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visos paskaitos. Šiam kar ininkams pasiteirauti apie
(lai sakysi, kad juokais <ai tyčia tik nori jiems gie
Iš
Lietuvos.
iui
tarp kitų patiekė paskai ;ą kalnelį.
pasakyti blogą žodį, tai nėr dojimą trukdyti, po pamoks
•
I
tą žinomas mūsų esperanti Neleistos draugijos. Kau
nieko pikto. Taip? Ąr tai ne o užgiedojo, lietuviškai, o
Nedelia.
ninkas “Draugijos*’ redak no gub. draugijų reikalams
ta pati bus prapultis, jei tu enkės tuo pat laiku lenkiš
torius kun. A. Dambraus komisija neleido įsikurti
A. T-'t A.
ją eisi, arba kitą trauksi, kai, bet negalėdamos lietu
kas, kuris vra vienu iš veik- šioms draugijoms: Šiaulių
juokdamosi ar ašarodamas? vių perrėkti, liovėsi giedo
Aleksandra
Burba.
liausiųjų Kauno esperanti susišelpimo draugijos, Pa
O gal sakysi, kad piktai £ne- jusios ir baisįai pradėjo koLekcija. — Ef. V, 1—9. —
i
ninkų. '
ioti.
lietuvius.
Paskui
nubė

ki blogo nemanydamas? Tas
Broliai: bukite Dievo senevėžio moterų labdarių
Vasario 23 d. Kailiuose,
negal būti. Žodis yra žmo go nabagės pas vyskupą Kruopių par., Šiaulių pav.,
kiotojais, kaipo mieliausi su
“Balsas”., Išėjo pinnasai draugijos, Šiaulių motorų
skųsti
lietuvių,
,
bet
Vysku

gaus
minties
vaisius.
Kas
nųs, o vaikščiokite meilėje,
Kauno gub. numirė Alek ‘Balso” No. Eisiąs kas mė ;ęisių lygybės draugijos ir
pas,
kaip
girdėt,
jų
nepriėyra
ant
liežiuvio
ttir
būti
kaipo ir Kristus numylėjo
sa ūdra Burba, garsaus lie nuo. Vedąs jį, kaip jau mū Žagarės skaitymo mėgėjų
męs.
Nubėgo
jos
tuomet
pas
mintyje.
Iš
širdies
gausumo
mus ir išdavė pats save už
tuvių tautos atgijimo istori sų skaitytojai žino, p. A. Vė draugijos.
deboną,
bet
neradusios
jo
lupos
kalba,
sako
Šventraš

NEDOROS KALBOS.
mus Dievui aukon ir užniujoje kun. Aleksandro Bur
tis. Jei eina dvokiantis oras namie. Tuo šį kartą visas da bos tėvas. Nabašnikas susi- gėlė. Redakcijos adresas: Juozas Montvilas. Vasa
šiman dėlei saldybės kvapo.
Vilnius/ Chivinskaja gatvė,
/
Yra žmonės ant žemės, iš atviro raksto, lengvai ga vkas ir pasibaigė.
O paleistuvystė ir visokia ne
laykė žilos senatvės — ėjo No. 22. Kaina metams — 2 rio 7 d. mirė Vilniūje a. a.' t
Juozas Montvilas, Vajst.
čvstata arba godumas tegul kurie šventomis kalbomis lima suprasti, kad ten guli Ar nepradės tik ir į Kau 91-mus metus. '
rubliu.
I
ną
pūsti
Vilniaus
ėnhekų
stengiasi
išganyti
dūšias,
punantis
lavonas,
arba
jei
iš
/
.
Dūmos atstovas, Vilniaus'
nebus nei minėti tarp jūsų,
Laidotuvės
atsiliko
25
va

kaipo pridera šventiems; ar bet yra ir tokių, /kurie nedo kamino verčiasi juodi dū vėjelis. Žiūrėsime.
Sakalų mankštymai. Vil žemės banko direktorius ir
sario
Kruopiuose.
Iškilmėje
romis
šnektomis
stengiasi
mai, tad ten ir ugnis tur bū
įžymus lenkų 'visuomenės
ba, biaurybė, neišmintinga
Vilniaus vyskupijos kuni dalyvavo du kunigu ir dau niaus mokslo apygardos glp veikėjas-labdarys. Jo mirtį
jąs
pražudyti;
o
kadhngi
blo
ti,
taip
jei
ir
iš
tavo
burnos
kalba, arba apjuokimas, ku
gų permainos. Kun..,J. Ku- gybė žmonių (bažnyčia buvo bėjas pranešė vidurinių mo ypač sunkiai atjaus Vil^
ris prie reikalo nepridera, gos' kalbos lengviau pasklįs išeina biaurųs žodžiai, be
nickis, Lipniškių kleb., ir grūste prigrūsta). Labai dai kyklų direktoriams, kad Ve niails lenkų visuomenė, kuri
bet labiau dėkojimas. Nes ta nei geros, tad pigiai pa? gėdiškos dainos, tad be jo
kun. Bol. Superskis, Žolud- lų ir graudų pamokslą pa lykų šventėmis, balandžio a.a. J. Montvilui mirus, ne
tai žinokite, išmanydami, siekia savo tikslą ir dideles kios abejonės yra ir paleis
ko kleb., perkelti vienas ki sakė kun. vikaras. Pradėjus 34 ir 35 d. bus surengti va beteko savo didžiausio-kapi{Zakaro
klastas.
Kad
leng

tuvingos
mihtįs.
jog visokis paleistuvis, arba
to vibton; paskirai: kun. pamokslininkui išdėstinėti dinamieji “sakalų” mankš talisto-filantropo. tluo vienu
pasileidėlis arba godulingas viau galėtumėm išsisaugoti Nedorų kalbų reik ’šalinkun. Aleksandro nuopelnus, tymai (gimnastika), kuriuo juk rėtfiėsi, gali sarkVt, ir to
kas yra tarnavimu stabams, nelaimių,, paeinančių iš »e- ties ir saugoties, kaip įkan Ščerbickis — Choroščos
kam. kun. Davidavičius (Do visi klausytojai apsiliejo aša se turi dalyvauti visų mo kia “Lutnia”, ir visokios
neturi tėvonijos Kristaus ir dorų kalbų, reik mums žino dimo nuodingiausios gyva
kyklų mokiniai.
romis.
lenkų prieglaudos Pranciš
Dievo karalijoj^. Tegul nie ti, kas yra tie, kurie blogai tėj. Ką velnias negal įveikti vidėnas), Rodunės kam., į
Maletus
kam.,
kun.
Svirs

,
Amžiną atilsį garsaus vei Be teisių. Kai-kurių pri konų mūruose ir,k. Šovinis
savo žabangais, tą padaro iš
kas jūsų ųesuvadžioja nie kalba f
kis
—
Žižmarių
kam.^
kiin.
kėjo tėvo dūšiai!
vatinių lenkų techniškųjų tu a.a. nabašnikas tečiau ne
kingais žodžiais, nps dėl tų Nedorai kalba žmouės iš tvirkėlio biaurus liežiuvis.
Gailiunas
(Gailiun)
—
šv.
mokyklų* mokiniai buvo buvo, taigi ir męs, lietuvi^,
ieyo rūstybė tvirkę ir nustoję gėdos. Apie Negalint nuo biaurių kalbų
Traukinio
suvažinėtas,
RapoK)
bažnyčios
kam.
Vii
kreipiąsis į švietimo minis galime pilnai užjausti lenkiy
sūnų. Todėl ką gi žmogus paprastai kai prasišalinti nereik jokiu buniuje;
kun.
Alp.
Vartitev
šv.
Andai,
Vilniuje
greitajai
ba,
jei
ne
apie
teriją, prašydami —leisti visuomenę joeio* mHiūdnne. .
'du jose 'dalyvauti. Guodokilės'anųdrautraukinys
suvažinėjo
palei
Rapolo
bažn.
kamendorius,
jiems laikyti kvotimus val Amžina atilsį! 1 ,' *
Nes buvote kitų kart4 myli? (jodus kalba/apie savo me savo liežiuvį, kurį pa
^"z"
stotį
nesuskubusį
z
praeiti
Kaišedorio
klebonu.
•džios mokykloje, kad gavus
^ybė, bet dabar šviesybė turtus, • puikus apie savo šventė Išganytojas, Komu
i
pro, kelią žmogų. Nelaimin- technikų diplomą. Švietimo Šiauliai. Atvažiavo pąleis
Viešpatyje.
Vaikščiokite, garbę, bedievis siunta prie nijoje į musų širdį ateida Žemaičių vyskupijos ku
gasai sudraskyta į šmote ministerija atsakė nelei tas iš kalėjimo 2-sios Dūmos
S.
kaipo šviesybės sūnus, nes šai tikėjimą, žmogus dievo mas.
nigų permainos. Perkelti: lius. Galva ir rankos rasta
atstovas A. Povylius, atbu
džianti.
šviesybės vaisius yra viso tas kalba apie dorybę ir Die
•
kun. Pr. Gricius, Tryškių net po trečiuoju vagonu.
vą.
Žodžiu,
kiekvienas
kal

vęs metus bausmės kalėj ime
kioje gerybėje, ir teisybėje
kam.,
į
Dusėtus
kam.;
kun.
Surankioti
kūno
šmoteliai
Braslavas, * Ežerėlių ap su kitais kauniškiais atsto
ba apie tą, apie ką jis pa
ir tiesoje.
St.
Razumas,
Dusetų
kam.
nugabenta
geležinkelio
li

BAŽNYTINES
’
ŽINIOS.
Braslavo parapija^žiūrįnt į. vais už žinomąjį savo atsi
prastai mislija. Taip, begė
—
į
Tryškius;
kun.
J.
Šnapš
gonbutin.
Užmuštasai
pasi

jos
plotą, bene tik didžiau šaukimą į rinkikus.
dis kalba apie begėdiškumus
tis,
Tauragnų
kam.
į
Laukrodė
esąs
Virbalio
geležin

šia Žemaičių vyskupijoje; r
kuriais yra pripildyta jo šir
• Evangelija. — Luk. XI, dis. Jei tad nori dasižinoti,
Minersville’s, Pa., klebo sodės filiją (Varnių dek.); kelio elektrinės stoties tar prie jos priklauso dar trįs * Nemakščiai, Res-. apskr.34—28. — Anuomet išvari ar žmogus yra doras, prisi nu paskirtas neseniai iš ten kun. A. Šiufinskis, Kurta- naujantis Vincas Abraitis, filijos: Opsa? ‘ Belmontas ir
Nemakščiuose atsirado la-~
nėjo Jėzus velnią, o tas buvo klausyk jo kalbai. Jei jo kal iškeltas į Girardvillę gerb vėnų kam. į Plungę kam., 50 metų vyras.
Pliusai, su•’ parapijų teisė bai daug visokių ’ šundakta
nebylys ir stebėjosi minios. ba yra bloga, tad turi ženk kun. Jonas Dumčius. Tuo kun. J. Ruibis, Plungės
mis. Žmonės -r- ištautėję lie rių, viliojančių iš žmonių
O nekurie iš anų sakė: per lą, jog tai ištvirkėlis arba laiku-gi pildęs Minersville’s kam., į Kurtavėnus; kun. Teismas. Vasario 8 d. Vil tuviai, kurie daugiausia var skatikus. Miestelyje, pavz.,
Beelzebubą, velnių vyriausį- veik juomi bus. Šalinkies klebono priedermes kun Čepronas iš Beržono filijos į niaus apygardos teisme bu toja baltarusių kalbą. Lie
yra B., kurs gydo nuo viso
jį, išvaro velnius. O kiti, žmogaus nedorai kalbančio, Taškunas lieka Girardvillės Budrius kleb./kun. Lialis iš vo nagrinėjama byla mies tuviškai kalbančių beužsili
kių ligų: nuo ausiu skaudė-*
tietės Sofijos Pakalytės ko tik 7—8 sodžiai. Ačiū
gundydami j.į, reikalavo nuo nes turėti draugystę su be ir Mavzvillės klębonu.
Budrių į Beržorą fil.
jimo, dantų gėlimo, pilvo ir
(Pakabs), jau 30-ties metų Dievui, kad dar atkeltas
jo ženklo iš dangaus. O jisai, gėdžiu, tai tikra nelaimėj
Iš
Seinų
vyskupijos.
’
Vi

Wilkes-Barre, Pa., 12 d
amžiaus, kaltinamos, kad čia kamendoriumi kun. J akių Ii gas,. džiovi ir t.t. . Ir
kad išvydo anų mintis, tarė
Ęet, rasi, teisįsies, jogei
visas ligas gydo taip, jog
jiems: Kiekviena karalija nepridera įtarti artymą apie kovo pasimirė seniausias daus reikalų ministeris pa ketvirtą sykį sučiupta buvo Armalis, su tikru atsidavi paskiau ir geras gydytojas
savyje nesutinkanti, bus- iš blogą. Taip, jei neturi tei Seranton’o diecezijos kuni reikaląvo iš J. E. Šernų vy be vagiant. Užu tai gręsė jai mtf pradėjo kblti ištautėju
nebegali išgydyti. Homeo
naikinta ir namai ant namų singos priežasties; tečiau nė gas, vokiečių katalikų'šv skupo paliuosuoti ’ nuo ku didelė bausmė, teisių atėmi sius lietuvius iš gilaus. mie
patija gi gydo pas mus ne
sugrius. O jei ir šėtonas yra ra jokio įtarimo, jei blogo Mykolo parapijos klebonas nigiškų pareigų pildymo mas ir kalėjimas dauge- go, ragindamas prie mokslo,
tik bajorės, bet ir patįs val
su savim nesutinkąs, kaip-gi priežastis aiški. Iš blogo lie Monsignoras Nagel, iškilni kun. Zaleskį ir Montvilą už liems metams. Teisme Pa prie skaitymo knygų ir laik
stiečiai. Yra, tiesa, mieste
išklausymą išpažinties ir kalytė papasakojo tikrai
stovės jo karalija? nes sako žiuvio galima 'pažinti blogą gavęs 52 metu.
raščių.
lyje ir felčeris žydas, kurs
palaidojimą stačiatikio.
graudžią savo gyvenimo is ^.’Nors aplinkybės sutrukdė
te, jog aš per Beelzebubą širdį,x taip kaip gydytojas iš
gan gerai išmano, tik skun
toriją. Pasirodo, buvo ji kit
išmetu velnius/ O jei aš per liežiuvio pažįsta sergančiojo Kaunas, Nuo 1908—9 me
Seinai. Šiomis dienomis kart Kauno moterų gimna; tą garbingąjį darbą, bet vis džiasi žmonės, kad perbrau
tų Katedroj lietuviai prade
Beelzebubą išmetu velnius,
,
jo kalbėti Gyvąjį Rąžančių Seilius buvo, aplankęs J. E. zijos mokinė; išstojusi te dėlto palengya žengiama tai už vaistus įmąs. Pavyzjųsų sūnus per ką išmeta? ligųVloclavko vyskupas Stafiis čiau, aplinkybių priversta, jau pirmyn prie susiprati din, iš vidnos moteriškės už
Todėl anie bus jūsų teisė •Žmogus nedorai kalbantis ir vieną sekmadienį per mė
lovas Zdzitoviecki, lydimas! iš 4-sios klesos, papuolė to- mo.
vaistus paėmė 2 rb. 50 k.,
jais. Bet jei Dievo piratu iš yra priešas Dievo, artymo ir nesį, perkeičiant paslaptis,
pralotų kun. M. Lorentavi- kian vargau, kad dęovėda
Braslavo bažnyčioj lietu tuo tarpu kad tie vaistai apmetu velnius, ištiesų atėjo savęs paties. Kiek jis blogo buvo sakoma tretininkams
čiaus ir kun. K. Koryckio. mos elgetauti, noroms neno viams skaitomos tik evan tiekoje vos 47 kap. atsieina.
pas jus Dievo karalija. Kad savo liežiuviu padaro sunku lietuviškai pamokslas, ,o po'
j/T- stiprus šarvininkas, sergsti apsakyti. Viens biaurus žo pamokslo pagiedodavo lie
rams turėjusi vogti. Teisė gelijos lietuviškai. Reika Kas savaitė atvažiuoja į Ne
jai taip susigraudino jos is linga butų, kad šalip dabar makščius lenkas gydytojas.
savo namus, ramybėje yra dis rodžias mepkniekis, bet tuviai keletą giesmių. 1910
Gerai būtų, kad apsigyven
SVARBU ŽINOTI.
torija, jog ne tik, kad visiš atliekamų lenkiškų "pamal
tat, ką tūri. Bet jei stipres jo pasekmės esti baisios. Aly m. gruodžio m. pabąigoj vie
tų čia gydytojas lietuvis.
nis už j-į atėjęs pergalės jį. vos lašas tai niekas, bet jis ną šventadienį susirinkiypo Turime atspaudę šv. Ro kai išteisino Pakalytę, bet dų, galėtumėm turėti ir lie
atims visus jo šarvus, ku palieka tašką, kuris kaskart mišparų a'pie 200 žmonių, žančiaus tajemnyčias. Pen dagi sumetę čiapat teisme tuviškas, kitaip vis būsime
riuose viltį turėjo, ir jo nau labiau plėtojasi; viena ki apsikeitę paslaptimis ir kiolika tajemnyčių kainuo tarpu savęs 4 rublius, papra nepilnai aprūpinti dvasiš Joniškyje (Kauno gub.)'.
birkštis — tai niekas, bet klauso pamokslo. Dar nepa
šė teismo pirmininko inteik kai. Opsos apylinkėj gyve yra' vienaklesė mergaičių
dą išdalys. Kas nėra su maja 10 centų. Kalbantieji Ga
na beveik vien lietuviai. Bet gimnazija. Dauguma moki
ti jai tuos pinigus.
pim, prieš mane yra; o kas kritus į uždegamąją medžia baigė kunigas sakyti pa
vėnioje
rožančių
tepasirupi
gą padaro didelę ugnį. Ne mokslo, o jau 3—4 lenkės
per dvarininkų intekmę lie nių—lietuvaitės. Mokytoja
^nerenka su manim, barsto
doras žodis yra nuodas, įleis užtraukė lenkiškai giesmę. na parsitraukti tajemny- Esperantininkai. Neseniai tuviai baigia lenkintieji. Bei gi rusė, lietuviškai visai neO kad nečysta dvasia išeis iš
tas į artymo širdį. Jis pri Užgirdę, jog kunigas dar to čias. Adresuokite:
dar įsteigtoji Kauno espe monto ir Pliusų apylinkėj suprantaii|i.-Lietuviškai mo
žmogaus, vaikščioja po sau
kimba
prie
jo
vaidentuvėj,
liau
sako
pamokslą,
nustojo
rantininkų draugija, matyt, lietuviai visai subaltarusė- kyti mergaites buvo pasiža
“Draugas”
sas vietas, ieškodama atil
ją subiaurina ir stumia į ne giedojusios, bet kaip tik ku
labai
veikli. Ji nuolat
ren ję: senieji tik žmoflės be dėjęs vietinės valsčiaus mo
314 E. Market St.,
sio, o neradusi sako: sugrį
•
*
dorybes. Ištvirkinęs vieną, nigas pabaigė sakyti pa
gia visokias paskaitas, o ne moka po žodį lietuviškai.
kyklos mokytojas S., bet nei
Wilkes-Barre, Pa,
šiu į savo namus, iš kur iš
jo paleistuvystė užkrečia ki mokslą, jos ir vėl pradėjo
seniai buvo intaisiusi ir di Dar užmiršau paminėti, mokytoja, nei vaikai, turbūt
ėjau. O atėjusi randa anuos
tą ir, kaip Ugnis, sprogda lenkiškai giedoti. Lietuviai,
delį esperantininkų koncer kad Braslavo miestelis apT mokytojos pamokyti, jo ne
iššluotus ir iššveistus. Tada
ma nuo šakos į šaką, užde nenorėdami kelti bažnyčioje mhMbIv
tą-vakarą. Vasario 11d. ko sūptas iš dviejų pusių eže priėmė (?. Red.). Reikėtų
IkaplUria
eina ir paima su savim sep ga visą girią, taip vienas blo
ir
Tjtgali gsaa yaa
trukšmo, išsiskirstė.
mercijos mokykloje šaukia rais, vidurys gi miestelio — tat patiems mokinių tėvams
tynias kitas dvasias, neda gas žodis gal , neapsakomai
Šiemet sausio 30 dieną ir
mas buvo jau 15-sai viešas kalnaą, kuris išvėlzi, lyg kad pasirūpinti, kad jų vaikai
resnes už save, o įėjusios gy daug pikto padaryti tarpe vėl |as pats atsikartojo. Bet
valdybos posėdis; tokiuos^ žmonių rankomis butų su mokykloje būtų mokimi ir
vena tenai. Ir stojasi našiui žmonių.
.mainu kūnuose. skaitomos piltas. Reikėtų mūsų raoks- lietuviškai.
lietuviai, matydami, jog lenrwi

v* ••

į trecioji Gavėnios

čiausieji ano žmogaus daik
tai piktesni už pirmuosius.
Ir stojosi, kad taip kalbėjo,
pakėlusi balsų nekuri mote
riškė iš miuįos, tarė jam: pa
laimintas žyvatas, kurs tave
nešiojo, ir krūtis, kuriąs žin
dai. O jisai tarė: Bet labiau
palaiminti, kurie klauso Die
vo žodžio ir saugoja aną.

Gana būt iavusių, kurie, sykį, įsiki- mas maskoliškais
>ę į-lenkybę, turisi jos, it mais. Prieš sėsianFant ele.
cūdikis motynos sijono. Ži :rikos kėdės, buvo abudu už
čiornaja Padina, Sainayos nau daugelį tėvų, kurie savo clausti apie savo paskutinį
gub. Pereitų vasarų pradi vaikus net rykšte baudžia norų. Ipsen prašė padėkoti
nės mokyklos namas dėlei už kiekvienų ištartų be len- calėjimo sargams už gražų
stokos vietos tapo padidin ciškosios gahmės ar pra apsiėjimų ir su visais atsis
tas ir perdirbtas į dvi mo- džios lietuviškų žėdį; siun veikino mandagiai, o bedie
cykli. Abudu mokytoju lie čia žaisti su sulenkėjusiais vis Ivankowski apreiškė,
tuviu. Mokinių išviso — 82. aikais, kad greičiau už cad‘norėtų atgauti laisvę,
Visi mokiniai — lietuviai. mirštų savo tautos kalbų; cad dar nužudžius nors penJžlaikymų mokytojams ir curie neįstengia nė kelinto- cis policmonus. Tai kokiu
Mokinių surašąs. Sausio mokyklom duoda žemietija o žodžio lenkiškai vaikams pasiutimu bedievybė peri
8 d. buvo paskirta surašyti (zemstva). Per Naujus Me galvon inkalti, tie perkasi ma žmogaus širdį. Šiurpas
visus pradinių mokyklų mu tus vietinio klebono kun J. enkiškus elementorius bei ima pamislijus.
tinius. Tokiu būdu Vilniaus Striko ir mokytojų trasu su catekizmus ir šiaip taip žleBastenis.
mokslo apygardoje yra ži rengta buvo- mokyklos ir leriuodami, moko vaikus
nios iš 6 tūkst. mokyklų.
šiaip-jau vaikams eglelė. Pa jent lenkiškų poterių. Sykį
M
ATHOL, MASS.
Šaltinis čių vaikų deklamuojamos dvi pažįstami moterėli su
buvo lietuviškosios eilės, gy ašaromis meldė manęs, kad
Šis miestelis guli 82 myli
vieji pašnekesiai. Buvo dai oms bent trejetų kartų per atstu nuo didmiesčio Bosto
lietuvių dainos, iš skaityčiau iš knygos lenkiš no, į vakarus, pagal Boston
Lietuviai Svetur. nuojamos
mokytos vargonininko p. A. kai “Tėve mūsų”, mat, varg & Maine geležinkelį.'TopoGlemžos. Viskas buvo lietu šių temokėta skaityti vien grafiška išvaizda puiki: iš
Rostovas prie Dono. Teko viškai. Pabaigoje padalyta iš tos knygos, iš kurios jau rijų pusių kalnai, per vidu
Įspū nos būdamos skaityti mokė rį upelis, vadinamas Miller
man būti vestuvėse. Svečių dovanėlės vaikams.
džiai
pasiliko
labai
malonus.
si iš lietuviškos; turbūt ke ' itiver. Dešimtas nuošimtis
susirinko apie 40 žmonių;
visi linksminosi padoriai: Dar prieš Kalėdas vargo pino savo vaikus to paties gyventojų lietuviai. Apie
žaidė, šoko, dainavo, šneku nininkas iš vietinių sodžiaus mokyti, nors pačios, kaip juos čia truputį plačiau pa
čiavos. Taip besilinksmi vaikinų ir mergaičių sutaisė matote, nėkiek nepajiegda- kalbėsiu.
Nebuvo, mos. Vos perkalbėjau mesti Lietuviai pradėjo apsigy
nant, atėjo dar viena lietu jažnytiriį chorų.
vių šeimyna, tik jau sulen manau, tai lengvas darbas, tų kvailų lenkų uodegos gau venti šitame miestelyje apie
kėjusi. Atėję tuoj pradeda nes sodžiuje yra maža pa dymų. Tai visai ne naujiena; 1889 m. Seniausieji ir ligcalbėti lenkiškai. Priminus rinktų balsų, o ir tiems, ne juk prasto sodiečio “ponų” šiol dar gyvi — tai J. Brašo. B., jog čia lietuvių vestu žinant gaidų, nėr taip leng ;arpan patekusio, pirmasis cis, F. Baltrušunas ir našlė
vės ir jog visi čia supranta va mokyties. Vienok choras rūpesnis pačiam likti “po Nevedauskienė. Dabar yra
ietuviškai, p. S. iš sulenkė- susidarė tikrai geras, ir da- nu”, tai yra, nei daugiau, prasigyvenusių šiek tiek lie
usios šeimynos pradėjo )ar per pamaldas suteikia nei mažiau, kaip tik “len tuvių, turinčių nuosavius
ginčyties ir užmetinėti lietu mums nemaža malonumo ir kiškai” švebeldžiuoti su namus. Šeši blaivininkai laiviams, kad jie skiriųsi nuo pasigėrėjimo. Už tai ačiū jais. Bažnyčioje katekizmo co susidėję drapanų ir čeenkų, nemėgstu lenkų kai vargonininkui ir choris mokyties didžiuma tėvų sa verykų krautuvę. Naujai įsi
vo vaikus verčia tik lenkis taisė parduotuvę mėsininbos, priešingai gi, jo nuomo tams.
cai. O klebono Vizbaro tak cas. Keturi prakilnesni vy
ne, reikių lenkus mylėti, nes
ie lietuvius pagonis ap- Liepojaus lietuvių kolio tika lietuvių dalyke tikrai rukai susidėję atidarė “grocrikštiję, o dabar tie lietu nijoje gyvena keliolika tūks keista ir net artimiesiems ne serį”. Bet deja! musų tau
viai šalinasi nuo jų ir t.t. tančiij lietuvių, iš sodžių at- suprantama.
tiečiai nelabai nori lanky-.
Tai vėl užmetinėjo, kad taip celiavusių, įvairaus užsiė
Arti prisižiūrėjęs Liepo ties pas savuosius. Kiti sa
susirinkusiųjų ėsų nemokau mimo: mokinių, darbininkų; jaus lietuvių gyvenimui, ro ko : negali mat fabrike dirb
čių lietuviškai. Ir kas gi? mokslus išėjusių mūsų inte- dos žmogus kvėpsoji Vil ti, nori dykas stovėti — ge-^
Pasirodė, jog iš visų tų ne igentų visai nedidelis tu niaus gubernijos kokio tam riau aš pas anglų nueisiu!
mokančių — vienas baltaru relis. Nors etnografiškoji saus, lenkų baigiamo ryti Broliškos meilės tarp musų
sis, bet jis lietuviams prie- Lietuva iš čia gana arti, te kampelio oru. Tiesa, kam ga lietuvių, galima sakyti, vi
ankus ir nuolat jų susirin- čiaus lietuvybės ženklų tiek li pasirodyti, kad čia aš per sai nėra, o jėi yra, tai tik
cimunse dalyvauja, d antras nematyti, kiek ir tolimuose sūria; pasakiau; bet man prie baro pas ‘TElsworth’a”v
mokinys realistas S., lietu Rusijos miestuose: Odesoje, rodos, kad nėkiek nebūsiu O kokios pas juos šnekos? —.-sario 24 .dienos n. k., visi rymą šventadieniais smuk- paskaityta gražių iš gilios vių tėvų sūnus, tik lietuviš- Maskvoje, kur lietuvių kur
perdėjęs.
Čia aprašytieji Gaila pasakyti, iš jų lupų iš
' draugijos nariai turi teisę > Gefai. b7° *ada nu^ar' Hetuvos senovės apysakų ir
sas
mažesnis
būrelis.
Tokiacai kalbėti nebenorįs ir ne
lietuviai, žinoma, toli gražu girsi, daugiausiai apkalbas,
lankytis draugijos kontore ta’ ^ažiai išdėstyta pnežas- apįe alkoholio kenksmingume
būryje,
kaip
čia
Liepobemokus. Nūrodžius jam
ne visi tokie: yra ir labai išpeikimus, pažeminimus,
ir patikrinti balansų.
P*8’' \ tlk gadd’ kad beveik
Skaitymas labai jaunijūje, lietuviai daug ko galė gerų, mylinčių savo tėvynę, iškaneveikimus!
caipo
lietuviui,
reikalų
mo
•
per visus metus pasiliko be muį patiko: ypatingai atsicyties tėvų kalbos, atsakė tų labai lengvai nuveikti visa širdžia užjaučiančių Jau geras laikas, kaip čia
Joniškyje, Kauno guk, H°kių pasekmių: smuklėms dėję kiausė apie alkoholio
kultūros srityje. Tuo tarpu jos skausmus; liūdna tik, gyvuoja draug. Auštros Var
‘nežęlaju”.
kur tik pasisuksi, vis ant at!datytl šventadieniais uz- vartojimo pasekmes: šiuo su
jie
čia teturi “Pašalpos kad tokių mažuma. Seniaus tų Dievo Motinos. Turi gerų
aludės ar traktieriaus užsi- tek<? PasQdos nutarimo su 24 judinti, atnaujino padary- Taip tat “lenkai“, atėję draugijų”; ir dviklesę mo
net mokinių lietuvių būda krūvų kapitolo ir nuosavių
dursi. ,Ir girtuokliavimas, Para8ai8! ° VeJ įdaryti - tuS per šv. Mišias prižadus, benkiese lietuvių susirinki- kyklų, kuriai nekaip sekasi
vo čia gana didokas būrelis, svetainę (salę). Bet kas joje
žinoma, nesimažina pas mus negeJ.bstl 7? tas pUlkuS V1S° niekuomet nebegerti degti- man, visus nori priversti len Prie švietimo įstaigų aš
šiandien visuose. Lietuvos veikiama? — Apart mitin-r
bet didinasi. O kur girtuo- Ualscia7 (drauge su paso- nės ir
svaiginančių gė- kiškai kalbėti. Bet nebe tie priskaitau ir lietuvių knygų
kampeliuose pridygus vidu gų ir šokių *- niekas! Jei
kliavimas, ten ir nelaimės. 7? ,nu1frm;aš!. Paziuresun, raių ir prikalbinėti. savo tė- laikai, jau ir lietuviai ne sankrovas. Seniaus čia buvo
rinių mokyklų, Liepojaus kas iš jaunimo nori mokin
Štai ir čia šiomis dienomis koklos Pasekme* bus dabar vus ir gaspadorius, kad jie taip lengvai pasiduoda. Ne, dvi lietuvių sankrovi ir vie
mokyklose mokinių, lietuvių ties teatro, giedojimo arba
vienas nebejaunas žmogus, a7- nutarurią patvirtinus. nebeduotų šnapso nei per ponuliai, savo namuose gali na lietuviškai-lenkiška; šian skaičius labai sumažėjo. La kitko, tai reikalaujama 10
gerokai inkaušęs, belipda7lgU Jal8C^8 (r krikštynas, nei per pakasy te, kiek tik norite, lenkiškai dien tegyvuoja' tik viena, ir
bai gaila, kad čionykščiai dol. už vakarų. Vietinis jau
nas nuo alinės slenksčio, toliau ta?P tvirtai laįV818 nas, nei per talkas. Jeigu kalbėti, bet atėjus lietuvių ta pati, kaip, patyriau iš pa
' krito ant gatvės ir taip 8Ul^vo prakilnaus pasirizymo, kas įg jauriimo, ar vaikinas, susirinkiman' (patiems lie šnekesio su p. Virkutiene, lietuviai neįstengia praplėš nimas ne kų tegali tokiose
ti savo Šelpimos draugijos, aplinkybėse veikti.
atmušė, jog ant rytojaus ir tai V1S Syk* buS lsklausytu ar mergaitė,- pasigertų, tai tuviškai mokant), stengties knygyno laikytoja, serga
kuri aprūpintų pradiniu ap Aš patarčiau viršminėtai
_
0
pirmų kartų turi būti per priversti visus lenkiškai kai mirtina liga. Naujų knygų
mirė. Tai geras pamokymas
švietimu visus aplenkėjus draugijai duoti salę vaka
Papilė (Šiaulių ap.) ^eJ spėjami, o jeigu, perspėji- bėti, tai jau tiesiog netaktiš
girtuokliams!
jau
visai
nebetraukiama,
iš

pabrikų,
dūmuose rais uždykų (atsiskaitant
seniai buvo Kinkių kaimo mas nieko nepadėtų — pa- ka. Mokėjimas lenkų kal skiriant .maldaknyges ir ka šių,
“Viltis”.
smilkstančių
darbininkų sau tik už šviesų ir šilumų).
sueiga. Nutarta skirstvties megti draugavu8 8U jais. bos, tai <jar neapšvietimas.
lendorius:
mat,
senųjų
nie

Tuomet salėje galėtų moky
vaikus,
jiems
nabagučiams
„
vienasėdžiais ir paaukoti vy Kad įic nutarimai būtų už- Visi męs čia atvykome, ska
kas neišperkųs; daugelį kny nėra kitokio kelio išbristi iš ties giesmininkų choras, ga
Vilmus. Neperseniai ap- riausybės
siulomajai nao- laikomi) vaikinai vaikinų, o nesnės duonos ieškodami,
*gų atiduodu už pusę kainos, tos lenkybės ir tamsybės lima butų pasiskaityti joje
skričio teisme buvo teisia- kyklai 1 deš. žemės, sukirsti mergaįtės mergaitę išsirin atradę, tuoj užsimirštame
kaip jiems patiems atsiėję, putros.
laikraščių, pramokti anglų
ma tūla Uršulė Stravins-Įir suvežti medžiagų,
ko sau už prižiūrėtojus. lietuviai esu; išmokę kiek ir tai mažai kas teimų; retų
kalbos. Vis tai geriau, ne
kienė už vagystę. Pasirodo,
lenkiškai, patekę lenkų sūdienų
parduodu
už
porų
rub

Vilkaviškis
kaip praleisti vakarų kur
kad ta moteris per visų savo Į Vilkaviškis (Suv. gnb-)-|pžiaugsmas ima, matant, kurin, apsišvietę (sic), pra
lių,
daugiaus
už
kelias
de

Dar
norints smuklėje.
Galima
gyvenimų užsiima vagystė- Jau VIsas memJ0 kai
kad musų jaunimas prade dedame niekinti visa, kas šimtis kapeikų; abejoju, ar
mis ir apgaudinėjimais. MeK”k®7nill .1)rau? da susiprasti. Jeigu visos tik Jietuviška: kalbų, papro
Korespondencijos. būti? prikalbinti viens kitų
nereiksią
visai
likviduoti
tapti piliečiais, nes gėda
tais 1909 jinai atėjusi į Vii- SU* savoje keptuvėje kę- būtų taip padorįos, linksmos čius ir pačius lietuvius, kai
Taigi
Liepojus
liks
visai
be
pasakyti: dabar Atholyje
nių pas mariavitų kun. Tudu°.n^ir *777 77° ir naudingos vakaruškos, po prasČiokūs.
lietuvių
knygyno.
O
čia
pat
yra 800—900 lietuvių, o pi
labų ir išreiškus savo norų 29 dienų (n. k.), atidarė duo- L. neiklfnigai, nei tėvai ne Kįek žinau, Rostovo lietu
BOSTON, MASS.
latvįų
knygų
sankrovos
ver

liečių tik 7!
priimti mariavitų tikybų. nas ir Pyra£p parduotuvę. §auk^ anx
vių šeimynos kalba namie
Be to, reikia, kad čia butų
Pernaį vasarų du ruskiu
Jinai pasisakiusi, kad esan-U8 pradžių viskas einasi kuo uesmagi žįi__
______ r lenkiškai arba ir rusiškai čiasi kuopuikiausiai; kita
taučių
pavyzdys
mažai
lie

Andrius Ipsen ir Wasili lietuvis kunigas, ne taip,
ti labai turtinga, turinti ke. geriausiai. Trįs kepėjai ne" gubernatorius Petras Stre- Vaikai, neišmokę iš mažens
tuvius
<^a
tepatraukė.
Ivankowski
miestelyje kaip dabar yra, kad atva
letų dvarų, prižadanti mA-t speja kepri. Tures dar vienų | oUchov’as perkeliamas
gimtosios kalbos, paaugę
Liepojaus lietuviai labai Lynn (saly Bostono) plėši žiuoja lietuvis kunigas iš
riavitams nupirkti , daugy- PeclV dayytb jei teip toliau Saratovų. Gaila ir liūdna jau visai nutausta ir pasida
bę bažnytinių daiktų: amo-U18, Kai-kune miesto kepe- gubernijai išleidžiant tų tik ro lietuvių kalbos priešinin toli pasilikę užpakalyje kito mo dėlei užpuolė vidudieny Clinton’o vienų sykį į mėne
tų, kielikų ir k. ir duosianti Nai griežia dantimis. Anų die I. gerbiaTną įr mylimų val- kai. Priminus tėvams, kodė Latvijos miesto — Rygos je ir užmušė du žmogų: To sį. Atholyje daugiau lietu
nemažai pinigų mariavitų 7.beneŠ!mtl banduklV g7’ dytojų, kuris sunkiausiais nemokia vaikų lietuviškai kur lietuvių gyvenimas mų Landregan’ų, fabrikan vių, nekaip Clintone, todėl
koplyčiai atnaujinti. Žino- bukys draugijos narį
laikais pataikė taip elgtis atsako: “užaugę išmoks, ko ypač pastaraisiais metais tų ir James’ų Caroll’ų, po išpultų, kad kunigas gyven
ma, kun? Tulaba labai nu- ku<7 yenaa įmesto kepėjas kad kuOgeriausiai pildyda čia sa vo kalbos nemokėsi’ ėmė virte virti; net nutau licmonų. Abudu žmogžudžiu tų Atholyje, o važinėtų
džiugo ir noriai priėmė jų į ir ^a^tė visas po gatvę, lg gunkiaa valdininko pa Tėvai! labai apsirinkate tusieji lietuviai pradeda tapo pasmerktu mirtin ir ne Clinton’ų, vienų sykį į mė
savo avelių skaičių. Tečiaus manydamas tuo pabaidysiųs rejgas nestumė nuo savęs taip sakydami. Jums dar ro smarkiai linkti lietuvių pu seniai atliko savo bausmę, t nesį (Clintone kunigas turi
neilgai laukus Stravinskie-Puo Pfadeto darbo, bet me- LmonįŲ> bet rodė jjems gerų dosi, jog tai “savo” kalba, o sėn. Čia Liepojūje, liūdna ir y. mirė ant elektrikos ke savo globoje sykiu lietuvius
nė vienų kartų pasilikusi pa- kafl 1101 nemano mjotv
širdį ir pelnė pagarbų ir vaikams ji bus jau svetima priminti, lietuviai kur-kas dės. Bet mirtis jųdviejų bu ir lenkus. Pagalios, ten y\*a
ti vieną mariavitų namuose Draugijos narių kas kar’Įmeil^.
ir užaugę sakys, kad lietu labiaus už kitų miestų Hetu vo nevienoda. Andrius Ipse bažnyčia ir klebonija. Red.).
pasiėmė sau daugybę daik-J taa dauginasi,
viškai kalbėti “neželajų” Vins tebemėgia lenkybę; dau nas priėmė katalikų tikėji Pas mus galėtų užsilaikyti
tų ir pinigais 100 rub. ir iš- — Sausio 28 dienų (n. k.) | Suvalkai. Vietinis slapto- Kas tuomet bus kaltas? Tik gelis sodiečių, ir pastarai Thų, mirė lydimas kunigo, tu kunigas ant vietos, tik vat,
bėgo.
Mariavitai pranešė buvo naujos apielinkės dva- sios policijos viršininkas Pi tėvai. O vaikai, kurie dar ąiais metais čia'atkeliavusių rėdamas akis įsmeigtas į nu- męs nenorime, nesirūpina
apie tai policijai. Stravins- rininkių įsteigtos audimo ir žalskis nuteistas iy2 metų jausis esu lietuviai, ir kai iš viso vieko stengiasi įsidė kryžiavotųjį. Gi Wasili Ivan me! Butų metas nūstoti mie
kienė liko suimta ir dabar gusi kų .dirbimo mokyklos areštantų rotosna ir sugrų bėti nemokės, tai kaltįs tik ti kiekvienų girdėtų Įeitu vi š kovski, kuria tuojaus suim gojus. Siųskime prašymų
už tai nubausta vienais me- pašventinimas.- Ryte 11 va- žinti neteisėtai paimtų 90 tėvus, kad mažų nemokė. kai-lenkiško kratinio žod tas apreiškė netikįs į Dievų, pas vyskupų!
x Vabaliukaa.
tais į kalėjimų.
Jkndj^bažnyčioj atlaikyta1 rublių. Bula tęsėsi dvi die
Lietuviai! daugiau tautiš neskaitė n t jau seniaus atke mite Iburr^damas ir keikda-

Telšiai (Kauno gub.). Ap šv. Mišios. Per Mišias giedošvietos ministeris nesutikęs jo choras. Po Mišių naujon
duoti valdiškas teises Tel- mokyklon susirinko gerbiašių vyrų gimnazijai ir p. Na mos įsteigėjos ir pašaliečių,
rūta vičienės moterų progim Kunigas džiakonas Dobrila,
nazijai, kol nebus aprūpiu- atlikęs mokyklos pašventita abi gimnaziji medžiagiš- mo apeigas, pasakė gražų
kai. Išlaikymui abiejų md- pamokslų lenkiškai ir lietukyklų kasmetų reikalinga 17 Į viškai
tūkstančių rublių.
'
Ribuliai (Panevėžio ap.)
Upyna (Res. pav.). Pir-P® sausio pas mus buvo vals
ma kelių mėnesių atsibaldė pinus sueiga. Nutarta šven
čion kažkoks žydas, prusi- tadieniais uždaryti aludes,
nių aeparatoriį (eentrifu- p,Qkiai (Panįv4iio
j
gų) fabrikus agentes, ir
mie8to sokalbėjo vienam ūkininkui1 džius galų gale sutarė išsi
(C.) paimti nuo jo separato- kelti vienasėdžiais. Nors
rių “Pan.” No. 2. Žinoma, daug buvo priešininkų tam
išgyrė,
kad tai naujausio J ir I DU1UUU
•
•11
sumanymui,
T mui, tečiau
VVVAM/V* jiems
IXVAXXU XXV
ne
geriausio dajbo separato, .
, , , ,.
_
_
.
, j i
f.. • pavyko jo sutrukdyti. DauKaunas. Sausio 28 d. gu- nai, kad lengvus sukti, ge-1^ J
bėru. draugijų komitetas nu rai atskiriu grietinę nuo pie
tarė, .kad neteisėtai užtvir- no ir lengvus išvalyti, na ^l^;‘“"ra8‘‘"*t“"si™' žmotintos yra sios draugijos: nebrangus: 132 rub., uzmoKauno lietuvių moterų, Pa- kaiit per metus, ir t.t. Žmonevėžio zitiečių, Subačiaus gelis ir paklausė jo saldžios Mokolai (Šunskų par., Ma
Šviesa , Kauno lenkų Ju- kalbos ii džiaugėsi, turįs se* Lijampolės ap.). Rudenį čia
trzenka’ir patarė joms pra- paratorių, kokio visoj para- labaį gaišo kiaulės, bet da_
syti leidimo isnauja iš paties pijo nerasi. Užtat koks-gi bar, ačiū šalčiams, liga jau
vidaus reikalų ministeriaus. buvo jo nustebimas ir nusi-LrapU0^ išviso kiaulių išPer tų patį posėdį uždaryta minimas, išgirdus, kad tos gaį§o 39
keletas ūkio būrelių Resein. pačios finuos No. 2 separaap., kad neparodė jokio sa-[toriai yra gaunami už 43-45 Daugiai (Trakų apsk.).
vo veikimo.
rub.! ir kad tai netikęs se- Neseniai mūsų parapijoje
paratorius: prastai atlieka atsitiko šitaip: Dvi moteMarijampolė. Ūkio drau- darbų, sunkus sukti, o dar riški, moty na su duktere,
gijos “Žagrės” apyskaita sunkesnis išvalyti, t. y. — ėjo pasilaužytų sau kuro
1910 metų jau pabaigta. Po vienas iš prasčiausių sepa- nuo medžių, esančių žydų
balansu, kurio aktivas išne- ratorių. — Gailėties buvo kapuose. Prisilaužiusios jieša 56153 rub. 45 kap. draugi- pervėlu. — Ot ir aiškus pri- dvi sausšakių ėjo namo tiejbs Valdyba jau pasirašė, parodymas, kaip lengvu tam siog per plonutį ežero ledų.
Dabar revizijos komisija sus žmogus apgauti.
Paėjėjus 3 sieksnius nuo
,___ ______
pertikrina
visas skaitlines.
t
' 'z t
___________
J
kranto abi suplumpėjo
eže“Žagrės” draugija 1910 me Kiburiai (Panevėžio aP-) rari įr prigėrė,
tais uždirbo 12,065 rub- 15 18 sausio pas mus buvo vals
kap.; iš tų pinigų užlaikytiK’iaus sueiga. Nutarta šven- Rietavas (Reseinių aps.).
keturioms sankrovoms: Ma-' ^dieniais uždaryti aludes. Į Sausio 9 d., nedėldienio va
kare, Pajūrio sodžiuje buvo
.rijampolėje, Vilkaviškyje,
Liudvinavas
(Kalvarijos
Į
daUg prisirinkę jaunimo iš
Kalvarijoje ir Pilviškiuose
dcauge su tarnaujančių pir- aPskr-> Suv. gub.). Liudvi- to paties ir jį kitlJ aplinkižiužo” pamušti.
klių algomis išleista 11,957
Pcr , 8U‘‘W nių sodžių“
.............
/ rub. 51. kap., gryno pelno li- 23 sausio 191} m‘ Pa^tino per visų vakarų nevien tikko 107 rub 65 kan Lvs vi- nu^anm^i padarytų 12 ba- tai buvo šokta, dainuota ir
suotiniam susirinkimui^^
mušta, bet daug
Nemakščiai, Res.-aps. Jau
kelinti .metai kaip įsteigta
pas mus cerkvinė mokykla,
Užpernai, vietiniam klebonui pasirūpinus, atidengta
ir bažnytinė mokykla, kuria
lankė apie 100 vaikų. Mokė
mokytojas lietuvis. Bet ši
mokykla, nežinia, kodėl uždengta. Vaikai liko be mokvklo8, nes cerkvinėn mokyklon vaikščioti nepanoręjo. Nemakštiečiai pradėjo rū
pinties liaudies mokyklų turėti. Leidimas jau gauta ir
mokykla gyvuoja; mokytoju
paskirta rusas, buvęs vietinės cerkvinės mokyklos mokytojas, bet vaikų dar nepradeda siųsti.

26 ir 27 sausio. Liudininky buvo 32. Apkaltinta
’ižalskis tame, kad mušęs,
tankinęs prie tyrinėjimo,
slėpęs išgautų pinigų doku
mentus, davinėjęs melagin
gus raportus. Teismas pa
reikalavo 300 rub. parankos,
bet niekas nedavė, todėl nu
leistasis tuojau nugabenta
calėjjman.

co susipratimo!
enkberaiais!...
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DRAUGAI

BALTIMORE, MD.

tai jau mažiausiai už 50 cen
tų nuo sąnario. Juk atsime
name, kaip daugumas gai
lestavo, kaip neturėjome or
gano, sakė, kad ir 75 centai,
reiktų mokėt by tik organą
gaučiau. Visi tai stokime už
U Draugą”.
— Uršulė Kalinauskiutė
su džiaugsmu dėkavoja
“Draugo” Redakcijai už pa
talpinimą paieškojimo jos
tėvo, kuris tuojaus atsišau
kė. Jijė btfvo paieškojusi
per Chieagos “Lietuvą”,
bet be pasekmės. > Taigi ji
velija visiems su panašiais
reikalais kreipties į “ Beau
gu ”
J
5 d. kovo vietinis lietuvys, vardu Savickas, per ap
sirikimą išgėrė vitrioliaus.
Jo manyta tai esant degti
nę. Išliko gyvu, nes laiku su
spėjo ligonbutin nuvežti.
J. K.

MERIDEN, CONN.

mokytojai ir mokyklos ne
reikalinga, nes vienas tok
sai raudon-raikštis pats ne
padavė savo .vardo, ir kitus
dar atkalbinėja, kad nesirašytų. Jiems rodos, kad jau
jie ikvalei moka niekinti ku
nigus ir tikinęiuųsius.
Naujų narių prisirašė tą
vakafą apie 50. Taigi dabar
D. K. turi suviršum 100
narių. Bet jeigu visi lietu
viai suprastų dabartinį poitikos reikalingumą, tai mi
nėtas kliubas privalėtų tu
rėti, ne vieną šimtą, bet kelis
šimtus narių. Mat daugelis
ietuvių pasitenkina vien
plūdimais valdininkų, kad
negeri, o nesistengia turėti
paisą rinkimuose. Tai žino
ma, kas išrenka valdininkus,
;iems valdiniūkai tarnauja.
Artojas.

ras,- bet ir visi- 'kunigai ne
geri; netik kunigai, bet ir
visi vyskupai... Jiems ne
geri net bažnyčios taniai:
vargonininkai,
zokristijouai ir t.t. Dieve apsaugok
nuo tokių šviesuolių!
Darbai visai sumažėjo.
Vieni dirba tik po 4 dienas,
kiti po 5 dienas į savaitę.
Neuždirba, bet smuklėse pra
eidžia paskutinius centus.
J. Ą.

serveltas — taipogi auksinę
taurę, Suvienytųjų Valstijų
prezidentas Taftas — auk
sinę, naujo 'išmislo, 20-doleVinę gražioje dramblio (sloniaus) kaulo dėžutėje, ir
daug kitų įžymių asmenų
nepamiršo šiųjų sukaktuvių
Tą dieną Busch’ai dova
nojo žymias pinigų sumas
įvairioms labdarybės įstai
goms, o savo bravorų dar
bininkams pavelijo švęsti,
neatrokuodaipi iš jų mokesties.
•\
• ,

kia teisėjo Humphrey kal
ba padarė didelę sensaciją
imigracijos priešų tarpe.

Lietuvių skaitoma 200 su
Kovo 5 dieną švento Kazi
viršum. Yra tai mišinys iš
miero draugijos kareiviai
Panaikinimas mirties baus
kauniškių, vilniškių ir su
uniformuose apvaikščiojo
mės Kalifornijoje.
valkiečių. Draugijos — 2,
savo patrono dieną, eidami
D. L. K. Gedimino ir šv. Kaprie šv. komunijos iu corSacrainento, Cal. Šios val
miero. Pastaruoju laiku
pore. Šv. Jurgio kareiviai
stijos legislaturoje pervary
pirmoji draugija nusilpnėjo,
dalyvavo ir-gi sykiu bažny
ta bilių, panaikinantį mir
bet užtai Kazimiprinė padi
čioje. Kųn. J. Lietuviukas
ties bausmę visoje Kalifor
dėjo.
pasakė gražų pamokslą apie
nijoje. Kaip tą teisę patvir
Daug lietuvių sulenkėju
šv. Kazimierą ir jo nekaltą
tinta, tūlas J. W. Cooney
sių, bet dabar pradedame
gyvenimą.
pakilęs nuo kėdės, priėjo
vienaip dirbti tautiškoje dir
S. L. R. K. A. Seimo rei
prie šerifo Finn’o iš San
voje.
kaluose buvo mitingas 13Francisco ir prisipažinęs
Darbas
čia
nesunku
gauti.
tos kuopos kovo 5 d. Nariu
prie užmušimo savo pusbro
Neregiai susipešė.
Uždirbama dienai nuo 1.50
Naujienos iš
susirinko daugiau, kaip 100
lio James’o Cooney, liuosnoiki 3 dol. Lietuviai čia nęužPasirodė, jog 30 d. sau
Philadelphia, Pa. Vieti riai atsidavė į jo rankas. Sa
sigyvena, gal dėlto, kad rei
sio balius nusisekė ir davė
Amerikos. nėj neregių įstaigoje su di ko, seniai butų išpažinęs sa
kia pasimokyti darbo.
pelno $137.00. Seimo lėšoms
džiausiu įniršimu susipešė vo nuodėmę, bet biojoj būti
čia
būnąs.
uždengt nutarta parengti
jos gyventojai, taip kad rei pakartu. Dabar noriai atsė
pikniką 15 d. gegužio. To
Daugiausia anglies Illi kėjo policijos pagelbos, kad dėsiąs kalėjime bausmę už
liau buvo šneką, kokias sa
juos perskyras. Kovoje da žmogžudybę.
nois’e.
WILKES-BARRE, PA.
lės paimt sesijoms, teatrui
lyvavo 135 neregiai, kurie,
• Į
| 'i •
i '
Urana, III. Valdžios geo kuom galėdami, vienas kitą Užgrobė valdžios žemę.
ir koncertui, kokius ženkle
I$aktį iš subatos į nedėlią
logai apskaitė, jog Illino- daužė, rodos, kogeriausias
lius delegatams parūpint ir
Vietinis
mūs
apielinkę
apbųikė
gau

jaus valstija turi didžiau akis turėtų. Mat ir jų esa Detroit, Mich.
kokį hotelį paieškoti, kuris
prisiekusiųjų teismas skun
N0RW00D, MASS.
sus lietus su žaibais ir
sius r visose Suvienytose ma išdykėlių.
butų netoli nuo seimo salės.
džia J. M. Bushnell iš ChiPirmininKas J. Vasiliaus MAHANOY PLANE, PA. griaustiniu. Kadangi suba- Šitame miestelyje darbai Valstijose anglies guolius: •
edgos ir penkis žymius as
toje ir prieš tai buvo labai
trisdešimts septynis tūks
Vagį sugavo.
kas pranešė, kad klebonas
sumažėjo.
Daugelis
žmonių
menis iš Detroit’o už prisimeldė Jo Eminencijos kardi 11 d. sausio 1911, atsitiko šalta, tai niekas nelaukė lie be darbo. Lietuvių bus į 500. tančius (37.000) kvadrati New York, N. Y. Valdžios savinimą 48 tūkstančių ake
nolo Gibbonso su iškilmingo didelė nelaimė Jonui Mag- taus, o juo labiau griausti Daugelis turi nuosavius na nių mylių, į du šimtu bilijo agentai nors sunkiai, bet pa rių valdžios žemės Hauer’e
mis mišiomis pradedant Sei dušauskui, nes stritkaris jį nio — tai nepaprastas šiuo mus. Bažnyčios dar neįgijo. nų (200.000.000.000) tonų. sėkmingai darbavosi 'keletą ir Alaskoje. Toje žemėje
mą ir kad kardinolas apsiė visą sutrynė į šmotus. Kon metų laiku apsireiškimas. Pridera prie So. Bostono pa Iš 66-šių angliakasyklų kas savaičių ir suėmė vagį, ku randąsi brangus metalai ir
mė pribut, bet neanksčiau, duktorius ir motormonas pa Apie Wilkes-Barre perkūno rapijos. Iš draugijų yra: met išima po devynis mili ris, pavogęs 45 tūkstančius pertai esanti verta bent 50
kaip 10-tą valandą, ryto 30 bėgo į krumus, kaip kiti kai užmušta daug kiaulių ir_-su- Dr-ja D. L. K. Keistučio, ku jonus tonų, taigi anglies už iš kariškojo laivo “Georr milijonų dolerių. — Apskųs
gegužio. Tai delegatai turės ba. Nabašnikas buvo 26 me dėginta nemažai tvartų bei ri drauge priguli prie S. L. teks dar daugeliui metų.
gia” kašos, buvo pabėgęs. tieji buvo urėdninkais kom
f
laimę pamatyt bažnyčios ku tų, nevedęs, 5 metai Ameri daržinių.
A. 113 kuopos, T. M. Dr-ja
Yra jųomi laivo kasininko panijos Michigan Alaska
nigaikštį Seimo • pamaldose. koje. Kauno gub ir apskri Musų puiki nauja muro ir L. S. Sąjunga. Pernai su Nesaugu laikyti pinigus na pagelbininkas.
Development Co. ir su pa
mie.
J. Vasiliauskas daug dar čio, iš Kalniškių (viensėdi bažnytėlė jau baigiama sta sitvėrė dr-ja šy. Jurgio ka
i •
dirbtų dokumentų ir akcijų
bavosi kad išgavus nuo gelž ja). Jeigu kas iš giminių no tyti, gegužės mėnesyje ren reivių ir sykiu 81 kuopa S.
San Francisco’s politikie pagelba prisisavino tą bran
Joliet,
III.
Sudegė
čia
me

kelių Co. papigintus tikie- rėtų platesnių žinių apie ne giama jos pašventinimas.
rius uždaryta kalėji
L. R. K. Amerikoj. Šita drau dinis namelis, kuriame gy
gią žemelę.
Nors
lietuviai
katalikai,
mam
tus delegatams į Seimą; bet laimingą, gali atsišaukti pas
1
gija didinasi, auga sąnariai veno Williams Fleming. Sy
z
kompanijos pareikalavo pa jo brolį. Sako, jo sesutė esan klebono raginami, noriai ir ir turtas. 19 d. vasario atsi kiu su nameliu supleškėjo
Straikas
kasyklose.
San Francisco, Cal. Ka
rodyti, jog suvažiuos nema ti Amerikoje, bet nežinia gausiai aukoja maldnamiui, liko prakalbos. Žmonių pri ir du tūkstančiu penki šim daisia turtingas ir labai įTerre Haute, Ind. Sustrai
tečiaus jų aukų toli dar ne
žiau, kaip 100 delegatų. Jei kur.
užtenka milžiniškų iškaščių sirinko pilna svetainė,. Kal tai dolerių, kuriuos Fle- tekmingas ne tik San Fran kavo čia 500 anglies kasėjų
gu 100 delegatų nebus, tai
A. Magdušauskas,
padengimui. Taigi, kad kito bėtojas j. Jaruševiče iš So. mingas, vietoje sudėti sau cisco’s, bet ir visos Kalifor Už tai, kad kompanijos ne
kompanijos visai, nenulei
1335 Glyndon avė.,
kiu keliu, ne kolektavojimu, Bostono pagyrė Amerikos gioje Įlankoje, laikė paslė nija valstijos politikoje Ab- norėjo sugrąžinti neteisotai
džia nieko. J eigų gi butų 100
Baltimore, Md.
pasipelnius bažnyčios nau Organizacijas, o labiausiai pęs po karpetų. Toji suma raham Ruef, garsus apgavi pavarytus tris kasėjus1 ir nedelegatų, tai gerą nuošimtį
J. K.
dai; rengiama parapijos fai- pagyrė S. L. R. — katalikų buvo visas.jo ilgų metų už- kas ir viešojo turto vagis, sulygo sumažinti darbo die
numuša, sakykime, jeigu
rai, kurie prasidės 26 d. ko Amerikoj ir ragino prigulėt darbys, taigi nedyvai, kad pradėjo keturiolikos metų nos valandas. Kažin tik ar
15.00 dol. tikietas, tai gautų
vo skiepe po naujaja bažny visus. Antras kalbėtojas žmogelis atsiminęs apie pas kalėjimo bausmę valstijos ką laimės.
tik už 6 dolerius' Mėginta
PITTSTON, PA.
čia. Klebonas kun. Vizgirda kun. T. Žilinskas aiškino lėptą turtą, norėjo išgelbėti kalėjime San Quentin’e. Gaisras Valparaiso “imi
a&ejų susivienijimų delega
apie reikalingumą iftums jį iš liepsnų, bet ugniagesiai Ruėf, būdamas augštu val
C
tu Niaukti į daigtą, bet Angliški laikraščiai rašo jau užsakė puikių daiktų iš bažnyčių, knygynų, mokyk laiku pamišusį sulaikė nuo dininku prie majoro Schmid
versitete”. •
kadUeeykiu seimai, tai ne kad West Pittstone viena New. Yorko. Gi kelios jau lų ir prieglaudos namų: ta
to ir politišku bosu, dasilei- Valparaiso, Ind. Pastaruo
neišvengiamos mirties.
priėmė ir tokiu budu nenu ipoteriškė rado sužeistą žvir nos, darbščios parapijos da — sakė jis — galėsime pa
do visokių nelabysčių, už ku j u laiku plačiai lietuviams
sisekė numažinti kelionės lė blį pagal *savo namus ir, pa mergelės nuo seniai renka sivyt kitas tautas. Ragino Nušovė gerą savo draugą. riuos tai darbelius ir pateko žinomą Valparaiso “univer
šas.
sigailėjus paukštelio, įsine nuo vietinių ir apielinkės rašyties į katalikiškas drau
sitetą” aplankė Ugnelė ir ne
miesčiukų vaizborių dova
Ladysmith, Wis. Lenkas dabar kalėjiman.
Į susirinkimą atsilankė iš šė jį į vidų, kur jį laikė iki
gijas
ir
nurodė
keletą
musų
mažai pridarė jame jeibki.
nas fairams.
Jurgis Drwensk<i ir tūlas
S. L. A. kuopos delegatai, žvirblelis nepasvėiko. Nuo
Scena
geresnė
už
vyrą.
cicilikučių klaidų, nes jiems
Kadangi gaisras kilo nak
t
kviesdami visus lietuvius da to laiko žvirblis visados su Reikia tikėties juos pilnai beklausant ir ausįs kaiku- Davė Plummer buvo gerais
Springfield, Ohio. Ponia čia, tai “studentai” gelbė
pasiseksiant.
draugais. Jiedu gyveno Do
lyvauti parodoje, kada bus kinėjosi aplink tuos namus
rių, jų paraudo iš gėdos.
nald miestelyje. Šiomis die Paulina Munyon, turtingo dami savo gyvybę, nespA^
suvažiavimas visų pašalpi- Netrukus moteriškė apsir
Antru kartu kalbėjo J. Ja
nomis jiedu atsilankė La gydytojo pati, apleido savo išsinešti nei savo knygif nei
nių draugijų delegatų. Musų go šiltinėmis. Liga nuvarė
ruševiče apie blaivybę ir ra
vyrą, kurį net mylėjusi, ir kuparėlių su t drabužiais ir
dysmith
’
e
ir
apsinakvojo
kuopa atsisakė lankvties jų jai nuo galvos plaukus. Pa
NEWARK, N. J.
gino tapti Blaivininkų Su
kitokia nuosavybe. Medžia
Manley viešbutyje ir, kaipo pradės rodytis ant scenos
matęs tai, dėkingas žvirble
Z konferencijoje.
siv. nariais, nes girtybė tai
giški nuostoliai, p^Ar^ti
Kun. Mykolas Petraus musų didžiausias nepriete draugai, viename kambarė kaip aktorka. Vyras širdin
Kuopa išrinko savo kores lis pradėjo nešioti jai iš vi
gai stengėsi sulaikyti ją nuo pačiam namui, sieksią. į iu
pondentą J. Karalių, kad sur plaukus. Stebėtina, kad kas, neseniai pribuvęs iš Lie lius. Žmonės užšilaikė ra lyje. Nakčia viešbučio tar
tokio žingsnio ir davė čekį tūkstančių dolerių, gi šimto'
tankiai praneštų į ‘Draugą’ plaukai buvo tokios pat spal tuvos, Žemaičių vyskupijos miai ir matyt buvo jų) užga- nai ir arčiausia draugų kam
ant 50 tūkstančių dolerių mokinių nuosavybės sude
apie visokius bėgančius Su vos, kaip ir moteriškės gy tapo priimtas į New Jer nėdinimas iš viso vakaro bario miegoję svečiai išgir
jos laikiniems reikalams, te gė už $5.000. — Ugniagesių
siv. reikalus ir padavinėtų vieji. Tik du plauku pasitai sey’s vyskupiją ir paskirtas Prisirašė naujų draugų 11 - do keturis, vienas po kitam,
čiaus nei vyro meldimai nei kapitonas Otto Lepeli skąų-.
kitokias žinias iš Baltimo- kė atnešti kitokios spalvos į Newarką pas kun. Stakne prie draugijos ir S. L. R. K revolverio šuvius. Įsiveržę
jųdviejų kambarin,
rado pinigai negelbėjo: pačiulė džiai apdegęs.
rės. Turime gražų organą bet tuomet paukštelis paro vičių už asistentą.
A.
apreiškė bevelijanti sceną
“Draugą”, kuriame randa dė, jog jam gaila apsirikimo. Darbai eina pas mus pusė 25 d. vasario tos pačios DrWenskį negyvą lovoje, o
už vyrą.
, ‘ .
me gražių žinių ir skaitymų, Tai mat kokių daiktų neat tinai, bet iš kitur atvažiavu draugijos atsiliko balius. Plummer’ą ramiai revolverį
JAUNOS MOTINOS.
A
*
bevartantį.
Žmogžudį/čiasiam
nelengva
gauti
darbas
Kar.
norime, kad ir iš musų mies sitinka..
Nušovė majorą.
Žmonių prisirinko dikčiai. jau areštuota, bet išrodd jis
Kiekviena jauna moterė,
•
R. .
to butų straipsnelių, o neiPasilinksmino gražiai ir pamišusiu ir turbūt parokPaineville, La. Pastaro apdovanota mažu kūdikėliu,
viehas nenori nieko parašy
draugijai
atliks
geras
pel

Sizmui užėjus, nužudė myli mis dienomis nušauta pieti reikalauja sveikatos ir stip
KINGSTON, PA.
ti į “Draugą”. Taigi šiuomi
nas. Ištariu visiema atsilan- mą draugą, nes jokios prie nis majoras J. E. Walker. rumo, idant kaip reikiant at
raginu visus rašyti, kas tik
NEWARK, N. J.
kusiems prakalbose ir į ba žasties kerštui neturėjo.
Vasayio 28-tą dieną š. m.
Žmogžudybę papildė tūlas likti savo pareigas. Ji pri
kokią žinutę turite, kad tilp
t
z
lių
širdingą ačių.
tapo sužeistas Jonas Kar- Keli mėnesiai atgal NeWilliam McManus/ pykęs valo laikyti savo kraują ty~.
tų “Drauge”. Tuomet tik
Dt-jos Narys.
Auksinės vestuvių sukaktu ant majoro už neteisingą iš ru, privalo turėti stiprius
laitis ąngliakasykloję “No. wark’e susitvėrė “Lietuviš
turėsime pilnai žinių iš Balvės.
4” Kingston Coal Co. Pilni kas Demokratiškas Kliu
tarmę kokioje ten bvlo'je. nervus ir gerą virškinimą.
timorės, nes vienas negali
karai atitrukę, pasileido nuo bas”. Kliubo užduotis — už
Pasadena, Cal. Turtingas Majoras užmušėjo užpultas, Šiuomi męs atkreipiame jos
. apeit viso miesto ir teisingų
virvės ir užvažiavo ant Ka siimti vien politika. Sausio
bravorų savininkas, Adol buvo bebėgąs, bet revolve atydą ant Trinerio Ameriko
žinių paduot. Kad ir 10 žo
WATERBURY,
CONN
ralaičio, kursai tuomet dir 30 d. šių m. L. D. kliubas
fas Busch ir jo žmona ap- rio kulipka pavijo jį ir ant niško Elixiro iš Bitter Vy
džių parašysit, vis tai bus
bo. Viena koja visai nuva savo susirinkime, nutarė
Musų mieste daug lietu vaikščioja 50-tas savo ves vietos paguldė. McManusą no, kuris greitai išvalys vi
šiokia tokia žinią iš Baltimožiuota, o kita ir baisiai sū- reikalauti nuo miesto val vių. Yra šv. Juozapo para tuvių sukaktuves. . Jų palo suimta.
durius ir pagamįs tyrą krau
s
rės.
žeista, taip kad gal turės nū- džios į vakarinę mokykla pija, bet daugelis į ją ne ciun susirinko jų vaikai,
ją. Jis vra padirbamas iš ge
O dabar vienas reikalas.
Teisėjas
prielankus
imigrapiaut.
ro raudono vyno ir karčių
lietuvio mokytojo, bet pirma pridera ir da-gi visokiais anūkai ir pra-anukai, ir vi
Aisi gerbiamieji sąnariai
. cijai.
Persergstu lietuvius prieš negu paduosimi prašymą, re i budais mėgina gerus kata si, sykiu su gerais linkėji
šaknelių ir todėl gali būti
įsiv. L. R. K. A., matome
čion taip vadinamąjį “Indi- kia sužinoti skaičių, kaip likus nuo jos atitraukti, o mais, atnešė gražias dova
Quincv, III. Federališkas rekomenduojamas visokiuo
ivo didelį ir gražų organą.
jonišką
daktarą”
arba daug rasis norinčių lankv katalikai jau perdaug ap nas. Prie tos progos senelis sudžia Otis J. Humphrey, se atsitikimuose netekimo
1ai-gi reikėtų, visiems ap
“Brorico Charley”, kurio ti vakarinę mokyklą (night sileidę. Pažiūrėkime, kaip Busch apvainikavo savo pri teisdamas tūlą kynietį už apetito, nemalimo, galvos ir
mąstyti jo išlaidas. Išleisti
tikslas yra prisilupt pinigų school). Kovo 7 d. šių m. bu musų priešai darbuojasi: da siegą iš Frankforto, Voki e slaptą dasigavimą Suvienv- pečių skaudėjimo, nervišku
(jis atsieina tūkstančiais, o
iš ateivių, lietuvių, slavokų vo*sušaukta visuotinas susi ro visokias prakalbas, kvie tiją, partraukta karūna, už tosna Valstijosna, išsireiš mo, širdies deginimo, silp
tik už 24^ centų puošia mtiir lenkų. Aš asmeniškai pa rinkimas (mass meeting') čia į jąs mus, katalikus, bru kurią užmokėjo du šimtu kė, jog suvaržanti imigraci numo ir silpnos kraujo cir
t sų namus, kas savaitė pra
žinau kelįs žmones, ką pas Sumanytojai labai nudžiu ka mums į rankas savo laik tūkstančių dolerių. Jijė pa ją įstatymai yra neteisingi, kuliacijos. Šis vaistas netu
nešdamas šimtus žinių, ku
jį padėjo pinigo, o nieko ge go, pamatę susirinkusių to raščius ir visokias knygas, dirbta iš gryno aukso ir dic- neišmintingi ir gėdą daran ri savyje jokios nuodingos
lnų vienu vakaru, be abejo
nės, negalima išskaityti. Už ro nepatyrė. Tas ‘daktaras’ kį didelį skaičių, nes vardus kad tik skaitytumime. Kata mantais ir žemčiūgais pa tieji Vashingtno tėvynei. dalelės. Aptiekoae. Jos. TriPrisipažino ir jis buvęs pri ner, 1333—1339 So. Ashland
r tai męs turime stoti už duoda kokių žolių, kurias ga užsirašė norintieji' mokvties likai, bukime atsargus! Ne dabinta.
Nuo negimimų Busch’ai verstas pildyti tuos įstaty avė., Chicago, III.
| ‘Draugą’, kad jis ir po sei- Įima rast bile pievoj ir ku vakarinėje mokykloj 150 seniai teko man girdėti dirb
riąs vartojant tik daugiau Taigi pasitikime, kad miesto tuvėje keletą atskalūnų aplaikė dovanas nuo šių as mus keturioliką metų atgal,
• mo vėl butų musų organu,
nustoji sveikatos. Lietu valdyba musų prašymo iš kalbant apie kunigus.. Die menų: Vokietijos valdonas kuomet buvęs prokuroru,
p bet ne už 25 centus, nes tai
Užsirašilut
nėra galimu daiktu, (patįs viams reiktų sergėties tokio klausys, jei taip didis skai vuliau tu mano! Reikią tie Vilius atsiuntė auksinę, grn- bet visados laikęs juos už
ilšiai, artistiškai išpiaustytą, neteisotus, vien neišmintin
čius reikalauja. Tik muši, sink ausis užsikimšk
jaučiame, kad
darome “IndijoniŠko daktaro”.
• P. J. Žanui.
į taurę, ex-prezidentas ' Roo- gų šoyinistų palaikomus. To
raudon-raikščiams lietuviai netik musų kunigas
ikriaudą geram laikraščiui'),

,Į

i

Ji
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“Draug
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ypač Ukrainoje labai gerai itur šiurkščiau, tarpais nustos valyti eiidekijos po Galop užmokėti pinigai te cochas buvo vienuoliu Cens- siame vienuolyne ph darus1
gul sau vadinasi lėšomis, o tokavo vienuolyne, kuriame gėdą ir pragaištį.
litikos.
augo javai (kviečiai ir ru engviau, tarpais sunkiau.
(THE FRIENP)
Iseis dar ne Vienas daik
Tardykime baudžiavą, bet ne “baudą”, bet visgi klau praeitą rudenį užmušė savo
giai), o tų javų labai reika Atkartojame. Baudžiava
KaUlildikas. LaflcraMi*
lavo vakarų Europa. Kainos senovės Rzeczpospolitos ri be piktumo ir. neapykantos. simas: Kodėl juos užmokėjo brolį, paskui pabėgo į Krio- tas aikštėn', o iš tų daiktų
ne kun. Krasnickas, bet ‘Ke kuvą, kur tapo suimtas, pa negalės - džiaugties pirmei
už javus buvo mdkomos jose atsirado XV-tame šimt
PMręstaa Amerikos UHvvią
leivio’ leidėjai: Michelson ir sodintas kalėjimai),' vėliau viai.
augštos ir toji aplinkybė metyje. Pagimdė ją grynai
K&Uliką Reikalams.
išduotas į maskolių rankas,
privertė ponus ieškoti pel ekonominės priežasrįs. Di Neseniai “V. L.” paste Gegužis ?
— Organas S. L. B. K. A. —
no iš savo žemių,' nes kuo delių žemės plotų savininkai bėjo, jog vięnos ir tos pa Vyručiai, pamelavot kar dabar sėdi Petrokavo kalėjiUetna ii Wilkes-Barro, Pa., kas
daugiau javų užsiaugįsi, tuo matė didelį pelną iš javų au čios prakalbos Nevvarke, N. tą, ir pamelavot netikusiai, iine, laukdamas teismo. Šitas
keteirtadienis.
didesnį pelną turėsi. Toles ginamų laukuose, bet laukų J. buvo vienaip aprašytos nes jūsų melas urnai išėjo skandališkas atsitikimas da
Todėl “Lietuvoje”, o visai kitaip aikštėn, kam dar brendant vė progą musų ir ne musų
A. L. B. K. K. Sąjunga - Leidėjai. niu akstinų prie javų augi nebuvo kam dirbti.
nimo buvo, kaip jau minėjo jonai pradėjo versti nuomi “Keleivyje”. Kodėl? — pa giliau į purvyną, jeigu ir pirmeiviams (bažnyčios ne
Ku A. Kaupas — Redaktorius. me augščiau,' atidarymas ninkus dirbti ir savo žemes. klausė Brooklyno organas. taip jame maudotės sulyg prieteliams) ‘ prikišti kuni SUVIENYTOSIOS VALS
Dabar laikome reikalingu ausų. Galite kartais nugrimz gams, kad jfcą ^visi esą tokie,
U. Auguliutė — Utveiidėtoja Lenkijai marių ir laisvas <aj baudžiauninkai nebėg
TIJOS.
kaip Macochas, tik moką
pristatymas kavųjų produk tų šalin, jie tapo įstatymais padaryti ir męs panašią pas ti visai.
paslėpti savo darbus. Žino Praeitą savaitę nemažą
Visas korespondencijas ir kito tų svetur.
pririšti prie žemės (adserip- tabą. Bostone ir aplinkinėse
kius raitus reikia siusti pas ma,
išmintingas žmogus to trukšmą padarė pašauki
• Bet kas dirbs žemę? Gal i;i glebae), ypatingos dienos turime keturis nuolatinius
kiems priekaištams netiki. mas kareivių ir laivyno prie
ATEIVIŲ DOMAI.
Bar. A. Kaupas,
ponai butų samdęsi darbi ;apo jiems paskirtos dirbti korespondentus. Visi jie
Atsirado daugelis žmonių, Meksiko sienos. Pašaukta
M Okurch St.,
ninkus, bet nebuvo jų. Pri jonui, o kad viskasrijutų ty duoda mums žinoti, jog Cam A
Ateiviams
reikia
žinoti,
ką pradėjo spręsti, jog Ma viso 20,000 kareivių (pėsti
Pittstou, f*a.
siėjo versti prie darbo so ri ir romu, net balsas teis bridge’je, atėjus kun. Krasjog
Ne\v
Yorko
Valstija
jau
cochas buvęs tik rusų val ninkų, kavalerijos, artileri
diečius (lenk. kmieci). Ži muose tapo atimta baudžiau nickui ir sutvėrus parapiją,
atidarė
Pramonijos
ir
AteiVisus pinigus, ar tai prenume
džios įrankiu, pasamdytu jos ir t.t.) ir 15 didelių ląisocijalistai pradėjo gaišti.
noma, žmonės nenorėjo dirb ninkams.
ratos, ar tai už “džąbsus” ar už
vybės Biurą. Biuras randa tam, kad padarus nepapras vų, neskaitant mažesniųjų
Bet kiekviena ūkininkavi Šito fakto akivaizdoje keis
apgarsinimus ir t.t. reikia siųsti ti ponui uždyką ir pradėjo
takiu antraiu:
bėgti šalin. Kad to nebūtų, mo systema tęsiasi tik iki tai skamba “Lietuvos” ko- si 40 E. 29-ta gatvė, Ne\v tą skandalą vienuolyne ir to- (torpedinių ir kitokių). Vi
“DRAUGAS”
tąpo išleista 1496 m. statu tolei XVIII-tojo šimtmečio respondėnto . tvirtinimas, Yorko mieste, ir vra įda kiirbudu įgijus progą įsikiš so aut žemės ir ant vaųdens
314 B. Markat St.,
1
tas, kursai skelbia, jog kas jabaigoje baudžiava nusto buk kun? Krasnieko atėji ras kasdien nuo 9 ryto iki 5 ti į vienuolyno vidurinius Suv. Valst. tuo tarpu pa-/
pa.
met tik vienas žmogus tega jo būti pelninga. Apie tą tai mas į Cambridge prisidėjęs jopiet, ė vakarais nuo 7 iki reikalus. Mat vienuolynas siuntė 26,100 apginkluotų
valandai, ' nedėlcįįeniais turi labai didelius turtus, ku vyrų. Kiekvienas -kareivis
Ii apleisti savąjį sodžių, kad aiką jinai tapo panaikinta prie socijalizmo praplatini
nuo
1:30 iki 1 popiet, ’t'ele rių maskolių valdžia labai— išsivežė 200 šovinių (kulkų).
Ar bus tai spausdinimas konsti
mo ir socijalistų pozicijos
net
piužyko
sūnus
negali
aj>
vakarų
Europoje.
Pačioje
tucijas, ar plakatų, ar tikietų ar
onas 7779 Madison. Antras labai pageidauja.
Pradžioje bandyta skelbti,
kitokie į tat panašus reikalai, rei leisti, išskyrus tik vieną, Lenkijoje Kosciuška paliuo- sudrutinimo.
jiuras
tapo
atidarytas
1
ko

kia visados kreipties tuo paSiu bet ir tas neprivalo būti vien savo valstiečius 1794 m., bet
Nesumanus tai bandymas
Skandalas įvyko. Pirmu buk taij tik nekalti manev
vo
Buffalo
’
je
“
Fitch
Insti
antrašu:
užslėpti
nemalonų
faktą.
rai, bet veikiai išėjo aikštėn,
turtis. Už trisdešimts su už dvejų metų Rusija su
;ute Building’e”, 165 Swan čiausiai tapo išvogti bran jog tai demonstracija prieš
“DBAUOAS”
i
'
/
viršum metų (1532 m.) val grąžino Lenkijon baudžiavą.
Street. Biuro siekis — ap gus daiktai nuo stebuklin Meksiko. Mat revoliucijai
314 B. Markat St.,
stiečiui tapo užginta trauk Užstojus Aleksandrui II
saugoti ateivius nuo išnaudo gojo Dievo Motinos paveiks nesiliaujant, kitataučiai pra
Wn.KZ8-BABBE, PA.
ties nuo savos žemės be po Lietuvos bajorai meldė ca Redaktorius A. Sm. “Vil
lo. Netrukus atrasta prūde
jimo
ir
apgavimo,
duoti
ties” 14 No. šaukia Lietuvos jiems geras patarmes ir pa netoli nuo "Čenstokavo ka- dėjo melsti globos .savosios
Redakcija pasilieka sau teisę no leidimo — Jr tokiu budu ro paliuosuoti valstiečius.
taisyti, trumpinti arba atmesti vi mužvkas tapo pririštas prie
laikraštininkų suvažiavimą. skirstyti juos atsakomai po napka su negyvėlio kunu. valdžios. Spėjama, kad Ang
Bet
baudžiava
praėjo
ir
sus prisiunčiamus raštus.
žemus.
Tuojau išėjo aikštėn, jog tai lija ir Vokietija priminė
daugiau nebegrįš.
Senos Suvažiavimo tikslas, — ap .visą valstiją.
Laikas ir vieta raštų talpinimo
Tuo pačįu tarpu ėjo verti žaizdos ir senos skriaudos valyti laikraštiją nuo ydų. Biuras yra tai įstaiga,- kur vienuolis Damazas užmušė Washingtono vyriausybei,
pridera nuo redakcijos.
mas dirbti ponų žemę uždy jau užmirštos. Todėl į bau Lietuviškų laikraščių kalba bent koks ateivis gali ateiti savo brolį. Vienuolyno tar kad jos tai yra priederme
Atmestieji rankraščiai nėra grą
ką pirmučiausiai po vieną džiavą reikia žiūrėti ne pro negryna, nelietuviška, prie su savo skundais, vadinasi, nas Zalogas, kurį įtaria už ginti kitataučių reikalus
žinami redakcijos lėšomis.
dieną savaitei (Torno sei luomo interesus, ne pro mu šinasi gyvosios kalbos dva pasisakyti, kad jį išnaudojo, stebuklingo paveikslo apvo Meksikoje. Patįs amerikie
Rašyti reikia tik ant vieno pus
tėvukų-baudžiąuninkų siai. Laikraščiai darko ne apgavo, gązdino, su juo ap gimą ir sėbravimą galvažu- čiai yra įdėję į tos šalies pra
lapio, .paliekant plačius tarpus mas 1514 m. ir Bydgosz sų
dvbėje, pabėgo ir ligšiol dar moniją apie pusantro mili
tarp eilučių. Popieros nėra ko gai cz’iaus 1520 m.), o vėliau ir ašaras, bet pro bešališkumo tik rašomąją, kalbą, bet ir
siėjo
nepadoriai,
negerus
jardo dolerių. Ir vėl skelbia
lėtus, nes korespondentams ir po daugiau dienų.
akinius. Štai jei prisižiūrė kenkia gyvaij ai, įvesdami į jam davė nurodymus. Biure nėra surastas... Skandalam
bendradarbiams rašant ant abie
ma, jog kariumenę pašaukė
Žinoma, pasiliko dar teis sime vietiniems XV—XVII ją šiukšles, kurios apvelia kiekvienas gali gauti reika įpainiotas dar vienuolis Bajų pusių, da-gi smulkiomis raidė
zvlius Olesinskis, bet ligšiol prezidentas Taftas be užsie
mis, redakcijai labai dažnai pri mai, kurių pagelbos iš senų šimtmečių santykiams, pa kalbos pagrindą.
lingus
patarimus.
Valstija
nių
dalyku
ministerio
sieina perrašinėti atsiųstus raštus.
senovės mužykai turėjo tei matysime, jog baudžiava Antroji musų laikraščių nori žinoti, kaip sekasi atei ramiai tebesėdi vienuolyne. Knox’o žinios. Knoxas šiuo
nors dvasiškosios vvresnvNorint, kad raštas tilptų arti sę šaukties. Bet čia?tuojau Lietuvai ir kitoms šalims liga — tai netikros ar prade
•/
€'
viams naujoje šalyje, kur bės jau seniai suspenduotas taipu ilsisi Pensacoloje,
miausiame numeryje, rankraštis
reikia pristatyti spaustuvėn ne vė pasirūpinta, kad teismai ne buvo reikalinga • ir naudin damos žinios (koresponden jiems klojasi, kur ne — ir
ir paskirtas išsikraustymui Floridoje, o Taftas Atlanto
liau, kaip 9 valandą išryto antra galėtų kišties į - valstiečių ga. Be baudžiavos nebūtų se cijos). Korespondentai slap
dėlko taip yra. Tatai žino
je, Georgioje. Taip išrodo,
dienyje (utarninke).
reikalus. Seniau būdavo miami turtai, iš žemės. Gal stosi po netikrais vardais ir dama, valstija galėtų apsau iš vienuolyno.
lyg pašaukimas prie ginklo
Atpasakojame trumpai,
jei valstietis užtraukdavo tie turtai buvo išdalyti ne vartoja plunksną ne žinių goti ateivius nuo blogo, o
4*
ketvirtosios -dalies Ameri
skolą, kurios nenorėjo ati atsakomai ir neteisingai, gal padavinėjimui, bet neken padėti jiems atšišlbii ant ko  ką rašo Kriokuvos “Glos kos kareivijos tai toks ma
Narodu”.
Ak
jų naujoje tėvynėje.
KIAKCUOS PASTABOS. duoti, tai jį teisdavo miestų jais naudojosi tik vienas luo čiamam žmogui pakeršyti.
žas daiktas, kad apie jį nei1
teismai. Įstatymai 1496 m mas — mums svarbi!' tik Laikraščių tonas begalo Biuras neduoda darbo,
Skaistaus Kalno (Jasno- šnekėti neapsimoka.
užgynė miestų teismams kiš tat, kad turtai pasiliko ant šiurkštus.
bet parodo ištikimas agen gorski) vienuolyną jau val Tuotarpu’ eina spėlioji
vietos,
pasiliko
savo
krašte.
ties
į
valstiečių
reikalus.
Ne

Tarp nevienodų krypsnių tūras, kurios išsirūpina atei do gubernatorius. Caro val mai. Vieniems rodosi, kad
Praeitame numeryje pa
Be
baudžiavos
visi
butų
ken
trukus
(1501
m.)
išėjo
įsta

(“klerikalų” ir “radika viams darbą. Biuras tyrinė džia atsiekė bent iš dalies sa Suv. Valst. 1 nori nuglemžti
žadėjome parašyti truputį
tėję
skurdą;
įvedus
baudžia

tymas,
kuriuo
užginta
se

lų”) laikraščių santykiai ja pramoniją, susiseka kur vo tikslą. Kelią praskyrė Ma revoliuciją ir sugrąžinti
plačėliau apie baudžiavą
niūnams traukti savą teis vą, bent dalis gyventojų at nedori. Nėra sąžiningumo, kokių darbininkų reikalau cochas. Jau seniai Galicijos Meksikoje tvarką, kiti sako,
Lietuvoje.
Baudžiava, t. y. priversti- man valstiečius už krimina sirado pertekliuose. Gi per nėra doros.
jama ir palengvina atei ir Poznaniaus spauda įtarė, kad tai tik prisirengimas
teklius
yra
kultūros
ir
civi

kaimiečio darbas ponui linius prasikaltimus. Pilnu
Tai-gi kad pataisius tas viams gauti darbą už miesto. kad Macochas1 buvo Rusijos prie karės su Japonija, treti
lizacijos
pamatu.
viešpačiu
ir
vieninteliu
savo
be Jokio atlyginimo, teisėtai
ligas,—
Jis taip-pat suteikia reika valdžios įrankiu. Dabar ga mena, kad SuV. Valst. nori
/
baudžiauninkų
teisėju
pasi

tapo’įvesta Lenkijon (ir Liė
Moraįietas gali žiūrėti į
•i “vertėtų visiems .šiapus lingus paaiškinimus apie ap lima tvirtinti, jog įtarimas pasinaudoti sumišimais ir
ty£on) Torno seime 1512 m., liko ponas.
baudžiavą, kaipo į nemorasienos (Lietuvoje) ei švietimą, apie Amerikos vie yra faktu. Galima užtikrin pasiimti sau Žemąją Kali-'
Xors«zbuvQ įsivyravusi nuo Bet vis dėlto šiais įstaty lišką įstaigą, taip kaip tas
namųjų musų laikraš šąją tvarką, nurodo ’ taip ti, jog Macochui įstojant į forniją (pusiašalį), kuri yra
•1466 m., kuomet Prusai ta- mais nebuvo dar užginta pats moralistas biaurisi pav.
čių redaktoriams susi pat, kur galima pirkties že vienuolyną, dvasiškoji vy raktu prie Meksikos iš Ro
,.po prikergti prie Lenkijos, valstiečiams skųsti savo po vergija. Bet sociologui leista
rinkti ir plačiau pasikal mę Neyv Yorko valstijoje. riausybė žinojo, jį esant įtar miojo okeano pusės.
ir tokiu budu Baltijos ma nūs teisman už prispaudimą yra kitaip spręsti apie tuos
bėti. Visiems pasišne Biurai jau pagelbėjo ne tinu žmogum, bet jis tapo Patįs kareiviai tiki, kad
rės tapo atidarytos lenku ir panašias, skriaudas. Tik dalykus. Prof. Lester F.
kėjus tikrai paaiškėtų, vienam ateiviui, kuriuos ap priimtas vien dėlto, kad ca jiems reikės peržengti Mek
***ęalsbai (Vislos upe). Tiesa, štai 30 rugsėjo 1518 m. stoja Ward tvirtina, jog
kas daryti, kaip pakelti gavo arba gumaltretavo dar ro valdžia būtinai to-norė sikos sieną neužilgo. _Wadar 13-tame ir 14-tame šimt Kriokuvoje prieš karališką dar sociologų eilėse randasi
silpna musų publicisti bo agentai, kontraktoriai, jo. To fakto neužgina nei shingtone rengiama pašauk
vienuolvno
viršinin- ti dar 15 tukst. kareivių,
mečiuose randame šokius to teismą dvi puri: valstietis vergijos šalininkų. Kaip ro A ka”.
z
*
privatiniai bankininkai, vie buvusis
kas,
Tėvas
Reimąnas.
Bet kaip tik pirmoji armija atsi
•kius baudžiavos ženklus, skundžia poną už vertimą dosi, ir pats Ward prie jų Tokį suvažiavimą turėjo šieji notarai, emigrantų na
bet, «kaip rodosi, baudžiava dirbti savas žemės, i^ kitas pridera. Savo poziciją jie pemiai Amerikos lietuviškų mai, advokatai, laivakorčių tuomet manyta, kad vienuo ras Meksikos žemėje. Nauji
buvo daroma pradžioje lais skriaudas. Teismas atmetė teisina tuo, kad vefyija, kai laikraščių redaktoriai. Su agentai,- paskolinimo ben lyno gyvenimas atmainys kareiviai paims senųjų vie
vu noru, vadinasi, kai-kurie valstiečio skundą, sakyda po priverstinas pratinimas važiavimo nutarimų niekas drovės, žemės pardavinėto Macocho pobūdį. *,
tą.
nuomuotojai nenorėjo, arba mas, kad “baudžiauninkams prie darbo, turi be galo didė nepildo. Reikią tikėties, jog jai, medikaliniai institutai
Pradžioje išrodė, kad taip Vyriausiu vadu yra gene
negalėjo mokėti čvžių už že nepridera šaukti savo ponų lę kultūrinę svarbą. • Jeigu europiečiams suvažiavimas ir t.t. ir t.t.
ir bus. Tečiau išėjo kitaip. rolas W. Carter.
mę, kurią dirbo, tai-gi "veli- prieš karalių”. Tokia teis baudžiava nebūtų buvusi į- geriau nusiseks.
Antra vertus, meksikie
Biuras nešelpia pinigais, Štai faktai:
. jo atsilyginti ponui darbu mo ištarmė virto įstatymu vesta Lietuvon,' tai gal di
Visiems
paulinams
buvo
čiai sako, neįleisiu nekviestų
f>et siunčia nelaiminguosius
.ant jojo lauky.
užginta
važinėties
svetur,
o
Taip tatai baudžiaunhi deli iriusų tėvynės plotai bu
svečių pas save. Reikale vi
į jau esančias labdariškas įPonai — šlėkta, bajorai kai tapo ponų nuosavybe tų ligšiol apžėlę giriomis ir “Keleivio” redakcija rei staigas. Biuras nereikalauja Macochas laisvai važinėjo si — federalistai ir maišti
— buvo anuomet ricierių luo Įstatymais jiems buvo už užkloti neprieinamomis pel kale savo. bylos su kunigu už savo patarnavimą jokio po Lietuvą ir Rusiją.
ninkai stosią išvien prieš
Macocho artimiausiam bi yankes.
mas.
Gaudavo jie mažes drausta kelties kitur iš savo kėmis. Visur viskas turi sa Krasnicku brenda toliau, užmokesčio. Susirašyti ir pa
' meluodama susirietus. Mat
nius arba didesnius plotus sodybų; įstatymai vertė juos vo vietą ir svarbą.
siskųsti gąlima visomis kal čiuliui Olesirtekiui jau se
niai liepta išsikraustyti iš
žemės nuo valdovų už nuo dirbti- paskirtą laiką po
Todėl nežiūrėkime į bau sunku prisipažinti esant kai bomis.
" .
vienuolyno,'tečiau caro val
pelnus, arba per intrigas nams be jokio atlyginimo džiavą su paniekinimu arba tais kriminališkojo šmeiži
ITALIJA :
Tai-gi, lietuviai, jei kas
džia
liepia
jarh
ten
būti.arba per prisilaižymą. Jie įstatymaįjįeleido jiems ieš su neapykanta. Apie numi mo/Bet ką-gi čia gali pagel jųsų nukentėjo kokią skriau
Praeitą subatą Viterb(
patįs žemės dirbimu neuž- koti teisybės teismuose nei rėlius reikia šnekėti gerai bėti melas, kuomet teismo dą, atvažiavus į Ameriką, Kam? — Na, gal tam, kad
siiminėjo, pasitenkindami kitose instancijdse. Tokiu arba nieko. Šitose 50-meti liudijimas yra aiškus. Mi galite drąsiai kreipties vir butų koks nors šnipas lenkų je, prasidėjo byla 42 nari
baisiosios plėšikų organizf
čvžėmis. Jiems nebuvo gal budu laisvas iki tam laikui nėse sukaktuvėse baudžia chelsonas pats prisipažino šui nurodytuoju adresu į tautos šventykloje.
cijos,
vadinamos “Camd,
voje, kas- diroa j y žemę, by valstietis tapo paverstas dir vos panaikinimo nereika^n kaltu (Michealson plehded Biurą. Reikale gali patar Daugiaus, visutinė nuomo
nė sako, kad MacochA sėbras rra”. Teisia juos už užmuši
tik čyžės buvo užmokamos barnu gyvuliu be balso, be gi yra senųjų žaizdų atvėri guiltv); Gegužis atsisakė nauti ir “Draugas”.
Zalogas ligšiol nėra sugaii litą < idilinio < ’iincaln ir j<
piftiai ir reguliariškai. ‘ Jei teisių — be galėjimo net pa mai, kurstymai luomų prieš prirodinėt teisingumo pa
tas vien dėlto, kad masko pačios, bet tikrai imant, yn
patįs griebdavosi ūkininka siskųsti. Prasidėjo baudžia luomą. Apskritai imant, duotos žinios (pleaded Nolo
A
liai turi jį kur norints pa tai valdžios pasistengimai
vimo, tai tįek, kiek pasiga va, kuri tęsėsi visą XVI Konstancija- Skirmantaitė Contendre). Ko gi daugiau ' APIEMACOCHĄ.
slėpę taip giliai, kad niekas išnaikinti visą galingą orga
minus sau ir savo šeimynai XVII, XVIII ir didesnę da (“Viltis” No. 15) turi teisę, reikia? “Ęeleivis” sako: ne
Bet Pirmeivių laikraščiai, v- jo negali atrasti. Maskoliai nizaciją.
reikalingų daiktų. Toksai lį XIX-tojo šimtmečio,, kuo sakydama, kad šioje valan buvo nagrinėjimo”.
ūkininkavimas vadinosi ‘pą- met caras Aleksandras II doje nedera šaukti iš užmir klausimas, kam to nagrinė pač tie veidmainingieji: ‘Ke bijosi’, kad byloje Zalogas, Bylos nagrinęti bijotas!
livarkiniu’ (gospodarstwo raginamas daugiausiai Lie šimo liūdnų ir erzinančių at jimo reikėjo, jeigu kaltinin lcivis’, “Vova”, “D. V.” ir kaipo mažo išmanymo žmo Neapolyje, todėl ir misifohVarezne). Ūkininkai ga tavos ponų, vienu plunks minimų, nors reikia, pripa- kas pats prisipažįsta: esąs ]£, mėgsta prikaišioti “Drau gus, nepasakytų ko tokio, kraustyta su ja*į netolimą
lėjo laisvai kraustyties iš vie uos pabraukimu panaikino žintį tiesą ir p. Ansai (“Vii kaltu. Toliau teismo nutari gui”, kad nefašo apie Ma- kas išvilktų aikštėn valdžios Viterbos miestelį. Teismas
atidarytas senoje koplyčioj
□os vietos į kitą, nuo vienc tą- įkirią svstemą. Galima tis” No. 18), jog apie bajo mas aiškiai kalba, kad kiek cocho skandalą. Tai-gi pa- pasikėsinimus.
Vis tat parodo, jog Maco- je uždaryto jau vienuolyno.
sakyti, jog ištisus 400 metų rus mums nelabai nei reikia į Vienas kaltinamųjų užmoka sirvŽome Šiek tiek parašyti.
^ono pas kitą.
tyčia atsiųstas Kaltinamieji patupdyti di
nas buvo
nuvo rycii
,Bet 15-me/šimtmetyje pa baudžiava kankino Lenkus šokinėti, kol jie bus svetimi įpo $25. (as to each defen- Pirm visko primename skai e has
valdžios, kad gar delėje geležinėje klėtkojj
sidarė atmaina. Lenkijoje,!ir Lietuvą, vienur švelniau musų 1 įtos dvasiai, kol ną*yį|MJi,0ti payrnent of $25) tytojams, jog Damazas Ma ipaskolių valdžif
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Wla tam tikslui

padaryto-! Sus. Liet. R.-K. A. bus Portage lietuvis kuni ninkai džiaugėsi turėsiu vartus, tai šeimininkė jau ir ne paskyrė pražūti”2). Fa trokšti laimės, taip jaučia
gas, o antrytojaus bus drau daug kviečių, rugitj, miežių siunčia kų į stubeles sviesto talistai—metafvzikai, kaip me, kad laisvai galime pasl
je. Šalia yra maža klėtkelė,
kurioje sėdi savo sėbrų iš
gijos mišios airių bažnyčio ir kitų javų, bet tankiai at parneštų, nes kuogi svečių Boylę’as, Ilobbes’as ir kiti inkti įrankius, palengvi
Reikalai.
davėjas, Gemiaro Abbateje. Kas norės galės prieiti iš sitiko išgirsti, kad su paša priimsi, jeigu sviesto ir sū stigina, kad tiktai nuo prie nančius mums tų laimę pa
pažinties.
maggįo, jaunas vaikinas,
ru busiu labai sunku. Kodėl rio neturi?
vartos teesanti laisvė; nuo siekti. Taip-pat matome,
kursai pasakė vyriausybei
taip yra? Musų ūkininkai
Tečiaus ūkininko padėji būtinumo (a necessitate) jo cad visi žmonės jaučia sa
Extra mitingas 7-tos kuo
NARIŲ ATIDAI.
“Camorros” paslaptis. Teis
vyje tų laimę, nes kiekvieno
skundžiasi, kad dabar pie mas da ant to nepasibaigia. rios nesą laisvės.
pos
S.
L.
R.
K.
A.,
Pittston,
mo daboja policija, žandarGalvotojai—deterministai je kalboje randame žodžius,
Šiuomi pranešu visiems Pa., bus laikyta^ nedėldie- vos neželia i g ant to viskų Jis, turėdamas daug laukoj
mai ir kareiviai. Vieton ka
musų gerbiamos organizaci nvje, 19 kovo, tuojau po mi užbaigia, tankiausiai visiš gali prisisėti luzernos, mo porina, kad valios laisvė ap abai aiškų būdų kalbėjimui
lėjime/kaltinamieji yra lai
ribota kokios-nors viduri ir aiškinimui valios laisvę.
jos nariams jog Susivieniji šių bažnytinėje salėje labai kai negalvoję, kame to yra tiejukų, dobilų, arkliadankomi kito vienuolyno nepri
Visi atskiria, kas yra gali
mo XXVI Seimas prasidės svarbiame reikale. Visi sų- priežastis. Tečiaus jeigu pa čių ir kitų pašariniu žolių, o nės priežasties. Anot jų, to
einamuose skiepuose. Karei
kia
vidurine
priežasčia
gali
ma
veikti, koki veikimai ga
galvotų, savo aimanavimų ;ada galės ir daugelį karvių
30 d. gegužės Baltimorėj, nariai privalo susirinkti.
viai neprileidžia teisman
priežastį tuojaus rastų. gerai iššerti. Karvės, gerai būti arba smegenų veiki una pasirinkti, o kas būti
M d., ir trauksis tris dienas,
Kviečia
Komitetas.
nei ištolo pašalinių žmonių.
Skundžiasi ant pievų, bet pašertos, ves gerus veršius, mas, -ąrba asmens tempera nai reikia veikti. Net tie, kų
iki 2-tai d. birželio. Taigi
Dienų ir naktį ginkluoti bū
argi pievos kaltos? Pažiurę-- duos daug pieno, ir pristo mentas, arba užtektinas gina, kad žmogus neturi vaBroliai ir Sesers S. L. R. K.
riai policijos ir kareivių pakime į daugelį tų pievų, vės daug mėšlo. Dabar Lie skaitlius racijų, patarian ios laisvės, nesako, kad jie
A. visi į darbų! Išanksto
troliuoja gatves, taip kad
;o žodžio prasmės nesupran
čių daryti kų, ar nedaryti.
svarstykime,'' kaip pageri S. L. R. K. A. CENTRO taip jos išrodo? Kiaulių iš tuvoje gyvuliai labai bran
miestelis išrodo lyg butų ka
ta,
bet tik sako, kad nėra to
Bet
visų
tik
kų
išvardintų
nus Susiv. stovį ir kaip dvi VALDYBOS ADRESAI. mistos, galvijų išklampo gus. Už karvutę, kurių se
rės stovyje.
tos, pilnos prižėlę samanų, iliaus galėjai gauti už 25 galvotųjų mokinimas yra daikto, kurį tas žodis reiš
gubai, o ;net ir trigubai pa
*Vlėtiniai gyventojai taip
ir iš kurgi gali rastis tenai rublius, jau dabar reikia 65 klaidingas, nes turime aiš kia.”
dauginus jo narių skaitlių
bijosi “Camorros” keršto,
priparodymas.
kius priparodvmus, kad mū Antras
prasidėsiančiais nuo Seimo Jonas Riktoraitis, prez. veja? Musų ūkininkai daro rubliai užmokėti. Jevai-gi
Pats
protas
liudija*
kad žmo
kad niekas nenori būti pri
dvi labai dideli klaidi: Nuo abai pigus, tai kodėlgi Lie sų valia visuose savo veiki
metais.
Kad
tai
atsiekus,
ge
67
James
St.,
r
*
\ 7
siekdintuoju. Daugelis pa
carvių reikalauja pieno jų tuvos ūkininkai nemato, muose, išskyrus troškimų gus turi laisvą valią. Kad
rai pirma apmųstvkitę ko
Waterburv,
Conn.
bėgo iš Viterbos arba tyčia
jų atsakančiai nešerdami, o cad jie, daug jevų sėdami, laimės, yra savarankė šei valia būtų laisva dviejų daik /
kius Seimui nutarimus pa
apsirgo, kad nepatekus į
Kaz. Vaškeviče, vice-prez. iš pievų nori gauti daug šie didelį nuostolį turi? Jevai mininkė, arba kitaip sa tų būtinai tereikia, .būtent:
duoti.
,
“jury”. Subatoje nespėta iš
1) kad pats daiktas, kurio
186 Jefferson St.,
pigus, pinigų nėra iš ko pa kant, turi pilnų laisvę.
no, jų netaisydami.
Pasitaiko
rėčiaus,
kad
ir
rinkti visų .dvylikos, ir. teis
Pirmas priparodymas. Są valia geidžia, nebūtų taip ge
Newark, N. J.
Ne, jeigu'norite, kad kar daryti, pašaro neturi, gyvu žinė liudija, kad turime lais ras, kad jo zvalia negalėtų
Susivienijh
mas tapo atidėtas iki utar- naudingiausi
Kaz. J. Krušinskas, sekr. vė duotų daug pieno, turite lių atsakančiai nepašerdamui kuopų. įnešimai nėra
nikui.
mi/neturi mėšlo, lauko neį- vą valią. “Kiekvienas gerai nenorėti, arba, kitaip sa
457
—
17th
st.,
jų
gerai
pašerti,
o
jeigu
no

nei
paminėti
seime,
nes
juos
“Camorra” tai sęna orgamėžia ir galutinai ir tie jų žinome :— rašo dr. Wais’- kant, pats daiktas trauktų
Brooklyn,
N.
Y.
rite
iš
pievų
gauti
daug
atvežusieji
delegatai
eina
iš
nizacija, įsteigta 'Neapolyje
numylėti jevai nedera, o var as3), — kad pirm negu pra J prie savęs valių nepergali
šifeno,
turite
jas
gerai
pri

vien
su
partija,
’
ųe
gero
Su

dar 17-me šimtmetyje. Pir
Ant. Daniseviče, kas.
gas didinasi. Dabar ūkinin dedame kų veikti, apsimųsto mai ir 2) kad protas neperžiūrėti.
Apie
šituodu
daly

masis jos siekis buvo ginti sivienijimui velijančia, bet
v 630 W. Centre st.,
kams reikia mažiau sėti je me ar veikti, ar ne. Gavau statytų valiai daiktų, kaipo
ku
norėčiau>*plačiau
pakal

neapoliečius nuo prispaudi tik ergelius jame keliančia
Mahanoy City,- Pa
vų, o daugiau pašarinių žo laiškų, kuriuomi draugas geriausių, arba pačiai valiai
bėti.*
ir
norinčia
pasipelnyti.
Ži

mo^ ispanų (Neapolis ilgus
lių. Reikia, kaip tai sako, kviečia mane į svečius. Pra nebūtų ingimta tiktai kokio
Kasos globėjai:
noma,
kuopos
neprivalo
rink
Važinėdamas
po
viršminė
metus buvo Ispanijos ran
verstis ne jevais, bet gyvu dedu mąstyti kų čia' pada vieno daikto geisti. Bet ši
ti
tokių
delegatų,
kurie
kuo

tas
vietas,
tankiai'
pakelėje
Juoz.
Vasiliauckas,
kose). Organizacija iš pat
liais. Tegul pamėgina, o pa rius: eiti į svečius ar ne. tiedvi sųlygi kuone' prie
kur užsukdavau phs kokį matys, kaip jie tuojaus vis Peržiuriu racijas, patariau kiekvieno veikimo yra. Daik
112 N.’Greene st.,
pradžios šaukdavosi pagel- pų neatstovauja ir nebūna
Baltimore, Md.
x ūkininkų, kur mačiau, kad ko turės.
bon galvažudžius. Pamaži jos nuomonių išreikštojais.
čias jfūti ir drųudžiančias; tai (objecta) negali neper
kų nors dažinpsiu. Daugelio Dabar apie pievas. Kaip paskui su vienomis kurio galimai traukti prie savęs
pati virto galvažudžių gau Susivienijimo labas ir visoki
Kun. M. Pankauskas,
jo
ir
visuomenės
naudai
nu

tokių vietų iki šiam laikui sakiau, musų ūkininkų pie mis, niekienę neverčiamas valių, nes daiktai, kurių va-(
ja. Priderėjo į jų net augštai
Forest City, Pa.
tarimai
prigulės
nuo
to,
ko

neminėjau, o'taipgi daugelį vos išknistos, . išklampotos sutinku, tai yra, einu arba lia ųorėtų, dažniausiai pasi
pastatyti žmonės — net,
Kun.
V.
Vizgirda,
knygius
kius
kuopos
atsiųs
delegakaip sako, parliamento na
daiktų, apie kuriuos aš da ir pilnos šamanų 'prižėlę; neinu.” Lygiai jaučiamės rodo mums, kaipo nenaudin
•190 S. Meade st.,. >
riai, teisėjai, policijos viršri I tus. Atsiųs t vyrus teisingus
bar rašysiu, tiktai girdėjau, mat musų ūkininkai tiki, laisvais, kad jau esame kų- gi, nebūtinai reikalingi arba .
Wilkes-Barre, Pa.
ninkai ir t.t. Žinoma, ne vi ir išmintingus, — nuveiksi
nuo kitų, bet kokį jie pada kad pieva nereikalauja jo nors pradėję veikti. Pasi indiferentiški, tai yra, nei
me
daug
kų
gera.
Atsiųs
geri, nei blogi. Kviečia, šaky
si vogė, plėšė ir užmušinėjo.
rė ant manęs įspūdį paduo kios priežiūros, ji visados tu kinkiau, sakysim, arklį
\Kun. M. Pankauskas,
žmones
silpnos
valios
patai

Tas darbas buvo pavedamas
siu mano kantriems skaity ri labai priželti, idant ūki žambį ir, nuvaręs kelias va sim, kaimynas į svečius; ži
dvasiškas vadovas,
kūnus
—
Seimas
jiepavvks.
žemesniems
tojams.
/
Forest City, Pa.
\
\ camorristams,
ninkas daug šieno pripiau- gas, apsimųsčiau, kad gera nau, kad tenai vaišės bus ne
Matote tat, mieli Broliai,
kuomet augštesnieji grobė
Lietuvoje tankiai atsitin tų. Taip besielgdami, jie už būtų parvežus vežimų, kitų kokioš, tik kų laikų sugaišvKun.
M.
A.
Pankauskas,
sau tik smetonėlę. Vienas kaip yra svarbu išrinkti at
ka, kad ūkininkas ant poros miršta, kad, norint jie pil šieno. Paleidžiu arklį iš žam siu; naudingiaus būtų neiti,
Dvas. Vadoyas. valakų gyvenantis, turėda
‘‘Camorros” vadų Cuocolo sakantį delegatų. Taigi iš
nus aruodus grudų prisipi bio ir važiuoju šieno. Labai kaimynas taip-pat nepyks:
r*
ypač buvo nuožmus savo pa laiko šaukkite susirinkimus
mas kokias penkias ar še la, tai visgi, po lfartukų sem aiškiai liudija apie buyimų nueisiu — bus gerai, nenuei
sielgimuose su žemesniai ir tarkitės katras iš jus tar
šias karves, neturi nei svies dami, viskų išsemia ir aruo valios laisvės atlikto veiki siu ir bus gerai, — žodžiu
siais sėbrais, už kų užsitar po geriausiai, teisingiausiai
to nei pieno, kad tuo tarpu das tuščias liekti. Tuščiam mo apsvarstymas. Bearda man ten eiti nebūtinųi r.einavo visutinę neapykanta, -atstovautų -kuopų. - Seime. Keliones Inspudžiai. •šalę jo gyvenantis ant vieno gi aruode jei bent dulkių ie- mas apsimųsčiau,' kad butų kalinga. Tolygių atsitikimų
taip kad jis tapo pasmerk Kaip žinote, galima rinkti
margo daržininkas iš vienos prisigramdysi. Taip ir pie gera šienas parvežus, nes gana daug pasitaiko.
tas mirčiop. Perniai rasta jo viena delegatų nuo 50 narių.
karvutės viską turi. Kodėl va, kad ji geriausia butų, jei jau išdžiuvęs, o nakčia gali Protas netiktai pažįsta
negyvų .kūnų, baisiai suba Kruopos turinčios 20—50 na Gudeliuose
paviešėjęs taip yra? Pažiūrėkime į jos neprižiūrėsi, iš jos*- viską sulyti. Tingėjau vienok pa daiktų esybę, bei ir apsvars
dytų, už Neapolio miesto, rių ir-gi gali siųsti delega traukiau pas savo tėvus į karves. Ūkininko karvės už išsemsi ir jau tik samanų leisti iš žambio arklį ir ariau to, ar tas daiktas atsakan
pamaryje. Tuo pačiu laiku tų; neturinčios gi nei 20 na Vidgirėlius. Čionai Vėl man jos vuodegos nematyti, šo tegalėsi prisiplėšti. Kaip pie įki vakaro. Nakčia uėjo lie tis tikslui,, kurį norime pa
siekti, ar ne. Iš prityrimo
ir jo pati tapo užmušta savo rių kuopos gali „ susidėti su prisiminė lietuviškų kelių nai įpuolę, tartum vienas ki
vas pagerinti jau dabar yra tus ir sulijo šienų. Sąžinė
namuose.
kita kuopa, taip kad abiejų gerumas. Kelias iš Gudelių tų siekia, žinoma, iš kur pas daugelis tam tikrų knygu ima man prikaišioti vaka žinome, kad protas apsvars
tydamas valios daiktus (ob
Suokalbis išėjo aikštėn. butų 20 narių, tuomet siun
į Vidgirėlius eina per kal tokių karvę rasis pienas? čių, ir ūkininkai privalėtų rykštį mano tingėjimų, aš
jecta), suranda juose dau
Jo vadas pabėgo į New Yor- čia delegatų.
nus ir dirvonus ir tokis Daržininko karvė graži, rie jas tankiui skaityti ir pagal gailiuosi blogai padaręs ir
gybę ydų, netobulumų. Ir to
kų, kur tapo suimtas ir iš< Plačiau apie Seimų bus siaurai, kad vos vienas ve bi užtai ji ir pieno duoda.
jas elgtis, jei nori iš savo prisižadu, kad daugiaus
kiais netobulais perstato
duotas Italijai. Paskui New parašyta sekančiuose Orga
žimas tetelpa. Kelias pilnas Ūkininkas sako: kodėlgi pievų naudų turėti. Ir šita man to nebus^ niekad neduo
juos valiai. Valiai-gi tokioje
Yorko policijos leitenantas no numeriuose.
duobių ir akmenų taip, kad daržininko karvė neduos me kaltas ūkininkų neran siu šienų sulydinti. Jeigu-gi dėtoje liekasi pilna laisvė:
Petrošiui išvažiavo į Italija
Su tikra pagarba,
net žmogus pailsti vežime pieno? Jis jų ir ant ažių pa gumas. Labai gaila. Bet ture ne laisvai, bet “būtinai tu gali veikti, gali neveikti. Jei
gaudyti “Juodosios Ran
rėtume gerai ar blogai da
Jonas Rikteraitis, sėdėdaipųs tokio kelio porų gano ir žolių jai prirenka kime viltį, kad jie tuojaus ryti, daugiausiai galėtume gu protas perstatytų daiktą,
kos” vadų, bet Sicilijoje ta
gerai pašeria, tai ir pieno susipras, nės jau juos var
po užmuštas išpasalų. Da S. L. R. K. A. prezidentas. verstų “pervažiavęs.
iš to džiaugtfes arba nuliūs kaipo tobulų, visiškai geragas skaudžiai spaudžia.
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Ar turį žmogus bus, padarius bloga”4).
kų?
Jeigu
daržininkas
ant
mačiau?
Rezultatas
nebuvo
salės,
kur
kviečiami
norin

jos šaka vadinasi “Juodoji
“Tegul kiekvienas mūs - Valia, kų taip-pat esame
laisvą
valią?
vieno
margo
pajiegia
užlai

geras.
Dairydamasis
po
lau

tieji
prisirašyti,
o
seni
na

Ranka”, Sicilijoje “Masako B6ssuet5), — paklau prityrę, iš prigimimo tiktai
kus,
mačiau
gražių
javų,
ūki
kyti
vienų
karvę,
tai
kode
riai
užsimokėtų
20
d.
kovo
fia”.
šia ir pasiteirauja patsai sa paskučiausįjį tikslų būtinai
ūkininkas ant dviejų vala (Atsakymas Marijampolės vęs, o pajus, kad jisai, yra stengiasi pasiekti, tai yra
kų negali užlaikyti gerai
laisvas, lyginai, kaip pajun negaji netrokšti laimės, ap
mokiniui).
penkių karvių? -Vienatinis
ta, kad yra išmintingas. Iš- skritai jų imant, ir dar įran
ant to atsakymas: už tai kat
Seka.
tikro-gi didelį matome skir kių (beatitudinem in geneve
tingi. Kaipgi tankiai tenka
Šie filozofai yra išradę tumų tarp noro turėti kų ir et quaedam media), būtinai
keliu
važiuojant,
matyti
“
plemietus
” ir kitokius spė nčro eiti pasivaikščioti. Nes reikalingų pasiekimui tos
y
daržuose vos kyšančius iš jimus. Anot jų, ‘-‘žmogus gi ir manyti nėra reikalo, kai laimės7). Kas link visų kiti;
žolių batvinius arba kopūs męs viešpataujant Venui, tu kas galėtų stengties pasida daiktų valia turi laisvę.
tus! Daržininkas savo dar ri būti paleistuvis, viešpa ryt nelaimingu, priešingai
Trečias
priparodymas.
žų prižiūri, pas jį žolės išra taujant Marsui
žmogžu aiškiai jaučiamės, kad gali Jgigu nepripažintume, kad
vėtos ir sunaudotos. į kų jo dys”!). Fatalistai-teologai me darvti klintis norui eiti žmogus turi laisvą valiau tai
•
X
sios tinka. Daržovės auga prie kurių priklauso protes pasivaikšeibti; užtat ir tars iš to išeitų kuoblogiausios
gerai, daržininkas iššeria tantai ir daugelis racijona- tomės ir galvojame eiti, ar pasekmes. Visi žmonės vi
karvę ir porų kiaulių ir turi listų, sako, kad žmogaus va ne ir kaip mums rodosi ge sada turėjo ir turi suprati
dvigubų naudų, — kodėl gi lios laisvę apriboja tas, kad riaus būsią, taip ir darome mų blogo ir gero, dorybės ir
to pegali padaryti ukinin Dievas yra viskų žinąs, iš- niekad-gi nemąstome ar no prasižengimo, užsitarnavikas? Jo daržuose žolės sle viršaus jisai majo kaip kas rėtume būti laimingi, ar ne. mw ir kaltės, atsakomybės ir
gia daržoves, tosios negali ateityje atsiliks. “Jeigu” Šitas viskas priparodo, kad nepaliečiamifmo, tiesos ir
sako jie, — Dievas, pirm kaip jaučiamės, kad iš pri pareigos, žodžiu sakant, ži
tarpti, o karvės, po grynų
pūdymų besiganančios, ba negu mane sutvėrė, matė, gimimo esame priversti nojo doriškų tvarkų. Bet ne
pripažįstant valios laisvės
du dvęstančios, pieno taipgi kad aš būsiu pragare, tai
visa šita tvarka turi griūti.
negali dubti. Tegul ukinin kad ir kažinkaip stengsiuosi
kas tas žoles taip suūandos gerai daryti, vistiek turėsiu
2) Wais. Psych. t. ITT, ps.
į
pragarų
patekti;
nes-Die

kaip jus sunaudoja darži
31.
I
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ninkas, o pamatys, kad ir jo
6) Farges et Barb. IT,
3) Psych. t. TII, 17.
kad
aš
pražųsiu,
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Jisai
ma
karvės pieno duos. Tr reika
4) Wais. Psych. t. TTT, 17- psych. 110, B, 1.
7) Farges et Barb. TU
18.
lui atsitikus, nereiks siųsti
vaiko per stubeles kur nors
5) Traite du libre arbitre psych., 114, IT.
1) Šimtmetis Briuso ka- ch. I (Vit.f w ’slown. apol.
sviesto gauti, kaip kad da
Sczęsniak.
Da Degalas.
bar atsitinka: svečias per j lendorius.

CHARLES DIČKĖMS

Duris atidarė jauna trylikos, ar keturiolikos metų
mergaitė. Graborius metęs akia ant to, kas buvo kamba
ryje, suprato, kad pataikė į tų pačių vietų, kuri jam buvo
nurodyta.
Vertė JONAS
[TAS.
Jis žengė į vidų. Oliveris sekė paskui.
Kambaryje nebuvo šilumos, bet vienas žmogus stovė
(Seka.)
jo pas tuščių, užgesusį kakalį. Sena moteriškė, prisislinGraborienei, turinčiai daug supratimo apie vyro kus žemų kėdę prie šaltos ugniavietės, sėdėjo šalia jo. Ki
amatų, ta mintis patiko, kaip visiškai nauja; bet kadangi tam kampe tūnojo keli nudriskę vaikai; mažoj’ kertelėj’
prisipažinimas prie to daug užkenktų jos didybei šiam priešingoj’ nuo durų pusėje gulėjo ant grindų kasžinkoks
atsitikime, tai ji tik aštriai užklausė vyro, dėlko jam pir- daiktas* pridengtas paklode. Pažiūrėjęs tenai, Oliveris
miaus tas neatėjo į galvų ? Iš to p. Sovverberry veikiai krūptelėjo ir netyčia prisiglaudė prie savo pono, nes nors
dasiprotėjo, kad jo įnešimas tapo priimtas. Tapo nutaria, tenai daiktas buvo uždengtas, bet, vaikištis suprato, kad
kad Oliverį reikią supažinti su visomis amato paslapti ten esant lavonų.
mis; ir dėlei to, jis turįs eiti į darbų drauge su savo ponu,
Vyro veidas buvo sunykęs ir labai išbalęs, plaukai
atsitikus pirmai progai.
ir barzda — susivėlę, akįs krauju pasriuvusios. ' Senos
Tos progos nereikėjo ilgai laukti. Ant rytojaus į moteriškės veidas buvo susiraukęs; du likusiejie dantįs
pusę valandos po pusryčių, atėjo į dirbtuvę p. Bumblys kyšojo per apatinę lupų, o jos akįs buvp šviesios ir perveir padėjęs ant stalo lazdutę, išsitraukė iš kišeniaus didelę riančios. Oliveris bijojo dirstelti ant jos ir ant to vyro.
knygų su skuriniais apdarais, iš kur išėmęs sklypų popi'e- Jie išrodė jam panašiai į tas žiurkes, kurias jis matė
ros, padavė jį Sovverberriui.
lauke.
— Aha! — tarė graborius žiūrėdamas ant jo su nu
— Niekam nevalia prie jos artintis, — tarė vyras bai
švitusiu veidu; — užsisakoma naujas grabas, eh?
siai įniršusiai, matydamas, kad graborius eina į tų kertę.
— Pirmiausia. grabas, o paskui parapijos palaidoji — Atgal, prakeiktasis, atgal, jei tau gyvastis miela!
mas, — atsakė p. Bumblys, uždarydamas knygų, kuri,
— Nekalbėk niekų, mano geras žmogau, — tarė
lygiai kaip jis, buvo labai stora.
graborius, kurs gerai buvo pripratęs prie visokios rųšies
— Baytonas, — tarė Sowerberry, pakėlęs akis nuo vargo. — Nebūk paikas.
popieros ant Bumblio. — Aš niekados neesmi girdėjęs
— Sakau tau, — tarė vyras, sugniaužęs kumščias ir
to vardo pirmiaus.
pašėlusiai trepsėdamas.'— Sakau tau, aš neduosiu pakast
Bumblys pakraipė galvą atsakydamas:
Užkietėję jų po žeme. Ji negalėtų ten ilsėtis! Kirminai jų kankįs, ne
žmonės, p. Sowerberry, labai užkietėję ir, bijausi pasaky grauž, — taip ji buvo sunykusi.
ti, puikus labai.
Graborius nieko neatsakęs ant to tauzijimo, išsitrau
— Puikus? — sušuko p. Sovverberry pašiepiančiai. kė mierų ir atsiklaupė ant valandėlės pas kūnų.
— Tai jau perdaug.
— Ak! — sušuko vyras, apsipylęs ašaromis ir pats
— O, tas žmogų gali apsarginti, — atsakė zakristijo atsiklaupė šalia kojų numirusios moteriškės; -— klaupk,
nas. — Tai antimoniška*) p. Sowerberrv!
klaupk prieš jų, kiekvienas jus, ir įsitėmyk mano žodžius!
— Taip yra, — pritarė graborius.
Ąš sakau, kad ji numirė badu. Aš niekados nežinojau,
— Męs tik išgirdome apie tų šein^ynų užvakar vaka kad su ja taip bloga, kol jų neapėmė karštis. Ir tada jos
re, — aiškino Bumblys, ir butume visai apie juo^ negir kaulai buvo matyt per odų. Neturėjome ugnies, nei žva
dėję, jeigu žmona, gyventi su jais vienuose namuose, ne kės, ir ji numirė tamsybėje — tamsybėje! Ji net negalėjo
būtų atsišaukusi prie parapijos komiteto, kad nusiųstų matyti veidų savo vaikų, nors męs girdėjome šaukiant
parapijos gydytojų, nes toji moteriškė labai serganti. Gy juos vardais. Aš elgetavau dėl jos gatvėse, o jie įmetė
dytojas buvo nuvėjęs ant pietų, bet jo pagelbininkas, la mane kalėjiman. Kada sugrįžau, jau ji buvo bemirštanti;
bai mitras vaikinas, nusiuntė jiems vaistų bonkutėje ndo ir visas kraujas mano širdyje išdžiuvo, nes jie numarino
šveistuvo.
jų badu. Prisiekiu prieš Dievų, kad aš tų mačiau! Jie
— O, ir koksai stropumas, — tarė graborius.
numarino jų badu!
, — Stropumas, išteisybės, — atsakė pėdelis. — Bet
Jis įkibo su abiem rankom į savo plaukus ir su garsiu
kokios pasekmės, koks nedėkingas tų maištininkų pasiel šauksmu pargriuvo ant grindų. Jo akįs pastiro ir putos
gimas! Ugi vyras atsiunčia gydyklas atgal, sakydamas, pasileido iš burnos.
kad jos ligonei netinka, kad jų neimsianti! Geros drūtos,
Nusigandę vaikai, karčiai verkė; bet sena moteris
sveikos gydyklos, — nes tos pačios buvo duotos dviem kė, kuri ikišiolei buvo rami, tarytum kurčia ant visko,
airiam darbininkam ir anglių nešikui, tik savaite prieš kas atsitiko, paliepė jiems tylėti. Atliuosavus vyro apitai, — ir siųst jas atgal su bonkute nuo šveistuvo, — ir kaklę, kurs vis da gulėjo išsitiesęs ant grindų, ji strapasakyt, kad jų nevartos!
liodama atėjo pas graborių.
Tas nedėkingumas taip sujudino p. Bumblio jaus
— Tai mano duktė, — tarė sena moteriškė, rodydama
mus, kad jis drožė lazdute į stalų ir paraudonavo iš pik ant lavono, ir dėbtelėjus idijotiškai akimis. Ji išrodė da
tumo.
.
'
r
baisesnė'UŽ mirtį toje vietoje. — Viešpatie, Viešpatie!
— Aš niekados ne... — pradėjo graborius.
Kaip tai navatna! Aš buvau jau moteriškė, kada jų pa
—Niekados ne! — sujudo pėdelis. — Ne! niekas nie gimdžiau; dabar aš da sveika ir linksma, o ji guli ten
ko nepadarė; bet ji jau numirė ir reikia palaidoti, — toks šalta ir pastirus! Viešpatie! Viešpatie! Pamislijus apie
yra įsakymas. Ir juo tas greičiau bus atlikta, juo geriau. tai, išrodo, kaip komedija, — tikra komedija!
Tų pasakęs, p. Bumblys tapo karštligišku iš sukilimo
'Kada nelaimingas sutvėrimas čvierijosi ir prunkštė
parapijos jausmų. Užsidėjo skrybėlę ne tąja puse ir sprū su neapsakomai biaurum linksmumu, graborius apsisuko
do iš dibrtuvės.
,
eiti.
*
— Ugi jis taip buvo piktas, Oliveri, kad suvis užsi
Toliaus bus.
miršo paklausti apie tave! — tarė p. Sovverberry, žiūrėda
mas per langų, kaip pėdelis skuto gatve, lyg akis išdegęs.
— Taip, pone, — atsakė Oliveris, kurs laikėsi kuotoK0D1L NEINI IŠPAŽINTUS?
liausia nuo p. Bumblio, nes girdint tik pėdelio balsų, šiur
(Tąsa).
puliai perėjo per visų vaikiščio kimų. Oliveris vienok ne
reikalavo taip labai bijoties p. Bumblio, nes tasai urėdas,
ant kurio pranašavimas pono su baltu bruslotu padarė di
Paraiė kun. Aloyrius J. Warol, J. Dr.
dį įspūdį, mislijo, kad dabar, kada graborius laiko Oli
vartė kun. V. D.
X • \
verį išmėginti, verčiau apie vaikų visai nekalbėti, pakol
/
,
jis galutinai nebus atiduotas graboriui ant septynių me
Nikodemas: Ale aš, dvasiškasis Tėve, turėjau min
tų ir tokiu budu visas paojus jo sugrįžimo į prieglaudos
tyje ne patį kunigą, bet tai, ką jis moko.
namų bus prašalintas.
'
>
Missijonorius: Kunigas nemokina ką prasimanęs, bet
— Na, — tarė p. Sovverberry, imdamas skrybėlę, —
tai, ką Dievas apreiškė ir per šv. Bažnyčią paduoda mums
juo darbas bus greičiau atliktas, juo geriau. Nojau, dabok
tikėti.
Kunigas nęįsako pasninkų, bet tik paskelbia,
pašiurę. Oliveri, imk kepurę ir eik su manim.
pagarsina, kuriuos šv. Bažnyčia yra įsakiusi. Kunigas ne
prasimanė pragaro, dangaus, išpažintieą, bet tik moko,
Oliveris paklausė ir ėjo paskui savo valdonų, atlikti
primena, išaiškina tąsias Dievo tiesas, į kurias reikia ti
jo amato reikalus.
kėti, jei nori įgyti amžinąjį gyvenimą. Kunigai nėra ti
Nekurį laikų juodu ėjo per tankiausiai apgyventų
kėjimo prąsimanytojais, o tik, taip sakant, tarpininkais,
miesto dalį; paskui užsukę į siauresnę gatvę, daug pprskelbėjais, pagamintojais Dievo valios ir Jo ištarmių. Ku
vinesnę ir bjauresnę už tas, kurias jau buvo perėję, pra
nigai nesisavfna sau garbės Dievo paslapčių išradėjų, nes
dėjo jieškoti namų, jiems reikalingų. Namai abipusiai
jau nieką nauja negalima išrasti. Net pats Šventasai Tė
buvo augšti ir dideli, bet jau labai pasenę, apgyventi ne
vas, Bažnyčios galva, Kristaus vietininkas, negali mums
paliepti tikėti į ką naują, tai yra: į’ naujus prasimanytus ‘
turtingiausių žmonių; jų prasta išvaizda buvo patėmvti
tikėjimo dalykus, l’eippat negali panaikinti tų tikėjimo
na ir be pasirodymo kelių*apdriskusių vyrų ir moteriškių,
dalykų, kuriuos Kristus ir Apaštalai (paliko. Negali at
kurie sukeitę rankas ir susirietę, švaistėsi aplinkui. Dau
mainyti nei nieką pridėti prie to, kas tikėjimo sudėjime
gumas gyvenimų turėjo krautuvių priešakį, bet jos jau
buvo mums palikta. Tatai yra Kristaus ir Apaštalų tes
buvo uždarytos; tik viršutinės namų .dalįs buvo apgy
tamentu, nepajudinamu, Išganytojo krauju pažymėtu ir
ventos. Nekuriu namų jau butą paojingų dėl senatvės
mums visiems paliktu. Popiežius yra tik tojo Kristaus
ir suklypimo, — taigi jie buvo paremti storais stiebais,
palikimo išpildytoju, tikėjimo grynumo sargu, išguldytoju, Dieviškojo mokslo apgynėju. Tame jam padeda vysgiliai įkastais į takų. Bet ir tos » biaurios lindynės rodos
kūpai *ir kunigai. Jeigu-gi koks kunigas — ką neduok
buvo paskirtos nakties pastoge visokiems valkatoms, nes
Dieve — neitų išvieno su vyskūpais ir šv. Tėvu ir ką nau
daug neaptašytų lentų, kuriomis buvo užmuštos durįs ir
ja, kas priešinasi Kristaus mokslui, įvestų, tai tada ir
’angai, išklypo iš savo vietos ir turėjo plyšius, užtektinai
vyskflpai ir šv. Tėvas pasipriešintų jam; kaip tai matė
plačius įlysti žmogui. Takai buvo sutroti ir nešvankiai
me Amerikoje, kuomet teip vadinamoji “neprigulmybė”
atsidavė. Net pačios žiurkės, kurios šen ir ten landžiojo
pakėlė savo laisvamanišką ir nepaklusnią galvą. Tikėjimo
po puvėsius, išrodė biaurios ir susitraukusios nuo bado.
ir mokslo vienybė, tai pamatas Kristaus Bažnyčioje. Ne
Prie atdarų durų, kur Oliveris ir jo ponas apsistojo,
teip yra pas kitatikius. Vienas vokiečių kunigaikštis, uo
liu protestantas, lsbai įtekmingas terp savųjų, permainė
nebuvo skambučio, taigi lysdamas atsargiai per tamsių
savo tikėjimą, perėjo į katalikus. Atsivertnsis norėjo pa
priemenę ir paliepęs Oliveriui prisiglausti prie jo ir nebi
siteisinti viešai prieš savuosius. Suvadino visus žymesniuo
joti, graborius užlipo ant pirmojo augšto. Užčiuopęs du
sius kunigužius į savo rūmus ir teip į juos atsiliepė: “Ta
ris, jis pabarškino į jas su krumpliais.
pau kataliku dėl to, kad pas jus nėra sutarimo ir vieno

Oliveris Tvvistas.

*) Antimonium — chemiškas skystimas, labai nuolingaR (prier. vertėjo).
jJ/L.

dumo tikėjime. Kaip kas nori, teip sau moko ir už tai nėra
jam jokios bausmės. Pas katalikus kitaip. Tegul koUs ku
nigas bandytų pasirodyti su kitokiu mokslu, primingu

Bažnyčios dogmoms (tiesoms), išmes jį iš katalikiškosios
draugijob. Pas jus moko ir platina savo klaidas, o vienok
jį laiko savo tarpe”. Ką išgirdę, pašoko liuterių teologai
ir teip" į tai atsakė: ‘‘klysti, kunigaikšti, pas mus teippat
vienodas mokslas. Visi laikomės tų pačių tikėjimo daly
kų”. — ‘‘Gerai — atkirto kunigaikštis, — tuojaus pama
tysime, ar jus sutariate tikėjime, kad ir pirmų pirmiau
siuose dalykuose. Imkime apsvarstymui kokią paprastą
jūsų tikėjimo tiesą J- tokią, sulig kurios visi sutariate”.
Mokyčiausias iš ten buvusiųjų teoliogų patrynė kaktą ir,
giliai pamąstęs, tarė: “Toji, paveizdan, tiesa pas mus
yra tikriausia ir apskritai visų priimta, kad Dievo malonė
yra išganymui.reikalinga”. Tuojaus tam pasipriešino jo
Susiedas: “Ne, drauge, aš ėsu priešingos nuomonės”. Da
tas nepabaigė, kaip štai atsiliepia trečiasis, visa gerkle
šaukdamas: “Reikalinga ir nereikalinga, ne kiekvienam
ręikalinga”. Pakilo ginčas, triukšmas, barnis, ,taip kad
nieko nebuvo galima suprasti tame visuotiniame sumiši
me. Tiktai kunigaikštis pajuokiančiai šypsojosi, o nega
lėdamas sulaukti ginčų galo, pakilo, nusilenkė pasto
riams ir išėjo iš triukšmingo posėdžio, įsitikrinęs da la
biau, kad ten kas galva, tai nuomonė.
Pas mus teip nėra, Nikodemai. Mūsų kunigai neįkalbinėja žmonėms ką prasimanę, bet skelbia, kas yra
katekizme, į ką jau nuo amžių tikėjo visi katalikai. Ti
kėjimas kunigais, tai tikėjimas, kurio laikosi nuo amžių
visa. Bažnyčia ir kuriam nuolankiai ir kunigas turi pasi
duoti.
Nikodemas: Dvasiškasis Tėve, nevisai da įspėjai, kas
man rūpi. Aš norėjau pasisakyti, kad kai-kuriems sunku
tikėti — o ypač į išpažintį.
Misijonorius: Kunigai tam nekalti. Priežasties, iŠ
kur tas sunkumas paeina, jieškok kur kitur. O kur ji vy
riausiai slepiasi? Pirmiausiai paties tikėjimo turinyje.
Tikėjimas turi savyje paslaptis, žmogaus akiai neprieina
mas. Pats viens-gi protas, pasileidęs į tas neišmatojama^
ir bedugnės gilmes, lengvai paklys. Reikia da čia antprigimtinės šviesos. Dievo reikia jos melsti. Žmonės-gi ne
rangus prie maldos. Dėlto klaidžioja tamsybėse ir kvarši
na sau galvas.
Antroji priežastis (dėlko žmonėms sunku tikėti), tai
nežinojimas tikėjimo tiesų, jų sąryšio tarp savęs ir visa
to, kas palengvina mums tikėti. Vai kiek yra katalikų
net, teip sakant, pirmeivių, apsiskaičiusių, apsišvietusių,
kurie neturi supratimo: kas ten yra popiežiaus neklai
dingumas, kas tai yra atlaidai, kas tai yra Nekaltasis
Švenčiausios Panelės Prasidėjimas, koks yra tikrai Baž
nyčios mokslas apie pragarą, dangų ir kitas tikėjimo tie
sas? Ne čia vieta aiškinti jiems katekizmas, bet čia reikia
su širdgėla pažymėti, kad tie žmonės, daug ko nežinodami,
vieke tik sau pripažįsta neklaidingumą; visa kas yra šven
to jie per savo nemoksią ir puikybę atmeta, nors apie
tatai jie menkiau nuvokia, nei neregys apie varsas arba
kurtinys apie muzikę.
Ant galo tarp netikėjimo priežasčių reikia paskaityti
geidulius, kurie temdina dūšios akis. Paleistuvis sakė:
“aš svyruoju tikėjime, arba jo visai neturiu”. Ko jam
reikia, kad tikėjimas pas jį sugrįštų? Pamesti nusidėjimą,
pasitaisyti doriškai. Jei bus skaistu dūšioje, tai rasis
Dievas ir dūšia, pragaras, dangus ir laimė. Belgijoje pas
TT. Jėzuitus didelėje mokslo įstaigoje gyveno namų gy
dytojas, šviesus ir mandagus, bet menko tikėjimo žmo
gus. Vienuolyne buvo laikomos rekolekcijos inteligenti
jai, t. y. apsišvietusiems žmonėms. Pritiko ir gydytoju
jose dalyvauti. Po dvasiškųjų pamokymų ponai ėjo iš
pažinties. Daktaras nenorėjo, pasiteisindamas savo prieteliui, vienam iš Tėvų, būk jam trūkstą tikėjimo. “Kaip
čia jis įtikrinus, kad reikia atlikti išpažinties?”, galvoja
sau anasai Tėvas. “Turime čia gana mokytų kunigų, ži
novų — vieną istorijos, kitą astronomijos, du kitu gam
tos ; tai-gi nuvesiu jį pas anuos. Jie savo moksliškais privadžiojimais prikalbįs jį prie išpažinties”. Istorikas, pas
kurį atsivedė daktarą, visaip norėjo jį įtikrintį. Nurodė
pavyzdžius karalių, vadų, generolų, politikų — vyrų gar
sių žmonijos istorijoje, kurie išpažintį reguliariškai atli
kinėdavo. O turėjo iš ko semti, nes istorija paduoda jų
labai ilgą eilę. Astronomas, priminė Koperniką, kuris juk
pats buvo dvasiškiu, teip-gi — Secchi, garsų vienuolį, Jė
zuitą. Gamtininkas ėmė prirodymus iš pasaulio stebėtinos
tvarkos, iš tikslingumo gamtoje, ir praamžių gamtos įsta
tų, kurie verste verčia atsiprotėti savo Įstatymdavėją.
Priminė mokytus gamtininkus ir išradėjus, kaip: Am
pere’ą, Pasteur’ą, Galvanį, Roger’ą, Bacon’ą, Švarc’ą iš
Kolionijos, Hany, ir daug kitų katalikiškųjų galvočių,
kurie visas tikėjimo priedermes iki paskutineijai atlikinė
davo. Daktaras davėsi vadžioti pas visus mokytuosius
profesorius, klausėsi ir klausėsi, pritarzdinėjo privadžiojimams, bet kalbą su kiekvienu mokytojum šiteip baig
davo: “Visa tai tiesa... tatai įtikrina mano protą, bet
mano širdies da nepajudina. Sunku man prisiversti prie
išpažinties”. — “Ką čia toliau padarius su tuo netikė
liu?” — galvoja sau prietelius—kunigas. “Da vienas
būdas lieka. Turime dvasiškąjį Tėvą, prie kurio vienuo
lyne visi einame išpažinties. Gal jis ką padarys?” Įėjo
trumpam pas senuką, jau kuone palinkusį, kad jam pra
nešus, ką tokį pas jį atveriąs. Pasibeldė daktaras į celės
duris. Iš vidaus atsiliepė balsas: “prašau”. Pakilo nuo
kėdės senelis žila ir nusvirusia galva, bet su dangišku
ramumu ir nusišypsojimu ant veido. Užsidėjo ant pečių
stulą ir priėjo #>rie klausyklėlės (spaviednyčios), kuri bu
vo įtaisyta čiajau cėlėje, pamodamas daktarui, kad
klauptų. “Ale aš nenoriu eiti išpažinties” — sako gydyto
jas. “O dėlko, mano mielasai?” klausia jo senelis. “Nes
aš turiu silpną tikėjimą” — teisinasi daktaras. “Mano
mielasai” — sako dvasiškasis Tėvas, — “tikėjimo neda
boja Jėzuitai. Jie tau jo į širdį neįpils, nes tikėjimas, tai
Dievo dovana, tečiaus pažadink savyje nusižeminimą ir
klaupkie išpažinties, tai ir tikėjimas atsiras”. -h “Ale
tegul mane dvasiškasis Tėvas pirma įtikrina, kad aš tu
riu eiti išpažinties” — ginasi daktaras. “Na, paduok man
savo skepetaitę” — kalba vienuolis toliau. Senukas ją
išsklėstė ir užrišo daktarui akis. “Žiūrėk gerai — čia lan
gas, o ten saulė ant dangaus, ar matai?” — “Nieko ne
matau, Tėve”, — sako daktaras. “O aš matau ją gerai.
Tu nematai, nes tau skepetaitė kliudo, aš matau, nes ant
mano akių jos nėra. Kaip-gi tu gali matyti Dievą, dūšią
ir ką mums Dievas apreiškė? Tavo dūšios akįs užrištos.
Geiduliai tau jąs pridengė. Ale išsipažink, nusimesk uždahgalą nuo širdies, tai viskas paaiškės”. — “Na, tai
gerai, tegul dvasiškasis Tėvas išklauso mano išpažinties”
— prašo suminkštėjęs daktaras. Po išpažinčiai pabučiavo
senuką į abi ranki ir, lyg naujai atėjęs ant svieto, su
džiaugRmu ir ramumu išėjo iš jo kambarėlio.
Nikodėmas: Tai ir aš noriu išsipažinti.
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Prezidentas Taftas, eida
Laiškai.
mas į teatrą, vis pirkdavo — Matote, pone, vargiai nui, jei laikysiu kišenių’,
dvi sėdines, nes būdamas la galėsite atsisėsti ant dviejų teks pačiai, — ar šeip, ar
bai storas, negalėjo ant vie sedinių, nes tos, ką nusipir taip jie ne ’mano.
Meriden, Conn. nos išsitekti. Vieną kartą kote, stovi viena už kitos.
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redakcijos pastabas. Ne tik
aš vienas, bet ir visa 84-toji
kuopa yra dėkinga guod.
kun. Kaupiii, ir velijame vi
si jam geros sveikatos ir il
go amžiaus. Lai darbuojasi
— Kokie puikus tavo dąn ir toliau Lietuvos reikaluo
se. 1000 kartų ačiū kun. Kau
tys!
— Žinoma, mano. dantys pui už pasekmingą “Drau
go” vedimą!
aiškus, kaip žvaigždės.
— Taip, jie kas nakt iš Povilas Kuslis,
lenda lauk.
42,Hicks St., Meriden Conn.

'Naujas mėnesinis laikraš
tis skiriamas “Žiburio” rei
kalams. Todėl jame ir ran
dame daugiausiai žinių apie
tą draugiją. 1909 m. “Žibu
rys” turėjo 3332 sąnarių, tu
rėjo įeigų 5994 r. 18 kap., iš
laidų 4084 r. 54 kp., savo
knygynuose turėjo 2158 kny
gps, kuriąs skaitė 10407 skai
tytojai. Skaityklų buvo 28,
susirinkimų 266. “Žiburys”
užlaiko Marijampolėje mer
gaičių progimnaziją, kuri tu
rėjo pernai (1909—10 m.) 57
lietuvaites mokines.
Šitame numeryje yra dve
jos eilės: M. O. “Mielas
drauge!”
ir Valentėlio
“Vargšas”. Redaktorium
pasirašęs kun. M. Gustaitis.

akcijai Priausti

Dabar tik Kosulys

Vėliaus Plaučiu Ligą

Nors pradžioje

Niekad neapleisk kosulį!

silpnas, gali virsti sunkia plaučių liga. NegaĮima įspėti.

*

Išsistatęs ant drėgnumo ar šalčio, kuomet užkimsi, arba turėdamas
įkirą kosulį, imk

Severos Balsamą Plaučiams
5wt*
Tobuliausias vaistas ligose plaučių, gerklės ir nuo bronchito
t

INFUIJENCUA

Kaina 25 ir 50 centu.

[GRIPPE].
Visur parsiduoda aptiekose. Bet turi pasakyti norįs Severos ir neimk kitokių. Kaikurie par

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

'SSK1!**™

davėjai stengiasi parduoti kitokius vaistus vietoje Severos. Buk atsargus.

Gatavas valgymui
Crubro Obuolių sviestas yra gerai laikyti po ranka.
Jis gatavas valgiui. Jus tik turite atidaryti dėžutę ir iš
pilti jį indan. Valgyk jį su duona ant pusryčių, įdėk vyro
dinerkėn pietums ir vaikui užkandžiui; vakarienę-gi di
delis ir mažas mėgsta užbaigti juomi.
Crubro Obuolių sviestas padarytas iš saldžiausių obuolių, gryniausio cukraus, ir priprovų. Jis gardžiai ska
nus ir jums sveika. Jis yra vienu sveikiausių valgių, ko
kius galite duoti savo šeimynai. Uždarytas emaliuotose
dėžutėse. Pirk vieną šiandien — 10c. ir 25c.

Kaip gali tiketies

uauai

laikas pamislyti apie gerą
ištikimą pavasariui vaistą. Jeigu nežinai
kokį išsirinkti, tai pirk

būti energišku, vikru ir drūtu, jeigu tavo
viduriai ne tvarkoje.

Severos Kraujo Valytoja,

Severos Gyvasties Balsamas,

o tikrai neapsigausi. Prašalina visus skuros išbėrimus. Išvalo ir pastiprina kraują.
Atgaivina visą organizmą.
Kaina $1.00.

imtas sulyg parodymų, padarys stebėtiną
permainą tavo systemoje, priduodamas
jėgų ir sveikatos.
Kaina 75 centai.

$1OO ATLYGINIMO.
Crubro konservai ir raugintos daržoves yra absoliutiškai grryni
ir padirbti iŠ geriausiu produktu. $100 duosim kiekvienam, kuris
ras juose koki priemaišą.

CEDAR RAPIDS

IOWA

F. Ad. RICHTER & C0
215 Pearl St, New York.

OBUOLIU

SVIESTAS
The BENEFICIAL SAVINGS FUND SOCIETY

Įft'iegKI
jsjsitis:

1200 ir 1202 CHESTNUT STREET,
PHILADELPHIA, PA.

SžB.gįaialrCK-KH gMtfa nrfM

Uždėt* 20 dieną Balandžio 1853 metuose.

Šiomis dienomis tapo atidaryta lietuviu banka po vardu

Svarbus Pranešimas
Pradedant nuo seredos, 15 d. Kovo, per 10 dienu
Ibaigianties subatoje, 25 dieną Kovoj laikysiu paprastą
Kasmetini

Gimimo Pokili,
Kurio laike visas mano tavoras parsiduos už nužemintas
Kainas. Parsiduos ne tik rudeniniai ir žieminiai, bet ir
naujausios mados pavasariniai siutai ir overkočiai.

Visi širdingai užKviečiami.

LOUIS ROSENTHAL,
ant 4601 S. Ashland Avė., Chicago, 111
Šioje bankoje randasi Checking Account dėl visų' biznierių. Už sudėtus pini
gus į musų banka duodame čekių knygutę, iš kurios galima rašyti čekius ir jie
tinka visur.
Priimame pinigus ant užčėdijimo, ir mokame trečią nuošimtį nuo 1 Sausio ir
ntio 1 liepos. Turime Safety deposit Voult — skrinutes dėl sučėdijimo visokiems
brangiems daiktams, už $2.50 ir augščiaus. Darome tikrą tankinį biznį. Skoliname
pinigus ant visokių išlygų i ant mortgage notų ir t.t. Parsiduoda per musų banką
namai ir lotai. Išdirbame Abstratus ir kitus popierius. Siunčiame pinigus ir par
duodame laivakortes ant visokių linijų.
General Pire Insurance Agency — Ukso & Co. — Apsaugojimas nuo ugnies
geriausiose kompanijose, kožname pareikalavime išrašome Policy su paaiškinimu
apie kaštus. Visiems yra gera proga atlikinėti savo reikalus musų bankoj.

• Savininkai namo ir bankos:

!

IGNOTAS J. DOrtAN, Prezidentą*.
ANDRIUS J. KEEGAN, Vice-prezidenta*.
ALFRED J. MURPHY, Sekretorius ir Kacininkaa.
ANTANAS HURST, Esq., Patarėja*.

Paėmiau daugiau Klerku, Kad visiems galėtu greit
patarnauti.

’ ««<H

a.

Nuošimtis 3.65 metams.
Į PAMATINIS KAPITOLAS — trylika milijonu doleriu.
SUDĖTU PINIGU — vienuolika ir tris čvertis milijono
doleriu.
/
t PERVIRŠIS — vienas ir viena čvertis milijono doleriu.
I Depozitoriu suvipšum trylika tūkstančiu asmenų.
DEPOZITUS PRIIMAME PER LAIŠKUS.

•

•

'

/
G. L. UKSO, prssidentas,
S. MARCINKIBWICZ, vics-pres.
A. J. BIERŽVNSKIS, kasininkas

X
•,
’
-"
J
Pirmas lietuvių Teatras Chicagos mieste po vardu Davis Square Theatre ant
4603 S. Ashland avė. Kožną dieną yra trįs perstatymai, pirmas vakare ant 6:45,
antras ant 8:10 trečias ant 9:30. Kožnas perstatymas yra ii keturių aktų ir su kru
tančiais paveikslais. Aktoriai yra parūpinami geriausi ir vieta yra prirengta labai
graži. Kas sykį atsilanko lieka labai užganėdintu.
Su pagarba teatro užžiurėtojas,
G. L. UKSO.

NAMIKa MOKYKLA.

GRAMATIKA angližkos kalbos nokinti* be nokintojo (apdaryta) Sl.Sft.
TAIKŲ DRAUGAS arba kaip mokinti* skaityt ir rašyt be mokintojo lt*.
NAUJAS BUDAS mokinti* rąžyti be mokintojo lOe.
ARITMETIKA mokinimais! rokundų su paveikslais (apdaryta) >5*.
P. MTKOLAIKIS,

BOK M

YORK

NBW

CITY.

ANT KIRBY’S KRAUTUVĖS.

South Main St-,

-

Wilkea-Barre, Pa.

Naujausias'ImportuotaB Fonografas dykai.

A

Ba* duota* kiakvia
vienam
kas
nepirk*
pa* mo* RuiriCk* Taba

ifla
vS’A

P.eople’s Union
Savings Bank,
Cor. Main & Water Sta.
PIT8TON, PA.

’AM

y'

Nieko nn* jaaą dannoreikalmj***
musų firmas tabaką.
ftitas inportuetaa Fonografa* yra padarytu
iž geriausio metale, tnri

Public Square,
W
Mf
I
- *r »**>*>
skamba
’
Turėdami musą
Pono
WILKES BARBE, PA. Turi kapitolo su nuošimčiais
___
galite surengti na
■—
į
puikų mušiko* kaa
Moka 3 nuošimčius nuo
$330.000.00.
sudėtų joje pinigų. Atdara
lę, uždėsite voHaką, ir
nuo 9-nių ryte iki 3-jų po Moka 3 nuošimčius nuo su
galėsite ižgirsti
gra
ŽiausiAs tautižku, darbiniukižkaa ir kitokias dainų, ištraukas iž operą kr epe
pietų. Subatomis gi nuo 9- dėtųA pinigų.
rėžių, žaidimą visokių instrumentų pavienių ir orkestrų. Klausant tai viską
nių iki 12-tai vai. prieš piet Geriuasias kelias į prolobi bu* malonu as tik jnms Ir jūsų žeimynai, bet ir jūsų pažystam iamfc kr kai
mynams. Musų Fonografu yra geriančiu, koka tik dabar gali buto.
Mus
ir nuo 7-nių iki 8-nių vakamą
duodame jums tą Fonografą suvis dykai. Prisiųskite tik 50e. markėm ir saus
jum geriausio Rusižko Tabako už Sfl. ir tą Fonografą drauge en vė
yra pradėti uždirbtus pini atsiųsim
leliais ir nurodymais, kaip reikia apsieiti. Apturėję per Ezpresą, užmokėsite
Gera, saugi Banka, uždę gus į gerą Banką.
Ūkusius 85.50.
M dovana yra suprantama ir puiki, nėra Si* jokios rlsikos, taigi naudo
ta prieš 40 metų.
y
' Męs priimame net po vie kitės, pamatysite, kad busite užganėdinti. Pasarga: pražome naaolygtutf mu
są firma ra kitom.
K
THE PEOPLE’S BANK, ną dolerį.
EHILlSB
ASUTK
TMACO
CA,
Hl-HS
E.
7th
St,
Dopt.
W. NeflPUrt, N. Y.
Wilkes Barre, Pa.

Fiziškai ir protiškai silp
niems nieko nėra geresnio
kaip

Plymouth Natoinal

Užsirašykit
DRAUGĄ.”
n1

BANK.

STEGMAIER’O

Kapitolas su perviršiu
$165.000.00.
Šitoji Banka prižiuromaj M. A.
Vienatinis
(Jardus, sotinantis ir gu- Suvienytųjų Valstijų vai;
drutinantis gėrimą^, •leng džios. Moka 3 nuošimčius
vas viduriams. Parsiduoda nuo sudėtų pinigų. Galima
ir pigesnis Porteris, bet susišnekėti lietuviškai.
jums .būtinai reikalaujant Mandagus patarnavimas.
Stegmaiero’ žinote gausųjį
G. N. Postlethwaite,
tikrąjį Porterį.
Tuzinas
iždininkas.
puskovrtinių Lenkučiu kai
nuoja 50c., o puspanttiiiŲ —
30c. tuzinas. Skubiai prista
^SUCĘDIJIMAS^
tome.
AUGA.
Pabandyk'ir
sekmes.

vaktuok pa

PINIGAS DARO PINIGĄ

Tuzinas bonkų už $1.50.
Gryno maisto ženklas ant
kiekvienos bonkutės.,

Norkūnas,
Lietuvis Iždirbejas

visokiu ženklu
draugystėm, o ypatingai: Rikardu
gusikučiu metaliavu, anameliotu
ir padengtu celluloid’u, šarpu, vė
liavų ir Karaiiu.

įrankiai,
daiktai.

NORTH

Wilkea-Barre, Pa.

SCRANTON

BANK

1902 North Main Avenue.
Scranton, Pa. x

Naujas telefonas 977
Bell telefonas 422

LIETUVIŠKA

First National
BANK,

$1*0.000.06.
Sudėtu pinigu

__ , ,

. -____________________ ______

$700.00*.*6. '

KAP IT OLAI
PERVIRŠIS

Mother Superior,

Motinos

'

‘

ST. CASIMIR’S SEMINARY,

6700 Roc^iJūay St.,

Union

IR ISDIRBY8TR

Bažnytiniu

ticket agency.

Daigtu

PO GLOBA MYKOLO ARKANIOLO,

114 8. Okestnut St.,

taniausia Idatariška Benk* Sarantens
Ir Ytoajs A>Uakla«Je.
Agentūra Lai vakarėli, ant Osrianaių
Idnljų.

8kenandeak, Pa.

žvakės marges važkėaės pe 1 svarą 2, 3, 4, 6, £ ir 14 svaras po
so».
žvakės vaškinės rasAam margįtes po 2 s v ar., 4, 6 ir 3 svaras p*
Pakeliais knatai vsšktntii (waz tapers) pakelis pe
87*.
Dėl aštuonių dienų pakeliai po
Auglys už svarų
AUaJns (8 day)-ui geršių
žvakės vaškinės (Bedė) dėl uždėjimo pe 3 ir 4 svarus, už svarą
Ma
Lietinės žvakės vaškinės pe 1S svstrų ir 18, syaras po
Iže.
Žvakės Ststfiaavos lietinė* 18 sv. kr 18,už svarą
l«a
žvakės 4 sv. ir 8 susuktus 4 st. ir 1sv.
H*.
Altoriaus žvakės (eztra) sv. po
STa
GeRone vaške 1 sv. ir 6, svaras po
38a
Kodylas praae&ziikas po
(
S8a
Kodylas ‘ ‘ franoiueense ’ ’ po
MoTel»gi stuva puikius kadaytlnUie rtbus, taiso senus. Parduoda kMi"
kus, ctaaberljaa, menstranoijaa
aaUma gauti Ueėurilkų maldaknygių, krietkų, draugljeass ženklelių,
vėliavas, Sartas ir t. t.
•
KUM. D. LEYK0LAB,

Siuaėia pinigu* kai diau la vilas datla ariate; kaip gi perka ir išmainė visakina pinigus
visokiu doku' ' ta. Išdirba
Udir
meuta* Amerika* ir Liatuvoa taisasnoaa.
Oriau ntidaryta* ku di*n uuo S tos
ryta iki O-tu vai. vak.
Nedėlioję: ano lOtoe ii ryto iki S-tai
valandai vakare.

d

Adolf Blau,
Union Ticket Agency,

314 East Marke t St.,

ALBERTAS G. GRABLIAUCKAS,
<Jor. SIm
Main Str., ,
Plymouth,

A

ŽW T.ackaarunaa Avė,
Scranten, Pa.
Taip-gi tarine savo krautnvėje dau
gybę visokių maldaknygių ir svietiškų
knygų viaakūse kalbose.
T1MTONAI: Nėujas 303 — Bell 882.

FABIOLE, garsi kardinala Wisemano apysaka.
Vartė VYTAUTAS.

VAIZDELIAI VARDU

Kaina $1.00.

„Degtine” ir „Katriute.“

lasantiems daugiau kaip vieną aglempliorių, nuleidžiama* didelis nuo
šimtis.
Gaunama pas:

DR. IGNAT1US STANKUS, M. D.

Philadelphia, Pa
dventadie-

KAINUOJA PO 10 CENTU.

♦i

V. VAJUtAOntlS,

Galima gauti

Brsekly*, K. Y.

312 Ss. 4th St.,

„Draugo” Spaustuvėje.

•
-NAUJA KNYGA-

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

PIRKITE LABAI NAUDINGAS KNYGUTES
PO VARDU

Kaštuoja $2.15 persiuntimui.

„Naminis Vaiku
Auklėjimas“

Adresas:

REV. S. PAUTIENHJS,
Mahanoy City, Pa.

..... I R

BANK,

Pa.

Vysai Dykai Del Vinį
Ta knyga yra stebuklinga ir siustą yra tyk dėl vyru.
Knyga ta prastais, suprastais žodžiais pasaka kaip gal
atgauti vyriškumą, isigyditi nuo užnuodijama krauja
arbasypili,nubiegitnasieklOs, patrotitu stypribe, pučkus
ir kitus išmietimua,
negromulavima,
patrotitu
stypribe, pylva, kiapenu, inkstu ir pūsles ligas, rūmąttzma, gonorrhoea arba triperi, naujai įgautas lygas,
strietura ir vysas vyru lygrs, gal būti išgidomas sava
namuse privatiškai, slapta ir labai pygjai.
Ta, dykai Įgauta knyga, pasakis jums kodėl jus
kentat ir kaip galėt galuttnaj isigyditi. Knyga ta yra
kra-:tuv£ žinios, katrus ture žinoti* kožnas vedes arba
nevedes vyras. Ta knyga yra parašita par Daktara,
katras atsydave ilgo lajka tyrinejmu tu, specijalisku
lyguĄ Temvkit, jog ta knyga yra siustą vysai dykai,
užmokam už pačto, ing užpečetlta konverta. Nesiusk
nekokiu piningu, tyk parašik sava varda, ir adresa ant
Žemiaus paduotu kuponn, katrų siusk mums šendena.
DYKAJ GAUTOS KNYGAS KUPONAS.
DR. JOS. I.ISTT.R & C0.. I 9 0 3 22 Fifth Amu.. C>i«ro:
G’ttlotitu'R Taml-t : . JV.-il 'J
prilad-.'jma, aš norlečjaa

Kapitolas
Perviršis

-

-

<X150.000

-

$375.000

j,

“Katekizmas Apie
Alkoholiu.”

IVilties-Barre
Deposit & Savings

50,000
KNYGŲ

Kviečia sergančius pas save, sakyda
mas:
Jeigu sergi, ar kenkia kas sveikatai, skubei kreipkies pas mane, ar ypa
tiškai ar laišku, o busi išgydytas. Jeigu kiti daktarai pripažino ligų neišgy
doma, neabėjok, nes aš turėdamas didesnę praktikų ir augštesnį mokslų, tau
pagelbėsiu ir suteiksiu tikrai broliškų ir sųžiniškų rodų. Kiekvienas iš at
sišaukusių pas mane atras teisingų daktariškų pagelhų ir pats persitikrįs,
kad esu pabaigęs didesnį daktariškų mokslų ir galiu geriau gydyti, negu kiti
daktarai svetimtaučiai.
APSIIMU IŠGYDYTI
Nno reaumatizmo, skaudėjimo ir gėlimo sąnarių, kaulų, strėnų ir šonų; nuo
visokių kraujo ligų, užkietėjimo ir nedibimo vidurių; išbėrimo kūno,, niežėji
mo, visokių spuogų, dedervinių, slinkimo plaukų: galvos skaudėjimo, nuo li
gos širdies, inkstų, plaučių, kepenų. Nilo visokių nerviškų ligų neuralgijos,
drebėjimo sąnarių, nemiegojimo ir išgųščio; nuo greito nuilsimo, sunkaus
kvėpavimo, peršalimo ir nuo visokių slogų. Nuo visokių užkrečiamų lytiškų
ligų ir visokių kitokių nusilpnėjimu sveikatos. Teipgi nuo visokių moteriškų
ligų, skausmingų ir nereguliariškų mėnesinių, baltųjų
tekėjimo ir gumbo
HgVTURIU SPECIALIŠKĄ DIPLOMĄ DHL DARYMO OPERACIJŲ.
ir ištikus būtinam reikalingumui operacijos, kada vaistai negal pagydyti, kaip
tai augimo vėžio skilvyje, ir visokių akmenų, skaudulių ir guzų, ar tai butų
pūslėje, inkstuose, kepenyse ir žarnose viškų tų su pagelba operacijos galima
prašalinti knogeriausiai ir už menkų mokestį. Darau teipgi operacijas ant kau
lų, smegenų, grobų ir lytiškų organų, kaip vyrų taip ir moterių. Ištiesiau pri
trauktas kojas ir rankas. Išgydydau naujausio budo operacija, — rupturų už
menką prekę.
Pertai kreipkitės kiekvienoje ligoje ar ypatiškai ar laišku, aprašydami
savo blogumus, o aš gerai ištyręs, suteiksiu atsakančią rodą, nedaro skirtumo,
kaip toli gyvenate, ar Amerikoje, Kanadoje, Anglijoje ir kitose šalyse. Atsilankusiems ypatiškai ir dėl operacijų, turiu savo loenų naminį ilgorfhutj. Bied
nūs gydau dovanai.
a

IŠĘJO IŠ SPAUDOS DAILUS SCENIŠKI

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

71 PURLIO 1QUARI,
WILKRRRARR1, FA.

pabaigęs daktariškų mokslų universi
tete valstijos Tndiana, taipgi pabaigęs
kvotimus augšėiauSioje ir jau paskutinioje daktariškoje mokykloje New
York Post-Graduate Medlcal School
and Hospital, kurioje speciališkai išsi
lavina gydyme visokių sunkiausių ir
pavojingiausių ligų ir daryme operaci
jų; pabaigęs gi tų mokslų įgauna var
dų augšto ir didžio daktaro.
Dr. Ignotas J. Stankus per kiek lai
ko buvo miestąvu daktaru mieste In- į
dianapolis, Ind., kur turėjo didelę prak į
tiku f^-dyme įvairių ligų, atlikdamąs j
"C/:* savo užduoti knogeriausiai ir užganė-jV
dinančiai žmonijai,
dabar-gi, pasi‘
'
*•*,< ’VVli,
šventęs labui savo brolių tautiečių, ir
kad apsaugoti juos nuo išnaudojimo
per nesųžiniškus daktarus, įrengė savo
~
r
loenų naminį ligdnbntį ir

_

PIRMUTINE KRAUTUVE

*

Jeigu sergate užsiseaijuriaaua ligomis auo kurių negali pagelbėt nė dak
tarai aė ligeabuėiai, arba paslaptingoms ligoms, nprašykit maa savo nesvei
kus* gerai ir aiškiai (be užalėpime) aes čion eiaa ne tik apie tavo sveika
tą, bet labai taukiai ir apie tavo gyvastį. (Atsimink, jog kiskvieau garbingas
iaktaras užlaikė paslaptį kaip aut itpašiuties). Užtai nesigėdyk ir nebijok,
tdyk teisybę, a mielai suteiksiu rodę ir prisiųsiu geras gyduoles pagal tavo
<ų su nnrodymu kaip reikia jas vartot, už prekę labai mažą. Reikia raiyt
>**kas staėiai pu mase pridedant visados 2c. markę ant atsakymo, nes ki
taip negnuit atsakymo. — Taipgi męs reikalaujame gerų agentų kiekvie
name dideliame mieste ir jų aplinkinėse. Agentai ano Lietuviikai-Lenkiikų
gydneli, guli uždirbti ano <0 dol. ikilS dol. aat mėnesio. Uždarbį duodame
(negeriaašių. Taigi rąžykite reikalaudami agentūros. Kiekvienas lietuviškas
Manikes teipgi privalo užlaikyti visada musų puikiu Lietuviškas gyduoles
aro Itoruose aut pardavimo, kad musų tautiečiai reikalaudami galėtų pas
klakvianą susipirkti "ir nereikalautų išduoti pinigus dovanai kokiame nors
apgavikams tose aplinkėte. Itarnykai^ašykite pareikalaudami gyduolių, nes
garas uždarby* ir parduokite musų tyras Lietuviškas gyduoles, kurias męs
rvnrantaajsme.
Rašykite po antrašu:

Didis ir Garsus Dr. Ignotas Stankus, M. D.

S. Broad St.,

UUHUfcfcft dfcdfatfaUattctic

„R YZNYCIA”

Chicago, III.

Ofiso
nno 0 iki 12, nno 2 iki 4, ir nuo rt iki 8 vakare,
n lai* nuo 1 iki 5 popietę,

$100.000.00.
$250.000.06

JOHN J. MEYER,
Kasininkas.

Ypatingos Gyduolės.

Lietuviškosios Sesers priima į>as save mergaites mokinimui ir išauklėjimui. Seminarijo
je prie reguleriškojo mokslo, arba ir atsky
rimu, yra mokinama, muzika,‘paišymas, siuvi
nėjimas ir taip toliau.

prie

Gerb. O. P. BECHTEL, Prez., A. W. SELTZER, Vice-Pr.,
C. H. MARSHALL, Kasierius.
L

Didžiausia ir saugiausia
Banka mieste.
Moka 3 nuošimčius nuo
sudėtų joje piuigų.

Geriausia ^VJECZ^ Mėšlungio
Gyduolė
Skausme krutinėję
nuo
nuo
skaudėjimo
Patrūkimo
krutinėję
Amą arba
** Gatves skaudėjimo
Dusulio
KBtaros
ttyrumo spraudo
UMėaUymo
Skaudėjime
Neuralgijos
Šonuose
BU0
Raukų ir
skaudėjime
Rojų.

CHICAGOJE.

Reikale meldžiama kreipties
Perdėtinės šiuo antrašu:

Gali pradėti pasidėlioti, jei tnri $1.00.
Maloniai kviečiame visus atsilanyti pas mus.

PLYMOUTH, PA.
UŽDBtI 1864.

Savininkas ir Fabrikantas Geriausių
“L1NKISKŲ-LIETUVIŠKŲ VAISTŲ.”

Wilkes-Barre, Pa.

-s -

Turi Kapitolo su nuošim
čiais

ALBERT G. GROBLEVVSKI,

AGENTA,

į Seserų Seminarija

AiMRos:

Nuo padėtųjų pas mus pinigu gausi 2 nuošimt., jei
padėsi trumpam laiui, 3 nuošimti, jei šešiems mėnesiams,
3 ir pusę nuošimt. jei padėsi vieniems metams.

Wilkes-Rarre, Pa.

VINCĄ TAMULEVICZE,

Lietuviškųjų Sv. Kazimerio

PA.

POTTSVILLE,

Mahanoy City, Pa.

Kurių skaitytojų prenu
merata pasibaifasi, tiems
lis numeris bus paskutinis.
Siunčiant pinigus, čekius,
Geriausias Lletuvys
arba “Money Order”, siųs
FOTUGRAFISTAŠ, kite ant adreso:

Naujas Telsfsaas 1070—B.
20 E. Market st., Wllkes-Barrs, Fa.

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 Lietuvorrmeldžiami kreiptis pas

»___________ _______ J“

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

“DRAUGAS”,

Laivakorčių ir Pinigu Siuntimo.

4M

Wilkea-Bare, Pa.

Juozas Szukiš,

AGENTŪRA-.

Merchants National
Bank,

47-48-49 Bennett Building,

sportiniai ir naminiai

tesaraBHaHSMH

TAI ŠTAI ŠITAME BANKE:

Jonas S. Lopatto

21 Nertfa Mals St., Pottuille, Pa.

Lietuviams paranki vieta.

GERIAUSAS PINIGAMS PASIDeJIMAS,'

Lietuviu Advokatas.

Męs vedame visokį lega
liškų biznį.
Musų batikoje galima
N. A. Norkūnas | susikalbėti: lietuviškai,
MPMSrcCTSL, LAVMNCE, MASS. lenkiškai, vokiškai ir
angliškai.

Pradėk taupti pinigus pas mus. Kad
ir mažiausia suma pridėta prie sučė
dijimų ir 3 nuošimčiai, kuriuos moka
įvairiausi geležiniai d ai tai, te
me, greit padidįs jųsų taupimą.
palai. stiklas, dūdos, plasteris,

»
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Merchants
Banking
Trust
Company,

Man pavestas dar.
bus atlieku artis-

SWALM BARDWARE CO.

STE6NAIER BREffINfi CO.

ąttttttS
137 Hazle St.,

Office New Telephone 37.
Residence 1100.

Kun. A. Staniukyną,

4557

So. WoodSt.,

CHICAGO* ILL.

Maka J iią Buattatt aae audati}
Jaj. Halo
Ranka atdara kasdien nuo 9 ry
to iki 3 popietu. subatomis nuo
9—12 vidurdienyje.
Galima susikalbėti lenkiškai.

DRAUGO”
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F. Gillis,

SPAUSTUVE

Pas ji galima gauti visokiu
torielku, bliodu, stiklu, puo
du, liampu ir visokiu virtu
vei reikalingu daiktu. Yra iš
ko pasirinkti. Ateikite per
sitikrinti.

jogTamintaprisiu.tnnici man vysaicykal vėnajusn knyga dėl vyru.

NAUJAUSIA., DIDŽIAUSIA IR GE

RIAUSIA GREITAI ATLIEKA

1M—1M 8. MAIN »T

Vardas............

ĮVAIRIŲ ĮTAIRIAUglUI BARBU*

BARAI, PA
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RRKOMUTDUOJAMS MUSŲ MAUJĄ AUK8IMĮ SS
AMBRŲ •RL1RRLIO LAIKRODRLĮ.
žuksiuMii, paauksuoti Ir kitoki su 88
akmenimis, aardusatma 10,000 vadina
sau •■Aeeuratim” lalkredėlių tiktai ui
8878 tėdaą. Tia (rašus laikradėliai
puikią! išvėtyti, dakaltari Inkštai, ra
rai laikų rodaati, labiausiai keliauninką
aaadejami, kuria turi dakati laiką, ma‘
Uriškii ir vi
rliki,
vyri
matų. Tikra* aršių* laikrudėUai, aa
(ėda bus uąi fra
draa(ama tak< paradyti
Jairu neri turėti (arų driagarėlį, tai
štai mnsų basdnlyuMM: Męs uuaėųaima
šitą laikrodėlį Uakriaaam O. O. D. aš
83.75 Ir aksprana kaštus dėl pariUurė
jima. Jui adpatika, aaasakėadta uaš aaata. Mus ruksMdaaua vkdką. Ankstais
(randinėlia daadasi dykai su lalkradžlf. AAiumm:

RZGBL8IOR MATOM OO-. DBPT. Mt, OBIOAOO, DLJ.
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TfiMIKYTE- LIETUVIAI.
Kalion# per jūres. Tūkstančiai
tukatančiu mOau tautiečiu ke
liauja in prigimtą šąli ir iš testai
atgal in Ameriką, o visi labiau
siai aiganedlnti. kurie perka lai
vakortes pas:

Joną Nemeth’a
S S. MAIN

PA.

Z
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UIMVIBTIMUi IR KITOKIUS DARBUS

KovmruauA*, plakatui, tikibtus,
RAID** STATOMOS DIDELE—NAUJAL
SIOJO PATUKTO-MASINA "LINOTYPE”
knaaauoanra
“DRAUGAS”

m

kadėlf Mas turi (ar/ priMurėjtmą,
parankią kellanę, kad tartum kaip Ir
pašine knmpasljoa bfltų pirkę laivnuartaa. Si o atima* pini<ų (reišiaaaėm* fer
p—»ri
O

SnUIINA
PIGIAI

31 4 E. Markei St

Wilke8-Barrer-Pa.
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