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Metai III.

atsižvelgus ir jųjų piktumą, šai“, Ks. Vanagėlio juokin kietą daiktą, si/llcuriuo gi  kia, nes, girdi, kai visi bus tardvmus Marijampolės t - York’o vienas profesorius
kokį Dievo akyse tur, atsi ga pasaka: “Mano Svečiai“, lėtų žmogų sužeisti, tai ir to- mokyti, tai nebūsią kas že riuetojo padėjėjas p. P. lu- jėzuitas prasimanė mašiną
Nedelia.
pratęsti bevielio telefono vi
minus, Bažnyčia nenori, i- Kebų Raganiaus traktatas: kiam 3 men. kalėjimo arba mę artų. Tokiu būdu dėl ne klaitis.
Lekcija. — Pilip. IV,
Šunskai (Mar. ap.). Per bracijas. Jojo pasisekimas
7. — Linksminkitės visados dant jos vaikeliai po nusi “Tėvynės Meile“ ir kiti raš 500 rub. ir t.t. J^eto, Gižų išmanėlių riksmo mokyklos
tai.
Blobos (Apiekos) Šv. P. at paskubins praktišką varto
valsčiaus vai
per su- klausimas atmesta.
Viešpatyje, ir vėl sakau, minimo našta pasilenktų.
Į “Draugą“ ir toliau ra eigą labai n
kad juos Punskas (Suvalkų ap.). laidus per bažnytines pamal jimą bevielio telefono.
linksminkitės. Jūsų tyku Ji žino ir mokina, jogei Die
šys rimtesni Amerikos ir taip smarkiai
Čia kelius Prakilnių norų punskiečiai das susimušė užsigerę val Pretensija būti katalikų
mas tegul būna žinomas vi vas yra neapsakomai gailes
p dvarų uoliai dirba žmonių naudai. katos vaikinai. Bekeekutį laikraščiu. Chieagcje einąs
siems žmonėms: Viešpats tingas, Jis, kaip ans, prily Europos literatai. Mokslei taisyti, o, giri
le tai nega- Įsteigė “Žiburio“, “Blaivy Kantališkių kaimo, Sasna lietuvių kalboje savaitraš
arti yra. Nieko nesirūpinki ginime,; fcevasįfttrokšta ir lau viams “Draugo“ skiltįs bus ir miestų lau
Ii išvažiuoti peį? duobes ir bes“ ir net vartotojų drau vos parapijos, mirtinai iš tis, “Katalikas“ kad ir kate, bet visokioje maldoje ir kia, kad paklydęs vaikas atdaros po senovei.
ten nei niekas wfro nei nie giją “Dzūkas“, kad apsigy syk nukirto akmeniu, o Ša- žinkaip, o nori save vadinti
prašyme su dejavojimu, te prie jo atgailoje sugrįžtų.
Tiesa, BažiįAįa primena, jo
ko.
nus nuo išnaudotojų, kad bū tuką, Obelines kaimo, Šuns katalikų laikraščiu. To išro
t
gul jūsų maldos būva žino
Iš Lietuvos.
Lukšiai (Nauiįiies. pav.). tų geros prekes ir tikras sva kų parapijos, taip sužeidė, dymui argumentų neduoda
mos pas Dievą. O Dievo ro- gei Dievo baime yra išmin
kad į porą dienų pasimirė. ma; esu, mat, katalikas ir
Čia sargybiniai piadejo kra ras.
mvbe, kuri pereina visokią ties pradžia, bet sykiu mot
Šiauliai. Kunigų bylos. tas daryti net pfl£ piemenis.
Kaltininkai, Žvirgždaičiu tiek. Jau ir “Žvaigžde“ ir
Bet gaila, kad dauguma
išmintį, tegul saugoja jūsų kiną, jogei Dievas yra ne tiki
Valdytojas ir Teisėjau, W Paskutiniu laiku Šiaulių ap- Susigavę laukuose pas gyvu labiau myli degtinę ir alų, kaimo Karužukai, tuo kar “Šaltinis“ nesyk į Tananeviširdis ir jūsų ifiintis Kristu
i čiai kartojo, kad bereikalo
ii Tėvas; Jis tur tėvišką šit- skiltyje policijos iškelta lius iškrato, ištaido nežinia negu krikščionių darbą ir ve tu ieškomi policijos.
je Jezuje.
tik kataliko vardą nešioja,
d į, neveizint į žmonių klai daugybe bylų delei stačiati apie ką ir paleidžia.. . Tur lija buteliukui pinigus ati
kių katalikyben krikštymo. būt neturi ką veikti.
duoti, arba žydams vertei Broliui katalikui. be vis atsikirsdavo, kad lai
Evangelija. — Jon. I, 19- das ir nusidėjimus. v
kraštis esąs katalikų, nes jo
28. — Anuomet siuntė žydai Ir taip šiame Advento lai Patraukta teisman kunigai, Žagare (Šiaulių pav.). Gir voms išdalinti, negu savo
iš Jeruzolinaos kunigus ir le ke, kuomet musų mintįs yra kam krikštiję be tam tikro tuoklybes pasekmes. Štai tik draugių kason sudėti. O Kūdikiai gali priimti Šč. vardas esąs “Katalikas“.
Nenoredamas ‘‘ Kataliko’ ’
per girty- iš pinigų, kurie suplaukia
vitus pas Joną, idant pa atkreiptos į Dvasiškąjį Vieš gubernatoriaus leidimo. By per vieną ru<
Sakramentą. Popiežius Pins pražūties, ai e šis tas patediukeje bu draugijų kasosna, ne kam i X liepe kūdikius, kaip tik
klaustų jo: Tu kas esi? Ir iš paties atėjimą artimame Įni lų tų sudarytas nemažas bę kiek musų
pažino, o neužsigvne: Jog aš ki* ir tą antrąjį, kurį Jis skaičius: prieš Joniškio kle vo nelaimint jatsitikimų. kitam, kaip tiems patiems pareina į protą, būtent šešė mytina. Iš tų-gi pastabų
le piaši- žmonėms ir nauda. Kad gi lių ar septynerių metų ves patsai sveiks išveskie ar
neesu Kristus..Ir klausė jo: pats pranešė, pabaigoje s^ie boną Šiaučiuną — 33 bylos, Maučinų sods
ge- yra daugelis gėrimą mylin ti prie išpažinties ir prie Ko “Katalikas“ yra katalikas
Kas tada ? Elijas egi tu? Ir to, kuomet didžioje galybėje prieš Šiaulių dekaną Tom- na bekuliant
^ią degtine. čių, matyt iš kelių gerai pa- niunijos. Tas paprotys bu ar ne? Tai-gi:
tarty. Neesu. Pranašas esi ir garbėje ateis teisti gytuš kevvčių—į6, prieš Papilės rai pavaišino
1, Padaryk analogiją tarp
; žinoma ir silaikančių alinių, monopo■ tu? ir atsake: Ne. Sake ta ir numirusius, paduoda kleboną Jurskį—3, prieš Ša- kad geriąu diį
.
.
*
.
i
vęs
nuo
pirmu
knkseiomios
uis zod/nų:
žodžiu: “Ne
Ne tas,
t.t. Že patsai savęs
.. . 1 , , *
,
. . Kustaus
Pas lio. Paskutiniu tarpu lutai- amžių
da jam: Kaa-gi esi, idant nuims Bažnyčia* viltiės ir
ir
dabar,
sako,
deja!
kura
sak
u|au
.
Vie
jpatic>
ra- miečių viršininkų ir miesto kui užlipo ant minos leisti, syta liet ir viešnamis.
ne tiems,
kaip kur užleistas. Jei kas Viešpatie, įeis į dar.gaus kadžiaugties teisėjų, kuriems tos bylos įkišo
Vyrai, nedarykime sau ge
Ina ir nu
vertas priimti Švč. Sakra
t tas^ kuris |ūldo
a Dm? ųSf rd' mcn-r VrtTmr \
traTdri
'drro, -■glau&lrianes-’rįe*
Į>ats apie save? Aš balsas
mentą? TaT valkeinr
io $irv esauks*311 L" u i’
mano 'levo vairą''
gi r-Į prie šviesos ir draugijų,
B
šaukiančio giriinė^ ^Taisyki-!vn džiaugsmo ir linksmybes mieji kunigai išteisinti: visi metų v
da
norūstma
U.evo
dideli.ua
m0
.
fcRtn
^
afed
kata.
te kelią Viešpaties, kaip pa-1 ’r ' Mies ir paguodos, lygiai, jie teisinosi, nežiną jokio vai tas būdamas
to a^i.kojrsį Papile (Kauno gub.). At nusidėjimais. Rustus taip |ika%
vadinll,isi uKa.
sake praiįašas Ifcains. O ku- ^aM)o Ibevu nesvyruojan- džios įsakymo, kuriuo liepia į mašina; greitai mirė. Bau- gavus lietuviškąją spaudą mylėjo vaikelius už jų ne- ^ajįj<u”
1 šiapus sienos, ir Papilės pa kaltybe, kad net pabare m.,- ‘ 2> Ar tasai laikl,,žtis ka.
rie buvo f'\isti, luto iš fari- (‘i°s teisybes. Bažnyčia laiko ma butų, krikštijant žmo dorių kaime
zejn. Ir tlause jfc» ir ta-pp j aukščiausiai iškėlus teisybes nes, klausti tam tikro leidi nas vežant mašiną pakrito dangėje eme kilti šviesos kinius už t .i, kad nenore.,., tillikišk.ls, knlis apie kata
janrs Kodll tada-krikštiji,!’r doros veluvą, bet nuo mo. Policija visas bylas (iš po ratais ir abu tekiniai pe spinduliai. Neminint laikraš prileisti prie jo: “Leiskite
likų veikimą nei “šnipšt“
jei tu neesi Krisfus, nei Eli žmogaus prigimimo nerei- skiriant kolei kas kun. Toin- rėjo per kojas. Žūčių k. Din čii) ir .................. draugijos maž„t<1iiai„a ,it(,iti pas .via'
'alie
paciU0(ia į
jas nei $ruiiusa4? Atsake kalauja negalimo. Dievo kevičiaus, tik .neseniai dar gotas pats pasistatęs šakę “SšUles“ knygyno, čia dar ne ir nebedrauskite, nes to-. ,,, Al. tasaį |.,ikraAtis kata.
jiems Jon^as. taidamas: Aš į m°kslu įkvėptąjį žino, kaip nagrinėtos) perkėlė į Apskri prie kauges lipo žemeli ir pa susitaiko, reikalui atsitikus,
•• 1vandenim,
•> •
ibetj jū
•  pasielgti su netobulu prigi čio Suvažiavimą (Sjezdą), sisnieige. Vijuotų k. (Šiau aitistų mėgėjų kuopa, kuri kii, \ ra Dievo karai) be. : |įkįįkaS) kurįs ant užpuldikrikštiju
Kiti, gi kaiti, Kristus paallf kataliku, bei Ra
sų viduryje 'Atsistojo, kurio mimu, kurį męs nuo pirnio- kuris pirmosios intstancijos lių v.) girtas St. Žilinskas jau penkis kartus intaise vai mstęs mažutėlį tarpu moki- Aa|ik,/ tikybos ueatranda
Tik įleido abi rankas į mašiną dinimų vakarus ir vis su ge
jtis nepažįstate. Tas yra, jo musų tėvo Adonio pavel- nutarimą užtvirtino.
niii užtikrino juos tania- vj(,tos h. |aij.o atsakvtH
■
dejome.
Ji
žino,
jog
męs
nevieno kun. Šiaučiuno byla
• • iki pečių. Buvo lar daugiau ru pasisekimu. Kiekvieną mas: “Tikrai sakau jums,,
kursai stojosi, kurio aš ne-i
Ar toks iaikl.Rtis ka.
esu vertas, idant, :*riščiau jo I galime nuolat savo atminty- grąžino miesto teisėjui nau atsitikimų. Ar t i verta ger kartą stodavo į darbą beveik jeigu netapsite, kaip mažu
talikiškas, kursai griauja ka
rūstųjį Die jai peržiureti: mat teisėjas ti?
visi liauji vaidintojai.
autuvo apyvarą. Tai stojo-I ’e tureti vien
tėliai, neįeisite į dangaus tulikų organizacijas i
Varniai (Kai ui g.). Spa Slavikai (Naumies. ap). karalybę. Kas, tat, nusiže
si Betanijoje ąz g-T- ordono vo majestotą. Musų silpnas iš 33 policijos protokolų su
protas
negal
ilgai
išlaikyti
darė
vieną
bylą
ir
surašė
lių 20 d. nakty rto gaisras, Netoli Slavikų ties Žiūriais, mins, kaip šitas kūdikis, tas 5, Ar toksai laikraštis ka
kur Jonas krikšt j<
talikiškas, kursai šmeižia
apmąstyme Dievo didybes. vieną rezoliuciją vietoje 33 Žmonių pribėgi (daug, bet 2 d. lapkričio vakare slapta
*
*
■»
yra
didesnis
dangaus
karanuolat katalikų tikėjimo per
Nors. Adventas1 y»ią.prisi Mums reik’ palengvinti sa bylų ir tiek-pat rezoliucijų. nelaime: visi si i lazdutėmis einant į užsienį emigrantų lvbeje”. Matai tat. Brolau statytojus—dvasiškija ?
vo mintis atminimu apie Tą Kiek matyti, administra ir niekas nenoi ‘ rankų išsi- kuopelei, sargybinis vieną iš
rengimo laikl^r^ilfr dvasiš
Katalike, kad norint vertai
(5, Ar toksai laikraštis ka
kojo mūsų VieftpatĮėė atėji jį, kuris sutvėrė taip-pat ro cija rimtai pasiryžusi tas by suodinti. Tik vaistininkni jų 22 metų vyruką mirtinai priimti Švenčiausiasai Sa- talikiškas, kursai tyčiojasi
jų linksmybes, tarnaujan las varyti ligi Senato^ kur Strudminui ir ar kokiam nušovė, moteriškę sunkiai
mo per Kalėdas it, nors šis
krameptas reikia tapti kū iš Katalikų Bažnyčios įsta
tiems ir mylintiems Jį. Ir tikisi turbūt didesnę sau žmogeliui užliptls ant stogo sužeidė.
Užmuštasai
esąs
laikas yra apvaiuščiojamas
dikiu. Tai kodel-gi kūdikiai
ir ėmus kolioti ii šaukti van Kauno gubernijos. Užmuš negalėtų priimti Jėzaus tymų ?
- Gavėnios dvasioj',, tečiaus taip, šiame Sekmadienyje užuojautą sulauksianti.
Bažnyčia mums džiaugties
“Liet. Žinios.“
dens, atsirado drąsuolių, ku tasis ir sužeistoji jau buvo Švenčiausioje Eucharistijo 7, Ar toks laikraštis ka
Bažnyčia trečiąjį' Advento
talikiškas, kuriam kiti ka
įsako, nes džiaugsmo Vieš Suvalkuose spalių 28 ir 29 rie atnešė keletą kibirų van jierbridę Šešupę ir ta nelai
Sekmadienį liepJi skaityti
je?
pats jau yra netoli.
S.
d. Varš. Teismo Rūmai nu dens. O jau nnisų gaisrinin me juos patiko ant prūsų Dėkinga dvasiški j a. Pa talikų laikraščiai nuolat kar
• lekciją, išimtą is šv. Pauteisė stud. Albertą Vabalą kai tai atvyko visai valandai kranto. Sužeistąją prūsai pa ryžiaus dvasiškija susirinki toja, kad nesąs katalikiškas
• liaus laiško į p ilipiečius,
NUO REDAKCIJOS.
visam amžiui ištremiman praslinkus, o ir atvykę dar eme į ligonbutį. Šits atsiti me po vadovavimu antvyskū ir žemina katalikus nešioda
kuri prasideda n’> žodžių:
mas “Kataliko“ vardą?
j‘Linksminkitės A iespatvje, Permainydami “Draugo“ (Sibiran). Buvo kaltinamas pas ugnį tik įrankius ęmesi kimas tebūna pasergėjimu pio Ainette nutarius nusiun 8, Ar butų didelis skirtu
gda jums sakau, li.tksminki- formatą, pradedame vėl nuo už prigulėjimą prie L. S. D. taisytis. Laimo dąr, kad bu visiems keliaujantiems, kad tė padekavojančią telegra mas tarp laikraščio, kursai
’tes“. Bažnvčia, i fetavones l ojo numerio. Bus tai tre- Partijos. Teismas ėjo ufcd x- vo drėgna, šiaip imtų galė slapta neitų per sieną.
mą Šventamjam Tėvui už iš
durimis. Gvne
atsu. jęs visas miestelis nupleškė Pašiliai (Paežerių valse. leidimą lėk reto apie Šven dažnai per dantis išreiškia
•r 4
•
laike, duoda nekaij i atjaus- čias iš eiles “Draugo“ to- rvtomis
neapykanta, o vadina save
k
jYiJVoViškio ap.). Neseniai tąją KoMmniją. Popiežius
t? Kalėdų džiaugsi ą. Įsako Imas (volume). Todėl ir ra A. Bulota ir pris. adv. Vol- ti dėl tokių gesintojų.
“Kataliku“ ir tos pačios rū
Joniškis (Aiaulių pav.)* pas gyventoją P. atsilankė labai
mums linksminties. nča štai, šome “Metai III“, nors dar kenšteinas.
širdingai
atsake, šies laikraščio, kuris save
— Spal. 29 d. ten pat bu E. M. Kagan’aa prie garinio plėšikai. Šuniui pradėjus lo džiaugdamasis, kad supran
jau Viešpats ima rti. Li.e- nėra nei dvejų metų, kaip
jau kataliku nebevadina ?
pia palikti rūpesčiu®, o vii- musų laikraštis eina. Dau- vo nagrinėjama Liepalotų malūno įtaise linų yerptuvę ti. piktadariai šūviais jį nu tama jojo pastangos “viską 9, Jei laikraščio katalikiš
tvje bei maldoje pavesti sa? gelis musų skaitytojų ren- Stiklių (tėvo, sūnaus ir duk (malūnas jau senai yra). Da tildė.
atnaujinti Kristuje“.
kumas prigulėtų nuo to, kad
vo reikalus Dievui. Lūpomis ka “Draugo“ numerius, pas ters) byla. Kaltinami už lai bar darbininkų visoj dirbtu Tuo tarpu P. buvo lauke.
Vokietija atgimsta. Nū jį katalikai skaito, tai ar ga
Apaštalo Bažnyčia meldžia, I kui juos apdaro. Toji tai ap- kymą platinimui uždraustų vėj yra per :U). Moka į me Pradėjus svečiams laužties į dien kaskart vis labiau grįž
lėtume bent kelis lietuviškų
idant Dievo ramybe, kuri linkybe ir privertė mus, mai raštų. Tėvas išteisintas, o nesį vyrams 12—14 rublių, grįčią, šoko žmogelis drą ta į Kristaus Bažnyčią šio jų laikraščių pervaryti i ne
peraugština visokį suprati nant formatą, pradėti naują vaikai nuteista po 1 men. o moterims 35-40 k. dienai. siai, pakėlęs riksmą, su ša sios apšviestos valstijos: An katalikiškųjų skyrių ?
Ant žiemos mokesnį nori su kėmis rankose. Svečiai išsi glija, Jungtines A. Valstijos
mą, pripildytu mūsų širdis tomą. Tie “III Metai“ bus tvirtoves.
Na, dabar sakyk patsai, ar
ir protus. Bažnyčia trokšta ilgesni, nes trauksis nuo
Gižai (Vilkav. pav.). Rug. mažinti.
gandę dingo kur kojos neše. ir Vokietija. Prūsuose per toks laikraštis katalikiškas,
“Liet. Ūkininkas“.
to, kad jokia baime ar ne gruodžio 1910 iki sausiui 30 d. n. sk. per valsčiaus su
Marijampole (Suv. gub.). pastaruosius 40 metų kata kuris tokiomis ypatybėmis
pamatuota nerimastis nc- 1912 m.
P&nedelis (Ežerenų ap.). Per Visų Šventę iš geležines likai pasidaugino nuo 33.5(5 puošiasi ?
eigą apgarsinta (nežinau,
kliudytų jos vaikelių ilgaPadidinę laikraštį, turesi- gubernatoriaus ar general Buvo žadėta inkurti čia mo spintos (šėpos) Marijampo per šimtą iki 35.80, protes- Majoras katalikas. Tiesa,
nvrno darbe. Gyvenimo ke- me daugiau vietos netik ži gubernatoriaus) paskirtos kykla. Taane dalyke 11 spa lės kebono kun. Senkausko tonai-gi nusiniažino nuo 64.- respublika, kurioje gyvena
lias yra kietas, pagundų ai- nioms, bet ir šiaip jau ilges bausmes: 1) už dainavimą lių įvyko valsčiaus susirin išvogta 6,4(10 rub. surinktų 89 iki 62.59. Dar viens argu me — ne katalikų valstija,
bes, ir geriausios nuomones niems raštams, kurie jau se- revoliueijinių dainų 3 men. kimas, kuriame dalyvavo ir koplyčios statymui kapiny mentas, kur apšviestesne ša bet negalima užginti, kad
žmones suklumpa ant siauro niai guli redakcijos biure, kalėjimo arba 5(X) rb.; 2) žemiečių vii-šininkas. Iš val ne. Tuo kartu suareštuota lis, kur daugiau mokslinin katalikai ne tik kad yra ta
tako ir šviesiausias jkįs ap- Taigi šviesą išvys kun. J. J. jeigu kas susipeštų ir pas su stiečių buvo gerų norų žmo klebono tarnas Juozas Viz- kų — ten ir žmonių pažiūros sai viešpatijos sveikasis
temsta. Net ir teisingieji pa- eiliuota drama: ‘Samsonas’, spęstuosius rastų kešeniuje nių, kurie, kiek galėdami, ra ii jo draugas knygrišys sveikesnes.
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Savrbus dalykas kiekvie Rodė taip-pat Lietuvos pa panele Antanova pagrieže liko išpažintį daugiąj.i, kaip Subėgo italai teu muškietai®
valas. Ypač štai Massachu- zijoje prieš darbo ministerį
settso valstijoje, jau kai-ku- p. Laffere, kuris masonu bū- nam keliajančiam j Ameriką čias, ūkininkų gyvenimus ir ant smuiko, pats-gi Antono tūkstantis žmonių.
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gerald’as, kuris anaiptol ne- su soeijalistais “bombarda-i land dėl neaiškumo arba ne ružes teka upe’’, “Ant ma as, sako, išliousavo negrus ii giai metai nuo baiaįės nelai- lindo iš baimes į visus kam
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tais kuo. Justinas Pranai čius ant gatavo pažadėto žmonių, o ir tie patįs nelabai
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Atsivertė. Mihvaukee’s žv grotų, kad nepabėgtų.
belde į duris, norėdami įeiti je šalelėj u ir šaltis mums
kia čia man nauda! Žiūrėk Šitas univeįrsitetas kasmet
das Saulus Schaffel. Per šv. Daugelis emigrantų žino, į plėšikų gaują! Kad bučiau apvaikščiojo metines savo talikiška ir jos nuosavybe į vidų. Kada pradėjo bala malonesniu.
M.
krikštą priėmė vardą Pau-1 kad Amerikoje reikalauja- žinojęs, niekad nebūčiau e- įsteigimo sukaktuves. Šįmet negali būti atiduota nekata- dotis trečiu kartu.Barauskis
lauš. Ryme įsišventinęs į ku ina parodyti 25 dol., taigi jęs kad ir uždyką’. O dar tu iškilme atsiliko 20 lapkr. likams. Todėl teismas ir už atidarė duris ir išbarė kai
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nigus, toliau mokinosi Inns- kai kurie turi tiek pinigų. rėjau užsimokėti keletą cen Atvažiavęs iš Buffalo vys gynė parapijos komitetui mynus. Tuomet kalvinai puo
Pašventinimas naujos šv.
rinkti pinigus, kišties į baž le mušties; pagalbon Ba Jurgio luf.uvių bažnyčios at
brucke. Dabar kun. Paulius Bet kiti pamiršta arba neži tų!”
kupas C. H. Colton atlaike
_yra vikaru Racine. Alaskoje no, kad gelžkelio bilietas iš
Stebėtina, kad su tokiais iškilmingas pontifikai ineš nyčios reikalus, įlcidineti į rauskui šoko Gerulis ir jo sibus 11 <k gruodžio, t. y. 3-Jėzuitai atvertė 1300 Eski- New York’o iki paskirtai vie veikalais, kaip “Blinda”, mišias, o unh’ei'siteto rekto bažnyčią arba į salę kokio žmona. Geruliui pasirodžius čią nedelią Adventų.
mosų. — Amerikos konsulo tai daug daugiau prekiuoja galima atgrąsinti žmonos rius pasakė pritaikytą prie kunigo be Philadelphijos ant slenksčio, kažinkas šovė Nora j Jin keletas menesių
antvvskupio žinios ir leidi tris sykius, ir Gerulis krito praslink' nuo pašventinimo
(Dresdene) pati, ponia Gaff negu jo visas turtas. Kas lankyti geresnius ir naudin aplinkybe s prakalbą.
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mų.
tams daryti? Sauktics pagel čiau tokių “spektaklių” ne dasi du lietuviu auklėtiniu. no, jog parapija turi elgties tas. Atsibeldė policija, kuri tos bažnyčios, bet jo įmūri
Vienuole (zokininke) Ce- bos . savo globėjų, giminių statyti.
Lietuviai pradėjo čia rasties sulyg diecezijos įstatymu. suėmė Barauskį ir Gerulio jimas į slleną atsibuvo 25 d.
cilia Lubienski, sesuo š. Ur arba draugų, kaip kaikurie
To paties menesio 23 d. nuo poro? metų. Pirm to nie Todėl antvyskupis ir atida moterį, bet tuojau paleido. lapkričio. Į akmenį tapo įšulės vienuolyno (Lember- buvo juos informavę. Bet A. T. Račiūnas surengė “is kas čia nei žinote nežinojo, rė bažnyčią. Lapkr. 27 d. Gerulis tapo iškilmingai pa deti sekantieji daiktai: trum
ge) išlaikė egzaminus ant fi- čionai reikia paminėti, kad toriškąjį vakarėlį”. Stereop kas yra tie lietuviai. Lietu prasidėjo toje bažnyčioje ke laidotas Spring Valley ka pa parapijos istorija lietu
1< izofijos daktaro.
nekiekvienas gali duoti tele tikonas čia vaidino didžiau viams neturint augštesnio- turiasdešimts valandų atlai pinėse. (O gal čia patįs lie viškoje ir angliškoje kalbo
Kardinola Gibbons (Bal gramą, kaikuriems nėpave- sių rolę. Tapo parodyta dau sios mokyklos, jaunuomene dai. Dalyvavo daug kunigii, tuviai kalti, gal begerbdami je; Jo Alalonybes vietinio
timore) savo krašte pažymi, lyta šaukties savųjų pagel gybe paveikslų iš Lietuvos sklaidosi po kitataučių mo o šiaip svietelio bažnyčia vi Ragutį ir bestaugdami nesa vyskupo, klebono ir trustiskad katalikiškasis universi bos telegramų. Rašyti laiš istorijos ir geografijos. Tai kyklas. Dėlto tat gręsia jai sados buvo pilna.
vais balsais, — taip linksmi tų fotografijos; nekurie lie
tetas vis kįla ir kįla. Dau ką, laikas trumpas, gali de gi matėme Mindaugą, Vy ištautejimo pavojus. Oi, kad
nosi “lietuviškai”, kad kai tuviški ir angliški laikraš
KINGSTON,
PA.
giausia mokinių įstoja į portuoti, nesulaukus atsa tautą ir kitus Lietuvos ku tik greičiau lietuviai įsikur
mynai išėjo iš kantrybes ir čiai; keletas centų pinigais
mokslo
mokyklą
(The kymo. Labai tankiai prisiv.n nigaikščius. Buvo rodomos tų savąją kolegijų ir semina
Lapkr. 27-29 atsiliko čia dėlto “lietuviškas pasilinks ir daug kitokių smulkmenų.
School of Science), kaip che į čia pinigus arba patįs pri- taip-pat kovos tarp anų lai riją!
A. V. Bal tis. keturiasdešimte. Kun. Ku minimas” pasibaigė trage Apart to tapo įdėtos, ant
mijos, inžinierijos, architek būna vpatiškai ant Ellis Is- kų lietuvių ir jų kaimynų.
dirkai atvyko pagalbon ku dija? Skaityk žemiau apie gražios popieros išrašytos
turos, ir t.t. Pirmąjį advento j land pervelai, net už kelių
Antrąją progfamo dalį NEW BRITAIN, CONN. nigai: J. Kuras, V. Vizgir Kliokiu vestuves. Red.).
nekuriu pravardes: trustissekmadienį bažnyčioje buvo dienų, ieškoti emigranto, ka paėmė rodymas žymesnių
Lapkr. 20 nepriklausoma- da, J. Inčiura, A. Šaulins- Jonas Kliokys kele savo tai: Maitinas Stučka ir Vla
rinkliavos katalikų univer-ida laivas jau ant marių, su jų lietuvių raštininkų — dva sai piliečių klubas surengė kas, A. Kaupas, V. Tašku- vestuves vieno saliuno salė das Stankevičia, Jonas Nesiteto naudai.
| nepageidaujamais emigraci- siškių ir svietiškių — pa prakalbas. Atvyko Antono nas, Pr. Jakštvs, V. Varna je. Kilusios vestuvėse peš viadonskas, Povilas KlikūKatalikai užatakavo (‘Del jos valdžiai ateiviais grįžta veikslų. Apie raštininkus vas su pačia ar dukterim, to giris, A. Lipinskas (lenkas) tynes sujudino visų miestelį nas, Alfonsas Kaminskai
nitatų kambary’) Prancū- į atgal.
aiškino p. J. O. Širvvdas. negaliu pasakyti. Ponia ar ir J. Jedlička (čekas). At- (buvo tai Ccdar-Point‘e). Konstantas Ncrtkevičia, Ji

DRAUGAS.

ORANGE, MASS.
lijonas Palaikis, Vincas Bu- pageltęs. Žodžiu, miestelis vybeje pažangeję, kad ir ir pati ateis pas mumis. Kad
sviestelis
trimavičia, Ignacas Kairys, daugeliu kuom panėši į Pen patsai katalikiškas tikėji kit-kart
,
, . . kultūros Lapkričio 24 d. vietinius
Mykolas Ventis, Petras Bro sylvanijos miestpalaikius. mas jiems jau yra persenas, .Ilgių nepakeistų mumyse |ietuviu8 atlttnke kun Ja.
Lietuvių čia išviso, su vai nes jau esąs XX šimtmetis, medučio lietuviškai—tautiš kaitis. Džiaugėsi žmoneliai,
kas, Fabijonas Bilekevičius,
Juozas Ragaišis, Stanislo kais, aplink 600, ale suau o vis dar gitruokliauti ir pa ko susipratimo. Geriau bu turėdami progą priimti Šv.
vas Balsys, Kazimieras An- gusių tik 400 asmenų. Len leistuvauti nepavelija... Vis tų, kad męs mažiau besibi- Sakramentus ir išgirsti pa
driuškevičia, Juozas Rickis, kų nei 50 nebus. Viešpatau tai, sako, kunigai savo nau čiuluojant su anglais per sa mokinimus. Svečias pagyre
Leonora Bartčaitiene, Alek janti miestelyj dvasia — dai Dievo prisakymų bei na vuosius ieškotume angliškų vietinius lietuvius už gražų
sandra Saunoriute, Vincen protestoniška. Katalikų baž tūros (prigimties) įstatymų smagurių.
gyvenimą ir žadino ir toliau
‘
Kunvidas.
tas Beilis, kun. St. Šadzins- nyčia tiktai viena prie ku nenori atmainyti!... — Tik
kaipo žmonėms gyventi
kas, kun. A. B. Meehan, kun. rios glaudžiasi, ir airiai, ir Dievui dėkui, taip labai pai Tam ir padavė reikalingus
WORCESTER, MASS.
Juozas Kasakaitis. Lai slen prancūzai, ir italai, ir lietu leistuvybei atsidavusių “ mo
įrankius, kuriais galima per
M
Lapkričio 13 d. “St. John galėti nuo žmogiškumo ke
ka šių visi; gyvenimas taip viai, ir lenkai, ir t.t. Klebo kytų tamsybes pirmeivių
ramiai, kaip jų vardai ra nas kun. J. J. Ho\vard lie yra maža. Pamaži ir alko- the Babtist” salėje atsiliko lio traukiančias pagundas.
miai toje šventoje vietoje il tuviškai nemoka, ale su lie holiečiai ima krutėti ir orga- didelis lietuvių susirinki Čionai susitvėrė šv. Petro
nizuoties, o pasileidėlių išsi mas, Prisigrūdo pilnutėlė sa draugija. Žmones supranta
tuviais sugyvena.
sisi amžinam atminimui!
26 d. lapkričio šios para Šitas miestas aplinkinėje žadėti. Yra viltis, kad dar le. Mat buvo apskelbta pla naudingumą draugijų ir no
pijos giedorių ratelis suren pragarsėjęs netik savo'ne alkoholiečiam nušvis saule- katais, kad busią daug kle riai rašosi. Perintą savaitę
gė pirmutinį savo gyvavimo švarumu, netik protestan e. Tik visi broliai į darbą! bonų tai žmoneliai ir subėgo, vietinis klebonas kun. P. O’vakarėlį. Pirmutinis tai bu tizmu, ale ir paleistuvavimu. įsisteigkime blaivybes drau lyg į atlaidus. Nei lietuvio Malley draugijai pasakė pra
vo toks pasilinksminimas, Dar gerai atsimenama lai giją ir skaitykim kningas ir nei lenko klebono nebuvo, kalbą aplink girtuoklvbę ir
kaip lietuviai čia gyvuoja, iš kai, kad angliški laikraščiai laikraščius, o ilgainiui susi bet užtai “kunigužis Mic davė kitokius pamokinimus.
kiekvieno atžvilgio: kaslink apnaše nuožmias baiseny lauksime ir savos bažnytėlės kus” (taip čia vadina Mic Čionai lietuviai gražiai gy
kevičių) bandė atlaikyti vi- vena, dėlto yra ir svetimtau
gražaus apsiejimo, skaitlin- bes, kad žmones-žverįs, yt ir patįs apsišviesime.
gumo svečių ir naudos. Visą gyvuliai, valkiojosi po mies Keletas blaivių vaikinų į- sus tris kunigus. Pirmiau čių paguodojami, ir klebo
vakarėlį, papuošė savo dai tą ir gaude ir žagino mažas steige krautuvę, tik kai-ku- siai kalbėjo angliškai, pas nas myli. Šv. Petro draugi
nomis choras, kuris nors ne mergaites ant gatvių. Ačiū rie lietuviai ir patįs paturi kui lenkiškai. Bet pradėjus ja renkasi bažnytinėje salė
seniai susitvėrė, bet daug Dievui policija su lazdomis žydus ir kitus prie jų trau žmonėms nerimti, liepe pa je.
jau nuveikė, ačiū darbštu privertė kai-kuriuos ir vėl kia. Ar-gi ne geda? Kur jau kelti rankas tiems, kurie no Čia yra daug ir laikraščių
mui vargonininko p. A. Kas žmonėmis tapti. Tik ant ne musų broliškoji meile? Kur ri, kad kalbėtų lenkiškai. skaitytojų. Garbe orangieRankas pakele tik keturi čiams.
paravičiaus ir kantrybei gie laimes! paleistuvvbes ir pro tautos dvasia?
Rris.
dorių, kuriems nesunku yra testantizmo dvasia negalėjo Pastaromis dienomis vie žmones. Tada pradėjo kal
ir keletą kartų į savaitę su neatsiliepti ir į tuos mies nas vaikinas norėjo vesti bėti lietuviškai. Maniau ką
NEWARK, N. Y.
sirinkti pasimokyti. Miela čiuko gyventojus, kurie yra Athol’io merginą. Tik die naujo išgirsti, bet išgirdau
mums šiandien yra bažny lietuviais. Ir jie su protesto- na prieš šliūbą pranešama tik senas pliovones, kuriąs
Spal. 16 d. šių m. “Tėvyčioje išgirsti: “Pulkim ant nais pradeda niekinti kata policijai, kad tasai vyriškis bedieviai pliauškia jau nuo nes Mylėtojų Dr-te”, paren
kelių”, ir ištikrųjų parpuo likų tikėjimą, ir su paleistu turįs pačią ir vaikus Lietu senų laikų ir kurios visiems ge prakalbas. Kalbėtojais
lus pakelti savo mislis prie viais paleistuvauja. Be čio voje. Šliūbo, žinoma, nebu yra nusibodusios iki gyvam buvo užkviesti Dr. Šliupas
Dievo; miela ir naudinga nai rastų silpnybių, dar jie vo. Dar žmones, visaip apie kaului. Na, žinoma, nėra ko ir Antonovas. Abiejų kalbi-'
yra ir per vakarėlį išgirsti: vieną savotišką silpnybę at tai pašneka, tai nei pravar reikalauti nuo žmogaus be tojų užduotim, buvo “ble“Lietuva, tėvynė mųsų”, sivežė, tai girtuoklvbę, tik, džių nepaduosiu.
mokslo, kad mokėtų dau- vyzgoti”, prieš Rymo popie-i
kurios liūdnas aidas kiek žinoma, daug “ pirmeivisKazys Raikius.
giau, kaip ubagas poterius. žiu ir katalikišką dvasiškivieno sujudina tautystes gįs kesnę”. Tai-gi bedievybe,
Kilus riksmui, Mickus pra- ją. Kaip kalbėjo, neminėsiu, i
lėlę. Ačiū tat p. vargoninin na, o su ja paleistuvybe ir
SO. BOSTON, MASS.
bylo šitaip: “Kaip jus kun. nes “Draugo” skaitytojams
kui ir jums, broliai ir sesers, dar girtuoklybe tai štai trįs Čionai pasimirė plačiai ži Bukaveckas pavadina baž yra žinoma, ką jie kalba, o
kurie jau supratote šiek-tiek carai mus varginantieji.
nomas Amerikoje lietuvis— nyčioje kiaulėmis, tai jus vi naujo nieko nepasake.
“Dainos galybę”, ir, anot
Kaip peiktinos prakalbos,
Pas mus su prakalbomis Petras Lazauckas. Pastara- si tylite, o čia neužsilaiko'te,
jus dainos “Sveiki broliai atsilankineja Bostono žino siais laikais buvo smuklinin kaip žmones; esate kiaules, taip kaikurios dekliamacidainininkai”, — gyvuokit mi cicilikučiai, o net ir pat ku, seniau gi turėjo siuvimo kiaules ir dar sykį kiaules!” jos, pav.: “Girtuoklis” tinsveiki per ilgus metus, čiul sai vadvrius, gydytojas J. dirbtuvę, iš ko padare dide Tuoj atsiliepe moterių bal- ka dekliamuoti prie ‘baro’,
bėkite linksmi, kaip pava Šliupas. Atsilankė net ir lius pinigus. Bostone buvo sai: “Jei męs kiaules, tai tu bet ne susirinkime ant seesario paukštukai, ir pamyle Mickevičia kelis sykius, tik jis gana plačiai žinomas ir kuilys!” Pašaukti poliemo- uos.
ję tą gražią, žydinčią yis-gi paskutinis j o viešėji vigų “Big Tailor” vadina nai išmėtė keletą laukan, ir Spal. 19 d. “Žiburėlio
dailos
šakutę,
lavinki mas jam nebuvęs maloniu, mas. Statant lietuvių bažny tvarka tapo šTlgrąžinta. Ta Dr-te”, vaidino veikalą val
tės, būkite papuošimu mųsų ir po to, kaip jį išvijo iš Pro- čią, buvo prisidėjęs savo pi da kunigužis pradėjo plūsti du: “Vagis”. Vaidinta viduparapijos ir nauda tėvynės. viaence, R. T., jau daugiau nigais, bet vėliau susivaidi drąsiau prieš bažnyčią ir šv. tiniškai (kai kurios mergiApart dainų buvo šokiai, per nei nepasirodo. Vienu tar jo su parapija, ilgai tąsėsi Tevą.
nos pasirodė silpnai.). Čia
kuriuos pagrieže gana gerai pu čionai buvo susitverusi po teismus, ir, padaręs para Bet ko tie visi pliauška- turiu priminti, kad Nevvark’
lietuviškas benas, vedamas lietuviška parapija; klebo pijai daug iškąščių, visus sa lai yra verti? Mickus nėra o lietuviai mažai lanko dop. Vaišnoros. Žodžiu sakant, nu buvo kun. Julius Radze vo indetus pinigus atsiėmė katalikų kunigu. To ir už- rus pasilinksminimus. Be
buvo tai smagus ir naudin vičius, kuris kas sekmadieni atgalios. Per tat parapija tenka. Worcesterio lietuviai riau myli lankyti smukles,
gas pasilinksminimas, kurį iš Gardnerio atvažiuodavo. įbrido į dideles skolas. Po tų katalikai nesiduos jam pasi- negu vaidinimus, koncertus,
da labiau papuošė ir padare Tečiaus parapija gyvavo ne atsitikimų Lazauckas atau gauti ant meškeres!
doras prakalbas ir t.t. Labai
smagium, — tai gražus, pa ilgai: klebonui negalint leng šo nuo tikėjimo visai. Bažny
gaila.
Raulas.
Prigulmingas.
girtinas visų apsiejimas. vai lietuviškai išsireikšti, o į čios nelankė, tikėjimo prie
Svečių, net svetimtaučių, bu tokią vietą patekus, stmku dermių nepilde.Mire be šven
liškas teismas pavelijo par
vo prikimšta, nors ir didele buvo bedievių agitaciją per tų sakramentų, palaidotas Naujienos iš
duoti ant licitacijos trijų
svetaine; užtai ir medžiagiš galėti. Su misijomis atsilan be bažnyčios apeigų nepa
ka nauda nemaža, nes gryno kydavo kun. J. Jakštys, kun. šventintoje vietoje. NabašAmerikos. laikraščių išleistuves, t. y.
“Indianapolis Star”, “Munpelno liko į $200, kuriuos pa Gricius, kun. Bukaveckas, ninkas nors buvo žmogus la
Baus už ilgas špilkas.
cie Star” ir “Tere Haute
skyrė parapijos naudai.
bet daugiausia naudos pada bai turtingas, bet gyveno Philadelphia, Pa. Miesto
Garbe tat vietiniams lie re kun. T. Žilinskas, kuris švkštai
ir mirė didžiausia- valdžia būk išleidusi įsaky Star”. Tų “Žvaigždžių” išv
tuviams, jog pradedate gra daugiausiai čia pasidarbavo, me apleidime. Mirties prie mą, užginantį moterims ne leistojai skolingi esą J. C.
žiai ir padoriai linksminties, ragindamas t verties į para žastis buvo liga vadinama šioti ilgas skrybėlių špilkas. Shofer sykiu 221,703,00 ir
nes tai didelis žinksnis pir piją ir laikydamas prakal baltaja karštlige (delirium Katros moteries špilka bus vis nenorėję mokėti, taip
myn! Lai tas vakaras duo bas. Lapkričio 21, 22 ir 23 d. tremens). Koks gyvenimas, iš skrybėlės išsikišusi dau kad pastarasis buvo privers
da mums supratimą, jog čia darė misijas kun. Jakai tokia ir mirtis. Bastenis. giau, kaip per colį, toji bus tas išstatyti jąs ant licitaci
jos. Išleistuves esančios ver
mūs čia daug yra, tegu tik tis.
Tas jaunas kunigėlis
bausta $50.00 ant sykio.
tos $1,175,000,00.
išnyksta klaidingos nuomo energiškai užėmė už paleis
BROCKTON, MASS.
Badu numirė.
nes išaugusios ant musų dir tuvavimą ir girtuokliavimą Seredos vakare (23 lapk.)
$500.00 už bučkį.
Philadelphia, Pa. Šiomis
vos ir naikinančios vienos bei pasidavimą bedieviams aplankė musų ‘Mokslo Drau dienomis pasimirė vokiečių
Schreveport, La. Pavieto
motinos vaikų jiegas, — o vadžioti už nosies. Per pa giją’ Dr. George W. Tupper. ligonbutyje Ella Finley, ga teismo sūdžia nubaudė J. K.
vienybėje bus visados galy mokslus ir per pasikalbėji Turėjo prakalbą angliškai, bi paveikslų tepliotoja, ku Normaną, pačtorių iš Oil
be.
Lietuvos Sūnus.
mus ragino įsteigti blaivinin apie immigraciją svetimtau ri, nemokėdama apsigarsin- City, penkiais šimtais dole
kų draugiją, įsisteigti kny čių, priežastis neapykantos ti, buvo mažai kam žinoma, rių už pabučiavimą ponios
ATHOL, MASS.
gynėlį, užsirašyti kiekvienai jų iš anglų puses, reikalą kuomet daug žemiau už ją Grace Hunter prieš jos va
Pas mus Athol’yje žinių, šeimynai bent po vieną gerą mokimosi anglų kalbos tai stovintieji laimėjo ir rinko lią. “Užgauta” moteriške
o ypač lietuvius žeminančių, katalikišką laikraštį, eiti į kymosi prie Amerikos pa pinigus už savo silpnesnius reikalavo dviejų tūkstančių
tai yra tiek ir tiek. Tik ste- vakarines mokyklas ir t.t. pročių ir t.t. Lietuvių susi paveikslus. Gydytojai persi bet sūdžia nusprendė, jog už
biuosiu, kad dar į “Drau Žmoneliai, kurie dar nebuvo rinko daugiaus šimto žmo tikrinę artistę mirus badu. vieną pabučiavimą užtenka
gą” nieks nei sykio nepara labai ištvirkę, ar kurie buvo nių. Anglai labai džiaugėsi, Jije neturėjusi nei giminių ir penkių šimtų. Be to, pasašė. Tiesa, čia turime rašti tik suvadžiojami, tai tie la kad lietuviai noriai mokosi, nei draugų, kurie būtų pa- j ’<e Normanui gerą pamoksninką, kuris rašo “moksliš bai mielai priėmė pamokini ir kad daugumas prasilavi gelbeję vargingame jos pa-J$’ kaip jo amžiuje reikėtų
kai” (suprask, ‘ciciliškai’) mus, mete dabar sau neatsa nęs ir sugeba anglus supras dejime. Pati gi bevelijo ba- tureti daugiau takto ir rimį “Keleivį” ir “Tėvynę”, kančius draugavimus, gi kai ti. Kur-gi tuomi nepasi dą kęsti, negu pagelbos pra- tumo.
Nepirko pačiai skrybėlės.
kurių retas numeris be mu kurie ir laikraščius parsi džiaugs, nes tai tas kelelis šyti.
sų garsaus cicilikučio apsi traukė, daugiausiai “Drau jiems tinkamiausias, kuriuo Vietines milijonieres taip Denver, Colo. Dora Goldeina, ale vis tai iš vienos ma gą”. Malonu net žiūrėti da iš svetimtaučių taip lengvai susirupino Finley’utes mir- stein, turtingo vaizboriaus
kaules išėję. Į rimtesnius lai bar į tuos atholiečius, tveria amerikiečius — ang čia, jog tuoj įsteigė stipen- pati, penkiolika metų išgyvisai ki lus!. .. Gerai butų pasimo diją gabioms, ale hednoms venusi su vyru, dabar ieško
kraščius nėra kam rašyti, rodos būtų
nes tų rimtųjų neperdaug. ti žmones. Ale yra ir tokių, kinti anglų kalbos, bet kad artistėms. Gen; nori; mili-į persiskyrimo (divorce) nuo
Musų miestelis nedidelis. kurie į bažnyčią visai nėjo, tai’ nebūtų takeliai slidus jonieres ant syk sudėjo tam jo. Moteriške tvirtina, jog
Bus kokia aštuonita tūks kiti-gi tik taip sau ėjo, patįs musų mažai tesusipratusiam tikslui penkiasdešimts tūks- jos vyras turįs apie 170 tūks
tančių gyventojų. Dirbtuvių gal nežinodami dėl ko, ar jaunimui!...
tančių dolerių. Gaila tik, tančių dolerių, tečiaus esąs
Butų mums daug naudin kad anksčiau apie tai nepa- taip skupus, jog niekad nedaug, miestelis surukęs, ne kad tik pasityčiotų iš kitų.
švarus. Vandens sausametyj Net girdėjau, čia turima to giau, kad musų jaunimas mislijo.
norėjęs nupirkti jai skrybė
neužtenka ir tas pats van kių “pažangių pirmeivių”, ieškotų pirmiaus lietuviškos
Parduoda išleistuves.
lę, turėjusi, girdi, apsidengduo, kurį geriame, netyras kurie taip toli savo pirmei- dvasios, o angliška kultūra Indianapolis, Ind. Federa- ti suplyšusią skepeta.
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Kun. B. Žindžius,
Elizabeth’o lietuvių parapijos klebonas ir jų nauja
bažnyčia.
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Užraše turtą pričeriams.
San Antonio, Texas. Ne
seniai pasimiręs čia Dr.
Charles F. Simmons užraše
savo turtą, septynių šimtų
tūkstančių vertą, metodistų
bažnyčios kunigužiams su
meldimu, kad jie pastatytų
ant dovanotų 630 akrų že
mes prieglaudos namą užsi
tarnavusiems seniems priče
riams. Pačiai Dr. Simmons
paliko $150.000, o dviem dūk
terim po šimtą dolerių. Pas
tarosios jaučiasi nuskriaus
tos ir per teismą bandys dau
giau gauti.
Apvogė banką.
Dės Moines, Tovva. Keturi
apsilervavę vagiliai užpuolė
nakčia Farmerių Banką Gar
den Citv’je ir pavogė $1800.00. Tūlas Nessnec, gyvenan
tis šalia bankos, išbudintas
bankos paplaišinimu, pradė
jo šaudyti į orą. Vagįs pa
bėgo ir nei jų pedsakio neli
ko.
Baisus beprotes darbas.
Traverse City, Mich. Šios
apielinkes farmerio pati, Ja
nina Burhart, staiga proto
nustojusi, mete šulinin dve
jų metų dukriukę ir pati įšoko. Sugrįžęs namo vyras,
norėjo arkliams vandens pa
semti, ir koks gi buvo jo išgąstys ir nuliūdimas, kuo
met rado šulinyje brangių
asmenų lavonus. Pats butų
radęs jame mirtį, kad kaip
tik tuo syk’ prisiartinęs ber

nas nebūtų į laiką sulaikęs.
Farmerio širdgėlą sunku ir
aprašyti.
Pensijos plieno darbinin
kams.
New York, N. Y. Plieno
kompanija United States
Steel Corporation žada įves
ti nuo Naujų Metų pensijas
savo darbininkams. Sulyg
kompanijos pranešimo, 60čių metų amžiaus darbinin
kas, ištarnavęs jai 20 ar dau
giau metų, gali mesti darbą
ir gyventi sau iš pensijos,
kuri bus puse jo algos. Jei
gu nenorėtų dar atsitraukti,,
tai galės dirbti iki 71 metų,
kuomet jau bus atstatytas
su pensija iki mirsiant. Ga
lutinai apdirbtas plianas bu
siąs apskelbtas apie Naujus
Metus. Gerai!
Išteka bytik nesimokyti.
Nevv York, N. Y. Šio mies
to mokyklų vyriausybe ne
žino ka ir bedarvti, kad sustabdžius nuo ištekėjimo
jaunas italiones mergaites,
kurios tingi mokytis. New
Yorko valstijos tiesos reika
lauja, kad mergaite eitų į
mokyklą iki neturės šešioli
kos metų. Taigi tingines ita
liones išteka ir dagi su tėvu
pavelijimu teturedamos vos
14—15 metų, bvtik išsigel
bėti nuo mokyklos lankymo.
Kadangi valstijos įstatai ne
užgina jaunoms tuoktis porosna, tai mokyklų vyriau
sybe ne ką gali pagelbėti.
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įaudė pasikelti ir pabučiuo
ti jam ranką. Bet Aleksan
dras pastūmė jį nuo savęs
švelniai ir liepe visiems ki
biems išeiti iš kambario.
— Ar užlaikysi paslaptį#
paklausė jis ligonio.
— Aš pasakysiu visam
svietui, ką mano akįs regė
jo, o rankos jaute!
Ir, negalėdamas sulaikyti
savo susijudinimo, senis puo
le ant žemes ir apalpo. Tadą
žmones įkėlė jį į ratus ir nu
vežė namo. Atsipeikėjęs, ji
sai pasakė, ką jis mate, ir
visas sodžius subėgo prie
Aleksandros namų.
Bet jo jau nerado; niekas
jo tenai daugiau neinate.
Paskui pasakodavo žino
nes, kad augštas, majestotiš
kas senis vaikščiojo ilgą lai
ką po Siberiją ir numirė Iš
valo kalnuose netoli nuo Eu
ropos sienos.

ba, geriau sakant, tas pat ką
lenkiška. ..
Čia aš priverstas buvau su
vartoti visą mano iškalbą po
draug su lingvistikos, istori
jos, geografijos žiniomis, idant išlaidžius visą skirtumą
lietuvių nuo lenkų.
Ir tai nežinau ar butų ma
ne įmatrikuliavę Sorbonnoje, kaipo lietuvį, jeib nebū
tų atėję man į mintį paiškinti, jog Vokietija yra už
gulusi lietuvos dalį, lygiai
kaip ir Alsaee—Lotaringi
jos, kuriuos gyventojai ne
siskaito vokiečiais.
— Aa!..,
Čia raštinės perdėtinis
suraukė kaktą. . . Norėjo ką
įasakyt, bet sučiaupė lūpas:
š jo akių mačiau, kad su
skambėjo jame užgauta sty
ga. ..
— Gerai — atsakė, valan
dėlę, pamąstęs raštinės per
dėtinis, — užrašysime tamistą, kaipo lietuvį.
Man tik to ir reikėjo.

— Čia aš negalėdamas su peen”. o šįmet “La Croix”
tikti su rytų Europos istori straipsniai apie Lietuvą, jie
jos “žinovo” aiškinimu, pa- padarė savo efektą, bet tai
tėmyjau visu pirm, jog Lie tik pirmosios kregždės, ku
tuva, niekuomet nebuvo Len rios dar pavasario nepada
kijos provincija, Lietuva vi rė.
suomet buvo suvienyta valsNorint padaryti tinkamą
tija su Lenkija, kaip kad įspūdį ant vakarų Europos
šiandien Vengrija su Austri! opinijos apie Lietuvą, reikia
ja, ir pertai Lietuva nebuvo ne kelių keliolikos, dagi ne
ir nėr “petite patrie” link keliosdešimties straipsnių
Lenkijos.
dviejuose, trijuose laikrašPagaliaus
pavadinimas eilios, bet kelių šimtų straips
Lietuvos mažąja tėvyne, o nių ir tūkstančių trumpą žiLenkijos didžiąja neturi jo- nių—žinelių iš Lietuvos gykio pamato: greičiau atbu- veninio įvairių tautų laikraš
lai, nes
istoriškosios Lie- eiliosi*, nes “gutta savat latuvos teritorija buvo kur pidem non vi, sėd saepe eakas didesnė už lenkų terito- vendo”. (Lašas skelia akine
riją.
nį ne jiega, bet tankiu savo
Panašių pavyzdžių gale- puolimu),
čiau privesti begalcnybę. Vi
Čia vėl reikalingas nuosur, kur tik atsieina garsiai seklus organizuotas darbas.
pasivadinti lietuviu, aš su Be knygų ir laikraščių yra
tuom netik nesislepiu, bet dar vienas būdas Lietuvai
kur tik galiu drąsiai vadi atkreipti ant savęs pasaulio
nuos kuom esmi,, dėlto atsi atidą, tai yra Tarptautiški
eina nuolatos aiškinti, kas kongresai.
Priminkime pasau
tie lietuviai, kas ta Lietui a,
Tarptautiškuose kongre
liui Lietuvą.
kuom ir kodėl ji skiriasi nuo suose, kurie turi tankiausiai
Dar pavvzdis.
Lenkijos.
mokslišką ar labdaringą tik
Persistatau
“
Eeole
de
Lietuva atgema. To negali
Ką jau kalbėti, apie šiaip slą nuvergtosios tautos, tik
užginti didžiausi mūsų prie droit”, sulyg mokyklos pa žmones, jei garsieji moksli ri progą pasirodyti pasau
šai. Musų vardą amžiais iš pročio, profesoriui Gide’ui, ninkai nežino, kas tai Lie- liui šalę galingųjų tautų —
dildytą metas jau iš naujo garsiam sociologui. Pasakau tuva ir kuom ji skiriasi nuo; prispaudėjų, turi čia nuverg
priminti pasauliui, metas savo pavardę.
Lenkijos.
tosios tautos progą at
*
*
*
—
Tamista
esi
graikas#
pratinti visų tautų ausis
skleisti, parodyti savo žaiz
klausia
profesorius,
išgirdęs
prie mūsų tautos vardo, se
Kelių viršuj privestų pa das, padarytas joms galin
mano pravardę.
niai jau užmiršto.
vyzdžių manding užtenka, i- goj V— Ne — atsakiau, — lie dant prirodyti ant kiek Lie Tokių kongresų esti kas
Iki šiol męs tuom visai nesirūpinom. Bet dabar atėjo tuvis.
tuva mažai yra pažįstama met daugybė, tankiausiai Pa
— Kaip tai lietuvis - klau vakarų Europai.
jau vyriausias laikas tuomi
j ryžiuje. Bet reikia pasekti,
Levas Tolstoi’jus.
šia nustebęs mokslininkas.
Kas-gi daryti, idant su pridaboti tų kongresų atsi
pasirūpinti.
—
Taip,
p.
profesoriau,
griauti tą Lietuvos užmirši darymo laiką, reikia prie jų
Kaip, kur, kokiu bildu #
Gimė 28 rugpjūčio 1828 m. — Mirė 20 lapkričio 1910 m.
esmi
ne
graikas,
bet
lietuvis.
mo, nepažinimo sieną#
prisirengti, reikia laiku pra
Pirmiausiai turime męs
—
Turbūt
nori
pasakyt
Čia
ne
užtenka
pavienių,
nešti kongreso rengimo se
pasistengti išaiškinti pasau
LEGENDA APIE ALEK
Pasiklausinejęs, jis suži — Jis mirs šiandien. Jis liui, kad męs esame skirti Tamista lenkas, — taiso ma atskirų ypatų veikimo, aiš kretoriatui, kas ir su kokiu
nojo, jog nelaimingas karei gavo 4,000 lazdų, jo nugar na nuo lenkų ir rusų tauta. ne tasai garsus mokslinin kinimo kas via Lietuva, lie- mandatu jame dalyvaus lie
SANDRĄ I.
tuviai, — čia reikalingas tuvių vardu; pagaliaus vaJau seniai eina paskala, vis baigė dvidešimt penke- kaulis nulaužtas dviejose Kiekvienas, kam teko būti kas.
—
Ne,
garbus
profesoriau,
nuoseklus, organizuotas dar žiuojantis kongresan delcga
Vakarų Europoj, žino gerai,
buk caras Aleksandras I ne rių metų tarnavimą; tik štai vietose. Jis mirs tuojau.
aš
nei
graikas,
nei
lenkas,
bas.
j tas negali pasirodyti kongre
numirė Taganroge 1825 m., gauna žinią, jog tėvas mirš — Jei taip, — tarė Alek kad lietuvių neatskiriama
bet
tikriu-tikriausias
lietu

sandras,
—
tai
meldžiu,
pasPirmių
pirmiausiai
reikase tuščiomis rankomis, jei
nuo lenkų bei rusų. Man pa
bet nuvažiavo į Siberiją i ta; prašosi paleisti jį ketenai gyveno, kaipo atsisky lioins dienoms atsisveikinti kutiniu sykiu meldžiu, dak- čiam, visur ir visada paži- vis. — Čia aš vėl priverstas linga yra išleisti knygą apie nori priderančiai atlikti sarėlis Fomičas arba Kuzmi- su mirštančiu tėvu, bet vy tarė. Bet pirm pasakysiant minčiam .saw* lietuviškumą, buvau pradėti aiškinimų Ii Lietuvą prancūzų kalboje, vo priedermę, turi nusivež
čas iki 1876 m. Šitą legenda riausybe neleidžia. Tadą ka turi prisiekti, kad paslaptis atsieina nuolatos ant kiek tani ją išnaujo. Turiu vienok kaipo labiausiai pažįstamoj ti atspaustą savo pranešimą,
vieno žingsnio išguldyti Lie atiduoti teisybę, jog garsu visam inteligentiškam jam 1 arba da geriau, kaip pastapatvirtinanti kad ir toji ap reivis bėga namole, nesiklau nueis su tavim į kapą.
! ruoju laiku paprasta, tamlinkybe, jog Mykalojus II, sęs, bet jį pagauna, jis bėga — Prisiekiu! prisiekiu tuvos istorijos ir geografiją. sis prancūzų sociologas pri svietui.
Toje knygoje męs turime i tyčia atspaustas brošuras
anuomet dar tik įpėdinis, sa vėl ir vėl jį pagauna. Už ta- Del tavo meiles, didis Iinpe Kaip kada pasitaiko gan juo pažino mane daug greičiau
lietuviu,
negu
viršminėtasai
tai
dabar
turi
gauti
8,000
ratoriau!
priminti,
vakarų Europai, Į apie kongrese svarstomąjį
kingi “qui pro quo”.
vo kelionėje per Siberiją su
— Tikiu tau — tęsė toliau Pavyzdin: Matrikuliavaus raštinės perdėtinis, čia man jog jos šiandieninė puiki ku1 j klausimą, atstovaujamoje ša
stojęs pagal Fomieo namus lazdų, o tai reiškia neišven
Aleksandras išimdamas auk pirm kelių metų Paryžiaus nebereikėjo jau nei Alsaee- turą yra išbujojusi už tvir- i lyje.
ir tenai ilgai buvęs vienas. giamą miiti.
Sorbonnoj. Raštininkas, įra Lotaringijos lyginti su Lie tų Lietuvos pečių, kuri su-Į Čia vėl reikalingas nuoLegenda padariusi įspūdį Aleksandras girdėjo dili- sinį raktą iš kišeniaus.
laikė mongolų (totorių) vie- Į seklus iš anksto apgalvotas,
į Tolstojų ir privertusi di sius smūgius. Nelaimingas Tas raktas yra nuo mano šydamas į klausytojų skait tuva.
*
*
*
kambario.
Liepk
kareivį
nu
sulą, išpustijusią rytų Eu- organizuotas darbas,
lių, tarp kitoko klausia:
delį raštininką ieškoti nuo- vyras pradžioje vaitojo, bet
Dar
vienas
pavvzdis.
ropą. Jeib ne musų Erdvilai, i Ką veikę, ką neveikę vis
nešti
į
mano
kambarį.
Aš
pamaži
vaitojimai
nutylo,
o
— Jūsų tautybė (nationašalybes žiloje senatvėje.
1908 m. kįlus sumanymui Mindaugai, tai Vokietiją, prieinam prie to pačio išve
Tolstojus surašė ir pačią vieton nugaros pasirodė su nusiimsiu savo žyponą, o tu lite) ?
užmausi jį ant kareivio. Dau
legendą, (žiur. “Indepen- draskyta, kruvina mėsa.
— Lietuvis (lithuanien) - statyti paminklą A. Micke Prancuziją būt ištikęs ta.'-l dimo: reikalingas nuoseklus
dent” Nov. 24, 1910.) pa Aleksandrą paeine baime, giaus, aš pasiliksiu šičia lo- atsakiau rimtai, iš augšto ži vičiui Paryžiuje, į komitetą pats likimas, ką rusų kraštą. organizuotas darbas.
Taip, Lietuvos vardo paduodamas ją truputi kitaip, — Mano Dieve! — prade- voje kareivio vietoje.
Iš kitos pusės męs priva
nodamas kokį iššauks efektą susidariusį to sumanymo įvykinimui,
tapau
užkvies

lome priminti rytų Europai į kėlimas ir tinkamas jos renekaip kiti. Štai toji legen jo jis mąstyti. — Mano Die Ant rytojaus visas pasau tas žodis “Lithuanien”.
tas
aš,
kaipo
lietuvių
atsto

lis
išgirdo
apie
imperatoda :
(Rusijai), kad ir ji mums prezenta vilnas reikalauja oi
ve! Jis norėjo pamatyti savo
— Kaip tai # — klausia nu
vas.
kalta: Lietuva per amžių ei ganizacijos.
Dar mažu būdamas, Alek tėvą, pabučiuoti jį paskutinį Gaus mirtį. Jo kulias tapo stebęs raštininkas.
Veik visos nuvergtosios,
sandras mate daug baiseny kartą, išgirsti jo paskuti- nuvežtas grabe į Peterbur— Taip, Tamista, — atrė Čia man nekartą atsiėjo lę buvo ta siena, kuri sulaibių Inžinieiįi rūmuose. At niiis žodžius — ir už tatai jį'8*b
miau šaltai, — aš esmi lietu susikirsti su lenkais, daly kė įsisiūbavusias vokiečių bet jau susipratusios ir atge
vaujančiais komitete, išrodi vilnis, kurios stengės užlieti niančios tautos turi tokias
siminimai sunkiai stege jo kankina mano vardu! O aš Bet Aleksandras pasiliko vis.
pavidale
sielą, ir jis neikur negalėjo — aš - aš — ką aš pada- gyvas ligonbutyje. Po dvie — Tamista nori turbūt pa liejant, jog A. Mickevičius Europos rytus. Bet Lietuva orgamzacijas
greičiau buvo lietuvis, negu talkoje su kitom tautom su “Spaudos ageneijų” (Agenjų savaičių daktaras pripa sakyt lenkas.
rasti romybes. Galop pasi riau ?
ryžo atsisakyti nuo sosto, Ir baisios scenos Inžinie žino, kad tariamojo karei — Ne, Tamista — atsa lenkas. Dalyvaujantieji ta naikino galingą vokiečių tau ce de la presse) arba infor
kuri ketino pavesti savo bro rių rūmuose atsistojo jo aky vio žaizdos užgijo. Tadą pa kiau aš tvirtai, — meldžiu me komitete mokslininkai ir tos avangardą, skinančią sa macijos biurų (bureau d’ in
formatioii). Didžiuma tų įstate jį taip kareivių. Alek- mane užrašyti, kailio lietuvį raštininkai negalėjo supras vo tautai taką į Rytus.
liui Mykalojui, ir apsigyve se.
ti,
apie
ką
męs
ginčijomės.
Tai progai pasitaikius męs staigų randasi kultūriniam
no Taganroge, kaipo priva
Teve! — suriko jis ir Sandras gavo likusius 4,000
— Negaliu — nekantriai
—
Ar-gi
lietuviai
ir
len

turim nupiešti keliais skais pasaulio centre—Paryžiuje
tinis žmogus.
: pradėjo verkti, kaip vaikas. lazdų. Stebuklas! išėjo gv- atsiliepė raštininkas, — užBevaikštiuedainas po mies Bet. daug kitų žiūrėtojų vas. Gal dėlto, kad kareiviai rašysiu Tamistą, kaipo rusą, kai — klausė jie, — ne vis čiais ruožais visą karžygišką Tai yra neoficiališkos nu
vergtųjų tautų ambasados.
Lietuvos praeitį.
to aplinkines. Aleksandras verke, ir niekas neatkreipe gailėjosi savo brolio, gavu- nes matau jus turite Rusijos ta viena#
Aš atsakydavau ant to
Neturime užmiršti ir ypa Su jomis valdžios berods dar
universiteto diplomą.
mėgdavo šnekėti su prastais į jį atidos. Niekas nepažino
jau 4,(MM) smūgių.
tybių musų kalbos ir jos oficiališkai nesiskaito, bot.
žmonėmis. Kiekvieną kartą
Anų laikų papročiais A— Atsiprašau, tamistos, klausinio: ne, lenkai taip.
užtai su jomis labai skaitosi
Viimą sykį į mano ginčą brangumo mokslui.
po tokio pasišnekėjimo jį Staiga būgnas nustojo leksandras tapo išsiųstas į apie mano tautybę sprenŽinoma, vyriausiu to vei visuomenės nuomonė vaka
eme palydas, kad štai tie mušti, nustojo ir lazdos plak Siberiją. Bet valdiškai buvo džia ne mano diplomas, bet su lenkais įsimaišė istorijos
prasti žmones žinojo, ko jie ti. Nelaimingas kareivis gu- tai ne caras, tik augštas, įna aš pats, — aš meldžiu, aš profesorius Sorbonnoj—De kalo tikslu turi būti — iš rų Europoj, kaip kada ju
gy vena, ir tvirtai tikėjo į lejo ant žemes be žado. Pa- jestotiškas “Mykolas Sili- reikalauju užrašyti mane. nis, “žinovas” Rytų Euro rodymas Lietuvos atgimimo šauksmo privengia ii lai
pos istorijos, o ypačiai sla ir dabartinio beteisio jos pa džios.
Tą, kurs davė jiems gyvybę, guldyta jį ant nešyklos ir nas”. Nugabeno jį į tolimą kaipo lietuvį.
Kas nepamena lenku an
dėjimo kitų tautų tarpe.
Raštininkas, matydamas vų.
— G, kada, kada
šauk- nunešta į ligoubutį. Žilas, Sibel ijus sodžių ir paliko po
Negana vienok parašyti ketos 1908 m. dėlei ekspm— Lietuva, girdi, — paaiš
mano tvirtuma ir nežinoda
davo Aleksandras,
kalbi geros širdies daktaras liepe lieijos priežiūroje.
aš vesiu tokį gyvenimą l
savo padėjėjams apžiūrėti Ten jis gyveno ilgus me- nias pats ką daryti, nuėji kino jisai, — tai yra “petite knygą, reikia ją dar išleisti priacijos lenkų žemės Poz
Vieną dieną jis pamate sumuštąjį.
tus, išmoko ūkininkauti, šel pasiklausti raštinės perdėti- patrie” (mažoji tėvynė)Len ir išplatinti, išsiuntinėti įvai naniuje # Lenkai nebūtu ga
lėję įjudinti visos Europos
ant pleciaus daugybę karei
—Ar jis išliks gyvas, dak- pe ūkininkus, mokino vai- nio, ką daryti. Tasai atėjęs kijos link “grande patrie” rių tautų veikėjams.
Šio įvykdymui reikalin- visuomenės nuomonę, jeigu
prie manęs, davė man pasi- (didžiosios tėvynės) — palv
vių. Kareiviai buvo sustatv- tarė# — paklausė Aleksam kus, gydė ligonius.
ginant kaip mūsiškė provin gas nuoseklus organizuotas nebūtų turėję Paryžiuje
ti į dvi ilgi eili; kiekvienas dras, kuomet abudu pasili- Vieną dieną sodžiuje pa- rinkt, sakydamas:
“ Bureau de P agence poloTamista gali būti įma- cija Bretagne — visos Pran darbas.
jųjų turėjo rankose po lazdą ko vieni, ir jis pasisakė kmysirode du ištremtuoju. Vienas jų labai sirgo. Neše jį trikuluotas tiktai, kaipo ru cūzijos link. Yra, girdi, la Tai vienas būdas priminti naise de la presse”, kuris
vieton šautuvo. Paskui pa- esąs.
visą tą ankietą vedė. Pasek
Daktaras išbalo iš išgąs- pas senį “Mykolą”, kurs sas, arba jei labai nori, kai bai didelis panašumas ir iš pasauliui Lietuvą.
mate, kaip atvedė vidutinio
istoriško atžvilgio tarp Lie Be knygų yra šiandien dar mes tos auklėtos męs žino
po lenkas.
tuomet meldėsi.
amžiaus kareivį ir pradėjo čio.
kitas būdas žinių platininio me: vokiečiai nedrįso eiti
— Atsiprašau, aš visai ne tuvos ir Bretagne.
varyti per šerengą. Bubilas —Jūsų., jūsų didenv- Aleksandras dirstelėjo į
Lenkija “įgijo” Lietuvą ir tai labai galingas, — tai prieš viso pasaulio papeiki
pradėjo jisai.
ligonį ir tuojau pažino jį. noriu matrikuluoties nei len
mušė, kuomet nelaimingas be.,
mą ir šiandien dar nedrįsta
kareivis kente smūgius. A- Aleksandras numalšino jį Buvo tai senas sodininkas, ku, nei rusų, o tuom, kas aš tokiu pat bildu, kaip ir Pran laikraštija.
elizija — Bretagne, t. y. ke Jau tilpo Paryžiaus laik varu išplėšti lenkų žemes
leksandras dirstelėjo į veidą švelniais žodžiais ir liepe pa-i kurs kitados dirbo prie caro esmi, t. y. lietuviu.
ir pamate stebėtiną panašu- sakyti tikrą tiesą. Tadą dak- rūmų. Sodininkas ir-gi pa — Bet tamstos tautybė liu susituokimo viešpatau raščiuose pernai “Le So- Poznaniuje. Be to, lenkų
leil” ir “Le Courrier Euro- biuras Paryžiuje yra išb.iinų į save.
taras pasakė;
žino carų.
Nudžiugęs, jis visai mums nepažįstama, ar jančių šeimynų.

DRAUGAS.

dęs eilę brošurų, knygų pnm
ciizų kalboje apie Lenkiją i •
jas išplatinęs.
Tokius jau biurus turi Pa
vyžiuje ir kitos tautos: aigiptiečiai, armėnai, indai ir
<1. k. Jų užlaikymui palilo
tai aukoja kasinėtai desėtkus tūkstančių.
Atėjo vyriausias laikas ir
mums lietuviams pagalvoti
apie tokio biuro įsteigimą,
kuris sistematiškai, nuosek
liai varytų darbą Lietuvos
vardo pakėlimui svetimtau
čių akyse viršuj išguldytais
būdais.
Bet tai yra ne vieno, in
kelių asmenų darbas, prie to
turi prisidėti visi susipratusieji lietuviai, visos draugi
jos, kas kuom gali, — kas sa
v o darbu, suteikdamas biu
rui žinias, — kas skatiku, idant būtų už ką leisti ir siun
tinėti apie Lietuvą knygas
prancūzų ir kitose kalbose.
Taigi tautiečiai negaišuo
dami, prie darbo kas kuom
galime!
Aš nuo savęs pranešu, jog
rašau prancūzų kalboje vei
kalą apie Lietuvos atgimi
mą: “Revivisence de la Lithuanie”.
Tvirtai tikiu, jog Tautie
čiai padės man išleisti ir iš
platinti tą knygą, idant tuomi supažindinti pasaulį su
Lietuva.
Taipo jau neabejoju, jog
Tautiečiai padės man įsteig
ti Lietuvių biurą Paryžiuje,
nes ta įstaiga jau seniai rei
kalinga mūsų atgemančiai
tautai.
Juozas Gabrys.
BLAIVININKAMS.
Broliai mieli ir sesutės!
Bėgkime nuo degtinukės,
Užveskime pilną blaiviją,
Tad bus laimės karalija!
*
*
*

Kas degtinę, alų gerią.
Tas varguose pasineria....
Blaivus žmogus nepražuna,
Visad pilnas laimės būna.
*
*
*

Kas tik alkoholį rys,
Save, vaikus pražudys...
Nuo ju žūna dusia, kūnas...
Tegu trenkia jį perkūnas!
J. Marcink.

KODAL NEINI IŠPAŽINTIES?

Parašė kun. Aloyzius J. Warol, J. Dr.

vertė kun. V. D.

(Tąsa).

Apie tatai paskelbiama iš sakyklos bažnyčioje per kokią
porų ncdėklicnių, kati visi žinotu. Todėl tik apsileidėlis
gali paskui teisintis: “aš nežinojau, kad bus vietinių ku
nigų, aš negirdėjau užsakant”. Tai gi mūsų laikais ne
sunku pasirinkti sau nuodėmklausis. Nūnai ganytojai teip
rūpinasi savo avelėmis, kad kuone kas metai parapijoje
parengia misija arba nors rekolekcijas, pasikviesdami į
pageliu, vienuolius. “Negalėjau prisigrūsti prie misijonoriaus” — teisinasi tinginys. Keno čia kaltė? Kodėl ati
dėliojai savo išpažintį aut paskutinėsės misijų dienos, ant
paskutinėses valandos? Kodėl tuomi nepasirūpinai pir
miau, pradžioje, koleik da nebuvo susigrūdimo? Ant galo,
lyg jau tik vieni misijonoriai turi valdžią sutaikyti tave
su Dievu? Tiesa, jie norėtų visiems patarnauti, bet negali.
Ir kur-gi galės, jei misijonorių į parapijų paprastai atva
žiuoja du — trįs, o čia jų laukia tūkstančiai žmonių! Tai
gi dabar pats apsvarstyk, ar tu gerai padarei, kad — kaip
pats sakai, — nepritilpęs su išpažintimi prie misijonoriaus,
o kitam kunigui tau nepatikus, paskui išpažintį apleidai?
Teip be išpažinties išbuvai per daug metų. Ar tavęs sąži
nė negraužia? Ar dėlto, kad vienas kunigas tau nepatiko,
turi visų kunigų patarnavimų paniekinti? Kunigas yra
Augščiausiojo tarnu. Ar dėlto, kad pykstiesi su tarnu, ir
su ponu nenori susitaikyti ? Kas teip protauja ? Išmintin
gas žmogus kitaip galvoja.
3) Jisai žino gerai, kad kas kita yra užsitikėjimas, o
kas kita priedermės atlikimas. Užsitikėjimo trukumas da
nepaliuosuoja nuo priedermės. Valdininkaujant, karei
viaujant, visaip atsitaiko. Žemesnieji valdininkai visuo
met neužsitiki savo perdėtiniais, da-gi jų savo dūšioje tan
kiai neapkenčia. Tėčiaus negali jų neklausyti. Kareiviai
tankiausiai mato ydas ir paklaidas pas savo vyresniuosius.
Nežiūrint į tai, vyresniųjų paliepimas yra jiems šventu.
Nekarta man teko senojoj' tėvynėje prisižiūrėti karei
viams, kaip jie lavinasi mažais būriais. Karta šiurkštus ir
status paafieieris mokino mankštymosi naujukų skyrių.
Buvo vis tai kandidatai į advokatus, teisėjus, gydytojus,
inžinierius, mokytojus, žodžiu — žmonės, kurie savo pro
to išlavinimu kur—kas augštesni buvo už savo vyresnyjį.
Ne beto, tie jauni svajotojai iš universiteto paprastai per
daug mano apie savo mokslingumą. Rodosi jiems, kad sa
vo protu visus jau praaugs. Jų nuomone — vyskupas, o
net ir popiežius, tai siaurapročiai ir žmonės prietaringi, ku
rių nėr’ ką nė paisyti. O ką jau bekalbėti apie prastų ku
nigą ? Anot jų, tai tamsuolis ir atžagareivis! Tuo tarpu
mūsų ponas kapralius užsivedė savo išmintinguosius aka
demikus ant pelkėtos vietos ir spiegiančiu balsu be cere
monijų riktelėjo: ‘‘Pult’ kniūpštiems ant žemės!” (Nieder!) Sužvangėjo ginklai, su pliūkšėjo vanduo ir mūsų
jaunieji filosofai, kaip bematai, be pasipriešinimo, be mur
mėjimo virto kniūpsti žemėn. Pasižiūrėk dabar valandžiu
kę į juos drauge su ponu kapraliu, kuris, kaip pritinka
didvyriui, užrietė augštyn galva ir su pasididžiavimu pa
raitė sau ūsus. Pagalvok, kaip tai tankiai užsitikėjimas
nesusieina į daiktą su priederme. Privalumą, priedermę
jvoroms-—nenoroms turi atlikti, nors ir sunku būtų ant
'širdies.
Nesiginčiju, kad ten, kur nėra užsitikėjimo, prieder
mė pildyti sunku. Bet kas bedarius? Vengti priedermės?
Ne! Reikia pasijieškoti augštesnio, tobulesnio, ančprigimtinio akstino ir paraginimo, jei trūksta širdies patrau
kimo, o nesišalinti nuo to, kas reikia atlikti. Gali būti, kad
męs, ganytojai, ne visi suprantame mūsų augštąjį pašau
kimą. Ir Judas užėmė aną augštąją vietų, o pasidavė pa
gundai. Gali būti, kad nevieną iš mūs, kunigų, patiks tokis pat išmetinėjimas, kokis patiko senojo įstatymo pra
našus. Buvote - kalbėjo rūsčiai Dievas, - kaip nebyliai šunįs, kurie, matydami vagį, tylėjo ir drauge su juomi bėgo
į nusidėjimus! Kuris iš mūs, kunigų, galėtų save dūšioje
pasisakyti: ‘‘Aš esu šventas!” Artiuoluose Viešpats Die
vas atrado nedorybę!
Toliaus bus.

Nepabaigtas

5

darbas.

riausias pastangas, kad kaip padėta degtinė ir nors jaus lingas, kaip s\ etimtau.’hn s
nors atitolinus jį iš draugi tų jos kvapsnį”. Tikra tie ir kad, išvertus į lietuvių kai
Prieš dvejus metus kilęs jos tarpo. Taigi, čia ir klau sa! Tik žinoma, ne dėlto, kad bą, suteiks muliažą patarna
sumanymas paminėti 25 me simas: visupinna, ar galima Tolstojus sako, bet dėlto, vimą visiems tiems, kurie
tų darbavimąsi gerbiamojo atsiekti tokį platų tikslą Y o kad tai yra bendroji nuomo yra užsiėmę svarbiausiais
visų rašytojo kun. A. Dam jei, tai kaip ir kokiu būdui nė, kurią Tolstojus pasisa šių dienų gyvenimo klausi
Pirm, neg prieisim p ne vino. Norėti paversti gir mais.
brausko pastatymu jo vardo
pat
branduolio, gerai būtų tuoklį blaivu tada, kada jo Vertimas pirmiausiai tilps
mokyklos atrado visuome
nėje didelį pritarimą. Trum pažymėjus vieną labai svar gyvuliški palinkimai veikia “Drauge”, o paskiau bus
pu laiku sudėta tam tikslui bų dalyką, kuris ne vienam visomis spėkomis, o protes atspaustas į atskiras kny
Su tikra pagarba.
3200 rublių. Už tuos pinigus pasipina po kojų, būtent, pamestas pelėsiams, bergž gas.
P. Kalnietis.
buvo nupirkta miško ir ant kad alkoholis, lygiai kaip ir džias darbas.
Ko tai neprikalbama blai P. S. Kitų laikraščių mel
įgyto nemažo pleeiaus Vili kiekviena kits daiktas, turi
savo
geras
ir
blogas
puses.
vybės
palaikymui! Ne vie džiu tai atkartoti.
P. K.
jampolės Slabadoje gražioje
vietoje ant Neries kranto pa Alkoholis, kaipo gėrimas, nam rodos: pakelk kainą
statyta dideli namai 13 sieks yra, beabėjo, blogas daiktas ant svaiginančių gėrimų, ir
NAŠLAITIS.
nių ilgumo ir 6 platumo. kaupinoje to žodžio prasmė bus atliktas kriukis. Kur
“Saules” valdyba, kuri ap je. Alkoholis, kaipo maistas, tau! Juk “Benediktinka”
Antanėlis neturėjo nei tė
siėmė tos mokyklos kaip bus tai vėl, yra ne tik naudingas, yra daug brangesnė už pa
vo nei motynos, nei jokių gi
pastatyta, užląikymą, turi bet, galima, sakyt, reikalin prastą degtinę, o tūli vynai
minių; neturėjo taipogi jis
jau leidimą tuose namuose gas daiktas žmogaus gyve net ir labai augštai stovi, tai
nei namų, nei savo lovos, nei
atidaryti dviklesę mokyklą, nime. Paimkim, sakysim, pa vienok ar šie brangus gėri
kąsnelio duonos.
Vargšas
kuri čia taip labai reikalin prastą vaisių, kuris neša mai yra išliejami laukan?
našlaitis gyveno be jokios
ga lietuviams, neturintiems tiek daug gero žmogui; jei Kitas mano, kad uždraudus
neturėtų alkoholio savyje, pardavinėti, ir dar labiau iš globos niekas juo nesirūpino
mokyklos.
niekas jo niekuomet nepasi
Teeiaus tas taip gražiai neturėtų nei tos vertės, ku dirbinėti alkoholį, būtų vis
klausė, ar jis sotus, ar ko
pradėtas darbas kaikuriarn rią jis turi dabar. Arba, ge kas, ko reikia. Taigi, kad ne
jam
netrūksta. Ėjo vargšas
laikui buvo sustojęs. Slaba rai mums pažįstamas cuk būtą! Ar daug blaivininkų
keliu nuilsęs ir nežinojo, kur
da priskaitoma prie tokių rus, be kurio apseiti nebūtų padarė Maskolijos monopo
eina. Norėjo, valgyti, bet nie
Kauno tvirtumos vietų, kul patogu, jei neturėtų alko liai? Ar daug prisidėjo prie
ko neturėjo. Kojoms su
Suvienvtosiose
v
•<
be komendanto pavelijimo holio, nebūtų vertas nei to blaivvbės
skaudus sėdo Antanėlis prie
nevalia statyti naujų namų. gražaus vardo, cukraus. Ką- Valstijose įvykinimas šio
kelio.
Kadangi mokyklai statomi gi besakyti apie kasdieninę principo kaikuriose apygar
Pradėjo temti: artinosi
namai dideli, tai komendan duonelę — tą musų artimiau dose? Labai mažai; ir tai...
tas tegalėjo pavelyti pasta šią draugę, kuri be alkoho su skriauda tų pačių žmonių. naktis. Našlaitis labai bijo
tyti sienas, o išgavimui pa- lio nebūtų nei kiek mums ar Galutinai, ką reiškia teisės jo budėti vienas per naktį.
į velijimo statyti pečius rei timesnė už kiekvieną virkš priešais žmogaus neapgale- Pažiūrėjo jis augštyn; tam
kėjo kreipties į ciesoriaus čios šiaudą. Galutinai, juk mąjį norą, puikybę ir amži siame dangaus skliaute pa
kanceliariją. Bet kol paduo patyrimas mokina, kad val ną kerštą — niekad nepasi matė žvaigždutę, kuri, tar
tas Augščiausiuoju vardu gio gerumas, skonis ir ištvė- duoti? Anot žodžių Alilton’- tum, jam mirktelėjo ir pra
prašymas suvaikščiojo po vi rimas pridera nuo daugybės o, “tas kurs apeina savo prie šnabždėjo:
— Nesibijok, aš į tave žiū
Į sas įstaigas, išėjo visi me jame esančio alkoholio. Iš to šą su kumščia, apeina jo tik
rėsiu!
tai, todėl ir darbas buvo su išeina, kad alkoholis šiame vieną dalį”.
Kiekvienas
gali
surinkti
atvėyje
ne
tik
kad
neyra
m
u
Nubraukė našlaitis ašarą,
stojęs.
atsakantį
skaitlių
vyrų,
kad
sų
priešas,
bet
dar-gi
artisukalbėjo poterėlį ir nusira
Dabar gauta jau paveliji
perbalsuoti
priešais
alkoho

masai
draugas.
Taip,
Dievo
mino. Jis jau nesibijojo, nes
mas statyti ir pečius pasta
lio
pardavinėjimą.
Kiekvie

sėkla,
kuri
tapo
paberta
ant
atsiminė mamos žodžius kad
tytuose namuose. Pečių, lan
nas
gali
surasti
būrelį
mote

gamtos
derlingos
dirvos,
idanguje ir visur yra Dievas,
gų, durų ir viso vidaus įtai
rių
ir
įskverbti
į
jų
protą
dant
derėdama,
augdama
ir
kuris našlaičius ir pavargė
symas dar atsieis kokius
blaivybės
įdėją,
bet
kas
iš
bujodama
padėtų
žmonijai
lius laiko savo globoje.
2000 rublių, o tuo tarpu sus
to!
Patyrimas
parodo,
kad
kilnoti
sunkų
gyvenimo
jun
tojus darbui sustojo ir au
Dar kartą jis pažiūrėjo
tokia blaivybė, tai gyvi nuo augštyn, kur mirgojo žvaigž
kų plaukimas, pirmiaus su gų!
Kas-kita alkoholis—gėri dai, kurie užkrečia šeimynas dutė; jai meiliai nusišypso
dėtas išteklius pasibaigė. To
dėl mokyklos-statymo komi mas! Jis yra musų išradi santaiką, meilę ir romybę. jo, atsigulė ant žolės ir už
tetas šiuomi kreipiasi į vi mas; daiktas, kurio esybė Kitaip ir būti negali Nes migo.
suomenę, prašydamas grei remiasi ant noro: męs-gi kar viens absoliutiškai blaivas,
Jam pabudus, skaisčiai
tos pagelbos pradėtam dar tą supratę jo nereikalingu o kits girtuokliaująs, — dvi švietė saulutė: buvo gražus
bui pabaigti. Aukos galima mą, turėsim teisę panaikinti katės maiše, kurios niekad vasaros rytas. Antanėlis pa
nepaliaus zurzėję. Kas ar
siųsti per “Vienybes”, “Vii jimatė keliu einančią žmoną
šiau, kad jie ne tik kad ne
Kodėl ne?
ties” arba “Šaltinio” redak
miestan su pienu.
Buvo laikas, kada duėlis mato nieko blogo alkoholy
cija.
Pamačiusi vaikelį, žmona
Namų statymo komitetas. buvo laikomas legališku bei je, bet dar-gi žiuri į jį su sustojo ir pasiklausė:
morališku būdu sutaikyti du sympatijos akimis. Krikš
“Vienybe”.
arba net ir daugiau asmenų, tynos — alkoholis; vestu — Ką tu čia vienas da
nežiūrint į tai, kad jis nie vės— alkoholis; šennenįs— rai laukuose?. . . Kur tavo
ALKOHOLIS.
kuomet neatnešdavo jokių alkoholis. Vaikinas eina at moty na ?
Alano tėvai mirė, — atsa
Alkoholis, kaipo gėrimas, gerų pasekmių, o visuomet siklausti pas merginą, vi
kė našlaitis — aš neturiu jo
tai musų didžiausias prie blogas. Tai vienok, vos tik supinna, pats išmaukia kete
kių globėjų.
šas. Jis paveržiu turtus, o žmonija pajuto jo žabangus, tą kaušų... drąsai; paskui,
Žmona davė vaikeliui duo
primetą vargą; jis atima duėlis dingo, kaip kamparas pažebojęs vieną-kitą bonką
rūtos šakele neša pas myli uos su pienu ir nusivedė jį
sveikata, o suteikia ligą; jis vandenyje!
Buvo laikas, kada poliga mąją — žodžiu, alkoholis savo pirkiom Vaikelis pas
suardo romybę, o sukelia ka
rą; jis slogina ramumą, o gai mija vaidino labai svarbią jam, tai bonum e toto genere gerą žmoną išaugo, senatvė
vina nusiminimą, jis išplė rolę žmonių gyvenime. Ir tą šuo, kuris gydo žaizdą, ir pa je ją maitino ir gerbė, kaip
šia artimo meilę, o pasėja ne — iš dalies — ką alkoholis verčia sopulius į džiaugsmą, tikrą motyną.
Ksav. Vanagėlis.
apykantą—žodžiu, tai pra daro dabar, poligamija da teip kad, norėdamas pavers
ti
jį
blaivu,
neužteks
pasa

garo ištikimiausias tarnas, rydavo tada. Gal būt, kad žv
kuris savo neuilstančiu gu dų tauta nebūtų nusigyvenu kyti: negerkk! Ne, padėk
drumu nuolat ir visados su si nuo koto, jei jos viešpa jam protauti: tegul jis pats
ka ir lūčioja ant žmogaus čiai nebūtų taip pamylėję pažįsta alkoholį; ir, jei dar „Draugo” Agentai.
liko vilties, kad jis kadanors
sprando, kad šiaip-taip pa- poligamijos.
paliks
blaivu, tai tik tada,
Kaip ten nebuvo, mums
A. Kasparavičius
veržus jam jo tą brangiausią
kad
jis
pats
įsitikįs,
kad
al

27 E. 23 rd st.,
tintą — protą, it, sakytum, rūpi tik tiek, tai yra. kad
koholis
kenkia;
kad
girtuok
Bayonne, N. J.
žinodamas, kad nuveikus taip buvo. G taip buvo tolei,
lybė
nedora,
o
blaivybė
do

Juozas Mališauckas,
tiek, viskas-kitas atseis be kolei žmonija nesuprato kad
ra;
tik
tada,
o
ne
tada,
kada
kentėti
jausmus
vergijoje,
Forest City, Pa.
sunkumo.
tu
už
jį
protausi
...
ne
duok,
Dieve!
T. Kizievič Box 1G7,
Antraip vertus: nieks ne
Morkus.
Minersville, Pa.
Toks pat likimas turės
yra taip šlykštu šiurkštų ir
M.
Karbauekas, 52 G. st.,
neapkenčiama žmogaus a- tekt ir alkoholiui. Kaip grei
So. Boston, Mass.
kyse, kaip kad apsvaiginta tai, sunku įspėti; tai vienok,
PRANEŠIMAS.
J. Mikutaitis,
auka alkoholio naguose.... pasiremiant bendru judėji
1438 AVestom avė.,
Ištiesų, kada matai žmogaus mu, galima tikėties, kad
Turiu garbę pranešti lie-1
Allegheny, Pa.
protą, patogų ir švelną, pa daug greičiau, nei kam ro tuviu gerbiamajai visuome
verstą į laukinio gyvulėlio dosi. Alkoholio klausimas nei, kad pradėjau versti lie J. Bartoševiče,
4417 Marshfield avė.,
instinktą; kada matai ant jo jau daugiau neyra nuosavy tuvių kalbon garsų A. MohChicago, III.
veido žiaurų piktumą bei be kelių asmenų, tautų ar lio 4 iuose tomuose veikalą,
M. Urbnnaviče. BoX 33,
nežmogišką miną; kada ma draugijų, bet visuomenės; vardu: “Listv do Akademi
Tliomas, AV. V.
tai tą Viešpaties tobulinusį ką ji pasakys, tap turės bū ką” arba “\V pogoni za
J. Antanaitis Box 22,
sutverimą-žmogų, kapojant ti; o viltis yra, kad ji neduos praivdą”, perdirbtą iš T. Ga
S\voyers, Pa.
savo nekaltą žmoną, geli lo jokios užuvėjos alkoholiui. lleranio: “Contravelleno reKaip ir kokiu būdu panai ligioso”, turėjusį nepapras J. ATersiackas,
jant vaikus laukan ir paver
65 Davidson st.,
čiant namų ramumą į pra kinti alkoholį ?
tą pasisekimą kaip origina
Loveli, Mass.
garo urvą, nenoroms mintis
Paklausykim, ką Tolsto le taip ir vertimuose į įvai
kįla galvoje: ar tas ir žmo jus sako: “Žmonės ne tuo rias civilizuotų tautų kal Juozas Akevičius, P. O.
Silver Creek, Pa.
kart išsigelbės nuo tos pra bas.
gus?
Ne gerumu užtaigi šian gaišties, kada nebegaus ger Manau, kad ir lietuvių vi Vincas Staseviče,
349 Ilamilton st.,
dien žmonija pradeda neri ti, bet tada, kada nenorės suomenei toksai rimtas vei
Grand Rapids, Mich.
mauti, ir kloja tam savo ge gerti, nors ir butų prieš juos kalas nemažiau yra reika
• H

DKAVOAfl.

kad mudu pačiavomės, — at Tu gali taip greit gauti dar- savaiti. Nesuprantu, kaip aš sodino pas stalų vaikus, bou- AR TURI PILIETIŠKAS kų popierų, neturi šios ša
lies gyventojo teisių.
siminė vyro žodžius.
bų namie, kaip ir Miliūne. galiu užlaikyti ramias ir pra kų su rože pastūmė pas Ma
POPIERAS?
2. Jau šiądien daugelyje
Smarkus piktumas žibte ! ė* as duos jums pusryčius! kilnias mintis, jei tu šūkauji rijonų ir atsisėdo ant savo
PASAKA.
Lapkričio
8
d.
buvo
triukš
Su
puikybe
apskelbė
nusis

už
durų?
vietų
negalima gauti geres
lėjo jos akyse.
vietos! Valgydamas stro
— Taip, kad butuva ne- tebėjusiems vaikams, kurie
— Bet, Marijona, — mal piai vengė jos šypsojimusi. minga Suvienytose Ameri nio darbo be pilietiškų popie
Iš angliško paėmė J. K'
susipačiavę, aš dar ikšiol bū l esioję klausėsi +<>s nepa davo jau Žirnius, — juk ne Pavakarieniavęs griebėsi kos Valstijose. Tų dienų rili- J rų. Neužilgo susilauksime,
ko naujus urėdninkus. Kiek kad kasyklų darbininkai ne
prastos šnekos.
laikas paikyties su kokia tai mazgoti šaukštus.
čiau vėjavaikė.
I.
vienas
pilietis sulvg sųžinės būdami piliečiais (citizens),
Kada supykęs vyras nu tyla, kada reik duoti pietus.
Bet kas čia dabar daryti?
— Eikite šen, judu di
Baltrus Žirnius pakėlė a— Ar šitaip? — neapsilei- džiausiu, — paliepė vai turi duoti savo votų tam kan negaus mainierskų popierų.
kis nuo “pažangios” knin- “Visados šypsokis, jis juk vėjo su vaikais į kuknių, Žir
gos ir pažiūrėjo ant savo pa sakė, — Marijonai pašei u- nienė nesiskubindama apsi do Baltruvienė. — Juk knin kams, — padėsite man su didatui, kuris yra tinkames 3. Kaikuriose valstijose
nis ir visuomenei naudin jau uždraudžiama nepiliečios, kuri prie rūkstančios pasakė”. Marijona pašėlu- rėdė, dažnai žiūrėdainasi į ga sako, kada esi persidir mazgoti indus.
liampos taisė ir lopė neišma vęs nusigando. Mėgino šyp- veidrodį. Atėjus į kuknių, bęs, tai reikia ramiai atsil — Dėlko mama nemazgo- gesnis. Tečiaus prisižiūrė čianis laikyti biznį.
jus balsuojantiems matosi 4. Męs galime čia įgyti ge
tuotu krūvų dideliu ir mažu soties linksmiau, vienok patėmijo, kad Elzbieta iš vi- i sėti. Aš taip jau persidir ja? — užklausė Elzbieta.
raukšlės ant veido nenorėjo sų pajiegų stengėsi pastaty bus, kad man priguli mažiau — .Jūsų mama žiūrisi į rožę, kas kita. Dauguma atiduo resnes teises negu tėvynėje
pančeku.
da savo balsus ne tinkamiau galėdami išsirinkti valdiniu
— Marijona, - tarė, - koks išnykti. Indėjusi pirštus į ti stalų į savo vietų. Vaikai šia metai smagios tylos ir pa atsakė Baltrus pašiepian
šiam, bet tam, kuris jį pa kus ir savo atstovus, kurie
tavo biauriai šiurkštus ir burnų, tempė augštyn kam verkė, o Baltrus su nebvil- silsio. Ir juo labiau čia, Bal čiai, — greičiau.
trau, ginčisiesi, juo ilgesnio
Atlikęs darbų, Žirnius nu samdo. Parsisamdo-gi už ma reprezentuodami mus legissusiraukęs veidas? Tai vai pus savo lupų. Nusigandęs eia vaikštinėjo apie pečių.
žų pelnų — už tris—penkis liaturoje, išleidžia parėdy
sius tavo tamsių ir neap balsas suklvko už jos pečių: Žirnienė pažiurėjo į puo- ■ man reikės tylėjimo, kad su sivedė vaikus ant augšto,
grįžti į tvarkų!
dų.
nurėdė juos ir suguldė, o dolerius, o dažnai svaiginan mus ir nustato teises.
šviestų sniegenų. Keikia tu — Mama, kų tu darai?
Žirnius užkeikė per dan paskui sugrįžo žemyn, kur čių gėrimų užtenka.
5. Jei męs nesirūpinsime
Marijona krūptelėjo, pa — Čia reikia daugiau van
rėti šviesios ir prakilnios
tis, bet matė, kad nėr kas Marijona, atsisėdus ant siū Musų žmonės taip daro turėti legisliaturoje savo re
mačiusi veidrodyje nusigan dens! — paliepė vyrui.
mintįs. Keik apsišviesti!
daryti. Nulipęs žemyn, pil buojančios kėdės, šypsojosi dėlto, kad nesupranta blogų prezentantus, tai netolimoje
Marijona vos buvo pabai dusį veidų trečiojo savo sū — Šitaip? — tarė per dan
tis Ži rnius, drebančia ran nas pagiežos, pakūrė pečių ir žiurėjo į rožę.
pasekmių savo darbo. Męs atetyje uždraus ateiti Ame
gusi skalbti didelį drabužių naus. Atsigrįžo piktai.
su lapais prasikaltusius — Marijona, — užklausė mokame skųstis ir dejuoti, rikon.
—
Ne
tavo
reikalas
Adol

ka
griebė
Virdulį,
ir
sriovė
pundų ir atlikusi visokios rų
kningos.
6. Daugiau turėsime votų,
Žirnius maloniai, — ko tu kad sunku, bet męs nieko
sies naminį darbų. Tikkų su- fe Žirniau, — smarkiai už- verdančio vandens pasiliejo
— Kur yra duona? — už žiuri į tų rožę?
neveikiame, blogų su šakni didesnė musų ięga.
guldžiusi į vienų lovų pen sibarė. — Jei katras jus at ant jo blauzdos.
klausė Baltrus • Elzbietos,
Dėlei tų ir daugelio kitų
— Kninga liepia gėrėties mis prašalinus. Priešingai,
ketų savo vaikučių, nuo vie silieps, tuoj’ atsinešiu rykš Baltrus keikdamas šoki
nėjo po kuknių, o Marijona šeip teip surinkęs astuonias gražumu, — atsakė pati, pa męs savo pilietiškomis tei priežasčių ateiviai privalo
no iki astuonių metų, ji nors tę!
bulves ir sudėjęs jus į puo kėlus ant jo laimingas akis. sėmis, parsiduodami politi paskubėti išsiimti pil. poIšgirdęs pažįstamų baran šypsojosi.
pailsusi ir snausdama, lopė
dų.
— Žiūrė darni ant gražių daik kieriams, blogų palaikome. pieras. Už metų, kitų bus
vienok jų pančekaites, kad tį balsų, Adolfas nusiramino — Ko tu juokiesi? — šau
— Nėra duonos, — atsa tų, puikių paveikslų, ar liet Rinkimai turi apseiti be ky sunkiau.
neleisti dovanai laiko. Taigi ir užmigo. Žirnienė nuvėjo į kė vyras pašėlusiai.
kė Elzbieta trumpai. — Ma ant paprastos gėlės, męs šių; imti pinigų už votų, ku Lapkričio 28 d. Sc ranto’o
tas neužtarnautas vyro pa savo kambarį ir užtrenkė du — Aš prilaikau linksmas
ma pasiėmė paskutinius pi priprasime visame matyti rį turi veltu duoti tinkames- teismo rūmuose apie 20 lie
peikimas sujudino jos jaus ris. Užsitikrinus, kad jos mintis, — laimingai atsakė
nieks nemato, griebėsi už Marijona ir paėmus virdulį nigus ir nusipirko sau rožę. grožybę.
niam kandidatui, yra nedo- tuvių gavo pilietiškas popu*
mus. Pažiūrėjo ant jo įnir
Žirnius staiga atsisėdo ir
“pažangios” kningos. Taip pripylė vandens į avižinę
Marmuks.
— Marijona! — apskelbė ra ir priežasčia daugelio blo ras.
šusiai.
apvertė statinę.
ten viskas buvo gražiai iš košę.
Baltrus iškilmingai, — tu go. Už pinigus išrinktas
— Šviesios ir prakilnios svajota ir sudėstyta, kad Baltrus žiurėjo ant jos su
— Kų? — suriko. — Ar ji man gražesnė už visas žydin urėdninkas, išdavęs tūkstan
mintįs — apie kų ? — suniur žmonių gyvenimas visai ki išgųsčia, čiupinėdamas savo iš galvos išėjo?
čius rinkėjams, nežiūrės vi
čias gėles!
ŠUO BIČIULIS.
nėjo.
— Aš nežinau, — atsakė — Žiūrėk tu jo! — sušu suomenės labo, nežiūrės tei
taip išrodė ant rašto, ne kojų.
— Kų aš žinau, apie ką? kaip ištiesų. Taip, taip, nie — O! man rodos, tu nela Elzbieta.
ko pati, — tik viena diena, sybės, bet tykos, kad atsiė- Augštai pastogėj, mažame
Reik tik jos turėti. — Ieško ko neveikti ir gyventi pagal bai pasižeidei, — tarė links — Ar ji suvalgė tų rožę? - o jau tiek manyje randa skir mus išduotus per rinkimus kambarėly, gyveno vienas
jo knygoje pagelbos. — Įtik kningas butų labai lengva. mai pati ir parengė pusry kvotė Baltrus.
tumo!
pinigus ir da prisilupti atei senutis, kuris turėjo šunį—
rink save, kad esi laiminga, Tada bepiga šypsoties ir tu čius.
— Ne, tėti, kaip. jų val — Aš nesakau, kad tik čiai. Dėlto mažai yra gerų pudelį. Šuo labai mylėjo ir
sunaudok tam kiekvienų rėti šviesias mintis.
— Tuoj aus pavalgius, Elz gys? Įstatė jų į bonka, atsi šiandien, — skubinosi už urėdninkų, mažai teisybės, o labai ištikimai tarnavo savo
progų, ir šviesios mintįs ra
bieta, nuneši skalbimų pas sėdo ir žiurėjo. Sakė, kad tikrinti Žirnius. — Aš my daug blogo ir yvairių sukty ponui, todėl jį ponas Bičiu
II.
sis savaimi. Auklėk savyv
Kaulinskus. — Aš daugiau ji nori gėrėties grožybe, — liu tave tokių, kokia buvai bių. Darbininkų būvis nepa- liu ir praminė.
Apie
septintų
valandų
iš
je dvasios prakilnumų, ir
Išryto, pabudęs, senutis
neskalbsiu namie! — palie paaiškino mergaitė.
pirmiaus. Bet žinai, tas pai sigerįs, teisės nepasididins,
ryto
Babtus
Žirnius
pabudo
tavo veidas bus šviesus. Švp
— Gėrėties perkūnu! — kas šypsoj imąsis tau suvis kolei nesusipras jie savo kasdienų šaukdavo: — Bi
pė rūsčiai savo dukterei.
ir
nusistebėjo
patėmijęs,
sokis visados. Man, rodos,
— Neskalbsi namie! — su sugriežė dantimis Žirnius.
priedermės, kad piliečiui čiuli!
nepritinka.
Marijona, kad tu neperdaug kad jo pati vietan triusties riko Baltrus. — Ugi kaip
Šuo ūmai keldavosi, ieš
Ir smeigė piktai su šaku — O, Įtik palauk, dabar parduoti savo votų ir pinigų
dabar juokies. Koks buvo apie pusryčius romiai sau męs išsimaitysime, man ne te į vienų bulvę, bet rasda pergreit. Kninga sako, kad už tai imti nedora.
kojo pintinukės, ir paėmęs
skirtumas, kaip mudu žadė- miegojo. Paprastai Žirnienė turint darbo?
mas jų perkirtų, sumedžiojo taip reikia daryti savaites, Męs ateiviai doriau ir tei jų snukiu, bėgdavo pas kekeldavosi
kaip
penkios,
apjova susipačiuoti!
— Nesirūpink, Baltrau, ir bliudų atšalusių žirnių ir vai mėnesius kaip kada, o tada singiau apseikime votavi- pėję pyragaičių parneštų.
sišluodavo,
apžiūrėdavo
vai

Jis toliau vartė kningos
negadink savo veido, — at gė. Neradęs .daugiau nieko, tik tų gerai suprasi. Turi bu muose. Juk musų jarinktie- Jau nuo kelių metų kepė
kus
ir
septintų
valandų
iš
puslapius. Marijona vėpso
sakė pati. — Aš auklėsiu pa Baltrus išėjo per duris ir ti, kantrus, Baltrau!
jei turi mus atstovauti, mu jas pažino šunį, todėl jį kasryto
visi
jau
sėdėdavo
prie
jo į jį nepasijudindama, tar
sisekimo mintis. Kaip abu traukė šiuo kartu į priešin — Savaites! — mėnesius! sų reikalus ir teises ginti. rytų pasveikindavo:
pusryčių;
o
dabar.
..
Kas
tum užhypnotizuota.
du imsiva galvoti, kad mums gų pusę Mėšlungio saliuno. — suriko Baltrus nusigan Jei išrinktume savų žmogų, — Bičiuli, kaip laikaisi šu
čia
pasidarė?
— Tos mintįs apie pasiseki
IV.
dęs. — Žinai kų, Marijona, arba dorų svetimtautį be neli?
sekasi, tuoj’ viskas eis kito
Baltrus
ne
be
piktumo
at

mų yra stačiai nepalygina
Sugrįžo lygiai kaip šešios, vakar aš tik juokus krėčiau. kyšių, tuomet jie mus tinka Šuo vietoj atsakymo su
niškai. Visų dienų aš svajo
siliepė:
mos vertės, — tęsė Žirnius
siu apie turtus, o jie tikrai bet jau kur-kas smagesnis. Tu man iš teisybės daug da mai atstovautų, musų rei kinėdavo uodegų į visas pu
—
Kas
tau
yra,
Marijo

toliaus. — Sakau tau, nieka
ateis, taip sako “pažangi” Indus rado jau sumazgotus bar gražesnė, negu prieš ves kalus gintų, už mus darbuo ses ir tartum sakydavo:
na?
Ar
sergi?
Juk
jau
sep

— Ačiū Tamistai už at
dos nesirūpink. Keldama ir
ir kuknių išvalytą, bet jo tuves!
kninga.
tųsi. Ateivių teisės siaurįtynios
!
mintį;
aš gerai miegojau, tik
guldama galvok, kad tau vis
Baltrus neatsakė nei žo kio ženklo rengiam >s vaka Tai pasakęs, Žirnius atsi sis, jei męs neturėsime leMarijona
atidarė
akis.
kas sekasi, ir tikrai seksis.
džio. Prarijęs pusryčius, už rienės, Vaikai romiai žailė lošė ir tėmijo, kokį įspūdį gisliaturoje savo reprezen dabar esmi labai alkanas.
—
Ar
taip?
—
užklausė
Jau trečia diena aš vis gal
sidėjo kepurę ir nutimpino ant kiemo, o pati sėdėjo pas padarys jo žodžiai. Marijo tantų, nes politikieriai bijo Kepėjas padėdavęs tris
abejingai.
voju apie pasisekimų, o tu
langų ir su šviesiomis aki na neapsileido.
į Mėšlungio saliunų.
si, kad ateiviai nepaimtų vir pyragėlius pintinukėn ir vie
Baltrus
sukruto:
rūpiniesi ir darai savo veidų
— Aš noriu būti graži vi šų politikoje. Pradėkime pa nų, vakarykščių, paduodaĮsitikrinus, kad vyras ne mis žiūrėjo į rožę, įkišta į
—
Ar
tu
nekelsi?
dar negražesniu.
siems, noriu būti graži pati tįs rūpinties savo ateitimi. vęs, bičiuliui suėsti.
greit sugrįš, Marijona nu sugurintų bonkų.
—
Nėr
ko
skubinties,
at

Marijona krūptelėjo, lyg
prausė ir aprėdė vaikus ir
Lyg šiol visokie politikie Šuo statydavo kašelę (pili
Žirnius suvaldė savo jaus sau!
sakė
pati
žiovaudama.
Aš
staiga pabudusi iš sunkaus
Baltrus sunkiai atsiduso. riai su mumis, kaip su avi tinukę) ant grindų ir tuo
išleido juos žaisti, o pati už mus.
prilaikau
šviesias
mintis
ir
miego.
lipo ant augšto ir užsidarė.
— Matau, kad apsiliuobei, — Turiu tau kų pasakyti, nais, darė kų norėjo, o darė jaus suėsdavo savo pyragų.
menu, kad ankstybas kėli
— Vis galvoji apie pasise mas tam kenkia. Elzbie
Marijona, — atsiliepė švel Marijona. Aš šiądien gavau ant musų nenaudos. Pažin Jis ir daugiau tokių senų pv
III.
darbų už du dolieriu ant die kime savo iegas ir supraski ragelių su pasimėgimu butų
kimų! r— ištarė pro dantis.
ta! — sušuko ant dukters, - Kada apypiete Baltrus su niai.
suėdęs, bet nesmagu buvo
— Tai tokiu budu nori gauti aprėdyk tuoj vaikus ir duok grįžo alkanas ir piktas, tai
— Taip, atsakė pati. Pa nos. Biauriai sunkus, ypač me, kad laikas pakilti mums
kad aš dabar neišgaliu, bet politikoje ir kovoti už pla daugiau nuo kepėjo prašyti;
sau darbų!
jiems pusryčių. Gėda tokiai patėmijo, kad blogiausi jo žiurėjo ant jo su nusišypso
todėl, apsilaižęs, uodega ke
— Tu perdaug neužsipulk didelei merginai tinginiauti! lūkesčiai išsipildė. Nesumaz jimu, kurio taip ilgai moki — čia Žirnius da giliau at tesnes teises; laikas matvti lis syk pasukdavo, lyg ačiū
siduso, — jei man prižadė savo prakilnius tautiečius
aš ieškau sau darbo, — pa
(Elzbieta ėjo devintus m e goti indai riogsojo ant sta nosi prieš sumuštų veidrodi
sakydamas ir, greit pintinė
lo, pečius buvo užgesęs, o al — Žinai, Baltrau, tas tylėji si pamesti tas savo paikys viešuose urėduose, nes mūs lę pagavęs, bėgdavo namo.
barė jų vyras aštriai.
tus.)
— Ieškai darbo ir meldie Žirnius dairėsi, nežinoda kani vaikai viens kitų besis mas tai puikus dalykas! Va tes, tai aš darbo niekados ateivių (lietuvių, lenkų, slaVidudieny senutis, šilčiau
tumdydami iššnipinėjo vi landėlę jaučiausi kaip nau neapleisiu ir neisiu į saliu vokų ir kitų) nemažas yra apsivilkęs, pasakydavo savo
si, kad jo negautum, nes sa- mas, kas čia atsitiko.
nų — dievaž!
procentas ir vyrų tinkamų į
liunas geriau kvepia, — atIšpalengvo Marijona atsi sas pakampes, kad radus kų jai atgimus ir tuomsvk apsi
urėdus turime. Štai, paveiz- šuneliui:
valiau. Bet pennažai dar ty Marijona atsistojo.
sakė piktai Marijona.
kėlė, pradarė langų ir ėmė nors valgyt.
— Na, jei aš jau tau gana dan, Luzeraės paviete atei — Bičiuli, eisiva pasivaikš
— Mama užsidarė ant vir los. Jaučiu, kad kasdieniniai
— Kų kalbi, Marijona? Į giliai kvėpuoti
čioti!
Ji piktai nutraukė susi- _ Linksmybė, laimė! - šaus ir pasakė, kad tėtis pa- rūpesčiai gal vėl sugrįžti. graži, tegul bus tam viskas viai—piliečiai daro keturias Šuo, girdėdamas tokius žo
1
dešimtų procentų votuoj an
gamįs pietus, o mums už Labai man gaila, kad vaka pabaiga.
painiojusį siūlų.
šnabždėjo lyg svajodama.
Tuojaus
susirado
gurbelį
čių. Tai beveik pusė votų. O džius, tuojaus surasdavo po
— Aš sakau, kad tau pui-' Žirnius pašoko. Net išgų? draudė lįsti jai į akis, nes rienę pats turėsi pasigamin
ir pradėjo lopyti pančekas kų męs turime? Gumbų... no kepurę, kalošus, skėtį ir
gausime su rykšte! — aša ti.
kiai sekasi, nėr’ kų kalbėti! tis atsimušė jo akyse.
paskui bėgdavo trepais že
Ir vėl nusišypsojusi žiu po senovei. Nežinia, iš kur Reikia tatai mums atei
Žirnius suširdo ir pasipu-! _ Kų tu, po plynių, darai, rodama skundėsi Elzbieta.
myn, linksmai belodamas..
Baltrus užlipo augštyn, pa rėjo į rožę. Piktumas viri ištraukė kningų ir padavė viams susipažinti, sueiti vie — Tegul visi žino, manė
tusiai toliau vartė “pažan- Marijona?!
nybėn, sudaryti bendrų po
gins” puslapius. Marijona! Ji atsigrįžo piktai, bet klabino duris, o radęs jas už Žirniaus gįslose, bet laikėsi. Žirniui.
— Tai yra biskį naudin litikos ratelį. Butų tai dide šuo, kad su ponu einava pa
— Norėčiau, kad mestum:
rakintas, pradėjo baisiai ba
dirbo su inįrtusiu smarku- tuoj’ meiliai nusišypsojo,
vaikščioti: au, au, au!
į šalį tų kvailų šypsojimusi. gesnis skaitymas, — tarė lė iega, su kuria turėtų skai
mu. Užlopius paskutinę sky- __ Aš jau apsišviečiau. ji ladotis.
Įvairiomis gatvėmis senu
lę, ji pakilo pasiėmė gurbelį saldžiai atsakė. Skaičiau ta- — Marijona, kų tu veiki? — tarė Baltrus jau netekęs Marijona. — Gavau tų nuo tytis kazokai ir kuri pasek tis vaikščiojo, bet galų-gale
Prusienės. Tos kningos var mingai galėtų kovoti už mū
kantrybės.
ir nuėjo ant viršaus. Tenai vo knygų vakar vakare ir ra- — šaukė įniršusiai.
visuomet užsukdavo Trakų
Baisus, pikti žodžiai ver das: “Darbas—tai vyro iš sų teises.
Ramus balsas atsiliepė iš
įžengusi į kambarį, kur vai- ■ Jau ten puikių daiktų. ...
gatvėn, kur valgykloje piežėsi jam ant lupų. Išbėgęs ganymas”.
Politika lošia svarbių rolę
kučiai ramiai miegojo, Ma- jį paglostė savo plaukus. — vidaus.
Kada Baltrus paklusniai žmonių gyvenime. Męs te tuodavo.
rijona užsižibino šviesų ir aš graži, aš jauna! — tvir- — Aš prilaikau tylėjimų. ant kiemo, pradėjo skėtrioti
Ksav. Vanagėlis.
rankomis taip keistai, kad pasilenkė ant naujos knin čiaus mažai jųja interesuoEik šalin nesibeldęs!
pažiūrėjo į senų veidrodį. tino su šviesiomis akimis
— Tylėjimų! — šniokštė einantieji pro šalį atsistojo gos, Marijonos akyse nušvi jamės. Yra lietuvių nuo 15
Seniai jau Žirnienė buvo _ Tu paika, pusgalvė! —
to pergalės džiaugsmas. Ant metų Amerikoje, bet netu
su atsidėjimu žiūrėjusi į sušuko Baltrus. — Mesk i uždusęs Baltrus. — Aš norė ir žiurėjo išsižioję.
jos veido sugrįžo paprastas, rinčių pilietiškų popierų (ei Kone žemės drebėjimas.
Sugrįžo į vidų.
veidrodį. Neturėjo laiko to- galį savo kvailumus ir divk čiau žinot, kokius juokus tu
— Kų aš gausiu ant vaka kasdieninis šypsojimasis
tizens); tai perdidelis apsi Pati į savo vyrų: — Šian
kiems niekniekiams. Taigi pusryčių. Žinai, kad turiu čia kreti. Pietus nekaisti, o
Galas.
rienės? — užklausė švelniai.
leidimas. Pilietiškos popie- dien po pietų norėčiau išeiti
tu sau tinginiauji.
pamatė, kad veidas tenai at-! ,Jtj ieškot darbo,
— Yra keletas bulvių, ga
ros būtinai reikalingos kiek į miestų nusipirkti šio-to, jei
Balsas iš vidaus pasidarė
simušęs nebuvo perdaug mei
Marijona atsidus \įo.
Kuriu
skaitytoju
li jas išsikepti, — atsakė
vienam Amerikoje gyvenan oras bus geras. Kų laikraš
bis. Jame jau buvo išnykę _ Aš turtinga. — Matvda smarkesnis.
prenumerata pasi čiam dėlei skaitlingų prie čiai sako, mielasis, apie tai?
visi pėdsakiai moteriškos ma, kad Žirnius jau apsirė- — Pietus pats sau pasiga Marijona.
Žirnius nieko nesakvdn baigusi, tiems šis žasčių :
Vyras: — Lietus, ledai,
tuštybės.
dė, smarkiai ant jo sunko: mink, — atrėžė aštriai. —
mas
pagamino
vakarienę,
su
1.
Neturėdamas
pilietiš

Tu
nieko
neveikei
per
dvi
perkūnija, žaibai, šturmas...
numeris Iras paskatinis.
% — Koks bv”o ckirtun?'’?.
. .. I
»

Naujosios minties
gadyne.

1

S. L. R. K. A. Reikalai.
Vyriausybes Susirinkimas.

-*s
Northampton, Mass.
Rochester, N. Y.
Shenandoah, Pa., 40 kp.
Brockton, Mass.
Forest City, Pa., 5 kp.
AAT ilkes-Barre, Pa.
Philadelphia, Pa., 20 kp.
Minersville, Pa., 24 kp.
Shaft, Pa.
Newark, N. J.
Shenandoah, Pa., 40 kp.
Port Chester, N. Y.
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DRAUGAS,

8.00
, 12.00
1.00
10.50
9.00
4.00
13.00
68.00
17.50
54.00
2.00
27.50

2.00

t

1.89

atsikelti. Pasklupusių ir nemėginančių atsikelti tiirpu Romos "agen
tų” atsiras gal tik tiek, kiek tarpu cieilikų, dorų žmonių, tai yra la
bai mažai. Priverstas pavyzdis a. a. kun. Juodišiaus sudrutino ne
p. Šliupo tvirtinimus, bet musų katalikišką idėjų, nes yra faktas,
kad velionis prieš mirsiant kelis kartus atliko išpažintį ir glausda
masis prie kryžiaus maldavo Dievo gailestingumo. Kaip čia išrodo
p. Šliupo tvirtinimas, kad kuųigai atstovauja tik žemiškus Romos rei
kalus! Juk mirštančiam žmogui vargiai rūpėjo žemiška Romos di
dybė ; jani buvo omenėje svarbesnis reikalas: permaldavimas Su
tvertojo ir sielos išganymas. Neprošalį čia bus užklausti p. Šliupo
kame yra ta žemiška Romos galybė! P. Šliupas j stebuklus netiki,
bet ar jam, kaipo žmogui su išlavintu protu ir patėmyjimo dovana,
nemuša į akis faktas, kad tas Romos popiežius, vergas ir kone kan
kinys, turi galybę, kurios klauso visos pasaulės katalikai. Nereikia
nei kariumenės, nei policijos, nei bombų, nei revolverių.
Visi be
jokios prievartos jo klauso kaip vaikai savo tėvo. Kame ta galybė,
kurių cicilikams sunkiau pajudinti, ne kaip viešpatyščių sostus. Ste
bėtina galybė, kurios negina armotos, bet kurios nieks neįveikia
Bepiga ir atstovauti tokius reikalus, kuriuos pats Dievas aprūpina,
ar ne, p. Šliupe! Ar garbiam daktarui neplaka į akis kita teisybė,
kad “Romos agentai” netik tie, kurie turi palovius ir važinėja auto
mobiliais, bet ir tie, kurie pasilieka be turto, vietos ir tėviškės, ku
riuos dagi šaudo ir kankina, — yra paklusni bažnyčiai ir Šv. Tėvui.
Kas tai yra, p. Šliupai? Padūkimas? Taip sakė Neronas ir visi Ro
mos stabmeldžiai ant pirmųjų krikščionių — galima tas išaiškinimas
nuo jų pasiskolinti.
Juk tie visi persekiojami kunigai (tedžiaugiasi p. Šliupas) ga
lėjo pristoti prie cieilikų ir išvengti ištrėmimo, bet jie to nepadarė,
nes jie turi idėjų, kuri nesiremia ant komercijinių apskaitymų.
Bereikalo p. Šliupas savo ydų ieško kituose, sunku butų surasti
kopija garb. daktaro. Jis yra vienatinis, nepalygintas ober—agen
tas, atstovaujantis žydų socijalizmų.
Bereikalo jis stengiasi apvilkti savo darbus liaudies gerove, nes
liaudis mato, kad tas visas cicilikaviinas neyra tik koks žaislas, kurs
šiandien madoje, o ryt iš mados išeis; liaudis jau gerai nuvokia, kad
1a laisvamanybė, tos draugystės be doriškų pamatų ir be “ausinių”,
yra status kelias į betvarkę ir pasileidimų, kuris, anot istorijos, kiek
vienų tautų nuvedė vergybon ir prapultin.
Esperanto.
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M. J. Urb., Thomas, W.
Va. “Po šiais kalnais West
Gruodžio 12 d. pirmą va zacijos reikalų. Veikiantieji
Virginios” turi savyje labai
landą po pietų, Mahanoy Centro Valdybos nariai yra
mažai poezijos. Spaudinti ne
.25
meldžiami
į
tą
susirinkimą
City, Pa. p. A. Daniseviverta.
čiaus, Sus. kasininko, na vpatiškai pribūti.
.50
Rimgului. Apie Antonovo
muose 630 W. Centre st., at
Su pagarba
prakalbą Pittstone dėti persibus S. L. R. K. A. centro
Jonas
Rikteraitis.
velu.
valdybos susirinkimas apta
Vi»o
$2093.25
6.65
58.50
6.
rimui musų garbios Organi S. L. R. K. A. pirmsedis.
Karaliukui. Eiles “RaciNuo Rūgs. pas kasier. liko
915.56350.12138.7540
jonalistų Vištukas” tilps ve
Kartu $310 354.77 147.25 41
liau, bet jąs reikes ištaisyti.
Susiv. L.R.-K. A. Kasos Stovis.
Viso labo Spalyje pribuvo $3.841.82,
A. Tarnui. Raštelį be var
Bertai- T. cen- Vaiku^ II Sity- III Sity- ui or
io gavome, bet įdėsime vien
ninea
tu
akyriaus~riaua^^riaua
Kana
atsiradus vietos, kurios de
SPALIO MĖNESIO INEIGA.
SPALIO MĖNESIO IŠEIGA.
ja! šioje valandoje “Drau
8.00 .20
ge
” labai trūksta.
Donorą, Pa.
Teresei Varanavičienei už a.a. Liudvykn Varanavičių, 7 kp Pitts5.75
AVoreester, Mass., 98 kp.
150.00
ton, Pa.
J. Zujui, S. L. R. K. A. na
12.00
Ilastings, Pa.
Magdei Pranienei už a.a. Petrą Pranį, 36 kp. Newark, N. J. 150.00
riui. 1, “Dėkojimo Diena”
2.50 .20
Donorą, Pa.
P. Mikalauskui 21 kp. Sekretoriui už prikalbinimą 5 naujų narių 1.25
(Thanksgiving Dav) turi
8.00 .20
Baltimore, Md.
K. J. Krusinskui alga nuo 23 IX iki 23—X.
50.00
pradžią Conneeticute, kur ji
22.50
Cleveland, Ohio. 8—9 kp.
P. Saulėnui, 107 kp. Sekr., už prikalbinimą 11 naujų narių.
2.75
7.50
Duųuesne, Pa.
įai yra švenčiama nuo 17-to
Juozui Mikutaičiui už a.a. Jur. Daukšų, 87 kp. Alleglieny, Pa. 150.00
10.50
Scranton, Pa., 83 kp.
Jurgiui Miliauskui už a.a Joną Vitkauską, 11 kp. AVaterbury, 150.00
jo šimtmečio. Įgijus Suv.
,2.50
Pittsburg, Pa., 14 kp.
“Draugui” už du mėnesiu, Liepos ir Rugpiutį, po 2356 egz.
Valstijoms nepriklausomy
27.00
Chieago, 111. UI bert. 15 kp.
ant savaitės
94.24
bę, abudu kongreso bustu
15.00
Shenandoah, Pa., 4 kp.
.50
Kun. A. Staniukynui 25 seimo pripažinta iš Tautiškų Centų
pareikalavo nuo prezidento,
4.00
Oregon City, Oregon
šv. Kazimiero vienuolėms
100.00
kad jisai paskirtą dieną, ku4.00
AVoreester, Mass., 98 kp.
J. J. Paukštys už ženklelius 25 seimo
10.00
6.50
Grand Rapids, Mich.
.50
rioje žmones viešai padėko
Antanui Katkevičiui, 77 kp. Sekr., už prikalbinimą 6 naujų narių 1.50
1.00
Thomas, AV. Va.
25
tų Visagaliam Dievui už pa
32.00
So. Boston, Mass., 21 kp.
1.50
Viso:
$1.009.74
tirtas malones. Tečiau Wa2.50
Cleveland, Ohio., 50 kp.
$3.841.82
Viso spalyje inėjo
shivgtonas per aštuonerius
21.00
Brooklyn, N. Y., 56 kp.
$1.009.74
Viso spalyje išėjo
savo prezidentavimo metus
2.00
Cincinati, Ohio.
M
tik vieną sykį tepaleido at
87.00
Duryea, Pa.
5.50
1.68
$2.832.08. Keli žodžiai pašnekos apie „Draugą.
Iki 1 dienai lapkričio pas kasierių lieka
5.00
Reading, Pa.
sišaukimą apie “Dėkojimo
2.50
Sheboygan, AVis.
A. DANISEVIČIUS, kasierius.
Brolau Katalike! Gal nuliūdai išgirdęs, kad “Draugas” apsiė Dieną”. Jisai paskyrė tai iš
4.00
Ansonia, Conn.
K. J. KRUŠINSKAS, sekretorius.
mė būti Susivienyjimo organu, manydamas, kad Tau garbus laikraš kilmei lapkr. 26 d. 1789 m.
5.00
Shenandoah, Pa., 4 kp.
tis, parsiduos Susivienyjimui ir jau nebebus KATALIKŲ LAIKRAŠ Pirmasis Adams, kilus nesu
9.50
Youngstown, Ohio.
ČIU, ale tik Susivienyjimo.
Toksai spėjimas būtų neteisingas sipratimams su Anglija, pa
ŽYDŲ AGENTŲ APJAKIMAS.
6.50
Chicago, 111. nauja 67 kp.
“Draugas” yra išleidžiamas katalikiškosios inteligentijos (apšvies24.50
Plymouth, Pa.
skyrė seredą, geg. 9,1789 m.,
Pažįsti, skaitytojau, rudabarzdį ir juodabarzdį savo prietelį. Ži tuolių), o ne Susivienyjimo. “Draugas” apsiėmė atsilankyti po gar kaipo dieną, kurioje žmones
42.00
Homestead, Pa.
1.50
nai, kad Lietuvoje be jo neapsiėjai. Ar reikėjo kas pirkti, ar par baus Susivienyjimo narių pastoge, “Draugas” apsiėmė atspausdinti
New Britain, Conn., 63 kp.
1.00
ne tik dėkotų Dievui, bet
duoti, ar gauti koks patarimas, traukei pas žydą. Bet čia Amerikoj’ Spaudos komisijos sutvarkytus raštus Susivienyjimo reikaluose, ale
Bernice, Po.
4.50
jų lyg ir nematyt.
Jei neteko būti New Yorko, Bostono, Cam- “Draugas” niekam neprižadėjo susiaurinti veikimo dirvos ežias, nes taip-pat viešai prieš Jį nu
Mt. Carmel, Pa.
18.50
bridge’io žydijoje, kur da jie visi prisilaiko barzdų ir peisokų, tai “Draugas” kaip buvo, taip ir bus viso katalikiškojo pasaulio, o ypač sižemintų, pasnikautų ir
2.00
St. Louis, Mo.
rodos, kad Amerikoje jų negalėtum nei atskirti. Visi nusiskutę, Brolių lietuvių katalikų draugu. “Draugas” apsiėmė atsilankinėti melstųsi. Sekančiais (1799)
Norwood, Mass.
11.00 .10
švelnus, — gyvi amerikiečiai. Vienok klysti, Brolau, jei manai, kad po plačią Ameriką pas Susivienyjimo išsiblaškusius narius, net apsiė metais tokia diena buvo pa
Cumbola, Pa.
8.50
jų čia mažai. Žydų čia yra netoliesia du milijonu ir savo rankose jie mė “Draugas”, beveik be atlyginimo, kelionės, vargo, triūso ir kitas skirta—četvergas, bal. 25. d.
Bavonne, N. J.
22.50
- .50
turi ne tik daugybę bankų, amatų ir prekybos, bet ir moksliškos išlaidas savo aukomis pridengti, bet dėlko apsiėmė? Dėlto, Brolau
Duryea, Pa.
.50
Įstaigos negali nuo jų apsiginti. Apskaityta, kad New Yorko augš- Katalike, kad ansai garbus Susivienyjimas, tai Katalikų Susivieny Thomas Jefferson, kaipo lai
Cambridge, Mass.
1.00
resnėse mokyklose yra 70 procentų žydų mokytojų. Ir visi jie dar simas, o “Draugas” būdamas Katalikų draugu, kad ir su pasišven svamanvs, “Dėkojimo Die
Easton, Pa.
8.00
buojasi. Augštesnioji kliasa varo savotišką švietimą, žemesnės gi timu, ale juk negalėjo užleisti vietą tokiam, kursai per ištisus metus ną” visai ignoravo, bet Ja
Mahanoy Plane, Pa.
6.00
rųšies verteiviai platina ištvirkimų. Žydai turi apžioję kuone visus būtų silpninęs taip skaitlingai miniai žmogui švenčiausius—kilniau mes Madison išleido keturis
AVilburton, Okla.
14.00
draugijos sluogsnius ir visokie socijaliniai judėjimai be jų neapsiei sius šv. tikybos jausmus!
AVestville, III.
11.00
5.46
Matai, Brolau Katalike, kad “Draugas” nori būti brolių katali atsišaukimus apie tokią
na. Ypatingai jie turi savo globoje socijalizmų, kurs, drąsiai galima
Sugar Notch, Pa.
11.5Ų
1.50
sakyti, yra išėjęs iš žydų lopšio ir skelbiamas žydų lėšomis. Socijaliz- kų draugu ir tiktai draugu. Girdėjai gal leidėjus, kurie sykiu ir šventę.
AVanamie, Pa.
26.50 5.30 2.00
5.73
Tuo pačiu tarpu Connee-,
ino išradėjas — Marksas, buvo žydas, ir smarkiausi jo vadovai yra laikraštį ir banką varo. Tie leidėjai leidžia laikraščius dėl pelno. Jie
AVaterbury, Conn., 107 kp.
30.00
3.00
brukasi
net
Susivienyjimui,
kad
tik
savo
banką
galėtų
padidinti.
ticut’o paprotis pamaži praVokietijos žydai. Taigi ir musų cicilikai teipgi yra žydų tarnais,
Chicago, III., 100 kp.
9.00
nes visi jų rajonai priklauso prie tautos ar provincijos valdybos, o 'Draugas” to nedarys. “Draugas” banko nesteigs. “Draugą” plito po visą Naująją Angli
Forest City, Pa., 2 kp.
53.50
toji susineša su socialdemokratų centru, kurs yra žydų kontrolėje. išleidžia apšviestuoliai katalikai, dvasiškieji ir svietiškieji. “Draugo ją, o 1817 m. perženge Ne\v
Old Forge, Pa.
17.00
Vienu žodžiu, ta “jaunutė idėja”, kaip ją vadina “Keleivis”, yra labui nuolat dirba garbus advokatas Lopeta ir Petrapilėj mokslus
lludson, Pa.
7.00
Yorko ribas. Kaipo “Dėko
žydų išgalvota. Kad cicilizmas šiandien madoje, tai žino visi kriaU- ėjusi p. U. Auguliutė.
Morgan, Pa.
6.00
“Drauge” marguliuoja vardai tokių gabių plunksnų savininkų, jimo Dieną” pilnoje to žo
čiukai, kurie, kaipo pažangus gaivalas, pirmiausiai už jo griebiasi,
Scranton, Pa., 30 kp.
45.00 .10
kaip
Kmito, Vytauto, Vėgėlės, Ksav. Vanagėlio, Kun. Žilinsko, Se džio prasmėje šita švente ta
bet retai kuris numano, kad cicilikaudamas jis taippat tarnauja žy
Lewiston, Me.
15.50
nio,
kun.
Vizgirdos, kun. Krasnieko, kun. Žebrio, Patinalos, Morkaus
dams, kaip ir dirbdamas jų krautuvėse, Ta “jaunutė idėja” turi ir
po įvesta Lineolno namines
Gilberton, Pa.
2.07
ir daugelio kitų.
“Draugas” yra numylėtas mokslus einančios
savo
agentus,
tarp
kurių
atsiranda
bernukų,
vos
mokančių
vadžioti
Chieago, III., 99 kp.
9.50
kares (1861—65) laiku. Pre
2.64
su šipuliu raides, bet užtenka jiems tik apsiskelbti esant cicilikais, jaunuomenės, kuri su mielu noru raštais ir propaganda šelpia. Tiesa, zidentas tuomet patardavo
AVoreester, Mass., 41 kp.
28.50 .10
“Draugo” sermėgaitė ne ką skaistesnė už kitų, bet širdis toji jau
.r su vienu ypu pastoj'a mokslo vyrais.
Shamokin, Pa., 12 kp.
14.00
2.25
Bet nevisi žydų agentėliai yra tamsus. Atsiranda terp jų ir mo trioji tai tikrai lietuviška. “Draugą” išleidžia apšviesti katalikai viešai padėkoti Sutvertojui
Sliamckin, Pa., 53 kp.
7.50
kinių pavarytų iš gimnazijos už pažangumą darbuose ir atžagarei- i>- jo užlaikymui nemaža aukų turi sudėti, bet be rūgojimų tas aukas už laiminimą Unijos gink
33.00
Swoyers, Pa.
14.00
' iškumą moksle, yra zakristijonų ir vargoninkėlių, atstatytų nuo sumetama, nes tai brolių katalikų labui. Ir Tu, Brolau Katalike, lams. Prezidentas (Jrant 18A’al pataiso, Ind.
2.50
vietos už visokias “dorybes”, kaip kada, lyg šviesi kometa, perlekia būdamas kiltesnės dvasios, beabėjo, norėtumei prie to didelio darbo, 70 m. paskyrė paskutinį lap
AVaterbury, Conn., 71 kp.
8.50
per rajonus koks pabėgėlis studentas; randasi taipgi advokatėlių ir spausto žodžio platinimo prisidėti. Gal Tavo menkas uždarbis, gal kričio eetvergą tai šventei.
AVaterbury, Conn., 91 kp.
89.00
daktarėlių.
Iš šių paskutinių yra žymiai užsitarnavęs Dr. Jonas negalėtum skatikų aukoti, tat paaukok tai ką gali — savo spėkas.
Cleveland, Ohio,, 8 kp.
26.00
Nuo to laiko visi prezidentai
19.50
Šiiupas, kurį išpultų pavadinti žydišku ober—agentu. Mėginta buvo Platink “Draugą” tarp brolių tautiečių. Platindamas-gi gerą lai
Cleveland, Ohio., 9 kp.
pritaikyti p. Šliupui Kūrėjų—Kūrėjo vardas, bet jis nuo to purtosi, į kraštį — platinsi apšvietimą, platinsi labą. Tuomet pamatysi; kad tą tai eetvergą skiria, kaipo
Meriden, Conn.
7.50
matomai jausdamas, ęsns nevertu to prakilnaus nors stabmeldiško Tavo draugai “myli ir Dievą ir žmones”, kad jie nebemėgsta lankv- “Thanksgiving Dav”. Švęs
Kensington, III.
1.97
Portage, Pa.
urėdo. Mano nuomone pavadinti jį žydų ober—agentu butų visiškai ties po smukles, kad jie sutikime ir meilėje šeimynoje gyvena, kad ti tą šventę yra verčiami ar
11.00
2.97
teisinga : viena, kad tas vardas duotų jam ir garbę ir pilnai pažymėtų nedaro gėdos Lietuvai prieš svetimtaučius. Platink, Brolau katali mija, laivynas ir visi valdi
Paterson, N. J.
12.50
jo veiklumą ir antra, kad žodį “agentas” jis pats su noru vartoja ir ke, “Draugą”, o platinsi tarp varguolių!
New Britain, Conn., 109 kp.
17.00
Gali rašyti? Skaityk, tat, savo šventa priederme bent kartas iš ninkai, priderantieji nuo
Du Bois, Pa.
net kunigus “Romos agentais” vadina.
6.50
eentralines valdžios. Šiaip
AVilkes-Barre, Pa.
Taip mandagiai kunigus užvadinęs, garbus ober—agentas pilnai karto pranešti pamokinančias, neužgaunančias žinutes. Dirbk, Bro
70.00
1.68
Ilaverhill, Mass.
papuošia “Keleivio” skiltis savo margu stylium ir da margesne eti lau Katalike, bus miela skaityti apie katalikų gyvatą, vargus bei ne- jau žmones gali švęsti, gali
12.00
“Draugas” būdamas “KATALIKŲ LAIKRAŠČIU” stengsis ir dirbti. Bet kai-kurių Val
So. Boston, Mass., 95 kp.
ka. Ar ne stebėtina, girdi, kad kunigai netik ką šmeižia mane per
4.C0
Tau
dažniau suteikti žinių ir iš katalikiškojo pasaulio. Juk Tau, Bro stijų gubernatoriai, sekda
Union City, Conn.
pamokslus, bet da-gi nori užkariauti “Keleivį” ir “Tėvynę” ir tenai
7.50
.50
niu
Katalike,
bus miela skaityti apie katalikų gyvatą, vargus bei ne
laipinti savo straipsnius prieš mane!
Curtis Bay, Md.
18.50 .15 .50
mi prezidento pavyzdį, ir-gi
Shenandoah, Pa., 40 kp.
Tokiam liūdnam dalykų stovyje męs galime tik išreikšti p. ober— laimes.
94.50
išleidžia atsišaukimus, kad
Tamaųua, Pa.
agentui gailestingą užuojautą. Skaudu matyti, kaip priešai ver
12.00
.50
žmones susikibytų nuo dar
AVaterbury, Conn., 11 kp.
žiasi net į cieilikų tvirtoves. Gerai dar, kad “Keleivis” ir “Tėvy
60.00
7.00
Skaitytoju
atidai.
bo tą dieną. Bet švente nėra
Exeter Borough, Pa.
6.50
nė” pasirodė ištikimais, nes kitaip... kitaip... ar nežinote, kad ge
2.50
Kas
prisius
2
doleriu,
tam
siusime
laikraštį
iki
Naujų
MefŲ
1fH2,
Chieago, III., 85 kp.
21.00
nijui reikia tik vieno žingsnio, kad iš galvos išsikraustyti?!
priverstina. Tečiau pamaži
pradedant
nuo šio numerio. Vadinasi, šito mėnesio numeriai eis (0-Chicago, III., 99 kp.
Bet
p.
Šliupo
•
suraminimui
galima
užtikrinti,
kad
“
Keleivio
”
2.00
.10
atsirado paprotis tą dieną už
Connerton, Pa.
5.50
skiltįs nereikalauja ypatingo apdraudimo, — patogus raštas ten tik kinm skaitytojui uždyką. Tai-gi skubinkitės užsirašyti “Draugą”, darinėti dirbtuves ir kasyk
Forest City, Pa., A. S.
netyčia pasirodo, — ir jei koks kunigas pasiuntė tenai savo pasiteisi nepraleiskite geros progos! “Draugas” yra rimčiausias ir teisingiau
1.00
Elizabeth, N. J., 66 kp.
nimą drauge su p. Šliupo kritika, tai tik dėlto, kad išmėginti to laik sias lietuvių laikraštis Amerikoje. Ką jis pasako, su tuo turi skai- las, Šioje valandoje daugelis
33.50
Brooklyn, N. Y., 42 kp.
raštėlio bešališkumą, kuriuo cicilikai teip didžiuojasi.
Juk man tytles visi kiti Amerikos ir Europos laikraščiai. Tame ir guli “Drau sankrovų esti uždarinėjama.
15.50
2.50
AVaterbury, Conn., 91-107 kp.
rodosi, kad ir pirmeiviškas protas gali suprasti, kad kas duoda vietą go” svarba. Todėl “Drangas” gauna kasdien vis naujų ir naujų Šiaip jau “kalakuto diena”
5.00
New Philadelphia, Pa.
šmeižimams, tas turėtų priimti ir priešingos pusės pasiteisinimus. prietelių. Musų prietelių eilėse labai malonu birtų matyti ir Tamstą, atsižymi tuo, kad kiekvienas
33.00
1.00
Edwardsville, Pa.
•Keleivis” čia pasielgia pagal savo etiką ir p. Šliupui nereikėjo nei naujas musų užsisakytojas.
92.50
3.00
bando pasigaminti geres
Chieago, III., 16 kp.
akimirksnį už tai drebėti.
15.50
nius pietus, žmoneliai sve
TTazleton, Pa.
11.50
P. Šliupas vadina kunigus Romos agentais ne be siekio.
9.91
S. L. R. K. A. CENTRO VALDYBOS ADRESAI.
čiuojasi, teatrai ir kitos.pa
AVaterbury, Conn., 107 kp.
2.00
Tokiu vardu nori pažeminti katalikų bažnyčią, liepdamas jai at
.25
silinksminimo vietos esti
Eynon, Pa.
8.00
likti tik komercijinį darbą, pašiepia kunigų pasišventimą katalikų
JONAS RIKTORAITIS, prezidentas,
kimšte prikimštos, o smuk
Newton Uftper Falls, Mass.
2.00
67 James St., AVaterbury, .Coiwt,
idėjai ir pačiam tikėjime stengiasi padaryti spraga, — trumpai kal
So. Bethleham, Pa.
2.50
KAZYS
VAŠKEVIČE,
vice-prezidentas,
les
varo gerą “reikalą”. Ka
bant, su vienu šuviu nori nušauti keletą zuikių.
Mahanoy City, Pa.
103.00
Sudrutinimui savo žodžių paduoda faktus, privestus vieno iš
186 Jefferson St., Neivnrk,
J.
3.50
talikai pradėjo laikyti pa
Philadelphia, Pa., 10 kp.
9.00
krypusio “Romos agento” (p. Šliupas turi ypatingą laimę prie iš KAZYS J. KRUŠINSKAS, sekretorius,
maldas šitomis dienomis tik
Ellsworth,z Pa.
2.00
krypusių žmogystų), būk kunigai plėšia žmones, kad galėtų puikiai
457—17th St., Brooklyn, N. Y.
f
labai neseniai. Bažnyčia neBraddoek, Pa.
3.00
ANTANAS DANI8EVIČE, kasierius,
gyventi, važinėti automobiliais ir t.t.
pripažįsta “Dėkojimo Die
Ashley, Pa.
8.50
Man vis rodosi, kad šitą savo pasaką p. šliupas turi kalbėti užsi
630 W. Centre St., Mahanoy City, P'ai,
nos” už šventę. Lietuviai ap
Allegbeny, Pa.
8.50
Kasos globėjai:
merkęs, — žinote, gaidys visados gieda užsimerkęs, kad parodyti
Luzerne, Pa.
72.00
JUOZAS
VASILIAUCKA8,
savo
giesmę
mokąs
iš
atminties.
Jei,
anot
“
Keleivio
”
,
cicilizmas
yra
6.00
vaikščioja ją, iškeldami ves
Elizabth, N. J., 3 kp.
21.00
112 N. Greene St., Baltimore, Md.
.75 “jaunutė idėja”, tai, po plynių, ji pergreit jau ima nusibosti su savo
tuves arba užsipirkdami eg
Rhone, Pa., 114 kp.
33.00
MARTINAS KADZIEVSKIS,
pasakomis. Susimildami, vyručiai, išraskite ką naujo, nes su šituo
zekvijas, kurios, kaip žino
Sag ITarbor, N. Y.
4.00
3244 S. Morgan St., Chicago, III.
atšipusiu peiliu nepadarysite jokios operacijos.
ma, prasideda gedulingomis
Chicago, III., 15 kp.
27.50 .20
Žinome ir męs patįs ir to suvis neslepiame, kad agentuoti žy KUN. V. VIZGIRDA, knygius,
pamaldomis bažnyčioje, o pa
2.50
Me Keps Ročka, Pa.
190 S. Mcade St., AVilkes-Barre, Pa.
dams daug lengviau, ne kaip Romai. Nno jųsų doros niekas nei ne
11.50
sibaigia balium namuose, o
Maspeth, N. Y.
KUN. M. A. PANKAUSKAS, dvasiškas vadovas,
laukia, — doras cicilikas išrodytų lyg prieštaraująs savo idealams, —
P. Oų Forest City, Pa.
Lawrcnce, Mass. 97 kp.
20.50
męs-gi nešame sunkų jungą, po kuriuo kitas ir suklumpa, kad vėl
tas balius kai-kuomet pasi-

8

DRAUGAS.

baigia muštynėmis. "Drau- ėia siūloma ne tik geriausios gus, nežiūrint jo užsiėmimo
t
Gera rodą.
Wilfces-Barre
PIRMUTINE KRAUTUVE
go” intencija buvo atkreipti pušies “King Koal Stripped nei luomo. W. F. Severot Nuomininkas: — Polis
s'XIR IŠDIRBY8TB
Deposit
&
Savings
s
skaitytojų atidų į tikybinį Tobacco” svarų, bet dar pui firma nesigailėjo nei triūso, gaspadoriau, langai mano
š Bažnytiniu D a i g t u 8
šios šventes charakterį. Ki- ki eršketmedžio pypke, ver nei pinigų, bvtik išleisti nau kambariuose taip suklerę,
tos amerikiečių tautines ta mažiausiai 25c., viską tai dingų knygų,
kad vejas man plaukus ant
71 PUBLIO SQUARE,
„RYZNYCIA”
g
šventes - ar bus tai "Fourth
45c. Beto, "King Koal”
Reikalauk pas aptiekorių galvos taršo; ar negalėtum,
WILKE8-BARRE, PA.
PO GLOBA MYKOLO ARKANI0L0,
of Julv”, ar “ Dccorution taboka parsiduoda gražiame arba vaistų pardavėja, kuo tamsta, kokių nors rodą pa
Shenandoah, Pa 5
Capitolas
<$150.000 ........$ 114 S. Cheatnut St.,
26e. |
Dav” (katalikų bažnyčiose, pusryčiam blekiniame bak- duotų Tau kalendorių. Jis daryti.
■’erviršis
$375.000
=;:=
Žvakės margus vaškinės po 1 svarų 2, 3, 4, 6, 8, ir 14 svaras po
savu keliu, tų dienų yra lai- sukę, kuris naudingas bus yra už dyką. Jeigu nėra arti Savininkas: — Kodėl ne,
50c. |
Žvakės vaškinės rankom margįtos po 2 svar., 4, 6 ir 8 svaras po
24c. &
Moka 3-čią nuošimtį nuo sudėtų
Pakeliais knatai vaškiniai (wai tapers) pakelis po
komos gedulingos mišios už namuose. Priegtam rūkoriai j aptiekus, tai rašyk pas:
67c.
Dėl aštuonių dienų pakeliai po
nusikirpk plaukus, tai vėjas
jojo pinigų
28c. 5ę
Anglys už svarų
dūšias kritusiųjų karese ka- turi žinoti, jog uždaryta ble- Į W. F. Severą Co., Cedar Ra jų netaršvs.
$1.10 $
Aliejus (8 day) už gorčių
reivių), ar "\\ aslnngton’s kineje taboka nenustoja kve pids, Iowa.
Banka atdara kasdien nuo 9 ry
Žvakės vaškinės (Rožė) dėl uždėjimo po 3 ir 4 svarus, už svarų
60e.
Lietinės žvakės vaškinės po 16 svarų ir 18, svaras po
22c.$
to
iki
3
popietu.
subatomis
nuo
Birthday”, ir t.t. — tokio pejimo, kaip kad popieroje
16c. $
Žvakės Starinavos lietinės 16 sv. ir 18, už svarų
9—12 vidurdienyje.
Žvakės 4 sv. ir 6 susuktos 4 sv. ir 1 sv.
i6c.
charakterio nenešioja.
suvyniota.
37c. &
Altoriaus žvakės (extra) sv. po
S8
Galima susikalbėti lenkiškai.
Geltono vaško 1 sv. ir 6, svarus po
30c. jį;
2, Katalikais iš vardo vaKiekvienas lengvai gali
55c. K
Kodylus prancūziškas po
diname tokius asmenis, ku- patirti tos tabokos gerų ver50c. fe
Kodylas “ franeincense ’’ po
Rusiškai - Amerikoniška
Teipgi siuva puikius bažnytinius rūbus, taiso senus. Parduoda kleli- =£
rie, nors sakosi esą katuli- tę. Tik pabaidykite!
kus, cimborijas, monstrancijas.
Galima gauti lietuviškų maldaknygių, kvietkų, draugijoms ženklelių,
LINIJA.
kais, tečiaus darbais pasiro_____
’•? vėliavas, šarfas Ir t. t.
KUN. L. LEVICKAS,
[P. F. Brennan’o]
do katalikų bažnvčios prie
Vienatine be persėdimo linija
prezidentas.
šais, arba katalikų vardu Dykai! Geros Vertes Kny*
tarpe Amerikos ir Rosijos.
N. Centre St., PottsvnllDe, Pa.
prisidengdami, bando atga' Dykai!
LAIVU IŠPLAUKIMAS;
Laivai;
Ii Liepoj ant: Ii New Yorko:
siekti savąjį ypatingų tiksSmagu mums pranešti viGeriausia mastiniu prekių [tavoru] sankrova visam
Rotija
Gruodžio 3, 1910
Gruodžio 24, 1910
Kursk
Gruodžio 17, 1910,
Sausio 7, 1910
lų. Jeigu, pav., kas eina baž- suomenei, jog Severus Lie- Hpę Schuylkill’o paviete. Pirmutine visam mieste sankrova,
Birma
Sausio 3, 1910
Sausio 21, 1910
nyčion, atlikinėja tikėjimo tuviškas Kalendorius ir Va- į j kur išsyk pasako tikrą kaina.
ra
LAIVAKORČIŲ KAINA:
SS
priedermes, bet tam tiktai, (lovas į Sveikatų 1911 nie
ln
Reterdamą
In Liepoj u;
Pardavinėjame tik geras prekes.
111 klesa
$31,00
$38.00
kad galėtų patekti parapijos tams jau gatavi išdalinimui,
III klesa pagerinta $33.00
$40.00
Antra klesa
$43.00
$50.00
komitetan ir naudoties pa- Vienų jo egzempliorių, kiek- AAAA Pritaikome pas save daug prekių kiekviename skyriuje:
Pirma klesa
$50.00
$6.00
Muslinu,
paklodžių,
pagalvėms
ipilu
ir
užvelkalu,
vil

rapijos pinigais, tai toks vienas gali gauti žednoje ap ||
Ii
Liepojaus
in
New
Yorką:
noniu užklodžiu, puku kaldru, šalių ir t. t.
Trečia klesa $43.50 ir $4.00 Amer. taksu.
žmogus yra kataliku tiktai tiekoje. Paskutinis Kalen- -u.
.
.
$57.50
&33& Antra klesa .
•įC'/C Didžiausia visoje apygardoje Audeklų sankrova.
iš vardo. Jeigu kas apsime- doriaus ir Vadovo i Sveika
Pirma klesa
....
$62.50
viršutinių ir apatinių, — vyriškiams, moterišta, buk jam rūpi katalikų ta išleidimas atsižymi įdo- JI JL Drabužių
komsioms ir vaikams, visokių rūšių, kokių tik norite, — $$ Su artesnėmis žiniomi kreipki
tės prie vyriausiu tos linijes at
organizacijos gerove, kuo- miais ir naudingais straipsSWPED TOBACCO
bet ne niekų. Kelnių, marškinių, pirštinių, parasonų.
stovu
:
met rūpi išnaudoti organiza- niais, kuriuos su nauda gali
Naminių nesitraukiančių flanelių — anglekasiams ir fab- 3Č3J
A. E. JOHNSON & CO.,
cijos vardų ir įtekmę sa- skaityti farmerys, amatninbrikų darbininkams, — mąstais ar gatavai pasiūtų
tripped
ocacco
marškinių ir kelnių.
viems siekiams, toks žino- kas, mainerys, dailyde taip 3P?
27 Broadway, NEW YORK, N. Y.
gus negali būti geru katali- lygiai ir pačedlvva gaspadiJUODŲ IR VARSOTŲ ŠILKŲ.
Office New Telephone 37.
ku. Jokia organizacija nesi- ne, - žodžiu kiekvienas žino Os
Residence 1100.
valdo pati, bet valdo jų pa--------------------- —------------- —
Lietuviu Advokatas.
skirti arba išrinkti tam tikslui valdininkai. Jeigu tat ££
Jonas S. Lopatto
SEVEROS GYDUOLES PADARO TĄ, ką kitos
Susiv. vyriausyben butų iš į
47-48-49 Bennett Building,
tik
nuduodą
darą.
Wilkes-Bare, Pa.
rinkti katalikai vien iš var
5A
Norintieji pasiskolinti pinigu ant
do, tai kur toji organizacija
25c. vertes pypke su kiekviena
pirmo mortgage, arba pirkti na
butų nuvesta?... Atsimink
mus lai kreipiasi.
užkandžio dėžutė.
Tamstele: dėl vieno tik centro komiteto sąnario seimo
SWALM HARDWARE CO.,
Vaktuok kad pypkė butų su ženklu ‘‘KING KOAL”.
ikiraus kosulio ir rimtu plaučiu užgavimu.
protokolas nėra ligišiol ap
Parsiduoda žėdnoje tabokos krautuvėje.
21 North Main St., Pottsville, Pa.
fe
Paprastai
kosulys
gali
būti
pranašu
plaučių
ligos.
Kiek

skelbtas, dėl jo vieno eina
įvairiausi geležiniai daiktai, te
Parsiduoda žednoje tabako krautuvėje.
vienas kosulys palengvina kelią visokioms ligoms kvėpa
skundai apie miltinių ir ki Ji
palai. stiklas, dūdos, plasteris,
vimo organų.
įrankiai, sportiniai ir naminiai
tokių "bilų” neišmokejimų.
KAM KOSĖTI?
daiktai.
The American Tobacco Co.
Kas butų, jeigu visa tokia
vyriausybe butų buvusi išJuozas Szukis,
rinkta ?. . .
Kas butu im- fe
.“10,000
vę?... O juk paskutiniame
Geriausias Lietuvys
SEVEROS
seime to tik iv buvo ieškota.
V
F0T0GRAF1STAS,
K
* \
c
A
Nebrangiai kaštuoja rūky f
Naujas Telefonas 1070—R.
mas musu piliečiams.
sulaikys
bykoki
kosuli.
20 E. Market st., Wilkes-Barre, Pa.
Vysai Dykai Del Viru
Ainerieaii Tobacco Co. siu fe
fe
Dviejų didumų: 25c. ir 50c.
lo visokios rūšies taboką už cN'c5
Tn knyga yra stebuklinga ir siustą yra tvk dėl vyru.
-NAUJA KNYGAKnyga ta prastais, suprastais žodžiais pasaka kaip gal
stebėtinai žemą kainą. Šia 8
atgauti vyriškumą, isigyditi nuo užnuodijama kraują
BIBLIJA
arbasypili,nubiegimasieklos, patrotitu stypribe, pučkus
me laikraštyje telpa pagar * A
ir kitus išmietimus,
negromu^avima,
patrotitu
Reikalauk knygutės; “Plaučių ligos ir kaip jas gydyti.”
arba šv. Raštas išleistas.
sinimas "King Koal” tabo
8‘ypribe, pylva, kiapenu, inkstu ir pūsles ligas, rumatitma, gonorrhoea arba triperi, naujai igautas lygas,
Tik vienas šitas šventraštis yra
Yra lietuviškai atspausta. Nieko nekainuoja.
kos. Kiekvienas apskelbimo
strietura irvysasvyru lygas, gal būti iSgidorras sava
katalikiškas.
v
namuse privatiškai, slapta ir labai pvgjai.
žodis turi reikšmę ir praktiš- SS
Ta, dykai įgauta knyga, pasakis jums kodėl j"s
Kaštuoja
$2.15
persiuntimui.
1
kentat ir kaip galėt galutinaj isigyditi.
Knyga ta yra
ką patarimą.
kra'.tuvS ž.nios, katrus ture žinoti kožnas vedes arba
Vaistininkai parduoda Severos gyduoles.
e
fe
Adresas:
nevedes v rae. Ta knyga yra parnšita par Daktara,
Kiekvienas moka 45 e. už
katras a*sydava ilgo lajka tyrinejniu tu, specijali.sku
\
v
REV.
S.
PAUT1ENIUS,
Pirkdamas
neužmiršk
pasakyti.
reikalaująs
“
Severos
Vaistų
”
.
Reikalauk,
kad
duotų
tau
svarą paprastos tabokos; šilygu. Ten kit, jog ta knyga yra siustą vj sai dykai,

BANK,

Boston

88

.'G

88

S

T

DYKAI

APSISAUGOK

BALZAMAS PLAUČIAMS

I

FABIOLE,
garsi kardinolo AVisemano apysaka.
Vertė VYTAUTAS.

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

REV. V.
312 So. 4th St.,

VARNAGIRIS.
Brooklyn, N. Y.

UNION TlCKET AGENCY.

Severos kalendorių ir Vadovą į Sveikatą 1911 metams. Yra tai puiki knyga, kuri privalo ras
tis kiekvienuose namuose. Pas aptiekorius ir vaizborius uždyką.

&
$

SEVEROS
Rūgštis Pilvui

SEVEROS
vaistai inkstams ir jeknoms

b

duoda geriausius rezultatus prie gydymo jekV; imta kokį laiką regulariškai prieš valgį greitai nų ligų, taipo jau

sustiprina pilvą,, priduoda sveiką apetitą, pračoii^o
šalina virinimo J™
organų nesveikumą, atgaivina hg°se lnkstų ir šlapinimosi organų. Tų ligų ap
sireiškimas yra: išblyškymas ir geltonumas
organizmą ir sugrąžina jam jiegas.
skuros, aptinimas kojų, ypatingai sunėrimuose,
XX
šį
kryžiaus skaudėjimas ir deginimas šlapinanKaina $1.0
ties.
Kaina 50c. ir $1.00.
fe

fe
fe

Daktaro patarymai dykai.

W. F. Severą Co.

Scranton, Pa.

Taip gi turime savo krautuvėje dau
gybę visokių maldaknygių ir svietiškų
knygų visokiose kalbose.
TELEFONAI: Naujas 303 — Bell 662.
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* Pas ji galima gauti visokiu
$ torielku, bliūdu, stiklu, puodu, liampu ir visokiu virtuvei reikalingu daiktu. Yra iš
* ko pasirinkti. Ateikite per$ sitikrinti.

*
$
$

2 102—104 S. MAIN ST.,

J

S

L'R. JOS. LiSTER & C0., ! S. j 12 F:fA Avenne, Chicago:
G 'b't’na* Tnmi * :
tr1 1 amis.os priž *d'pjma. a* noriee jau
jour Ta niista prisiusiu mei nr-u vjsaiuykyi veliu jusu kn> tfu dėl vyru.

|

Vardas.

Adresą?;.. ............................................ St *bss

S a n k » » k h k a a k a a a a a n » a a!a h a k7!;« ®.ū {i a n k a a :: x :: n u a « k a k a x k n k n h;b a

*
$

LIETUVIŠKA

W1LKES-BARRE, PA *
>

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Naturališkų ir padirbtų žolynų
krautuvė.
Galima gauti 'gelių veselijoms, šer
meninis ir tiile kada tik prireikus, bu
kietuose arba gražius vainikus.

CEDAR RIPIDS
IOWA

REKOMENDUOJAME MUSŲ NAUJĄ AUKSINĮ 23
AKMENŲ GELŽKELIO LAIKRODĖLĮ.
Auksiniai, paauksuoti ir kitokį su 23
nkmenimis, parduosimo 10,000 vadina
mų “Accuratus“ laikrodėlių tiktai už
>5.75 žėdną. Tie gražus laikrodėliai
puikiai išrėžyti, duheltavi lukštai, ge
rai laikų rodanti, labiausiai keliauninkų
naudojami, kurie turi daboti laikų, mo
teriški ir vyriški, gvarantuoti ant 20
metų. Tikrai gražus laikrodėliai, ne
gėda bus nei draugams tokį parodyti.
Jeigu nori turėti gert) dziegorėli, tai
štai musų pasiūlymas; Męs nusiųsime
, Sitų laikrodėlį kiekvienam C. O. D. už
$5.75 ir ekspreso kaštus dėl peržiūrė
jimo. Jei nepatiks, nemokėsite nei cen
to. Męs riskuojame viską. Auksinis
grandinėlis duodasi dykai su laikrodžių. Adresas:

EXCELSIOR WATCH CO.. DEPT. 905, CHICAGO, IL*»
........

137 Hazle Sti,

Wilkes-Barre, Pa.

NAMINĖ MOKYKLA.
GRAMATIKA angliškos kalbos mokintis be mokintojo (apdaryta) $1.00.
VAIKE DRAVGA8 arini kaip mokintis skaityt ir rašyt be niekinto o 15c.
NAUJAS BUDAS mokintis rašyti be mokintojo 10c.
ARITMETIKA mokinimuisi rokundų su. paveikslais (apdaryta) 35c.
P. MIKOLAINIS,
B0X 62 NEW YORK CITY.

SAVININKft,

:,a a A a a
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GERIAUSAS PINIGAMS PASIDfiJIMAS,
TAI ŠTAI ŠITAME BANKE:

Merchants National
Bank,

Joną Nemeth’a

i

B
M.

a
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tEmikyte lietuviai.

Louis Rosenthal,

B
B

AGENTAS,

51 W. Market st., Wilkes Barre, Pa.

e,

M

VINCAS TAMULEVICZE,

Mrs. J. HERBERT,
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Kelionė per jūres. Tūkstančiai
?t M
«a
a
a
tūkstančiu
mūsų tautiečiu kePASAKOS
APIE
UŽSLĖPTUS
TURTUS
YRA
VIEN
PA

aa
aa
“
a
liauja
in
prigimtą
šąli ir iš tenai
SAKOS,
0
TEISYBE
YRA
FAKTAS,
KAD
PAS
a j:
atgal in Ameriką, o visi labiauk n
MANE PERKANT DRABUŽIUS GALIMA
aa
»>« šiai užganėdinti, kurie perka lai
DAUG SUGĖDYTI.
aa
BK
aa
vakortes pas:
b a
aa
Daugelyje apskelbimų viską galite rasti, bet teisybės
BB
aa
b n
juose nei už aguonos grūdą.
aa
BK
aa
KK
Mano apskelbimai teisingi, ba kitaip ir negali būti.
aa
HM
A;;;: a a
BB
Overkotis,
už
kurį
jus
užmokėtumėt
kitoje
krautu

aa
b n
aa
vėje
mažiausia
$20.00,
mano
speeiališka
kaina
»: b
aa
3 N. MAIN STR.,
BK
MK
8# aa aa
$ 1 5.00.
BB
WILKES-BARRE,
PA.
aa
BK
Pilki overkočiai iš gražaus pilko Oxfords’ su geru
aa
MB
O kodėl? Nes turi gerų prižinrėjimų,
aa
aksominiu kalnierium, gražu pamušalu, puikiai pasiutas,
B»
aa
B B parankių kelionę, kad tartum kaip ir
aa
kaip ir visi mano drabužiai. Visur už prastesnį mokate
B K pačios kompanijos būtų pirkę laiva
aa
BB
$20.00, pas mane tik
88 a
B B kortes. Siuntimas pinigų greičiausias ir
K B pigiausias pasaulyj.
$15.00.
k «
BH
-n
KK
wa
BH
KAS REIKALAUJA
II u
h a
B«
«a
a a | austinių (krnjavų) škaplierių Panos Sv.
h «
ANT KIRBY’S KRAUTUVE?,
" ” ir Sv. Traieės, gali gauti pas mus
k »
n „ visada. Męs išdirbame ir reiknlaiijan«a
South Main St,
Wilke«-Barre, Pa.
«a
a a tiems pasiunčiani pora ant pažiūros.
Kn
aji
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Philadelphla, Pa.

AGENTŪRA

'a;
Laivakorčių ir Pinigu Siuntimo.
a
B
Parduodu laivakortes už tą pačią prekę, kaip pas pačias K
B
kompanijas New Yorke. Siunčiu pinigus greitai ir pigiai in B
W
visas dalis svieto. Prašau visu lietuviu atsilankyti su kokiais B
K
B
reikalais o kiekvienas bus užganėdintas.

THE FERNERY.

HJiraioin) Ticlket Ajęemcy,
203 Lackawanna Avė,

užm~kam už pačto, ing užpečetita konverta. Nesiusk
nekokiu piningu, tyk paras k sava varda, ir adre«a ant
žemiaus paduotu kuponu, katrų siusk mums Sendena.
DYKAJ GAU-OS KNYGAS KUPONAS.

Pa.

i

Seniausia Lietuviška Banka Scrantone
ir Visoje Aplinkinėje.
vi
Agentūra Laivakorčių ant Geriausių
Linijų.
Siunčia pinigus kas dien in visas da
lis svieto; taip gi perka ir išmaino vi
sokius pinigus. Išdirba visokius doku
mentus Amerikos ir Lietuvos teismuose.
Ofisas atidarytas kas dien nuo 8-tos
iš ryto iki S tos vai. vak.
Nedėlioję: nuo lotos iš ryto iki 5-tai
valandai vakare.

Adolf Bla.u,

KNYGŲ

POTTSVILLE.
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Ka

PA.

Nuo padėtųjų pas mus pinigu gausi 2 nuošimt.. jei
padėsi trumpam laikui, 3 nuošimti, jei šešiems mėnesiams,
3 ir pusę nuošimt. jei padėsi vieniems metams.
Gali pradėti pasidėlioti, jei tnri $1.00.
Maloniai kviečiame visus atsilankyti pas mus.
Gerb. 0. P. BECHTEL, Prez., A. W. SELTZER, Vice-Pr.,
C. H. MARSHALL, Kasierius.
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