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šių audrų sukelia žmogaus katalikų are i vyskupas Po- jos leidimo. Kas pamestų klesės mokyklos ar bažny kos. Tos knygos išspauzdini Šilgaliai (Naum. pav.). Ne
sieloje, jog jų, kartais, blaš piel’is. Vysk. Buškevičius savo ginklų, privalei per tris čios, neg žydui ataduota, o mas šiek tiek susivėluosiąs seniai pas vienų ūkininkų,
ko, kaip vilnįs tų valtį ant suteikė jau ir paskutinuo- dienas pranešti apie tai vie- pačto vežiojimų paimti sa- gal dėl7 kai-kurių kliūčių, eurio vaikas sirgo, atsilanGalilėjos jūrių. Tokioje va sius sakramentus. Tečiau inei valdžiai. Už peržengi vosna rankosna. Tada gal ne kaip antai, trukumo spaus cė nepažįstamas žmogus ii*
Anuomet Jėzui žengiant landoje žmogus vargiai^ ži gydytojai dar nenustoja vil mų to priverstino guberna bebūtų taip dažnų pačto žu tuvėje raidžių, pažymėtų^ sakėsi, kad esųs gydytojas.
toriaus įsakymo kaltieji bus vimų. Kiti valstiečiai tokių įvairiais kalbotyros ženk Jo mat jau butą apsiklaustaivėn, sekė Jį mokintiniai no, kų jis veikia, šneka, ar ties, kad pagysiųs.
;a artimuose žmonėse ir, ka
raudžiami be teismo 500 rb seniūnų ir rinktinių pasiel lais.
mano; smarkus
žodžiai
o.
t•
Rusija.
Dėlei
šv.
Tėvo
raš
piginęs
pabaudos arba gimu labai pasipiktinę. O Draugija turinti Jokubi- da jam parodė ligonį, tai li
Ir šit pasikėlė didis suju- sprųsta, be tvarkas iš jo lū
to
“
Ne
temere
”
.
Vidaus
rei
trims mėnesiais kalėjimo. kas gi čia kaltas? Reikia nėje “lietuviškuosius na gų iškarto įspėjo. Paėmęs
ias ant jūros taip, jog pų, o ranka lengvai gal pa
rinkti visados gudresni, ge mus”, kurie užsimoka patįs 3 rub, jis sveikas sau ir iskeĮlnįs dengė, o Jis miegojo. stverti ginklų ir užduoti kalų ininisteris per svetimų
jų
tikėjimų
departamentų
iš
Vilnius. Kariumenės vy resni, blaivesni, apsukresni
Įlr priėjo prie Jo mokinti- smūgį. Tečiaus kiekvienas,
iš ineiuamųjų pinigų ir iš iavo. Tėvas susigriebė, bet
siuntinėjo
visų^Rusijos
kata
resnybė sutarusi sujungti ir išmaningesni atstovai, ta
Jo, ir pažadino Jį, kal- kurio didžiąją yda yra rūs
lietuvių audimų pardavimo. pervėlai.»
likų
vyskupijų
valdytojams
Panemunio šašiejus su Vil da tarps ir šalies gerovė. Tie
Įdami: Viešpatie gelbėk tybė ir kuris karčiu patyri
Šiais metais dr-ja yra gavu Pašvitinys. (Šiaul. pav.).
aplinkraštį,
kuriuo
ginama
nių ir darysianti sujungia sų pasakius, buvusiu kartų
imis/ * žunaine. Ir tarė mu išmoko bijoties jos pra
si kai-kokių dovanų, įtai an
ims Jėzus: “Kodėl esat,e gaištingos jiegos, tenenuąį- katalikų kunigams taikinti mųj į šašiejų per Jeznų, Stak tadais išrinktu du sumanin tai, dvejas stakles ir iškase Gruodžio 3 dienų nutarta įiiiųs, mažatikiai?” Tuo- mina. Pažįstant savo būdųį to popiežiaus rašto įsaky liškes, Augštadvarį, Naujuo gu perlojiečiu: Lukšys ir nas iš Bendiglaukių molio kurti čia’ krasos skyrius.
ft Atsikėlęs paliepė vė- reik saugoties progų, prie mus, kurie yra priešingi sius Trakus per Lentvaravų Ciunis, bet Lukšys už savo kalno: žalvariniai sagčiai, Miestelėnai—žydai davė bu
ts ir jūrai, ir pasidarė ty-> kurių rūstybė kaip audra valstybės įstatams, kaip ant Vilniaus. Šašiejus einųs blaivumų ir išmintingumų geležiniai ragotinės ga tų, šviesų ir kuru. Bet kada
pakįla. Reik atsiminti, kad pvz. nepripažinimas teisėtu iš Kauno per Garlevų, Prie nekaip negalėjęs sutikti su lai ir senovės pinigai, valstiečiams reikėjo pridėti
tdelė.
i
|) žmonės stebėjos, Šaky musų viduje yra Viešpats ir mo mišriems vinčams (kata nus, Birštonu, jau sujung girtuoklių nuomonėmis, tai paeinu, anot prof. Berzenber pusantro šimto, tai buvo tik
ra nelaimė ir net du - sykiu
nai: Koksai yra Tas, jog kad mums audrųi pakilus likų su stačiatikiais). Teisi- tas su Panemunio šašieju pa nenorėdamas su jais urkio- gio, iš trečiojo metašimčio
reikėjo šaukti sueiga, pakol
ties '(sėbrauti), atsisakęs Kristui gimus.
Jam paklusnus ir vėjai reik Jojo pagelbos jieškoti. nimos raštu “Ne temere” lei Šilėnus, netoli Jęzno.
įkalbėjo prisidėti. Ypač ne
Valandoje bandymo, moky jokiu būdu nebūsiu priima Kriukai (Šiaulių pav.). nuo vietos.
lūra ?
Piniginis dr-jos stovis norėjo saugeliškiečiai^’Mat
tiniai, atėję, prikėlė Jėzų mi, sakoma tame aplinkraš Neperseniai Butkunų, so
Debeikiai, Ukm. ap. De toks: grynais pinigais dr-ja jiems netoli Joniškio krasa,
Ar žinote, kų mums patiems tyje.
džiuje' pasikorė jauna mer beikiai pradėjo vykinti nu turi 4,"876 markas, Jokubi- tai ne tik patįs atsisakė'pri
ištyrimo laiku reik veikti?
gina Bringmonytė. Jinai bu
‘NEUŽMUŠK”.
Męs privalome kiekvienoje Kabeliai (Trakų ap.). Ne vusi įsimylėjusi į vienų mo tarimus pirmojo visuotino nėj namai verti 5,000 markų sidėti, bet dar kitus atkalbi
užilgo čia žadama statyti
ir ant tiek apdrausti, ugnies nėjo.
atvirtojo Sekmadienio, valandoje, kiekvienoje pro bažnyčia. Gaila tik, Aad ta kytojų, kurs išpradžios buk jo susirinkimo Blaivybės
draugijoje,
Išriju Karalių,' Evan^eli- goje laikyti savo širdis arti me dalyke jau sukub^bar buvęs prižadėjęs jų vesti, skyriaus: arbatinė jau atida draudžiamoje
pagaliaus yra už 2.500 mar Pernarava (Kauno pav.).
ryta.
Džiaugiasi
moterėlės,
prie
Jėzaus,
kol
netapsime
rašo didelę audrų ant
iriai.
x bet paskui nebenorė;
kų audimų, rakandų ir t.t. Mažas tad yra miestelis: baž
kad
bent
vaikų
nebereiks
iš
viena
su
Juomi
taip,
kad
ro
kuomet mūsų Viešnyčia, pradinė mokykla ir
išpažinties
vesti
karčemon,
Išėjo
iš
proto
mg
dytų^i,
jog
jaučiame,
kada
.^ąįmfi^is
ANa_umies.
ap.).
Po
apyskaitos
buvo
valdv
•ga valtyje. Išsigandvi kraųtuvėlų Pažimėtina,
d iTrięfufiJr kurnu 'susitikusi bosi riiifcYmaT. trinkta visi
)kvtiniai prieina prie Jis jaučia ir miegame, kada Ilgai vargo mūsų parapija Edvardas KTisčirirf
jog gyventojai — vien lietu
lis, kelia Jį iš miegų ir Jis miega; padėti Jame vil Bet dabar, ačiui Dievui, ga tu atgal baigęs “Saulės” galės Šilumoje pasikalbėti. tie patįs žmonės, kurie ir bu viai. Musų miestelyje nėra
Įa: “Viešpatie, gelbėk tį, taip audroje, kaip giedro vome labai gerų ir darbštų kursus Kaune. Pastaruoju Vaikai, kurie eina čia mo vę, tik iždininkui rektoriui smuklių, bei monopolio, bet
žųstame: “Įsidėmėk* je; neprisileisti sau jokios klebonų, kun. Jonų Katilių. laiku jis buvo “Saulės” mo kyklon. trečiadieniais, penk Lenkaičiui atsisakius išrink reikalui ištikus vienas lietu
laties atsakymų: “ko- baimės Jam esant arti. > Ta Labai dėl jo džiaugiamės ir kyklos mokytoju Klovai tadieniais ir šeštadieniais ta, liaujas — mokytojas vis sušelpia pageidaujan
Įjotės, mažatikiai? Ta- palaimintoji, vienybė, gal į- Dievui dėkojame, melždami niuose. Jo gimtinis sodžius gauna piętums po 2 kap. sil Frentcel’is.
čius. Jau metas butų susi
kėms,
bet
dažniausiai
išleizSkakai,
Kriukų
par.
Dabar
vykti
tik
po
ilgąi
su
saviiųi
savo
klebonui
tvirtos
svei

rikėlęs sudraudė vėjus
Buvo dar prof. Knaakės prasti ir nustoti platinus gir
davo
papierosams,
ar
cuk

jį
gydo
Joniškio
daktaras
karei.
Jieškokime
jos,
steng
katos
darbuoties
įpūsų
ga

rias ir stojos didis nuty
tuoklystę. Kaip girdėtis, vie
Vaineikis. Gaila jauno vai rainėms. z Dabar gi, džiau paskaita apie ciesorių susi nas iš čionykščių žmonelių
kimėsi jų įgyti, melskime na apleistoje parapijoje..
jnas.
kino ir podraug lietuvio mo giasi motinos, vaikai geria tikimų Tilžėje birželio 25 ir norįs įsteigti alinę, t. y. dar
Jėzaus, kad suvienytų mus
Panašus atsitikimas nere
26 d. 1807 m. Pųbaigoje gim
kytojo. Greičiausia jis bus arbatų.
su Savimi romvbės ir meilės
labiau suteršti musų miesteti atsikartoja krikščionies
auka persidirbimo, nes per Debeikių blaivybėje dau nazijos mokytojas p. Zelceryšiu, kad pagalios jokia au
rvenime. Laiks nuo laiko,
lįi
du metu jis užbaigė 3 kur giausiai darbuojasi jauni ris aiškino apie suakmenė
Iš
Lietuvos.
dra ar pagunda neatskirtų
tai mūšų pačių sielose, ar
jusius daiktus, kuriuos pirm
sus!’
;
mus nuo To, Kuris pasakė:
mas;
iš
senesnių
tik
keletas.
"Mažeikiai
(Šiaulių p.).
į priežasties gyvenimo iipkelių
metų
miręs
Lietuvos
“Mokykitės nuo Manęs, jo
'“Vienybė”. Štai jisai Kalėdoms ruošia
Rodos treji metai atgal ma
įkybių, kurios mus palyti,
mylėtojas
Jurgis
Banaitis
gei esu romus ir nužemintos Jonava. Skarulių miesčio
teatrų. Rūpestingai rolių
žeikiečiai per sueigų užrašė
Įakįla mumyse didi audra ir
radęs
prie
Nemuno
ir
drau
širdies, o apturėsite romy- nis Zakarzevskis ėjo girtas
Varėna, Vilu. gub. Trakų mokinasi, ruošia savo liau
į nutarimų knygų prašyda
lęs išgųstame.
gijai
dovanojęs
:
vadinamo

bę.savo sieloms”.
S. per geležinį tiltų 6 gruodžio, apsk. Lapkričių 16 d. vals dies namų, nes pirmų dienų
mi, kad jiems butų leista be
Tečiaus audra, į kurių
sios
Laumės
pupos,
Rupu
čiaus
raštinėje
buvo
persam
Kalėdų bus jų pašventimas,
turgų nusipirkti girios dali
krito, papuolė ant vidurinio
iandien atkreipiame savo
žės vainikai ir visokie su
dymas
pačto.
Sušaukta
10
antrų
gi
dienų'
bus
vaidini

mis iš čia pat esančios val
kesono (stulpo) ir ištiško.,
tidų, yra tai rūstybė; ji
akmenėję gyvuliukai: jie,
seniūnų
(Storastų),
40
rink

mas
Vydūno
“
Tėviškės
”
,
džios girios. Bet ligšiol apie
lip kartais apima žmogų, Bažnytines žnios. (l vandenį neįkrito, ant ke tinių, viršaitis ir kiti. Lig “Betliejaus Stonelės” ir anot kalbėtojo, pirm tūks
tai
nieko nebuvo girdėti. Da
sono prisiturėjo lavonas).
)g jis rūstybės audroje užtančių
metų
iš
kitų
šalių
šiol valdė pačtų žydas Šliom “Knarkia, paliepus”, dėkle
bar, gruodžio 11d. per suei
Ka savo artimų,
sriovėmis
į
mūsų
kraštų
bu

Peterburgas.
Koplyčios Naujas Kauno guberna kis. Dabar pasišovęs kitas macijos, - dainos ir šokiai. vo a/tnešti, nes mūsų žemės gų vėl įrašė į nutarimų, pra
penktųjį Dievo prisaky
toriaus priverstinai užlai žydelis. Šiam norėjus paim Dainas ves Debeikių vargo
šydami girios mažomis dali
sluogsniuose
tolfių
gyvulių
“Neužmušk”, taip Ka- statymas. Kunigui Karevi kytinas įsakymas.
Gruo-» ti pačto vežiojimų 100 r. pi nininkas p. Jonas Daugulis.
mis ūkininkų reikalams. Pa
nebuvę.
izmas paaiškina: “Penk- čiui vadovaujant, išrinktas džio 4 d. tapo apgarsintas giau, gudrus Šliomkis atsi
žiūrėsim, ar dabar perskai
K
statymui naujos
b prisakymas draudžia: komitetas
Tuo
susirinkimas
ir
pasi
Lietuvių
literatiškoji
drau
naujas
priverstinai
užsakęs: tada rinktiniai. vy
tys kas nors tų musų prašy
|a valia užmušti žmogų, katalikų koplyčios Peter laikytinas įsakynuis vi rai, apsvarstę gerai (gal pa gija Tilžėje. Gruodžio 16 d. baigė.
mų, ar vėl bus, kaip su anuo.
ies, rūstyties, neapįcęs- burgo priemiestyje už Mas siems Kauno gub. gyvento stai gušiom galvom?!) visAs (p. kai) Tilžėje buvo meti
“
Viltis
”
»rsyti ir blogų pavyzdį kvos vartų. Tam tikslui bus jams. Tas įsakymas drau aplinkybes, sutiko palikti nis susirinkimas tilžiškės
Dusėtai (Zarasų pav.).
Męs, kurie su pasi- renkamos aukos.
literatiškosios
Bartninkai (Vilk. pav.) Dusetų miestelyj, Liepos 4
džia laikyti pas save ir ne- vežiojimų pačto ir tolinus Lietuvių
’ėjimu
nusikratome
Pirmininkas 1905 metais čia buvo suku! dienų ištiko gaisras. Su
šioties ginklus be tam tikro tam pačiam Šliomkiui, pri Draugijos.
atėmimo gyvasties ko- Maskolija. Dėlei tercijo- leidimo.
Kas nori laikyti dėdami dar jam 300 rublių prof. Kuršaitis pranešė me tas monopolis. Laikui bė degė apie 100 namų (300
nors žmogui* kad ir di- rių draugijų. Svetimųjų ti pas save kokį ginklų, priva metams. Tokiuo būdu gud tinę apyskaitų, iš kurios po gant pradėjo kalbėti, buk trobų). Žydai jau susistatė,
musų priešui, pri kėjimų departamentas iš lo gauti iš gubernatoriaus rus ir apsukrus žydelis, vie sirodė, kad draugija turinti matę patį pardavinėtojų dau kiti statosi puikiausias mu
Isiam
įe atsiminti, jogei rita-: siuntinėjo visiems vysku tam tikrų biliotų, panašų toje paimti valdymų pačto 209 narius, tarp kurių
5 žant monopolį, ir kad jis da rinės ir medines trobas. Iš
į r neapykanta ne kartų pams ir vyskupijų valdyto pasporto knygelę, prie ku 100 rublių pigiau, uždirbo garbės narius ir 8 “rašam bartiniu laiku, nors vai s visur jiems žydai siunčia piį>at atvedė į žmogžudys joms aplinkraštį, kur pra rio prisegama jo savininko taip greitai 3001 rublių dau čius” narius. Narių skaičius čiaus nutarimu šventadie nigiskas aukas. Lietuviai-gi
pk Dievo malonei ačiū, neša, kad vidaus reikalų mi fotografija. Toksai biliotas giau; vis tai per amonių tam truputį šiais metais pamažė niais ir uždrausta pardavi ūkininkai padegėliai neturi
Į mus sulaikė nuo taip nisterija sužinojusi, jog vie neduoda teisės pirkti gink sumų. Kada gi mūsų žmo jęs, ale pirmininkas prižade nėti, pardavinėjųfc degtinę iš ko trobų statytis — pašal
nas Rymo-katalikų vysku
is nupuolimo.
pijos viršininkas paskelbę^ lui; kas nori nusipirkti sau nės susipras ir kada jiems jo pasirūpinti vėl jįjį padau Vienas iš tokių geradarių, pos nuo savųjų mažai kų
PraneiškuR Salezietis, įsakymų delei tvarkymo ir ginklų, privalo gauti iš gu pasiseks kokiame reikale ginti. Literatims dr-jos ve* 8. Gajauckas, pranešė apie gaunu. Nors gaisrapinigius
šventė susieina su vedimo parapijinių tercijo- bernatoriaųs atskirų tam taip gudriai ir sumaningai kimas toks: netrukus žada tai valdžiai. Pardavinėtojas ir apturėjo, bet statymui
kkmadieniu, buvęs ma rių būrelių vyskupijoje; to tikrų paliudijimų, kurs tar veikti^ Bepigu, kad toks pa ma išleisti 30-toji sųsaga jos pakliuvo į teismų. Bet ka trobų yra per mažai, nes miš
šio ir romiausio sviete kia įsakymas esųs neteisė nauja tik vieniems metams geidaujamas laikas prisiar “pranešimų”. Bus čia pa dangi per tyrinėjimus ir teis ke rųedžiai ir senos trobos
|> bet-gi jisai prisipa tas, kadangi tie būreliai, Ginklus pardavinėti tega tintų kuogreičiausiai. Tada, baiga Kappelerio rašto me niekas to skundimo ne žymiai pabrango. Lietuviai
[ogi i sunkiausių karę kaip tikybinės draugijos, te lės tik tos krautuvės, ku be abejo, paliktų nevieno “Kaip senieji lietuvnikai gy patvirtino, tai teismas par padegėliai labai Nusiminę.
ręsti priešai įnirtimo galinčios būti leidžiamos rios turės tam tikrų guberna šimtinė jų pačių kišenėje. veno”, aprašymas Nemuno davinėtojų išteisino. S. Ga Yra susitveręs komitetas pa
degėliams aukas rinkti, b(A
( ir, kad kartuis, jam
vien valstybės įstatymų ke toriaus leidimų, ir tik tiems, Man matosi, geriau būtų pa ir kai-kurios smulkmenos. jauekas, kaipo šmeižikas
|ųvo “imti savo širdį liu.
kurie parodys paliudijimų ir daryĮa, jeigu tie 300 rub. Be to, išeis netrukus skv- gruodžio 6 dienų apskričio aukotojų visiškai mažai. Ne
lankom”, anot jo išsi
biliotų, iš gubernatoriaus būtų paskirta padirbimui rium Leipcigo d-ro Doričo. I teismo liko nuteistas 2 raė seniai komitetas išdalijo
K kad jų suvaldžius
susirgo. gautus. Draudžiama laikyti naujo per Merkio upę tilto bulgaro, aurašytos Prūsų į nariams kalėjimo ir užmo deirėliams po 2 rub. 67 k
▲rdvyslrapM
įybė, tttikro, tai
■tudrgo Varšuvos pas save parakas be noffci- ir pastatynjui Perloįftje dvi- Lietuvoje tarmiškai ptta- kėti viaaa išlaid^L
..
'a*,
ii
c
' •*. .. I

Ketvirtoji Nedelia po
Trijų Karalių.

I

DRAUGAI)

Maskvičių gatvės ukinin-1 riškio valsčiaus ūkininkai lig vietinių augštųjų, vidų- mano vaikai eis tarnauti 1” Kada Odesos “Rūta” bu-1 čiaus ją galima pavadinti Tai mat kur lietuvio'
kai po gaisrui išsiskirstė į per vieną sueigą užsimanė rinių ir žemesniųjų mokyk- Mat, kad ir badą kęst, bile vo steigiama, norinčių ir ga- lietuviška, nes joje lietuvių nutuko kruvini centai!
vienasėdijas ir ateinančią va iškelti iš Balbieriškio, nuo lų (sąlygos priėmimo, mo- Anglijoj. Yra lietuvių ir ge- linčių dirbti inteligentų ir kapitolai sudėti, lietuviai di eina. Kai kurie “drau j
sarą statys trobas savo vien- seniai čia įsivyravusį, rasti- kesnis, teisės ir t.t.), viso- rai pasiturinčių, bet yra dau mokslaeivių buvo vos keli rektoriai ir įsteigimo garbė sako, buk kruvinus centus
nugrebia bažnyčios ir kuni
sėdijose. Kai-kurie pasista- įlinką — p. Kersnicką ir jo kius reikalingus patarimus giaus vargstančių. Daugu- žmonės. Nežiūrint to, ačiū lietuviams priklauso
tė sodybose žiemai menkas, pagelbininką — p. Marčių- atvažiuojantiems mokslaei- mas neturinčių kuo pragy- pritarimui
susipratusios
Musų miestelyje yra smar gai — bet bažnyčioms ir ku
trobeles ir tenai kenčia šaltį kaitį (jei neklystu). Pirmu- viams (sulig būsto, pietų, venti lietuvių eina pas rusų Odesos lietuvių visuomenės, kių lietuvių vertelgų, suma nigams męs neduodame nei
ir nemalonų orą. Visi suny- tinį užtat, kad kuone visi jo lekcijų, praktiškumo ir t.t.), konaulį pašalpos prašyti, tas sunkus darbas pasise kė nių politikų, turime savo ad dešimtos dalies to, ką palie
kę, išbalę nuo nepakeliamos nemėgo, o antrąjį — kad by — vienu žodžiu, visas žinias, Bet tas prašymas lieka tuš- įkūnyti. “Rūta” gyvuoja vokatą S. Paukštį, pernai kame smuklėse ir išleidžia
vargų naštos. Žemiečių vir- linėjąsis su valstiečiais.
paliečiančias lietuvių moks- čias. Daug darbams kenkia jau 4 metai. Į tą laiką daug baigusį Philadelphijos ,uni me gėrimams. Taigi broliai
šininkas Maskvičių padePer sueigą taip buvę ir Įaeiviją ir kultūrišką gvve-iršiųmetųnaujoparlamen- prisiėjo pasidarbuoti ir pri- versitetą; yra daug dorų ir darbininkai katalikai! Tver
gėlius ūkininkus už statymą nutarta. Žinoma, toksai nu- bimą Peterburge. Nėra ko to rinkimas. Keistas daly- vargti dar labiau sumažėju- dievobaimingų
žmonelių, rime visur blaivybės drau
sodybose trobų be policijos tarimas ne labai pamėgo ir kalbėti apie naudą ir rei- kas, kad Londone, tokiam šiam lietuvių inteligentų bu- Vis tai musų gražiosios pū gijas ir platinkime blaivy
leidimo, nuteisė užmokėti valsčiaus ponams. Bet žmo- kalingumą tokio Biuro.
dideliam mieste, nors ir už- reliui, kad tik apsaugojus sės, kurios augštai stato mu bę! Skaitykime geras kny
nuo 50 kap. iki 1 rub. baus- nės būtinai reikalavo įrašyti
Darbo Biuras veiks išvien simušk, kartais negali gauti nuo žuvimo tą vienintelę i- sų lietuvių vardą kitataučių gutes prieš girtybę, bukime
mės.
tą nutarimą sueigos proto- su informacijos Biuru ir darbo ir gana. Kurie dar mo staigą — ryšį, kurs vieniju akyse ir verčia juos godoti blaivi, o busime laiminges
ni!
.
kolan. Raštininkas neva ra- stengsis išgauti bėdiniems ką kokį amatai tai gauna svetimose bangose skęstan- lietuvį.
Krakiaą (Kauno ap.). Muk bet visai ne taįp, kaip nariams P. L. S. D. uždąv- greičiaus darbą. Tarp lietū- čiu8 lietuvius. Ir liūdna daA. Ramoška.
Šitas skaisčiausias musų
sų apskrity] labai prasipla- vaistiečiai norėję. Šie vėl už bius organizacijos būdu, tu- vių, labiausia siuvėjų, yra rosi, kad dabar, kuomet ir žymes temdo, kaip kokia
tinus girtuoklybė. Aludzių I įpuoia< liepia perbraukti rinčių daug pirmenybių; daug tokių, kurie imdami mokslaeivių-studentų skai- šmėkla, didelis pajunkimas
turime
6, traktierių
1
kas negera buvo parašy- apskelbimai pigiau apsiei- darbus iš dirbtuvių vieni ki- čius žymiai padidėjo, kuo- girtuokliauti. Šitai ant Slo- Šiais metais musų mieste
ir 1 monopolį. Beto, beveik ^a įr noroms-nenoroms pri- na, sulig išgalės, vietos, spe tiems koją kiša, nes apsiima met ir senesnieji “Rūtos” eum str. ir aplink bažnyčią lietuviai juda iš priežasties
nerasi tokio žydo, kuris ne- verg& austatyti protokolą ciališkumo ir reikalavimo tą-patį darbą pigiaus dirbti, darbininkai vėl kibo į dar- beveik kiekvienoje lietuvių abiejų Susivienijimų seimų,
laikytų degtines. Apskaito, sujyg gav0 nutarimo. Žino- dalinamos lekcijos ir t.t. | Ir dar yra tokių, kurie kv- bą, — “Rūta” turėtų žūti. stuboje slaptai pardavinė- kurie atsiliks birželio mėne
kad krakieciai išleidžia pra- ma, negaiėjo apsieiti tuomet Biurą stengiamasi sudaryti šius duoda. Tokiu budu elg Ne, Odesos lietuviai — dar- jami svaiginanti gėrimai sį. S. L. A. užsispyrė pareng
gėrimui 40 tūkst. Geria visi. vįskas pakuždomis: buvę veiklų, sąžiningą, gera vidų- damies, gadina vieni kitiems bininkai, tarnaitės, amatnin Girtuokliauja ne tik vyrai ti didelę parodą, sutraukiant)
visas Baltimorės lietuv,
Salos (Ukm pav.) Pun- |nerfia^a riksmo! Žmonės iš- rine tvarka. Biuras ypač pa darbus,
kai ir inteligentai — krūvi- bet — gėda sakyti — ir modraugijas, kad jos maršuotųj
kiškių sod. jau išsidalino į si8kirstė’
džiaugdamiesi, sitikti sujungti studentiją Lietuviams reikėtų mesti nu savo skatiku ir sunkiu terįs! Nusigėrę maino mote miesto gatvėmis net iki
darbu sutverę ir ketverius ris; nustoję žmogiškumo
vienasėdžius. Naujaličių ir kad nors syki pasisekę jiems reikaluose uždarbių su Lie- tokius papročius.
kui, kur atsiliks piknikas]
Toraldžių sod. taipgi nutarė Priverstl savo Ponus pada- tuva. Peterburge — marėj |
“Liet Žinios” metus auklėję tą jauną žie- pliauškia kuobiauriausiai, Tarp kitų lietuvių kįla ūžti
delį ir saugoję jį nuo bai- jųjų namuose, kaip ilgaveiateinančiais metais skirsty- rytl ^P’ kaiP J1® *oreję; alkan^ lūP^’ mišinyje visoginčai. Vieni giria savo pi
tis į vienasėdžius. Jei prie- Varg8a* nežinojo, kad tasai kių tautų, esant didžiausiai I Odesa. Neleiskime žūti siausių reakcijos audrų, ne- džių tvartuose, jųjų vaike- sę, kiti savąją. Yra net tok ii
šintųsi išėjimui į vienasė- į? drąsus žingsnis brangiai konkurencijai iš visų šalių “Rūtai” . Netrukus ketina leis dabar nuvysti savo “Ru liai su nuogais pilveliais, ba kad kenčia širdgėlą ūžti
džius, tai sulig visų nutari- Pems atsieis. Štai p, vaitas ir įsikerėjusiam protekcijo- čia būti visuotinis narių su- tai”. Draug su “Tirkšlių si per ištisas dienas stypinę
kad katalikiškos karen
mo turės užmokėti 200 r. pa karčiukai tis rašo ant jų ke- nizmui — lietuviams atėju- sirinkimas.
Bus keliamas akmenėliu” ir aš, kaipo vie- ja po gatves! Ir aibės kito- draugijos žada dalyvauti
baudos. Toraldžių sodžius rer*^ protokolą ir paduoda nams, neseniai —-atsikėlu- svarbus klausimas, kaip su- nas iš prisidėjusių prie Ode kių nedorybių iš girtuoklia j e parodoje. Bet nereikia
taipgi paskyrė pusę dešim. Huos teisman už tvarkos ar- siems nuo prigimtų sodžių, rasti išteklius “Rūtos” me sos “Rūtos” įkūrimo, krei- vimo kįla... Gėda girtuok vvdėt, tegul lietuviai ku|
žemės mokyklai. Apie šven dvmą valsčiaus sueigoje. — labai sunku pas svetimus džiagiško būvio pagerini- piuos į odesiečius jo žo-1 liams, gėda!
gražiausiai pasirodo ir sa]
Į gauti užtikrintas ir geras Įmui. Dabartinioje valando- džiais: “spieskimies visi }
Saviškis.
tęs pradės vežti medžius iš Liudininkais stojo patįs
vardą pakelia, nes yra pį
nai — Kersnickis ir abu Mar- lekcijas. Tuo tarpu, be abė- je “Rūtos” padėjimas labai krūvą ir neleiskime žilti ‘Ru ]
valdžios miško.
dirva, tik reikia dirbti
___
_______ pa ciukaiciai. Liudininkai pri-1
geroką vilnį uždarbių į-Į sunkus, kad nepasakius tai’.
Žemiečių viršininkas
jos,
kaip kas geriau si
BALTIMORE, MD.
Iš “Vilties”.
skelbė, kad nuo Naujų Metų I PaziJ?°’. kad kaltinamieŪ vai neg Peterburgan patįs lietu- kritiškas,
no. Nereikia vieniems ant
į Punkiškio sodžių bus at- stieeiai, nors nerėkė nei nejviukai, laidydami pinigus Vienintelis “Rūtos” įsBaltimorės lietuvių bene tų užpuldinėti, nes visi
keltas mokytojas.
sigrąsino, bet visgi garsiai nevykusiai terp svetimų. tekliŲ šaltjnis buv0 lk;-10
bus didžiausia plėga ir me vienos Motinėlės Lįe
“Liet. Ūkiniu.”|r<'lka,av«
protokolan Juk daug ir čia atsiremiu k i j nari
įnašai
skaudžiausia rykštė girtuo vos vaikeliai. Turime rui
sueigos nutarimų. Teismas taip vadinamų ‘švedų” ku Lengva 8au išXaizdinti, Korespondencijos. kliavimas. Kiek čia šitame ties, kad visa tauta tui
kaltinamuosius rie, pasimokinę ėia keliu? kaip užtruko tas šaltinis daPanevėžėlis (Kauno ap.). pasmerkė
mieste musų lietuvių yra džiaugsmą iš musų brol
vienai
dienai
kalėjimo
ir
uz-1
mėnesius
prie
apskrities
|
bar
kuomet
vietiniai
lietu
8 gruodžio, t. y. P. M. Ne-I
męs ir patįs nežinome. Vieni meilės, santaikos be j<
kalto Pr. dieną mūsų gerb. dėjo1 ant jų teismo išlaidas, gimnazijos laiko visokius I viai beveik visai nustojo sa KINGSTON - EDWARDS- skaito tiek, kiti vėl tiek, bet užgauliojimų...
- t
kl. kun. Vėžys po pamokslo kurios, žinoma, yra nemen- kvotimus. Kadangi mes ne vo “Rūta” besirūpinę.
spėjimai, žinoma, visados su Lietuvi, še tau kitokie
VILLE,
PA.
visus ragino rašyties į ‘Blai- |kos- Tai tau, valstieti, ir susiorganizavę, tie ‘švedai
tiesa apsilenkia.
Siuvėjai
Ir toks smūgis atsitinka Šitiedu miesteliu taip su-Įyra apgyveilę kelis blokus, bo pluoštelis, kurs tau
vybę’. Jo žodžiai nepasiliko Į džiaugkis!
samdo sau butus, nežino
kaip tik toje valandoje, kuo silieję, kad tinkamiau butų beį. pide rubų siuvimo dirba geriau patiks, nekaip
be pasekmių. Bemaž-ko pu
dami sąlygų ir permoka;
Nodėjiškiai (Panev. ap.). ima lekcijas ant spėjimo iš met, kaikuriarn laikui pasi vadinti vienu vardu. Skait- uedaugiau> kaip 4,000 (ar vimas parodoje į pil
sė bažnyčios po pamaldų
Štai 13-oji kuopa 8.
prisiekė nebevartoti svaigi Prieš Adventus buvo ūki nežinomų ir dažnai netiku šalinę, “Rūtos” veikliausie ius gyventojų čionai žymiai tik nemažiau? Red.). LietuK. A. rengia kitokios fc
nančių gėralų. Visi užsira ninko M. M. vestuvės. Jau sių studentų, kuriuos pas ji darbininkai, vėl prie jos auga. Per pastarųjų dešim- vįakų saliunų yra 18, vadina
iškilmę.
Kaip menama,]
smuklių savininkais
šė, norėdami įsteigti “Blai- nosios šalyje viskas buvo kui maino nuostoliui savo sugrįžo, kuomet jaunuome- ;į metų pasididino šešiais Į gį
vybės” skyrių. Iš užsirašiu- Sražu, bet atvažiavus jauno mokgl kada gaIėtŲ puikiai nės, darbas joje ėmė virte vir ūkstančiais. 1900 m. buvo yra lietuviai, o užlaiko jąs R. K. A. seimas prasic
d. gegužio. Taigi Baltii
šiųjų yra 22 vyru ir 64 mo- jo šalin kilo trukšmas. Atį ’
lietuvius ir ti, kuomet ta-pati jaunuome 8,000, o dabar yra 14,000.
lietuviai darbininkai. Lanko lietuviams katalikams ]
terįs.
sibeldė keliolika inkaušush,
isamdvti sau lietuvį_ ™ eme uolia! jos padėjimų Ir lietuvių skaitlius smar jąs vien lietuviai, o kitatau
Iš to matyti, jog čionais | ūdikų kaimo vaikinų ir, studentą, kurs jam artimes- 8erinti, reorganizuoti. Bet tiai auga. Tatai galima pate čiai užkliūva tik retkar dera pirmiausiai paj
Blaivybė” galės gerai gy- ^a'^ dar nuo šeimyninko nįs įr nepagaįiėtų laiko ivĮ^^’
myti šventomis dienomis. čiais. Apskritai imant, pa bažnyčią iš priešakio
vomis. Tikimės, kad atvyl
vuoti, nes dar pirmą kartą vai®bj, įsibruko seklyčion, truso, įy tik išlaikytų kvoti- rupi suardyti tą įstaigą, ke Bažnyčia gana erdvi, prieš Į tėmyta, jog kitataučiai ma
turių metų karštu trusu ir ris metus statyta, šiandien gįau ateina į lietuvių saliu Jo Eminencija kardinote
paraginti ir tai parodė savo Pfad®a^ pilti ant mus jo tėvynaitis.
Gibbons. Taigi delegatai
nus, nekaip lietuviai į kitanorą ir paklusnumą savo sėdinčių uz stalo. Taip apq,odė] tėvai, kurie mano aukomis susitvėrusią, ku jau perankšta. Kingstono
gerb. vadovm.
|
tuoj eme musties. Mu
savo vaįkus Peterbur_ riems rupi panaikinti tą vie Edwardsvillės lietuviai pra- taučiŲ smukles. Mat pas lie ir šiaip jau lietuviams pri
nintėlę čia įstaigą, kurioje enkė kitų aplinkinių mies-. tuvius jiaa mada, atėjus į sa vertėtų pasitikti kardino!
se visus, kas papuolė, taip
,
,
Gripiskes (Trakų ap.). kad pats jaunikis turejoL
itlformacijos žmonės galėjo rasti apšvie telių lietuvius organizavi- hįunąt ‘gundyti”: tai mat iškilmingai. Tą pačią dieį
vakare bus vaidinamas
timą ir dorą pasilinksmini mosi darbe.
Šiame
---- kaime girtuoklystę, | bėgti is namų. Is atėjusių | ir Darbo Biflran kurg duo8
giminė, pažįstamas, parapi kur dar neloštas vaizdelis!
galima sakyti, jau baigia Į bernukų tik du — J. M. ir | jiems gerus mokytojus, rei mą. Ir vis tai daroma toje Parapija pradėta organi- Į jietis. . . reikia turėti vardą
santykių lietuvių su kryžų
nykti. Tikrų blaivininkų A. S. — elgėsi gražiai, ra- kalingus prirodymus ir pa valandoje, kuomet čionbu- zuoti 1901 metuose. Per de- pas ”žmones”.
O nuėjus čiais. Antrą vakarą bus
viai lietuviai ėmė manyti šimtį metų padaryta stebė- pas anglą ar vokietį, “punGripiškių kaime yra dau- miai.
tarimus.
apie reikalingumą suvieniji tini daiktai. Yra bažnyčia dvti” nereikia, nes ten ‘žmo certas, dainos ir prakalbos
giau 20, tarp kurių ir kele- Gėda tiems užpuolikams,
Taigi, broliai, su džiaugs
Ką baladoties per vasarą
vj81j £ja įšsisklydusių tau
tas jaunikaičių, duodančių naktų paukščiams!
verta
apie
$50.000,
kleboninių
’
nėra.
..
Tokiu
tai
bupo Rusiją, verčiau gauti
mu laukiame seimo, o tuc
kitiems gerą pavyzdį.
Į
“Šaltinis”
ja
$9.000,
kapinės
$3.000;
vidu,
musų
žmonės
vargdiekondiciją Lietuvoje, todėl
Kas svarbiausia, “Rūtai” sa parapijos savastis išneša niai, nepažindami girtuo- tarpu rašykimės visi į 13-t^
Mūsų kaiman ateina tuo
Biuras stengsis gauti kondi užgesus, užgęs ne vien vie
ją 8. L. R. K. A. kuopą! i
tarpu 2 egz. “Šaltinio” ir 1
apie
$62.000.
Skolos
tik
7.kliavimo
kenksmingumo,
ne
cijų reikalaujantiems na nintėlė čia lietuvius vieni
šio 29 d. rinkitės visi į
egz. Amerikos “Kataliko”. Lietuviai Svetur.
000.
Kuri
lietuviška
parapiša
savo
kruvinus
centus
Rariams P. L. S. D. tėvynėję ir
nytinę salę, kur atsiliks
janti įstaiga, ne vien ta įstai «ja galėtų su mumis susilv- gutį pagarbinti
Be laikraščių, labai daug
priiminės tokiuos pakvieti
ga, kuri vis dėlto kėlė lietu ginti! Yra nutarta šiais me- Taigi ant 4,000 net 18 rašinėjimas. Kas atvl
skaitoma knygų.
mus, raginant visuomenę
vių dvasią ir rišo ją su tėvy- tais įtaisyti naujus murmu- smuklių! O kiekviena smuk naujus sąnarius, gaus d<
Iš
gyvavimo
Peterburgo
Bekarštai
atsiliepti
į
nauLOVCll. ClVOUlvMVl
1 tokį
VvJIVį AlCiU
I
■>
.
v
J
•
nų $1.25.
J.
Lėnas (Ukmergės ap.).
,
_,
.
,
.
,
.
ne,
bet
pražus
draug
ne
vie
ro altorius už 3.000 dolerių, lė reikalauja savo užlaikytuvių studentijos.
būdą
bendravimo
mokslą
v
.
\
...
,
,
J*
I v'in ei cimTno vilniui
LrT»v»o nu
Mūsų žmonės jau noriai pa
nas šimtas rublių, kurs
bu Ekomjmiškai gerai stovi- mui daugiau, kaip 2000 dol.
Per
visuotiną
susirinkimą
eivijos
su
prigimtu
kraštu.
tįs šviečiasi ir šviečia savo
Apie įsikūrimą informaci- vo paskolintas “Rūtos” už- me; turime turtingų tautie- į metus. Vienas tūkstantis - Vardai reikėtų aukso |
vaikus. Mokytojas lietuvis, P. L. St. Dr. šiemet buvo pa
laikimui iš vargdienių—dar čių, kurių turtas siekia ligi leidimas šinkuoti (‘lasnai’), romis užrašytie šitų
tai mokykla pilna mokinių. keltas klausimas, kaip čia jos įr Darbo Biuro skyrium bininkų kišenės ir kurio ne $150.000. Apsukrių biznie- namai — 300 dol., pragyve ni}.
Prieš kokius trejis metu? ’lė-1
artime*™™
apskelbta lietuvių laikraš
1 d. sausio 1911 aš pt
nimas — tiek pat, apdaras,
niečiai tik kortomis lošti mo|tyku19 Peterburgo studento- aU08e. Bene bns tai pradžia bus tuomet iš kur grąžinti. rių irgi netrūksta.
Visiems — kas supranta Perėjusiais metais lietu- žiburiai ir kitokios išlaidos šiau klebono, kad parajj
kėjo, o dabar jau darosi vi jos su Lietuvos visuomene įsikūrimo panašių Biurų “Rūtos” reikalingumą ir vių pastangomis įkurta Ed- mažų-mažiausiai 200 dol. O žmones užpundyt
ir lietuviais mokslaeiviais, Maskvoj, Kieve ir Odesoj,
sai kitoki.
išsiblaškusiais po kitus Ru- kur daug mūsų mokslaeivi- pos gyvavwn° tikslą — reik wardsvillėje banka. Banka kur kiti daiktai! Smukiinin į Lietuvą savo giminei
Zelkūnai (Trakų ap.). ĮI sijos miestus. Nutarta įsteig įjos, o centralinio Lietuvių tŲ dabar, visas jiegas įtem- yra po priežiūra valstijų vai kų vaikai, pačios ir jie pą šios vpatos “pundijo”
šį kaimą neateina nei vieno ti P. L. S. D. informacijos informacijos Biuro Vilniuj, Pus» j9ge^ėti nuo pražuvi- džios, todėl nėra baimės, tįs rėdosi gražiai. Bet ar jie Eva Mikalajūnienė,
laikraščio; už tai čia žmonės ir Darbo Biurą ir įvykini- paliečiančio n« tik mokslei- mo* Si°je valandoje privaly kad įdėti pinigai prapuls, dirba! Ne. Kas gi jiems tuos dūlį’.
Eva Kalinauskiutė,
yra labai tamsus ir girtuok- mas to svarbaus sumanymo vijos, bet visos Lietuvos gy tų ir senesnieji jos veikėjai Ton bankon sutrauktas lie- visus daiktus superka! Gi
atsiliepti, kurie tiek triūso tuvių kapitolas. Trįs lietu- męs patįs arba, geriau sa dūlį’.
liai.
pavesta jo valdybai. Šian- venimo.
Magdė Žvinklaitė
Gaila, kad taip yra.
j dien viskas taisoma, o po | Organizacijos Komiteto padėjo, kol ją įkūrė ir su viškos draugystės, taipgi bant, musų noras užgesinti
tvarkė ir ant kojų pastatė lenkų, slavokų ir ęrekų drau troškulį degtine arba alum dūlį” ir “Šaltinį”.
Valsčiaus ponai ir vai- švenčių abu Biurai pradės | vardu
J. Rimkevičius.
Anastazija
Savi
Kas svarbiausia, reiktų gijos turi savo šėrus. *P. Sil- Nedovanai męs esame saliustiečiai. 17 d. gruodžio Mari- varyti savo darbą. Informa“Viltis”.
vardą “Šaltinį”.
dar, kad ir visi kiti lietu vestras Paukštys ir p. Pra- ninkama suteikę
jampolėje buvo atvažiavęs rijos Biuras duos paaiškiniBarbora Kubiliutė
Apskričio teismas (Okruž- mus kreipiantiems į jį lietu-1 Iš Londono. Prieš Kalė viai, netik pačiam mieste, nas Būrba yra Edwardsvi- “šnapsinių ir alinių”,
nas, kaip paprastai vadina- viams sulig gyvavimo visų das pas mus darbai visai su bet ir jo pakraščiuose gy lies bankoR direktoriai. Jie- Tiek apie smuklininkus, tinį”.
Marė Buločiutė “!
ma). Tarp nagrinėtųjų bvhj lietuvių draugijų Peterbur- mažėjo. Žinau, yra tokių lie- venantieji, ' ateitų aniems du tai yra pirmutiniai su- O kur vestuvės, krikštynos,
Buvo viena vpač indomi ge ir atskirų studentų kuo- tuvių, kurie netur nei paval veikėjams talkon* ir visomis manytojai ir daugiausiai pa piknikai ir kitokie pasilinks nElzbieta Aniulienč!
mums lietuviams, nes aiš- pų; adresus tųjų draugijų, gyti ko. Badą kenčia ir ga pastangomis stengtųsi tą sidarbavo, kad įsteigus ban- minimai! Kur teisėjams, ac nį
,Lif)z;is \’;isili;iuskl
ji parodė santikius mū- atskirų studentų ir žymes- na. Užsimink tokiems, kad taip netikėtą ir niekilo neuž- .ką, iš kurios ir lietuviai nau vokatams, šaltaijai po mušįvnlst.icčiii <-11 valsčių_p<> Li'i.lū š’ilii lietuviu įntcligm Į važiuotų j Lietuvą, šit — sa pelnytą’smūgį nuo “Rūtos’ dą turėtų. Nors įvairių tad- tynių! — Sunku viską ir šu tii|į’
Antanas Narbuda
tų pinigai čia dedami, te-1 žinoti.
s Peterburge; žinias su-lko: “Ką aš ten veiksiu! Ar pašalinti.

s
Už šviesų, vandenį, kuru veland, Ohio. Pamokslus pa joną Bendžioniute Sv. gub., bažnyčioje pamokslų labai iš
sakė išryto: kun. J. Halabur Naumiesčio p.
gyrė lietuvius: jų bažnyčios
226.08.
Cathedraticum 90.70.
da, kun. A. Šimkeviče, ir Jonas Pajaujis Su v. gub., tvarkų, jų muzikų ir ‘ gies
Pluniberiui, karpenteriui kun. J. Vaišnoras. Vakarais Punsko p. sų Ona Lovikiute mes. Sakė nors esųs jau se
125.49.
' sakė: kun. A. Maukas, kun. Suv. gub., Sasnavos par.
nas, bet tokių gražių apeigų
PORTUGALIJA.
Taksos ir laistymas gat J., Sutkaitis ir kun. J. Mi- Kazys Šmidtas Kauno nėsųs matęs ir tokių gražių
vių 82.38.
siub.
Baigiant šių trumpų gub., Mosėdžio p. su Petro giesmių nėsųs girdėjęs. Ki
Lisbonoje tapo atidarytas
Kunigui pavargėliui 5.00. žinutę reik pridurti, jog šį nėle Kaubravičiute Kauno tas apeigas atliko vietinis “Revoliucijos Muzėjus” se
klebonas.
Visokiems
įtaisymams met galima buvo. pastebėti gub., Mosėdžio p.
nosios Guelhas’o kolegijos
nemažų pažangumų chore, Juozas Milleris Suv. gub., Antrų dienų Kalėdų buvo mūruose. Iškilmėje dalyva
bažnyčioje 33.00.
vargonininkas, matyt, dar Plokščių p. su Ona Stasai- surengta Kalėdų eglelė ne- vo keturi ministeriai ir daug
Malevonės etc. 72.11.
Už mokyklos žemę 1000.00. buojasi. Jei pridėsiu, jog čiute Suv. gub. Griškabū dėldienio mokyklos vaiku kitų augštų valdininkų. Mu
čiams. Bernaičių ir mergai
Atiduota pernykštis neiš bažnyčia yra puikiai išmale- džio p.
šėjuje vienas kambarys yra
vota, tai bus viskas, kų šį Juozas Černys Kauno gb., čių susirinko į bažnytinę sa pašvęstas ‘karaliamušiams’.
teklius 2203,99.
PITTSTON, PA.
Visų išeigų buvo $5411.03 syk žinau apie Hcųnestead’o Šimonių p. su Petronėle Ri- lę apie du šimtu. Jų džiaugs Čia randame Buicos žyponų
čaite Kauno gub., Salantų p. mas buvo neapsakomas. O
lietuvius katalikus.
Liko pinigų $870.05.
Naktį iš 17 į 18 sausio Inir ginklus, su kuriais Buica
Rengėjas V. S.
Vincas Slavinskas Suv. laimingos kūdikystės die
Šliubų
buvo
43,
visi
tarp
Drųsutis.
kerman’ėje sudegė Andriuir Costa nužudė karalių Car
gub., Punsko p. su Tekle Žu nos! Gana saldumynų sau
lietuvių
katalikų.
Krikštų
laičio dveji namai.' Priežas
losų ir sosto įpėdinį. Yra
rauckiute Kaimo gub., Rum jelės ir poros centų vertės
120:
berniukų
—
67;
mergai

tis nežinoma, bet manoma,
taip pat jų portretai ir vai
šiškių p.
blizgučių, kad jaustų save
HAVERHILL,
MASS.
čių
—
53.
Šermenų
32.
Ėju

MONTREAL,
CANADA.
kad ugnis kilo iš perdaug įnikai, kurie buvo padėti ant
Juozas Stankevičius Suv. pilnai laimingais.
sių
šv.
Velykinės
1228
žm.
kaitinto pečiaus. Šeiminin Šitame
karaliamušių kapų.
Lietuvių tame mieste ran gub., Simno p. su Ona Kli
mieste gyvena
Bastenis.
kės spėjo išsigelbėti su vai apie 700 lietuvių. Nors dar Viso parapijonų 1800, pusė dasi daugiau, kaip 1000 žmo
mavičiūte Suv. gub. Garlekais, bet du vyru: Pijus Žit savosios bažnyčios neturi vyrų ir pusė moterų; tame nių. Kadangi darbai eina ge
i
vos p.
kus ir Motiejus Bumbulevi- me, bet krikščioniška širdis skaitliuj e vaikų apie 950. rai ir atvikusiam iš svetur
WILKES-BARRE, PA.
VOKIETIJA.
čius tapo apdeginti liepsno virte verda pasistatyti sa Liet, mokykloje mokytinių lengva gauti darbas, tai skai Antanas Baltūsis Suv.
se. Abudu dabar guli Pitts- vus Dievo namus. Turime 60. Skolos nei cento. Stato tlius lietuvių sparčiai auga; gub., Pilviškių p. su Jieva Stantono brekėris, užpeVokiečiai gerai supranta,
tono ligonbutyje. Ugnis at viltį, kad su laiku juos ir į ma dabar bažnyčia, už kurių ypač daug privažiavo šį ru Raguckiute Suv. gub., Sas reitų žiemų sudegęs, tapo kas tai yra praplatinimas sa
kontraktieriui ir architek denį iš Anglijos ir Lietu navos p.
naujai atstatytas. Visa apa vosios kalbos svetimose ša
sirado pačiame sumigime.
gysime.
tui reiks užmokėti $60.000.Viktor. Radzevičius Suv. čia padaryta iš cemento. Sa
Kazimieras Bakučinskas,
Pašelpinių draugijų yra 00. Visiems parapijonams vos. Yra čia draugystė šv. gub., Pajavonio p. su Mag vo didumu yra milžinas. Ja lyse. Todėl rūpinasi, kad
pametė pardavinėjęs siuva dvi: šv. Ka?imiero Kareivių
Kazimiero, kuri susideda iš
pav. Turkijoje, butų įves
mas mašinas ir dabar užsii ir šv. Juozapo; taip-pat gy reikės garai paprakaituoti, 70 narių; dr. Vytauto, prie dalena Žvingiliute Suv. gub. me ras darbų apie 5,000 vy tas priverstinas mokinimas
pakol išmokėsime. Bet užtai
Alvitu p.
rų. Pradėsiųs dirbti apie ko vokiečių kalbos viešose mo
ma laidojimu nabašnikn.
vuoja 44 kuopa Susiv. L. R, New Britain’o lietuvių baž kurios priklauso daugiau,
Tai dabar turime jau tris K. A., Gedimino piliečių
negu pusė parapijos; yra Kazys Vilimas Kauno gb., vo 15 d. Lietuviai aplink kyklose.
Apie tų įvedimų
nyčia bus brangiausia ir gra taiposgi ir Lietuvių-Socija- Šimonių p. su Magdelena Stantono brekerį gyvenan spręs turkų parliamentas.
lietuvius grabinius.
kliubas ir 211 kuopa S. L.
Parapijos “fair’ai” slen A. Šv. JKazimiero draugija žiųusia visoje Naujoje Ang listų Sųjungos kuopa. Užvis Domarkiute Kauno gub., tieji tegul iš laiko pasirūpi Jeigu vokiečiams nusiseks,
na sau darbus.
ka pamaži. Kažindėlko pitts geriausiai stovi netik šita lijoje. Turės 143 pėdas ilgio, geriausiai sekasi Vytauto Salantų p.
tai Anglija nustos įtekmės
Sausio
17.
Raulo
Ališauctoniečiai yra taip atšalę1? Ne me mieste, bet ir visoje Nau 62 pločio per vidurį, o per draugijai. Kas užvisleng
Turkijoje. Besiplatinant vo
Kun. S. Kučas.
koplyčių
82
pėdas
pločio,
ko
namuose
atsitiko
nelai

dėlios vakare (15 sausio) joje Anglijoje: sąnarių į
viau pritraukia lietuvius ?
kiečių kalbai platinsis ir Vo
nes
bažnyčia
turės
koplv
mė.
Penkių
metų''mergiukė
vietinė teatrališkoji draugi šimt., o gyvų pinigų ižde į
Skaitymai, muzikatiškai-vokietijos vaizba.
»
čių
ir
bus
pavidale
raidės
L,
bežaisdama
uždegė
savo
dra
ja atvaidino “Neatmezgamų 3.000 dol. Nariai išsilavinę
kališki vakarai, teatrai? —
NEWARK, N. J.
Nėra'ko stebėties, kad vo
panukes ir taip smarkiai ap
Mazgų”, ir toji aplinkybė elgties kareiviškai, taip kad kad priminus Lietuvų, ir loti Anaiptol!
Užvislabiau
kiečiai
labai rūpinasi supa
sutraukė daugiau žmonių į gavo dovanoms šilkinę vė- niškų Laudare, tai yra Die rudskis. Tas, matyt, turėta Šito miesto lietuviai, su degė, kad netrukus pasimi
žindinti su savo kalba vien
pobažnytinį skiepų. Vaidi- lūvų už geriausių pasirody vo garbę. .
omenyje Vytauto draugijos, kiekviena diena žymiai kįla rė. Motina begelbėdama du šalių gyventojus: Kynijos,
Tų pačių dienų kunigas J. kuri pasiskubino įkurti augštvn, o tai vis ačiū “Ži krelę nusidegino rankas ir
nimas nusisekė. Ypatingo mų Kolumbo dienoje 13 spa
Japonijos, Afrikos, Pietų
Žebris, taiposgi skaitė meti “Kliubų-saliunų”. Bet ir ne burėlio” draugijai. Viršmi- dabar serga.
pagyrimo užsipelnė p. Fran linio praeitų metų.
nį raportų Hartfordo lietu- pralošta. Kadangi ‘licenees’ nėta draugija vos tik susi Jonas Kemeža jau trečia Amerikos respublikų.
ciška Blaževičienė.
Rudenyje tapo čion at
Kynuose ir MandžiurijoHoyt’o šafte 12 sausio ga- kviestas su prakalba Bago- viškoš bažnyčios. Tenai inė- pavelija parduoti gėrimus tvėrė 1907 m. ir sulyginant savaitė kai pakutavoja mies
zo sprogimas užmušė ant vie čius. Prakalbų vedėju buvo jimų buvo: Laike mišių de tiktai nariams, tai daugu kitoms draugijoms tai visai to ligonbutyje Jam bėk vai - je ištikus džumai, Vokieti
tos vienų angliakasį ir sun S. Dzingelevičia. Atkeliavęs šimtukais ir centais per me mas ir rašosi- prie dr. Vy jauna ir silpna, bet darbais liojant jo mylimoji “boba” jos sosto įpėdinis pasibijojo
tauto, o paskiau, nedėldie- savo tvirtesnė už tas dr-jas, užpylė už apikaklės visų grįžti iš Azijos per Harbinų
kiai apdegino keletu kitų, kalbėtojas paklausė vedėjo, tus $1283,77.
niais arba subatvakariais kurios gyvuoja jau 20 metų. puodų verdančio vandens. ir Siberijos geležinkeliu. Da
tarp jų du lietuviu. Vienas kaip kalbėti ir už kurių pu Kolektų 1393,25.
jų, Pranas Klaišys, į trečių sę turėties. Vedėjas atsakė: Randų 296.00.
nueik tik prie baro ir gerk Štai neduosiu meluoti: 14 d. Nabagų taip nušutino, kad bar ketina plaukti į San
Extra kolektų 154.87.
dieuų numirė ligonbutyje. kol pinigų nesurinksime, ne
sau, kiek širdis ^trokšta! sausio 1911 m. viršminėta mėsos nuo kaklo ir šonų Francisco ir per Amerikų
Gaila vaikino, nes buvo dar kabink nei vienos pusės, o ^Diecezališkų4 48.25.
Prigėrus užtenka tik pasuk draugija parengė puiku tea krinta. Geras kitoms mote namole. Bet Berlino laikrnš-,
čiai reikalauja, kad jis visai
jaunas (tik 20 metų), doras kaip pinigus surinksime, tai Išviso: $3176.14.
ti po kairei, praverti duris, trų, deklemacijas ir t.t. Bu rim paveizdas,..
nesirodytų Suv. Valstijose,
Išėjimų: algoms $596.50 o čia gan puiki, erdva salė vo vaidinta komedija viena
ir teisingas. Motiejus Migo- duok kaip gali!
važiuotų į Panamų, atlanky
Žvakės, aliejus, vanduo su sėdynėmis, o jog žmogui me akte: “Geriaus vėliaus,
nis, pas kurį nabašnikas gy Kalbėtojas taip ir padarė.
tų Pietų Amerikos respubli
veno, iškėlė puikias laido Kalbėjo visokius nieknie kuras 53,66.
suvargusiam malonu ir pri negu niekad”. Buvo parodv
ta,
kaip
Rusijoje
rekrutus
kas, ypač Argentinų ir BraPrašalinta priežastis.
tuves, pridėdamas dar iš sa kius, o kaip pinigai buvo su \ Cathedraticum 61.65.
sėsti; čia išgirsi prakalbas
mokina
maršuoti,
kaip
mo
vo kišeniaus. Dr. šv. Petro rinkti, tai kad davė tai da Užmokėta už sėdynes apšviestųjų vyrų, kaip va
— O, kaip man gaila Jo zilijų, paskui nukeliautų į
kykloje
mokina
skaityti,
Afrikų, o iš ten jau grįžtų į
ir Povilo palydėjo kūnų į ka vė! Net daug žmonių buvo 253.00.
O., kuriam dantis gelia, jog
nuko! — sušuko maža sesu
skaitliuoti
ir
t.t.
Labai
pui

Berlinų. Tokiu budu galėtų
pines, o muzikantai, prie priversti išbėgti iš svetai Pliomberiui 1.75.
parapija pradeda susitvar
tė.
—
Jam
taip
gelia
dantis,
kurių Klaišys priderėjo, pa nės. .. O juk vedėjui buvo Skola arba neišteklius kyti; čia išgirsi vėl kitus, kiai sulošė artistai, kad ran verčiau, kad tau, mama, praplatinti Vokietijos įtek
mę tose šalyse, kur dabar
grojo ties bažnyčia ir ant prisakyta neduoti užgaudi- nuo pernai 82.92.
dar negirdėtus daiktus — kų plojimas be pertraukio skaudėtų.
garbinama Anglija ir Pran
kapinių gailestingų maršų. nėti nei vienos nei kitos pu Viso labo: $1697.73.
tai kogi daugiaus?! Ir taip girdėjosi. Publikos buvo su
—
Dėlko?!
cūzija.
Žinomas Duryea’s saliu- sės!
Liko pinigų ant klebono vienas džiaugiasi, kad jam sirinkę pilna salė. Buvo net
ir
iš
kitų
miestų
atvažiavę
Vokiečiai, oi, tie vokie
— Nes tu gali juos išsiim
ninkas Juozas Laibinis nu Čia laiko drapanų krau namų ir apsaugos banke laikas linksmai bėga, nors
lietuvių
ir
lietuvaičių.
Ger

jo
žmona
namie
viena
ka

čiai! — Tai ateities galybė!
mirė po operacijos Taylor’- tuvę lietuviškas žydelis, bet $2078.41.
ti.
biami
skaitytojai,
nepamismuojasi
su
vaikais;
antras
io ligonbutyje 13 sausio ir lietuviai nekaip nori pas jį Savastis Hartfordo baž
džiaugiasi, kad daug išger Ivkite, kad viršminėta drau
17 d. tapo palaidotas Pitts- eiti. Tai-gi žydelis pasisam nyčios verta $10.000.00.
toųo kapinėse. Laidotuvėse dė lietuvį bernų. Bet ir taip Hartforde per 1910 metus ta, nors girtuoklybės pasek gija pirmutinį arba paskuti
A. Tarnas.
dalyvavo 5 kunigai, bet tarp “biznis” nėjo smagiai. Nau buvo šliubų 9, krikštų 39, mės nepageidaujamos, kaip nį teatriĮ lošė. Ne, jau jijė
jų nebuvo nei vieno lietu juose metuose žydo bernas palaidojimų 4. Ėjo šv. Vely matyt’ ir iš šito atsitikimo. tiek ir tiek lošė pirma ir da
Kūčių dienoje trįs lietuviai los daugiau. Šita draugija
vio. Laidotuvės buvo dide iškėlė draugijos svetainėje kinės 776 žmonės.
užlaiko didelę bibliotekų,
lės ir iškilmingos.
balių žydo ‘ kostumeriams
(Pamėgždžiojimas).
Katalikų Hartforde ir ap prisigėrę saliune grįžo atgal kurioj randasi visokios lietu
į miškų, kur jie dirbo; visi
Dovanoms buvo paskirtos linkinėje 1,000 žm.
trįs kelyje tapo auka gir viškos knygos, kaip tai: ro
dvi nosinės skepetaitės, po
Užčiulbėjo vieversėlis
Hartfordo
lietuviška
bažmanai, novelės, istoriškieji
•«
tuoklybės
:
vienas
sušųlo
ra vaikų pirštinių ir Vienas
Puikiai, skardžiai dėl linksmybės;
Šitų visų savaitę parapi kaklaryšis. Nosinės ir kak nyčia, taip, kaip ir New Bri mirtinai, o kiti du nušalo literatiški veikalėliai ir t.t.
Paantrino jam varpelis
tain’o, šiuom laiku neturi jo
ir daug visokių laikraščių.
jos “fair’ai” sustojo. Atsi laryšis teko tiems, kų pasa
rankas,
kojas,
ausis
ir
t.t.
ir
Iš bažnyčių bokšt’ augšytbės.
darys vėl nedėldienį, 29 d. kė geriausiai deklamacijų, kios skolos jokių morgage’ų dabar guli ligonbutyje; — Kaip knygos, taip ir laikraš
ar notų; — abi bažnyči liuoGięd’ tų pačių vis dainelę:—
šio mėnesio su koncertu.Bus o pirštinės dvien berniokam,
trečias vėl, pasisekus numal čiai savo draugams ir drau
sos
nuo
kokių
nors
apsunki

Kelkit, darbštus jus vaikeliai,
gėms duodami skaityti uždainavimai,
skambinimai kų pasirodė lygiai su savo
nimų.
Žmonės Hartford’e ir šinti danties skausmų, jau dykų. Didei ačiū organizato
Gerbti Dievų Visagalį;
ant piano ir griežimai ant gabumais. Vienas ir kitas
i
New Britain’e tikrai jaučia čiasi gerame upe, nors para riui Žiburėlio draug.
Pasiskubint
į
darbelį
...
—
smuiko.
gavo tik po vienų pirštinę. si laimingi savo bažnytiniuo pijai skriauda. Kam džiaug
Grinoriua.
Panedėlyje giedos mainie Iš to tarp vaikinų kilo ir
Suskubėję krūvon visi
se prietikiuose. Provų ir ne smas mat — o kam ašaros!
rių choras.
Klaupk’ išvien prie poterėlio... —
peštynės.
sutikimų taiposgi jokių ne
Dagio draugas.
Cetverge, vasario 2 d., ma
Greitu laiku apsiruošę—
Vietinis. sigirdi.
SO. BOSTON, MASS.
žos mergaitės, po vadovyste
Imas kožnas viens darbelio...
V. 8. Strygo, atvaidins teaKalėdos
šįmet
pas
mus
at
Nuo pradžios rugsėjo mė
NEW BRITAIN, CONN.
Puiki žvaigždė ta rytinė —
trėlį.
nesio
lig Adventų tapo suriš siliko labai iškilmingai. OPITTSBURG,
PA.
Dienos šviesų išleido;
15 sausio, Nedėlioję buvo
2 d. vasario, ketverge Šv.
ti moterystės ryšiu sekan ras buvo gražus, nešalta.
Rasa ryto sidabrinė —
Bažnyčia buvo apšviesta
Kazimiero bažnyčios svetai šv. Andriejaus lietuviškoje Sausio 12, 13 ir 14 d. atsi čios poros:
v*
Paprastai-gi išsiskleido.
nėje bus pirmas Lietuvių va bažnyč. skaitytas metinis buvo 40 valandų atlaidai šv. Juozas Stočkus, Suv. gub. šimtais žiburių, papuošta
Juodi kilsta debesėliai
karas, rengiamas Mokslei parapijos stovis kais link iti- Petro ir Povilo lietuvių baž su Magdelena Bobeliutė gėlėmis, palmomis, girlian
nytėlėje.
Išpažinties
išklau

eigų
ir
išeigų
bažnyčios
pi

domis, vainikais. Lietuviš
Augštyn, augštyn nuo žemelės...
vių mergaičių, vardu: “Trįs
Suv. gub.
syta
apie
700
asmenų
—
dųu
nigų.
kas
D.
L.
K.
Gedimino
beKvep’ rūtelės, dobilėliai;
užgimimai” trijose veikmė
Stasys Taurinskas, Kau nas ir choras Kalėdų giesmė
Pasirodė pinigų įnejusių: giaus, negu kitais metais.
Žaliuoj medžiai ir pievelės.—
se. 1. Užgimimas Kristaus,
no
gub.,
Šatų
par.
su
Ona
mis palinksmino musų šir2, Užgimimas Lietuvių Mei dešimtukais ir laike mišių Dar neišdilo turbūt iš žmo
O laukuose mus* mergelės
Gružinskiute
Suv.
gub.,
Ke

nelių atminties išganingi
dis, c Dievo žodis mokino,
lės, 3, Gimimas Lietuvių Vė kolektomis $1.959.57.
Dainuoj linksmas vis daineles;
Rinkliavų nuo žmonių ir Tėvo Kazimiero paragini turvalakių par.
švietė musų protų. Bažnyčia
liavos.
Krint’ nuo brolių tie pėdeliai —
Konstantas Sendrauckas, du kartu buvo pilna žmonių.
mai. Kunigų buvo 9. Šeši
Lošimas bus ant naudos dovanomis $4266.26.
Plieno taktuojant dalgelei...
šv. Kazimiero bažnyčios pa Diecezališkų rinklevų 55.25. Pittsburgo vyskupijos ir Kauno gub., Salantų p. su Ankstybąsias šv. mišias at
Garbė, Didis, Tau Viešpatie,
Iš viso $6,281,08.
trįs iš toliaus: kun. A. Milu Marcele Buividaite Kauno laikė svečias kun. P. B. Mur
puošimui altoriaus.
Už skardų balsų varpelio;
phy, airių šv. Rožančiaus
kas iš Philadelphijos, kun. gub., Ilakių p.
Tšėjimų-gi buvo:
Bilietų kainos dideliems
Už linksimų, puikiai čiulbėtų
Simas Kvietkaųekas Suv bažnyčios klebonas. Tų pa
Algoms kunigo, mokytojo Jakštys iš Thomas, W. Va.
Mums dailidę
ii^ vieversėlio.—
ir vargonininko $1425.68. ir kun. J. HalaburduLOe gub., Pilviškių p. bu Mari čių dienų, sakydamas savo

nį” ir kitam savo broliui
“Šaltinį”.
Kad visur atsirastų tokių
žmonių su gera širdimi parsisiųzdinti savo giminėms
“Spindulį” ir “Šaltinį”, tai
musų tėvynė greitai atsi
mainytų ir turtingesnė pasi
liktų aulyg ūkio ir dvasios.
Bile kokie valkatos negalėtų
greit apsukt galvų lietuvos
jaunimui.

Prasidės 8 vai. vakare. Du
rįs atdaros nuo 7 vai.
Pirmos sėdynės 50c.
Prašome lietuvių atsilan
kyti, o męs tikimės jus ųžga
nėdinti. Lošime aktoriškai,
pasirėdę, drabužius turėsi
me iš Philadelphijos, persitraukę nuo teatrališkos kom
paųijos. Taipgi ir scenų ban
dysime taippat artistiškai
parėdyti.
Pilnų programų gausite
atėję į svetainę.
Kviečiame visus.

Iš Visur.

■

T

DUV4U
;ies imti juos į rankas, taip
Dabar, mielas skaityto lenkų tautininkams, demo rom. Tik susirinkimuose Redakcijos atsakymai.
kartoti nėra reikalo. Užteks
caip
doras žmogus gėdisi
pasakius, jog naujausieji jau, ką manai apie komisi kratams (Narodovvi Demo- >er vakarus veltui leidžiam
imti į raukas tokią “Police
ateiviai gyvena kuoprasčiau jos raportą ir suredagavusio kraci), paprastai endekais aiką besiriedami, besiginčy
uiazette”.
jo tą raportą p.sWillis’o nuo vadinamiems. “L. Ž.” giria darni vieni su kitais. Argi
“Chicagai”. Raštų be ti
Imigracijos komisijos nuo šiai. Geležies dirbtuvėse dar
Geras žmogus neina į pra
si ieškančios tautų santar mums neparankiau butų tu
mones.
krojo parašo nepriimame, ymone, įstatymas, kuriuo į bininkai, turintieji daugiau,
Musų skaitytoji patėiniji vės, todėl kuomet lenkai šo rėti tik vieną pagelbinę lač jeigu juose yra paduo kalbas tokių (kaip tamsta
Suv. Valstijas neįleidžiama kaip aštuonioliką metų, vi
“akėtpiemenįij”,
ujai šitame reikale butų la vinistai engia lietuvių tautą, draugiją?! Sakad pagelbinę damas paskalas apie ban- vadini)
tokie ateiviai, kurie turi pa dutiniai uždirba į metus tik
bai naudingi, nes kongresas jos diplomatiškai tyli, nesi cad šelptų ligoje ir mirus; crutijimus., Todėl, nors la- caip Šeštokas ir t.t., o jei už
žadėtą darbą, yra ir nelogiš 346 dol. Daugelyje vietų na
riysta, tai spiaudosi paskui,
savo sprendimuose atsižiūri kiša į kovą. Lai sau kauja- cad ji (ta draugystė) neužsi
lai norėtumime persergėti Tai ne prakalbos, bet “hakas ir absurdiškas. Tas įsta mų šeimininkės prisideda
si, kas mums iš to! O kuo imtų politika ir kitu kuom.
ir į laikraščių nuomones.
savo tautiečius prieš “bank- rangue’ai” a la Carrie Natymas tapo pervarytas, rei prie šeimynos uždarbio pa
met endekai pradeda pliek Gi politikai, apšvietimui,
didinimo:
užlaiko
“
burdinjalaikį”, tečiau korespon ion’ienės.
kalaujant darbininkų uni
ti tautos veikėją perskau- daivybeį ir t.t., turi būti at
gierius
”
vaikščioja
į
audžia
dencijos nedėsime.
joms. Jo tikslas yra užbėgti
Nei “akėtpiemenių” nei
džiai, pirmeivių organui skiros draugijos, kurioj žiū
masias
dirbtuves,
suka
eiga
užtakių pastangoms tų kom
Vilniuje tarp lietuvių ir džiaugsmas: pats esi kaltas, rėtų savo tiksli^ir neužsiimi
M.
Raiseanei
ar
Raižienei,
“dvokiančių klanų” aerčipanijų, kurios bando atsi rus, ir t.t. Tiesa, retas atei lenkų vis dar nėra santai nes ar reikėjo tau virti tą nėtų pagelbomis,
Wilkes-Barre,
Pa.
Paminėria bijoties. Kiekvienas do
traukti pigius darbininkus vis iškįla augštai, bet vis ne kos. Vilniaus dekanas kun. putrą?. ..
;ieji
pas
šv.
Matą
Jėzaus
ras žmogus privalo su jais
Pristeigę daug pagelbos
vienoje dirbtuvėje atrasi su
iš svetur ir pastatyti juos į
Antanas Černiavskis para
“
brolių
”
vardai
buvo:
Jo

kovoti. O tie “akėtpiemeĮdomus
apsireiškimas: draugijų, mažai naudos iš jų
perintendentus ir kitus val
straikininkų vietą. Bet tiks
šė kunigų leidžiamame laik kur tik eina tautos atgiji turim. Štai parodysiu vieną kūbas, vadinamas Mažes niai” etę. juk bijosi tų, ką
dininkus, užimančius vietas,
las nėra atsiekiamas. Įstaty
raštyje “Aniol Panski” mas —- ar bus » tai lenkai daugelio panašių atsithkimų. niuoju, Simonas — Kana- jų..T nesibijo. Pav., jie bi
reikalaujančias augšto išsi
mą lengva apeiti.'Tai viena.
straipsnį prieš kun. Juozą Šlionske, ar rusinai Galici Šventos Traicės pagelbinei nietis arba Zelotes, Judas — josi paleisto prakalbose..^,
lavinimo, reikalo pažinimo
Antra vertus, į Kanadą nė
Tumą, kursai yra “Vilties” joje, ar slavokai Vengrijo draugijai Nevvarke, kolei na Tadeus. Visi jie buvo arti kiaušinio. Bijosis dar dau
ir atsakomybės pajautimo.
ra įleidžiami tokie ateiviai,
antruoju redaktorium. Ta je, ar flemai Belgijoje, ar riai buvo sveiki, sekėsi ge mi Jėzaus giminės iš Mari giau tokio žmogaus, kursai
Daugelis ateivių perkasi
kurie neturi pažadėto dar
me straipsnyje kun. T. yra bretonai Prancūzijoje ar lie rai; pradėjus narįams sirgti jos ir Juozapo pusės. Pava išdrįs pasakyti jiems į akis:
nuosavais namus, igija li
bo arba neturi vilties gauti
išvadintas nepriderančiais tuviai istoriškosios Lietuvos reikėjo išmokėti pagelbos. dinti gi, broliais, ne kitokiu 44 šalin jus, smarvės!”
čius; atsiranda tarp jų ir
dhrbą artimoje ateityje? Ar
vardais (pav. “bez czci i ribose —; visur matysime Kadangi tuo laiku sumokė vardu, dėlto, kad pas žydus
Taigi daugiau vienybės
pramonininkų — “biznie
negeriau butų Suv. Valsti
vviary”, “goni za laurami dvasiškiją besidarbuojant tų pinigų nepriteko, reikėjo artimi giminės vadindavosi tarp katalikų, daugiau drą
rių”. Vis tai parodo, kąd
joms sekti savo kaimynės
Herostratesa”, ir t.t.). Už tautos ir kalbos teisių apgy imti iš sutauptųjų, pastarų tarp savęs broliais ir seseri sybės kovoje su priešais—
ateiviai nėra taip baisus,
pavyzdį? Tuomet Dėdė Ša
tatai “Aniol Panski” turės, nime. Kur buss kalba apie jų nepritekus, lindo į sko mis. Jokūbas ir Juozapas bu bailiuoliais!
ad jie yra naudingais veiks
mas galėtų atsikratyti dau
kaip rašo “Viltis” (No. kosmopolitizmą, apie tautų las. Antgalo pasimirė vienas vo greičiausiai Kleofo Mari “Bailiuoliais” reikia pa
niais Amerikos visuomenės
gelio ateivių, kurie dabarti
143), išsiteisinti teisme.
santarvę ir į tat panašius draugijos naris (A. Kas- jos sūnumis, kiti gal Alfė- vadinti tokius žmones, ką
organizmo gyvenime.
nėse sąlygose yra tik Sunke
Tuo tarpu ir pats kun. Tu daiktus — ten žinok, jog at nauckas); vietoj išmokėti už jaus. Kaip menama, Kleofas muša artimą dėlto, kad bijo
nybe visuomenei.
Dabar kokios gali būti iš mas ginasi nuo neteisingų siradai liberalų ir pirmeivių jį posmertinę, nutarė išsis (sutrumpinta turbut iš Kleo si, kad juos kas kitas nemuš
Komisijos tardymai iš vados iš komisijos raporto? užmetinėjimų (“Vilt.” No. tarpe.v.
kirstyt (subankrutvt): kaip patro) vedė Juozapo, Jė tų. Tai “svieto lygintojai”
z
traukė aikštėn, kad krimi142) ir gina jį kiti, pav. “Ži “Draugas” siunčia “Vil nutarė taip ir padarė!?.. zaus Motinos sužiedotinio,
. tai “cicilikai”.
Pirmučiausiai, reikia per
nališkumas, vadinasi palin
burio” centro valdyba, Ute čiai” ir jos redakcijai širdin Tai ir nauda iš tokių drau seserį Mariją. Kitas Jokū Tokių žmonių niekas nesi
mainyti įstatymus apie atei
kimas prie prasižengimų
nos dekonijos kunigai, ir t.t. gą užuojautą šituose nesma gijų! Žmogus užsimokėdavo bas ir jo brolis Jonas, Zebe- bijo. Jeigu gi bijosi jų kata
vius.
pas ateivius nėra nei kiek
Tų kunigų protestas skam giuose santykiuose su lenkų ir tikėjos striukai prisiėjus dėjaus sūnus, buvo taip-pat likai, kaip kada ir geri, tai
didesnis už amerikiečių. P. Willis’o nuomone*, rei- ba šitaip:
endecija. Kas iš musų skai gauti pagelbą, o kaip reikėjo Jėzaus giminiečiai; jie ir-gi tik dėlto, kad išsigąsta drą
Ateiviai daug doresni ir tei-'lTftst- imigracija suvaržyti
buvo “broliais”. Anie “bro sių koliojimų, gązdinimų...
tytojų nori pinigiškai sušelp negavo nei posmertinės.
“
1.
Męs
žemiau
susirasingesni už savo vaikus, gi ;aip, kad butų įleidžiami la
ti kun. Tumo veikimą, tam Panašių atsitikimų męs liai” ir “seserįs” turbut gy tuščiomis patrankomis.
šusieji
kunigai
Utenos
De
musius ir augusius Ameriko biausiai
pageidaujamieji
turim gana daug. Turint gi veno kaimynystėje arba vie Bet patrankos... tuščios.
konijos, Žemaičių vyskupi patariame siųsti aukas “Vii vieną skaitlingą pagelbinę noje vietoje.
je. Dėlko? Komisija atsaky ateiviai ir stabdomi tokie,
Tai tušti, iš piktumo paleis
čiai” (Vilnius, Koževennamo neduoda." Komisijos išva cą atsižymi negerais priva- jos, pripažįstame, jog kum
draugiją, taip neatsitikti?.
Kaip buvo aiškinta, Luci- ti urzgimai, tai prasivardžia
Tumas sąžiniškai išpildė ja, No. 5, b. No. 25). Tie pi
dų akyvaizdoję. visokie, umais.
Kanados politika
nigai eis platinimui rytie Žinoma, kaip kada būna peris'su savo pasekėjais ta vimai, kurie nieko neįtikina,
šauksmai apie “importuotų yra leisti pas save daugiau savo paskyrimą darbuoper mažos mėnesinės niobes po išmestas iš dangaus. Jei niekam gero nepadaro... Vi
ties drauge su svietiškai čių lietuvių, ypač vilniškių,
amerikiečių” kriminališku- siai tokius ateivius, kurie tu
tarpe švietimo lietuvių tau tįs, kurių nesusirenka užtek eina apie gimtinę vietą, tai suomenės sąžinei tokie urz
mą nustoja pamatų. “Juo ri norą ir gabumus dirbti že siais inteligentais “Vil
tiškoje dvasioje. Bus tai me tinai ligos pašelpoms. Kad velnių tėvynė buvo dangus, gimai greitai įgrįsta. Ame
ties” leidime.
doji ranka”, “anarchistų mę. Tokia politika gal netik
gavus pinigų iš šalies drau bet jie tapo ištremti iš jos į rikos lietuvių visuomenei to
2. Prieš kun. Čemiaus- džiagiškas parėmimas dar
lizdai”, “organizuotoji bal tų Suv. Valstijoms, bet vis
bo, už kurį kun. J. Tumas gija yra priversta rengti ba pragarą už puikybę ir maiš kie “cicilikų” pasielgimai
tosios vergijos vaisba” etc. dėlto pravertėtų nukreipti Ido straipsnį, išspauzdinjau seniai įgriso. Bet dėlko
kenčia persekiojimą, plūdi lius, piknikus, šokius, kas tą.
tą
Vilniaus
lenkų
laikraš

virsta mvtais.
ateivybę nuo didelių miestų.
mas iš Ifenkų endekų ir lietu pagelbinėms draugijoms ne Kad tvanas arba — kaip nekovojamą prieš piktą?
čiuose,
kuriuose
jisai
nė
Ateivių
atsakomas
išsiskirs

Komisija ištyrė, jog atei
Dėlto, kad nėra atsakomai
vių pirmeivių pusės ir skun pritinka ir Amerikos lietu tamsta vadini — “patapas
kuo
nepamatuotu
šmeižt
tymas
esąs
labai
reikalingas.
viai nesišalina nuo apsišvie
dus pas savąją dvasišką vy viams tie tankus po prievar buvo ištiesų ant žemės, pa suorganizuotosios katalikiš
mu
užgauna
ir
įžeidžia
gar
Mat
tokiu
budu
galima
butų
timo ir stengiasi savo vai
kos viešos nuomonės.
ta baliai labai atgrįso.
riausybę.
bę
musų
brolio
kun.
Tumo
rodo
netik
visų
tautų
pada
suardyti
ateivių
išskirti

rams suteikti bent pradinį
Yra dvasia, bet «pėkų
Jeigu męs norim, kad
vimai,
bet
ir
mokslininkų
aštriausia
protestuojame.
nas
kolonijas,
kurios
esan

mokslą. Bet užtai vietose,
trūksta.
musų pagelbinės draugijos
tardymai, ypač mokslas
kur gyvena vien svetimtau čios “pavojum gerai val Redaktoriui p. Smetonai
butų turtingos, kad turėtuB. Žak. Seranton, Pa. Ne
čiai, esantį tėmytina daugy džiai.” Butų geriausiai pri ir visiems “Vilties” ben MUSŲ PAGELBINĖS mime iš jų naudą, tai nepri apie išnykusius gyvulius, pa
aiškiai
surašyta. Netilps.
leontologija vadinamas. No
bė neasimiliuotosios medžią iminėti daugiausiai tokius dradarbiams išraiškiame
valome daug jų turėti. Vie
DRAUGIJOS.
jaus laivas sustojo ant Aragos (suprask, tokiose vieto ateivius, ką važiuoja Ameri pilną užuojautą ir pritari
name mieste pakanka turėti
Tato kalno Armėnijoje. Tva
se gyventojai nenori persi kon ūkio ieškoti. Įstatymą mą.’’
vieną draugiją arbai kuopą.
naš neprivalėjo apimti visos
(Čia eina 18 parašų).
imti amerikiečių gyvenimo apie kontraktinių darbinin
Mano nuomone, geriausiai
žemės, nes, jeigu žmonijos Sus. Liet. R.-K. A.'
budu), kuii ateityje galės kų neįleidimą reikia panai
Nieko tiek daug męs ne butų suvienijus į vieną visas
tapti “nuodinga”, jei kas kinti tuojau. Vienas svar Kad išreiškus savo užuo turim pristeigę, kaip pagel pagelbinės draugijas Ame lopšys buvo Indijoje, tai tiReikalai.
sutinu tvanu galima pava
jos “nesudraskys”. Reikia, biausiųjų įnešimų — tai pa jauta apčiaupiamesniu e bu binių draugijų. — Kur tik rikos Suv. Valst.
girdi, tą medžiagą “surau- reikalavimas nuo laivų, ku du, Utenos dekonijos kuni didesnis lietuvių būrelis, ten Taip padarius, rasi, nebū dinti kataklizmą, ištikusį tik
ginti”. Tą darbą galėtų at rie veža emigrantus, kad už gai sumetė 68 rublius, už ku galima rasti keletas arba ke tų tokių atsitikimų, kaip iš Aziją ir dalį Europos, nes
likti privatiniai filantropai laikytų priverstinai švaru riuos meldė kun. Tumo atlai liolika pagelbinių draugijų. mokėjimas Kasnaucko pos žmonės gal ir nebuvo dar 79 kuopa Sag Harbor, L.
prasiplatinę tuomet po kitas I. N. Y., laikys metinį susi
ir kitokie geradariai, steig mą, dorybę ir t.t. Reikalau kyti vienas mišias, bet pil
mertinės, ir greiau galėtu- svieto dalis.
Paimkim
kad
ir
Newark
’
o
rinkimą 29 d. sausio, J-trą
dami mokyklas, keldami pa jama taip-pat, kad ateiviai nas pasišventimo “Vilties”
mime prižiūrėti tuos gu
lietuvius.
Yra
nedaugiau
ilgą
laiką
butų
dabojami,
skaitas, už vesdami Ameri
redaktorius tik atlaikė mi
druolius, kurie prisirašo J. Beleckiui, Lewiston, valandą po pietų pas Kazi
kaip
2500,
o.
pagelbinių
drau
kad
jiems
nepasidarytų
do

kos pramogas etc,
šias, o anuos 68 rublius, pri
prie keliatos pagelbinių Me. Labai smagu, kad kun. mierą Milemą.
gijų
turime
13!...
Užkviečiami visi susirink
“Padrone svstema”, ko- riška arba medžiagiška dėdamas dar nuo savęs de
draugijų, išsiima “pašpar- T. Žilinskas atlankė LevvisSv.
Jurgio,
šv.
Juozapo,
skriauda
naujame
sviete.
K. Bertašius sekr.
šimtinę, ' paskyrė .fondui
misijos nuomone, jau be
tus”, ir pavažiavę kur to tono lietuvius ir pasakė pui ti.
šv.
Traicės,
šv.
Mykolo,
šv
Tam
tikslui
centralinė
val

“Rytiečiams
lietuviams
veik visai yra išnykusi. Užsi
liau lupa benefitus, sveiki kų pamokslą, taip kad bedie
Kazimiero,
šv.
Jono,
Lietu

džia
turėtų
susitarti
su
at

šviesti”. Viltis” No. 146)
likusi vien mažoste įstaigo
vių Jaunuomenės Katalikų būdami.— skriaudžia drau viams prisiėjo dairyties vie
se, pav., kuomet graikų vai skirų valstijų vyriausybė Garbė tokiam didvyriui!
nas į kitą išpaniurų. Bet vis
Politiškas kliubas, Lietuvių gijas.
kai esti atsigabenami iš Eu mis. Geistina, kad visos val Ir Amerikos lietuvių ku
S. L. R. K. A. CENTRO
Neprigulmingas Politiškas Šįmet abudu susivieniji dėlto korespondencijoje dau
ropos ir pristatomi čevery- stijos išleistų vienodus įsta nigų Sąjunga yra jau issiun
giau pamokslo, nekaip žir- VALDYBOS ADRESAI.
kliubas, Palangos Juzės, Di mai laikys seimus^Baltimokus šveisti arba atlikinėti tymus apie ateivius, susiži tusi užuojautos žodžius ger
pių.
Todėl nedėsime.
džiojo Lietuvos kunigaikš rėje. Gerai butų, kad atsi
Jonas Riktoraitis, prez. ,
nojusios
pirmiau
su
Wapanašų darbą.
liktų abiejų vienu laiku, Vienai Nelaimingai. Tams
biaman kun. Tumui.
čio
Vytauto,
S.
L.
A.
viena
67 James St.,
“Padrone svstema”, kaip shingtono norais. Imigraci Vilniaus lietuviui veikė kuopa^ S. L. A. kita kuopa taipgi ir rengiamas šįmet
tos raštelis yra daugiau pa
Waterbury, Conn.
jau buvo aiškinta, atsiran jos Biurą turėtų vesti ne jui užjaučia visi, ką turi ne ir S. L. R. K. A. 36 kuopa. katalikiškų draugijų kongre
siskundimas,
nekaip
kores

Kas. Vaškeviče, vice-prez.
da tadą, kack vienas žmogus profesijonaliniai darbininkų sugadintą širdį, ką yra per4 (Į tas draugijas priguli ne sas. Butų naudinga, kad vi
pondencija.
Nors
labai
tams
186 Jefferson St.,
pristato sukalbėtą skaičių kurstytojai, bet visuome sigėrę tikrąja savosios tau daugiau, kaip 500 žmonių) sos draugijos, susivieniji
tai
užjaučiame,
tečiau
straip
Newark, N. J.
darbininkų už suderėtą už nės gyvenimo tyrinėtojai, so tos meile, ką moka apibranmai, sąjungos ir kliubai, ku snelio nedėsime kad ir dėlto,
ciologai,
kurie
žiuri
į
žmo

Toks draugijų skaičius rie tik užsiima pašelpomis,
Kas. J. Krušinskas, sekr.
mokestį nuo galvos. Komi
ginti kito žmogaus gerus no
kad nėra nuobodesnio daik
nes
bešąliškai.
Jiems
turėtų
yra
ne
naudingas,
bet
kenks
457—17th st.,
sijos nuomone, tokia systenusiųstų savo delegatus ir to, kaip klausyties aimana
rus ir vaisių nešančius dar
būti atiduota visa galybė
mingas
ir
negeistinas,
nes
Brooklyn, N. Y.
padarytu visuotiną didelį vimų. Ne aimanuoti reikia,
ia virtusi jau darbo agen
bus.,
priversti, kad nauji įstaty
tankiai
atsiranda
tarpe
jų
Seimą. Sykiu susivažiavę bet drąsiai pažiūrėti neclory Ant. Daniseviče, kas.,
tūra. “Padrone” šioje va
Skaudu pasakyti, jog tų
mai butų pildomi be jokių
nesutikimai
dėl
visokių
da
daug ką gero nuveiktumėm, bei ,f akis... sugniaužti ją.
landoje vien tik suieško dar
“visų’* skaičiuje nematyti
630 W. Centre st.,
jųjų aplenkimų.
1/kų.
Neveltui
newark
’
iečiai
pataisytumėm, pageribtu- Jei spėtų trūksta, tai gali
bą tiems darbininkams, ku
mūsiškių “pirmeivių”. Ana
Mahanoy City, Pa.
rie nemoka angliškai.
Žodžiu, autoriaus nuomo “Vilniaus Žinios” 99 No. norėjo jas suvienyti visas į mėm ir įstatytumėm pašel- ma pasitenkinti ir gerais no
Kasos globėjai:
Yra dar kitas išnaudoji ne, emigracijos klausimas tiesiok juokiasi iš kun. T.: vieną. Bet nesuvienijo. Dėl pos ligoje reikalą į gerynei- rais.
ko? Dėlto, kad męs dar te gos vėžes.
Juos. Vasiliauckas,
mo būdas — tai darbas už sakasi šioje valandoje apie prisivirei, girdi, putros, da
besame
nesubrendę
vaikai.
112 N. Greene st.,
Pašelpa tai Nepartijinis
Svyručiui. Tas tiesa, ką p.
skolą arba skolos atidirbi šitokius daiktus: reikia ją bar pats ją ir valgyk! Pir
Baltimore, Md.
Slogis yra pasakęs apie ‘Ke
mas (peonage). •Vadinasi, sumažinti, reikia priimti tik meivių organas nepripažįs Męs norim, kad pagelbinės dalykas.
leivį’ — kad tai “dvokiantis Kun. M. Pankauakaa,
esi man kaltas už kelionę, geriausius ateivius, reikia ta kun. T. jokių gerų darbų, draugijos atliktų mums vis
ką:
ligoje
pagelbėtų,
posklanas, pro kurį kiekvienas
J. V-t-8.
Forest City, Pa.
už pragyvenimą ir t.t. — ateivius išskirstyti atsako7 o jei jam užjaučia, tai tik
mertinę
išmokėtų,
apšvies

I
doras žmogus praeidamas tu
dirbk uždyką, kol neatidirb miausiai, reikia juos pavers tiek, kiek užjaustų kiekvie
tų,
prie
blaivybės
pratintų
Red. Prierašas. Lietuv. prf ri užsikimšti nosį”. Tokių Kun. V. Visgirdą, knygius,
si skolos. Toks pasielgimas ti tapti amerikiečiais. Tą nam kitam redaktoriui, kenir
taip
toliau.
Anot
patarlės
šalpinių
Draugijos Sąryšis “dvokiančių klanų” turime
190 S. Meade st.,
tėmvtinas ne tik pas atei siekį atsieksianti iš dalies čiamčiam už “laisvąją spau
devynius
amatus,
dešimto
jau
yra.
Geistina
butų,
kac
daugiau.
“
Keleivis
”
,
“
D.
Wilke8-Barre, Pa.
valdžia, bet daugiausiai pri dą”. Galop “L. Ž.” nupeikia
vius, bet ir pas vankes.
bado...
išmokytų.
susidarytų
katalikiškųjų Vįįtis”, “Kova” ir “Dilge
Apie ateivių darbus, už vatinė filantropija ir steigi kun. Tumą ir jo “Viltį” už
lės” yra žemiausiai hupuolę Kun. M. A. Pankauskas,
Kaip męs, gerai nepagal draugijų Sąjungą.
darbius ir gyvenimo būdą mas mokyklų, kuriose moki sėjimą' neapykantos tarp
dvasukas vadovas
doroje. Geras katalikas ir
komisija paduoda smulkias niams butų skiepijimą ame tautų, iš ko pasirodo aiškiai voję, griębiamės sykiu už
loras žmogus privalo gėdėmusų pirmeivių užuojauta visko, taip nieko ir nepada•statistiškas žinias, kurių čia rikiečių dvasia.
REDAKCIJOS PASTABOS.
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Naujienos iš

Žymus plieno išvežimas.
Washington, D. C. Sulyg
statistikos išparodvmų pe
reitais metais Suvienytosios
Valstijos išsiuntė į užrubežį
plieno už du šimtu milijonų
dolerių. Be to, į Porto Rico,
Haivaii ir Alaską išsiųsta
plieno ir geležies išdirbinių
už dvyliką milijonų dolerių.
Taip didelio geležies ir plie
no išvežimo Suvienytosios
Valstijos niekad prieš tai ne
turėjo.
i '
Augštas atlyginimas už su
žeidimą.

Mandagumas apsimokėjo.

li. Tolstojus.

Hammond, Ind.
Niekei
MALDA.
Plate linijos pasažierinio
Amerikos.
traukinio
konduktorius
Frank L. Bunnell, atimda
' Žino jūsų Tėvas, kas
mas nuo keleivių tikietys,
jums reikalinga pir
Reikalauja karčemų sugrą
mandagiai pasveikino tur
miau, negu meldžiate
tingą našlę ir suteikė jai rei
žinimo.
(Mat. VI, 8).
kalingas informacijas. Tai
r x v
Nasliviile, Teuuessee. Ke
buvo nepaprastas šiame — Ne, ne ir ne! Tai nega
liolikos šios valstijos mies
krašte mandagumas, ir jis limas daiktas... Daktare!
tų majorai, susirinkę konfetaip
moteriškei patiko, jog Argi jau negalima nieko pa
rencijou į Nashville, nutarė
mirdama, užrašė jam visą daryti“? Kągi judu tylite?!...
reikalauti nuo legislaturos
savo turtą — $100.000. Mi Taip kalbėjo jauna moty
sugrąžinti karčemas, nes,
rusios brolis protestavo na, greitai išeidama iš mie
• irdi, prohibicija neatnešanprieš tokį testamentą, bet gamojo kambario,' kur gulė
pageidaujamų vaisią. AlAūgštesnysis ir apelacijo^ jo malinamas jos vienatinis
Loholiniai gervinai ėsą padir
puni ir parduodami slaptai, New York, N. Y. Augš- teismai pripažino jį legališ- ąūnelis.
miestu kasos tuščios^ ba čiąusias Teismas (Supremo ku, ir Bunnell apleikėjsimtą
Tyliai besikalbą vyras ir
tūkstančių
dolerių.
Cpurt)
pripažino
Jurgiui
Įėra iucigų už laisnius (padaktaras nuleido galvas. Vy
Tullock
$40.000
atlyginimo
Felijimus). Miestai Nasliras švelniai prisiartino prie
Numirė asekuracijos kom
nuo
kompanijos
Delaivare,
plle, Nfemphis, Cbatanooga
moteries, padėjo ranką ant
Lackaivanna
and
Western
panijos
prezidentas.
Knoxville subankrutiję
jos susivėlusios galvos ir gi
Railroad
už
sunkų
apkoliePanaikinus juose saliunus.
New York, N. Y. Pereitą liai atsiduso. Daktaras sto
ralstijos kasa taipogi esan- čijimą. -Tullock, kondukto savaitę staiga pasimirė Ne\V vėjo lyg kurčias ir sustin
toli nepilna; girtuoklvbė- rius, dirbęs traukinyje ir Yorke Povilas Morton, pre- gęs: jo mostelėjimas ranka
gi, kaip pirmiau' taip ir da per kompanijos neatbolnu- zidėntas kompanijos Equi- pasakė kuoaiškiausiai, jog
mą apie darbininkų saugu
bar žvdėte
žvdinti.
•>
v
table Life Insurance Co., vie vilties jau nebėra.'. .
mą,
papuolęs
po
ratų,
kurie
Majorai tikisi legislaturą
- Ką-gi darytie! — pra
nas žymiausių šios šalies pi
nupiovė
jam
vieną
ranką,
nesipriešysiant sugrąžinti
liečių. Nabašnikas buvo do stenėjo vyras. Ką-gi darytie,
vieną
koją
ir
antros
kojos
karčemas.
(
ras, sąžiningas žmogus ir mano brangioji!
pirštus.
dar nesenas, tik 53 metų am — Ak, nekalbėk, taip, ne
Tik sveiki ir drūti galės žekalbėk! — sušuko ji ir ūmai
žiaus.
Draudžia
kalinius kankinti.
\
apsisukus vėl nubėgo į mie
nytis.
Baisi patžudybė.
gamąjį.
Washiugton, D. C. Ameri
Alton, 111. Šio miesto ma kos Darbo Federacija (Ame
KAZIN KAS TEN.
Vyras norėjo sulaikyti ją,
Norfolk, W. Va. Vieno vie
joras Edmund Beall pasirį- ricau Federation of Labor)
bet ji tik žvilgterėjo nuvar
žo pervaryti pėr legislaturą įvairiose valstijose užprotes tinių viešbučių nusižudė sar
gusiomis, pilnomis ašarų aki
teisę, sulyg kurios jaunos po tavo prieš suareštuotų as gas. Ne taip svarbi? ką koks
įam į kelią? Ar gi Dievas — Atsitinka, — tarė Ma mo. — Kam jie atėmė nuo
ros sykiu su pavelijimais menų kankinimą, kurį poli pamišėlis nusižudė, bet rei mis ir įlindo pas vaiką.
Vaikiukas
gulėjo
ant
auk

nežino, kad tas vaikelis — relė — kad vienam net tebė- manęs Kaziuką? Jei Dievas
įšliubą imti, turės pristatyti cija vartoja kiekviename kia stebėtis patžudybės įran
lės rankų, jo galvelė nusvi man viskas, kad aš negaliu .sant prašytojui, jokiu būdu tai padarė, tai jis piktas, ne
(gydytojo paliudijimą apie svarbiausiame atsitikime, kiui, kurį išsirinko. Nelai
rusi ant balto pagalvėlio. )e jo gyvebti?! Ir štai nu negalima išpildyti to, ko jis doras Dievas; Jo visai nej»ieją sveikatą ir drūtumą, vadindama tai trečiu laips mingasis įlindo dideliu peAkįs adaros, apmirę, nere varginta nelaimingas, nekal trokšta. Kiek kartų teko reik ir nebenoriu aš Jo nei
mas Beall būtinai reiką- niu (third degree). Tie kan čiun ir. suspirgęj o. Už valan
gėjo nieko.Iš sučiauptos bur bas žmogus, sudarkyta mano man pranešti Dievui, ot štai, žiūoti.
pja, kad abudu jaunave- kinimai ne vieną privertė dos rasta vien nesudegusių
neles veržiasi putos. Auklė gyvenimas; į mano maldavi geras žmogus (daugiausiai Ir kas čia vėl? Marelė jau
kaulų krūvelė.
|iu butą visai sveiku.
prisipažinti prie nepapildyrimtai akis kur ten toli į-, mus atsakyta tuo, jog vay- vis jaunikaičiai) maldauja visai nebe Marelė, bet kaž
tų piktadarybių, nes beveli Chicagos siuvėjų straikas smeigusi nei nekrustelėjo, tas turėsiąs išsitiesti, atauš- sušelpti, kad ne paslįstų, ne koks kitoks naujas, keistas
Mokys mandagumo.
jo nekaltai kalėjime sėdėti,
baigiasi.
motynai įėjus. Kai motvna
sustingti. Toliaus ji vėl imtų girtuokliauti, paleistu asmuo, jr šis asmuo kalba sa
Jefferson City, Mo. Mi- negu būti kankintu.
Štai jis eina. vauti, maldauja išrauti iŠ jo vaip, ne lūpomis, tečiaus tie
Nuo 17 dienos lapkričio prisiartilio ir pakišo ranką sapnuoja. . .
Isouri valstijos pasiuntinys
šiai į motynos širdį.
iki 16 d. sausio lygiai du mė po pagalvėliu, kad pa/inus Toks, mažiulėlis, žengia per nusidėjimų palinkimą.
Greitas susinėsimas.
legislašuroje, pn. Floyd Tunesiu praslinko. Siuvėjai pa vaiką ant rankų, auklė tyliai slenkstį, mosuoja rankutė — O, kaip gražiai kalba ta — Apverktinas tu ir ak
Lgie inešė bitių, sulyg kurio New York, N. Y. Čia iš rodė žymų susipratimą ir iš ištarė: — Metas jau marin mis, lyg suaaugęs, dairosi, Marelė — galvoja sau ponia. las sutvėrimas, — tarė tas
kiekvienas gelžkeliu ar bandyta, kaip greit galima laikė tvirtai iki galui. Di ti — ir atsitolino nuo moty- šypsosi...
Mano mieliau — Bet Dievui netinka vi asmuo. Tu regi sayo Kaziu
Lamvajų tarnautojas butą susižinoti telegrafu su An džiausioji iš firmų Hart, nos. Ši pataisė vaikeliui plau sias! Ir tai jį Dievas norėjo sur kišties; žmogus turi pats ką, koks jis buvo prieš sa
[audžiamas nuo $25.00 iki glija. Pirmutinė telegrama Schaffner^fe Marx Co., nusi kus ir dirstelėjo jam į akis. numarinti, atimti! Kam gi rūpinties. Be rūpesčių nėra vaitę su jo stipručiais, ma
>0.00, jeigu mandagiai ne- povandenine linija tapo iš lenkė straikuojantiems, su — Ne, negaliu, — sušnabž besimelsti į Jį, jei Jis rengia gera. Tamsta, ponia, pati da žais nariais, ilgais plauke^
tsakytą ant , keleivių už-. siųsta 9 vai. 12 minučių, o*at tiko daryti tarybas geromis dėjo ir, vėl.atidavus vaiką tokias baisenybes?
vinėjai man skaityti pasakė bais ir su vaiko meilia kal
Įausymą ir neduotų jiems sakymą gauta 9:18; antroji išlygomis ir dešimts tūkstan auklei, išėjo iš, miegamojo
lę apie juodąją vištą. Ten pa ba... Bet ar visad jis buvo
Bet
štai
Marelė,
auklės
pa
(kalingų paaiškinimų. Da- telegrama išlėkė 9:35, atsa- čių siuvėjų, nuo 16-os d. sau kambario.
sakyta, kad bernelis išgelbė toks?
vaduotoja,
ima
kažką
labai
įgi gelžkeliu tarnąuto- kymas-gi atėjo 9:40, tai yra sio sugrįžo į 48-ias, tos fir Vaikas sirgo jau antra sa
jo vištą nuo prapulties, ir už Buvo laikas, kad tu džiaukeistą
kalbėti.
Motvna
žino,
isą tokie pasipūtėliai, į penkias minutas.
'
mos dirbtuves. Tarybas at vaitė. Visą tą laiką motyna kad tai Marelė, tečiau ji ro tat vištelė davė jam užburtą geisi, kai jis vos-ne-vos teiš
tankiai ne tik ką neatsaliks tarpininkų teismas. Jis- po keletą kartų kasdien ky
kanapės grūdą; pakol tas tardavo “mama”, “tėte”;
ant mandagių keleivių Nauja milijonieriaus dova susidės iš trijų asmenų: po bojo tarp vilties ir despera dosi esant ne tai Marelė, ne grūdas gulėjo jo kišenėje, prieš tai tu džiaugeisi, kai
tai aniuolas. “Jei ji aniolas,
dausymų, bet juos visai
na.
vieną išrinks darbininkai ir cijos; visą tą laiką ji beveik tai kodėl ant pečių nėra pas bernelis nieko nesimokyda jis pradėjo stovėti ir nusi
[oruoja.
nesumerkė akių. Keletą kar
tverdamas kresios trepsėda
New York, N. Y. Milijo darbdaviai, o tuodu išrinks tų kasdien ji'atsiklaupdavo ją sparnų?” galvoja sau mo mas žinodavo visas lekcijas; vo aplink ją; dar anksčiau
trečiąjį. Girdėt, jog kai-kubet per tą grūdą bernelis vi
Jalrie Nation mirtinai ser nierius A. Carnegie dovano riose dirbtuvėse, kurių siu prieš Atpirkėjo paveikslą ir tyna. Antra vertus, kažkas sai liovėsi mokinęsis, neteko tu džiaugeisi, kai jis, neva
jo, penkis milijonus dolerių
maldavo Viešpatį, išgydyti yra jai sakęs, būkjmiolų da
koks katinėliu, čiaužinėjo po
ga.
savo vardo astronomijos in vėjai nepriguli prie Siuvėjų jos vaikelį. Po Išganytojo bar esama ir be sparnų. Anio atminties. Nepridera Dievui aslą; vėl anksčiau visi atsi
.ansas City, Mo. Garsi stitutni Washingtone, Išvi Unijos ir nebuvo straikavę,
las—Marelė ėmė kalbėti: — išimdinėti pikta iš mūsų. džiaugti negalėjote, kai jis
paveikslu
buvo
parašas
Ivybės skelbėja, saliūnų so Carnegie davė tai įstaigai dabar, išvydę, kaip pasisekė
“Veltui ponia pyksti ant Die žmonės neprivalo to nei pra sugriebdavo spenelį ir suAteikite
pas
mane
visi
var

laužytoją, ponia Carrie Na- dvidešimts penkis (25.000. straikieriams įteikti firmą
vo. Jis jokiuo būdu negali vi šyti, tiktai patįs turėtų rau spauzdavo jį savo lapukė
guoliai
ir
prispaustieji,
o
Aš
[ion mirtinąj sergi/ Eureka 000) milijonus dolerių. Šel Hart, Schaffnerx& Marx, ir
sų išklausyti: vienas prašo ti, išversti, išmesti.
nuramįsiu
jus
”
.
Ji
inelzdanrings’e, Arkansas. Galo pia jis ir astronomijos ob jie sustraikavę.
— Tu, Marele, visgi neat mis. Dar anksčiau džiaugei
suteikti vieną, o* kitas visai
vosi
karštai,
įtempus
visas
si, kai jis visas raudonas gai
[ūkiama
Bet pasilieka da apie 20 širdies pajėgas. Širdies' gilu priešingai. . . Aure, kas da sakai į mano kląusimą.
servatoriją ant kalno WilJ kas valanda.
liai klykė neatsitraukdamas
son, Kalifornijoje, kurią tūkstančių straikierių, ku moje jautė ji, jog nenuvers bar darosi. Visoje Rusijoje — Liukterėkite, viską at- nuo tavęs. O dar anksčiau
cundžia telefono kompa kontroliuoja minėtojo insti rių darbdaviai nenor su Uni
sakvsiu, — taria Marelė: —
kalno, jog Dievas elgsis ne meldžiasi ir ne bet kas mel
prieš metus kur jis buvo?
niją.
tuto profesoriai. Patvirtino ja tarybų daryti. Tečiaus tas pagal jos, bet pagal Savo va džiasi! Augščiausieji vys štai dar kaip esti: aš prane Jus visi manote, būk jus neįCleveland, Ohio. Advoka- taipgi žinią apie statymą di dalykas, sulyginant su tuo, lią, bet visgi meldėsi, balsiai kilpai,vienuoliai cerkvėse iy šu, jog pavargo šeimyna ne simainote ir kad jums ir
C. L. Hotze skundžia vie džiausio pasaulyje telesko kas jau nuveikta, tai mažmo su dideliu pamaldumu kabė stebuklingose vietose, — vi per savo kaltę, jog visi ver tiems, kuriuos mylite, lemta
si maldauja, kad Dievas duo kia, jog iš gražių kambarių esą būti amžinai tokiais, ko
lę telefono kompaniją rei- po, su kurio pagelba bus žis. Pradėję dirbti siuvėjai dama poterius.
straikuojančius.
įlaudamas $26.000 atlygi daug lengviau tyrinėti dan pagelbės
Dabar supratus, jog vai tų nuveikti japonus. Ar gi išmesta turėjo susigrųsti kiais dabar esate. Bet jus ne
Net pati Kompanija Hart,
drėgifam, tamsiam kampe,
no ua blogą patarnavimą, gaus tunus.
kas mirė, ji pajuto, kad jos tai geras dalykas? Dėliai to
stovite nei minutos, visi
Schaffner^Mara
ketina
iš

tebeturi
nei
arbatos
ir
mel

melstiesi
netinka,
nes
čia
tvirtina buk negavęs į
galvoje kaž-kas krustelėjo,
plaukiate, kaip upė, visi risirinkti iš tų 20 tūkstančių
džia
susimilti.
Ir
čia
Dievui
Galima vėžį išgydyti.
Dievas
intikti
visiems
jokiu
Įką reikalaujamo^ linijos
lyg kas nutrūko ir ėmė suk
tatės, kai * akmuo, žemyn
lar jį gerai iškoliota. Ne Buffalo, N. Y. Gydytojas straikierių du tūkstančių ge tis... Nuėjus į savo miega būdu negalėtų! Japonai, mat netinka užstoti už juos, nes prie savo mirties, kuri anks
liedamas susišnekėti tele- H. R. Gaylord, tyrinėjęs vė riaušių siuvėjų ir pasiimti į mąjį, ji keistai apsidairė, taipgi meldžiasi, kfad rusus Jis žino, kad taip jiems bus čiau ar vėliau visus jus nuįu patrotijęs augščiau pa- žio ligą valstijos laboratori savo dirbtuves, taip kad jei lyg nesuprazdama kur esan nuveikus. O Dievas visų vie guriau. Jis nenujiegi^, o Jis, galabįs. Ar gi tu. nesupranti,
Įmėtą pinigų sumą ir da- joj, apskelbė išradęs būdą iš kitos kompanijos nepasisku ti, paskui puolė. į lovą ir apal nas Tėvas. Tai kaip gi Jis Viešpats, kiaurai mato, kad kad jei Kaziukas iš nieko
jie gyvendami pertekly (ras stojosi tuo, kuo jis buvo, tai
turėtų elgties?
reikalauja, kad kompa- gydymui vėžio liga sergan bįs su Unija susitarti, turės po.
' • kažiujel šunis kartų ant sa jis nei miilutos būtų nepasi
Įja jam ją sugrąžintų. Tai čiųjų. Daręs jis bandymus didelį nuostolį, netekę gė Apalpus, besapnuodama
—
Žinau,
žinau:
tai
sena
, ,kad, los
. Kaziukas,
v • i vi
mtinė panaši bvla Cle- su gyvuliais su tokia pasek riaušių darbininkų.
likęs tuo, kuo buvo mirda
T
\_,Moterių
T
//ymato,
link teisybė, tai visi žino... Aš vo artimų.
Pramones
Lyga
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Tai
tiesa,
—
galvoja
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x
omo©
ir
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me, jog vėžys netik visai pra
mas; iš nieko jis stojosi žinsmas ir sveikas, sėdi ant kre nė apie tai. Bet kodėl Jis ne
Trade
Union
*
League)
iš

sau ponia. Bet kam ji taipjduku, žindukas tapo kudipuolė, bet bei žymės jo'neliselės, krato garbiniuota gal
ranos už vagilių užmuši kb. Ar tik ne tuščias d-ro siuntinėjo į šimtą bažnyčių vele, mosykuoja riebiomis nori išklausyti mano prašy prastai išsitaria apie Dievą? kiu, kūdikis butų tapęs ber
mo, kai aš noriu išmaldauti
Chicagoje užklauRymus, ar
Gaylord’o pasigyrimas.
mą.
kojalėmis iy, išpūtęs lūpy ne ką-nors bloga, bet tiktai, fiunis kartų... tai peiktinas neliu, mokiniu, jaunikaičiu,
bus leista perskaityti jųjų tes, sodina lėlę ąnt popieri
pasakymas. Būtinai primį- suaugusiu žmogumi, sęstanpadianapolis, Ind. Vietikad i^ežūtų mano mielas vai siu jai kada-nors tą žodį.
atsiliepimus
į
žmones
ir
pa

Gudri moteriškė.
čiu ir seniu. Tu nežinai, kuo
nio arkliuko ...
x ' kelis? Juk aš be jo gyventi
policijos perdėtinrs ap
daryti kolektą 1 Straikierių
— Kaip tai gera, kad jis negaliu, — taria motyna Ir — Bet aš ne apie tai klau jis butų tapęs, jei būtų gvve
teikė, jog kiekviena mote- Quincy, III; Suareštuota naudai tą patį Sekmadienį
gyvas, — mąsto ji sau. — Ir jaučia, būk vaikelis apkabi siu,— atkartoja motyna. nęs! O aš žinau!
M<nri nušaus kišeninį va čia tūla Elzbieta Miller, tu 22 d. sausio:
(
kaip tai skaudu, kad jis mi na jai kaklą minkštomis ran Aš klausiu: kokiam tikslui, Ir štai vėl motyna sapnuo
jų, paiųačiusi jį vagiantį rinti tris vyrus, senus karei
rė. Už ką? Ar gi galėjo Die kūtėmis, ir ji savo kūnu jau už ką Dievas norėjo man iš-; ja: ji mato . restauracijoje
devanų aukso medalį, vius, už kuriuos gapdavo
vas, Kuriam aš taip mel čia jo šiltą kūnelį “Gerai, plėšti sūnelį ? — Motyna ma j biaurų sėdintį ui stalo ,senį,
pastarais laikais nige- apie šimtą dolerių pensijos
džiaus, leisti, kad jis mirtų kad ta mirtis neištiko” — to savo Kaziuką gyvą ir nutukusį,* susiraukšlėjusį,
papildę daugybę vagVR- nuo valstijos per mėnesį. Gu
Kam tat reikalinga Dievui' galvoja ji sau.
klausosi jo skardaus, kaip Vakarienę pavalgęs, jis sn© policija nei vieno nesu druolė bus sunkiai nubaus
Ar gi mano vaikutis parėjovarpelis, ir meilo jnokavi-'ka sau ūsą
rą išvertęs,
ta.
m.
' ’

DRAUGAS
CHARLES DICKENS.

skubinasi nuvyti nuo savęs
ir gėrisi elektros šviesa. Už tą mintį ir, persižegnojus, paskui šunies, bet arti mies
virtęs minkštoje sofoje, jis bučiuoja šaltą kaktelę, sus- to jis užtėmijo ant jo kaklo
girtomis akimis mirksi pus- tingusias mažas rankytes, .i nudilusius plaukus.
plikei paleistuvei ir riebiai j Gijaeintų kvapas priminė — Kodėl tau ant kaklo
klausė
jai, kad Kaziuko jau m*bėra i plaukai nmlil O
bl evyzguoja.
Neteisybė, tai ne jis, tai1 niekad nebebus... Ji dar vilkas.
ie mano Kaziukas! — sušu-! kartą pabučiavo brangią — Tai... niekis, vilkeli!
ko nusigandusi motyna, žiu-’ kaktelę ir ėmė raudoti---- į— tarė šuo dideliai susigėdirėdama į kiaurą senį: mat, Verkia, bet jau pasitikėji- nes ir susirūpinęs,
jo akįs, lūpos ir nosis taip 1,10 **’ meilės ašaromis, nebe- — Vienok išaiškink, miepanašios buvo į Kaziuko! išmetinėdama nei Dievui lasai Rudi, nuo ko tau taip
Klause vėl vilGerai, kad tai sapnas — gal ■,,ei žmonėms. Jai skaudu, pasidarė?
voja ji sau. — Tikrasis Ka-1,1“4 .)> .i;l" neberūgoja, nebe- kas.
ziukas aure kur! — Ir ji re- ^i^kundžia, ji įsitikrin li, kad — Tai... niekniekis!...
gi baltą, pliką Kaziuką, kai kas atsitiko, turėjo atsitikti. — sumurmėjo šuo: — tai

Su duonos riekute rankose ir su maža, tamsia para
pijos muče ant galvos, Oliveris buvo išvestas iš tų nelai
mingą namą, kur joks meilesnis žodis nė pažiūrėjimas
nenušvįetė jo kūdikystės dieną. O vienok, užsidarius
Vertė JONAS KMITAS.
paskui jį tą namu varteliams, jis apsiliejo kūdikiško gai
lesčio ašaroms. Kaip ir nebuvo nuvargintais jo mažieji
(Seka.)
sėbrai, tai vis tik jie buvo vienatiniai jo prietikiai, ir su
Ponia Manu nusivedė podėlį j mažą seklyčaitę, iš pratimas apie savo siratystę šiam plačiam pasaulyj pir
grįstą plytomis. Padavė kėdę ir padėjo jo kampuotą skry mą sykį suspaudė kūdikio širdį.
bėlę ir lazdutę prieš jį ant stalo. P. Bamblys nusišluostė
P. Bumblys žengė plačiais žingsniais; mažas Oliveris,
nuo kaktos prakaitą, kurs buvo išsipylęs nuo greito ėjimo, drūčiai nusitvėręs jį už rankovės, trypė šalia, ant kiek
pažiurėjo į kampuotą savo skrybėlę ir nusišypsojo. Taip. vieno mylios bertainio klausinėdamas, ar jau netoli. Ant
jis nusišypsojo.
Pėdeliai juk tokie pat žmonės: ir p. tų klausymų p. Bumblys davė trumpus ir šiurkščius at
Bumblys nusišypsojo.
sakymus, nes mažas meilumas, kuri jo krutinėjo buvo
— Dabar meldžiu neužsirustinti už tai, ką aš pasaky sukėlęs džinas su vandeniu, jau išgaravo: ir jis vėl buvo
Neraudok, motyn, verk nuo retežio, kurį man šeiniu
siu, — atsiliepė p. Manu su pagaunančiu saldumu. — Ta- pėdeliu.
jis sėdi vonioje ir juokauda
tarė auklė ir. įlinkas ant
kaklo kabiną
mista turėjai ilgą kelionę, kitaip aš buria neužsiminusi.
Oliveris išbuvo prieglaudoje tik bertainį valandos ir mas plifiškina kojelėmis; ji ti nuodėmė!
kad
nebėginėčiau,
kad visuį
priėjus
prie
nabašnikėlio,
Ar neišgertuinite ko nors lašiuką, p. Bubly?
vos dabaigė antrą duonos riekutę, kaip štai p. Bumblys. ne tik regi bet ir jaučia, kai
— Nei lašo. Nei lašo, — tarė p. Bumblys, pamojęs kurs jį buvo palikęs vienos moteriškės globoje, sugrįžo jis sugriebia jos pliką ran nutrynė moty nos ašaras, kri met Imčiau ant vietos ir
pasaRĮ
ranka su puikybe, bet prielankiai.
atgal, ir pasakęs, kad šiandien yra valdžios posėdis, pra ką, bučiuoja ir bučiuoja ją, tusias ant Kaziuko kaktos. turto dabočiau!
Ašaros apsunkįs tik jo dū šuo. nuleidęs žemyn akis.
— Man rodos, kad tamsta paragausi, — atsakė ponia nešė Oliveriui, kad vyriausybė liepė jam ateiti ir pasiro pagalios kanda, neišmanyda
Manu, kuri jau spėjo patėmyti atsakymo toną. — Tik dyti.
’l’ai tave prie retežio k<i
mas, ką čia padarius tai mri šelę. Jam dabar gėla. Anio/i
lėlis jis nesuteptas! O jei omą
mažą lašelį, su biskiu šalto vandens ir cukraus žiupsneliu.
Nesuprasdamas gerai, kas tai yra toji vyriausybė, liai rankelei.
būtų gyvenęs.
Dievas teži
P. Bumblys atsikosėjo.
Oliveris nežinojo, ar jam juoktis, ar verkti.
Bet neturė
Taip. . .
kartais,
Štai, kur mano Kaziu
no,
kas
iš
jo
būtų
išėjęs.
— Nagi, tik mažą lašiuką, — tarė ponia Manu pertik jo laiko apie tai sąprotauti, p. Bumblys lengvai sudavė kas: tas biaurus senis tai ne
nes, matai,
kitaip negali!
'Pa
i
p
tai
taip,
visgi
rinančiai.
jam su lazdute, per galvą, kad jį pažadinti, o antrą sykį Kaziukas, kalba ji sau. Tai
ma!... — aiškino nelaisvu
skaudu,
labai
skaudu...
per strėnas, kad įdrąsinti, ir paliepęs eiti paskui save, nu tardama, ji nubunda ir su
Rudis, nuleidęs žemyn uosi
— Kas tai yra ? — užklausė pėdelis.
tarė
motyna.
—r Tai yra tas, ką prilaikau namie, įpilti į gyduoles vedė jį į didelį rūmą kur aštuoni ar dešimts riebių poną baime akysi1 išvysta tikry
ir uodega.
(Iš
“
Šaltinio
”
).
mažiems kūdikėliams, kada jie nesveikuoja, — atsakė sėdėjo aplink stalą. Gale stalo augštesnėje ne kaip ki bę, nuo kurios neišsisuksi.
— Jaigu taip, brangusis,
tos
kedėje
sėdėjo
ypatingai
sutukęs
ponas,
su
labai
apva

ponia Manu atidarius šoninę spintą ir ištraukus bonkutę
— tarė vilkas, sustojęs arti
Ji eina į vaiko kambarį
lu,
raudonu
veidu.
ir stiklelį. — Tai yra džinas. As jus neprigaudinėju, p.
miesto — tai ariu tau ir tavo
Auklė jau numazgojo ir ap
VILKAS 11? ŠIO.
— Linkterėk vyriausybei! — paliepė Bumblys. Oli rengė Kaziuką. Suplonėjusi
Bumbly. Tai yra džinas.
šeimininkui už globą ir mais
veris
nušluostė
dvi
ar
tris
ašaras
ir
matydamas
prieš
save
i- ,,
o i o
i
• ta!... man to visko nerei— Ar tai tamista įduodi vaikams gyduoles, p. Manu ?
kai vaškinė noselė, veidukas
Kartą didelis,
riebus ir
1
_
stalą,
linkterėjo
jam.
,,i.
«.
Nes, brolau, nelaisvė u£
— užklausė Bumblys, atvdžiai tėmydamasis į maišymąsi
indubęs, nusvirę ant kakte- stiprus šuo, nutraukęs rete-J kia!
„ .......
1
— Kuom tu vardu, vaike? — užklausė ponas augštoje lės plaukeliai. . . o jis išsitie
šaltį ir badą aršesne:...
džino su vandeniu.
žį, prie kurio buvo pririštas.
< sveikas, broleli!...
— Žinoma, kad duodu, Dieve jiems padėk! — sušuko kedėje.
i
sęs guli jau negyvas.
Prie nubėgo už miesto pavaikš-;
Matydamas
tiek
poną,
Oliveris
nusigando
ir
ėmė
dre

r nudūmė vilkas i giria.
auklė. — Jąs žinote, kad negalėčiau žiūrėti, kaip jie kęs
galvos dega žvakė, rankelė (•loti.
bėti;
pėdelis
kumštelėjo
jam
iš
užpakalio,
ir
Oliveris
pra

tą mano akyse.
se įsprausta kryželis, ant pa
Ant krašto gilios jis pa
dėjo verkti. Dėlei tą dvieją priežasčių jis atsakė tykiu ir
talėlio pribarstyta gėlelių. .. matė baisiai sunykusį ir
— Ne, — tarė p. Bumblys patvirtinančiai. — Ne, jąs nenelygiu balsu, dėlei to ponas su baltu bruslotu nusprendė, Auklė atsikelia nuo kresios,
galėtumite. - Tamsta esi žmoniška moteriškė, p. Manu.
menką vilką. Riebus šuo su
kad jis yra paikas.
žiūri į Kaziuko veidelį.
Iš gailesčiu pažiurėjo ant pa
(Čia jis pastatė stiklą). Aš užsiminsiu apie tai valdžiai
— Klausyk, vaike, — tarė ponas augštojoj’ kėdėj. kitų durių išeina Maudė: vargėlio vilko, kuris pradė
prie pirmiausios progos, p. Malin.
(Čia jis prislinko
Man rodos, tu žinai, kad esi našlaitis?
jos
veidelis ašarotas akįs ro jo gailestingai skųsties dėlei
stiklą). Jąs atjaučiate viską, kaip motina, p. Mann. (čia
—— Kas tai yra? — užklausė nabagas Oliveris.
do gerą širdį.
jis sumaišė džiną su vandeniu). Aš — aš geriu už jusą
savo vargingo būvio.
— Tas vaikas paikutis, man taip išsyk išrodė, — pasveikatą su smagumu, ponia Mann, — ir jis išgėrė pusę
- Kodėl ji mane inkalbiPagailo šuniui vilko i .u
tėmijo ponas su baltu bruslotu.
stiklelio.
metų ?
— Palaukit! — atsiliepė ponas, kurs pirmiausia už nėjo, kad nereikia nuliūsti, jam tarė:
o
ji
pati
virkšlena!
—
gai

— raks, brolau, miestan
— Dabar apie reikalą, — atsiliepė pėdelis, ištraukęs šnekino Oliverį.
voja
motyna.
Žvilgterėjo
į
pas
mano šeimininką, tai tu kis.
iš kišeniaus knygutę, su skuriniais apdarais. — Vaikas,
— Tu žinai, kad neturi tėvo, nei motinos ir kad laivai
nabašiiinką ir nustebo: ją rėsi tuomet ir skanų valgį ir
Men. — O. tamista ga
kurs buvo pavadintas Oliveriu Tvistu, jau šiandien yra užaugintas parapijos lėšomis? Ar ne?
devvnią metą.
— Taip, pone, — atsakė Oliveris graudžiai apsiverkęs. išgązdino didelis Kaziuko šiltą budelę ir \ isukiio Imsi lengva i penkis midus atimti Į
Aktorė. — Kad jau aš ati
— Dieve jam padėk!
sušuko ponia Mann, trinda
— Ko tu verki? — užklausė ponas su baltu bruslotu. veidelio panašumas į to se- aprūpintas!
nio veidą, kurį ji sapnavo; ji
Nudžiugęs, vilkas nubėgo minu.
ma savo kairiąją akį su kampučiu žiursto.
i
Žinoma, tas buvo labai navatna. Ko čia jam verkti ?
— Ir nežiūrint ant paskirtą dešimts svarą dovaną,
— Tikiuosi, kad kas vakaras kalbi poterius, — atsi
kurie paskui buvo pakelti iki dvidešimts. Nežiūrint ant, liepė kitas ponas šiurkščiu balsu, — kaipo geras krikščio
didžiausią, jei taip pasakysiu, viršprigimtą pasistengimą nis meldiesi už žmones, kurie tave maitina ir aprūpina.
iš parapijas pusės, — tarė Bumblys, — męs jokiu budu
— Taip, pone, — gaikščiojo vaikas.
Apsiginkluok prieš ligas, laikydamas Severos vaistus namuose.
negalėjome surasti, kas yra jo tėvu, arba koks jo motinos
Ponas, kurs kalbėjo paskiausia, netyčia 'pasakė tei
vaidas, vieta ir padėjimas.
sybęPonia Mann iš nuostebos pakėlė rankas augštyn; bet
Tas butą labai krikščioniškai ir stebuklingai krikščio
valandžiukę pamąsčius atsiliepė:
{
niškai, jei Oliveris butą meldęsis už tuos, kurie jį užau
— Tai kokiu budu jis gavo sau vardą?
gino ir aprūpino. Bet jis nesimeldė, lies nieks jo neiš
Pėdelis pakėlė galvą su dide puikybe ir atsakė:
mokino.
jog žmogaus kūnas perstato nekaipo chemišką dirbtuvę išdirbimui visokiu nešva
— Aš suradau jam vardą.
— Taigi tave čia atvedė, kad butum išauklėtas ir iš
rumų, labai pavojingų žmogaus sveikatai, o net ir gyvasčiai, jeigu pavelyti jiems
— Jąs, p. Bumbly?
moktum naudingo amato, — tarė raudonveidis ponas
kraujuje pasilikti. Inkstų užduotim yra prašalinti tuos nesveikus diegus iš žmogaus
—Aš, ponia Mann.
Mės duodame pamestiems augštoje kedėje.
organizmo. Bet jeigu inkstai yra. nesveiki ir negali išpildyti savo užduotį, pasek
mės to būna labai svarbios. Taigi kad už laikius inkstus sveikais ir veikiančiais, rei
vaikams vardus pagal alfabetiškąją tvarką. Paskutinis
— Rytoj’ šeštą valandą anksti pradėsi rankioti pašu
kia imti
buvo ant S, aš praminiau jį Svubble. Šitam liko T — kas, — pridūrė šiurkštusis ponas su baltu bruslotu.
ir pavadinau jį T vist. Tas, kurs atsiras dabar, bus
Už tokias valdžios geradejystes Oliveris žemai turs
Unvin, o paskui Vilkins. Aš turiu jau parengęs vardus telėjo pėdeliui ir tuoj’ buvo nuvestas į didelį rūmą, kur
iki alfabeto galui, ir taip vėl išpradžią, kada daeisime iki atsigulęs ant kietos lovos, pats su savo ašaromis užčiuZ.
čiavo save prie miego. Kokš prakilnus paveizdas gailes
— Tamsta esi literatiškas žmogus! — sušuko ponia tingą Anglijos tiesą! Jos daleidžia vargdieniams eiti
Mann.
gultą!
— Hm, hm, — atsakė pėdelis, matomai padirgintas
Vargšas Oliveris! Laimingoj’ nenuovokoj’ miegoda
tuom komplimentu. — Gal aš ir esmi. Gal būti, aš esmi, mas jis nenumanė, kad parapijos Valdžia tą pačią dieną
ponia Mann.
padarė svarbą nutarimą, kurs tupėjo tokią įtekmę ant
Prašalina sugedusį kraują ir gydo uždegimą. Atidaro mažus kanalus. Inkstų veiki
Jis pabaigė džiną su vandeniu ir pridūrė: — Kadangi tolesniojo likimo. Ir prieglaudos valdžia tą padarė. Daly
mą daro reguliarišku. Priduoda gyvumą jeknoms. Apsaugoja ir gydo Bright’o ligą
Oliveris jau perdidelis, kad čia ilgiau pasiliktą, tai vyriau kas bttvo štai kame.
j
ir vandeninį tinimą, taipogi prašalina pūslės nesveikumą.
sybė nutarė pargabenti jį namon. Aš pats atėjau jį par
Valdžios sąnariai buvo tai žmonės išmintingi, suma
Dviejų didumų: 50c. ir $1.00
sivesti. Parodykit man jį tuoj aus.
nąs, galvočiai. Jie atkreipė savo atidą į parapijos prie
— Bematant jį atvesiu, — tarę ponia Mann išeidama. glaudą ir. patėmijo tą, kas paprastam žmogui niekados
APSAUGOTA NUO OPERATORIAUS PEILIO. “V ienatinė tavo viltis operacijoje’’ pasakė gydyto
Oliveris, per tą laiką šiek tiek apvalytas nuo storos nebūtą atėję galvon. Toji prieglauda buvo tai tokia vie
jai poniai Francis Kovaler iŠ Yale, Kana., jai sirgus penkis mėnesius inkstą liga. “Tuomet atlankė mane
drauge ir priminė man apie Severos Vaistus Inkstams ir Jeknoms. Pasirįžau iSbandvti juos pirm pasi
plutos purvą, kuriais buvo apaugę jo rankos ir \>idas, ta, kur vargdieniai galėjo maitintis uždyką. Turėdavo
duoeiant operacijai. Ant mano laimės sveikata pradėjo eiti geryn diena ii dienos. Dabar esu visiikai iš
tapo atvestas į seklyčią malonios savo auklėtojos.
gydyta ir niekad taip gerai nesijaučiu.
ten viešus pusryčius, arbatą, vakarienę, visokius prietai
Negaliu surasti ikvalei žodžių iigyrimui tu puikių vaistų. Taip pasekmingai ir taip pigiai atsieina ’’
— Linkterėk ponui, Oliveri, — tarė ponia Mann.
sus pasilinksminimui, kur galima buvo žaisti ir nieko ne
Oliveris atliko linkterėjimą, kurs buvo paskirtas pu veikti. — Aha! — tarė sau valdžia, — męs tai esame vyrai,
siau pėdeliui ant kėdės ir jo skrybėlei ant stalo.
kurie tą viską pataisysime. Męs tą ilgainiui panaikįsiGaunami aptiekose ir pu vaistų pardavėjus. Būtinai reikalauk “Severos”. Ar jau
turi Severos Kalendorių 1911 metanas? Jeigu ne, pareikalauk nuo vaistininko. Dy
— Ar eisi su manim, Oliveri ? — užklausė p. Bumblys me. — Ir jie įvedė įstatus, per kuriuos visi elgetos galėjo
kai.
pasididžiuodamas. Oliveris jau buvo'betariąs, kad jis iš geros valios išsirinkti (nes ją nieks verste nevertė) arba
noriai eitą su kiekvienu, kas tik pasisuks, bet pažiūrėjęs išlėto išsibaigti badu prieglaudoje, arba greitai numirti
Po pirmutiniu apsireiškimu
augštyn, pamatė ponią Mann, kuri atsistojus už pėdelio iš jos išėjus. Tam tikslui jie suderėjo vandens kompa
Valgik
ką
roni
pečią labai piktai pagrūmojo vaikui su kumščia. Oliveris niją, kad toji pristatytą neišmatuotą vandens išteklių.
kosulio, persišaldymo, gerklės skaudėji
ir nebijok jokios pilve betvarkės, jeigu
mo, užkimimo, bronehitis imk
tuoj susiprato, nes toji kumščia nesykį atmušė jam pa Užsakė taipgi javą prekėjus, kad retkarčiais pristatytą
prieš valgysiant priėmei
šones.
po truputį avižinią miltą; taigi elgetoms duodavo tris
SEVEROS BALSAMĄ
— Ar ji eis su manim? — užklausė vargšas Oliveris. syk ant dienos skystos košės, dusyk į savaitę biskį eibuSeveros Rūgšties Pilvui
PLAUČIAMS,
— Ne, ji neis, — atsakė p. Bumblys, — bet kaip kada lią ir šventadieniais po pusę ragaišiaus. Valdžia taipgi
Ji paaštrina apetitą. Prašalina užkietėji
kad užbėgti už akių rimtoms plaučių li
tave atlankys.
įvedė daug kitą išmintingą teisą. Jie apsiimdavo per
mą. Sudrutina nusilpusius organus.
goms. Tas būdas ir gyvastį gelbsti.
Tas neperdaugiau8ia kūdikį suramino. Vienok nors skirti tą neturtėlių moterystes, kurie neturėjo už ką pa
,
Kaina $1.00
Kaina 25 ir 50e.
jis buvo mažas, bet turėjo užtektinai supratimo, kad sisamdyti apgynėją, ir vieton to, kad priversti žmogą už
prisimesti, jog jam labai gaila iš čia išeiti. Kūdikiui bu laikyti savo šeimyną, jie atimdavo ją’nuo jo ir palikdavo
Daktaro patarymai dykai.
vo sunku parodyti akyse ašaras. Badas ir nežmoniškas vedusį jaunikiu! Sunku apskaityti, kiek vedusių vyrų
apsiėjimas yra didelė pagelba norinčiam verkti, Oliveris- ir visokią draugijos sluogsnią butą pasidavę į prieglaudos
gi mokėjo verkti ištikrąją. Ponia Mann davė jam tūks namus; bet valdžia buvo išmintinga. Paliuosavimas nuo
CEDftR RftPIOS
tantį bučkių ir
ko Oliveris daug daugiau norėjo, — moterystės buvo sujungtas su prieglaudos avižine koše.
duonos su sviestu, kad kartais nepasirodytų perdaug al ir tas nugąsdindavo žmoneR.
IOWA
kanu, pribuvęs į prieglaudos namus.
Toliaus bus.

Oliveris Tvvistas.

Ksav. Vanagėlis.

1

Teatre.
Menažeris. — Dar vien
klausimas: kiek tamsta tul
Aktorė. —. Dvidešimts pen

Mokslas sako,

SEVEROS VAISTUS
INKSTAMS ir JEKNOMS

W. F. Severą Co.

DRAUGAI.

UETUVI5KAS

TEATRAS.
Vasario 3-čią d., 8 vai. va
sario 3-čia dieną, 8 vai. va
kare, bus vaidinama links
ma komedija: “Tarp Dilgė
lių Košės“ dviejose dalyse
šešiuose aktuose, pobažnytinėje lietuvių salėje, Nevv
Philadelphia, Pa.

gus, arba išblaškysiu
Vienas profesorius sugrį smegenis!
žo namon vėlai ir atsigulęs
išgirdo, lyg kas braškinasi Keleivis. — Verčiau iš
blaškyk smegenis. Nes be
po lova.
smegenų Nevv Yorke galima
— Ar ten yra kas? — pa
klausė nusigandęs profeso gyventi, o be pinigų — ne.
Užsimąstęs.

rius.
— N ieko nėra, pons profe
soriau! — pašnabždoms at
sakė vagis, kurs žinojo jo
ypatybes.

— Aha, tai gerai, nes man
rodėsi, kad ten kas yra, —
1 Visus lietuvius ir lietuvai atsakė profesorius ir rainiai
;es ir iš apielinkės . užkvie- užmigo.
iame atsilankyti ir praleisi linksmai vakarą. TarpuoĮe bus deklemacijos ir dal
Mandagus, bet...
ios šv. Pranciškaus lietuvių
•* »
iarap. iš Minersville, Pa.,
Mažas vaikutis nusiėmė
giesmininkai ir teipgi vieti kepurę prieš vieną.ponią.
nis bažnytinis choras.
— O, koks tu mandagus, sušuko
ji: — ar tu prieš vi
Tikimės, kad visiems atsilankusiems, visa ka labai sas ponias nusiimi kepurę?
patiks.
— Ne, tik prieš senas,
x
Visas pelnas , skiriamas — atsakė vaikutis.
vietinės lietuvių parapijos
naudai.

Pasisakė pravardes.
Gaspadlnė: — Meldžiu vai
prasilenkda
gyti! Ar tamstai nepatinka Studentas
mas
netyčia
užgavo
oficierą
mano blyneliai 1
.
— Kiaulė! — suriko pik
Svečias: t— O, jau aš jų tai oficięris.
\
sunaikinau tiek, kiek Samso — Petraitis! ’— manda
nos pilistinų.
f
giai atsakė studentas.
Gaspadinė: —• Ir tokių
pat ginklu ?...
Beveik milijonas

1430001

[GRIPPE].
įPAiN-EXPELLEfl

R«*u.a.p«to(f. i

49%ALCOHOL

F.MBICNTER£Co.
T,NEWYORK.yf

Nelauk pasirodymo pirmutinių ap
sireiškimų šios pavojingos ligos, ku
rie yra skaudėjimu galvos, kojų,
š*}tis krečia, karštis apima, skauda

ir pailsta kojos ir t.t., bet tuojaus
vartok

Dr. Richter’io

Pain Expeller,
Sulyg parodymų ant popieros, ap
sukančios bonkutę.
Taipgi pasekmingas nuo reuma
tizmo, neuralgijos ir šalčio.
Saugokis padirbimų ir žiūrėk, kad
pakutis išrodytų visai taip, kaip šia
paveikslėlis ir kad galai butų užpečėtyti su musų pečėtyjimo ženk
liukais, turinčiais įkąru. Kitaip jus
gaunate padirbtus vaistus.
25c. ir 50c. bonkutė vaistinyčiose
ir nuo

F. Ad. R1CHTER & CO.,

Vietų kaina: 50, 35 ir 25

215 Pearl St, New York

Atiduok

Vaikams inėjimas 15c.

Bennett Building,
Didžiausia
Krautvve

Public Square,

Draugo "Agentai
Rev. J. Sutkaitis,
2112 Sarah st.,
Pittsburg, Pa.

■

Fumičiu

T. Kizievič Box 167,
Minersville, Pa.

Šiaurritinej

M. Karbauckas, 52 G
So. Boston, Mass.

Pennjylvanijoj
J. Mikutaitis,
1327 Rebecca st., S
Allegheny, Pa.

Daugybė puikiausių forničių,pečių, karpetų, divonų, zaslankų durims, megstinių zaslankų
langams, laikrodžių, meblių ofisams ir visokių rųšių meblių namams. Verti užsitikėjimo biznyje,
patarnavimas geriausias, kaip gali būti.

me, greit padidįs jųsų taupimą.

ŽEMDIRBYS

Juozas Mališauckas,
Forest City, Pa.

Wilkes-Barre, Pa

Sesers Petronės Juseičiukės, paeina iš Suvalkų rėdy- PINIGAS DARO PINIGĄ
bos, Vladislavo pavieto. Du
metai iš Lietuvos, nuvažiavo
taupti pinigus pas mus. Kad
į Chicagą. Ji pati ar kas ki ir Pradėk
mažiausia suma pridėta prie aučėtas tepraneša šiuo adresu: dijimų ir 3 nuošimčiai, kuriuos moka

egzempliorių populiariško Leonidą Juseičiukė
Lietuviams paranki vieta.
Severos Kalendoriaus 1911
Box 641
NORTH SCRANTON
metams išdrukuota ir iš
BANK
Minersville, Pa.
siuntinėta vaistininkams ir
1902 North Main Avenue.
visokiems vaistų pardavė (No. 8.)
jams išdalinimui. Jie turi ir
Scranton, Pa.
dėl tavęs vieną egzemplio
rių. Yra tai knyga, kurią ver
užlaikyti ir nuolat turėti
Jau laikas užsisakyti saviškiams 1911 metams
M) ranka per ištisus nąetus
ir tankiai jieškoti joje pata
rimų. Ant jos lapų rasi žin
geidžių žinių perskaitymui,
vienintelis ūkio reikalams pašvęstas laikraštis su kooperacijos prie
sykiu jjaugelį informacijų ir
du prie kiekvieno numerio
rodųrGali gauti tą kalendo
rių už dyką by kokioje vaistinyčioje arba rašyk tiesiog
kurį veda prityrusių kooperatbrių būrelis.
“Žemdirbio“ su “Kooperatorium“ kaina: /
W. F. Severą Co.,
metams
3 rub., pusei metų 1 rb. 50 kp.,. trims mėnesiams — 75 kp.
Cedar Rapids, Iowa
Vartotojų draugijoms, ūkio rateliams ir paskolos—taupymo

A. Kasparavičius
27 E. 23 rd st.,
Bayoime, N. J.

Didele Benesch & Sons Krautuve,

Pajieikau

J. Bartoševiče,
4417 Marshfield avė
Chicago, III.

draugijoms, o taip-pat ir minėtųjų draugijų nariams, Užsisakant
“Žemdirbį” su “Kooperatorium” čieliemp metams, atleidžiama pi
giau, būtent tik ui 2 ro. 50 kap. metams.

Minėtųjų draugijų nariai, norėdami tuo pasinaudo
ti, teiksis gauti iš savo valdybų paliudijimą, jog tikrai
yra tos dr-jos nariai ir atsiųsti tai mums.
“Žemdirbio“ adresas:
»
Russia, Vilna, Stefaųųvskij Forsztad, Dom Urba
novicza. Red. “Žemdirbys“.
,
Nuo Naujų Metų pradės eiti iš Vilniaus

bepartijinis, pažangus visuomenės, politikos ir švietimos laikraštis,
skiriamas plačiajam Lietuvos valstiečių ir darbininkų luomui.
“BALSAS” dabos tikrųjų gyvenimo reikalų, rūpinsis, kad jie
tvarkytus ir lavintus savitai, — liuosi nuo kokių nors varžymų ir
prievartos iš šalies.
Gryna, savystovi link tikslo ir spalvos kultūra — tai “Balso”
obalsis.
“BALSAS” eis sykį kas mėnuo.
>■'
“BALSĄ” leidžia ir veda A. Vėgėlė.
“BALSO” kaina: Lietuvoje ir visoje Rusijoje: metams 2 rub.,
pusei metų 1 rub.; užsieniuose:metams 3 rb., pusei metų 1 rb.
50 kp.
“BALSO” adresas: Russia, Vilna, Chirinsk>ja 22. Red.
“Balsas”.

M. Urbanaviče, Box 33,
Thomas, W. V.

J. Antanaitis Box 22
Swoyertf, Pa.
J. Versiackas,
65 Davidson st.
Lovvell, Mass.
Juozas Akevičius, P,
Silver Creek, Pa.

Vincas Staseviče,
349 Hamilton st.,
Grand Rapids, Mich

Speciališkas išpardavimas forničių miegamiems kambariams nuo dabar iki galui vasario mėne
šio. Pasinaudok gera proga.
Męs rengiamės prie didesnio biznio pavasaryje, negu kuomet tu
rėjome^ užtai jau partraukiame naujus tavoms, tai reikia vietos.
Ateik į Didelę Krautuvę BeNBSOH & SONS, ir persitikrink, ką gali gauti už mažus pinigus.

Jonas Leipus,
1022 Bay st.,
Superior, Wis

ATSIMINKITE VISADOS GAL{ GAUTI KREDITĄ.

Didele Benesch & Sons Krautuve,
32—34 Public Square,

Bennett Building,

galėsite išgirsti
gTa. žiausias tautiškas, darbininkiškas ir. kitokias dainas, ištraukas iš operų h operėčių, žaidimą visokių instrumentų pavienių ir orkestrų. Klausant tai viską
bus malonu ne tik jums ir jūsų šeimynai, bet ir jūsų pažystamiem's ir , kai
mynams. Musų Fonografas yra geriausias, koks tik dabar gali buli.
Męs
duodame jums tą Fonografą suvis dykai. Prisiųskite tik 50c. markėm ir męs
atsiųsim jum geriausio Rusiško Tabako ui $6. ir tą Fonografą drauge su vo
leliais ir nurodymais, kaip reikia apsieiti. Apturėję per Ezpresą, užmokėsite
likusius $5.50.
Si dovana yra suprantama ir puiki, nėra čia jokios rizikos, taigi naudo
kitės, pamatysite, kad busite užganėdinti. Pasarga: prašome nesulyginti mu
sų firma su kitom.

ENGLISH ASIATIC TOBACO C0„ HH15 E. 7th SU D«pt W. New York, M. Y.

Alex Pričinauskas,
1232 Lincoln avė
Waukegan, III.

Wilkes-Barre, Pa

Pranas Smolenskas,
71 Hudson avė.,
Brooklyn, N. Y.

St. Petruškeviče,
223 E. 6th st.,
Mt. Carmel, Pa

People's Union
Savings Bank,
Public Square,

Cor. Main & Water Sts.

Svarbu žinoti jauniems vyrams.

PITSTON, PA.

TiK-ką sugrižiau iš New YorKo, Kur pirKau siutus
pavasariui. Gavau daugybę siutu ir overKočiu jauniems
vorams už labai žemą Kainą. Jie gerai man išrodė ir nu
pirkau juos už gatavus pinigus.

WILKES BARRE, PA.

Turi kapitolo su nuošimčiais
Moka 3 nuošimčius nuo
$330.000.00.
sudėtų joje pinigų. Atdara
^nuo 9-nių ryte ikf 3-jų po Moka 3 nuošimčius nuo su
pieių. Subatomis gi nuo 9- dėtų pinigų.
nių iki 12-tai vai. prieš piet Geriuasias kelias į prolobi
L ir nuo 7-nių iki 8-nių vakamą
yra pradėti uždirbtus pini
Į Gera, saugi Banka, užde gus į gerą Banką.
(ta prieš 40 metų.
Męs priimame net po vie
THE PEOPLE’S BANK, ną dolerį.
Wilkes Barre, Pa.

Dabar juos ižparduodu.
82 puikiu siutu, melitiu, pilku, rudu ir
28 siutu $25 vertės, mano Kaina .
.
25 siutu $20 vertės, mono
,,
.
19 siutu $16 uertės, uiano
,,

$20.
$15.
$1O.

55 gražiu oqerkočiu, visokiu dažu.
18 overkočiu $25 vėtės, mano kaina
. $20.
24 ouerKočiai $20 vertes, mano
. $15.
13 overkočiu $16 vertėe, mino „ . .
$1O.

HAJcnrn mokykla.
GRAMATIKA angliško, kalbos mokintis bo mokintojo (apdaryto) SI 00,
VA, KO DRAUGAS arba kaip mokintis skaityt ir rašyt ba mokintojo Ue.
KAI JAS BUDAS mokintis rašyti ba mokintojo 10a.
ARITMETIKA |Aįnimnisi roknndų ųn parai kalnia (apdaryto)
P. MIKOLA
BOK 08 KBW TOKK ACrtT

L L

M. K. Petrauskas,
264 Pine st.,
Kenopha, Wis

Stripped Toeacco

A. Urboną viče,
329 River st.,
Plymouth, Pa
Juozas Podžukynas,
1338 So. Canal St.
Chicago, IJ1.

Dom. M. Andrulionis,
65 Davidson st.
Lowell, Mass.

DYKAI
25c. vertes pypke su kiekviena
„ užkandžio dėžutė.
Vaktuok kad pypkė butų s» ženklu “KINO K0AL“.
Parsiduoda žėdnoje tabokos krautuvėje.

Parsiduod^žednoje tabako krautuvėje

Ant. Tuškėnis Box 116
< (t Plymouth, Pa.

SS«.

’1

8

DRAUGAS,

—

KAS MTgAT.ATTJA

Ar reikalauji sudrutinimo?

j Merchants
J ei tai, tai niekas taip ge-' < Į
Banking
rai nepagelbės, kaip Steb
ina leno
Trust
/
Company,

austinių (krajavų) škaplierių Panos iv.
ir Sv. Traicėa, gali gauti paa mus
visada. Męs išdirba®© ir reikalaujan
tiems pasiunčiam porą ant pažiūros.
Mrs. A SmsUlenS, 3737 B. Padric »t„
PhUadelphla, Pa.

/

Porter’is.

Turi Kapitolo su nuošim
čiais

$190.000.00.
Sudėtu pinigu

$700.000.00.
Męs vedame visokį lega
lišką biznį.
Musų bankoj e galima
susikalbėti: lietuviškai,
lėnkiškai, vokiškai ir
angliškai.
JOHN J. MEYER,

STEGRFAIER BREWING CO.

Naujas telefonas 977
Bell telefonas 422
.

Užsirašykit
,

“DRAUGĄ.”

Vienatinis Lietuvis lždirbejas
r
I
visokiu ženklu
draugystėm, o y-!
patingai: kokardų
guziKučiu meta- j
liavu, anameliotu
ir padengtu celluloid’u, šarpu, vė
liavų ir Karunu.

Mahanoy City, Pa.

Tai puikus gėrimas, kuris Į ‘!
ne tik ką gelbsti bet ir daro
gerai.
. , ?
Męs darome jį, išimtinai
silpną šeimynų naudai. Kad
apsaugoti nuo padirbimoi
musų firmos vardas randasi,
ant kiekvienos bonkutės.
Pasiklausk save gydytojo!
apie tą gėrynių.
Puskvortiųėje
honkose
50e. už tuziną.
Čysto maisto ženklas an{
kiękvieno pako.
Wilkes-Barre, Pa.

. A. Norkūnas,

,

Wiikės-Barre
Deposit & Savings

Office New Telephone 37.
Residence 1100.

Lietuviu Advokatas.

Wilkes-Bare, Pa.
Norintieji pasiskolinti pinigu
ant pirmo mortgage, arba pirkti
namus lai kreipiasi.

Capitolas

■’erviršis

PLYMOUTH,

$375.000

PA.

FABIOLE,
garsi kardinole Wiaeaano apysaka.
Vertė VYTAUTAS.

PO GLOBA MYKOLO ARKANIOLO,
114 S. ckegtnut St.,
Sheiuuidoab, Pa

k ,
»
inr
Žvakės margos vaškinės po 1 svarą 2, 3, 4, 6, 8, ir 14 svaras po
Žvakės vaškinės rankom margįtoe po 2 svar., 4, 6 ir 8 svaras po
Bakeliais knatai vaškiniai (wax taperi) pakelis po
Dėl aituouių dienų pakeliai po
Anglys už svarą
Aliejus (8 day) už gorčių
Žvakės vaškinės (Rožė) dėl uždėjimo po 3 ir 4 svarus, už svarą
Lietinės žvakės vaikinės po 16 svarų ir 18, svaras po
žvakės Starinavos lietinės 16 ev. ir 18, už svarą
Žvakės 4 sv. ir 6 susuktos 4 ev. ir 1 sv.
i
Altoriaus žvakės (extra) sv. po
Geltono vaško 1 sv. ir 6, svaras po
Kodylas prancūziškas po
Kodylas
franeincenae ’’ po
fOe.
Teipgi siuva puikius bažnytinius rūbus, taiso senus. Parduoda kikli
ku*, cimberijąs, monstrancijas.
t Oalima gauti lietuviškų maldaknygių, kvletkų, draugijoms ženklelių,
vėliavas, šaržas Ir t. t.
KUN. L. LEVICKAS,
I
prezidentas.

Kaina $1.00.

50,00
KNYG

didelia uao-

V. VAKMAOIBIS,
4th St.,

312

Boston Store,
109 No Centre St., PottsvflOe, Pa.
•

•"t

x

Geriausia mastiniu įlekiu [tavoru] sankrova visam
Schuylkill’o paviete. Pirmutinė visatą mieste sankrova,
kur išsyjc pasako tikrą'kaina.

Pardavinejametik geras prekes.

ALBĖRT G. GROBLEWSKI,

Vysai Dykai Del Viru

Didžiausia visoje apygardoje Audeklų sankrova.
Drabužių viršutinių ir.apatinių, — vyriškfltms, moterlškomsioms ir vaikams, visokių rūšių, kokių tik norite, —
b„et ne niekų. Kelnių, marškinių, pirštinių, parasonų. «
Naminių nesitraukiančių flanelių — anglekasiams ir fabbrikų darbininkams, — mųstais ar gatavai pasiūtų
marškinių ii* kelnių.

Mėšlungio
Skausmo krutinėję

nuo *
Patrūkimo
Azma arba
Dusulio
Styvumo sprando
Skaudėjimo
šonuose
Rankų ir
Kojų.

x

,

Siuniia pinigus kai dien in viaae da
tie evieto; taip gi perka ir išmaino vi
tokius pinigus: išdirba visokius doku
mentus Amerikos ir Lietuvos teismuose.
Ofisas atidarytas kas dieu, nuo 8-tos
ryto iki 9-toe vai. vak. '
Nedėlioję: nuo lOtos iš ryto iki 5-tal
valandai vakare.

Adolf Blau,
Union Ticket Agency,
103 Lackatranna Avė,

Scranton, Pa.

Y ALBERTAS G. GRABLIAUCKAS,
Cor. Elm & Main Str.,
Plymoųth, Pa.

I JČ5 22 FrftS

Atuk,

Vardas.

»------ LIETUVIŠKA

AGENTŪRA

^e

'

21 North Man St, Pottsville, Pa.

-Laivakorčių ir Pinigu Siuntimo.

įvairiausi geležiniai daiktai, te
palai. stiklas, dūdos, plasteris,
įrankiai, sportiniai ir naminiai
dai tai.

Parduodu laivakortes už tą pačią prekę, kaip pas pačias
kompanijas New Yorke. Siunčiu pinigus greitai ir pigiai m
visas dalis svieto. Prašau visu lietuviu atsilankyti su kokiais
reikalais arba kelieujant Lietuvon meldžiami kreiptis pas

VINCĄ TAMULEVICZE,

Juozas Szukis,

AGENTA,

į> 137 Hazle St.,

*

Wilkes-Barre, Pa.

Geriausias Lietuvys
FOTOGRAFISTAS,
GERIAUSAS PINIGAMS PASIDfiJIMAS,

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

-NAUJA KNYGA-

EKOELSIOB WATCH 00., DEPT. Wš, OHICAGO, ILT.

BIBLIJA

T

TELEPH

A CO..

x G'r,ntix,as Tnmi-t :
17a 1'1 amisinR prižadiejma, a& norieCjaa
josr Tomistą prisiu^tuiuei mnn vysai uykai v£na jusu knygadel vyru.

SWALN HARDWARE C0„

JUODŲ IR VARSOTŲ ŠILKŲ.

Auksiniai, paauksuoti ir kitoki su 23
akmenimis, parduosime 10,000 vadina
mų “Accuratua** laikrodėlių tiktai už
35.75 žėdną. Tie gražus laikrodėliai
puikiąi išrėžyti, dubeltavi lukštai, ge
rai laiką rodanti, labiausiai keliauninkų
naudojami, kurie turi daboti laiką, mo
teriški ir vyriški, gvarantuoti ant 20
metų.. Tikrai gražus laikrodėliai, ne
gėda tyis nei draugams tokį parodyti.
Jeigu nori turėti gerą driegorėlį, tai
štai musų pasiūlymas: Męs nusiųsime
šitą laikrodėlį kiekvienam C. O. D. už
35.75 ir ekspreso kaštus dėl peržiūrė
jimo. Jei nepatiks, Bemokėsite nei cen
to. Męs riskuojsme viską. Auksinis
grandinėlis duodasi dykai su laikrodžių. Adresas:

DR. JOS. USTER

Taip-gi turime savo krautuvėje dau
fybę visokių maldaknygių ir svietiškų
mygu visokiose kalbose.
TELEFONAI: Naujas 303 — Bell 662.

REKOMENDUOJAME MUSŲ NAUJĄ AUKSINĮ 23
AKMENŲ GELŽKELIO LAIKRODĖLĮ.

• Jeigu sergate užsisenėjusiomis ligomis nuo kurių negali pagelbėt nė dak
tarai nė ligonbuėiai, arba paslaptingoms ligoms, aprašykit man ėavo nesvei
kumą gerai ir aiškiai (be užslėpimo) nes čion eina ne tik apie ,tavo sveika
tą, bet labai tankiai ir apie tavo gyvastį. (Atsimink, jog kiekvienas garbingas
daktaras užlaiko paslaptį kaip ant išpažinties). Užtai nesigėdyk ir nebijok,
' rašyk teisybę, o mielai suteiksiu rodą ir prisiųsiu geras gyduoles pagal tavo
lįgą su nurodymu kaip reikia jas vartot, už prekę labai mažą. Reikia rašyt
laiškus stačiai pas mane pridedant visados 2c. markę ant atsakymo, nes ki
taip negausit atsakymo. — Teipgi męs reikalaujame gerų agentų kiekvie
name dideliame mieste ir jų aplinkinėse. Agentai nuo Lietirviškai-Lenkiškų
gyduolių gali uždirbti nuo 50 dol. ikilB dol. ant mėnesio. Uždarbį duodame
kuogeriausią. Taigi rašykite reikalaudami agentūros. Kiekvienas lietuviškas
štornikas teipgi privalo užlaikyti visada musų puikias Lietuviškas gyduoles
savo Storuose ant pardavimo, kad musų tautiečiai reikalaudami galėtų ras
kiekvieną nusipirkti ir nereikalautų išduoti pinigus dovanai kokiems nors >
apgavikams tose aplinkėse. Stornykai,rašykite pareikalaudami gyduolių, nes
geras uždarbys ir parduokite musų tyras Lietuviškas gyduoles, kurias męs
gvarantuojame.
Rašykite po antrašu:

Ta knyga yra stebuklinga ir siustą yra tyk dėl vyra.
Knyga ta prastais, suprastais žod^įais pasaka kaip gal
atgauti vyriškumą, isigyditi nuo užnuodijama krauja
arbksypili, nubiegima siekloa, patrotitu atypribe, pučkus
ir
kitus išmietimus,
negromulavima,
patrotitu
atypribe, pylva, kiapenu, inkstu ir pūsles ligas, rumatitma, gonorrhoea arba triperi, naujai įgautas lygas,
strictura ir vysas vyru lygas, gal būti išgidorras sava
namuse privatiškai, slapta ir labai pygjai.
Ta, dykai igauta knyga, pasakis jums kodėl jus
kentat ir kaip galėt galutinaj isigyditi.
Knyga ta yra
krauttfvž žinios, katras ture žinoti kožnas vedes arba
nevedes vvras. Ta knyga yra parašita par Daktara,
katras atsydave ilgo lajka tyrinejmu tu, specijalisku
lyK*1- Teor. kit, jog ta knyga yra siustą vysai dykai,
užiti^kam už pačto, ing užpečetita konverta. Nesiusk
nekokiu piningu, tyk parašik sava varda, ir adresa ant
žemiaus paduotu kuponn, katrų siusk mums šendena.
DYKAJ GAUJOS KNYGAS KUPONAS.

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

Pritaikome pas’save daug prekių kiekviename skyriuje:
• Muslinu, paklodžių, pagalvėms ipihi ir užvelkalu, vil/ noniu užklodžiu, puku kaldru, saliu ir t t.

Savininkas ir Fabrikantas Geriausių
“IsENKIŠKŲ-LIETUVIŠKŲ VAISTŲ.“

Broofcljm, ». T.

/

UNION TlCKET AGENCY.

[P. F. Brennan’o]

Daigtu

„RYZNYCIA”

įmautiems dauggiau
au kaip vieną eg-

zempliorių, nuleidžia]
limtis.
Gaunama paa

Kurių skaitytojų prenu
merata pasibaįgusi, tiems
šis numeris bus paskutinis
Siunčiant pinigus, čekius,
arba. “Money Order“, siųs
kite ant adreso: .
“DRAUGAS“,
Wilkes-Barre, Pa.

Ypatingos Gyduolės.

-

UŽDĖTA IBM.

KAPITOLAS $100.000.00.
PERVIRŠIS
$250.000.00 f
Didžiausia ir saugiausia
M. A. Norkūnas Banka mieste.
Moka 3r nuošimčius nuo
112 PROSPECT ST, LAWRENCE, MASS. sudėtų joje pinigų.

/

Geriausia
Gyduolė
nuo
Strėnų skaudėjimo
Degimo krutinėję
Galvos skaudėjimo
Eataros
Užsišaldymo
Neuralgijos
nuo
Gerklės skaudėjimo

-

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

Man pavestus dar
bus atlieku artls-

=

..

■

JI 50.000

-

Moka 3 6ią nuošimtį nuo sudėtų
t ‘
JoJ« pWų
,

§
. 1

Bažnytiniu

71 PUBLIC 8QUABZ,
WTLKBB-BABBB, PA.

47-48-49 Bennett Building,

ISI'-KBVSTK

IK

BANK,

Jonas S. topatto

First National
BANK',

PIRMUTINE KRAUTUVE

arba šv. Raštas išleistas.
Tik vienas šitas šventraštis yra
atalikiškas.

c abj.e adress:grochowski

Kaštuoja $2.15 persiuntimui.
Adresas:

REV. S. PAUTIENIpS,
Mafoanoy City, Pa.,

TAI ŠTAI ŠITAME BANKE:

Merchants National
Bankf
POTTSVILLE,

PA.

Nuo padėtųjų pas mus pinigu gausi 2 nuošimt., jei
padėsi trumpam laikui, 3 nuošimti, jei šešiems menesiams,
3 ir pusę nuošimt. jei padėsi vieniems metams.
Gali pradėti pasidelioti, jei tnri $1.00.
/

/

Maloniai kviečiame visus atsilankyti pas mus.
Gerb. O. P. BECHTEL, Prez., A. W. SELTZER, Vice-Pr.,
C. H. MARSHALL, Kasierius.

J. F. Gillis,
i.

i

Pas ji galima gauti visokiu

*

torielku, bliūdu, stiklu, puo
du, ljampu ir visokiu virtu
vei reikalingu daiktu. Yra iš
ko pasirinkti. Ateikite per
sitikrinti,

N.Y.

"..

.

E__
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w j'.* 'v'įį f : į

•

2.

3.

Išsiunčiame pinigus ir duodame užsakymus in visus
kraštus,

THE FERNCRY.
Nsturaliikų Ir padirbtų žolynų
krautuvė.
Galima gauti gėlių veselijoms, šer
menims ir bile kada tik prireikus, bu
kietuose arba gražios vaiaikus.

in

BIURAS INFORMOJ
MAINYMAS

VISOKIU

,

prieplaukas

61

8.

EUR0R

BIURAS
ADYOKATINtS

r

'

,

v

,

v

‘

'

Atsišaukit ir praneškit kokiam laikraštyje šitą ap-

garsinimą skaitėt, o męs prisiusime dykai puikų kalen-,
KANCELIARIJA
REJENT1NE
cnovo^MTtG-

dorių 1911 metams.

X.

SAVININKE,
W. Market
st.. WUkes-»arre, Pa

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

Asekuruojame gyvastį nuo nelaimės ir ugnies (inšiuriname).
.

ĮVAIKIŲ ĮVAIBIAUMUI DABIUI

Pigiai

‘ tEmikyte lietuviai.

Parduodame tikietus ant geležinkelio Amerikoje,
Padarome aktus rejentelnus su paliudijimu Konsulio,

7

RIAUSIA GREITAI ATLIEKA

smiliu

V

PINIGU

NAUJAUSIA, DUBIAUSIA IR GE

MrS: J. HERBERT,

IS EUROPOS
6.
7.

SPAUSTUVE

Paskoliname pinigus ant morgičiaus ir notų.

5. Parduodame laivakortes (šifkortes)
/
Europos ir Amerikos,

, PINIGU

WILnS-*ARKE, PA.

z?

Išmainome ir parduodame užrubežinius pinigus pagal tos dienos kursą,
z
>ARTRAUKIMAS

DRAUGO”

102—104 S. MAIN IT.,

1. Priimam padėjimus pinigų dėl sutaupinimo su pus
metiniu nuošimčiu (procentu).
J

Joną Nemeth’a
3 N. MAIN 8TB ,
WILKSfl-BARRK, PA.
O kodėl* Nea turi gerą prižiūrėjimą,
parankią balioną, kad tartam kaip ir
• čios kompanijos būtų pirkę laivs
kortos. Siuntimas pinigų greičiausias Ir
pigiausias pasaulyj.

z

UŽKVIKTIMUI IR KITOKIU! DARBU8
KONBTITUCIJAI, PLAKATUI, TIKIBTUI,
RAIDES STATOMOS 'DIDELE-NAUJ AUSIOJO PATENTO-MAŠINA “LINOTYPE”
AD

UOKITB

(« DRAUGAS”

314

E. Markei St

Wilke«-Barre, Pa.

