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AT THE POST OFFICRtbAT VVILKES-BARRE PA.,

UNDER THE ACT OF

MARCH 3,

1897.

Metai III.

duoti policijos rankosną, Su klebonui, nes tai jis parapi Žiburio” draugijos susri ko, kad ji turinti “paparčio
klo tos kantrybės, su kokia
Iš
Lietuvos.
manvta — padaryta. Kele- ją pakėlė ant tokio laipsnio. rinkimas. Pribuvo 73 sąna žiedą”, kiti sako, kad esanti
kentėjo už šv. Tikėjimą pir
Trijų Karalių.
tas vyrų susitarę nuėjo.ten,
riai ir apie 30 svečių. Pirmi koki tai “pranašė”, o kvai
mieji krikščionįs. Arba še,
Perlojus
(Trakų
ap.).
kur
tasai
plėšikas
apjinaninkavo S. Dvaranauskas. liai nesupranta, kad tai yra
tūlas stebias, kodėl Dievas
Pilviškiai
(Marijampolės
Daug
čia
pasidarbavo
ir
dar
Antru kartu veik vienbalsiai paprasta prigavike—burti
Anuomet tarė Jėzus mi leido tiekai visokių atskalū pav.). 23 gruodžio 1910 m. kvojo, ir pareikalavo, |ka
buojasi
gerb.
mūsų
klebo

(78 balsais prieš 3) patvir ninkė. Nu ir plaukia žmonenioms šitą panašumą: Pasi nų ir kreivatikių šalip kata atsisveikino su mumis, gerb. jisai jiems pasiduotų.
nas
kun.
J.
Šopara.
Jis
dir

tintas klausimas apie įstei liai prie tos “stebuklingos
darė panaši dangaus kara likų. Ir čia yra Dievo rėdą. kunigas Kudirka, prabuvęs “Papiškių karžygis’
ba
netik
bažnyčioje:
bet
ir
gimą čia prieglaudos pavar daktarės” su visokiomis li
lystė žmogui, kurs pasėjo ge Pakol viskas yra ramiai, mai čia porą metų. Gaila nunns tęs, kad čia jau ne juoki
už
bažnyčios
sienų.
Kun.
Šo
ko bėgti girios linkui,
gėliams. Paskui kalbėtasi gomis. Kada daktaras Jau
šos pravieniai visi, geri ir
rą sėklą ant dirvos savo.
jo.
Kunigas
Kudirka,
nors
para
ypač
platina
blaivybę
apie palaikymą ir platinimą nius, pabaigęs visus gydymo
O žmonėms bemiegant atė pikti, tiklųs ir netiklųsį mal turėjo nepergeriausią 'svei tieji ėmė jį vyties. Plėi
ir
apšvietimą.
Nu
ir
ištiesų,
I. jo jo neprietelis ir prisėjo dus ir nemaldųs. Sulyg Reli
norėdamas nuo jų atsiHraty
katalikiškų laikraščių. Į ^Ži mokslns, už receptą teima
katą,
vienok
stengės
darbuo
daugelio
žmonių
jau
negali

būrio” skaityklą 1911 tiems 20 kap., tai “Stebuklingoji
kūkalių tarpu kviečių ir nu gijos paklydėliai ima bruz tis žmonių labui. Priklausė ti, keturis kartus šovė ijs sa
ma
pažinti,
nes
iš
geriančių
dėti, bežiūrint pasirodo kurs
vo prieteliaus brauningo,
metams sutarta išsirašyti: daktarė”, nemokanti nei ra
ėjo.
ir
darbavosi
vietinėje
“
Ži

liko
visai
blaivus,
o
ne
vieną
“Viltį”, “Žemdirbį”, “Vie syti, nei skaityti, atima nuo
Žolei užaugus ir vaisių iš katalikas yra geras, kurs ne; burio” draugijoje, kur pas bet tas jam nei kiek nejĮagel
jų
traukte
traukia
ir
kny

davus, tuomet pasirodė ir tuojau išsiskiria, tarsi, grū taruoju laiku liko išrinktas bėjo. Braziukiečiai, išgirdę gos su laikraščiais. Tečiau nybę”, “Lietuvaitę”, “Gar ligonio po 1 rubl. ir daugiau,
dai iš pelų. Silpnieji nusitve
šūvius da labiau įniršo k su
nį”, “Šaltinį” ir “Spindu o kas nori ją į namus parsi
kūkalis.
į
valdybą.
Draugija
nutaru

yra
nemaža
girtuoklių,
ku

vežti, tas už keletą varstų'
O priėję gaspadoriaus tar ria už klaidingo mokslo, o si įsteigti čia elgetnamį ir tarę ar žūt, ar būt, bet vis rie daro gėdą visai parapi lį”. pavažiavimo atima 4—5 ru
nai, tarė jam: Gaspadoriau, tvirtesnieji palieka prie tei sutvarkyti elgetas (kad tin gi plėšiką būtinai pagauti. jai. Ypač girtuokliavimu
Girkalnis (Res. pav.). 12 blius. Nu, ir kerpa sau nuo
jukgi pasėjai gerą sėklą dir singojo Tikėjimo. Tą teisy giniai ir apgavikai neelge Tada, matydamas iš jų, atsižymi buvę Amerikoje.
voje tavo? iškurgi atsirado bę matome patįs. Šit, kurie tautų). Kaipo labai daug nors ir girioje, neištrūkisiąs, Daugelis jų parvažiavę pra gruodžio griovė griaustinis kvailių avinų vilnas.
tik pametė katalikystę ir
ir žaibavo. Žmonės kalba, Apylinkėje turime dar ke
kūkalis ?
prijaučiantį elgetų reika pribėgęs prie vienos pjrku- geria pinigus ir vėl važiuo <ad Užreseinvj perkūnas su
persikrikštijo,
visi
buvo
ne-,
lėtą šundaktarių. Vienas iš
Ir tarė jieiųs: Neprietelis
lams išrinko viso to darbo tės pagiryje, gyvu Dievu ja
deginęs
dvi
triobas.
,
•
tikę.
Męsgi
patįs
kaip
išreik
jų žymesnis — tai Pajūrio
žmogus tai padarė. O taniai
vedėju ir globėju taipgi kun. prašėsi vidun jį įleisti. Tojo
štume
meilę,
mažystę,
kan

girtuoklis. Tas taippat gydo
tarė jam: Ar nori, jog eisi
Kudirką. Gerb. kunigėlis butelio gyventoja, sena bo- Turime vienaklesę mokyk
Jurbarkas.
(Res.
pav.).
Į
trybę,
jeigu
niekas
neužka

ligonis visokiais ir “savo”
me, ir surinksime ji.
belka, išgirdusi dejavimus, lėlę, kur mokytojauja mote
bintų mūsų ir visi įteikslau- maloniai apsiėmė ir buvo pasigailėjo ir atidarius du riškas. Dabar toji mokykla Jurbarko muitinę atvažiavo vaistais. O kvailių, nešančių
Ir tarė: Ne, kad rinkdami
tų mums. Taigi, piktas žmo pradėjęs darbuotis, bet ga ris jį vidun įleido. Buvo vi buvo ketinama permainyti į iš Taganrogo naujas valdi jam savo ligas ir rublius, tai
kūkalį, neišrautumite po
gus, ir nedoras šuo namuo vęs žinią iš dvasiškos vy sas išbalęs vienmarškinis su dviklesę, bet atsirado gir ninkas lietuvys, ir pirmas pogi netrūksta. Pas mus dar
draug su juomi ir kviečių.
se, yra reikalingas; jis varo riausybės važiuoti į Punską, kruvinoms kojoms (mat, bu tuoklių, tamsuolių, kurie to darbas papuolė jam paskirti daug tamsių žmonelių: ne
Leiskite abiem teauga iki
taręs “Su Diev”! viaiems
irtus nenoroms Dangun...
Sakėsi;bėgąs kios mokyklos nenori. O dvi' muitą ant knygų. Kur se- moka atskirti tikro daktaro
piuties, o piuties laike tarsiu
iškeliavo. Dieve padėk, jam vo, gruodas).
v
klesė mokykla labai būtų niaus buvo mokama 1 r.'50 nuo šundaktario, nemokan^p.ipvėjąjtns: Surinkite pirma (JLš “Pamokslą be Įpmįgp” ) laimingą! teąiai darbuotis nuo žmogžudei
k. už pūdą, pastatė po 28 r čįę ųet nei rašyti, jjei skainaudinga L - *
kūkalį, ir suriškite jį pėdeuž pūdą: Mat celiufioiSuVp-^’ti.
Užtat pas’mus^o
žmonių labui ir Dievo gar Jį užmušti, todėl'
Pas bažnyčią stovi nauja,
tės
jį
paslėpti
ir
nesakyti,
liuosna sudeginimui: o kvie
bei.
kad jis čia atbėgęs. Bobutė, bet dar be durų ir be langų, taisytos pasirodė jam labai kiems šundaktariams yra
čius surinkite kluonan ma BAŽNYTINES ŽINIOS.
Šunskai (Marijamp. ap.). sako, na tai slėpkis vaikeli, Varpinvčia. Laikas būtų ją gražios. Knygininkas liesuti tikras rojus.
no.
“Vienybė”.
Gavus vyriausybės leidimą lysk po pečka, gal neras. Ji užbaigti. Laikas būtų taipo so taip brangiai mokėti, pa
davė skundą į Peterburgą,
Nubaudimas kunigo. Vi inkurti Šunskuose skolini sai taip ir padarė. Bet kur gi špitolė pastatyti.
Kaip gaspadorius nesėja
departamentui.
Kuo pasi V Lietuvių Dailės paroda
tau “girininkai” neras! Jie
mo
ir
taupimo
kasą,
18
gruo
Naravai (Prienų parap.,
tebsko
diekanas
kun.
Ankūkalių savo dirvoje, taip
Vilniuje. Vasario mėli. pa
pėdsakomis (mat, buvo kru Marijam, ap.). Atėjęs čion baigs byla, nežinia, o tuo
džio
įvyko
pirmas
norinčių
druškevičia
apkrikštijo
p.
Dievas nesutveria piktų žmo
baigoje 1911 metų Liet. Dai
vinos) atėję ligi pirkutės pa nežinia iš kur vaikinas, pri tarpu knygos turi gulėti mui
prie
jos
prisidėti
susirinki

Likso
stačiatikės
kūdikį
ka

nių. Pikti žmonės patįs ran
lės Draugija rengia Vilniu
tinėje.
mas.
Išrinkta
valdyba,
su

reikalavo
atšauti
duris
;
o
ne,
talikų
bažnyčioje.
Užtai
Pe

sišnekino
prie
jaunos
mergi

das. Mielaširdingas Dievas
je V iš eilės dailės parodą.
tai išversią, nes čia esąs plė nos ir pradžioje Adventų astatyta
protokolas
jos
veiki

terburgo
teismas
nubaudė
nerauna jų, bet laiko iki piū
Žaiginis. Jau metai, kaip Taigi penktą kartą lietu
ties, iki mirties; tuomet at kunigą 200 rub. ir pusei me mo ir induota vyriausybei šikas. Ką darys bobelka — budu, Dievas žin, kur išsi prie musų bažnyčios susitai vių dailė švęs savo šventę. Ši
tų jį nuo vietos atstatė, o p. užtvirtinti. Tuo tarpu prisi atidarė. Braziukiečiai inėję dangino.
skirs juos ir sudegįs.
sė choras ir gieda keliais bal
Griškabūdis (Naum. ap.). sais lietuviškas giesmes ir pagoda paliudys, kiek per
Reikia apkęsti piktus žmo Likso, užtai kad pati būda rašė prie naujai įsteigtos ka grįčion tuojau “suvuodė”,
paskutinį penkmetį, t. y.
sos 32 žmonės. Jos darbavi kur besama svečio ir parei 2 gruodžio naktį Baltrušai
nes, nes pats Dievas apken- ma stačiatikė, davė krikšty
ltftiniškas šv. Mišias. Ne nuo pirmosios parodos nu
čia juos. Rods, sunku yra ti kūdikį katalikiškai, dve mosi dirva — visa Šunskų kalavo, kad jisai kraiistytų- čio pirtyje, nuo smalkių už mažai čia pasidarbavo vieti žengėme pirjnyu grynoje ir
parapija.
si iš po pečiaus, pirmiau iš troško mirtinai Ašmutis, to
mums žiūrėti ant palpistuvų, jais metais kalėjimo.
nis mokytojas p. Žičkauckis pritaikomojoj dailėje, lygiu
metęs
jiems
savo
brauningą.
paties
kaimo,
23
metų
vy
Tautiečiai!
naudokitės
to

skriaudikų, plėšikų, šventva
ir vargonininkas p. Jano būdu parodys, kiek lietuvių
Vilnius. Mirė a. a. pralo
Plėšikui
nebuvo
kas
daryti,
ras.
Kūreno
juodu
su
broliu
kioms
įstaigoms,
o
bematant
gių, blazgatninkų, klastinin tas Franckevičius, buvęs kai
nis. Giesmininkai nesigailė visuomenė prie savo dailėsnors
ir
neroms,
bet
išpildė
pirtį,
tingėjo
vaare
eiti
na
pakils
tėvynės
gerovė!
kų, žmogmušių ir visokių ki kuri laiką Vilniaus vysku
jo nei žygio, nei laiko, ištolo kylimo prasideda.
jų reikalavimą. Kai jisai iš mo, tat vienas atsigulė pir
tų. Kartais šaukiame: Die pystės valdytoju.
it
suveidami mokinties. Ir Die
Zapyškis (Marijam, pav.). lindo iš po pečiaus, tada pra tvje, kitas priepirtyje ir abu vui garbė didesnė ir žmo Iš tų tai ir iš kitų atžvil
ve! kame esi, kodėl jų nebaudi? Kodėl leidi piktiems Kaunas. Jau visa savaitė Pastaraisiais dvejais me sidėjo “pirtis”. Matyt, gero du sumigo.
nėms maloniaus melsties, gių geistina, idant šita mūsų
spausti ir persekioti teisin serga Žemaičių vyskupas tais čia buvo privisę viso kai nabagas gavo į kailį, jog Tas, kur priepirtyje mie girdžiant sutartinį giedoji paroda būtų kuodidžiausią
gus? Tokia kalba yra pana Girtautas. Prašykime Dievo, kios rųšies plėšikų. Kai-ku- ant rytojaus, net prašėsi par gojo, pabudęs nuėjo žiūrėti mą. Kad tiktai žaiginiškiai ir kuoturingiausia.
ši į kalbą anų Evangelijos katį sutvirtintų brangią svei rie iš jų suimti policijos ir vežti kunigą. Žinoma, atsira brolio ir jau rado užtroškusį. ir toliaus neapsileistų ir ne Parodon, kaip ir praėju
tarnų, kurie norėjo išravėti katą mylimiausio musų Ga nuteisti kalėjiman; kiti ka- do gailestingų žmonių, kurie
Liškieva (Seinų ap.). Liš- sustotų ėję pradėtu keliu! siais metais, bus priimami
tąjį
jo
prašymą
išpildė.
At

žin-kur
išsidangino.
Tarp
kūkalį, nesulaukę piuties. nytojo.
lietuvių dailininkų dalbai,
plėšikų buvo garsiausi: Vin važiavo iš Zapyškio kunigas kievos miestelis nedidelis
Žvingiai
(Res. apskr.).
Dangaus Šeimininkas kitaip
Mieste!
būtent įvairiausių rūšių ori— Reikalaujant Vilniaus cas Storpirštis iš Gar Ievos, ir aprūpino ligonio dūšią. Li stovi grioviuose.
Jau kelioliką metų čionai gy
elgias. Šit ką sako šv. Au
puošia labai graži bažnyčia
ginaliniai paveikslai ir-piegustinas: “Kiekvienas pik vyskupystės valdytojui kun. ką buvo Zapyškio kunigus gonis, sako, buvęs silpnas. Neseniai čia susitvėrė “Ži vena daktaras Pr. Jaunius, šiniai, architektūros suma
vyskupas užpuolęs, ir Kazys Lukšai- Kiek pasveikus, ligonis ati
tikras nabašninko prof. kun.
tas žmogus gyvena arba dėl Michalkevičiui,
burio” skyrius. Bet sunkiai
nymai, skulptūros darbai, o
duota
policijos
rankosna,
Girtautas
parsikviečia
iš
tis
iš
Papiškių
kaimo,
kuris
Jauniaus brolis. Daktaras
to, kad atsiverstą, arba kad
tuo
tarpu
gyvuoja.
Prieš
pa
taipogi
visokie išdirbiniai,
Vilniaus į savo vyskupystę pastaromis dienomis liko su kuri jo jau seniai ieškojo.
Jaunins turi labai didelę
juomi geras būtą datirt
Tumą, antrąjį “Vii imtas Braziūkų kaime ir Dabar sėdi nabagas kalėji čią Liškievą(važiuojant nuo praktiką: ligoniai atvažiuo kuriuose dailė yra pritaikin
Kitaip pasakius, ir pi
redaktorių, ir ketina atiduotas policijai.
Apie me, o gal jau ir pasimirė... Druskininkų) yra du gražus ja prie jo iš tolimiausių kraš ta prie amatų (geistinos čia
žmogus gyvena nebereikalo.
kompozicijos iš lietuvių raskalnai. Šerti žmonės pasako
Pamačius laidoką, reikia ste jam duoti kitonišką vietą Storpirštį dabar nieko ne Tai koksai galas laukia tų, ja, kad ant.vieno iš* jų buvu tų, net iš Prūsų ir Suvalki t,O-i
girdėti, nors žmonės, vienas kurie nei tėvų, nei Bažny
“Viltis” eis kaip ėjusi.
jos. Gydo ligonis gana pa
bėtis iš Dievo ūkės.
si bažnyčia. Ir ištiesų — da
kitą pabauginti norėdami, čios neklauso.
sekmingai ir pigiai. Už re Per keturias praeitąsias
Reikia dar kęsti piktus
bar dar yra plytgalių. Apie
Vilniaus vyskupijos kuni grūmoja Storpirščiu.
ceptą teima 20 kap., nuo ne parodas mūsų sodžių daili
žmones dėlto, jog jie gyvena gų permainos. Perkelti kun.
Gasčiūnai (Šiaulių ap.) šitą kalną ir mūrą žmonės turtingųjų nieko neima, o ninkės ir flailininkai gėdos
mūsų naudai. Piktas žmogus Matas Gajauskas, Rodunės Kazys Lukšaitis, jau pora
v
Ši parapija prieš kokius 10 mažai ką žino.
sakytumei, yra visai nerei kam., į Prozorokus, Dysnos metų, kaip pradėjo valkio- metų yra atsiskyrusi nuo Pačioje Liškievoje žmo kartais dar ir vaistus dykai sau nepadarė. Nevienas dai
duoda. Žvingiškiai nors tik lininkas ar dailės mėgėjas
kalingas; vienok be jo nėra dek.; kun. Domas Druktei- ties po apielinkę. Apsigink Joniškio parapijos.
Šian nės geri, bet iš kaiknrių so rą daktarą turi pašonėje, bet taip lietuvis, taip svetimtau
galima apsieiti, jis lavina ge nis į Rodunę; kun. Vincas lavęs brauningu jisai drą
dien čia neišsiskirsčiusių džių atsiranda ir tokių, ku kaikurie įtikėjo į tūlą bobą, tis, bežiūrėdamas į puikius
ruosius. Šit, kad anuomet Tie Bobinąs, Eišiškio kam. į siai ėjo per žmones, pako
vienasėdžiais vra tik vienas rie girtuokliauja ir mušasi nemokančią nei rašyti, nei raštus, kuriais lietuviai so
būtų buvę žudytojų, nebūtų Valkįninkus kam.; kun. Bol. galop patsai kilposna pakliu kaimas.
Žmonės mėgsta o ypač per šventes.
skaityti, kurią laiko už ‘ste diečiai ir sodietės padailino
vo. Buvo šitaip: pastaromis
j buvę ir kankinių; kad nebū
Sinuš'į Eeišiškius kamend
skaityti, nes beveik kiekvie Liškievoje yra ir pradinė buklingą daktarę’, kuri dar savo atsiųstus parodon išdir
dienomis jisai atsidangino
tų buvę persekiotojų, nebū
nam kaime yra po 3-5 laik mokykla. Mokytojas čia jau nei vieno žmogaus neišgydė, binius, suprato ir pripažino,
Braziūkų kaimą (tarpe val
tų buvę ir anų begalinių do
KAS REIKALAUJA
nas, lietuvis. Vaikų lanko
raščius.
o tiktai jau daugybę į kapus kad juose yra tikras mūsų
rybių ir atsidėjimo ant Die- an«tiniq (krajavų) Ikaplierit) Panoa iv diškųjų girių, 2 myli nuo
mokyklą daug.
Pačiame miestelyje innuvarė. Mat ji galinti atspė originalinės dailės šaltinis
*vo. Kad Dievas būtų sunai ir iv. Traieėa; gali ganti paa m na Zapyškio linkui Višakio-Rū
“Šaltinis”
viaada. Męs {įdirbame ir reikalanjan dos). Jisai labai įsipyko to kurta
ti netiktai žmogaus ligą, bet ir kad iŠ ten beturiu menas
“Saulės” draugija,
kinęs Rymo ciesorius, anuos tiem* paainnfiiam por$ ant pažiūros,
z bės
krikščionybės neprietelius, Mm. A. Smailini, 2737 K Pacific St, jo kaimo gyventojams, kū turinti savo mokyklą. Žmo Pilviškiai (Suv. gub.) atspėjant! ir visą žmo^Ms privalo semti sau gyvybė
praėjus^yvenimą.
Vieni
s^nniėims
nės
labai
yra
dėkingi
savo
Dieną
18
gruodžio
buvo
čia
pajėgas.
le susitarė jį suimti ir atineturėtume šiandien pamen
Fhiladalphla, Pa
Penktoji Nedelia po

ELIZABETH, N. J
Matilda Aleniutė, keturio SPRING VALLEY, ILL.
Turėdami tai omenyje, viename mus pralenkė. Ėmė czyslawa Dowojno-Sylwes- sankrovose, kontorose ir t.t.
šiuomi kviečiame visus tuos teatrus taisyti nedėldieniais ;rowicza Flisowi z “Kraju”, Priimami vyrai ir moteriš ikos metų bostonietė, pa
lietuvius ir lietuvaites, ku trečiai valandai mušus, ir cur po pramanytuoju vardu kos mokantieji gerai rusiš skambins ant piano. Tai e- Tanki oro atmaina atnešė Elizabeth’e prasidėjo roligas į Spring Valley. Daug dvties blogi laikai. Darbai
rie kjj. nore ypatingai gra tai be jokių šokių, ne taip, cun. “Stanisllo” aprašyta kai kalbėti, skaityti, rašyti santi gabi mergiščia.
žaus turi padirbę, arba jei kaip męs subatvakariais pra cun. Stakelė, buk esųs Seinų ir iš aritmetikos mokantieji Salė bus išdabinta tautiš žmonių serga, labiausiai ma kruta visaį išpalengvo. Iškik# iš lietuvių gražių išdirbi dedame 9 v., baigiam 2—3 vyskupo “pozbavviony kap- keturis aritmetikos veiks komis spalvomis: melsva ir Žiūkai. Keletas ir numirė: tur atvažiavusiam darbas vi
nių turi pas save, — atsiųsti ryto, visas nedėldienis rei anstvva” už “niemoralne mus su paprastomis skaitli Jalta. Merginos pasirėdy- Juozas Vištartas, 70 metų, sai negalima gauti.
mirė 9 sausio. Buvo geras Sausio 15 d. atsitiko nelai
kia suvargusiam miegoti.
czyny” ir t.t. Kun. Stakelė, nėmis ir trupmenomis.
V dailės parodon į Vilnių.
8iančios nebe raudonai, ale žmogus ir geras katalikas, mė Elizabethport’o stotyje.
tuo straipsniu užgautas, pa
Padarytasis 20-ai spalių
Į šį skyrių bus priimami:
baltai.
Joniškis,
Šiaulių
ap.
Vie
bet neturtingas.. Ilgų laikų Būrelis lietuvių grįžo namo
davė Jurjevičių Vilniaus m. dienai “Saulės” Draugi
1. Įvairiausi rinktiniai ir
— Stojo moterystėn Vac- liego. Paskutiniu laiku dir iš krikštynų. Kaip jie krikš
kaišytiniai audimai (prijuos nų naktį neužtikti vagįs iš apygardos teisman. Byla bu jos ineigų ir išlaidų apskai
tės, juostos, divonėliai, juos vogė iš Vartotojų draugijos vo svaretoma apygardos tei tymas parodė labai sunkų ovas Zablackas, 40 Millbu- bo kasyklose, kur tapo su tynose linksminosi, galima
sankrovos prekių daugiau^ smo vasario 3 d. š. m. ir eentralines kasos padėjimų ry str., su Aniele Seiliute; žeistas ir tuojau pasimirė. suprasti ir iš to, kad J. Stitų diyonai).
2. Senoviški mezginiai ar kaip už 500 rub. Tai didelis Gon. Wil.” redaktorius ne iš priežasties susilpnėjimo Adolfas Krapavičia su Jie • Sausio 20 d. numirė My kas tapo suvažinėtas trau
janorėjęs Flis’o slapvvar- šiais metais tos įneigų da va Matulevičiūte, 16 Floren- kolas Žilinskas. Paliko mo kinio ant vietos, o Z. Rupšie
ba užgaliai (megzti pirštais nuostolis draugijai.
Draugijos
kasininkas
—
dės išduoti, gavo mėnesį ka- lies, kuri susideda iš aukų, ce str., ir A. Kamendulis, 12 terį, senutę ir ištekėjusių nė tapo sunkiai sužeista ir
be kabelių) išsiuvinėjimai ir
kun.
Jonas
Pranys,
seniu

ėjimo. Nuteistajam pada sųnarių mokesnių ir procen Foyle st., su Benedikta Bar- dukterį. Vasarop kasyklose nuvežta į ligonbutį.
t. p. darbai.
kas altarista. Nora jau gi vus apelecijos skundų Vil tinių dalių nuo skyrių.
netoli Springfield’o užmu Dėlko, o dėlko, męs, lietu
tušiute, 12 Spruce st.
3. Gražiai išmarginti daik
laus amžiaus, tečiau tebėra niaus Teismo Rūmams, toji
šė jo sūnų, o dabar tėvas nu viai, turime tokį paprotį var
Matant vargingų piniginį
tai iš medžio: kryželiai, dė
— Sausio' 16 dienų buvo
blaivaus proto, darbštus ir )yla ir buvo antru kartu na Draugijos stovį, lygiai atsi
keliavo pas sūnų. Nabašni- toti kuodaugiausiai svaigi
žutės, lazdelės, kultuvės,
mėnesio atminimo pamaldos
mylįs savo tautų, jos kalbų grinėjama Teismo Rūmų minus, kad nepaprastųjų
kas prigulėjo į katalikų nančių gėrimų savuose pasi
klumpės, verpsčio lentelės ir
už a. a. Mgr. Griffin’ų. Bu
ir tėvynę. Platina laikraš gruodžio 21 dienų p. m.
stambesniųjų aukų bei davi vo daug dvasiškijos ir šiaip draugijas ir tapo iškilmin linksminimuose — ar tai
t.t.
čius, veijria tarp žmonių.
krikštynose ar vestuvėse ar
P. Jurjevičiaus advokatas nių plaukimas pastaruoju žmonių. Nabašninko atmin gai palaidotas.
4. Piešiniai ar bent foto Taip retas seniukas. Duok
Darbai
eina
silpnyn.
Kas
kitokiuose
atsitikimuose?
grafijos įvairiausių lietuviš Dieve kuoilgiausiai jam pa J. Klott’as stengėsi išrodvti laiku beveik visai sustojo, čiai šventojo Vincento ligon čia bus toliau?
Po vestuvių ar į tat panašių
teisme vysk. Ropp’o raštu į kad garbės sųnarių skaičius mtyj bus prikalta prie sie
kų ornamentų, taigi padaili gyventi!
atsitikimų — kų girdime?...
dvasiškijų No. 71 (1906 m.) šiandien pasilieka griežtai nos bronzo lenta ir iš Kalė
nimų prie koplytėlių, kry
Ant geležinkelio suvažinė
žių, langinių, gonkų ir kitų Raguva, Ukm. ap. Kuone ir Žemiečių vysk kancel. raš tas pats, koks buvo pernai dinių dovanų bus pastatytas
LA SALLE, ILL.
jo, kalėj iman pateko, ar ki
daiktų, kuriuos, dėlei jų di metus buvo du mokytoju: ;u į jį patį, buk kun. Stake- metams prasidėjus, kad iš gražus paminklas ant jojo
Sausio 14 d. aštuntų valan ta kokia nelaimė atsitiko!
dumo ar kitokių priežasčių, vienas rusas, kitas lietuvis. ė aprašytas tame straipsny laidų reikalai neikiek nesi- kapo.
mažina, bet visai naturališdų išryto Stefanija, 8 metų Oi ta girtybė, girtybė! Ar
sunku būtų parodon siųsti. Lietuvis buvo vyras darbš je teisingai.
—
A.
Zakovskis,
8
metų
Kun. Stakelė, dabar Ra ku keliu kaskart turi eiti di
Julijono Kelpšio duktė, iš negeriau pasiskaityti laik
Prie kiekvieno veikalo, tus ir malonus, su vaikais
vaikas,
poliemonų
pramin

dyn — sunku nematyti neto
bėgo laukan pažiūrėti, kaip raštį, ypač “Draugų”, kurs
siunčiamojo parodon, turi apsieidavo, kaip tikras tė gelių filijalistas, gynėsi
tasis
“
padauža
”
,
tapo
sua>ats, ir nore negavęs vertė- limo pavojaus, gręsiančio
sriauname upelyje vanduo dabar, padidėjęs, turi viso
būti prikabinta kortelė su vas. Dėl kokių ten menknie
raštuotas
17
sausio
už
išmu

kai-kurioms
“
Saulės
”
Drau
jo-lietuvio nuo visų prirody
neša lytis, bet paslido ir į- kių gražių pamokinimų, vi
užrašu, kas tų veikalų dirbo kių jis buvo tečiau pašalin
šimų
lango
saldainių
krau

gijos įstaigoms, jei platesnė
puolė į vandenį. Jos kūno sokių žinių ir kitokių tokių
ir koks jo adresas. Reikia tas nuo vietos. Į jo vietų pa mų lietuvių raštais turėjo at
tuvės.
Praeitais
metais
jis
visuomenė
nepasiskubins
neatrasta ligšiol. Motina be tokelių...
taip-pat pažymėti — parsi skirtas rusas. Taigi dabar sisakyti (lenkų buvo net trįs
buvo
suareštuotas
8
sykius,
duoshesne ranka ateiti jai į
veik iš proto eina.
Pas mus yra kitas nege
duoda tas darbas, ar ne, ir turime du rusu. O kodėl lie vertėjai), tečiau ir pristaty
žinoma,
už
“
gerus
”
darbus.
pagalbų.
mais
kitomis
kalbomis
doku

ras paprotis — tai kaziruoti
jei parsiduoda, tai kokia tuvio nėra? Argi jo nerei
—
Sausio
17
d.
ant
Shrews
mentais
užtektinai
prirodė
Geisdama
atitolinti
ir
pra
iš pinigų. Kaziruojama smu
kaina. Tie užrašai reikalingi kia?
savo
nekaltumų
ir
minėtojo
berry
st.,
du
italu
kare
šovė
šalinti
minėtųjį
pavojų,
klėse. Štai sausio 14 d. vie
tam, vdant parodai pasibai
LADD, ILL.
straipsnio
ir
p.
Kott
’
o
priro
du
sykiu
iš
revolverio.
Su

Draugijos
Valdyba
primena
nas vyras pasigriebė nuo sa
gus, galima būtų žinoti, kam Mažeikiai, Šiaulių ap. Pir
Kazimieras Šivokas iš Ce vo žmonos tris dolerius ir
ir kur sugrųžinti daiktai, ar miau buvo čia daktaras žy dvmų neteisingumų. Teis gerbiamiems “Saulės” drau žeista tiktai karas.
ba pinigai už parduotuosius das;. tarp žmonių įsitikėji- mas pripažino, kad teisybė gams, ‘šalininkams ir šelpė- — Daugelis “Draugo” dar-Point laikė čia iškilmin atėjo į smuklę kortuoti.Žmo
mo jis neturėjo, todėl nese cun. Stakelės pusėje, ir pa- jams neatidėtinų reikalų skaitytojų yra buvę Wor- gas vestuves su Mare Mar- geliui nesisekė — prakišo
daiktus.
mvirtino apygardos teismo šelpti naudingų musų apšvie cester’yj, nes čionai daug čiukaite iš Ladd. Kuomet vi visus pinigus. Išeidamas
Jeigu kas, atsiųzdamas niai ir apleido Mažeikius.
nutarimų, kuriuo b. “Gonco timo įstaigų, dedant mažes lietuvių pereina ir jau abu si linksminosi kuosmagiau- meldė, kad jam sugrųžintų
parodon gražius kaimo išdii Tuo tarpu apsigyveno dak
Wil.” redaktorius p. Jurje- nes ar didesnes aukas, ren du Susivienijimu laikė savo siai, Šivoko giminė davė ži nors vienų dolerį, bet nie
binius, malonėtų paaukoti taras Pancerzinskis. Nors
vičius gavo mėnesį kalėji kant naujus tikruosius ir seimus. Atsimenate, tatai, nių, jog sudegė Šivoko na kas negrųžino. Tuomet žmo
juos Liet. Dailės Draugijos 'bajoras, bet gerai moka lie
mo.
garbės sųnarius, platinant gerai vietinę surukusių gele mai sykiu su valgomųjų gelis išdaužė smuklės lan
kolekeijon (Muzėjun),. tai tuviškai ir gan prielankus
Uždaryta draugija.
Vil pačios apšvietimo Draugijos žinkelio stotį. Ale jau begu daiktu krautuve ir jog vos gus, už kų ant rytojaus tapo
prašome taip-pat pažymėti. lietuviams. Kaip girdėti,
suimtas. Tas žmogelis stojo
Visos tokios aukos bus pai darbo turi iki soties. Aptie- niaus gubernatoriaus įsaky pažinimų tarp įvairių visuo tųjų stotį pažintumite, nes tik vaikai likę gyvi.
teisman su savo mažu kudimamos su didžiausiu dėkin kininkas žydas. Lietuvių in mu Vilniaus lenkių moterų menės sluogsnių, ypač tarp jos tiktai dalis tebeliko. Jos
kiu ant ranki, ir pasakė visteligentų saujelė norėtų ti būrelis galutinai uždaryta. )diečių ūkininkų, kurių tar prišakyj pastatyta puiki,
gumu.
pe didis, gaunamųjų pašalpų balta su dviem boniom nau
kų, kų jautė, pamatęs, jog iš
Ketvirtosios parodos pa kėti, kad d-ras Paneerzins‘^Viltis”
CHERRY, ILL.
ikišiol tebestovi paskutinio- ja geležinkelio stotis. Dar
jo išvyliojo visus pinigus,
vyzdžiu, už gražiausius kai kis padės jiems skleisti švie
je vietoje.
Viktorijų Atkačiunienę, da-gi nenorėjo sugrųžinti
bas tęsiasi jau pustrečių me
miečių darbus, kurie bus pa sų ir toliaus varyti tarp liau M
*
SAULĖS” DRAUGIJOS
Tautiečiai,
paremkite tų. Patsai miestas tųj į sta nelaimingojo pernykščio at net vieno dolerio. “Mano
rodon priimti, Liet. Dailės dies kultūros darbų.
ATSILIEPIMAS.
“Saulės” Draugijų! Siųski tymų labai atjautė, kai ku sitikimo moterį—našlę, paė kraujas — sakė jisai — štai
Draugija nuo savęs skiria ‘ *»
“Rūta”. Gruodžio 18 d.
te pinigus, raginkite įsirašy rios gatvės buvo užtvertos, mė sau už moterį Valerijo ga taip užvirė, kad neišken
rub. dovanų. Apie vertę iš
Broliai Lietuviai!
čiau, pradėjau daužyti lan
ti į jos sųnarius, siųskite jau o ir nešvarumas nuo iškastų nas Latvėnas.
statytų veikalų spręs t • m Vilniaus “Rūtoje” buvo vai
gus. .. ”
tikra komisija, sutaisyti iš dinama pirmų kartų verstas Lietuvių apšvietimo drau nimų į Kauno “Saulės” mo žemių, suverstų strampų,
iš lenkų kalbos 3 v. veikalas gija “Saulė” steigia visoje kyklas. Kai “Saulė” švies plytų buvo per visų miestų.
Teisėjas paleido žmogelį,
dailininkų ir šiaip dailės
“Švarkas ir milinė”, su dai Kauno gubernijoje mokyk mums mokslu, ramiaus bus Bet štai darbas jau beveik
o ant smuklininko uždėjo pa
S. BOSTON, MASS.
novų.
baudų.
i
užbaigtas. Atidarymas sto
Visi siunčiami parodon nomis ir šokiais scenoje. Vai las ir knygynus, turi jau lig minus tėvynėje.
Darbai
silpnai
eina,
tik
Jo. Pekas.
Aukas meldžiame siųsti: ties, spėjama, busiųs balan
daiktai bus priimami iki va dinta gerai. Ypač patiko pu šiam laikui 72 skyrių, 40 mo
siuvėjų
“
šapose
”
užtekti

kyklų, 30 knygynų. Norinti Kun. K. Šauliui, Žem. Sem. džio 15 dienų.
sario (20 kovo) 5 d. 1911 m. blikai dainos.
nai dirba.
Siuntimus ir laiškus mel Gegužinas, Vilniaus a'p. įkurti “Saulės” skyrių, rei
prof. Kaune.
Nauda iš naujos stoties
Vietinis klebonas T. Ži
DURYEA, PA.
džiame rašyti šiuo adresu. Pusantri metai, kaip jau kia paduoti prašymas “Sau
bus didelė, nes jijė papuoš linskas, lankydamas parapi
Antanas Žmuidzinavičius, darbuojasi čia klebonas kun. lės” Valdybai nuo 10 žmo
visų miestų ir suteiks 'daug jiečius, nušųlo ir sunkiai su Anielė Čukauskienė, iš na
nių. Sųnario mokestis 5 rub.
Vilnius, Zavalrm 15-11.
J. Būčys. Žmonės į apšvieti
Korespondencijos. geresnį patarnavimų publi sirgo, bet dabar jau eina ge mų Šnarkuniutė, pametė sa
metams.
Liet. Dailės Draugijos Vald.
kai. Patsai geležinkelis tapo ryn. (Jau pasveiko. Red.). vo vyrų, A. Čukauskų, 18
mų, knygų ir laikraščių
_ « I**!
'i' .
Kaune “Saulės” užlaiko
iškeltas, o tas labai svarbu,
skaitymų labai nelinkę, ale
Lietuviai katalikai sudarė sausio. Priežastis nežinoma,
Kaunas kad įsidainavo,
mos šios svarbesnės mokvk•*
ypač
vietiniems
lietuviams:
čia neseniai Blaivininkų nes pora ėmė šliubų dar tik
W0RCE8TEB, MASS.
tai įsidainavo. Per vienų mė vis dėlto šiais metais išsira los:
būdavo
koks
girtas
lietuvys
Draugiją, kuri retkarčiais 19 rugsėjo ir iki paskutinei
nesį šie koncertai: p-lės Liu šė sau “Spindulį” 20 žmo 1. Prirengiamieji “Sau
Vasario 4 d. “Lietuvos drožia sau skersai geležin daro susirinkimus ir sten dienai sugyveno didžiausio
bičaitės Moterų Draugijos nių. ” Taip-pat susirado 50 lės” kursai paaugusiems.
kelį nematydamas nei ženk giasi praplatinti blaivybę je taikoje. Vyras, sugrįžęs
rūme, p-lės Balčiauskaitės žmonių, kurie pasirašė po Šitoj mokykloj priruošia Dukterų Draugija” sureng
lų nei girdėdamas dundėji tarp savo brolių lietuvių.
namo, rado visus daiktus iš
ir p. Starkaus miesto salėje. prašymu į Kauniškę “Blai jaunuomenę prie kvotimų sianti koncertų, kuris busiųs
Marė mo ir šauksmų... TraukiČia gyvuoja ir socijalistų vartytus: nebuvo tik pačios
Dainai užtariant petrapilie- vybę”, kad atidarytų čia sa ant aptiekoriaus mokinio, į “Beaver salėje”.
nys-gi tik švyst parmeta, bu kuopa, kuri taip pat daro ir pinigų...
čių studentų Tilmansų tea vo skyrių. Daug vargo bu kunigų seminarijų, į moky Blunskus skambins ant pia
davo ant savo geležinės ka- susirinkimus su prakalbo
tre, drabinipkų Juozapie- vo, kolei tasai pirmas Gegu- tojus. Priima vyrus ir mer no ir akompanuos dainoms.
lados, šnykšt! ir galvos ar
čių p.p. Leškevičiui ir Nace- žino blaivininkų žingsnis į- gaites visokio amžiaus. Įsto Choras sudainuos keletu dai kojų nebėra... Ir taip be mis. Kalbėtojais pas juos es
PITTSTON, PA.
vičiui vedant ten pat. Kiek vyko, ale įvyko, tat galime ti gali į I kursų mokantieji nučių. Dainuosiančios p. Elz veik kas metai po kelis lie ti bedieviai arba laisvama
bieta Baltrus, p, Marė Bal
jau tuo pasidžiaugti. Bažny
niai. Man atėjus į tokius su Pijus Žitkus, kursai apdevienam chore po 40—50 žmo
maždaug D/o, į II—2^2 ir į
tuvius
traukinys
paglemžda
čioje gieda gerai sutvarky
trus, p. Jieva Baltrus, p. Ma
sirinkimus, darosi liūdna ir
nių ir vis kitų. Iš koncertų
m—3y2 gimnazijos klesų
gė gaisre anų naktį, numirė
vo.
Dabar
jau
to
nebebus,
tas lietuvių mergaičių cho mokslų. Į metus mokasi už rė Civinskis, p. Ona Dulbis,
nemalonu, girdint, kaip be ligonbutyje ir tapo iškilmin
žvilgsnio po rusų* mažrusių,
ras. Žodžiu, sakant, Geguži mokslų I-me kurse 40 rub., p. Agnietė Kukutė, p. Ona nes ant gatvių bus geleži dievis kalbėtojas stengiasi
žydų šiemet lietuviams pri
gai palaidotas 25 sausio lie
no lietuviai pradeda pama Il-me kurse 50 rub. ir III- Rauglis, p. J. Galeskas. Cho niai tiltai, o ant tiltų gir užnuodyti klausytojų širdis
deri eilė. Vienas dalykas tu
tiems sunku bus užsilipti. bedievybės nuodais. Tuomet tuvių kapinėse.
želi šviesties.
re
busiančios
kelios
merg

me 60 rub. Mergaitėms yra
ri būti greitoje ateityje pa
Sausio 25 d. Pennsylvanišės su žydiškais ir “kazokiš Svarbu dar ir tas, kad ant apšviestesnieji lietuviai iš
taisytas. Visos kauno drau Paystris, Panevėžio apsk. internatas, kur už 150 rub. į
kais” vardais, ale nenoriu kryžkelių nebereikės laukti, eina nuliūdę pro duris ir rū jos Coal Co. No. 10 šafte, be
gijos, taisančios viešus pasi P. Hopeno paskutinį jau metus duodama visas išlai
darbininkams
suteršt laikraščio jųjų var kol traukinys praeis. Naujų pinasi tuojau užmiršti, kų važiuojant
linksminimus, turėtų susi dvarų Paystrį šiomis dieno kymas. Programas galima
dais, ypač kad jau sykį bu jų stotį pastatė: B. & A, B & girdėjo salėje. Bet kitaip karuose, sprogo parakas.
žinoti, kur, kuomet, kuri mis nupirko lietuvis p. Juo gauti Valdyboje už 20 kap
vo paduota “Drauge” jų M. ir N. Y., N-H & H. kom darosi su tais broliais, kurie Sužeista 10 vyrų, jų tarpe
2.
Dviklesė
paaugusiųjų
draugija kų stato ar taiso, zas Sabaliauskas, žinomas
du lietuviu. Vienas airis nu
panijos.
vardai.
dar
mažai
tėra
apsišvietę,
mergaičių
mokykla
“
Semi
kad neišeitų du panašiu į šviesos platintojas Rokiškio
ypatingai su jaunikaičiais ir mirė ta patį vakarų iš žaiz
Reporteris.
Panaitės
Jieva
Baltrus,
narijėlė
”
.
kits kitų dalyku gretimais, apylinkėse. Paystriui ypač
mergelėmis. Tuos bedievių dų.
kaip šį kartų. 8 sausio Til reikalingi šviesos platinto Nieko nemokėdamos įsto Marė jBlunskus (suprask
prakalbos patraukia į bedie
mansų teatre koncertas dar jai, todėl Paystris turi jusios šiton mokyklon mer Jablonskis)» ir Ona Kapovių draugijų — ir tuomet iš STURMERVILLE, PA.
ATHOL, MASS.
bininkų draugijos, o ant ry džiaugties dvaro savininkų gaitės į 3 metus išeina 2 kle- wers (ar tik tai nebus: KarF
girsi sakant tikybai sudiev
sas. Šįmet įvesta įvairių ran pavičia) sudainuos dainutę
tojaus ten pat studentų kon apsimainymu
Susitvėrusi čia pirm po
kų darbų mokinimas. Už triese (trio) “Kų tik prieš J. Konopskio pabėgo pati. ant visados.
certas. Ir kiti šio sezono kon
Todėl
apsviestesniems
lie
Jisai
pasisakė
policijai,
kad
karę,
motin
”
.
ros metų lietuvių šv. Petro
Kun. Stasio Stakelės byla, mokslų ir visų išlaikymų 150
certai perarti kits kito.
buvęs
geras,
niekados
neger
tuviams
reikėtų
pasirūpinti
ir Povilo parapija laikė mi
Karpavičiūtė (Kapowerš)
Lenkai, jei į šį tarpų ma “Goniec Wilenski” No rublių metams.
3. Buchhalterijos ir preky viena (solo) padainuosianti davęs, tik pati saliunuose apsaugoti jaunimų nuo be tingų 16 sausio ir nutarė pa
žiaus dainuoja, tai su scėno 187, 1908 m. padėjo pasira
uždraudusi jam pardavinėti dieviškų susirinkimų, įtai vasaryje statyti bažnyčių)
“Onytę”.
mis ir šokiais nei kiek nepa šiušiojo slapyvarde “Flis” bos vienų metų kursai.
<š Z posant jam kitokias pramogas. Mokančių sųnarių parapija
Blunskiųtė-gi — “Pasku gėralus...
Už mokslų imama 100 rb.
siduoda, bet lenkų pirklių altoriaus straipsnį
Reporteris
So. Bostonietis turėjo pemiai 98. Dvasiškier>dpowieazr” x>. Mie Priruošia prie užsiėmimų tinė vasaros rožė”.
(“handlovccų”)
draugija yi^du odpowiedzi

.J -

1

—

ji parapijiečiu reikalai lig vo įkiręs, ir jiedu paketiną jažnyčia vietoj senosios me GILBERTVILLK, MASS. Sausio 27 d. atvažiavo iš Policijos viršininkas ėmė ky vo 600 dėžukių opiumo, po
jačio Griškabūdžio p. Juo
du svaru kiekviena, viso de
liūs.
šiol aprūpinami iš Pitts- išmesti jį laukan. Italas va dinės, kuri jau yra peraukiPas mus nei sniego nei sal zas Baltrušaitis, inžinierius, Fort Wayne, Ind. B. H. šimties tūkstančių dolerių
dina juos laukan persigalėt, ta. Esama čia ir parapijos
ton’o.
tas ką gali, bet jiedu neina; mokyklos mokina seserįs: čių, žiemos nėra, o jau pa- jaigęs Šveicarijoje elektro- Elliot, vietinės policijos vir vertės. Areštuota keturi kyo tuom tarpu provokatorius trįs airės ir viena lietuvė. )aiga sausio. Jau kibą tos tėknikos mokslainę. Su juo šininkas, tapo susektas net niečiai.
. ..
x
ORCHARD LAKE, MICH. apleidžia gertuvę. Palūkėję <un. J. Halaburdai pagel žiemos šįmet nei neturėsi drauge atvažiavo Jonas Bal 105-kiuose atsitikimuose kai
Morton
’
o
testamentas.
ruputį ir jiedu rengiasi eiti bėti laike atlaidų atvyko se me. Ale tai dar prasta bėda, trušaitis, studentas, ketinąs tu kyšių ėmimo. Ėmė jis ky New York, N. Y. Vietiniu
Sausio 23 dieną vietinėj
namon. Kuomet tik išeina kantieji kunigai: Kun. J. cad nereikia į girią malkų seminariją įstoti. Pasakoja šius nuo paleistuvystės na me paliekamybės teisme ati
Š. Š. Kyryliaus ir Metodi
u
og Zanavykuose pereitieji mų užlaikytojų, nuo “balto
aukan pasipila viens po ki Sutkaitis iš Pittsburgo, kun. važiuoti.
jaus seminarijoj prasidėjo
Lietuvių
čionai
gražus
bū

metai buvę “geri metai”. sios vergijos” agentų ir vi daryta neseniai, mirusio ap
tam šūviai. Abudu tos nak Šeštakauckas iš Burlington,
draudimo kompanijos Equipusmetiniai egzaminai ir tę
ties draugu susmunka ant N. J., kun. Šimkevičius iš relis (200). Daugiausiai lie- Viskas užderėjo, o bulves sokių lošikų iš pinigų. Sy ;able Insurance Co. prezi
sis iki mėnesio galui. Filoso
vietos. Ant šūvio balso at Allegheny, Pa., ir kun. J. Mi 1 ;uviai aut ūkio dirba/ Daug cuolais vertė — tokios dide- kiu su Eiliotu areštuota 23 dento Povilo Mortono testa
fijos ir teologijos klausyto
lėgo policmonas Fr. Moloy sius iš Donorą, Pa. Darbo čionai yra lietuvių, kurie sa ės. Ne gana to. Kainos dvi šulieriai.
If
mentas. Juomi milžiniškas
jai egzaminuojami iš visų
ir sutikęs nelabąjį, bando su )uvo gana daug. Klausyklos vo ukius įsitaisė, ir gerai gubai pakilo. Pav. už sėme Nori sugriauti laivinį trus Mortono turtas paliktas pa
dalykų akyvaizdoje semina
imti. Italas šauja dusyk, net treškėjo, kaip Lietuvoje iems sekasi. Daugiausia nų kartį mokėjo pusaštunto
čiai be jokių pasergėjimų.
tąrijos vyresnybės ir profeso
užsiima. rublio; už žąsį 1 rublį ir 75
caip liudija policmonas, bet )er didelius atlaidus. Links nenininkavimu
Washington, D. C. Suvie Citi šeiminos nariai nieko
rių.
šautuvo butą tuščio. Polic ma, jog lietuviai pildo savo Yra čionai gerų žmonių ir cap. Ūkininkai šiais metais nytųjų Valstijų valdžia iš negavo. Apie labdarybės įAteinančiame pavasaryje monas parkerta jį su lazda tikėjimo pareigas, stengiasi gerų, katalikų, ale yra ir tė ;urį Lietuvoje “Ameriką”.
žadama prie seminarijos sta ant žemės ir galutinai sui pasilikti gerais katalikais čių, kurie šventomis dieno Ruduo buvęs ilgas ir sausas. tikiujų rengiasi sugriauti staigas Mortonas taipogi pa
laivinį trustą, kuris sauva- miršo.
tyti bažnyčią, nes į koply ma.
ir šioj laisvoj Vashingtono mis užiuot į bažnyčią nueiti, Iki Naujų metų žiemos ne liškai reguliuoja kainas už
čias visi jau nebegali su
Tai mat kaip galą gauna šalelėj, kur papiktinimas ir ;ai kortuoja sau namie, ar buvo. Per visą Adventų lai keleivių pervežimą. Į trustą Naujas mainierių unijos
tilpti. Pastebėtina, kad ši
prezidentas.
vaikėzai! Geras pamokini doriškas supuvimas yra taip iačkutę pasistatę, siurbia tą buvo neišbrendamas pur prigulinčių kompanijų lai
seminarija, kuomet persikė mas jauniems vyrams: vėlai gausiai sėjamas tarp lietu jos vidurius. Negražu.
vynas. Po Naujų metų pra
Columbus, Ohio. Per ne
lė iš Detroito, žymiai kįla — nereikia valkiotis, ypač ve- vių. Pamokslus pasakė: kun.
Sausio 24 d. vįetinėjt baž sidėjo žiema ir “geriausi lai vai nebusią įleidžiami į Suv. seniai atsilikusią mainierių
Valstijų uostus. Laivinis
skaičius augintinių auga dusiems.
Šeštakauckas, kun. A. Šim- nyčioj buvo gražus šįįubas tai” Lietuvos gyventojams. trustas susideda iš sekančių unijos konvenciją Unijos
kaip ant mielių, o ųiokslas Gaila jaunų nelaimingai teviče, pats klebonas ir J. Petro Brazausko ir Agnietės Vyrai per ištisas dienas
linijų: Nortb Deutscher jrezidentu tapo išrinktas
kas-syk smarkiau plėtojasi.
Lakavičiutės.
Šliubą,
davė
dyki guli pas mielą kakalį
pražuvusių...
Misius.
Lloyd, Hamburg American Jonas P. White, tik 32 mietų
Išviso dabar yra 106 klieri
lietuviškas
kunigas
iš,Clinsu
pasididžiuojimu
sapnuo

Drąsutis.
Line, Red Star, Cunard ir vyras. Kiti Unijos urėdninkai, t.y., daugiau kokiais 30
tono.
Kris.
dami apie nuveiktus vasaros
cai pasiliko tie patįs, vien
keletas
kitų.
asmenų už pernykščius mok
BOSTON, MASS.
darbus. Moterįs tokių gėry
Tom. L. Lewis dėlei savo neslo metus. Vienų lietuvių
ATHOL, MASS.
bių nepažįsta; nors ir joms
Kiaušiniai atpinga.
mpuliariškumo nustojo pre
yra jau 14*). Gimnazijos Kun. Krasnickas turėjo
BOSTON, MASS.
žiemos laikas lengvesnis, bet St. Louis, Mo. Pastarais zidentystės. Naujas Mainie
19 d. sausio Mannings sa
klesose yra taipgi dar 12 lie bylą su “Keleivio” leidėjais
kiek toms nabagėlėms galve laikais šiame mieste kiauši rių Unijos prezidentas esąs
tuvių, todėl sykiu šiuo tarpu už šlovės plėšimą. Leidėjai lėje vaidino Brooklyno tea Aną nedėlią, bekasant pa lė prilinguoja, kad kasdieną nių kainos nupuolė net 81/, apšviestas ir veiklus žmo
atrasti kaltais ir nubausti trališka draugija. Publikos matą naujai lenkų parapiji tolkelę pristačius... Ugi
randasi 26 lietuviai.
cent. už tuziną, ir kiaušiniai gus.
Rektorius, prisilaikyda pinigiška bausme po ($25.). buvo apie 130 asmenų ir vi nei mokyklai, žemės užgriu žiūrėk, lupa ir nutysus kuo esą dešimčia centų tuzinas
Žuvo vogdamas savo duk
mas Popiežiaus įsakymo, už Mat kaltinamieji patįs save si romiai žiurėjo, tik vienas vo darbininkus. Negyvus at delį bevilgant...
pigesni
negu
tą
pat
mėnesį
terį.
draudė auklėtiniams skaity kaltais prisipažino, užtai ir darė maišatį, kalbėdamas ir kasta du: Adomą Marcinke
Darbininkės Lietuvos mo pereitų metų. Mat farmeriai
vičią
ir
Bernardą
Kelly.
Su

Marion, III. Tūlas Walter
ti bykokius laikraščius. Iš bausmę gavo mažą. Bet ir sįulydamasis į pagelbą ant
terįs.
taip daug jų pristato, jog
tai
privalo
būti
laikraštinin

žeista
trįs,
tarp
kurių,
Juo

scenos, kas nemažai erzino
tos priežasties ir lietuviai
15 d. sausio tapo laikytas kaina turėjo nupulti. Apie Harris iš Dewmoine bandė
zas
Urbanskis.
Atkasime
kams
geru
pamokinimu,
kad
publiką.
jokių laikraščių jau nebe
metinis susirinkimas 17 kuo kiaušinių nupigimą prane pavogti locną dešimties me
žmonių darbavosi vietinis
žmogaus garbė nėra tai
Mackas.
gauna.
pos S. L. R. K. A. Buvo svar šama ir iš kitų šalies miestų. tų dukriukę, gyvenančią su
lenkų vikaras kun. F. Ja
Draugij ėlės
‘ ‘ Lietuvių koks skarmalas, kurį gali
stomi nekurie kuopos ir cen Nepaprastas vyro gerumas. motina, su kuria Harris bu
Policijos
viršininkas
paso
blonskis. Garbė jam!
Viltis” reikalai, ačiū Die ma plėšyt be jokios atsako
tro reikalai. Labiausiai užė Wichita, Kans. Pirm ke vo persiskyręs. Moteriškės
dino
į
šaltąją
L.
E.
Jonės
’
ą
Reporteres.
vui, pamažėl slenka pirmyn mybės.
mė visus narius ir nares svar liolikos metų tuomet jau ne pagelbos šauksmas sutrau
ir
Arthurą
Jamesoną
už
at— Nekantriai laukiama pa Teatrališka kuopa vardu
stymas apie nepagarsintą jaunas W. A. Luce vedė jau kė artimiausius kaimvnus,
spaudinimą
ir
pardavinėji

reinant iš Lietuvos išrašytų Žaibas” sulošė čia nese
>emai metų seimo protoko- ną merginą už pačią. Jiedu ką matydamas Harris pra
mą begėdiškų paveikslėlių.
niai
“
Pilėnų
Kunigaikštį
”
.
dėjo šaudyti į pačią ir į su
lietuviškų knygų už 60 rub
CAMBRIDGE, MASS.
ą ir vienbalsiai išpeiktas I gyveno laimingai iki kol po
Teisme
juodu
prisipažino
Net patįs “Keleivio” kriti
lių.
seimo sekretorius M. Ka- nia Luce nesusipažino su tu- sirinkusiuosius. Tuomet iš
prie
kaltės.
Jamesonas
bu

Neužilgo
bus
pašventini

Gauta nuo Rektoriaus lei kai vaidinimo nepagyrė, dar siąs nubaustas mažiausia
dzevskis už jo begėdišką pa lu Wilson’u, kurį jijė pamy tarpo gelbėtojų puolė keli
mas
naujos
lietuvių
katalikų
dimas surengti prieš užgavę gi, pranešė, buk žiūrėtojų $100.00, o Jonesenas, būda
sielgimą su musų organiza lėjus, pradėjo vyro nepaisy šūviai, sužeisdami Harrisą
bažnyčios.
Ale,
kaip
latikraš
nias Detroite, Mich., lietuviš buvę labai maža. Įstabu mas nepilnamečiu, bus pa
cija. Taipogi patvirtinta cen ti. Senelis Luce supratęs da mirtinai. Ligonbučio gydy
čiai
praneša,
kai-kurie
ne
ką vakarėlį lietuviškosios dėlko? Juk ikišiol Bostone liktas išbandymui, kaip kad
tro valdybos pasielgimas lykų stovį, pranešė pačiai tojai, sako, jog nelaimingas
sulaukdami
tos
dienos
uŽsidraugijėlės knygyno naudai. salė per kožną vaidinimą bu teisėjas F. J. Dunn’as išsi manė apsikrikSVyt bent1 paa kaslink suspendavimo blogų jog ji galinti-sru jucrpersis- tėvas vargiai beišliksiąs.
Tai Harris’o prisirisimas
Bus lošiama dviveiksmė iš davo pilnutėlė. Kasžin ar tarė.
urėdninkų.
kirti
ir
ištekėti
už
mylimojo.
*
jos duris. Sausio 11 d. du su
prie dukters atsieis jam per
lietuvių sodiečių gyvenimo tik bedieviškos agitacijos
Beto
kuopa
reikalauna
Moteriškė,
žinoma,
ant
to
su
A. M.—čia buvo kaltina augusiu žmogų, kuriuo ne
brangiai.
komedija: “Byla dėl linų ant scenos varymas nebuvo
nuo
centro
valdybos,
kad
ne
tiko.
Kad
dar
geriau
porai
mas
už
užgavimą
A.
Strabuvo davę statymui bažny
markos”. Vakarėlis bus paį priežastimi tokio apsireiški
tton
ir
už
gaudimą
permažų
čios,
atėjo prie statomos baž atbutinai tokius ponelius patarnauti, ponas Luce už Dideli užsakymai plieno
vairintas monologais, tautiš mo. Mat “Žaibiečiai”, vai
dirbtuvėms.
žuvų. Byla atidėta iki Va nyčios. Čia juos krikštyta, patraukti teisman už susi mokėjo visus persiskyrimo
komis dainomis, deklamaci dindami “Mindaugį”, nesivienijimo
nuosavybės
naiki

kaštus,
iškėlė
Wilsonams
New York, N. Y. William
sario 4 d.
tik medine krapila iš bačkos
jomis, prakalbomis ir semi- driovėjo falsuoti tekstą, by
nimą.
•
\
gražias
vestuves
ir
priėmę
C. Brown prezidentas gelž
su kalkėmis, o policmonai bu
Reporteris.
narijine pačių studentų or- tik gavus progą tikėjimas
juodu
pas
save
gyventi.
Žo

kelio kompanijos New York
vę krikšto tėvai. Kažin ar
kiestra. Rolės visiems jau paniekinti. Ir taip į Mindau
17 kuop. valdyba. džiu, iš vyro senelis virto ge centrai užsakė 176,750 tonų
“mačys” tas krikštas?
paskirstytos ir repeticijos gio lupas įdeda: “prakeik
liausiu jaunavedžių tėvu daugiau, negu buvo žadėjęs
PORTAGE,
PA.
Beveik metai atgal čionai
bus pradėtos daryti tuojau tas kryžius”, kokių ' tai žo
Buk jie gražiai sutikime gy paeitais metais. Šį užsaky
viena lietuvė sužeista su pei
po kvotimų. — Detroito ir džių veikale nesama. Dargi
Darbai pas mus eina ge liu į krutinę. Sužeistoji bu
veną.
mą plieno kompanijos šiaip
“
Žaibas
”
laikraščiuose
ne

apilinkės lietuviai privalo
rai. Dirbama visas dienas
pasidalino: United States
Naujienos iš
Laivas paskendo.
šia proga pasinaudoti — at paliauja gyręsis, buk Susi ir iš kitur pribuvę lengvai vo apsisiautus su stora žie
Seattle, Wash. Garlaivis Steel Corporation pristatys
silankyti jame kuostkaitlin dedąs iš vienų socijalistų darbą gauna. Bet uždarbiai mine skepeta (skara) ir dė
Amerikos. “Cottage City”, prigulintis 87,000 tonų, kompanija Lato peilis giliai neįlindo. Jijė
O politikos į dailę maišyti
giausiai.
labai menki.
pažinojo savo sužeidėją: bu
taippat nereikėtų. Dailinin
kompanijai The Pacific ckawanna Steel Co. — 81Portage lietuvių yra 16
Coast Steamship Co., be 500 tonų ir Bethleham Steel
*) Čia norėjau paduoti vi kai privalo būti dailininkais šeiminų ir keletas pavienių vęs tai irlandietis, su kuriuo
Užgynė rūkyti.
plaukdamas iš Seattle Co. — 8,000 tonų. Tos relės
sų lietuvių šios seminarijos o ne socijalistais. Rezulta visi gyvena gražiame sutiki mi net vienu tarpu tuose pa
kainuos su viršum penkis
čiuose namuose gyvenusi
pavardes, tečiaus su tuomi tai, kaip matome, negeisti me.
Carson, Nevada. Valstijos Skogway, susikūlė netoliese milijonus dolerių.
Atvedė, tat, policmonai du teisdavystė išleido teisę, ku Cape Mudge. Juroje tuomet
nesutikus'Draugijos “Lie ni. — Žmonės paliauja to
Keturias mvlias
atstu
nuo
*l
vyruku į ligonės kambarį, ria užginama visoje valsti siautusi baisi audra, kuri mė
tuvių Viltis” pirmininkui kius teatrus lankę.
Portage. Martindale pečė;
kurių kaltininką pastatė pas joje rūkyti ir pardavinėti ta čiusi laivą, kaip riešuto ke
Bastenis.
nepaduodu.
atsitiko baisi nelaimė Pe
Šarados išrišimas.
duris, o šiaip vyrą privedė boką.
valą. Laivo įgulą ir kelei
P. Kalnietis.
trui Lukoševičiui: sudegė jo
prie jos lovos ir klausia, ar
vius išgelbėta. Tik laivo peč- Pirmas per upę keldina —
stuba
ir
du
vaiku:
keturių
CLEVELAND, OHIO.
Pašauta vagį.
Valtis.
tasai razbaininkas, kuris ta
kurvs žuvo.
metų mergaitė ir vienų me
Antras bandoj kailiniuos
Pueblo, Colorado. Tūlas
FREELAND, PA.
ve sužeidė. Bet jijė pasakė
Sausio 18, 19 ir 20 d. šv tų ir septynių mėnesių vai
Nauji
pasisekimai
avijati
— Avis.
kad ne, ale tas, kur pas du A. Bebtley, drąsus vagilius,
Pas mus pastarais laikais Jurgio lietuvių bažnytėlėje kiukas. Tėvai tuosyk buvo ris stovi. Vis-gi policmonai netikru signalu sulaikęs trū
koje.
Trečias pirmyn valtį varo
liūdnos naujenos. 16 dieną atsibuvo 40 valandų atlai veselijoje, o jų vaikai namie nenorėjo priimti jos liudiji kį Colorado and Southern San Diego, Cal. Aviato — Irklas.
pereito mėnesio, tai yra pa dai. Per visas tris dienas miegojo. Dar nepatirta, iš mo, sakydami, kad ansai ne linijos, apvogė visus kelei rius Glen IĮ. Curtis pirmą Ketvirtas ežeruos nardo
nedėlio naktį, tapo mirtinai žmonės vos-vos tilpo bažny kur kilo ugnelė, kurioje vi seniai iš toli yra atvažiavęs vius, atimdamas nuo jų pi syk savo aeroplane laimin '■— Naras.
pašautu du vyru: vienas lie čioje. Reikia mat žinoti, jog sas Lukoševičių turtas ir kū Mat varnas varnui akies ne nigus ir visokius branges gai pakilo nuo vandens San Penktas laivui reikalin
tuvis — Pranas Grigalių Cleveland’e gyvena gana dikiai supleškėjo. Šioji ne kerta. Ale ir už nosies va nius daiktus. Ikvalei prisi Diego t prieplaukoj e. Pir gas — Inkaras.
nas, antrasai lenkas — Ra daug lietuvių, lietuviška pa laimė atsitiko 17 d. sausio džioti nereik pasivelyti.
lupęs norėjo nuo trūkio nu miausia jis plaukė mažame Šeštas kūne tvermę daro
faelius Tokarzewski, abudu rapija gali būti priskaityta trečią valandą išryto.
šokti, kuomet vienas apvog laivelyje, prikergtame po — Kaulas.
Reporteris.
Vilniaus rėdybos. Pirmasai prie vienos didesniųjų lietu
tų keleivių šovė į jį ir mirti aeroplanu, paskui išpaleng- Septintas girioje spyg
vos tik devynios savaitės viškų parapijų Amerikoje
vo pakilo augštyn ir paskra liuos — Eglė.
nai sužeidė.
WORCESTER, MASS.
kai apsivedęs. Tuoj po nelai Dabartiniam klebonui kun
Aštuntas žąseles gaudo —
WILKES-BARRE, PA Ekspliosija sunaikino mies jojęs keletą minutų laimin
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se — tas Borgia buvo taip ambasadas”, apie septintųjį tyti... — todėl ir anarchis lejas’us ir t.t., jeigu sykį įBadaujančius šelpia misi j o- nuslopinimo? Lengvas atsa
JAPONIJA.
mylimas liaudies, kad jo gyvenimų lotinų kvartale ir tiškųjų mokyklų nereikią gytų valdžių į savo rankas.
noriai, katalikai ir protesto- kymas. Kunigai žmonių ap
prisikėlimo iš numirusių ritus daiktus, kurie skaitau- Į tat atsako “America” Reikia tik atsiminti Prancu
švietos ne tik neslopina, bet
Sausio 18 d. pasibaigė by nai.
žmonės laukė ilgų laikų.
la anarchisto x Kotoku ir 25 Apskelbta rinkimai į nau jos karščiausiai geidžia. Ku
čiai visuomenei išrodo ir ne- nurodydama, jog Ispanija zijos terorų 1793 m.!
Bet, sakysime, buvo tuo interesingi ir įkirųs. Kas yra valdoma konstitucija, Tai-gi tiesų turi New Yor- jo s^brų. Išteisinta tik du, jų parliamentų, kursai susi nigams tas žodis apšvieta
nepirmiena. Visuose am
met tamsus amžiai: nesiste arp jųdviejų yra, kad taip kurios 13 skirsnis, 1 dalis už Ko dienraščiai, sakydami, dvidešimti keturi pasmerk rinksiąs 1913 m.
žiuose kunigai žadino žmo
nepadoriai vienas su kitu tikrina laisvosios kalbos ir og Amerikai nereikalingos ta mirtin. Tečiau ciesorius
bėkime!
nes prie apšvietos ir vedė pa
elgiasi? — gali paklausti laisvosios spaudos teises. ?errer’o mokyklbs, bet ne- paliko mirčiop tik Kotokų
HONDŪRAS.
Tečiau 20-me šimtmetyje >ent kas.
gal savo išgalėjimų. Kuomet
Geriausiu prirodymu, jog ;iesų sako, buk Ispanijoje ir jo pačią, kitiems atmainė
Revoliucijonistams
seka

net apšviesti ir mokyti vy
dar pasauliniai žmonės ra
Ir šitas tai nenoromis atei konstitucija yra pildoma, ga pagimdžiusios jus politiško mirties bausmę kalėjimu lig
rai laukia prisikėlimo iš nu nųs klausimas verčia pagal- Ii būti kad ir tos pačios Fe- sios sąlygos. Ferrer steigė sa gyvai galvai. Teisme tapo iš si. Ties Ceiba jie sumušė val miausiu miegu miegojo, ku
mirusių žilagalvės įsteigė voti kiekvienų bešališka rrer’o mokyklos, įsteigtos vas mokyklas dėlto, kad tu rodyta jog Kotoku ir jo sė džios armijų. Revoliucijoms nigai steigė mokyklas, ati
jos ypatingos sektos, kurios žmogų, jog kaltybė turbūt Barcelonoje 1902 m., o pas- rėjo pilnų laisvę tatai dary brai bandė sukelti kruvinų tų vadui Bonillai daug pade darydavo universitetus, ga
uždaviniu yra kovoti prieš randasi p. Jurg. pusėje... kui prasiplatinusios po ki- ti, vadinasi, dėlto, kad nie revoliucijų su bombomis ir da generolas Christian ame mino knygas. Viduramžiuo
ligas ne vaistais, ne chirur- “Draugas” neturi nei pa- tus miestus. Niekas: nei po- kas jam nedraudė jų steigti. kitokiais sprogstančiais į- rikietis.
se, kuomet spaudos dar n<£
giškomis operacijomis, ne žinties nei artimų santykių licija nei valdžia nesikišo į Dabar New Yorke pavelyta rankiais. Jie norėjo apiplėš
buvo, tame dalyke vienuoly-,
Daktaras ir girtuoklis.
sanitariškais budais ir ne ki su p. Juozu Gabriu. Spren- jų reikalus. Tose mokyklose įkurti anarchistiškų mokyk ti turtingesnius gyventojus
nuošė užlaikydavo rašėjus—|
tokiais pripažintais medici džiame apie jį iš jo viešųjų mokitia daugelis mokytojų, lų vien dėlto, kad Haymar- ir sudeginti valdžios įatai
— Hm... jei tamsta nori vienuolius
perrašinėjimuil
noje priemoniais, bet įtikėnė darbų. Tie darbai ligšiol — bet ligšiol niekas jų nekabi- ket’o riaušės ir McKinley’o gas, taip-pat užmušti sosto gyventi sveikas ir ilgai gy naudingų knygų. Žodžiu, ku
jimu savęs, buk liga negali pradėti, pabaigti ir sumany na, net po Barcelonos riau užmušimas jau užmiršti. Įsi įpėdinį ir augštus valdinin venti, tamstai privalai nusi nigai nuo senovės jieškojo
atsirasti ir todėl jos neesą tieji — musų akyse verti pa šių... Kur-gi čia slėgimas vaizdiniame sau, kas butų kus. Išgirdę ištarmę, anar kratyti alkoholių.
žmonių apšvietos. Aišku tat,
ma, — ir tie mokyti vyrai ti gyrimo ir parėmimo. Apie laisvosios minties ir laisvo buvę, jeigu Ferrer’o mokyk chistai sušuko: “banzai!”, o — O ką turiu gerti?
kad jie nepavydi apšvietos
ki į tolygumų Eddy’ienės jo blogus darbus nieko neži sios kalbos?
— Pienų.
ir plaukiančios iš to gerovės.
la butų sumanyta 1902 m. ponia Kotoku’vienė, išeida
su... Kristum!
nome. Dėlto tatai palaikome O-gi ko tose mokyklose Kokį trukširtų butų pakėlę ma, linkterėjo publikai, nu — Iiii, netikiu į tai. Te- Bet kad laisvamaniai šiuose
Keista. Tai via, jei atsim p. Gabrio pusę ir drįstame mokinama? Štai tiAimpa iš - tie patįs dienraščiai, kurie sišypsojo ir tarė: “Meldžia- liukas visas savo gyvenimas dalykuose stoja ant pavojin
sime Tolstojaus žodžius, ‘ap paklausti p. Jurg., kokia trauka iš raštų, kurie buvo dabar tiktai pažymi faktų! me dovanoti mun k visiems geria pienų, o neikuomet ne go kelio ir bruka žmonėmf
girdėjau, kad ilgai gyventų. visus šiukšlins į rankas, kų
priežastis verčia jį ardyti rasti tuojau po Barcelonos Juk anuomet vargšas Mostluž turbaciją!”
švietimo’ vaisiai...
REDAKCIJOS PASTABOS.

Iš Visur.
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norėdama apsergėti vojingesnis, nes labinus šir viškų pusmokslevičinkų raš lietuviškų knygų, kurių ne
Ii;
rv
k
L/r
tais, kurie taip mums istori valia skaityti. Prie jų pir
les nuo ištvirkimo, iŠta- din įsiskverbia.
virtai savo: “ ne taip, v\
Pasikėlimas apšvietoje ne ją kraipo, kad vargu suras moje vietoje reikia priskirti
i!” Dvasiškija turi per reikalauja žinoti visų biauru ti teisybę. O! kad tas jau šventą raštą protestoniško
rr■
us tuose dalykuose iš- mų ir nedorumų. Kuopui- greičiaus pasibaigtų, kad išdavimo (yra tokiomis vi
r.tą sveiku supratimą. Pri kiausiai galima apsišviesti greičiauš tikri mokslo vy sos Berlyno išdavimo Bibli
ažįsta plačiausią skaitymo iš padorų raštų: — padorų rai geras mums istorijas pa jos, taip Nauji Įstatymai,
j*-*
kaip
ir
visa
Biblija),
Šliupo
iisvę, bet tik tikrą, ne palai- knygų, gerų laikraščių, ku gamintų. Greičiaus męs ap4
“Tikyba ir mokslas”, pas
ą. Pagal mokymo dvasiški rie nežemina žmogaus pa švietoje pasikeltumime.
Tad svarbu žinoti, ku kviliu Dembskio nekurie
us valia skaityti visas geras šaukimo, doros ir dvasiškų
nygas, visus gerus laikraš- jausmų. Iš šitų greičiau ir riuos raštus reikia priskirti Filadelphijos ir Baltimorės
<4*
LU8. Nevalia vien blogų, — geriau galima apsišviesti, mie tų šiukšlių, ką nevalia laisvamanių išdavimai ir t.t.
iekinančių Dievą, religiją, nes jie užmiršę visus parti- skaityti? Toki raštai būva Kaip ir visų “cicilikiškų”
įkėjimą ir dorišką gyveni- viškumus, užmiršę korą dvejopo turinio: a) burno- brošurpalaikių reikia veng
ną. Apinasrį tat bažnyčią prieš Dievą, religiją, tikėji antieji prieš Dievą ir tikėji ti. Iš laikraščių nevalia skai
iždeda, bet tik kuomet erži- mą ir dorą, tiesiog jieško ap mą ir b) vedantieji žmogų tyti kraštutinių bedieviškų
perdaug spardosi. Ir šia- švietimo žmogaus dėl vieno mie nedoro gyvenimo. Ap jų: “Keleivio”, “Kovos”,
e dalyke bažnyčia turi pil- to žodžio apšvietimo. Juose skritai kalbant sekančių raš ‘Laisvosios Minties”, “Tėp
teisę, nes ji, ne kas kitas, tik grynos, nesuterštos moks ;ų nepavelyta skaityti: 1) vynės”, “Darbininkų Vil
•ivalo daboti,- kad žmonės lo žinios ir nesuteršta teisy Visų kreivatikių raštų, rašy ties” ir t.t. Grynai katali
o Dievo ir doro gyvenimo bė. Paimkime pavizdin kny bų apie tikėjimo dalykus; 2) kiškus turime tik du: “Drau
sišaldytų. Tad visokio gas dviejų pakraipų bet ko katalikų raštų, rašytų apie gą” ir “Žvaigždę”. Šiuos ka
dalo šiukšlius, niekinan- kioje mokslo šakoje. Koks įkėjimą, kuriuose yra aiš talikai privalo prilaikyti n*
is dorą ir tikėjimą, priva- skirtumas! Imkim istorijas kios tikėjimiškos klaidos, platinti. Kiti laikraščiai Anaikinti, nuo žmonių pra laisvamaniškas ir katalikiš lakol klaidos naujuose tų merikos lietuvių, kaipo be
tinti, ir tiesiog nepavelvti kas. Kaip be jokio partiviš- inygų išdavimuose netaps spalviai, aiškių priežasčių ne
rankas jų imti. Tas nėra kumo parašytos būva kata atitaisytos; 3) Nevalia skai turi, kad jų lenktis.
ėmimas laisvės, bet jos iš- likiškos knygos ir kaip su dyti Švento Rašto, kreivati- Nėra ko gailėtis, kad be
•bulinimas; — yra aršiau- įvairiais šmeižimais laisva rių pagaminto ir išduoto; 4) dieviškos ir nedoros rųšies
as kelias, kuriuomi žmo- maniškos! Žinios, tarsi* tos Nevalia skaityti nedorų apy knygas, ir laikraščius turi
gali greičiausiai pasiekti pačios, bet pas laisvamapius sakų, kuriose aprašyta viso- me atmesti* Jie mums gero
ikrą apšvietą ir gyvenimo vargiai rastum lakšteliui, ne ri lytiški nuogumai, visoki neatneša. x Jie rėdomi vien
teisybę. Yra tai išmintis pri suterštus šmeižimais ir Aėiš- legėdiški apsiėjimai ir plio- agitacijai, o ne kad šviesti
„M A R B E L I A I.“
žmones.
Neapsiriksime
pava
tirta amžiais ir sustiprinta craipytus atsitikimus. Gam vonės prieš tikėjimą, kaip
■n
mokslu Kristaus, kuris pa tiškose knygose sunku jiems ygiai ir moksliškų knygų, dinę juos tikrais aptemdinisakė: “bukite kaip žalčiai susilaikvti, kad tikro moks- kur yra panašus aprašymai; mo lizdais. Tiesa, jie skeb gijos tveria pas save knygy Kitas pavyzdis. Vyras jau karalystės žmonių širdyse,
išmaningi ir prasti, kaip ba lo neapverstų įnagiu kėvos 5) Nevalia skaityti ir laik bia, buk atidarą žmonėms nus, kuriuose šiukšląms be senyvas, sakantis, esąs ge neigi ardymu viso to, kas do
landėliai”. Bukite išmanin- prieš Dievą, nors žino, kad raščių tokios-pat rųšies, t. y. akis, parodą svietui skriau dieviškiems ir nemorališ- ras katalikas, tikįs į Dievą, ra, šventa, godotina. Pilna
i gi, — supraskite kas dora, tuomi teršia mokslą ir nors įurnojančių prieš tikėjimą das, apginą žmones, atiden- kiems nėra vietos. Indek į Kristų, į posmertinį gyve ir tikra laisvė nėra toji, ku
Bet pasakykie jam ri vedą į blogą, bet kuri nuo
ne. Prastumoje-gi sav< be to puikiausiai gali apsi- ir dorą. Šitokių visų raštų gią kunigų nedorus darbus sas palengvintų sutvarky nimą.
vasios išrinkite vien kas ęiti. Panašiai apsieina visose doram žmogui nevalia skai ir t.t. Bet tam nereikia leng mą knygynų. O ir šiaip pi apie reikalą katalikiškų dai blogo ir nedorybių mus pa
vai tikėti. Nes ne taip yra, giau žinotumėm, kurių kny bų, viskas užsibaigė. Nereik, žaboja. Tame visa žmogaus
era. Nebraidžiokite balose mokslo šakose. Kuomet ka tyti ir pas save prilaikyti.
edorybės, negeiskite vai talikai įieško moksle teisy Kaip istorijoje neteisybė kaip jie skelbia. Priegtam, gų nereikia skaityti. Mums girdi, ausinės, galimą, mat, išmaningo vertė, kad save
siaus pažinimo gero ir -blo- bės, laisvamaniai jieško agi yra didžiausiu nusidėjimu kur atsiranda skriaudos, nė- tas nekarta išrodo mažmožiu pačiam Dievui išpažinti nuo nuo blogo prilaiko. Jei męs
tacijos. Suprantama, kad vi prieš žmonių apšvietą, taip dori darbai ir panašus daly bet kultūringesnės tautos to dėmes. Nereik eiti bažny to nesilaikytumėm, turėtu
sokiai agitacijai moksle ne vaidintuvės tvariniuose, į- kai, — tą nurodo ir geriausi kius dalykus gerai supran čion, nes bažnyčią žmogus mėm nustoti buvę ne vien
Ar išmaninga butų, kad
vieta. Moksle privalo būti kunytoj’ poezijoje ir apysa laikraščiai. Nurodo gi be mė- ta ir pridaboja. Kaip anglai turi savo širdyje, ir Dievas katalikais, bet žmonėmis tap
onės skaitytų šiukšlius,
viena gryna teisybė.
koše, blogiausias dalykas — lų tikroje šviesoje, padorio gražiai prižiūri, kad paskvi paviršutinių formų nereika tumime pagal savo geidulių
niekinančius dorą ir tikėjije formoje, rimtai. Šmeiži liai nebūtų pas juos skaito lauja. Geras moterystės ste prastais gyvulėliais. Lai tie
Taip butų išmaninga, Nereikalas gryno moks išdėstymas nuogų nedory
mai ir papiktinimai niekuo mi, galima atspėti iš sekan nąs, bet jis įsteigtas labiaus tokiais stoja, kurie savęs ir
aip kad yra išmaninga, kuo lo slėpti tą, kur yra tikras bių. Šita dalis literatūros tu met negeistini. Pažiūrėkime čio atsitikimo. Pradžioje lap dėl žmonių akių, — tarp sa žmonijos nebeapkenčia. Pa
net kūdikis pamatęs žėruo- papiktinimas. Kalbu čion rėtų taipgi labai mums rūpė
į savo kaimynus anglus. kričio mėnesio p. m. tūloje vęs šįtą ir sau ir moterei gali likim jiems palaidumo jieš
ančią liepsnelę, geisdamas apie istorijos tamsius šešė ti, kurie mylime išsilavini
stotyje
(Fort ma, kad ir prieš 6-tą Dievo koti tuose palaiduose skaity
Kaip pas juos nėra šmeiži gelžkelio
sugriebti, kiša savo pan lius. Papiktinančių atsitki- mą ir tobulybę žmogaus mų, nėra šešėlio taktikoj Scott’e, Mo; — Missouri prisakymą, pavelyti ir t.t. muose. Męs katalikai ome
ytę. Įkišęs veik pakelia ler mų visoj’ žmonijos istorijo Šiuose laikuose, gali pasa
“Keleivio” ir panašios kom Pacific Depot) buvo agento Žodžiu, buk kataliku, bet ne nyje privalome turėti augš
mama, sopa!...” Taip je yra užtektinai. Nes žmo kyti, nėra kito puikesnio į
panijos! Kaip rimti jų laik dalįnėjamas niekiškas trak- pagal Kristaus mokslo, ale tą savo pašaukimą.
lvgiai su skaitvmu nedom nės po nupuolimui vislab bu nagio, kaip šitie tvariniai,
raščiai ! Gali tiesiog iš to pa tatėlis, priešingas vienuoly pagal brošurpalaikių laisva
Kun. V. Dragunevičius.
knygų. Pasirodo jos ištolo vo žmonėmis žmogiškomis išdailinimui žmogaus proto
nams
ir
vienuolėms^
užvarmanių
bei
cicilikų.
sigėrėti.
Garbę
savo
tautos,
kuom gražu, žėruojančiu. silpnybėmis. Neliuosa tat ir širdies, arba biauresnio —
Tokios tai nuomonės ap
savo visuomenes, savo dva dytas “Open the Nunneries
Siela prie jų linksta Žmo nuo to katalikų istorija, aps ištvirkimui. PaimkimeTaš
siškuos jie supranta. Jie sa and save the Girls”. Tūlas švietos jieškotojai visokios
gus, kita-kart uet doras, pa tesnė jais kreivatikių istori tus tokių: Mickevičiaus, Mai
S. L. R. K. A. CENTRO
anglas iš Pittsburg’o, Kans., rųšies šiukšliuose. Pamėgin
vo lizdo nedergia.
myli jąs. Kad ir iškarto šis- ja, kupina bedievių istorija. ronio, Jakšto, Slovackio,
Nekeno kito kaltė, kaip nurodė apie tą gelžkelio ap tum juos apšviesti ir įtikin VALDYBOS ADRESAI.
1 tas netinka, pamažė' visi sie Bet aiškinime tų silpnų pu Orzeškienės, Sienkevičiaus
tik nedorų rašytojų ir raštų, skričio užveizdėtojui p. A. ti. Darbas veltui. Jie esą iš
Jonas Riktoraitis, prez.
jos priešingumai nyksta. Že sių koks skirtumas? Štai, Šatrijos Raganos ir t.t.; —
kad pas mumis priviso viso W. Sullivan. Tuojaus išėjo mintingesni už išmintingiau
kaip
jie
puikiai
šviečia
mus
katalikai
aprašydami
juos
67 James St.,
mi geiduliai pradeda kelties,
kios rųšies blogų žmonių, ne įsakymas visiems apskričio sius pasaulyje. Pigu supras
ir
tobulina!
kuodaugiausiai
konstatuoja
vien
istorišką
IVaterbury, Conn.
pagalios taip susibieiuliuoturinčių jokios sąžinės, ne agentams, kad butų praša ti, kodėl pas lietuvius nūn?*
jų
skaitysi
—
kuopuikiauatsitikimą.
Pavadindami
ja visos blogos pusės žmo
kartą net žmoniškų papras linti tie paskviliai ir kad nebėra tos žymės paniekini Kaz. Vaškeviče, vice-prez.
gaus su blogais aprašymais, juoda juodu, nedaro skirtu siai išsilavinsi. Iš kitos pu
186 Jefferson St.,
čiausių jausmų. Jų kaltė, ateityje nieko panašaus ne- mo tiems, kurie visą dorą at
sės
paimkime
raštus
tokio
mo
tarp
atsitikimų,
ar
juos
kad sąžinės balsas jan nepaNewark, N. J.
kad gyvuliški instinktai ne atsikartotų. Puikus pavyz- meta, kurie šventus moterys
Žolės.
Kiek
jis
jaunimo
iš
vė
bus
papildę
katalikai,
ar
sikelia. Išbrauktas jis tamKaz. J. Krušinskas, sekr.
kurių širdyse pakėlė galvą, dis. Kada męs lietuviai šiuos tės ryšius ardo, kurie laisvą
r pa. Tuomet žmogus tuos ne kreivatikiai ar bedieviai. Ki žiu išvedė, kiek tvirtų ka- kad tūli pametė visą gėdą, dalykus suprasime?!...
457—17th st.,
meilę platina, kurie atliki
dorybės -šiukšlius taip ryja, taip apsieina bedieviai. R u rakterių sugadino ir ištvir
Brooklyn, N. Y.
kad tarp musų visuomenės Kaip nekuriems kenkia mą šv. išpažinties mets nuo
kaip garnys varles, sakyda- pestingai savo istorijas da kino, kiek per jį tėvai ašarų
atrasti jau galima viešai pa skaitymas blogų knygų, pi meto velka, ir kodėl tikri
Ant. Daniseviče, kas.,
damas geresnių austerių ne bina ir puošia visokiomis ro išliejo, žiūrėdami į savo su
sigiriančius savo nedorybė gų atspėti. Paaiškinimui ga “bomai” priimami būva į
klaidintus
jaunus
vaikinus
žėmis,
kurių,
teisingai
sa

630 W. Centre st.,
bereikią. O varlės vis varlė
mis. Tas yra “egiptiška lima paduoti porą vaizdelių padorių žmonių draugiją?!...
ir
mergeles
rūpestingai
au

kant,
mažai
teturi,
gi
kata

Mahanoy City, Pa.
mis pasilieka. Vien žmogus
Tai vis teisi pasekmė nepa
bausmė” pas mus lietuvius iš gyvenimo.
klėjamus
augštiems
idea

likų
istoriją
iškaišioja
—
prie jų priprato ir nesibiauKasos globėjai:
musų tautos pažeminimas ir Tūlas vyras vaikščioja į dorių raštų, nepadorių skai
lams!
O
buvo
tai
žmogus
įžy
vien
akstinais:
šviesius
dar
rina. Bet praėjus laikui pats
Juoz. Vasiliauckas,
maus talento. Galėjo daiig ne pirmyn bei augštyn, bet bažnyčią, eina išpažinties ir tymų.
pamato, kas su juomi atsiti bus stengiasi aplieti ūksme
112 N. Greene st.,
Kad neturėtumite laisva
gero padaryti, ir užsipelnyti žemyneiga. Tas mus veda t.t., bet nuolat skaito agitako. Visas atsimainė. Protas tamsius atsitikimus paduo
Baltimore, Md.
amžiną gentkarčių garbę; prie išnykimo. Nes nustoji- cijines knygas ir persiima maniškų laikraštpalaikių:
ištvirko, širdis ištvirko. Pa da padidintoj’ formoje, pri
deda tuos, kokių visai nebu bet savo talentą jis apvertė mas doros, sąžinės — tai pir jų įtekme. Paklausvk-gi jo Kovų, Keleivių, Laisvujų- . Kun. M. Pankauskas,
mylėjo nedorybę, pametė
Forest City, Pa.
vo, iškreipia, pritaiko savo blogai agitacijai, tad istori mas žingsnis prie tautos pra išmaningų žodžių. Tūla žmo Minčių ir t.t., musų tautie
Dievo baimę, ir atsidarė
tikslams ir iš tų amžiais su ja į jį su pasipiktinimu žiū žuvimo,. Dorybės musų sene na, gera katalikė, aplanko čiai, tie sūnus vis padorių tė Kun. V. Vizgirda, knygius,
prieš jį platus kelias prie vi
budavotų puikių katalikiš rės. Tokių yra ne vienas. lių ligšiol užlaikė musų tau jį. Kalba apie Šliupo bedie vų, prie panašių begėdišku
190 S. Meade st.,
sų niekiškų darbų. Nekartą
kų budinkų, kuriuose, kaip Tokių raštų rašytojų, aišku, tą tyra, tvirta, nors ji viso vybę. Sako ji: jei iš musų mų neprieitų. Nelaiminga
Wilkes-Barre, Pa.
toks galvotrūkčiais ritasi į
saulė, spindi tikra kultūra kad reikia vengti. Išmintin kiais budais buvo vargina padangių išnyktų Šliupas toji skaitymo laisvė, ne rim
kraštutinį “bomų” kelią.
išeina vien menki griovėsiai gas žmogus neims į rankas ma; nedorybės jų sūnų, jei su savo bedievybe ir raštais, ta, ne tikra, bet ištvirkus Kun. M. A. Pankauskas,
Pasijutęs esąs tarp keturių
dvasiškas vadovas,
menkas nykštukų dvasios tokių nedorybės ir bedievy už akių tam neužbėgsime labai sumažėtų nedorybė mu tiek mums blogo atneša.
sienelių kalėjime, prie pro
Forest City, Pa.
Visi katalikai turi stoti į
vaisius. Vis-tai ačiū agitato bės sėklų, negadins sau šir bematant sugriaus lietuvius sų tarpe. — Šliupas?! — su
gos apmąsto, kaip gardu
riškai dvasiai bedieviškų pa dies ir proto Dievo suteikto nors begyvenančius liuoses riko vyras. Ar Šliupas ir jo kovą su ištvirkimo skaity
skaityti nepadorus raštus.
knygos nereikalingos?! Ką mo laisve, turi rėdytis būti
stangų. Aišku, kad tokiose augštesniam siekiui. Tikras nių laikų bėgyje.
Tokia pasekmė skaitymo be
drumstose laisvamanių dar žmogaus išsilavinimas ne Svarbus tat mums daly kalbi?!... Šliupas yra ap nai Dievo įstatymais, bažiiydieviškų ir nemorališkų
bų dirvose teisybės nesura reikalauja palaidimo ir pa kas naikinti tarp savęs nb veizdos žmogus! Jis Dievo čios ir skaisčios, nepalaiaos
Egzaminuojant.
šiukšlių. Kas pasakys, kad
pasiųstas,
kad
žmonėms
akis
savo širdies. Šiukšlų ir pats
si. Istorija neteisybe neturi piktinimo. Tat net talentuo dorus raštus, — taip kny
išihaninga juos skaityti?
atidarytų!.
..
Jis
prieš
Die

gas,
kaip
ir
laikraščius.
Ir
neprivalo skaityti, ir kitus — PaRakvk man, kas tai
gyvuoti. Nebeapkenčia ji to rašytojo, jei jis jieško mu
vą
nuodėmę
turėtų,
jei
būda

juo
tvirčiau
tą
atliksime,
juo
nuo jų skaitymo prilaikyti. yra prigavimas?
Su blogais raštais žmogus kraipymo, agitacijos, falša sų ištvirkimo, sąžiningai tu
*
pagal sąžinės turėtų taip ap vimo, jieskojimo joje savo rime vengti, kaip kad svei greičiau iš tamsumos, iš tau mas apšviestu (?!) tylėtų Sakau, visi katalikai turi
— Prigavimas yra tai...
sieiti, kaip su blogomis kal tikslų, ne teisybės: Kad-gi is kas žmogus vengia visokių tiško nupuolimo pasikelsi apie kunigų darbus. Jis tu stoti kovon, nepaliekant tą e-ee... yra tai...
bomis. Kaip męs privalome torija yra mokytoja gyveni nuodų, idant sveikatos ne me. Kitos tautos turi pažv ri valyti kunigus, nes jie vi- darbą atlikti vien kunigams.
— Duok man prigavimo
blogų kalbų vengti, idant mo, tad iš gražių darbų duo nustotų. Žvejotojai paleistu- mėtas pas save knygas, ku - si vagįs, latrai ir t.t. — Na, Visiems augštas katalikų
musų siela neužsiterštų mo da mums pavyzdį, kad juos vingų raštelių daro įspūdį rios neprivalo būti skaito ar ne fanatikas, ar ne šiukš idealas turi būti širdyje. Tu paveizdą!
*
rališkais purvais, idant neže sektume, iš tamsių — kad jų tų nelaimingųjų, kurie savo mos. Jos papuola į “Indek lių skaitymas jį iš proto va rėkime jau nors kartą tikrą
— Pons Profesorius norė
mintumėm savęs prieš Dievą vengtume. Tad jos uždavi apšvietos jieško nakties tam są”. Tuomet žinoma, kac ro? Šliupas — bedievis, ir širdies entuzijazmą prie jo mane prigauti.
tr kalbos nevartotumėm nys svarbus, bet, deja, mums sumoje tarp “bušių”, arba jos nuodų pilnos. Lietuviu Šliupas — Dievo apveizdos taip dieviškų dalykų, ko
— ?!
imt blogo, taip lygiai yra su lietuviams, kad neturime name kekšystės bei drau tautai taipgi tas reikalinga, pasiųstasI... Bedievis kuni kiais yra šventi katalikų rei
Palengvintų mums darbą gus apvalys?!... Ir jam tas kalai. Atminkime, kad tikra
-n-t . . Tas pats žodis rašte, apstai gerų istorijų. Kac gystėje stiklelių ir t.t.
— Norėjo išnaudoti mano
Nekarta
katalikiškos
drau
rupi?!.
..
Kas
tą
suprastų?!
Amerikoje turime daug
laisvė nėra griovimu Dievo nežinojimą mano nenaudai.
jur r burnoje; — dą-gi pa esame kvailinami tų bedie

T

v

CHABLES DIOKENB.
peršokinėti nuo vienų ant ki r —- fWtvarkytų žinių į tam
antspaudu ir parašais. Buvo da ir kita didesnė
tų nuomonių, tai tik nepa- tikrų skyrių neturi, ale žibūtent Oliverio jaunumas ir kūdikystė. Jis tiktai ki
nias turi. Paimkie-gi anglišstovusis “K.” tegali.
verkė visų dienų ir kada atėjo juoda baisi naktis, ji|
Sugrįžti prie tikėjimo yra Į kus katalikiškus laikraštiesė prieš akis savo mažus delnus, kad atitolinti tams
Ana! ve kas ką mokinai...
.Vertė JONAS KMITAS.
ir susirietęs kampe, mėgino užmigti, dažnai pabuzdž
— PasipiktinoI O, kaip! nelengva. Tam reikia rimtų čius, o tenai atrasi skyrius:
ir
uolių
studijų,
o
redakto“
Ecclesiastieal
Items
”
,
ar]
su išgasčia ir drebėjimu ir vis aršiau glausdamasis pril
Kad dagi jįjį tekur!
(Seka.)
riai
tam
mačai
laiko
gali
papanašiai.
sienos, lyg jausdamas, kad jos šaltas ir kietas pavirš]
— Ale kas? iš ko?
f
šešis
mėnesius,
Oliveriui
pribuvus
prieglaudon,
ta
švęsti.
Dieve
duok
p.p.
Adobuvo vienatinė prieglauda apsiaupiančioje jį tamsybėje.
Na, o kad šitaip mud— Nagi laikraštis “Kata
naujoji tvarka buvo pilnam veiklume. Iš pradžių tas
Bet “sistemo” priešininkai tegul neužsipuola, ka|
likas”, kad, girdi, “Drau maičiui ir K. J. tiesų pažin- viejų šnekų išgirstų p. Ta- išėjo brangiai iš priežasties staiga pasididinusių išmokesgas” su “Žvaigžde” sky ti, ale dabartinėse juodvie- nanevičia, — kasžin kų jis čių graboriui, ir daugiausiai dėlto, kad reikėjo siaurinti laike to kalėjimo Oliveriui buvo atimta nauda kunišl
riuose: “Iš katalikų gyveni jų aplinkybėse tai, kaip sa- sakytų? Ar nevertėtų sura pavargėlių drabužiai, kurie pradėjo liuosai plevėsuoti ant prasimankštinimo, draugiški pasilinksminimai, arba tik^
jimo pašalpa. Kas link prasimankštinimo, tai jis turėj
mo” ir “Broliui Katalikui” kinu, sunku tikėties. Beveik sius jamjam pasiųsti?
išdžuvusių
jų
pečių,
nuo
keletos
savaičių
avižinio
maisto.
užtektinai šalto, sveiko oro ir galėjo kas rytas atlikti maiJ
Jam nusiusi, tai įmes į
talpinu užtektinai kata negalima.
Bet
užtai
vargdienių
skaitlius
taip
sumažėjo,
kaip
ir
jie
dyklę prie šulinio ant akmeninio kiemo, akivaizdoje pon<l
— Na, tai kodėl bedieviš- gUrbų ir tiek! Velyk nusiųslikiškas žinias.
patįs,
ir
prieglaudos
valdžia
trynė
rankas
iš
džiaugsmo.
Bumblio, kurs sulaikydavo jį nuo peršalimo, tankiai pri]
— Na, o kų, juk gal gerai ka “Lietuva” gi “Katali- kiva į “Draugų”, tai pamaRūmas,
kuriame
vaikus
maitino,
buvo
tai
didelė
mū

dėdamas
prie jo sąnarių savo lazdutę. Kaslink draugys
ir sako ? Kaip patsai manai ? kui” stačiai ir pasako, kad Lygį Greičiausia, kad pašim rinė seklyčia, su įtaisytu kampe variniu katilu, iš kurio
tės, jį kas antra diena atvesdavo kambarin, kur vail
— Tegu patsai patarimas ir jis visai nei prirodymų ne- pUOS> išpravardžiuos ar vė- prižiūrėtojas su baltu žiurstu, turėdamas pagelbon porų
valgydavo, ir ten jis gaudavo į kailį visų persergėjimui
butų reikalingas, na, ale tik turįs savo “katalikybės”? Neį “pasijuoks”; panašiuose moterų, semdavo košę ir dalydavo jų vaikams valgymo
pavyzdžiui. Kaslink to, kad Oliveriui nebuvo atimi
kas jįjį paduoda? Juk pačio — Matai, yra žmonių, ku- dalykuose jisai — pastovus, valandose. Paprastai kiekvienas vaikas gaudavo ne dau
proga dalyvauti pamaldose, jį kas vakaras įstumdavo į
patarėjo net vardas “Kata rie yra nekatalikais bona Svarbiai svarstyti, tai “Ka- giau, kaip vienų bliudelį, išskyrus dienas kokio iškilmingo patį kambarį poterių valandoje, ir tenai jam buvo lejič
fide, kurie ieško ir patįs tie- kalikas” su “Keleiviu” nelikas”, o kiek ten daiktų
sos ir kitiems moka tiesų pa moka. ya aie sekančiam viešo pasilinksminimo, kada prie to dar pridėdavo dvi su klausyti ir raminti savo mintį vieša vaikų malda, kuri] t|
anaiptol nekatalikišku....
trečdaliu uncijas duonos. Bliudelių nereikėdavo mazgo rėjo tam tikrų pridėčkų, prikergtų valdžios prisakymu^
“Draugo” ir “Žvaigždės” sakyti, nepaisydami net sa- “Kataliko” No. aht 6 pusi. ti. Vaikai išgramdydavo juos su- šaukštais taip stropiai, tasai gamino, kad vaikeliai turi melsties, idant butų ge]
vo asmeniškų pažiūrų. Kaip viggi pažiurėkiva.
vardai parodo, kad jie ne
kad tie žvilgėdavo, kaip nauji. Vaikai atlikę tų darbų padorus, visu kuo užganėdinti, paklusnus, ypač, kad g|
kada ir “bizniški” reikalai
vien tik apie katalikybę pri
£su kuom jie ilgai neužtrukdavo, nes šaukštai netoliesia lėtų apsisaugoti nuo nusidėjimų ir kalčių Oliverio Twist
priverčia kitam tiesų pasa
Nesutinka.
valo rašinėti, kad jų dviejų
kyti, nors asmeniški įsitiki-) Katalikybės priešams e- taip buvo dideli, kaip ir bliudeliai), sėdėdavo žiūrėdami į kuris, kaip spėjo malda, ėsųs ypatingoje globoje tamsybl
vardai reikalauja, kad tik
katilų tokioms akimis, lyg norėtų jį praryti ir čiulpda galybių ir net paties velnio.
nimai butų tokie pat. Dėl
.v .... .
. „ imus reikalauti suvaržyti vo savo pirštus su ta vilčia, kad galės nulaižyti visas košės
butų katalikų draugu ir , A
Oliverio reikalams esant tokioj’ puikioj’ ir užganė
katros iš tiedviem pnezas.
.. ■ .
spinksėtų katalikams. Tam
liekanas.
Vaikai
paprastai
turi
puikų
apetitų.
Olive

dinanČioj’ tvarkoj’, vienų rytų atsitiko, kad p. GamfieJ
čių Lietuva, pasakė
, ateiviai
. . . . daugiausia
,
, . tiesų,
. . ,buk
esą ris Tvvistas ir jo draugai iškentėjo tų nuolatinį badu ma
savo vardui juodu ir atsako . ; .
das kaminorius, traukė Augštosios gatvės linkon, kelionl
įvesdami skyrius iš katalikų tai jau spręsk patsai o jei katalikai h. dėlto katalikai rinimų per tris mėnesius. Antgalo jie tapo taip ėdrus ir
je giliai svarstydamas kokiu čia budu išmokėjus namip
nenon galvos mankyti, tai
gyvenimo. Gi antgalo jau
augų
tvirtyn
ir
tvirtyn,
taiĮ
sun
ykę
į
g
bado,
kad
vienas
didesnis
vaikas,
negalėdamas
samdų, už kurių gaspadorius pusėtinai jį krimto. Net
lauk, nes pati ateitis pasa
“K.” ir pasivėlino su savo
gi
į
tų
užmetimų
atsakė
bup
r
įp
ras
tį
prie
tokio
maitinimo,
(ypač,
kad
jo
tėvas
turėjo
smarkiausi apskaitymai negalėjo davaryti pono Gam-|
kys. Tik ve “Draugas” jau
patėmijimu, nes jau “Drau seniai p. Tananevičių ragina įVU8^ Harvai^° "luversi^to mažų valgių krautuvę) pradėjo šnairuodamas murmėti, fieldo ineigų iki penkių svarų; ir valandose aritmetiško
ge” skyrius “Broliui Kata laikraščio vardų permainyti | P™feso™S ?r\Ell°\
kad jei negaus ant dienos dviejų bliudėlių, tai gali atsi- nusiminimo jis buvo paeilium bekankinąs savo smegenis j
likui” pakeista “Bažnytinė
tikti,
arba jįjį leisti katalikiškų, f? . kaip
. ..kad
7 :jis sako,
• 7
UKU’ kad
Kaa jis
J1S kananors
Kananors suvalgys
suvalgys kitų
Kitų vaikų
vai už save meu- ir asilų, kaip štai važiuodamas pro prieglaudos namus, pa‘
špatija
toleruoja
(ne
mis žiniomis”. Gi p. Tana- Ta pati sakė “Žvaigždė” ta
yiesPa^1Ja toleruoja (ne kegnį. jįg turėjo baisias, alkanas akis ir vaikai pilnai tėmyjo ant vartų apgarsinimų.
6
» *e nprspkinin'l
m___ ____j________ i-nevičios laikraščio vardo * ” ’
persekioja) rplitriin
religijų ft.ikėii(tikėji L:jam jm-u.
įtikėjo.
Tapo padaryta susirinkimas, laike kurio
— Wo-o! — tarė p. Gamfieldas asilui.
pati ir Lietuvos katalikiški, x
v . ...
v
“Katalikas”; kožnas žino i i
• r. m
-v mų) ir jei Katalikų Bazny- burta, katram vaikui išpuls eiti pas perdėtinį prašyti dau
Asilas buvo giliai užsiklepojęs, būtinai spėjo, ar jam
laikrasciai.
O p.. Tananevicia
L.
, pasinaudoti,
.
, ,. tai
/.
,
.v A
čia gali %
iš to
kas reikalinga, kad tam var
giau maisto. Nuburta ant Oliverio Twisto.
teks vienas kopūsto kotas, ar du, nes buvo bevežųs du man
tų pastebėjo
ir iš to.. tvirti-, aiškiai
.X1. . turinti
. . f. prie
. to
. teisę.
, .
z .
dui atsakus. Juk tai, trum . r
Atėjo vakaras; vaikai atsisėdę ant savo vietų. Per šiuku suodžių, kuriais buvo prikimštas mažas vežimėlis!
pai sakant visas laikraštis
Suvaržyti emigracijų tik dėl dėtinis virėjo drabužiais atsistojo.pas katilų; pagelbinin Taigi nenugirdęs paliepimo, asilas timpino sau toliau. P.|
turėtų būti “iš katalikų gy v
, A
A ,to vieno dalyko, butų baisiai kas stovėjo užpakalyj. Košė tapo išdalinta; ilgos maldos Gamfieldas baisiai ant jo užkeikė ir pribėgęs suteikė jai
žmogų katalikų bedieviu tai
/
.. .
,
venimo”.
. ,
. ,7,
.
. didele netolerancija ir sulau atkalbėta prieš trumpų vakarienę. Košė išnyko; vaikai galvų tokį smūgį, kurs butų perskėlęs kiekvienų galvf
juk nereikia didesnio pame- L
...
,
v
. .
.v
.
V
zvmas įstatvmų sulvg Baz- ėmė tarp savęs kuždėtis ir pamojo Oliveriui: artimesnie- ik ne asilo. Paskui sugriebęs vadžias, sutraukė smž
O dabar? Kų gi, duosim kimmo
ir uzgavimo, ale pav. . ,7. ~ ...
,. , .
, .nycios ir Viešpatijos nepn- jie kumščiojo jį į pašones. Vaikelis, desperatiškas iš riai gyvulio nasrus, kad švelniai parodyti, jog asilas
sau, tokios Gotch’o ženvbos vadink
bedievi bedieviu, tai L ;
turi ypatingo su katalikų ti am smagu, jis tik nusi-. klausomumo.
bado, ir sunykęs iš vargo, atsistojo iš užstalės ir prisiar yra pats ant savęs ponas, — ir tokiu budu jį sustabc
kyba?! Arba ant Gotchienės uoks; nelyginant, pavadi
tino prie perdėtinio su bliudeliu ir šaukštu rankose, tarė, Paskui žiebė jam į galvų antrų syk’, idant jį apsvaiginuls,]
Katalikybės brantas.
nupieštas paveikslas Got- nus lietuvį lenku, tai užgau
pats nusigandęs savo atkaklybės:
kol pats nesugrįš. Atlikęs tų viską, p. Gamfieldas nucho su... “cupid’u” ranko si, ale pavadink lenkų lenku, Gyvename męs amžiuje,
— Meldžiu pono, aš noriu daugiau.
vėjo pas vartus skaityti apgarsinimų.
se... O tai rašo laikraštis, na, tai ansai ir nusijuoks Jkada anaiptol dar ne viena
Perdėtinis buvo nutukęs, sveikas vyras; bet jis baiPas vartus stovėjo ponas su baltu bruslotu, sukeitęg
kurio vardas ne “Sportas”, Na, ale dėlfvisoko,"dar visus |avinYčia, gyvename drauge I šiai pabalo. Apsvaigęs iš nuostabos, jis pažiurėjo porų rankas už pečių, tik kų išsiliuosavęs iš gilių jausmų, aj
ne “Milda”, net nei ne juos laikraščius “K.” pava- su įvairių tikėjimų išpažin-j sekundų ant mažo tvarkos ardytojo ir atsirėmė į katilų, nykusių jį susirinkimo kambaryje. Patėmyjęs mažų sul
“Draugas” ar “Žvaigždė”,
suėmimų pono Gamfieldo su asilu, jis linksmai nusijuokė]
dino sarkastiškai “arcika tojais, o kodėl taip sulygi- kad neparpulti.
ale laikraštis, kurio ir var ;ųlikiškais”, tai jau mano i nant mažai atsiverčia į tikPagelbininkės pastiro iš nuostabos, vaikai iš baimės, kada pamatė tų žmogų ateinant skaityti apgarsinimų,’
das “Katalikas”. Tai gi mat sau pTananevičiair užtek raW Kristaus Įsteigtąjį kata— Kų! — antgalo ištarė perdėtinis alpstančiu balsu. nes tuoj’ nuvokė, kad p. Gamfieldas buvo tai žmogus, ko->
kas kų mokina! Savo akyje tinai savo skaitytojus nura likų tikėjimų? Viena svar
Meldžiu pono, aš noriu daugiau, — atsakė Oliveris. kio reikėjo suvaldyti Oliveriui Twistui. P. Gamfieldas,
trampo nebemato, o kito šių miiio.
Perdėtinis smogė samčiu Oliveriui per galvų, grie perskaitęs apgarsinimų, taipgi nusišypsojo, nes penki sva
biausių priežasčių — tai dau
kelius nurodinėja.
___
btai dar vienas palygini- Selio katalikh ne sulyg tikė- bė jį už krutinės ir garsiai pašaukė pedelį.
rai buvo lygiai tiek, kiek jam reikėjo. Kas link vaiko,
mas.
Kada
pasklido
paskaH
imo
gyvenimas,
papiktiniValdžia
buvo
belaikant
prakilnų
posėdį,
kada
p
— Na. o užmetamos ži
tai p. Gamfieldas žinodamas, kokį maistų duodavo prie
nios ar-gi jau ir po teisybei la, kad p. Tananevičienė su- mas* Nekatalikai pastebi Bumblys įšoko į vidų labai sumišęs ir atsikreipęs į ponų glaudoje, labai gerai numanė, kad bus tai mažas, smagus
nėra iš katalikų gyvenimo areštino savo vyrų už kokiųmusV tikėjimų iš katalikų sėdintį augštojoj kedėje, prabilo:
trupinėlis, pats tikrasis krosniui padaboti.
kaip kad “Katalikas” sa tai mergų (“Kat ” No 2) gyvenimo. Jiems blogas ka—Pone Limbkins, atsiprašau tamstos! Oliveris TwisTaigi dusyk perskaitęs apgarsinimų nuo pradžios iki
taip.
Tananevižia\avo'orJ
talik
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ko?
galui, ir pridėjęs rankų prie šekšninės savo kepurės su
— Ale, kur tau! Jei kata ganė sieksninį straipsnį yra 18reiske3u katalikų Baž- f Kilo didele maišatis. Persigandimas atsimušė ant vi- nusižeminimo ženklu, atsikreipė į ponų su baltu bruslotu.
— Ar tai tas vaikas, kų parapija nori atiduoti tarlikai, kaipo katalikai, duo stambiomis raidėmis panea_ nyčios. Kiek tai dėlto blogi sų veidų.
Daugiau!
—
tarė
p.
Limbkins.
—
Susiprask,
Bumdaro blėdies ir sau .
nvston ? — užklausė p. Gamfiledas.
da savo vyskupui, kaipo vys tė, kad-gi jam užmetama jo-..katalikai
...........
.
. .
„ . ...
— Taip, prieteliau, — atsakė ponas su baltu bruslotu,
kupui kokių dovanų, tai kuo jo organo nekatalikvbė, tai ir tikėjimui! Jų darbų vai- bly, ir atsakyk man aiškiai. Ar as girdėjau, kad jis prašė
šiai
—
tiktai
blogi.
Ar-gi
gadaugiau,
suvalgęs
paskirtų
vakarienę
?
prielankiai nusišypsojęs. — O kų apie jį?
mi toji žinia nėra “iš katali tik... juokias.
Taip,
pone,
—
atsakė
Bumblys.
5
— Jei parapija norėtų jį išmokyti smagaus ir gerbia
kų gyvenimo”? Ir vėlei, kuo Da galėčiau ką žingeidaus 11 gerą įspūdį tarp nekataliTas
vaikas
kada
nors
bus
pakartas,
—
tarė
ponas
kų
palikti
žmogus,
kuris
ne
mo
amato
— kaminų valymo, — tarė p. Gamfieldas, — tai
mi “broliui katalikui” neat pasakyti.
va katalikas, o sykiu yra Į su baltu bruslotu.
aš apsiimčia jį pamokyti ir galėčiau tuojau jį atsiimti.
sakanti žinia, jei kas šelpia — Kų gi tokio ?
baisiu girtuokliu, paleistuNieks nesipriešino pranašiškai pono nuomonei. At—Meldžiu į vidų, — tarė ponas su baltu bruslotu.
katalikiškas misijas arba ki
o
,
y
Pernai
a
Pj
e
Velykas,
kuris
šventomis
dienolikta
guvus
posėdis.
Oliveris
ant
tų
pėdų
tapo
uždaryP. Gamfieldas sugrįžęs pas asilų, da sykį žiebė jam
tas katalikiškas įstaigas?
—— pašaipos laikraštis Dagis K nej§kiaug0 gVt Mišių?, tas po užraktu: antrytojaus prie vartelių buvo prikaltas per galvų ir truktelėjo už vadžių, kad gyvulys tuomsyk
— Ale tame pačiame nunupiešė, kaip Draugas su kurįg artimo nelaimėje ne- apgarsinimas, kad jei kas norės atsiimti Oliverį Twistų iš nepabėgtų, nuvėjo paskui ponų su baltu bruslotu į vidų,
maryj’ dar ir kitas keistu
Kataliku
muša kianši- tik kad negu§eipįa, ale net jį parapijos prieglaudos, tai gaus penkis svarus dovanų. Ki kur Oliveris pirmų kartų jį pamatė.
mas, tik kaip “K-ui” tai pa
nius. Ant D-go kiaušinių apvagia<| kuris pliauškia tais žodžiais, penki svarai ir Oliveris buvo siūlomi kiek— Tai biaurus pardavimas, — tarė p. Limbkinas, ka
prastas.
išas ‘argumentai
arerumentai’,._
. x ta
-__ ___
• » Bažnyčių
ta*__ »•_
•'____ _____
.•_____
x_ i________
___
i:
buvo parašas
prieš
Dievų,
prieš
vienam
vyrui,
ar
moteriškei,
kurs
apsiimtų
jį
išmokinti
da
Gamfieldas
išdėstė savo reikalų.
— Koks?
o “Kataliko” kiaušinis bu-] nebūtus daiktus? Toksai | kukio nors darbo, amato ar pašaukimo.
— Nekartų maži vaikai jau buvo užtroškinti kami
— U-gi pašiepia sarkastįš vo “Kataliko” rankose,
žmogus netik kad nebėra ka j
— Niekame aš taip nebuvau įtikrintas savo gyveni- nuose, atsiliepė kitas ponas.
kai “Lietuvą, o ypač p. K. J. suteškėjęs.
taliku, ale yra nekataliku. mb, — tarė ponas su baltu bruslotu, perskaitęs antrvto— Tai vis dėlto, kad kaminoriai sušlapina šiaudus,
už nepastovumų. Gi kas gali
būti nepastovesnis, kaip pat Štai dabar jau net ir “Lie Tuomet, tik męs, katalikai, jaus apgarsinimų, — kaip tame, kad tas vaikas bus pakar- prieš uždegsiant juos kamine, kad priversti vaikus nulipti
žemyn, — atsakė p. Gamfieldas. — Iš to pasidaro tik du
sai laikraštis “Katalikas”! tuva” sako, kad “Katali- turėsime paguodonę tarp ne tafe.
Kadangi aš noriu parodyti, ar ponas su baltu bruslcj- rnai, ne liepsna. Kur yra tik dūmai, ten nėra ko norėti,
Nemato savo akyj. balkio ir kas” argumentų neturi. Na, katalikų ir tuomet patrauko
pavadinti
“
Dagį
”
ir
“
Liesime
kitus
prie
Dievo,
kada
tu
įspėjo
teisybę, ar ne, tai man rodos, kad sugadinčia šios kad vaikas nuliptų žemyn, nes durnai jį užmigdo, o vaikui
gana... Pagaliaus jei p. K.
J. maino klaidingas pažiu, tuvų” “arcikatalikiškais” visų-pirma męs patįs busi- apysakos vertę, jei tuojau paminėčiau, kad Oliverio Twis tik to ir reikia. Vaikai labai rambus ir tinginiai, ir nieks
_ Įme tikrais katalikais, t. y. j to,gyvenimas turėjo tokių baisių užbaigų.
taip nepriverčia juos nulipti žemyn, kaip gera karšta lieps
ras ant teisingų, tai pažangų nepavadinsi!
— Tai kaip-gi p. Tanane- ne iš vardo, bet iš gyvenimo.
na. Tas ir žmoniškiau, nes jei jie įlenda į kaminų, tai
juk (tokioj prasmėje) nepa
III.
'
Bukime teisingais ir teisiais
pasvilinus jų padus, priverti juos greičiau išlysti.
vičia juos užtitulavo?
vadinama nepastovumu.
Ponas su baltu bruslotu buvo labai užganėdintas
— Naje, kaip sveikas ma — Ugi nepastoviais! Štai viešose įstaigose, urėduose,
nai? Ar jau “Lietuva” ištei ir “K.” No. 2. Skaityk. Štai dĮnstV pildyme. Ne tiek Apsako, kaip Oliveris Turistas vos nepateko į tokią vietą, tuom išaiškinimu, bet jo džiaugsmas tapo numalšintas
dinstų įgavimu, kiek dinstų
pono Linmbkinso pažiūrėjimu.
sybės mes bičiuliavimų su ve ant 6 puųj.: .
kurios negalima butų pavadinti sinekura.
sųžiningu
pildymu
katalikai
Susirinkusiejie pradėjo tarp savęs tartis per kel
Sliuptamiais, Dembskiais ir
“Girdžiame, kad p. K.
padaugįs
savo
eiles.
Kožnas
Dasileidęs tokio baisaus ir begėdiško prasikaltimo — miliutas, bet taip negarsiai, kad vos buvo girdėt tik pa?
J. jau rėdos katalikiškai.
vėlei atvirs ant tiesos kelio“
katalikas privalo prisidėti I prągymo daugiau maisto, Oliveris per išmintį ir gailestin vieniai žodžiai, kaip va: “sumažinimas iškaščių”; “reik
— Eik, jau eik! Tai tik
Labai tai dailu... ”
“Katalikui” panašiai sap Tai-gi mat p. Tananevičia prie apšvarinimo miesto, g^imų valdžios tapo uždarytas ant visos savaitės atskirio; gerai peržiūrėti skaitlines”; “jau pagarsintos ir atspaus
nuojasi, kada jau jam ne (anot jo paties) atsivertusį- prie šelpinimo mielaširdy-Lr tamsįoj vietoj’. Mums išrodytų, kad Oliveriui labiau tos atskaitos” ir t.t. Tik tie sakiniai galima buvo iš
tik “areikatalikiški”, ale ir jį prie tikėjimo priima... bes įstaigų, prie kovos su rejjjėjo godoti nuomonė pono su baltu bruslotu ir pada- girsti iš priežasties tankaus ir karšto jų vartojimo.
Antgalo kuždėjimai apsistojo, ir kada valdžios nariai
jį pranašu ant visados labai lengvu budu. Reikėjo
bedieviški laikraščiai paša sarkastišku išjuokimu. Atsi girtuoklybe ir demoralizaciufgįrigti ant kaklo skepečiukę, o kitų jos galų pri užėmė savo vietas ir prisidengė savo didybe, p. Limbkins
ko, kad jis nebe katalikas mink tik, kad taip vaišina ja. Lai kiekvieno obalsiu ja^
Daryti
tas,
kas man | djitfjntį prie kokio vąšo ant sienos. Bet to darbo atlikimui atsiliepė:
Pakeisti savo nuomones laikraštis, kurio vardas'“Ka bus: “
katalikui
darytina.
”
— Męs apsvarstėme jus įnešimų ir neužtvirtiname jo.
atsirado kliutįs: būtent, kad nosinės skepečiukės tapo pri
taip, kad prieš seimų turėti talikas”.
— Suvis ne, — tarė ponas su baltu bruslotu.
pažintos už puikės dalykus ir prašalintos nuo pavargėlių
vienas, per seimų kitas, o po — O ar “Šaltinis” su ‘Vie
Kun. Tis.
— Galutinai ne, — pridūrė kiti sąnariai.
nosių ant visų ateisiančių amžjų tamtikru valdžios palie
seimui dar kitoniškesnes, ar nybe” turi skyrius iš katali
Toliau s bus.
posėdyje ir sudrutlntu
pimu, išleistu viename vieša
ba tame pačiame numarv; kų gyvenimo?
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Oliveris Twistas.
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Pranas Smolenskas,

m jo ” Agentai.

71 Hudson avė.,
Brooklyn, N. Y.

r. J. Sutkaitia,
2112 Sarah at.,
Pittaburg, Pa.

St Petruškeviče,
223 E. 6th st.,
Mt. Carinei, Pa.
M. K. Petrauskas,
264 Pine st.,
Kenosha, Wis.

►A. Kasparavičių*
27 E. 23 rd st.,
Bayonne, N. J.

A. Urbonąviče,
329 River st.,
Plymouth, Pa.

lozas Maliaauekas,
•’orest City, Pa.
Lizievič Box 167,
Linersville, Pa.

Juozas Podžukynas,
1338 So. Canal St.
Chicago, III.

Karbauckas, 52 G. st.,
>. Boston, Mass.

I Mikutaitis,
1327 Rebecca st., S. S.
Allegheny, Pa.
T. Bartoševiče,
4417 Marshfield avė.,
Chicago, III.

Dom. M. Andrulionis,
65 Davidson st.
Lowell, Mass.
Ant. Tuškėnis Box 116
Plvmouth, Pa.

Julius Bukantas,
94 Blackstone st.,
Boston, Mass.

Jonas Ramanauckas
135 Ames st.,
Brockton, Mass.

ledikcijos atsakymai.

J. Palekui, Chicago, UI.
Į Laiškas nusiųstas S. L. R.
K. A. sekretoriui, K. Kruį šinskui.

Nelauk pasirodymo pirmutinių ap
sireiškimų šios pavojingos ligos, ku
rie yra skaudėjimas galvos, kojų,
šaltis krečia, karštis apima, skauda j

J. Versiackas,
65 Davidson st.,
Lowell, Mass.

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

Juozas Akevičius, P. O.
Silver Creek, Pa.

Pain Expeller,

Dr. Richter’io

SUČEDUIMAS

„ŽEMDIRBYS”

vienintėlis ūkio reikalams pašvęstas laikraštis su kooperacijos prie
du prie kiekvieno numerio

I sa- „Kooperatorius” sa

„LIETUVAITE”

[GRIPPE].

J. Antanaitis Box 22,
Swoyers, Pa.

nihlin

rublių priedo
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— Pirmasis Lietuvos moterų laikraštis —
išeina Kaune vieną sykį į mėnesį, kaštuoja tik
DU RUBLIU MITAMS
|i
”
'
Kaune ir visoje Lietuvoje. Pusmečiui Lietuvaitė kaštuoja vos tik |
1 rub. visoje Rusijoje. Užsienyje Lietuvaitė kaštuoja visiems me
tams 3 rb., o pusmečiui tik 1 rub. ir 50 kap.
Lietuvaitė paduoda įvairius straipsnius apie dorą ir visuomenę.
Lietuvaitė talpina visokius dalykus iš moterų klausymo.
Lietuvaitė veda Literatūros skyrių, kuriame galima rasti: eilių, apy j
sakų ir kitų dalykų.
Lietuvaitė rašo apie įvairias mokslo šakas; paduoda moksliškus |
straipsnius
Lietuvaitė mokina, kaip reikia vesti moterų ūkė, kad duotų daug |
pelno.
Lietuvaitė praneša, kas atsitinka Lietuvoje, Rusijoje ir Užsienyje.
Lietuvaitė apsako Lietuvių Katalikių moterų draugijos veikimą.
Lietuvaitė siunčia visiems metams pietų sąstatą.
Lietuvaitė priima apgarsinimus, išreiškia atsigerinimus, duoda at
sakymus ant įvairių klausimų.
Lietuvaitė privalo būti ant kiekvienos ponios šeimyninkės, tarnaitės Į
motinos, mergaitės stalo; be jos tikrai kultūriška moteriškė ne-1
privalo būti.
Lietuvaitė jau pradės antruosius savo veikimo metus nuo pradžios I
1911 metų. Nesivėlinkite šį pirmąjį Lietuvos moterų laikraštį—
99

,

Nuo Naujų Metų pradės eiti iš Vilniaus

„BALSAS

99

bepartijinis, pažangus visuomenės, politikos ir švietimos laikraštis,
skiriamas plačiajam Lietuvos valstiečių ir darbininkų hiomui.
“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, Chirinskaja 22. Red.
‘Balsas”.

Naujausias Importuotas Fonografas dykai.
Bus duotas kiekvievienam
kas
nupirks
pas mus Rusiško Taba
ko už $6.00.
Nieko nuo jusą daugiaus
nereikalaujam
tik
kad patartumite
savo draugams pirkti
iš musą firmos tabaką.
šitas inportuotaa Fo
nografas yra padarytas
U geriausio metalo, turi
didele nikelinę triubą
ir labai gerai skamba.
Turėdami musą Fono
grafą galite surengti na
mie puiką muzikos kon
c ertą.
Užsuksite tik mašinė
lę, uždėsite voliuką, ir
galėsite išgirsti
gra
žiausias tautiškas, darbininkiškas ir kitokias dainas, ištraukas iš operą ir operėėią, žaidimą visokią instrumentą pavienią ir orkestrą. Klausant tai viską
bns malonu ne tik jums ir jusą šeimynai, bet ir jusą pažyatamiemls ir kai
mynams. Musą Fonografas yTa geriausias, koks tik dabar gali buii.
Męs
duodame jums tą Fonografą suvis dykai. Prisiąakite tik 50c. markėm ir męs
ataiąsim jum geriausio Rusiško Tabako už $6. ir tą Fonografą drauge su vo
leliais ir nurodymais, kaip reikia apsieiti. Apturėję per Eipresą, užmokėsite
likusius $5.50.
Ši dovana yTa suprantama ir paiki, nėra čia jokios rizikos, taigi naudo
kitės, pamatysite, kad busite užganėdinti. Pasarga: prašome nesulyginti mu
są firma su kitom.

Doleriu.

i

Kaina: 50c. ir $1.00

•

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, Stefanovskij Forsztad, Dom Urbanovicza. Red. “Žemdirbys”.

Kas nori nusipirKti gerą siutą pigiai, teskaito mano
absKelbimą.

Balsamą
Plaučiams.

•,

Vartotojų draugijoms, ūkio rateliams ir paakoloe—taupymo
draugijoms, o taip-pat ir minėtųjų draugijų nariams, užsisakant
“jtemcUrbį” su “Kooperatorium” čielįems metams, atleidžiama pi
giau, būtent tik už 2 rb. 50 kap. metams.

C* J*
□įandien -• oicia.

XX
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metams 3 rub., pusei metų 1 rb. 50 kp., trims mėnesiams — 75 kp.

“Lietuvaitės” Redakcija.

Penkiolika

•

kurį veda prityrusių kooperatorių būrelis.
“Žemdirbio” su “Kooperatorium” kaina:

Sulyg parodymų ant popieros, ap-1
sukančios
bonkutę.
'Vincas Staseviče,
Taipgi
pasekmingas
nuo reuma
349 Hamilton st.,
tizmo, neuralgijos ir šalčio.
Grand Rapids, Micb
Saugokis padirbimų ir žiūrėk, kad
pakutis išrodytų visai taip, kaip šis Į
paveikslėlis ir kad galai butų užJonas Leipus,
LIETUVAITE
pečėtyti su musų pečėtyjimo ženk
1022 Bay st.,
liukais, turinčiais įkąrą. Kitaip jus
užsisakyti, skaityti, palaikyti,
gaunate padirbtus vaistus.
Superior, Wis.
platinti ir premijos 150 r. apturėti.—
25c. ir 50c. bonkutė vaistinyčiose
Lietuvaitės adresas: Kaunas, Maculevičiaus namai prie Viešojo|
ir nuo
K. knygyno.
L.
Alex Pričinauskas,
Pinigai meldžiama siųsti tiesiog} Redakciją “Lietuvaitės”.
F. Ad. R1CHTER & C0.,
1232 Lincoln avė.,
Prierašas: Kas nori 150 rub. apturėti, teužsir^šo Moterų laik
Waukegan, III.
raštį
“Lietuvaitę”. 150 rublių bus gyvais pinigais išmokėta Kaune
215 Pearl St, New York.
vienai arba vienam “Lietuvaitės” skaitytojų 1911 m.
Musų krašte daug yra gabių mergaičių. Jos galėtų su dideliu
pasisekimu mokinties, bet dėlei to kad neturi pinigų, jų daugelis
pasilieka be jokio mokslo ir apsišvietimo. “Lietuvaitės” Redakci
ja, turėdama jas savo širdyje ir norėdama joms nors iš dalies su
teikti pagelbą, paskyrė iš savo iždo 150 rublių vienos mergaitės mo
kinimui Liet. Kat. Moterų Dr-jos — “Mergaičių amatų ir naminės
ūkės vedimo mokykloje”. Tuos pinigus 150 rub. galės pasiimti ta
‘ ‘ Kuomet visi vaistai, kuriuos bandžiau apvilė mane, ba neįvei
“Lietuvaitės” skaitytoja, kuri užsirašys “Lietuvaitę visiems mekė mano persišaldymo ir kosulio, tai nusipirkau Severos Balsamą
taųis ne vėliau 1 d. liepos 1911 m.Kam pateks 150 r., bus pagrasinta
Plaučiams ir vaistinių nuo persišaldymo ir gripos, ir greitu laiku vi
“Lietuvaitėje” ne anksčiaus Liepos mėn. 1911 m. Taigi pilietiės kuo
siškai išgijau. Be abejonės, Tamstos Balsamas yra geriausia gyduo
greičiausiai užsirašykite metams moterų laikraštį — “Lietuvaitę”.Į
lė plaučiams ir gerklei, kokią aš kuomet nors bandžiau. Šį mano
N. B. Jeigu, 150 r. pakliūtų, traukiant burtus, vyrui — Lietu
pranešimą galite apskelbti, kad ir kitiems parodžius kur jieškoti
vaitės skaitytojui, — tai pinigai 150 r. bus ne jam, bet jo išrinktai
pagelbos ligoje.”
ir prisiųstai mokyklon mergaitei suteikti. —

Tai ištrauka iš laiško, prisiųsto Jurgio Gregą iš Hazleton’o,
Pa., firmai W. F. Severą Co., kuri pritaiso

1°\

parengtas Susi v. Liet. R. K. Plymouth Natoinal
AUGA.
0 0
A., 100-tos kuopos iš Chica-)
BANK.
go, Ilk, atsibus subatoje, 4
PINIGAS DARO PINIGĄ
d. vasario 1911 metų GavriKapitolas su perviršiu
lavičiaus svetainėje, po No.
$166.000.00.
’V’
2301—05 W. 22nd Place iri
Pradėk taupti pinigui) pas mus. Kad
Šitoji Banka prižiuroma ir mažiausia suma pridėta pris suėėOakley avė.
dijimą ir 3 nuoiimėiai, kuriuos moka
Užprašome
atsilankyti Suvienytųjų Valstijų val me, greit pndidįs jąsą tnupimą.
džios. Moka 3 nuošimčius
kuoskaitlingiausiai.
Lietuviams paranki vieta.
nuo sudėtų pinigų. Galima
Kviečia Komitetas.
NORTH SCRANTON
susišnekėti lietuviškai.
BANK
Mandagus patarnavimas.
Pirmas Didelis Balius.
1902 North Main Avenue.
G. M. Postlethvraite,
Parengė 8. L. R. K. A., 70iždininkas.
Scranton, Pa.
ta kuopa iš Old Forge, Pa.,
(Barbertowne) ant 18 d. va
sario 1911 m. Atsibus J. Bus
kos salėje ant Tom str., InJau laikas užsisakyti saviškiams 1911 metams
eiga dykai, taigi atsilanky
kite kuoskaitlingiausiai.
Kviečia Komitetas.

B. P. Miškinis,
Box 124, 35 Arthur st., Į Jonui iš Bartinikų. Apie
p. J. M. Tananevičių jau ir
Montello, Mass.
taip rašoma perdaug. Kam
Kaime.
daryti bereikalingą apskelbi
— Pasakyk man, mažyte, mą! Argumentuoti su juo ir
kas pas jumis kaime yra vy jo organu — tai tuščias dar
riausias!
bas. Tesižinie sau! Dėti apie
— Prašau pono, buvo vie
nas toksai, bet pirm savaitės senus prietikius p. Vier. su
“labai laisvaja malda” ir-gi
mirė.
ne savu laiku. Žemai atsipra
Argumentas.
šome, bet netilps.
— Kaip gali paduoti ran
ką tokiam vagiui!
— Nes kol laikau jo ran
ką, esu tikras, kad jos neįdės
iv dnv*.nii
man kišeniun.
ir dovanų 150

1NFLIUENCIJA

f M. Urbanaviče, Box 33,
Thomas, W. V.

Trečias didelis Balius,

65 siutu [specijaliŠKai šiai dienaj], padirbti iš ustra*
lines vilnos, pasiūti sulyg naujausią madą. UžtiKriname, juogjoKioj Krautuvėj negautumėt tokiu
net už $20. ŽiureK mano Kaina.......................

$15.

ENGLISH ASIATIC TOBACO CO, 1IHI5 E. 7th St, Dept W. New York, N. Y.
Ateik šiandien ir pažiureK tuos drabužius. Tiesa,
nedaug ju yra, bet geri cfaiKtai neateina krūvomis.

Penkiolika Doleriu — Dabar — Čia.

LOUIS ROSENTHAL,
ANT KIRBY’S KRAUTUVES,

South Main St-,

Wilkes-Barre, Pa.

e****'******'**'**'***********

Per trisdešimts metų savo gerose ypatybėse jis pasilieka nesu
lyginamu, kaipo geriausias vaistas nuo ilgo, įkiraus kosėjimo, per

sišaldymo, bronchito, astmos, sunkaus kvėpavimo, balso nustojimo,
kokliušo, slogos, plaučių uždegimo ir nuo visokių gerklės ir plaučių

ligų.

ANT PARDAVIMO
VAISTINYČIOSE.

Vaktuokis, kad negautum kitokių vaistų,
kuriuos ne syk. siūlo vietoje tikrų Severos
vaistų, vien todėl, kad kiti vaistai nebū
dami taip gerais sunkiau parsiduoda.

Gali taipgi gauti Kalendorių ir Vadovą į Sveikatą 1911 metams. Reikalauk nuo vaistininko
Jeigu vaistai namie reikali ngi, tenebūna kitokį, kaip tik Severos.
arba pas mus rašyk.

Daktaro patarymai dykai.

W. F. Severą Co

CED&R RAPIDS

IOWA

— THE —

People’s Bank,
Public Square,
WILKES BARRE, PA.
Moka 3 nuošimčius nuo
sudėtų joje pinigų. Atdara
nuo 9-nių ryte iki 3-jų po
pietų. Subatomis gi nuo 9nių iki 12-tai vai. prieš piet
ir nuo 7-nių iki 8-nių vaka
re.
,r
Gera, saugi Banka, uždė
ta prieš 40 metų.
THE PEOPLE’S BANK,
Wilkes-Barre, Pa.

People’s Union
Savings Bank,
Cor. Main & Water Sts.
PITSTON, PA.

Stripped Tobacco

Turi kapitolo su nuošimčiais j
$330.000.00.
Moka 3 nuošimčius nuo su- ]
dėtų pinigų.
Geriuasias kelias į prolobi
mą
yra pradėti uždirbtus pini
gus į gerą Banką.
Męs priimame net po vie
ną dolerį.

namuti mokykla.
GRAMATIKA angliškos kalbos mokintis be mokintojo (apdaryta) $1.00
VAIKŲ DRAUGAS arba kaip mokintis skaityt ir rašyt be mokintojo lle.
NAUJAS RUDAS mokinti* rašyti be mokintojo lOe.

DYKAI
25c. vertes

pypke su kiekviena

užkandžio dėžutė.
Vaktuok kad pypkė butų su ženklu ‘ KINO KOAL“.
Parsiduoda žėdnoje tabokos krautuvėje.

Parsiduoda žednoje tabako krautuvėje.

ARTTMRTTKA mokinimai*! roknadą so pavoikilala (apdaryta) »5«
P. MIKOLAnriS,
ROK M NRW
YORK
OIYT.

Tmk Ambrican Tobacco Co.

T

ŠAUDYMO

IR

Merchants
Išvalei šnypštimo, daug
Banking
gyvasčiai jiegy, daug svei II >>
katos ir smagumą kiekvie I' Il
Trust
name stikle
Company,
STEGMAIER’O
PUTOJIMO.

i

O

Bandoje.

::
I >

I»
< >
o

Musų Banka yra tautiška

(National) ir jau nuo 20
mėty varo biznį Sekantuose.
Męs velijame Jums turėti
rokundas su mumis, ar butų
didelės ar mažos.
Męs mokame 3 nuošimtį.

Mahanoy City, Pa.

ALAUS.

Wilkcs-Barre
Deposit & Savings

Office New Telephone 37,
Kiekvienas privalo rėdyti
Residence 1100.
Į nors dalį to, ky jis uždirba
Lietuviu Advokatas.
ir padėti geroje, saugioje

PIRMUTINE KRAUTUVE

IR IŠDIRBY® TB

BANK,

Jonas S. Lopatto

Bažnytiniu

„R YZNYCIA”

71 PUBUO 8QUARE,
WILUB-BARKX, PA.

47-48-49 Bennett Building,

Wilkes-Bare, Pa.

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

-

PO GLOBA MYKOLO ARKANIOLO,

51 50.000
$375.000

Žvakės margos vaškinės po 1 svarą 2, 3, 4, 6, 8, ir 14 svaras po
Žvakės vaikinės rankom margįtos po 2 svar., 4, 6 ir 8 svaras po
Pakeliais knatai vaškiniai ^wax tapers) pakelis po
Dėl aštnonių dienų pakeliai po
Anglys už svarą
Aliejus (8 day) už gorčių
Žvakės vaškinės (Rožė) dėl uždėjimo po 3 ir 4 tvarus, ui svarą
Lietinės žvakės vaškinės po 10 svarų ir 18, svaras po
žvakės Starinavos lietinės 16 sv. ir 18, už svarą
žvakės 4 sv. ir 6 susuktos 4 sv. ir 1 sv.
Altoriaus žvakės (eztra) sv. po
Geltono vaško 1 sv. ir 6, svaras po
Kodylas prancūziškas po
Kodylas “ francincense ’ ’ po
Taipgi siuva puikina bažnytinius rūbus, taiso senus. Parduoda
kus, cimborijas, monstrancijas.
Galima gauti lietuviškų maldaknygių, kvietkų, draugijoms žer
vėliavas, šarfas ir t. t.
KUN. L. LEVICKAS,
prezlde

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

FABIOLE,
gargi kardinolo Wiaemano apysaka.
Vertė VYTAUTAS.

Kaina $1.00.
Imantiemi daugiau kaip vieną egcempliorių, nuleidžiamas didelia nuo
(imtis.
Gaunama pas:

VYRAS

BBV. V. VABNAOIBIS,
312 So. 4th St.,
Brooklyn, N. Y.

JCTF/

Boston Store,
kur išsyk pasako tikrą kaina.

M

Pardavinėjame tik geras prekes.

ALBERT G. GROBLEVVSKI,
!■

Savininkas ir Fabrikantas Geriausių
“LENKIŠKŲ-LIETUVIŠKŲ VAISTŲ.”
• Geriausia
Gyduolė
nuo
Strėnų skaudėjimo
Degimo krutinėję
Galvos skaudėjimo
Kataros
Užsišaldymo
Neuralgijos
nuo
Gerklės skaudėjimo

Pritaikome pas save daug prekių kiekviename skyriuje:
Muslinu, paklodžių, pagalvėms ipilu ir užvelkalu, vil
noniu užklodžiu, puku kaldru, šalių ir t. t.

Mėšlungio
Skausmo
krutinėję
nuo
Patrūkimo
Azma arba
Dusulio
Štyvumo sprando
Skaudėjimo
Šonuose
Rankų ir
Kojų.

Didžiausia visoje apygardoje Audeklų sankrova.
Drabužių viršutinių ir apatinių, — vyriškiams, moteriškomsioms ir vaikams, visokių rūsių, kokių tik norite, —
bet ne niekų. Kelnių^ marškinių, pirštinių, parasonų.

ALBERTAS G. GRABLIAUCKAS,
Cor. Elm & Main Str.,
Plymouth, Pa.

Union Ticket

agency.

Ta knyga yra stebuklinga ir siustą yra tyk dėl vyru.
Kny>: a ta prastais, suprastais žodžiais pasaka kaip ga.'
atgauti vyriškumą, isigyditi nuo uznuodijima krauja
arbasypili, nubiegima sieklos, patrotitu stypribe, pučkua
ir kitus išmietimus,
negromulavima,
patrotitu1,
s’ypribe, pylva, kiapenu, inkstu ir pūsles ligas, rumatizma, gonorrhoea arba triperi, naujai Įgautas lygas,
strietura ir vysas vyru lygas, gal būti išgidomas sava
namuse privatiškai, slapta ir labai pygjai.
Ta, dykai igauta knyga, pasakis jums kodėl jus
kentat ir kaip galėt galutinaj isigyditi. Knyga ta yra
krautuvž žinios, katrus ture žinoti kožnas vedes arba
nevedes vvras. Ta knyga yra parašita par Daktara,
katras atsy davė ilgo lajka tyrinėjam tu, specijalisku
lygu. Teta-,kit, jog ta knyga yra siustą vysai dykai,
nžtnn&am už pačto, ing užpečetita konverta. Nesiusk
nekokiu piningu, tyk parašik sava varda, ir adresa ant
žemiaus paduotu knponn, katrų siusk mums šendena.
DYKAJ G/ ~eS KNYGAS KUPONAS.
L'R. JOS. LIfTES & C9.. ! 925 22 Fif’i Avjom. CYaige:

Seniausia Lietuviška Banka Scrantone
ir Viaoje Aplinkinėje.
Agentūra Laivakorčių ant Geriausių
Linijų.
Siunčia pinigus kas dien in vieše da
lie evieto; taip-gi perka ir išmaino vi
sokius pinigus. Išdirba visokius doku
mentus Amerikos ir Lietuvos teismuose.
Ofisas atidarytas kas dien nuo 8-tos
iš ryto iki 9-tos vai. vak.
Nedėlioję: nuo lOtos iš ryto iki 5-tai
valandai vakare.

Ursaon Tacket Agemcy,
203 Lackavanna Avė,

Scranton, Pa.

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

G .Uoi-nan TamH :
»fral J aminu* pri 2 idieima, a5 r^riečjn«|
jocf Taraibt^prisiustuiuei »”*ii vysait yk*i vėu^. jutu kuy^aael vyru.|
VirdU.................................................................
Adresas;... .......... . ............................................

tfrr-w«Fra~mjiLiwiii—mniwi mmii1

Naminių nesitraukiančių flanelių — anglekasiams ir fabbrikų darbininkams, — mąstais ar gatavai pasiūtų
marškinių ir kelnių.

S»tl» HARDW1RE C0.,

JUODŲ IR VARSOTŲ ŠILKŲ.

21 North Main 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 in
visas dalis svieto. Prašau visu lietuviu atsilankyti su kokiais
reikalais arba kelieujant Lietuvon meldžiami kreiptis pas

Ypatingos Gyduolės.
Jeigu sergate užsisenėjusiomis ligomis nuo kurių negali pagelbėt nė dak
tarai nė ligonbučiai, arba paslaptingoms ligoms, aprašykit man savo nesvei
kumų 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
ligą 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 Lietu^škai-Lenkiškų
gyduolių gali uždirbti nuo 50 dol. ikil5 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 mnsų tautiečiai reikalaudami galėtų pas
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:

50,00
KNYG

Vysai Dykai Del Vii

Adolf Blau,
k#

Shenandoah, Pa.

114 S. Ohestnut St.,

Moka 3 6ią nuošimtį nuo sudėti)
Joje pinigų.

Jeigu nori persitikrinti,
Turi Kapitalo su nuošim
First National
tai progai pasitaikius atčiais
kimfeš honkutę, alus putoda
. . $190,000.00.
BANK,
mas bėgs laukan, o jo geras
Sudėtu pinigu
PLYMOUTH, PA.
UŽDĖTA 18(4.
kvapsnis padarys tave jo
$700.000.00.
mėgėju. Bet turi būtinai rei-j Męs vedame visokį lega
Traders National KAPITOLAS $100.000.00.
kalauti Stegmaier’o, kitaip lišky biznį.
$250.000.00
PERVIRŠIS
paduos tau kitokį “taipogi
,
Bank,
Musy bankoje galima
Didžiausia ir saugaiausta
gėry”, kuris atfieša pardavė susikalbėti: lietuviškai,
SCRANTON, PA.
Banka mieste.
jui daugiau pelno.
lenkiškai, vokiškai ir
I
Mandagumas — musy ypa Moka 3 nuošimčius nuo
Reikalaudamas alaus kliu angliškai.
sudėty joje pinigų.
tybė.
be, kavinėje ar į namus, at
JOHN J. MEYER,
simink, kad Stegmaier’o aKasininkas. *
m- .
. m . . ■■ . . m . wm — .w.mį.w. —.'ai'ai*j
lus yra geriausias, ką gali <
gauti, vienyk tiek pat kai
nuoja. Pamislyk.
Kurių skaitytojų prenu
Gryno maisto ženklas ant merata pasibaigusi, tiems
kiekvienos bonkutės.
šis numeris bus paskutinis.
[P. F. Brennan’o]
Siunčiant pinigus, čekius,
STEfiMAIER BREWIN6 CO.
arba “MoHey Order”, siųs
1109 N. Centre St.,
Wilkes Barre, Pa.
kite ant adreso:
“DRAUGAS’\
Naujas telefonas 977
Geriausia mastiniu prekių [tavoru] sankrova visam
Wilkes-Barrė; Pa. n Schuylkill’o paviete. Pirmutine visam mieste sankrova,
Bell telefonas 422
S*

Daigtu
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REKOMENDUOJAME MUSŲ NAUJĄ AUKSINĮ 23
AKMENŲ GELŽKELIO LAIKRODĖLĮ.
9

SL

o

fe<
JL X
ft

3S3S
JEff
S8

Auksiniai, paauksuoti ir kitoki su 23
akmenimis, parduosime 10,000 vadina
mų “Accuratus” laikrodėlių tiktai už
$5.75 žėdną. Tie gražus laikrodėliai
puikiąi išrėžyti, dubeltavi lukštai, ge
rai laiką rodanti, labiausiai keliauninką
naudojami, kurie turi daboti laiką, mo
teriški ir vyriški, gvarantuotl ant 20
metų. Tikrai gražus laikrodėliai, ne
gėda bus nei draugams tokį parodyti.
Jeigu nori turėti gerą dziegorėlį, tai
štai musų pasiūlymas: Męs nusiųsime
šitą laikrodėlį kiekvienam C. O. D. už
$5.75 ir ekspreso kaštus dėl peržiūrė
jimo. Jei nepatiks, nemokėsite nei cen
to. Męs rlakuojame viską. Auksinis
grandinėlis duodasi dykai sn laikrodžių. Adresas:

VINCĄ TAMULEVICZE,

Juozas Szukis,

AGENTA,

137 Hazle St., -

*

Wilkes-Barre; Pa..

Geriausias Lietuvys

FOTOGRAFISTAS,
20 E. Market st.,

Wilkes-Barre, Pa.

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

Kaštuoja $2.15 persiuntimui.
Adresas:

REV. S. PAUTIENIUS,
MaĮĮjarooy City, Pa.

J. F. GSOls,

gBSis

TAI ŠTAI ŠITAME BANKE:

Merchants National
Bank,

-NAUJA KNYGA-

o

a, neaugs

GERIAUSAS PINIGAMS PASIDĖJIMAS,

Naujas Telefonas 1070—B.

EKCELSIOR WATCH CO., DEPT. 905, CHICAGO, ILT»

cableadress:grochowski

LIETUVIŠKA AGENTŪRA------ —

POTTSVILLE.

PA.

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

1

(s

* Pas ji galima gauti visokiu ,,
<> torielku, bliūdu, stiklu, puo- i Į
• du, liampu ir visokiu virtu- ' i
i vei reikalingu daiktu. Yra iš Ji
i! ko pasirinkti. Ateikite perJ į sitikrinti.

KA M PAS BE D POPO AVĖ. IR GRANO ST.

,.OF.^&3^ROOK1VNNY

iii-iT5T^ST. NEWWN.y
101 ROCK^VVAY ROA0 JWW€Ą l.i.

M

»

1. Priimam padėjipius pinigy dėl sutaupinimo su pus
metiniu nuošimčiu (procentu).

2.
3.

3

i

4.
j

C.:

Q

>ARTRAUKIMAS

PINIGU

-*•

' Į1 102—104 B. MAIN 8T.,
WILKES-BARRE, PA

Išmainome ir parduodame užrubežinius pinigus pa
gal tos dienos kursą,
.
I

5. Parduodame laivakortes (šifkortes)
Europos ir Amerikos,

BIURAS INFORBCMŲ
MAINYMAS

VISOKIU
PINIGU

in

prieplaukas

THE FERNERY.
Nztur&llškų lr padirbtų žolynų
'
krautuvė.
Galima gauti gelių veaelijomi, šer
menims ir bile kada tik prireikus, bu
kietuose arba gražius vainikus.

Parduodame tikietus ant geležinkelio Amerikoje,
Padarome aktus rej^ntelnus su paliudijimu Konsulio,
b

Asekuruojame gyvastį nuo nelaimės ir ugnies (inšiuriname).
\

EURGR

BIURAS
ADVOKATAIS

»

Atsišaukit ir praneskit kokiam laikraštyje šitą ap
garsinimą skaitėt, o męs prisiusime dykai puiky kalen

KANCELIARIJA

REJENTINE
AIAHTIO-

L

RIAUSIA GREITAI ATLIEKA

t
ĮVAIKIŲ ĮVAIKIAUBIUB DARBUS

Mrs. J. HERBERT,
SAVININKE,
51 W. Market rt., Wllkes-Barre, Pa.

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

Joną Nemeth’a
3 M. MAIN IT*.,
WILKK8-»ARRE, PA.
O kodėl f Nc« turi garą prižiūrėjimą,
parankią kalionę, kad tartu* kaip ir
pačioa kompanijoa būtų pirkę laiTakortea. Sinntimaz pinigų greičiėtfaįaa lr
pigiausias pasaulyj.

dorių 1911 mptams.

NAUJAUSIA, DIDŽIAUSIA IR GE

SPAUDIMĄ

*

8.

SPAUSTUVE

s

IS EUROPOS
6.
7.

DRAUGO”
I I

Paskoliname pinigus ant morgičiaus ir noty.

Išsiunčiame pinigus ir duodame užsakymus in visus
kraštus,7
.
»
•

.

PIGIAI
UŽKVIKTIMUS IR KITOKIUS DARBUS

KONSTITUCIJAS, PLAKATUS, TIKINTUS,
RAIDfiS STATOMOS DIDELE—NAUJAUSIOJO PATENTO-MAŠINA "LINOTYPE’
adrbuoiiti

—-i

“ I) K A U (. A > •'
314 E. Market St

Wflke»-Barre, Pa.

