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sreaciją metu, kai lietuvią Klubas tikįsis persikelti į vybę” įsirašė taipgi nema priežastis, sako, esanti, ta,
me džiaugsme ir męs šian
Didis
kartografas
numirė.
mokyklos mokiniai išeina savo namus jau 1912 me žas skaičius 'netik moterą- kad mokytoja, p-lė E. Rasdien galime dalyvauti, jei
Numirė
Otonas
Reich,
pa

tik prisirengę esame jį pri
merginą, bet vyrą ir net tauskiutė, neturėjusi moky
rieman, lenką prieglaudos tais.
dirbinęs
daug
kartografą,
vąikai neduoda lietuviams
imti. Kad gyventi su prisi
keletas vaikiną. Kitą sodžių tojos teisią. Gaila, kad išny
Druskininkų
gydomųjų
ypač
gerą-geriausią
žemėlanė
pažaisti
laisvai,
net
nei
kėlusiu Kristumi mums vie
vaikinai, ypač kad ir buvo ko musą padangėj ir tas ma
vandenų
valdyba,
norėdama
pią
Kataliką
EncyklopediLekcija. — I Kor., V, 7-8. no tik reik — numirti nuo
nueiti, nuolat juos kibinda
pasižadėję nebegerti balta žūtis šviesos židinėlis. Reipagerbti
atmintį
a.
a.
Juozo
jai.
Nabašnikas
gimė
Kaši— Broliai: Iškuopkite seną dėmei. Jis atnešė mums nau
mi ir pravardžiuodami “liekės, bet neištesėjo: nusime ketą pasirūpinti kaip nors
Montvilo,
kuris
buvo
vienas
cose
(slavoką
žemėje),
mo

tė pagaliaus tą sunkenybę- vėl mokyklą įsisteigti.
raugą, idant būtuąnte nau ją gyvenimą ir męs Jam
viakais” ir t.t. Bet tai dar
iš
vyriausiąją
Druskininką
kinosi
kataliką
mokyklose
ju įmaišymu, kaipo esate duokime naują gyvenimą.
blaivybę. Pajuodiečiai gi lig — Teko man būti lietuvio
niekis!
bendrovės
įtseigėją,
nutaru

ir
paskui
1
Pragoję.
Ameri

prėski. Nes musą Paselia už Jojo gyvenimas privalo bū
Lietuvią mokykla neturi
šiol dar laikosi gerai. Pažy Juškos sankrovoje. Kaip tik
mus paaukotas yra Kristus. ti toliai musą gyvenimu, nes kon atvyko 14 metą ame atskiro klozeto ir lietuviai si duoti bėdiniesiems Vil mėtina, tai, kad kuriame kai tuo laiku iueina sankrovon
Puotaukime tad ne piktybės Jis musą prigimimą priė žiaus. Nors buvo protesto- aikai turi naudoties su len niaus vasaros kolonijos vai me daugiau laikraščių skai žydas papirosą pirkti. Buvę
tytoją, ten ir blaivybė tvir sankrovoje musą žmonės,
ir pervartumo rauge, bet mė, kad męs dalyvautumėm nas, tečiau 22 metus šelpė tą vaikais vienu bendru klo kams dykai 500 vonių.
pirmąją
kataliką
bažnyčią
tikrybės ir tiesos prėskiniuo Jojo prigimime ir vienu su
zėtu. Tenai tai kovo 8 d., per Tryškiai, Šiaulių apskr. čiau laikosi, ir jaunimo ap kaip pradės juokties ir tyWyominge,
Ohio.
Juomi būtumėm.
Įvykdvlietą rekreaciją, lietuvią mo Musą miestelis didelis, bet siėmimas skaistesnis. Taip čiuoties iš jo, kad žydas su
se.
kim meiląjį musą Išganyto Draudžia lankyti krutamus Tykios mokipė Ona Sadaus ir aludžią turim daug, ku tat Pajuodžiuose ir yra. Bet sigėdinęs išėjo iš sankrovos;
jo troškimą, parengkime
kaitė vos tik galo sau nera rias tryškiečiai dažnai lan tai tik nepagirtina, kad mu- išeidamas sakėsi daugiau
paveikslus.
Evangelija. Mork. XVI, Jam ir Jo dangiškąjam Tė Little Rock’o vyskupas do. Pasileidėlią lenką prie ko. Pernai darbštumu kuni sd**Kkininkai nemėgsta suti niekuomet neužeisiąs. Tai
apsireiškimas.
1—7. — Anuomet subatai vui savo širdyse gyvenimą, Morris išleidfo aplinkraštį, glaudos vaiką berniuką bū gą Rymeikio ir Griciaus bu kimo, vienybės. Štai vienas- peiktinas
•pasibaigus, Marija Magda apkuopdami jas iš nusidėji kuriame draudžia tėvams rys, nusivaręs paskui mer vo įsteigtas blaivybės sky kitas nori užsiauginti žąsų Taip elgties nepriderėtą.
lena ir Marija Jokūbo ir Sa mą gera išpažinčia ir pa- leisti savo vaikus į kruta gaitės klozėtan, ėmė ją tysti rius, prie kurio yra dabar ir jomis versties, bet kiti, Panevėžys. Vasario 28 d.
irie skylės, norėdami “lic- prisirašiusią net keletas kurie žąsų nelaiko,1 tai jiems
lome nusipirko kvepiančią puošdami jąs vertu Šv. Ko mus paveikslus.
11 v. vak. buvo pas mus di
mosčią, idant atėjusios pa munijos priėmimu. Šitaipos McDonald buvo katalikas. viačką” įmesti klozeto duo- šimtą žmonių. Šiais metais užvydi, ir dėlto nuolat rie delis gaisras. “Slabada” —
teptą Jezą. Ir labai anksti turėsime ant žemės links Neseiąai miręs New Yor- 3ėn. Nelaimingoji, mirtinai per susirinkimą blaivinin jasi, trankosi po teismus. miesto dalyje — sudegė 3
vienoje subatą dienoje atė mas Velykas ir viltį gyve ke kontraktierius-milijoni nusigandus, ėmė šaukti. Bet kai jiutarė įsteigti arbatna- Kaunas. Visas Kaunas nu žydą namai. Kad ne musą
S.
;ai nebūtą nieko gelbėję. mį ir jam laikyti nutarė
jo prie grabo, saulei jau už nimo danguje.
ugnegęsią draugijos gaisri
ninkas John B. McDouald
Pritysta prie-pat skylės, ne- duot jš draugijos pinigą pa stebintas fabrikanto Tilman ninkai, butą supleškėję pu
tekėjus. Ir kalbėjo tarp sa
buvo katalikas. Prieš mir
aimingoji įsikibo silpnutė šalpos po 25 rub. kasmet. so pasielgimu. Jis mat šie sė miesto.
vęs: Kas mums atris akme
siant jį atlankė antvyskupis
met darbininkams katali
nį nuo grabo durių? O pa Katalikiškos Žinios Farley Ir suteikė jam pas mis rankutėmis kraštą ir iš Bet dabar tryškiečiai jau kams įsakė per šv. Kazimie
“Viltis”.
visą savo mažą pastangą šneka: “Kam mums teikia
žvelgusios išvydo atrištą ak
kutinius sakramentus. Te
gynėsi-spyrėsi išdykėliams, to arbatnamio, męs galime rą dirbti. Nors širdis suspau Alytus (Suvaiką g.). 15
menį, nes buvo labai didelis.
čiau jo kūnas tapo palaido
dę, katąlijtai ėjo į fabrikus,
O įėjusios į grabą, išvydo Paminklas Motinai Seton. tas ne katalikiškose kapinė ale vargiai galėtr ilgiau xir namie arbatos atsigerti”. bijodami darbo netekti, nes kovo nakčia aplankė Alytų
ugnelė. Sudegė visos pra»
spirfies,.
j»6Saiailį, sėdintį pb deši Emmittsburg, Md.,
Gi, kaip liūdna tokią kal
bus se, beit Woodlawn’o kapuo nią berniuką stumiama duo
jau per š v. Joną, * nedirbu- j basčiaus trob< »s, betiko TTT~
nei* apvilktą baltu laibu, ir jastatvtas akmeninis pa se. Tatai ir buvo davę progą
bą kiaušy ties!
sius buvo beišmetąs, kad ne gyvenamasai namas. Ugny
,
»
išsigando. Kursai tarė joms: minklas Onai Elzbietai Se- skelbti, buk didelis kontrak )ėn. Išvadavo tik ją užėjęs
Karmelitą klebono užsisto
Ieškote Jėzaus Nazarenie- ;on, įsteigėjai Gailaširdybės tierius buvęs išsižadėjęs ti klozėtan, jos nepaprastą Rietavas, Rėseinią ap. jimas. Tuotarpu visuose ki je žuvo pora .arklių ir dvi
čio, nukryžiuotojo? —'Kėlė Seserą Amerikoje. Pamink kėjimo, kuriame užgimė ir riksmą užgirdęs, kaži-koks Vasario 20 d. buvo čia lietu tuose fabrikuose, ir valdžios karvi. Prieš savaitę čia tai
pogi sudegė Borevičiaus na
žydas. Bet kiek tai baimės vią vakarėlis; vaidinta:
si, nėra čia; štai vieta, kur las bus pavidale keltiško išaugo.
ir
privatinėse,
katalikų
lau

mas.
ji turėjo pergyventi! Juk “Brangusai pabučiavimas”
buvo jis padėtas. Bet eikite, kryžiaus, 13 pėdą augščio.
žyti
šventę
niekas
nevertė.
Spėjama, kad ugnies pritfKaltinėnai, Švenč. apskr. ;ik per plauką nuo mirties ir “Kvailą supras, aklą papasakykite jo mokiniams ir Alotina Seton buvo atsiverIr
vyskupas
buvo
raštu
žastimi
yra padegimas.
Petrui, jog pirm jusą nueis tėlė prie kataliką tikėjimo Šv. Kazimiero 40 valandą luvo nabagė, nes iš dvokian žįs”. Choras, skrajojamoji kreipęsis į Tilmansą, kad
į Galilėją f tenai jį pamaty ir padarė daug gero bažny atlaidai.' Prisirinko daugy čios gilios duobės gyva jau krasa ir šokiai ligi 1 valan kataliką sąžinės nevaržytą, Slavikai (Naum. ap.). Pas
site, kaip yra jums pasa čiai. Paminklas bus pastaty bė žmonią, ieškančią dvasiš nebeišeitą, kad jei ir greitai dos nakties. Vienais tik me tečiaus šis atrašęs, kad dar mus pradeda prigyti labai
tais buvo čia vaidinta jau 5
ko maisto. Atvyko nemažai butą ją iš ten ištraukę.
kęs.
graži mada: trumpinasi ves
tas toje vietoje, kur kitados ir kunigą išpažinties klaą
Iš lenką prieglaudos vai sykiai, vis labdaringuoju bininką liuterią daugumos, tuvės. Pereitais met. pas ke
stovėjo kun. Dubois namai. sytą. Malonieri skamba au ką labiausiai pasižymėjo to tikslu: musą miestelio var nenorinčios švęsti, jis neno
Tuose namuose Motina Se syse grąžąs giedojimai, ypa se “licviačkos” murdynėse guoliams. Iš tą visą vakarė rįs versti švęsti. Bet Kau lis didesniuosius ūkininkus
nas, rodos, kataliką šalyje. į vestuves kvietė tiktai “ant
Linksmą Velykų! Alleliuja! ton ir jos pirmosios draugės
tingai mergaičią choro, gie klozeto duobėn — Petras lių surinkta gryno pelno 110
vienos dienos” ir vieuą'die
gyveno nuo 21 birž. iki 21 dančią lotiniškas mišias, Korickis, pernai metais bu rub. 75 kap. Per atvelykį
Birštonas,
Traką
apskr.
ną
pas nuotaką, o kitą pas
liepos 1809 m.
vėl
artistą-mėgėją
kuopelė
vęs
pirmajame
skyriuje
tos
mišparus
ir
įvairias
lietuviš
Velykos! Didi diena!
Peterburge tveriasi rusą pa jaunikaitį “veselija” pasi
mano
surengti
vakarėlį;
vai
pačios
Lietuvią
dviklesės
kas
giesmes.
Tik
štai
tarp
tą
“diena, kurią Viešpats pa Lenką kolonija Louisiannojininką bendrovė su milijo baigė. Šiemet per V. Račiū
gražią lotinišką ir lietuviš mokyklos, šiemetai jau au dinti žadama: “Dėdė atva nu rub. kapitolo sutvarkyti no vestuves su O. Liorentudarė”! Tad “linksminkimės
jeklėjamas lenką prieglaudo žiavo” ir “Be šulo”.
ir džiaugkimės joje”, kaip
Birštono gydomąsias rnau-1 ke Pliorišiuose, netik kad
Du šimtu penkiasdešimts ką giedojimą antrą atlaidą
je.
mus kviečia Psalmistas. Vi lenką šeimyną iš minkštąją dieną po mišparą girdžiUme
Panemunė ties Kaimu. dykles sulyg geriausiąją “veselija” viena diena pasi
Už
tokį
nekulturišką,
la

gražiai
giedant
kunigą
siems, kurie gražiai Gavė anglią srities (PennsylvaniŠiomis dienomis laikė misi Europos maudyklą pavyz baigė, pas jaunikį visai ne
bai
biaurą,
vos
vos
niekuo
“
NiecR,
będzie
pochivalony
nią praleido, Velykos atne joje) nusikraustė į Winn’o
kėlė “veselijos”, bet dar
jas tėvas Kazimieras. Žmo džio.
dėtos
mergaitės-lietuvaitės
etc.
”
Tečiau
Viši
lietuviškai
ša linksmą atmainą. Tasny parapiją (Lpuisiannoje pa
svečiai sumetė Tautos na
nią minios dagi iš Kauno
Viekšniai, Šiaulių apskr.
kas, nusimarinimas, malda vietai vadinami parapijo užgiedojo unisonu: “Tikras mirčia nepasibaigusį, ištvir- bėgo klausyti jo iškalbingi;
mams 18 r. 51 k.
:— kieti buvo žmogaus pri mis), kur užsiims žemės dir kūnas etc.” Kąs-žin kam kelią dąrbą visa doriškoji pamokslą. Subatos vakare, Vartotoją draugijoj įvestas
gimimui, bet tas praėjo ir, bimu. Visi jie paeina iš pie čia užgiedojo kunigas len atsakomybė kibinta ant tos kovo 5 d. tėvas Kudirka bu- puikus dalykas. Neria maši Alsėdžiai (Telšių apsk.).
lenką prieglaudos vedėją- vo prisižadėjęs sakyt pa nomis moteriškas ir vvriš- Per valsčiaus susirinkimą
štai, siela apvalyta, širdis tą Lenkijos, yra sveiki ir kiškai?
auklėtoją. Nes, paprastai, mokslus Kauno ir Šančių kas pančekas. Siūlai gabena nutarta duoti po 2 kap. nuo
atnaujinta, išbunda su ne turi daug vaiką. “Sims and
kokis auklėjimas, tokios bū darbininkams. Šaipuoja vy mi iš Maskvos pabriką; dešimtinės privatinei Tel
apsakomu džiaugsmu Vely- Aliuviai Land Purchase
na ir jo pasekmės.
ką ryte. Męs jaučiame, jo Co.” iš Ne\v Orleans priža
rai visais keliais į Panemu daug stipresni už Lodžiaus šių gimnazijai, per trejus
išdirbinius.
Pardavinėja metus; per metus susidės
gei su Kristumi kentėję, su dėjo pastatyti jiems bažny
Nauja draugija. Būrelis nę, ir koks užsivylimės! Po žmonėms ir sankrovoms. daugiau 300 rub.
Juomi prisikelsime ir Jo tėlę, mokyklą ir laikinus na
lietuvią inteligentą švie- licija, Varšavos gen. gub Vargšėms nerėjoms padidės
prisikėlimas yra pranokėju mus, kol kolonistai neįsitai
tiškią ir dvasiškiu sumanė Skallonui liepiant, privertė uždarbis. Vieną lietuvaičių, Panemunė (Naum. ap.).
musą prisikėlimo į augštes- sys ūkią.
Vilniuje. Biaurųs lenkų įsteigti švietimo draugiją tėvui pertraukti misijas. Mi
Šiais metais Panemunės
uį ir šventesnį gyvenimą. Anarchistas šv. Petro bazi- auklėjimo vaisiai. Vilniuje Vilniaus gub. lietuviams nios grįžo pamokslininko ne kur tą darbą dirba — yra bažnytkaimis liko ugnies
apie 30 merginą.
Tad džiaugsmas pripildo
buv. Pranciškoną mūruose šviesti. Šiomis dienomis tos girdėjusius. Tėvas Kudirka
nelaimią vieta. Da nesukako
z
likoje.
kiekvieną iš musą ir alleliu
Neseniai, beskaitant ka- yra, kaip žinome, lietuvią draugijos įstatai jau pasiąs- kovo 6 d. išvažiavo vienuoli Rietavas, Reseinią apskr. nei metai, o jau trečias gais
ja skamba ne tik bažnyčiose, nonikams brevijorių šv. Pe d vi k lesė mokykla, kurioj ta Vilniaus gubernatoriui pa jom
Sausio 17 d. atsisveikinome ras. Dabar 19 vas. (n. st.)
bet ir kiekvieno krikščionies tro bazilikoje Ryme, sprogo mokosi apie 60 lietuvią ber tvirtinti. Draugija vadįsis
Paskola. Vidaus reikalą su visą mylimu vik. kun. Ju labai apdegė pradinės mo
širdyje. Ramybė ir atleidi bomba. Pasirodė, kad koks niuką ir mergaičią. Tam pa “Rytas”.
ministerija leido Vilniaus ciu. Buvo tai žmogus darbš kyklos namai. Galima bus
mas kiekvienam, kas atsiža tai Pešanti metė bombą į čiam kiėme yra ir lenką vai
miesto valdybai užtraukti tus, rūpestingas, mokėjo pataisyti tik pavasarį. Na
da nuodėmės ir atgailą da kanonikus, bet nepataikė. ką prieglauda. Tarp vaiką
Pirklių klubas pirkęs prie
pratinti žmones prie apšvie mas, girdėti, buvo nei neap
miesto
kanalizacijos
reika

ro; naujas jiems prasideda Tuotarpu jį suėmė. Pešanti rodos, tik neturėtą būti jo šv. Jurgio prospekto, netoli
Didelė nelaimė
lams 4.244.600 rub. pasko timo ir kitą gen; darbą. Nie draustas.
gyvenimas ir nauja gadynė yra ir beprotis ir anarchis kios tautinės neapykantos Žvėryno tilto, žemės už 31.kam'pataikauti bemokėjo, šios apylinkės žmonėms!
los.
Kaip didelį džiaugsmą tas. x
Bet pasirodo “lietuvią-len 000 rublių ir netrukus ža
ir bene iš tos priežasties iš Su dideliu vargu čia pakvies
svietui atnešė pirmosios Ve
ką klausimas” taip yra^po dąs ten pradėti statyti savo Pąjuodžiai, Panev. apsk važiavo iš Rietavo.
ta mokytojas ir štai vėl vos
lykos, apie du tūkstančiu Bažnyčia baigiama statyti. puleriškas ir lenkininką namus, kur bus perkeltas Šis vidutinio didumo so
prasidėjo mokslo metas, jau
metą atgal! Tuomet didis
Wilkes-Barre šv. Traieės platinamas, jog ir tos lenką minėtasai klubas. Namai džius tuo pasižymėjęs, kad Krinčinas, Panev. apskr. vėl reikia pertraukti moks
nuodėmės debesys, kurs aky bažnyčia bus netrukus pa prieglaudos auklėtiniai apie kainosią 160.000 rublių. Bus jame apšvietimas pusėtinai Klebono namuose buvo pri las. Didžiausia-bėda, kad
rė dangą nuo žemės per ke baigta. Pašventinimas atsi jįjį žino.
Nesykį tekdavo salė koncertams daryti, ku pakilęs. Ateina čia net kele vatinė mokykla, kurią da vargu bus atrasti tinkamas
turis tūkstančius metą, tapo liks 30 gegužio. Žmonės lau mums girdėti lietuvią mo rioje galėsią sutilpti 1.500 tas laikraščių; būtent: “Vil bar policija uždengė. 48 vai- mokyklai namas čia-pat vie
išblaškytas ir žmogus atgijo kia tos iškilmės labai nekan kvklos mokytoją ir vaiku žmonią. Tuose namuose bū ties” -f 1, “L. Ūkininko”— kai liko atitraukti nuo moks toje. O mokinių buvo pusė
šilumoje Dievo meilės. Ta- triai.
čių nusiskundimus, jog re sianti dar vidutinė mokykla 1, ir “Garnio”—1. Į “Blai- lo. Mokyklos uždengimo tinai.
‘Šaltinis’

VELYKOS.

«a

*

Iš Lietuvos.

f-*

t

Ylakiai
(Telšių pav.).
Praėjusį rudenį išvažiavo iš
Ylakių visi rubsiuviai ir
batsiuviai į Liepojų moky
ties geresnio darbo, kad ge
riau galėtų duonų pelnyti,
bet beveik visi sugrįžo. Ne
patiko Liepojuje darbuo
ties: nieko nebeatlieka, savo
reikia valgyti, o visa labai
brangu.
Pasvalys
(Pan. pav.).
Pasvalyje seniai reikalinga
buvo vartotojų draugija, bet
niekam nesirūpinant, ėmė
Rygos latviai ir atidarė sa
vo ūkės draugijos skyrių ir,
matyti, turės nemažų pelnų.
Žmonių čia vis pilna. Nora
dabar mūsiškiams reikėtų
subrusti. Dabar žydeliai be
maž vieni priekyba verčia
si.
Kalvų par. (Trakų pav.).
Vilkai. Apsirgo Butkiemio

J. Žilinskio pati. Atvažiavo
felšeris, apžiurėjo ligonį ir
grįžo namo — į Krovonio
miestelį. Bevažiuojant per
miškų apipuolė vilkai; gy
dytojas palindo po sėdinės
lentele ir glūdėjo, o vežikas
su botagu gynės. Vilkai iš
graužė vežimo galų, ir va
žiuotojai kų tik gyvi parva
žiavo namo. Atgal važiuoti
J. Ž. vienas bijojo ir pasi
kvietė savo kaimynų, K.
Skirbutį. Pasiėmė šautuvų
leidosi namo, buvo ir šuva
pasekęs. Privažiavo senų
vietų, ir vilkai vėl apniko.
Šuva nebežino kur dėtis, ar
klys šėlsta, šautuvas nebešauna, vilkai puola... ge
rai, kad galų gale nors iššo
vė, vilkai pasislėpė.
Policija išrinko šautuvus,
kur tik galėjo, o dabar ne
begalima apsiginti ir nuo
vilkų: ateina tiesiai sodžiun, lenda gurban, žudo
gyvulius, apipuola žmones.

trauktierius kimšte prikimš
tos žmonių, o ypač nedėliomis ir taip šventadieniais.
Nors, rodos, yra valsčiaus
sueigos nutarimas, idant nedėliomis ir šventadieniais
smuklės butų uždaromos,
vienok ant to nepaiso! Ir
“stiklelio” garbintojai, ma
loniai praleidžia laikų, įei
dami per užpakalines arba
ir tiesiai per viešųsias duris.
O žmonelės člmai labai nu
skurdę, nes da neseniai te
išėjo, iš “vikupo”, o kiti da
iki šiam laikui “vikupų” te
moka. Yra, tiesa, čionai ir
“Blaivybės” skyrius, kurs
įsteigė net arbatinę, bet ma
žai žmonių jų telanko. O pa
ti “Blaivybė” niekuomet ne
daro susirinkimų, o vis dėl
to, kad nėra kam paragint
suorganizuot jų gerai. Taigi
ar nevertėtų įsteigėjams ir
globėjams musų “Blaivy
bės” skyriaus pasirūpint ge
resniu suorganizavimu tos
draugijos, idant ji galėtų
priderančiai atlikti savo pa
reigas, kurias nurodo jos
gražus už vardijimas “Blai
vybė”. Lai nebūna ji tiktai
“ant popierio”! Lai apsi
reiškia savo darbavimusi,
kuris yra labai reikalingas
musų paskendusiam gir
tuokliavime kampelyje!
Apart
girtuokliavimo,
žmonės paskendę čion ir
tamsybėj. Nežiūrint į dide
lį parapijos plotų, per musų
krasų visai mažai ateina lie
tuviškų laikraščių, sulygi
nant su kitomis vietomis, bu
tent: apie 20 No. “Šaltinio”,
4 No. “Liet. Ukin.” 1, ‘Liet.
Žinių’, 2 “Vilties”, ir 5
“Vien.” teateidavo anais,
1910 metais. O apie kokias
ten aukas “tautos namams”
Vilniuje, arba kitam tikslui
tai ir neužsimink.
“Liet. Ųkinin.”

privalo turėti akis ir jau lai
ku panašiems bandymams
kelių užkirsti. Visuomet rei
kia atminti, jog “kas ne su
mumis, tas prieš mus!” Tuo
met tik lietuviai pakils, kuo
met nepatikės jie jokiems
geradėjams, bet patįs savo
reikalais rūpinsis”.

Korespondencijos.

SCRANTON, PA.
Kovo 23 d. atvyko čion
vadinus save “arcibiskupu”
Urbonas ir laikė prakalbų
Auditorium salėje.
Prieš
Urbonų pasiskundė susirin
kusiems Andrius Kriaučiū
nas, kad niekas nenori duoti
pinigų bylai su vyskupu, o,
čia, girdi, plėšyk čeverykus
uždykų! Urbonas liepė ne
klausyti vyskupe nei kuni
go; nieko gero nepasakė.
Žmonėms tik juokai iš tokių
prakalbų.
Vincas M.

FOREST CITY, PA.
Beveik visi lietuvių laik
raščiai rašo apie peiktinus
vietinių lietuvių pasielgi
mus. Bet regimai čionykš
čiai lietuviai neatkreipia į
tat jokios atidos. Gal kitas
pasiima laikraštį ir, pama
tęs jame nepatinkamus sau
daiktus trenkia į kampų ir
užkemša taip, kad net po
ranka nepakliūtų.
Čionnykštės moters nesu
valdo liežiuvio. Kaip susi
renka, tai pradeda tokias
kalbas, kad, rodosi, ir sienos
paraustų, o čia moterėlės
prie mažų nekaltų vaikų šne
ka tokias šnekas ir vartoja
tokius žodžius, prieš kuriuos
turi bėgti kiekvienas turįs
įrotų ir gėdos pajautimų
sutvėrimas! Negražu!
J. J—tis.

kun. F. B. Serafinų, Visų
Šventų parapijos klebonų
Kensingtone, ir Dr, A. Graičiunų.
Kun. F. Serafinas
karatai ir pertikrinančiai
perstatė girtybės baisias pa
sekmes ir blaivybės naudų,
ragindamas rašyties į blaivy
bės draugijų, kuri tų patį
vakarų ir užsimezgė. Dr. A.
Graičiunas su pagelba tam
tikslui pritaikintų varsuotų
paveikslų labai gyvai ir
vaizdingai išaiškino susirin
kusiems alkoolio blėdingumų žmogaus smegenims ir
kraujui, išrodė, kad didelis
kūdikių silpnumas ir mirtin
gumas paeina iš alkoolikų
tėvų, ir kad baisi ir neatleis
tina klaida ir kaltybė tėvų
pratinti
mažus kūdikius
prie svaiginančių gėralų.
Prakalboms pasibaigus bu
vo rašoma į tų vakarų nau
jai uždėtų pilnosios blaivy
bės draugijų. Į draugijų įsi
rašė 22 nariu. Ta blaivvbės
t
draugija pirma Chicagoje.
Dieve padėk jai augti ir
platinties.
K. A. S.

SO. BOSTON, MASS.
*
Musų bažnyčia įgijo nese
niai du nauju šoniniu alto
rių, darbo firmos “Da Pra
to”. Altoriai dirbti roma
niškam stiliuje labai vyku
siai. Juose yra įstatytu du
paveikslu: Šventosios Pa
nelės Aušros Vartų, po mo
terų pusei, ir šv. Kazimiero,
po vyrų pusei. Pirmųjį pa
veikslų įtaisė Lietuvos Duk
terų Draugija, o antrųjį šv.
Kazimiero (senesnėji) Drau
gija. Paveikslai yra piešti
Vilniuje artisto Gobiato.
Aušros Vartų šventoj i Pa
nelė taipgi panaši į origina
lų, kad žmonės atsigėrėti ne
gali. Gi šv. Kazimieras yra
kopija ^Shioino Srfiuglevičiaus paveikslo. Originalas
randasi Vilniaus katedroje.
Perstato šv. Kazimierų meldžiantįsi. Matai šventųj į tar
si gyvų, paskendusį maldo
je. Šv. Kazimiero draugija
savo mitinge nutarė išreikš;i artistui viešų padėkavonę, kų aš šiuomi ir darau.
So. Bostono parapijiečiai
nauju bažnyčios papuošimu
didžiai pasitenkinę. Du yra
>rangųs lietuvio širdžiai
garbinimo dalykai: Šv. Pa
nelė Aušros Vartų ir šv.
Kazimieras, gražiausiu žie
du musų žemės vadinamas.
Suprantamas daiktas, kaip
yra malonu, mums svetimo
je žemėje gyvenantiems, to
ji brangi iš tėvynės atmintis
;urėti saVo bažnytėlėje.
Kun. T. Žilinskas.

kurstytojų siekius ir po se
novei grįžta prie tvarkos ir
tikybos.
Nashua, N. H., yra apie
1200 lietuvių. Turi dvi drau
gij i, kurių viena šv. Kazi
miero yra labai stipri ir
skaitlinga. Parapija čia su
siorganizavus nuo 6 metų.
Dabar lietuviai turi nusipir
kę nuo airių murinę bažny
čių, didę klebonijų ir kelis
lotus, viskų už 22,000 dol,
nors nuosavybės vertė vra
daug didesnė. Klebonauja
čia kun. L. Tyla.
Reporteris.

ATHOL, MASS.

Bal. 1 d. Lietuvių Krau
tuvė tapo perkelta nuo 361
South st. ant 48 Exchange
st. Gerų pasekmių naujoje
vietoje!
Bal. 7 d. teisėjas Fred
Dunn nuteisė vienu mėnesiu
pataisos namuosna į Fitchburgų Jokūbų Lapenį, o jo
brolius: Juozų ir Feliksų po
15 dol. baudos už vaidus bal.
6 vakare. Vis tai girtybės
vaisiai.
Ex-Vabaliukas.

AVESTVILLE, ILL.
Bal. 2 d. buvo čia nepa
prastas gamtos apsireiški
mas. Tų dienų snigo iki vėlai
vakare. Paskui pradėjo žai
buoti ir griausti. Niekas iš
žmonių tokių daiktų nebuvo
pirm to regėjęs.
Miesto viršininkų taryba
baigiasi, tai-gi ir lietuviai
pastatė net du kandidatu.
Dabar kandidatai girdo žmo
nes ir su alum gaudo bal
sus. Negražu parduoti savo
balsų už stiklų alaus.
Senelis.

teismo paskirtam “receiver’iui”. Kun. Kaminskui
palikta teisė priiminėti vi
sus ir visokius parapijos pi
nigus. “Receiver’is” (priė
mėjas) turės apmokėti iš
sulinktų pinigų parapijos
išlaidas (algas, šilumų, švie
sų, pataisymus ir t.t.).
Tokiu budu komiteto už
sikirtimas: “jei ne man, tai
nei tau!” nuėjo niekais. Kn.
Kaminskas priiminės ir to
liau parapijos pinigus, o “re
ceiver’is” visus pinigus —
jeigu kokius surinks — tu
rės išmokėti nę komiteto,
bet parapijos reikalams. Ši
ta žinia paimta ne iš “Sau
lės” ir ne iš “Darbininkų
Vilties’” (ten žinia paduota
neteisingai), bet iš “Pottsville Journal”. Tasai dien
raštis sako, kad “injunction’o” prieš kun. Kamins
kų ieškojo nedaugiau, kaip
dvidėšimt ir keli šenadoriečiai, kurie ir buvo susigrūdę
į Pottsvillės teismų pasiklau
syti, kaip čia kunigas išsi
suks iš “biznierių” užleisto
tinklo. Kaip jau matėme, tei
sėjas Brumm nesiteikė užga
nėdinti “biznierių” noro:
klausinėjimai ir aiškinimai
atsiliko už uždarytų durių!
Kun. Kaminskui palikta
teisė priiminėti mėnesines,
rinkti dešimtukus prie baž
nyčios durių, imti nuomų už
bažnytinę salę ir už kapi
nes.

Iš Visur.
MEKSIKO.
Padėjimas
nesimaino,
nors nuolatos paskalos eina
viena po kitos. Tai derybos
su maištininkais prasidėjo,
tai Diaz atsisakė nuo prezi
dentūros, tai maištininkai
sumušė valdžios kareivius.
Tuo tarpu Amerikos kariumenė ramiai sau ilsisi pasie
niais ir laukia, kas bus to
liau.

HONDŪRAS.
Naujas prezidentas d-ras
Francisco Beltran užėmė
jau savo vietų. Prie progos
buvusis prezidentas, numes
tas neseniai revoliucijonistų
p. Davila išreiškė kuogeriausius velijimus naujai vy
riausybei. Keliomis dieno
mis prieš tat Comayaguetoje, Tegucigalpos priemies
tyje susimušė tarp savęs
valdžios kareiviai. Jie buvo
atšaukti iš šiaurės ginti sos.tapilės, bet riaušėms pasi
baigus, ginklai iš jų nebuvo
atimti. Muštinėje užmušta
generolai: Paima ir Lara, o
su jais 43 kareiviai. Sužeista
50 žmonių, tarp jų keletas
pašaliniij, žiūrėjusių į kovų.
Tvarkų sugrųžino generolas
Matuty su savo kareiviais.

PERU IR BOLIVIJA.
KONCERTAS VIENUO
LYŲO NAUDAI.

Limoje Peru ir Bolivijos
įgaliotiniai pasirašė po su
tartim, sulyg kurios nesuti
kimai apie rubežių tarp abie
jų respublikų bus atiduoti
nuspręsti Haagos tribuno
lui.

Kiekviena tauta jautriai
darbuojasi apie išauklėji
mų jaunuomenės, nes atjau
čia, jog tame yra jos atei
ties tvirtybė. Atsakantis au
klėjimas gali būti tuomet,
kuomet auklėtojai rūpinasi
HAYTI.
lygiai, kaip mokinio dūšia,
'Laukuva (Telšių pav.). IŠ PRŪSŲ LIETUVOS.
MONTREAL, CANADA. taip ir kurni. Idant tų taip Karės teismas, nagrinėjęs
Klausykite! Sausio 31 d.
maištininkų bylų Cape HavŠauduvoje buvo D. B. ir B. Lietuvių susirinkimas Nat
Nuo 1 gruodžio atsirado svarbų darbų mokytojas at tien’e, pasmerkė mirčiop 22
K. vestuvės ir svaiginančių kiškiuose. Kovo 1 (vasario
čia tikra žiema. Užsnigo dvi sakančiai atliktų, neatbūti revoliucijos vadovu. Kitų
gėrimų niekas nei lašelio ra 16 d.) Natkiškiuose p. Span
pėdas ir laikė be speigų ir nai yra reikalingas pasišven viešpatijų konsulai tam pa
gauti neragavo. Visi buvo gelio salėje buvo lietuvių
pūgų iki 15 kovo. Kovo 15 d. timas. Kitos tautos jau turi smerkimui išreiškė pasiprie
pasikalbėtų,
labai linksmus, šoko, žaidė susirinkimas
atšilo ir per tris dienas snie tūkstančius pasišventusių šinimų.
visokius lietuviškus žaislus. kų rinkti vokiečių seiman.
gas tirpo. ' Visi džiaugėsi, vienuolių, darbuojančiųsi
Į
vietų
kun.
M.
PankausTai pirmas atsitikimas mu Pirmininkas, paaiškinęs rin
kad prasidėjo ankstybas lr apie mažutėlius, kurie yra
ko
tapo
paskirtas
musų
kle

sų apielinkėje, kad vestu kimų svarbumų ir paraginęs
šiltas pavasaris. Bet 19 kovo taip malonus Išganytojo šir
ISPANIJA.
bonu
kun.
Adomas
Lopata,
džiai. Musų tauta kų tik įgi
vėse apsiėjo be svaiginamų rūpinties, kad butų išrinkta
vėl
atėjo
šaltis
ir
vėl
užsto

jo keletu pasišventusių lie Ministerijos krizis perė
lietuvis, patarė susirinku kursai ir klebonauja nuo 5
jų gėrimų.
jo,
žiema.
Bal.
3
d.
dailiai
pa

tuvaičių, kurios apleidusios jo. Canalejas sudarė naujų
siems sušukti ciesoriaus bal.
lijo
ir
6
bal.
gražu,
saulėta.
Narušaičiai (Šiaulių pav). garbei, kų susirinkusieji ir James Hali, airis, važinė
kabinėtų, kurį karalius priė
Nešalta ir kvepia pavasariu. viskų, kas sviete malonu,
Skarbas. Vienų kartų atva išpildė. Po to prakalbėjo'p. jo po miestų, pardavinėda
mė. Iš senų ministerių tik
Kanados gyventojai, sa darbuojasi auklėjime musų
žiavo į Narušaičius vyras su J. Vanagaitis iš Tilžės, kurs mas žuvis. Ant Nortli gatvės
du teužsiliko: Garcia Prieto,
ko, kad šįmet pavasaris toks, jaunuomenės. Toks pasišven
moterimi, gerai apsitaisę; trumpai ir suprantamai pa susyk mainos įgriuvo ir ar
timas yra tai didžiausia au ir Pidai.
kaip
paprastai.
K.
J.
B.
apsistojo pas ūkininkų Št.... aiškino lietuvių partijos pro klys įkrito į duobę. Bet že
ka tautai.
Parėmimas tų
pasiprašė jie taipogi ir nak gramų, nurodęs, pagalios, mė buvo sušalusi, tai arklys
taip pasišventusių asmenų
ITALIJA.
vynės; priėmė. Ant rytojaus jog visų lietuvių pareiga bal įlaužė tik tokių skylę, kaip
yra tai atjautimas jų darbo
išvažiuojant, jie pasisakė, suoti atstovų seiman rinki arklys didžio. Vežimėlis pa
kažindėlko
Šhenandorio lietuvių para ir podraug prisidėjimas dar Dienraščiai
matę netoli kelio degant pi me tik už lietuvių kandida siliko ant sušųlusios plutos.
bavimosi' dėl Tėvynės labo. mažai terašo apie iškilmes,
pija ir teismas.
nigus. Pietų laike, kada tų. Keli konservativai ban Žmogelis turėjo daug išgųsNorėdami kiek prisidėti prie surištas su apvaikščiojimu
< Vieversys.
žmonių nebuvo lauke, šei- dė intikinti susirinkimų kad čio.
Praeito birželio 24 d. Potts to taip svarbaus darbo, męs, 40-metinių sukaktuvių Ita
myninkas nuėjo su svečiais rinktų seiman vokietį v.
villės teismas uždėjo “in- Chicagos vargonininkai, ir lijos suvienijimo, o daug vie
ir iškasė gerai užtaisytų mo Moltkę, bet balsuojant tų
junction’ų” ant šv. Jurgio sumanėme surengti bendrų tos pašvenčia Camorros by
linį puodų. Parsinešė namo, klausimų už v. Moltkę nei WATERBURY, CONN.
(Shenandoah, Pa.) parapi koncertų, kurio uždarbį pa lai. Iš camorristų ligšiol iš
NASHUA, N. H.
bet svečias pasakė, buk ne vienas balso nedavė, maty,
jos komiteto. Vadinasi, ko aukosime Motiniškam Šv. klausyta: išdavėjas AbbateDarbai
mažai
kų
pasige

galima tų pinigų imti iš puo ir patįs jo šalininkai susi
Ketvirtųjį Gavėnios Sek mitetui tapo užginta imti Kazimiero Seserų namui maggio ir Camorros galva
rino.
Dauguma
dirbtuvių
do, kol išeis devynios die prato ir už jį nebebalsavo.
kokius norints parapijos pi
dirba tik po penkias dienas. madienį buvo čia laikomos nigus. Atėjus velykiniam Chicagoje, III. Koncerte da Enrico Alfano, kitaip vadi
nos. “Apaksi”, sako ir pa Dar kas tai buvo pasiūlęs
40 valandų pamaldos. Ne
lyvaus gabiausios Chicago namas Erricone.
Pradėta
prašė. Št... šimto rublių pa rinkti p. Zohauser’ų, bet p Kalbama, kad greit nepasi skaitant vietinio klebono laikui ir pradėjus žmonėms je lietuviškos spėkos. Bus klausinėti įveltų į bylų kun.
ges. ,
“pirkties” kviteles, komi
skolinti, kokiems ten reika Vanagaičiui nurodžius, jog
Kol kas lietuviai gana kun. L. Tylos, pamaldose tetas susimanė išimti “in- skambinta ant piano: J. S. Ciro Vittozzi. Camorristai
lams atlikti, žadėjo atsiteis šis kandidatas vokietis ir
maišiai užsilaiko. Laukia tik dalyvavo kunigai: A. Jusai junction’ų” ir prieš kun. A. Bacho, Fr. Chopain’o ir C. ginasi, kaip išmano.
ti dalijant rastus pinigus. dagi valdininkas, o valdinin
tis, T. Žilinskas, K. UrbanaSaint-Saens’o parinkti vei
šv. Velykų.
Kaminskų, vadinasi, pradė kalai. Dainuota bus: Fr.
Št. davė. Paskum nuvežė kai daugiausiai konservativyčia
ir
K.
Vaitys.
Sakyta
Oras šaltas, kad tik pa
jo fupinties, kad teismas už
svečių į Šiaulius, sugėrė ir vus remia, šis sumanymas
snigtų, tai butų visai pa pamokslai, klausyta išpažin gintų ir kunigui imti kokius Schuberto, Ch. Gounod’o, G.
,
AUSTRIJA.
parvažiavo namo. Rastų gi atmesta.
ties ir garbinta Šv. Sakra
Verdi, Arditi, Grečaninovo,
prasta žiema.
naudų su pinigais išvažiuo
mentas. Kas vakaras žmo norints parapijos pinigus. Miko Petrausko, Juozo Nau Parliamento krizis tuo
Susirinkimui baigianties,
Balandis.
dami įdėjo į skrynutę, užra p. Lekšas patarė susirinku
nių prisirinkdavd pilnutėlė Tai-gi 6 balandžio PottsviĮė jalio, A. Pociaus ir V. Dauk tarpu tapo nustumtas tolyn.
kino. Raktelį gi pasiėmė sve siems tverti visai naujų par
bažnyčia, o ji gan didelė, ję prieš teisėjų Brumm’ų at šo kompozicijos. Sudainuos: Opozicija, pamačiusi, jog
čias. Bet tuo laiku pati neri- tijų, kurių jis pavadino
nes gali sutalpinti apie 700 siliko klausinėjimai šitame solos, duetai, kvartetai ir vyriausybė nenori daryti
CHICAGO, TLL.
mastaudama, pririnko rak “Tarptautinė
žmonių.
Reikia pažymėti, reikale. Kalbėjo kun. Ka chorai vyrų ir mišras, susi baikų, nusileido prieš minis
lietuviškaitelį ir atsidarius pažiurėjo, vokiška liaudies partija”.
terių pirmininkų Bienerth’ų
Balandžio 3 d. vakare šv kad Nashu’ės lietuviai buvo minsko advokatai: W. F dedu iš 250 ypatų.
kas tame puode yra. Koks Naujosios partijos sumany Kryžiaus parapijos bažnvti ištroškę tų pamaldų ir risis Lyons ir A. A. Hirsch (abu
Koncertas atsibus Šv. Jur ir prižadėjo balsuoti už už
buvo jos išgųstis — puode tojas neaiškino tečiaū net nėję svetainėje pastangomis kai atsinaujino tikyboje. du iš Philadelphijos) ir ko gio svetainėje, 23 balandžio traukimų 75 milijonų koropasirodė akmenįs ir popierė nė tikslo, kokiuo ši partija tos parapijos klebono kun. Buvo čia mėginama kelių miteto advokatas C. E. Ber- 1911 m., 8 vai. vakare.
nų paskolos.
ger.
Argumentavimai
buvo
liai.Tie žmonės-gi lig šiai die reikėtų tverti. “N. L. C.” Al. Skrypkos buvo sureng kurstytojų atitraukti kata
Geistina, kad ir kitur pa
nai nesugrįžta. Toks pat at štai kų dėlei to sako. “Kas tos prakalbos apie baisias likus nuo bažnyčios ir neku- teisėjo Brumm’o privatinia sidarbuotų dėl taip svarbaus
sitikimas buvo ir kitame so pažįsta lietuvių politikų, tas girtybės pasekmes ir blai rį laikų kurstymai buvo pa me kambaryje taip, kad pub labo.
HOLANDTJA.
lika
jų
negirdėjo.
Teisėjas
džiuje.
vykę.
Bet
blogi
darbai
nega

žino, kad butų tai lietuvių vybės naudingumų. Vietinis
Holandijoje yra 2,000,000
Naujamiestis. (Panevėžio sugrųžinimas prie senųjų klebonas trumpais žodžiais li patekti ilgai. Geri žmo išdavė šitokį nusprendimų:
katalikų, t. y. trečdalis visų
apskr.).
Musų miestelyje geradėjų, nors dar ir neaiš paaiškino to vakųro tikslų nės, — o jų Nashu’ėj yra Tie parapijiečiai, kurie ne
gyventojų.
Katalikai turi
yra monopolius, traktierius ku, prie kokio skyriaus. Bet (Blaivybės draugijos įkūri daug didesnė pusė, — tuo norės mokėti mėnesinių kun.
730 pradinių mokyklų, kuinskui, galės mokėti jųa
ir 3 alinas
Visos alinės ir kaip ten nebūtų, lietuviai mų) ir perstatė kalbėtojais jau pastebėjo n
Z" —" J \
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riose mokinasi 125,000 vai
kų. Vidutinių ir augštesuiųjų mokyklų randasi 21; jos
yra vienuolynų globoje. Yra
taip-pat 28 įstaigos, kuriose
rengiami prie savo darbo
misijonoriai. Eina 150 kata
likiškų laikraščių, gerai pa
laikomų visuomenės. Iš 50
atstovų augštesniame buste
16 yra katalikų, o iš šimto
parliamento narių, 25 kata
likai. Ministerių Holandija
tun devynis, o iš jų trįs iš
pažįsta katalikų tikėjimų.

tris aldermonai socijalistai.
Greensvillėj, Mich., taipo
gi aprinktas majoru socijalistas, ir dauguma aldermonų ir miesto kasininkas yra
socijalistai. Kituose Michigan valstijos miesteliuose
viršininkais išrinkti republi
konai ir mažumoj demokra
tai.
Vėlesnės žinios praneša,
jog ir Buttle, Montana, ma
joru bus socijalistas, unitarijonų pastorius.
Mihvaukėj, Wis., socijalistams suvisu nepasisekus,
tepasidžiaugia jie nors šiais
mažais laimėjimais.

VELYKOS.
(Iš jaunystės atsiminimų).

Kartų, per vienas Velykas,
*
man atsitiko būti svečiuose
vienoje šeimynoje.
Namų
motina keikė klebonų, nes
jai per išpažintį uždavė mė,1
tavouę užsilaikyti negerus
nei lašiuko svaiginančių gė
Vienas apvogė visą truki.
ralų iki atvelykio subatai.
Klebonas, girdi, tyčia taip
Muncie, Ind. Netikru
padaręs, kad per Velykas tu
ženklu sulaikęs trūkį lini
rėtų pasnykauti. “Kad jis
jos Big Four Railroad, drą
kur butų pasikoręs, sako,
sus vagilius šoko ant trūkio
negu kad aš prįe jo išpažin
ir revolveriu rankoje eida
ties bučiau buvus! Ugi da
mas iš vieno vagono kitan,
bar esu užprašyta pas kūmų
priveriė nusigandusius paį svečius, juk ten bus ir sal
sažierius atiduoti jam savo
—,
—-g*
_ _ pinigus ir auksinius daik Lincoln’o laiškas išgelbėjo džiosios ir karčiosiųs, o man
ją.
nevalia; ir kaip ir ant juo
tus. Surinkęs kelis šimtus
dolerių ir ne mažai brangių AVashington, D. C. Pirm ko: Žiūrėk, jis mane pabaulaikrodėlių, retežių ir žiedų, 47 metų, 1864 metuose, Lin- gvs! Dievaž, neišturėsiu!”
vagilius mandagiai padėka- colnui esant Suvienytųjų Ir taip save pasidrąsinus,
Baisi Nelaimė!
vojo visiems “aukotojams” Valstijų prezidentu, tūla rengėsi pas kūmų į svečius.
Zuzana Dugger gavo vietų Žinoma, išėjo visa šeimyna:
Septyniasdešimta trįs ang ir nušokęs nuo trūkio pra valdžios biure Washingtone.
tėvas, motina, ir vedėsi vai
puolė tamsumoje. , — >. — - - liakasiai palydėjo gy
Pats Lincolnas nuosava ran kus.
vybę kasykloje ša
ka
parašytu laišku rekomen Vėlybas jau buvo laikas,
Cemento kompanija subandavo jų generališkam pač- kaip klebonų pašaukta pas
lia Scranton* o.
krutijo.
toriui, kaipo reikalaujančių ligonį. Ėjau-ir aš kartu, nes
Aniuolai.
Praeitų pėtnyčių Paneoast Toledo, Ohio. Ir stiprus ce darbo užlaikymui vienatinio
visados naktį einantį klebo
kasykloje Throop’o mieste mentas negalėjo sudrutinti brolio, naminėj karėj’ su
nų praleisdavau. Pasukome
lyje šalia Scranton, Pa., finansų firmos The Peoples žeistojo visam amžiui. Du
po kairei į mažų tamsių gat jūsų prikalbėjimus ir aš, sa Nesiremiu konstitucija, rie tvirtai pristoja pilnųjai
“China” gįsloje užsidegė Portland Cement Company, gger’iutė tarnavo tame biu
vę, ir kas ?... Išgirdome ver vo amžyje pirmų kartų taip nei kur ji spaudinta, nei blaivybei, kaip tai: dvasiš
mašinos nameliai.
Durnai kuri neseniai subankrutijo. re ilgus metus, o Lincoln’o
kiančius kelis vaikiškus bal biauria pasigėriau, dėlto koks jos drukas, ar popiera kas vadovas, dauguma tarp
veikiai pripildė visų gįslų, Visas kompanijos turtas su laiškų, užtikrinusį jai tų
sus šaukiančius: ‘Mama, ma nuo šio laiko prisiekiu Var (tai man nesvarbu).
ger. vice-prezidentų. Viena
kurioje tuo tarpu dirbo dau dviem milijonais penkiais darbų, užlaikė kaip kokių re
ma, kelk, mums šalta, einam dan Jėzaus Kristaus iš nu Tų vienok viršaičių tok šalis kasos globėjų. Abejoju
giau, kaip septyniasdešimts šimtais dolerių įsteigiamojo likvijų Dabar nuo metų sun
namo”... Niekas neatsilie mirusiųjų prisikėlusio, jog sai pasielgimas tai turi nu ir apie ger. ponų K. Sakickų,
vyrų ir vaikų.
kapitolo perėjo į “recei- kiai jau sergant ir turinčiai
pė. Priėjom arčiaus. Pama daugiau savo amžyj’ aš į stebinti visus^ Susėjo du, ar nes jis seime Bostone pasi
Išėjimo iš kasyklos nebu ver’io” rankas. Kompanijos 70 m. amž. norėta sustabdyti
vo jokio, tai-gi visi darbi skolos išneša $110.736 ir alga mokama valdžios dar tėm pažįstamus vaikučius, burnų nė kokio svaiginan trįs. — Na, šitaip padary rodė nemylįs ragaujančiųjų
ninkai užduso durnuose, iš buk nėsų iš ko užmokėti jus bininkams. Bėdos prispirta kurių paklausiau: “Vaiku čio gėrimo neimsiu ir kovo kim, nutarkim, paprašykim, blaivininkų, ir buvo prielan
skyrus du, kurie nubėgo į “Reeeiver’io” reikalavę pa senukė pasiuntė finansų se čiai, kas pasidarė, kad jus siu, kad nei mano namuose pagarsįs, ir bus gerai. — Iš- kus pilnųjai blaivybei. (Taip
seniai išdirbtas jau vietas ir tįs kompanijos direktoriai. kretoriui pageltusį ir užsi- taip vėlai ant gatvės?” Vai ta smarvė niekad nepasiro tiesų, tai yra vaikų darbas. ir dabar galėjo atsitikti cen
*
z
. f trynusį Lincoln’o laiškų, ku kučiai ilgų valandų, tylėjo, dytų”. Motina atsidusus ta Žmogus manantis šiaip, į tro susirinkime, kad jis vie
aplinkiniais keliais išėjo į
nedrįso prisipažinti. Klebo rė: “Tėvai, paremdama ta ar visuomenės labui kų gero! nas prieš tris ne kų galėjo
Milijonierę apvogė.
kitų gįslų. Trįs užvaizdos:
ris tečiaus išgelbėjo jų nuo nas užklausė manęs, ar pa vo prisiegų, prisiekiu ir aš, nuveikti, ir stoti pirmtaku- nuveikti).
Perry, Knight ir Da\ve žuvo Kansas City, Mo. Iki šiol mirties badu, nes alga eis
Šiuomi kreipiuosi į visus
taip-pat. Jie butų išsigelbė nesusekti vagįs pavogė šim jai kaip ir ėjusi, nežiūrint, žįstu juos, ir liepė parvesti kad netik kų negersiu iki nu to užsiėmimo, turi pinu
į
jų
namus.
Mažesnysis
kū

atvelykio
subatai,
bet
visų
save iškvošti, (išegzaminuo mylėtojus pilnosios blaivy
ję, bet norėjo persergėti dar tų tūkstančių dolerių vertės ar galės dar kuomet dirbti
dikis
taip
buvo
pavargęs,
amžį
neimsiu
nei
į
burnų.
O
ti), ar nėra jis pats priešin bės, išreikšti savo nuomonę,
bininkus prieš gręsiantį pa “bonds’ų” ir kitokių popie- ar ne.
kad turėjau paimt ant rankų judu, vaikeliai, pasibiaurė- gas savo darbui, kurį apsii ypatingai melzdamas para
vojų ir drauge su jais uždu rn, kurios prigulėjo poniai
mos gerbiamosios dvasiški
so durnuose. Atvyko iš Wil- S. B. Armour, ir pardavė Rooseveltas persiskyrimo ir nešt. Antras didesnis, i- kite šituo mudviejų vaka ma vesti.
mant
man
už
rankos
spyrė

rykščiu
darbu,
tegul
jum
Tas pats atsitiko ir su L. jos. Pasirodo, kad daug yra
mieste.
kes-Barre valdžios pagelbos jąs.
I
si
ir
pradėjo
verkt.
“
As
lieka
baisėtinas
atminimas,
B. S. centro valdyba. Virši pilnai mylinčiųjų pilnųjų
vagonas su keliais gelbėto Minėtieji “bonds” buvo Reno, Ne vada. Pereitų sa
neisiu,
nes
antai
čia
tėtis
ir
ir
ant
visados
priminkit
sau,
ninkų vardų nešioja, gi prieš blaivybę, tik užkenkė tam
jais, taip-pat ^iš Kingstono užrakinti skrynutėje New vaitę lankėsi čia Suvienytų
Laekavvannos pagelbos va England National Bankoje. jų Valstijų ex-prezidentas mama guli”. Ir pamačiau kų kad girtybė tai yra baisiau- tarauja pilnųjai blaivybei. kelia musų netvarka, ir per
savavaliavimas.
gonas. Tečiau buvo jau per- Taigi vagis ar vagįs turėjo Teodoras Rooseveltas ir pa tai stugsant šalygatvės srio sias nusidėjimas prieš Die- patįs nenori, mat. išsižadėti didelis
vėje.
Prisiartinom.
.
■
Ak
vų, ir arčiausia prapultis to vieno lašelio. .. (sic!) Ge Kviečiu, ypač musų jaunuo
vėlu. Valdžios gelbėtojų vir turėti raktukų nuo tos skry sakė prakalba. Keli tūks
Dieve,
tai
reginys!
Motina
žmogaus gyvenimo, o šian- ras viršaičių
pavyzdis! menę, jaunąsias draugijė
šininkas Joseph Evans ir-gi nutės. Ponia Armour tvir tančiai susirinkusiųjų gir
žuvo durnuose. Žmonės lai tina, jog ji žinanti, kas jų ap dėjo karčius teisybės žo gulėjo kniupščia griovyje, dien ir judu akyveizdoj Je- (Kam šitų gali pasakyt?...), les. Girdėjau, kad Orchard
ko jį kankiniu, kritusiu sa vogė, bet nenorinti išduoti džius, jog Reno daro gėdų visa purvina ir vos tik gy zaus Kristaus prisikėlimo, Laike abiejų seimų aiš Lake, Mich., lenkiškoje se
va.. . Staiga širdį man suso prižadėkite savo tėvučiams,
vo priedermę beatliekant.
prasikaltėlį. Matyt, jis arti visai šaliai, nes jame lengvai po ir nebegalėjau nei aut kad niekad neragausite svai kiai priimta, kad nepilnas minarijoje penki lietuviai
blaivininkas negali daly klierikai pristojo prie pilno
Tarp žuvusių angliaka mas jai. Armour’ienė labai gauna persiskyrimus bile iš
klebono
užklausimo
“
ar
gy

ginančių
gėrimų,
ir
busite
vauti seimuose, kaipo atsto sios blaivybės. Kaip links
sių dauguma ateiviai. Slavo- turtinga moteriškė ir jau tu kur atvykusios ženočių po
va
dar
”
atsakyti.
Prisiarti

visados
pilni
blaivininkai.
Kviečiu visus pil
vas nei kitokiuose L. B. S. ma !. . .
kai, magyarai ir lenkai uži ri 76 metus amžiaus, tai nei ros, nebenorinčios gyventi
ma pirmųjų vietų. Lietuvių kiek nenusiminus tokiu drauge, o užmokančios už nęs pats persitikrino ir ta Tegu ši diena mums bus per-, reikaluose. T.f patį patvirti- nuosius blaivininkus viso
rė: “Vesk jų namo, o aš tą
— kiek galima spręsti iš pa nuostoliu. \
tai žymias pinigų sumas. Re mažiukų kūdikį parnešiu”. simainymo iš tamsybės t, no gerb kun T žilinskas mis pajėgomis atkreipti akį
šviesybę, ir su visu ištikimu per seimų Bostone, ištaręs: į šį surugusį senoviškų pa
vardžių — tik du: Juozas Va
no piliečiai, girdi, turėtų Paėmęs glėbin led gyvų
ir blaivu svietu linksmai — Stebiuosi iš to: Kas galė protį ir tų'rukštį išvyti iš
lunas ir Jurgis Šalčius.
Nepaprastas testamentas. biaurėtis iš taip begėdiško
moteriškę vedžiau, bet ji giedosim Alleliuja!
tų būti per blaivininkas, lau musų brangios L. B. S., nes
šaltinio plaukiančių pelnu.
Burtraman,
Mich.
Pirm
nieko nesivaldė, jos kojos “Dėkavoju širdingai
Šimtas dvidešimt aštuoni
kas ne su mumis, tas yra
11 kvdamas gertuves.
“Pavelykite persiskirti po
keletos
metų
nekuris
H.
vilkosi, man benešant. Priė tiems žmonėms, kurie
krito Alabamos anglia' a‘ Reikaluose L. B. S. kons- musų priešas. Taip aprašė
Burton, turtingas žmogus, roms iš savo valstijos, bet jom iki vartų. Vyresnysis
kar mus pagelbėjo. Be jų , titucijos, paskirti buvo du No. 16 “Draugas”. Dėl mei
kasykloje.
parašė savo testamentų ant neduokite tos tiesos kitų kūdikis neramiai dairėsi. pagelbos, gal .jau šiandien
valstijų gyventojams ir ne
asmens. (Suklydo seimas lės musų motinos Lietuvos,
Praeitų subatų Littletone, fonografo plytukės ir įteikė
“O kažin kur tėtis” šau būtumėm sustyrę amžinai,
demoralizuokite žmonių”.
nepaskirdamas trečiojo as šluokim laukan iš musų tar
jų
advokatui
su
įsakymu
su
Alabamoje, Banner’o minkš
kė. “Ar ir tėtis sykiu su ju viens šalygatvės sriovėje, o
Dauguma klausytojų tuo
mens). Ale iš kitos pusės ne po, visus tuos palašaujantųjų anglių kasykloje (kom vartoti jų už penkerių metų
mis ėjo?” paklausiau. ‘Taip, kitas po laiptais”.
tarpu sutiko su Rooseveltu,
turėjo tiek spėkų, nes didės čius, ir tuščiai blaivininkų
panijos: “Pratt Consolida po jo mirimui. Pereitų u—
vaikas
atsakė.
—
Bet
ii
J. K-s. Vaidelotas. nė pusė astovų buvo tai al vardų nešiojančius, ir svieto
bet kažin kų Reno miesto
ted Coal Co.”) sprogo para tarninkų sukako tie penkeri
jis
giltas
buvo,
ii
mus
paliteisėjai rriano apie jo pra
koholio apgynėjai, kas ir akyse veidmainiaujančius.
kas. Žuvo 128 darbininkai, metai, taigi pasiėmęs plytuto
”
.
Tegul gyvuoja pilnoji
kalbų.
pasirodo dabar.
kuriais buvo kaliniai negrai. kę, advokatas nuėjo pas mi
Paguldę motinų ir jaunesnį
blaivybė!
Mat Alabamoje pasmerktuo rusiojo šeimynų, kuri go
jį kūdikį namuose, — ėjom Blaivybes Skyrius. Tai-gi, paskirtas buvo L, B. S. Amerikoje, vice
ger. kun. P. Saurusaitis, ir
sius kalėjiman prasikaltė džiai laukė, kad dasižinojus
ieškot tėvo. Ir kada apėjom
prezidentas Juozas Kovas.
Nekantrumas.
lius pristato prie sunkių dar Burton’o paskutinę valių,
triobų, radom nužengusį sta Ištarus Aukso Žodžius. ger. kun. A. Milukas. Nu
36 James st.,
taipogi kur turėjo pakavojęs Jeigu kantrumas yra rei čia galva laiptais į skiepų ir “Jei per ištisus metus tarta konstitucijų sustatyti
bų kad ir kasyklose.
Waterbury, Conn.
daug auksinių pinigų. Eida kalingas žmogaus gyvenime ten led gyvų. Atnešę ir tų nors lašiukų ragausi apsvai pagal pastarųjų dviejų sei
Daugpatis ir vagis.
mas iš prieangio kambarin, ant kiekvieno žingsnio, tai vidun pagludėm. O vyresny ginančio gėralo, ir tų bent mų, išmetant skyrių: - Kad
Hartford, Conn. Pereitų su “testamentu” po pažas- tuomi labiau jis yra reika sis 6 metų berniukas liko jų vienų sykį į metus; neesi buk galėtų po biskį ragaut.
Kas reikalauja
savaitę prapuolė iš šio mies čia, nedamatųs advokatas, lingas laike ligos. Nekan sargu, pakol tėvai prasiblai pilnas blaivininkas, ir nega — O tų perkeist šiaip: — austinių (krajavų) škaplierių
li vadinties blaivininku”. Kad iki metų laiko naujo Panos Šv. ir Šv. Traicės, gali gau
to tūlas Charles B. Kelsey, užkabino koja už karpeto ir trus ligonis įgrista kiekvie vė.
ti pas mus visada. Męs išdirbame
pagelbininkas
iždininko kaip ilgas puolė ant aslos su- nam. Tokiuose atsitikimuo Nuėjau antrytojaus jų pa Taip pasakė laike pa kas tur mėginties, o po me ir
reikalaujantiems pasiunčiam
kompanijos Hartford Firc kuldamas plytukę į mažus se reikia rūpintis sutrum žiūrėti. Da gulėjo abudta mokslo blaivininkams Dva tų laiko tur likti pilnuoju porų ant pažiūros.
Insurance Co., praleidęs žy šmočiukus, taip kad nie pinti jo ligų. Atsakančiau- maž prasiblaivusiu. Motina siškas vadovas S. L. R. K. blaivininku, kitaip jis visas Mrs. A. Smailienė,
mių sumų jos pinigų. Jam kaip negalima suvartoti jos siu tam vaistu yra Triuerio biaurinosi vakarykščia die Amerikoje, gerbiamas kun. L. B. 8. teises nustoja. Taip
2737 E. Pacific St.,
liko patvirtinta.
Kitus-gi
pabėgus, paaiškėjo kokio fonografui. Tokiu budu žin Amerikoniškas Elixiras iš na, o tėvas tarė: “Motin, M. A. Pankauskas.
Philadelphia, Pa.
tai paukštuko butą: turėta geidi mirusiojo šeimyna nie Bitter Vyno. Jisai išvalo ir diena buvo gera, ir labai 12 numeryje “Žvaigždės” dalykus palytinčius, papil
konstitucijų pagal
jo dvi pati priešingose mies kad jau nedasižinos kam pa sustiprina visų perdėm i i- brangi; diena garbingiau šių metų, kokis tai Bosto- dyti
Blaivininkų
— Matau, kad dabar tu
to dalyse, su kuriomis gyve skirta nejudinamoji nuosa ganizmų; suteikia sveikatą sia darbuose Jėzaus Kris niškis tarp ko kito rašo ir Amerikiečių
no ištekliuje. Vienų para vybė ir kur daugiau turto ir apetitų; pagerina vidurių taus, bet męs kaip tų dienų apie L. B. S. centro viršai konstitucijos. Įsikūnijimų pats suki sau papierosus.
praleisdavo pas vienų, kitų paslėpta. Galima persistaty- malimų. Privalai jį vartoti perleidome?... Tu savo pa čių susirinkimų. (Kas žino, konstitucijų, tegul teisia — Teip, gydytojas sakė,
pas antrų. Ir kad užlaikius ti jos piktumas ant neatsar nuo įvairiausių ligij, konsti- piktinimu užtraukei ant kodėl ne viršaičiai pagarsi tie, kurie daugiau apie tai kad reikalauju prasimankštinimo.
patijos, galvos skaudėjimo, mus šių sarmatų ir nusidėji no grųsinimų L. B. S. na žino ir supranta.
abu namu atsakančiai savo gaus advokato.
padėjimui turėjo vogti. Per
nevirškinimo, vėmimo, die mų, išjuokdama savo išpa riams, nepripažindami ki Nematau to ir nekaltinu
Nauji
socijalistai
majorai.
A. — Dėlko plaukai ant
kelis metus tokio gyvenimo,
glių ir mėšlungio. Labai grei žintį, linkėjai klebonui pa tokių konstitucijų, o paves visų centro 'viršininkų, kad
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bijoti, nes jisai 'nesąs pir- mas nėra nežinoma idealų nes. Kas nenori būti tokiu rė tikras užmušėjas ir prieš maniai, bet dabar jau ir vi Worcester,
28.00
4.70
Mass.
41
kp.
9.25
meivijai pavojingas: žino sritis, bet rinkinys konkre- vardu pavadintas, tas pri mirsiant išpažin.,, jog An duriniai užgimė, kuriuos, ge AVaterbury, Conn. 107 kp. 17.50 1.70 1.00
3.75
6.50
ma, neturįs jokios išvaizdos tiškų doginatų, morališkų valo išsižadėti tikėjimo... drius Toth nekaltai sėdi ka resniam supratimui, verta Waterbury, Conn. 107 kp. 24.00 1.50 2.00
3.00
19.50
Lewiston,
Me.
7.50
įvardinti.
“
Nei
šis,
nei
tas
”
.
nei veikmės iksas negali nie prisakymų ir uždraudimų, Katalikų nesama pasauly lėjime. Toth tapo tuojau pa
37.25
Anas. Waterbury, Conn. 91 kp. 136.50 15.25
kam būti pavojingas — kas apeigų, papročių ir t.t. Ne, je. . ., nes toks katalikas, leistas — bet kas atlygįs už
t
AVaterbury, Conn. 71 kp.
8.50 1.30
3.00 •
1.00
Royalton, III.
.25
bijosis niekybės! Bet jeigu tikėjimas nėra nežinomu ik kurs persiėmęs savo tikėji jo skriaudą, kas sugrąžįs ge
39.00
Mt.
Carmel,
Pa.
9.75
tikėjimas nustoja būti iksu, su. Tikėjimas yra taip žino mo jausmais, yra klerika riausias gyvenimo dienas,
26.50 4.10 .50
Shenandoah, Pa. 4 kp.
8.25
OirardvillffpPa. 118 kp.
17.00 1.20
jeigu pradeda judinti žmo mu veiksniu, kad jį labai las, o atšalęs katalikas — praleistas už geležinių gro
3.00
SVARBU ŽINOTI.
11.00
Evnon, Pa.
4.00
gų prie ypatingų darini, jei lengva atskirti visose įvai pirmeivis. Dabar nesistebi telių?. ..
13.50
119.00
Waterbury,
Conn.
11
kp.
7.00
20.00
gu tampa akstinu prie ypa rybėse: bent kas šiek apsi me, dėlko “V. L.” neranda Buvo įnešta į Harrisbur14.00 2.20
4.50
Turime atspaudę šv. Ro Chicago, 111. 100 kp.
2.00 .40
.75
tingų pašventimų, prie iš švietęs tikėjimo dalykuose, nei vieno katalikiško laik go legislaturą, kad butų žančiaus tajemnyčias. Pen St. Lonis, Mo.
1.00
5.00
Dnųnesne,
Pa.
2.25
raščio.
Gi
dėlto,
kad
jos
aky

Toth
’
ui
paskirta
iš
valstijos
skirtino budo gyvenimo, jei be jokios sunkenybės nuro
kiolika tajemnyčių kainuo Rochester, N. Y.
17.50 1.95
2.09
6.25 išdirba savo posekėjuose at dys ypatybes katalikų, žv- se laikraščiai tegali būti pir iždo 10 tukst. dol., idant ne ja 10 centų. Kalbantieji Ga Westville, TU.
2.00
.75
meiviški.
Jeigu
koks
laik

Valparaiso,
Tnd.
3.00
laimingoji
klaidos
auka
ga

1.50
dų,
mahometinių
ir
kitolnų
skirą pasaulėžvalgą — tai,
vėnioje rožančių tepasirupi- Newton TJpper Pails, Mass 2.00
1.00
“V. L.” nuomone, virsta kle tikėjimų. Bet deja! “V. L.” raštis nesivadina pirmeiviš lėtų bent paskutines savo na parsitraukti tajemny McKees Rocks, Pa.
3.50 .60
1.50
18.00 2.10
ITaverhill, Mass.
5.25
rikalizmu. Kitaip bent sun tokio apšvietiiųo neturi ar ku, tai jau tuo pačiu virsta gyvenimo dienas ramiai per čias. Adresuokite:
81.50 5.60
Chicago, Tll. 99 kp.
2.64 18.96 12.75
klerikališku.
gyventi. Pasirodė, kad tokia
ku butu suprasti “V. L.” po ba apsimeta, kad neturi.
76.00
12.00
Luzerne,
Pa.
26.00
Jeigu “V. L.” turėtų dau Pirmeiviai visur tie patįs dovana priešintųsi Pennsyl“Draugas”
lemiškąjį raštelį prieš ‘Drau
Shenandoah, Pa. 40 kp. 145.00
Elizabeth, N. J. 3 kp.
48.00 4.70
2.25
gą’. Jeigu p. J. O. Sirvydo giau civilinės drąsos ir ma — ar gyvęs jie Vilniuje, Ry vanijos įstatymams. Tadą
314 E. Market St.,
Waterbury,
Conn.
107
kp.
.50
.10
.25
organas butų atviresnis, tai žiau noro veidmainiauti, tai goje, Brooklyne, Bostone, kreiptasi prie Carnegie’o,
Shamokin,
Pa.
12
kp.
23.00
3.20
2.25
5.50
1
>
Wilkes Barre, Pa.
butų pasakęs, kad tikėjimas pasakytų^tairai: “Neken Čhicagoje ar kitur kur v- bet šis ligšiol tyli. Na, gal
17.50 1.40
Kensington, III.
9.12 10.71 3.25
čiu
tikėJ^^Lypač
katalikiš

prisieis
gailiaširdinc^L^c^
65.50 6.10
Chicago,
III.
15
kp.
11.02 12.50
visados pas juos prasivarir klerikalizmas vra vienas

DRAUGAS

l

.

*

1

i

■orest City, Pa. 2 kp.
50.50
Uilberton, Pa.
14.00
8.50
Exeter Boro., Pa.
103.00
Edvvardsville, Pa.
Philadelphia, Pa. 20 kp. 29.00 3.40
AVaterbury, Conn. 107 kp.' 1.00
.20
Nevvark, N. J.
76.00 11.10
2.00
Curtis Bay, Md.
.10
Northanipton, Mass.
11.00 2.10
New Philadelphia, Pa. 117 k. 2.00
.10
27.00 1.30
Elizabeth, N. J. 66 kp.
New Phiia., Pa. 51 kp.
57.00 6.80
11.00 1.80
Cumbola, Pa.
1.00
New Phila., Pa.
.10
1.00
Chicago, III. 100 kp.
132.00
Pittston, Pa.
.90
AVaterbury, Conn. 11 kp. 10.00
42.00 z 2.10
Chicago, 111. 101 kp.
4.00
.05
Youngstown, Ohio.
71.00 11.05
Minersville, Pa. 24 kp.
8.50
Sag Harbor, N. Y.
.20
18.50
Ashley, Pa.
2.00
.10
Bayonne, N. J.
2.00
.10
Aliquippa, Pa.
2.00
Nevv Canaan, Conn.
.10
Kartu
$3.512.10 315.37

1.80

19.50
3.75

AUKOS ŠV.

KAZIM. SE

gis, Baubkus Jonas, Jotau- Aukos Lietuviškųjų Našiai nes ir mažesnes knygas. Ant
tas Jonas, Stepulevyčia Jur
SERŲ VIENUOLYNUI
pačios kalno viršūnės yra
čių Prieglaudai, Chigis, Bartkus Stasys, Dzin30.00
da bokštas ir kiti senobiniai
CHICAGO, ILL.
cagoje:
30 kp. Scranton, Pa., —
7.25
gelis Adolpas, Karpevyčia
murai. Netoli bokšto stovi
Po $5,00 aukojo kunigai:
16 d. balandžio.
Iš
AVilkes-Barre,
Pa.
Kaulas,
Gulbinas
Konstan

kanuolė iš kurios ten visa
20.25
1.00
Kun. V. Vizgirda nuo sa tas, Rakauckas Juozas, Ži M. Kriaučiūnas, J. Kolesins- da stovinti kareiviai, kada
.25
86 kp. Portage, Pa., — 23
5.25
1.50 1.98
vo parapijiečių
$35.00. linskas Antanas, Meškauc- kas, J. Zaikauskas, E. Ste- yra ligiai 12 dienos valanda,
balandžio. Visi privalo susi
/
Iš Clinton, Mass.
kas Antanas, Kirpsa Anta panavyeius, J. Cis, A. Skrip iššauna. Balsas atsimuša vi
3.25
rinkti.
14.00
1.50
Kun. J. J. Jakaitis $50.00. nas, Zakrauckas Boleslo ka, A. Ežerskis, F. B. Sera same mieste, tartum garsin
Iš So. Boston, Mass.
vas, Kerševyčia Bernardas, finas, V. Matulaitis, K. damas gyventojams senobi
.25
103 kp. Rochester, N. Y.,
Marijona Andriukaičiutė Juršė Simanas, Varneckas Skripka, M. Krušas. Viso: nę pilies garbę. Regykla
— 17 d. bal. 7:30 vakare
$55,00.
$5,00.
Antanas,
Aržuolaitis
Juoz.,
nuo kalno viršūnės taip
bažnytinėj
salėj.
Kožnas
be
1.75
Kun.
J.
J.
Jakaitis
už
100
Po
$1.00
L
Banevyčius Mykolas, Kumgraži, kad aš nesijaučiu
3.75
vienas privalo ateiti užsi
egz.
“
Naminis
Vaikų
Au

.25
pikis
Juozas,
Visockis
Vin

Marijona
Vaškevičiutė,
pajiegiųs jų aprašyti. Ma
mokėti ir naujų • atsivesti.
klėjimas” ir 100 egz. “Ka
2.25
centas,
Kupstis
Antanas,
Juozas
Raškauckas,
Ona
čiau daug Europos gražių
2.75
Tarsimės ir apie seimų.
tekizmas
apie
Alkoholį
”
—
Maškauckaitė,
Mateušas Bagdonas Justinas, Kirve.25
miestų. Atsimenu kaip pui
$20,00.
-v .25
6 kp. Plymouth, Pa./— 17 Dragūnas, Motiejus Šilelis, levyčia Martynas, Bagdo Ancikevyčius Pranas ir ki yra regykla nuo Moųte
.25
Mateušas Narbutas, Petras nas Petras, Šalčiunas Mi
Pincio ant viso Romos mies
.25
bal., antrų dieil’ Velykų.
Ancikevyčius
Stasys
abu
po
Vainauckas, Jonas Navic kas, Kizela Baltrus, Armi
to. Arba kada Janiculum
85.00 19.33 79.88 725.50
50c. Viso $1.00.
nas
Peliksas,
Šadavyčius
kas,
Antanas
N
...,
Ona
Suvaikščiodamas,
apsidairai
79 kp. Sag Harbor, N. Y.,
Viso
labo:
$76.00.
Viso 3 mėnesių ineiga:
aplinkui ir pamatai puikių
batienė, Paulina Gedvaitai- Juozas, Pečiunas Kazys,
Lap. $4156.05 685.89 651.85 108.55 21259 103.75 5918.68 — 23 d. bal., 2 vai. popietu tė, Stanislovas Višinskas, Klimąvičia Stasys, Lukaše- “Draugo” No. 16 apskelb fontanų Paolų, o paskui to142 97 ant Milimo salės, Washing- Ona Valiukeviez, Agota Kar vičia Andrius, Jankauskas tų $132.00. Sykiu $208 00 liaus sidabrinį Tiberį, už ku
Gruodž. 126.50 2.55 2.00 1.17 1.75 9.00
Saus. 3512.10 315.37 85.00 19.33 79.88 725.50 4737.18 ton st. Ateikite visi, nes tu loniutė, Ona Barena, Povi Vladas, Vermauckas Pra
Kun. A. Staniukynas,
rio matyti visi kalneliai ir
riu daug svarbių dalykų
Kasininkas.
Viso: $7794.65 1003.81 738.85 129.05 294.22 838.25 10.798.83 jums pranešti.
nas,
Mykalojunas
Juozas,
visa Roma su šimtais savo
las Karvelis. Smulkesnėmis
*
•
.
aukomis 29,00. Viso: ^50.00. Nevonskas Kazys, Vaičvs
bažnyčių ir puikių ųodų. Iš
K. Bartašius, sekr.
Lapkričio mėnesio išeiga.
kitos vėl pusės matai Vati
Izidorius, Matusonis Vin
Iš Clinton, Mass.
Teodorai Stravinskienei už a.a. Ksaverų Stravinskų,
Fondo
vadovėliams
leisti
kanu, t. y. šventojo Tėvo na
36 kp. Netvark, N. J.
'
150.00 70 kp. Old Forge, Pa., Kun. J. J. Jakaitis nuo cas.
f
reikale.
Jakševyčia Paulius 35c.;
mus. Šv. Petro bazilikos
16 d. bal., 2 vai. popietu pas Atholiečių $56.22.*)
Juozui Akucevičiui už a.a. Marę Akucevičienę, 14
Navickas
Motiejus
30c.;
Kve
Sausio 17 d. gavau nuo S. bokštas iškėlęs augštai kry
kp. Pittsburg, Pa.
150.00 M. Niesmonų^ Draugai ir
Iš Scranton, Pa.
draugės tur ateiti užsimokė
A’. Minkevičiui už a.a. Juozų Anieliauskų, 40 kp. She
Kun. J. Kuras $100,00. daitis Pranas 30c. Smulkes L. R. K. A. kasininko, p. A. žių, tarytum visam miestui,
nandoah, Pa.
150.00 ti bertaininę.
Liudvika
Kmieliauckiutė nių aukų: $17.12. Viso labo: Danisevičiaus, čekį ant 302 o drauge ir visam pasauliui
dol. 25 centų su meldimu Kristaus triumfų garsina.
S. Malinauckas, sek. 5,00; Marijona Kavaliauc- $172.57.
Joseph H. Garrahan (lojeriui) reikale su Laibiniu. 150.00
Kun. A. Staniukynas. persiųsti tuos pinigus Lietu Graži tai regykla, bet man
Agnieškai Grabauskienei už a.a. Antanų Grabauskų,
kienė 1.50.
vių Mokslo Draugijai, kaipo šioji gražesnė. Graži regyk
57 kp. Exeter Boro, Pa,,
20 kp. Philadelpia, Pa.
150.00
Po $1.00:
\
Susiv. aukų fondan vadovė la nuo kalno Kalenbergo,
— 17 d. bal., antrų dien Ve Urbonas Pranas; Savic
V. Stankevičiui, 91 kp. Sekr., už prikalbinimų 21
Iš Athol, Mass.
liams leisti. Pinigus tuojau netoli Viedriiaus. Ant to kal
nario, Waterbury, Conn.
5.25 lykų, 2 vai. popietu pas kuo kas Leonas, Žemaitis An
Po $1.00:
nuleidau per Miners’ Sa- no Jonas Sobieskis, lenkų
K. J. Krušinskui algos nuo 23 X iki 23—XI—10 m. 50.00 pos sekretorių. Susirinkite drius, Brazaitienė Pranė,
stovėdamas valdė
Jonas Andrulonis, Jurgis vings Bankų L. M. Draugi karalius,
koskaitlingiausiai.
s
P. Mikalauskui, 21 kp. sekr., už prikalbinimų 9 nariį,
Klimaitienė Petronėlė, Bu
kariumenę,
kada sumušė
M. Launikaitis, sekr. latą Vincentas, Stončius Pe Latvėųas, Jonas Panavežis, jos vice-prezidentui kun. J.
So. Boston, Mass.
2.25
Andrius Gramauckas, Juo- Tumui. Bet bankoj e sumai turkus ir apgynė nuo jų
Pauliui Mažeikai už a.a. Marę Mažeikienę, 15 kp.
tras,
Valtukonis Juozas,
107 kp. AVaterbury, Conn., Gulbinas Vadovas, Švarca zapa Lesolė, Kazys Glebauc šė mano vardų su mano kai krikščionybę. Regykla iš te
Chicago, III.
150.00
AValter A. Stanley už peržiūrėjimų Centro knygų 39.75 — 23 d. balandžio, 1-mų Martynas, Noreika Mikas, kas, Klemensas Monstavi- myno, kun Pavčos, vardu. nai puiki, bet šitoji man
vai. popietux ant parapijos Aksamitauckas Jonas, Če čia, Augustinas Skleinis, Ce Rezultate kun. Tumas gavo gražesnė. Už jų tik vienų regyklų mačiau gražesnę; tai
■
Viso:
$997.25 salės. Bus rinktas delegatas paitis Martynas, Pušinskie- cilija Navadvorskaitė, Mag pinigus, bet nežinojo, ko
dalena Jakimavičiutė, Pe kiam reikalui, nes Pavčos ant Capo Miseno, nedidelio
j/
,
seiman, taigi visi nariai atei nė Aleksandra.
Gruodžio mėn. išeiga.
tronėlė Jaknevičiutė,.' Kazi vardas nieko jam neaiškino. pussalio Viduržeminių ma
kitę. Kas negalės ateiti ant
Po 50c.:
* ‘Žvaigždei” pabaigta mokėti už ol’ganavimų
57.28
tyrinėjimams, rių, netoli Neapolio. Pačia
mitingo, teatneša savo mo Tamošaitis Baltrus, Le miera Burba, Ona Janui io- Prasidėjus
Uršei Laurinavičienei už a.a. Justinų Laurinavičių,
kestį kuopos sekretoriui vickas Konstantas, Šimutis nis, Salomea Žebris, Ona Ge- viskas išsiaiškino, kų ir gali me Neapolyje taipgi graži
2 kp. Forest City, Pa.
150.00
Petrui Saulėnui, 705 N. Ri- Stasys, Vaitišius Motiejus, daičiukė, Paulina Novo- ma matyti iš apačioje pridė regykla nuo kalno ant mies-:
Jievai Zataveckienei už a.a. Mikų Zataveckų, 2 kp.
to iš šv. Martyno klioštodvorskaitė, Magdelena Ba- to kun. Tumo laiškelio.
verside st.
Andriulis Juozas, Kluonis rabauckaitė, Eleonora Rim
Forest City, Pa.
150.00
riaus, bet nuo Gedimino kal
Kun. A. Kaupas.
Pranas, Juozulynas Juozas; šaitė, Magdelena GriciunaiPauliui Rinkevičiui už a.a. Ona Rinkevičienę, 61 kp.
no regykla gražesnė. Gal
91 kp. Wa£erbury, Conn., Čekinskas Jonas, PockevvDuryea, Pa.
150.00
Kun.
Tijnio
laiškelis:
būt aš per lietuviškas akis
-— 16 d. balandžio, 1-mų vai. čius Juozas, Pušinaitis Juo tė, Teofilė Šidlauskaitė, Ig
“Draugas” už Rugsėjį ir Spalį
124.56
popietu bažnytinėj salėj. Vi zas, Miliauka Izidorius, nacas Gamraskis, Adomas Mylimasis drauge Antanė žiurėjau, nežinau, bet aš
K. J. Krušinskui alga nuo 23—XI iki 23—XII-10 ir
taip rašau, kaip mačiau, ar
si nariai būtinai turi ateiti. Skrockis Pijus, Svetavvčia^ Kožintis, Pranciškus StanPrieš išvažiuodamas iš
kiti išdavimai
62.24
ba geriau sakant, kaip man
k evičia.
Y StankeViče, sekr. Stasys,
Vilniaus tikrai esu gavęs iš
Šliažas Pranas,
Teofilei Kizelevičienei už a.a. Juozų Kizelevičių,
išrodė. Nuo pačios kalno vir
Po 50c.:
Skrockis (Antanas, Paukštie Aleksandras Tautoms, Jo Pittstono čekų ant 581 rb. šunės, kada aplinkui apsi
30 kp. Scranton, Pa.
*
.
150.00
75 kp. Wanamie, Pa., — nė Magdelena, Urškienė
25 kap., kurį daviau į incaJ. Vasiliauskui už peržiūrėjimų knygų, kelionę
dairai, matyti rytų šalyje ki
nas
Labeckas,
Kazim.
Pini17 d. balandžio, tuoj po pa Ona, Varaškienė Marijona,
sso,
nes
buvo
į
Peterburgo
Mahanojun ir kiti išdavimai
33.55
maldų ant Berito svetainės. Rinkevyčienė Pranė, Zepleš gis, Jonas Stonis, Jonas Lu- bankų. Už tai paėmė 90 kap. tas kalnas ant kurio, kaip
Andriui Bendrikiui už a.a. Onų Ražienę, 29 kp. Cum
pasakoja, Gediminas miego
košauskas, Antanas Petraus
Užkviečia
kienė Ona, Janulevyčienė kas, Longinas Bagdonas, Tokiuo budu liko 580 rb. 35 jo, kada jam prisisapnavo
150.00
bola, Pa.
A. J. Petrauskas, sekr. Viktė, Petkevvčienė Marijo
kap., kuriuos seniai būčiau
A. Danisevicz poslekartės, stampos, taipgi reikale
Matas Šidlauskas, Kazimie indavęs L. Mokslo Draugi vilkas ir padavė mintį pa
na, Višniauckienė Ona, Bov ras Gravickas, Jonas Petru
Laibinio pandšti kaštai
35.25
statyti sostapilę, kurių jis ir
jai
į
Vadovėlių
fondų,
kaipo
ša Jurgis, Mikliušis Petras, lis, Povilas Pyragis, Kazi
Monikai Samuolienei 30 kp. Scranton, Pa., 25 seimo
pavadino Vilnium. Sale to
S. L. R. K. A. CENTRO
Sus.
Liet.
R.
K.
Amerikoje
Kupčiūnas
Juozas,
Čepa75.00
pripažinta pašelpa pusę posmertinės
mieras Vaitiekus, Varina aukų, kad bučiau žinojęs kalno teka Vileika giliai, tar
VALDYBOS ADRESAI. liauckas Adomas, Cvilikas
tum kokia sidabrinė juosta,
Morkūnas, Antanina Grigai
Kazimieras,, Buliauckas Ka tis, Motiejus Vaizmažis, Juo kam ir kieno šitie pinigai. išsitiesus. Augšti jos kran
Viso:
$1.137.88
zimieras, Taparauckas A- zapas Žemaitis, Pranciškus Tuo tarpu prie čeko į laiškų tai, medžiais apžėlę, priduo
Sausio mėn. išeiga.
Jonas Riktoraitis, prez. leksandra. \
> Pjnigis, Adomas Klimga, tebuvo indėta ši kortelytė, da jai labai gražių išveizdų.
Juozui Garuckui už a.a. Katrę Garuckienę, 99 k.
67 James St.,
(Rev. A. Pavčo), kuri man
Po 25c.*/
Jeigtbšita vieta rastųsi ame
Feliksas
Lapenas,
Stanislo

Chicago, III.
150.00
Waterburv, Conn.
nič nieko neaiškino: aš jo
Pocius
Juozas,
Klimkevyvas KJisceliunas, Juozas kio Andre w Pavco nepažįs rikiečių rankose; jie jų taip
J. Rikteraitis
kelionės, exspresai, stampos ir įeiti
čia
Bernardas,
NavaraucKaz.
Vaškeviče,
vice-prez.
Rastauckas, Juozapa Pus- tu ir neęsu tokio, girdėjęs. išnaudotų, kad. prie pasau
išdavimai
32.80
kas Stasys, Stalioraitis Juo čiutė, Ignacas Tamošiūnas,
186 Jefferson St.,
lio stebuklų galima butų
Petrui Butkui už a.a. Juozų Jašinskų, 56 kp. Brook
Taigi
laukiau
paaiškinimo.
zas, Januškevyčia Vaclo Kazim. Šližis, Dominikas Va
Newark, N. J.
priskaityti. Po kitos pusės
lyn, N. Y.
'
150.00
vas, Janušauckas Aleksan rabauskas, Mykolas Medžiu Dabar tai jau aišku ir šiuo matosi katedra, o toliau ki
t Mahanoy City Merchants Trust Co. už “Draugo”
Kaz. J. Krušinskas, sekr.
dras, Pocius Juozas, Šlegus nas, Jonas Valeckas, Myko laišku Tave kvituoju. Vė tos bažnyčios, kurių tar
Bonds
,k
13.40
457
—
17th
st.,
u
Petras, Jurkus Pranas, Ju las Mazelukas, Aleksandra liaus L. M. Dr. nusiųs Tat! pe
jau
atsiranda
ir
Jievai Aranskienei už a.a. Petrų Aranskų, 18 kp. TaBrooklyn, N. Y.
formališkų
kvitų
ir
padėkų
cius Pranas, Purauckas Juo Grinevičia, Petras Vaičitokios, kurias Maskolijos
maqųa, Pa.
150.00
Susivienijimui.
Tuogi
tarpu
Ant. DaniseviČe, kas.
zas, Klikna Mykolas^ Lieš- kauskas, Paulina Kumšti erandas, sau užgrobęs, ant ko
■P A. Jokubauskui už a.a. Onų Jokubauskienę, 107 kp.
630 AV. Centre st.,
kys Juozas, Pabalis Vincas, nė, Rapolas Kuruštis, Juo Ii užsistatyti kad ir šituo kito jas pavertė. Žiūrėti į
Waterbury, Conn.
150.00
Gelmanauckaitė
Barbora, zas Kairis, Antanina Povi- laišku mano, kaipo Vadovė miestų labai gražu, tečiaus
Mahanoy Cityy Pa.
“Draugas” už drukų pakvitavonių ir aplikacijų 75.00
lių konkurso komisijos naUrbonienė
Marijona,
Tiškelainavičienė, Konstancija na'rio—Kun. Juozo Tumo. toji regykla ant manęs la
Kasos globėjai:
Kun. A. Kaupui 24 seimo pripažinta iš tautiškų
vyčienė Marijona, Mačuls- Pišaičiutė, Ona Giedraitis,
bai liūdnų įspūdį padarė.
centų ant lietuviškų mokyklų vadovėliams 302.25 Juoz. Vasiliauckas,
12125
kovo
1911
m.
kienė Veronika, Vaitkevy- Valerina
Graži buvo musų sostapilė,
Dragunevičiutė,
Lietuvių Dailės Draugijai Vilniuj 24 seimo pripa
112 N. Greene st.,
čienė Ona, Drulienė Agnieši Julijana Jakimavičiutė, Ona
bet į kų ji dabar pavirto?
žinta iš tautiškų centų
95.00Baltimore, Md.
ka, Karaškevvčienė Zofija, Baltrušiunas, Elzbieta LucReikia jieškote j ieškoti joje
“Draugas” už Lapkritį ir Gruodį
130.96
Rafnanauckienė
Rožė,
Lisadabartinio
lietuviškumo! Vi
Kuų. M. Pankauskas, ,
kuvienė, Ona Boterikė, An Keliones Inspudžiai.
Karoliui Valukoniui už važinėjimų laike 25 seimo
jienė Ona, Gvazdauckiehė tanina Strazdaitė, Pranciš
sa miesto išveizda, jei ne ru445 Park Avė.,
pas. Laibinį, Duryea, Pa.
2.00
Pranciška,
Sadauckienė ka Alekevičiutė, Elena Dam
riska, tai lenkiška ir tiktai
„ Bridgeport, Conn.
Kun. J. Kurui už a.a. Vincų Navickų ir Bernardų
>
(Tųsa).
Ona, Stumbrienė Morta, Cip brauskaitė, Elzbieta Dam
retkarčiais sū kuo lietuviš
Petkevičių, 30 kp. Scranton, Pa.
300.00 Kuh. V. Vizgirda, knygius
lijauckienė Marcelė, Ardze- brauskaitė, Maria Andriu- Padarytos puikios alėjos ap ku susitinki. Nesmagu man
K. J. Krušinskui alga filio 23—XII—10 iki 23—
190 S. Meade st.,
vyčienė Magdelena, Kava- lionienė, Juozapa Monstavi- linkui kalnų tiems, kurie il pasidarė tai atsiminus ir
T—11, kelionę, Mahanojun ir kiti
J 68.86
AVilkes-Barre, Pa.
liauckienė Marcelė, Rimšie- čienė, Emilia Tamošiūnie gesniu keliu nori eiti; tiems kuo greičiausiai kalbinau
nė Aleksandra, Lastauckie- nė, Kotrina Griciunas, Joa gi, kurie greitai kalno vir savo draugų eiti į miestų
dvasiškas vadovas,
$1620.27
Viso:
nė Elena, Mačiulaitienė O., na Klasčaitė, Paulina Jatu- šūnę dasiekti geidžia, pada Vilniaus lietuviškumo jiešKun. M. Pankauskas,
Viso trijų mėnesių išeiga:
Vaitkunienė Ona, Irkmonie- laičiutė, Paulina Vaitiko- ryti tam tikri trepai, kuriais kotų.
445 Park Avė.,
$997.25
Lapkričio mėnesį išėjo:
nė Juzė, Norvič Kazys, Škar naitė, Ona Vaitikonaitė. Juo kelias, teisybė, sunkesnis, Nulipę nuo kalno, juogei
Bridgeport, Conn.
1137.88
Gruodžio mėnesį išėjo:
nulis Martynas, Zvalauckas zas Bendinskas, Kazimie bet trumpesnis. Męs išsirin jau buvo apie pirmų valan
1620.27
Matas, Českauckas Kazys, ras Morkevičia, Č)na Gle- kome ilgesnįjį kelių, nes no dų, pasirūpinome ir apie paSausio mėnesį išėjo:
Verkevyčia Jonas, Petraitis bauckaitė, Paulina Griga- rėjome ir regyklomis, ko sidrutinimų, todėl, da aplin
Kartu $3.755.40 A. Kas yra pigiausiu Bos Pranas, Juknevyeia Izido navičiutė, Maria Glebauc- kios einančiam persistato, kui kalnų pavaikščioję, huėtone?
10.798 83 B. Laikas. Vakar mačiau, rius, Katilynas Antanas, Ta kiutė, Ona Žakiutė, Ona Gri pasigėrėti. Pakeliui yra dau jova dabar į “lietuviškų”
Per tris mėnesius inėjo
3.755.40 kaip teisėjas, visai nesibran- muška Kazys, Buivida Jur ciuniutė, Ona Vaitekūnas, gelis suolų ir suolelių kur restauracijų pietų. Ant durų
Per tris mėnesius išėjo
Paulina Zenvs, Petronėlė sėdi arba apilsę arba moks matosi parašas “Restauragįdamas, dalino laikų: vie
Litewska”—“Lietu
Iki pirmai dienai Vasario pas kasierįų lieka: $7.043.43 nam davė trisdešimts dienų,
*) Vardai aukotojų iš A- Račinskaitė, Skolasta Stan lo godus, nuo iesto trukš- cvja
rščio pasis- viška Restauracija”. Nerei
mo ir saulės
Kasierids A. Danisewicz,
kitam šešesdešimts, o tre- thol, Mass., pagarsinti at- kevičiūtė.
ito dides- kia jau nei sakyti, kad mane
Smulkių 1.22.zViso: $56.22. lėpę, godžiai
Sekretorius, K. J. Krušinskas.
čiamjam visus metus.
skyrium.
1.50
4.00
4.00

2.13

S. L R. K. A. kuopos laikys
bertaininius susirinkimus:

Kun. J. J. Jakaiti!.

j «

DBAŪ8AB

žingeidumas ėmė, kaip toji JI ražus ir lietuvių vainikas,
rėti didžią pagarbų dėl to pono, kaip tik jį pamatys; ir jei „Draugo "’Agenl
0HARL28 DIGKEN8.
lietuviška restauracija vidu bet lenkų gražesnis, bet nė
gu atras, kad Sukčius yra nepataisomas, kų jisai beveik
ryje išrodo“? Neilgai žingei ra kų nei stebėties, nes len
jau pradėjo pažvelgti, tai išsižadės tolimesnės su juom pa
Rev. J. Sutkaitis,
dumas mane kankino. Vos kų ir daug ir turtingi. Prieš
žinties.
Vertė JONAS SMITAS.
2112 Sarah st.,
slankstį peržengiau, tuojaus katedrų yra varpinvčia, ku
Kadangi Jonas Davvkins nenorėjo eiti į Londonu prieš
Pittsburg, Pa.
pamačiau ant sienų įvairias rios pamatai da yra tie pa
sutcmsiant, tai juodu pasiekė pirmuosius lslingtono na
(Seka.)
iškabas su lenkiškais para tįs, nuo kurių didysis pago
mus apie vienuoliktų valandų vakare. Juodu perėjo nuo
šais. Visi svečiai, kurių tar nį? kunigas kalbėdavo į su
Susirietęs kampe, Oliveris nekurį laikų žvalgėsi ap Angelo į Š. Jono vieškelį; patraukė maža gatviuke, kuri K. Strumskas,
190 High st.,
pe buvo trįs kunigai, kalbė sirinkusius. Abelnai katedra linkui, stebėdamasis dideliam skaitliui užeinamųjų vietų. baigiasi ties Sadler’s Wells Teatru; ėjo Exmouth gatve ir
Brooklyn, N. ¥.
jo lenkiškai, na o, žinoma, yra gerokai apleista ir rei (Kas antras namas Bamete buvo smuklė didelė, ar ma Coppice rėdu; patraukė per mažų kiemų šalia prieglau
tarnai taikėsi prie savo po kalauja geresnio papuoši ža). Paskui žiurėjo į vežimus, dundančius gatve, ir stel^p- dos; per kliasiškų laukų, kurs kitų syk vadinosi Ilockley
nų. Lietuvystės čionai nebu mo. Iš katedros išėję, važia josi, kaip jie į kelias valandas gali atlikti tokį kelių, kurį Skylėje; iš ten per mažų Saffron Hill, paskui per didįjį Juozas Mališauckas,
Forest City, Pa.
vo nei šešėlio, jei išimsime vome pasivažinėti po miestų, jis vos atliko į septynias dienas ir dagi su didžiausiu pa Saffron Hill, per kurį Sukčius drožė greitais žingsniais,
kaikuiiuos valgius ir girų idant jį visų pamačius.Mies- sistengimu. Čia tai patėmijo, kad vienas vaikas, kurs pir paliepęs Oliveriui neatsilikti.
Vėliaus sužinojau, kad tai tas išrodo gražiai, ypač Šv miau buvo praėjęs pro jį be jokios atidos, vėl sugrįžo ir
Nors Oliverio atida buvo užtektinai atkreipta ant są- T. Kizievič Box 167,
Minersville, Pa.
yra restauracija uždėta tų, Jurgio prospektas. Prisi- stovėdamas kitoj’ pusėj’ gatvės, žiurėjo į jį atsidėjęs vo vadovo, kad no jo neatsilikus, bet jis suspėjo kelis syk
labiausia kunigų, kurie myli žiūrėję miestui, nuėjome j Išpradžių Oliveris visai ant jo nepaisė, bet vaikėzas taip greitai mesti akia ant abiejų pusių kelio, kuriuom juodu
save lietuviais vadinti, bet “Vilties” redakcijų, bet te ilgai į jį tėmijos, kad Oliveris pažiurėjo taipgi, ir jų akįs ėjo. Jis niekados nebuvo matęs tokios biaurios ir var M. Karbauekas, 52 G. st.,
So. Boston, Mass.
nenori jais būti. Tėčiaus nai radome viskų uždaryta. susitiko. Vaikas perėjo į Oliverio pusę ir prisiartinęs prie gingos vietos. Gatvė buvo labai siaura ir purvina, o pa
reikia pripažinti, kad valgis Norėjau pamatyti kun. Tu jo atsiliepė:
švinkęs kvapas persiurbė orų. Buvo matyt gana daug
\
i
geras ir ne brangu. Po pietų, mų, bet man pasakyta, kad
krautuvių, bet vienatinis jų tavoras tai buvo vaikai, kurių J. Mikutaitis,
— Sveiks, druts, blanadėli! Kaip einasi?
1327 Rebecca st., S. S.
valandėlę pasilsėję, pasiėmę jis trims dienoms išvažiavo;
Vaikas, kurs taip Oliverį, užkalbino, buvo netoliesia minios net tuo nakties laiku nardė per visas duris arba
Allegheny, Pa.
vežėjų ir laimingai pataikę negalėdamas tat nieko ma tokio pat amžiaus; bet toksai mitras, kad Oliveriui neteko verkė viduje. Vienatinės vietos, kurios da išrodė pusėtinai
lietuvį, važiavome ant Anta- tyti, padėkojęs, persisky matyti už jį buklesnio. Jis buvo kumpanosis, paplokščios ir viskų dabino, buvo smuklės, kuriose žemiausios rųšies
J. Bartoševiče,
kolio pažiūrėti bažnyčios. riau su savo vadų ir nuėjau kaktos ir gana paprasto veido; buvo nudriskęs kaip tik airiai plūdosi iš visų pajiegų.
4417 Marshfield avė.,
Pakeliui važiavome pro Po į Aušros Vartus dažinoti ar gali būti; bet buvo drųsus ir elgėsi, kaip vyras.
Aptverti kiemai ir takai, kurie buvo matyt šalimis
Chicago, Hl.
ciaus rumus, dabar į kalėji galėsiu ryt anksti laikyti te
Ant savo metų jis buvo gana trumpas, turėjo kreivas didėšės gatvės, parodė daugybę namų, pas kuriuos girti
mų paverstus ir ne poilgo nai šv. Mišias. Gavęs dešim kojas ir mažas, neramias, bjaurias akis. Jo mučė kų tik vyrai ir moterįs tiesiog raičiojosi purvyne; pro nekurtas
privažiavom ir Antakolį su tų advnų, grįžau į hotelį, nes laikėsi ant viršugalvio, kas sekunda grūmodama nukristi, duris atsargiai nėrė stambus, blogos išvaizdos vyrai, iš pa M. Urbanaviče, Box 33,
Thomas, W. V.
jo labai puikia bažnyčia, jau jaučiausi gana apilsęs ir ir tikrai butų nukritus, jei staigiu galvos judėjimu nebūtų žiūros suvis nepanašus į ramius ir nekaltus valkatas.
statyta kito brolio Pociaus jau tų dienų niekur nėjau, sulaikęs jos ant savo galvos. Buvo apsivilkęs vyro tri
Oliveris jau buvo bes varstus, kaip čia ištrukus, kaip
(Paca). Bažnyčia iš lauko palikdamas jos pabaigų laiš nyčiais, kurie beveik siekė jo kulnis. Rankoves iki pusei štai juodu priėjo kalnelį. Jo vadovas, pagriebęs jį už ran J. Antanaitis Box 22,
Swoyers, Pa.
išrodo gana menkai, bet vi ki? pas draugus rašymui.
turėjo užraitytas, kad butų matyt rankos, labiausia-gi kos, pastūmė į atdaras duris vienų namų, netoli nuo Lauki
duryje puikumu, drųsiai ga Antrytojaus skubinau į dėlto, kad galėtų jus įsikišt į kelinių kišenių.
Su visu nės gatvės, ir įsitraukęs jį į priemeųę, uždarė duris.
lima sakyti, pereina visas Aušros Vartus. Šioji vieta kuo, jis buvo mitras, smagus ponaitis, augščio keturių pė
— Nagi, dabar! — sušuko iš apačios balsas, atsakyda J. Versiackas,
65 Davidson st.,
Rusijos viešpatystėje katali gali kiekvienų sugraudinti. dų ir šešių colių, jei ne mažiau.
mas ant Sukčiaus švilpimo.
Lowell, Mass.
kiškas bažnyčias. Jeigu kas Varsnomis nuo Vartų jau
— Plumt ir šmaukšt! — buvo atsakymas.
— Sveiks druts, balandėli, kaip einasi? — tarė na
dabar norėtų tokių bažnyčių pilna žmonių, klūpančių ant vatnas ponaitis.
Turbut tai buvo sutartas pasargos žodis, kad viskas
pastatyti, milijonus turėtų gatvės ir karštai besimel
— Aš labai alkanas ir pailsęs, — atsakė Oliveris apsi yra gerai, nes tuoj’ silpna žvakės šviesa atsimušė ant sie Juozas Akevičius, P. O.
Silver Creek, Pa.
išmokėti. Tėčiaus ji ir se džiančių. Tie musų mokslin ašarojęs. — Ėjau ilgų kelionę. Jau septinta diena, kaip nos tolimam priemenės kampe ir pasirodė žmogaus galva
niaus daug kainavo, nes čiai, kurie kalba, buk tik einu pėkščias.
toj ’ vietoj ’, kur užtvara prie vedančių į kuknią trepu buvo
Vincas Staseviče,
griovas Pocius visus drožė tamsuoliai tikėjimo tesilai
— Ėjai septynias dienas? — sušuko jaunas ponaitis išlužus.
349 Hamilton st.,
jus ir kitus darbininkus ga ko, tegul nukeliauna Vilniun — Suprantu. Iš snapo įsakymo, eh ? Bet — pridūrė, patė— Ten yra du, — tarė žmogus, atkišęs žvakę ir pri
Grand Rapids, Michbeno iš Italijos. Viduryje į Aušros Vartus, o pamatys mijęs Oliverio nuostaba, — matau, kad tu da nežinai, kas dengęs skruostus delnu. — Kas yra kitas?
visos sienos ir lubos išdėtos klūpančius, ne jau bažnyčio tai yra snapo prisakymas, mitrasis mano drauge.
— Naujas paukštukas, — atsakė Jonas Dawkins,
6
Jonas
Leipus,
•
gipsatūra, t. y. iš gipso dary je, bet tiesiog ant gatvės
Oliveris nekaltai atsakė, kad dalykas, apie kurį kalba traukdamas paskui save Oliverį.
1022 Bay st.,
tomis figūromis fr kitokiais vargdienius, o jų šalę pui ma, yra tai paukščio burna.
— Iš kur jis atėjo?
Superior, Wis.
padabinimais. Visas tas dar kiai pasipuošiusius turtuo
— Iš Grenlandijos (Žaliojo krašto). Ar Faginas ant
— Mano akelės! Koks da nenunokęs! — sušuko jau
bas taip gražiai padarytas, lius ir gražiai apsišarvoju nas ponaitis. — Ugi snapas tai — magistratas. Kada eini viršaus ?
kad teplioriai ir drožėjai te sius augštesnių rangi? ofi- iš snapo prisakymo, tai neini tiesiog, bet dumi tolyn ir jau
— Taip, rankioja mazgotes. Eikit augštyn! — Žvakė P. J. Miller,
Litliuanian Store,
nai per ištisas dienas, žiūrė cierius. Čionai prieš Dan negrįžti atgal. Niekados nebuvai malūne?
dingo ir veidas išnyko.
Athol, Mass.
dami, stebiasi artizmui. Ir gaus Karalienę lenkia keli
Oliveris viena ranka čiuopdamas sau kelių, antrąja
—Kokiam malūne? — paklausė Oliveris.
mano vadas, p. Žmuidzina kiekvienas žmogus. Vidury
— Kokiam maluųe? Ugi, malūne, — kur taip mažai įsikirtęs į savo vadovų, tamsoje strapaliodamas lipo suluvičius negalėjo grožybe atsi je koplyčios žmonių tiek vietos, kaip moliniam puode ir kurs visados geriau sukasi, žusiais trepais, kuriais jo sėbras žengė smagiai ir greitai, Pranas Smolenskas,
71 Hudson avė.,
žiūrėti, todėl ilgokų laikų te prisigrūdę, kad vos galėjau kada vėjas pučia išlėto, ne kaip jlersmarkiai, nes tada ne matomai gerai su jais apsipratęs. Jis atidarė duris į užpa
Brooklyn, N. Y.
nai praleidova.
prie altoriaus prieiti. Per gauna darbininkų. Bet eiva, — tarė ponaitis, — tau reikia kalinį kambarį ir įsivedė ten Oliverį. Kambario sienos ir
Apžiūrėję Antakolio baž visų Mišių laikų girdėjosi tai slieko, ir tuojaus jį gausi. Aš pats dabar ant nusekusio lubos visiškai buvo pajuodę nuo purvų ir senumo. Pas ugnį
St. Petruškeviče,
nyčių, grįžome atgalios į gilus dūsavimai tai verks vandens, tik ant šarkos vuodegos, bet jei tik pasiseks, tai riogsojo pušinis stalas, ant kurio stovėjo žvakė, įkišta
223 E. 6th st.,
miestų ir tiesiog nukeliavo mas. Čionai reikia atvesti to dar išsikasiu. Nagi! Pašok!
Toliaus bus.
Mt. Carmel, Pa.
me apžiūrėti katedrų. Šitoji kius, kų nemoka melsties, o,
Padėjęs Oliveriui atsistoti jaunas ponaitis nusivedė jį
bažnyčia atsižymi tuomi, be abejo, tuojaus išmoktų. artimiausion krautuvėn, kur nupirko kumpio ir pusketM. K. Petrauskas,
kad ji pastatyta toje vietoje, Atlaikęs šv. Mišias, aplei virtainį kepalukų duonos, arba kaip jis išreiškė “keturių
415 Middle st.,
kur pagonijos laikuose stove dau Aušros Vartus, o juo- penų jovalo”. Kad užlaikyti kumpį nuo sutrų ir dulkių, jis
PAVASARIS.
Kenosha, Wis.
jo Perkūno šventinyčia. Po gei da turėjau grįžti į hote išgręžė skylę kepalukyj’ išėmė iš ten kiek minkštimo ir
didžiuoju altorium da ir da lį, skubinausi kiek galėda įdėjo kumpį į vidurį. Pasiėmęs duonų po pažaste, jaunas
Apteršus dirvas pastaruoju sniegu,
A. Urbonaviče,
bar yra matomas aukuras, mas, nes norėjau suspėti ant ponaitis užėjo į mažų smuklę, kur išsirinko sau vietų ne
Supykusi
traukias
žiema.
329 River st.,
kur pagonįs aukas deginda trūkio, idant da galėčiau didžiam kamabariukyj ’ užpakalyje. Tenai navatnas jau
Paleido
jau
gamtą
iš
savo
nagų
Plymouth, Pa.
vo. Šitoje bažnyčioje silsisi Trakus atlankyti. Laimė bu nikaitis pašaukė uzbonų alaus ir liepė Oliveriui pasidrū
Ir
nyksta
—
purški
ir
šalta.
Didžiojo Lietuvos Kunigaik vo su manim, tat da spėjau tinti, iš ko tas pasinaudojo ir griebėsi prie ilgo ir gardaus
Ramus vyturiukas jau čiulba nutūpęs,
Juozas Podžukynas,
ščio Vytauto-kūnas. Ant sie ant trūkio ir Landvarave iš užkandžio, laike kurio navatnas vaikinas žiurėjo į jį su
Sulaužę
ledus,
greitos
veržiasi
upės.
1338 So. Canal St.
nos yra jo gražus pbrtretas lipęs ir gavęs tuojau vežė didele atida.
Jau
saulė
linksmesnė
vėl
žiuri
žemyn
Chicago, III.
su atsakančiu parašu, o sale jų, skubinausi į Trakus. Rei
— Eini į Londonu? — užklausė vaikinas, kada Olive
Ir
šypsos
skaisčiais
spinduliais;
portreto kabo nedidelis Pa kia važiuoti apie advnų lai ris galutinai pasisotino.
Ji laimę, gyvybę išnaujo gamin;
Dom. M. Andrulionis,
nos Švenčiausios paveikslė ko, nes apie 10 verstų kelio.
— Taip.
< J
Gėlelės
tuo
’
diegus
išleis.
Atvažiavęs
į
Trakus,
juogei
65 Davidson st.
lis, kurį kunigaikštis Vytau
— Turi kur sustot?
Prie darbo ji žadina gamtų—močiutę,
tas visados su savin! turėda mieste nieko nesitikėjau pa
Lowell, Mass.
— Ne.
Nes šilta, nes vėjai jau liovėsi putę.
vo. Čionai prie Vytauto por matyti, skubinausi ant salos.
— Turi pinigų?
i
Kvieslys šilumos, — mus laukų piemenuką
treto tuojaus yra graži kop Gavęs tada luotelį trumpa
— Ne.
Ant. Tušlęėnis Box 116
Išvarė jau bandų ganyt,
lyčia, kurioje randasi relik me laike jdu vaikščiojau
Navatnas vaikinas švilpterėjų ir įsidėjo rankas į kiPlymouth, Pa.
apie
senovės
Lietuvos
Ku

Jis žino, kad kojos jo skaudžiai sutruks,
vijos šv. Kazimiero, Lietu
šenius, kiek trinyčių rankovės jam leido.
t
nigaikščių
rūmų
griuvėsius.
Bet eina po balų braidyt.
vos kunigaikščio ir apgynė
— Ar tamista gyveni Londone? — užklausė Oliveris.
Julius Bukąntas,
jo. Šioje koplyčioje randasi Nuo ežero graži regykla ir
— Taip. Gyvenu tenai, kada sėdžiu namie, — atsakė
Jis įsižiūrėjo į tą ilgasparnį,
94 Blackstone st.,
daugelis lenkų karalių sto- teisingai tai yra tikrai kuni vaikas. — Menu, kad norėtum gaut vietų šiąnakt pernak
Iš užmarių liesą parlėkusį garnį.
Boston, Mass.
vylų. Pasakoja, buk josios gaikštiškiems rūmams vie vot, ar ne?
Antai, užsimovęs naujus noragus,
kadaisia buvę visos iš sidab ta. Čionai man bevaikščio
— Žinoma, kad norėčia, — atsakė Oliveris. — Aš ne
Artojas išein su žagre.
Jonas Ramanauckas
jant
prisiminė
eilės:
Vai
iš
ro, bet pakylimo prieš Mas
miegojau po stogu nuo to laiko, kaįp išėjau iš namų.
Jis plėšo sužlugusius, juodus laukus,
135 Ames st.,
kolius laiku, sidabrų sutar- ko garsingi mums Trakai iš
— Netrink sau akių iš tos priežasties, — tarė jaunas
Namon tik sugrįš vakare.
Brockton, Mass.
pino ir apvertė tėvynės ap seno? Nes čion kunigaikš vaikinas. — Aš grįšiu į Londoną šį^vakarų, ir aš ten pažįs
Jam rupi, jis dairosi, tankiai sustojęs:
gynimui, o stovylas padarę čiai Lietuvos gyveno.
tu vienų godotiną seną poną, kurs duos tau vietą uždyką ir
B. P. Miškinis,
Dar šlapia, o reiktų jau sėt vasarojus.
iš kito metalo tik pasidabra Kadangi trūkis į Kaunu niekados nereikalaus pinigų, jei, žinoma, koks nors jam
Box 124, 35 Arthur st.,
Migla apsiaupti jau garuoja laukai,
vo. Pasimeldę prie šv. Kazi jau neužilgo turėjo ateiti, pažįstamas ponas tave perstatys. Ar jis mane pžįsta?
i
Montello, Mass.
Pajutę vaisius šilumos,
miero grabo, apleidome ko tai, neilgai trukęs, sugrįžau O, ne! Suvis ne. Kur jis mane pažįs! Žinoma, kad ne!
Linguodami ošia galingi miškai;
F. B. Versocky,
Čia ponaitis nusišypsojo, lyg duodamas Suprasti, kad
plyčių ir ėjome pamatyti ka į Landvaravų ir nusipirkęs
Jie liekanas pučia žiemos.
257 So. 33rd st.,
tedros turtus, patalpintus bilietų leidausi į Mauručius. paskutiniai žodžiai buvo juokinga ironija, ir dabaigė savo
Dabar jau smagu jų pavėsyje būti,
So. Omaha, Neh.
;
bokšte. Čionai randasi dau Čionai pasisamdęs arklius, alų.
Ten kvepia žolė, ten kukuoja gegutė.
gybė labai gražių ir brangių, nuvykau į Veiverius, pas
Toks netikėtas prižadėjimas pastogės buvo perdaug
Viršuj debesėliai pritvinkę, juodi,
Stanislovas J. Šaban,
karalienių ir kunigaikštie kunigų A. Skaržųiską. Juo gundantis, kad jam atsispirus; ypač tuojaus užtikrinta,
Per regretį slenka dangaus.
Box 239, Lewiston, Me.
nių rankomis siutų arnotų ir gei buvo subata, čionai li jog tas senas ponas be abejonės duos Oliveriui gerų vietą.
Žemelė
nuo
sniego
sušalus,
slidi,
kiti? bažnytinių daiktų. Čio kau ant nakvynės. Nedėlio Čia tarp judviejų užsimezgė labiau'draugiška šneka, iš ku
Gaivinančio trokšta lietaus.
Pr. F. Juškeviče,
nai taipgi sudėti vainikai, ję atlaikiau sumų, prieš ku rios Oliverio dažinojo, kad jo naujas draugas vadinasi Jo
Girdė| atbalsiai, lyg kas barasi, niurna:
,
131 Jackson st.,
kuriuos lietuviai ir lenkai su rių buvo procesija su Šven nas Davvkins ir kad jis buvo ypatingai numylėtas ir pai
Perkūnas paleido galingąją burną.
- Lawrence, Mass.
dėjo prie Vytauto portreto čiausiu Sakramentu, p ma kinamas viršminėtojo seno pono.
Senatvė kriunėdama išlenda lauk,
P. Daivkinso išvaizda neparodė, kad senasis ponas
Grunwaldo triumpo paminė žos mergaitės, gražiai pasirė
Kad kvepiančio oro patraukt:
Jonas Galeckas,
jimui. Ant lenkų vainiko dę, mėtė, eidamos, gražias perdaug paikytų tuos, kuriuos paima savo globon; bet ka
Ji amžyje matė pasavarių daug,
109 So. 3rd st.,
yra tokia parašas: Zwveiez- kvietkeles? Net miela buvo dangi jisai šnekoje išrodė vėjavaikiu ir toliau prisipažino,
Bet
nori
daugiau
jų
sulaukt.
Brooklyn. N. Y.
com pod Grumvaldem. Grod žiūrėti į tuos mažyčius aniuo kad tarpe geresniųjų pažįstamų, jis yra žinomas kaipo
Kiekvienas pavasarį sveikin’ ankstybą,
Jagiellonow.Ant lietuvių vai lėlius, kaip a ant jų skaisčių “Gabusis Sukčius”, tai Oliveris nusprendė, kad visi pa
Nes ten ateitis ir gyvybė jam žiba.
niko: Pergalėtojui po Gnm- veidely,, jAnušė džiaugs mokinimai ir privadžiojimai senojo pono matyt eina ant
vėjo. Taip įsitikinęs Oliveris paslaptai sau prižadėjo tu
valdu. Vilniaus lietuviai. mai
J. K.

Oliveris Tvvistas.

DRAUGAM.

protestuoja, išskiriant arba nas bevienas naris gali būti Konstitucijos reikale bu gunevičiui ir kt. Ir PittsburPadėkavojimas.
išmetant straipsnį “3 sykius agitatorium. Tame patdv. vome rašę daug sykių kun. go apielinkes kunigai uoliai
Neisiu šiandien mokyk
pasigeri”, kuris buvo pri vadovo laiške buvo pažymė Saurusaičiui, kuris buvo darbuojasi.
Literatiškosios “Lietuvių
jį! — tarė Audrutis; — gepažintas Waterburio seimo! ta: “jeigu nemokate rašyt, seimo paskirtas paduoti ją Gaila ir labai gaila, jog Viltis” draugijėlės, gyvuo
iaus pavaikščiosiu sau pa
Boston, Mass.
Tuomi seimas Bostono užsi tai reikia pirmiaus išsimo spaudon, bet nekuomet ne taip garbingą organizaciją jančios šš. Kiryliaus ir Me
biriais, pasimaudysiu upėje
Apr. 6, 1911. baigė labai puikiai, už ką kyti”. Ant tų žodžių męs su gavome atsakymo, o nuolat jaunose dienose, o jau pra todijaus Seminarijoje ir kor supįsiu Onutei vainiką!
Gerb. “I)r.” Redakcija. turime pasidėkot kun. T. Ži nusižeminimų atsakėme, jog kuopos reikalavo konstituci deda varžyti ne musų priešai legium’e Orchard Lake,
Padėjęs knygas ir sąsiu
neesame mokslo vyrai, o dir jų. Matydami, jog ilgiau jau (smuklių taniai), bet tie pa Mich., visi sąnariai taria
linskui.
vinius po tiltu, jis nuėjo sau
Patėmiję 17 No. “Drau Užsibaigus seimui viskas bame, kiek galime, primin nebegalime laukti, susižino tįs pirmeiviai.
nuoširdžiai ačiū šioms Re
>aupiu. Nusibodo jam vie- go” atsišaukimą į visuome
buvo romu, bet padarius at dami, jog tie, kurie statosi ję su centro visa valdyba,
Męs esame ne silpnesni dakcijoms bei Leidėjams už
lam vaikščioti; pamatė jis nę Waterburio kuopos L. B.
mokytais,
o
vienok
išbuvę
pasiuntėm
į
organą
atspaus

sišaukimą į draugijas ir vi
abstinentai, kaipo ir jus, siuntinėjimą veltui savo
liemenį Joną ir kvietė jį Sąjungos, kas rink šios orga
visus
metus,
nors
ir
maža
ti
pagal
seimo
nutarimą.
At

suomenę, idant visur rištųsi
Broliai ir mums tas tikslas laikraščių: “Šaltinio”, “Va
naudyties.
nizaeijos konstitucijos, til- kuopos ir platintų Blaivybę, narių buvo, bet ir dėl tų ne likę darbą ir išsiuntinėję taipogi patinka, bet turime dovo”, “Vilties”, “Draugi
Negaliu! —- tarė pie pusios No. 12 “Žvaigždės”
męs, nekurie viršaičiai, ga buvo užvestos nei knygos ir kuopoms, gavome tuojaus pildyti nutarimus seimo. O jos”, “Vienybės”, “Lietu
muo: man reik kaiminė ga prieš
kurią Waterburio vome per laišką užgynimą net tik tada likosi davesta antrą konstituciją, išleistą jeigu kokios klaidos ir atsi vos” ir “Draugo”. Taippat
nyti; kiaulės gal į roputes kuopa protestuoja, męs, že
pilna tvarka, kada pasiliko kun. Saurusaičio, kurioje
ačiū ir toms, kurios pirmiau
subėgti, galvijai į javus su- miau pasirašę Sąjungos vir agituoti be pavelijimo dva raštininku žemo mokslo vy yra visai naujas vardas duo randa, lyginant Jūsų klaidų, siuntinėjo, bet jau perstojo
siško vadovo. Nusistebėję iš
tat reikia kantriai laukti
iti, — vienas maudykis!
šaičiai, su širdies skausmu tokio užgynimo atrašėm at ras, bet atliko darbą šimte tas sąjungai ir visi kiti seimo, taip kaip męs laukė siuntinėti dėlei savo neišga
Prie upės buvo gana dide- turime šį dalyką išvesti pilgal, išreikšdami, jog netik riopai vertesnį, už ką turi straipsniai ne pagal buvusio me su kantrybe kentėdami lėjimo.
is lazdynas: malonu būti; non švieson, kurį gal ir per
ką męs, viršaičiai, turime me pripažint garbę ne moks seimo nutarimų.
Su augšta pagarba Drau
jūsų išmetinėjimus.
iešutų pasirinkti, bet vie ilgai slepiame, vienok yla
tiesą agituoti ir platinti Blai lui, kurio nežino kaip sunau Nežinome, ko toliaus mu Mažiau pasididžiavimo, o gijėlės vardu:
nam nei riešutauti nemalo- maiše sunku užslėpt, nes
vininkų Sąjungą, bet ir kož- dot, bet darbui.
sų tie broliai reikalauja, tur daugiau darbštumo.
Pirmininkas — P. Lapelis,
įu. Pamatė jis pievoje mer pati tuoj aus savo veidą pa
būt ir jie patįs to išaiškint Savo ranka pasirašome:
Raštininkas — G. Česna.
gaitę, kalvio dukterį, ir suk rodo. Męs nuo viršminėtos
nebegalėtų. Mumi aiškiai M. A. Norkūnas, Sąjungos
ūrėjo: — Mariuk, eiva rie- kuopos turėjome ir daug
ŠŠ. Kir. ir Met. Seminarija
nurodo, jog juos piktina
pirmsėdis, ir Kolegijum’as,
utauti, jau riešutai pribren panašių laiškų, ir kaip kurie
Orchard
taip sparčiai kįlanti Sąjun Jonas Jarošaviče, L. B. S.
lę!
iš jų geriau butų tinkami
Lake, Mich., U. S. of Ameri
ga, prie kurios kuopų de
sekretorius, ca.
— Negaliu! — tarė Ma dar 13 amžiuj, bet ne šios
[GRIPPE],
šimtinis prisirašinėja, uo Paulius P. Mikalauskas, L.
riutė: — aš skinu žolynus; gadynės veikalams. Žinoma,
Nelauk pasirodymo pirmutinių ap liai pasidarbavus kunigams
B. S. kasierius, P. S. Kitų laikraščių mel
adų nupinti vainiką ma dėl meilės tikėjimo ir tau
sireiškimą šios pavojingos ligos, ku Jusaičiui, T. Žilinskui, Ur L. B. S. Kasos globėjas
džiame tai atkartoti.
žam broliukui ant kapelių tos, su kuriomis musų Są
rie yra skaudėjimas galvos, kojų,
K. Šakickas.
šaltis krečia, karštis apima, skauda banavičiui, Krasnickui, Dra
padėti; riešutauk sau svei junga rišasi, turėjom viską
ir pailsta kojos ir t.t., bet tuojaus
kas.
užlaikyt kantrybėj laukda
vartok
Andriulis, pamatęs lekio- mi ateinančio seimo. Minė
Dr. Richter’io
jančią kregždutę ir tupinčią tam atsišaukime waterburitutę, tarė: “tai, Mariuk, riečiai primena Bostono sei
JailCZlUOSl SVCiku “Nuo užbaigimo kuracijos Severos Kraujo Valytojum”, sako p.
ritė ir kregždė nuramįs ma- mą, bet labai toli toli apsi
Jos. Zidek, 2714 Millard avė., Chicago, III., “mano visas organizmas jaunesniu pasidarė ir
ąe: man nebus nuobodu”.
lenkė su teisybe, nes kas
Sulyg parodymų ant popieros, ap
jaučiuosi visai sveiku”.
— Klysti, Andriuti! — link užvedimo vien tik ab
sukančios bonkutę.
nasakė Marė: ir kregždutė stinentam pilnųjų tiesų suTaipgi pasekmingas nuo reuma
tizmo,
neuralgijos ir šalčio.
nelaksto dyka: ji gaudo mu silaikusiai kaipo metams
Saugokis padirbimų ir žiūrėk, kad
ses, vabalus ir maitina savo kandidatais, buvo užminta
pakutis isrodytų visai taip, kaip šis
paveikslėlis ir kad galai butų užmažutėlius vaikelius; bitė-gi bet labai neaiškioj šviesoj
pečėtyti su musų pečėtyjimo ženk
renka medui medžiagą: ji ga su piktumu. Žinoma per waliukais, turinčiais įkąru. Kitaip jus
Ii tave smarkiai įgilti, jei tu terburiečius labiausiai agi
gaunate padirbtus vaistus.
ją užkabįsi.
tavo musų dvasiškas vado
25c. ir 50c. bonkutė vaistinvčiose
BLOOD PURIFIER
ir nuo
Andriukui koktu rados, ir vas ir nežinia kas butų atsiti
oxoesk. u m orrr
jis nebežinojo, kas daryli. kę su seimu, jeigu ne kun.
F. Ad. RICHTER & CO.,
kiekvienų pavasarį gerais vaistais apvalyti savo kraują,
Staiga pamatė seną žvejį, ku T. Žilinskas, kuris plačiai
o tais vaistais visados bus
215
Pearl
St,
New
York.
ris eldija beplaukydamas paaiškinęs apie Blaivinin
bučius iškratinėjo.
kus Lietuvoje, su kuriais
— Dėduk, malonu butų jisai pats uoliai darbavosi,
man pasiirstyti; pavėžvk visi ant jo kalbos sutiko ir
AN MELUOT ANO
REUA6LE R£«tlY
mane!
konstitucija pasiliko priim
frtam. HA >B SH>
Dbaua. Omair AM*
Nėr laiko, broliuk! — ta sena, kuri per AVaterbuS~i.
StU JOam nJVttf
atsakė žuvininkas: — skubu rio seimą buvo padaryta, ži
reti T ntu,
žuvis iškrėsti: tuo bėgsiu noma, tų pačių, kurie dabar
Reai the PaapMet te*.
miestan parduoti ir vaikams
MltBenOM M T»e BOTTUU
duonos bei druskos nupirk
1
Apvalo ir pastiprina kraują, prašalina išbėrimus, pa
— THE —
ti.
laiko ir dapadeda inkstams, prašalina pailsimo jaus
W. F. SEVERĄ co.
— Ką matau ?! — tarė A11
Ma***} fisoe*
mą, priduoda gyvasties, sveikatos ir jėgų visam or
CEDAR RAKTOS, • I0WA.
ganizmui.
driutis: — kiekvienas dirba
ir stengiasi savo darbą pa
Public Square,
Doleris už bonką.
baigti: gėda man dykam val- WILKES BARRE, PA.
kioties!
Moka 3 nuošimčius nuo
Taip taręs, greit grįžo prie sudėtų joje pinigų. Atdara
Greitas veikimas
tilto ir, paėmęs knygas, bėg- nuo 9-nių ryte iki 3-jų po
Duok jam reguliariškai ant
[ te nubėgo mokyklon.
būtinai reikalingas išsigydymui
pietų. Subatomis gi nuo 9pusryčiu.
nuo kosulio ir persišaldymo. Grei
Ksav. Vanagėlis nių iki 12-tai vai. prieš piet
Crubro Obuolių Sviestas yra skaniausiu valgiu jū
čiausia ir pasekmingiausia pa
Gyvenimo smagumas
sų vyrui pusryčiams. Įdėk jam duonos ir dėžę -o
ir nuo 7-nių iki 8-nių vaka
gelbsti.
buolių sviesto, ir tegul jis pats ant dunos užsiteps.
užnuodija mums vidurių užkietė
Skaniausio užkandžio jis neturės.
Marė: Ar žinai ką, Anta re.
Severos Balsamas Plaucziams
jimas. Jeigu nori nusikratyti vi
Crubro
Obuolių
Sviestas
padirbtas
sulyg
tam
ty

Gera, saugi Banka, uždė
kiai, kad tą prasikaltėlį su
durių ligų ir turėti gerą, sveiką
Kaina 25 ir 50c.
čia recepto, reikalaujančio daug priprovų. Gardes
apetitą, tai imk
ledine koja negalės pakar ta prieš 40 metų.
nis negu namie padarytas, ba męs žinome, kur gau
THE PEOPLE’S BANK,
ti saldžiausius obuolius, o musų priprovos importuo
ti?
Severos Rūgštis Pilvui
tos ir šviežiai užlaikomos.
Wilkes
Barre,
Pa.
Antanas: Kodėl?
Sudėta sveikose emalijuotose dėžėse už tai svei
Kaina $1.00.
kas valgis. Šiandien pirk dėžę. Pabandyk. 10c. ir
Marė: Užtat, kad tik su
25c. didumo.
virve žmogų galima pakarti.
Visi augščiau minėti vaistai parsiduoda aptiekose. Aiškiai pasakyk, jog reikalauji “SEVE
$10O ATLYGINIMO.
ŠE 9> Os •-“ ei.—
ROS” vaistų ir neimk jokių kitokių, jeigu tau siūlys.
Crubro kontervai ir rang-intos daržoves yra absoliutiškai gryni
Severos Vaistai yra tikriausiais apsaugotojais šeimynų sveikatos.
< >ot« ucuso 2o. <u j-c -~ ~
ir padirbti iš geriauaiu produktu. $100 duosim kiekvienam, kuris

DIRBA.

Laiškas Redakcijai.

INFLIUENC1JA

Pain Expeller,

Turėk tai
už priedermę

Severos
Kraujo Valytojas

i

People’s Bank,

n

People’s Union
Savings Bank,

Cor. Main & Water Sts.
PITSTON, PA.
Turi kapitolo su nuošimčiais
$330.000.00.
Moka 3 nuošimčius nuo su
dėtų pinigų.
Geriuasias kelias į prolobi
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Rašyk pas mus, aišku pamokinimą apturėsi dykai.

Gryno
Maisto
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tusi

Produ
ktas

W. F. Severą Co.

CEDAR RAPIDS
IOWA

£ > no *4 c/) O

mą

yra pradėti uždirbtus pini
gus į gerą Banką.
Męs priimame net po vie
nų dolerį.
Pabėgo
Stanislovas Majctvskis, apie
50 metų amžiaus, 5 pėdų
augščio, geltonais ūsais, pus
žilis, nosis nulinkus, laikro
džius ir visokias mašinas
Įaisydavo, moka kelias kal
ias. Gyveno ant Stanton
Įliii ir jau du mėnesiu, kaip
Įrapuolė. Kas apie jį pra
loš, gaus dovanų $5.00. Pra
lošti Martinui Stragiui,
Box 2
Wilkes-B»rre, Pa.
[to 20)

DYKAI

-t

Dovanos musu kostumieriams — DYKAI.

Viskas, ką Jus reikalaujate, tai
pasimokyti Rosenthal’io mo
kykloje, kaip gražiai apsi
rengti.
Tai neužims jums daug laiKo,— tik Kelias minutes
ims laiKo, Kad paaiškinus geras upatybes

Nauju pavasario siutu ir paltu.
Išėję iš mano moKyklos, mokėsite gerai apsirengti
DYKAI: — Pirkit pas mus geriausią taboką dėl rukimo ui $0.00, tada męs pavėlinant Jums išsirinkti suvis dykai, kaipo dovaną vieną iš parodytą čio
nai daiktų: 1. Naujausia importuotas fonografas su didele nikeline truba ir rekordą, katras labai gražiai skamba. Kožnas gali surengti savo namuose puikų
koncertų dainų ir muzikos. 2. Gražių Armonikų ii žinomos vokiškos fabrikos su plieniniais balsais, rotais ir nurodimais. 3. Pnikus stalavas laikrodis su
muzika.
Kožnų sykį muzika grajina 10 minutų.
4 Puikiai ištaisytas, gerai paauksuotas laikrodėlis vyrams arba moterims. 5. Puikus stalavas
servisas gerai pasidabritas, sudėtas gražiam baksiuke: 0 peilius, 6 videlčius, 6 didelius šaukštus, 6 mažus, 1 peilis dėl sviesto ir vienas šaukštukas
dėl cukraus. 0. Mašina dėl rašymo, ant katros kožnas gal drukuoti viskų, kų tik norės. 7. Revolveris nikeliavotas. 7 sykius šauna su gražiai išdirbta rankele.
Visus viršminėtus daiktus parodėm ant paveikslų. Jeigu norit, tai galit išsirinkti dar kitus daiktus: solidnas albumas dėl paveikslų su muzika 10 ir puaė
colių augštas. Puikus kruzis dėl alaus su pakavota tarp dviejų dugnų muzika, 8 ir pusė colių angštas su gražiai išdirbtoms figūroms, parodančiomis viso
kias scenas. Kožnų sykį, kaip tik pakelsite kruzę, grajina muzika: kaip tik pastatysit jų, muzika perstoją. Duodant Jums šitas dovanas nieko daugiau nuo
Jūsų nereikalaujame, tik kad rekomendavotumite musų firmų savo pažįstamiems. Prisiųskit mums 00 centų markėmis ir męs atsiųsim Jum 40 baksiukų
tabokos vertės $0.00 ir vienų iš šitų daiktų suvis dykai. Apturėję tai per ekspresų, užmokėsite likusius $6.50. Kas nor gali apžiūrėti tavorų, atimant jį iš
ekspreso, o jeigu nebus taip, kaip garsinom, tai galit tavoro neimti.

ENGLISH-ASIATIC TOBACCO CO, Dep. 5.

115C. 7thSL, New York City.

$1O, $15, $20, $25 ir $30
tai mano kainos. AteiKite persitikrinti ir pasimieruoti.
Mano siutai prieinami jusu šernolei ir tiKs jums.

MoterišKi ploščiai nuo lietaus $5.00 verti už $3.98.

LOUIS ROSENTHAL,
KIRBY’S KRAUTUVES.

Wilkes-Barre, Pa.

8

DRAUGAS.
f<W

Nepamirškite Plymouth National
jog specijališko alaus

Užsirašykit

„draugą;

BANK.

Oster
Brau

Kapitolas su perviršiu
$165.000.00.

Šitoji Banku prižiuroma
Suvienytųjų Valstijų val
džios. Moka 3 nuošimčius
Galima
išpardavima\ prasidėjo U-111U<) 8U^V
tarninke, 11 d. balandžio. susišnekėti lietuviškai.
Katrie dar nemėgino musų Mandagus patarnavimas.

M. A. Norkūnas,
Vienatinis Lietuvis Iždirbejas
visokiu ženklu
draugystėm, o y- ♦
patingai: kokardų *
guzikučiu meta- ė
liavu, anameliotu jį
ir padengtu celluloid’u, šarpu, vė
liavų ir Karunu.

G. N. Postlethwaite,
iždininkas.

Man pavestus dar
bus atlieku artis-

Brau

3

°,SUČEDIJIMASy

M. A. Norkūnas

o AUGA.
o
tepasiskubina. Tai puikus
112 PKOSPECT ST., CAWRENCE, MASS.
gėrimas, perviršijantis kitų j
bravorų išdirbinius. Reika- PINIGAS DARO PINIGĄ.
laukite per laišką ar telefo
SWALM HARDWARE C0,
nu.
Pradėk taupti pinigus pas mus. Kad
21 North Main St., Pottsville, Pa.
ir mažiausia suma pridėta prie sučė

Gryno
maisto ženklas ant 1.*
” ir 3 nuoSimžiai’ kuriuos raok“
v
me, greit padidjs Jysy taupimą.
kiekvienos bonkutės.
Lietuviams paranki vieta.

STEGMA1ER BREWING CO.
Wilkes-Barre, Pa.

Naujas telefonas 977
Bell telefonas 422

NORTH SCRANTON
BANK
1902 North Main Avenue.
Seranton, Pa.

Parduodu laivakortes už tą pačią prekę, kaip pas pačias »
kompanijas New Yorke. Siunčiu pinigus greitai ir pigiai in g
visas dalis svieto. Prašau visu lietuviu atsilankyti su kokiais IK
I
reikalais arba kelieujant Lietuvon meldžiami kreiptis pas
XX
a
a
a
£

AGENTA, 'S/®/®/©'©.®/®'®.

Wilkes-Barre, Pa. I

137 Hazle St,

13

„ra a Klglrf.K! Sffittt g®ggIgIggSglgBlgg®H|BgHIgIS(glSB7«1«-»

M
&K
itil/
v.stz
fe
v*
ii*

Lietuviškųjų Šv. Kazimero

Seserų Seminarija

SS
it. il>
*

i»/*
iš*
♦♦
•T

CHICAGOJE.

ilt’ilž

iii*
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Lietuviškosios Sesers priima pas save mer
gaites mokinimui ir išauklėjimui. Seminarijo ik ik
je prie reguloriškojo mokslo, arba ir atsky- K«
rium, yra mokinama, muzika, paišymas, siuvi TT I
ąšžb j
nėjimas ir taip toliau.

Reikale meldžiama kreipties prie Motinos
Perdėtinės šiuo antrašu:

Mother Superior,
ST. CASIMIR’S SEMINARY,
6700įRockioell St.,

47-48-49 Bennett Building,

didi
didi
jjjdj
ąįjJ;
didi I

d$

Kviečia sergančius pas save, sakyda
mas:

Jeigu sergi, ar kenkia kas sveikatai, skubei kreipkies pas mane, ar ypatiškai ar laišku, o busi išgydytas. Jeigu kiti daktarai pripažino ligą neišgy
doma, neabčjok, nes aš turėdamas didesnę praktiką ir augštesnį mokslą, tau
pagelbėsiu ir suteiksiu tikrai brolišką ir sąžinišką rodą. Kiekvienas iš at
sišaukusių pas mane atras teisingą daktarišką pagelbą ir pats persitikrįs,
kad esu pabaigęs didesnį daktarišką mokslą ir galiu geriau gydyti, negu kiti
daktarai svetimtaučiai.
APSIIMU IŠGYDYTI
Nuo reaumatizmo, skaudėjimo ir gėlimo sąnarių, kaulų, strėnų ir šonų; nuo
visokių kraujo ligų, užkietėjimo ir nedibimn vidurių; išbėrimo kūno, niežėji
mo, visokių spuogų, dedervinių, slinkimo plaukų: galvos skaudėjimo, nuo li
gos širdies, inkstų, plaučių, kepėnų. Nuo visokių nerviškų ligų neuralgijos,
drebėjimo sąnarių, nemiegojimo ir išgąščio; nuo greito nuilsimo, sunkaus
kvėpavimo, peršalimo ir nuo visokių slogų. Nuo visokių užkrečiamų lytiškų
ligų ir visokių kitokių nusilpnėjimų sveikatos. Teipgi nuo visokių moteriškų
ligų, skausmingų ir nereguliariškų mėnesinių, baltųjų
tekėjimo ir gumbo
HgV
TURIU SPECIALIŠKĄ DIPLOMĄ DĖL 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 višką tą su pagelba operacijos galima
irašalinti kuogeriausiai ir už menką mokestį. Darau teipgi operacijas ant knuų, smegenų, grobų ir lytiškų organų, kaip vyrų taip ir moterių. Ištiesinu pri
trauktas kojas ir rankas. Išgydydau naujausio budo operacija, — rupturą 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. Atsilanknsiems ypatiškai ir dėl operacijų, turiu savo locną naminį ilgonbutį. Blednus gydau dovanai.

f

phia,
vakare,

ftventadie-

Merchants National
Bank,
'

Mahanoy City, Pa.

$190.000.00.

PLYMOUTH,

Sudėtu pinigu

$700.000.00.
Męs vedame visokį lega
lišką biznį.
Musų bankoje galima
susikalbėti: lietuviškai,
lenkiškai, vokiškai ir
angliškai.
JOHN J. MEYEr/|
Kasininkas. į

KAPITOLAS
PERVIRŠIS

$100.000.00.
$250.000.00

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

Geriausia
Gyduolė
nuo
Strėnų skaudėjimo
Degimo krutinėję
Galvos skaudėjimo
Kataros
Užsišaldymo
Neuralgijos
nuo
Gerklės skaudėjimo
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The BENEFICI AL SAVINGS FUND SOCIETY

1200 ir 1202 CHESTNUT STREET,
PHILADELPHIA, PA.
Uždėta 20 dieną Balandžio 1853 metuose.

Nuošimtis 3.65 metams.

Union Ticket agency.

Adolf Blau,

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

Union Ticket Agency,

Imantiems daugiau kaip vieną eg
zempliorių, nuleidžiamas didelis nuo
šimtis.
Gaunama pas:

BEV. V.

Ta knyga yra stebuklinga ir siustą yra tyk dėl vyru.
Knyga ta prastais, suprastais žodžiais pasaka kaip gal
atgauti vyriškumą, isigyditi nuo uznuodijima krauja
arbasypili,nubiegima sieklos, patrotitu stypribe, pučkus
ir kitus išmietimua,
negromulavima,
patrotitu
atypribe, pyiva, kiapenn, inkstu ir pūsles ligas, rumatizma, gonorrhoea arba triperi, naujai igautas lygas,
atrietura ir vysas vyru lygra, gal būti išgldorraa sava
namuse privatiškai, slapta ir labai pygjai.
Ta, dykai įgauta knyga, pasakia juma kodėl jus
kentat ir kaip galėt galutina] isigyditi. Knyga ta yra
kra-ituvS žinios, katras ture žinoti kožnaa vedes arba
nevedea vyras. Ta knyga yra parašita par Daktara,
katras atsydave ilgo lajka tyrinejmu tu, specijalisku
lygu. Tem-kit, jog ta knyga yra siustą vysai dykai,
užmnkam už pačto, ing užpečetita konverta. Nesiusk
nekokiu piningu, tyk parašik sava varda, ir adresa ant
žetniaus paduotu kuponu, katrų siusk mums šendena.
DYKAJ GAUTOS KNYGAS KUPONAS.
DR. JOS. L1STER A CO.. I 905 S FIM> Anme. Oiur>:
C nlntinaR Tam! t : i tirai amifttnA prižadiejma, afl ooriečjau
joj? Tamista priHiuMtumei
vysai cykai vėna justa knyga dėl vyra.

Auksiniai, paauksuoti ir kitoki an 23
akmenimis, parduosime 10,000 vadinamų “Accuratua” laikrodėlių tiktai už
Sb.75 žėdną. Tie gražus laikrodėliai
puikiai išrėžyti, dubeltavi lukštai, gerai laiką rodanti, labiausiai keliauninkų
naudojami, kurie turi daboti laiką, mo
teriški ir vyriški, gvarantuoti ant 20
metų. Tikrai gTažųs laikrodėliai, ne
gėda bus nei draugams tękj parodyti.
Jeigu nori turėti gerą dziegorėlį, tai
štai musų pasiūlymas: Męs nusiųsime
! šitą laikrodėlį kiekvienam C. O. D. už
$5.75 ir ekspreso kaštus dėl peržiūrė
jimo. Jei nepatiks, nemokėsite nei centė. Męs riskuojams viską. Anksinis
grandinėlis duodasi dykai su laikrodžių. Adresas:

EXCELSIOR WATCH 00., DEPT. 905. CHIOAGO, ILL

VAIZDELIAI VARDU

8
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„Degtine” ir „Katriute.“
KAINUOJA PO 10 CENTU.

„Draugo” Spaustuvėje.

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

Kaštuoja $2.15 persiuntimui.

PIRKITE LABAI NAUDINGAS KNYGUTES

Adresas:

PO VARDU

REV. S. PAUTIENIUS,
Mahairaioy City, Pa.

Wilkes-Barre
Deposit & Savings

BANK,
Kapitolas

-

Perviršis

-

Depozitai

-

$ 150.000
- $450.000
$2.625.000

Moka 3-čią nuošimtį nuo sudėtą

Joje pinigų.
Banka atdara kasdien nuo 9 ry
to iki 3 popietu. subatomis nuo
9—12 vidurdienyje ir nuo 7 vai.
vakare iki 8.
Galima susikalbėti lenkiškai ir
lietuviškai.

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

102—104 S. MAIN ST.,

WILKES-BARRE, PA. f

L. RAUCHUT
Dirbtuve

REKOMENDUOJAME MU8Ų NAUJĄ AUKSINĮ 23
AKMENŲ GELŽKELIO LAIKR0D1LĮ.

IMSI

-NAUJA KNYGA-

Atsiras.

1A.

KW

Galima gauti

Vardas.

Adresas;.......................................... .

1

Brooklyn, N. Y.

WILKES-BARRE, PA.

Vysai Dykai Del Viru

NAMINĖ MOKYKLA.
GRAMATIKA angliškos kalbos mokintis be mokintojo (apdaryta). $1.00.1
VAIKŲ DRAUGAS arba kaip mokintis skaityt ir rašyt be mokintoji į5c J
NAUJAS BUDAS mokintis rašyti be mokintojo 10c.
■» 1
ARITMETIKA mokinimuisi rokundų su paveikslais (apdaryta) 35c.
P. MIKOLAINIS,
BOK 62 NEW YORK' CITY.

VARNAGIRIS,

312 So. 4th St.,

71 PUBLIC SQUARE,

50,000
KNYGŲ

e
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203 Lackawanna Avė,
Seranton, Fa.
Taip-gi turime savo krautuvėje dau
gybę visokių maldaknygių ir svietiškų
knygų visokiose kalbose.
TELEFONAI: Naujas 303 — Bell 662.

Kaina $1.00.

Ypatingos Gyduolės.

IGNOTAS J. DOHAN, Prezidentas.
ANDRIUS J. KEEGAN, Vice-prezidentas.
ALFRED J. MURPHY, Sekretorius ir Kasininkas.
ANTANAS HURST, Esq., Patarėjas.

ii

garsi kardinolo Wisemano apysaka.
Vertė VYTAUTAS.

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

PAMATINIS KAPITOLAS — trylika milijonu doleriu.
SUDĖTU PINIGU — vienuolika ir tris čvertis milijono
doleriu.
PERVIRŠIS — vienas ir viena čvertis milijono doleriu.
Depozitoriu suttiršum trylika tūkstančiu asmenų.
DEPOZITUS PRIIMAME PER LAIŠKUS.

Siunčia pinigus kas dien in visas da
lis svieto; taip-gi perka ir išmaino vi
sokius pinigus. Išdirba visokius doku
mentus Amerikos ir Lietuvos teismuose.
Ofisas atidarytas kas dien nuo 8-tos
ryto iki 9-tos vai. vak.
Nedėlioję: nuo lOtos iš ryto iki 5-tal
ralandai vakare.

FABIOLE,

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

- *1

Gerb. O. P. BECHTEL, Prez., A. W. SELTZER, Vice-Pr.,
C. H. MARSHALL, Kasierius.
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taniausia Lietuviška Banka Scrantone
ir Visoje Aplinkinėje.
Agentūra Laivakorčių ant Geriausių
Linijų.

Savininkas ir Fabrikantas Geriausių
“LENKIŠKŲ-LIETUVIŠKU VAISTŲ.”

PA.

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

PA.

UŽDĖTA 1864.

POTTSVILLE,

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

First National
BANK,

Chieago, III.

pabaigęs daktarišką mokslą universi
tete valstijos Indiana, taipgi pabaigęs
kvotimus augščiausioje ir jau paskutinioje daktariškoje mokykloje New
York Post-Graduate Medical School
and Hospital, kurioje specialiSkai išsi- į
lavina gydyme visokių sunkiausių ir !
pavojingiausių ligų ir daryme operaci
jų; pabaigęs gi tą mokslą įgauna var- '
dą augšto ir didžio daktaro.
Dr. Ignotas J. Stankų? per kiek lai
ko buvo miestavu daktaru .mieste Indianapolis, Ind., kur turėjft didelę prak
tiką gydyme įvairių ligų, atlikdamas
savo užduoti kuogeriausiai ir užganė
dinančiai žmonijai, dabar-gi, pasi
šventęs labui savo brolių tautiečių, ir
kad apsaugoti juos nuo išnaudojimo
per nesąžiniškus daktarus, įrengė savo
locną naminį ligonbutį'ir

TAI ŠTAI ŠITAME BANKE:
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Wilkes-Bare, Pa.

Turi Kapitolo su nuošim
čiais

•: :t U :! t-

GERIAUSAS PINIGAMS PASIDEJIMAS.

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

ALBERT G. GROBLEVVSKI,

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

Ofiso valandos: nuo 9 iki 12, nuo 2 ik i 4, ir nj
niais nuo 1 iki 5 popietų.

Jonas S. Lopatto

Kurių skaitytojų prenu
merata pasibaigusi, tiems
šis numeris bus paskutinis.
Siunčiant pinigus, čekius,
Geriausias Lietuvys
arba “Money Order”, siųs
kite
ant adreso:
FOTOGRAFISTAS,
“DRAUGAS”,
Naujas Telefonas 1070—R.
314 East Market St.,
20 E. Market st., Wilkes-Barre, Pa.
Wilkes-Barre, Pa.

BUK
VYRAS

DR. IGNAT1US STAN
1220 S. Broad St., •

Lietuviu Advokatas.

Juozas Szukis,

V
•K

VINCĄ TAMULEVICZE,

Merchants
Banking
Trust
Company,

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

t'ss®!g®s®®gasasB:aH®SBEig!sgi»K»sias:K!gi«igKaggs®ggKsggg:g:siHj^
LIETUVIŠKA AGENTŪRA_____ —

Laivakorčių ir Pinigu Siuntimo.

Office New Telephone 37.
Residence 1100.
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Uniformų

visokiu reikalingu

&>:

daiktu draugijoms ir
nrkiestroms,
uždėta

>.£'
’o'j

1887 m. Dirbame teip
gi vėliavas, Kukardas,

arnotus, kapas ir t. t.

Reikalaukite
ti kataliogu.

ilistruo-
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1520 N. 4 gatve

PHILADELPHJA, PA.

„Naminis Vaiku
Auklėjimas“
~ IRr
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“Katekizmas Apie
Alkoholiu.”
Kainuoja po 12c. su persiuntimu. Pelnas eis insteigimui našlaičiu prieglaudos. Galima gauti pas

Kun. A. Staniukyną,

4557

So. Wood St.,

'

CHICAGO,

