnio
Katalikas. — Mat kaip nei p. Gillis, kaipo prakilnus ir teisingas vyras, jei butų
paliudijimų apie jo tinkumų.
diržo nenešioja jau 2 metai.
L. Navickui, S. L. R. K. A. tamsta klaidžioji patamsyje, išrinktas šerifu, taigi Demokratų partija užleido savo
vaikai, susispaudę lindėjo.
Su tokiais paliudijimais delko turėtum dar vilkinti ir neateiti
Jie susieidavo vienon krū kuopos sekretoriui, Tama- tai tamstai rodosi, kad vi kandidatūrą ant Sherifo p. J. F. Gilliui. Tokiu budu vi ant rodos pas Dr. O’Malley, kuris tame PERŽIURĘS UŽDYKA ir
pasakys kas ten kenkia, ir geriausia rodą kaip gali pasveikti Ge
von — vieton, linksmindavo qua, Pa. Rugojate, kad kuo siems tamsu.
sa Dem. partija nusilenkia prieš musų tautietį. Garbė riau pasinaudok iš 25 metinės praktikos ir nebusi pavojuje.
si, sakydavo pasakaites, pos nariai negauna organo, Socialistas. — Na, kaip Lietuviams! Todėl kas gyvas, kas lietuvis bal
Pasikalbėjimas ypatiškai ar per pačtą.
misles rišdavo, bovydavosi; o nei adresų nepridavėte. — ten Lietuvoje? Ar kunigai suokime už savo tautietį p. J. F. Gillį! Geras SheriAtsiųsk adresų, o prisiusime knygutę su abrozėSkaitykit
“
Draugo
”
admi

liais apie išsiveržimų, užpečėtytam koperte.
jų dainomis skambėjo visi
vis dar tebeplatina tamsybę, fas daug gero gali padaryti darbininkams. Neseni tai lai
kraštai. Šventomis dienomis nistracijos pasargą.
kaip ir seniau?
kai kaip Sherifas Martin per straikus liepė šaudyti be
Dr. Alex. O’Malley
nebuvo tokių girtuoklysčių!
Katalikas. — Na, ne. Prie ginklius darbininkus ir Latimore nušauta apie 40: lietu
A.
ir
Z.,
Donorą,
Pa.
Tuš

kiekvienas namon skubinda
šingai, jie sklaido tamsybes, vių, lenkų ir ungarų! To nebūtų padaręs musų tautietis.
Ofisas, 158 So. Washington St, Wilkes=Barre, Pa.
vo iš bažnyčios, — žinojo ti ginčai už mažus daiktus
kaip vėjas debesis, ūkanoto Štai ateinantį pavasarį gali būti dideli straikai. O, kad
laikraštyje
tik
be
reikalo
Kur Lietuviškai ir Lenkiškai susikalbama ir susirašoma.
kad jo ten laukia.
tai męs turėtumėm Sherifu savo tautietį! Taigi visi, visi
je dienoje.
vietą
užima.
Seni tėvai, ganėdinosi
balsuokime už p. Gillį.
Socialistas. — Kokiu bu
tuomi, matydami žeidžiant
jaunimą — vaikus. Jų šir L. R. K. Pilnųjų Blaivininkų du?
R. H. Morgan
dis buvo linksmos; akis, švie
Katalikas. — Ugi, steig
X
A.
Susivienijimo
Cen

Išdirbėjas Kepu
šiai šypsodamos, žiurėjo ant
dami visokias draugijas. BONA MORS
tro valdybos adresai.
S0DAL1TY
anų. Nebuvo kam užduoti
Ypač “Saulės” draugija lei
rių, Kukardų, Vė
tėvams skausmų.
džia savo spindulius į visus
liavų, Antspaudų,
Yra išdirbtas iš gryniausių, sveikiausių ir geriausių vaistų, kurie pataiso sveikatą,
tamsiausius Lietuvos kampe
Linksma būdavo susėdus Pirmsėdis:
todėl, velijame, kaipo didelės vertės gyd uoles, vartoti, kaip tik užtėmysi
Šarpų ir kitų tam
liūs, lyg pavasario dienose.
aplink vieną stalą skaityt Kun. F. B. Serafinas,
skaudėjimus
arba
panašių dalykų.
apsireiškimus :
10806 Wabash avė.,
knygas ir pasakas mokyties.
galvos apkvaitimas,
nesužlėbčiojimas,
Reikalauk EataVienok tik tol garnio vai
Chicago, III.
silpnininti galvos skaudėjimai,
tulžies sugedimas,
kai lizde kenčia, kol jų spar I Pagelbininkas:
. liogo..
nusilpnėjimai,
rukštumas viduriuose,
Pajieškojimas.
iv
nai išsitobulina — kaip tik
liežiuvio apaugimai,
geltonligė,
Kun.
M.
Petrauskas,
rėmuo,
apsunkinimas kepenų,
jie išauga, lizde neišsitenka.
207
Adamas
st.,
abelnas
sumenkėjimas,
užkietėjimai,
Aš
Juozas
Blaskevičius
Tas pats ir su Lietuvos
R.
H.
MORGAN,
Nevark, N. J.
pa j ieškau savo dėdės Majaunuomene atsitiko.
Kaina 75c.
13 N. Main St.,
•J
teušo Kalėdos. Paeina iš Su
Negalėjo visą savo amžį II Pagelbininkas:
valkų gubernijos, Starapo SHENANDOAH, PENN’A. [ s
iškęst lizde. Turėjo — pri P. Lapelis,
versti buvo — eit — bėgt į
St. Ciril & Met. Pol. Sem. lės pav., Gudelių parapijos, — - .......... ....... ------------------ — 111 -21B I
*
19 metų
tolimą šalį.
Orchard Lake, Mich. Kelminų kaimo.
e
Union Ticket Agency. ■
□
kaip Amerikoj. Pirma gyve taniausia Lietuviška Banka Scrantone
Jaunimas Lietuvoje ma1
Dvasiškas vadovas:
ir Visoje Aplinkinėje.
no Peimsylvanijos valsti
žinasi ir mažinasi. Kuris tik
L'
Yra kaipo parankiausia, tikriausia ir atsakančiausia gyduolė nuo
Agentūra Laivakorčių ant Geriausių
Kun.
P.
Saurusaitis,
S
joj, o dabar nežinau kur. Jei
paauga — tuoj į Ameriką.
Linijų.
reumatizmo skaudėjimų,
uždegimų,
46 Congress st.,
kas apie jį žino meldžiu duo Siunčia pinigus kas dien in visas da
Jau nutilo tos linksmos
kryžiaus skaudėjimų
patrūkimų,
AVaterburv, Conn.
lis svieto; taip-gi perka ir išmaino vi
šonuose skaudėjimų
ti žinią šiuo adresu:
dainos. Apmirė kaimai —
sutrenkimų,
sokius pinigus. Išdirba visokius doku>3
arba krutinėję,
mentus Amerikos ir Lietuvos teismuose.
Juozas Blaškevičius,
sumušimų,
sodžiai, dvarai ir mieste Sekretorius:
sutinimų,
Ofisas atidarytas kas dien nuo 8-tos ‘ ‘
1647 Oregon ave.;
Ii ryto iki 9-tos vai. vak.
liai.
Juozas Kovas,
susizeidimų.
gijos,
ireni-iiujc. n uv jutos n ryto iki o-vart
Nėra jaunuomenės. Nėra
valandai vakare.
17 Congress avė.,
Kaina 50 centų.
kam linksmint senus tėvus.
Waterbury, Conn.
Adolf
Blau,
Jų širdis apima — spaudžia
Urnom Ticket Agemcy,
skausmai; akis ašaromis pas Iždininkas:
203 Lackawanna Avė,
Seranton, Pa.
PALIOVUS
VEIKTI.
S.
Bandzevičia,
Taip-gi turime savo krautuvėje dau
riuvusios. Nėr kam jų nura
PERVĖLAI!
Kuriam nors mūsų kūno gybę visokių maldaknygių ir svietiškų
17 Congress avė.,
knygų visokiose kalbose.
minti! Kas juos ramins? Jų
organui paliovus laikinai TELEFONAI: Naujas 303 — Bell 062.
Waterburv, Conn.
Apvilkimas akių, kojų sutinimas, od o^ geltonumas, skaudėjimai kryžiaus
numylėti vaikai, kuriais au
veikti, tai yra ženklas, kad
ir apie inkstus, sunkenybė atidaryme šlapumo, juoda ir sudrumsta spal
(P
gindami taip džiaugės, ap Iždo globėjai:
kas- nors su juo yra negera,
va
šlapumo, arba atsiradimai kokių nešvarumų nusišlapinime, tai yra tik
leidžia — važiuoja — bėga į Juozas Antanavičia,
ypačiai jei tatai paliečiama
ras ženklas arba apsireiškimai pavojingų ligų inkstuose arba pūslėje. Iš
ta tolimą šąli! I tą šalį, kurią
20 Edvvard st.,
to gali pulti patrotijimas vyriškumo, jeigu nepradėsi išanksto gydyties,
mūsų kepenis. Įvyksta tatai
visi taip gerbia. Ji yra jau
AVaterbury, Conn.
vartojant
dėlto, kad mūsų kepenų
garsi per šimtus metų. —
kraujo indeliai tampa už
X
Negal nuvargęs tėvas pasi Anelė Malinauskiutė,
teršti nevaliu krauju arba
682
N.
Riverside
st.,
Severos Gyduolių Inkstams ir kepenims
skųst savo vaikams.
įvairiais riebumais. Tą pasWaterburv, Conn.
Vaikas daug vargo pralei
tebiame pas įvairių luomų
Pasistorok bonkutę tuojaus! Pirma negu liga įsisenės. Neatidėliok iki ki
džia toli nuo tėvų gyvenda
tai savaitei! Nes gali būti pervėlu ! Į sitėmyk aprašymus, kurie randasi
žmones, daugiausiai vienok
Mahanoy
City,
Pa.
mas; nemato tėvų; tarpe
ant kiekvienos bonkutės.
Dvejopo didumo: 50c. ir $1.00.
A. L. R. K. K. SĄJUNGOS pas tuos, kurie mėgsta per
svetimu sau vienas kamba
VIRŠAIČIŲ ADRESAI; daug valgyti ir gerti, bet už
Turi Kapitolo su nuošim
ryje užsidaręs ašaras lieja...
miršta apie atsakomą kūno
čiais
“Prakeiktas tas, kas ta
Visose aptiekose ir krautuvėse užlai kančiose vaistus Visados reikalauk
mankštymą.
Veidas
ir
paa

$190.000.00.
Amerika atrado, ir tas, kuris Prez. Kun. A. Staniukynas, kiai pagelsta, kūnas nusilps
Severos Gyduolių ir neimk kitokių Daktaro patarimai dykai4557
S.
AVood
St.,
Sudėtu
pinigu
privertė mane iš tėvynės liz
ii
ta; žmogaus viduriai sukiesCliieago, III.
$700.000.00.
do išeiti...”
ta, jis turi galvos skaudėji
Męs vedame visokį lega
Tėvai gi klausia patįs sa Vice-Prez. Kun. V. Vizgirda, mus, nužudo norą valgyti,
CEDAR RAPIDS
vęs: '‘kaip musų sūne 190 S. Meade St.,
pasidaro ligūstas. Tokiuose * lišką biznį.
IOWA
Musų bankoje galima S
liams”.
Wilkes-Barre, Pa.
atsitikimuose gera vartoti
Sūnelis kartais nei laiško
Trinerio American Elixir of susikalbėti: lietuviškai, o
Sekr. Kun. A. Kaupas,
tėvams neparašo. Kodėl? —
Bitter Wine, kurs pajuidna ♦ lenkiškai, vokiškai ir R
64 Church St.,
Jį priverčia vargas. . . . Jis
kepenų ir varskomųjų orga angliškai.
Pittston, Pa.
argo prispaustas, mąsto
JOHN J. MEYER, H
nų veiklumą ir sustiprina ..
ŠIS APGARSINIMAS YRA TIEMS, KURIE NEŠIOJ PAPRASTAI
pie kelią, kuriuo jis galėtų Kasininkas, Kun. V. Dargis, juos prideramam savo užda
Kasininkas. *
DARYTUS SIUTUS — KITI NEREIKALAUJA NEI LAIKĄ
ištrukti iš to vargo ir su Silver Creek, Schuylkill vinių atlikimui. Reguliuoja
GAIŠINTI SKAITANT ŠĮ APGARSINIMĄ!
Co., Pa.
grįžti į savo senąjį lizdą.. .
vidurius, sudrutina nervus
"NoWork-NoP«^
Likus-gi lizde jaunuome
Jus žinot kokį užsiganėdinimą žmogus jaučia, kada jis išriša kokį dalyką
ir valo kraują. Visose aptie
nė netur noro prie nieko,
ant kurio jis vargo daug valandų — taip! jo džiaugsmas yra nepalyginiTheWorkingman’s
kose. Jos. Triner, 1333-1329
Sąjungos
Liet.
Vargoninin
vien tik “į Ameriką”. Jie
mas!
So. Ashland avė., Chicacro,
Problem
kų Amerikoje vyriausy III.
mąsto, jog Amerikoje tik
Tai aš esmi! Aš suradau cielą eilę šių metų geriausiai “paprastai darytus’
bės
adresai.
laimė jų laukia... O. kad
puikius
jie žinotų, kaip jie klysta!....
“NAUJOS IDEOS” DE LU XE DRABUŽIAI
K.
Strumskis,
prez.
Pagal vėliausias madas padaryti šauniausių siuvėjų ir NE už $40 ir $50
K. S. Karpavičius.
10 tuzinų tik už $1.00.
190 High St.,
— bet už v
Gražiausios gromatoms
Brooklyn, N. Y.
$10, $15, $20, $25 ir $30
popieros su gražiais apskai
Redakcijos Atsakymai. P. Grajauckas, vice-prez. tymais ir dainelėms 10 tuzi
Ypatinga spalva — išvaizda — padarymas ir labai ypatingos kainos.
.Tis tik įsenino šaltį ir paskui
Paca & Saratoga St.,
turėjo
gulėti
per
savaites
nų už $1.00, prisiuntimas
Įsigilink į šį dalyką, nes galėsi puikiai pasinaudoti.
(R|
Baltimore, Md.
30c. extra. Palangos TrajanDR. RICHTER’IO
LOUIS ROSENTHAL,
T. D. Girgždauskui ir Pr.
kos
baksukas
30e.
Kataliogą
J.
Stulgaitis,
kasierius,
Pain-Expelleris
avliui, Haverhill, Mass.
siunčiame už 4c. Reikalauja prašaljs pavojingus susirgimus
ANT KIRBY’S
Apie laižybas tarp Kiev- 40 Sylvanus St.,
me
pardavėją
ir
duodame
jeigu
vartosi
su
laiku
pagal
nu
Wilke8-Barre, Pa.
Užlaikyti tvarką šeimynoje, tėmyk kad tavo tarnaitė butų teisinga, dikta
rodymų, ant dėžutės; 25c ir 50c
iaus ir Kašėtos buvo jau
gerą pelną.
už bonką. Žiūrėk ant, Inkaro
<1
ir mylinti namus.
I > perdaug. “Draugas” A. Gudaitis, sekretorius,
M. Žukaitis,
ir vardo ant dėžutės.
P. O. Box 73
vė vietos abiem pusėm,
449 Hudson avė.,
r «d. richter a co., na r»«rt «t.
Silver Creek, Pa.
RlchUr’lo Cnngo Pili*, yra <.ro« ooo
o daugiau? Musų bešališRocheSter, N. Y.
{•Ujimo. ŠtaTir 8O». J
vidurio auklatd

J. F. GILUS

Sherifu!

Severos Gyvasties Balsamas

Severos Gothardo Aliejų

Merchantsl
Banking
Trust
Company,

I

W. F. Severą Co.

t

8

DRAUGAS

ŽMOGAUS PAŠNEKE
SYS SU ŠUNIM.

— Purvas ir tiek! Tau ro „Draugo" Agentai. KRAJAVI (iš Lietuvos)
Eell Telephone Dickinson 3757 w.
Priimnas kvapas
ŠKAPLIERIAI.
dos, kad aš Šnapšinskis, ad
Dėl daktariškos rodos galima atsiSaukti
pas Dr. Ign. Stankų per telefoną ar laiš
vokatė lis — sutvėrimo ka
Parduodame krajavus galioniku ir iŠ kitų Sleitų, taipgi Kanados.
IR
niua
ir
bovelninius
škaplierius
po
Re
v.
J.
Sutkaitis,
ralius... Klysti! Aš dyka
Vienatinis
tikras
daktaras-lietuvis
Philadelphijoj —
25c.
už
tuziną;
šilkinius
po
40c.
(Pagal A. Čechovą).
2112 Sarah st.,
duonis, kyšią ėmėjas, veid[Jis yra pabaigęs augščiausius ir jau paskutinius daktariškus mokslus. Buvo
tuziną; agentams ant pamatinio
.miestavu daktarų mieste lndianopolis Mokėsi ir praktikavojo The JVete York
Tikras
Buvo žiemos naktis. Mė mainys!.. . Aš gyvatė!...
Pittsbut-g, Pa.
prisiunčiame dovanai. Krajavos
' Poni Grayuutt Medieal tvhuol and Iloepital. Visi jo paliudijimai išstatyti yra
Palangos aptiekų Trająnkos (tre
1 ofise, kur kiekvienas atsilankęs gali juos matyti.
nuo dailiai švietė. Sunadvo- Šnapšinskis
tvokstelėjo
jų devynerių) svaro bertainys preDabar Įrengė savo locną ligonbutį Philadelphijoj ir tame pačiame name
katėlis Šnapšinskis, numu sau kumčšia krūtinėn ir pra K. Strumskas,
i padirbo pui kią ‘niedikalihką klinika su laboratorija, elektriškas mašinas ir apkiujo 25c.; svaras — 90c., 10 sva
i tiekų su geriausioms gyduolėms. Čia visi ligoniai atranda teisingą pagelbų, is190 High st.,
šęs nuo rankos žaliąjį vel virko.
rų arba 40 baksukų — $5.00. Po(sigydo ir palieka sveiki. Štai ką liudija patys ligoniui:
pieros gromatų rašymui su viso
Brooklyn, N. Y.
niuką, atsargiai atidarė var — Šunadvokatis, liežiuv„Nuo visokių spuogų ir išbėrimų, ant veido ir kaklo ir viso kūno taipogi
kiais apskaitymais, pritinkančioms YRA RANDAMAS
Į nuo kitu odos ir kraujo ligų, nesą geresnio daktaro, kaip Dr. I. £Stankus.
telius ir įėjo kieman.
ninkas. . . Štai kas aš. Tu
r Daug daktarų atlankiau, bet nei vienas negalėjo išgydyti." Taip kalba Jos.
dainelėms ir kvietkoms parduoda
t Švilpa, 1011 Čarlton St., Philadelphia, Pa.
Juozas Mališauckas,
me sekančiai: 1 tuzinas prekiuoja
Slytinėdainas ir stengda manai kad Jurgutį Žirgutį
I „Šiuomi viešai išreiškiu sa—
GARBUS DAKTARE: neiš25c., 100 popierų — 90c., 1000 pop.
Forest City, Pa.
iStegmaierio
mos nepargriuti jis garsiai ne per mane iš vietos pava
vo širdingą padėką Dr. 9tanA randu žodžiu pndėkavojimu
— $6.00, 2000 pop. — $10.00; prie
pats su savim kalbėjo:
kui už išgydymą nervų ligų
flLL-LįJ M
Tamistui už išgydymą skau
popierų duodasi reikalingą skaičių
rė? O kas du šimtu draugi
T. Kizievič Box 167,
ir sugrąžinimą vyriškumo,
f
dėiimo šonuose ir po širdies
ir
kopertų.
Taip-gi
turime
visokių
— Na, kas tai yra žmogus? jos pinigą savo kišenėn įsi
kuriu
kiti
daktarai
atsisakė
r
~
gėlimo
strėnų ir skausmin-t
Minersville, Pa.
pavinčiavonių, altorėlių, šilkinių
t
Juk dulkė, pelėną saujelė, dėjo ir ant Liakio kaltę nu
išgydyti.
Ir
visiems
su
sl:ų>gų
mėnesinių, kurių kiti vi-*
abrozdėlių
su
lietuviškoms
malde

•
tomis ligomis patariu kreipv
s* daktarai neapsiėmė gydy
parduodam tuzinais ir šim
molio gniužas...
vertė. Ar ne aš? O! gyvatė,
M. Karbauck^s, 52 G. ai. lėms,
tis pas dr. Ig. Stankų, o nev
I •j
ti. Bet Tamistos operacija
tais.
Turime
visokių
kningų
ir
— Urrr. .. išgirdo musą niekšas, fariziejus! Tai vis
pasigailėsite savo žygio.
kaip ranka atėmė kentėjimą
So. Boston, Mass.
maldakningių. Reikalaujame agen
A. ZmudzoU, Salem, Mass
nuo manęs. Ela Mažinack.v
galvotojas.
tų ir duodame gerą uždarbį. Adre Užsisakyk dėžę at
aš!...
57 Pingree St. DrStankus. 1325 g. Front St., Phila.
suokite :
Apsidairęs jis pamatė per Šnapšinskis nutrynė ran J. Mikutaitis,
John Akuotaitis, Montreal, Qne. Canada, rašo: „Meilutis gydytojau.— £
J. INTAS,
siusti
in
namus
Šešta diena, kaip gavau nuo Tamstos liekarstas ir vartoju sulyg užrašo, jau y
du žingsniu nuo savęs didelį kove ašaras ir ėmė raudoti.
1327 Rebeeca st., S. 8. P. O. BosK.1724,
New Cork, N, Y.
negaliu atsidėkoti Tamstai iš džiaugsmo da tik pusę liekarstu sunadojau bet Y
juodą šunį, betupintį prie — Na, šunie, kąsk, ėsk!
Allegheny, Pa.
jau visas sustiprėjau ir baigiu gyti. Daugiau neturiu ką rašyti: nes jau ne
reikalauju daktariškos pagelbos. Ta įkiri ligą, kuri taip daug prikankino
budelės ir bežvanginantį re Nieks man niekados gero žo
mane ir kurią kiti daktarai laikė už neišgydoma, dabar jau baigia gyti. Ačių ((
Laikyk po ranka dėžę mu Tamstoms
už pigų ir greitą išgydymą.”
težiu. Šnapšinskis pažiurėjo džio netarė. Visi mane niek J. Bartoševiče,
są
alaus.
Išgydau pasekmingai ir ant visados nuo:
į jį, pagalvojo ir išreiškė sa šu skaito, nors į akis to ir * 4417 Marshfield avė.,»
reumatizmo,
skaudėjimą šonų, sąnarių kaulų, strėnų, kojų, pečių, nuo
garsi kardinolo Wiaemano apysaka.
Chicago, III.
isokių kraujo ligų užkrečiamu lytiš&u ligų, triperį, šankerį sifilį, užkietėji
Gryno maisto ženklas ant
vo veide nustebimą. Paskui nesako. Veidmainiai, kad
Vertė VYTAUTAS.
mą ir nedirbimą vidurių, išbėrimą, niežėjimą ir augimą ant veido ir kūno vi
patraukė pečiais, palingavo bent sykį ka snors man per
kiekvienos bonkutės.
Isoltių spuogų, dedervinių ir slinkimą plauku", galvos skaudčma, širdies, inks
M. Urbanaviče, Box 33,
tu, kepenų ir plaučių ligas, visokias nervų ligas neuralgiją, drebėjimą sana
Kaina $1.QO.
galva ir liūdnai nusišypsojo. snukį užvažiuotą, arba gerai
riu, greitą supykintą, negalėjimą miegot ir išgąstį, greitą pailsima, sunkų j
Imantienis daugiau kaip vieną eg
Thomas,
W.
V.
kvėpavimą, peršalimo slogas ir nusilpnėjimą sveikatos, visokias moterų ligas ■
— Rrrr. .. suurzgė šuva. iškoliotą. Ėsk bent tu, šunie!
zempliorių, nuleidžiamas didelis nuo
STE6MA1ER
BREWING
C0.
skausmingų ir nelegulenšk mėnesinių u kejimą ir gumbo. Išgydau su ope- J
šimtis.
Gaunama
pas:
cija ruptura, apendesitis, vėžį, skilvye augančius akmenis visokius skadulius, I
— Nnne ssuprantu — ta Kąsk-rrryk išgamą. Piešk
J. Antanaitis Box 22,
guzus (tumore), kepenų, inkstų ir pūslės. Darau operacijas ant gyslų kaului
Wilkes-Barre, Pa.
REV. V. VABNAGIRIS,
rė sustojęs Šnapšinskis... parsidavėlį!. . .
nervų, smegnų, moterų ir vyrų gimdančių organų, pritrauktas kojas ir ran-'
Swoyers, Pa.
312 So. 4th St,
Brooklyn, N. T.
kas atitaisau ir padarau sveikas. Taipgi daro operacijas ant nosies, akių ir*
Naujas
telefonas
977
Ir tu, tu šunie, gali ant žmo Šnapšinskis pasvyro ir
gerklės.
J. Versiackas,
gaus urgzti? A! Pirma kar griuvo ant šunies.
Bell telefonas 422
[ fl 1220 So. Broad Street,
65
Davidson
st.,
tą savo gyvenime tai gir — Taip, tikrai taip ir rei
-NAUJA KNYGA* *
Philadelphia, Pa.
Lowell, Mass.
džiu. Kaip mane gyvą ma kia! Rauk mano snukį! Man
Ofiso valandos: nuo 9 iki 12, nuo 2 iki 4, ir nuo 6 iki 8 vakare,
BIBLIJA
Šventadieniaisnuo 1 iki 5 po piet.
tai ... O argi tu, šuns kum negaila. Nors ir skauda, bet
Juozas Akevičius, P. O.
arba s v. Raštas išleistas.
pi, nežinai aš žmogus—su nesigailėk. Na ir rankas kan
Juozas Szukis,
Tik
vienas šitas šventraštis yra
Silver
Creek,
Pa.
tvėrimo vainikas? Tu tik džiok. Žiu ir kraujas! Taip ir
katalikiškas.
Geriausias Lietuvys
pažvelgk. Štai aš prieisiu ar reikia. Taip! Ačiū tau, Rudi,
Kaštuoja $2.15 persiuntmui.
Vincas Staseviče,
tyn. Na, žiūrėk! Juk aš žmo ar kaip ten tu vadinies.
FOTOGRAFISTAS,
349 Hamilton st.,
Adresas:
gus?! Kaip tu manai? Žmo Ačiū! Piešk ir kailinius. Vis
Grand Rapids, Micl
REV. S. PAUTIENIUS,
A..3FPT G. GROBLEWSKI,
gus aš, ar ne žmogus? Pasi tiek, kyšiais įgyti. Parda
Naujas Telefonas 1070—B.
20
E.
Market
st.,
Wilkes-Barre,
Pa.
aiškink!
Savininkas ir Fabrikantas Geriausių
viau artimą, o už tuos pini- Jonas Leipus,
— Rrr. .. Ham!. ..
“LIETUVIŠKŲ-LENKIŠKŲ VAISTŲ.”
1022 Bay st.,
Igus nusipirkau kailinius.
— Duokš koją! — tarė Ir kepure su žvaigždute taip
Superior, Wis.
GERTAU8IA
MĖŠLUNGIO
GYDUOLĖ:
First
National
Bank
Šnapšinskis atkišęs šuniui gi. Vienok apie ką gi aš čia
SKAUSMO KBU-I
Plymouth National
NUO
TINĖJE NUO
ranką. Ką? Neduodi! Neno kalbu?... Metas eiti. ,Su P. J. Miller,
STRĖNŲ SKAU
PUBLIC SQUARE
PATRŪKIMO
ri? Na tai ir nereikia! Taip diev. Šuneliuk, šelmiuk!..
Lithuanian Store,
DĖJIMO, DEGI
BANK.
Wilkes-Barre, Pa.
AZMA ARBA
MO KRUTINĖJĘ,
ir pasižymėsiu. O tuotarpu — Rrr.. . •
Athol, Mass.
DUSULIO
GALVOS SKAU
leisk sau uždrožti per snu Šnapšinskis paglostė šunį
Kapitolas su perviršiu
DĖJIMO,
STYVUMO
UNITED STATES DEP0S1TARY
Pr. S. Karzonas,
kį... Ne iš pykčio, bet taip ir davęs dar kartą įkąsti sa
KATABOS,
$165.000.00.
SPRANDO
UŽSISALDYMO,
2422
W.
69th
st.,
sau iš meilės...
SKAUDĖJIMO
vo kinkon apsisupo kaili
NEURALGIJOS;
Šitoji Banka prižiuroma KAPITOLAS $375,000,00
Chicago, III.
— Ham, ham, rrr... ham, niais ir nuslytiniavo prie sa
ŠONUOSE
NUO
Suvienytąją Valstiją val Perviršis ir nepa
RANKŲ IR
GERKLĖS
ham!"
vo durą.
SKAUDĖJIMO,
džios.
Moka
3
nuošimčius
St.
Petruškeviče,
dalyta
nauda
490,000,00
KOJŲ.
— Aaaa... tu nori kąsti
Ant rytojaus atsibudęs vinuo
sudėtą
pinigą.
Galima
223 E. 6th st.,
Ypatingos Gyduolės.
P'*1“
j. puikiai. , To tai
■ l
*
Už sudėtus pinigus moka 3-čią
jau as neužmiršiu. 1 ai tau. do nepaprastą dalyką. Jo ----- ju. Tjarmei, ra.------ susTsneKen netuvtsk«i.
Jeigu sergate užsisėnėjusiomis ligomis nuo kurių negali pagel
bėt nė daktarai nė ligonbučiai, arba paslaptingomis ligoms, apramatomai, niekis, kad aš žmo galva, rankos ir kojos buvo
nuošimti.
G. N. Postlethwaite,
šykit man savo nesveikumą gerai ir aiškiai (be užslėpimo) nes
M. K. Petrauskas,
čion eina ne tik apie tavo sveikatą, bet labai tankiai, ir apie tavo
gus, sutvėrimo vainikas, gy apraišiotos. Prie lovos stove
WM. S. Mc. LEAN, President,
iždininkas.
gyvastį (Atsiminkit, jog kiekvienas garbingas daktaras užlaiko pa
FRANCIS DOUGLAS, Cashier.
415
Middle
st.,
vulių karalius? Tai tu ir ma jo verkšlenanti žmona ir už
slaptį kaip ant išpažinties). Užtai nesigėdyki ir nebijok, rašyk tei
Mandagus patarnavimas.
sybę, o mielai suteiksiu rodą ir prisiųsiu geras gyduoles pagal tavo
Kenosha,
Wis.
ne, Šnapšinskį, gali kąsti ? sirūpinęs daktaras.
ligą su nurodymu kaip reikia jas vartoti, už prekę labai mažą. Rei
kia rašyt laiškus stačiai pas mane pridedant visados 2c. markę ant
Taip? Prieš Šnapšinskį visi
atsakymo, nes kitaip negausit atsakymo. — Teipgi męs reikalauja
Smidras.
A. Urbonaviče,
Office New Telephone 37.
nusilenkia, ponu vadina, o
me gerų agentų kiekviename dideliame mieste ir jų aplinkinėse.
Agentai nuo Lietuviškai-Lenkiškų gyduolių gali uždirbti nuo 50
Residence 1100.
329 River st.,
•tau tai aš niekis. Ar taip aš
%
“Garnys”.
doL iki. 150 dol. ant mėnesio. Uždarbį duodame kuogeriausią. Taigi
Pas ji galima gauti visokių toLietuviu Advokatas.
Plymouth, Pa.
rašykite'reikalaudami agentūros. Kiekvienas lietuviškas štornikas
tave supratau? Aa?.... Tai
rielkų, bliūdų, stiklų, puodų, liamteipgi privalėtų užlaikyti visada musų puikias Li&uviškas gyduoles
tu socialistas! Palaukk, tu
savo Storuose ant pardavimo,
rdavii
kad musų tautiečiai reikalaudami ga
pų ir visokių virtuvei reikalingų
Jonas
S.
Lopatto
•Juozas Podžukynas,
lėtų pas kiekvieną nusipirkti ir nereikalautų išduoti pinigus dova
daiktų
Yra
iš
ko
pasirinkti.
Atei

man atsakyk! Socialistas tu
47-48-49 Bennett Building,
na kokiems nors apgavikams tose aplinkėse. Stornykai, rašykite
1338 So. Ganai St.
kite
persitikrinti.
pareikalaudami gyduolių, nes geras uždarbys ir parduokite musų
ar ne?
Wilkes-Bare, Pa.
tyras Lietuviškas gyduoles, kuriąs męs gvarantuojame.
Rašykite
Edmundo
Steponaičio
Chicago,
III.
— Rrr... ham! ham!. ..
po antrašu:
Norintieji pasiskolinti pinigu
102—104 S. MAIN ST.,
ant pirmo mortgage, arba pirkti
— Palaukk, nekąsk! Bet
ALBERTAS G. GRABLIAUCKAS,
RAŠTAI.
Dcxn.
M.
Andrulionis,
WILKES
BARBE,
PA.
namus
lai
kreipiasi.
apie ką čia aš kalbėjau? A,
<3or. Elm & Main Str.,
Plymouth, Pa.
65 Davidson st.
apie dulkes... Taip — žmo Visus a. a. Edmundo Ste
Lowell, Mass.
o
REKOMENDUOJAME MUSŲ NAUJĄ AUKSINĮ 23
gus dulkė pūstelėjai ir jo ne ponaičio raštus galima užsi
AKMENŲ GELŽKELIO LAIKRODĖLĮ.
bėr. Pffi... Na, o kam męs prenumeruoti prisiunčiant
Auksiniai, paauksuoti ir kitokį su 23
akmenimis, parduosime 10,000 vadina
gyvename? Kam mes moti tik 75c. už neapdarytus, o Ant. Tuškėnis Box 116
S
mą “Accuratus” laikrodėlių tiktai ui
Plymouth,
Pa.
nos skausmuose gimstam, $1.00 už apdarytus vienoje
30.75 žėdną. Tie gražus laikrodėliai
puikiai ižrėžyti, dubcltavi lukštai, ge
valgom, geriam, mokslus ei knygoje. Raštą spauda bus
rai laiką rodanti, labiausiai keliauninkų
naudojami, kurie turi daboti laiką, rnok#
nam, mirštam? Kam tas vis užbaigta apie Naujus Me Julius Bukantas,
teriSki ir vyriški, gvarantuoti ant 20
94
Blackstone
st.,
metų. Tikrai gražus la’krodėliai, ne
kas? Dulkė! Nieko nevertas tus. Po atspauzdinimo rašgėda bus nei draugams tokį parodyti.
Boston,
Mass.
žmogus. Tu pavyzdžiui esi tai bus brangesni.
Jeigu nori turėti gerą dziegorėlį, tai
$4
Štai musų pasiūlymas: Męs nusiųsime
šuva ir nieko neišmanai; o Užsakymus ir pinigus siąs
Šitą laikrodėlį kiekvienam C. O. D. už
«t
Jonas Ramanauckas
$5.75 ir ekspreso kaStus dėl peržiūrė
kad tu galėtum įlisti dušion! kitę šiuo adresu:
jimo. Jei nepatiks, nemokėsite nei cen
1
I
135
Ames
st.,
to. Męs rlakuojame viską. Auksinis
Kad tu galėtum psvchologigrandinelis
duodasi
dykai
su
laikrodžių.
Adresas:
Al. Steponaitis,
Brockton, Mass.
jon įsigilinti.. .
EXCELSIOR WATCH OO., DEPT. 905, OHIOAOO, ILT*
745 Glenmore avė.,
SPAUSTUVE
Šnapšinskis palingavo gal
B.
P.
Miškinis,
BroOklyn, N. Y.
va ir nusispiovė
Box 124, 35 Arthur st
Montello, Mass.
Pirkite už $6.00 ver

1)r. knotas Stankus

GRYNUMAS

ALUJE

FABIOLE,

J. F. GILUS

DRAUGO”

1

F. B. Versocky,
257 So. 33rd st.,
So. Omaha, Neb.

VYRAI, ČEDYKITE PINIGUS!
GERIAUSIA PROGA VYRAMS VARTOJAN
TIEMS BRITVĄ DFL SKUTIMO BARZDOS.

Norėdami turėti savo veidą nepuč
kuotą (čystą), sučėdyti pinigus kai
po ir laiką, galite apturėti apsisteliavę, pas mane Skutimo Mašinaitę
už 25 centus, su kuria kožnas vienas
gali nusiskusti be jokio mokslo ir
insipjovimo į tris minutas.
Šita mašinaitė yra naujai išmislin_
ta ir niekur negalima
jos taip pigei si
,
pirkti, kaip tik po žemiaus paduotu adrisu. Ji parsiduoda su S
trim aštriom geliaštem už 25 centus ir su kožna geležte gali-K
ma yra 5 syk skusties be galandinimo. Geresnė su 7 geliaštem
už 5(1 centų. Su 12 geliaštem, muilu, šepečiuku ir t.t. už $1.00.
Visos mašinaitės yra sudedamos tam tikrai sudarytuose baksukuose.
H
Siunsdami pinigus, meldžiu paduoti savo tikrą aiškiai rašytą $
adresą.

J. GALECKAS,
122 South lst SL,

f

Brooklyn, N. Y. |

DYKAI

Stanislovas J. Šaban
Box 239, Letviston, M t
Pr. F. Juškeviče,
131 Jackson st.,
Latvrence, Mass.
Jonas Galeckas,
122 So. lst st.
Brooklyn. N. Y.

Kun. A. Ežerskis,
5447 S. Wood st.,
Chicago, H!.

Kazys Matukeviče,
1742 Nav Aug av c.,
Scranton, Pa

tės musų žinomos ta
bokos dėl cigarėtų ir
išsirinkit sau dovaną
iš sekančių daiktų
Naujausis importuo
tas Fonografas su didele nikeline dūda,
kuri graina gerai ir
aiškiai visokias mu
zikas ir dainas. Kiek
vienas gali turėt sa
vo name koncertą. 2.

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 videleiai, 6 di
deli šaukštai, 6 maži, 1 peilis sviestui, 1 šaukštukas cukrui.
Už musų dovaną vien norime, kad pagarsintumėt musų firmą tarp
jūsų pažįstamų. Atsiųskite mums ant rankos 50 centų pačtiniais
ženklėliais, 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.

ENGLISH ASIATIC TOBACCO CO.,
Dept. F.
115 7-th otreet,

Now York, N. Y.

NAUJAUSIA, DIDŽIAUSIA IR GE
RIAUSIA GREITAI ATLIEKA
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