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lo šiose dienose kalbėjo
irašytų, kieky
mums per Sūnų, kurį pasta
vo miestą. Ėjo taip-pat
tė tėvainiu ant viso, per ku
Juozapas nuo Galilėjos iš
rį padarė ir amžius; kursai
miesto Nazaret į žydų žemę,
kai yra skaistumas garbės ir
į Dovido miestą, kursai vadi jo Esybės paveikslas, o pa
Kuris yra džiaugsmas, ir lai buvo pasitenkinęs ir dau
nosi Betleem dėlto kad buvo daręs griekų apčystijimą, sė
mė, Kuris atėjo, kad nupuo giau nei pasitenkinęs po ta
iš Dovido narni) ir giminės, di po dešinei didgalybės
lusią ir nuliudusią žmonių šalta, nuošalia, pastoge, neš
idant butų užrašytas su Ma augštybėse: tuo geresnis pa
giminę pradžiuginti, atnešti Jis atėjo ne džiaugsmo ieš
rija, sužadėta sau moterimi, stojęs už aniuolus, kuo pra
jai viltį ir laimę.
koti, bet jį atnešti. Dėl Jė
nėščia. Ir stojosi, kad tenai kilnesnį vardą už jo apturė
Bažnyčia visa širdžia, zaus meilės atsižadėkime Kalėdos... Tūkstančiai sudildo uolą, vanduo gesina veiklus judėjimas. Vieške
buvo, išsipildė dienos, idant jo, Nes kuriam aniuolų kuo
džiaugsmu sklidina, augšti- saumeilės. Kalėdų dienoje kunigų bažnyčiose prie alto- ugnį — bet... kuris iš šių liai, keliai, takai net, rodos,
pagimdytų. Ir pagimdė sū met sakė: Mano sūnūs esi tu,
na, šiandien mums suteiktą, steigkimėsi suteikti džiaugs rių intonuoja tą gražiąją gaivalų kadanors užkenktų lūžta nuo keleivių daugy
nų, savo pirmgimusį, ir su aš šiandieną pagimdžiau ta
dangaus dovaną. Kalėdų die mą Jėzui ir mūsų artimui. Dangaus giesmę, kurią pats Augščiausiojo balsui?. ... bės. O ypač garsus vieškelis
vystė jį vystyklais ir padėjo ve? Ir vėl: Aš busiu jam tė
noj e . Bažnyčia suteikia vi Užmirškime save dėl Jėzaus Visogalis sudėstė savo Sū- Jis, it trimito aidas, jūrių u- Hedrono ir Jeruzolimos tar
jį prakartėje, jog nebuvo a- vu, o anas bus man sunum?
siems kunigams daleidįmą o Jis, atsilyginimui, pripil naus gimimo dienoje, o ku- žimas, arba miško šlamėji- pe, net, rodos, pajuodavęs
uiems vietos gaspadoje. O O vėl, kadą įvedė pirmgimu
laikyti trejas šv. Mišias; au
buvo piemenįs toje šalyje, sį ant žemės apskritumo, sa koti Dievui tą didžiąją au dys mūsų širdis džiaugsmu rią pirmu kart išgirdo var- mas: kuo smarkiau padūkę nuo žirgų kanopų ir kelei
jaučiantįs ir sergintįs nak ko: tegul kloniojasi jam vi ką, kurioje pribūna vėl Jis taip dideliu apie kurį nei ne gingi piemenėliai Judėjos Į vėjai dūksta ir siaučia, tuo vių pėdų: iš abiejų pusių —
ties sargybų ant savo kaime si Dievo aniuolai. O aniuo- Pats, Kuris kaipo mažas Vai manėme. Paklauskim tik dirvose: Gloria in excelsis garsiau ir aiškiau jie atsilie- šiaurės ir pietų — būriai ke
pia...
leivių skubina į Betlėjaus
,nės. O štai Viešpaties aniuo- lams vėl sako: kuris daro kelis užgimė Betlėjeme, i- meiliai Vaikelio Jėzaus: Deo.
Kunigų
žodžiams
pritaria
Tai
visgi,
skaitytojau,
n<a
miestelį, idant ten ryto —
“Brangus Viešpatie, ką tu
las stojosi pas juos, o Dievo aniuolus savo dvasėmis, o sa dant
žmonių
giminės
JesiJbe'apšvietė anuos, ir vo tarnais ugnies liepsną. O Džiaugsmas taptų ir mūsų riu veikti, kad padaryčiau graudi vargonų melodija, lonu butų nors mintim persi anksti galėtų užsirašyti Ce
įsigando didžia baime. Ir sunui: tavo sostas, Dieve, džiaugsmu. Tos trejos Mi šiandien laimingu, kurį nors būriai skambančių korų, baž kelti ant Betlėjaus pakalnių, zaro kningoje.
nyčių varpai, milijonai tikin kada prisiklausus angeliš Pats Betlėjus — vargin
iš Tavo vaikelių?”
S.
rė jiems aniuolas: Nesibi- amžių amžiams: teisumo laz
šios, nors įvairiose valando
čiųjų — žodžiu, kas tik gy kai melodijai tų piemenėlių gas ir mažas, o kurio vardas
kite; nes štai apsakau da, tavo karalijos lazda; nu se yra laikomos, bet, iš tre
vas skubina dvasios pagavi dvasioje, kurie pirmu kart jei tik pranašų raštuose užsi
ims didžią linksmybę, kuri mylėjai teisybę, o neapken jopo atžvilgio, tur tarpe sa
SVEIKI SULAUKĘ
me į Betlėjaus Kūtelę, idant ją girdėjo...
likęs, bet šiąnakt... garsus,
is visiems žmonėms: jog tei neteisybės, — dėlto tave, vęs susirišimą. Kokiuo-gi bū
ten
sudėtų
savo
širdingiau

Naktis.
Giedri
mėnesiena.
kaip Augusto Roma!... Iš
LINKSMŲ KALĖDŲ!
andien užgimė jums Išga- Dieve, patepė tavo Dievas du? Paminėsime čia jąs at
itojas, kursai yra Viešpats džiaugsmo aliejum daugiau skyrimu ir pamatysime, Maloniems “Draugo” skai sius pasveikinimus tikką už Mėnuo atkreipdamas savo tolo žiūrinčiam prisimena
nublankusį veidą blaško nak patogi Venecija, arba Ro
ristus, Dovido mieste. O už tavo draugus. Ir: Tu Vieš kaip jos visos yra sujungtos tytojams siunčiame širdin gimusiam Išganytojui.
devyni šimtai ties šešėlius Judėjos pakal mos degimas Nerono laikuo
H jums ženklas: rasite ku- patie, pradžioje nutvirtinai tarp savęs šviesa, džiaugs giausius velijimus Linksmų ir Tūkstantis
dešimts mėtų nuo tada, nėse; nekartą taip tankiai ir se. Arčiau priėjęs, atsirandi
Kėlį suvystytą vystyklais žemę, o dangus yra tavo ran mu ir meile.
Kalėdų! Lai Romybės Vieš
kad šios giesmės aidas pa sparčiai mėto savo sidabri didelesniam žmonių pulke,
padėtų prakartėje. O tuo- kų darbas. Anie pražus, bet
Pirmosios Mišios yra lai pats užviešpatauja Jūsų šir siekė musų vargingą žeme nius spindulius, it, sakytum, tie žmonės, kad ir žydai visi,
stojosi su aniuolu dau- tu pasiliksi, ir visi, kaipo rū komos pusiaunaktyje, kuo dyse! Lai išnyksta iš katali
lę!.. . Tiek metų, tai ne vie norėdamas glėbin paimti Do tai vienok, pagal tarmę gakų
tarpo
pavydai,
neapykan
bas
pasens;
ir
kaipo
apdarą
met tamsybės da mus apsiau
įSIf
”
pulkl?’ gar
'bijančių Dievą ir sakančių: permainysi juos, ir bus per čia; tečiaus, toje gilioje tam tos, paniekinimai! Lai užžy- na diena! Daug šimtmečių vvdo tėvynę, ir priglausti ją Įima atskirti vietinius — Ju
užtekėjo, ir vėl nusileido į prie savo šaltos krūtinės. .. dėjus, nuo Samaritiečių, Ga
Garbė Ditivui augštybėse, o mainyti, bet tu esi tasai pats, soje, praslinkusių prieš Kris di meilė ir sutikimas! Lai
amžinasties
neapimamus Žvaigždės, nedrąsiai, it mui- lilėjų ir Perėjiečių. Tankiai,
ant žemės romvbė žmonėms ir tavo metai nepasibaigs.
taus atėjimą amžių, švietė išnyksta tamsybė ir užspin- plotus; daug tautų ir viešpa tininkas bažnyčioje, nedrįs- sutinki Romos šarvuotus ka
geros valios.
žvaigždės, gaivinančios viltį di šviesos spinduliai!
tvsčių atsirado ir vėl išnyko damos pakelti akis į Jo Šven reivius, kurie čion atvyko,
Tegul
kūdikėlis
Jėzus
su
Evangelija. — Jon. I, 1— Jo atėjimo, kol Pats Jis ne
šimtmečių versmėse: gamta, čiausią Veidą, galvą žemyn kad užlaikus tvarką. O ten
Antromsioms Mišioms.
savo
“
gera
valia
”
apsigyve

14. — Iš pradžios buvo žodis, atėjo, Kuris yra Amžina mu
mokslas, aplinkybės bereng- nulenkusios mušasi į kruti- toliau, Jeruzolimos link,
na
Jūsų
širdyse!
jkcija. — Tit. III, 4—7. o žodis buvo pas Dievą, o sų Šviesa.
damos žmoniją vis naujas- nę; tai vėl, it, sakytum, no- spindi patogus Herodo rūBet kada pasirodė musų Dievas buvo žodis. Visi daik
Antrosios Mišios yra laiko
niu ir naujasniu rūbų nega rėdamos ką atrasti nakties mai, kur Herodas, pulke Ro
Kurių skaitytojų prenu lėjo nepalytėti jos būdo, tankiuose šešėliuose, žyp- raos oficierių, prie skanaus
^atlytojo Dievo malonybė tai per jį stojosi, ir be jo nie mos brėkštant, kada jau die
^gerybė, ne iš teisybės dar kas nesistojo, kas tik stojo na švinta ir saulė teka ir tuo merata pasibaigusi, tiems jausmų, palinkimų, taip kad čioja savo auksine šviesa*'.’. vyno, šaukia toastus Jo Di
ią, kuriuos męs darėme, bet si. Jame buvo gyvenimas, o met ateina Tasai, Kuris yra šis numeris bus paskutinis. šiądien męs žiūrėdami į Bet Žodžiu, visas dangaus firma dybei Augustui.
Siunčiant pinigus, čekius, lėjaus Kūtelę negalim neiš mentas net žė^i skaisčia Bet visų svarbiausia vie
er savo gailestingumą išga gyvenimas buvo žmonių švie Amžinoji Diena ir mūsų nearba “Money Order”, siųs vengti šimtmečių eilės, civi kaip krištolai grožybe, telė mums, skaitytojau, tai
mus per apmazgojimą a t-1 sybė. O šviesybė tamsybėse temstanti Saulė.
Trečiosios Mišios yra lai kite ant adreso:
įgimimo ir atnaujinimo šviečia, o tamsybės jos nealizacijos sluogsnių, mbkslo Žemelės, ir-gL iSdegas te Rephaim’o Dirvonai dalijan
ji Betlėjų nuo Herodo rū“DRAUGAS”
ramina. Anaiptol; į kurią ša
zentosios Dvasios, kurią iš- pėmė. Buvo žmogus siųstas komos pusiaudienyje, kuo
šešėlių... Tai
čia skaisti Ruth’a,
tik
nepažiurė
314 East Marki
io ant musų apščiai per nuo Dievo, kuriam vardas met šviesa yra didžiausia ir
žfeik Dangaus galybę
Wilk
rgejė būdama, grėbtomą
ų Kristų, musų Išgany- buvo Jonas. Tasai atėjo liu- gamta linksmiausia o tamsy
geležį, lietaus

GLOREA EN EXCELSES DEO.

o ant žemės romvbė geros va
kantą, ir t.t., bet skundas tu
lios žmonėms”. (Luk. II, 9ri būti išklausytas tam tik ten galima girdėti 32 kalbas. Madagaskaro salos vysku sako, buk triukšmas sukel
kad išpažino katalikų tikėji
14).
ro tribunolo, susidedančio iš Žinoma, apžiūrėti visų tų gy pas Cazet’aš, 84 metų sene tas tyčia. Alat prezidentas
mą neveidmainingai). LafeKas apsakys piemenėlių
vyskupo ir dviejų konsulto- ventojų dvasiškus reikalus lis, darbuojasi, kaip jaunas, Taftas šitame trumpame
rre tapo apkaltintas taip-^
Italija.
džiaugsmą? Tiesa, jie yra
rių (tokių konsultorių kuni vienam kunigui — tai reikia neatsižvelgdamas į savo se kongreso posėdyje nori per
pat, kad viename masonų su
girdėję apie Mesijo atėji
gai savo synoduose renkasi išmokti visų 32 kalbų. To natvę. Pastarais metais ji varyti įnešimą, kad Pana Aliesto Rymo burmistru sirinkinae pasakęs, jog Alza
mą; bet. . . tik ištolo — iš tė
šešis). Jei diduma tribuno miesto katalikus turi savo sai padirmavojo 5,708. Pasi mos kanalas butų apgink arba galva yra žydas, o po eijos ir Lotaringijos atėmi-.
vų lūpų, kurie gal girdėjo
lo išduotų priešingą klebo globoje redemptoristas, kun. šventusiam žmogui, viskas luotas, o daugelis atstovų draug ir laisvamanys, koks mas’tai daiktas, kurs nepri-i
kunigus bekalbant apie tai
tai Nathan, kursai neseniainui ištarmę, tai klebonas ga J. M. Decoene. Kad paleng yra lengva.
visai
to
nenori.
Jie
sako,
valo rūpėti prancūzams. Lasinagogoje. Dabar-gi Vieš
li dar šaukties kitan tribu- vinus sau ir savo parapijie Japonijos sostapilio Tokio kad užteksią padaryti kana viešoje kalboje skaudžiai už ferre’o apsigynimas buvo
paties aniuolas atnešė viešą
nolan, kursai susideda iš ke čiams darbą, kunigas pradė majoras p. Ozaki, japonų lą neutraliniu, vadinasi suei gavo popiežių. Dabar buvu taip silpnas, kad net pats ,
užkvietimą, kad pasiskubin
turių išrinktųjų tame pačia jo mokyti visus Fsperanto galvočių susirinkime, štai ti į sutartį su visomis kito sia karės ministeris genero Briand tapo priverstas nesy
tų į Betlėjaus galasodę, kur
me svnode kunigų. Abudu kalbos ir dabar gali išklau ką pasakė:
mis viešpatijomis, jog kana las Pelloux ketina interpe- kį nusišypsoti.
užgimęs Mesijas širdingai
syti
įvairiu
tautu
katalikus
tribunolai renkami penke“Katalikų Bažnyčia ga las visados bus atdaras vi liuoti Nathan’o kalbą sena Beskaitant budžetą, dau
laukia jų. Taip, jų... Nes
savo
bažnyčioje
tarptautine
riems metams.
lingiausia, tobuliausia ir kil siems laivams. Šito viso te. Generolo nuomone, val gelis atstovų arba išėjo lau
žydų liaudis pripratusi lauk
kalba.
Šitie įstatymai jau pagar
niausią įstaiga, su kuria žmo trukšmo tikslas pagązdinti džia neprivalėjo tylėti apie kan arba skaitė apysakas, to
ti tik tokio mesijo, ant ku
Labai
praktiškas
darbas.
sinti New Yorko ir kitose
nijos praeities yra surišta. amerikiečius, kad štai, už tą kalbą, nes kalba užgavo dėl vyriausybei buvo lengva
rio vardo subyrėtų vergijos
Vienybė. Kardinolas Gib- Katalikų Bažnyčia, kuri re puolus japonams ant Ame milijonus katalikų. Lai val
skaudus pančiai, o Dovydo diecezijose. Dabar jie įėjo
pervaryti savo sumanymus.
galvbėn Scrantono diecezi bons Baltimorėje pasakė miasi ant autoritatės, viena rikos, neprieteliai galėtų pa džia atsimena — sako Pegalybė dar kartą suskambė
***-'■
į
garsų pamokslą apie tikybų tinė Japonijai patartina”. gadinti Panamos kanalą lloux — jog ateinančiais me
tų, apie tokį Mesiją, kuris joje.
Pirman tribunolan tapo iš vienybę, būtent, kad tikyba Ponas Ozaki, sakėsi, citavęs taip, kad amerikiečiai nega tais bus apvaikščiojamas 50
uoloje gema, ir viešai kalba,
Draugiškas santikis.
tiktai viena gali būti gera, žodžius daktaro Anezaki Ala lėtų greitai pristatyti esan metinis Suvienytosios Itali
rinkti
sekantieji
kunigai:
P.
kad ir Alano karalybė ney
Alotina: — Kodėl,. Zbsytej
F. Murphv, E. J. Mellev, nes tiesa yra viena ir patsai salia, sulyginamųjų tikybų čiųjų Atlantike laivų Paci- jos jubilėjus. Taigi jai nepri
ra iš šio svieto, nei girdėti
D-ras G. Lucas, A. Zvcho- Kristus skelbė — “vieną ga Tokio universiteto profeso fico krašto apgynimui. Tam dera erzinti pačių italų, jei linksi galvą į tą mergaitę
nenori. Herod’as turi vai
wicz (lenkas), d-ras A. Dva- nvtoją ir vieną aviją”. Toji riaus. Dr. Masaha pastarais tai ir reiksią pastatyti tvir nori, kad iškilmės atsiliktų Juk tu jos nepažįsti.
šinti Romos pasiuntinius.
su kuodidžiausiu džiaugs Zosė: — Tiesa, mamyt|
Žmonija, abelnai, pajunkusi niška (slavokas) ir F. Fri- vienybė galima tiktai kata metais atlankė Europą, kad toves Panamoje ir Colone, t. mu. Nathan suteršęs savo ale musų mažos dukteraitč
likų bažnyčioje, kuri ligi nū studijuoti Bažnyčią. Tuo la y. abiejuose kanalo galuose.
savaip svajoti, nepajiegia su cker (vokietvs).
augštą valdžiavietę, pada (lėlytės) pirkta vienoj kra|
Į apeliacijų tribunolą iš nai neiškraipė Kristaus biau tat jo rimti žodžiai pri
prasti To, kuris sako: “Aš
Andrew
Carnegie
padova
ręs gėdą visai Italijai, ir pa tuvėj.
mokslo ir kuri turi Kris imtini.
esmi kelias, tiesa ir gyveni rinkti kunigai: M. Donlon,
nojo
10
milijonų
dolerių
mynęs po kojų šalies įsta
M. Lynott, Wm. Brehl (vo- taus išreiškėją — Popiežių.
mas”. Pranašai Isajas, Da
draugijai,
kuri
rūpinasi
iš

Kataliko
šventa
prieder

tymus. Jeigu tat valdžia ne
kietys) ir T. Klonowski (len
Išmintingas vaikas.
Majorai katalikai. Dviejų mė priimti popiežiaus ragi naikinti kares ir užvesti vinielius ir kiti, kurie Jo šir
išreikš
savo
nuomonės
apie
— Kuo nori likties išaj
didelių miestų — Bostono ir
dingai laukė, jau seniai mie kas).
sutiną romybę.
incidentą ir žiūrės pro pirš
Tai-gi dabar Scrantono Montrealiaus — majorai yra nimą — palaikyti katali
*
i
ga: o Jonas tik vystykluose
Užsienių dalykų ministe- tus į įstatymus apie garanti j— Noriu likties
diecezijoje,
jeigu
kokioje
pa katalikais ir gerais atvirais kiškus laikraščius. Šelpkie,
kareiviu.
tūno. .. Žodžiu, Izraeliaus
rapijoje kiltų nesusiprati katalikais. Montrealiaus ma tat. Brolau, ir patsai “Drau ris Knox pavelijo išduoti I- jos peržengimą, tai kiekvie I— Juk tave neprieteliusi •
garbė tenka vargingiems
mas tarp kunigo ir žmonių, joras su kitais miesto valdi gą” ir kitus katalikiškus talijos valdžiai Charleton’ą, nas galės įtarti, jog jinai pa užmuš.
,
.( Ji
piemenėliams: Jie-gi aplei
Ypač dabar kurs praeitą vasarą užmušė ti eina išvien su žydu — lais
tai tegul parapijiečiai žino, ninkais nusiuntė Rymo bur laikraščius.
— Tai aš taippat liksiu *
dę viską skubina Rephaim’o
jog vyskupas kunigo nega mistrui Nathanui (žydui) prieš Kalėdas raginkie ki savo pačią, įdėjo į skrynią vamaniu ir nori užgauti ka neprietelium.
Dirvonais ant Betlėjaus kai
lės iškelti be pritarimo taip papeikimą už užsipuolimą tus užsirašyti “Draugą” ir ir paskandino Como ežere, talikų tikybinius jausmus.
no, o jų pavargusius žings
Žingeidinga, ką valdžia į
vadinamųjų “klero egzami ant popiežiaus. Visi dienraš patsai užrašyk savo atšalu paskui pabėgo į Ameriką.
nius gaivina aniuolų gies
Krasoje.
siems
draugams,
kaipo
Kalė
Bet Amerikos teismai netu tat atsakvs.
natorių”, o ir tuomet dar ku čiai tą pastebėjo ir daugelis
mė: Oloria in excelsis Deo.
dų dovaną.
Jonelis.
— Tasai laiškas persun
ri galybės teisti žmogaus už
nigas turės teisę apeliuoti į pagyrė.
Morkus.
kus.
prasikaltimus, papildytus
kita instanciją.
Bostono majorą Fitzgeral
Vengrai.
— Ny, kodėl jam sunku J
svetimame krašte. Taigi
Prie progos smagu pažv- d’ą jau pažįsti iš “Draugo ??
Charleton butų nesusilau Vadovais opozicijos par- ar jam gal kokis geležinia i
Iš visur.
KAIP KALĖDAS PRA mėti,-jog Scranton’o diece No. 1.
kęs bausmės už prasižengi liamente prieš dabartinę v ai — Priklijuoti dar^viel
zijoje tapo paskirtas visų
LEIDŽIA PIETŲ A
Kas atsakys? Bostono ant
mą, jei Amerika nebūtų iš džią yra Kossuth ir Justh. ženklelį ir viskas!
gerbiamas kun. J. Kuras
Suvienytosios Valstijos. davusi prasikaltėlio Itali Pirmas turi su savim 55 at — Ką, priklijuoti? Tams
MERIKOJE.
vvskuno konsultorium. To vyskupis O’Connell sakosi,
Praeitą savaitę AVashing- jai. Dėl tos tai priežasties stovus, antras 42. Pasky- ta kibą šposauji. Gal atkl
Pietų Amerikos respubli kia garbė suteikta dar tik jįjį varginą du klausimu:
1. Kodėl vargšai, tikri tone padarė didelį trukšmą ministeris Knox ir pavelijo kyrium paimtos frakcijos juoti ?
kose Kalėdos yra laikomos pirma «vkf Alnerikos lietu
didele švente, kurioje rei viui kunigui. Konsultnrins vargšė i, nuolat šelpia kitus, slaptingas raportas, kurį Charelton’ą pasiimti į savo nieko nereiškia akvvaizdoje — Kaip tai?
kia priimti šv. Komuniją ir Amerikoje tns-pat.. ka Furo- o nūJfcad nesiskundžia; tur- karės ministerija pasiuntė rankas Italijos policijai, 260 atstovų, einančių išvien — Nes kaip prikliji
gi, tikri piniguočiai, kongresui, bet tuojau atsiė nors Italijos valdžia neiš su ministerįų pirmininku dar vieną ženklelį, tai ji
įe kanonikas. Kaip Euro
melstiea. Porto Ricoje v^.mė atgal. Jlat iš 391 atstovo duoda Amerikai savo pa vai grafu Kluen—Hedervary’u. bus dar sunkesnis.
bai maža, o n#,
poj# svambiuose rmkolnn<»
kai, eidami gulti, palieka
butu atsiradęs bent virbas dinių, kurie užmuša žmogų Bet susivienijusios gali pri?!
' kapitul
durių Čėvcrykus, tik

DRAUGAS.

5

trepsėjimas einančiųjų. Kur Išganytojo' ilgus laikus. tos žmonių dalies. Taigi jau gu žmogus atsirado iš bež liepė nuvežti ligonį į ligon-1 prie žmogaus ir tautos išga mas, jog sulaukėme galuti
nai tos valandos, kurioje ga
nekur sulojo šunelis, ar kas Kiekvienas mažne raštas nuo kelerių metų besirūpina džionės, tai juk Lincolno būtį. Po kelių dienų pasvei nymo.
Męs, Waukegan’o lietu lime iškilmingai pasveikin
nusikosėjo. Kas kartą pavi pranašų seno įstatymo, mi ma nauja bažnyčia. Kad pa parke yra daug beždžionių! kęs šiek tiek ligonbutyje, pa
jome daugiau einančiųjų, ar nėjo apie tuos troškimus, ir daryti tinkamą didelią vietą — dėlko nei viena’ jųjų nepa sišaukė kunigą, kuriam ir viai, privalom glausties prie ti tą mūsų dvasiškąją moti
pasižadėjo vesti dorą katali musų klebono M. Krušos iš ną ant šios žemės; jog tuo
ba mus kiti pavijo, ir štai vilėsi, kad ateis Išganytojas. pripirkta, žemės artimiausio virsta žmogum?...
nejutom, kaip priėjome prie Kad jau artinasi laikas, tai j e kaiminystoje, ir į tą vie Didvyris kalbėjo ir dau kišką gyvenimą. Po aštuo- ’ dirbti kartu su juo, nes at met tiktai būsime pirmei
šventoriaus vartų.Bažnyčios gi pranašas Izaias taip kal tą, mūrinė mokykla, yra per giau visokių negražių daly nių dienų išėjo iš ligonbučio siminkim, kas buvo tiktai viais ir užžibės mums laimės
durįs be paliovos varstėsi. ba: — Varvinkit dangus ra keliama šią savaitę. Perkė kų — bet jie vis daugiau ir sveikas, dabar vaikščioja vieni metai atgal, kad kun. spindulys, kuomet męs išPasieniais, apie klausyklas są iš augštybės, dėlto tos limas atsieis apie $3000,00. daugiau užgauliojo mano są bažnyčion, o apie Šliupą ir Krušos neturėjom; pamaty tikrųjų pradėsime gyventi
Šeštoką nei klausyti nenori; | sime, jog didelį darbą atli taip, kaip toji motina mus
stovėjo eilės norinčiųjų pri šventos mišios laikosi prieš Mokyklai naujoje vietoje ta žinę.
eiti išpažinties; tai vienas aušrą kaipo laukiama švie po padėti augšti pamatai ir Ei, broliai chicagiečiai, ar jų tai prakalbos, girdi, ma ko. Netik kad prie bažnyčios mokina, nes tik jijė šiandien
mąstė, ką, ar gal skaitės’ sa sybės nužengiančios, tai yra juose įrengta graži svetainė, gi jau d-ras Šliupas laiko ne buvusios iš proto išvaru- darbuojasi bet dirba ir tau tobulina žmoniją, visoje to
tos labui. Štai trumpas pa- žodžio reikšmėje, ir kariau
vo nuodėmes, kitas mažuma Jėzaus Kristaus. Visa ta pas iš kurios parapijiečiai, įvai mus tokiais tamsuoliais, kad sios!...
vyzdis. Persikėlus kun. Kru dama su tamsvbėmis, nuosušiurpęs trynėsi rankas, ki laptis tikosi per tarpininkys riuose savo reikaluose, turės drįsta mums į akis kalbėti,
Ant. Kurliandskas.
šai į Waukegan, per šventę lat žengia pirmyn. Potam
buk esama išsivystę iš drie
tas barškino galais batų į tę Šv. P. Marijos, kaipo san didelę naudą.
bažnyčios patrono, švento Jo Mal. vyskupas, prakal
Dabar parapijoje yra jau žo, paukščio ir beždžionės?...
akmenines grindis šildyda- dara tarp dangaus ir žemės.
Baltramiejaus žmonių susi bėjęs keletą žodžių, suteikė
masis kojų pirštus. Pašaliuo Dėlto ir tos šv. mišios pas renkamos naujai bažnyčiai
Chicagietis.
UTICA, N. Y.
rinko apie porą desėtkų, o visiems savo palaiminimą,
se bažnyčios, dažnai girdėjo kirtos garbei Šv. P. Marijos, aukos, tik gaila, kad didelei
Uticos
lietuviai
turi
links

vieniems metams praslinkus o parapijos choras, prita
si sunkus atsidusiai ar žiova ir tos mišios dažnai būna jos daliai susidedant iš siu
mą
žinutę
pranešti
savo
bro
Gruodžio 3 d. trečią valau
per tą pačią šventę pasirodė, riant vargonams, atgiedojo
vimas - maži neaiškus šnibž prieš altorių Dievo Motinos, vėjų, kurie jau ketvirtas
liams.
Čionykščiai
lietuviai
dą
popiet
staiga
numirė
Kakad bažnyčia jau permaža “Aniuolas Dievo”.
dėjimai, retkarčiais tarsi iš ir ta žvakė papuošta ir iškel mėnuo kaip straikuoja, sun
neapsakomai
laukia
šv.
Ka

tarina
Garuckienė.
Prieš
daugybei žmonių prisirin
Juozas.
siveržianti žodžiai, tai Tėve ta augščiau kitų, reiškia Šv. ku ką daug nuveikti.
lėdų,
nes
gavo
nuo
vyskupo
mirsiant
sėdėjo
ant
kresės
kus.
*
*
*
musų, tai Sveika Marija, ar P. Mariją, ir Jos nekaltybę,
leidimą
organizuoti
savąją
ir
kalbėjosi
su
kitais.
Tik
Musų klebonas teipogi pa
Dieve susimilk ant manęs ir kaipo augščiausią tarp
PITTSTON, PA.
Visų Šventųjų parapijos
parapiją
ir
jų
klebonas,
kun.
susyk
apalpo
ir
po
dviejų
dėjo
darbuoties
surengimui
nusidėjėlio!... Atsikartojo dangaus ir žemės sutvėrimų, bokštan rengiama įkelti var
Gruodžio 12 d. tapo užmuš
kartas nuo karto tankus nes tai yra sostas ir gyveni pą. Atsieis jis apie $600.00. minutų atsiskyrė su šiuo Antanas Deksnis, pradės lai apvaikščiojimo kovos ties tas ant vietos kasykloje Jur
svietu. Paliko vyrą, Juoza kyti šv. mišias savo parapi Žalgiriais ir dalivavo prakal
'barškinimas klausyklų lan mas paties Sutvertojo.
Aukos jau renkama. Pama
gis Dranginis ir į trečią die
gelių, kada klebonas, ar ka- Pabaigus tėvukui pasako tą aukoms padarė pinigai, pą Garucką ir septynetą vai jiečiams nuo Kalėdų dienos. bose. Jojo kalba užganėdino ną tapo palaidotas iškilmin
mendorius atleido atliku ti, pabučiavau aš jam į ran porą metų atgal surinkti pa kų (vyriausias sūnūs 17 m., Ligšiol kun. D. gyveno pas visus ten esančius žmones, gai šv. Kazimiero parapijos
sius išpažintį.
ką ir pasakiau ačių, o ėmęs rapijoje, įsteigimui lietuviš o mažiausias 1% metų). Lai lenkų kunigą, bet nuo Kalė ką liudijo rankų plojimas.
kapinėse. Nabašnikas turė
Velvju waukeganiečiams jo 36 metus, gimė Naujienų
Sugaudė varpai, jų gau užsirašiau savo atmintyje. kojo ligonbučio Chicagoje. dotuvės atsiliko 6 gruodžio. dų pradės laikyti pamaldas
džiantis balsas tarsi milži Paskui visą vakarą giedo Surinkta buvo tuomet apie Ceremonijas atliko kn. Džia lietuviams mokyklos salėje, lietuviams darbuoties drau sodžiuje, Gudelių parapijo
konas Kriaučiūnas ir kun. kurią duoda Monsignoras ge su musu klebonu, o tą
niška jiega perskyrus dan jom adventų giesmes.
$100,00. Šv. Petro draugija
Linch. Gerbiamojo Mgro. ru syk, be abejonės, daugiau nu je, Suvalkų gub. Pirm aštuo
gaus skliautą šaukė, ir kla Dieve musų, Dieve didis, paskyrė $10,00 aukos, varpo J. Kolesinskas.
nerių metų iškeliavo į Ang
bino į dangaus duris, — Var Anksti aušra aš išvydęs, nupirkimui. Pasitikima, jo Nabašnikė paėjo iš Nauja pėsčiu ir tegavo lietuviai lei veiksime.
liją,
kur išgyveno dvejus me
dimą tverti savąją parapiją.
miesčio
parap.,
Panevėžio
Waukegan'ietis.
vinkite dangau rasą iš augš
tus; paskui atvyko į PittstoTavo gėrybę pagerbiu. gei ir kitos draugijos pada pav., Kauno gub.
Pradžiai lietuviai turi apie
tybės; Debesįs išduokite Tei
rys tą-pat.
ną, kur ir rado mirtį. Paliko
2 tūkstančiu dolerių pini
V. J. K . . . s.
singąjį. — Bažnyčioje tarsi
«
«
«
gais. Yra ir kunigas, kursai CENTRAL BROOKLYN, pačią ir ketvertą mažų vai
sujudo žmonės, ir laukė kaž
kelių. Turėjo Chicagoje vy
Vakarinėje Chicages pu MC.KEES ROCKS, PA. pasišventė vargti savo bro
N. Y.
ko nepaprasto.
resnį už save brolį, bet susi
sėje, vietoje vadinamoje Vienas cicilikas, A. B., lių labui. Tik ar visi norės
Žvakės viena po kitos ap
Susitvėrė čia nauja — 115 žinoti su juo negalėjo.
sireiškė ant altoriaus, ir ant Korespondencijos. Grant Works tveriasi vardu dirbdamas plieno liejykloje užlaikyti kunigą ir vargoni toji kuopa S. L. R. K. A. Iš Gruodžio 11 d. Antano Ru
Šv. Antano nauja lietuviš (roll-mill’ėje), susyk paga ninką ? Čia lietuvių nemažai,
bažnyčios sienų, tarsi vaka
ka parapija. Ant 14-sios gat vo žyponą ant pečių ir suk bet daugeliui nerupi nei tikė syk prisirašė 17 sąnarių. ko salėje laikė prakalbą
ro laiką blistančios žvaigž
universiteto
CHICAGO, ILL.
dar 8 prisidėjo. “Valparaiso
vės, kertėje 49 Court ir 50th damas jį į visas puses, pra j imas, nei bažnyčia nei savo Paskui
dutės ant dangaus.
Trečią Advento Sekmadie avė., jau nupirkta 12 lotų že dėjo rėkti, kad jį apstojo ji šneka. Bet reikia tikėties, Mat 4 gruodžio tapo čia pa studentas” K. Šeštokas. Pa
Kunigas pasipuošęs apei nį, šv. Jurgio bažnyčioje bu mės už $8000,00. Toje sumo
klausyti, ką “studentas” pa
daug velnių: girdi, šimtai tų kad dalykai virs visai kitaip laidotas koks tas Poviliusakys,
susirinko viso 30 žmo
gų rūbais, žengė prie alto vo apvaikščiojami 40-ies va- je yra taip'-pat ir medinis na
kas, kursai neprigulėjo prie
ripšų aplink mane — priešą nuo Kalėdų.
riaus, o tarnai ėjo pirma jo, andų atlaidai. Laikas buvo mas vertas $3000,00 sykiu
jokios organizacijos ir pini nių, o iki pabaigai išklausė
Lakštingala.
syje, užpakalyje, visur!
tvarkydami kelią. Kilo iš pa gražus ir žmonės ne tik iš su viršminėtąja žeme nupirk
gų nepaliko. Draugams pri viso 20 žmonių. Ką “studen
Šaukdamas pagelbos, pašilei
mažų giesmininkų balsas, vietinės parapijos, bet ir iš tas. Nauja parapija skaito
siėjo nusiėmus kepurę mal tas” nupasakojo, galima su
d© tekinas namude. Ties len
tarsi psaskendęs vilnyse Var visų kitų lietuviškųjų Chi- daugiau kaip 200 šeimynų;
dauti gerų žmonių, kad duo prasti kad ir iš to, jog ne vie
WAUKEGAN, ILL.
tų piovykla nusimetė nuo
gonų gaudime.
cagos parapijų, didelėmis visos tur įsavius namus ar savęs žyponą ir įbėgo_X.na- Čionai darbai eina nege- tų šiek tiek Poviliuko palai nas čionykštis laisvamanys
miniomis lankėsi ant pamal bent žemę, namų pasistaty mus — tiesiok į viršų, į savo riausiai. Lietuvių yra gana dojimui. Kad tolesniu laiku išsitarė: “Girdėjau Šliupo
O, Dieve, į ausis savo
Priimk maldas tarnų dų per tris dienas. Apie trįs mui. Šv. Antano parapiją or kambarį, kur atsidaręs skry diktokas būrelis; turi savo išvengus tokių nesmagumų ir kitų prakalbas, bet šito
Tavo. "ūkstančiai tikinčiųjų pasi ganizuoja kun. A. Ežerskis, nią, išsiėmė rožančių ir škap svetainę ir rodos negailima ir susitvėrė nauja Susiv. kuo kių pliovonių, kaip gyvas,
neesu girdėjęs”. Salėje bu
naudojo dvasiška kunigų pa Šv. Kryžiaus parapijos ka- bėrius ir juos bučiuodamas butų sakyti, kad waukega- pa.
Žmonės puolė ant kelių.
Gruodžio 5 d. pirmutinis vo kažinko keturios nesuau
gelba ir atlaidais. Kun. Dž. mendorius.
užsidėjo sau ant kaklo. Pas niečiai snaudžia prie darbo.
Suvienytų maldų tarsi de
gusios mergaitės. Šeštoko
M. Kriaučiunui reikia pripa
kui užsižibino šventintą žva Bet pažvelgdami į tuos dar sniegas gausiai apklojo že
besiai kilo link Augščiausio- žinti, jogei šv. Jurgio bažny
kalba buvo taip riebi, kad
mę baltu nuometu.
(Korespondencija
sutrum

kę
ir
lakstydamas
po
kamba
bus,
ne
visos
šakos
yra
nau

jo su tūkstančiais visokerio
čioje, jojo pastangomis, 40Jonas Raudonaitis. norėta tas mergaites išvesti
pinta. Red.)
rį šaukė: “Dabar atsigįsiu dingos.
pų prašymų ir atsidūsiu, — ies valandų atlaidai ypatin
laukan, kad negirdėtų Val
Seniai jau girdėjau apie velnio!” o iškišdamas žvakę Turint savo svetainę reik
kas juos galėtų suskaityti!...
paraiso mokslo vyro “rie
gai iškilmingai apvaikščioja
d-rą Joną Šliupą. Man visa pro langą sakė: “Neįeisi tu tų pasinaudoti ja ir turėti
Pasibaigus rarotams, aš
baus” mokslo.
ma.
ROCHESTER, N. Y.
dos sakydavo, kad jis esąs čion pas mane, neįleisiu į tik geriems darbams, bet netuojau grįžau namo, bet la
Girdėjau, kad tą pačią die
Pirmoje dienoje parapiji
darbščiausiu iš Amerikos lie kambarį!” Girdėdami riks apversti į namą girtuoklys 11 gruodžio atsibuvo iškil ną (vakare) “studentas”
bai ramus. Rūpėjo man tik
nės vyrų ir moterių draugi
tuvių, didžiausiu tautos kė mą, pradėjo rinkties žmonės tės. — Baliukas už baliuko, mingas šv. Jurgio bažnyčios skelbė tas pačias pliovones
tai, iš ko aš galėsiu sužino
jos, papuoštos savo ženklais,
lėju ir teisingiausiu patarė krūvomis. Nelaimingas cici o tie baliukai žinoma kokie, pašventinimas. Puiki tai bu Scrantone. Bet tenai kažinti, ką tai tas viskas reiškė,
priėjo iškilmingai prie ko
nes daug ką naujo pastebė
ju visiems lietuviams. Štai likas pradėjo šaukties ku be degtinės ir alaus neapsi- vo iškilmė. Dalyvavo joje lie kas metė akmenį pro langą
munijos.
jau, ypač tai, kad Panos Šv.
27 d. lapkr. išeinu iš bažny nigo. Vienas vyras atsakė ėina. Tai žinoma kokia nau tuvių, lenkų ir rusinu drau ir išmušė vienam klausyto
Prieš Švenčiausiąjį, laike
jam: Tu, girdi, visados sa dą atneša panašus vakarai ir gijos; tvarkos darytoj um bu
Marijos altorius skiitinai
jui koją. Šitam pradėjus rėk
išstatymo, arti altoriaus nuo čios. Mano draugas tuojau keisi, kad tau nereikia nei
jau ne naujiena skaityti apie vo p. M. Stučka, kuris ant ti: “Koja! koja” prakalbos
nuo kitų altorių papuoštas,
klausia: Ar eisi į prakalbas ?
lat klūpojo du, baltai apsi
ir ties pačiu viduriu, viena
— Į kokias? — Na-gi d-ras kunigų nei tikėjimo, tai kam tokių balių vaisius laikrašty arklio gana gerai atliko sa pakrikę.
rengusiu, su kamžomis, ber
vo uždavinį, taip kad ir visa Šeštokas išrodo lyg butų
daug storesnė žvakė, už vi naičiu, toliau, prie grotelių Šliupas kalbės šįvakar Ko dabar prašai, kad kunigą at je.
sas kitas augščiau pastaty
lumbijos svetainėje... Nu vestų pas tave ? — Taip, at Yra čionai kelios pašelpi- paroda išrodė puikiai, prieg- 22 metų vaikėzas. Lietuvoje
— dvi, baltose suknelėse,
ta ir papuošta baltu kaspi mergaiti, o pirmose bažny džiugau, išgirdęs tokią nau sakė nelaimingasis, — taip nės draugijos; jų tarpe ran tam oras buvo kuonogražiau nėra pabaigęs, nei pradinės
nu. Maniau viską sužinosiu,
jieną ir nekantriai laukiau šnekėjau ir kitus taip šne dasi ir Lietuviška Teatrališ sias. Viršminėtos draugys mokyklos, o čia, žiūrėk —
čios sėdynėse, su degančio
kėti gundžiau, bet ką kitą sa ka Dainorių draugija, kurios tės išėjo gana toli patikti Jo “universiteto studentas!”.
jei ne nuo namiškių, tai nuo
mis žvakėmis rankose, du 7-os valandos vakare. Tai iš vo mislyje turėjau!..
siekiu būk darbuoties tik Malonybę vyskupą, kurį pas Bet kažin dėlko tas “studen
girsiu naudingų pamokini
mokytojo.
moterių draugijos nariu. Lai
Tadą žmoneliai nuspren ant scenos: lošt teatrus, reng kui kareiviškos draugijos ap tas” nesimokina “universi
Vakare, susirinkus vi ke pamaldų gražus giedoji mų iki smakrui — maniau
supę iš abiejų pusių, grie tete”, bet važinėja po lietu
siems į pirkčią, pavakarie- mai, gausi šviesa, graudus sau. Bet kitaip išėjo. Ant dė, kad cicilikas yra girtas. ti koncertus.
niavom. Aš užklausiau: Na, pamokslai kėlė žmonių šir scenos pamačiau seną barz Atėmė iš jo žvakę ir liepė ei Ne vienas džiaugiasi iš žiant benui parlydėjo į nau vių kolonijas ir rodo už de
kas iš jūsų daugiausiai ži dis prie Dievo ir ne vieną pa dotą žmogų. Paklausiau ar ti gult, bet šis neklausė. Rei girdęs tą draugiją rengiant ją bažnyčią. Toji jauniausio šimtuką nesusipratėliams,
not, tai man turit papasa klydusį atvedė ant doros ke čiau sėdinčiojo, ar tai d-ras kėjo trims vyrams surišti jį koncertą. Mano, nuėjęs sma ji vietinių čion bažnyčių se jog jis moka tiktai šlykščiai
Šliupas? Atsakė, kad taip. ir paguldyti į lovą. Pasitam giai laiką praleis. Draugija sutė išrodė tuomet tikrai, pakalbėti apie Dievo Moti
kot, ką aš šiandien mačiau. lio.
Visi pradėjo iš manęs juok- Tarpe kunigų, pribuvusių Klausau, ką barzdotas žmo pęs kokią valandą, užmigo ir kviečia ant vakaro apgarsin kaipo dienoje savo apvaini ną, Kristų, relikvijas ir kito
miegojo tris valandas. Jam dama, busią dainos, muzikė kavimo, nes visa buvo pasi kias šventenybes.
ties, atsakydami: O ką męs gerb. Džiakonui į pagalbą gus pasakys.
Rp.
puošus
popiežiaus
ir
ameri

ir
šokiai.
Bet
nuėjęs
ką
rasi?
miegant,
susirinko
jo
drau

Išpradžių
nei
šio
nei
to,
galim žinot, ką tu matei. — galima buvo patėmyti: Fr.
Aš susipratau negerai pasa Valaitį, V. Matulaitį, A. Ba- gali pasakyti. Bet toliau gai. Nelaimingasis pabudęs, — Nugi giedorius betušti- koniškomis vėliavomis, ža
BROCKTON, MASS.
kęs, ir teisinausi, kad norė linską, K. Skripką, M. Kru kaip ims niekinti kunigus ir atsisėdo drebėdamas ir šal nant bačkutę alaus. Prisivai liuojančiomis ir žydinčiomis
Tarpe musų “šakaliukų”
jau žinoti, kodėl tas šventas šą, A. Petraitį, F. Serafiną, šv. tikėjimą — tai net ausis tu prakaitu apsipylęs. Drau šinę eina ant scenos ir gieda gėlėmis, o iš šimtų lūpų jos
ištikimų sūnų kilo karštos pasidarė armyderis.Keli jau
mišias vadina rarotais, ko A. Ežerskį, E. Stefanavičių, pradėjo skaudėti. Tuomet gai bandė jį nuraminti, va kaip kas išmano.
dėl jos apeigomis skiriasi J. Cisą, A. Staniukyną, N tik tesupratau, kokio čia e- dino jį net kaziruoti. Bet šis Rodos, kad be degtinės ir maldos prie Augščiausiojo ni vyrukai nuo jų atsiskyrė
(tarp jų ir tie, ką neperse
nuo paprastųjų, ir kam ta Lukošių, taip-gi kelis lenkų sama didvyrio. Išgirdau nuo atsakė rusčiu balsu: Neisiu! alaus ne aktoriai negali at už jos laisvę ir romvbę. Po
niai padarė exproprijaciją
viena žvakė papuošta baltai ir italų kunigus. Pastebėti didvyrio, buk katalikų baž Patylėjęs kiek pagriebė kry likti savo rolių nei padainuo pašventinimui Jo Mal. vys
už visas kitas augščiau pas na, jogei lygiai su jaunai nyčia esanti burtnamis, ir želį, ir, bučiuodamas jį, rė ti dainų ir ant galo, atėję kupas užėmė vietą, pareng svetimam sode) ir apturė
ję palaiminimą Kurėjų-Kutatyta. Visi nutilo, ir mąstė. siais kunigais darbavosi, ne buk žmogaus niekas nesutvė kė: Žemė, žemė, žemė!!!, o žmonės, rodos negalės, jų tą pas altorių iš popiežiaus
rėjo (taip žmonės šneka),
O tėvukas atsidusęs lengvu seniai iš sunkios ligos atsi ręs, tik jis atsiradęs iš bež paskui Dangus, dangus, dan veikimo matyti, dainų girdė spalvos vėliavų ir prasidėjo
sutvėrė mažą (tik 6 asmens)
balsu pradėjo pasakot: Vai kėlęs, gerb. Jubileatas kun. džionės. Man tuojau prisi gus!!! Tada įėjo vienas vy ti arba ir pašokti, jei pirm suma, kurią atgiedojo kun.
minė vienas Lietuvos rabi ras katalikas ir pradėjo kal neišsigers degtinės ir alaus. J. F. Goggin; jam asistavo: kuopelę “S. L. L.” (Sus.
keli, ... Rarotai (kiti sako, J. Kolesinskas.
Arotai) yra lotyniškas žo Pamaldas užbaigė iškil nas, kurs pasakodavo: Ui, binti jį, kad pamestų bedie Žiūrėkim ant svetimtau kun. M. Hargather, kaipo Liet. Laisv.).
Norėdami padidint savo
dis. Išsitarimas — Rorate minga bažnyčioje procesija. musų niekas nesutvėrė, męs viškai gyventi. Bet pamišė čių, matysim visai ką kitą. diakonas ir kun. F. Kunz,
liui dar nebuvo perėjęs “su Draugija po vardu kokio kaipo subdiakonas; laike šv. kuopelę ir būrelį “laisv.... ”
vieni kitus gimdome...
eoeli — reiškia: Varvinkite
*
«
«
Daktaras pasakojo buk pir mas”. Jis tai tylėjo, tai tran šventojo arba, teip sakant, Mišių giedojo, klebono už (13 lapkr.) sutaisė prakalbą
dangus rasą, arba dangau
Dievo Apveizdos parapija miau atsiradęs driežas, iš kėši, mušė į duris ir galop bažnytinė, nerengia vakarų kviesti, vietinės šv. Bernar svetainėje K. of P. 825 No.
nuleisk rasą. Kada Dievas
Main st. Kalbėtoju užprašė
pirmiemsiems musų prasi- rengia pavasaryje statyti jo paukštis, iš paukščio bež kryželį metė į akis tam žmo girtuoklybei, bet šalinas nuo do Seminarijos klierikai; pa
p. Bagočių.
Apsi garsino
kaltusiems rojuje gimdvto- naują bažnyčią. Dabartinė, džionė, o jau iš beždžionės gui, kursai ragino jį pataisy jos. Prigulėtų ir mums lietu mokslą pasakė kun. J. Kasa
taip: “Tema prakalbos bus
jams prižadėjo atsiusti Tšga pamaldoms paskirta, mokyk išsivystęs žmogus. Man to ti savo gyvenimą. Tadą tapo viams imti tokį pavyzdį, nes kaitis, išrodydamas, kokia
tokia: jei kas save vadinasi
nytoją, tai žmonės laukė to los salė nesutalpina nei penk kia kalba nepatiko, nes jei pašauktas daktaras, kurs ir tai svarbiausieji žingsniai tai mums laimė ir džiaugs

DRAUGAS.
krikščionybės stulpais f tai karą F. Bagočius laikysiąs
ATHOL, MASS.
ar yra nors vienas krikščio-! prakalbas. Antrąjį vakarą
Po atsilankymo kun. Ja
nis ant svieto. Ant to gal pa-, vaikai bovysią svečius. Do- kaičio subrusta čionai dar
sakysi kaip tai nėra, kibą tu j valias renka Juozas Krap- sykį organizuoti lietuvišką
bedievis. Na tiek ir męs apie kaitis, Motiejus Sliusbkus, parapiją, tik truputį rim
ta ir kit ka pakalbėsime pla Marė Blunskas, Alina Kapo čiau negu pinna. Dabar su-,
čiui” (Išimta iš ją afišės su \vers.
skaityta pasižadėjusią mė
lyg žodžius, net su ją klai Iš “Worcester Telegram”. nesines duokles mokėti 350
domis). Bet Bagočius šiuo
asmenų. Iš viso lietuvią su
kartu nebuvo per aštrus užvaikais buvo apie 700. Tai
GARDNER, MASS.
sipuldinėtojas ant krikščio- į
gi lietuviška parapija jau
nybės. Truputį pasidžiaugė i Lietuvią bus čia keli šim- galėtą užsilaikyti, ypač jei
iš kunigo, kad neatsiuntė tai. Daugelis tamsybėje pa- dar koks aplinkinis mies
žmogaus su kapa kiaušinią. skendę: jie moka tiktai gir- čiukas prisidėtą, kaipo mi
Sakė, gal kunigas apie pra- tuokliauti ir pasigėrę peš- sija.
kalbą nežinojo!... Apie po- tis. Tai tamsus kampas,
Aure kilo sumanymas, tu
smertinį gyvenimą išsitarė:. Lietuvią parapijos čionai rėti lietuvį kunigą, kaipo vi
“nieko nežinąs , apie mora- n£ra jįe glaudžiasi prie len karą, prie airišią bažnyčios.
lystę pasakė:, neprivalome k^ parapijos, ale sutikimas Bet toks sumanymas neleng
rauti iš širdžių žmonių tą, gu ieilkaį8 prastas. Šnairuo- va invykdinti, norints klebo
ką Kristus davė, nes išrovusį abi(lvi pusėg< LenklJ pa_ nas kun. Howard ir sutinka
nėra ką vietoj’ to paduoti”, i rapijog klebonu _ kun. ju. (regis patsai tą mintį ir pa
Žodžiu, stebėjosi žmonės iš , jįus Radzevičius, sulenkė- davė) . Viena, sunku butą
švelnybės Bagočiaus. A ieni j^g betuvįs> Pamokslus sako gauti lietuvis kunigas, kat
ras puikiai mokėtą abidvi
sakė, būk jis kolegijoj’ mo- ljr Hetuviškai.
kasi, ir apsišvietęs mažiau ‘
kalbas, kad galėtą lygiai
Lapkričio
11
d.
buvo
čia
paikumą plepa, kiti buk tik
angliškai ir lietuviškai sa
didelis
gaisras.
Brogackiai
laikinai “vilkelis įsinėrė į a-»
kyti pamokslus. Nes kuni
ir
Mikai
naktiniuose
drabu

veliu kailelį”.
gą lietuvią ir taip užtekti
Prakalba nieko reališko žiuose vos išnešė kudašių. nai nėra, juo labiau sunkiau
nedavė. Kuopelė “lais.” ne Brogaekią baldai ugnyje su gauti toksai parinktas ir tai
padidėjo Pinigu susirinko pleškėjo.
dar dėl dvigubo darbo. An
Reporteris.
tik apie $10.00; užteko vien
tra, jei lietuvis kunigas bū
Grand Rapids’o, Mich., lietuviu parapijos bažnyčia—mokykla.
už svetainę, o p. Bagočius
tą tiktai vikaru, tai visos
nieko nelaimėjo.
DEERFIELD, MASS. mėnesinės duoklės ir mokės
Negerai viena, kad dar vis
čiai eitą ne į lietuvią bet į ai
katalikai po biski lanko su- Šitas bažnytkiemis Spring rią parapijos kasą. Iš tos ka GRAND RAPIDS, AIICIL
sirinkimus bedievią, nežino- field’o vyskupijos. Lietuvią sos butu užmokama ir lietu Šv. Petro ir Povilo parapija.
darni patįs kam ir ko!...
bus čia į 100. Daugumas gy- vio kunigo pensija. Turint
Pirmą dieną Naują Alėtą
Kunvidas
vena ant ūkią. Kai-kurie tū gi savo parapiją, — visi pi 1911 suveis penki metai nuo
li net savo puikias ūkės. Di nigai eina į lietuviškos para
kada Grand Rapids’o lietu
džiausiąs ūkininkas p. Bara- pijos kasą. Visas išlaidas iš
AAORCESTER, MASS. jnauskas. Čionai žemė labai mokėjus, dar vis šis-tas lik viai įžengė į savo locną baž
nyčią. Paminėjimui to atsi
Šv. Širdies bažnyčioje per derli dėl svogūną (cibuliu) tą ir dėl statymo bažnyčios. tikimo jie rengia tam tikrą
Kalėdas bus primicija kun. ir tabako; dėlto šalia pieninIšlaidos gali būti tokios apvaikščiojimą. Tarpu kitą
Edwardo Quinn. Kitu du jo kavinio, ūkininką speciališ- (per vieną mėnesį):
dalyku yra projektas išlei
broliu—kunigu bus diakonu kūmas tai svogūnai ir tabaBažnyčios randa $50.00 dimo knygos su aprašymu
ir subdiakonu. Tai pirmas į kas. Naudinga butą, kad ir
50.00 pradžios ir plėtojimosi šios
Kunigo pensija
Worcester atsitikimas, kad daugiau lietuviu pasistengtiktai
ATargamistros
parapijos. Istorija būt aky
trįs broliai—kunigai laikys! tu įgyti kokią derlią ūkę. nedėliomis
20.00 va iš daugelio atžvilgią.
iškilmingas š. Mišias.
j Pastarais laikais anglikams
toriai nenorėjo nieko veikt, part to patalpino, paveikslą nuo įžengimo pirai u kartu į
Kas turėjo kada nors rei-,
,
...
, „
. ., ,
“Lietuvos Dukterą” drau į pradėjus eiti į miestus jąją
savo locną bažnyčią.
.
.
...
nes nebuvo užtikrinti, ar pa baznvcios ir klebone
išviso
$120.00 , ,
kalą su organizavimu lietu..
,.
• , ,
,5 • . -r. ,
gija parengs šokius Kalėdą ūkės apima lietuviai ir lenrapija galės surinkt ikvaliai Prie to visko reikia pridė Reikia pažymėt ir tai, jog
Smulkesnės išlaidos: baž
antrą dieną, Beaver salėje, kai. Anglikai mato savo klai nyčios šlavimas (jei nelai- vipujtas tiktai gal suprast tini gą užmokėti už darbą, ti, jog į minėtą parapiją šian parapija šv. Petro ir Povilo
Trylika lietuvaičiu su būgne i dą užleidime ūkią, ale kas kyt zakristijono), žvakės, sunkenybes, kurias turi peri Dar viena sunkenybė pri- dien priguli arti 300 lietua iš yra vienintelė lietuviška pa
liais pašoks drill’ią. Paša- tau išdykusią jaunuomenę šviesa klebonijos randa, ang galėt organizatorius — ku- t, sidėjo prie to, minėtinai die- ką šeimyną, kuriu skaitlius rapija Grand Rapids’o diece
nigas, pakol nepastato para..
,
,
, , . , . ,
z
.v...
kiau lietuvaičiu, ale dora lie j nuo miestą suturės! Tai-gi lis ir t.t.
.?
, j. • .
,
, ceznos tvarka, pagal kuria kaskart auga (pradžioje bu zijoj ir kun. V. Alatulaitis
pnos
ant
tvirtą
pamatų.
Bet
,,
,
,
.
tuvaitė nukaistą, kad kas ją i lietuviai nežiopsokit, kol
vienintelis lietuviškas kuni
v. ..
.
, nevalia vra užtraukt ant bu- vo apie
vilos),
ipie 2o semi
šeimynos)
Ineigos gi vienam mėne t. /
sitos, šiandien įau ga- ,
. "
.
, , ,
pavadintu tokiu vardu, ko yra proga
gas.
..
.
..
davones anei cento skolos,
siui gal butą:
* Prie parapijos priguli di
lmgos
organizaciios
pradžiai
...
,,
,.
,
,
kiais josios save vadina. Tik
®
»
« r
, Dievinaldyste tuokart at delės diaugijos: Šv. Petro ir
Kaipo misijos prie Grand
Nors čionai yra lenku pa Inėjimo į bažn.
$70.00
buvo
nepaprastai
sunki.
klausyk: Ona Kapo\vcrs. Ala rapijėlė, bet lietuviai prigū Alėnesinės po 50c. $150.00
silaikė salėje ŠŠ. Petro ir Povi,o> -y_ j
io _ 2g7 gl). Rapids priguli Bay City,
Štai ką sako vietinis ang Povilo draugystės. Apario- uariaj
žia Blunskas, Viktoria Ali- lį prie airiu parapijos. NeJ(joz ipo —
_ ]68 s., kur randasi apie 20 lietuviš
ller, Alarijona Baltrus, Ala- žinia dėlko. Sunku supaisyti
Viso:
$220.00 liškas laikraštis “Press” j e gi salės buvo baras ir ka nariai, Tėvynės sūnų — apie ką šeimyną, o pavienią gal
rė Alorris, Elzbieta Baltrus, įr suklausyt. Lenką parapiAlatome, tat, kad visas apie pradžią lietuviškos pa nigas nevelino, kad tame pa 150 sąnariu. Iš mažesniųjų į 100 asmeną. Du metai at
Jieva Babbitt, Alarcclė Ru-! joje klebonauja kun. Zas- $100.00 kas mėnesis dar ga rapijos Grand Rapids’o: čiame name ir rasi tuo pat
žymią vietą užima kareiviš gal jie užsidėjo pagellunę
“
Kaipo
puikus
paveikslas
laįku
butŲ
pamaldos
ir
žinossell, Jieva Baltrus, Antani trzežinskis, lietuvis turbūt. lėtu likti.
ka draugystė, vardu Vitau Draugystę, kuri gražiai gy
galybės
ir
pasisekimo
ištrina Roglis, Anielė Broskv, Paeina nuo A’ilniaus. Lietu Dėlto stengkimės
vuoja.
sudarvoethnu^of’nevT“8 «i.tuokliaut,,. Taigi «• t(,
į,,,.
t O
i
Agnieška Cookis. Na, ar viškai labai silpnai šneka. ti savo parapiją ir siųskime vojimo (eff< ir vnnestin"o i te,"pta V*SaS,
Apart Bay City yra lietu
niai susitvėrusi, vienok jau
daug suradai lietuvaičiu?! Jokią pamaldų lietuviškai delegaciją į vyskupą, kad jąs severenee) X. ...
viu miestelyj St. Charles į
J rJ ika<1 na"Ja baz”>«a
dau„ prisld
ėio prie pakėliprisidėjo
pak
Ar jos visos ne “kazokės”, nei irlandiečią nei lenku baž mums duotą ne į anglišką, triūso stovi šiandien nedide-kuogreičiausiai gatava.
mo lietuviu vardo kitą tau- 15 šeimyną ir apie 50 pavie
išėmus tik Baltrutaites, ku nyčiose nėra. Su misijomis bet į lietuvišką parapiją ku !ik'Hka’batžmėnP<’ont
'''“f m'"--'tu akyse'■.i'ijė gavo'pagyros niu. Jie dirba minkštosios
rios vienos išdrįso savo pa po sykį ar du sykiu per me nigą, t. y. ne vikarą, bet kle Hkiska bažnyčia ant Ųna g„s, ldant baznye.a kuogrci- d
nniformas anglies kasyklose. Halina,
vardes lietuviškai užlaikyti. tus atsilankydavo kun. J. J. boną. Kunigą Howard gali rty st. Is mažo diego bazny- ?iausiai but., užbaigta ir
. *
.
... .
Traverse Co., randasi nuo 6
" X" " 8 lietuvišką farmerią kolioPaminėtą driliu jos šoksen- Jakštis, kun. Gricius, kun. me prašyti, kad jis uždyką čia ta išaugo j didelę galybęMatlllaitis pats koleU. P
. sv(.tilntau’(,., „. nistn.
čios apsivilkusius raudonais Jakaitis.
Vietinis.
Žinnešys.
duotą vietą klebonijoje lie tarpniauga1,eI1« kasdren v,e, tavojo. Pamaž„ aukos pra.
rūbais! Kodėl ne melsvais?
tuviui kunigui, kuris tik už
Ar priimdamos lenką spal
stalą užsimokėtą. Jeigu ai
Bet 1 ejaus Stainele.
BRESLAU, PA.
vą norėtą lenkmergėmis
riu bažnyčios nepasisektą
Drama keturiuose aktuose
tapti?! Užkandžius parduos:
Šisai kaimelis guli tarpe gauti pamaldą laikymui, tai
mg}
bus sulošta
Nellie Broskv, Ona Cosky, Plymouth’o ir AVilkes-Ba- tuosyk galima lietuviškąją ję augštyn iš mažos pra-,ryt> bct pamaži> pėda už pė-r
Agnietė Cookus, Ona Shu, rre’o. Čionai yra apie 40 lie salę nuo draugijos pa si ran rtZ'°S •
dos- Pb’ta P™ P'ytos ir sic- tė Sv. širdie9. Uraugystės Homestead’e “Carnegic Lihrary” salėje
Margarieta Frask.
Ar-gi tuvišką šeimyną; visi dirba da voti.
Keli metai atgal šv. Vai- uos tapo pastatytos.
P(?tro h. poviĮo ir §v jul.
Antrąją Kalėdą dieną,
jau “Lietuvos Dukterą” anglių kasyklose.
sayo 1,„„snvas 8a_
Kunigas gauti bus neleng tiekaus bažnyčios klebonas Pamaldus Šv. Petro ir Po- gjo
draugija negalėjo apseiti be
(kn. Pangonis, lietuvis) tė- vilo parapijonai nelaukė, pa ,eg. gv juozapo.gi ir Tėvy. Panedėlvj Gruodžio 26 d.
va,
nes
Springfield
’
o
vysku

žydelką? Juk kai-kurios pa Pėtnyčios rytą, rasta nusi pijoj, tiktai vienas lietuvis mydamas augantį lietuvi., kol suolai bus sudėti; liet 1|ės’ sun|J nuowu„tas 1>al.a. Prasidės 8 vai. vakare
vardės aiškiai žydiškos!.... šovusią ar nušautą Oną Ba- kun. Jakaitis, kuris dabar Skaitliu miesto vakaruose, kaip greit sienos buvo gata- ij<(9
BU9iorgalliza. Homestead’o ir aplinkiniu
laišiutę,
19
metą
mergaitę.
Kalėdą antrąją ir trečią
Clinton’e airią parapijoje. sumanė sutverti lietuvišką vos, inejo į naują sventynę yę į trig draugystes- moterų parapiją lietuviai daug gir
Priežastis
tos
tragedijos
da
ją dieną lietuvią kataliką
Tiesa, jisai tenai sako tik parapiją. Tuojau padaryta;ir stati klausė šventų mišii, 1{„žnnflaus, palll, drallgv9. dėjo apie stebuklus, atsitiku
nesusekta.
Toje
šeimynoje
parapija rengia fair’us. Pau
jr lwsel,iai „žsidėj’usi sius A’iešpačiui Jėzui užgi
angliškus ir lenkiškus pa žingsnini bažnyčios pastaty- džiaugdamies, jog sušilauyra
keisti
prietikiai.
Moti

liūs Ciurlonis, vietinis vargo
mokslus, nes lietuvią Clin ūmi toje pat vietoje, kur ji; kė nuosavą maldnamį. Kada draugv8tė mergaičiŲ, vardu mus, bet ją nematė. Verta
na
—
Balaišienė
—
nuo
ke

nininkas, su bažnytiniu cho
ton’e nėra, ale vyskupas tuo šiandien randasi. Pergalė- ant galo bažnyčia buvo gata- Npka|to Prasidėjimo Pane- dėlto atsilankyti visiems,
lią
metu
esti
bepročių
na

pamatyti viską, kas atsitiko:
ru linksmins svečius. Štai
tarpu neturi tinkamo kuni jus pirmutines sunkenybes va, džiaugsmas buvo abelmuose.
Tėvaa-gi,
Pr.
Balaikaip dangus nušvito, kaip adainininką vardai: Alarijo
go į vietą kun. Jakaičio, dėl ir surinkus kiek pinigą pra nas: kunigo ir parapijoną.
šis,
gyvena
su
merga,
su
ku

Šiandien (sako tas pats I’urapijos turtas su žeme niuolai apreiškė piemenims
na Baltrus, Elzbieta Smith,
to jisai dabar sunku išgauti. dėjo statyti. Bet pamatus
ria
gyventi
skvajėris
davė
Ona Pigo, Patričia Jury,
Jau dą metai, kaip šioj’ padėjus, darbas sustojo ne laikraštis) parapija vra di- išncža arti S22'000 <<lvidc- užgimusį Išganytoją, kaip
pavelijimą.
Vaikai
turėdami
Florencija Pigo,
Marta
vyskupijoje darbuojasi Bei kuriam laikui. Šv. Vaitie delė, susidedanti iš' žyme aln;ts d™™ tūkstančiu do- stebuklingoji žvaigždė atve
da
gyvą
motiną,
šiosios
an

___ ________
____ skaitliaus lietuviškų gyven- bu ių); škuli,s i ra $.1.500. Ne dė tris karalius į Betlėją,
Wbite. Altai: Florencija
klebonas__tapo perkel
ną vyskupijos kunigas Bu- kaus
trosios
nenaturališkosios
ne
Gaudoek, Viktorija Aliller,
kavęckas. Ale ir jisai negali tas. o jo vieton pakviesta tojų, ir kas svarbu, lietuviai pajudinamas turtas drnu- kaip Herodas norėdamas už
kenčia.
Namuose
nesutiki

kun. Matulaitį, buvusį tuo- turi gražių (fine) savo moks ffčsclU R1®bia į 20.000; skolos mušti Išganytoją, žudo ne
Jieva ir Elzbieta Baltrus ir
ma
išgauti,
nes
jis
būtinai
4.500.00.
kaltus vaikelius ir net savo
Julia Dus Austin. Basai: mai. Nabašninkė gyveno pas reikalingas skaitlingoj’ Wor kart Chicagoje, ateiti ir va- lainę, kurion siunčia savo
Afajewskį,
lenką.
Ketverge
Pastaruoju laiku parapi sunui nukerta galvą ir t.t.
Thomas AIcGusky, Jonas
cester’io lietuvią parapijoje, ryti toliaus pradėtą darbą vaikus išauklėjimui. Alnksvakare
atėjo
pas
tėvą
ir
už

Davis, Karolius (Charles!)
kur Mickevičia žmones su- tarp vietiuią lietuvią. Ap- lainė ruiminga, trįs kamba- ja subruzdo statyti namus se Visi tie dalykai ir daug dan
trukus
iki
vėlybai
nakčiai,
Žemaitis. Tai, mat, ir čionai
vadžioja. Tai-gi dabar ku žiurėjęs vietą, ku. Afatulai- riai, šviesąs ir ruimingi, ir serims; kolekta pradėta. giaus bus ten parodyti. Lie
pas
tėvą
nakvojo.
Rytmety,
“kazokią” yra tiek ir tiek!
nigas tik iš toliau gal būt tis pasirįžo ateiti. Tas buvo Sesers Domininkouės vaiku Draugijos rengiasi įtaisyti tuviai iš Pittsburg, Allegbesako,
radę
bemirštančią,
re

bažnyčioje šilumą (boyler’į) nv, AfcKees Rocks, atvažia
Sausio 4—7 d. draugijos
galima gauti.
Prašykime pabaigoje 1904 metą, kada čius mokina”...
volveriu
rankoje
ir
smilkisusivienyjusios laikysian
vyskupo, gal jis mums ir su statymo 'darbas buvo sulai- Tiek rašo apie Grand Ra- vertės $1000.00 Butą tai gra vę streetkariu išlipkit ties
čios fairus. Tomas Rubikas n’u bn^os atvertu.
kytas. Afedega gulėjo ant pids’o lietuvius angliškas žus prezentas paminėjimui Librarv str., ir eikite stačiai
ras.
esąs vadyrium. Pirmąjį vabažnytinių lotą, bet kontrak “Evening Press”, kuris a- penkią metą sukaktuvią į kaina.
Reporteris.
Kazys Kalkiuks.
A
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DRAUGAS.

likos atidėtos iki seimo, nes dėl tik į trecią dieną įdavė bęs, pradėjo judėti ir trauk- rytą miglos jau mažos. Nuo kalendorių buvo Sekminės). prietelius: kas jį gerai pa
kuopos knygos nesutinka jani telegramą. Simanavi-. tis nuo žemės. Draugai man 8 valandos duoda pusryčius. Vėjas susimažino ir juros ap žįsta, tas su juo nesiskirs
nei su dekleraeijomis nei su čius Nedėlioję nuvažiavo mosikavo skrybėlėmis ir Duoda iš ko išsirinkti ir ge-' l imo. Oras gražus. Šilta. Vi niekuomet.
Reikalai.
“Šaltinis” stiprina lietu
Į mirusiu nariu knygelėm, ir ant Kilis Island, bet savo gi rankomis, bet tuojaus prade rai. Po pusryčių vaikščiojau si linksmi,
Vakare turėjome teatrą. vius katalikus, aiškindamas
1 pinigai neįnešta į Centro ka minaičius jau rado paskir- jo dingti susirinkusią tarpe ant platformės ir džiaugiauPROTOKOLAS 8. L R i są. Centro sekretorius pra- tus grąžinti atgalios. Ieško- ir tik mačiau, kaip kun. Žin si, kad saulė giedriai šviečia. Amatoriai lošė: “Sapogi ušli jiems svarbiausias tikėjimo
n
K. A.
j neša, kad 15 kp. Chieago, III. jo žmogus pagelbos, bet vis- džius, bėgdamas į kitą doko 12 vai. duoda pietus, arba ir Otravlennoje pirožnoje tiesas. Jauną ir seną, ir mažą
Centro Komiteto susirinki- už IV bertainį įmokėjo 27.70 kas veltu. Abudu jo giminai kraštą, mosikavo su skepe- kaip čionai vadina “Lunch- Lošė gana gerai. Paskui vi< vaikelį mokina “Šaltinis”
už 48 narius, bet vardų nepri; čiu sugrąžino atgalios, no- taite. Bet ir jis tuojaus din eon”! Duoda daugybė šaltų nas iš jurininkų skambino doros ir gražaus apsiėjimo,
mo, laikyto 12 dieną
go ir ant kranto tik juodavo užkandžių, taipe kurių yra ant gitaros ir dainavo rusiš- “Šaltinis” turi savo ypasiuntė, ir pareikalavus, sura rint abudu turėjo po $25.
gruodžio, 1910 m. Mašo narių neprisiunčia iki Todėl, kad rašote į Lietu- žmonių krūva, kurioje jau puikųs kumpiai. Paskui duo kai ir vokiškai. Po teatro bu tingoje globoje ūkininkus;
hanoy City, Pa., pas
šiol. Nutarta: jei 15 kp. ne- vą pas savo pažįstamus pa pažinti nieko negalima. Ko da du karštu valgiu, saldu vo šokiai. Per paskutinę pa-!“Šaltinio” skyrius, vardu
p. A. Danisevičių.
‘Artojas’, veda, tarytum už
pilsiąs surašo narių į dvi sa duokite jiems savo aiškiai kį tas padarė ant manęs į- mynų ir vaisių ant pabaigos. rą padarėme 365 mylias.
1:15 popiet S. L. R. K.
Diena labai graži. Juros Panedėlis, 20 birž. Vėl lį-Į rankos paėmęs, ūkininką ir
šio pro- p
parašytą
be klaidų adresą. spudį negaliu nė apsakyti.
prezidentas p. J. Rikteraitis vaiti po/pasirodimo
......... ./
—»
.
• • itokolo, taps suspenduota vi- Kas nemoka gerai rasvti tte- Liūdna buvo, kad skiriuosi ramios. Kaipgi smagu juro ja. Oras negražus. Tokiame rodo jam, kaip ūkis vesti,
su draugais, o linksma buvo, mis plaukti!.. . Susipažinau ore yra labai nesmagu ir nuo kaip žemė dirbti, kaip gyvu
, , . dalykus
i. i ’V...............
duodamas
apsvarss:l kuopa. Ir likos nutarta, gul paprašo ko kito, kad ja jam kad pradedu kelionę į Tėvy su laivo kapitonu. Yra tai bodu. Po pietų išsiblaivė ir liai auginti, kaip iš visko
kad centro kasierius neturi adresą gerai parašytų. La
tymui pirmiausia pasiskun
priimti pinigų nuo kuopų bai tankiai atsitinka, kad lie nę. Nuliudimo ir džiaugsmo A. Kiersehfeld, latvys, vidu pasidarė labai gražu. Visi kuodidžiausią turėti naudą,
dė ant kasos globėjo p. M.
be surašo kuopos narių. Po tuviai perkreipia gatvės varįriedėjo iš akių ašaros. Užei- tinio amžiaus žmogus, labai sujudo ir pradėjo linksmin- “Šaltinis” suteikia pataKadzievskio, kuris turėda-Į
to kalbėta apie G. Laibinį, dą; nejaugi sunku nueiti ant davo klausimas: “kas žin, ar linksmas ir simpatiškas. Ji ties. Pasilinksminimo salė- rimus teisių (provų) daly
mas pas save seimo protoko i
ex-kasierių. Bonds Compa kertės ir pažiūrėti, kaip tik j Rb tai jau tikrai aš į Lietu- sai atėjęs į pasilinksminimo je vieni skambina ant gitą- kuose.
lą negarsina jo, be kurio tai
nv atmokėjo už Laibinį tiek, rai gatvės vardas rašomas? v$ keliauju?” ir tada pasida salę, pradėjo skambinti ant ros, citros ir piano, o kiti! “Šaltinis” nusmagina širprotokolo joki seimo nutari
kiek buvo reikalauta 2 dieną Parašę gerai adresą ir laiš- rydavo smagu. Jau dokas iš piano, paskui ant citros ir gi dainuoja, o da kiti susėdę dis daugybe paveikslėlių,
mai ne gali būti pildomi. Be
lapkričio, tai yra $2,893,10 ką atgalios greičiau gausite į akių išnyko, jau ir Liuosv- taros, o iždininkas, H. Beh- klauso. Yra ir tokių, ką lošia i gražiais pasiskaitymais ir
to Centro sekretorius pra
Bet Laibinis neatmokėda ir nieko į klaidą neįvesite. ! kės Stovyla liko, tiktai Co- rend, taipgi latvys, pritarė kazyrėmis. Naktis visiškai ■ linksmomis dainelėmis.
nešė susirinkimui, jogei p.
“Šaltinis”, sekdamas Lie
mas gera valia, padarė kaš Teipgi reikia saugoties šio ine^ Island Dreamland o jam balsu. Dainavo angliš šilta.
M. Kadz. pasilaikė ir proto
tų Susivienijimui: advoka dalyko. Kada gauna telegra | bokštas ilgai mus lydėjo, už kai ir latviškai. Tas labai už Utarnikas, 21 birž. Rytas tuvos ir kitų šalių gyvenimą,
kolų knygą.
tui 150.00, sekretoriaus ko mą nuo kokio savo giminės į duodamas man klausymą: ėmė keleivius ir paskui jau labai gražus. Juros lygios, aiškina politikinį bei drau
Prezidentui užklausus ką lionės 15.00, procento už lai- ar pažįstamo, užlaikyto ant apleidi liuosybės ir links- daug atsirado muzikantų ir kaip prūdas. Iš vienos ir iš gijinį judėjimą, kaip namie,
daryti tame daljke, įstyiusi
gauvališkai Susivieni- Ellis Island, pats neturėda- mykės šalį, o ką tenai rasi? dainininkų, teip jog paskui kitos pusės laivo plaukia žėg taip plačiame pasaulyje.
dokumentus, tai yra laiškus jimo pinigŲ 43 39, kelionės mas laiko, siunčia savo drau
Pa^į ar gal nelaisvę il dainos ir muzika skambėjo liniai botai. Kaipgi yra sma “Šaltinio” skyrius, vardu
p. M. Kadzevskio, pasirodė [ kasos globėjlJ pas Laibinį ir
ištisas dienas ir vakarus. gu į juos žiūrėti! Jie mums “Vainikėlis”, rūpinasi jau
gą. Valdžia, beklausinėda- vargusaiškiai, jogei jis meluoja ii. Baitimoren peržiūrėtu kny- ma; sugauna, kad tai ne tas,! dau bokšto nematyti ir Ant 4 popietų duoda ar rodo, kad jau kraštas netoli, nimo reikalais.
suvadžioja
Susivienijimo!
} gų ir kiti visoki nuostoliai iš pas kurį telegrafuota, ir tą d kurią šalį akis mesi, tik batą arba kavą, kaip kas no jau musu kelionė baigiasi. “Šaltinis” neužmiršta nei
prezidentą, nes p. . Kadz. i ^og prįežasties 500.00; viso vargšą, nieku neprasikaltu- variduoir vanduo, o augštai ri. Prie to duoda kiek kas Ir kiekvieną suramina. Išti mažų vaikelių; jo savaitinis
teisinos prieš p. J. Vasiliaus Įako ^08 39
si, netiktai kad neišduoda, į debesiai. Tečiaus juros ro- nori visokių piragaičių. Po są savaitę nematyti daugiau priedas “Šaltinėlis” — tai
ką, jogei 25 seimo protokolą
Ingaliota kun. V. Vizgir bet grąžina atgalios. Taigi mios ir tartum keliauninkus arbatos, kada vaikščiojau nieko, kaip tik vandenį ir de maloniausia vaikams dova
paėmęs kun. A. Jurgutis, II da nuvažiuoti pas G. Laibi kada gaunate nuo Ellis Is- ramina tardamos: nesibijo- ant laivo, pamačiau jog šalę besius, o paskui pamatyti nėlė.
25 seimo sekretorius, tuo nį tartis, ar G. Laibinis nori land telegramą, kad pas jus kitę, męs daug prarijome, laivo plaukia pulkas didelių netolimo krašto ženklus, Be to “Šaltinis” duos šie
jaus po seimui Plymoutli’e atmokėti gerumu ar reikės kas šaukiasi pagelbos, pri- ^et jums gyvastį dovanosi- žuvų, kurios nuolatai šoka į kaipgi yra smagu!
met savo metiniams skaity
ir prižadėjęs sutvarkyti eiti į teismą.
viršų tartum norėdamos per Padarėme 370 mylių,
tojams dovanai, kaipo prie
valo visada eiti tas, ant ku- įme"
spauduo, o čia vėl p. Kadz.
šokti
per
kokią
tvorą.
KaiSereda,
22
birž.
Lįja,
bet
dą, dvi labai indomi ir nau
Nutarta išsiųsti 84-ai kuo rio vardo telegramas buvo i Atsiminiau vieną labai
rašų prezidentui, jogei jis
kurios
žuvis
galėjo
būti
siek
juros
romios,
tat
visi
links

dingi kny gi: “Bažnyčios is
pai 10 sidabrinių ženklelių, prisiųstas. Tankiai atsitin- svarbų reikalą namie neat
pasiuntęs 5 dieną po seimo
snio
ilgio.
Žingeidus
buvau
mi.
Važiuoja
viena
moteriš

liktą,
klausiu
tat
ar
laivas
toriją’ ir “Šeimininkėms va
kuriuos Laibinis neišsiuntė ka, kad valdžia nenori išleisCentro sekretoriui, kad pakaip
tos
žuvis
vadinasi,
o
jo

kė,
kurios
užsilaikymas
yra
turi
bevielinį
telegrafą
ir,
dovėlis”.
pinigus priėmęs.. Taipgi at- ti nuo Ellis Island, todėl,
garsintu. Kokiu budu p.; mokėti ,<DaiI4s» draugijai
gei
ėjo
Chief
Oficierius,
J.
labai
karakteristiškas.
Vidu
gavęs
patvirtininantį
atsa

Pastarojoj knygoj ras mū
Kadz, galėjo pasiųsti Centro Vilniuje $95.00 ir ant vado kad tie, kurių atvažiavusis kymą, bėgu prie telegrafo ir Dirsė, teipgi latvys (čionai tinio amžiaus, gražiai pasi sų šeimv įlinkės (gaspadiSekr. 5 d. po seimui, jei ati vėlių $300.00, kuriuos 24 sei adresus turi, mažai uždirba, siunčiu kun. Remeikai tele visi vyresni oficieriai lat rėdžius, su kožnu nori šne nės) svarbių joms patarimų
davė protokolo rankraštį mas paskyrė, bet G. Laibi reikia tada sakyti, kad jus gramą. Paėmė nuo manęs 2 viai) paklausiau jo kokios kėti, ir kožnam ką nors papa apie virimą, kepimą, skalbi
jį nusiusite ant farmų, o jis,
antram seimo sekretoriui?
nis neišmokėjo. Nesiran- būdamas sveikas tenai pats dol., bet, kaip paskui suži tai butų žuvįs. “Delfinai, šakoti. Kalba be paliovos ir mą, daržovių sunaudojimą
Čia gana aiškiai pasirodė p.
dant daugiau dalykų svars- sau duoną uždirbs. Tą val- nojau, kun. Remeika to tele- Tėve, atsakė oficierius, jos i todėl ją praminė “talking ir t.t.
Kadz. norįs kenkti organiza
valgyti netinka. Angliškai machįne” (kalbanti maši- Šias knygas perkant reiki
gramo negavo.
tymui, likos peržiūrėtos kny džia noriai pripažįsta.
cijai demoralizuoti ją negar
Pirmoje klesoje važiuoja j°s vadinasi...” Čionai jau na). Vyrų tarpe ji žadino
, , , .
gos Centro sekretoriaus bei GnbpnHnrni iš T.iptnvn* i
smant seimo protokolo. Ap- kasieriaus kurios atrasta A Gab®ndami 1S Lietm os 1 tiek, kiek galėjo tilpti. Nėra' neišgirdau vardo, nes mano. juokus, bet savoj lytyje ra- tų mokėti 1 rb., o “Šaltinio”
svarsčius ta dalvką likos
“
, s pV „ ™ Ameri1^ vaikus vezamus P° jokios liuosos vietos. Antro- paaiškintojas gana skubiai do pavydėjimą. Viena jauna metiniai skaitytojai gaus do
valiai.
vienbalsiai nutarta p. M. Ka £
5a- n
n ’ ken° gl°M’ ViSada Pasaky_
ėjo. Man rodosi, kad tai yra žydelkaitė, kaip paprastai
ji
klesa
teipgi
visa
užimta,
dzievski suspenduoti iki 26 kasie111^ lkl 1 dienai grU0‘ kitę tikrą jų amžių, nes jeiSeptyni tūkstančiai lietu
dzie^skį suspenduoti
^ldžiorandas$4.921(43.Antt0:in. fik valJ»ia «uffauna me- vien trečioje klesoje yra eršketai, kurie Atlantic City tai rasai, pilna pretensijų, vių skaito “Šaltinį” ir nega
seimui; priežastis suspenda• • i •
•
v n • •
Ąaldzia sugauna me
teip baugina besimaudan- užsimanė tąją moteriškę per
Ii atsigerėti.
vimo — melagvstė, sauvalia! su®irinkimas ir užsibaigę.
grąžina atgalios ir nepil- daug liuosų vietų. Sako, kad čius.
šnekėti,
o
jogei
anoji
nenoiš
Liepoj
aus
plaukiant
tre

vilnas, užlaikymas 25 seimo ! PI™o“i
- ** P° kUri° g’°ba
Septintą valandą vakare rėj o apsileisti, kilo didelis Už “Šaltinį” mokama:
čioji klesa būna prisikimpro okolo ir aiskus noras^ag kun M Pankauskas iš J1S at'azia'°šus, o kitos klesos liuoses- duoda čionai vakarienę, čio- riksmas, toliau barnis. Galū Metams 3 rb., pusei metų 1
?en ? ! organizacijai. X 1U; prįežasties ligos, bet atsiun- Tuo tarpu paduodu tiek ži nės, mat iš Liepojaus dau- nai pietumis vadinamą. Ir tinai kas žin kuo tas butų rb. 50 kp., trims mėnesiams
80 kap. Užsieniuose ir Ame
nučių; toliaus paduosiu dautė laišką, ir kasos globėjas giaus. Kun. V. Varnagiris. giau vargdienių lietuvių teisingai yra tai puikus pie- užsibaigęs, nes jau rivalės rikoj metams 4 rub. Tiek mo
sied?, cx-prezidentą ir p. M., M Kadzievskis
a
plaukia. Nestokuoja ir čio- tųs... Po pietų-vakarienės taisė nagus, bet kas tenai pa
fluorai 99 kp sekretorę,, neSdamas.
nai lietuvių, bet grįžtančių vaikščiojau ant laivo, nore- saukė kapitoną ir tas, atė- karna siunčiant pinigus tiesiok į “Šaltinį” šiuo adre
nuvelti pas p. M. Kadzievs- _
x
Keliones įspūdžiai. Lietuvon yra kitokis pade- damas saulės nusileidimą jęs, suparaližavo ir liežuq •
. f.
.i, ,
Jonas Rikteraitis, prez.
su: Seinai, Suvalkų gub.
kį paimti protokolo knvga, . _ .
.v ...
jimas nei ją apleidžiančių. pamatyti, bet mano nelaimė vius ir nagus. Abidvi min
v.
tt
i
A.
Danisevice,
kasiems,
“Šaltiniui”.
kun. A. Jurgaičio, IT sekre- _
... . ’ .
, vx- • , ..
J. Vasiliauskas, kasos glob. Tėvyne, Lietuva, tu kaip Dabar viena lietuvė iš Cen- toji nusileido į debesį. Nak-;mo nors širdyse matomai
Jei tavo, Brolau, giminės
tonaus, rankrašti ir kitus „
„ -T. . ’ ,
.
tral Brooklvno važiuoja pir tis buvo labai graži. Saulei viena kitai kerštą žadėjo,
Kun.
V.
Vizgirda,
knygius.
sveikata,
dar
neturi “Šaltinio”, tai ne
25 seimo dokumentus — ine
mąją klesa, kiti plaukia an- debesyje dingus iš kitos pu-; Kiti keleiviai iš to, žinoma,
K.
J.
Krušinskas,
sekr.
Kaip tave reik garbint tas trąją, o ir trečioje yra, bet sės pasirodė fnėnulis, teisy-J turėjo daug juokų.
pasigailėk trijų rublių, pada
Šimus etc., ir prisiųsti juos
tik pamato,
rysi jiems kuodidžiausią
Centro sekretoriui. Jeigu p.
jau nedaug. Tris iš jų grą- bė, ne taip kaitriai šviesda-j
(Pabaiga bus).
smagumą ir naudą, kuri tę
Kadz. neatiduotų gerumu, ATVAŽIUOJANTIEMS Į Kursai netenka........
žiną Lietuvon kaipo nesvei- mas, bet visgi šiek tiek sau
sis per ištisus metus. Jei ne
AMERIKĄ ŽINOTINA.
Taip dainavo musų dai- kus. Du turi kojose ištemp- 1? užvaduodamas,
pareikalauti teismo keliu.
Plėšikai apžavėti.
tiki, paklauskite, tų ką, yra
Pagal parodymą konstitu Suvienytų Valstijų vai- nius Adomas Mickevičius, iš tas gįslas, o vieno nesveikos Pėtnyčia, 17 birž. Rytas!
— Pasižiūrėk tik, Žasins- matę “Šaltinį”, o kiekvie
cijos vieton suspenduotojo džia nuolat stengiasi suvar- tremtas iš savo tėvynės. Ta akįs. Vieną merginą gražina labai gražus. Juros romios.
ke, kokia tai daili vietovė. nas tau pasakys, jogei nėra
p. Kadzievskio vienbalsiai žyti atvažiuojančių teises ir | tai, tikiu, niekas nesistebės, Lietuvon, nes da neseniai at i Pavakare pakilo vilnįs ir juAplinkui laukai, pievos ir kito tokio pigaus, gražaus,
aprinktas antru kasos globė tankiai kabinasi prie mažiau kad ir aš po suviršum 12 me važiavus į Ameriką ir gavo ros susijudino. Pučia didemiškai ir... nei vieno polici didelio, lengvai skaityti laik
j u dvasiškas vadovas kun. šių daiktų. Taip, daug grąži- tų pasirižau būtinai Lietuvą proto sumišimą, o Ameriko- lis vėjas.
janto.
raščio, kaip “Šaltinis”. Tai
M. Pankauskas.
na atgalios vien todėl, kad atlankyti, nes “ten gyven je tokių nereikalauja.
Subata, 18 birž. Lįja. Digi netrukęs eik į pačtą ir pa
Sumažėjo.
Kviečia mus ant vakarie- delis vėjas. Labai supa. Dau
Toliaus likos peržiūrėtas atvažiuojant turi neaiškų .n sopsos ua^ ‘mpoAąą oumu
“Draugo” Bond’s, kuris li adresą gyvenančių Ameri- broleliai”. Gavęs daleidimą neš, jau 7 vai. vakare. Val gelis serga. Aš sveikas. Sun — Pasakyk man, And- j duok tenai nusiųsti į “Šaltikos pripažintas už gerą. Li koje savo draugų, pas ku-! nuo savo valdžios ir palikęs gis labai geras. Vietą prie ku vaikščioti. Ant pietų atė riuk, kiek tu dabar turi me nį” tiek Amerikos pinigais,
kad išeitų 3 rub. Pačtoje pakosi peržiūrėtas 30 kp. at riuos jie važiuoja, o neturi savo parapijos dažiurėjimą stalo gavau drauge su vokie jo labai mažai. Moterįs viso tų?
j jaunam kunigui S. Remei- čių kun. M. P. Nothofer iš 3. Nesmagu ant laivo, kada — Man rodos, turiu vie- klauskie, o pasakys, kiek rei
sišaukimas, kurios tai kuo daug pinigų.
pos nariui 25 seimas pripa Tankiai lietuviai iš Ame- kai, atsisveikinęs su parapi- Lake Providence, La. Va daugelis serga. Stovi keturi nuoliką, alė tėvas pasakė, kia duotie, kad būtų 3 rub
žino pašelpą; pristačius do rikos, rašydami į Lietuvą, jonais, 15 birželio, draugų Iv žiuoja jis su savo sesere at tarnai su šluotomis ir valo. jog pamečiau vienerius me- liai. Indavęs pačtoje pini
kumentus likosi nutarta iš paduoda adresą kokio agen- dimas, sėdau ant garlaivio lankyti Holandijoje gyve tat yra gana švaru, bet ma- fus» pasilikdamas pirmoje gus, surašykie, kad ir ant at
mokėti 75.00 iš posmertinės. to, ypač laivakorčių parduo- “Rossia”, idant plaukt į Ine nančius savo tėvus. Tem tyti, kaip ligoniai skubina iš klesoje, tatai išpuola tik de- viro laiškelio, adresą to, ku
riam nori siųsti “Šaltinį” ir
Peržiūrėtos dekleracijos tojo. Tie tenai, nesuprasda- pojų. Išsirinkau šitą liniją, stant pakilo miglos ir taip mesti, ką įvalgė, įspūdis la- sunt.
tą laiškelį nusiųsk į “Šalti
85 kp. Aug. Salduko ir pa mi kas tai yra, tokį adresą nes ji man geriausiai patin- pasidarė tamsu, kad nieko bai nesmagus.
nį” augščiau pažymėtu adre
tikrinta, kad nariai: P. Nied paėmę, keliauja į Ameriką ka. Sėdi ant laivo Brookly- negalima buvo matyti. Lai- Vakarop pradėjo da la
ŠALTINIS”.
su. Tavo giminės džiaugsis
99
varas, P. Tubutienė, K. J. ir labai apsiriksta, nes ame- ne, o išsėdi jau Lietuvoje —ivas nuolatai baubė. Iš pra- biau supti. Ant vakarienės
“Šaltiniu” ir per ištisus me
"Šokus, K. Lukošius, J. Vara rikoniška immigracijos vai- visiškai nereikia trankvties džių tas manęs neapėjo, bet atėjo visiškai mažai. Pasi
naviče ir Z. Varanavičienė džia tokių adresų visiškai geležinkeliu per svetimas ša kada atsiguliau ir pradėjau linksminimo salėje mažai Brolau! ar tu myli liku- tus minavos tave už tokią
yra teisingai suspenduoti, nepripažįsta! Paduoda tan- lis. Oras buvo labai gražus inigdvtis, kiekvienas laivo dainuojančių ir skambinam sius Lietuvoje savo tėvelius, dovanėlę.
Gera būtų, Brolau, ir tau
nes kuopos sekretorius nėra kiai tokio agento vien pra- ir pirma diena tokia šilta, baubimas mane prižadinda čių. Nuobodu. Nėra ką veik- brolius, seseles? Kurgi neprisiimtęs už juos pinigus vardę, t. y. neišreikšdami; Laivas turėjo išplaukti 2 va- vo ir taip mane suerzino, ti. Skaityti nesinori. Jau 10 mylėsi! Tai nepasigailėk “Šaltinis” skaityti; juk mie
už TTT bei TV bertaini, nors kad tai agentas ir ve kas ta- landą popietų, bet, pagal ru kad galutinai, kada auštant valanda, tat einu gulti. La- jiems mažos dovanelės; Ge- la žinelės iš tėvynės Lietu
riausia dovanėlė bus tikrai vos, o niekur jų tiek nerasi,
p. Niedvarą rašo, kad jų kny da atsitinka: Paskutiniame sų paprotį, pasivėlino ir vos jau ir laivas baubęs paliovė, banakt!
Nedėlia, 19 birž. Miegojau geras, gražus, pigus, tinka- kaip “Šaltinyje”. Tiktai atgėlės pakvituotos p. A. Sal laike, laivu “Caronia” at- 3:30 m. išgirdome laivo bau- aš jau miegoti negalėjau.
doko už visus metus. Nutar plaukė Petras Bandemkas j bimą, ženklą, kad palvdėju- Kajutoje už kelionės drau labai gerai, nes labai supo. mas visiems laikraštis “Šal- siminkie, kad norint gaben
ta patarti kreipties prie A. ir Izidorius Živičius. Užlai- siems laikas jau laivą apleis gą turėjau Mr. Kenneth M. 7 vai. anksti muzika po ma- tinis”. Tiktai paklausyk: ti “Šaltinis” į Ameriką,
Salduko, kad ju pinigus imo kvti ant Ellis Tsland siuntė, ti, o mums kelionę pradėti, Shaw, kuris gyvena Kitėju no langu užgraiio “Kol sla- Šešti metai jau eina Seinuo- reikia siųsti į jo redakciją 4
ketu ar sugražintu iiems. telegrama pas savo giminę Atsisveikinau tada su palv- je, o dabar važiuoja į Lon ven”. Visi sukilo, bet ant se, Suv. gub., didžiausias ir rubliai.
Teingi peržinrėius bilas 40 Simanavičių. Adresas buvo dėjusiais mane draugais ir doną aplankyti savuosius. pusryčiu buvo mažai. Kapi- gražiausias lietuviškas laik- Vvrai, atsiminkite, kad nė
ra kito tokio laikraščio, kaip
tonns pasveikimo mane su raštis “Šaltinis”.
kp., posmertinės už a. n. J. agento, t«sgi nežinojo kur likau ant laivo vienas. Lai- Labai mandagus žmogus.
“Šaltinis” tikras lietuvio “Šftti/iis”.
Četvergas, 16 birž. Anksti Šventėmis. (Pagal rusišką
Vievarį ir a. a. M. Božienę Rimanavičius gyvena ir to- vas, da porą kartų užbau-

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

8
Redakcijos atsakymai.

V. Strygui, .Pittston, Pa.
Korespondencija ar atsišau
kimas nelabai suprantama.
Mintį galima butų išreikšti
trumpai, jei tik Tamsta pa
aiškintum, ko nori. Dabar
tik tiek tegalima numanyti,
jog Tamsta nori išleisti kažinkokias dainas ir tam tiks
lui šaukiesi visuomenės pagelbos. Tamsta galėtum ta
me reikale nueiti pas “Drau
go” redaktorių, kurs gyve
na juk ant vietos!
A. Saurusaičiui, Meištų
kaime, Suv. gub. Musų mies
te (Wilkes-Barre’iuose) nė
ra jokios dvasiškos semina
rijos. Amerikoje norint įsto
ti į filosofijos kursus, reikia
turėti pabaigtą kolegiją (5
ar 6 metų klasiškąjį moks
lą). Katalikiškų dvasiškų se
minarijų Suv. Valstijose yra
apie 80, bet ne visus aspi
rantus priima į visas semina
rijas.
Stasiui Klimaičiui ir ki
tiems, Montello, Mass. Jei
gu “Tėvynei” netiko, tai

“Draugui” dar daugiau. Pa
galios tai senas ir jau užmirš
tas dalykas.
J. Kmitui. “Oliverio Twis
to” pradžią gavome. Labai
ačiū. Pradėsime leisti per
laikraštį nuo Naujų Metų.

PAJIEŠKAU
savo švogerio Juozo Pilipaičio arba Magdės Lobikiutės,
Suvalkų gubernijos, Nau- ’
miesčio pav., Griškabūdžio
gmino, Miknaičių kaimo. Tu '
riu svarbų reikalą; jei kas
dažinosite apie juos ar jie
patįs tepraneša šiuo adresu:
Jonas Lobikis,
Box 22, Svvoyers, Pa.

Dykai! Geros Vertes Kny
ga. Dykai!
Smagu mums pranešti vi
suomenei, jog Severos Lie
tuviškas Kalendorius ir Va
dovas į Sveikatą 1911 me
tams jau gatavi išdalinimui.
Vieną jo egzempliorių, kiek
vienas gali gauti žednoje ap
tiekoje. Paskutinis Kalen
doriaus ir Vadovo į Sveika
tą išleidimas atsižymi įjo

„Draugo „Agentai.

7
/

miais ir naudingais straipsniais, kuriuos su nauda gali
skaityti farmerys, amatninkas, mainerys, dailyde taip
lygiai ir pačedlyva gaspa.Iine, - žodžiu kiekvienas žino
gus, nežiūrint jo užsiėmimo
nei luomo. W. F. Severot
firma nesigailėjo nei triūso,

Rev. J. Sutkaitis,
2112 Sarah st.,
Pittsburg, Pa.
A. Kasparavičius
27 E. 23 rd st.,
Bayomie, N. J.
Juozas Mališauckas,
Forest City, Pa.
T. Kizievič Box 167,
Minersville, Pa.
M. Karbauckas, 52 G. st..
So. Boston, Mass.
XI
J. Mikutaitis,
1438 Westem avė.,
Allegheny, Pa.
J. Bartoševiče,
4417 Marshfield avė.,
Chicago, III.
M. Urbanaviče, Box 33,
Thomas, W. V.
J. Antanaitis Box 22,
Svvoyers, Pa.
J. Versiaekas,
65 Davidson st.,
Lovvell, Mass.
Juozas Akevičius, P. O.
Silver Creek, Pa.
Vincas Staseviče,
349 Hamilton st.,
Grand Rapids, Mich.

FABIOLE,
i,

Kaina $1.00.
Imantiems daugiau kaip vieną eg
zempliorių, nuleidžiamas didelis nuo(imtis.
Gaunama pas:

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

Boston Store,

Moka 3-čių nuošimtį nuo sudėtų
Joja pinigų.

Banka atdara kasdien nuo 9 ry
to iki 3 popietu. subatomis nuo
9—12 vidurdienyje.
Galima susikalbėti lenkiškai.

Rusiškai - Amerikoniška

[P. F. Brennan’o]

LINIJA.

1109 N. Ceotire St., PottsvHle, Pa. g

Vienatinė be persėdimo linija
tarpe Amerikos ir Rosijos.

Geriausia mastiniu prekių [tavom] sankrova visam s
Schuylkill’o paviete. Pirmutine visam mieste sankrova,
kur išsyk pasako tikrą kaina.

|

IR ISDIRBYSTĖ

| Bažnytiniu D a i g t u

„R YZNYCIA”
PO GLOBA MYKOLO ARKANIOLO,

114 S. Chestnut St.,

Shenandoah, Pa

20c.
Žvakės margos vaškinės po 1 svarą 2, 3, 4, 0, 8, ir 14 svaras po
50c.
Žvakės vaškinės rankom margįtos po 2 svar., 4, 6 ir 8 svaras po
24c.
Pakeliais knatai vaškiniai (wax tapers) pakelis po
07c.
Dėl aštuonių dienų pakeliai po
28c.
Anglys už svarą
Aliejus (8 day) už gorčių
$1.10
ožė) dėl
dė: uždėjimo po 3 ir 4 svarus, už svarą
Žvakės vaškinės (Rožė)
00c.
Lietinės žvakės vaškinės po 10 svarų ir 18, svaras po
22c.
Žvakės Starinavos lietinės 10 sv. ir 18, už svarą
10e.
Žvakės 4 sv. ir 0 susuktos 4 sv. ir 1 sv.
10c.
Altoriaus žvakės (eztra) sv. po
37c.
Geltono vaško 1 sv. ir 0, svaras po
30c.
Kodylas prancūziškas po
55c.
Kodylas ‘ ‘ f rancincense ’’ po
50c.
Teipgi siuva puikius bažnytinius rūbus, taiso senus. Parduoda kieli•jį: kus, cimborijas, monstrancijas.
Galima gauti lietuviškų maldaknygių, kvietkų, draugijoms ženklelių,
vėliavas, Sarfas Ir t. t.
KUN. L. LEVICKAS,
prezidentas.

LAIVU IŠPLAUKIMAS;

Ii Liepojans:

Laivai;
Roaija
Kurak
Birma

Pardavinėjame tik geras prekes.

Gruodžio 3, 1910
Gruodžio 17, 1910,
Sausio 3, 1910

Ii New Yorko:
Gruodžio 24, 1910
Sausio 7, 1910
Sausio 21, 1910

LAIVAKORČIŲ KAINA:

ti$3ti
SS
SS
38
B5
53
SS

Pritaikome pas save daug prekių kiekviename skyriuje:
ln Reterdam,
In Liepoju;
Muslinu, paklodžių, pagalvėms ipilu ir užvelkalu, vil
III kleaa
*31,00
*38.00
III klega pagerinta *33.00
*40.00
noniu užklodžiu, puku kaldru, saliu ir t. t.
Antra klega
*43.00
*60.00
Pirma klega
*60.00
*6.00
Didžiausia visoje apygardoje Audeklų sankrova.
tiį
Ii Liepojaug in New York,:
Drabužių viršutinių ir apatinių, — vyriškiams, moterišTrečia klega *43.50 ir *4.00 Amer. takau.
komsioms ir vaikams, visokių rūšių, kokių tik norite, —
Antra klega
.
.
.
.
*67.50
.
.
. *62.50
33 Pirma klega .
bet ne niekų. Kelnių, marškinių, pirštinių, parasonų.
Su artesnėmis žiniomi kreipki
Naminių nesitraukiančių flanelių — anglekasiams ir fabtės
prie vyriausiu tos linijes at
brikų darbininkams, — mųstais ar gatavai pasiūtų
stovu:
marškinių ir kelnių.

A. E. JOHNSON & CO..

JUODŲ IR VARSOTŲ ŠILKŲ.

ftttitititititititititMMtititititititititi#

27 Broadway, NEW YORK, N. Y.

Severos vaistai baigia 29 metus savo naudingumo-

ATSITIKIMAS...

Jonas S. Lopatto

gali žmogų patikti kiekviename laike ir gali būti priežasčia daugelio kentėjimų Tečiaus kenksmingumo pavo
jus susimažina, jeigu laikai namuose

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

47-48-49 Bennett Building,
Wilkes-Bare, Pa.

SWALM HARDWARE CO.,
įvairiausi geležiniai daiktai, te
palai, stiklas, dūdos, plasteris,
įrankiai, sportiniai ir naminiai
daiktai.

'InSlCPOS MlKiilS
THE Ftun OVSIOt

Tas linimentas vertas užsitikėjimo, ba išlaikė laiko ban
dymą, galima jį vartoti pasekmingai visokiuose priepoliuose, nuo:
Visokių skaudėjimų,
Užgavimų ir susidaužymų,
Štyvumo ir traukymo raumenų,
Uždegimo ir aptinimo,
Neuralgijos ir reumatizmo.
Knygutė: “Kaip prašalinti skaudėjimą ir gydyti reuma
tizmą” duodasi su kiekviena bonka.
Kaina 50c.

DYKAI
25c. vertes pypke su kiekviena
užkandžio dėžutė.

Parsiduoda žednoje tabako krautuvėje.
The American Tobacco Co.

50,000
KNYGŲ

Geriausias Lietuvys

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

-NAUJA KNYGA-

Reikalauk Severos Kalendoriaus ir Vadovas į Sveikatą 1911 metams.

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

Yra tai naudinga knyga kiekvienam.

Kaina $1.00.

Stripped Tocacco

Juozas Szukis,

Severos vaistus galima gauti pas aptiekorius ir visokius vaistų pardavinėtojus

Kaštuoja $2.15 persiuntimui.

Jeigu jieškai palen
gvinimo

Adresas:

REV. S. PAUTIENIUS,
Mahainioy City, Pa.

"sunkiam kosulyje,
užkimime
gerklės uždegime
plaučių negalėjimuose
tai imk
Severos

SIPIPfO) TOBACCO

21 North Main St, Pottsville, Pa.

Aliejų šv. Gothardo

Severos Kartybę Pilvui.

Vysai Dykai Del Viru
Ta knyga yra stebuklinga ir siustą yra tyk dėl vyru.
Knyp a ta prastais, suprastais žodžiais pasaka kaip gal
atgauti vyriškumą, isigyditi nuo uznuodijima krauja
arbasypili,nubiegima sieklos, patrotitu stypribe, pučkus
ir kitus išmietimus,
negromulavima,
patrotitu
stypribe, pylva, kiapenu, inkstu ir pūsles ligas, rumati’.ma, gonorrhoea arba triperi, naujai įgautas lygas,
strictura irvysasvyru lygas, gal būti išgidomas sava
namuse privatiškai, slapta ir labai pygjai.
Ta, dykai igauta knyga, pasakis jums kodėl jus
kentat ir kaip galėt galutinaj isigyditi. Knyga ta yra
krautuvė žinios, katrus ture žinoti kožnas vedes arba
nevedes vvras. Ta knyga yra parašita par Daktara,
katras atsydave ilgo lajka tyrinejmu tu, specijalisku
lygu. Te.n'kit, jog ta knyga yra siustą vysai dykai,
užmnkam už pačto, ing užpečetita konverta. Nesiusk
nekokiu piningu, tyk parašik sava varda, ir adresa ant
žeminus paduotu kuponn, katrų siusk mums šendena.
DYKAJ GAUTOS KNYGAS KUPONAS.

A

J. F. GiOis,
Pas ji galima gauti visokiu
torielku, bliūdu, stiklu, puo1 i du, liampu ir visokiu virtu- $
vei reikalingu daiktu. Yra iš
; i ko pasirinkti. Ateikite pero sitikrinti.
iI

Plaučiams.

Kaina 25c. ir 50e.

Daktaro patarymai dykai.

; J 102—104 8. MAIN 8T.,

Adresas;......... ..................................... ............. Pt-I’as...................................................................

-LIETUVIŠKA AGENTŪRA

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

VINCAS TAMULEVICZE,

WILKESBARRE, PA j

UniOim Ticket

REKOMENDUOJAME MUSŲ NAUJĄ AUKSINĮ 23
AKMENŲ OELŽKELIO LAIKRODĖLĮ.
Auksiniai, paauksiroti ir kitokį su 23
akmenimis, parduosime 10,000 vadina
mų “Accuratus" laikrodėlių tiktai už
$5.75 žėdną. TVe gražus laikrodėliai
puikiai išrėžyti, dubeltavi lukštai, ge
rai laiką rodanti, labiausiai keliauninką
naudojami, knrie turi daboti laiką, mo
teriški ir vyriiki, gvarantuotl ant 20
metų. Tikrai gražus laikrodėliai, ne
gėda bus "nei draugams tokį parodyti.
Jeigu u«ti turėti jperą dziegorėlj, tai
štai masų pasiūlymas: Męs aasiųsime
šitą laikrodėlį kiekvienam C. O. D. nž
$5.75 ir eksprese kaštus dėl peržiūrė
jimo. Jei nepatitfs, nemokėsite nei cen
to. Męs rlakaejame visk**.
Auksinis
grandinėms duodasi dykai su laikrodžių. JUŪresas:

I»SSS»SSSSSSSSS»SMS»»>»»^

CEOAR RAPIDS

AGENTAS,

137 Hazle St.,

Wilkes-Barre, Pa.

IOWA

THE FERNERY.

Adolf Blau,

KAS REIKALAUJA
Agency,
austinių (krajavų) škaplierių Panos Sv.
203 Lackawanna Avė,
Scranton, Pa. ir Sv. Traicės, gali gaut! pas mus
—
.
.
.
,
.
.
,. dau... visada.
Mes
išdirbame ant
ir reikalaujanTaip gi turime savo krautuvėje
tiem8
^nžiam
pažiuroJB.
gybę visokių maldaknygių ir svietišku
knygų visokioso kalbose.
' į Mrs. A- Smailienė, 2737 E. Pacific St.,
TELEFONAI: Naujas 303 — Bell 002. 1
PMIadelphia, Pa.

PASAKOS APIE UŽSLĖPTUS TURTUS YRA VIEN PA
SAKOS, O TEISYBE YRA FAKTAS, KAD PAS
MANE PERKANT DRABUŽIUS GALIMA
DAUO SUGĖDYTI.

tjK

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

Ka

Mrs. J. HERBERT,

NAMINĖ MOKYKLA.
GRAMATIKA angliškos kalbos mokintis be mokintojo (apdaryta) $1.00.
VAIKŲ DRAUGAS arba kaip mokintis skaityt ir rašyt be mokintojo 15c.
NAUJAS BUDAS mokintis rašyti be mokintojo 10c.
ARITMETIKA mokinimnisi rokundų su paveikslais (apdaryta) 35c.
P. MIK0LAINI8,
BOX 02 NEW YORK CITY.

SAVININKĖ.

Siutai Kaled o m s.

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

Žemiaus paduodu speciališkai kainas ant šventadie
niu siutu.
SIUTAI.
153 geriausiu kriaučių pasiūti siutai, rudi ir pilki,
naujausios mados; kitur negausi už mažiau, Kaip už $20.
Pas mane $15.00.

tEmikyte lietuviai.
Kelionė per jūres. Tūkstančiai
tūkstančiu mūsų tautiečiu ke
liauja in prigimtą sali ir iš tenai
atgal in Ameriką, o visi labiau
siai užganėdinti, kurie perka lai
vakortes pas:

Merchants National
Bank,

Joną Nemeth’a

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.

OVERKOČIAL
IŠ nelygios materijos, jKaip tiK tinKamos Kalėdų
orui. Visur Koinuoja nemažiau $20.00.
Pas mane $15.00. .

LOUIS ROSENTHAL,
ANT KIRBY’S KRAUTUVES,
South Main SL,
Wilkes-Barre, Pa.

EXCELSIOR WATCH 00., DĖBT. '905, CHHJAOO, ILK

3 N. MAIN 8TR.,
WILKE8-BARRE, PA.
O kodėlt Nes turi gerą prižiūrėjimą,
parankią kelionę, kad tartum kaip ir
pačios kompanijos būtų pirkę laiva
kortes. Siuntimas pinigų greičiausias ir
pigiausias pasaulyj.

GERIAUSAS PINIGAMS PASIDĖJIMAS,
TAI ŠTAI ŠITAME BANKE:

POTTSVILLE,

•I

l\

k

A» .

DR. JOS. L1STER
C0.. L 905 22 Fiftli t u Orinio:
C'Antinas Tnmi-t : i i<ral T amision prižadirjma, aS norieėjan
jogTamistaprisiu.tamei man vysai cykai vėrių jusu knyga dėl vyru.

Vardas............................................................................................... "...

Balsamą

W. F. Severą Co.

454

_(KKX

Vaktuok kad pypkė butų su ženklu “KING KOAL’’.
Parsiduoda žėdnoje tabokos krautuvėje.

SEVEROS

atgaivinti apetitą,
pataisyti virinimą,
apveikti jiegų nykimą,
paraginti nusilpusį pilvą,
tai gauk

454

Office New Telephone 37.
Residence 1100.
Lietuviu Advokatas,

Union ticket Agency.
Seniausia Lietuviška Banka Scrantone
ir Visoje Aplinkinėje.
i Agentūra Laivakorčių ant Geriausių
Linijų.
Siunčia pinigus kas dien in visas da- ! i
lis svieto; taip-gi perka ir išmaino vi- i
sokius pinigus. Išdirba visokius doku
mentus Amerikos ir Lietuvos teismuose.
Ofisas atidarytas kas dien nuo 8-tos ■ |
iš ryto iki 9-tos vai. vak.
Nedėlioję: nuo lOtos iš ryto iki 5-tai
valandai vakare.

PIRMUTINE KRAUTUVE

BANK,

M*######

Jeigu tik reikalauji

garsi kardinolo Wisemano apysaka,
Vertė VYTAUTAS.

nei pinigų, bytik išleisti nau
IViil?es-Barre
dingą knygą.
Deposit & Savings
Reikalauk pas aptiekorių
arba vaistų pardavėja, kad
duotų Tau kalendorių. Jis
71 PUBLIO 8QUARE,
yra už dyką. Jeigu nėra arti
WILKE8-BARRE, PA.
aptiekos, tai rašyk pas:
Kapitolas
- $ 150.000
w. F. Severą Co., Cedar Ra Perviršis
- $375.000
pįds, Iowa.

I

PA.

