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Trakų a draugijos. Šiame sodžiuje
sai atsakė: Viešpatie, idant jog daugiau neturėsi švie kun. Stankevičius, b. Kobri- mos ekskursijos' į įvairias Stakliškiai,
Stakliškių parapijoj, kaip susirinkimuose ypač atsižy
regėčiau. O Jėzus jam tarė: sos pamokslų ir nueisi pra nės dėkomis, paskirtas man Rusijos vietas.
praneša “Šalt.”, jau visi so mi jaunimas savų 'tautiško
Regėk,, tavo tikėjimas tave žūties keliu. Arba, štai p enk sijonoriūm prie šv. įBaltra
sveiku padarė. Ir tuojau pra ti ar šešti metai, kaip tau mięjaus bažnyčios Vilniuje;
Vilnius. Žuvininkavimo džiai, išskyrus tik du, išėjo mis dainomis, kurias dailiai
egėjo ir ėjo pankui garbin šviečia gražu pavyzdžiu ir kun. Pr. Raštutis, Gervei u draugijoje. Sausio 3 d. bu vienasėdžiais. Bats Stakliš padainuoja susirinkęs. Te
Lekcija. — I Kor., XIII, damas Dievą. O visi žmonės, žodžiu tavo motina ar pati. kam., paskirtas Daugėliškiu vo Vilniaus Žuvininkavimo kių miestelis, turįs 75 vala ko šnekėti man su šiuo so
1—13. — Broliai: Nors kal egėdami, davė garbę Die rodo tau kelią į dangų, bet kam.
draugijos valdybos susirin kus žemės, ir tas išsiskirstė. džiaus jaunimu, kad jie esą
I.
bėčiau žmonių ir aniuolų vui. v
tu salt nieko iš to nedarai,
labai įsimylėję į laikraščius
Liublino administracija, kimas. Iš pat posėdžio pra
liežuviais, o meilės neturė
da ją pašiepi ir užgaulioji. kaip rašo “Sievz. iSlovo” džios buvo dviejų dvarinin Panevėžys. Ne tik seniau, ir knygas, laikraščiai jiems
čiau, stojausi kaipo varis
Gerai! Ateis- diena, Dievas uždraudė katalikų 1 dvasiš kų Kolontajo if Mohlo skai bet ir dabar dar mes tebe- laukiami, kaipo
svetys
DVASIŠKOJI
AKLYBE.
leųkinami.
Sausio
10
ir
11
d.
žvaigąs arba cimbolai skam
atims tau tą šviesą, ji mirs, kiams prisisiegdinti. kad tomi laiškai, kuriuose juo
koks, be kurio a paeiti nega
I
Stoties
gatvėje
kalėdojo
ka
bantis. Ir nors turėčiau pra
nebus kam daugiau tavęs pildysią šv. Tėvo enciklikos du dėkavoja lietuviui Lolima.
• • •
mendorius
|cun.
Cirankevinašystę ir žinočiau visas Tarpe vįsų regimųjų Die r persergėti. ir eisi
iš prapul įsakymus apie modernizmą žinskiui, vandens kultūros
paslaptis ir visą mokslą, ir vo sutvėrimų įstabiausiu’ ties į prapultį.
technikui, už jo sąžiningą ir čius (lenkas) y- visiems vai Upina (Luokės par., Šiau
iki
nebus
leista
iš
Peterbur

yra
žmogus.
Iš
dviejų
sude

nors turėčiau visą tikėjimą,
•s
tikslią jų, tvenkinyse žuvių keliams dalijo paveikslėlius lių pav.). Žmogžudystė. Ge
Antra priežastis dvasinio go.
damųjų
žmogaus
dalių
pra

F
taip jog kalnus perkelčiau,
veisimo ūkio įtaisymą. Pas su lenkiškomis giesmelėmis. rai pasiturįs ūkininkas Biel
apjakimo tai velnias, kuris,
kilnesnė
yra
siela
;
tarpe
sieo meilės neturėčiau, nieks
kui Ložinskis papasakojo Vaikams prašant paveiks skis iš Tetervinės prie Genkaip vanagas, išlupa akis
os
galybfų
pirmiausia,
įžy

esu. Ir nors išduočispi pavar
apie savo kelionę į Lenkiją, lėlių su lietuviškomis gies tenių sodžiaus šventėms pa
savo aukai. Taip jis pasiel
miausia
ir
labiausiai
dvasi

kun. Ciraukevi- sibaigus išvažiavo su savo
gėlių penėjimui visus mano
Iš Lietuvos. kur jis buvo nuvykęs pasi melėmis,
gia su nusidėjėliais, kurių
nė
yra
išmintis.
Šioji
galy

turtus, ir nors paduočiau
pažinti su ten vedamais žu čius atsakė tokių neturįs. O reikalais į turgų, palikęs natampa viešpačiu. Kas link
je
tuomi
yra
musų
sielai,
mano kūną taip, kad /deg
vininkavimo ūkiais. Ypatin gal kuli. C. ir kaimiečius te mieje vieną savo žmoną. Pa
teisiųjų, kurie kratosi nuo
tuomi
akįs
kuliui,
teisėjas
kiomis nelaukiamomis dova grįžęs rado ją užmušta ir
čiau, nieko man nepadės.
aiškios nedorybės ir ant ku
Gaisrai. Vilniaus /gub. pir gai gyrė jis žuvininkavimo
valstijai,
saulė
svietui.
Šia
220 rublių pipigų pavogta.
Meilė yra kantri, yra malo
rių velnias maž teturi val moję gruodžio mėn. pusėje ūkį Knišino'gr. Krasnickio nėlėmis apdovanos?
galybe
męs
matuojame
dan

Užmušėjai nesuimti.
ninga. Meilė nepavydi, ne
džios, skleidžia jiems^ ža buvo 19 gaisrų. Šiame skai- dvare Gardino gubernijoje. Panevėžys. Per Panevėžį
gaus
augštybes,
jūrių
gilydaro pikto; nepasipučia; nė
bangus, sunkiai užmato čiu j e 3 sykius buvo tyčia Tai visųdidžiausis Rusijos
Petrošiunai. Tuoj po N.
ra išsikeliant i, neieško kas ies, suvaldome gaivalus ir mus: savymeilės, pasitikėji padegama, 7 sykius užside žuvininkavimo ūkis, kurs pereina daug išeivių, kėliau
jaučių iš Lietuvos Ameri Metų pasimirė ir Perošiunų
savo yra, negalvoja pikto; viešpataujame sviete. Išmin mo savo dorybe, apsileidi
užima
730
žemės
dešimti

gė per gyventojų neatsar
kon. Mat, čia patogi jiems kapinėse tapo palaidotas
nesidžiaugia iš neteisybės, ;is yra visokio meno išradė- mo; jie tų spąstų nepatėminių.
Vienas
tik
tvenkinys
gumą ir 9 sykius dėl nežino^
vieta pagyventi ir mieste ūkininkas J. Marcinkevičia,
bet džiaugiasi iš tiesos; vis a, mokslo motina ir, kas ją ja ir difodasi pasigauti.
užima
virš
500
dešimtinių,
o
mų priežasčių.
akis pasigydyti. Gerai) jei visoje apylinkėje mylimiau
ką išturi, viskam tiki, viso garbingiausia daro, tai tas,
kiti
visi
jau
daug
mažesni.
Trečia priežastis — tai
išeivis gydosi pas gerą akių sia žmogus. Tikras krikščio
viliai, viską iškenčia. Meilė og išmintis yra pirmomis
Bubiai
(Kauno
gub.).
Tuose
tvenkinyse
augina

nis, Dievų mylįs, mokėjęs su
niekados neprapuola, nors durimis, £er kuriąs Dievas pageidimas. Štai žmogus, ro- Vaikams-sgleRu ■ ~Įrfl.regi-a- mos.,visokių < veislių žuvįs. gydytoją; bet kai-kurie, pri
trūkę kantrybės, metą gerą sivaidijusius’ sutaikinti irpranašystės nieku bus pa Čina į inlišif
><>
Bubovo
lėšomis
’
užlaiko

Pelnas
iš
žuvių
čia
kasmet
jį gydytoją ir eina į tokį, gerus patarimus duoti, hoverstas. Nes per dalį pažįs yra tikėjimo sostu ir amži gąs, kaip tik pasidavė go- ma pradinė mokykla, kurią didinasi.
Paskutiniais
10
us blaivybės mylėtojas ir
tame ir per dalį pranašau nosios laimės šventvne, nes dulvstei, puikybei, kūnišku- anko daugiausia grapo dvie metais Knišine parduota žu kurs greičiau žada pagydy
platintojas. Prieš įnirdamas
jame. Bet kad ateis, khs to jer ją, anot šv. Tomą, iš mui, jau nieks neįgebės jam jų dvarų darbininkų vaikai. vų už 190,725 rublių. Gryno ti. Tokių gi “specijalistų”,
Samsonas
kuriems.daugiau rūpi ligo sakė šermenyse nei alaus
a/
bula yra, išnyks kas per didį rinktieji regi Dievą ir pri akiu* atidaryti.
Grapienės
Zubovienės
(se

pelno
gauta
17.725
rb.
Lobuvo didžiu, pradžioje, šven
nio kišenė, kaip jo liga, xne- niekam neduoti. Žmonių lai
yi*a. Kad buvau mažutėlis, pildyti yra laime.
nosios)
rūpesčiu
yra
įsteig

žiuskio
paskaitai
pasibai

dotuvėse vienok buvo minių
kalbėjau, kaipo mažutėlis, iš Tarpe visų žmogaus pajau tuoju, bet kaip veik prie mo ia pavargėlių vaikams prie gus nutarta visuotinį narių stinga. Bet tokių gydytieji
išeiviai netoli tevažiuoja; minios. Amžinoji šviesybė
maniau, kaipo mažutėlis, gal ūmų prakilniausiu yra regė ters prisirišo, pagavo jį Fi- glauda.
susirinkimą sušaukti kovos dažnai sugrįstą atgal, nieko nešviečia jam danguje.
vojau, kaipo mažutėlio. Bet jimas. Žmogaus akis yra listinai, išlupo akis ir prika
Per Kalėdas mokyklos ir m. Paskui buvo dar skaito nepešę. Šit neseniai sugrą
kad stojausi vyru, išnaiki "artum koks veidrodis, ku lė, kaip gyvulį, prie malimo,
Darbėnai (Telšių pav.).
mas užprašymas dalyvauti
nau, ką turėjau mažutėlio. riame spindi jo siela. Kitų kad girnas suktų. Taip kiek prieglaudos vaikams buvo šiųmetiniame žuvininlfavi- žinta iš Liepojaus viena Va Šių metų sausio 3 d. buvrt
Dabar regime veidrodyje, žmogaus. jausmų veikimas vieną pageidimas apjakina. papuoštos eglelės ir dalija mo kongrese, kurs sušaukia balninko par. mergaitė, ku Darbėpų valsčiaus įgalioti
rilyginime, bet tada veidu yra labai apribotas. Pajau Toks, kaip prie girnų prikal mos dovanos. w Buvo neuž mas Ryman. Posėdžiui besi; ri visą vasarą gydėsi akis nių susirinkimas.
Buvo
veidą. Dabar pažįstu pei timu pasiekiame tik arti tas, jokio pažangumo neda miršti čia ir Bubių pieninin baigiant draugijos sekreto Panevėžyje pas akių “spe- svarstomas klausimas apie
alį,,bet tuo metu pažįsiu. miausius dalykus, girdėji ro. Jo adventinė išpažintis kystės ir gyvulių auklėjimo rius pranešė, jog Šveųtėnų cijalistą”, bet Amerikon vis alines, traktierių, monopoli.
jp ir pažintas esu. O da- mu kiek tolimesnius, bet re lyginasi velykinei, be jokios mokyklos mokiniai. Apie tą paviete Žulavoje — vieti dėlto nepateko.
Susirinkimas vienbalsiai nu
atmainos
ir
pasitaisymo
iki
pastarąją
mokyklą,
pasis

gėjimu
žvaigždes
palytim.
ar pasilieka: tikėjimas, vil
niai valstiečiai naikina žu Išeivybė. 1910 metais per sprendė, kad traktierius ir
mirties.
Laikas
tad
iš
tokio
tengsiu
plačiau
parašyti
ki

Iš
to
pigu
suprasti,
kaip
di

tis, meilė, tos trįs, o iš tų yra
vis dinamitu. Nutarta drau* Liepojaus uostą iškeliavo alinės visos butų panaikin
tą kartą.
delė nelaimė neregiu tapti padėjimo pasikelti.
didesnė meilė.
gijos vardu kreiptis į vieti užsienin, daugiausia Ameri tos ant visados. Žemiečių
TI
11 1 • yra
BetJ jei kūniškoji•• aklybė
Dievo bausmę reik atito i Puikų grapo Zubovo pa
nę policiją, kad jį užgintų kon, 23,683 vyrai ir 15,665 viršininkui paaiškinus, kad
baisi nelaimė, tad su kokia linti atgaila ir malda: “Vieš vyzdį mažai kas iš dvarpo
tokį žuvų naikinimą.
moters. Vežiojo išeivius 11 alinių nebegalima esą šie
nelaime galėtumėm sulygin patie, idant regėčiau”. Ža nių seka. Tarpe suvalkie
met uždaryti, nes jau visi
garlaivių.
Evangelija XVIII, 31 ti dvasiškąją aklybę, išmin bangus velnio išvengsi, jieš- čių dvarponių tokių nei ne
“Viltis”. alininkai turi nusipirkę pa
43. -— Anuomet paėmė Jė ties apjhkiiną? Juk tik per kodams patarimo pas spa- girdėti. Gaila, kad taip ma Lietuvių kalbos lekcijos
tentus ir tokiuo budu nebgazus dvyliką ir tarę jiems išmintį męs pažįstame Die viedniką, kuriam skaičių ati žai męs teturime tokių gra- Vilniuje. Sausio 12 d. buvo Kaune ėmė labai sirgti iš
linia esą jiems užginti, vie
pirmoji lietuvių kalbos lek
Štai einame į Jeruzolimą, ir vą, tąją amžinosios teisy duodi iš savo darbų, pareigų pų Zubovų.
karštinėmis nu balsu visi nutarė: 1)
cija 1-je vyrų -gimnazijoje. beriamomis .
išsipildys vis, kas yra pra bės saulę! Labai tad yra atlikimo ir dvasios savo sto
Politechnika žydams Vil Mokytojas p.* Kairiūkštis Tuo tarpu ligonių priskai traktierių panaikinti ant vi
našų parašyta apie žmogaus svarbu sužinoti dvasiško vio. Pageidimus savo perga
niuje. Rusų laikraščiai rašo, tikisi, kad netrukus pasi tomą apie 40. Policijos įsa sados, 2) šventomis dieno
sūnų. Nes bus išduotas stab sios aklybės priežastis ir su lėsi kariaudamas su jais
jog kažikas, kurs nori pasi seks pradėti tokias-pat lek kyta, kad pamaldos prie mi mis visos aludės turi būti už
meldžiams, ir bus apjuoktas rasti būdą tokios nelaimėk “Domine, illumina oculos
likti nežinomas, paaukavo cijas ir privatinėje jPavlovs- rusių -karštinėmis tebūtų darytos. Apie monopolį tai
ir nuplaktas ir suipiaudy išvengimui.
raeos ne unquam obdormiam 50,000 rublių įkūrimui Vil
laikomos koplyčiose ant ka mažai tebuvo kalbama, tai
kio vyrų gimnazijoje.
tas. O nuplakę užmuš jį, <
Pirmoji priežastis yra tai in morte” — Viešpatie, ap niuje politechnikos žydams.
pų, kad grabai butų uždary gi ir paliko posenovei.
trečioje 'flienoje kotais i& nu Dievo teisybės bausmė. Šv. šviesk mano akis, idant kuo
Tuo savo nutarimu davė
Stato tik jis tą sąlygą, kad Auka -lietuvių katedrai ti, kad nabaštninkų nelaiky
mirusių. O anie iš fcį daiktų Augustinas taip tą dalyką met neužmigčiau mirtyje!
tų
namie,
bet
tuojau
lydėtų
j b sumanymas butų įkūny Kriokuvo universitete. Sie
puikų pavyzdį Darbėniškiai
nieko nesuprato, ir buvo tas išaiškina. “Yra tai teisin
į
kapus.
tas per dvejus metus.
ir kitiems valsčiams ir pa
sikų dvarininkas p. Daini
žodis liūdėjų pridengtas, ir giausias ir visiškai su protu
sirodė, kad jie yra susipra
ninkas Daugėla ir jo žmona
neišmanė, apie ką kalbėjo sutinkantis dalykas atimti BAŽNYTINES ŽINIOS.
Liaudies mokyklos. Pra iš gr. Chodkevičių Ona Dau Butėnai (Šimonių parap tę, gerų norų* žmonės.
Ir stojosi, kad prisiartino nuo tarno tą įrankį, kuris
slinkusiais metais Vilniaus gelienė paskyrė 1,000 rb. Ukmergės apskr.) Butėnų
Paskutiniu laiku, ypač
prie Jericho, sėdėjo nekuria jam buvo duotas, o kuriuomokslo apskrityje įkurta kun. Liubomirskių fondan sodžius pralenkia kur kas nuo misijų tėvo Kazimiero
aklas pagal kelią elgėtauda mi-Jis niekad nesinaudojo. Vilniaus vyskupijos kuni 803 naujų liaudies mokyklų,
didesnius sodžius apylinkimas. O kad išgirdo minią Taip Viešpats atėmė talen gų permainos. Kun. A. Ab- jų tarpe: Vilniaus gub. 93; įsteigti lietuvių kalbos kate nius apšvietimo dalykuose Kretingoje, girtuokliavimas
drai Kriokavo Jogalonų Šis sodžius gana susipratęs Darbėnuose žymiai sumažė
praeinant klausė, kas tai bu tus nuo tarno, kuris su jais ramovič, vidaus reikalų mi Kauno gub. 108.
universitete ir pasiuntė tuos ir neniekina laikraščių ir jo, o jei dar šitą jų nutari
tų. Ir pasakė jam, jog Jėzus nieko neveikė. “Štai jau dve nisterio įsakymu, iškeltas
pinigus Kriokuvo Mokslų knygų 'skaitymo. Čia praei mą valdžia patvirtins, tai
Nazarėnietis praeina. Ir su ji, treji ar penkeli metai, iš Derecino, apsigvvęs Ly
Liaudies mokytoj ams/kur
. . '
suko, tardamas: Jėzau, D kaip Dievas siunčia pa doje. Kun. A. PuncuPs pa sai. Vilniaus apskričio glo Akademijai.
tais 1910 metais laikraščių dar labiaus sumažės.
Ūžtatgi apsišvietimas pra
vido sunau, susimilk ant ma mokslininką, mokytoją, ku skirtas Derečino klebonu bėjas ketina ateinančią va
gana nemažai pareidavo
Ukrainiečių mokslo-litededa
labiaus kilti; žmonės,
nęs. O kurie pirmtf ėjo, barė ris primena tau tavo prieder kun. St. Klim, Vilniaus gu sarą įrengti trumpai tve
“Viltis”, “Šaltinis”, “Vie
laikratūros
mėnesiniame
jį, idant tylėtų. Bet jis tuo mes, rodo į dangų kelią, Die bematoriui reikalaujant, pu riančius liaudies mokyto
nybė”, “Spindulys”, “Gar ypač jaunimas, pradeda la
raštyje
“
Literątumo-Naulabiau šaukė :Dovido sūnaus vo žodį skelbia, ragina pa šalintas iš Smurgainių, pa jams kursus prie Polocko,
nys”. Netik bernaičiai, bet biaus skaityti knygas, laik
kovyj
Viestnik
”
,
lapkričio
susimilk ant manęs. () Jėzus taisyti blogą gyvenimą, o tu skirtas klebonu Didž. Brzos Nesvėžio, Panevėžio ir Po
ir mergaitės su atsidėjimu raščius; moka taipogi dai
mėnesio
numeryje
išspauzskaito laikraščius ir knygas. liai, naudingai ir blaiviai pa
pristojęs'liepė jį atverti pas nepaisai, nieko iš to sau ne»- tovicon; kun. A. Michrile locko mokytojų seminarijų
dinta
d-ro
J.
Basanavičiaus
Šitamė sodžiuje yra dar ne silinksminti.
įve. O kad prisiartink klau darai. Gerai! Ateis diena irr vič, vidaus /ei]
eikalų ministe- ir prie Vilniaus ir Vitebsko
straipsnis
apie
lietuvių
dai

mažai prisirašiusiųjų prie
tardamas: Ki nori suspaus tave ilga liga, arbaa rijai reikalauji
ujant, pasalin- mokytojų institutą. Pasi
Antra diena Kalėdą buvo
nas.
i,
tas
iš
Didi.
Kauniškės
šv.
Kazimiero
baigus
kursaųn
reugiaįdaryčiaujjO ji tokiose aplinkybėse susirasi, 1
“blaivininkų” pasilinksmiBrzostovicos:

aveniu Nedelia.

bw
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nuomonę, buvo pinigai. Iš
nešė dėžutę į sodną, atmu
šė spyną ir paėmė du pašpartu, bruslotą ir vieną rub
lį, o daugiau ten nieko ne
buvo. Ant rytojaus duota ži
nia policijai, kuri vagis tuoj
suėmė. Suimtieji iš pradžios
gynėsi, bet paskui prie visko prisipažino ir dabar tupi
ligi teisino valsčiaus kalėji
me.

Kaip priėjo prie laikraš
čių išrašymo vals. valdybon,
tai ėmė rėkt, kaip varnai,
kad nereikia, nereikia. Da
bar jau visi namie turi. Vir
šaitis paprašė persiskirt,
kurie nori laikraščių ir ku
rie ne. Persiskyrė. . . Ogi liko 5, kurie nori. Norėjo per
kalbėt, bet kur — ėmė rėkt,
kad nereikia. Toliau viršai
tis paprašė dar paklausyt.
Klausom: perskaitė, kokion
ten mokyklon reikia “įkonos”, reikalauja 2 rb.; visi
sutiko ir paskyrė 2 rb.
Ant galo nutarė Vabalnikų liaudies mokyklą perkeist į dviklesę mokyklą.

jų metų čia turėjo atsida
ryti pačtos skyrius. Vals
čiui reikėjo duoti tik vietą,
bet valstiečiai atsisakė ir da
bar nežinia kas bus.
Beto
dar valstiečiai pareikalavo,
kad viršaitis paliuosuotų
sargą, kuris buk daugumai
esąs įsipykęs, o į jo vietą iš
sirinko sau kitą.

ašeius, kaip einančius čia riam, o turtingos kompani liu, vienas nori bažnyčios,
Amerikoje, taip ir Tėvynėje jos puikybė — tuštybė neno kitas ne, o trečias tai prie
—Lietuvoje. Bu pavienių ri nusilenkti prieš ateivių vienos, tai prie kitos šalies
ietuvių gražiais darbeliais gaivalą. Taip ilga bėdarbė svyruoja, tai kas bus?
‘ina lenktyn ir moterėlės, negalėjo, žinoma, neatsi Po naujų metų apyskaitų
sūrių Donoroje, ačių Die- liepti ir ant gyvuojančios eieilikai ar jų pasekėjai, iš
viii, nėra labai daug. 1 ei čia lenkų parapijos reikalų. girdę, kad jau yra keli tūks
nant pavienius be doros ir Ineigus labai sumažėjo, o iš tančiai surinktų parapijos
ikėjimo paklydėlius, nega eigų yra gana. Tais sunkiau pinigų, nusigando, kaip ku
una pagirti ir kaikurių ve siais bedarbės laikais lenkų nigas gali vienas be komite
dusiųjų, kurie laiko tuos iš parapijos reikalais prisieina tų valdyti parapijinį turtą
Pilviškiai (Mariam, p.). tvirkėlius ant “burdos”, su rupinties kun. A. Jurgučiui, ir pakampėmis ima parapi
Sausio 12 d. (n. sk.) buvo jais bičiuoliaujas ir galop lietuviui, kuris jau bene šeš jos nukalus tvarkyti.
Biržai (Panevėžio apsk.).
valsčiaus sueiga. Išrinkome )atįs ištvirksta. Draugysčių tas mėnuo čia klebonauja.
Musų klebonas, kun. KoBiržų “Labdaringoji Kata
du valsčiaus įgaliotiniu. Donoroje yra penkios, o ne Kun. A. Jurgučio, lietuvio dis savo parapijonams pa
likų Draugija”
Kalėdų
Paskui buvo apskaitliuotos septynios, kaip p. Donorie paskyrimą lenkiškon para- darė puikią dovaną Kalė
šventėms paaukojo varg
išlaidos ateinantiems 1911 tis rašo. Štai jųjų vardai: pijon visaip aiškinama. Vie doms. Užsakė 300 egz. laik
šams 20 rub. Iš tų pinigų bu
m. Išlaidos sumažintos 100 uigščiau minėtas ukėsų kin ni sako, jog norėta užganė raščio “Draugo” ir išeinan
vo iškepta 80 kepalėlių ra
rub.; mat valstiečiams pasi ais, šv. Vincento ir šv. Juo dinti ir mažos saujalės lietu tiems iš bažnyčios padalijo.
gaišių (baltos duonos), nu
rodė, jog inargapinigiai per- zapo draugystė ir abiejų vių reikalai, kiti tvirtina ki Kolektoriams apmokėjo už
pirkta pusantro pūdo silkių
Rudiškiai (Šiaul. pav.). dideli. Pernai mokėjo po 18 Susivienijimų po kuopą.
taip, treti nieko nesako, tik visus metus, katras kokį tik
ir pūdas cukraus ir išdalin Pas mus labai yra išsiplati kap. nuo margo. Bet nežiū
mano, jog kun. A. .Jurgutis
ta Biržų parapijos varg nus girtuoklybė. Kur tik su rint sumažėjimo išlaidų, vie Lietuviškų pramoninin- galėtų daug pasekmingiau katalikišką laikraštį norė
jo. Tiems, kurie nematė, o
vertei vių
Došams. Paskirtą dieną prieš eis bent keli, tuojau butelis na valsčiaus dalis turės mo Kų bei
darbuoties
kitoj
vietoj
savo
norėjo, už mėnesį apmokė
Sta
Kūčias susirinko vargšai ir ir kaladė kortų. Tėvai val kėti daug daugiau inarga- noroj e visai mažai.
tautiečių
tarpe.
Vasario
G,
7
buvo jiems visa tai išdalin ius visai nenoriai leidžia į tinigų, negu kita. Taip — sys Kazdielius turi puikų sa ir 8 d. augščiau minėtoje len jo. Bene bus tai puikiausia
ta, o kas tolimesniuose so mokyklą. Laikraščių parei Bagotosios kaime norima ati vo muro namą ir laiko gro- kų bažnytėlėje atsiliko 40 dovana.
džiuose gyvena, arba patįs na tiktai vienas ekz. “Vil- dengti mokyklą; prie jos sernę. Gana gerai jam seka valandų atlaidai. Lietuviš Darbai pas mus labai su
mažėjo, ale alų žmoneliai
si. J. Gajauckas taip jau ne
negalėjo ateiti, tai vargšų ;ies” ir — “Liet. Ūkiu.”
atidengimo žada prisidėti 11 seniai įsikūrė įvairių daik kai pasakė pamokslą kun. J tuština už paskutinius cen
globėjai nuvežė kiekvienam
saunų, ir jie atsisako palai
Sutkaitis iš Pittsburg’o kun. tus.
paskirtą dalį. Panašus varg Kriokialaukis (Mar. pv.). kyti Pilviškių mok. Dėl tos tų sankrovėlę. Gal ir šiam S. J: Čepananis iš HomesJonas Raudonaitis.
šų šelpimai yra per Vely Sausio 3 d. (n. s.) 1911 m. priežasties kiti 11 kaimų at su laiku pradės sekties. Tu tead’o, Pa. Lenkiškai pasa
)uvo valsčiaus susirinki sisako palaikyti Bagotosios rime Donoroje ir savo siu kė pamokslą kun. A. Šimkekas ir Sekmines.
i
vėją, p. Andrių Kiverį, ku
mas. Prisirinko arti 154 mokyklą.
riam puikiai klojasi. Turi viče iš Alleghenv, Pa., kun. Nors lietuvių neseniai čia
Skriaudžiai (Marijampo valstiečių. Buvo tiesotas su
lės ap.). Sausįo 3 d. Užbališ- sirinkimas, ir visi norėjo nu Tariamies apie laikraščių savus namus, geriausioj J. Vaišnoras iš Esplen, Pa., apsigyventa, bet jau randa
kių kaime atsitiko didelė ne ;arti, kad šventadieniais parsiųzdinimą... Atsirado miesto dalyje, neseniai dar ir kun. J. Misius iš Donorą, si didelis būrys.
Drąsutis.
laimė. Ūkininkas Juozas Šal aludės ir smuklės butų už tokie mandragalviai, net gi pripirko vieną didelį lotą, Pa.
Darbai pas mus tuo tarpu
Leipalingis (Seinų ap.).
vienas
buvęs
viršaitis,
kurie
bet
p.
A.
Kiveris,
nors
senas
kauskas, norėdamas zuikį dengtos. Bet tas, kuriam tas
sumenkėjo, bet tikimės, kad
Leipalingio parapija yra tai
išrado,
jog
laikraščiai
—
be

jau
amerikonas,
neb
’
rimsta
nušauti, paėmė šautuvą sa butų buvę skaudu, pasirūpi
neužilgo pasigerins ir iš ki
vienas iš tamsiausių Lietu
reikalingas
daiktas.
Laik

CENTRAL
BROOKLYN,
Amerikoje
ir
ketina
grįžti
vo kambaryje. Jam betai no pavaišint ūkininkus. Su
tur pribuvusiam bus nesun
vos kampelių. Neskaitant
sant šautuvas iššovė ir šū sirinkime prasidėjo suirutė, raščiams išrašyti buvo pas Lietuvon ir ten apsigyventi.
ku darbas gauti. Daugelis
N. Y.
kelių vienasėdžių visi ūki
vis pataikė tiesiog į veidą. pradėjo kai-kurie priešta- kirtą tik 6 rub., — turėsime Dieve jam padėk! Kiekvie
dilba ir iš musų žmonių
ninkai gyvena sodžiais ir
Šalk. krito ant vietos. Na- ■jiut. Dauguma valstiečių “Gubemskija Viedomosti”. nas lietuvis turėtų mirti sa Gal nebus gražesnio regi New York’e, o gyvena čio
dėl tos priežasties veda ūkį
nio miestuose, kaip tarp na i, nes čia pragyvenimas
jašnikas treti metai vedęs, reikalavo, kad reik uždarv- (Reikia žinoti, kad praėju vo bočių žemelėje.
kuoprasčiausiai. Beveik vi
New Yorko ir Brooklyno. daug pigesnis, o komunikn22 metų, paliko našlę su ti, bet valsčiaus raštininkas siais metais turėjome 4 lie
Drąsutis.
sose gyvenamose trobose la dviem mergaitėm.
Nauju Manhattan tiltu ke ija taipe New Yorko ir mu
p. Dylerskis atsisakė rašyt tuviškus laikraščius).
biausiai puola į akis nešva
lias padarytas da tik veži sų kampo labai lengva. Jau
Be visų tų reikalų, vals
rumas, nevalyvumas. Dau Niedzingė (Trakų ap.). nutarimą protokolan. Pas čiaus sueiga nutarė atidary
mams ir pėstiems. Eidamas visiems žinomas senasis til
kui norėjo parašyti atski
gumas ne tiktai mažažemių, Niedzingio
iš Brooklyno Ne\v Yorkan, tas vadinamas “Brooklyn
bažnytkaimis
ti valsčiaus taupomąją—
E X PORT, PA.
bet ir vidutiniškių ūkinin guli ant krašto Amarnės ram popierukę... nieko ne skolinamąją kasą. Pamatė
pasikeli taip augštai, jog ir bridge”, yra visai arti, per
Pradėjo valstiečiai
kų žiemos metu) troboje lai ivcio. Čia yra mūrinė baž išėjo.
Šio
kaimo
gyventojus,
ap

didžiausias dirbtuves palie irį galima į kelias mitiuskirstytis, ir tada (!) rašti niui kapitalui padaryti nu
ko avis ir šeria
kiaules.
Iš
to
lankė
skaudus
smūgis:
jau
ki po savim apačioje. Plau- tas pasiekt Ne\v Yorko mies
nyčia, statyta 1844 m. gene
*
tarė rinkti po 10 kp. nuo
oras visada taip sugedęs, rolo Žilinskio. Parapija gry ninkas pradėjo balsavimą. kiekvie^^margo; susidarys visi metai tęsiasi čia angle- kiojantieji laivai augščiautą. Taipgi požeminis trau
pasirodė,
-kad nepratusiam sunku juo nai lietuviška, dėlto ir pa Apsidžiaugė...
kasių
straikas.
Westmoresiais
savo
stiebais
toli
nesie

arti 700 r.
kinys “subwav” yra visai
ir kvėpuoti. Galima numa maldos atliekamos lietuvių kad neuždaryti, nes pusės
land
Coal
Co.
visai
nemano
kia
tilto
apačios.
Taip
eida

arti, kuriuo galima už 5c. pa
“Liet. Ukin.”
nyti, koks vargas tokiuose kalba. Parapijoje yra apie nebuvo."
pasiduoti.
Surasta šimtai mas, matai po kairei siaurą siekti vidurį miesto New
Paskui vakare dar ilgai
namuose ligoniams, ypač nedideli dvareliai. Tarp
straiklaužių, ir darbas šian seną Brooklyno tiltą. Ryt York. Taigi labai paranku
mažiems vaikeliams. Pasi pakursės dvariuko ir josios buvo girdėtis užimąs mies
dieną eina be jokių beveik mečiais ir vakarais, kada čia apsigyventi ir New Yoržiūrėjus į visą naminį apsiė pvlverkiokų yra scdžius La telyj, tai dvaras vaišino ūki
kliūčių. Straiko pradžioje darbininkai daugiausiai va ke dirbantiems.
Korespondencijos.
ninkus,
o
šie
paskutinieji
jimą mažesnių ir didesnių karšė vadinamas. Važiuo
darbas bandyta stabdyti, žinėja, čia negali pasisku Iš pradžių čia lietuviai bu
linksminos,
padaugįsią
savo
ūkininkų, reikėtų spėti, kad jant pr<i tą sodžių net šiiustraiklaužiai
persekiota, binti. Matai išlėto mirkčioji vo išsiskirstę, nei kokio ry
gerovę.
tai žmonės labai neturtingi, pulys ima. Metęs ant jo akį,
šaudytasi, bet policijanto mą žiburių, karai, rodos, vie šio tarpe jųjų nebuvo, bet
DONORĄ,
PA.
tuotarpu pasirodo, kad vie tuoj atsimeni baisius bau
lazda privertė išblyškusius nas kitą vos-vos stumia. Iš atėjus čia jaunam pilnos
Bagotšilis (Senap. pav.).
na tik Leipalingio parapija, džiavos laikus.
Nes žemė
“Draugo” dešimtame nu straikierius' sulįsti į sulinku keltųjų geležinkelių vago energijos kun. Kodžiui, da
skaitanti apie pusšešto tūks duota jam kuoprasčiausia, Pereitą metą čion patvirti
meryje p. Donorietis subara sias savo grįteles ir kęsti nai tankiau pradundena. Po lykai virto visai kitaip. Pas
tančio žmonių, išleidžia vie todėl jo gyventojus dar ir no atskirą parapiją; pir
miau ji priklaus^ prie Pil šio miesteli© lietuvius už badą. Unija, tiesa, duoda dešinei-gi toliau matyt taip- tarasis sutraukė visus į krū
nais metais svaiginamiems ligio šioliai slegia kuodi viškių, kurie gana toli, 9 girtuokliavimą ir gerai. Do- šiokią-tokią paspirtį strai- pat šniūrai perlinių karolių: vą ir sutvėrė parapiją, kuri
gėrimams trisdešimt tris su džiausiąs vargas ir baisiau
verstai. Prieš pat kalėdas noriškiai ištikro mėgsta išsi kieriams, bet tuom sotus ne tai žiba lempos antrojo Wi- šiandien gražiai plėtojasi ir
virsimi tūkstančius rublių: sias skurdas. Visos gatvės
bagotšiliečiai susilaukė ir gerti, įkaušę mėgsta pešties, busi... Šiandieną, matant lliamsburginio tilto. Čia dar sparčiai auga. Nors antri m
degtinei 12 tūkstančių rub trobelės mažučiukės, sukrykunigo, kuris iš* pirmos die po teismus tąsyties ir taip šimtus skebsų ramiai einant įdomesnis reginys: karai ve tai, kaip čia parapija gy
lių ir alui apie 22 tūkstan pusios, supuvusios, stogai
nos pasirodė stropiu blaivi toliaus. Ypač palinkę gir darban, norisi abejoti apie jasi vienas kitą pilnu grei vuoja su pastoviu kunigu,
čiu. 5 aludės ir 6 krautuvės nųkedę, nuplyšę, žmonės pa
ninku. Bažnyčios nėra. Pa tuokliauti pavieniai lietu straiko pasisekimą, norisi tumu, o tankiai vienas kitą bet parapijos dalykai gana
žydų rankose, kurie gyvena liegę, išblyškę, nuskurdę;
maldos laikoma kapų koply viai. Graudu net darosi žiū tiesiog pasakyti, jog strai aplenkia (ten du keliu), tai. gerai stovi. Bažnyčios dar
sau kaip ponai. Yra, tiesa, vaikai bėgioja pusplikiai, žo
čioje. Netolimoje ateityje rint į tuos prasigėrusius kas pralaimėta. Taip ilga vėl viršui galvų iškeltojo savos neturime, bet tikimės,
ir trįs katalikų lietuvių džiu, rodosi čia dar tebevieš
žadama atidengti liaudies vaikinus, netekusius pado bedarbė ištuštino visą be geležinkelio vagonai čiaužia kad taip dalykams stovint,
krautuvėlės, bet iš tų dvi patauja tikra baudžiava.
mokykla ir statyti nauja rumo ir gėdos. Tai vis skai veik miestuką, pasiliko vie greitai. Viskas, kaip auksi greitu laiku susilauksime
vos tebegyvuoja, ' nes mūsų Tečiau čia neseniai įsimetė
bažnyčia. Nesuspėjo dar ap tytojai “Kovos”, “Tėvy ni skebsai ir tie straikierių, nis lenciūgas žiba ištolo žiū naujos bažnyčios. Pinigų
žmonės saviškiams bėgėdiš- vienas kalgraužys, kuris dir
sirūpinti ir apsvarstyti ba nės”, “Keleivio”, tai Dono- kurie turi šiokią-tokią nuo rint. Dar toliau ir trečias jau pradžiai šiek tiek, turi
kai pavydi ir nenori jų palai ba iš akmens gražius pa
gotšiliečiai savo naujos pa roš apšviestieji, save vadiną savybę. Skebsų eilėsna stojo tiltas, tik jau mažesnės ver me, o dar atėjus metinėms
kyti. Labiausiai tam kaltas minkius. Taigi niedzingie
rapijos reikalų, o jau kaiku- cicilikučiais — pirmeiviais daugiausiai italai, gana tės. Pažiurėjus į vandenį, ne mokestinis, kurios visados
žmonių
neapsišvietimas. čiai ir aplinkinių parapijų
rie pašaliniai geradariai rū Manding panašių “Kelei- daiig lenkų ir pora lietuvių. gali atsižiopsoti, matydamas atsilieka prie velykinių kor
Reta kurioje troboje rastum lietuviai kreipkitės į jį, rei
pinas ir galvą laužo, kaip vio" ir “Tėvynės” išperų— Lenkų Exporte yra daugiau po abiem šalim miesto švie telių, be abejonės, parapijie
naudingą knygelę, o laikraš kalaudami nuo jų lietuviš
kūdikių netrūksta ir kitur. šiai. Jie turi čia net savo sas ir po vandenį skrajo- čiai nepasigailės paaukoti
čia įsteigus alirię.
čių visoje parapijoje lig šių kų parašų ant kiekvieno pa
Prie parapijos retas iš jų te- bažnytėlę, į kurią vaikščio jant visokeriopas varsas ži po keletą centų kad ir extra
metų vos buvo apie dešimtį minklo.
naujai bažnyčiai, kurą jau
Bartininkai (Vilk. pav.). priguli ir ją palaiko. Savo ja visi Exporto katalikai be burių.
egzempliorių.
skirto tautos, nes kitos kata Lietuviai čia turi didelę žadaiųa pavasarį statyti.
Niedzingių parapijoje yra Sausio 9 d. (n. sk.) buvo sunkiai uždirbtą skatiką pa
ūkiškos bažnyčios Exportę parapiją ir mokyklą su ma Paskutiniu laiku pas mus
Naujos gubernijos. Pas nemaža ilgarankių vagišių, valsčiaus sueiga. Dalyvavo lieka aludėje, arba sunaudo nėra.
ža ir ankšta bažnvčia. Wi- buvo įvykęs nesusipratimas
kutiniuoju laiku ėmė eiti kurie moka pavogti iš-pat pavieto viršininko pagelbi- ja kitiems nepadoriems tiks
lliaųisburgiečiai šituo tai tarpe kunigo ir vargoninin
paskalos, būk vyriausybė panosės. Taip andai vienas ninkas. Valsčiaus valdyba lams. “Pėdės” dienoje slan Visi metai tęsiasi, strai
kas ir kompanija nepasiduo daiktu gali pasididžiuot. Į ko. Pastarasis pradėjo rei
žadanti padalihti Lietuvos iš tokių pavogė sieksnį mal davė atskaitą iš pereitą me kioja po kampus, idant gau
da, tai retas atsitikimas. Ko jų bažnyčią galima už 5c. at kalauti pakėlimo algos, bet
kraštą kitaip, negu dabar, kų iš pono Žilinskio kiemo. tų. Po tam valsčiaus rasti ti įsigerti, arba sėdi garsia
dėl taip ilgai straikuojama, važiuot iš visų kampų Ne\v kunigas jojo reikalavimo
būtent: iš Kauno gub., Vil Gėda jums niedzingiečiai tu ninkas pranešė, kad viršinin me Donoroje lietuvių “ūkė
kodėl kompaniją neišpildo Yorko ir Brooklyno prie pa neišpildė. Tada žmogelis paniaus, Kuršo ir Gardino rėti savo tarpe tokius vagi kas reikalaująs ateinan sų” kliube, kuris savo vidų
teisingųjų darbininkų rei - čių durių. Bet antroji, nau sirįžo ‘Jpafiksyt” surengda
gub. dalių, o taipogi 6 Su šius. Jūs turite išduoti to tiems metams “stuikos” su rine išvaizda mažai kuo ski
2 risoriniais vežimais žan riasi nuo senobinės žydų kalavimų, nors straikas at ja šv. Juozapo parapija mas bažnytinių giesmininkų
valkų gub. apskričių žada kius policijai.
“Šaltinis” darams važiuoti, ir karietos karčiamos. Tame “ukėsų’ neša jai (konipanijai) tūks (Centralinė) taipogi susior straiką), ir tuom manė kimi-*
būti dvi nauji gubemiji:
— viršininkams. Be to ar kliube neteko matyti nei vie tančius nuostolių1?! Ant tų ganizavo gale trečiojo tilto. gą priverst jam mokėt didės
Kauno ir Šiaulių.
Čipėnai (Panev. pav.). kliai kad butų ne jaunesni, no katalikiško laikraščio klausimų neapsiimu nuo Gal taipgi bus svetimiems nę alg|. Kunigas, matyda
Liubavas (Kalvar. ap.). 2 Gruodžio 29 d. Valsčiaus kaip 4 metų ir ne senesni, Yra skaitomi nepadoriau dugniai atsakyti. Manding lengva ją atrasti. Dar netu mas ' davę bažnyčioj tokį
(15) sausio S. m. apie 10 va Valdyboje buvo rinktinių su kaip 12 metų. Vežikas ir ne sieji raštai. Gaila. Tuom Westmoreland Coal Co. pe- rime savos bažnyčios, da ma “bunUvšČiką”, ėmė ir pra
landą vakare į senatikių sirinkimas, kur buvo svars bet koks — su “forma”, jau tarpu prie kliubo priguli paiso straikierių reikalavi žai pinigų yra kasoje, o to šalino tuno vietos už darymą
kailiadarbių butą, įsilaužė, tomą mokesčių atskaita už nas nuo 18 iki 30 metą am bene pusantro šimto asme mų dėlto, jog šis straikas kioj vietoj jau pabrango že tokių nesąmonių bažnyčio
atmušdami kirviu duris, du praėjusius metus ir paskirs žiaus. Tokios “stuikos” be nų, ir visi su maža išimtimi yra* “strike of foreigners”, mė. Toliau da bus branges je.
jaunu, 17 ir 18 metų, vagi tymas naujų — busiantiems 1000 rublių neapsiima nie vadinasi katalikais. Tikiuo kaip laikraščiuose buvo pa nė. Butų daug greičiau nu Dabir susilaukėme naujo
liu. Šeimininkų tuo tarpu metams. Vienur nuimta, ki- kas laikyti, todėl valsčius si, jog kliubo valdyba grei žymėta. Visuomenė mažai veiktas tas darbas, jeigu vi vargonininko ir visi deb<
tuom straiku, si griebtumies prie jo iš šiai p’anvko, giesmini
nebuvo namie. Vagįs paėmė tur ’pridėta, visko nerokuo- vienbalsiai atsisakė pildyti toj ateityj pasistengs užsa interesuojasi rnom
įurta straikie- vienojo dabar, jeigu du bro kaip (įo ir vėl
viršininko norus. Nuo nau kyti gęrus katalikiškus laik inaža^ teužjauČia
lėžutę, kurioj, pagal vagių siu.
L____
. .V
nimas. Iš žingeidumo nuvy
kau ir aš.’ -Pirm to buvau
įsitikinęs, kad nieko gero
nebus, bet paskiaus negalė
jau atsidžiaugti. Bažnytinis
choras padainavo, keletas
vaikinu ir 2 mergaiti puikiai
sakė eiles. Potam buvo ro
domi gyvieji paveikslai su
trumpais
paaiškinimais,
daugiausiai apie girtuoklys
tę ir jos pasekmes. Reikia
paminėti, kad viską išpildė
beveik vieni sodiečiai, ne
baigę jokiu mokslu. Taigi la
bai džiaugiuos ir tariu šir
dingą ačių visiems tą pasi
linksminimą surengusiems.
Už tai tik Darbėniškiai
negirtini, kad jau perdaug
apleidę savo bažnyčią.
“Vienvbė”.
»
Panevėžys. Sausio 8 (21)
čia buvo lietuvių vakaras,
surengtas “Šv. Zitos” draugijos Vaidinta “Pabaigtuvės” ir “Piktoji gudrybė”.
Artistai-mėgėjai gerai buvo
prisiruošę, taip, kad vaidin
ta neblogai. Po vaidinimų
buvo tautiški šokiai ir žais
lai. Už vakaro surengimą
ačiū reikia pasakyti p. Gri
goniui. Žmonių buvo labai
daug.

Sukatoje tapo palaidota liūs, patariantis suteikti ly tos gatvės, New Yorke. To
dirbtuvėj/ vardu Geo. H.
BALTIMORE, MD.
liaus aiškino, jog nebuvusi
Gilbert Mfg. Co; Iš šio mies Ona Raukšteliutė-Sulgaus- gias tiesas moterims politi maldnamio nuosavybė esanKristų žydai nukrvžiavojo
Iš
čia
10
d.
vasario
tapo
telio tankiausiai pastebėti kieuė, 24 metų amžiaus. Ne koje. Legislaturos nariai la ti verta šešis suviršuin mili
kaipo maištininką. Pasakojo
išduotas
ir
išsiųstas
į
Rosikorespondencijos “Keleivy dėlioję gi palaidotas Pranas jai prielankus tam biliui ir jonus dolerių, be to dar toji
ir apie žmogaus sielą. Buk
ją,
kaipo
negeistinas
pilie

protestonų parapija turi du
je”, iš ko galima numany Ališauskas 74 m. senelis. gal jį užtvirtįs.
tai studentai mirštantį žmo
tis,
ant
laivo
“
Bradenburg
”
,
milijonu dolerių kasoje. Pe
ti, kad čia daugiausiai skai Abudu palaidota su bažny
gų paguldė į grabą užvožė,
Samueliaus
Gompers
’
o
atsi

pasikėsėjas
ant
kunigo,
gy

to “Keleivį”. Apšvietimas tinėmis apeigomis.
reitais metais jos įeigos sie
viršuj išpiovė skylę ir laukė
šaukimas.
vybės
lietuvis
Jonas
Anta

kė $415.000.00.
tarpe
lietuvių
stovi
ant
že

Giedorių
draugija
atei

Pas mus buvo tyku ramu, išlendant dūšios, bet neišlin
<
t
“Progreso Ratas” kaip ir do, tai esąs faktas, kad dū naitis. Tas jaunas vyras, 23 miausio laipsnio. Negalima nantį nedėldienį (vasario Washington, D. C.
Sanumiręs, vien “Liaudies šios nėra. Paskui pasakojo, metų amžiaus, praeitais me sakyt, kad visi butų tamsus, 26) vaidįs “Dėdė atvažia muelius Gompers, preziden Giedojo laike operacijos.
Mokykloj” p. J. O. Sirvy kad dūšia gyvena žmogaus tais, 16 lapkr. atėjo pas vie bet laikraščius skaito neper- vo” salėje B. I. A. šalę City tas Amerikos Darbo Fede Philadelphia, Pa. Šešioli
das darbuojasi kiek galėda smegenyse.
Ir daugiau tinį šv. Jono Krikštytojo pa daug; draugijos nėra nei jo Hali, ant E. Market st. Po racijos, išsiuntinėjo atsišau kos metų Edna Ford pavomas, bet žmonės nelabai pri- pliauškė panašių nesuomo- rapijos kleboną, kųn. Juozą kios. 14 d. gruodžio gerb. teatrui bus koncertas. Tai kimus visiems tos organiza jingai apsirgo aklosios žar
jaučia “Mokyklai”, nežinia nių, maišė žirnius su kopūs Lietuvniką. Paklaustas, ko kun. Jakaitis aplankė Gil- paskutinis prieš užgavėnes cijos skyriams, sudėti trum nos uždegimu ir turėjo pasi
pasilinksminimas. ui laiku $500.000 (penkis duoti operacijai Šamaritan
kodėl. Socijalistus “Šventa- tais. Taip kalbėti galima ir nori, atsakė: “pinigų”. Ku bertvillečius, ragino įsteigti gražus
nigas
manė,
kad
tai
taip
sau
Pelnas
skiriamas
įtaisymui šimtus tūkstančių dolerių). ligonbutyje. Operatcfcus gy •
draugiją, arba įsikurti kny
kupriai” baigia tarkuot ant 11 valandų. Bet kur publika
savo tarkos, o kuriuos pali gavo tiek kantrybės tą vis pavargęs žmogus, neturi ką gynėlį bet jo geri linkėjimai vargonų į naująją bažnyčią. Tie pinigai esą bitinai rei dytojas Babcock nemigdė li
valgyti, ir davė jam vieną neatrado vietos cicilizmo ir Panedėlyje-gi prieš užga kalingi kovai su organizuo gonės chloroformą, bet nau
ko veislei, tai tie tarp savęs ką taip ilgai klausyti.
piaujasi, ir nyksta kaip žy
Iš kur tas vaikinas gavo dolerį. Bet ištikro, kaip pas tamsybės apimtose žmonių vėnes Landmesser’o salėje to darbo priešais ,Los An dojo paties išrastus vaistus
do bitės.
tiek proto, tai stebėtina. Vai kui pasirodė, to žmogaus ne širdyse, lyginai, žirniai ant bus trijų lietuviškų draugi geles’e, Kalifornijoje.
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ekspropriacijoj iš draugų su
Pittsburg, Pa. Piliečių ko ir prižiūrėtojomis, ant galo
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pas
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’
ir
pareikalavo
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laikraščiais,
bet
jiems
kuriais gyveno, kišenių paė mokti. Ar jis nebus tik pra
mitetas kuriam pasidarba pradėjo gražiai giedoti. Jijė
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2.000
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drąsinda

daugiau
smuklė
ir
kaziros
mė tai, kas jam reikė, ir pra našas {Neužmiršo papliaukšt
vus suareštuota ir nubausta nejautusį jokio skaudėjimo.
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ir
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ne
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savo
(kas
tinka
geriaus
karčiasišalino.. Jo visur jieško.
urėdninkus už kyšių Operacija pasisekusi, ir li
Amerikos. miesto
kad pasirašytų. Ant to rašto trolių—tautiečių.
moj,
o
ne
viešoj
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ėmimą, dabar skundžia mo gonė greit pasveiksianti.
Iki šiol pas mus buvo ra
yra jo, Antanaičio, vardas ir
ir
apie
merginų
kelnes,
buk
Bala-ne-Smala.
kyklų direktorius už vogimą
mu, bet dabar kilo daug kal
reikalaujamoji suma, o kad
Jieško niekadėjo.
jos
dėvį
visai
netikusias.
Ar
mokykloms
paskirtų pinigų.
bų ir manymų, nes atvažia
neduos,
tai
kunigui
paskirta
Elgetos kerštas.
Taylorsville, III. Apsigin
Komitetas tvirtina, buk iš
vo į mūsų miestą žmonių mo negeriau būtų, kad p. Šešto tik 12 miliutų gyventi. Kąkas
pirma
pats
dar
pasimo

Nevv York, N. Y. Tūlas 322 viešųjų mokyklų direk klavusi minia stropiai ieško
kyti garsus oratorius K.
FOREST CITY, PA.
kytų, o paskui galės kitus žinkaip viskas butų pasibai
Šeštokas, buvęs Valparaiso
elgeta visas apiplyšęs ir ap- torių nėra nei vieno sąžinin praeivio, kuris užpuolė ir
gę, jeigu ne vargonininkas,
mokyt,
dabar
.kitus
bando
išžagino trylikos metų mer
go žmogaus, visi vogė.
Universiteto studentas. Sau
kursai atėjo į laiką ir nepra Šitam miestukyje jau pu sikudlojęs norėjo dasigauti
mokyti
to,
ko
pats
nemoka.
gaitę Grace Ne\vs, jai grįž
Alenos Gould’žiutės, žino
sio 25-tą d. parengė prakal
šytą
svečią
prašalino.
Jo
sėtinai
yra
lietuvių
apsigy

Žmogžudiškas užsipuoli tant namo iš mokyklos. Da
Ten buvęs
bas If. S. S. 19-ta kuopa,
raštas tapo atiduotas polici venusių^ tik tie musų žmo mos filantropės, palociun.
mas.
bar jaunutė Grace guli lit
(“Lietuva”)
kalbėjo minėtas oratorius
jai, kuri Antanaitį surado ir nelės neikiek prie apšvietos Bet kuomet tarnai nedavę
gonbutyje pavojingame pa
su viršum dvi valandi, pasa
kalėjiman pasodino. Tyrinė nekimba. Daugumas per gir jam išmaldos, uždarė prieš Los Angeles, Cal., 14 d. dėjime, o jos tėvas su kai
kydamas 60 iki 100 žodžių į
jant pasirodė, jog Antanai tybę ir į bažnyčią nevaikš jį duris, piktas elgeta pa vasario. Tramvajui sustojus mynais, apsiginklavę, ieško
NEWARK, N. J. i
minutę.
tis priguli prie kažinkokios čioja nedėldieniais, jau ki griebęs pusplytį sviedė jį į ant Rompact gatvės kam prasikaltėlio, kurį sudras
(Cicilikų prakalbos.)
slaptingos organizacijos, bet tiems net bertainūkų neuž bibliotekos langą. Plytgalis po, įšoko jin augštas apsi- kys į šmotukus, / jeigu tik
K. Šeštokas daug pasakė
išmušęs stiklą, užgavo ponią lervavęs vyras ir pradėjo
teisybės, bet daug ii- tokių 4. d. vasario vietinė cicili nepasakė, prie kokios. An tenka, net vežimukais alų E. Scholes, tuo laiku stovin
šaudyti į konduktorį John pasiseks jį sugauti.
tanaitis
prašėsi
kunigo,
kad
gabena,
į
stubas.
Tankiai
pa

•
kvailybių, už kurias kitoj kų kuopa parengė prakal
čią prie lango, į galfą, ir son’ą. Pestaramjam parkriPats žudydamos ir kitą nu
draugijoj būtų kalbėtoją bas. Atvažiavo kalbėtojas dovanotų. Kunigas, žinoma, rengiamos gūžinės kuriosna tik ačių “žiurkėms” 'sun
tus sužeistam nepažįstamas
šovė.
laukan išmetę. Jis, paveiks- Šeštokas, “studentas” Val dovanojo, bet valdžia nepa suėję, lyg laukiniai, staugia kiau jos nesužeidė. Elgeta,
nogžudis iššoko nuo karo
leido
ir
išdavė
prasikaltėlį
ištisus
vakarus,
net
svetim

lan, pasakė, būk tarp žmonių paraiso universiteto, dar jau
Denver, Colorado. Žingei
taučiai piktinasi. Neperse nors buvęs girias, greit pa ir pasislėpė. Matyt jį norė
• žmogžudystes pagimdė me nas vaikinas, kokios 20 me maskoliams.
di patžudystė atsiliko šita
Čia turiu pažymėti, jog niai mainų bosai atidarė va sislėpė, ir policija negali jo ta Johnsonui už ką nors at
džioklės, nes žmonės mušda tų.
Pradėdamas prakalbą
surasti.
j .
keršyti. Konduktorius su me mieste. Saliuninkas Wimi žvėris, paukščius, pradė ketino apsakyti apie praeitį, kuomet visi išreiškė užuo karinę mokyklą, o ar daug
t
žeista labai pavojingai — liain McCrary, kadaisia
jo ir tarp savęs mušties. dabartį ir ateitį, o jei kas pa jautą kun. Lietuvninkui, mu mus tautiečių ją lanko? Vos| Gelžkelio kompanija sugrą
;urtingas vyras, stovėda
inkstai peršauti.
Kiekvienas ponas esąs žmog sirodytų neaišku kam, tai sų šviesiausi socijalistai ir keli. Jei męs, broliai, lei
žino užgrobtą žemę.
mas už baro, šovė sau į gal
žudys, neteisingas. . . Tikė apsiėmė išaiškinti kuopla- d-ro Šliupo pasekėjai ėmė sim savo liUosą laiką tik
vą iš revolverio.
Kulipka
Kaliniai pabėgo.
Denver, Colo. Gelžkelio
jimas palaikąs karus, jeigu čiausiai. Toliau kalbėdamas rinkti aukas ir net iš unijos prie tokių užsiėi>ųnų. tai kompanija Union Pacific
jrasimušus per McCrary“
Chattanooga, Tenn., 18 d.
tikėjimo nebūtų ir karų ne pradėjo plūsti ant katalikų bandė išgauti pinigus gelbė nėra ko tikėties gero iš mu
Railroad sugrąžino Suvie vasario. Trylika kalinių, jų jakaušį atsidūrė jo pagelbibūtų ... Vyrai neprileidžia tikybos, bažnyčios, kunigų, ti pasikesėją ant kunigo gy sų. Argi ne laikas pradėti
ninko Komvleso galvoje ir
nytųjų Valstijų valdžiai du
moterų prie politikos ir ne krikščionybės ir t.t.Kadangi vybės. Ypač vienas karšta^ pors kiek susiprasti? Ar tik tūkstančiu akerių žemės jų skaitliuje penki nigeriai, jo smegenyse apsistojo.
duoda lygių teisių... O vy į tas prakalbas buvo užkvies Šliupo garbintojas varu rm' alkoholyje laimę randate? Ne vada valstijoje, kurią ne pabėgo iš Jasper kalėjimo. Komvleso žaizda labai pa
rai tai turi tas teises ir poli ti krikščionįs-katalikai, ku ko aukas nuo savo burdin- Eikim prie civilizacijos, nes teisotai buvo prisisavinusi Išpiovė jie skylę asloje, iš vojinga, gydytojai nedaro
tiką supranta. Darbininkai rių ir susirinko nemažai, tai gierių, o kad vienas atsisakė taip esame užsilikę užpaka Buk sugrąžinimo reikalavu kasė požeminį kelią ųet už jokios vilties jį pasveiį^dirba sunkiai, o gauna labai girdėdami tokį plūdimą, pa duoti, tai už gerklės nutvėrė lyje kitų tautų, meskime se si ponia Harriman, našlė ne kalėjimo sienos ir pabėgo siant.
mažai, o kiti sėdi ir gauna sijuto įžeistais, ėmė kelti ir ėmė mušti, bet vyručio ne nus papročius ir nevarto- seniai mirusio gelžkelių sa visi į girią pirm, negu kalė
daug. Bet nepaaiškino, ar triukšmą. Salės užvaizdą, p. menko butą: jis pats dar kai kim tos smarvės. Reikėtų ką vininko Harrimano. Valdžia jimo tarnai patėmijo jų sto Krutančių* paveikslų įtek
mė į žiūrėtojus.
sniegakasys, žemdirbys ga Adomaitis pasikvietė A. Žo lį išpėrė “burdingbosiui” ir gero pasiskaityti arba kitaip norinti dar atimti du šimtu ką. Nork policįja stropiau jų
lėtų kningas vest. rašyt, liną, Newarko lietuvių cici jo padėjėjams. Tai koks pui kaip pasilinksminti ir bus akerių žemės turinčios auk ieško, tečiaus nei vieno dar
Washington, D. C. Nekuramiau...
Angliakasys
nesugavo.
stumti pirmyn mokslus, ty- likų vadą, paprašė pranešti nis šliupizmo vaisius!
n Ruth Howell tankiai lan
są ir kitokius mineralus, apĮriųėti. Kunigai esą svetimo kalbėtojui, kad liautųs plūs Vežant Antanaitį laivan
kydama krutančių paveiks
kainuotos į penkiasdešimts
Trūkis iššoko iš relių.
Redakcijos
Prierašas.
Sta
oolicija
neleido
niekam
ąt
teriautojai ir vagįs. . . Tau ti ant tikybos, užgaulioti
lų teatrėlius, prisižiūrėjo
tistika rodo, jog sulyginti- milijonų dolerių.
sisveikinti
su
“
draugu
”
.
Wenatchee,
Wash.
Šiomis
tiečiai neužlaiką pr sakymų publiką.
indijonų gyvenimui ir pasi
Žolinas, parašęs
( ■
niai daugiausiai alaus išge ' Advokatas nustojo
dienomis
greitasis
trauki

A/ R.
>ievo... Nemyli savo arti- raštuką, įbruko kalbėtojui į
tiesų
rįžo pabandyti tos laukinės
riama Forest City’je.
nys
linijos
Great
Northern
įo... Socijalistai užlaiko rankas. Perskaitęs raštuką,
liuosybės. Taigi pasiėmusi
praktikuoti.
Railroad iššoko iš relių pen- penkis dolerius, apleido vy
10-tį prisakymą: įe vagią, kalbėtojas nusiminė, parau
Springfield, lll. Augščiau kioliką mylių atstu nuo Wevienas kito neskriaudžia; so do (turbūt iš gėdos), pasida
ATHOL, MASS.
rą ir dviejų metų kūdikį ir
sias
Valstijos teismas užgy natehee. Katastrofoje su
čijai izmas išganysiąs žmoni rė nei šioks nei toks; valan
CAMBRIDGE, MASS
nė advokatui A. F. Jelnikai žeista septyni asmens, ketu išėjo ieškoti įspūdžių. Neto
ją. Oratorius užmirio, kad dėlę pastovėjo, atsipeikėjo, II vasario “Liet. Teatr.
Ii tečiaus nuėjo, nes rado ją
trumpam laike Brooklyne galop nusijuokė, pažvelgęs į Draugija” vaidino komediją Smagi naujiena visiems iš Chięagos praktikuoti ir ri jų mirtinai. Nelaimė ga sušalusią, neišsimiegojusi i
jau du socijalistai kitų kiše Žoliną, ir vėl pradėjo kalbė vardu: “Daktaro kabinete”. katalikams: Vasario 22 die išbraukė jį iš advokatų skai lėjo būti daug didesnė, jei ir alkaną netoliese Philanes iškraustė. Kiti socijalis ti; bet tikybos žeisti nesilio Komedijos ' siekis parodyti ną prasidės pamaldos vieti tliaus. Jelinka apskųstas už gu trūkis butų nusiritęs nuo delphijos. Sugrįžusi namo
tai garsus mokintojai, viens vė. Salės užvaizdą pritru ponų lepavimą ir saumyly- nėje lietuvių statomojoj baž prigavimą tūlos moteriškės, 50 pėdų augšto pylimo į upę moteriškė susiprato pada
New Yorke, kitas Brooklv- kęs kantrybės, užlipo ant bę, o kaimiečių tamsumą, nyčioj. Taigi, štai vienais V. nuo kurios jis paėmęs tris Columbia. Tuomet ir išliku rius kvailybę ir pasižadėjo
ne svetimtaučiai, į lietuvių scenos, nutvėrė kalbėtoją už taip kad, paklausus apie li Dievo garbinimui pašvęs dolerius už pervedimą ko sieji nuo sužeidimų butų niekad daugiau nelankv ti
kailį inlindę piaujasi tarp apykaklio ir velka žemyn, o gą, kalba eina apie kiaulę ir tais namais daugiau!... kios ten bylos, tečiaus, kaip prigėrę.
kiųematografų.
važiavimą ją parduoti — Viena vieta daugiau, kame paskui pasirodė, nieko mo
savęs susirinkimuose, ir sa publika ploja rankomis.
teriškės reikale neveikęs ir Rado upėje lavoną be gal
kad ir suprasti sunku. Vai
Nelaimė ant gelžkelio.
vo organe. “Kovos” redak Garbė
Nevvarkiečiams, dinta neblogiausiai, o ge per ilgus-ilgus metus sping pinigų sugrąžinti nenorėjęs.
vos.
sės žiburėlis, toji žmonių
cijoj invyko vaidai, Tąigi iš kad nesiduoda visokiems
Chattanooga, Tenn. Neto
riau
ir
negalima
buvo
vai

puola, kad prisakym is tuos praeiviams burnoti save!
auka, meile degančiai, tą Kad taip visi nedalaikanti Cincinnati, Ohio. Veltui liese stacijos McDonald su
dinti ant tokios netikusios vietą pašventusiai apsigy pasižadėjimų advokatai bu stengiamasi pažinti mote
laužo taip tautiečiai, kaip ir
sikūlė traukinys linijos Šou
platformės. Galima tikėties, venimu Dieviškos Aukos. . tų baudžiami.
J. V t s.
riškės lavoną, kurį fado be thevn Railvvay.
socijalistai, nes dora nepri
Nelaimės
jog teatrininkai toliau galės Puikios bus apeigos tąją
galvos
upėje.
Lavonas
gulė
guli nuo partijų ir ne parti
Morganas pirko brangų pa
pasekmės apverktinos, nes
ir geresnį veikalą parodyti. dieną. Į tą dvasiškąją iškil
r
jęs
vandenyje
bent
šešias
jų ji savastis.
veikslą.
dešimts asmenų ant vietos
Bet ar daug lietuvių atlan mę atvažiuos ir aplinkinei
savaites.
Stokuoja
jam
ir
užmušta, o keliolika sun
Katalikų draugijų susiva
Laikraščių jokių daugiau
kė tą vakarą? Iš 700—800 as lietuviai kunigai, ale apie New York, N. Y. Laivu rankų ir kojų, bėt tuos na
kiau ar lengviau sužeista.
liepė neskaitvt tik 4 Dilgė žiavimui męs labai pritaria
menų vos 80! Kiti velijo tai “Draugas” praneš se “Mauretania” atvežta Ne\v rius ledai nutraukė, kuoles”, “Kovą” ir “Keleivį”, me.
Yorkan paveikslas, Velas- met-gi galva buvus nupiau Relės trūkimas, kuomet tru
grūsties prie baro smuklėse. kančiame numeryje.
nes kiti visai netikę, tautiš Meldžiame gerbiamų su O, kadą nusibos lietuviams
quez’o nupieštas 1644 me ta. Cincinnatyje nestokuoja kis bėgo pilnu greitumu, bu
. Reporteris.
kai. .. Biblijos liepė neskai manytojų pasiskubint ap
tuose, perstatantis Ispani jokios moteriškės, ir pųlici- vo katestrofos priežasčia.
girtybė!
tyti, mest ją į kampą. Aiški skelbti susivažiavimo pro
jos karalių Filypą IV. Už ja negali susekti, iškur lavo
Mackas.
Marė Žemaičiutė su savo
no, kad Dievo nėra. Toliaus gramą. Męs darbuosimės
tą paveikslą Pierpont J. nas atsirado. Duota žinia ki
vyrų Miku Stašausku pa
išvadino kvailiais tuo i, ku tame, kiek galint.
WILKES-BARRE, PA. Morgan užmokėjo milžiniš
tų
miestų
policijai.
Rasi
tas
ieško savo pusbrolio Petro
Šv. Jurgio draugija, Ne GILBERTVTLLE, MASS.
rie sako, kad Dievo nėra.
ką sumą — keturis šimtus ką pagelbės.
Pereitą
savaitę
kasyklose
Stasevičiaus, paeinančio iš
Dievas esąs, tik be barzdos. wark, N. J.
tūkstančių dolerių. Rasta jį
dirbo
keturias
dienas.
Žmo

Šitame
nedideliame
mies

Vilniaus gub., Trakų apsk.,
Krėtė ir daugiau panašių
palociuje Austrijos kuni
Turtinga
parafija.
Draugijos vardu:
telyj nemažai yra lietuvių. nės šneka, kad nuo šiol dirb gaikščio Bourbon-Parma
Valkininkų parap., Verganesąmonių, kas gal, jo
New York, N. Y. Viena kaimio kaimo. Prašau atsi
(“Draugo” No. 9, kores šią tiktai po keturias die
mone, yra humoristiškj
visai netikėtai.
J.
Vaitekūnas,
turtingiausių parapijų visa šaukti šiuo adresu:
pondentas “Rris” padarė nius, nes esą daug anglių
tikrino, kad Kristus v
Sufražistės
laimėjo.
klaidą:'vietoj 200 turi būti prikastų. Galima tatai spė
me pasaulyje yra parapija
Mike Štašauskas,
gimęs, jo nebuvę, tik buvęs
Stanislovas Vanagas.
ti,
kad
šią
vasarą
visai
pras

Dės
Moines,
Iowa.
Valsti

Grace
Episcopal
Church
apie 290 vien suaaugusių).
tai žydas Jesus, kuris
Lincoln st., below 9th
tai
dirba.
jos
legislaturon
įneštas
biant
kampo
Broadway
ir
10Dirba
jie
Jilnonių
audimų
T<
Hasleton. Pa.

iiaflis vargonininkas ir vaikš
tinėja po namus, prašyda
mas, kad neitų giedot. ___
Žmogus.

Ar-gi negalima butų atras liejimo įvairių moterystės KUN. F. VALAIČIO BY i;ą prieš kunigą ir jam nu
Gabrio sumanymų nebuvo ir “turbut”) p. Jurg. pusėn.
siųsti, idant jis iš sakyklos
nėra klaidinga. Todėl, rodo Prie progos atsiprašome jog ti trečio kelio? Ar-gi laikraš onnų: monogamijos, polyLA SU GVAZDINSnedrįstų daugiau užsiminti
zeeeriška tis, kursai nebarstytų “lais gamijos, endogamijos, egzosi, “Draugo” redaktorius tu pasinaudojame
KU.
'
įpie tautiškas draugijas ir
(THE FR1END)
vėjo teisę išreikšti nuomonę, Gaida p. Jurg. pašiepimui vos minties” purvų, arba ne gamijos ir t.t., ir bando susąjungas
ir kad joms vystyKatalikiškas Laikraštis
kad ne visuomenės labas, (manėme, kad “Lietuva” terštų garbaus “kataliko” asti, kokias pasekmes iš
;ies nekenktų, nes busiąs pa
bet asmeniškumai privertė yra geriausiai korektuoja- vardo, v arba nevyliotų dar duoda tokios formos. Pas- “Dziennik
Pašvęstas Amerikos Lietuvių
Chicągoski” "rauktas atsakomybėn ar.su
p. J urg. stoti prieš p. Gabrį. mas laikraštis), bet vis dėl- bininkų “vilties”, arba mes" cub jau eina tardymas pa No. 221, rugsėjo 21 d. 1908
Katalikų Reikalams.
Gal eneyklopedijos reika ;o pasiliekame prie savo tų - šalin smarvę uostantį vienių šeimynų. Ir įdomu: m., patalpino straipsnį apie "eismų pagalba ar privatiš— Organas S. L. R. K. A. —
S
sios nuomonės apie biurą “keleivį” — ar toks laikraš Gausimas sukasi apie mote- Gvazdinską ir kun. F. Valai cai, taipogi nebarti už piIšeina iš \Vilkes-Barre, Pa., kas lai čia santykius gadina —
Dėl n\usų — to tis negalėtų užsilaikyti1? Ar ystės suvaržymą! Vadina tį. Tą straipsnį išvertė lietu jokvstę ir nemorališkumą,
mąstėme sau, — o gal ir...
ketvirtadienis.
“dievai juos žino”: T. M. D. oiuro užveizdėtoju gali būti gi tokio laikraščio visuoirie- si, norima padaryti taip, kad viškai ir patalpino savo skil tadaugi lietuviai esą pakak
“Atmosfe vyras ne visados galėtų ves- tvse “Katalikas”. Aprašy inai apšviesti ir jie žino ką
A. L. R. K. K. Sąjunga - Leidėjai. organu juk yra “Lietuva”, x Gabrys, p. Jurgelionis ar nė netrokšta?
darą. Kunigas tuotaipu ga
o Kudirkos raštai išleisti ne ritas kas. Nuo prancūzų ir ros” nusibodo Tamstai, p. ;i tokią • moterį, kokios jis mas skamba šitaip:
vęs tą protestą, apskelbė jį
Kun. A. Kaupas — Redaktorius. Cliicagoje, bet Tilžėje, vadi itokiomis kalbomis išeinan Jurgelioni, gal nusibodo ir nori, bet turėtų vesti tik to
Rugsėjo 16 dieną 9 ir pusę jarapijonams ir pasakė, kas
U. Auguliutė — Užveisdėtoja. nasi ne organo spaustuvėje, čių laikraščių gali imti ho ne vienam kitam. Dėlko-gi ną, kokią jam butų leista.
bet pas kitatautį... Žmogus, norarus kun. Dambrauskas, nepasiieškotf sveikesnės, ir Ir Čia taį išeina aikštėn vi valandą ryte krasoje areš jį net rašė, o paskui pridūrė,
Visas korespondencijas ir kito juk visajp gali galvoti, tik d-ras Šliupas, ar kas kitas — šau pačiam ir žmonėms, ku sas svarbumas katalikų baž tuotas lietuvis siuvėjas Juo cad didi gėda prigulėti prie
kius raštus reikia siųsti pas
ros priežasties nežinodamas. niums tai nerupi. Bet kiek rių labui dirbi, tinkames nyčios mokslo apie mote zas Gvazdinskas, įveliantis ;okios sąjungos, kur nemora
Rev. A. Kaupas,
Musų nuomonė buvo to vienam patrijotui gali rupė- nės? Nekviečiame pas save, rystę. Juk tas mokslas skel Spring Valley, III., ir užsii iškuniai tur sau pirmą vie64 Church St.,
kia, kad jeigu p. Jurgelionis ;i, kad butų įsteigtas koks nors mųsų atmosfera yra bia, jog moterystė yra šven mantis socijalistiškai-anar- ;ą. Už tokį darbą, Gvaidinsz
Pittston, Pa.
butų žiūrėjęs į p. Gabrio su norints budas> supažindinti tyresnė, sveikesnė, nenori tas ryšis, kurio negalima ehistiška agitacija. Jį areš <as ėmė dėstinėti pienus,
manymą bešališkai, tai butų jlatų pasaulį su lietuvių tau me, kad Tave vadintų kleri pertraukti. Savu noru, jog tavo Chicagos krasos inspek grūmoti, kad kun. Valaitį
Visus pinigus, ar tai prenume
torius ir iš Beoria, III. “de kokiu nors budu nužudyti.
ratos, ar tai už “džabsus” ar už išvengęs nereikalingų pasi ;a, jos stoviu, reikalais ir t.t. kalu ar kitokiu vardu, kur vyras ir moteriškė, sykį įsto puty” ir nugabeno į Peorią
Rugsėjo 19 dieną 1907 me
apgarsinimus ir t.t. reikia siųsti tyčiojimų ir pravardžiavi Biuras nėra nenaudingas!^ sai savo prasme lyginasi ję moterystėn, privalo žiū
kalėjiman, kur Spalyj atsi tais nutarta kunigą akmeni
tokiu antrašu :
lnos, nebūtų jam nei reikėję
Išreiškiame užuojautą p. “šliuptarniui”, ar kitaip rėti ne savo, bet visuomenės bus byla. Areštavimo prie
mis užmušti, taigi.tie pikta
“DRAUGAS”
laukti pašaukimo teismo, o Jurg., kad “Katalikas” pa kaip tą pačią mintį išreiš geravės<jog — čia tai svar
314 E. Market'st.,
žastimi
yra
įvairi
grūmojan

dariai nuo subatosx ant negavus pagrąsinimą teismu, vadino jį be reikalo nepas- kus. Žinokis sau su savo są biausia — jog tokia . mote
ti
laiškai,
kad
nužudyti
vie
dėldienio naktį, 2 vai., ap
WILKES-BARRE, PA.
nebūtų reikėję rašyti “atsa ;oviu. Kiekvienas, kurs klai žine. Geidžiame, kad dirbtu- rystė, kuri yra nepageidau
tinės
lietuvių
parapijos
kle

spito kleboniją ir ėmė per
jama visuomenės labui, pri
kymo”, kursai duoda iš ša džioja tamsybėje, bet ieško- meipe partijai. Sakai:
Ar bus tai spauzdinimas konsti
boną kun. Vąlaitį, taip-gi langą akmenimis laidyti.
tucijos, ar plakatų, ar tikietų ar lies žiūrinčiam progą nus šviesos,
negaliu priklausy valo būti užginta, arba — jai laiškai negražaus turinio,
yra nepastovus.
Bet kunigo tuotaipu neuž
kitokie į tat panašus reikalai, rei pręsti, kad tiesa nėra p. Tamsybėse pastoviu gali bu
įvykus — apskelbta neįvy
ti
jokiai
partijai:
nei
so

taippat netikros jo kores mušė. Nepasisekus kunigą
kia visados kreipties tuo pačiu
Jurg. pusėje.
cijalistams, nei laisva kusią! Kas žino-anas per pondencijos, tilpusios “Vie užmušti, Gvazdinskas ėmė
ri tik tas, kbrs neatsitrauantrašu:
Apie p. Jui’g. vienašališku ria nuo stulpo, kurį "surado
maniams, nei katali- traukiančias kliūtis — impe- nybėje L.” ir “Darb. Vil siuntinėti kunigui koįųau“DRAUGAS”
mą, paremtą, kaip anuomet išnežiuių arba prie kurio taVkanis, nei kokiems ki dimenta dirimentia — tas ty j” ir krasa persiųstos iš riausio turinio laiškus ir iš
314 E. Market St.,
supras, apie ką čia eina kai
manėme, asmeniškumais/ tu
nustumtas aplinkybių.
tiems”. ..
WILKES-BARRE, PA.
ba, ir apibrangįs tų kliūčių laikraščių iškaipos su paties lietuviškų laikraščių iškar
rėjome teisę spręsti ir iš pa Daugelis klaidžiojo ir klai
Gerai, tai “atsimesk” nuo eugenišką svarbą. Taip ta G vazdinsko nemorališkais pas, kuriose buvo rašoma
Redakcija pasilieka sau teisę ties atsakymo p. Gabriui džioja lįgšiol “nepastoviai”
visų, kurių “sofizmai” ar tai katalikų bažnyčią vertė-į nutėmijimais. Prie kunigo apie kun. Valaitį. Gruodžio
taisyti,/trumpinti arba atmesti vi “Liet.”*4-nie num., rašyto,
;amsvbėse,
nes
nenori
žiūrėsus prisiunčiamus raštus.
priekabių priežastis Gvaz 29 dieną tais pačiais metais
kaip mums rodėsi, nenorma- ri į šviesybę, kuri yra. ap “politikavimas” Tau nepa tų pavadinti eugenikos mo
dinskas savo korespondeuci naktį tris sykius šauta per
tinka, buk augščiau “parti
* Laikas ir vieta raštų talpinimo liniame stotyje su neįtikė
reikšta “visoms giminėms”. jų”! Darbuokies visuome tina, ne p. Galtoną jos tėvu. jose paduoda aštrų, lietuvių angą į kunigo miegstubę,
pridera nuo redakcijos.
Gal bažnyčia šitame klausi
tinais pas seną literatą žo Išdrįstame linkėti p. Jurg.
Atmestieji rankraščiai nėra grą
nei
—
ne
tokiai,
kokia
nori,
me ėjo apyčiupomis, gal pri barimą už nemorališkumus bet ir šituo kartu nenusisek
džių prasmės iškraipymais kad ir jis pamatytų tą švie
žinami redakcijos lėšomis.
kad ji butų, bet tokiai, kokia vertė ją padaryti suvaržy ir tikėjime atšalimą, taipgi ta. Ir vėl biaurųs laiškai ku
(p.
Jurgelioni,
“
alibi
”
teis

sybę,
kad
su
juo
pasidarytų
Rašyti reikia tik ant vieno pus
jinai yra — visuomenėje vi mus moterystėje viduram kaltina kunigą už banko nu nigui pasipylė. Kun. Valai
lapio, paliekant plačius tarpus muose tik vieną prasmę te taip, kaip pasidarė su šv.
sados atrasi pritarimą ir... žių persikėlimai tautų iš vie puolimą, kur daug žuvo lie tis pabūgęs, apie tai davė ži
tarp eilučių. Popiero§ nėra ko gai- turi — ir toji prasmė nega
Paulium,
šv.
Augustinu,
su
tuvių pinigų ir buk kunigas nią vietinei valdžiai, bet ji
lėties, nes korespondentams ir
nereiks taip griaužties...
Huysmans’u, nei tarnauti svetimiems die nos šalies į kitą — bet vis priklausęs prie banko val mažai ką jam gelbėjo. Per
bendradarbiams rašant ant abie li tapti “platesnė”, iš kon- Bourget’u,
dėlto suvaržymai buvo daro
jų pusių, da-gi smulkiomis raidė kreti&kos virsti abstraktiška Strindberg’iu,
Manning’u, vams.
dybos, tai vėl buk kunigas tat su advokato patarimu nu.
mis, redakcijai labai dažnai pri nei virsti “atžagariai”. Kasmi atsižiūrint į visuomenės
Brovaison
’
u
ir
tūkstančiąis
sieina perrašinėti atsiųstus raštus.
n’ėsąs geras lietuviškas pa kako į Chicagos krasos in
link gi žodyno, tai “Drau kitų tiesos ir šviesos ieškoto Ne pro šalį bus taip-pat gerovę, o ne į pelną, kokį dva trijotas, skaitąs lenkiškas, spektorių ir tą visą dalyką
Norint, kad raštas tilptų arti
paminėjus, jog “Draugas” siškija turėdavo iš dispensų,
miausiame numeryje, rankraštis ge” buvo paminėta “Mr. jų. Žengti pirmyn šviesoje
angliškas ir lotyniškas knv jam pavedė. Inspektorius
reikia pristatyti spaustuvėn ne vė Dooley žodynas”. P. Jurg., vis smagiau, nekaip daužyti nėra koks tai klerikališkas kaip tai ligšiol, deja! yra gas, tokius pat jau ir laik
pasiuntė detektyvus, kurie
laikraštis, jog veidmainiavi skelbiama užsilikusių amžių^
liau, kaip 9 valandą išryto antra kaipo neseniai atvykusiam
sau
kojas
ir
kęsti
sielvartas,
raščius^ dėlei ko esąs socija- ištyrė, kad tuos biaurus laiš
dienyje (utarninke).
Amerikon, reikia dovanoti, beklaidžiojant apyčiupomis mu neatsižymi, jog melagys užpakalyje pirmeivių raš listų partijos persekiojamas kus rašė Juozas Gvazdinsčių nemyli, jog sensacijų ne tuose.
kad nežino apie humoristą tamsybėse...
skelbia. “Draugo” tikslas Dėlto, tatai smagu pažy Juozas Gvazdinskas, pa das, tatai jį tuojaus arešta
P. F. Dunne’ą, kursai Mr.
Kiekvięnas laikraštinin yra tarnauti Amerikos lietu mėti, jog Charles’o Dar einantis iš Šumsku, Suval vo. Norėta jis paliuosuoti su
REDAKCIJOS PASTABOS. Dooley’o lupomis fįlosofuokaucija, bet policija kauci
ja labai sąmojingai apie bė7 kas, t. y. toks žmogus, kur vių katalikų visuomenei, o vino pusbrolis (Francis Gal kų gubernijos, į Spring Va- jos nepriėmė ir Gvazdinskas
gamus atsitikimus. Štai a- sai netik rašo į laikraščius, jeigu kas klaustų apie “--iz- ton buvo Darvvin’o pusbro lley atvyko prieš penkerius dabar kalėjime būdamas
bet ir jaučia atsakomybę už mą”, tai prisipažintumime, liu) pripažino pats to nesi metus iš Philadelphia ir su
P. KI. Jurgelionis nepri nais metais, kuomet kilo
laukia teismo.
sipažįsta, kad turi kokius ginčas už tat, kas pergalėjo savo raštus, iš visos širdies jog “Draugas” yra linkęs jausdamas katalikų bažny keliais savo pažįstamais už
pritars p. Jurg., jog Ameri daugiau prie solidaristų, ne čiai išmintingumą moterys dėjo siuvėjų šapą. Turėjo Po trijų dienų tapo paleis
norints asmeniškumus su p. ispanus ties Santiago: admi
labai gerą pasisekimą ir su tas po kaucija”.
J. Gabriu, o jeigu yra prie rolas Schley ar admirolas kos lietuviškos laikraštijos kaip prie kitokių “istų”. tės klausime.
Tegul tat būna lengva savo mandagumu įgijo lietu Tas pats “Dziennik Chišingas lietuvių biurui Pary Sampson — Sampsono ko atmosfera vra nesveika. KaAnglijos žemė eugenikos vių pasitikėjimą. Susitik cagoski” No. 28, 3 vasario
žiuje, tai tik dėlto/ kad, jo vos metu būti Guantanamo- dangi p. Jur. nepasako, kas
damas kur lietuvį anglekas:. 1911 m., paduoda sekančią
.nuomone, p. Gabrio suma je ir Amerikos laivyną tub- tą atmosferą sugadino, to Sausio 18 d. Ldndone pa sumanytuj ui!
jau ištolo nusiimdavo kepu naujieną:
nymas esąs nenaudingas. Su met turėjo savo priežiūroje dėl drįstame jam. priminti, simirė Francis Galton, pra“Penedėlyje, PrinŠitan numerin įdedame ko rę, apipildamas linkėjimais
taj a nuomone sutinkanti p. Schley — štai kilus tiems jog pagadino ją tie “veikė simanytojas naujo mokslo,
jai
”
,
ką
įvedė
musų
literatucenton’o, III., teisėjas
kurį pirmučiausiai pavadino respondenciją iš Brooklyno, ir velydamas kogeriausio nu
Pleirytė—Puidienė
“Vil ginčams, “Mr. Dooley” savo
ron
visokius
“
ilgaskver

nagrinėjo bylą, kuru
stirpikultura, bet paskui paimdami ją iš “Lietuvos” sisekimo su patrijotizmu.
niaus Žiniose” ir p. V. Kuz pašnekoje su p. Hennessy
nius
1
’
’
,
“
praskustgalvius
’
’
Jam
taip
švelniai
ir
apsuk

' buvo užvedęs prieš
praminė eugenika. Yra tai (No. 6). Nors koresponden
ma “Tėvynėje”, o iš dalies išpasakoja kuojuokingiau“
Romos
molochus
”
ir
kito

riai
apsieinant;
visi
lietuviai
Valaitį, kleboną lietu
mokslas apie pagerinimą cija parašyta taip, lyg butų
‘ ‘ Katalikas ” ix “ Keleivis ’ ’. sioje formoje, kaip Schley,
vių parapijos Spring
Kad “Liet. Žinios” patal bebėgdamas šalin nuo priešų kius, taip gražiai skamban žmonių veislės. ’ Galton su-x skirta greičiau “Dagiui”, jį laikė per didžiai apšviestą
Valley,; III.,
Juozas
pino p. Puidienės straipsnį, prieš Savo norą” suskaldė čius prasivardžiavįmus, kad darė draugiją, kurios siekiu nekaip rimtam laikraščiui, žmogų ir. ką tik jis per lietu
valdžia, jei tik butų žinoju yra susekti budus, kaip pa tečiau išdrįstame pasinau vių susirinkimus pasakvda
Gvazdinskas, taip-pat
tai suprantamas daiktas, ispanų laivyną. Pabaigoje
si, kas tokiuose “šviesos” gaminus žmones sveikes- doti proga parodymui, jog vo, jo žodžius kožnas ilgai
Spring Valley, III. ir ga
nes Lietuvos pirmeiviai dė Hennessy sako: “Jeigu taip,
šaltiniuose
yra,
butų
jau
se

nius, gražesnius, doresnius, ne tik “Draugas”, bet ir ki laikydavo atmrntyj kaipo , dų gale išbraukė iš by
lei nežinomų mums priežas tai Schley’ui nepasilieka nie
niai
“
veikėjus
”
pamokinu

lų regestro. Pirm pus7
gabesnius. Vadinasi, reikia ti — tie pirmeiviški! — laik šventenybę arba kokius ne
čių nekaip sugyvena su p. kas kit, kaip parodyti savo
si,
jei'ne
protingumo,
tai
paprastus
atsitikimus.
Gu

antru metų buvo suim
pirm visko padaryti taip, raščiai nujaučia, kokią mo
Gabriu. “Tėvynės”, “Kata alibi”, o Dooley atsako:
bent
mandagumo.
drus
siuvėjaš
pažinęs
lietu
tas ir patrauktas teis
kad ant svieto negimtų ligo rališką nuoskaudą neša mu
liko” ir “Keleivio” nuomo- “Nieko negelbės, nes jau
vių
silpnumą
ir
tamsumą,
o
man į Peoriją už raši
Atėjusiam iš«varesnės at ti, nedori, silpnapročiai vai sų visuomenei tokie nemo
nės viešuose reikaluose ne Sampson turi alibi”,.
turėdamas užsitikėjimą grie
nėjimą ir siuntinėjimą
daug tegali turėti svarbos: Taigi, rašydami, kad p. mosferos, žinoma, nesmagu kai; antra, pasirūpinti, kad kyti arogantai, kokiais yra
besi lietuvius savotiškai ap
krasa laiškų, grąsinantenai atsižiūrima ne į suma Jurg. “alibi” negut iš Mr. atsirasti (ir tai priverstinai) gimtų Vien sveiki, gabus, ge kaikurie pasivadinusieji sa
šviesti, vesti anarchijos ke
eiij mirtimi kun. Valai
nymą, bet į sumanytoją, o p. Dooley’o žodyno buvo paim tarp melagių, savymeilių, ro pobūdžio kūdikiai. Tai eu ve Valparaiso universiteto
liu. Vakarais pas save su
čiui. “Dz. Chic.” apra
Gabrys ir-gi nelabai sutinka tas, norėjime pasakyti, jog veidmainių, ištvirkėlių ir ki genikos tikslas. Eugenika “studentais”. Tokie “stu
kviesdavo daugybę lietuvių
šė tadą visą judėjimą
su soęijalistais ir laisvama p. Jurg. “alibi” negut tik tokios rųšies “šviesuolių”, neliepia žudyti nesveikų dentai” tai tik tinginiai, neir
jiems
sakydavo
pamoks

Spring Valley’je ir pri
niais. Tečiau p. Jurgelionio humoristiškai tegalima bu kuriais knibždėte knibžda vaikų, kaip tai buvo daro norintieji dirbti nei smege
lus
apie
kunigus,
apie
Baž

minė pasikėsinimus ant
nuomonė yra svarbesnė kad tų surasti. Už šitą paaiškini “pirmeivių” eilės. Todėl ma senovės Spartoje (savu nimis nei rankomis; tai rėknyčią,
apie
Dievą
ir
t.
p
kun. Valaičio gyvybės.
ir dėl to vieno, kad išreikšta mą nereikalaujame nuo p Amerikos “pirmeiviškoji” keliu taip būdavo apsieina sniaį, kurie drabsto purvais
Taippat
parapijonams
davi
Pradėjus bruzdėti para
laikraštyje, kursai turi pre- Jurg. jokių “ačių”)...— atmosfera nepatinką nie ma tik su vergais ir balk augščiau už save stovinčius
nėjo
daug
visokių
projektų
pijoje,
kun. Vai. gavo
tensijas būti — taip ta- su neįtikėtinais žddžių iš kam, kurs trokšta šviesos, džiauninkais), bet ir nepata asmenis, kol kas neparodo
kaip valdyti parapija. Sudaugel laiškų be parašo,
| riant — “dekanu” Ameri kraipymais, su išdavimais tiesos ir doros. Nepatiko ji ria sekti Platono mokslą jiems... durių, tai tranai,
kviezdavo iš kitur tokius pat
kuriuose jam buvo grąkos lietuvių laikraštijos. Be tikrosios pavardės ir kito nai pradžioje Mačiui-Kekš- kad žmones reiktų veisti kurie čiulpia iš sveikos lie
kaipo jis kalbėtojus i? vieti
sinta nužudyti, o klebo
to, p. Jurgelionio straips kiais dalykais, kurie iš šalies tui (jei paminėsime vardu ypatingose veisyklose, kaip tuvių tautos gyvybės syvus;
niams
lietuviams
muilino
niją dynamitu suardy
niuose visados matyti, kad žiūrinčiam išrodo lyg butų tik vieną mirusį laikrašti dabar veisiama, pav., rasi tai visuomenės priešai, tam
akis.
ti Tuos laiškus teismo
*
| jam rupi teisybė, ne partijų padaryti užsidegime, su as ninką), nepatiko nei kitiems niai arkliai. Ne, eugenika sybės platintojai, netvarkos
Kun. Valaitis, matydamas
atstovas įteikė krasos
arba “savųjų” reikalai. To meniškojo įžeidimo atjauti doresniemsiems — fbet vat trokšta padaryti taip, kac ir neapykantos sėjėjai.
kas
veikiasi
tarp
lietuvių
inspektoriui, kursai ir
nejiege- Geriausias ginklas prieš
dėl “Draugui” bus įdomu mu, — dėlto tai ir pasakė kast “aplinkybės” 'suvarė kriminalistams,
barė
savo
parapijonis,
kac
užvedė bylą prieš Gvaz
žinoti, dėlko “Lietuvos”,ant me, kad “kaltybė turbut juos į nesveiką atmosferą, liams, silpnapročiams ir ki juos — tai pajuoka.
neklausytų
panašių
agitato
dinską, susekus, jog
rasis redaktorius atsiliepė randasi p. Jurg. pusėje da-gi pristatė prie tokio ne tokiems negeistiniems vi
rių, išrodydamas anų did
laiškai rašyti Gvazdins
pašiepiančiai apie lietuvių Atsiminė mums tuomet se švaraus darbo, kaip... ga suomenei asmenims butų už
Vargonininkas
suklydimą, atsimetimą nuo
ko ranka. Klausinėja
biurą Paryžiuje, ypač kad nas priežodis: “Tu pyksti dinti dar z daugiau ir be to ginta gimdyti vaikus, o suei
mas krasos inspekto
Lietuvoje sumanymas tapo Jupiteri, taigi neturi tie užtektinai pagadintą orą! ti poromis butų leista tik to mokantis liettfviškai, len tikėjimo. Tasai kunigo paba
re aus, Gvazdinskas priČia tai reikia atsižiūrėti į kiems, kurie gali išduoti pa kiškai ir angliškai ir gerai rimas ir persergėjimas ne
[net pinigiškai paremtas sos!... ”
chorą vesti reikalingas • į patiko Juozui Gvazdinskui
s pažino rašęs kai kuaukautojų biuro įstei- Mums rodosi, ir šito pa Kurėjų-Kurėjo pragaištin geidajamųs visuomenei vąj
Freelaįid’ą, Pa. Atsišaukti: pertat viename socijalistų
rjuos laiškus, bet prie
iniui yra kun. A. Srba, če- aiškinimo užteks išteisini gus visuomenei “nuopel ku«. Žodžiu, eugenika vra
.
J.
Kasakaitis,
susirinkime (Ukėsų kliube)
iminalinių laišl
i!), kas gali parodyti, jog mui, dėlko “Draugas” su nus”. P. Jvrg. be abejo su mokslas Apie moterystę. Tas
mokslas
pradeda
nuo
tyri-1
eelandAPa.
jisai.įnešė paraš
augo” nuomonė apie p vertė kaltybę (su pasarga pras, apie ką Ha kalbama.

DRAUGAS

DKAVOAB

o

Gvazdinsko bylų ir lie 336 AVbarton st. Ant minėto
rastas ir vienų
pė jam užsimokėti teis susirinkimo nori visos drau
laišku buvo pauamo išlaidas. ‘Dz. Chic.’ gijos susiorganizuoti ir nu
Krasos inspektogynė ir-gi N. Piotrows- tarti, kokiu budu emigran
suėmė Gvųzdinski.
tams pagelbėti, kad ištrauk SUVIENYTOSIOS VAL
bet kad pasirodė, Tiek žinių plimta iš ti iš po įtekmės žydų, ar už
STIJOS.
teismo įstatymais ‘Dzien. Chicagoski’o”. Įdo dėti atskirus lietuviams
prieš jį nebuvo užten mu, kad “Katalikas”, pa prieglaudos namus, ar bent Neseniai, bedebatuojant
kančiu prirodymų, teis matęs tų žinią lenką dien išrinkti atsakantį lietuvį, kongrese apie naujų sutartį
imo prokuroras .paliuo- raštyje, . perspauzdino jų kurs turėtų tiesy biiti ant su Kanada, astovai' Chainp
savo Gvazdinsku nuo ietuviškame vertime, nu kožno įeinančio laivo su pa- Clark ir Bennett išsitarė;
atsakomvbės.
Kad tirpdamas pabaigų. Gvaz sažieriais ir duąti šiokį tokį kad geriau butų prikergti
Gvazdinskas tapo pay dinskas tuojau atvyko su patarimų savo broliams. Ši Kanadą prie Suv. Valstijų.
liuosuotas, tuojau už Vienbiskiu į Chicago ir pa- tas svarbus užmanymas a- Tie žodžiai sukėlė didelį
vedė bylų prieš kun. eikalavo nuo “Kataliko” peina netiktai Philadelphi- trūkimų, kaip Kanadoje,
Valaitį už 10,000 dol. 0,000
dol.
atlyginimo. jos lietuviu^ ale čielų lietu taip ir Anglijoje. Vienas
nuostolių ir išlaidų by ‘Kat.” išsigando ir pasiun viškų visuomenę Amerikoj, Londono dienraštis parašė,
lai už tai, kad lyg kuni tė kun. Valaičiui 1‘special užtai šitų atsišaukimų mel kad Clark ir Bennett pasa
gas buvo kaltas už jo deliverv
•* ” laiška,. kuriame džiu pagarsinti visuose lieJt- kė viešai tik tų, kų šneka
suėmįmų^ Ir toji tai nieldė kunigo, kad susitai tuviškuose
laikraščiuose jau seniai tūkstančiai ame
įežastis buvo, kad šių kytų su Gvazdinsku.
Bet Amerikoj, nežiūrint savo rikiečių naminiuose* pasikal
tę Gvazdinsko by- unigas atkirto, kad jis ne partijos nuomonių. J. J. K. bėjimuose. Kilusius tarp
su "'kunigu tapo iš atsako už tai, kas yra rašo
tautinius nesmagumus nu
raukta iš Prineen-• ma “Katalike”. Tuomet
sisekė šiaip taip nuslopinti
ton’o, III. teismo
knygų, Katalikas” susitaikė su
prezidentui Taft’ui, bet vis
*
Sus.
Liet.
R.-K.
A.
o Gvazdinsku^ tapo pa Gvazdinsku, užmokėdamas
dėlto reikia bijoties, kad Ka
liepta, užmokėti teisino jam 313 , dol. ir atšaukda
nados parliamentas neat
Reikalai.
išlaidas. Advokatas N. mas korespondencijų No. 26,
mestų sutarties (reciprocity
Piotrovvski, lenkks iš 1909 m. Atšaukimas skamba
treaty), o toji sutartis labai
Chicago, reprezentavo šitaip:
Suv. Valstijoms pageidau
S.
L.
R.
K.
A.
KUOPŲ
teisine kun. Valaitį,
jama,
nes dikčiai papigintų
“Pereitais
metais
kaip jo apgynėjas.
valgomuosius daiktus.
ATIDAI. '
“Kataliko” 39 num. bu
'Jas pats Gvazdins
vo rašyta koresponden
Kaip nuobodu mokyties!
Jau neilgas laikaš iki 26' MEKSIKO.
kas apskundė ir “Dziecija apie nekokį Juozų
nnik Chicagoski” už
Gvazdinsku. Su šiuomi tam seimui, kuisai turės iš Maištas prieš Diaz’ų vis
10,000 dol. nuostolių už
pranešu, kad tasias ži kilmingai prasidėti 30 gegu auga.. Paieškoma Maderos,
tat, kad “į)z. Chic.” pa
nias sėmiau iš svetim žio Baltimorėje. Čia didelė, maišto vadovo ir apsiskel nemažiau, kaip 10,000 žmo VARGONININKAI, KA ko: “Į metus išmokvsiu
grot ir vietų duosiu, kaštuok
talpino korespondenčių
taučių presos ir, mano ramios širdies kuopa, trokš busio save respublikos pre nių.
DA ATSIBUSIME?
$100.00”. Čia žmogus pra
jų 14 Spring Valley, III.,
nuomone, tos žinios ne- ta, kad ir kitos kuopos pa zidentu, bet niekur neran Negana dar ir tų bėdų
Ko. 221, 21 rugsėjo
teisingoš. Dėlto tos ko daugintų savo sąnarių skai dama. Juarez’o miestas Kyuams. Maskolija nusiun Jau gal ne vienam iš mu džiunga, už tokių maža mo
1908 m., kurioje buvo
respondencijos turinį ir čių iki seimui, darydamos (prieš EI Paso, Tex.) vis tė ultimatų, kad Kynai tuo sų pasitaikė susitikt su žmo kestį gaus liaują ir lengvų
“džiabų” ir dar taip greit, į
nepaprastus susirinkimus
aprašytas visas tas a t
atšaukiu.”
dar valdžios rankose, bet jau pristotų prie caro reika nėms, kurie užklausia: Kositikimas Spring Va- Tiek su “Kataliku” ir jo prirašinėjimui naujų sąna Maderos brolis, kursai yra lavimų, kitaip busianti pri- į
musų vargonininkai nie- metus laiko...
llev’je su visokiomis ap teisingomis” žiniomis- ir rių ir prašyti savo klebonų, valdišku maištininkų atsto versta apskelbti karę. Mat ko neveikia? Nieko nesirū Na, žinoma, ir išmokina:
linkybėmis- (korespon dar “teisingesniais” atšau kad ir bažnyčioje paragintų vu Washingtone, tvirtina, šįmet išsibaigė sutartis tarp pina apie save? Ir kada pa “Pulkim ant kelių”, “Die
rašyties prie taip naudingos
dencija patalpinta augš kimais.
kad miesto įgula veikiai bus Maskolijos ir Kynų, pada kils morališkai? Keletą sy vas musų”, “Responsori7
katalikiškos organizacijos.
ryta 1881 m. Maskoliai rei
jas”, ir jau “vargamistra”
čiau).,Spalių 22 d. su
Iš visko, kas augščiau pa Juk toji organizacija gali atkirsta nuo centro ir mies kalauja laisvosios pirklvbos kiu pasitaikė susitikt su vo
rinkta grand. jury Peo
rašyta, aišku, kiek teisybės pasilikti tvirčiausiu pilio tus netrukus pateks į maiš kai-kuriuose . pasieniuose, kiečiu vargonininkais, ku- ;S™Ja bažnyčioj. Jeigu kūni
ijoje, III. pašaukė kun.
ne taip užklausė: Ar lietu- i gas pataiko ųžgiedot giesmę
yra Gvazdinsko korespon rium lietuvių katalikų Ame tininkų rankas.
leidimo
įsisteigti
tris
naujus
alaitį, krasos inspekviai vargonininkai turi savo avr^a “Dominus vObiscum”
dencijoje, -tilpusioje “Ke rikoje! Turime šiandien gra Vakarinėje dalyje operuo
rių ir pripažino Gvazkonsulatus ir kad tuose mies draugij^. Ar turi kokį laik- iš to balso, iš kurio išmoko,
leivyje”, No. 10, 1910 m.: žų organų “Draugų”, kuria ja maištininkų generolas tuose,
kur konsulatai bus,
tai dar šiaip taip, bet, gink
kų • “ enough guil“Istorija mano bylos su me randame daug visokių Leyva, kuris turi po savim butų pavelyta rusams pirk- raštį, iš kurio galėtų semti
Dieve, iš tokio, kurio jisai
. Byla tapo atiduokuu. Valaičiu.” Tenai pri straipsnelių. Tai-gi kuopos “Amerikos legijonų”, į kurį "tics'žcmę, taip-pat kad pra žinias apie muzikų ir giedo nežino, tai kai pradės iešktj
teisman, ir Gvaz
rašyta visokių nebutniekių, turi svarstyti, kad “Drau įstoja daugelis narių naujos sikaltėliai nebūtų teisiami jimų ir podraug rūpintųs po klevišius, tai žmogui,
as turėjo užsista
kaip antai: buk kunigas gy gas” ir toliau pasiliktų mu socijalistų organizacijos, va vien kyniečių teisėjų, bet vargonininkų reikalais? Ir
nančiam bažnyčioj, net ir
yti 500 dol. kaucijos.
nėsi, naujus dokumentus sų organu. Jau metas rupin- dinamos “Industrial Work- kad teistų juos sykiu ir mas prisiėjo atsakyt vis ne*). nemuzikališkam nervus su
Byla gulėjo visus metus
Ir kodėl ne? Dėlto, kad męs
statė, buk naudojosi kažin- ties delegatais seiman. De ers of the Worldu. Tuo tar koliai.
ir galų gale 8 gruodžio
vis dar miegame. Man-gi ro7 gadina. Vienok tokį mokslą
kokiomis pletkomis, da-gi legatus reikia išrinkti ge pu pasieniu jodinėja Suv.
turėdamas, jisai jaučiasi di
1909 m. teisėjas peržiu
galop pameluota, buk kuni rus, mylinčius tikėjimų ir Valstijų kavalerija, daboda Tie reikalavimai reiškia: dos, kad tų viską galime tu
rėjęs, be teismo, susi
duokš čia man šiaurinę Man rėt, jeigu tiktai butų noras deliu artistu ir jam moky
gas rinkęs aukas Cherryje bažnyčių, geros, romios šir ma, kad maištininkams ' ne
mylėjo ant Gvazdinsko
džiurijų ir visų Mongoliją, ir susipratimas, bet kad męs ties daugiau nebereikia, tik
žuvusiems, bet nedalinęs au dies vyrus. įnešimus reikia būtų pristatomi ginklai ir
ir išbraukė jo bylų, kai kų... Viskas sulota, viskas
amunicija iš Dėdės Šamo nes kitaip pamokysiu tave! snaudžiaųie, o snaudžiant rie tai prisispyręs reikalauja,
sugalvoti ir apsvarstyti išpo neužtektinai priro
Nėra tat ko stebėties, jog galima nieko turėt. O gal kad jam alga kunigas padi
sumeluota. Bet teisybė visa kalno, kad nereiktų prieifsei- valdybų.
dytų — not strong
silpnas Kynų milžinas tyli, lauksime, kad kas nors kitas dintų ir ponu vadintų, o se
dos kaip alyva išeina į viršų. minių mitingų, kaip tai bu
proves.
nežinodamas tuo tarpū, kų mUms tų viską parūpintų? na bobutė, kad fr į rankų pa
KYNAI.
Gvazdinskas melais ir gaz- vo pemiai padaryta Pittsdaryti su šiaurės meškinu. Ne<nebus to. Jeigu męs no bučiuotų. Ir tai labai daug
Po Gvazdinsko suė dinimais nieko nepešė, da-gi
.\faras neina neikiek ma Galima spėti, jog maskolių
toue,
Pa.
Reikia
tikėties,
mimo sujudo visi lais turėjo pats užsimokėti už
rime pakilt morališkai ir bū tokių vargonininkų , galima
kad
tokfy
ardymų
nebus
mu

žyn. Japonams nusisekė su pusę palaiko Europos vieš vį pagerint medžiagiškai, tai rasti Amerikoje. Tiesa, turi
vamaniai,
mitingavo “turbacijų”.
K. F. V. sų mieste, kad seimas bus
stabdyti baisių ligų Pietų patijos, kurios turi intere turime patįs dirbti, o ne me keletą ir gerų, kurie tik
kasdien, kiekviena tau
f
tiška draugija nutarė Red. Prierašas. Gal nebus vienas gražiausų ir garsin Mukdene, bet Mandžiurijoje su Tolimuose Rytuose, taip ]aukt susidėjus rankas, kad rais yra profesijonalais—
šelpti Gvazdinską, kas pro šalį priminti, jog nema giausių. Abiejų susivieniji maras siaučia po senovei, pat Suv. Valstijas, nes visos ateitų kas nors mums į pa muzikais, pilnoj to žodžio
prasmėj, bet labai nedaug,
50, kas 100 dol., leido lonus santykiai taip “Kata mų atstovai vaikščioja, rink imdamas vis daugiau ir dau jos bijosi atbundančio mil-jgei^
darni
apgarsinimus
progragiau aukų. Keliolika gydyto žino ir bando įvairiais bu Daugelis
visas šalis kolektorius liko” ir Gvazdinsko buvo
vargonininkų didunja-gi “dudlaužiai”, k u
mui,
bet
kur
vieni
pasivėli

jų, kų prižiūrėjo ligonis, už dais jį silpninti.
su visokiais melais; U- priežastim sušaukimo laik
skundžiasi ant medžiagiško rie dergia tiktai vargoninin
na,
tai
gauna
atsakymų,
kad
sikrėtė ir numirė.
kėsų draug. paleido at raštininkų suvažiavimo, kur
jo padėjimo. Tiesa, medžia kų vardų ir dergia muzika
jau
lietuviai
buvo
—
ir
ne

VOKIETIJA.
1
Žemė įšalus ir kasti duo
siliepimų į visus Ame sai ir atsiliko, kaip žinoma,
giškas vargonininko pa musų bažnyčiose.
/
gauna.
Ir
viena
ir
kita
kuo

bes ne'gyveliams negalima.
rikos lietuvius rinkti pi Brooklyne 17-18 kovo pra
Užgrobtoms nuo Prancū dėjimas šiandien prastas, o Šis dalykas taipgi labai
pa
rūpinasi
išgauti
nuo
ge
Grabai guli ant žemės vir
nigua bylai, kad tik pa- eitų metų.
zijos 1871 m. provincijoms vietomis dargi visai negali- negeistinas, kurį čia pami
ležinkelių
papigintas
kainas
šaus sukrauti vienan daik- Alzacijai — Lotaringijai, no nias; Ret, pažvelgus iš kitos nėsiu,-tai įsikišimas vargo-'
liuosavus savąjį, o ap
delegatams,
bet
ligšiol
be
pa

tan,
o tas daiktas tai — pu
biznį” ne savo
kaltinus kunigą. Taip
rimą duoti autonomija, bet pusės, ar vargonininkai yra nipinkų
sekmės.
sė
mylios!
Užsikrečiama
li

rašo draugijos sekreto Visiems svarbu.
parliamente duodasi girdėti verti ir šiandieninio padėji profesijos. Daugelį vargo
Bažnytinis
choras
ruošfaga
jau
pradėjo
platinties
ir
rius J. Lingis ‘‘D. Vil
daug'priešingų" balsų. Iš to mo? Aš atsakysiu, kad ne. nininkų galima matyt ko
Philadelphia, Pa., 12 die si išmokti puikių tautiškų Santung’o provincijoje. Yra piktumas prancūzams, kad Nesakau ant visų, bet ant di kiame nors pašaliniame “biz
tyje” No. 41, 1908 *m
nyje” praleidžiant visų savo
Tuo laiku buvo siunti nų šio mėnesio buvo laiky dainelių, o teatrališkoji drau tai neišgydoma liga, kuri su jų buvusiais broliais pa dumos.
"V nėjami kunigui grūmo tas susirinkimas visų Phila gija lavinasi išmokti puikų metasi į plaučius. Kas ap- sielgiama neteisingai.
Diduma musų vargoninin laikų, muzikai nieko nepajimai, leidžiamos pas dpiphijos draugijų, reikale lošį, dar rankraštyje tebe serga, į kelias valandas nu
kų neverti nešiot vargoni švenčiant, o jeigu ir pašven
esantį;
bus
vaidinamas
pir

miršta.
Roger
S.
Greene,
kalos apie nebūtus daik apgynimo ateinančių emi
ninko vardo, bet “dudlau- čia, tai labai mažai.
Balius
ir
Imtynės.
v • ••
mu
sykiu
seime.
kursai
yra
Amerikos
konTaigi matydami tokį pado
tus, nešiojamos biaurios grantų lietuvių Pbiladelphi010 .
Parengė
šv.
Juozapo
pa

suliu
Harbine,
praneša,
jog
J. K.
fotografijos, atkalbinė jos uostan, kuriuos baisiau
Nusibosta kuriam sunkes j imą vargonininkų, jau di
rapija,
Duryea,
Pa.,
ant
25
iki
17
d.
sausio
viename
tik
siu
budu
išnaudoja
žydai.
jimai gerų žmonių nuo
nis darbas dirbt, pradeda delis laikas pradėt rupinties,
d.
vasario
1911
m.,
ant
G.
Harbino
priemiestyje
Eu
Paskutihiuose
laikuose
prigulėjimo prie para
galvot
apie lengvesnį, duo- kad paskendusius purvyne
Laibinio
salės.
Balius
prasi-,
,
Čia Tiene numirė maru 1,ištraukt. Juk kiekvienam ga
pijos, ir t.t. “Kovoje” emigracija į Philadelphijų
Balinsi
Balins!
dės
6
valanda
vakare;
in,tv-L
no8
.
k
»
8
,
n
>
’
P
a
f
uola
803 žmonės, o pačiame Har
“Viltyje”,
“Vienvb ūmiai pa&didino, ateina nėt
nės
12 valandą.
' itls > Ralv’' kad rc,kla mok-v- Įima žinot, jeigu vargoninin
bine
433,
tame
skaičiuje
dvy
Mcriden, Conn., 84 kuopa
Liet.”, “Keleivyje” ro penkių kompanijų laivai
ties už “vargamistrų”. Kaip kas butų tikru žinovu savo
lika
europiečių.
Imsis
vienas
sveriantis
dėsi melagingi šmeiži į Philadelphija su pasažie- Susiv. L. R. K. A. ir draugi
sumanyta, taip ir padaryta. darbo, daug galėtų gero at
220,
antras
165
svarų.
Mel

Žmonės galutinai sutiko
riais. Nuolatiniai skundai ir ja šv. Kazimiero parengė
mai.*
Eina pas vietinį vargoninin- nešt netiktai parapijai, bet
džiame
koskaitlingiausiai
su
Už atspauzdinta ko išnaudojimai musų brolių didelį balių ant 25 d. vasa deginti nabašnikus ir iš 4000 . . , ..
x.
,
kų, klausdamas, kaip greit ir visai tautai. Šiandie, kada
sinnkti
pažiūrėt,
katras
pra
„
.•
, ... , . , , jau žmonės musų pradeda
nepalaidotų
negyvėlių
sude

respondencija “Dzien ir seserų per žydus, atkrei rio. Malonėkite iš visų apyilos* 400
jaa j i
•
•
•
b
^mokyti
ir Kiek tai
dolerių parapijos nųu atsieitų. Tas, žinoma,
Chic.” Gvazdinskas nie pė atydų vietinių lietuvių, linkinių pribūti ant musų ginta jau 1000. Mandžurijos
jaus-1 atbust tautiškai ir reikalaut
dai.
Įžanga
25c.
gubernatorius
apskaito,
kad
kad
paduoti
broliškų
rankų
baliaus.
Prasidės
7-tų
vai.
ko nelaimėjo, kaip rašo
damos galingu muzikoje lietuviškų vakarų su tautiš
»
i toliau ‘Dziennik Chic tiems varguoliams. Dalykas vakare it trauksis iki 12-tai 65,000 jau numirė maru, • -------- ----------------(nors nieko nemoka), atsa- komis dainomis ir šokiais,
tai musų vargonininkai arba
No. 28. 1911 m. Kokia tame, vietinės Philadelphi- Atsibus ant St. Joana (?) kuomet kiti maltiniai pride
Redakcijos atsakymai.
[laime Gvazdinskas tu jos draugijos nutarė sušauk Hali, 171 Pratt str., Meri- da dar tūkstantį numirėlių,
visai tuo nesiinteresuoja, ar
kitose provincijose.
*) Lietuvoje išeina vargo ba jeigu ir interesuojasi, tai
■rėio su kun. Valaičiu ti visuomeniškų susirinki den, Conn.
Svelnučiui,
Newark,
N.
J.
Sykiu
su
maru
pasirodė
nininkams skiriamas laik labai maža dalis, o juk galė
■tokia, gavo ir su “Dz mų 12 d. kovo, t. y. nedėlioj
Kviečia komitetas
Ačiū,
bet
apie
dirmavonę
ir
badas.
Apskaitoma,
jog
raštis
“Vargonininkas”. tų būt vadovais ir tūrėtų
” «'“• teisėjas Rono po pietų 5 valandų į šv. Ka
badu
numirė
pastaru
ladtu
jūsų
bainyčioje
jau
,vo.
Red.
raukė zimiero liet. bažnyčios sai
jais būt.
■•
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DRAUGAS
CHARLES DIOKENS.
Taigi, draugai, atsibuski sąžinei ir protui elgimosi. vės, tiktai tada iš tavęs ga 0 JIEMS KRYŽIUS AP
n Draugo ”Agen1
me. Pradėkim ir męs visuo Tie musų siaurapročiai ar lės būti nauda Dievui, tėvy
TEfcO!...
menei pasirodyt su savais ba, kaip jie patįs save vadi nei ir visuomenei. Dar to
darbais, kad matytų visi jog na M mokslinčiais”, atmeta liaus einant, tik tada, kada Giedrų žiemos dienų, ne
Rev. J. Sutkaitis,
Vertė JONAS KMITAS.
ir męs uedykai žmonių duo kartais, kaip sakiau, netik prakilnios sielos sųžinės bal trukus po “Grabnyčių”,
2112 Sarah sL,
jau Dievų ir išsižada šv. ti sas viešpataus nuolatos ta kad ir suvargęs po dienos
nų valgome.
Pittsburg, Pa.
(Seka.)
darbo
dirbtuvėje,
vakare
kybos,
bet
džlr
sykiu
išsižavo
sąžinėje,
taip
kada
tu
Taigi matome, jog męs
Kalbėdamas tai, p. Bumblys pakėlė lazdutę prie ap
esame toli užpakalyje pasi dėdami tikybos, išsižada ir įstengsi nepasiduoti netei .nuėjau aplankyti savo my
garsinimo ant vartų ir tris sykius sudavė į žodžius “pen A. Kasparavičius
likę ir turime ieškot išėji Tėvynės, paniekinę prabo singiems valstijos reikalavi limąjį draugų Vilių. Lauke ki svarai”, kurie buvo atspausti romiškoms neištnatuoto
27 E. 23 rd st., ,
veik
aptemo.
Drauge
kaip
čių
tikėjimų,
tradicijas,
kal

mams
ir
visuomenės
užgai

mo, kad galėtumime žengt
Bayonne, N. J.
didumo litaroms.
ir
debesėlis
apgulė
mano
bų
ir
t.t.
lyg
nieko
bendro
doms,
tiktai
tada
tavo
as

drauge su visais arba būt ir
— Šitaip! — tarė graborius, paėmęs p. Bumblį už
neturėdami su jos reikalais muo kaip reikiant bus pri mintis. Jaučiau, kad gied
vadovais^, ,
Juozas Mališauekas,
ir savaisiais, žodžiu tampa rengtas prie visuomeniško rios mintįs nuslinko. Kaž knypkio, — apie tai aš ir norėjau kalbėti. Žinote, — bet
Forest City, Pa.
Taip snausdami, kaip ikikosmopolitais, nes išsidirba jo gyveninio ir tėvynės mei kas negerai vaidinosi mano koks dailus tas knypkis, p. Bumbly! Aš niekados piršiolei snaudėm, nei kokio
sau obalsį: “kur gera, ten ir lės. Reikalavimai čia tikėji sieloje. Grįčioje berods bu miaus to nepatėmyjau.
tikslo neatsieksime, bet čia
— Taip, man rodos, kad gražus, — tarė pėdelis, su T. Kizievič Box 167,
tėvynė”. Tečiaus, kas link mo išdirbančio tvirtus ir vo viskas linksma: — juoMinersville, Pa.
reikalingas yra susiorganitėvynės daugelis ir iš romių ant gilaus nuoširdumo pa kai, šnekos, žaidimas... i puikybe žiūrėdamas ant knypkių, kurie dabino jo rubus.
zavimas ir kad kaip dau
Vieni lygi“ Ženklas toks pats, kaip ant parapijos antspaudžio, —
tautiečių užlaikusiųjų dorų, remtus tarp atskirų asme Jaunimo pilna.
M. Karbauckas, 52 G.
giau mokantis taip ir tas,
neturi gero supratimo apie nų santykius, tai tikrieji tė nušalę prisislinko prie gele geras Samaritonas, gydantis ligotų ir sužeistų žmogų.
So. Boston, Mass.
kuris ir mažiau moka, pasi
a
jos reikalus, neprisilaiko jos vynės meilės ir valstijos pa žinio krosnio, kiti grupuoja Valdžia padovanojo man tų Naujiems Metams, p. Sowerduot vienas kitam rankų ir
berry.
Apsivilkau
jais
pirmų
kartų,
kaip
dabar
atmenu,
reikalavimų, nors jai nėra matai, neš ji gali lemtai sto si prie apvalo stalelio, sto
J. Mikutaitis,
stot bendrai į darbų, o tada
priešingi. Tokie asmenįs va vėti tik esant tvirtai ištiki vinčio arti lango. Šie, aš prie tyrinėjimo apie mirtį to nusigyvenusio pirklio, kurs
1327 Rebecca
bus nesunku prieiti prie ge
>
dinasi atšalėliais nuo savo mybei ir tikrai meilei tarp trindami žodžius trusiasi mirė už durų vidurnaktyje.
Allegheny, Pa?
resnės ateities.
— Atsimenu, — tarė graborius. — Sudžios nuspren
apie alutį. Pro keletu durių
tėvynės tautiečiais. Čia vė atskirų asmenų.
'' I ■'
Ateina vasara, kiekvienas lei bėda, nes mūsų tauta
dė,
kad
jis
.mirė
nuo
persišaldymo
ir
stokos
reikalingiau

matosi
ir
kituose
kamba

Žmogui norint išsisaugoti
J. Bartoševiee,
musų esame liuosesni, tad daug turi tokių atšalėlių, ku
sių
gyvenimui
dalykų,
ar
ne
taip?
riuose
guvus
jaunimas.
Be

nuo blpgų įtekmių, pagun
4417 Marshfield avj
neatbūtinai turime padary rie apie savo tėvynę nei maž
I
Bumblys
patvirtino.
sikalba
jie
apie
žemiškus
ro
dų, nelemtų santykių su sa
Chieago, III.
ti, visų lietuvių vargoninin nesirūpina; tėvynės reikalai
— Jie padarė ypatingų ištarmę, pridėdami keletą žo
vo tėvynės reikalais visuo- jus. Aš su Vilium susėdovai
kų susivažiavimų, kur galė tokiems stovi užpakalyje;
kad jei prižiūrėtojas butų—
meniniame gyvenime, kad į- atstu ir iš lengvo šnekučiuoM. Urbanaviče, Box
sime visi bendrai aptart, kas ten tėvynėje darosi, ar
“ E> kvailystė, — pertraukė pėdelis. — Jei valdžia
stengtų užlaikyti savo sąži java. Įėjo ir garsusis švieThomas, W. V. ,
kaip musų nelaimes praša pakils kada nors Lietuva, ką
suolis
Jonas.
Draugai
sušu-j
Pagytų
visų
nesąmonių,
kų
neišmanėliai
sudžios
pasako,
nės prakilnumų ir pajiegtų
lint. Kad mums šiandie yra veikia mūsų veikėjai, jiems
J. Antanaitis Box 22 J
daryti kas sutinka su Kris ko: “Helloo!” (sveikas!), |*«< turėtų perdaug darbo.
reikalingas visutinas susiva nerūpi. Kaip stovi musų tė
fielloo,
drauge!.
.
.
/
Helloo,'
“
Teisybė,
jie
turėtų,
—
pritarė
graborius.
Swoyers, Pa. #
taus mokslu, su giliu tėvvžiavimas, tai jau niekas tam vynės Lietuvos reikalai su
draugai!
.
..
”
Kurie
sėdėjo
—
Sudžios,
tarė
pėdelis,
suspaudęs
drūčiai
savo
laznainiškojo ir visuomeniško
negali prieštaraut, nes pa lyginus su kitų tautų ir vals
J. Versiackas,
jo labo supratimu, reikia ir tie pašokę pasveikino Jo- dutę, — yra tai nemokyti, tamsus, pašėlę niekšai.
žiūrėkime į žemiausių klesų tybių judėjimu, gerai ar blo
— Teisybė, — tarė graborius.
65 Davidson st.,
tyirtos savo sųžinės para lių. Apie jį dabar daugu
V
darbininkų, kaip tai kad tie, gai, tiems atšalėliams vis
Loyvell, Mass.
utos j ieškoti kitur negu sa mas susispietė. Jonaš apsi
— Jie neturi savyje filosofijos ir politiškos ekono
kų gatves šlavinėja, ir jie tiek, bv tik turi sau šilta
vyje, arba valstijoje ir vi sveikinęs apskelbė naujie- mijos nei tiek, — tarė pėdelis, paniekinančiai pakratęs
turi savo organizacijų ir su pastogę ir kųsnį duonos tam
Juozas Akevičiū^, P.
1
suomenėje, tai yra, ideale nas iš “Koyos” ir “Kelei- pirštais.
sirinkimus, kuriuose apta kartui.
Silver Creek, Pa.
.— Žinoma, jie neturi, — sutiko graborius.
sielos — Dieve arba tikėji vio”. Suramino, kad pirmei
ria kaip savo būvį gali page
— aš juos laikau per niekų, — tarė pėdelis, labai už
Tatai dar sykį atkartoju, me, nes tikėjimas vra geriau vių darbai gerai eina. Torinti, o męs kų turime? NieVincas Staseviče,
liaus
priminė
ii-pagerbė
tė

raudęs.
bėda mūsų tautai, kad joje sias vaistas nuo visokių žmo
ko» Gana, miegojus, stokim
349 Hamilton st.,
andasi daug užšalusių mi i- gaus kaip sielos, taip ir kūno vų Marksų, perėjo ant Por
— Ir aš, — pridūrė graborius.
•
į darbų!
Grand Rapids,
tugalijos revoliucijos, pagaėje tėvynės, nenorinčių jų silpnybių.
— Aš tik vieno norėčia, kad męs turėtlunime nepri
Draugai! nieko nelaukda-. pripažinti jos už savo moti Todėl męs visi privalome gaus apreiškė garbę apšvie- guliniugų teismų per porų savaičių, — atsiliepė pėdelis, —
mi padarykit tuoj aus ap nų, kuri išauklėjo juos savo gyventi ir darbuoties 'var tai, o tai kaikas pritarė ova-Į tai valdžios įstatai' tuoj’ nuslopintų jų dvasių.
Jonas Leipus,
skričių susivažiavimus ir aisiais, savu oru, nors juos dan “Dievo ir Tėvynės”, o rijomis: “lai gyvuoja ap1022 Bay st,, ,
— Tuščia jų, — atsakė graborius. Tų ištaręs, jis
nutarkit, kur ir kada su mažus linksmino paūkšte- tada būtų galima tikėties, švieta!” — Nevisiems Jono maloniai nusišypsojo, kad šiek tiek atšaldyti rūstybę
Superior, Wis.
šaukt visūtinų susivažiavi iai, žadino jų širdyse Lietu kad greitoje ateityje užvieš išvadžiojimai patiko. Tie įniršusio parapi j os^urėdo.
i
mų. Apskričiai gali būt pa vos gėlės prakilnius jaus
viens
po
kitam,
užsimovę
-Bumblys nusiėmė kampuotų skrybėlę, iš jos vidaus Alex Pričinauskųs,
patautų tautos vienybė ne
dalinti taip: miestai su api- mus, gerus norus ir palinki tik su religija ir tikru supra skribelaites, išmovė iš kam išsitraukė skepetaitę, nusišluostė prakaituotų nuo rūsty
1232 Lincoln ave.J
linkėmis: Chieago, New mus. Bėda mūsų tautai, kad timu valstibinių reikalų, bet bario. Beliko apie penki bės kaktų; užsidėjo skrybėlę atgal ir atsikreipęs į grabo
Waukegan, Hlį
York, Pittsburg, Shenan oje randasi tokie asmenįs, ir kituose dalykuose, kaip karštuoliai: — vieni laisvu- rių, tarė šaltesniu balsu:
doah, Scranton, Boston ir <urie užmiršta savo prigim
Pranas Smolensl
— Tai kaip apie tų vaikų?
tai kalboje, išauklėįįime-ir kai, kiti marksiukai. Aš su
*hiladelphia. Apskričių su tųjų kalbų, paniekina pra t.t.
71 Hudson avė.,
Vilium nesikišova į jų kal
— O! — atsakė graborius. — Jus žinote, p. Bumbly,
Brooklyn, N. Y.
važiavimuose išrinkite de bočių tradicijas, papročius,
Bet apie tai bus gana. bas ir pasilinksminimus, kad aš ir gana daug moku pąvargėlių naudai.
• . .1 S
legatus po 2 ar po 3 į visuti- nustoja savo nedoru gyveni Grįžkime atgal.
nes mums rūpėjo musų as
— Hm, — tarė Bumblys, — tai kų ?
nų susivažiavimų, jeigu ne mu šv. tikybos, parsiduoda
— Tai man rodos, — atsakė graborius, — jei aš tiek St. Petruškeviče,
Viena pati žemė yra ne meniški reikalai. Męs tp223 E. 6th st.,
galima butų visiems suva uždvkų, svetimtaučiams, ppi gyva, su ja esame suvienyti cios pirmėivybės, kų tvirki išsimoku pavargėliams, tai turiu tiesų pelnyti nuo jų,
Mt. Carinei, Pa.
žiuoti.
<
Jonui kiek tik galima, p. Bumbly. Taigi aš — aš pats pasiimsiu
sisavindami ir net pamylė oačiuo tik mūsų kūnu. Augš na, nepripažįstam.
Taigi čia primindamas dami jų kalbų ir tų viskų, ;esnis dvasiškas sąryšis yra puvo laiko išsipasakoti apie tų vaikų.
M. K. Petrauskas,
garsaus poeto žodžius:
Bumblys pagriebė graborių už rankos ir nusivedė į
tas mums svetima.
su žmonėmis ant tos žemės aisvosios minties ir pirmei
264 Pine st.,
Tad į darbų kas tik sveikas.
Nustojus dideliam tautie gyvenančiais. Tėvynė tam viškos dvasios šventenybes vidų. P. Sowerberry ant pelikių miliutų užsidarė su vir
Kenosha, Wis.
Laimins Dievas musų žygį! čių skaičiui tėvynės meilės pa atgaivinta paveikslu tik ir šventuosius. Markso pa šaičiais. Tapo nutarta, kad tų patį vakarų Oliveris eis
K. Strumskas
ar galima tikėties susilaukti ;ada, kad išreikšime ant tos sekėjai buvo užganėdinti, ir pas graborių ant “jo malonės”, vadinasi, jei graborius A. Urbonaviče,
savos neprigulmingos vals žemės spiečius daugybės caip atėjo laikas išeiti Jo-’ galės sunaudoti vaikų šiokiam tokiam darbui, neišleis
329 River st.,
Kebų Raganius
tybės Lietuvos su savaj a au žmonių, mūsų vientaučių, nui, visi su pagarba jį paly damas perdaug jo maistui, tai turės valių laikyti jį pas
Plymouth, Pa.
Apie Tėvynės Meilę.
tonomija? Labai vargiai. vartojančių tų pačių kalbų, dėjo lig durių širdingai at save per kelis metus ir daryti su juom, kų tik nori.
Kada nfažas Oliveris buvo atvestas pas ponus ir tie Juozas Podžukynas,
Juk gerai žinome, kad kiek ;as pačias tradicijas arba sisveikindami :“Good bye!bye!
(buk
sveikas!).
”
Liku

jam pasakė, kad da šį vakarų eis pas graborių tarnauti,
viena valstija susidaro iš at vadavimus, tuos pačius pa
1338 So. Canal St.
sieji
pabaigę
alučio
ąso

ir jei jis skųsis ant savo būvio, arba sugrįš į prieglaudų,
O musų tautoje, deja, ypa skirų asmenų; atskiras as pročius. Be tos vaidintuvės
Chieago, III.
tingai čia Amerikoje, ran muo, tai valstijos pamatas. ;ėvynė butų kapu. Nemalo čius, pasiėmė už cigaretų. tai bus nuvežtas ant jūrių ir tenai arba jį nuskandins,
dasi tokie asmenįs, kurie at O nuo kogi priklauso visuo nų įspūdį padaro apleisti na Debesėliai durnų veik pri arba suskaldys jo galva; — tai kūdikis parodė taip mažai Dom. M. Andrulionis,
meta ir Dievų ir nemarumų meninis darbas? Ne nuo ko mai: nyku ir ilgu juose... pildė kambarį. Kambaryje jausmo, kad valdžia nusprendė, jis esant mažas užkietė
65 Davidson st.
sielos, ir kurie nieko nepri kito, kaip tik nuo atskirų as daug baisesnį kalėjimų da žymiai aptemo. . . Išmušė jęs niekšas, ir liepė Bumbliui jį išvesti.
Loįvell, Mass.
Nors prieglaudos valdžia, labiau už kitus žmones
pažįsta išskiriant savvmeilę menų sugebėjimo darbuo- rytų šalis stovinti dykuma. aštuntų valandų. Išgirdome
ir garbinimų žodžio “moks ties draugijoje. O tas sugebė Taigi žmonės vientaučiai da beldėsį į duris. Atsilieptų: mokėjo parodyti didelį doriškų nusistebėjimų iš tokios Ant. Tuškėnis Box 116’
lias”, apie kurį tankiai netu jimas eina nuo pajiegimo ro antrų medžiagiškų arba “come’ in!” (įeik!). Atsivė stokos prigulinčio jausmo, bet šiam atsitikime ji stačiai
Plymouth, Pa.
ri nei mažiausio supratimo, save pergalėti, nuo meilės kūniškų pagrindų tėvynės rė durįs, įėjo zakristijonas, apsiriko. Tame dalykas, kad Oliveris, vieton turėti pprbet apie kurį daugiausiai gilumo, nuo asmens sųžinės meilės. Atskirk dalį tautos paskui kunigas, nes buvo mažai jausmo, turėjo jo perdaug; tik blogu su juom ap
Julius Bukantas,
mėgsta šnekėti. Mūsų tau tvirtumo ir pastovumo, nes nuo žemės ir pemešk ją į ki tai kalėdojimas. Kunigas pa siėjimu, buvo jau beveik privestas iki gyvuliško apkiau94 Blackstone st.,
tiečių tarpe randasi tankiai tik čia visuomeninis ir tė tus kraštus, tai pasidarytų sakė: “Tegul bus pagarbiu ttmo. Išklausęs žinias apie savo naujų paskyrimų su ro
Boston, Mass.
tokie “mokslinčiai”, kurie vynainiškas gyvenimas gali taip, kaip keliatų vaikų at- tas Jėzus Kristus!” Mudu miu tylėjimu, ir pasiėmęs į rankas mažų savo pundelį,
ir raidžių nepažįsta gerai, o rasti tvirtus pamatus. Kad imtumei nuo motinos: ir vai su Vilium atsistoję atsakė- kurs, turėdamas vos pusę pėdos ilgio ir tris colius storio
Jonas Ramanauckas
griauti tų viskų, kas doram žmogus galėtų visuose savo kai verktų, ir motina verktų va: “Ant amžių amžinųjų nebuvo persuukus nešti, Oliveris užsimaukė mučę ant
135 Ames st.,
žmogui yra brangu ir miela gyvenimo reikaluose perga ir baisus nenumaldaujamas Amen”. Kunigas pašlakstė, akių ir da sykį įsikabinęs į p. Bumblio rankovę, tapo nu
Brockton, Mass.
yra pirmutiniais. Bėda ir ne lėti žemus palinkimus, ego- butų jų, gailesys. Koks turi kalbėdamas lotiniškus šven vestas į naujų vietų savo kentėjimų.
Nekurį laikų Bumblys vedėsi Oliverį tylėdamas, nes
laimė, kad musų tautoje, tik jizmų, geidulius, kad įsteng būti nusiminimas tūkstan tus žodžius. Mudu su Vi
lium
priėjova
prie
kryžiaus
pėdelis nešė savo galvų augštai iškėlęs, kaip tokiam urė B. P. Miškinis,
kų atgijančioje randasi to tų tvirtais žingsniais eiti čių žmonių, kada jiems pri
Box 124, 35 Arthur
kie asmenįs—išgamos, bet prakilnumo ir meilės keliu, sieina apleisti, o gal ant vi ir priklaupę jį pabučiavova, dui pritinka. Dagi tų dienų butą didelio vėjo, kuris blaš
Montello, Mass.
kų daryti? kas kaltas? Tur sulyg žodžiu vieno vokiečių sados, žemę tėvų, žemę pra- džiaugdamies garbę kryžiui kydamas pėdelio skvernus visiškai pridengė jais Oliverį
būti jau taip lemta yra mū veikėjo, turi jo siela būti tėvių, žemę, iš kurios kalkių atiduodant. Jauni šeiminin Vienok jau juodu buvo arti savo paskyrimo Vietos, Bum F. B. Versoėky,
sų tautai. Su laiku jie iš persisunkus tvirtu tikėjimu, jų kaulai, o iš kurios augme kai buvo tuo laiku išėję, tad blys nusprendė, kad reikia apžiūrėti vaikų, ar jis tiks
257 So. 33rd st., «
nyks, kaip “dūmas išblaško meile Dievo ir pagarba augs nų jų kūnai. Su tokiu gaile Vilius mandagiai pasiūlijo naujam savo ponui.
So. Omaha, Nek.
Tų padarė su nepaprastu globėjo švelnumu.
mas vėjo”; reikia tikėti, kac čiausiųjų taisyklių ir idea siu apleido žydai Jeruzoli- kunigui prisėsti. Pasakęs
— Oliveri! — tarė Bumblys.
taip ilgai nebus, o užviešpa lų, turi jo šaknįs tvirtai lai- mų. Toje mintyje didžiau “ačiū”, kunigas apvedė aki
Stanislųvas J. Šabas,
— Taip, pone, — atsakė Oliveris tykiu, drebančiu
taus kitokia atmosfera ir ki kvtieš sųžinės gilumoje ir sias Lietuvos dainius Ado mis kitus niusų penkis drau
Box 239, Lewiston,
tokie laikai; tuomet visi pa aiškiai stovėti šiapus sųži mas Mickevičius taip šau gus. Jiegi į kunigų akių ne balsu.
— Pasitaisyk kepurę ir pakelk galvų, tamista!
žiną savo Sutvertojų, Pra nės slenksčio, turi dėl jų iš kia, išsiilgęs savo tėvynės pakėlė, besėdėdami, kaip
prie
kėdžių
prilipę.
—
Ar
Oliveris tuoj,’ paklausė paliepimo, bet braukdamas
džių visų Pradžių. Pakol kas sižadėti žemiškų patogybių bebūnant jam ištrėmime:
jie
lietuviai?
—
užklausė
ku
ranka per veidų, paliko akyse vienų ašarų. Kada Bum
privalome saugoties mūsų ir smaguriavimų. Toliaus O Lietuva, Tėvyne mano, tu
Ir skylės reikaliofM.
nigas.
Taip,
lietuviai,
atsablys aštriai ant jo pažiurėjo, ašara nusirito žemyn, paskui
tautos siaurapročių su jų kalbant, tiktai tada, kada taip, kaip sveikata;
kunigužis dėkod
“mokslu”, kad mus neuž pamylėsi prakilnius daik Kiek reikia tave brangini kėva. Kunigas atsiliepia į jų sekė antra, trečia. Kūdikis iš viso vieko norėjo save oiNigeriu
kolektą
— Pereitą ne<*
juos: “Vyručiai, neužmirš suvaldyti, bet neįstengė. Atliuosavęs nuo Bumblio an nį kolektoje: ant
nuodytų, o jie patįs, nebetu tus, kad dėl jų galėsi visko tas tiktai mato,
pavargusių |
kite
Dievo,
eikjte
prie
•kry

kos
zulų
tiek
buvo
knypkp
Kas
nebteks
tavęs.
Nūn
gro

trąją
savo
rankų,
jis
užsidengė
veidų
su
abiem
ir
verkė
rėdami savo pasekėjų ir gar išsižadėti, tiktai tada tavo
aš
turiu
paduoti
par«
žiaus!”
1
žį tavo regiu
taifą kad aša .os sunkėsi per jo plonus pirštus.
bintęjų, turės išsižadėti veic sielos prakilnios jiegos pasi
sumanymą, idan^
/■*
. Toliaus bus.
Toliais bps.
mainvstės ir priešingo savo liuosuos nuo pančių vergu Papuošale savo ir aprašau, k
ir drat
ynam man ilgu...

Oliveris Tvvistas.

■

DRAU GAk
Reikalingas vargonininkas
į šv. Juozapo parapiją, Makanoy City, Pa., mokantis
gerai vesti chorą ir mokyklo
je atsakančiai mokyti. Al
gos $50.00 ir ineigos. Atsi
šaukti pas:
i

Paieškau savo švogerio,
Ludviko Volterio. Paeina iš
Kauno gub., Šiaulių pavie
to, Užventų parapijos. 4 me
tai kaip Amerikoj; pirma
gyveno Seranton, Pa., o da
bar nežinau kur. Turiu svar
bų reikalų. Meldžiu atsišauk
Kun. S. Pautienių,
ti šiuo adresu:
Mahanoy City, Pa.
Bronislovas Pocius,*
Box 12, Khone, Pa?

INFLIUENCIJA
[GRIPPE].
Išlauk pasirodymo pirmutinių ap
sireiškimų šios pavojingos ligos, ku' rie yra skaudėjimas galvos, kojų,
šaltis krečia, karštis apima, skauda
ir pailsta kojos ir t.t., bet tuojaus
vartok

Dr.

Richter’io

.

Pain Expeller,

M. A. Norkūnas,

NERVIŠKI ŽMONĖS.

Vienatinis Lietuvis Iždirbejas

r Union Ticket agency.

Paieškau
vargonininko
vietos. Esu pavienis. Gerai
suprantu gregorijoniškų gie
Jojimų ir galiu atsakančiai
vesti chorų. Mano antrašas:
Mr. R. Baršys,
318 E. 116th st.,
Kensington, III

„Naminis Vaiku
Auklėjimas“
■— IR?" . .--- T
“Katekizmas Apie
Alkoholiu.”

Juozas Szukis,

215 -Teari St, New York.

maisto, kuriuomi yra Trine
rio Amerikoniškas Pi ix i ra s
iš Bitter Vyno. Šitas vaistas
sutvarko malimo organus,
išvalo kūnų, padaro sveikų
ir turtingų kraujų. Jeigu
nerviškumą seka pi’vo ne
sveikumas, vartok Triperio

Ir Visoje Aplinkinėje.
Agentūra Laivakorčių ant Geriausių
Linijų.
x
Siunti* pinigus kas dien in visas da
lis svieto; taip-gi perka ir išmaino vi
sokio* pinigus. Išdirba visokius doku
mentus Amerikos ir Lietuvos teismuose.
Ofisas atidarytas kas dien nuo 8-tos
ŠI ryto iki 0-tos vai. vak.
Nedėliojo: nuo lOtos ii ryto iki 5-tai
-valandai vakare.

ė

Jau laikas užsisakyti saviškiams 1911 metams

„ŽEMDIRBYS

Kainuoja po 12c. su persiuntimu. Pelnas eis insteigimui našlaičiu prieglaudos. Galima gauti pas

Kun. A. Staniukyną,

4557

S

„Kooperatorius” Mį

Naujas Telefonas 1070—B.
20 E. Market it, Wllkei Bure, Pa.

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

Laivakorčiuir Pinigu Siuntimo.

IŠĘJO IŠ SPAUDOS DAILUS SCENIŠKI

,
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

VINCĄ TAMULEVICZE,
AGENTA,

137 Hazle St.,

Wilkes-Barre, Pa.

n

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

CHICAGO. ILL.

So. WoodSt-,

RA

Vanlausla Ltatuviška Banka Scrantone

Reikalingas

Atsitikime didelio nerviš
vargonininkas lietuvis. Su
visokiu ženklu kumo, kada ligonis via pri ■
lyg jo profesijos žinojimo ir
draugystėm, o yverstas
jieškoti
pagclbos,
darbas ir mokestis.
patingai: Skardu
labai
didelė
klaida
yra
daro

guzikučiu, metaAdresas sužinoti “Drau
liavu, anameliotu ma vartojant nuraminanti
ir padengtu cellu- nervus vaistų, kuris tankiai
go” Redakcijoje.
loid’u, sarpu, vė užmuša nervus.
Nervišku
liavų ir Karunu.
mas yra tai silpni nervai, Amerikoniškų Elixira iš BiMan pavesta* dar
kurie reikalauja kitokio gy ttėr Vyno. Aptiekose. Jos.
bu* atlieku artistiikai.
dymo. Tokie žmones reika Triner, 1333-1$59 So. Ash Plymouth Natoinal 2°OSUČED1JIMAS l°L
N. A. Norkūnas lauja šavo nervams gero
AUGA.
BANK.
A,ICA
land avė. Chicago, 111.
112 PROSPECT ST., L A WRENCE, MASS.
PINIGAS DARO PINIGĄ.
Kapitolas su perviršiu
KAS KEIKALAUJA
V
$165.000.00.
Ki
austinių (krajavų) škaplierių Panos 8 v.
Pradėk taupti pinigus pas bus. Kad
Šitoji Banka prižiuroma ir mažiausia suma pridėta prie suėėir Bv. Traicės, gali gauti pas mus
PIRKITE LABAI NAUDINGAS KNYGUTES
visada. Męs išdirbame ir. reikalaujan
Suvienytųjų t Valstijų val dijimų ir 3 nuošimčiai, kuriaos moka
tiems pasiunšiam porų ant pažiūros. •
PO VARDU
džios. Moka 3 nuošimčius me, greit padidįs jąsą taupinaą.
Mra. A. Smalllenė, 3737 E. Pacific St.,
<> nuo sudėtų pinigų. Galima Lietuviams paranki vieta.
Phlladelphla, Pa.
i
NORTH SCRANTON
L susišnekėti lietuviškai.
BANK
Mandagus patarnavimas.
f!?
ŠWAUH HARDYVARE CO.,
1902 North Main Avenue.
G. N. Postlethwaite,
21 North Maia St, Pottiviile, Pa.
iždininkas.
Seranton, Pa.
įvairiausi geležiniai daitai, te

Sulyg parodymų ant popieros, ap
sukančios bonkutę.
palai. stiklas, dūdos, plasteris,
Taipgi pasekmingas nuo reuma įrankiai, sportiniai ir naminiai
tizmo, neuralgijos ir šalčio.
d ai tai.
Saugokis padirbimų ir žiūrėk, kad
pakutis išrodytų visai taip, kaip šis
paveikslėlis ir kad galai butų užpečėtyti su musų pečėtyjimo ženk
liukais, turinčiais įkąrą. Kitaip jus
gaunate padirbtus vaistus.
\
Geriausias Lietuvys
25c. ir 50c. bonkutė vaistinyčiose
ir nuo
F0T0GRAF1STAS,

F. Ad. R1CHTER & C0.,

T

VAIZDELIAI VARDU

„Degtine” ir „Katriute.“
KAINUOJA PO 1O CENTU.

M

Galima

Adolf Blau,

metams 3 rub., pusei metų 1 rb. 50 kp., trims mėnesiams — 75 kp.
Vartotojų draugijoms, ūkio rateliams ir paskolos—taupymo
draugijoms, o taip-pat ir minėtųjų draugijų nariams, užsisakant
“Žemdirbį“ su “Kooperatorium“ čieliems metams, atleidžiama pi
giau, būtent tik už 2 rb. 50 kap. metams.

Minėtųjų draugijų nariai, norėdami tuo pasinaudo
ti, teiksis gauti iš savo valdybų paliudijimą, jog tikrai
yra tos dr-jos nariai ir atsiųsti tai mums. •
“Žemdirbio” adresas:
Russia, Vilna, Stefanovskij Forsztad, Dom Urbanovieza. Red. “Žemdirbys”.

„Draugo” Spaustuvėje.

Union Ticket Agency,
Seranton, Fa.

Lackairanna Ava>

NAMINA MOKYKLA.
GRAMATIKA angliškos kalbos mokintis bė mokintojo (apdaryta) $1.00
VAIKŲ DRAUGAS arba kaip mokintis skaityt ir rašyt be mokintojo 15c.
NAUJAS BUDAS mokintis rašyti be mokintojo 10«.
,
ARITMETIKA mokinimuisi rokundų su paveikslais (apdaryta) 35c.
F. MIKOLAINIS.
BOK 62 NEW YORK CITY.

p-gi tarime savo krautuvėje dauvisokią maldaknygių ir svietiškų
visokiose kalbose.
NAI: Naujas 303 — Bell 662.

Naujausias’Importuotas Fonografas dykai.
——

Nuo Naujų Metų pradės eiti iš Vilniaus

Jeigu vaistai namie reikalingi, tenebūna kitoki, tik Severos.

Pasilenkimas ir pasikėlimas
tankiai parodo tau, kad tavo inkstai yra silpni, nesveiki. Toks da
lykų stovis turi tuojaus būti pataisytas, jeigu nori išvengti sunkes
nių ligų.

Severos Vaistai
Inkstams
ir Kepenoms

ENGLISH ASIATIC TOBACO C0., III-II5 E. 7th St, Dept W. New York, N. Y.

Anksčiau ar vėliau.

sudrutina busilpnejusius inkstus, gydo ir gerame padėjime užlaiko
juos. Pataiso visokius pūslės negalavimus. Tikriausi vaistai abiejų
lyčių ir visokio amžiaus asmenims.

«‘

1

................

r

i

u

..................

Kaina 50c. ir $1.00.
....................

Nusipirk pas savo vaistininką. Neužmiršk pasakyti reikalaująs Severos Vaistų ir neimk kitokjų sutaisymų, jeigu si ulytų. Severos Vaistai suvynioti į popierą, pilną visokių pa
tarimų lietuviškoje kalboje.
/
. ..........................................................

— —— i.

Alioyzijus Gabrian iš Sublet, Wyo., rašo: “Ilgus metus kenčiau inkstų ligą ir
bandžiau visko, apie ką tik pamislinau, iki kol vienas draugų netarė man: “Kodėl
nenusiperki bonkutę Severos Vaistų Inkstams ir kepenims?“ Tuoj nusiunčiau par
nešti bonkutę, kuri tiek pagelbėjo, kad dar dvi nusipirkau ir visai išsigydžiau ’

Severos Balsamas '
Plaučiams

Severos Rūgštis
Pilvui
užlaiko virškinimo organus gerame padė
jime, paaštrina sveiką apetitą ir reguliuo
ja negalavimus, kurie pasirodytų nuo vi
durių sveikumo.
Kaina $1.00

sulaiko kosulį greičiau, nei kitoki vaistai.
Apsaugoja plaučius nuo uždegimo ir nuo
kitokių ligų. Smagus priimti suaugusiems
ir vaikams.
Kaina 25c. ir 50c.

Ar turi Severos Kalendorių bėgantiems metams? Reikalauk nuo vaistininko. Nieko nekainuoja.

Daktaro patarymai dykai.

W. F. Severą Co.
J

bepartijinis, pažangus visuomenės, politikos ir švietimos laikraštis,
skiriamas plačiajam Lietuvos valstiečių ir darbininkų luomui.
“BALSAS“ dabos tikrųjų gyvenimo reikalų, rūpinsis, kad jie
tvarkytus ir lavintus savitai, — liuosi nuo kokių nors varžymų ir
prievartos iš šalies.
Gryna, savystovi link tikslo ir spalvos kultūra — tai “Balso
obalsis.
“BALSAS“ eis sykį kas mėnuo.
“BALSĄ“ leidžia ir veda A. Vėgėlė.
1‘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“.

Bus duotas kiekvievienam
kas
nupirks
pas mus Rusiško Taba
ko už $6.00.
Nieko nuo jn»ą dau
giaus
nereikaiaujam
tik
kad patartumite
savo draugams pirkti
iš musą firmos tabaką.
Šitas inportuotajB Fo
nografas yra padarytas
iš geriausio metalo, turi
didele nikelinę triubą
ir labai gerai skamba.
Turėdami musą
Fono
grafą galite surengti na
mie puiką muzikos kon
tortą.
Užsuksite tik mašinė
lę, uždėsite voliuką, ir
galėsite išgirsti
gra
žiausias tautiškas, darbininkiškas ir kitokias dainas, ištraukas iš operą ir operėčią, žaidimą visokią instrumentą pavienią ir orkestrą. Klausant tai viską
bus malonu ne tik jums ir jusą šeimynai, bet ir jusą pažystamiemh ir kai
mynams. Musą Fonografas yra geriausias, koks tik dabar gali būti.
Męs
duodame jums tą Fonografą suvis dykai. Prisiąskite tik 50c. markėm ir męs
atsiąsim jum geriausio Rusiško Tabako už $6. ir tą Fonografą drauge sa vo
leliais ir nurodymais, kaip reikia apsieiti. Apturėję per Expresą, užmokėsite
likusius $5.50.
. .
Si dovana yra suprantama ir puiki, nėra čia jokios rizikos, taigi naudo
kitės, pamatysite, kad busite užganėdinti. Pasarga: prašome noaulygiati mu
gę firma su kitom.

ceo‘,"„;i,,ds

Kiekvienas vyras mieste pirks siutus pas mane, ir
vyrai, VĖLIAU atėję, gailėsis, kad neatėjo anKsčiau.
Kaip pirma patėmijau, aš nebandau visoKin prie
monių, Kad GAUTI kostumiėriu, bet gavus, juos LAI
KAU.
Štai specijališkumas, Kuris bus ilgam laiKui draugu
tam, Kuris ji nusipirKs.
' Daug gražios spalvos ir materijolo siutu ir overKočlu, pasiutu sulyg paskučiausios mados. Visur bran
giau, pas mane

i

$15.00.

LOUIS ROSENTHAL
ANT KIRBY’S KRAUTUVES,

South Main St,

— THE —

People’s Bank,
Public Sąuare,
WILKES BARBE, 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.
Gera, saugi Banka, uždė
ta prieš 40 metų.
THE PEOPLE’S BANK,
Wilkea-Barre, Pa.

Wilkes-Barre, Pa.

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

Turi kapitolo su nuošimčiais
$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.

Lietuviu Darbininku Laikraštis

“Rygos Garsas”
rašo daugiausiai apie lietuvius darbo žmones, uždarbiaujančius di
desniuose Rusijos ir užsienio miestuose kaip antai: Rygoje, Liepoju
je, Mintaujoje Peterburge, taipogi Šiauliuose, Panevėžyje Mariampo
lyje, Vilkaviškyje ir kitur. Žinias prisiunčia savi korespondentai.
“Rygos Garsas” įdomus yra ypatingai miestų gyventojams lietu
viams, nes padnoda žinias apie didesnių miestų reikalus ir gyveni
mą. “Rygos Garsas“ labai tinka pasiskaityti Kuršėje ir Vidžemėje
gyvenantiems lietuviams, nes paduoda plačias žinias apie tuos
kraštus pagal vietinių latviškų, vokiškų ir rusiškų dienraščių ir sa
vų korespondentų pranešimą. ‘Rygos Garsas“ duoda progą visiems
lietuviams darbininkams, išblaškytiems po plačiąjį pasaulį savo
tarpe susižinoti ir su tėvyne nuolatinį ryšį užlaikyti, kad nenusto
jus jos sunais buvus. “Rygos Garsas“ praneša įdomiausias žinias
apie tai, kas dedas musų miesteliuose ir kaimuose, kame gyvena
musų darbininkų išeivių gentis ir pažįstamieji.
“Rygos Garsas“ turbūt kiekvieno lietuvio darbininko vadovu,
nes “Rygos Garsą“ skaitydamas lietuvis darbininkas geriau su
pras ko jam trūksta ir kaip reikalingus dalykus įgyti.

Lietuviai Darbininkai skaitykite

'

“RYGOS GARSĄ”

o per jį susiprasit ir greičiaus liksit tikrais piliečiais. “Rygos
Garsas“ nebrangiai atsieina; todėl rašykities ‘Rygos Garsą’ 1911
metams.
Visiems užsimokėjusiems už visus metus užleidžiamą vieta vel
tui apsigarsinti “Rygos Garse“ (apskelbimuose) ant 12 eilučių, o
užsimokėjusiems už pusę metų ant 6 eilučių.
RYGOS GARSO” KAINA:
Rygoje, Lietuvoje ir visoje Ru
sijoje su persiuntimu ....
Rygoje be persiuntimo ...
Užsienyje ... i . . .

12 mėn.

6 mėn.

3 mėn.

2 r. 50 k. 1 r. 25 k. — r. 65 k.
1 r. 50 k. —r. 75 k. -- r. 40 k.
K. Ir. — k4 r. - K. 2 r*

Vienas numeris: Rygoje 3 k., kitur 4 k.
Adr.‘RYGA, ELŽBIETOS (ELIZAVETINSK AJA g-vė 24

M
DRAUGAS.

TEMYK!

STEČMAIER’O

Bock Beer
bus išparduodamas visų ši;)
savaitę.
Geras, kaip visados musų
Bock yra, šviežiai padarytas
ir yra geriausiu sulyg rūšies
ir skonio.
Pabandyk jį pirnips kle
sos kavinėj arba nusipirk
baksiukų iš dvieju tuzinu
bonkueių už ($1.00).

>»»»»»»

Kiekvienas privalo čėdvti
nors dalį to, kų jis uždirba
ir padėti geroje, saugioję

Office New Telephone 37.
Residence ,1100.

Merchants
Lietuviu Advokatas.
.
j
(
Jonas S. Lopatto
Banking
LJ
Trust
LDClTiryUlC.
Wilke.-Bare, Pa.
S
V» */
Company, Musų Banka vra tautiška ant
I
t
I
a
*
*
*
*
*
*
*

47-48-49 Bennett Building,

A
*
*
*
*
*

...

Mahanoy City, Pa.

$
*
*

i

Turi Kapitolo su nnošim- čiais

s

$190.000.00.

$

Sudėtu pinigu

$700.000.00.
Męs vedame visokį lega
liskų biznį. '•
Musų batikoje galinta
Gryno maisto ženklas ant susikalbėti: lietuviškai,
lenkiškai, vokiškai ir
kiekvienos bonkutės.
| angliškai.
JOHN J. MEYER,
STEGNAIER BREWING CO. f
Kasininkas.
Wilkes-Barre, Pa.

Naujas telefonas 977
Bell telefonas 422

Užsirašykit

„DRAUGĄ.’

.

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

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

PA.

|
S
£
*

Traders National
n

,

Bank,

kapitolas

PERVIRŠIS

<

$100.000.00.
$250.000.00

Didžiausia' ir saugiausia
SCRANTON,
PA.
Banka mieste.
*
Moka 3 nuošimčius nuo
Mandagumas — musų ypa
sudėtų
joje pinigų.
tybė. '
g
*
M M >4

Kaina $1.00.

„RYZNYCIA”

Imantiema daugiau kaip vieną agzemplioąių, nuleidžiamas didelis nuo
šimtis.
Gaunama pas:

PO GLOBA MYKOLO ARKANIOLO,

» BEV. V. VABNAOIBIS,
312 So. 4tk St.,
Brooklyn, K. Y.

Shenandoah, Pa

114 8, Chestnut St.,

v»
žvakės margos vaškinės po 1 svarą 2, 3, 4, 6, 8, ir 14 svaras po
26c.
Žvakės vaškinės rankom margįtos po 2 svar., 4, d ir 8 svaras po
50c.
Pakeliais knatai vaškiniai (wai tapers) pakelis po
24c.
Dėl aštuonių dienų pakeliai po67e.
Anglys už svarą
28c.
Aliejus (8 day) už gorčių
f
~
$1.10
Žvakės vaškinės -f-Božė) dėl uždėjimo po 3 ir 4 svarus, už svarą
60«.
Lietinės žvakės vaškinės po 16 svarų ir 18, svaras po
22c.
Žvakės Starinavos lietinės 16 sv. ir 18, už svarą
•
lOe.
Žvakės 4 sv. ir 6 susuktos 4 sv. ir 1 sv.
16e.
Altoriaus žvakės (eitra) sv. po
*
'
37c.
Geltono vaško 1 sv. ir 6, svaras po
30o.
i Kodylas
prancūziškas po
1
55e.
Kodylas ‘ ‘ francincense ’ ’ po
60e.
Teipgi airfva puikius bažnytinius rūbus, taiso senus. Parduodu kteliį kus, clmborljas, monstrancijas.
/
Galima gauti lietuviškų maldaknlygių, kvletkų, draugijoms ženklelių, i
vėliavas, šarfas ljr t. t.
.
•
KUN. L. LEVICKAS,
x
prezidentas.

I
=į!=

Kaštuoja $2.15 persiuntimui.
Adresas:

REV. S. PAUTIEN1US,
• Malhanloy City, Pa.

7

S

į&R'

. .-

\t. U ll ll. fc

Boston Store,

Taurių skaitytojų prenu 9 u
o e5} c
merata pasibaigusi, tiems 88
88
šis numeris bus paskutinis. 88
Siunčiant pinigus, čekius, 88
[P. F. Brennan’o]
88
arba “Money Order”, siųs
|| 109 N. Centre St., Pottsville, Pa.
kite ant adreso:
“DRAUGAS”,
Geriausia mastiniu prekių [tavorų] sankrova visam
Wilkes-Barre, Pa. 5:^ Schuylkill’o paviete. Pirmutine visam mieste sankrova,

-ss^a t-SS-.-

Pardavinėjame tik geras prekes.

ALBERT G. GROBLEVVSKI,
Savininkas ir Fabrikantas Geriausių
“LENKIŠKŲ-LIETUVIŠKŲ VAISTŲ.”

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

,

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

.„pO

==St=

Drabužių viršutinių ir apatinių, — vyriškiams, moteriškomsioms ir vaikams, visokių rūšių, kokių tik norite, —
bet ne niekų. Kelnių, marškinių, pirštinių, parasonų.

-•Fr-r-įj:

#4

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

Tūkstančiai vyru atvava sava tobulą sveikatą, sprkas
ir stiprumą per pageltą tuos knygos. Ji ira krautuvė ži
nios ir,talpina Sium t>lcrus slaptibes, kurios vyras turi
žinoti. Netrotikiet s:-,'a piu.r.gu inokietunii už prastus,
bevertes, vaistus iki l.pli ik neperskaitiati fitą knygą Ji
pasakis kodiel jus kentėti ir keip galėt KaJutin&lūigydyti. Atmink, jog ta knyga yra duodama VYSA1 PYKAI.
Mes užmokant ir paėta. Išražik aiškeie sava’ varda, pa
varde ir adre-ą ant šio kuponą ir išsiųsk ji mumS’įendena.

Kuponas tykai gautus knygos.

JUODŲ IR VARSOTŲ ŠILKŲ.

&

,

Siusk ji sene!ana.

DR. JOS LISTER & CO.
L. 335 22 FIFTH AVE-į CHICAGO.

REKOMENDUOJAME MUSŲ NAUJĄ AUKSINĮ 23
AKMENŲ GELŽKELIO LAIKRODĖLĮ.
Auksiniai, paauksuoti ir kitoki su 23
akmenimis, parduosime 10,000 vadina
mų “Accuratus” laikrodėlių tiktai už
$5.75 žėdną. Tie gražus laikrodėliai
puikiai išrėžyti, dnbeltavi lukštai, ge
rai laiką rodanti, labiausiai keliauninkų
naudojami, kurie turi daboti laiką, mo
teriški ir vyriški, gvarantuoti ant 20
metų. Tikrai gražus laikrodėliai, ne
gėda 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 peržibrėjimo. Jei nepatiks, oemokėsite nei cen
to. Męs rlskuojame viską. Auksinis
grandinėlis duodasi dykai su laikrodžių. Adresas:

BXCELSIOR WATCH CO.,,DEPT. 905,-CHICAGO, ILL.
*1

DYKA! Dl EI VYRU.

cableadress:grochowski

•*

>

V*’-

.......

GERIAUSAS PINIGAMS PASIDĖJIMAS,
TAI ŠTAI ŠITAME BANKE:
/

BANK,
71 PUBLIC 8QUARE,
WILKE8-BARRE, PA.
r
-

v ..

Vardas lr pavarde.............................................;..............

Stejtas

Wilkes-Barre
Deposit & Savings

'Merchants National
Bank,
VYRAS

$150.000
- /_$375.OOO

MokaS -čią nuošimtį nuo sudėtų
joje pinigųBanka atdara kasdien nuo 9 ry
to iki 3 popietu. subatomis nuo 11
9—12 vidurdienyje.
Galima susikalbėti lenkiškai.

POTTSVILLE,

PA.

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

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

X F. Gilllis,'«
į

^as ji galima gauti visokiu
torielku, bliūdu, stiklu, puodu, liampu ir vigokiu virtuvei reikalingu daiktu. Yra iš
ko pasirinkti. Ateikite persitikrinti.

1. Priimam padėjimus pinigą dėl sutaupiniino su pus
metiniu nuošimčiu (procentu).

2.
3.
4.
>ARTRAUKIMAS

PINIGU

i

j
i
!
'
J

MAINYMAS

VISOKIU
PINIGU

Išmainome jr parduodame užrubežinius pinigus pa
gal tos dienos kuršę,

5. Parduodame laivakortes (šifkortes)
Europos ir Amerikos,

in

prieplaukas

6.

Parduodame tikietus ant geležinkelio Amerikoje,
7.
Padarome aktus rejentelnus su paliudijimu Konsulio,
8.

Asekuruojame gyvastį nuo nelaimės ir ugnies (inšiuriname).

EUR0R

BIURAS
ADATINIS
KANCELIARIJA

REJENTINE
•«ARV RMHTCO*

“I

r"

; 102—104 S. MAIN IT.,

WnJLZ8-BARRE, PA.

THE FERNERY.
Naturallikų lr padirbtų žolynų
krautuvė.
Galima gauti gelių vsselijoms, šer
menims ir bils kada tik prireikus, bu
kietuose arba gražius vainikus.

SPAUSTUVE

Atsišaukit ir praneškit kokiam laikraštyje šitų ap

garsinimų skaitėt, o męs prisiusime dykai puikų kalen

dorių 1911 metams.

NAUJAUSIA, DIDŽIAUSIA IR GE
RIAUSIA GREIMAIATLIEKA
ĮVAIKIŲ ĮVAIKIAUBIUI DARIUS

Mrs. J. HERBERT,
SAVININKĖ,
51 W. Market st., Wllkss-Barrs, Fa.

IS EUROPOS

BIURAS INFORMUOJU

DRAUGO
”
«

Paskoliname pinigus ant morgičiaus ir notų.
Išsiunčiame pinigus ir duodame užsakymus in visus
kraštus,

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

Joną Nemeth’a
V.
tk.
MAIN 8TR.,
WILKE8-BARRE,
3

O kodilt Nes turi gurą
parankią kelionę, kad ta
palias k am pas Įjos būti
kartu*. Hisatlnias pinigų
pigiausias pasaulyj.

"

Godotini:
esu uŽirju«u pasiul-rninui dykai
siun«tos Rny«n« . 1.0.0 iau, jou jus
ABa
4
is tuo $.nygu.

aAdi'esas.................

Kapitolas
Perviršis .x

r- -

telephone:

is.

Didžiausia visoje apygardoje Audeklų sankrova.

Ypatingos Gyduolės.
Jeigu sergate užsisenėjusiomis ligomis nuo kurių negali pagelbėt nė dak
tarai nė ligonbučiai, arba paslaptingoms ligoms, aprašykit man savo nesvei
kumą gerai ir aiškiai (be užslėpimo) nes čion eina ne tik apie tavo sveika
tą, bet labai tankiai ir apie tavo gyvastį. (Atsimink, jog kiekvienas garbingas
daktaras užlaiko paslaptį kaip ant išpažinties). Užtai nesigėdyk ir nebijok,
išyk teisybę, o mielai suteiksiu rodą ir prisiųsiu geras gyduoles pagal tavo
<ęą su nurodymu kaip reikia jas vartot, už prekę labai mažą. Reikia rašyt
. aiškus stačiai pas mane pridedant visados 2c. markę an( atsakymo, nes ki
taip negausit atsakymo. — Teipgi męs reikalaujame gerų agentų kiekviename dideliame mieste ir jų aplinkinėse. Agentai nuo Lietuviškai-Lenkiškų
gyduolių gali uždirbti nuo 50 dol. ikil5 dol. ant mėnesio. Uždarbį duodame
kuogeriausią. Taigi rašykite reikalaudami agentūros. Kiekvienas lietuviškas
itornikas teipgi privalo užlaikyti visada muBų puikias Lietuviškas gyduoles
savo Storuose ant pardavimo, kad musų tautiečiai reikalaudami galėtų pas
kiekvieną nusipirkti ir nereikalautų išduoti pinigus dovanai kokiems nors
apgavikams tose aplinkėse. štornykai,rašykite pareikalaudami gyduolių, nes
geras uždarbys ir parduokite musų tyTas Lietuviškas gyduoles, kurias męs
gvarantuojame.
Rašykite po antrašu: «

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

is žada apsiverti— vyrai ligbti— vyrai kurie budamS
iida perviršamų—vyrai nųrilpnei, nerviški, sunaikina
e atr-žio, katram negale pylnui nauduoti priimnuma
:ig vyrai tur .lareikalauti vtftna tė tuo knygų,
is kaip vyrai sunnikin sava sveikata, kėip jie įgauna
r kotiicl jie netur apsivesti budime tame padeime.
a knyga tein-gi posakis suprantamoje kalboje keip
kurie tur Už/iuodljima kraujo, arba syfill,
Triperi, jbrb.a gonorrhoea, kusitpneima, Abelna pragaiėti ėpeku,. Pragaišti gyvybes skys
stimo, Naktinius nubeęlmus, Rheumatizma, Organlžuas iigae, Pylva, Kepenų,
Pūsles !r Inkštu ligas, gali put galiutinai
Mgydvti sava nuomusė, privatoai ir slapta, su ma
žais kaštais.

'

vi'v

$1 kur išsyk pasako tikrą kaina.

Geriausia
Gyduolė **
nuo
Strėnų skaudėjimo
Degimo krutinėję
Galvos skaudėjimo
Kataros
Užsišaldymo
Neuralgijos
nuo
Gerklės skaudėjimo

Daigtu

Bažnytiniu

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

UŽDĖTA 1864.

MBH11

IR ISDIRBY8TŽ

garai kardinolo Wiaemano apysaka.
Vartė VYTAUTAS.

BIBLIJA

'

M

PIRMUTINE KRAUTUVE

-NAUJA KNYGA-

First National
BANK,
PLYMOUTH.

FABIOLE,

IB M M B M

SPAUBliul
PIGIAI

W
N

UŽKVIETIMUS IK KITOKIUS DARBUS
KONSTITUCIJAS, PLAKATUS, TIKIETUS,

RAIDES STATOMOS DIDELE-NAUJAUSIOJO PATENTO-MAŠINA “LINOTYPE”
ADaaBUOKITK

—

“DRAUGAS”
314 E. Market St

^ilItea-Barre, Pa.

