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Metai III.

tyti. Duoda “L. Uk.” — Tu ir gal ne vienas pradėsime čių mokinas. Toliau dvi alu Spirakiai (Panevėž. ap.).
riu, duok kitų — “Viltį”, “barankoms groti”.
dės monopolis, keletas smu- Pas mus “gražių” pasilinks
“Liet. Žiu.”. Girdi, nėra:
“Liet. Uk.” ilių, sankrovėlių ir t.t. Ten minimų yra daug: jie būna
I
’ ■
J toliau graži mūro bažnyčia, namie, karčemoje, ant ke
VelykiiU.
“Viltį” turi pirmininkas, o
Rudamina
(Kalvarijos
“Liet. Žiu.” iždininkas. Pa
o dar toliau į pakalnę — upė lio, o kartais ir miške. Štai
i
ap.).
Šiame
dzūkų
kampe

sirinkau tiktai knygų ir išė
Šventoji... Už Šventosios vienas “gražus” pavyzdis:
lyje
žmonės
gyvena
daugiau
Lekcija. I Pet., II, 11—
jau. Manau sau vienas, kur
Mačiai išsiplėtęs šilas-pušy- Važiuoja jaunikaitis prisi
šia
vienasėdžiais,
kas
yra
— Mieliausieji, meldžiu
tie žmonės? Ar-gi aludėje,
nas, kur vasaros metu ma pirkęs visokių daiktų savo
labai
pagirtina.
Bet
bloga
įsų., kaipo ateivių ir kelei
pilnos — pilnutėlės. Girdė
lonu pakvėpuoti grynu ska vestuvėms. Štai atranda pa
Vilniaus vyskupijos kuni ti, kad knygynų žadama už tai, kad rudaminiečiai mėgs niu oru... Puiki tai vieta, kelėje miške jaunystės drau
vių, idant susiturėtumite
ta gerti, o apšvietimu nela o taip ji užmirštama. Žmo gus, šįlančius prie ugnies ir
gų permainos. Kun. Ad. Ku- daryti.
uo kūniškųjų pageidimų,
bai tesirūpina.’ Štai pavyz nės pusėtinai šviesus, bet.... ragaujančius iš buteliuko
leša,
Vilniaus
labdarių
Lurie kariauja prieš dūšią;
draugijos kapelionas, pas Antazava (Zarasų pav.). džiui miestelyje išlaiko tris nedarbštųs, nes čia dar nei po burnelę. Jaunikis bega
rėdami jūsų gerų apšiėjikirta Vilniaus šv. Dvasios Vasario 26 d. buvo Autaza- aludes ir dar tris kaimuose, vieno nebuvo lietuvių vaka lo nudžiugęs savo draugų
tarp stabmeldžių, idant
parapijos klebonu, vieton at vos skolinamai taupamosios o pastatyti naujų senajai ro. O gal tai dėliai stokos gudrybe, išsiima buteliukų
tuose daiktuose, kuriuose
sistačiusioję dėlei senumo kasos susirinkimas. Iš me mokyklai butų ir dar turėti inteligentų! Labai čia pagei ir sėdasi su jais drauge.
Įjus apkalba, kaipo piktadakun. kan. Ant. Daniševs- tinio pelno likučių sueiga antrų mokyklų nenori, nors daujamas lietuvių vakarė Žmogui nedaug reikia — po
Įrius, prisižiūrėdami jūsų gė
kio; labdarių draugijos ka- nutarė siųsti 10 rub. Turkes valdžia siūlo nemažų pašal lis! Iš visur lengva priva vienų, po kitų gurkšnelį ir
liems darbams, garbintų
pelioniu paskirta Aušros tanan nukentėjusiems nuo pų.
)ievų, aplankymo dienoje,
žiuoti ir t.t.
apėmė saldus sapnas. Neži
Vartų kamendorius kun. J. žemės drebėjimo, 100 rub
lūkite tat pasidavę viso
nau, kiek laiko “gegužvnė”
Stumbriškis (Panevėžio
Taujėnai
(Ukmerg.
ap.).
Sienkievič.
paskyrė
Antazavos
bažny

kiam žmogiškam sutvėrimui
apsk.). Valsčiaus raštinėje Miestelis nedidelis. Bažny tęsėsi, tik teko girdėti, kad
čiai
pataisyti,
100
rub.
—
lėl Dievo: Ar tai karaliui,
Kunigo iškėlimas.
Vi Dusetų ir Maskvičių pade buvo sueiga. Svarstyta apie čia labai maža, reikėtų para- vargšų jaunikį ant rytojaus
kaipo prakilniausiam, ar tai
daus reikalų ministeris įsa gėliams, 25 rub. — Rakėnų pagilinimų Piveso upelio ir pijonims rūpintis didesnės vos atšildė, o per savo vestu
kunigaikščiams, kaipo jojo
ves reikėjo šlubuoti, nes la
kė Kauno vyskupui iškelti padegėliams. Be to visiems apsausinimų aplinkinių ba bažnyčios.
pasiųstiemsiems
keršyti
bai nuskrudinęs nirštus.
Kužių klebonų kun. Sadaus- banko nariams padegėliams lų. Tam tikslui reikalinga
—
Rengiama
inkurti
piktadariams, o garbinti ge
,
“Šaltinis”.
kį kiton kurion parapijon, dovanota ‘metinės palūka apie 26,000 rublių. Valdžia “Blaivybės” draugijų.
ruosius. Nes taip yra. Dievo
duotų 20,000 rub., tik nori,
grynai katalikiškon, dėlei nos.
Skapiškis (Ežerėnų pav.).
valia, idant gerai darydami,
kad atlikusius 6,000 rub. su Lukonįs (Ukmergės ap.). Musų apylinkėje ūkininkai
jo neprielankumo prie sta
Jau praėjusiais metais bu dėtų tie sodžiai, kurių bus Šiame sodžiuje ūkininkai la
nutildytumite paikų žmonių
čiatikių tikėjimo.
neišmanymų. Kaipo liuosi,
vo nutarta metiniame Susi nusausintos balos. Nusau bai tamsus, laikraščių ir labai dejuoja su pašaru.
♦ ,
Daugelis jau perka,’ bran
O ne kaipo turėdami liuosuIš Žemaičių kapitulos. rinkime įtaisyti žemdirbys sinimas labai butų geras knygelių peskaito, taipogi giai reikia mokėti. BirkaVui
piktybės uždangų,
tės įrankių ir dirbtinių trą dalykas, bet valstiečiams, savo vaikų nemokina. Už
Dievo tarnai. Vir_ .kv. Juozapas yrfT pedaimi- Šiomis dienomis patvirtinta šų krautuvę; bet iki š
tatai jų sūnus, išskiriant šieno; mokama 5 rubliai, ir
kaip
matyti,
jis
nelabai
te

paguodokite, brolybę nimo šaltiniu visai krikščio jau ir svietiškosios vyresny tokios krautuvės nėra.
pypkių rūkymų, langų •dau tai nelabai kur gal gauti.
rūpiu
z
mylėkite. Dievo bijokitės, nijai, gindamas jų nuo dau bės kun. kan. Jonas Macu
žymų, šunų naktimis lody Už javus taip mokama: ru
levičius
—
Žemaičių
semina
Simnas (Kalvar. pav.). Gelgaudiškis (Naumiesčio mų, nieko geresnio nežino. gių pūdas 65 kap., avižų 60
karalių garbinkite. Tarnai gybės nelaimių ir aprūpin
bukite paklusnus ponams damas jų gausiomis nuo Die rijos rektorius—Žemaičių Čia buvo žadama įkurti “Ža ap.). 31 kovo čia buvo gais Laikas butų jau susiprasti. —65 kap., miežių 65 kap.,
kapitulos pralotu; kun. Juo grės” skyrius. Žadėjo tai pa,
kviečių 95—100 k., bulbių
visokioje baimėje, ne tiktai vo malonėmis.
ras:
sudegė
dvarininko
Ko

Saločiai (Panevėžio ap.). 23—25 k.
geriems ir tykiems, bet ir Šv. Juozapas būdamas zas Skvireckas, Žemaičių se daryti “Žiburio” skyrius maro mūrinis tvartas. Ta
minarijos profesorius,—Že
Musų miestelis stovi ant
nelabiems. Nes tai vra ma Visuotinosios
Bažnyčios maičių kapitulos kanaunin Dzūkijoje, bet nepavyko. me tvarte buvo atskirtas
Pušalotas (Pan. pav.).
Matai, mažai buvo surinkta kambarėlis, kuriame ker Mūšos upės krašto. Čia yra
lonė, jei kas dėl sąžinės Globėju yra taip-pat globė
'Nuo senų laikų pas mus yra
Dievvje iškenčia vargus, ju ir kiekvieno iš musų sky ku. Kun. kan. Borovskio pa pajų. Kriokalaukio skyrius džius sutindavo kiaulėms “Blaivybės” draugijos sky įvykęs labai papeiktinas pa
skyrimas į pralotus ir kilu.
rius. Laikraščių į Saločius
kentėdamas neteisiai.
rium. Viešpats Jėzus, savo Žongolavičiaus į kanaunin dėl tos priežasties pasiim« jovalų. Užkūręs ugnį, jis iš
protys* tarp mergaičių.
dinėjo atgal sudėtus rank ėjo, o kad kaminas buvo ble ateina apie 55 egz.
z
kūdikystėje, gresiant ko kus — nepatvirtinta.
Nekurios mergaitės, gan
pinigius, bet prižadėjo pirk kinis, tai ugnis per šonų ka
Evangelija. Jon. XVI, 16 kiam norint pavojui, glauzStetiškiai (Panevėž. ap.). turtingų gaspadorių dukteNuoširdžiai sveikindami ti pajus.
w ,
—22. — Anuomet tarė Jė davosi prie Juozapo ir Ma
mino įsigriebė prie šiaudų Nedidelis arti miesto so rįs, šventavakariais .arba,
abu naujuoju Žemaičių ka
zus savo mokiniams: Neuž rijos. Dievas į šv. Juozapų,
ir akimirksnyj pradėjo deg džius, bet pasižymėjęs tuo, turgavakariais labai tankiaipitulos nariu, plačiau apie Plungė (Telšių pav.).
ilgo, o jau neregėsite manęs, pasiųzdavo savo Aniuolų,
ti visas tvartas. Tuoj atve kad jame apšvietimas žy prilanko aludes, ypač Mišejudviejų nuopelnus, kaipo Čia atsidengia Vartotojų
įr vėl neužilgo, o pamatysi kad jį persergėtų ir pamo
žė gesinamąsias mašinas, miai pakilęs. Ateina čia net leibos.
Tenai jos maukia
lietuvius veikėjus ir katali Draugija. Geros kloties !z
te mane; jog einu pas Tėvų. kytų, kaip išvengti pavojų.
bet jos pasirodė netikusios keletas laikraščių. Veik vįsi gerokai alutį, pridėdamos ir
kų kunigus, nekalbėsime,
Kalbėjo tadų nekurie iš jo Bažnyčia — tai tolimesnėji
Telšiai. Kovo 1 d. pasimi ir jomis labiausia pasinau vaikinai ir merginos rimti ne maž degtinės. Pasekmės
mokinių vienas kitam: Kas Kristaus gyvenimo ant že nes Lietuvos visuomenei ir rė musų Vartotojų Draugi dota tik po ugniai laistyti blaivininkai ir dori žmonės baisios’: papiktinimas krikš
taip gerai jie yra žinomi.
•
tai yra, kų mums kalba: Ne mės tąsa, kaip Jis Pats pa
nedėgulius.
ja. Gyvavo keletą metų, bet rūkstančius
čionių ir žydų — tankiai jos
Ypač
apie
kun.
pral.
MacuČedasai
(Ežerėnų
ap.).
pžilgo, o nergėsite manęs, ir sakė: “šitai Aš esmi su ju
Tvarte
sudegė
4
kiaulės,
ver
apsirijusios ir savo malda
levičių-Maironį kas iš lietu paskui pradėjo visi sąnariai
tos daugiau 200 rub.; kitos Kun. klebono Kuzmicko pa knyges palieka aludėse,
ji neužilgo, o pamatysite mis iki svieto pabaigai ”.Die
bėgti
...
paliko
tiktai
pir

me, ir jog einu pas Tėvų? va s Bažnyčiai pavojuje e- vių nėra girdėjęs, kas iš mu mininkas ir keletas narių. išleistos, taipgi išleista ir raginti, 1910 m. pradėjome miestelyje, ar^pakelvje gali
ulbėjo tadų: Kas tai yra, sant, taippat šv. Tėvui įkvė sų jo kupinomis poęzijos ir Prekės būdavo visados ge 100 suviršum avių. Du žings statyti mūro bažnyčių, kuri ma rasti skareles jų arba ry
kalba: Neužilgo? Nežino- pė : / “ eikie prie Jūozapo, tėvynės meilės eilėmis nesi ros, apsiėjimas taipogi pa niu nuo tvarto stovi mokyk apkainuota 75 tūkst. rub. šelius, o namon parneša aša
>, kų kalba. O pažino Je- kreipkies prie jo, kaipo Baž gėrėjo?! Kun. kan. Skvirec togus — nesulyginti su ki la. Mokytojai išsikraustė su Kadangi dvarininkai prie rėles savo gimdytojams: tan
jog jo klausti norėjo, nyčios globėjo, jieškok per kas taip-pat plačiai žinomas tomis krautuvėmis. Pasili visais savo rakandais, bet statymo neprisidėjo, tai pa kiaušiai tokios mergaitės
l.rė jiems: Apie tai klau jojo užtarymų pas Mane pa savo raštais: “Pijus \ Po ko da keletas “lietuviškų” mokykla išliko dėlto, kad sirodė, jog parapijai savo pi palieka nuvainikuotos.
sėjai tarp savęs, jog pasa gelbos ir kaipo jisai Kūdi piežius”, “Švt Povilas A krautuvių su lenkiškais pa mūrinė ir dengta čerpėmis nigais sunku pastatyti tokia Labai gailu, kad tėvai
kiau neužilgo, o neregėsite kio Jėzaus gyvastį nuo pa paštalaš”, “Evangelija ir rašais, arba pusiau lietuviš Didžiausia laimė, kad ir bažnyčia. Todėl 1909 m. kle taip nežiūri savo dukterų.
įanęs, ir vėl neužilgo, o p;u vojaus išgelbėjo, taip savo Apaštalų darbui”. Bet svar kais.
tvartas buvo dengtas čerpė bonas išsirūpino leidimų
biausias
jo
darbas,
kuris
ntysite mane. Ištiesų, iš globa pridengs ir Bažny
mis, nes kitaip su dūmais rinkti aukas po visų Kauno Radviliškis (Šia ui. pv.)Už
bus
jam
amžinuoju
pamin

Dusėtai
(Zar.
pav.).
‘
Blai
sakau jums, jog jus čių”.
butų nuėjusios visos bažny gubernijų ir išsiuntinėjo pa pernai rudenį išėjęs į vienaklu,
yra
naujas
Šventojo
Įrksite ir raudosite, o svieKiekviename tad savo gy Rašto vertimas,, kurį jau vvbę’ uždengė. Skyrius ga tinės trobos ir gyvenimai rinktus vyrus, kurių skai sėdijas Korų sodžius šį pa
na gerai gyvavo. Net nutar visų oficijalistų ir kumečių, čiuje buvau ir aš.
vasarį sulaukė pašalpos
linksmįsis, o jus nuliūdę venimo pavojuje su pasiti
pradėjo
leisti
kauniškė
“
Šv.
ta
buvo
statyti
arbatnamis,
ute, bet jūsų nuliudirųas kėjimu prie šv. Juozapo
kurie gyvena pakalnėje
Atvykus mums Ukmergės trioboms persikelti, bet ne
Kazimiero
draugija
”
.
kur
būt
galima
buvę
ir
va

yirs džiaugsmu. Moteriš- kreipkimėsi. Te, jojo dory
apskritin, Olių sodžiuje 4 visi. Gavo tiktai tie, kurie
karai
taisyti.
Tam
tyčia
bu

Vidiškiai
(Ukmerg.
ap.).
Tat,
Sveiki,
darbuokitės
kad gimdo, turi nuliūdi bės: nusižeminimas, paklus
vasario urėdninkas Sacko- turi žemės lig 9 dešimtinių,
vo
nupirktas
ir
suvežtas
vie
Retai
kur
galima
matyti
to

garbingoje
Žemaičių
kapi

mų, nes atėjo jos valanda; numas, kantrumas, širdies
vas su sargybiniais mus devyni gyventojai, o iš viso
it kad pagimdys vaikelį, tyrumas, bunie musų gyve tuloje Šventosios musų Baž tou namas, bet kilus vai kioj gražioj vietoj miestelį, areštavo ir nuvarė Anvkš- gvventojų apie 40.
“Vienybė”.
|u neatmena savo sopulio nime sekimo pavyzdžiu, var nyčios ir mylimosios tėviš dams tarp blaivininkų val kaip čia. Per vidurį — plen čiuosna pas antstolį.
Bet
dybas
ir
klebono
dėl
vietos
tas.
Iš
šalių
puikus
lietuvių
kės
naudai!
džiaugsmo, jog užgirdė guose suraminimu ir para
ąntstolis, perskaitęs musų
namams
viskas suiro$ ir namai. O čia į priekį — popieras, mus tuojau palei Kaunas. Mokslo vyresny
ingus ant svieto. Ir jus ginimu; jo globa te saugoja
bė nepatvirtino
Kauno
taip liko iki galo. Kad būt nauja liaudies mokykla, tik do.
kl dabar, tiesa, turite nu- mus gyvenimo karėse, o
buvęs ir toliau Dusėtuosc pereitų rudenį pastatyta — Ko urėdninkas norėjo — “Saulės” kursų lotinų kal
|dimų, bet vėl regėsiu jus ypač musų mirimo valando
bos mokytojais, kaipo netu
kun. Razmus (jį perkėlė į užbaigta, kuri dabar pilna nežinome.
Įliiiksmįsis jūsų širdis, o je.
,
S.
rinčius tam tikro “cenzo”,
Triškius, Šaul. pav.) ir ne pilnutė lietuvių bernelių,
pų linksmybės niekas lie
būtų bulus uždengta drau mergelių... Mokinas, lavi Naujieji Šventėnai (Vil kun. kan. Prapuolenio ir
*
tus rruo jūsų.
Papilė (Šiaulių pav.). Ko gija, bet vėl viskas pasitai nas. Ūkininkai džiaugiasi ir niaus fcub.). Pas mus privi kun. kan. Skvireckio. Taip
Bažnytines Žinios.
vo 4 d. nuvažiavau Papilėn, sę, nes jo triusu buvo ir pir su dideliu noru leidžia savo so daug vagių. Štai 8 kovo vienas,'taip kitas yra baigę
užėjau “Saulės” sk. skai ma įsteigtas “Blaivybės” vaikus mokyklon, sako, mo naktį (s. st.) vagįs apkraus- Dvasiškų Akademijų. Ir dar
JUOZAPO GLOBA.
tyklom Matau bežiūrįs pro skyrius. Jis gerai mokėjo kytojas puikiai mokina ir tė geležinkelio sargų Suba* permazas cenzas. Keista!
Vilniaus
seminarijoje langų knygų išdavėjas vie- pritrauki žmones, ypač jau gerai auklėja. Yra čia audi tavičių. Išnešė visus drabu Nepatvirtinta taip-pat tų
:ų bažnyčia a p Kvotimai į dvas., Vilniaus nui vienas. Paprašiau duoti nuomonę, Netekę jo ne vie mo mokykla, kaip retai kur žius, beliko vargšui tik pačių “Saulės” kursų kape’a dvi šv. Juozapo Seminarijų bus šiais me- kokį norfe laikraštį paskai- nas nustojom gero patarėjo Čia taipgi keletas lietuvai- marškiniai ant pečių.
Jįionu kun. Marma.
r
I#

’rečioji Nedelia po

šventi: vienų 19 d. kovo
mėn., kurių paprastai vadi
name šv. Juozapo švente, ir
antrų, apvaikščiųjaųių tre
čiąjį po Velykų Sekmadienį,
kurių vadiname Šv. Juoza
po Globos švente. Pirmojo
je šventėje gerbiame šv.
Juozapų, kaipo Marijos ne
kaltybės globėjų ir V. Jė
zaus tariamąjį tėvų, aųtroje
gi, kaipo Visuotinosios Baž
nyčios Globėjų.
Popiežius
Benediktas
XIV įsteigė šv. Juozapo
Globos šventę, o Tėvas šv.
Pijus IX, 8 d. Gruodžio 1870
m., apskelbė šv. Juozapų
kaipo Visuotinosios Bažny
čios Globėjų.
Šv. Juozapas, ant žemės
gyvendamas buvo globėju,
maitintojumi ir sargu V. Jė
zaus, tad jis ir danguj būda
mas nesiliauja būti globėju
ir sargu dvasiškojo Jėzaus
kūno ant žemės, Jojo Baž
nyčios. Ir kaipo ans> Egipto
Juozapas buvo palaiminimu
Putipharo namams ir išgel
bėjo milijonus egiptiečių
nuo bado ir mirties, taip šis

tais: balandžio 18 ir 19 d, ir
birželio 11 ir 13 dienų. Pra
šymus priima seminarijos
rektorius. Paduodu prašy
mus turi paduoti drauge
krikšto metrikų ir paliudiji
mų apie išėjimų bent 4 klesų
mokslo.
«

Iš Lietuvos.
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arodos užsidarymo, prisidėdavusios net ir mote- ja gimnazijos. Esamosios Korespondencijos. leivio”, kurį jie laiko už di ir Antanas M., užpuol
Minskas. Rūpesčiais žino
džiausių apšvietos įstaigų. bai primušė vienų lietui
mo paišytojo prof. Ruščico žadama Vilniuje surengti rįs — minėtojo K. pati jau miesto mokyklose, gyvento
Tai mat kokių čia yra žmo pabėgo iš Atholio, kad)
iš Vilniaus — Minske su atskirų visų a. a. Mykalo- užtai sėdi kalėjime; apkal jams reikalaujant, įveda
nių su kokiomis nuomonė nesuimtų. Vis tai girtyj
Čiurlionio tinimų ir kaltinamųjų jau ir mas naujųjų kalbų moky
rengta dailės paroda, be( len jaus-Kastanto
mis. Net pats ‘Keleivis’ 15- biaurųs vaisiai.
BALT1MORE, M. D.
skaičiaus nebežinoma; rasit mas. Visa tai aiškiai rodo,
kų dailininkų dalyvauja jo paveikslų parodų.
tam num. savo apžvalgoj iš Lietuviai, laikas susip?
dabar bent kiek sumažės ar kad švietimosi troškimas
je lietuviai, žydai ir rusai.
Vabalninkas.
Kaip yra klių vogimas musų apylin vis giliau įsišaknėja musų 23 d. balandžio švento jų juokiasi, bet jie to nesu t i.
Adoi
Iš lietuvių veikalų išstatyti
Jurgio dr. apvaikščiojo savo pranta; sako: “jeigu laik
žinoma, vabalninkėnai labai kėje.
Lietuvoje.
parodoje keli paveikslai p.
patrono šventę eidami išpa raštis neužganėdina (skai
mėgia naminį alų. Viduti
— Inspektorius II rajono
A. Žmuidzinavičiaus ir 4 pa
niškai apskaitant išeina Karšinauka, Panev. apsk. Kauno gub. išsiuntinėjo žinties visi sąnariai, tik gai tytojų) reikalavimų, tai jis
veikslai Čiurlianio.
NEW PHILA., PA.
kiekvienam į metus po 10 Dvi merginos ir viena gyva liaudies mokytojams aplink la ir negražu, kad ne sykiu jų netenka”. “Keleivis” ge
cor- rai žino, kad savo skaityto
18 balandžio 1911
Veisijai (Seinų pav.). Ke kibirų. Ne kų daugiau ir Vo našlė įvedė čia netikusių ma rasti, kunuo praneša, . kad, ėjo prie TAkomunijos, in
. ,
v
.
v
t
»
.v
•
pore.
Dauguma
narių,
ka

‘
Griausmo
Teatrališkoj
dų
—
sveikinti
vaikinus,
kietijoje
geriama.
To
pasek

letas metų atgal vietinėje
jus geriausia užganėdina ra
sių vasaių bus Panevėžyje |
°
kai kurio vardadienis. Kad pedagogiški kursai, Joga- trie neturi uniformos, tai šydamas apie kunigus, baž Draugija” iš Minersvillėsl
bažnyčioje buvo pakilę di mės labai liūdnos.
deli vaidai tarp lietuvių— Kas už vis blogiau, kad sveikintų žmoniškai — tai niškėly ūkio, o Vilniuj dai visi be jokių kukardų išryto nyčias, tautininkus ir tėvų Pa., kurių pavadinau “Drai
"‘“‘J priėjo prie komunijos, o ka- Kapucinų.
go” No. 19 “nei šis, nei tas’]
liaudies ir aplenkėjusių — ir jaunajai kartai indiegia- tuščia jo; bet dabar štai navimo ir muzikos (regentisp
. . .
.•
d
.v
,
.
.
reiviai
apie
21
narvs
per
vaidino musų miestelyj <
bajorgalių. Susipyko dėl pa ma tie patįs inpročiai. Dar kaip tai daroma: išpuošia vi ki) kursai. Kas non dalvDagi-ks.
, r v. . : ,. T
*
‘
sumų,
kas
gražiai
atrodė.
Ir
šokiais
“
gražumynais
”
eg

teatrų.
Vaidinama buv(
maldų. Dabar pamaldos esti ant rankų nešiojamas kūdi
,
_
v
.
i
neturintiejie
uniformos
gaVargšo Pirmi Žingsniai”
kas savaitėI lietuviškai ir len kis, jau godžiai gerai alų. lelę, o vidunaktį neša jų pas suose, tas tegul praneša apie L..
, , ,.
. .v ,
iX..
t* , • Įėjo palaukti sumos ir įskil
, . .
Bet tokio netikusio vaidini!
ieškai. “Lenkų”, žinomas Labai sunkus darbas mokvPaskui . .
vv. ,.
v tų, kurį norima sveikinti, ir tai inspektoriui.
READING,
PA.
1
mingiau
apvaikščioti
savo
mo, ir tokių “monologų’
daiktas, čia visai mažai, tojui, norinčiam paraginti tokiuo “iškilmingu” būdu “Mokyklų taryba” direkci
Patrono
šventę.
Dabar
atro

Jau nuo kada skaitau “dainų” ir “juokų”, taį]
svarbiausia gi miestelėnai- vaikus į blaivybę. Stebėti kelia iš miego... Už tokį joje spręs, kam išduoti pa
dė,
kad
tik
tie
21
kareivis
—
“
[pasidarbavimų
”
,
žinoma,
“Draugų”, o nei sykio ne Newphiliečiai kol gyvi nu
elgėtos. — Miestelyj yra nas dalykas. Musų tėveliai
šalpas ir kų siųsti į tuos kur
tai visa draugija. O čia ji tu mačiau žinių iš musų kraš kad neregėjo ir gaila, kad tį
teismas, pačta, mokykla šiaip jau labai laisvai kūdi vaikinas su “dėkų” neap sus.
ri 100 narių.
to. Taigi, nors menkai mo kiems ponams teatriniu,
(mokytojas
aplenkėjęs), kius augina. Kų tie nori, tai sieina: reikia ir baltakės ir
Tuo-pat aplinkraščiu pra
vaistinė, keletas krautuvių ir daro. Tik jeigu vaikas mo ko kito... Tos komedijos nešama mokytoj ams, kad Per pamokslų kunigas ap ku rašyti, stengsiuos šiaip- kams neatidarė vartų ir nei
(tiktai viena “palioko” ran kytojaus intekme atsisako daromos ir gavėnioje. Štai į Kl. Sk. elementorius “Kas sakė visus švento Jurgio be-taip musų miestų ir lietu išprašė iš savo miestelio!
koše, su lietuvišku parašu, alų gerti, gauna aštriai bar vienasėdį L, už pusantro skaito, rašo — duonos ne- kentėjimus, koŲus tik pa vių gyvenimų jame nupiešti kaipo nekviestus svečius!
kitas gi valdo žydeliai); gir ti, “Kų čia, jūs niekus pra varsto nuo Karšinaukos ėjo prašo" leistas mokyklose konis išmislijo dėl jo, ir Reading’as nelabai dide- Vienu žodžiu “Griausme)
| kaiP jis’ kaiP° tlkras Kns* is miestas, bet gražus ir draugija” išpildė “pirmus
tuokliavimo įstaigų taipogi simanote” sako. Žinoma, ne tos merginos su tokia, pat vartoti.
taus kareivis, viskų iškentė- oras sveikas, visada jį at žingsnius” (žinoma, pas
netrūksta. Šalip miestelio gi visi taip gudriai elgiasi. “iškilme” naktį prieš šv
Audimo
mokyklos.
Kau-Į
jo ir priešų pergalėjo. Sykiu šviežina daugybė medžii) mus) savo veikimo taipJ
stovi apgriuvę senobiniai Bet galiu tikrai sakyti, kad Kazimiero ir Juozapo die
nas. .. Nepabojo net į pur no gubernatorius leido kau- klebonas pagyrė švento Izi- prisodintų gatvėse ir skvė kaip jautis užkinkytas ka-l
rūmai.
dauguma.
niškės ūkio draugijos Uk doriaus Artojo draugijų, ruošė. Vasarų po tų medžių rietoje. Aš iš savo pusės pa-l
vynų ir šlapumų.
Panevėžys.
Nors
ir
pava

Moliniai'(Pan. pav.). Čia
mergės ir Šiaulių skyriam kad ant savo mitingo nuta šakomis, žmonės randa pa tarčiau tai draugijai tver-1
buvo toks atsitikimas. Pas saris, bet šaltis nesiliauja, Lenkų teatras. Sekmadie įsisteigti audimo dirbtuves rė nedalyvauti S. L. A. Sei vėsį ir gali pasislėpti nuo | ties už labiau atsakantesnio į
vienų ūkininkų buvo susi šiaurės vėjas kad švilpia, tai nį lenkų teatras Vilniuje bu —mokyklas. Pastoti į tas mo parodoje ir draudė kitas karštų saulės spindulių.
darbo, tai yra: pikio, špato
rinkęs jaunimas.
Pas tų švilpia. Daugumos ūkininkų vęs bent sykį kimšte pri mokyklas gali visi, be skir katalikiškas draugijas, kad Su darbais pas mus ne ir kitokių įrankių, o ne vai
ūkininkų buvo caro paveiks daržinės jau visai tuščios. kimštas. Tai retai Vilniuje tumo mokslo, tikėjimo ir neitų į tų parodų sykiu su pergeriausia,
Anas.
kiekvienas dinti teatrus.
atsitinka.
Kas
gi
tokio
bu
Žmonės
dejuoja
ir
rūpinasi,
las.
Gal kas ir pasijuokė,
tautos, nors pirmenybė duo tais, kurie visados persekio bet, jeigu nelaidokauja, ga
vo?
Ar
kokį
įžymų
veikalų
kaip
čia
reiks
išmaitinti
gy

gana to, kad kas tai put ry
dama apylinkės valstie ja bažnyčių, ir katalikiškų li padaryti gerų gyvenimų.
tojaus pranešė policijai. Gir vuliai, kad pašaras labai statė, ar kokie garsus artis čiams. Mokytojus tvirtina tikėjimų išjuokia, nes ne Bėda tik, kad rimtų žmonių
PROVIDENCE, R. I.
di, J. B. rodęs carui spigų brangus. Už šieno birkavą tai vaidino, ar gal kokiuo di gubernatorius. Mokymas — tinka katalikams pagražinti musų tautiečių tarpe taip
Atvyko policija, sustatė pro mokama nuo 5—7 rub., o deliu tikslu vakaras buvo nišų kalba.
jų parodas, savo daly va mažai, kaip ir nieko, o prie Iš daugelio kolionijų pra
statomas?
Visai
ne.
Vaidi

ant
rinkos,,
perkant
kitkeį laikraščius žinias
tokolų; buvo ir pristavas.
vimu, rodos, paaštrinti jų daugumos gėda ir prisipa . nešama
........
Plūkiai,
Pan.
ap.
Plūkiu
no
kaži-kokių
paprastų
pran
lėms
dar
brangiau
išeina.
Spiriami buvo visi pripa
begėdiškas pašaipas. Jei- žinti. Nei jiems rupi bažny- aPie ‘lkcJlm0 >r doros puožinti, kad taip buvo daroma. Už birkavų šiaudų mokama cūzų komedijėlę (vertimas), sodžius, nors arti miesto, bet gu-gi kurios draugijos daly čia, nei parapijos reikalai,
arP Amerikos lietužmonės
lietuviai,
taip
vyrai,
vaidino
tie
patįs
artistai,
žo

po du rub. ir daugiau. Šie
Kaipo priežastis tokio
Padavė teisman.
vaus, tai•užsitrauks ant sa nei prie draugijų prigulė- Į
vaikinai,
taip
mergaitės,
mv
džiu
sakant,
visa
buvo
kaip
nas brangus dėlto, kad visi
vęs pažeminimų katalikiš ti... Saliuninkas—jų vieš | dalykų stovio tankiai nuro-..
A. a. Mykalojaus Čiurlio mažai jo teprišienavo per paprastai. Viena tik buvo Ii savo kalbų ir anaiptol ne
kos visuomenės. Žinoma, už pats, smuklė—jų maldna doma trukumas bažnyčių,
nio laidotuvės. Kovo 30 d. nai; pievos visai buvo nežė- nepaprastai: išanksto buvo niekina jos, kaip, pav., kai
tai nekurie pradėjo, atstatę mis, o rudis šu šyvuke — jų nes nevisur lietuviai įsten
brangus Lietuvai karstas lę; o kaip šienas brangus, pranešta, kad artistės vai- kurie molaniečiai daro, nors
gia sau jus pasistatydinti.
keteres, purkšti ant kunigo
su a. a. Mvkalojaus-Kastan- tai ir šiaudų kaina pakilo, dįsiančioš
apsitaisiusios jie kur-kas toliau nuo mies kad jau, esu, viskas sureng dvasiškas ir kūniškas penas. Bęt jeigu kas norėtų pama
Sakau ir kūniškas, nes ne
to Čiurlionio kūnu atvežta nors jie pernai ir pusėtinai naujos mados jupomis kel to gyvena. Plūkiuose gi ne
ta, kaštai panešti, tai tadų vienas viskų praleidęs kar tyt dideliausių tikėjimo ir
Vilniun, gi kovo 31 d. 10 užderėjo. Šiemet rugiai iš naitėmis iš Ąlšvango san žinau, ar yra nors vienas
doros puolimų tarp lietuvių,
viskų ardo, negalėjo, girdi
vai. rytų nulydėta iš gele po sniego nurodo neblogai, krovos. Tat ir prisigrūdo toks lietuvis, kurs mokėtų seniau drausti. Man bet rodo čemoje, neturi nei valgio už
k, nusipirkti. O apie knygų tas te«u* Prisižiu£tV P88
žinkelio tiesiai į Rasos ka anot senų ūkininkų, bet ar bent sykį pilnas teatras. ir kalbėtų lenkiškai ar kaip si, kad kun. J. Lietuvnikas
ar laikraščių skaitymų to 'mus Providence. Čion pas
pines. Lydėjo kun. dek. Ja- nepakenks jiems pavasario “Kur. Wil.” gan plačiai ap kitaip. Kad ir moka kuris
tebėtų didelį lietuvių būrį
niekad nepatarė su bedie
rulaitis, b. V. Dūmos atsto šalčiai?
rašydamas kiekvienos artis svetimų kalbų, bet bereika- viais bendrauti, bet liepė jų kiems nei neužsimink. Gir (daugiau kaip 2 tukst.), ku
vas. Paskui karstų ėjo ne
tės kelnaites ir jomią pasi lo jos nevartoja, dagi nė šalinties, niekad jų neklau di, ar skaitymu gyvi busi rie gyvena be krikštų, be
me.
mažas lietuvių būrys, kuris Kupiškis, Ukm. ap. Mu gerėdamas teisingai sako: nesididžiuoja” tuo, kad mo
syt;
dar
tų
patį
atkartoja.
Su tokiais tautiečiais ir šliubų, be išpažinties, kurie
kapinėse dar padidėjo, nes sų apylinkės daugeliui sun “taigi nė prancūzų auto ka. Tai tik nedailu, kad mū
niekad negirdi Dievo žodžio
ku šiemet su šienu ir šiau riai, ne musų scenos artis sų vyrai, bešnekėdami lietu Kad musų katalikai, neskai apšviestesniejie, žinoma, ne suprantamoje kalboje. Te
daugelis pavėlavo.
tydami katalikiškų laikraš {ų gali padaryti. Stengiasi
Kun. Jarulaičiui Rasos dais. Mokama šieno 1 birka- tai, bet p. Alšvangas buvo viškai, perdaug “moksliš
kalčių, duodasi bedieviams už
juos, p čiaus
,. ,. jeigu
v , . kas
, norėtų
.
...
koplyčioje, atlaikius gedu- vui 5 r. 50 k. (būna ir pi vakaro didvyriu... Juokiu kų” žodžių vartoja, kaip an nosies vedžiot, tai niekas ne ,įe suorganizuoti
.. sutraukti,
.,
i x. Vbet,
x ro- tinti uz tai lietuvių apsileidraugijas
r
lių pamaldas ir šv. niišias, giau). Pamatęs, jog žmonės ga ir liūdna drauge, kad sce tai: “imenno”, “obezatel- kaltas, tik patįs.
dosi, daug dar ims laiko, Į dimų, kad jie nesirūpina ar
kūnas užkasta žemelėn, gra reikalauja ėdesio galvijams, na taip nusižemina, kad su na”, “kak sleduet”, “napriba nenori bažnyčių, tas lažiajam kalnelyje, tarpe pu vienas Kupiškio miestelio rinka būti reklama gu mer”, “naprasno” ir tiems Kadų tik būna kokie Kū tol Readingo lietuviai su-|I bai klystų. Męs Providen
šelių. Kūnų nešė, atsimainy sankrovininkas K. parsi driam sankrovininkui. ” • panašius... Ištikrųjų ima rėjų vaikų su katalikais ap iras organizavimosi naudą. ce’o lietuviai, jau nuo kelių
tarimai, vis drebia katali <ol kas draugijos nespės už
. , ,
dami vilniečiai lietuviai in- traukė šieno iš Rusijos, tai
juokai, girdžiant plūkiečių
r .
.
m., metų
pasistatę sau
kams
į
akis,
kad
tamsus
ku

simegztų
ir
tuoj
pairs.
Tik
J* , turime
, v
,
Kapčiamiestis
(Seinų talbų su šitokiais barbariz
pas jį, sako gaunama birk.
teligentai.
gražių
1
bažnytėlę,
bet
iš
tos
nigų pasekėjai. Katalikai viena sv. Antano iš Paduos
Pas kapų griaudingai pra šieno po 4 r. 50 k. Sako, šie oav.). Aplinkiniai gyvento mais, dažnai dagi ne vietoje
v , . . draugija
j
.. ,laikosi:
. .bažnvtėlės
būna įžeisti, bet apsimeta paselpine
r . .neturime •jokios
’
jai skursta po senobei. Ame ištartus.
kalbėjo pirmas — kun. Ja- nas neblogas, ėdamas.
xturi• i• 40 nanų
•> ir
• $1000 kapi• 1 naudos,’ kadangi
mums
ne
nieko
npsuprantų
ir
by
ko

*
rulaitis, pats apsiverkęs ir Daugelis pamatęs, jog šie rikon ^važiuoja, kiek galė
Biržai.
Beveik pačiame kiam laisvamanėliui atėjus ;olo. Gyvuoja dar ir S. L. duoda lietuvio kunigo. Ko
visus pravirgdinęs, dauge nas brangus, pradėjo pirk- dami ... ir jauni ir seni.
ant katalikiškos dr. mitin R. K. A. 49 kuopa, tik visai dėl? Išaiškinimas yra toks.
lis net vyrų verkė; kalbėjo ties avižas, khrios dabar ne Vienasėdžių da nesigirdėti. miesčiuko viduryje yra ba
la, kurių praminė buvusio go ir užkvietus vardan tau mažai narių turi. Nežinia ka Lenkai, besistatvdami sau
Tiktai
viena
linksmesnė
nau
brangios
—
po
60
—
70
k.
dar: A. Žmuidzinavičius,
tos ant laisvamanių paro me priežastis. Turbut kuo bažnyčių, pasidarė daug sk^
Liet. Dailės • Draugijos pir Lepšiai, Panev. par. Gan jiena — čia ketina įkurti Biržuose antstolio vardu
Jos, kurios nesitiki savo pi
“Ostroumovo ežeru” ne dos, visi tik patvirtina ir se pos vyriausybė neveikli.
“Vartotojų draugijų”.
mininkas — Draugijos var
turtingo ūkininko Ž. sūnus,
kas kitas, kaip nabaštiko mi ka paskui savo niekintojus. Tai tokios naujienos pas jiegomis išmokėti. Todėl jį
du palydėdamas pagarbos ir begirtuokliaudamas, prisi Nemunaitis (Trakų pav.).
klebonas kun. Duczmal, ne
nistro. Plėvės tėvas. Pereitų Mažai kas svarsto ar tinka mus.
Lietuvė.
gailystos žodžiu mylimųjį varė to, kad net pasiryžo ei Musų miestelis ilgų laikų
teisingai informuodamas,
rudenį katalikų parapija pa katalikams ten būti ar ne.
draugų; F. Ruščyc, žinonias
tikino vyskupų, kad liete
ti vogti... Na, ir įlindo kai buvo prisidengęs lenkiško sirūpino dalį tos balos iš Nežino*turbut, kad katalikai
lenkų dailininkas — lenkiš myno gurban. Bet nepasise mis plunksnomis. Bet virto
ATHftl MAMM
ria™8 neduJ,tM kunigo,
džiovinti, priveždama že daugiau veikią tėvynės ge
A1HUL,, MASS.
ko,
(]enkų) sko]os nek,
kai; pagalios Liudas Gira, kė, kaimynas, pajutęs vagį, kiti laikai, atvažiavo kun.
mių, ir beveik visų parapi rovės ir kultūros labui. Nei
kaipo rytietis, tam didžiam- sujudino šeimynų. Bet vagis Baltuška ir pradėjo iš tau
jai prigulinčių dalį užlygi vienas negali užginti kas “Draugo” No. 17 tilpo iš išmokėtos, t. y. kad lietuviai
jam rytiečiui dzūkui taip išbėgo nejusčiomis; nubėgęs
no; bepaliko tik ta balos da musų tėvynėje' nuveikta ka musų miestelio koresponden padėtų lenkams išmokėti jų
pat tarė pagarbos žodžius. į kito ūkininko trobų, įlindo tiško miego kelti. Jau ren
talikiškų draugijų. Be drau cija, kurioje rašoma, buk skolas. Prasta, kaip matolis,
kur
turi
tęsties
gatve.
Ant kapo padėta vaini per stogų ir lubas gurban ir giami lietuvių vakarai, jau
Matosi, kad ir šitų dalį už gijų lietuviai katalikai turi Atholyje dar nėra S. L. R. me teisybė. Lietuviai—vari
turime
lietuviškų
^krautuvę
kai: 1) puikus liaurų vaini pasislėpė. Vyrai kaip tik,
lyginti pasirūpino nežino milžiniškų S. L. R. K. A. Vi K. A. kuopos. Šiuomi pra- guoliai, turėdami savo ba?
kas su dideliais kaspinais— apstoję tų gurbų, ir pradėjo (gal Vartotojų draug.?
ma išmintis. Kada, sniegui si skaitlingai privalo į jį ra- nešu, kad ponas korespon- nyčių, pastatytų už savo ki
naminiais dzūkiškais audi ieškoti vagies, — gi ir atra Red.), kur viskas švaru,
dentas apsiriko:-turime 110 vinųs centus, spiriami vi
sutirpus, policija įsakė va šyties. ’
J. K
mais: “Dvasios galiūnui ir do vargšų užsikasusį mėš mandagu. Sausio 9 d. susi
kuopų S. L. R. K. A., susi- statyti kitų bažnyčių, tuį
lyti
gatves,
mėšlų
į
kūdrų
draugui — Lietuvių Dailės le... Suėmė. Indavė polici tvėrė čia “Blaivybės” drau
tvėrusių 5 d. sausio šių me- tingesniems už save lei
veža ir verčia ton balon.
gija,
o
neužilgo
žada
atsida
Draugija”; 2) rūtomis pa
tų iš penkių narių. Taigi kams. Kų-gi jie turėtų daryKad policija leidžia tai da
jai.
ROCKFORD,
ILL.
ryti
arbatnarais.
Aludės
gi
puoštas “Dailės milžinui —
jau nereikia jos suorgani-Įti su savo bažnyčia? Ar je
ryti, reikia tik stebėtis. Jau
Vilniaus “Rūta”; 3) “Nuo Rokiškis. Kad apniko mus ir kitos panašios įstaigos
dabar, saulei kaitinant, ęina Šitas miestelis yra gana zuoti, tik prisirašant į jų, ant saliuno paversti? Maty
žmonos, dukters, tėvų, sese “maenos ir noglos vainos” bus uždarytos. Kun, Baltuš
darni tokių neteisybę, ^ilp]
gražus gamtiškai ir talpina narių skaitlių padidinti.
iš
tos
balos
baisi
smarvė,
ka visur platina apšvieti
rų, brolių4) “Brangiam tai ir dabar nepaleidžia.
Apsirikęs kasliųk Susiv. nesni tikėjime, pradėjo vi]
savyje 45 tukst. gyventojų
kas
bus
vasarų?
mų.
dailininkui — Vilniaus lie
“Viltis” Čia visur šaligatvės me kuopos, ponas Koresponden siškai nuo katalikų tikėjį
Skuodas, Telš. aps. Perei
tuvaitės”; 5) “K. Čurliadžiais apsodintos, kurie va tas teisybę pasakė, kad A m o atsiskirti. ' Buvo net
tų savaitę policija susekė Miesto mokyklos Kauno
niui — Varšavos lietuviai”;
saros laike savo gražiai ža tholio lietuviai tamsus ir [bažnyčių (pastatyta katal
čia arkliavagių organizacijų gubernijoje. Miesto mokyk
6) Vilniaus Dailės draugi
Visiškas
beprotis.
liuojančia išvaizda žadina girtuokliai. Visų ušdarbį ir kų) įleidę nekatalikiškų ki
las turi jau šie Kauno gub
i
jos vainikas trimis kalbo Ylakių miestelyje suėmė ir
liuo8ų laikų praleidžia smu- nigų (neprigulmingų)’. T
— Vienas dėlei manęs žmogaus jausmus.
tos gaujos vadų K. iš Mosė miesteliai: Skuodas, Biržai
mis: “Savo įsteigėjui
džio, kuris jau treji metai Utena, Jurbarkas. Dabar to prakišo turtus, antrasis nu Lietuvių čia randasi ir jau klėse, o prisitraukę alaus ir “darbuodamasis” per p
Čiurlioniui”; 7) “F. Ruszkaip1 slapstėsi; toji gauja kių pat mokyklų prašo dar sišovė dėlei nelaimingos mei būrelis, bet jie pasidalinę degtinės, daužo vienas ki- metų. nemaža žmonių
czyc — Czurlanisovvi”; 8)
šie miesteliai: Viekšniai, lės, trečiasis iŠ riušiminimo skyrius: katalikai, laisva tam paakius. Nuo tamsuo-1 katalikų tikėjimo atitra
“Mistrzowi — “Wyžwole- labai gudriai veikusi kuone
maniai ir socijalistai. Pasta lių girtuoklėlių neatsilieka nemaža pražudė dūšių,
visame Telšių apskrityje, Šančiai (Kauno priemies iškeliavo į Afriką.
uie” (nežinia kieno).
pagalios męs kataliki
net ir Latvijos pusėje tu- tis), Kėdainiai, Jonava, Jo — Dabar taigi tau reika rieji© neprigulinčius prie jų ir “šviesuoliai” cicilikai.
išsibo<
"tamsiais”. ^Tst jie Štai, 15 d. balandžio trįs ci- bambi zėlio
Čiurlionio paveikslų paro ėjusi savo agentus; pasiro- niškis ir NauYniestis (Res. linga visiškas beprotis, ku vadina
<» apšvietimų
K., Jurgis L \ įeitok Katalikiško
•icililjai : Jonas K.
Ke- eicUikai:
kad prie arklių vogimo ap.). Rokiškiečiai reikalai! ris su tavim ir apjuvestų
da. Tuojau po V-sios Liet.

tins vėl neduoda, bet varo
igulėt prie lenkų. Lenkų
,kunigui rūpi musų doleii, o musų dūšios nerupi
'e k ai n. Mums daroma dide'ausia skriauda, ir nėr kam
ž mus užtarti.
Skaitome
likrašėiuose apie protestus
brieš lenkinimų lietuvių Vii
liaus vyskupijoje, kas užirotestuos už mus, Providence’o lietuvius? Kas už
mus užtars? Padarykite tai
Jus, lietuviai apšviestunai,
užtarkite už savo brolius,
pamokykite, kų mums reikia
daryti, kad suradus teisybę?
Nesakykit, rūpinkitės patįs!
Męs jau ėjome, rašė
me ir prašėme kur žinojo
me, bet mus’ prasčiokėlių
nieks nepaiso.
Gelbėkite
mus, jus, lietuviai—kuni
gai, šaukiamės prie jūsų dū
šių išganymo vardu. Mano
vardas lietuvis, pavardė:
Katalikas.

WILKFS-BARRE, PA.

riuose ir gražiai painiomis
papuošta, o gera muzikė ragintie ragino visus linksmai
sukties. Kadangi alkoholi
niai gėrimai nepareidavę, tai
ir girtų nebuvo matyti, o jų
paprastai nestokuoja ant
lietuviškų draugijų balių su
svaiginančiais gėrimais. Tei
sybė, kad to raugo mėgėjai
nei neatsilankė į tų vakarų;
jiems mat karčema meiles
nė.
Sitų koncertų—balių pa
vadinčiau geriausiai pasise
kusiu iš doriškos pusės (ti
kiuosi, kad ir iš medžiagiš
kos), kad ne biaurus pasiel
gimas dviejų vyrų, kurių pa
vardes šį syk užtyliu. Jiedu
visų vakarų beveik neišėjo
iš merginoms paskirto kam
bario ii1 tai vienų tai kitų
šlykščiai užkabinėjo, Pas
svetimtaučius panašiai pa
sielgiančius už apykaklės
išvestų ir keliu palydėtų tro
pais žemyn. Pas mus tokie
ponai dar pakenčiami, ir net
atsirado tokių merginų, ku
rios su jais užsidėjo. Ba
liaus gaspadoriui bet reikė
jo atkreipti atidų į jų negra
žų pasielgimų ir jeigu ne lau
kan, tai nors į šokių salę iš
to kambario juodu išprašy
ti.
Visas nuo baliaus pelnas
eis vargonų nupirkimui į
naujųjų bažnyčių.
Girdėjau, kad musų cho
ras rengia netolimoje ateity
je sulošti teatrų — “Audra
Giedroje”. Mačiau juos lo
šiant komedijų “Dėdė atva
žiavo” ir labai man patiko,
taigi išsižiojęs lauksiu, kad
vėl pamačius ir pasigėrėjus
inusų artistų-megėjų loši
mu. Ikikol linkiu jiems viso
labo.
Apuokas.

Darbai pas mus eina vidu
tiniškai. Kaikurie brėkeriai
išdirba, pilnų laikų ir juose
musų tautiečiai gerai uždir
ba. Gaila tik, kad dauguma
jų didesnę uždarbio pusę
palieka karčemose. Vertėtų
pasirūpinti sutverti Blaivy
bės draugija, kurios užduočia būt rengti paskaitas apie
girtybės * kenksmingumų.
Ne sykį skaitome kituose lie
tuviškuose
laikraščiuose,
kad tokiame ir tokiame mies
te buvo paskaitos su paveik
slais, išparodančiais visų
svaiginančių gėrimų nuodin
gumų, ir jog klausytojai taip
išsigando ir pasibiaurėjo gir
tuoklio liudnu likimu, kad
beveik visi po tų prakalbų
metė gėrę, nors ne visi ištrivojo blaivybėje.
Taip skelbia korespon
dencijos iš didesnių lietu Naujienos iš
viškų kolionijų. WilkesbaAmerikos.
riai ir-gi prie didesniųjų pri
klauso, tik, turbut, neturime
apšviestų ir veiklių asmenų,
netinginčių pasidarbuoti sa Nusišovė ant sunaus kapo.
vo brolių labui.
»
Muskegan, Mich. Nulin
Kuomet vyresnieji sal dęs, kad jo vienatinis sūnūs
džiai sau snaudžia, jaunes- numirė, našlys Tarnas Stoųe
nėji karta jau daug vikres 59 metų amžiaus, nebegalė
nė ir darbštesnė. Ypač atsi damas kęsti didelį širdies
žymi darbštumu šv. Treybės- skausmų papildė patžudysGiedorių dr-ja (drauge para tę, .nusišaudamas ant su
pi j os choras), prie kurios naus kapo.
priguli musų jaunimo žie Stone revolveriu rankoje,
das — mergelės kaip lelijos, traukė miesto gatvėmis ka
o berneliai kaip bijūnai. pinių link, o paskui jį ėjo
Nors visi čia gimę ir augę, žioplių gauja, bijodama Sto
tečiaus nesigėdi lietuvių var nų užkabinti ir pavelydama
do, neiškraipo savo pavar jam nusižudyti.
džių, nevarvazoja vien ang
Brangios knygos.
liškai, bet moka gražiai ir
prigimtų kalbų ir .tankiau New York, N. Y. Parduo
siai jų vartoja. Netingi susi damos ant licitacijos kny
rinkti kelis vakarus per sa gos iš neseniai mirusiojo A.
vaitę, nors kitas visai prie Hoe knygyno atnešė jo sukšingoje miesto pusėje gyve sesoriams $358.850 t pelno.
na, kad išsilavinus po vado Samueliaus Danielson’o kny
vyste p. Juozo Stulgaičio, ga vardu “Delia”, spaudinparapijos vargonininko, baž ta Londone 1592 metais, par
nytiniamo giedojime ir pri sidavė už tris tūkstančius ir
sirengus prie viešo koncer aštuonis šimtus dolerių, ' o
to. Štai ir vakar, 1 d. gegu apysaka “Robinson Kružės, ačiū tiems nepailstan- zoe”, trijuose tomuose, at
tiems jauniems darbinin spausta 1720 metuose, nu
kams turėjome labai smagi; pirkta už tris tūkstančius ir
koncertų—balių. Koncerte tris šimtus dolerių. Tik vie
^alyvavo dar ir Pl vmouth’o na diena parduota knygų už
‘Aušros’ Dainininkai (vyrų $49.337.
choras). Koncerto progra
ma buvo trumpa, bet gana Suareštavo apgaulingų ad
vokatų.
gerai išpildyta ir klausyto
jus pilnai užganėdino. Ka New York, N. Y. Pasta
dangi nuo 7 iki 9 vai. smar romis dienomis pasodinta
kiai lijo, tai išsyk pasilinks kalėjiman advokatas W. A.
minimo ieškotojų nedaug Hayes, kaltas žymios apga
tesusirinko ir jau bijota, vystės. Tūla A. C. Davidad balius nepavyks. Po de- son’ienė pavedė Hayes’ui
ynių bet apart, vietinės jau paliekamybės bylų. Gudrus
niomenės suvažiavo nema advokatas užbaigęs provą
žai iš apielinkės: Plymou- su teismu, pardavė moteriš
h’o, Pittston’o, Nantieoek’o kės 50 tūkstančių dolerių
t.t. Salė buvo pasamdyta vertų nejudinamų turtų už
iena puikiausių Wilkesba- keturiasdešimts viena tūks

tantį, nuo tos sumos atitrau
kė du tūkstančiu, sau už
darbų, o 39 tūkstančius do
lerių, sakė, paskolinęs Davidson’ienės vardu ant hypbtekos. Vėliaus bet pasiro
dė, kad jis suvartojo tuos
pinigus savo • spekuliaci
joms. Slidžia pastatė Ha
yes’ų po kaucija $10,000,
bet kad nebuvo kam jos už
statyti, tai gudrus advoka
tas atsidūrė už grotelių iki
teismui.

mę padalįs į plotus po 160
akrų ir parduos po $2.50 už
akerį.

Suvienytųjų Valstijų kra
sos deficitas eina mažyn.
AVashingtou, D. C. Ačiū
išmintingam rėdymui gene
rališko pačtoriaus, Suvie
nytųjų Valstijų krasos de
ficitas mažinasi ir neužilgo
tikimasi turėti pelnų. Per
pastarus šešis mėnesius nedatekliaus buvo tik $40.865,
o prieš trejus metus buvo
Pasisekė pabėgti.
astuoni milijonai per tiek
Omaha, Nebraska. Du vy pat laiko.
ru kaukėmis ant veidų, už Statys milžiniškų plieno lie
puolė vakare aštuoniolikos
jyklų.
metų Bernardų Smyth’ų,
buvusiojo generališkojo pro Pittsburg, Pa. Plieno synkuroro sūnų, užkimšo jam dikatas nupirko Pittsburgo
gerklę, kad negalėtų rėkti, apielinkėse 800 akrų žemės
užchloroformavo, surišo jam ir rengiasi statyti didžiau
rankas ir išvežė toli už sių šioje šalyje plieno liejvk
miesto į tuščių namų. Ten lų už dešimts milijonų dole
vienas vagių liko saugoti rių. Toje pabrikoje dirbs
suiintųjį, o antras grįžo plieno vagonus ir vagonams
miestaių pagautų šešiolikos ratus naujai išrastu budu.
metų mergaitės. Likusis nie Patirta, mat, kad tam tikru
kadėjas. pats užmigo nuo budu atšaldant gęležį,, jijė
ehloroformos, Smythui už būna drūtesnė ir ilgiau lai
duotos, taip kad atsipeikė ko, kas labai svarbu gele
jęs vaikištis galėjo pabėgti žinkeliams.
ir laimingai miestų pasiekti. Pastorius užsipuola ant mo
i;
terų klubo.
Reikalauja augšto atlygini
Boston, Mass. Nevien tik
mo’ nuo valdžios.
musų kunigai peikia blogas
Washington, D. C. Negras
draugijas ir draudžia savo
Elbert E. Robinson, advoka
dorus parapijomis į jus pri
tas iš Chicagos, reikalauja
gulėti. Taip pasielgia ir pronuo Suvienytųjų Valstijų
testonų kiuųgužiai. Štai šio
atlyginimo, už prisisavinimų
miesto pastorius Cortland
jojo išradimo. Robinsonas
Myers per pamokslų išpeikė
tvirtina, jis sumanęs ’ elek
moterų klubų — Chilton
triškus sygnalus ir užpaten
Club.
Garsiai pasakė tų
tavęs tų savo išradimų, val
klubų esant peklos priean
džia gi be pavelijimo prisi
giu. Ir išteisybės taip jį gali
savinusi jo proto vaisių ir
Kalnakasiai.
ma pavadinti, nes jojo narės
vartojanti jį nepaisydama
nieko gero nenuveikia, vien
išradėjo protestų. — Robin
girtuokliauja kluban susi
vienas kraštas butų blaivus! prieinama. — Kiekvienas
son kaipo advokatas, pats
rinkę.
gins savo reikalų.
Kritika ir Bibliografija. Su blaivybės pagelba butų Sųjungos sųnarys arba no
Uždraudė rūkyti.
galima įkūnyti daugelį šių rintis į Jų įstoti privalo juo
Mayoras uždaro karčemas.
dįenų visuomeniškų suma sius įgyti ir jųjų laikyties.
Denver, Colo. Valstijos
Amerikos
Rymo
Katalikų
nymų. Todėl jau pradeda vi
Cleveland, Ohio. Šio mies Colorado legislaturoj e per
Alaus Gėrimas Pavojin
to mayoras Bahr išleido aš varyta įstatymas, uždrau Lietuvių Pilnųjų Blaivinin si pamažu suprasti svaigi
trų įsakymų saliuninkams džiantis pardavinėti, pirkti kų Sųjungos Įstatai. Sudėjo nančiųjų gėrimų nenauda, gas su Pridėjimu Smukli
ninkams Taisyklų. Sudėjo
uždaryti karčemas lygiai 12 ir rūkyti papierosus.
ir išleido kun. P. Saurusai- pradeda matyti girtybės vai ir išleido kun. P. Saurusaivai. nakties,»taipogi laikyti
tis, klebonas Lietuviškos šv. sius ir pradėjo su ja kovoti. tis, klebonas lietuviškos šv.
Nukryžiavo
j
o
vaikiukų.
jus uždarytas per dien neJuozapo parapijos, Water- Blaivybė yra platinama Juozapo parapijos, WaterPittsburg,
Pa.
Keletas
įvairiais būdais: apšvieta,
dėliomis. Nepildantiejie šio
bury, Conuecticut.
vaikiščių
nuo
6
iki
8
metų
ir laikraščiais, rašančiais bury, Conuecticut.
įsakymo bus baudžiami laisPastaraisiais
laikais,
žmo
apie blaivybės vertę, bai Kun. P. Saurusaitis yra
nių atėmimu. Neseniai po amžiaus, prisižiūrėję krunija,
žengdama
nepapras

sias pasekmes alkoholio, ir ■vienas iš žinomų ir darbš-.
licmonai sava valia areštavo tantiems paveikslams iš
tais
žingsniais
kultūros
ir
keliolikų saliuninkų ir pa- Viešpaties Jėzaus Kančios, civilizacijos keliu pirmyn geru pavyzdžiu. Kad darbas čių musų tautos veikėjų,
leistuvvbės namų savinin sumanė atlošti Nukryžiavo- ir naikindama pakeliui blo eitų sparčiau, yra tam daly vienas iš uoliausiųjų Blaikui organizuojamos blaivy I vybės platintojų ir to daly
kų už visokius negražius jimo scenų. Taigi padirbę
gus
papročius,
nepamiršo
darbelius, ir tas policijos pa kryžių, sugavo 7-nių metų atidos atkreipti dar į vienų bės draugijos. — Blaivybė ko rimtu tyrinėtoju. Mato
sielgimas iš dalies privertė Bachmaniukų ir kumščiuo savo ydų, apsunkinančia tų yra dalinė (Abstinentia Par mai jam rūpi gerovė ir lai
mavorų apskelbti tų aštrų dami ir spiaudydami ant jo kelionę — į girtuoklybę ir ticularis), bandoma Lietu mingesnė savo tautos atei
įsakymų. Kad ir kitų miestų nusivedė ant kalnelio ir pra apreiškė jai kovų. Ištikro, voje, ir pilnoji (Abstinentia tis. Nesigaili jis nei triūso,
mayorai ir policija panašiai dėjo iškilmingai kryžiavoti. yra tai tokia įsikerėjusi yda, i Totalis), platinama tarp nei laiko, nei kaštų by tik
Kuomet neišmintingi pradė
lietuvių Amerikoje.
Si ir kuomi nors jai patarnavus
pasielgtų.
tokia
yra
didelė,,
turinti
to

jo kalti vinis į delnus, ma
anoji abelnai yra geri daly ir parodžius tiesesnį kelių į
Turtingas imigrantas.
kių
galybę,
kad
ligšiolai
nie

žas kankinys rėkė nę savu
kai, bet pastaroji, t. y. Pil išganymų. Štai kad ir šis
kas
dar
nebandė
su
ja
vie
New York, N. Y. Į vietinį balsu. Užgirdę baisų klyks
noji Blaivybė yra daug ge veikalėlis. Nors tai yra ne
šai
grumties,
jai
pasiprie

uostų atplaukė iš Maskoli- mų keletas vyresniųjų pa
resnė, kadangi pirmoji yra didelė, vos teturinti 15 pusi.
jos tūlas.Fredrikas Šneider siskubino ant “kančios” vie šinti. Yra tai tokia yda, kuri susiturėjimas nuo kaikurių smulkios spaudos, brošiūrė
su pačia ir keturiolika vai tos ir pertraukė tolesnį kry apima beveik visų žemės ka tik svaiginančiųjų gėrimų lė, tečiaus gali atnešti visuo
kų. Užklaustas imigracijos žiavoj imu, nes vaikai išsi muolį; yra tokia baisi ir to kaip antai, nuo degtinės menei didelę naudų. Alaus
urėdninkų ar turi reikalau gandę išbėgiojo. Bachma- kia biauri, kad visų žmoni- (šnapso), nuo arako, alaus, gėrimas yra visur labiausiai
Girtuokliai
jamų įstatymais pinigų su niukas dabar guli ligonbutv jų, jai atsidavusių, veda į pastaroj i-gi — susiturėji prasiplatinęs.
skurdų,
į'visokias
nelaimes,
čiulpia
jį,
kaip
bitės
medų,
mų dėl kiekvieno šeimyftos je su perdurtais delnais ir
mas nuo visų svaig. gėri
į
prapultį.
Įsitikrinimui
į
nario, Šneideris kad pradė bijoma, kad kraujas neužsi
mų. Pastarosios rūšies abs nežinodami, kad jame sle
tai
paimkime
pavyzdin
sau
jo iš visų kišenių traukti nuodytų.
tinencijų matome Žuvėdijo- piasi nemažai nuodų, ken
,
tokį
žmogų,
kuris
vra
atsi

Šioj
bumaškas ir apklojo visų Tai kokių įtekmę turi
je ir Norvegijoje jau kaip ir kiančiųjų sveikatai.
davęs
girtybei.
Jis
visų
savo
stalų prieš nusistebėjusius krutanti paveikslai ant vai
prigijusių. Gyventojai džiau brošiūrėlėj yra trumpai ir
uždirbamų
turtų
pralaka,
valdžios perstatytojus. Viso kų.
giasi iš jos, jaučiasi laimin aiškiai išdėstyta visas minė
vaikštinėja
apdriskęs;
pati
turtingas imigrantas atsive
gesniais; krašto dora, tur to gėrimo kenksmingumas.
Nesitikėjo
turto.
ir
vaikai
kenčia
badų.
Alko

žė $26.500, gautus už par
tas ir gerovė auga kaip ant Geistina, kad ji kuodau
holio
nuodai,
kurie
randasi
Shattanoga, Tenn. Tūlas
duotų ūkį. Važiuoja jis pas
mielių. — Geistina tatai dėl giausiai prasiplatintų tarp
svaiginačiuose
gėrimuose,
James
A.
Dakin,
vargingai
vyriausįjį sūnų, kuris se
gero savo tautos ir tėvynės, Amerikos lietuvių.
Tokis kad kuodaugiausiai lietuvių
niau Amerikon atvykęs, dar gyvenantis Chicagoje, gavo suardo jo sveikatų.
Kebų Raganius.
bar gyvena Glen Ulyji, N. žinių, jog Knoxvillėj, Tenn., asmuo nustoja garbės, nors suprastų ir atjaustų idėjų
pasimirė jo sena motina. kitam nepadarytų nieko blo visiškosios abstinencijos ir S. K. Krukovskaja. Chi
D.
Dakin, nuvykęs ant šerme go. Žodžiu, girtybė — viso rašytųsi į Pilnosios Blaivy nija. Dangiškosios ciesorys
Valdžia laimėjo.
nų ir peržiūrėjęs visas jos kių nelaimių ir nuodėmių bės Lietuvių Rymo Katali tės gyvenimo ir papročių
vaizdeliai. Su paveikslais.
Portland, Oregon. Po ilgų popieras, persitikrino, jog šaltinis. Taippat yra ir su kų Sųjungų Amerikoje.
Vertė J. Laukis. Chicago,
ir žingeidžių tųsynių užsi senukė paliko jam $13.000 tautomis, su valstijomis, ku
Kun.
P.
Saurusaičio
para

III. Turtu ir spauda “Lietu
baigė byla Suvienytųjų Vals gatavais pinigais.
rios yra atsidavusios tai bai
šytieji
ir
išleistieji
įstatai
vos”, 1911. (101 pusi.).
tijų valdžios su Southern
Dakin skaitė savo motinų šiai ydai, ir su visa žmonija. yra tuo tarpu geri, nors, iš
Pacific Railroad Co., kurių dar didesne už jį patį var — Kuodaugiau kokioj vals
Kas nori susipažinti su
atžvilgio
į
kalbos
ir
grama

kyniečiais, jų kraštu, prapirmoji laimėjo. Southern guole ir kiek galėdamas šel tijoj bei tautoj’ randasi gir
tikos
taisykles,
šį-tų
gali

monija
ir gyvenimu, tam ši
Pacific geležinkelio kompa pė jų pinigiškai.
tuoklių, tuo toji valstija bei
ma
butų
užmesti.
Vietoj
’
lo

ta knygutė bus labai nau
nija mat buvo prisisavinusi
tauta yra neturtingesnė,
tyniško
teksto,
man
rodos,
dinga. Vertimo peikti nega
apie du milijonu akrų pui
tamsesnė, nelaimingesnė. —
butų
geriau
buvę
padėti
lima, nors vertėjui praver
Kaįp viskas kitaip butų ant
kios žemės, vertos nuo 50—
angliškų,
nes
lotynų
kalba
.
tojo būti šiek tiek lietuviš
75 milijonų dolerių.
Val
žemės, jeigu kiekvienas as
džiai išiošus šių bylų, tų že
mažesnei
daliai
lietuvių
vra'
kesnių.
muo, kiekviena tauta, kiek

varomi į patamsį. Musų lais
vamaniai, kuriems taip įkiri cenzūra, gali susiraminti
(THE FRIEND)
šiuo kartu, jog naujalaikę
Katalikiškas Laikraštis
cenzūrą deda ne kunigai, ne
Pašvęstas Amerikos Lietvvių
inkvizitoriai ir ne katalikų
Katalikų Reikalams.
bažnyčia, bet priderančiu ke
.— Organas S. L. R. K. A. —
liu išrinktieji žmonių atsto
Išeina iš Wilkes-Barre, Pa., kas vai.
ketvirtadienis.
Pagalios laisvamaniai ke
lia karščiausius protestus
A. L. R. K. K. Sąjunga - Leidėjai. prieš cenzūrą tik tuomet,
kad deda ją ne jie, bet kas
Kun. A. Kaupas — Redaktorius.
kitas. Patįs gi, įgavę viršų,
U. Auguliutė — Užveizdėtoja.
vartoja cenzūrą labai uoliai,
Visas korespondencijas ir kito nes jinai yra vienu pasekmingiausiųjų priemonių už
kius "kaštus reikia siųsti pas
silaikyti ant viršaus. Priro
Rev. A. Kaupas,
dymu gali būti Portugalija.
64 Church St.,

dirbantieji prie geležinių kie fanatikai, neturintieji
triobesių statymo. “Times” nieko bendro su jokia orga
buvo strai kilbukams prie nizacija. Gal anarchistai,
šingas. Niekas neabejojo, gal “svieto lygintojai”, gal
kad dynamitas buvo padė bepročiai... Juk kur sėja
tas ir padegtas ant keršto. ma neapykanta vienų prieš
Bet kas galėjo keršyti taip kitus, kur žaidžiama ant
jausmų — ten neapykantos
nežmoniškai?.
Įtartis puolė ant straiki- ir žaidimo juk visokių gali
ninkų. Tapo pasamdytas ^at ma tikėties vaisių!.. .
sižymėjęs detektivas (šni
pas) William 'd. Burns, kad
sušoktų tragedijos auto Providence’o
(Rhode
rius.
Island) lietuvių padėjimas
Burns griebėsi uoliai už ištiesų apverktinas. Jeigu
darbo. Po pusės metų tapo du tūkstančiu lietuvių, ku
apskųstas teisman Los An rie nori ir apsiima užlaikyti
gelėse John J. McNamara, savąjį kunigą, negali gauti
kaipo sumanytojas ir įvy- sau dvasiško vadovo, jei sa
kintojas dynamito sprogi voje bažnytėlėje negali re
Pittston, Pa.
mo. Drauge su McNamara gėti pamaldų nei klausvties
Visus pinigus, ar tai prenume
Nors vienatinis ligšiol so- tapo apkaltinti koks tai Mat Dievo žodžio savoje kalboje
ratos, ar tai už “džabsus” ar už
Schmidt ir David Kaplan, — ir tai vis per intrigas vie
apgarsinimus ir t.t. reikia siųsti cijalistas atstovas kongrese
no lenkų kunigo — tai jau
Viktoras Berger pasakė ne įtartieji jo sėbrai.
tokiu antrašu:
McNamara
yra
raštinin

didžiausia neteisybė! Ar-gi
seniai, kad Suvienytų Vals
“DRAUGAS"
tijų konstitucija, kaipo su ku—iždininku didelės tarp negalėtų katalikiškos orga
31* S. Market St.,
taisyta farmeriams ir mer tautinės geležies darbininkų nizacijos: kunigų Sąjunga,
WILKES-BARRE, PA.
džiotojams, netinka jau mu sąjungos ir gyveno Indiana- katalikų Federacija ir kitos,
xir bus tai spausdinimas konsti sų gadynei ir todėl ją, esą, polise, Indianoje. Kad nu susidėjusios į krūvą, pasirutucija, ar plakatų, ar tikietų ar reikia perdirbti iš pašaknų, gabenus jį į Los Angeles, pintį, ka<j tokiam dideliam
kitokie į tat panašus reikalai, rei
kia visados kreipties tuo pačiu tečiau vis dėlto atskiroms reikėjo, kad Indianos guber lietuvių buriui nesidarytų
antrašu:
valtsijoms pasilieka laisvė natorius išduotų jį Kalifor skriauda? Ar-gi nėra budo
"DRAUGAS"
ir gale taikyties prie naujų nijos vyriausybei. Indianos, tą piktąjį prašalinti?
laikų reikalavimų, kur no gubernatorius išdavė McNa314 E. Market St.,
rima ir spiriama. Ana, jau marą Kalifornijos policija,
W1LKES-BARRE, PA.
beveik visos valstijos parei kuri jį tuojau pasisodino į
kalavo, kad Suv. Valst. se automobilį ir nugabeno į Balandžio 30 diena. )
Redakcija pasilieka sau teisę
Chicago, iš kur jau parsive
taisyti, trumpinti arba atmesti vi natorius rinktų ne legisla
turos, kaip ligšiol, bet patįs žė traukiniu į Los Angeles’o
sus prisiunčiamus raštus.
Balandžio 30-tą dieną šį
Laikas ir vieta raštų talpinimo žmonės. Reikia tikėties, jog kalėjimą. Šitų žodžių rašy
pridera nuo redakcijos.
,
pageidaujama reforma į- mo valandoje Schmidt dar met sukanka lygiai 7 metai
nesuimtas, o Kaplan, kaip nuo musų spąudos atgavi
Atmestieji rankraščiai nėra grą vyks labai greitai.
žinami redakcijos lėšomis.
Štai dabar iš Trenton’o praneša spauda, pabėgęs į mo po Rusijos valdžia. At
Rašyti reikia tik ant vieno pus ateina žinia, jog Nevy Jer- Kanadą. Dar viena smulk mintina tai yra diena vilapio, paliekant plačius tarpus sey’s legislatura pervarė į- mena. Po McNamaros išve siemš lietuviams, o ypatin
tarp eilučių. Popieros nėra ko gaigai tiems, kuriems daugiau
lėties, nes korespondentams ir statymą, kuriuo tos valsti žimo Walter Drew iš New
bendradarbiams rašant ant abie jos miestai gali prisiimti, Yorko, W. G. Ford iš Los guli ant širdies Lietuvos li
jų pusių, da-gi smulkiomis raidė
Angeles, Frank Fox (kur kimas. Ji yra didelė tautiš
mis, redakcijai labai dažnai pri jei nori, taip vadinamą ko
koji šventė, nes tą dieną
sieina perrašinėti atsiųstus raštus. misijos valdymo būdą. Lig sai nuvežė McNamarą auto
mobiliu į Chicago) ir pats męs išvydome šviesą, kurios
Norint, kad raštas tilptų arti šiol miestus valdo tarybos,
miausiame numeryje, rankraštis susidedančios iš dviejų bus detektivas Burns tapo suim nematėme per 40 su viršum
Per tiek laiko virė
reikia pristatyti spaustuvėn ne vė tų, žemesniojo, susidedan ti Indianapęlise už McNa metų!
liau, kaip 9 valandą išryto antra
čio iš atstovų — po du nuo maros “pavogimą” ir pas musų tautiečių kfutinėje ir
dienyje (utarninke).
kiekvienos miesto dalies tatyti po 10 tukst. dol. kau darbe kova su priešu, pavy
dejusiu nuuns šviesos, lai
(vvard’os), ir augštesniojo cijos kiekvienas.
(ten sėdi po vieną nuo mies Tiek šiuo tarpu faktų. mės ir liuosybės. Nors per
Dabar — ką tat viskas reiš tiek laiko varžė mus ir kan
REDAKCIJOS PASTABOS. to dalies, atstovų).
kino įvairiais būdais ir prie
Naujas valdymo būdas kia?
monėmis, tečiaus pas mus
panaikįs tarybas ir jų vie Darbininkas pasakys, kad būta tiek spėkų, kad prie
ton įves komisijas. Žmonės tai besąžiningas suokalbis šas dalimis liko pergalėtas ir
Montclair’o, N. J. mies
nerinks daugiau savo atsto prieš darbininkų organiza atgavome dalį prigulinčių jų
tas uždraudė visai krutavų į miesto tarybą; tarybos cijas. Taip ištiesų ir sako. mums tiesų, būtent — atga
mus paveikslus. Paveikslų
vietą paims paskirtas skai Visur šaukiama darbininkų vome savo spaudą. Tą dieną
rodytojai apsiėmė pirm ro
čius komisorių (5—7), iš sąjungų mitingai, keliami musų tautoje apsireiškė
dysiant perleisti paveikslus
rinktų ne miesto dalyse, bet protestai ir renkami pini prislėgta, beveik užmirusi
per miesto vyriausybės cen
visų miesto gyventojų, iš gai darbininkų apgynimui gyvybė ir geresnės ateities
zūrų, o vienas jų prižadėjo
rinktų ne dvejiems metams, nuo kapitalistų pasikėsini viltis. Tatai tą 30-tą balan
atiduoti net 10 nuošimtį pel
bet ilgesniam laikui. Komi- mo. Primenama, jog pirm džio dieną, kaipo vieną svar
no labdariškomsioms įstai
soriai ims gan augštas al kelerių metų panašiu budu blausiųjų lietuvių tautos is
goms. Negelbėjo nieko. Mies
gas, idant galėtų apsieiti be tapo “pavogti” iš Denver’io torijoje, musų priedermė
to taryba nusprendė, kad
pašalinių užsiėmimų ir to Colo. Hav wood ir kiti kalna kaikadą tiktai, bet kiekviekrutanti paveikslai neša
kiu budu visą laiką pašvęs kasių sąjungos viršininkai gai apvaikščioti ir tai ne
daug daugiau pragaišties,
ti miesto reikalams. Tikima, ir naktį nugabenti į miestelį kaikada tiktai, bet kiekvie
nekaip gero — įr pabaiga
jog naujas valdymo būdas Boise (Idahoje), kur juos nais metais. Aš gi iš savo
žinoma.
apsaugos miestus nuo iš teisė už tariamą užmušimą pusės prisidėjimui prie šios
Ar tai laisvės suvaržy
naudojimo, “grafto” ir ki buvusiojo Idahos guberna šventės apvaikščiojimo pa
mas, ar grįžimas į barbary
tokių skandalų. Galvestone toriaus Steunenberg’o. Tuo sistengsiu nūdien porą žo
bės laikus? — Ne, tai tik
ir 'kituose miestuose, kur met Haywood su draugais džių trumpai pabriežti apie
apsisaugojimas nuo pikto,
tapo įvestas toks valdymo tapo išteisinti, nepaisant į tai, kame yra tasis šios die
ypač apsaugojimas nuo pa
būdas, komisijos padarė labai inkriminuojantį liudi nos svarbumas tautai ir pa
gedimo nekalto, nesutepto
jimą Harry’o Orchard’o,
daug gero visuomenei.
jaunimo. Yra gerų,' dorų, pa
kursai pasisakė 'užmušęs rodyti, kiek galima aiškiai,
Taip
tatai,
einant
prie
to

mokinančių, nekaltai pra
Steunenberg’ą iš Haywoo- spaudos atgavimo pasek
bulybės,
nereikia
būtinai
juokinančių judamų paveik
d’o ir jo draugų pakjirstvmo mes. Tečiaus, kad tėfna ne
griebties
revoliucijos
įran

slų — tokie niekam neken
(buvęs jų papirktas). Gali išeitų perilga, jprasilenksiu
kių:
užtenka
eiti
romiu
evo

kia, o ypatingose aplinkybė
ma tikėties, kad McNama su tojo atgavimo istorija ar
liucijos
keliu.
se (su atsakomais paaiškini
ros dalvvavimas Los An- ba būdais, kuriais, musų
mais) net naudą neša, bet
gėlės’o dynamito sprogimo viengenčiams besidarbuo
tokių sulygintinai tik sau
tragedijoje nebus išrody- jant, spauda liko atgauta.
Šiomis dienomis' Ameri tas ir iš didelio debesio išeis Ir taip, manau, niekam
jelė — jų beveik nežymu įvairios rųšies , nepadorių, koje didelis trukšmas dėl labai mažas lietus. Greičiau šiais laikais neabejojant
tvirkinančių paveikslų dau suėmimo J. J. McNamaros darbininkų sąjungos netu-- apie tai, kad spauda atlieka
gybėje. Todėl Montclair’o^ (drauge su kitais) ir išveži rėjo nieko bendro su svarbią rolę visuomenės
.miestas gal ir gerai padarė, mo jo į Los Angeles, Cal. “Times’o” namų dynami- kaip socijaliniame taip ir po
Be
išvydamas laukan iš savo ri Visa istorija bus plačiai tavimu ir dešimtimis kito litiškame gyvenime.
bų “nikelėtus” arba, kaip aprašyta “Drauge” vėliau; kių dynamito sprogimų, už spaudos prie dabartinių ap
tai Lietuvoje pasakytų, ki šiuo-gi tarpu paduodame ke kuriuos bandoma suversti linkybių nei viena daugiau
nematografus.
lėtą paaiškinimų:
bėdą ant McNamaros ir dar —mažiau apsišvietusi tauta
Pennsylvanijos legislatuSpal. 1 d. 1910. m. Los bininkų organizacijų. Bet nei žingsnio negalėtų pada
ra ir-gi tariasi uždėti cenzū Angels’o mieste netikėtai sunku taip-pat tvirtinti, ryti priekin, nes be jos iš
rą ant nikeletų ir teatrų. sprogo dynamitas dienraš kad dynamitavo patįs savi irtų ryšys tarp atskirų są
Seniai jau metas...
čio “The Times” namuose. ninkai savo nuosavybes, narių, tveriančiųjų tąjį tauTaip tatai, laisvoji šalis Sprogimas suardė triobesį kaip tai buvo minima tai
*) Šitas straipsnis kitaip
pamaži pradeda suprasti, ir užmušė 21 žmogų (dau vienur, tai kitur.
jog tikroji laisvė tai ne ga giausiai darbininkus). Tuo Kas gi tat niekšo, darbą pavadintas: “Apie lietuvių
spaudos atgavimą”. Trupu
lėjimas daryti, ką kas nori, laiku “Times’o” leidėjai tu atliko?
jog nemorališki, kenkiantie rėjo nesusipratimus su savo Jei teisme neišeis aikštėn tį pasivėlino ateiti į spaus
ji žmonėms daiktai turi bū darbininkais, o pačiame mie kaltininkas, tai galima bus tuvę, ir todėl nespėjo tilpti
ti baudžiami, draudžiami. ste straikavo darbininkai. spėti, jog tatai padarė, ko praeitame numeryje. Red.

DRAUGAS

tišką organizmą.; jaib kokie
svarbus užmanymai, prakil
nios nekuriu mintįs ir dar
bai be spaudos, vienijan
čios arba jungiančios atski
rus tautos sąnarius į vieną
didelę krūvą, kuri tiktai sy
kiu ir bendrai manydama ir
dirbdama gali visame kame
daryti tikrą pažangą, turėtų
žūti. Tatai spauda visuomeniškamjame tautų gyveni
me yra tuoju krauju, nuo
kurio daugumo ir gerumo
(tyrumo) priklauso visas
gyvas organizmas. Stoka ge
ro kraujo sulyg dabartinių
medicinos tyrinėtojų netik
neduoda gerai plėtoties vi
sam gyvam kūnui, bet dar
esti visokių ligų priežasčia;
taippat yra ir su visuome
niškąja by kokios tautos ar
valstijos gyvybe ir jos plėtojimusi. Todėl gera spauda
geriausiai tegali padėti plė
toties žmonijos kultuvai ir
civilizacijai. Prieš spaudos
išradimą žmonijos' kultūra
ir civilizacija negalėjo taip
plėtoties, kaip Guttenbergui
ją išradus, nes prieš Gutten
bergą raštai nebuvo visiems
prieinami dėl jųjų brangu
mo; nes buvo jie perrašinė
jami ranka (daugiausiai
vienuolių), darbas tęsdavosi
ilgai ir nesparčiai. Knygos
tad buvo prieinamos turtingiemsiems, bėdnesniejie gi
netik turėti, bet kitą sykį sa
vo amžiuje nei pamatyti jų
negalėdavo.
•
Kadangi knygose arba ge
riau pasakius visokiuose
raštuose buvo ir yra sukon
centruojamos žmonių min
tįs, buvo ir yra ten nuo am
žių visokie mokslai, šviesa,
dvasios penas; kadangi per
raštą geriausiai koks mintvtojas arba mokslininkas, pa
šventęs savo visą amžių ty
rinėjimui reikalingų žmo
gaus dvasiškam ir kūniš
kam gyvenimui šaltinių, te
gali plačiai visuomenei pa
tarnauti ir iš tųjų raštų ge
riausiai tokiu budu tegali
ma ko-nors pramokti, apie
ką-nors dasižinoti; o tie raš
tai brangiai kainuodavo ir
visai visuomenei buvo ne
prieinami dėlei savo bran
gumo. Todėl žmonija didžiai
apsidžiaugė, kuomet spaąida arba tam tikros spauzdinimui raštų mašinos liko iš
rastos, su kurių pagelba pa
liko galima atspausti by ko
kio rašto egzempliorių kiek
tinkama.
Tatai po išradimui spau
dos, nuo 1444 metų knygų
išleidimo darbas tapo daug
sutrumpintas ir palengvin
tas, jų kaina žymiai nupuo
lė ir pasidarė jos jąu plates
nei visuomenei prieinamos.
Spauzdipimo prietaisai,'lai
kui bėgant, vis daugiau ir
daugiau tobulinosi, knygos
iš tos priežasties dar labiau
atpigo ir tuomi vėl galėjo
pasinaudoti daugelis bėdnes
niųjų žmonių; žmonijos ap
švieta šuoliais žengė pir
myn.
Tečiaus spauda visgi pa
siliko dar ne taip lengvai
prieinama vieno svarbaus
dalyko dėlei, būtent iš neti
kusios komunikacijos prie
žasties? Pasirodžius kokiam
naujam mokslui, išradimui,
podraug kokiai naujai kny
gai kokioje nors šalyje, ne
galėdavo tie žYnogaus proto
vaisiai greitai ir lengvai pa
siekti tolimesnius kraštus.
Nes negana parašyti ar at
spausti kokį gerą veikalą,
bet dar reikia jį tarp žmonių
praplatintį, išparduoti. At
sakantysis to dalyko atliki
mas priklauso komunikaci
jai. Be jos, t. V. komunikaci
jos spauda nors nežinau ko
ją galybę pati per save tu

rėtų, nustotų daug savo ver toj a, .bet ir geriausia o:
tybės ir įtekmės į visuome zatore; ji moka atidei
nės gyvenimą. Komunika- neteisius užsipuolimus, pi
cija užtai yra spaudos širdi paudimą, persekiojimus
mi, kuri kiekvienu savo parodyti tai kitoms tautor
dunkstelėjimu (pulsu) vari teisingesnėms, joms pasi
nėja kraują vėliomis (gįslo- kušti ir šaukties jųjų page
mis) į visas kūno dalis. Kny bos. Tokiu būdu ir čia
gos pasidarė visiems užtek spauda galima prieiti pr:
tinai prieinamos tiktai tuo to, kad neteisybė lieka iškd,
met, kuomet pasigerino ko liama aikštėn visų žinomi
munikacija, t. y. kuomet li teismui ir galų gale teisybei
ko įvesti geležinkeliai, gar turi pasilikti teisybe.
laiviai, telefonai, telegrafai.
Seniau mažesnėsės tautos
Pasigerinusi komunikacija žlugdavo viena po kitos bei
nemažai prisidėjo taipgi tekdavo tvirtesniems kaimy
prie prasiplatinimo laikraš nams, nes neturėjo kuomi
čių. Su pastarųjų išradimų, kitiems pasiskųsti, su kuo
t. y. telefono ir telegrafo pa šaukties pagalbos, nęs spau
gelba, visokie iš visuomenės da tuomet nestovėjo ant
gyvenimo atsitikimai ir svar taip augšto savo išsivystimo
bios žinios, kurių taip žmo laipsnio ir dar nebuvo su
nės visur trokšta, spėja ap prasta kaipo įrankis geriau
lėkti visą žemės katfluolį į siam apsigynimui. Šiais lai
kelias minutas. Visa tai kais gi, ačiū spaudai, kiek
daug kuo prisidėjo kaip prie viena net silpniausioji tau
spaudos
prasiplatinimo, telė nori savarankiškai, netaip ir prie spaudinių kai prigulmingai nuo kitų tvirnos nupuolimo.
tesniųjų tautų gyvuoti, ne
Dabartiniuose laikuose, benori joms vergauti, nes
pradedant nuo pusės XIX kiekviena jųjų mato spau
amžiaus, knygos ir laikraš doje tąjį įrankį, kuris prie
čiai pasidarė taip pigus, kad šams yęa labai paojingas.
kiekvienam net neturtin Vargu šiandien rasti tautą,
giausiam yra galimas daik kuri nesuprastų būdu sau
tas jų įgyti. Aišku tad, kad atsakančiu spaudos galybės.
toji spaudos prieinamybė Suprato tai gerai ir Maskonuo to laiko nemažai pastū lija, nors kraštas, sulygina
mė priekyn žmonijos apšvie mai su kitų Europos kraštų
tą abelnai, pakelė jos kultū valstybėmis, yra tamsus. Ji
rą ir civilizaciją ant augštes gerai matė Lietuvą esant ge
nio laipsnio. Patvirtinimūi ru kąsųiu, kuriuo galėtų pa
šio išsitarimo paimkime pa sinaudoti. Nuo seniai jau ji
vyzdžiui tokias tautas, kaip tykojo ir galvojo kaip ją paKynai, kurios neatkreipė ati veržus po savo jungu ir ant
dos į spaudą ir sulyginkime galo.. z išgalvojo.
su tomis tautomis, kurios
Matydama, kad visokie
spaudą visur ir visuomet Lietuvos persekiojimaį astengėsi statyti ant pirmos naiptol neina jiems gerin,
vietos, kaip Vokietija. Pir dar joje kas kart kįla augš
mosios yra toli, toli pasili čiau susipratimas, stvėrėsi
kusios užpakalyje, kuomet galutino įrankio — 1865 me
pastarąsias matome toli pir tais uždraudė jai spaudą.
myn nužengusias. Anos toli Užkirstas liko kelias Lietu
atsilikusios dar tik dabar vos apšvietai, šalies kultupradeda busti iš miego ir su rai, tautos susipratimui, iš
prasti pamažėl spaudos ga plėštas liko įrankis, be ku
lybę.
Pačiuose Kyliuose rio, rodos, nebuvo vilties už
prieš 10 metų vos tebuvo ko laikyti gyvybę.
Rusinimo
kia 10 laikraščių, o dabar, darbas apsireiškė visur pil
rodos, yra apie 200. Taip noje tvarkoje. Niekas iš
trumpu laiku uždėti tiek mus’ neturėjo tiesos net
laikraščių tai yra didelė pą- maldaknyges, spauzdintas
žanga! Ne be pamato tad ga lotyniškomis raidėmis, pa
lima manyti, kad tosioms, imti į rankas. Lietuvos, mu
be Europos civilizacijos sų tėvynės, padangė apsi
kaip Kyrių, tautoms, viena niaukė juodais debesiais...
tiniu susilyginimui su ap- Visi, žinoma, troško šviesos
šviestesnėmis tautomis įran ir liuosybės savo 'šaliai, bet
kiu yra spauda; tuo labiau, rusų valdžios suspausti, nie
kad ji prie dabartinių ap kam negalėjo pasiskųstiJ
linkybių turi daug didesnę Kentėjo tad tyliai, bet nenu
galybę, negu pirmuose jos leido rankų... Musų susiišradimo perijoduose.
Se pratusiejie tautiečiai ir karš
niau į spaudą žiūrėta ne to tesnieji tėvynainiai darba
kiomis akimis, kokiomis į ją vosi išsijuosę, pasislėpę nuo
dabar yra 'visų žiūrima. tironiškos valdžios. Rašė jie
Kaip kiekvienas naujas iš ir spaužcįino visokias kny
radimas, taip ir spauda ne geles ir laikraščius užrubeturėjo išpradžios tiek savo žyje (kaip Prūsuose, Ameri
garbintojų, kiek jų paskiau koje) ir slaptai gabeno' iš
atsirado; mažai tuomet bu ten per Rusų sieną į nelai
vo tokių, kurie tame nauja mingąją Lietuvą... Tokiu
me išradime permatė ateity budu tie musų tautos veikė
je jos galę ir svarbią rolę, jai įstengė užlaikyti nors ki
kurią turės.atlikti būsian birkštėlę gyvybės Lietuvo
čiųjų žmonijos kartų gyve je; taisiais raštais gaivino
nime. Tečiaus šiandien ta savo tautiečių širdyse tėvy
sis permatymas yra musų nės meilę ir žadino visus į
akyse jau įsikūnijusiu fak kovą su baisiu priešu. Daug,
tu. Be abejonės, kiekvienas daug musų brolių žuvo Si
jau aiškiai mato spaudoje biro tyruose su retežiais ant
svarbų ir galingą veiksnį vi rankų bekariaudami už tė
sokiai pažangai; kiekviena vynės liuosybę ir už tiesas
tauta spaudoje daugiau — savo tautos! Ir jų triūsas ir
mažiau aiškiai mato daly pasišventimas nenuėjo vė
ką, turintį savyje veikimą jais. Štai atėjo balandžio 30galingesnį už kardą savųjų toji diena 1904 metų ir to
tiesų apgynimui. Nes juk ir pralieto kovoje kraujo, tųjų
kardas nuo spaudos balso kančių ir triūso pasirodė vi
daug priklauso. Jeigu kuri sų nekantriai laukiami vai
tauta pati viena neįstengtų siai — liko sugrąžinta Rusi
atsispirti neteisybei ir užsi jos valdžios musų spauda.
puolimui
svetimtaučių— Nuo tos dienos jau galima
priešų, tuomet spauda ge atvirai spauzdinti savoj, pri
riausiai gali patarnauti ir su gimtoj kalboj’ knygas ir
jos pagalba galėtų apsigin laikraščius, Lietuva leng
ti, nes ji yra netiktai švie viau atsiduso... Nuo to laisos skęlbėja, kultūros platin j ko joje apsireiškė visai nau-
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rių posmertinės.
jaę gyvenimas. Pasirodė
2) Nutaria, jei gausim
tuoj kelintas lietuviškų laik
KALUOSE.
raščių, jųjų pirmutines skil Sus. Liet. R.-K. A. organų už tų pačių mokestį
tai palikt “Draugų”, bet
tis užėmė gvildenimas svar
Neperseniai p. Strumskis
Reikalai.
jeigu padidintų mokestį, tai 44 Drauge” pajudino vargo
biausiųjų tėvynės reikalų.
į jo vietų paimt už organų nininkų klausimų. Jisai nu
Atsirado daugiau veikėjų
“Katalikų”.
ant visuomeniškai’—tautiš
rodė, kad dauguma vargoni
3) Nutaria, kad įkurt kož ninkų neatsako savo profe
kojo dirvono. Pradėjo plė- 26 Seimas S. L. R. K. A.
noj
kuopoj knygynus, kur sijos užduočiai ir padavė su
toties dailioji literatūra. atsibus Baltimorės mieste,
Vienok, nežiūrint į tai, spau gegužio 30, 31 -ir 1 birž. Kuo butų reikalaujami, ir tam manymų visiems lietuviškų
dos liuosybė likosi vėl tuoj pos gali siųsti delegatus tikslui kad Seimas* paskirtų jų parapijų aktuališkiems
valdžios suvaržyta; kiek kaip ir pereitais metais, t. y. bent 3,000 dolerių knygų vargonininkams suvažiuoti
vienas dalykėlis vėl turi pe nuo 20 iki 50 narių vienų de spaudinimui.
savo reikalų aptarimui.
4)
Nutarta
inkurti
tautiš

reiti per maskolių rankas; legatų, nuo 50 iki 100 du de
Pilnai pripažįstu suvažia
už negeistinus jiems išsita legatu. Jei kuopa turi ma kų ‘kolionijų laikymui naš vimo reikalingumų. Mums
rimus būna smarkiai l>au- žiau kaip 20 narių, delegato laičių ir šiaip brolių tau turi daug dalykų rūpėti:
džiami, kemšami* į kalėji siųsti negali, bet ji gali su tiečių, kurie priguli prie Su vienodumas giesmių lietu
mus.
sidėti su kita maža kuopa ir sivienijimo* L. R. K. A., o viškose bažnyčiose, išsitoKame tad yra dabar pil sudarius reikalaujamų skai pasenę, ar sveikatos nete bulinimas giesmėse ir dai
noji musų spaudos liuosybė tlių, gali' vienų delegatų kę, neturėtų kur pasidėt.
nose, vedime choro ir rengi
Toliaus nutarta paklaust me teatrų ir t.t.
po Rusijos valdžia Lietuvo siųsti.
je, jei reikia saugoties ne Seimas prasidės su šv. Mi Centro valdybų, kodėl ji
Suvųžiavus ir pasidali
prielankių jai išsitarimų ir šiomis šv. Jono Krik. lietu nepaduoda kuopoms nuo sa nus savo įgytomis muzikos
slėpties su teisybės žodžiu? vių bažnyčioje. Visi broliai vęs jokių užmanymų aps srįtyje žiniomis, kaip teo
Nėra jos. Todėl dar nerei delegatai meldžiami atvykti varstymui pirma Seimo. Da retiškomis, taip praktiško
kia nuleisti rankų žemyn ir ant šv. Mišių. Po Dievmal- bar išrodo, kad męs Centro mis, daug daiktų mums pa
nereikia nustoti vilties. Iš dvbei prasidės seimas po- valdybos kaip ir neturime. aiškėtų, nemaža pasimokvitžvilgio į dabartinį lietu bažnvtinėje salėje ant kam Centro valdybos priedermė tumėm.
sių judėjimų galima tvir po Paca ir Saratoga gatvių. paduoti kuopoms šį bei tų Vargonininkų susibendratinti, kad musų tėvynėje Kuopų sekretoriai yra mel veikti, ypač prieš Seimų. vimas padėtų išsitobulinti
greitoje ateityje įvyks ne džiami kuotrumpiausiai Nu Kuopos turėtų iš taipo sa mums musų profesionaRšvien spaudos liuosybė, bet ir rašyti kuopų nutarimus ir vęs paskirti kandidatus į kume, o išsitobulinus lengva
šalies, tiktai daugiau tuo norus. Delegatų mandatai Centro valdybų; pas mus padaryti antrųj į žingsnį pir
tarpu darbo ir pasišventimo turi būti atskyrium nuo įne bet to visai negirdėt; Sei myn, t. y. pagerinti vargo
Katarinka.
d/1 jos, daugiau šviesos ir šimų parašyti. Skyrium pa mas, girdi, viskų nuspręs ir nininkų būvį. Pirmojo nevienybės! Tesinaudoja visi duoti mandatus ir skyrium pabaigti reikalai.
įgiję, antrojo neatsieksime.
Šituos visus nutarimus Tatai suvažiavimas reika
pakol kas tąja, nors suvar įnešimus. Įnešimuose neturi
rų, turėjau su visais skirties. važiuokime pažiūrėti”. Aš
PRANEŠIMAS.
žyta, savo spauda; teskaito būti užgauliojimų ir burnio- 109-tos kuopos S. L. R. K. lingas.
Į Eydtkunus atkeliavęs, da- pristojau ir už kelių minutų
• gerus katalikiškuosius laik jimų. Delegatai meldžiami A. visi nariai vienbalsiai
Bet męs esame neturtingi
Lietuvių
Informacijos žinojau, kad’man sunku bus sustojome prieš kokį namų,
raščius ir knygas savoj ’ pri yra pasirengti ir turėdami nutarė pagarsinti per orga ir nelengva kelioms die Biuras nusprendė dalyvau
gauti laivakortę, tečiau tikė kuris man išrodė ant kokio
gimtoj kalboj. Kaip augš laiko apsvarstyti savo kuo nų ir kad Seimas apie tai noins išvažiuoti. Taigi, drau ti šių vasarų tautų kongrese
jau Berline tų kliūčių ne tvarto. Vežėjas sustojo ir
čiau išsitariau, spauda vra pų įnešimus, kad per seimų svarstytų.
gai, pasinaudokime proga! Londone.
Šiuomi liudija 109 kuopos Štai Baltimorė j gegužio 30 Ruošiamas tam tikras rasti. Kitaip vienok pasiro liepė man eiti pažiūrėti į viįrankiu, turinčiu didelę ga galėtų juos gerai išaiškinti.
dė — ir čionai tą patį išgir 'durį, nes tai yra bažnyčia.
lybę savųjų tiesų apgynime, Tevadovauja mumis viena valdyba:
ir 31 dienose atsibus S. L. R. memorandum’as prancūzų dau, kaip ir Eydtkunuose. Buvo tai 'Nedėlios rytas, to
yra didžiai priešams paojin- prakilni mintis: Sus-mo la Pirminin. M. Novardauskas, K. A. seimas. Paprastai į ir anglų kalbose,, apie lietuiš vienos agen- dėl durįs buvo adaros ir aš,
Raštininkas Pr. Mikniaviče, seimus atvyksta keletą var vių nuo kitų tautų skirtin- Vaikščiojau
ga. Butų nelaimė tai tautai, bas.
turos į kit tel afavau ir į vidurį inėjęs, . pamačiau
Iždininkas V. Jurša. gonininkų—delegatų. Pasi gumų, _ Lietuvos praeiti H tele(onavau j įvairias vieta8j
/kuri nesuprastų tojo įran Te gyvuoja lietuvių kata
besimeldžiančius žmones ir
kio galingumo, šiuose laikuo likų Sus-mas!
rūpinkime, kad mus išrink dabartinį jos padėjimą.
bet viskas veltui, laivakor kunigų klausantį išpažin
se taip pigiai įgyjamo. x
tų
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į
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tės niekur negalėjau gauti, ties. Laukiau, kad kunigas
Tiktai tokių tautų męs
tus
ir
keliaukime,
kuriems
bus
kiek
vėliau
apskelbtas.
Jonas Rikteraitis, mų įsiskverbė klaida. Kon
jei bent trečia klesa norė pabaigtų tą penitenta ir ke
šiandien vadiname tikrai ci
aplinkybės
.pavelys,
į
BaltiS. L. R. K. A. pirmsėdis. certas bus ant Gprmama
L. J. B. čiau plaukti. Galutinai ga- tinau eiti paklausti ar kar
vilizuota ir apsišvietusią,
morę.
Maennerchor Hali, o ne ant
-------- —
------vau laivakortę pirmos kle- tais jis nežino, kur yra lietu
kuri turi ir skaito kuodau
Aš
skiriu
antrosios
seimo
Bermania
Maennerchor
sos ant Antverpo, Red Star vių bažnyčia. Ilgai laukti ne
giausiai knygų ir laikraščių, XXVI “Seimas” S. L. R. Hali. '
dienos vakarą, gegužio 31 d.,
Keliones Inspudžiai* -Linijos, bet tik už 10 dienų reikėjo, kunigas išsitiesė ir
kurios kuodaugiausiai sųnapirmamjam
dudorių
susirin

K. A., atsibus mieste
_____
i da laivas išplaukia. Žinoma, aš .su nusistebėjimu pama
rių yra mokančiųjų skaityti
kimui.
Tų
vakarų
nepabai

Baltimorėj e, Md.
man niekas daugiau neliko. čiau, kad tuo išpažinties
ir rašyti. — Iš tos kertės Prasidės 30-tų dieną ge S. L. R. K. A. CENTRO gę, antrytojaus galėsime to Laike sumos vietinės moky- kaip tik imti tą, kų garniu, klausytoju ir yra pats lietu
žiūrint musų tauta yra žy gužės, 1911 m. ir trauksis 3 VALDYBOS ADRESAI. liau savo reikalus svarstyti. tojų seminarijos mokiniai ką aš ir padariau. Bet da tu- vių. klebonas, kunigas K.
miai atlikusi užpakalyje. dienas.
Pasidalįsime mintimis, už- gražiai giedojo.
rėjau 10 dienų laiko, kas Matulaitis. Bučiau velijęs
Tatai reikia stengties, kad Antrašas į “Seimų” laiš
megsime organizacijos pra Po pietų, pasinaudoda-Įman tada liko daryti? Kur rasti jį kokioje puikioje
kitas tautas greičiau pavi kam s ir telegramoms ge Jonas Riktoraitis, prez. - džių, išrinksime komitetą.... mas, kad eina iš Kauno au- dingti? Apžiūrėjęs tada per bažnyčioje, tečiaus ir dabar
jus. O kitaip nesugebėsime riausiai tiks klebonija, nes
Bus tatai jau padėtas pama tomobiliai, iškeliavau į Ma-(tris dienas Berliną, leidausi džiaugiausi, kad taip neti
67 James St.,
pavyti, jeigu musų viengen ir Seimo sesijos bus laiko
Waterbury, Conn. . tas tolesniam darbui.
rijampolę, o iš tenai pas tė- į Londoną kun. Matulaitį at kėtai radau. Pas kunigą Ma
čiai, kur tik jie randasi, ar mos ten jau šalia. Taigi ši
Jei šia proga nepasinau vus. Jau jaučiau, kad man i lankyti. Smagu yra važiuoti, tulaitį likau per ištisų savai
Lietuvoj, ar Amerikoj, ar taip: Rev. J. Lietuvnikas Kaz. Vaškeviče, vice-prez. dosime, tai niekad vargoni laikas į namus traukti, bet kada kas kartas ne tik vieta tę, o per tą' laiką prisižiūrė
186 Jefferson St., \
kur kitur, nesinaudos sa (arba Seimo pirmininkas),
ninkų suvažiavimo ir neį- drrturėjau atlankyti Kroke- mainosi, bet ir viešpatystė. jau Londonui ir jame gyve
Newark,
N.
J.
vosios spaudos atgavimu 308'N, Paca St., Baltimorė,
vykdįsime. Į Baltimorę, į laukyje kun. A. Dailidę, ta Pervažiavęs tikrą Vokieti nantiems lietuviams.
Te
nors ir nepilnoje šių žodžių Md.
Kaz. J. Krušinskas, sekr. Baltimorę, draugai!
čiaus
apie
lietuvius
daug
tai pasiskubinau tenai nu ją, rad'ausi Vestfalijoje, 'o
prasmėje; jei nenumylės No. 20-tame “Draugo”
Su pagarba
.457:—17th st.,
vykti. Krokelaukvje mažai paskui ^Olandijoje ir pa- j rašyti negaliu. Gyvena jie
jos ir neskaitys, jei paga pagarsintas 13-tos kuopos
Juozas
Stulgaitis,
Brooklyn, N. Y.
radau naujo, jei bent tą, kad į baigtinai, plaukęs 6 advnas visi gana vargingai. Juogei
lios, nesupras jos galybės komisijos Seimo progra
Wilkes-Barrės lietuvių var jau senovės pažįstamų čio laivu, išlipau ant Anglijos į užsilaikymas čionai daug
Ant. Daniseviče, kas.
ir svarbumo rolės, kokių ji mas išrodo man nepilnas. 1)
gonininkas,
X
nai'neradau. Taiso čionai kranto. Paskui pavažiavęs pigesnis negu Amerikoje, to
630
W.
Centre
st.,
pastaraisiais laikais atlieka nėra pagarsinta, kokiame
40 Sylvanus st.,
bažnyčios stogą ir stato nau adyną traukiniu, atsiradau dėl ir lietuviai šiaip taip iš
Mahanoy City, Pa 1
žmonijos gyvenime ant že mieste turės atsilikti tas
Wilkes-Barre, Pa.
ją gražų vikarijatą. Kunigo Londone. Kunigo Matulai minta, kitaip, už gerą už
mės. — Tatai drąsiai visi Seimas; 2) nėra paduotas
Kasos globėjai:
klebono gražiai priimtas, pa čio adreso neturėjau, pir darbį laikydami, jeigu kaspirmyn!
tikras antrašas laiškams ir Juoz. Vasiliauckas,
si viešėjau pas jį ir skubi- miausias tat buvo klausi uždirba 30 shilingų ($7.50)
PAKVITAVIMAS
Kuomet tai gerai įsidėmė telegramoms laike Seimo
nausi vėl atgalios į Vidgirė- mas, kaip jį rasti. Mėginau per savaitę, labai daug tu
112
N.
Greene
st.,
sime į širdį ir stengsimės Tiesa, paminėta kampas PaLiet. Inform. Biuro.
lius pradėti rengties į kelio rasti jo adresą telefonų kny rėtų vargti. Kaip visur,
Baltimorė, Md.
-elgties sulyg sųžinės ir pro ca ir Saratoga gatvių, bet
Miela man yra išreikšti nę Amerikon. Išvažiuojant goje, bet pasirodė, kad Lon- taip ir čionai lietuvių tarpe
to balso kaslink musų prie ten keturi kampai yra; 3)
Kun. M. Pankauskas.
šiuomi nuoširdų ačių Liet. iš Amerikos, senelis Tadas dono lietuvių klebonas to yra ištvirkėlių, betf visgj
dermių prie savosios spau nėra kunigo vardo komisi
445 Park Avė.,
Inform. Biuro vardu kun. J. Bartoševičius meldė ma kių daiktų, kaip telefonas daugiau yra gerų žmonių.
dos, tuomet ir toji balandžio joj Seimo rengimo. Nors
Bridgeport, Conn.
Misiui, kun. A. Jurgučiui, nęs, idant nuvažiuočiau į savo namuose neturi. Klau Tie ištvirkėliai tai yra pu
30-toji diena išrodvs musų kunigas nedalyvavo svarsty
kun. M. Auguliui, kun. J. Simną ir parvežčiau jam siausi tada kur aš galiu gau tos, kurios ant skaniausių
akyse svarbesnė, kaipo die mų susirinkimuose, bet jis Kun. V. Vizgirda, knygių?- Petravičiui, paaukavusiems nuo Simno kapinių žemės. ti City Directorv ir tada nu- gėrimų atsiranda. Ant skais
190 S. Meade st.,
na, kurioje lietuviai atgavo pilnų tiesų davė komisijai ir
L. I. B. 20 dol.
Aš, sako, liepsiu tas žemes rodijo man eiti į artimiau čiausio veido atsiranda ne
Wilkes-Barre, Pa.
dalį ginklo, kuriuo prie ge užkvietė J. M. E. J. kardi
Teisybė, jog musų tėvynė įdėti sau į grabą, tat silsė- sią hotelį.
Tenai radau gražus pučkai ir biaurios
rų norų gali savo tėvynę ap nolų. Tai reiškia, kad kuni
dvasiškas vadovas,
apleista, visų užmiršta, kaip siuosi, kaip savo tėvynėje. knygą, bet joje negalėjau šunvotės. Londono geriejie
ginti nuo neteisingi; svetim gas yra prielankus Seimo Kun. M. Pankauskas,
man rašo savo laiške virš Žinoma tokiam meldimui tu rasti lietuvių bažnyčios, lietuviai laikosi gražiai krū
taučių užsipuolimų, išblaš rengimui, o kaip jo vardo
445 Park'Avė.,
minėtos ypatos, nieks jos rėjau užgana padaryti, to nusprendžiau tat važiuoti vos ir klauso savo dvasiško
kyti šalyje tamsybes ir į- nėra, tai kitų miestų lietu
neužstoja, platusai pasaulis dėl nuvažiavau į Simną, o pas lenkų kunigą ir tenai iš vadovo, todėl jau turi baž
Bridgeport, Conn.
vykdinti joje laimę.
viams katalikams išrodo, jog
apie jų (Lietuvą) nežino... kad sužinojau kunigų na siklausti, kur gyvena lietu nytėlę, kurią nori griauti, o
Kebų Raganius.
Jus įsteigtas L. I. B., toliau mie nesant, nuėjau tiesiog vių kunigas. Paėmiau auto- ant jos vietos statyti gra
kunigas neprielankus kata
SVARBU
ŽINOTI.
*Turi
rašo, yra labai reikalingas, ant kapinių ir pasiėmęs iš mobilį, ir papasakojęs vezė- žią, naują bažnyčią.
likiškam Seimui.
Sąnaris.
Turime atspaudę šv. Ro naudingas ir palaikytinas. tenai žemės, grįžau namo. jui, kad aš noriu rasti lietu- savo klubą, kur nedėldie
žančiaus tajemnyčias. Pen Pritardami iš širdies L. I. Dabar jau tikrai pradėjau vių kunigą, leidausi tolyn. niais susirinkę, gražiai pasi
Pinigai — tai viskas.
kiolika tajemnyčių kainuo B. aukojame jojo palaiky rengtis į kelionę, sukviečiau Pavažiavęs mano vežėjas linksmina. Dieve jiems pa
Jokūbas. Sveikas-drūtas,
109 kuopa Ne\v Britain, ja 10 centų. Kalbantieji Ga mui 20 dol., po penkinę kiek tat savo artimesnius gimi- kelias gatves, pradėjo ma dėk ir toliaus gražiai gyven
rieteliau! Oi, kaip seniai
nės ir artimesnius kunigus į nęs klausinėti, kaip toji ti, kad kuoveikiausia turėtų
įatėvos! Ale ko tu taip nu Conn., laikytame bertaini- vėnioje rožančių tepasirupi- vienas”.
liūdęs? lyg žemes pardavęs. niame susirinkime 9 d. ba na parsitraukti tajemny Matyt ir anapus vandeny Vidgirėlius pas savo tėvus bažnyčia išrodo. Aš jam at- savo gražią bažnyčių ir kle
no plaka mylinčios tėvynę ir tenai su visais atsisveiki- sakiau, kad, norint šiek tiek boniją. Greit to sulauks, jei
Lukošius. Duok pakajų. landžio 1911 m. nutarė pa čias. Adresuokite:
širdįs, pasiruošusios gelbė nęs. į trečią dieną leidausi žinau miestą, bet, juogei sąvo kunigo klebono klau
Trečia diena, kai savo myli duot 26 Seimui savo nutari
“Draugas”
ti mus’ tėvynę iš vargų ir Amerikon. Tėvai, brolis ir Londone jau seniai buvau ir sys.
mąją pačių ten palaidojau; mus apsvarstymui.
314 E. Market St..
kelti jos vardų iš nežinios. seserįs su savo vyrais mane fos bažnyčios da nebuvo, aš * Kunigas Matulaitis ne tik
likau vienas su trejetu ma 1) Nutarta padidint vai
v
Wilkes
Barre,
Pa.
Juozas Gabrys.
palydėjo į Marijampolę. Čio v{gjg|jpį nežinau kaip ji iš mane gražiai priėmė, bet da
kų skyriaus posmertinę ši
žutėlių. Oi!. . . sunku*...
išvaikščiojo su manim no
41, Bd Batignolle
tini motina daug ašarų išlie. , , , , ....
Jokūbas. Didelio daikto - taip: nuo 2 metų iki 6 metų
. , ,
.
. .v, . rodo, bet daleidziu, kad tai visas žymesnes miesto vie
Paris.
io, kada reikėjo jau visiškai
. ,
>ati numirė. Gausi kitą, da palikti po senovei, tai* yra
Užsirašykit
', . ..
va
•
turi
būti kokia menkute, tas, už ką jam esu labai dė
P. S. Aukotojai įrašyti į skirties, bet mane mano rei
iu pinigais. Ale ot, man, tai 30 dolerių posmertinės, o
L. T. B. narių-rėmėjų skai kalai traukė į Ameriką ir, “Aš, sako, žinau čionai ko kingas. Tr miestą gerinu pa
ysta bėda! aure poros šim-1 nuo 6 metų iki 12 vietoj 75
nežiūrėdamas motinos aša- kių svetimtaučių bažnyčią. žinau nė pirmiaus žinojau ir
čių.
erta kumelę išvedė.
jįdnlerių pakelti iki 125 dolez

“Drauga,,

mintis, galingesnė už kapus, da vis rėdė jaunumu ir gro „Draugo ” Agentai.
laikų smagiai praleidau. Ir ;odėl aš, neatvažiavęs ant
žybe, ir priminė akių žvilgėjimų, juoko linksmumų ir sienesijutau, kaip prabėgo toji tikros stoties “Dover”, nu
CHARLES DICKENS.
os šviesumų, kurs pamušus molinę plutų, šypsojosi iš po
savaitė ir man jau reikėjo važiavau sau toliau, tik lai
Rev. J. Sutkaitis,
žemės. Svajonė tų viskų atmainė ir iš žemės ištraukė
toliau į kelionę leistis. Suba- mė, kad da spėjau sugrįžti,
2fl2 Sarah st.,
šviesius paveikslus, kad jais parėdžius takas į dangų.
tos sulaukęs rengiausi ant furbut kolei gyvas busiu,
Pittsburg, Pa.
Vertė JONAS KMITAS.
laivo. Mano laivas, Kroon- ;ai vis atsimįsiu, kad pirmu
Vienok senelis tuose atminimuose negalėjo susekti
land, White Star Linijos, iš tinė stotis už Dover yra
(Seka.)
nieko panašaus į Oliverio veidų. Atsidūsėjo tik, sukėlęs K. St.rumskas,
plaukia iš Antverpos, Belgi “Martin’s Mill”. Atsiradęs
tiek atminimų, ir būdamas iš prigimties laimingu ir be
190 High st.,
joje, bet stoja Dover, Angli Dover, skubinau prie laivo, jis to neužsipelno!” “Kur tas ponas?” “Štai jis, jau atei rupesties, įkniubo vėl į lapus užimančios knygos. Pa
Brooklyn, N. Y.
idant
čionai
vėl
da
kokia
joje, todėl man nereikėjo to
na!” “Praleiskite ponų!” “Ar tai šitas vaikas, tamsta?” budino jį sargas su raktais, dalytėjęs jo peties ir užkvietęs
li keliauti ir Subatoje, 1 d. klaida nebūty. Laivas pasi “Taip?”
jį eiti paskui save į kanceliarijų. Senis sparčiai užvožė Juozas Mališauckas,
Forest City, Pa.
spalio, antrų valandų popie vėlino ir tiktai apie aštuntų
Oliveris gulėjo visas purviiias ir apdulkėjęs, kraujas knygų ir tuoj’ buvo statytas prieš didę ypatų garsaus p.
ty, kunigo Matulaičio paly valandų pamatėme ištolo bėgo jam iš burnos. . Da neapalpęs, jis žiurėjo pastiru Fango. Kanceliarija buvo priešakiniam kambaryje su
dėtas, atvažiavau ant sto daugybę besiartinančių prie siai ant apstojusios aplinkui minios, kuri tuosyk urėdiš- užtverta siena. P. Fangas sėdėjo už grotelių augštesnė- T. Kizievič Box 167,
Minersville, Pa.
ties, kur išsipirkęs bilietų ir mus žiburių ir supratome, kai praleido ponų ir pastūmė jį prie vaikiščio.
je vietoje. Vienam kambario šone durįs buvo pavidale
A *
atsisveikinęs su kunigu Ma kad tai laivas, bet jis prie
— Taip, — tarė ponas. — Man nesmagu, kad tai tas medinės plunksnos į kurių jau tapo įspraustas drebantis M. Karbauckas, 52 G. st.,
tulaičiu, leidausi į Dover, krašto neplaukė, tik mus pats vaikas.
iš baimės mažas Oliveris.
So. Boston, Mass.
idant tenai septintų valandų prie jo privežė ant kito lai
P. Fangas buvo tai liesas, ilgų strėnų, stataus kaklo,
— Nesmagu! —, sumurmėjo minia. — Matyt, čia ge
vakare sėsti ant atplauku velio. Atsiradęs ant laivo, ras paukštis.
vidutinio ūgio vyras, nedideliu skaitlium plaukų, kurie
J. Mikutaitis,
sio iš Antverpos laivo. Lip skubinau rasti savo kajutų.
laikėsi
tik
ant
pakaušio
ir
šonų
jo
galvos.
Jo
veidas
bu

1327 Rebecca st., S. S.
—' Nabagas! — tarė ponas. — Jis sužeistas.
damas į vagonų, paklausiau Turėjofa būti dvieje, bet,
Allegheny, Pa.
— Tai aš jį sužeidžiau, — tarė didelis nerangus vy vo šiurkštus ir labai raudonas. Jei jis iš teisybės neturė
I
ar man kur nereiks mainy- kaip tai atsitiko, kad mano ras, prisiartinęs. — Aš į patį sykį žiebiau jam su kumš jo papročio geidi daugiau ne kaip reikia, tai lengvai ga
ties, o gavęs atsakymų, kad kelionės draugas, jokios ži čia į snukį’ Aš jį pagavau, tamista.
lėjo apskųsti savo veidų už apšmeižimų ir gauti didelį at J. Bartoševiče,
4417 Marshfield avė.,
tai yra trūkis, einantis tie nios kompanijai nedavęs,
Tų sakydamas žmogus dalytėj o savo kepurės ir išsi lyginimų.
Chicago, III.
siog į Dover, ramiai sau už neatvažiavo, todėl aš tik vie šiepė, tikėdamasis kų nors gauti. Bet ponas pažiūrėjęs
Senasis ponas linkterėjo su pagarba ir prisiartinęs
it
nus
likau.
Iš
to,
žinoma,
tu

ėmiau vietų ir džiaugiausi,
prie
magistrato
stalelio,
tarė
su
guodone,
atsakančia
ant jo su pasibiaurėjimu, apsidairė, lyg norėdamas pats
M. Urbanaviče, Box 33,
kad gavau gerų trūkį, nes rėjau džiaugsmų, bet grei pabėgtį, kų jis gal butų padaręs ir butų sukėlęs antrų vy šiems žodžiams: “Štai, tamista, mano vardas ir antrašas”.
Thomas, W. V.
labai greitų, expresinį. Į po tai jis į nuliūdimų pavirto, tį; bet tuomsyk pribuvo policijantas (kurs tokiuose atsi Paskui žengė porų žingsnių atgal ir kitu mandagiu link
1
rų valandų trūkis sustojo kada apsižiūrėjau, kad ma tikimuose paprastai ateina paskiausia) ir pagriebė Oli terėjimu laukė užklausimo.
J. Antanaitis Box 22,
ant stoties “Dover Priorv” žoji valizukė, kurioje turė verį už apykaklės.
Kaip tyčia atsitiko, kad p. Fangas buvo beskaitųs įSwoyers, Pa.
jau
visas
lauktuves
susidė
ir labai trumpai pastovėjęs,
žanginį
laikraščio
straipsnį,
kuriame
buvo
kalbama
apie
— Stok! — paliepė jis šiurkščiai Oliveriui.
leidosi toliau, o aš laukiau, jęs, kur dingo. Pasakiau tuo
— Tai ne aš, tikrai ne aš, pone. Tikrai, tikrai, tų pa paskutinę jo ištarmę, ir jis pats jau tris šimtus penkiolik J. Versiackas,
jaus
valdybai,
bet
viskas
kada dabar bus tikra Dover
65 Davidson^ st.,
darė kituodu vaiku, — tarė Oliveris, meldžiančiai sukei- tų sykį buvo pavedamas ypatingai atminčiai viešpatystės
stotis, kur ir man reiks iš veltu. Turėjo jų pavogti ma- tęs rankas ir dairydamasis aplinkui. — Juodu čia turi sekretoriaus naminio departamento. Taigi buvo bloga
Lowell, Mass.
i
lipti. Trūkis ėjo per miestų, žesniojo laivo tarnai, kada būti.
me upe ir pažiurėjo piktai šnairuodamas.
Juozas Akevičius, P. O. \
bet urnai įlindo į tunelį ir visus pasažieriy daiktus ne
— Kas tamista esi? — užklųusė p. Fang.
— Ne, čia jų nėra, — tarė policijantas. Jis norėjo
Silver Creek, Pa.
n
■kada iš jo išvažiavome, pa šė ant didžiojo laivo. Pusiau pasityčioti, bet nežinodamas pasakė teisybę, nes Sukčius
Senis ponas su nekuria nuostaba parodė ant savo
mačiau, kad jau męs esame po aštuoniy apleidome Do ir Bates nelaukė galo ir smuko į pirmąjį kiemų pakeliui. kortelės.
Vincas Staseviče,
laukuose. Dabar nusimi ver. Oras gražus, dangus — Kelkis greičiau!,
— Urėdninke! — tarė p. Fangas, paniekinančiai
349 Hamilton st.,
niau ir paklausiau šalę ma žvaigždėtas, marios romios.
pastūmęs šalin kortelę drauge su laikraščiu, — kas per
— Neužgauk jo, —tarė ponas gailestingai.
Grand Rapids, Mich.
nęs sėdinčio keliauninko ar Šaukia ant piety. Einu grei
— 0, aš neužgausiu, — tarė policijantas, perplėšęs vienas tas žmogus?
tuojaus bus Dover. Tasai į tai, nes jau ir alkanas esu ir ant pečių Oliverio jupukę, prirodymui, kad sako teisybę
— Mano pravardė, tamista, — atsakė senis ponas, kal Jonas Leipus,
noriu
pamatyti,
kaip
tenai
mane žingeidžiai pažiurėjo
— Ei va, aš tave pažįstu, tas nieko negelbės. Ar stosi syk: bėdamas, kaip ponui pritinka, — mano pravardė, tamista
1022 Bay st.,
ir tarė: “jau męs pervažia yra. Juogei jau ant laivo bu ant kojų, tu mažas velniuk?
yra Bronlo\v. Daleiskite man paklausti pavardės ma
Superior, Wis.
vome Dover”. Perstatykite vo po vakarienės ir tik tie
gistrato,
kurs
tyčia
užgauna
gerbiamų
ypatų,
esančių
po
Oliveris, kurs vos galėjo pasijudinti, surinko visas
. dabar sau mano padėjimų dabar valgė, kurie Dover pajiegas ir atsistojo, ir bematant buvo velkamas už apy įstatų priedanga.
P. J. Miller,
Trūkis ėjo nestojęs dvi va- įsėdo, vietų prie stalo mums kaklės gatve. Ponas ėjo šalia policijanto, ir tie iš minios
Lithuanian Store,
Pasakęs tai, p. Bronlow apsidairė aplinkui, lyg jiešlandi, tat ir dabar gali tiek neskyrė.
Athol, Mass.
kurie pralenkė Oliverį, traukė pirma jo, kartas nuo karto kodamas žmogaus, kurs suteiktų jam tų žinių.
n1
eiti ii- aš, net gavęs tenai
Ant rytojaus, kada atėjau atsigrįždami.
— Urėdninke! — tarė p. Fang, trenkęs, laikraštį į
Vaikai triukšmingai šukavo, įr taip visi
Pr. S. Karzonas,
tuojaus trūkį, galiu sugrįžti pusryčių, jau radau paskir traukė prie policijos stoties.
šalį, — koks yra skundas prieš šitų žmogų ?
2422 W. 69th st.,
į Dover tik ant aštuntos va tų prie stalo vietų, šalę ka
— Prieš jį nėra jokio skundo, jūsų malonybė, — atChicago, III.
landos, kad tuo tarpu mano pitono. Pirmųjų klesa va
s'akė policijantas.
XI.
laivas išplaukia lygiai sep žiuoja 172 pasažieriai. Vis
— Jis pats skundžia šitų vaikų, jus’ malonybė.
Pranas Smolenskas,
Čia
kalbama
apie
p.
Fangą,
policijos
viršininką,
ir
sutei

tintų valandų. Klausiau sa kas gražiai parėdyta, tečiaus
Jo malonybė žinojo tų labai gerai, bet tokiu budu
71 Hudson avė.,
vo kelionės draugo ar jis ne Rosijos linija man geriau
smarkiausia galėjo užgauti.
kiama mažas vaizdelis ganapadarymo teisybei.
Brooklyn, N. Y.
žino, kada trūkis sustos, bet patiko. Tenai visi keliaunin
— Skundžia vaikų, — šitaip? — tarė p. Fangas, pa
jis man ant to nemokėjo at kai tartum priguli prie vie
Prasikaltimas papildyta apygardoje ir visai artimoj’ niekinančiai apžiūrėjęs ponų Broniow nuo galvos iki ko St. Petruškeviče,
sakyti, pakilau tat nuo sė nos šeimynos, vienas su kitu kaimynystoję labai garsios policijos stoties. Minia turėjo jų. — Prisaikink jį.
223 E. 6th st.,
dynės ir bėgau jieškoti kon šnekasi, vienas kitam kų smagumų lydėti Oliverį tik per dvi ar tris gatves iki vie
— Prieš prislėgsiant aš turiu maldauti ištarti vienų
Mt. Carmel, Pa.
duktoriaus. Antrame vago nors pasakoja, laikydamas tai, vadinamai Avino kalnu, kur pro žemus vartus nuvedė žodį, — tarė p. Bronlow; — būtent, kad aš, be šito šian
ne jį radau ir papasakojau vienas kitų už kelionės jį į purvinų kiemų, ir iš ten pas atbulines duris, tiesiog į dieninio patyrimo, niekados nebučia tikėjęs...
M. K. Petrauskas,
jam viskų, kas su manim at draugų. Čionai per visų lai vietų augščiausios teisybės atlikimo. Inėjus jiems į mažų
— Suvaldyk savo liežiuvį, tamista! —- pertraukė p.
415 Middle st.,
sitiko ir kas da atsitikti gali. kų nieko nepažinau ir labai išgrįstų kiemų, pasipainiojo stambus vyras apžėlusiu Fang.
Kenosha, Wis.
Jisai pakraipė galvų ir tarė: mažai mačiau draugiškumo. veidu ir raktų pundu rankose.
— Aš nesuvaldysiu, tamista! — atkirto senas ponas.
“that’s too bad”, tečiaus ga Su kapitonu, norint greta
— Suvaldyk liežiuvį tuojau, kitaip išmesiu tamsta iš A. Urbonaviče,
— Kame dalykas vėl? — paklausė tasai žmogus.
lutinai išderėjau nuo jo, prie stalo turėjau vietų, ma
— Mažas paukščių medėjas, — atsakė policijantas ofiso, — tarė p. Fang. — Esi priešgina ir nemandagus
329 River st.,
kad ant pirmutinės stoties čiausi tik du sykiu, o kalbė laikydamas Oliverį.
žmogus. Kaip išdrįsti priešinties valdžiai ?
Plymouth, Pa.
jis sustabdys truputį trūkį, jau vienų. Žinoma, be drau
—
Kų
—
sušuko
senis,
paraudonavęs.
— Tamista esi žmogus, kurį jis apvogė? — užklausė
o kad aš greitai iš vagono iš gijos būti per devynias die vyras su raktais.
— Prisaikink tų žmogų! — tarė p. Fang raštininkui. Juozas Podžukynas,
šokčiau. Ar tuojaus gausiu nas, tai ir nuobodumas žmo
— Taip, tai aš, — atsakė ponas, — bet aš neesmi įti — Neklausysiu nei žodžio daugiau. Prisaikink jį!
1338 So. Canal St.
1
trūkį konduktorius nežino gų apima ir gali būti tame kintas, ar šitas vaikas ištraukė skpetaįtę. Aš. .. aš...
Pono Bronlow rūstybė baisiai sukilo, bet atsiminęs,
Chicago, III.
1
jo. Sugrįžau tat į vagonų ir, buvo visa priežastis, kad nelabai norėčia varyti tų dalykų tolyn. (
, kad tuom gali tik užkenkti Oliveriui, jis suvaldė savo jaus
pasiėmęs visus savo daik man šita kelionė nubodo. Te
— Jau dabar turite eiti pas magis ratų, — atsakė ta mus ir davėsi prisaikinti.
Dom. M. Andrulionis,
tus, laukiau, kada toji stotis čiaus jų atlikau laimingai ir sai. — Jo malonybė bus liuosas į pusę i uinutos. Nagi, jau
— Dabar, — tarė Fangas. — Koks skundas prieš tų
65 Davidson st.
bus. Į porų minutų trūkis tiktai, juogei porų dienų tu nas korike!
. ' 's
vaikų? Kų tamsta turi pasakyti.
Lowell, Mass.
pradėjo stoti, o aš, nelauk rėjome didelių miglų ir di
— Aš stovėjau ties knygynu, — pradėjo p. Bronlow.
Taip buvo užkviestas Oliveris ineiti pro duris, kurias
■g
damas visiško sustojimo, šo delio vėjo, pasivėlinome vie tas atrakino ir kurios vedė į murinę kajmaraitę. Čia jį iš
— Suvaldyk savo liežiuvį, tamsta! — suriko Fangas. Ant. Tuškėnis Box 116
kau iš vagono ir laimingai na diena su atplaukimu į krėtė, ir nieko neradę, užrakino. Ta kamaraitė, sulyg di — Policijante! Kur policijantas?
Plymouth, Pa.
radausi ant platformos. Kon New Yorkų. Utarninke, 11 dumo ir išvaizdos, buvo panaši į paprastų kelnorę, tik ne
— Štai, prisiekdink šitų policijantų. Nagi, policijan
duktorius mostelėjo man spalio, laimingai atplaukė buvo taip šviesi. Ji buvo neapsakonįai purvina, nes tai te, kaip ten buvo?
Julius Bukantas,
ranka ir nupleškėjo toliaus, me į vietų ir su džiaugsmu butą panedėlio ryto, ir joje nuo subatbs vakaro buvo už
Policijantas atsakančiu nusižeminimu pranešė, kaip
94 Blackstone st.,
d aš, į visas puses apsidai skubinau apleisti laivų. daryti šeši girti žmonės, kuriuos paskui uždarė kur kitur. jis suėmė Oliverį ir kaip jį iškrėtęs, nieko nerado. Tiek
Boston, Mass.
ręs, pamačiau, kad esu lau Troškau pamatyti savo na Bet tai mažmožis. Musų policijos stotįs, kur už mažiausių tik jis žinųs apie tai.
kuose ant kokios mažiukės mus, savo draugus, savo pa prasikaltimų uždaroma vyrus ir moters, yra tokiais mėš
— Ar yra liudininkų? — užklausė p. Fang.
Jonas Ramanauckas
stotelės, Martin’s Mill. Sto rapijomis ir viskų. Pirmiau lynais, kad joms palygintos Newgate'stotįs, kur laikomi
— Nėra, jus’ malonybė, — atsakė policijantas.
135 Ames st.,
ties žmonės, pamatę tokį ne siai patiko mane mano drau baisiausi išmetos, paskui pasmerkti j mirčiop, — galėtų
P. Fangas tylėjo keletu minutų, ir staiga atsikreipęs
Brockton, Mass.
tikėtų pasažieriy, artinosi gai, o paskui vakare prieš vadibties tikrais palociais. Kas apie tai abejoja, tegul jas į skundikų tarė didžiai įširdęs:
prie manęs, o aš jau ištolo namus patiko parapijonai su sulygina.
— Ar tamista išdėstysi savo skundų prieš šitų vaikų,
B. P. Miškinis,
pradėjau šaukti: “kada yra labai didele iškilme, nes su
Kada raktas apsisuko spynoje, tai Senis ponas buvo ar ne? Esi prisiekdintas. Taigi jei stovėsi ten atsisakyda
Box 124, 35 Arthur st.,
trūkis į Dover?” Už penkio įvairių spalvų žiburiais, vė beveik taip nusiminęs, kaip ir pats Ofiveris. Atsidūsėjęs mas duoti kokį nors prirodymų, aš nubausiu už išniekini
Montello, Mass.
likos minutų” skambėjo at liavomis, muzika ir geromis jis pažiurėjo ant knygos, kuri buvo nekalta priežasčia to mų sūdo; aš per...
sakymas. Griebiausi tada už širdimis, turėdami už savo viso sumišimo.
Per kų ir kaip, nieks negal žinoti, nes raštininkas ir F. B. Versocky,
laikrodėlio ir pamačiau, kad vadų mano vietininkų kun.
— Ant to vaiko, veido atsimuša kažinkas tokio, kas sargas tame akimirksnyj’ garsiai atsikosėjo, prie to, pir
257 So. 33rd st.,
da šeštų valandų busiu atga S. Remeikų. Tokio pasitiki mane sujudina ir užima, — kalbėjo pats sau senas ponas, mutinis paleido ant grindų sunkų kukį, — tokiu budu neSo. Omaha, Neb.
lios Dovere. Džiaugsmas mo nesitikėjau, tatai tuo išlėto eidamas šalin, giliai užsimųstįs ir pridėjęs knygų daleisdamas niekam išgirsti tų žodį, — netyčia, žinoma.
mano buvo neapsakomas męilesnis jis man buvo. Pas prie smakro. — Ar jis nekaltas? Taip išrodo. Vienok, su
Su daugeliu pertraukų ir panaujintų užgavimų, p
Stanislovas J. Šaban,
Skubinau pirkti bilietų, ir veikino mane parapijonai šuko senis, staiga atsistojęs ir žiūrėdamas į viršų. — Ant Bronlow šiaip taip išdėstė savo bylų; patėmijęs, kad pir
Box 239, Lewiston, Me.]
kada trūkis atėjo, laimin kaip tik aš parvažiavau, iš mano sielos! Kur aš mačiau panašias akis ?
mu įspūdžiu jis šoko vytis vaikų, nes vaikas šoko bėgti;
gai sugrįžau į Dover. Idant siųstu man pirma automo
Pamųstęs valandėlę, senis nuėjo į užpakalinę kama ir išreiškė savo nuomonę, kad jei magistratas jam tikės, Pr. F. Juškeviče,
vėl kokios klaidos nepada biliniu. Atvažiavus muzikan raitę, įeinamų iš kiemo. Ten atsisėdęs kampe, pervarė tai jam išrodo, jog tas vaikas jei neyra tikras vagis, tai
131 Jaekson st.,
rius ir idant suprasti, kokiu tai užgriežė maršų, šimtų pa per atmintį visų eilę veidų, ant kurių ilgas laikas užleido bent turi su jais pažintį, ir kad tose aplinkybėse reikėtų
Lavvrence, Mass.
budu aš pervažiavau per Do rapijonų rankose sutreškė tamsių skarų. — Ne, — tarė antgalo senis, pakratęs galvų pritaikyti visų gailestingumų, kokį įstatai daleidžia.
ver, pradėjau klausinėti kon jo užžiebti žibintuvai ir į- — Tai turi būti vaidintuvė.
— Jis jau ir taip yra sužeistas, — tarė senis ponas už Jonas Galeckas,
duktoriaus ir sužinojau, kad va irios spalvos faierverkai,
Perdumojo da sykį. Visus paveikslus statė prieš akis, baigdamas. — Ir aš bijau, — pridėjo jis su didžia energija
109 So. 3rd st.,
Dover yra dvi stoti, bet ne ant pleeiaus pasidarė šviesu ir nelengva buvo atidengti skarų, kuri juos slėpė nuo taip žiūrėdamas į užtvarų, — aš tikrai bijau, kad jam negerai.
Brooklyn. N. 7.
visi trukiai ant abiejy sto kaip dienų, o aš šaukiau seniai. Ten buvo veidų draugi) ir priešų; kiti visai beveik
— O, taip, drįstu pasak/ti, — tarė p. Fang pašiepian
čių stoja. Pirmasai manasai kiek padiegdamas: “sveiki nepažįstatni skverbėsi iš minios; buvo ten veidų jaunų, čiai. — Stok; nerodyk čia savo špitogelių, tu jaunas val Kun. A. Ežerskis,
trūkis stojo tik ant vienos drūti! sveiki drūti!” ir išli žydinčių mergaičių, kurios dabar jau buvo senos moters; kata; tas nepagelbės. Kuo tu vardu?
5447 S. Wood st.,
stoties, pradžioje miesto ir pęs iš automobilio, visų ap- buvo ten* veidų, kuriuos kapai jau atmainė, bet kuriuos
Toliaus bus.
Chicago, III.

Oliveris Tvvistas.
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PINIGINĖ.
BROLIŲ NESUTIKIMAI.
Kliasų inspektorius atsi visame-kame netik susilygi
uptas, atėjau į bažnyčią, jis motinėlei pagelbėdavo atkartojamą noveną prie
ur savo parapijonams, taip darbuoties, o man būdavo Saldžiausios Jėzaus širdies. Algirdukas, kalvio sūnus, Pas tėvą buvo du sūnų, ir lankęs į vieną mokslainę, pa na, bet dar pralenkia (perei
iaitlingai susirinkusiems, smagu su juo žaisti O dabar Jonukas jau miegojo, o Pra sėdėdamas šalia kelio, gai jis jiedviem kartą pasakė: taikė ant tikėjimo lekcijos. na) kitų tautų žmones?
kad pilnutėlė buvo bažnyčia, jis pareina taip vėlai ir toks nukas žiurėjo pro žemą lan liai verkė ir garsiai meldėsi. — Mirus man, viską pu Inėjęs į kliasą, inspektorius . — Karčemoje.
iškilmingai atsiliepė: — Ar
) drauge ir kunigui Remei- negeras, jog kaip kada aš jo gą, nors nieko negalėjo ma Keliu ėjo turtingas medžio siau pasidalykita.
<ai širdingai padėkojau už stačiai bijau. Turbut jis ser tyti. Paguldžiusi Jonuką ir tojas ir, sustojęs, pasiklau Neilgai trukus, tėvas mi atsiras koks vaikas, kurs
Puolimas žemyn.
liepusi
jam
greitai
užmigti,
sė:
užduotų
man
klausymą?
jų taip gražų pasitikimą ir ga.
rė, ir du broliu, besidalydaStiprus, sveikas jaunas
— Ko verki, mano vaike mu, pradėjo ginčyties, prieš Mažas Jonukas atsistojęs vaikinas, nebeturėdamas ru
viską kitą, o'paskui sutei Valandžiukę
patylėjęs, rengėsi eiti ieškoti vyro.
užklausė: Dėlko, pone, Joku
Buvo šalta, lytinga ru li?
kiau jiems palaiųiinimą. Iš Pranukas toliaus kalbėjo:
tarauti ir barties.
bas per sapną matė angelus bežiaus savo pasilinksmini
ėjęs iš bažnyčios skubinau j
— Mama, kodėl ėsi taip dens naktis. Plonai apsirė — Ak! — atsakė vaiki Negalėdamu
pasidalyti,
kopėčioms? mams, tankiai nueina perkleboniją, idant pamatyti, nusiminusi? Sykį mačiau džiusią moteriškę šaltis krė nas — mano mama labai ser nuėjo pas savo kaimyną, pro laipiojančius
Dėlko jie, turėdami spar toli ir priverstas sustoti. Ji
tė,
bet
ji
nieko
nepaisė
ir
kaip tenai yra ir pasisvei tave verkiant.
ga
ir
tėtis
siuntė
mane
mies

Atsimeni
tingų senutį, prašydamu pa
sai išsyk nepaiso jokių gam
kinti su savo draugais kuni kaip ant tavo kelių snau skubiai toliau ėjo nuo vieno tan vaisto nupirkti; greitai tarimo ir nurodymo, kaip be nus, nelekiojo?
Tada inspektorius jau ne tos persergėjimų, neatsižiugais, kurių da buvau nema džiau? Tada tu verkiai, o saliuno prie kito. Galop įė eidamas, aš pamečiau pini sidalyti.
taip iškilmingai atsiliepė: ri, kad per tankų svaigalų
tęs. Čionai, žinoma, klausi didelės ašaros puolė man jo į vieną
. ... Keliolika vy- ginę, kurioje buvo rublis pi Jiedu pasakė: — Tėvas
Ar atsiras koks vaikas, kurs vartojimą sugadino savo
mams nebuvo pabaigos: kur ant veido... Mama, nebūk
apstoję banj, inanke ru- nigų. *
liepė visukuo pusiau pasida
atsakytų ant šito klausymo? apetitą. Žodžiu, nepatėmibuvai? ką matei? ką girdė taip nusiminusi, nes man dį. Moteriškė apsidairė ir — Štai, gal šita tavo? — lyti!
ja, kad jis puola žemyn. Jei
pamatė kampe savo vyrą klausė vėl medžiotojas, išė Kaimynas nusišypsojo ir
jai? ar gyvas sveikas? ir labai nesmagu.
gu jis dar mano sulaikyti
taip toliau ir t.t. Sekantį ne- Nelaimingoji motina ture girtutėlį, led bepasėdintį męs iš kišenės mažytę šilko tarė:
Mįslė.
savo žemyn puolimą, priva
dėldienį sakiau savo parapi- jo priežastį nusiminti. Jau ant kresės, o vis dar trau piniginę su keliais aukso pi — Jeigu judu nesutinkat
Kur lietuviui ramiausia lo geriau čėdyti sveikatą.
jonams pamokslą, o paskui dešimts metų, kaip ištekėjo. kiant degtinę. Priėjusi iš už nigais.
besidalvdamu, tai perplėš- ir linksmiausia?
Męs jam patariame atkreip
trumpai papasakojau, ką ma Išpradžių buvo laiminga, pakabo, padėjo jam ranką — Ne, tamistėle! — kalbė kit pusiau visas drapanas,
Kur jisai tampa drąsus, ti atvdą ant savęs kaip veik
.čiau ir girdėjau Lietuvoje ir nes turėjo nuosavus name ant peties ir meiliais žo jo Algirdukas, — mano pi perkirskit pusiau visus ra
drūtas, galingas, turtingas, neteks apetito, paprastų
"kaip man tenai patiko ir pra lius, gražiai ir sutikime gy džiais vadino namo.
jiegų ir energijos. Jis priva
niginė nebuvo tokia graži ir kandus ir namų indus, per- protingas ?
dėjau vėl senovės gyvenimą, veno su vyru. Tolesniai bet Vyras pašoko kaip įgel joje nebuvo tiek pinigų!
piaukit pusiau kiekvieną gy Kur iškalbus ir moka sve lo tuojaus vartoti Trinerio
tik omenyje turėdamas savo sunkios gyvenimo sąlygos tas. — Tu čia, tuo laiku?! —
Amerikonišką Elixirą iš Bi
timų kalbų?
— Na, tai gąl šita bus ta vulį ir t.t...
tėvynę Lietuvą, kuri man privertė juos namus parduo klausė nusistebėjęs ir neat
vo? — klausė medžiotojas, Broliai, girdėdami jo žo Kur nieko nesibijo, visus tter Vyno, kuris sureguliuo
tokia graži ir brangi pasiro t i ir persikraustyti į paran- sisveikinęs su draugais, iš
rodydamas jam paprastą džius, suprato kaimyno pa kritikuoja ir apie politiką ja malimo sistemą, išvalo
dė. Tegul tada gyvuoja ke davotu skiepe du kambariu. ėjo sykiu su pačia.
kraują, sustiprina nervus.
sityčiojimą ir, susigėdinę, kalbą?
odos piniginę.
lionės ir mokina mus mylėti Ta permaina labai užgavo
Pakeliui užėjo bažny
— Taip, taip ponuli!... grįžo namo ir pasidalino tė Kur geriausia išmano apie Aptiekose. Jos. Triner, 1333
musų prigimtą šalį.
čią.
Moteriškė
prašė
ineiti
—1339 So. Ashland avė.,
jos širdį, bet kaipo tikra
j šita piniginė mano! — suri vo turtu teisingai ir santai- savo užsiėmimą?
Kun. V. V. Varnagiris. krikščionė viską kantriai ant valandžiukės bažnyčion
Vienu žodžiu, kur jisai Chieago, III.
ko vaikutis, dideliai nu- kiai.
kentė ir siuvimu stengėsi pasilsėtų. A yrąs sutiko. Ten Į džiugęs.
dapadėti vyrui duoną uz- jiedu karštai meldėsi: pati
Ponas padavė jam jo pi
>iešin£lis iš girtuo dirbti. Vtjras-gi nematvda- — J<ad vyras mestų girtuo niginę ir pasakė:
mas geresnės ateities, nusi kliavęs ir gautų darbą; vy
KLIO GYVENIMO.
Kur eina apie sveikata, jeigu nori turėti ka geriausia, tai imk Severos
— Užtai, kad tu toks teiminė, nupuolė ant dvasios, ras — kad Augščiausias su
■ — Mama, dėl ko musų tė- pradėjo ger^i ir kazyruoti. teiktų jam dvasios stipru Į singas, ir taip labai meldei
Vaistus.
si prie Viešpaties Dievo, aš
as nepareina namo? Man Pati bandė gražiai jį per- mą ištrivoti blaivybėje.
lbai ilgu be jo, ypač, kad
Viešpats Diedas išklausė tau atiduodu ir mano pinišnekėti, prašė susivaldyti
įano brolis Jonukas serga. Jis bet, pačios už tai neap jųdviejų maldų. Vyras lio Į ginę su visais pinigais, ko
Nesuprantu, kur jis taip ilkęsdamas, pamaži pasiliko vėsi gėręs, gavo gerą darbą, kie joje randasi.
gai būna.
Ksav. Vanagėlis.
smuklių vergu, pragerda- ir meilė ir sątaika vėl už
Taip tai kalbėjo Pranu mas jose kiekvieną uždirbtą viešpatavo toje šeimynoje.
pasakys tau ar turi kraują negryną, skystą ir nerims
J. J. K.
kas, šešerių metų amžiaus, centą., Galop ir darbo nete
tantį. Visas kraujas buvo kadą čystų ir vėl gali tokiu
dailus ir garbiniuotas vaike ko. Nelaimingoji moteriškė
lis. Jo mėlinos akįs buvo į- tečiaus iv dabar nenusiminė, — Ar žinai, kur Laukių
būti su pagelba
dubę, skruosteliai išblyškę; bet drūčiai tikėjo Dievo Ap- Jonukas gyvena vaikuti? — Veling ’Fif Every Day
visa jo išavizda reiškė didelį veizdai ir laukė susimvlė-, užklausė tūla senukė.
P Inflnenzos arba irmepkyirdą, nedateklių. Palen jimo. 'pk sunkiau dirbo ir — Jo nėra namie, bet jei
dies užpuolimai naktimis
ks galvelę ant motinos kru nuolatos meldėsi prie Sal- duosite man skatiką, tai pa arba kosulys ir die
gimai jūsų raume
tinės, neperstojo kalbėjęs į džiausioH Jėzaus širdies už sakysiu, kur jį rasti,
at nyse iš nusidirbiino, nepaguklvs
ų savo vaikišku saldžiu bal savo vyro pasitaisymą.
sakė vaikėzas.
jus,
jeigu turėsit
eliu:
Taip. varge begyvenant — Gerai, vaikuti, gerai,
Dr.
Man labai navatna, dėl praslinko apie metus laiko. Še tau skatikas. Tai kur jis
*- Ipėtnyčios
-sa—*•
i
yra?
musų tėvelis nesėdi na- tBuvo
vakaras
Richter’io i'
Geriausias pavasaryje
eje, kaip pirma būdavo: Moteriukė užbaigė tankiai — Tai aš pats,
atsakė
Geras kiekvienu meto laiku
vaikas.
t_____________
Atsakančiausias vaistas kiekvienam: vyrui, moterei ir
Paieškau vargonininko
POETASj
vaikui. Negražus šašai, išbėrimas, pučkai, votįs, deder
vietos. Esu nevedęs, galiu
savo namuose ir
vinės, puliavimai ir visokios skuros ligos prapuola, ituojaus imsite
chorą vesti ir turiu gerus pa
Iš Puškino.
inant tą vaistą pagal nurodymų. Jis apvalo ir sudrutina
25c. ir 50c. aptiekose.
liudijimus nuo kunigų. Ma vartot.
i
kraują ir priduoda jiegų visam organizmui.
Sergėkis pamėgdžiotų vaistų.
Kol Apolonas dar nešaukia
no antrašas:
Kaina vienas doleris.
Poeto prie šventos aukos.
U. i.
Augustinas Žindžius,
Jchter’io Consjo Pillės yra geros nuo
Be rūpesčio jam dienos plaukia
viduriu surietėjimo. 25c. ir &uc.
82 Clinton «ve.,
j. Reikalauk, kad duotų Severos Vaistą ir persitkrink, gaunąs, ko reika
Parsiduoda
Užsiėmimuose menkuos’.
(to 25)
Maspeth, N. Y.
lavai.
Lyros šventosios tyli stygos,
Siela jo ilsisi sapnuos’;
GERĄ BUDĄ
DIRKSNIU SUIRIMAS
Niekiausiems jis šio svieto lygus,
turime
per gerą vidurių malimą. Ir vieną
apsireiškia nemige, aštriu budu ir abelnu
fe
ir
kitą
turėsi,
jeigu pradėsi vartoti
O gal niekesnis dar už juos.
nesijautimu gerai.

F

Į

Vienas Žvilgterėjimas veidrodin

SEVEROS

KRAUJO VALYTOJO

Expellerį
F.

R1CHTEH

CO., 21$ Pearl Jtreet, Ne* Yort

I

Severos Nervotonas

Bet vos galingas atbalsvs
Jo ausį jautriąją palyti,
Poetas pradeda lakstyti,
Kaip pasipurtęs erelys.
Žmonių žaislai jam nusibosta,
Tuščios neklauso jų kafbos,
Prieš svieto gerbiamąjį sostą
Puikios nenori lenkt galvos.

pasirodo geriausiu vaistu pailsusiems,
nervuotiems, persidirbusiems vyrams ir
moterims. Jis tiesiok veikia nuraminan
čiai ant nervų, sugrąžindamas juos į normališką sveikatą.
Doleris už Bonką.

UUBR0.
Saldžiausi obuoliai sutaisyti su obuolainiu
suteikia toki skoni, kad paragavus negali
ma atsigėrėti. Parsiduoda švininiuose ka
tilaičiuose. Nusipirk toki katilaiti šian
dien ir mėgink su DUONA. Katilaičiu •
kaina 10 ir 25 centai :: ::
:: ::

Pripildyt’s atbalsiu, smarkus,
Į grynus bėga jis laukus,
Prie vandenų, kur bangos ūžia,
Į graudžiai šnabždančią giružę.

J. K.

£

Severos
Gyvasties Balsamas
jis daro gerą įtekmę ant jeknų, pilvo ir
žarnų. Sudrutina virinimo organus tokiu
budu, jog visiškai prapuola užkietėjimas,
jeknų ligos, vidurių nemalimas, geltonligė ir tam panašios ligos.
75 centai už bonkutę.

Daktaro patarimai
dykai, tik rašykite in musu Gyduolių Skyrių.
0

W. F. Severą Co.

CEDAR RAPIDS
IOWA

SUTAUPINSI SVIESTA
!

Kas reikalauja

austinių
(krajavų) škaplierių
Panos Šv. ir Šv. Traicės, gali gau- [
ti pas mus visada. Męs išdirbame i
ir reikalaujantiems pasiunSiam
porą ant pažiūros.
Mrs. A. Smailienė,
2737 E. Pacific St.,
Philadelphia, Pa.
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Tai neužims jums daug lai Ko, — tik Kelias minutas
ims laiKo, Kad paaiškinus geras upatybes

Nauju pavasario siutu ir paltu.
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Viskas, ką Jus reikalaujate, tai
pasimokyti Rosenthal’io mo
kykloje, kaip gražiai apsi
rengti.

DYKAI — Dovanos musu kostumieriams — DYKAI

2F4 sr

o
o
>

Išėję iš mano moKyklos, moKesite gerai apsirengti
DYKAI: — Pirkit pas mus geriausią taboką dėl rukimo už $6.00, tada męs pavelinam Jums išsirinkti suvis dykai, kaipo dovaną vieną ii parodytą čio
nai daiktą: 1. Naujausia importuotas fonografas su didele nikeline truba ir rekordą, katras labai gražiai skamba. Kožnas gali surengti savo namuose pulką
koncertą dainą ir muzikos. 2. Gražią Armoniką ii žinomos vokiikos fabrikos su plieniniais balsais, notais ir nurodimais. 3. Puikus stalavas laikrodis sn
muzika.
Kožną sykį muzika grajina 10 minutą.
4 Puikiai iitaisytas, gerai paauksuotas laikrodėlis vyrams arba moterims. 5. Puikus stalavas
servisas gerai pasidabritas, sudėtas- gražiam baksiuke: 6 peilius, fi videlčius, 6 didelius laukėtus, 8 mažus, 1 peilis dėl sviesto ir vienas šaukštukas
dėl cukraus. 6. Mažina dėl rašymo, ant katros kožnas gal drukuoti viską, ką tik norės. 7. Revolveris nikeliavotas, 7 sykius liauna su gražiai išdirbta rankele.
Visus virėminėtus daiktus parodėm ant paveikslą. Jeigu norit, tai galit išairinkti dar kitus daiktus: solidnas albumas dėl paveikslą su muzika 10 ir pusė
eolią augštaa. Puikus kruzis dėl alaus su pakavota tarp dvieją dugną muzika, 8 ir pusė colią augštaa su gražiai išdirbtoms figūroms, parodančiomis viso
kias scenas. Kožną sykį, kaip tik pakelaite kruzę, grajina muzika: kaip tik pastatysit ją, muzika perstoją. Duodant Jums šitas dovanas nieko daugiau nuo
Jnsą nereikalaujame, tik kad rekomendavotumife musą firmą savo pažįstamiems. Prisiąskit mums 50 centą markėmis ir męs atsiąsiąi Jum 40 baksiuką
tabokos vertės $6.00 ir vieną iš šitą daiktą suvis dykai. Apturėję tai per ekspresą, užmokėsite likusius $5.50. Kas nor gali apžiurėti tavorą, atimant jį iš
ekspreso, o jeigu nebus taip, kaip garsinom, tai galit tavoro neimti.

ENGLISH-ASIATIC TOBACCO CO
i

5.

115 E. 7th St., New York City.

<

2

$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,
ANT KIRBY’S KRAUTUVĖS,

South Main St-,

Wilke«-Barre, Pa.
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Užsirašykit

Šviesios akis
n
i .
Raudom
veidai

„draugą;

BANK.
Kapitolas su perviršiu
$165.000.00.
.

. A. Norkūnas,:

Šitoji Banka prižiuroma
Suvienytųjų Valstijų val.
„džios. Moka 3 nuošimčius
pasekme sveiko kūno. Kudi i
...
. .
„
1
i nuo sudėtų pinigų. Galima
sunykę žmonės negauna at- į susišnekėti lietuviškai,
sakančio maisto. Jie reikaMandagus patarnavimas.
lauja kų. tokio, kas atgaivįs į
G. N. Postlethvraite,
jų organizmą, priduos gero
iždininkas.
šviežio kraujo, ir tas kas vra

Stegmaierio

3

Porteris
ŠIANDIEN PABANDYK.

Gryno maisto ženklas ant
kiekvienos bonkutės.

STEfiMAIER * BREW1NQ CO.
Wilkes-Barre, Pa.

Naujas telefonas 977
Bell telefonas 422

j

Man pavestus dar.
bus atlieku artis
tiškai.

!‘

PINIGAS DARO PINIGĄ

SWALM HARI)WARE CO.,

;
‘
<
;
;
;

I

I

Merchants
Banking
Trust
Company,

įrankiai,
daiktai.

Lietuviams paranki vieta.

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

AGENTŪRA

Wilkes-Barre, Pa.

»

SeseruSeminarija
•

Lietuviškosios Sesers priima pas save mer
gaites mokinimui ir išauklėjimui. Seminarijo
je prie reguleriškojo mokslo, arba ir atskyrium. yra mokinama, muzika, paišymas, siuvi
nėjimas ir taip toliau.

Reikale meldžiama kreipties prie
Perdėtinės šiuo antrašu:

Motinos

Mother Superior,
6700 Rockulell St.,

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

Mėšlungio
Skausmo
krutinėję
nno
Patrūkimo
Azma arba
Dusulio
Styvumo spraudo
Skaudėjimo
Šonuose
Rankų ir
Kojų.

Godotina* Tam i-1 : > torai 1 ami*t«»M'f>ri£t<1tejma, ai norlečjaa
jog Tamista priaiufttamei man vysai ujkai
jaaa Icnygadel vyra.

1200 ir 1202 CHESTNUT STREET,
• PHILADELPHIA, PA.

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
ii ryto iki 9-tos vai. vak.
Nedėlioję: nuo lOtos iš ryto iki 5-tal
valandai vakare.

Uždėta 20 dieną Balandžio 1853 metuose.

Nuošimtis 3.65 metams.
«il«j
itin,

a

IGNOTAS J. DOHAN, Prezidentą..
ANDRIUS J. KEEGAN, Vice-prezidentas.
ALFRED J. MURPHY, Sekretorių, ir Karininkas.
ANTANAS HURST, Esq„ Patarėja..

Adolf Blau,
Union Ticket Agency,
203 Lackawanna Avė,
Scranton, Pa.
Taip-gi turime savo krautuvėje dau
gybę visokių maldaknygių ir svietiškų
knygų visokiose kalbose.
TELEFONAI: Naujas 303 — Bell 662.

MįgĮg'tfSt.a n a k » a'a n/a.a b
n ;. a a a a a a.a a b a b.h b B

Kaina $1.00.

VAIZDELIAI VARDU

t;

„Degtine” ir „Katriute.“

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

REV. V. VARNAGIRIS,

b b’bIb » b « b'b ;:»a b b b, b b.a a a b'b b b b a h b »'b'b!b k b
b b b b, b b'b BiB b® b b,b b b b b b b b b b b b b b b b b

IŠĘJO IŠ SPAUDOS DAILUS SCENIŠKI

FABIOLE,
garsi kardinolo Wisemano apysaka.
Vertė VYTAUTAS.

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

KAINUOJA PO 10 CENTU.
Galima gauti

Brooklyn, N. Y.

312 So. 4th St.,

„Djaugo” Spaustuvėje.
m

-NAUJA KNYGA-

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

PIRKITE LABAI NAUDINGAS KNYGUTES
PO VARDU

„Naminis Vaiku
Auklėjimas“

Adresas:

REV. S. PAUTIENIUS,
Mahanoy City, Pa.

I R -- ------ —

Willęes-Barre
Deposit & Savings

BANK,
Kapitolas

-

Perviršis

-

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

-

-

Depozitai

#150.000
- $450.000
$2.625.000

“Katekizmas Apie
Alkoholiu.”
4557

So.

Kun. A. Staniukyną,
Wood St.,
CHICAGO, ILL

Moka 3-čią nuošimtį nuo sudėtų
Joje pinigų.
Banka atdara kasdienznuo 9 ry
to iki 3 popietu. subatomis nuo
9—12 vidurdienyje ir rtuo 7 vai.
vakare iki 8.
Galima susikalbėti lenkiškai ir
lietuviškai.

DRAUGO”
J. F. GilOs,

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

SPAUSTUVE
NAUJAUSIA, DIDŽIAUSIA IR GE
RIAUSIA GREITAI ATLIEKA

102—104 S. MAIN ST.,

ĮVAIRIŲ ĮVAIRIAUSIUS DARBUS

WILKES-BARRE, PA.
Vards

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

Rt'ltsft.

•‘

••••

L. RAL1CHUT
REKOMENDUOJAME MUSŲ NAUJ^ AUKSINĮ 23
AKMENŲ GELŽKELIO LAIKRODĖLĮ.
Auksiniai, paauksuoti ir kitoki su 23
akmenimis, parduosime 10,600 vadina
mų “Accuratus” laikrodėlių tiktai už
8b.75 žėdną. Tie gražus laikrodėliai
puikiai išrėžyti, dnbelt.avi lukštai, ge
rai laiką rodanti, labiausiai keliauninkų
naudojami, kurie turi daboti laiką, mo
teriški ir vyriški, gvaTantuoti ant 20
metų. Tikrai pražus laikrodėliai, ne
gėda bua nei draugams tokį parodyti.
Jeigu nori turėti gerą dziegorėlį, tai
žtai mnsų pasiūlymas: Męs nusiųsime
šitą laikrodėlį kiekvienam C. O. D. nž
85.75 ir ekspreso kaštus dėl peržiūrė
jimo. Jei nepatiks, Bemokėsite nei cen
to. Męs rlskuojame viską. Auksinis
grandinėlis dnodasi dykai su laikrodžių. Adresas:

lų,

DR. IGNAT1US STANKUS, M. D.
1220 S. Broad St.,
Philadelphia, Pa.
'

50,000
KNYGŲ

1>«m.

The BENEFICIAL SAVINGS FUND SOCIETY

ticket agency.

Linijų.

Ta knyga yra stebuklinga ir siuata yra tyk dėl vyru.
Knyga ta prastais, suprastais Sodžiais pasaka kaip gal
atgauti vyriškumą, isigyditi nno uznuodijima krauja
arba sy pili, nubiegima sieklos, patrotitu stypribe, pučkua
ir kitus išmietimus,
negromulavima,
patrotitu
stypribe, pylva, kiapenn, inkstu ir pūsles ligas, romąti tm a, gonorrhoea arba triperi, naujai įgautas lygas,
strietura irvysasvyru lygia, gal būti išgidomas aava
namuse privatiškai, slapta ir labai pygjai.
Ta, dykai Įgauta knyga, pasakis jums kodėl j»s
kentat ir kaip galėt galutlnaj isigyditi. Knyga ta yra
krautuvS žinios, katrua ture žinoti kožnaa vedes arba
nevedei vvras. Ta knyga yra parašita par Daktaia,
katras atsydave ilgo lajka tyrinejmu tu, specijalisku
lygu. Tem\ kit, jog ta knyga yra siustą V)sai dykai,
užmikim už pačto, ing užpečetita konverta. Nesiusk
nekokiu piningu, tyk parašik sava varda, ir adresa ant
žemiaus paduotu kuponn, katrų siusk mums šendenA
DYKAJ GA»’^OS KNYGAS KUPONAS.
DR. JOS LISTfR a CO.. I ISS 21 Frftk
ekiu,.:

.Teigu sergi, ar kenkia kas sveikatai, skubei kreipkies pas mane, ar ypatišftai ar laišku, o busi išgydytas. Jeigu kiti daktarai pripažino ligą neišgy
doma, neabėjok, 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 nedibimo 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 nno visokių Moteriškų
ligų, skausmingų ir nereguliariškų mėnesinių, baltųjų
tekėjimo ii gumbo
Hgv
TURIU SPECIALIftKA DIPLOMĄ DDL DARYMO OPERACIJŲ.
ir ištikus būtinam reikalingumui operacijos, kada vaistai negal pagj iyti, 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
prašalinti kuogeriausiai ir už menką mokestį. Darnu teipgi operacijas ant kau
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 laiškn, aprašydami
savo blogumus, o aš gerai ištyręs, suteiksiu atsakančią rodą, nedaro skirtumo,
kaip toli gyvenate, ar Amerikoje, Kanadoje, Anglijoje ir kitose šalyse. At.silankusiems ypatiškai ir dėl operacijų, turiu savo locną naminį ilgonbutį. Biednus gydau dovanai.

Ofiso valandos: nuo 9 iki 12, nuo 2 ik i 4, ir nuo B iki 8 vakare.
•iaia nuo 1 iki 5 popiety.

Union

Seniausia Lietuviška Banka Scrantone
ir Visoje Aplinkinėje.
Agentūra Laivakorčių ant geriausių

Vysai Dykai Del Viru

pas save, sakyda-

EXCKLSIOR WATCH OO., DEPT. 905, CHICAGO, ILL

Sventadie

Dirbtuvė

ir

Uniformų

X

S PA U D IN A
PIGIAI

visokiu reikalingu

daiktu draugijąms ir
nrkiestroms,
uždėta

UŽKVIETIMUS IR KITOKIUS DARBUS

KONSTITUCIJAS, PLAKATUS, TIKIETUS,

1887 m. Dirbame teip
gi vėliavas, Kukardas,

arnotus, kapas ir t. t
Reikalaukite
ti kataliogu.

ilistruo-

1520 N. 4 gatve

PHILADELPHIA, PA.
Bell Phone
4e58 D. KENSINGTON

V

K

k’k h'ji w flbrgsi a ra.:n'^ i
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ALBERTAS G. GRABLIAUCKAS,
<Jor. Elm & Main Str.,
Plymouth, Pa.

mu:

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

i

Chicago, III.

Kviečia sergančius

Maloniai kviečiame visus atsilanyti pas mus.

KAPITOLAS $100.000.00.
$250.000.00
> PERVIRŠIS
* Didžiausia ir saugiausia
i Banka mieste.
Moka 3 nuošimčius nuo
sudėty joje pinigų.

71 PUBLIC SQUARE,
WILKES-BARRE, PA.

pabaigęs daktarišką mokslą universi
tete valstijos Indiana, taipgi pabaigęs
kvotimus augščiausioje ir jau paskutinioje daktariškoje mokykloje New
York Post-Oraduate Medlcal School
and Hospital, kurioje speciališkai išsi
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. Stankus per kiek lai- 1
ko buvo miestavu daktaru mieste Indianapolis, Ind., kur turėjo didelę prak
tiką gydyme, įvairių ligų, atlikdamas
savo užduoti kuogeriausiai ir užganė
dinančiai žmonijai,
dabar-gi, pasi
šventęs labui savo brolių tautiečių, ir į
kad apsaugoti juos nuo išnaudojimo j
per nesąžiniškns daktarus, įrengė savo
locną naminį ligonbutį ir

PA.

Gali pradėti pasidėlioti, jei tnri $1.00.

PA.

Kaštuoja $2.15 persiuntimui.

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

POTTSVILLE.

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

UŽDĖTA 1864.

Sudėtu pinigu

sportiniai ir naminiai

BUK
VYRAS

'/

PLYMOUTH,

Jeigu sergate užsisenėjusiomis ligomis nuo kurių negali pagelbėt nė dak' tarai nė ligonbučiai, arba paslaptingoms ligoms, aprašykit man savo nesvei
kumą gerai ir aiškiai (be užslėpimo) nes čion eina ne tik apie tavo sveika
tą, bet labai tankiai ir apie tavo gyvastį. (Atsimink, jog kiekvienas garbingas
laktaras užlaiko paslaptį kaip ant išpažinties). Užtai nesigėdyk ir nebijok,
«šyk teisybę, o mielai suteiksiu rodą ir prisiųsiu geras gyduoles pagal tavo
<ją su nurodymu kaip reikia jas vartot, už prekę labai mažą. Reikia rašyt
aškus stačiai pas mane pridedant visados 2c. markę ant atsakymo, nes ki
taip negausit atsakymo. — Teipgi męs reikalaujame gerų agentų kiekvie
name dideliame mieste ir jų aplinkinėse. Agentai nuo Lietuviškai-Lenkiškų
gyduolių gali uždirbti nuo 50 dol. ikil5 dol. ant ^mėnesio. Uždarbį duodame
tpo? nuogeriausią. Taigi rašykite reikalaudami agentūros. Kiekvienas lietuviškas
įį Komikas teipgi privalo užlaikyti visada musų puikias Lietuviškas gyduoles
tavo 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
{rarantuojame.
Rašykite po antrašu:

ST. CASIMIR’S SEMINA RY,

.

First National
BANK,

II

Ypatingos Gyduolės.

CHICAGOJE.

I

-

$190.000.00.

Geriausia
Gyduolė
nuo
skaudėjimo
Degimo krutinėję
Galvos skaudėjimo
Kataros
U žsįšaldymo
Neuralgijos
nuo
Gerklės skaudėjimo

Lietuviškųjų Šv. Kazimero

'/z /

—II II

Turi Kapitolo su nuošim
čiais

**<**««* *trėnU

V

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

Savininkas ir Fabrikantas Geriausių
“LENKIŠKŲ-LIETUVIŠKŲ VAISTŲ.”

t«^SpS7<H;n®aB3į»^;S;S.!glg»LSJgIggIg'aegigIgsrfi'K;i«S»’HLK

*

Wilkes-Bare, Pa.

ALBERT G. GROBLEVVSKI,

AGENTA,

Merchants National
Bank,

Mahanoy City, Pa.
t

TAI ŠTAI ŠITAME BANKE:

»,N|.

47-48-49 Bennett Building,

' Kurių skaitytojų prenu
merata pasibaigusi, tiems
numeris bus paskutinis.
Juozas Szukis, šisSiunčiant
pinigus, čekius,
Geriausias Lietuvys
arba “Money Order”, siųs
FOTOGRAFISTAS, kite ant adreso:
_____ _
1’
“DRAUGAS
”',
Į Z
Naujas Telefonas 1070—R.
314 East Market St.,
20 E. Market st., Wilkes-Barre, Fa.
Wilkes-Barre, Pa.

VINCĄ TAMULEVICZE,

GERIAUSAS PINIGAMS PASIDEJIMAS,

i*

Jonas S. Lopatto

21 North Main St, Pottsville, Pa.

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

y

Lietuviu Advokatas.

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

Laivakorčių ir Pinigu Siuntimo.

137 Hazle St.,

visokiu ženklu
draugystėm, o ypatingai: jįokardu
guzikučiu. metaliavu, anameliotu
ir padengtu celiųloid’u, šarpu, veliavu ir Karunu.

° SUČEDUIMAS 3>
M. A. Norkūnas
0
AUGA.
112 PROSPECT ST., LAWRENCE, MASS.

ggigBasigg ūĮSigigiffig'aigig'B a •ggJgigj'g®

LIETUVIŠKA

Vienatinis Lietuvis Iždirbejas

Office New Telephone 37.
Residence 1100.

I B B B'B K B. 1
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RAIDfiS STATOMOS DIDELE-NAŠIAU
SIOJO PATENTO-MAŠINA “LINOTYPE”
ADRESUOKITE

-p—

“DRAUGAS”
314 E- Market St ,

Wilkes-Barre, Pa.
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