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Daug naudingų pamokini
KINŲ REVOLIUCIJA.
mų suteikia mums Viešpats
Lekcija ir
J ėzus
prilyginime apie
Kinijoj' revoliucija siau
Vilniaus vysk. kunigų at
Evangelijaj garstyčios grudų. Maža to mainos:
čia vis smarkiau. Lapkričio
kun. Ipol. Jodkovsaugalo sėkla ženklina mažų,
5 d. miestas Hankow likosi
pradžioje, Bažnyčių, kurių ki, Lydos kam., perkeltas ugnia sunaikintas, Gaisro
Kristus atėjo įsteigti; te Liackan kam.; Liaeko kam. nuostoliai padaryti siekia
čiau, laikui bėgant, jinai St. Kuderevski paskirtas mažiausia $50,000,000. Ke
DVIDEŠIMTI KETVIR kaip garstyčios grūdas, iš Turgeliuosna; susirgus Ka- turi šimtai tūkstančių gy
augo į taip didelį medį, jogei rcionkos klebonui kun. Par- ventojų palikta bado ir šal
TOJI NEDfiLIA PO
žmonės iš visų žemės kraštų botkai, Kamionką laikinai čio malonei. Šimtai apdegin
SEKMINIŲ.
ir visokio laipsnio atranda prižiurėsiųs Liaeko kleb. tų kūnų guli tarp griuvėsių;
josios pavėsyje, saugių sau kun. Joa. Račkauskas; kun. jų tarpe dauguma moterų,
Broli. Hrinievicki, Derevnos ir vaikų.
— I. Tęs., I, 2—10. - vietų.
kam.,
paskirtas Mosarian;
Broliai: Dėkojame Dievui
Sumišime atsirado gaujos
Bažnyčios mokslo tvirtu
kun.
Juozas
Svedovič
iš
Klevisuomet už jus visus, atsi mas, kaip garstyčios kartu
visokių plėšikų, kurie grie
meliškių
perkeltas
Derevmindami, jus visose musų mas, pasekmingai gydo už
bia viskų kas vra brangus
non.
maldose be perstojo atmin sinuodijusius
ir daug vertas. Tokius gro
klaidingu
dami veikalų jūsų tikėjimo, mokslu ar erezija.
bius
atlieka nevienoj’ vie
Žemaičių vysk. kunigų
ir darbo ir meilės, ir kantry Klausant šios dienos evan permainos. Kun. Šumanas toj’ patįs kareiviai. Kariu
bės vilties musų Viešpaties gelijos, ar atėjo kuomet paskirtas Vidžių kam.; kun. menės viršininkai mėgino
Jėzaus Kristaus, musų Die mums mintis padaryti da Samavičius, Vidžių kam., užstoti tam kelių ir keletą
vo ir Tėvo akyse. Žinodami, šitokį prilyginimų: maža perkeltas į Panemunėlį. prasikaltusių kareivių nu
broliai, Dievo numylėtiniai, sėkla išduoda didelį vaisių, Kun. Bylai pavesta katedros baudė, bet tvarkos įvykdinti
apie jūsų išrinkimų: jog mu išauga į didelį medį; kaip bažnyčios valdymas.
negali.
sų evangelija nebuvo pas tas išeitų, jei prilyginimų “Kur. Wil.” šeštadienio
Lapkričio 7 d. likosi rn
jus tiktai kalboje, bet ir ga perkeltum į kasdieninį musų n-je klaidingai iš kun. Šu žudytas jaunas kariumenės
lybėje, ir šventoje Dvasioje gyvenimų ir pritaikintum mano padarė. . . kun. Tumų. viršininkas generolas Wu,
ir didžioje, tobulybėje, kai prie musų mažų dorybių ir
kuris pastaruoju laiku buvo
po žinote, kokiais buvome mažų ydų.
Radviliškis, Šiaulių ap. paskirtas ShansĮ provinei
įaa gufcermt
jųsų dėl jūsų. - -O- jus
į.jqu_Musų
mažos
dorybės,
stojotės musų ir Viešpaties
grįžo į Radviliškį kursorija. žudė valdžios kareiviai kuo
sekiotojais: priėmę žodį di kaip ir mažos ydos, nežy išleista į dekonijų spalių 6 met jis miegojo savo šėtroje
džiame suspaudime su šven miai auga. Kiek daug gero d. 1909 rn. Kursorija ilsėjosi prie Shekiachuang kariu
tosios Dvasios linksmybe. galėtų išaugti iš kiekvieno kaž-kur apie Pakruojį, tik menės stovyklų. Kada pada
Taip, jog stojotės pavyzdžiu musų gero darbo, jei tik ru- ne Pakruojujė, bemaža du ryta žudystės tardymas, užvisiems tikintiems Makedo pintumėsi jįjį atlikti su geru metu klebono užmesta ir už mušikai teisinosi tuo, kad
nijoje ir Aehajoje. Nes nuo tikslu. Dievo garbei, artimo miršta. Visiškas apsileidi gen. Wu turėjo ryšius su rejūsų yra apskelbtas Viešpa išganymui, — visiems paro mas Konsistoriaus cirkulia voliucijonieriais ir buvo ne
ties žodis: netiktai Makedo dydami, kaip yra malonu rų pildyme.
ištikimas Manchu dinasti
gerai
daryti.
Įprotis
gerai
jai.
nijoje ir Aehajoje, bet jūsų
tikėjimas atėjo ant kiek daryti išauga į dorybę, tve Jeigu tokiu-pat keliu leis Gen. Wu buvo mokinęsis
čiau šv. aliejus, kaip kai-kuvienos vietos, kuris yra į ria dorų gyvenimų, duoda rie norėtų, tuomet tikrai rei Japonijoj ir sugrįžus jam į
Dievų, taip jog nereikia grynų ir ramių sąžinę.
kėtų jų ieškoti: “ūbi ea Kiniją greit dasigavo į augs
mums apie tai nįeko sakyti
Taip-pat ir blogu žmogus sunt”? Tokį prierašų pridė tą valdininko vietą. Jis buvo
Nes patįs apie mus apsako, neišsvk tampa. Nedorybė au jo tūlas klebonas kursorijo- maž-daug liberališkų pažval
gų ir stovėjo už reformas,
kokį turėjome įėjimų pas ga negerais darbais tankiai
je, kur atminiau klebonams, bet jis nebuvo kaipo kraštu
jus ir kaipo atsivertėte prie paantrinamais. Jei užkietė
Dievo nuo stabų, kad tar- jęs nusidėjėlis atsižvelgtų kad jau laikas atsiimti šv. tinis valdžios priešas. Eina
aliejus. Panašų tepliojimą gandas, kad ir daugiau val
nautumite Dievui gvvam- atgal, tai pastebėtų, kad be
ofieijalio popierio reikia dininkų likosi nužudyta, ki
jam ir tikramjam ir lauktu- ne tuomet pirmų sykį jį apė
mite jo Sunaus iš dangaus mė baimė, kuomet papildė prilyginti į vaikų braižymą tiems ir galvos nukapotos.
ant tvorų ir sienų.
Gelžkelių darbininkai pa
(kurį prikėlė iš numirusių), pirmųjų nuodėmę. Rasi tai
duoda
žinias, kad buvo įvy
Jėzaus, kursai mus išgelbė buvo minties nuodėmė. Jis
Pašauktas tieson. Varana kęs susirėmimas mančiurų
jo nuo ateinančios rūstybės. jų prašalino tuojau malda.
vičių klebonas kun. Pranciš
Tečiau vėl pagunda sugrįžo kus Gugis pašauktas tieson kariumenės su tikraisiais
kiniečiais, prie ko daug ka
— Mat. XIII, 31—35. - ir iš žingeidumo ar velnio
dėl pinigų rankiojimo po vi reivių ir oficierų buvę už
Anuomet tarė Jėzus mi suvadžiojimo palaikė tų min
sa Rusiją be tam tikro leidi mušta.
nioms šitų panašumų. Pana tį, rado joje pamėgimų, blo
mo bažnyčiai statyti.
ši yra dangaus karalystė gi pageidimai sukilo ir paga
Valdžia sutraukė Pekinan
Gresia
jam
už
šį
prasižen

garstyčios grūdui, kurį žmo lios dasileido nuodėmės dar
ištikimiausių kareivių dalį;
gimų
25
r.
pabaudos
ir
su

gus paėmęs įsėjo savo dir- bu. Argi ne šitokia istorija
gi abejotino ištikimumo ka
rinktųjų
pinigų
apvertimas
von.
reivius išsiuntinėjo į toli
daugelio nusidėjėlių? Mažas vietiniams
labdariškiems
mas provincijas. Paties im
Kurs yra pats mažasis pagundos grūdas velnio pik
tarpu visokios sėklos, bet tumu vilgomas, išauga į di tikslams. Surinkęs kun. Gu peratoriaus ypatos apsau
užaugęs, vra didesnis už vi- delę jų gyvenimo nuodėmę, gis be konsistorijos žinios gojimui yra surinkta 10,600 rb.
000 kareivių mančiurų kil
Ras daržoves: ir pasidaro
kuri
jei
nebus
atgaila
panai

medžių taip jog atskrenda
Šveicarija.
Šveicarijos mės, tai-gi ištikimiausių.
kinta,
atskirs
juos
amžinai
Nežiūrint į visus valdžios
oro paukščiai ir gyvena ant
nuo Dievo. Nes nuodėmė, pa vyskupystėse popiežius Die atsargumus, vienok Pekino
jo šakelių.
vo Kūno šventės su procesi
Kitokį panašumą pasakė likta sųžinėje, virsta įpročiu, ja šventimų paliko po seno užpuolimas yra laukiamas
bile valandą, vėlesnės žinios
jiems. Panaši yra dangaus įprotis butinu reikalu, o šis bei tų pačių dieną.
dvasiška
žmogaus
mirčia.
praneša, kad revoliucijonie
karalystė raugui, kurį mo
Tad
neniekink
mažų
pagun

teriškė paėmusi įmaišė tri
Brazilija. Netikusi Brazi riai jau maršuoja tiesiog ant
dos
grudų,
bet
tuojaus,
pra

juose miltų saikuose, kol vi
lijos valdžia atėmė nuo ka sostapilės Pekino.
džioje,
pasipriešink,
nes
blo
si surūgo.
talikų švento Antano vienuo Tš Nankingo ateina bai
gui
įsigalėjus,
sunku
bus
jį
Vis tai kalbėjo Jėzus mi
Įvną mieste Rio da Žabciro. siausios žinios. 100,000 žmo
panaikinti.
Mažą
pagundą
niai per prilyginimus; o be
Katalikai reikalauja atlygi nių išžudytų guli ant gatvių.
trumpa
malda
prašalinkie,
o
Tokių baisių žudvsčių da
prilyginimų nekalbėjo joms:
nimo.
kiekvieną
nuodėmę
atitolinniekur istorijoj nėra užra
Idant, išsipildytų tai. kas
vra tarta pranašo kalban kie minčia apie Viešpatį Jė Kaunas. 19 snalių Žemai šyta. Visas miestas paversta
čio: Atidarysiu mano lūpas zų už musų nuodėmes ant čių vyskupas Girtautas iš griuvėsiais. Kurie gyvento
S. važiuoja ant dviejų savai jai spėjo iš miesto pabėgti į
pasakose, apsakinėsiu pns- kryžiaus mirštantį.
laukus, kareivių pulkai, ap
čių Peterburgan.
J* litus, daiktus nuo pasaulės
“
Vien.
”
sidirbę su paskutine gyvas,|«rirn^^

Italijos kariumenė kraustosi į Tripolio portą, kuri yra pasiųsta turkų apgalėjimui. Italų gen. Caneva pranešė savo valdžiai, kad jis mano eiti iki Žaros rubežių,
kur dabar randasi Turkijos kariumenė; italai pasirengę kariauti net iki pavasariui.

tim mieste, medžioja po lau
kus ir suradę žmogų be pa
sigailėjimo žudo. Svetimžcmiai, sako, spėję prasišalin
ti.
Iš Pekino gauta žinios,
kad general-gubernatorium
likosi nukirsta galva; kitas
gubernatorius pamatęs, kad
revoliucijonieriai
artinasi
prie miesto papildė saužudystę. Visa Kinija stovi po
karo laiko stoviu. Washingtonan gauta telegramai, kad
keliose vietose valdžios ka
riumenė pasidavė revoliucijonieriams.
Visa Manchų dinastijos
viltis, — premieras gen.
Youan Shi Kai. Nes jis tiki
si, kad jam pasiseks pritraukt į tarybas revoliucijonierių vadą gen. Li. Spėja
ma, kad ir gen. Li norįs pra
dėti tarybas. Gi iš kitos pu
sės girdėtis, kad revoliucijo
nieriai griežtai reikalauja
galutinai numesti nuo sosto
Manchų dinastiją.
ITALIJA TR TURKIJA.
I

Kaip svetimų šalių kores
pondentai garsina, kad Ita
lijos kareiviai Tripolyje el
giasi labai žiauriai, užmuši
nėja netik nelaisvėn paim
tus turkų kareivius, bet ir
senus senelius, moteris, nes
kirdami nei mažų kūdikių.
Sužeistiems turkams ir ara

bams nenori paduoti nei lašo Turkai buvo atkrutę ir sten
vandens. Vokietijos ir Ame gėsi išveržti iš italų rankų
rikos korespondentai yra svarbesnius Tripolio portus,
pasirengę apleisti karo lau teeiaus daug vietų turkai ir
kus, nes jie negalį žiūrėti, arabai vėl likosi sumušti.
kaip nežmoniškai yra kan
kinami nekalčiausi seneliai
ir maži kūdikiai. Gi Italijos
RUSIJA.
kareivius pavadina tiesiog
Beveik po pusmetinio paplėšikų gauja, esant never
silsio IlI-čioji Valstybės Du
tais kareivio vardo. Ištikro
ma 15-tą spalinio dieną, at
tai verta pasibiaurėjimo.
naujino savo posėdžius ir
Ypač, kad italai yra krikšpradės svarstyti apie šalies
čionįs, o krikščionims taip
įstatymų leidimą. Su šiais;
elgties labai nepridera, kad
posėdžiais Durna pradėjo
ir su savo didžiausiu priešu.
veikti savo penktuosius ir
Gi iš kitų šaltinių ateina
paskutinius metus. Tai bus
prieštaraujančios žinios, ku
pirma Rusijos Durna, arba
riose užginama paskelbimą parliamentas, kuri gal iš
italų žiaurumo. Ten aiškina
baigs gyvuoti savo pilną ter
ma, kad ne italai užpuolė
miną — penkis metus. Kiek
ant moterų ir vaikų, bet prie
ir ką nuveikė ši IlI-čioji Du
šingai, — moterįs ir vaikai,
rna, gal butų daug ką apie*
pasislėpė įvairiose vietose
tai kalbėti, bet mažai pasa
užpuldinėjo ant italų karei
kyti. Ji ir negalėjo daugiau
vių, lcididami juos akmenuveikti, nes daug vietų
nais ir kitais įrankiais, ki
skersai kelią jai stojo Rusi
tur turėjo ir šautuvus, o ita
jos biurokratai. Bet kad ji:
lų kareiviai vien tik gynėsi
būt visai nieko nedavus, ne
nuo užpuolikų.
nuveikus, tai taip ir-gi ne
Yra spėjimai, kad tuos
galima sakyti. Vistiek cenpaskalos leido Anglijos nu
t.ralinė valdžia turi su ja rosamdyti
korespondentai,
kuoties ir klausti Durnos at
kad tuomi sukelti visų šalių
stovų pritarimo. Tr centr"pasibiaurėjimą prieš italų
linė valdžia daugiau girdi
nuožmumą, nes Italijos sus
plačios savo valstybės tik
tiprėjimas Tripolyje Angli
rąjį. nors ir apkapotą, pilie
jai labai negeistinas.
čiu balsą.
Kain ten nebūk, vienok I
Šiais pastaraisiais metais
Ttalu-Turkų karas nesibai
nuo Dūmos daug ką išgirsti’
gia ir užsipuldinėjimai vie
Saką ant 8 puri.
nų anLkitų traukiasi toliau

Dabar aiškiai supranta
statymų Draugija dar nori, Viduryj miesčiuko, taipat kaitį J. IX, sulaužė net jam gia dainų ir muzikos koncer nesmagumų padaro laike
kad jų žmonės vadintų fi ant augšto mūrinio stulpo kųulus. Toji nelaimė tai ge nus, bet iki 11-ai visuomet mirties tie, kurie niekur ne ma, kad musų cicilikams ne
priguli. Paskui kalbėjo apie rupi mokslas, nerupi žmonių
buvo kada tai puiki šv. Flo ras pamokinimas visiems ki užsibaigia.
lantropijos įstaiga.
rijono stovy la, bet dabar, tiems, kad su girtuokliais— Vienas dalykas betgi links Sus-mų L. R. K. A. kų jisai gerovė, nerupi meilė, vieny
‘' Donatas Malinauskas— taip apleista, kad net biau valkatomis
neužsiiminėti. mesnis, kad šlykštynių pa gero yra nuveikęs, musų tau bė ir lygybė, kaip jie
Tik jiems rūpi
Malino wski” Taip už vardy ru pažiūrėti. Pataisyti šiek- Padvarėčių-gi
gyventojai našių į “Musų gerasis” ne- tos labui ir kokių jisai atne skelbiasi.
Vilnius. Nauja draugija. tame straipsnyje “Kurjer. tiek butų galima, nes tos nuo alučio neatsitraukia, sa jestato Kauno draugijos.
ša naudų tiems, kurie prie kaip mažam vaikui rėkti.
Pinigyno ministeris Kokov- Wil.” savo 109 numeryje at stovylos pataisymui buvo vęs nešviečia, nei jokiose
Reikėtų mėginti šokius jo priguli; ragino rašyties Jus, cicilikučiai, nemanykit
cevas pranešė Vilniaus gu kartoja negardžius “Mvsli surinkta 80 rub. ir dabar tie Vabalninku draugijose ne skirti nuo lošimų, ę taisyti prie Susiv. L. R. K. A. galėsite išplėšti iš musų šir
bernatoriui, kad jisai leido Niepodleglej”
sumojus. pinigai taip sąu guli. Reikė dalyvauja. Nuo Naujų Metų velyk nedėlvakariais tarp Antgalo ragino prie skaity džių tikėjimų, ir nemanykit
įsikurti Vilniūje II-ajai Vil Faktas gi toks: D. Malinaus tų pasirūpinti apie šį daly Vabalninkuose žadama į- 5—B vai. Vaidenti velyk rė mo katalikiškų laikraščių ir sugriauti bažnyčių. Nes Kris
tus pasakė: Petrai, tu esi
niaus Savytarpės paskolos kas norėjęs, kad, žinomų, vi kų.
steigti pieninė, kurios įtai čiaus, bet ant scenos pasiro t.t.
draugijai.
suose muši} laikraščiuose atBe to pas mus evangelija symui valdžia davusi 500 dyti su gersniais veikalais. 4. J. M. V. ir J. Manaso uola, o ant tos uolos pasta
rbl. ir kitus 500 rbl. paskoli Tai kalbėjau apie miesto vaikai padainavo “Kur ban tysiu mano bažnyčių, o var
spauzdintų straipsnį, protes
Kalošai atpigo. Vilniaus tuojantį prieš lenkų leidžia dar tebeskaitoma lenkiškai; nusi. Pieninės įtaisymas,
guoja Nemunėlis”, “Tu tai pragaro jos nepergalės.
avalų sankrovose šiemetai mas paskalas, kad lietuviai mat musų klebonas yra ge beabėjo, bus naudingas visai ;eatravimų.
Kaime teipogi nevertėtų Lietuva, tu Dauguva” ir Kilo Liuteris, kilo Kalvi
žymiai atpigo kalošai. Kuo nori Vilniaus vyskupijos iš ras palaikytojas lenkų kal musų apylinkei. Ūkininkai
“Neva upė”. Vaikų daine nas, o vienok musų tikėjimo
met pernai už vyrų kalošus sklaidymo — atspauzdintų bos, nors pats, rodos, išėjęs iš pieno galės turėti didesnį naisyti štukas per atlaidus. lės publikai labai patiko, kų ir bažnyčios neišgriovė. NeRene geriaus pritiktų juos
mokėjo 3 rub. 80 kap., šį ru Varšavos “Myšl. Niepodleg yra iš paprastų valstiečių. pelnų.
ruošti turgaus dienoje, o su parodė gausus delnų ploji išgriausit ir jus!
denį moka tiktai 2 rub. 75
Vilkaviškis, (Suv. gub.). Vabalninku
Lai gyvuoja S. L. R. K. A.!
la”.
parapijoje pradžia nelaukti išvakarų, mas.
kap. Bent vienas dalykas
J. M. Vieraitis,
“Myšl. Niepodlegla” at Vilkaviškio mokslaeivius la nuo senų laikų užsiliko pa verčiaus dienų.
5. V. Vieraitukas dekle
atpigo.
sisakė tų padaryti, remda bai seka gimnazijos valdžia. protys, kad ant rytojaus po
Jurgis Bendoraitis.
Kauno lenkų “Handlov mavo “Nuobodu”.
Jau
kelis
net
prisaikino,
kad
šv.
Kryžiaus
Paaugštinimo
masi
tuo,
kad
ji
politika
ne

Ūkio reikalai. Gubernato
cų” draugija pradėjo tea- 6. Kalba p. F. K. Juškeviriui vadovaujant prasidėjo užsiima, bet nekliudė jai tas jie daugiau nieko neskaity atlaidų būna parapijos bro ;rauti dienų 3-čioj valandoj čius apie senovės lietuvių
čia tarybos dėl įvykinimo D. Malinausko asmenį biau- tų, kaip gimnazijos rankve- lijų šermeninės pamaldos. iki 5-6, ir dar be šokių, o ge praeitį, jų tikybų, kultūriš WATERBURY, CONN.
džius; žada būti ir kratos.
Tų gražų musų tėvelių įpro rai išeina.
riai pajuokti.
naujųjų įstatų apie ūkį.
kų kilimų ir krikščionybės
Ruduo labai gražus. Dar
tį
iki
pereitųjų
metų
su

Į talkų eina jai ir “Kur Kaunas. Kauno guberna
“Rygos Garsas”. priėmimų; nurodė, kad lie bai truputį pasigerino. Žmo
“Novoje Vremia” No. jer Wil”. Abiejų laikraščių
drumsdavo kitas užsilikusis
tuviai tik per krikščioniš nelės džiaugiasi.
12774 paduoda žinių, kad by norėta smailinti liežu toriui pailgintas įgaliojimas paprotys vaišinties alumi,
kų mokslų pakilo kultūriš
Gardine nubausta 4 lenkės vius by norėta pajuokti ^bilie iki 1912 m. 4 d. bausti admi kurio labai daug išgerdavo.
kai. Toliaus kalbėjo apie Iz Lietuvių šv. Juozapo baž
nistracijos
keliu
gyventojus
mėnesiu kalėjimo kiekviena, tuvinimo pavardės faktų. 7.
Šįmet netiktai kad patįs blai
raelitų (žydų) vienybę, nyčioje 8 lapkričio prasi
už
nepildymų
priedermių
be teisės pasiliuosuoti užmo- tečiau nieko neišaiškinta,
vininkai alaus toms pamal
kaip jie susipratę ir kaip dėjo šv. misijos. Gerb. Tė
jam
1910
m.
rugpiučio
10
d.
kesniu, užtat, jog viešai ant nieko nepasakyta. Pridėta
doms nedirbo, bet ir šiaip
visi lygiai šelpia savo tautos vas Kazimieras darbuojasi
suteiktų
augščiausiuoju
įsa

žmonelių labui.
Sobornos gatvės josios ap- tik dar viena skala prie jau
jau kiti taip pat be alaus
u reikalus, aukauja gausias
kymu
apie
nepaprastų
šalies
spiaudė stačiatikių dijako- ir taip liepsnojančio lietuvių
dirbtuvėje
apsėjo. Reikia linkėti, kad
aukas, nors butų socijalis Neperseniai
stovį.
nų. Pridėjus prie to lenkų lenkiško konflikto laužo.
SO. BOSTON, MASS.
toksai blaivinimą sis plėtotųtas ar kitokis; nupeikė mū ‘Benedict Burnham Mfg.
Kaune
einantis
“
Siev.
padarytąsias riaušes Teodosi ir toliau vabalninkieeių
Nedėlioję 29 spalio bažny siškius, kurie kelia protes )o.” p. J. D. per girtybę ga
zijos armėnų bažnyčioje, ir Naujas Vilniaus mokslo Zap. Tel.” savo,237 numery tarpe. Dieve padėk!
tinėje salėje atsiliko prakal tus prieš “Saulės” atstovus. vo atstatyt nuo darbo, o dar
nuolatai daromuosius vaidus apskričio globėjas. V Siev. je atšaukia žinių apie kun.
“Vienybė”. bos Susiv. L. R. K. A. Kal Ragino visus prie mokslo, buvo “boseliu”. Tikosi tai
Vilniaus vyskupijos bažny Zap. Gol.” iš tikrų šaltinių K. Olšausko suėmimų Ame
bėjo prezidentas Rikteraitis, prie vienybės, jeigu męs no 18 d. spalio. Mat negalėjo
Kaunas.
Kinematografai
rikoje.
čiose, prieiname prie to, jog girdėjęs, jog Vilniaus moks.
pakęst vienų valandų be
rasos globėjas J. Jaruševi- rim savo būvį pagerinti.
Kaune
neseniai
atsirado.
Iš
“
Saulės
”
valdyba
turinti
polska \viara” ištikrųjų ne apskr. globėju yra skiria
čia ir kun. T. Žilinskas. Dar Da kalbėjo apie alkoholio stiklo alučio. J. D. turėjo
kas kita, kaip tik lenkiško mas Ostroumovas, Peter tikras žinias, kad kun. K. pradžios juos šiaip taip ga
gi vietinis klebonas ir baž kenksmingumų ir dabartinį vienų valandų viršaus dirb
ten
nieko
sios stabmeldystės apsireiš burgo moksl. apskr. gi. pa Olšauskas nebuvęs Ameri lima4* buvo lankvt,
*
nyčioje per du nedėldieniu lietuvių gyvenimų. P. F. K. ti, kaipo perdėtinis apžiūrėt
koje suimtas ir kad už savai gerus jausmus užgaunančio
kimas. Ne veltui tad sulen dėjėjas.
batuntu, aiškino susiben- J. labai faktiškų nurodė viskų. Kada darbininkai
nebūdavo.
Bet
dabar
visi
tės
grįšęs
Kaunan.
kėjusieji lietuviai sako po
dravimų naudų ir ragino Amerikos lietuvių gyveni išėjo, ir jis paskui nukiutino
Umiastovskių
byla.
Spa

trįs
kauniškiai
kinematogra

teriuose “siviętvch lupco\va“Liet. Žinios”.
ant greito stiklų alaus išsi
lių 24 d. teismo rūmai su
fai vienas už kitų rodo šlykš žmones rašyties prie Susi nių, kaip tai girtuokliauja gert, ir bematant sugrįžo
nie 99
•luomų atstovais nagrinės Pašvitinis, Šiaulių apskr. tesnius daiktus, taip kad ne vienijimo. Tų aiškinimų ir vyrai ir moterįs; negana to, prie darbo. Vienok užtėmijo
Sankalba su Šenfeldu. Vii antrų sykį Levo Jono Ūmias Rugsėjo 29 d. pas mus esti sykį nėr kur akis dėti. O prakalbų pasekmės pasiro dar ir mažiems vaikeliams
niaus miesto dūmą, kaip jau tovskio ir jo dviejų sūnų Vi- iškilnus atlaidai šv. Mykolo. tuotarpu, matyt, kinemato dė labai geros. Prie Susivie pražiodinę pila ‘brandę’. Iš dirbtuvės savininkai ir pakitkart rašėme, žadėjusi pa tauto ir Proncišiaus Umias Šie metai per sumų buvo grafus lanko jaunuomenė nijimo prisirašė septvnes- tiesų, p. F. K. J. yra vienas liuosavo nuo viršininkystes
ir nuo darbo. Sako, kad nori
vesti Vilniaus miesto kana tovskių bylų. Jie yra kalti primicija kun. Stepono Gar- ;ėvai vedasi vaikus. Šių sa dešimts penki nauji nariai iš geriausių katalikiškų kai
gert, tai gerk dabar.
lizacijos darbus Varšuvos nami ir buvo jau nuteisti už )aliausko. Vietinis choras vaitę kinematografai Olįm Vargiai Bostone kuomet bėtojų ir velitina visiems
Tas pats atsitiko ir su ki
inžinieriui Šenfeldui. Pada prigulėjimų prie revoliuci- giedojo mišias 4-iais balsais, x>s ir Oaza rodo “jautrių nors prie kokios organizaci katalikams jį parsitraukti
tu bosu (airiu), kuris nuo
ryta jau buvusi ir sankalba jonierių organizacijos ir už bažnyčia buvo papuošta gė- dramų”, šv. Panelės bažny jos tiek vienu žygiu butų ant prakalbų.
su Šenfeldu. Bet Vilniaus laikymų nelegališkos litera ėmis, vainikais. Kun. Garb. čia Paryžiuj. Afišos išlipy prirašyta žmonių. Tokį ap Męs, 98 kuopa S. L. R. K. lietuvių darbininkų imdavo
kišius už darbo gavima ir
gubernatorius išpradžios jos tūros. ,
. • , paskirtas musų parapijon tos siekStfintš: Eina ir tikim sireiškimų reikia aiškinti A., ištariam širdingiausi
gerdavo. Ir tas paliuosuotas
nepatvirtinęs ir pareikala
kamendoriumi. Dabar turė ieji, manydami rasių kų pakilusiu tarpe katalikų li ačių p. Juškevičiui ir p. J. nuo darbo.
Lietuvių padėjimas Viln. sime 4 kunigus.
vęs iš miesto dūmos paaiš
nors religijinio, o tuotarpu pu. Katalikystės vilnis grįž Jaruševičiui už jų gražias
Styga,
kinimų, dėlko ji norinti pa vysk. “Viltis” paduoda ži
įamato šlykščiausius pa ta, pergalėdama visas prie kalbas.
Panevėžio “Saulės” drau
vesti tuos darbus Šenfeldui nių iš Rudziškės (Trakų
veikslus, tikėjimo priešų šingas srioves. Reikia pažy Pabaigus kalbėti p. F. K
gijos
skyrius
praneša,
kad
pav.)
ir
iš
Varėnos
(irgi
Ketverge 26 dienų spalio
Miesto dūmą atsakiusi, jog
tam tyčia sudėtus, kad ža mėti, kad prakalbos buvo J. pakilo vienas iš cicilikų
“Šviesos”
ji pasitikinti Šenfeldu, nes Trakų pav.). Rudziškiečiai spalių 23 d. 4 vai. po pietų, dinti nepadorius jausmus, o labai rimtos. Nebuvo jokių ir ėmė šaukti negražiu bal waterburiečių
jisai jau prityręs tuose daly džiaugiasi susilaukę per iš ius mergaičių mokyklos bu pačių religijų prasimanytais prikaišiojimų kitoms orga su, kad išeitų kalbėtojas ir draugija sulošė keturių aktų
kuose. Dabar, spalių 13 d., tisus metus bent vienų lietu te visuotinas “Saulės” sky purvais drėbti. Reikalinga nizacijoms. Ytin buvo aiški paaiškintų kas jam neaišku. veikalų “Vagis”. Publikos
gubernijos valdyba vėl svars viams linksmų dienų, būtent riaus susirinkimas apsvars butų krikščioniškų kinema nama, kad nereikia užvydėti Kuopos viršaičiai reikala prisirinko tiek, kad net vie
čiusi miesto dūmos sankalba šv. Mykolo atlaidų antrų tyti sekantiems dalykams: tografų draugija, kuri pri kitiems Susivienijimams ir vo jo nustoti bliovus ir užsi tų buvo stoka. Na o mus
1) veikimo apyskaita;
su Šenfeldu ir sutikusi jų dienų, kuomet bažnyčioje
einamu budu galėtų platint draugijoms. Reikia tik ru laikyti žmoniškai. Bet kur publika, tai jau tikrai lietu
patvirtinti.
Pareikalavusi pasisekę lietuviams pagie 2) šio . laiko klausymų krikščioniškų dorų, popui i a- pinties pritraukti tuos, kų tau! Mat jų susitarta pake! viškai elgiasi: laike lošimo
tik indėti sankalbon sųlygų, doti visas giesmes lietuviš-1 svarstymas ir
rizuoti mokslų, vietoj piktin prie jokių organizacijų dar ti lermas katalikų prakalbo kalba-barška, lvg “Šimo ra
kai.
Korespondentas
gi
iš
3) narių priėmimas.
nepriklauso. Lietuvių Ame se; tuojaus pakįla kitas, iš tai”, o ypatingai nekurios
kad darban būsiu imami vie
ti svietų.
Varėnos
stebiasi,
kam
čia
Kviečiami
visi,
kurie
‘
Sau

rikoje esama užtektinai. Ga ėjęs Akademijų už geležinių merginos, kad atkreipus į
tiniai darbininkai.
Nekas geriaus ir teatruo
yra skaitomos sekmadie lės’ reikalus užjaučia.
save vaikinų atydų ir pasi
lėtume turėti tris ar keturis
Baltarusių vakaras. Spa niais lenkiškos evangelijos Peterburgas. Plačiai žino se. Rusų teatrų atvažiavusi susivienijimus, o kožnas po grotų, ir ėmė rėkti ne savu rodžius, kaip jos pasipuošu
balsu. Turite duoti jam bal
lių 20 d., ketvirtadienį, “Rū ir retkarčiais sakomi len mas mūsų jaunas mokslinin trupa stato pačias šlykšty šimtų tukst. narių.
sų, nes turinti būti laisvė, ir sios. Atsiranda, žinoma ir
nes, kurias net ir vietinis ru
tos” būste bus baltarusių va kiški pamokslai, kadangi kas,
kalbininkas-filologas
Dabar laukiame atvažiuo taip rėkė, kad net plaukai vyrų, kurie tiesiog kalbina
karas; vaidįs vienaveiksmį čia lenkų nesama, o lietu Kazys Būga, spalių 10 dienų sų dienraštis papeikia.
jant Tėvo Kazimiero su mi ant galvos pasidarė panašus lošikus, arba duoda jiems
veikalėlį “Michalka”, dai viai to nereikalauju.
gavo iš universiteto išlei Lenkų teatrininkai iš ki sijoms. Pranešė apie tai net į ožio. P. J. Jakaitis atkerta pamokinimus laike lošimo.
tur atvažiuoja į Kaunu retai
nuos choras, po to bus šo
Šiemet pats miestas Vil džiamąjį paliudijimų apie ir rodo nepeiktinus dalykus “Keleivis” stambioms rai tam ožiui, klausdamas, ar Veikalas pasisekė pusėti
kiai. Vakarų taiso Baltaru
nius turi pristatyti apie kalbotyros mokslų pabaigi Užtat vietinės lenkų draugi dėms pabrieždamas: “Ka čionais yra laisvė ir žmogų nai sulošti: ypatingai atsižy
sių Muzikos-Dramos Būre
mų. Beliko išlaikyti valsty
purinas atvažiuoja”. Skam užmušti. Ožis susigėdinęs ir mėjo senis tėvas i> žydas,
tūkstantį naujokų.
jos:
pirklių
(handlovcų)
Solis.
biniai kvotimai.
ba tai lyg senoviškai: Ha smuko laukan o kiti cicilikai kitiems lyg šio-to stigo —
kolų ir net katalikiškųjų
Limpamųjų ligų ligonbuSubbat,
Kuršo
gub.
Spa

nnibal ante portas!
“Viltis”.
vėl kelia lermų, tada kuopos jautėsi suvaržytais, bet
vardų dėvinčios, kaip antai
tis. Jau baigiama statyti lių 2 dineų apie pusę aštun
Bastenis.
pirmininkas nubėga, ir pa kaip nuo tokių vargo artistų
Namų statymo Draugija Žvėryne limpamųjų ligų lr- tos valandos matės ant dan darbininkų “Jutrenka” ir
šaukia dėdulį, kad nulaužtų mylėtojų geriau negalima
įsikūrė neperseniai Vilniu gonbutis. Nėra dar tik pro- gaus šiaurėj kometa su ilga šw. Jozefą” taiso vakarus
cicilikams ragus. Dėdulis nei norėti. Tik vienas daly
subatvakariais nuo 8 vai
je, pažadėdama savo na sekturjumo (vietos operaci uodega.
WORCESTER, MASS. atėjęs paima pirmutini kas negražiai skambėjo —
iki 3—4 ryto, ir tai dar prieš
riams ant Lukiškių pleciaus joms daryti) ir elektrikos
Spalio 15 d. atsibuvo pas karštuolį už apykaklės ir iš tankus vartojimas žodžių,
pastatyti pigius butus, už Bet ir tų, ko trūksta, žada Joniškio byla, kuri buvo kokius nors atlaidus, taipo
kaip tai: velnias, r-žės ir
paskirta nagrinėti Viln gi Bažnyčios apeigas teatri mus prakalbos, kurias pa meta laukan.
kuriuos bemokant nuomų greitu laiku padaryti.
rengė 98 kuopa S. L. R. K. Kiti cicilikai Niaudami tam panašus, kas gadino vi
per pus mažesnę, kaip pa Ketvirtos klesos vagonai Teismo Rūmuose spalių 18 ninkai apvaikščioja namie
sų veikalų.
prastai Vilniuje, — kiekvie Pradedant nuo sausio pir d., atidėta nepaskirtam lai Nenorėdamos veiklume atsi A. Kalbėtojais buvo užkvies paskui išeina. Taipgi aiškiai
Apart to neapsiėjo ir be
nas narys su laiku gali pa mos dienos ateinančiųjų me kui. Ketinama, mat, šaukti likti ir lietuvių draugijos su ti p. F. K. Juškevičius iš suprantama, kad jie buvo to, kad nesimėčius iš vieno
batvakariais iki gaidžių šo Lawręnce, Mass. ir S. L. R. sutarę pakelti lermų, kad
sidaryti iš dalies ir jo gyve tų prie Liepoj aus-Romno ge dar nauji liudininkai.
kiną svetelius. Vaisiai tie K. A. kasos globėjas p. J. niekas neprisirašytų prie kampo į kitų popiergaliais,
“Viltis”.
namųjų namų savininkų.
ležinkelio bus įtaisyti nepa
ir artistai-mėgėjai kaišiojo
Pirmieji tokie namai buvo siturintiems keliauninkams Truskava (Pan. pav.). Šį patįs: nuo bažnyčios atsito Jaruševičius, iš So. Boston, S. L. R. K. A. O antra, kad savo nosis nuo scenos pro
Mass.
gerb. kalbėtojai nepliauškė
ketinę būti pabaigti rugsėjo ketvirtos klesos vagonai met gražiai atnaujinta musų linimas. Kur rasi tokį stip
ruolį, kad valandoj išerzin
Programas buvo sekantis: prieš tikėjimų, tai ne moks uždangų, manydami, kad jų
mėn.Nemaža žmonių, ruošda kurių bilėtai bus mokami bažnyčia.
Visa parapija tais nervais atgulęs, sumoje
1. Kuopos sekr. J. M. Vie liškos prakalbos ir tuomi jie niekas nemato. WaterburiemieRi ten persikelti, užleido beveik per pus pigiau, ne džiaugiasi. Pripirkta gražių
čiai mėgsta tankiai kelti
galėtų lengvai poteriauti raitis' atidarė susirinkimų, neužsiganėdino.
nuo šv-to Mykolo savo butus kaip trečios klesos.
bažnytinių rūbų. Daug yra Blaivybė mėgino, tiesa, su melsdamas visų ramiai už Atminkit cicilikučiai, kaip balius, nors pelnas iŠ to vi
kitiems. Tuotarpu statomie
paaukojęs pats klebonas
sai menkas. Kas vakarų ir
ji Draugijos namai — nei iš Raguva (Ukm. pav.). Vie mylintib bažnyčioje grožę ir batvakaryje rodyti ‘štukas silaikyti ir paaiškino prakal jus per savo prakalbas derget tikėjimų, kunigus, Die dienomis galima matyti vai
be šokių, bet “Ponas ir mu bų tikslų
vietos. Kaip stovėjo vasarų nam gale miesčiuko ant tvarkų.
2. V. Vieraitukas dekla vų ir viskų, kas tik yra ka kus vaikščiojant po gatves
žikai” perilgas veikalas te
be langų, durų ir grindų taip augšto mūrinio stulpo buvo
talikiško, o vienok katalikai su apgarsinimais “Šį vaka
ir tebestovi... Tr niekas ne čia šv. Agotos stovy 1 a, bet Vabalninkai (Pan. ap.) sibaigė toli po pusiaunakčio mavo eiles “Kenčia”.
3. Kalba p. J. Jaruševi nekelia lermo. Na, o per rų bus didelis balius”. Kad
sirūpina, kur dings visos tos pernai jų nuėmė pataisyti ir Antri metai kaip musų apy o kaip nebuvo šokių ir sve
ir susirenka ant tokių “ba
šeimynos, kurios nuo savo iki šiam laikui apie taisymų linkėje kasama ravus vai čių nebuvo perdau giausi ai čiaiis apie organizacijas ir musų prakalbas niekas jūsų
lių
”, tai ne dėl pasilinksmi
senų butų atsisakė, o naujų niekas nei ncmislija, o stul džios pelkėse. Tie ravų kasė Katalikų moterų draugij pašelpines draugijas ir ko neužgavo, o vienok jus nenimo, bet tik vien dėlto, kad
nesusilaukia.
pas su ilga geležine vinimi jai rugsėjo 23 d. sumušė jau bent tuomi geresnė, kac kių naudų jos atneša tiem0 ~~»ot savo kailvj ir pakėlėt išsigert rudžio, o paski/i paTr toki tai Vilniaus namų viršui labai biauriai išrodo Padvarėčių kaimos ukir in nors subat vakariais teren- kurie prie jų priguli, o kokį lermų t°rp ramių žmonių.

DRAUGAS

rodo savo amerikoniška
kultūrą: riksinas-klyksmas,
taip kad einant pro šalį, at
rodo lyg visai nežmoniškai.
Darbai pradžioje spalio
mėnesio buvo lyg apstoję,
bet į pabaigą pasitaisė.
Merginos čion taiposgi
pusėtinai uždirba — nuo
$1.25 lyg $1.50 per dieną,
nes čion yra daugybė viso
kią dirbtuvių—dirbtuvėlių
ir joms yra lengvų darbelių.
Tvisas.
ENPORT, PA.

lį. Štai, sakysim, lapkričio
5 d., tūlam tautiečiui atnešė
garnys lėliukę. Žmogelis pri
virino trijonkės tiek, kiek
tik trikojis atkėlė, kad ge
rai pamylėjus svečius, kurie
ateis pažiūrėti lėliukės. Bet
svečiai, o ypač kūmutės, jau
buvo lvštelėję po truputį
dar iš namų. Taip kad atvy
ko aplankyt “palažnykę”
sočios ir, kas blogiau, drą
sios. Neilgai trukus pradėjo
už kaž-ką varžyties, kas už
sibaigė tuomi, kad “klumpuvienė” suvarė bonkos
stiklus “Kultuvienės” pakaušin. O, tai tau ir krikšty
nos!!! Ar-gi negeriau butų.
kad tos mūsų “brangios”
moterėlės sunaudotų savo
narsą ir gabumus mokslo
labui — skaitymui, geres
niam vaikų išauklėjimui. —
Aiškus dalykas.
Vikrutis.

Skiepas įrengtas panašiai
į teatrą: grindįs eina nuolaidyn prie scenos.
Scena-gi
gražiai ištaisyta kaip niekur
kitur tarp lietuvių Ameriko
je! Dar vos užbaigė artistas
piešti kelių šimtų dolerių
vertas kartinas. Ant prvšakinės kartinos matosi Kau
no miestas, kas primena tė
vynę. Tolymesnės kartinom
tai gražus sodelis, miškas,
prasčioko grintelė, miestas
ir t.t.
Bažnyčia didelė ir ruimin
ga. Langai daugiausia spal
vuoti. Esama trijų labai pui
kių altorių. Klebonauja kun.
Kaupas, prie kurio šitoji
bažnyčia pastatyta.
Jonelis.

IŠ ŠKOTIJOS.
Škotijoje gyvena apie aštuoni tūkstančiai lietuvių.
Didesniais būriais jie susi
telkė į Bumbank, Mossend,
Shieldmuir ir Glasgow; ma
žesniais gi į Kirbirnie, Stevenston, Shotts, Dalkeith ir
West Calder- Didžiuma jųjų
dirba anglių kasyklose; Mosesnde ir Glasgowe yra dir
bančių ir' geležies dirbtuvė
se. Kaikurie laiko krautuves
arba kuomi kitu verčiasi.
Uždarbiai nevienoki: vieni
gerai uždirba ir pusėtinai
pasituri, bet tokių maža.
kiti vos maistui užsidirba.
Lietuvoje jie tarnavo pas
ūkininkus ar dvaruose, ne
patiko juoda Lietuvos duo
na, todėl iškeliaVo į Škotiją,
kur tikėjosi atrasti aukso ir
pyragų kalnus. Atkeliavę,
ką kitą pamatė. Dabar dau
gelis sugrįžtų atgal į Lietu
vą ir apsiimtų kad ir akme
nis skaldyti ant plentų, kad
tik turėtų už ką sugrįžti.
Lietuvoje skurdo ir utėles
penėjo — tas pats ir Škoti
joje. Tenka matyti, kaip ant
poniškai apsirėdžiusių lie
tuvių drabužių vaikštinėja
tos baltosios Viešnios. Lat
viams ir rusams skani Lietu
vos duona, o lietuviai keliau
ja į svetimas šalis pyragų
jieškoti.
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Pavasarį 1910 m. iškilęs
Exporte ir visame Irvino
'> ■ i
distrikte angliakasių strai
m®
kas už uniją, tapo darbinin
kų visai pralaimėtas. Žmo
nelės išstreikavę 14-16 mė
AVESTFIELD, MASS.
---- nesių, vietoje unijos, susi
n
laukė baisaus svečio — ba
Čia draugijos buvo susita
do. Unija, matydama kom
rusios statyti bažnyčią. Visi
Anglijos karalius Jurgis V., karalienė Marija ir jų karališkas laivelis “Medina”;
panijos neįveiksianti, viso
vyrai su mielu noru pristojo
šiuo laiveliu jie iškeliavo į svvo Azijatiškas valdybas Indiją, kur jie bus apkarunakiais gražiais pažadėjjimais
mokėti uždėtus mokesčius ir
E. ST. LOUIS, ILL.
voti kaipo Indijų valdonai. Jiems ten surengta iškilmingas priėmimas. Karūnacija
išvadžiojusį tą tamsų darbi
mokėjo išpradžių visi gerai.
prasidės 12 d. gruodžio ir trauksis vienuoliką dienų.
Retai kur terastum tokį
ninką, it aklą gaidį, už noBet dabar daugelis atsisako
siep metus su viršum, galop ramų miestelį, kaip musų, mokėti, nes kunigo nėra ant
nors lietuvių skaitoma arti
mokslą, išklausyti išpažin veiz., Carnegie, Rockefelle- bet ir socijlaistų balsai žy
pasakė — žinokitės!
vietos.
Tai-gi»Westfield
’
e
ties ir, vaikščiojant po grin- rį ir kitus, nors neturtingi miai pakilo. Jie išrinko apie
Unija atsisako šelpti: pini porą tūkstančių. Žmonės yra paieškomas lietuvis ku
čion
dirba,
ilsis,
užsimoka
čias, paraginti žmones prie mokiniai mažai iš to pasi 10 miestų majorų, kitose
gai, kuris ir buvo kiek susi
nigas.
“
rudskiui
”
pagalvę,
pakal

vietose perėjo jų visas ti
doros.
naudoja.
taupęs, per tokį ilgą bedar
ba apie savo visų dienų rei
kietas. Ypač jiems sekėsi
Nors Škotijoje beveik visi
bės metą išbirėjo, o kompa
Darbininkų
unijos
konven

UNION CITY, CONN.
kalus, ir vėl dirba.
Ohio ir Michigano valstijo
lietuviai •Zvra katalikai,' bet
nija paprašius darbo atrė
cija.
Yra kelios draugijos, pise. Socijalistai iš tos prie
atskilėlių nuo savo tėvų ti
žia: “eik pamaršeruok dar
Spalinio 15 d. čia buvo
nigiškai stiprios, bet viešai
Atlanta, Ga. Čia susiva- žasties labai pakilo savo
kėjimo ir čia saujale atsi
kokius metus”. Valgyti ne
prakalbos (Kė«o? — Red.).
jos nesirodo apart metinio
žiavo
darbininkų atstovai upe. Sekančiuose preziden
randa. Tečiaus jie čia negali
bėra už ką pirkties, išvažiuo
Kalbėtojum buvo pakvies
baliaus savo naudai. Laik
Norint geriau pažinti lie įsivyruoti, nes daugiau ka Amerikos Darbo Federaci to rinkimuose jie tikisi gau
ti irgi trūksta centų, ir da raščių nedaug skaitoma, bet tas p. Jonas Liutkauskas iš
tuvių padėjimą Škotijoje, talikų ir jau gana susipra jos. Tuoj’ kilo karštos dis ti apie 2,000,000 balsų. Ma
ryk žmogus ką daręs. Bai mačiau pas nekurius ir Brooklyn, N. Y. Kad jau su
reikia tik užeiti į jųjų na tusių: skaito daug gerų laik kusijos apie brolių McNa- tyt amerikonai pasirįžo tuo
sus likimas!...
Draugą”. Nedaug laužoma rengtos prakalbos — reikia mus, kur gyvena. Ką čia raščių ir lanko skaityklas, marų suareštavimą. Nutar pabauginti “Grand Old ParPo straiko praslinko jau sau galvą apie šios dienos eiti klausytų. Iš pradžių pamatysime? Viskas nušiu
kur randa daug įvairių kny ta remti jų bylą iš morališ ty” — republikonus.
Gi
trįs mėnesiai. Didžiuma se tautiškus, partijinius klausi kalbėtojas kalbėjo gerai. rę, sunykę. Vyras vysą savo
gų. Gaila, kad nevisi mėgsta kos ir medžiagiškos pusės. New Jersey valstija, kur
nųjų Exporto gyventojų, mus. Paskutiniu laiku daug Ragino rupinties lietuviais uždarbį pragėrė ar pralo
nesiskaitymus. Kitų visos Eina karšta agitacija Fede gubernatorauja labai popu
negaudami darbo, išsikraus buvo kalbama apie buvusį imigrantais, neapleist jų. šė. Jis pats ir visa jo šeimy
mintįs atkreiptos į “publi racijos viršininkų išrinki liariškas demokratas W.
tė kitur, mažuma šiaip-taip kun. Gadeikį, kuris nema Nurodė, kaip daug privargs na — apdriskę, neturi kuo kas” ar į “saliunus” kaip me. Mat vieni save vadina
Wilson, netikėtai perėjo resulindo atgal į mainas.
lonią atmintį paliko po sa ta lietuviai ateiviai Ameri apsidengti. Todėl ir į bažny Amerikoje smukles vadina, radikalais, kiti — konserva- publikonų rankosna. O ten
Tarpe įvairių-įvairiausių, vim, dar dabar nekuriuos kos kaslegarnėse. Daugu čią neina ir nuo dorų žmo kur pėtnyčių vakarais ir su
to visai nesitikėta.
šiandieną užgyvenusių Ex- sa Hunuos matosi jo fotogra mą, sako, grąžina atgal vien nių šalinasi, kad driskiumi batomis deda ant dievaičio tistais. Dabartinė valdyba,
kuri susideda iš Gomperso,
portą tautų, randas saujelė fija ant baro — kur jis sė dėlto, kad pameta adresą, nepavadintų. Pasigėręs, pe Ragučio aukuro visą savo
Moterįs politikoje.
Mitchellio ir Morrisono, yra
lietuvių — kokia 15 šeimynų dėdama ir nusiėmė, — buvo arba trūksta pinigų gelžke šasi smuklėje, už ką kalėji kruviną prakaitą. Škotijoje,
labiau konservatistiška, to Los Angeles, Cal. Čia,
ir keletas pavienių. Turi jie tankus svečias “rudakio? lio kelionei. Kad butų lietu man patenka. J<si ten nenori mat subatomis ir nedėldie
dėl radikalai ir kelia triukš kaip jau žinoma, moterįs ga
savo draugiją “Saldžiausios palocių... Daug jam užme vis atstovas, kuris rūpintų tupėti, tai užsimoka pini niais beveik niekur anglių mą, kad ši valdyba esanti vo balsavimo teises. Išpra
Širdies Jėzaus”, į katrą pri tama iš doriško atžvilgio, si lietuviais imigrantais, gais; čia neapsieina be svaro kasyklose nedirba. Petny- netikusi Taip-gi norima per džių jos labai stropiai da
dera keletas ir tokių narių, bet apie tai kitą sykį. Yra dėl tokių menkų priežasčių (5 dol.) ar dviejų. Kada taip čios vakarą ir visą subatą kelti iš Washingtono Fede lyvauja politikoje, nes kas
kuriems Jėzaus vardas yra viltis vienok, jog ir musų nei vienas nebūtų grąžina be skatiko sugrįžta namon, darbininkai praleidę smuk racijos centrą, kur į didesnį dien desėtkai tūkstančių jų
pajuokimo žodžiu. Šįmet, miestelis pasipurtis. Girdė- mas. Taip-gi ragino visas už viską apkaltina pačią, lėse, nedėldienį pagirioja ir pramonės centrą. Mat gal užsiregistruoja. Čia užsire
tiesa, draugija liko kiek ap ties, jog organizuojasi artis lietuvių draugijas nesigailė muša ją ir su vaikais išveja su pačiomis keikiasi. Kur Wasihngtona8 darbininkų gistravo net ir dvi kinietės.
valyta: išbraukti visi tie, ką tų kuopa. Scena yra jau pa ti tam tikslui aukų. Nurodė, laukan. Pati plusta ant savo čia bus laikas eiti į bažny centrui per poniškas.
Turbut tai pirmas atsitiki
neatliko Velykinės Išpažin taisyta parapijinėj svetai kad labai reikalinga imi vyro ir keikia tą valandą, čią ant šv. Mišių ar pasi
mas sviete, kad kinietės mo
ties, bet darbas dar neuž nėj, rengiamas .parapijinis grantams namas, be ko sun kurioje iškeliavo į Škotiją skaityti. Gana jiems to, kad Jungtinių Valsčių immigra- terįs prileista prie balsavi
baigtas; išmintingieji drau knygynas ir kitokių projek ku jiems priduoti pagelbą. ir ištekėjo už tokio palaidū girtavimu apšvietė kišenius
cija.
mo.
Pagalios, kalbėtojas šau
gijos nariai būtinai turi pa tų kurie dar tebėra teorijoj.
ir iš galvos išvarė protą.
New York, N. Y. Pagal Padėkavones diena apskelb
kė lietuvius prie vienybės. no. Tokiame rojuje gyvena
sistengti išprašyti iš drau
Serbentas.
Suėmus viską į krūva, kas immigracijos komisijoniedidžiuma
Škotijos
lietuvių.
Rągino
nesipravardžiuoti
ta.
gijos visus tuos narius, ką
Škotai lietuvius pajuokia, turėjo progą pažinti Škoti riaus W. Williams’o paduo
vieni
kitus,
kokiais
ten
“
cinešioja tik kataliko vardą,
Chicago, III. Prezidentas
cilikais” zar kitokiais var niekina. Tegul lietuvis pada jos ir Amerikos lietuvius, tą raportą į Washingtoną,
kurie savo pasielgimais,
PLYMOUTH, PA.
pasakys, kad Škotijos lietu per praeitus metus iki bir Taftas grįždamas iš savo to
dais. Tečiau, kalbėtojas ne ro ką nors blogo, tuojaus
šnektomis daro gėdą netik
pirštais bado ir sako: “žiū viai daug geresni už Ameri želio 30 dienai į Ne\v Yorko limos kelionės sustojo Chi
Šiame miestelyje yra ap
lietuviams, bet visiems Ex- sigyvenęs gražus būrelis lie išpildė savo žodžio. Tik pa rėkite, kokie tie polai”. kos — dar ne taip išdvke.
portą pribuvo 749,642 imi cagoje, iš kur paleido ap
porto katalikaųis. O tokių tuvių. Tarp jų yra visokių: baigęs tuos žodžius, staiga Lietuvius Škotij ije “Po
X.
grantai; iš tų 605,384 buvo skelbimą amerikonų šven
užsipuolė
ant
kunigų
ir
ti

pas mus netrūksta. Kada girtuoklių, cicilikų, laisva
lais” vadina. Lenkų ten yra
įleisti su pirmu išegzamina- tės “Padėkavonės Diena”,
kėjimo.
Ir
kam
tas
buvo
rei

šventadieniais
suskamba manių: bet yra ir gerų, besi
vojimu, likusieji buvo ati kuri šiemet įvyks 30 lapkri
kalinga1? Ir pasimokyk, žmo labai mažai.
bažnyčioje varpo balsas,
1
duoti ištyrimui. Deportuota čio.
rūpinančių naudingais tau gus, nuo tokių kalbėtojų!
Anglijoje lietuviai gyve (T
šaukiąs tikinčius Dievo na
atgal 14,500 iš tų 1,500, ku Miestas be prasikaltėlių.
tos ir tikybos reikalais. Čia
F. Darbininkas. na Londone, Liverpool’yje
muosna, dalis Exporto lietu
IS
AMERIKOS.
rie pasirodė nesutinka su
netrūksta visokių draugijų;
ir Manchester’yje. Pirmoje
vių, vietoje į bažnyčią, trau
Indianapolis, Ind. Paga
šios
šalies tiesoms.
V
tarp jų čia gyvuoja “Auš
vietoje
gyvena
jų
da
koks
MORGAN,
PA.
=0
kia pas Silvestrą Jurkšaitį
lios, Indianos valstijoj’ su
ros” dainininkų choras, ku
tūkstantis,
antroje
apie
šim

Visi laimėjo, tik ne lietuvis. rasta miestas be... vieno
ir ten prie stiklo alaus ir
Spalinio 9-tą dieną patiko
Atidavė balsą ir numirė.
ris turi sau už tikslą lavintas,
ir
nedaug
paskutinėje.
šlykščiausių kalbų atiduo
Wilkes-Barre, Pa. Praei prasikaltėlio. Tas miesčiu
ties dainos srityje. Ši drau didelė nelaimė Antaną Mic Pirmiau Anglijoje buvo dau
Watervliets,
N.
J.
Šito
kas vadinasi “Ferdinand*\
da jie garbę savam dievai
gija ant 22 d. lapkričio su kūnų. Jis dirbo Treverski- giau lietuvių, bet darbams miestelio pilietis John O’- tą savaitę visame Luzernes ir randasi šios valstijos Do~
čiui — šėtonui. Liūdnas ap
rengė koncertą, Armorv sa n’e, Pa., National mainose sumažėjus, nemaža jų iš Brien 60 metų senumo, visai paviete atsiliko valdininkų bois paviete.
sireiškimas. .. Vienok taip
No. 2. Tą dieną mainos ne
rinkimai. Visur laimėjo, su
lėje. Šiame chore dalyvaus
keliavo į Montrealį Kanado sveikas išėjo iš namų į bal
ilgai, manau, būti negali.
dirbo. Bet kad jis dirbo prie
mažais išėmimais, demokra Ferdinand’e nėra: nei vie
keturi chorai: “Aušros”
savimo
vietą,
kur
atidavęs
je.
Dvasiškuosius
lietuvių
Teisingas Viešpats tokiems
elektrikinės mašinos, tai iš
no persiskirimo (divorce),.
balsą ir grįždamas atgal, ten tai, kaip miestelių, taip ir
vyrų choras ir “Aušros”
reikalus
Londone
aprūpina
Jurkšaičiams ir visai jį lan
ėjo į darbą. Nuėjęs prie dar
nei vieno kalėjimo, jokių
maišytas choras vietiniai,
kun.
K. Matulaitis, Liver pat ant vietos, nublogo ir iki pavieto kandidatai, tik vie
bo rado angliams puolant nu
suktybių (grafts), nei vienokančiai girtuoklių — ištvir
gydytojas pašaukta jau jis nas p. J. Gilis, lietuvis, bu
kėlių gaujai parodys kada šv. Trejybės choras iš Wil- traukytus elektrikinius dra- pool’yje kun. Hughes, ang
Taikos
Teisėjo (Justice of
vęs kandidatu ant pavieto
buvo negyvas.
las,
gerai
mokantis
lietuviš

kes-Barrių
ir
Jaunuomenės
tus. Jis paėmęs norėjo juos
nors bausmės rykštę. Kašerifo ant demokratų tikie- the Peace) ir nei vienos teisi
kai; Manchesteryje gi kun.
choras
iš
Scrantono.
Po
kon

sudurti, kaip tik tuo laiku
muolis visados pririeda ga
Pulitzerio liekanos.
to, pralaimėjo. Tas aiškiai mo bilos, kaip pamena senie
Foltin,
lenkas,
taip-pat
mo

certo
bus
šokiai.
Lietuviams
inžinauzėj paleista elektri
lą. Pririedės jis ir kitiems
Neseniai rašėme apie mir parodo, kad lietuviai ne ji gyventojai. Juk tai gražu.
kantis
lietuviškai.
verta
atsilankyti
ant
tokio
kos jiegą, kuri ir užmušė jį
tamsybės
paukščiukams,
tį turtingo laikraštininko daug gali tikėties nuo sve
gražaus
vakaro.
&
ant
vietos.
Jo
kūnas
buvo
pririedės greičiausiai neti
kotijoje gyvena kunigas Joseph Pulitzerio. Dabar li timtaučių; lietuviai turi laiP.
J.
Ž.
labai
apdegęs.
A.
a.
Antanas
kėtai, nes taip tankiausiai
lietuvis. Jisai yra iš Žemai kosi apskelbta, kad Pulitze- kvties vienybėje, o tik tada
REIKALINGA
„
buvo nariu 112-tos 8. L. R. čių vyskupijos — kun. Pran ris mirdamas didelę sumą svetimi mus pamatys. Gi da
pasaulyje atsitinka.
Mergina, mokanti lietu
K. A. kuopos ir Šv. Antano ciškus Vasiliauskas.
Darbai tuotarpu Exporte
Dar pinigų užrašė labdaringiems bar jie lietuvius pasišaukia
PITTSTON, PA.
draugijos, kurios jį iškil buojasi išsijuosęs, palaiko dalykams. Vien tik Colum tik tada, kada jiems reikia viškai ir gerai rašyti angliš
eina gerai.
Pittstoniečiai gali pasigir mingai su bažnytinėmis apei katalikų dvasią, platina ap bia Universitetui užrašyta atsiekti savo tikslą, pas kai, norinti mokintis ant li
ti viena iš puikiausiųjų lietu gomis palaidojo. Velionis pa švietimą, steigia skaityklas $2,000,000, už kuriuos tai kui, — eikit šalin. O vienok gonių dažiurėtojos (nurse)
CLEVELAND, OHIO.
vių bažnyčių. Pastatydinta ėjo iš Lietuvos, Kauno gub. ir ragina prie skaitymo, pinigus bus įsteigta žurna buvo ir tokių lietuvių, kurie tegul atsiliepia ant sekan
čio adreso: Dr. M. Apfel SaGirtuoklystė pas mus au jijė iš gelsvų plytų su dviem ir pavieto, kaimo Galvadžių. traukia į blaivybę, kurios listų mokykla. Be to, daug balsavo už svetimus.
nitarium, 283 S. Fifth str.
ga ir bujoja it baravykai po angštokais gorais. Apie baž Paliko dideliame nuliudime skyriai beveik visur jo rū yra užrašyta ir kitoms įstai
Socijalistams
sekasi.
Brooklyn, N. Y.
lietum. Vestuvės — degtinė, nyčią — išcementuoti takai. savo moterį ir maža sūnelį. pesčiu įsteigti. Turi aštuo- goms, paminklų pastaty
Lapkričio pradžioje dau
krikštynos — degtinė; kas Yra taipo-gi špižinė lipynė į Dieve, suramink juos šiame nias misijas , savo globoje: mui ir t.t.
(2S <4)’
nelaimingame
ir
liūdname
tris iš jųjų aplanko sykį per
tik kur — degtinė. Žodžiu, šonines bei zokristijos duris
Kada lietuviai susilauks gumoj valstijų atsiliko poli
mėnesį, o kitas po tris syk į tokiu geradarių. Ameriko tiški rinkimai. Nors šįmet,
žmonės pas mus gerbia tri ir graži* špižinė tvorelė nuo atsitikime.
J. B. Križananikas,
/inmnVroffti
metus, kad
nai jų t]ui net keletą, pa- vieni* vinžii
fa'*?.;-'.
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JJGAB
Mozės prisakymu, kad pir fienė) ir Marija Magdele- jos. Pasibiaurėta, pasijuok viskuo, o gal dar paskutinį pirma būdami Tėvynėje, my kos, net filozofijos ir teolo
ta truputėlį iš pono ex-klie- sykį, verkėme, gausiai vo Įėjome, gerbėme? O tai to gijos ... O ką besakyti apie
mutinis moteriškės suims ua J 1
turi būti pašvęstas Dievo “Kleofas” arba aramaiš- riko išsišokimų — ir užmirš kėme, gailios ašaros per mū dėl, kad tenai buvome liuosi pasaulėžvalgos įvairumą to
,THE FRIEND)
sų skruostus riedėjo, nes to nuo daugelio įvairių pagun kiuose atskiruose individu■
\
garbei. Marija prisitaikė kai tiesiog “Klopas”, yra ta.
Katalikiškas Laikraštis
Bet ne — neužmiršta. visko gaila mums būvi. ap dų, tenai musų krūtinė buvo muose! Čia kiekvienas ori
prie to prisakymo ir savo tas pat, ką graikiškas “AlPašvęstas Amerikos Lietuvių
vienatinį (t. y. pinnutinį. phaeus” (iš “Halphai”). Kaip metus akmenį į vande leisti. Verkė taipgi tėvai ir nesuteršta, širdis tyra; mu ginalas, kiekvienas veikia
Katalikų Reikalams.
bet ir paskutinį’) sūnelį nu Tai-gi matome, jog Jokūbas, nį, vilnįs plakasi prie krašto, seselės, verkė ir gailėjosi sų tėvai rūpinosi mumis ir sau. Tatai nėra tosios visų
— Organas S. L. B. K. A. —
paskui grįžta atgal — taip mus visi, kadangi žino ir sergėjo musų dorybę, gražus taip pageidaujamos vieny
Išeina iš Wilkes-Barre, Pa., ka® nešė bažnyčion paaukoti Jį Juozapas (arba Joses) ir
atitraukdavo bės, nėra mumise rimtumo;
Judas — Kristaus “broliai” sugrįžo atgal p. Vidiko šmei mato, kad mažai sugrįžta iš pavyzdžiai
Dievui.
ketvirtadienis.
nuo
blogo,
o
tvirtas
tikėji — žodžiu esame baisiai nu
Bet ką daryti su Jėzaus — buvo sūnumis Alfėjaus — žimai, taikyti prieš gerbia tosios tolimosios, Atlantiko
VandeuyniT atskirtos, sveti mas sustiprindavo musų sie puolę tėvynainiškoje dvasio
A. L. R. K. K. Sąjunga - Leidėjai broliais, kuriuos Matas ir Kleofo ir “kitos” Marijos, mus svečius iš Lietuvos.
Štai “Vien. Liet.” No. 44 mos šalelės, nors mušėmės į lą. Iš tos priežasties musų je. Nes nemokėjome susival
Morkus net vardais išskaito, kuri regimai' buvo Jėzaus
Kun. A. Kaupas — Redaktoriui
ir seserimis, apie kurias mi motinos sesuo. Tie trįs vyrai p. Al. L. Reika pasakoja,, krutinę ir davėme žodį, kad jausmai buvo jautrus, mo dyti, tos liuosybės, kurią čia
drauge su Simanu, apie kuri kaip anas Zabarauskio “a- šį-tą užsidirbus vėl kuogrei- kėjome mylėti grožę, mokė radome sunaudoti geriems
Visas korespondencijas ir kito nima, nors vardą nepasako
mai Kas vra tie “broliai” ir galima spėti, jog jo pavaraė ffidavit’as” atsirado. Buvo čiausiai sugrįšime. Dar di davome gražiai apdainuoti dalykams; kitaip ją supra
kius raštus reikia siusti pas
buvo Kanaanietis, buvo Jė šitaip: Pradėjus kun. Olš. ir džiau, dar ilgiau verkia mus ir savo sukrypusią bakūžė tome, tatai baisiai ant žemos
“ęeserįs”?
Rev. A. Kaupas,
Čia reikia pažymėti, jog zaus aitimi giminės, gal pus kun. Tumui rinkti aukas Tėvynė—Lietuva, nes ji tuo lę, ir upelį, ir miškelį;.širdįs platformos atsiradome; nes
34 Church St., Pittston, Pa.
apsišviesti,
žydai neturėjo aiškios arti broliai, o “seserįs” — tai “Saulės” reikalams, p. Vi met nustoja doro, tvirto, klestėte — klestėjo meile ir nestengiamės
dorybėmis.
Nors
tenai
ne

susiprasti,
ko
nors
geresnio
dikas tuojau pradėjo ieškoti daug galinčiojo ant tautos
Visus pinigus, ar tai prenump mų susigiminiavimų termi- tik Jo puseserįs.
Ar nematai dabar, skaity priekabės prie “Saulės” pir dirvono nuveikti gero, pilno turtinga, nors vargelis spauz išmokti. Lietuviams teko
ratos, Rr tai už “džabsus” ar ar jos — taip, kaip ir lietuviai
apgarsinimus ir t.t. reikia siųsti jos neturi. Lietuviai neturi tojau, kaip tai lengva buvo miniuko. Išgirdęs kad Phi energijos, jauno sunaus bei davo, bet visi vienok būda sunkiausi, blogiausi, pavo
tokiu antrašu:
atsakomų žodžių išreikšti išrišti neva labai sunkų ladelphijos dalyje, vadina doros, nekaltos, veiklios dūk vome linksmus. Gal atsime jingiausi darbai; išnaudoja
“DRAUGAS"
nate šienapiutę ar rugiapiu- visi juos įvairiomis priemo
anglų “first, seeond ir t.t. klausimą? Nereikėjo mums moje Frankfort, gyvena terš.
314 E. Market St.,
tę,
kuomet yra sunkiausias nėmis kuomi galėdami. —
Lietuva, kaip žinome, jau
cousins” — pas juos vis bus nei žydų rabino išminties! daug kauniečių, jisai tuojau
WTLKES-BARRE, PA.
bedieviai
sako nuvažiavo ten šnipinėti, nuo seniai yra persekiojama sodiečių laikas, kaip links Pažvelgkime į vokiečius,
tai “broliai”,
“seseris”. Visokie
Lietuviai turi dėdes ir tetas, mums, buk Jėzus turėjęs atėjęs į No. 4750 Cambridge priešų iš visų pusių. Masko- mai ir maloniai skambėdavo franeuzus ir kitus tokius
Ar bus tai spauzdinimas konsti bet dėdės ir tetos neturi at brolius ir seseris — o męs st., pradėjo klausinėti apie lija ją nori apgyvendinti ru po Lietuvos padangę tos dai pat išeivius laimės jieškototucijos, ar plakatų, ar tikietų ar
nos, lyg simfonijiniai žavė- jus, kaip ir męs, į jųjų gvkitokie į tat panašus reikalai, rei sakomo vardo tiems, kurie tuojau jiems pakišt! kad tie kauniečius. Pašaukta iš kitu sais, padaryti ją Rusija; len
janti
tonai. Kada yra žmo venimą. Pamatysime, kad
kia visados kreipties tuo pačia juos vadina tais vardais — “broliai” ir tos “seserįs” namų St. Rakauską, kurs kai nesiliauja platinę joje
antrašu:
todėl, kuomet anglai kalba buvo ne Juozapo ir Jėzaus tečiau nieko blogo prieš kun. savo “kultūros” ir “Pols- gaus sąžinė, tyra, graži gam jie daug augščiau stovi už
“DRAUGAS”
kiej wiary”. Ant kiekvieno ta, sveikos aplinkybės, tada mus visur kame; gyvena
apie “nephews” ir “nieces” motinos, bet Alfėjaus įr ki Olš. nepasakė.
314 E. Market St.,
Tadą p. Vid. nuėjo į No. žingsnio prispaudimas. . jausmai ir jausmų veikimas gražiau, švariau, turtingiau.
lietuviai kalba apie “sūnūs” tos Marijos vaikai. Mums
WILKES-BARBE, PA.
ir “dukteris”, nors visi ži tuojau ramu, o bedievius 4770 Melrose st., kur ir rado persekiojimai. Musų nelai yra kitokis, prakilnesnis. Pažiūrėkime į jųjų Bažny
no, jog dėdė nėra savo sesers ima nekantrumas, kad kaip J. Zabarauską. Pradėjo jį mingai Tėvynei reikia daug Aplinkybės turi charakteris čias, į mokyklas, ten tą patį
Redakcija pasilieka sau teist dukters tėvu, nei teta savo *ia išsisukus iš nemalonaus kvošti, bet vaikinas nieko narsių kareivių, kurie drą tišką veikimą, kaip jau į pa pamatysime.
Vokiečiai,
taisyti, trumpinti arba atmesti vi
-.'priėjimo.
blogo ir-gi nežinojo apie siai stotų eilėsna kovotojų tį žmogaus asmenį, taip jau francūzai ir kitos augščiau
brolio sunaus motina.
sus prisiunčiamus raštus.
Štai šitokiame kebliame Tri-gi bedievių nėra ko kun. Olš. Tada Vid. atvažia su priešais už šalies liuosv ir į jo sielą. Tatai gi kuomet pakilusios tautos nesigaili
Laikas ir vieta raštų talpinimo
pridera nuo redakcijos.
padėjime buvo ir senovės Mjoties ir į jų blevyzgas tė- vo pas Zab. šiokią dieną ir bę, už savy valdą, už taut iš atvykome į šį naują kraštą, mokykloms lėšų, rūpinasi
Atmestieji rankraščiai nėra grą žydai. Jeigu, pav. dvi seseri mvti, butų didžiausias laiko klausinėjo vaikino, pats už kąsias ir pilietiškąsias tie tuomet atsiradome taipgi kiek įmanydami savo jauną
žinami redakcijos lėšomis.
rašinėdamas ant popieros. sas, už šalies gerbūvį. — suvis naujose gyvenimo ap ja karta, jaunuomenei sten
turėdavo savus vaikus, tai gaišinimas.
Rašyti reikia tik ant vieno pus
nesiskirstydavo į — Blevyzgokite sau! — Vaikinas papasakojo, šį-tą, Bet jeigu mę< ją apleidome, linkybėse ir kitokioj dvasios giasi duoti kuodidžiausią ap
lapio, paliekant plačius tarpus vaikai
tarp eilučių. Popieros nėra ko gai “kuzinus” ir “kuzines”, bet s*>ko katalikas. — Blevvzgo- ką buvo girdėjęs jau Ameri jeigu tenai paliko tiktai se atmosferoj. Tosios aplinky švietimą, nes mato ir sulėties, nes korespondentams ir visi krūvoje
vadindavosi kitę, kad norite, bet męs pa koje būdamas, apie kun. ni, raiši ir jauni vaikai, kas bės ir toji dvasia pradėjo pranfa, kad apšvieta šiais
bendradarbiams rašant ant abie
Taip tai Vid. surašė gins Tėvynę nuo priešų, kas smarkiai į mus veikti. Iš laikais yra reikalingiausias,
jų pusių, da-gi smulkiomis raidė vienu vardu — broliais ir žįstame šv. -Paštą ir savaji Olš.
tikėjimą geriau, nekaip jus “prisipažinimą”, kurį nota- su jais kovos? Atsiminkime, pradžios norėjome prieš ją vertas visų didžiausio rūpi
mis, redakcijai labai dažnai pri seserimis.
sieina perrašinėti atsiųstus raštus.
rijus žydelis ir patvirtino, kad vien čia į Ameriką, į tą sias atsispirti, jomsioms ne nimosi ir atkreipimo atidos
Dabar prieiname prie pa savo bedievybę...
Norint, kad raštas tilptų arti ties branduolio. Pas Matą,
“pažadėtąją žemę” yra mus pasiduoti, kovojome, bet kas dalykas. Geras apšvietimas,
kaipo “dokumentą”.
miausiame numeryje, rankraštis
atvykusių apie pusę milijo gali tose svetimtautiškose gera mokykla, geras, doras
reikia pristatyti spaustuvėn ne vė XIII, 55, pasakyta:
P. J. Pakarklis savo atsa P. Reika užtikrina, kad
liau. kaip 9 valandų išryto antra“Ar-gi nėra šitas dailv- kyme “Draugui” (“Katali Zabar. Kaune buvo labai no ir tai pačių parinktųjų, jūrėse ilgai ištverti nenus išauklėjimas yra fundamen
dieryje (utarninke).
dės sūnūs 1 Ar-gi nėra jo kas”, No. 44) taip užsidega, trumpai ir tai dar vaikiščių pačių Lietuvos žiedų! O kendęs be tam tikro apsišar- tu laimingam kiekvieno žmo
motinos vardas Marija, ir kad net rašo šitokius žo būdamas, tai-gi jam anuo kiek yra išeivių dar kituose vojimo, be tam tikrų įran gaus gyvenimui. Toji tauta
kių?!. .. Ir pradėjome skęs yra augščiausiai pakilusi ci
jo broliai Jokūbas, ir Juo  džius :
met nei rupėte nerūpėjo kraštuose, kaip Anglijoj,
Vokietijoj, Rusijoje ir ki ti į materializmo gelmės, ku vilizacijos ir kultūros srity
zapas ir Simanas, ir Ju
“Męs žinome, kad Kris daiktai, apie kuriuos jis da
tur? Baisus tai ir apverkti ris čia aplinkui viešpatauja. je, kuri yra daugiausiai ap
das? Ir jo seserįs, ar-gi jos
tus palikęs danguje bū bar padarė “išpažinimą”.
nas dalykas! Baisus ir ap Daugelį musų tautiečių per sišvietusi.
visos nėra su mumis?”
rius šventųjų, žengė ant Nereikia nei sakyti, jog verktinas, nes atvažiavę į šį galėjo tos naujos, svetimos,
Tatai mums reikia tnokinIr pas Morkų, VI, 3:
žemės ieškodamas kal anie penki /.‘dokumentai”, svetimą kraštą lengvai pasi bet galingos aplinkybės. Neties
ir daug mokinties, jei
“Ar-gi nėra šitas dailykurių Vid. begarsino, tur
tųjų”.
eltui
Tėvynėje
pradėjo
duodame amerikonizmo ban
norime šiek-tiek pakilti
dė, sūnūs Marijos ir bro
Ne taip karštai, ne taip but daug mažesnės verty goms, čionykštė dvasia iš šaukti, kad męs lietuviai iš
kaip materiališkai taip ir
lis Jokūbo, ir Juozapo, ir karštai, p. Pakarkli! Kris- bės už šitąjį “affidavit’o”.
eiviai,
apleidusieji
Tėvynę
Paskutiniu laiku pakelta
plėšia
prigimtuosius
musų
morališkai. Šelpkime mo
Judos ir Simano? Ar-gi ir
Kitaip juk-p. Vid.. butų netrukšmas apie Kristaus bro jo seserįs ne čia, su mu us, žengdamas ant žemės, iškentes, neparodęs jų pa jausmus, kuriuos su savimi jieškodami geresnio likimo, kyklas, moksleivius, remki
nepaliko danguje nei vieno
lius ir seseris. Už juos de
atsivežėme,
pasiduodame esame jai jau žuvę ant am me švietimo darbą, kaip čia
mis?”
sauliui!
įurio
šventųjų,
bet
grįžda

dama laižvbas, vaikščioja Pirmučiausiai
čionykštės dvasios įtekmei. žių ... •
Amerikoje taip ir Tėvynėje
minim ar mas atgal į dangų, atsivedė
Taip tatai: “Kovos” re
gražiau kiek įmanydami. Lietuvių
ma pas žydų rabiną; Šliupas koks tai visiems žinoma f
Dingsta pamažu toji Tėvy — Sunaikinus
ir Bagočius rėkauja apie Jokūbas. Evangelijoje už su savim daugelį tokių bu daktorius susikompromita nės meilė, užmirštame tuos, sius, švenčiausius idealus, vaikai tenebūna varu varo
vo su Kutra. Nemažiau su
juos salėse, o įvairios rųšies tinkame du Jokubu: Dides ių. Tai žino visi katalikai,
kurie musų širdžiai buvo užslopinus Tėvynės meilę, mi į dirbtuvę dirbti, bet pir
sikompromitavo
ir
su
Žaba

redaktorėliai rašo savo laik nįjį ir Mažesnįjį. Katras gi išskyrus regimai vieną p.
taip artimi, taip meilus... radome vienintelį širdies nu miausiai teeina į mokyklą,
ru uskiu.
męs
”
,
kurio
tikras
vardus
raštėliuose visokias nesąmo- jųjų galėjo būti Jėzaus bro
Ant galo dingsta visų — raminimą prie stiklinės ru teužbaigia kokį nors skyrių;
Su juodais darbais visa
yra
p.
J.
Pakarklis.
jingas pajuokėles. To triukš liu? Regimai ne Didesnysis,
augščiausias iškeliavimo tik do alučio bei degtinės. Prie tesusipažįsta
visų-pirmą
dos taip darosi.
mo tikslas aiškus — susilp nes evangelijoje jis aiškiai
slas — užsidirbus, susitau jo praleidžiame visą likusįjį bent su svarbiausiomis pa
ninti žmonėse tikėjimą, pa pavadintas Zebedėjaus sū Kaip atsimename, socijapius vargais — negalais ke- nuo darbo laiką, jam paau matinėmis mokslo ir doros
•
rodant buk Marija neesanti num. Bene Mažesnysis? — istams labai nepatiko kelio
liatą centų sugrįžti kuogrei- kaujame didesnę pusę visų pagrindomis. Geri katalikiš
uždirbtų pinigų... Ir taip kieji laikraščiai ir knvgos
nekalta, kaip tai skelbia ka Be abejo. Bet čia vėl keblu nė kun. Olšausko ir kun. P. Latrelio kalba, sakyta 20 čiausiai į Tėvynę.
Ir męs, gerbiamieji išei brendame laikąs nuo laiko tesilanko po mūsų pastogę,
talikų bažnyčia, bet turėjusi mas, nes Matas sako, jog ta Tumo po Ameriką. Jų orga d. Rugp., ‘11 m., Lietu
viai lietuviai, sulaužę savo vis į didesnį purvyną, į skur skaitykime jas noriai, o t*s
daugiau vaikų, kad Jėzus sai Jokūbas buvo Aliejaus nai: “Keleivis” ir “Kova”
vių Studentų vakare,
žodį ir tuosius prisižadėji- dą. — Šio krašto liuosybė viskas, sakau, nepasiliks be
nebuvęs Jos vienturtis sū sunum, o Lukas priduria nesigailėjo biauriausių pra
šv. Jurgio salėje,
mus, apvylę savuosius, pali padeda mums nupulti doro vaisių.
nūs ir kad dėlto į Jėzaus dar, kad Jokūbas turėjo bro simanymų prieš tuodu vei
Chicagoje.
kę veidmainiais brangiau je; čia nėra tėvų, nėra tokių Turime daryti kuogreidievystę ir Marijos Dievo lį, vardu Judas. Ir pats Ju sėju, bytik juos purvais ap
sios Tėvynę akyse — pasi pavyzdžių, kurie mus ser čiausiai savo gyvenime re
motinystę nereikia tikėti. das savo rašte pačioje pra drėbus. “Kova” nesidrovė
Gerbiamieji Tautiečiai liekame čionai ant visados; gėtų dorybėje. Pasilikę be formą, toje “pažadėtoj že
Toks tvirtinimas yra remia džioje prisipažįsta, kad jis jo net apskelbti buvusiojo
mas Evangelijos žodžiais, esąs Jokūbo broliu. Taigi žandarų raštininko prisipa ir gerbiamosios Tautietės! užmiršę Tėvynės vargus, le globėjų, be prižiūrėtojų atsi mėje”. Be minėtos refor
vadinančiais Jokūbą, Juo Jokūbas Mažesnysis ir Ju žinimo po prisieka (affida Priversti įvairių aplinky baujame be pertraukos kar davėme sauvaliavimui. Ir mos ir mūsų gyvenimo res
zapą, Simaną ir Judą Jėzaus das yra tikrais broliais ir vit’o), buk kun. Olšauskis bių dėlei, žinoma, nesmagu čiamose ar kur kitur, lei žiūrėkime, mieli tautiečiai, tauracijos savo tautai pa
prisipažinime “otiec apleisti savo ^Tėvynę net se džiame kruvinai uždirbtus kaš iš to išeina. Vienas pra liksime mirusiaisiais, išga
liroliais, taip-pat užminan sūnumis Alfej aus, bet ne
čiais ir apie Jo seseris. Nu Juozapo ir Marijos, Jėzaus Konstantin” — esąs Rusijos nąjį svietą Europą, ir jieš skatikus žemos vertės pagei mokęs susigraibalioti ang momis.
valdžios šniepu. Vėliau ta koti kokio nors geresnio iš davimams. Kur dingo mūsų liškai arba lenkiškai, išsi Jei skaudus likimas atve
rodoma ir-gi, jog Mato motinos. Eikime toliau.
evaųgelijoje pasakyta, kad
Šv. Matas rašo, jog tarp pati “Kova” patalpino ko ėjimo arba geriaus pasa sąžinė, kur tie taip prakil žadėjo savo prigimtosios dė mus į šį svetimą kraštą,
tai J. Zabarauskio kius, laimės, atvykome pa nus, taip šventi, taip nekalti kalbos — ištautėjo; kitas at privertė apleisti Tėvų žeme
Jęzus buvo Marijos pirmgi- moterių, kurios dabojo Jė rio
miu vaiku, vadinasi, po Juo zaus grabą, buvo taip-pat ‘affidavit’ą”, apskelbdama, galios į tąją '‘pažadėtą že jausmai, kame tasai musų šalo tikėjime ir virto laisva lę ir jau nebegalėtumėme as
Marija, motina Jokūbo ir buk turinti dar penkis pana mę”. Palikdme tenai savo idealas, kame šio atkeliavi- maniu, Šliupo bei Urbono meniškai dalyvauti kovoje
buvę daugiau vaikų---pasekėju, jųjų išpažintoju;
Pradėsime nuo paskučiau- Juozapo. Sekančiame skirs šius . “dokumentus”, ku tėvus, brolius, seseris, arti mo tikslas? — Pagalvokime, trečias, prisiklausęs prakal su priešais, tai bent neuž
8io užmetimo. Jėzus pava nyje tas pats evangelistas riuos, girdi, saugojanti ypa muosius; palikome visą tą, mieli tautiečiai, apie tai ge bų tokiu mokslininku, kurie mirškime josios, mylėkime
dintas Marijos pirmgimiu, sako, jog prie grabo atėjo tingam reikalui — vat kam: kas yra brangiausia, nes kas rai. Tai nėra kokie tušti iš ant nelaimės nei alfabeto ge ją taip, kaip musų protėviai
t. y. piprmutiniu vaiku. Ar “Marija Magdalena ir kita Jeigu, mat, kun. Olš. apskųs yra prigimta. Meilus tenai sitarimai; bet pilni svarbu rai dar neišmoko, virto so mylėjo, kad reikale net gal
tų Socialistų Sąjungos orga buvo mums ir tasis senas mo ir reikšmės. Jeigu mek
iš to išeina, kad Marija tu Marija”.
cialistu, nors apie socializ vą padėdavo už josios liuo
pražilęs
tėvelis
ir
toji
sena
išvažiuodami
prižadėjome
ną
tieson
už
apšmeižimą,
tai
Kas
yra
ta
kita
Marija?
rėjo daugiau vaikui —
mą nei gu-gu, ir nežino, kad sybę. Tėvynė ir Tėvynės rei
Anaiptol! Pirmutinis mote Truputį kantrybės, mielas organo redaktorius, p. Vi musų močiutė, kuri mus už savo tėvams, savo seserims, socializmas reikalauja gi kalai, josios atpirkimas iš
jikas, tuojau išgązdintų augino, dėl mus vargo daug artimiemsiems tuoj sugrįž
riškės vaikas visados,pasi skaitytojau!
laus ir rimtaus mokslo; na, prispaudėjų rankų privalo
ti.
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lieka jos pirmutiniu vaiku,
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nors iš vardo: ketvirtas pa dies.
taųkiausiai,
jeigu
išvažiuo

kūžėlė,
kurioje
gimėme,
au

prašome,
norėjome
pasaky

atsitikimo
aprašymo
tuos
kutiniu vaiku. Taip, iš kny
Tas ne Lietuvis, kurs Tė
buvęs kokius metus tokiame
gos Josue, XVTT, 1, sužino pačius vardus su priedu, jog ti: penkiais naujais “affi gome ir vargome, meilus dami esame taip prisirišę Valparaiso universitete ar
vynę
kiekvienas takelis, kuriais nrio savo krašto, jei visus ir
me, jog Manasse tik vieną anoji “kita Marija” buvo davit’ais”...
Bet p. Vidikas yra toks vaikščiojome, kiekvienas go viską, kas prigimta taip mv- ba tiesiog anot satiriko “ver Bailiai kaip kūdikis apleis,
sūnų teturėjo, Maehir’ą, bet motina Juozapo (Mirk. XV
sako poetą;
sitete”, pramokęs pasi raMachir vis dėlto pavadintas 47), o toliau (XV, 1) ir Jo mažas ir jo gązdinimų 'nie jelis, kuriame lakštingalos lw. mylime karštai viRa švti pavardę, važinėja po
Kursai
pamįs,
ką amžiais
pirmgimiu nors po juo ^o kūbo. Šv. Jonas sako: “Po kas taip begėdiškai nesibijo, savo barmonijiniais balsais Sirdžia. tai pasnkvkite man. Amerikos lietuvių kolonijas,
gynė
motina neturėjo nei vieno Jėzaus kryžium Rtovėjo Jo kad ir svečiai iš Lietuvos ir ramindavo musų sielą, ža kame vra to visko priežas garsinasi kaipo buvęs “uni- Tėvai kraujų lašais bran
dindavo prakilnesnius jaus tis? Kodėl mes atvažiavę i **
daugiau vaiko. Evangelijoje motina ir Jo motinos sesuo lietuvių spauda išreiškė tik
..A-c-itpjto studentas”, mogiais!
apie Jėzaus pirmgimvbę pa Marija Kleofo flietuviška negarduma iš tokios vaikis mus, kuomet reikėjo ta vis- kraštą po metų-kitų užmirš
„...r.
d
lietuviai
»minėta tiktai sąryšyje su pasakvtumime: Marija Kleo kos p. Vidiko donkišoteri-1 ką palikti, atsisveikinti su tame, paniekiname visą, ką
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Laiškas į diecezijoms Kar ja priima jauną vakarinę
čiai, savo tautos ir Tėvynės 30 Rugp. 1907 m. 5) Villie1
dinolo-Antvyskupio O’Co respubliką į aukštą bičiulys
garbei turime šviesti moks mas H. O’Connell.
tę savo kitos šeimynos ir į
lu, spindėti dorybėmis, gra Kardinolas O’Connell’is nnell’io.
savo šimtmečiais — senas
žiu pavyzdžiu. Tegul svetim gimė Lovvell’ij, Mass., 1859
Wilhelmas
taučiai stebisi iš mūsų prie m. 8 gruodžio, mokėsi kole Iš malonės Dievo ir Apašta hales šventų susirinkimų ir
valdybos. Visas tas ir daug
javo Tėvynės prisirišimo, iš gijose m. Ellicott, • Md. ;r
liško Soston, Antsvysku- daugiaus yra didelis dadėji
musų prakilnių darbų, ir pa Bostone; baigė mokslą Ame
pis Bostono.
mas šito atsitikimo, kuris
sišventimo. Daugiaus tik rikoniškoj’ kolegijoj’ Ryme.
ateityje
daug daugiaus kaip
'
t
drąsos, daugiau, nes kaip 1884 m. 8 Birž, pašvęstas į
vėlei tasai pats dainius sako kunigus, pirmiausiai buvo
Guodotinai Kunigijai ir dabar turės tikrai plačią sa
toliau:
assistentu Medford’e, potam žmonėms iš diecezijos Svei vo reikšmę.
Bet kada męs turime vi
Tas ne Lietuvis, kurs dar prabaščium Boston’e prie- katą ir palaiminimą.
Jus jau žinote, idant Kris sas šitas svarbias linksmy
" bijo šv. Juozapo bažnyčios. 1895
Išsižadėt miegų nakties, m. 21 Lapkr. tapo paskirtas taus Vikaras, Pijus X, pas bės priežastis, atkreipkime
Kurs bėgs nuo triūso, ka rektorium Amerikoniškos kyrė iškelti į aukštą Kardi savo mintis į dangų ir mels
lavijo,
kolegijos Ryme; 1901 m. 2’ nolo stoną Šv. Rymo Bažny kime Galingiausiąjį Dievą,
Kui•sai didžiais darbais Balandžio paskirtas Vysku čios, Ant vyskupį šio garbin Davėją visų gerų dovanų,
kad apšviestų musų mintis
nešvies. pu į Portland’ą, Me., kur go sosto Boston’o.
ir
sustiprintų inusų širdis sa
Tiktai pasilikdami ištiki prabuvo penkis metus. Tuo Būti paskirtu į eiles Baž •”o Dieviška pagelba, idant
mais savo Tėvynės sūnais mi laiku su diplioraatiška nyčios Kunigaikščių, — bū tarnautume jam ne kaipo
šioje laisvo ištrėmimo šaly misija nuo Popiežiaus važi ti iškeltų į išdidų Popiežiaus visiškai neverti Jo dovanų
je, parodysime pasauliui sa nėjo į Japonija pas Japonų Senatą, — užimti vietą tar Tr atkreipkime meilę savo
vo tikrą patriotizmą, įgysi Imperatorių. 1906 m. 8 vas. pe tų didelių ir šventų vyrų širdžių prie musų Švento
me visokiuose mūsų tautos paskirtas Vyskupu—Koad išskirtų iš istoriškų sostų, ir Tėvo, Pijaus X-tojo, kuris,
persekiojimuose užuojautą jutorių į Bostoną, kur po išrinktų iš tarpo labiausiai apdovanojant šita linksmy
platesnėj visuomenėj,*kaipo mirčiai antvyskupio Wi- dievotų ir mokytų iš viso be daug miestų ir valstijų,
žmonės pilni prakilnių idė- lliams’o 30 d. rugp. 1907 m. krikščioniško svieto, — da pats beesti vienintelis tarp
jaūtrių jausmų ir gerų pats liko Antvyskupiu. Die lyvauti istoriškoje garbėje tužbų ir sunkybių, apnuo
norų. Gilus patriotizmas ar- ną 27 lapkr. 1911, apturės tų, kurie perplaukusiuose gintas nuo savo teisiško luo
Atstovai dalyvavę pirmame seime, Waterbury, Conn., 20-tą d. rūgs., 1911 m.
a tėvvnainiškumas suriš Ryme nuo Popiežiaus Pi šimtmečiuose laike vartus mo paveldėjimo ir palaktas
Uždėjime Lietuvių Rymo-Katalikų Pilnųjų Blaivini ikų Amerikoje Sus-mo.
mus išeivius su Tėvynėje li jaus X kardinolišką skrybė Dievo Miesto, — būti rinkė visiškai priklausąs nuo' mieViršininkai: J. Kovas, raštininkas, kun. P. Saurusaitis, dvasiš. vadovas, kun. F.
kusiais mūsų broliais, pri lę, ženklą priskyrimo į Kar ju seniausio ir galingiausio ^irdystės krikščioniškojo* B. Serafinas, pirmsėdis, Kl. P. Lapelis, pinnsėdžio pagalbininkas.
trono visame sviete; — tai svieto.
duos daugiau spėkų ir ener dinolus.
gijos, pasidarys tuomet iš Po apturėtų žinių iš Ry yra, ką reiškia išdidi garbė,
Tegul Bostonas dabar la
mus nors neskaitlinga, bet mo šitoks buvo pirmas Kar prie kurios jūsų locnas ne biau kaip kada nors, nes lietuviai nekartą neišma- ziavo iš Kalnaberžės dvaro dvarą Jasnaja Poliana su
galinga tauta, verta visų dinolo O‘Connell’io atsilie užsitarnavęs dvasiškas tė pirmiau niekad neturėjo ningai priešinasi: “statyda Kievan. Jai nuvežti buvo visu ūkiu ir triobesiais 185
vas šios diecezijos yra iš
mi save aukštai, — puldami tyčia atsiųstas iš Peterbur- ■ tūkstančių rublių, bet sutin
garbės, savarankiškumo vi pimas :
tiek priežasties, pasikelia į žemai”.
aukštintas
nuo
To,
kuris
dėl
go Kėdainių stotin atskiras kąs duoti 200 tukst. rublių,
Šiandien aš apturėjau ofisuose mūsų reikaluose su sapilną supratimą savo aukš Bostono dijecezijoj’ yra
mus
užima
Kristaus
vietą
traukinys. Iš Kievo, po pa- Tečiau piuigyno ministeris
~vaja autonomija, su savuoju ciališką žinią nuo Valstijos
tos katalikiškos prievalybės. dabar keturios lietuviškos
ant
žemės.
Didžiausias
ir
seimu, su savo universitatė- •Sekretoriaus Kardinolo, kad
Tegul visas svietas žino, kad parapijos. Didžiausia jų ir maldų už velionį, visa Sto- siūląs vyriausybei pirkti
aukščiausias
darodymas
lipino šeimyna nuvažiavo' gaišųjį dvarą už 500 tūkstan
mis, muzėjais, akademijo musų Šventas Tėvas Pijus
šita
diecezija,
taip
tvirta
ir
mis, institutais, su savo fi- X. pakels mane į Kardino meilės nuo geriausio ir ga taip ištikima, užėmė savo seniausia yra So. Bostone. Peterburgan, kur gyvęs žie- čiŲ rublių, tai yra, už tiek,
lingiausio iš žemiškųjų Vieš
Prieš kelioliką metų pradė mą išpradžios vidaus reika-!kiek uorį Levo Tolstojaus
■ nansiškai pramoninga erga lus busiančioje Konsistorijo
vietą
tarp
aukščiausių
ir
kil

pačių yra sudėtas į šitas
jo t verties prie kun. Gri lų ministerio rūmuose, pas- inpėdilliai. 300 tūkst. rublių
is nizacija, pagalios su savo j e lapkričio 27 dieną.
čiausių
sostų
sviete
su
dė

Giliai atjautęs šitą didelį silpnas mano rankas, idant kingu pasididžiavimu, ir ciaus, galutinai susitvėrė kui savo namuose Gagarino, būsią išmokėti ig vyriausy-_
tiesomis ir milicija.
prie kun. J. Žilinskio, kuris
bučiau iždininku ir sergė
į
pįuigų, skiriamų nepaTiktai daugiau darbo, dau paliudijimą tėviškos meilės čiau ir ginčiau, jei reikalas, kad šita jauniausia kuni ir dabar ten skaitosi klebo gati ej e.
giau pasišventimo, daugiau Jo Šventenybės dėl manęs net lig išliejimui mano gy gaikštystė žinotų savo kara nu. Antroji yra Lawrence’o, H Burceio leidžiamajame prastiems reikalams.
prisirišimo prie Tėvynės, o pirma mano mintis yra, be vasties kraujo.
lišką garbę pildyme aukš susitvėrus kiek vėliau po Parvžiuje laikraštyje “Buduščeje” šiomis dienomis, 5 Maskvoje gubernatotie musų troškimai, nūdien galinis dėkingumas Kris
Pilnoje dalyje visos šitos čiausių priedermių prie Die Bostono — klebonauja kun. anot “N. Fr. Pr.” būsiąs iš- riaus naim? cerkvėje, sienotaus
Vikarui,
kuris
nuo
pat
vien tik fantazija ir saldžios
šlovės ir garbės prieš Dievą vo, Motinos Bažnyčios ir Jusailųs. Toliaus seka Brock spauzdintas garsaus šnipo
įmūrijo lentas su įrašvehimeriškos svajonės grei pradžios savo popiežiavimo,
ir visą svietą jus, numylėtie Švento Petro Įpėdinio. - Aš tonas, kur parapija jau ke Azefo laiškas. Azefas reika- tais vardais visų policistų,
nežvelgiant
į
mano
ne
verty

toje ateityje įsikūnys į rea
ji vaikeliai, turite daugiaus atsiduodu nužemintai mal liolika metų gyvuoja, bet laująs pats sau revoliucijos valdininkų ir kareivių, žubę,
nuolat
teikė
man
naujus
liškąjį faktą, į naturališka i
doms mano mylimos avinyženklus paguodonės ir mei neg dalį už dalį. Ant jus, per čios — kunigų ir žmonių, — nebegali susitvarkyti kata teismo. Jisai norįs teisme iš- vusiųjų revoliucijos metu
gyvuojančią būtybę.
likiškai. Laisvamaniai visas
jūsų tikėjimą, jūsų neperlės.
rodvti visą Rusijos “ochra- Maskvoje.
idant
mano
kelionė
į
Rymą
/
' Lig šiol dėlei mano silpno laužiamą paklusnumą Šven butų rami, ir idant aš galė geras pastangas ardo, taip nos” veikimą. “N. F. Pr.”
kad kunigai nebenori ir būti
padėjimo aš buvau privers tos Bažnyčios, jūsų nemirų čiau sugrįžti iš šio istoriško
korespondento
nuomonėj A Grafienė Ožarovska RaJO MAL. VILHELMAS H.
čion. Dabar klebonauja kun.
prisirišimą
prie
Petro
Sosto,
tas užlaikyti tą tyloje. Bet
aplankymo Šv., Apaštalo Dragunevičius. Nuo kelių Azefas norįs grįšti revoliuci- domiūje (Lenkuose) pasO’CONNELLTS.
jūsų
blizgantį
prakilnumą
kuomet mano lupos buvo
Grabo, ir nuo aukšto ir šven metų susitvarkė į parapiją jonierių tarpan, kadangi Ru kyrė 270 tukst. rublių pas
ligi
pasiaukavimui,
—
ant
suspaustos, mano ausįs ir
to draugavimo su Tuom, ku Lowell’is, kur dabar klebo ijoje yra kilęs sumanymas tatvti ligonbučiui vaikams,
jus
šitas
išaukštinimas
pe

Bostono
Antvyskupis, akįs buvo plačiai atvertos, reina. Ant manęs tas perėjo ris dėl manęs yra pirmas po nauja kun. Urbanavičia. naujai sutvarkyti slaptąja H Iš Kaukazo praneša, kad
New-England’o pirmas Kar ir puikus ir sujudinantis žo per jūsų nuopelnus ir jūsų Dievu, kad pats ant žemės Jauniausioji parapija yra policiją, būtent, nebeįsileisti dėl ankstybų sniegų ir šaldžiai, kurie buvo rašyti ir
sustiprintas ir palinksmin Cambridge’iaus, kur turi daugiau tokių žmonių, kaip j nos daugelyje vietų visai
dinolas.
darbus,
—
jus,
ir
taipgi
tų
nušalusi bovelna.
New England’o valstijos ištarti apie mane ir mano musų tėvų tikėjime ir kūne, tas, bučiau prisiruošęs vėl darbštų kleboną kun. Kras- Azefas, Bogrovas ir kiti.
tveria katalikišką bažnyti mažą stengimąsi nuveikti tvirtų bažnyčios didvyrių, dirbti labiau ir geriau dėl nicką; ji gyvuoja jau antrus ’’’ T)’*. F. A. Cook’as dnbar
H Peterburge pasklido ži
nę Boston’o provinciją. Šio šį-tą dėl Dievo ir mylimos šventų pralotų, uolių kuni Bažnyčios ir numylėtos mu metus.
rieši Copeubagaue. Danijoj nia, kad nuteistas dviem me
mano
šalies
ir
miesto,
mane
sų šalies.
je provincijoje yra viena
Kunvidas
Tis ten pribuvo PU
gų, ir dievotų tėvų šios Bos
labai
giliai
sujudino.
tam kalėjimo dėl Oginskio
Arkidiecezija — Boston’as,
t
W.
H.
O
’
Connell,
tono
bažnyčios,
kurie
savo
pertikrinti
Europos
moksli
Dimitras Vonliarliarskij ne
Jei aš galėjau praeityje
ir septynios diecezijos: 1)
Boston’o Antvyskupis.
ašaromis,
kančiomis
ir
darbš
ninkus,
kad
jis
esąs
tikru
trukus busiąs paliuosuotas
Burlington, Vt., kur yra žodžiu ar darbu užsitarnauti tumu, sutvėrė avinyčia. kuri
Duota Bostone, Šventėje
pasiekęs
šiaurini
noliusa
iš kalėjimo. Spalių 14 dieną
vyskupas Juoz. J. Rice 2) nors dešimtą dalį ant tokio dabar yra iškelta prieš visa Visų Šventų, Lapkričio 1 d.,
Bet
jau
ji
ten
priėmė
vi«°i
jo byla būsianti antru kartu
Eall River, Mass. — vysku- svarbaus paskyrimo ir pa krikščionių svietą, prie aukš 1911. m.
netaip.
kain
nrieš
pora
me

nagrinėjama Senate.
«^>as Dan. F. Feehan, 3) Hart mylėjimo, aš esmu labai dė čiausios garbės.
tu.
Laikraščiai,
dagirde
Skaitytojas
perskaitęs
vi

ford, Conn. — vysk. Jon. J. kingas Dievui.
Nestebėtina, kad jūsų šir- są šitą, ir dagi atminęs kad H Ministerių pirmininkas apie Cook’o atsilankymą pa T Ivanove—Vozniesenske
Su šia didesne garbe atei
Nilan, 4) Manchester, N. H
dįs yra sujudintos lig gilu ir da du Bažnyčios Viršinin Kokovcovas jau atvažiavo kelė didžiausį protestą ir policija susekė ir suėmė so— vysk. Jur. A. Guerin, 5) na didesnė atsakomybė ir mai šventų džiaugsmų. Ne ku Amerikos Suv. Vals Peterburgan. Jisai, anot laik
rabino visai neklausyti jo cijalistų - revoliucijonierių
Pųrtland, Me. — vysk. Liud. platesnės priedermės linkui stebėtina, idant atbalsis jū tijose skiriami į Kardinolus, raščių, pasitikįs labai daug
kalbu. Gi atėjus jam i sale kuopą. Suėmė drauge dau
’*S. Walsh, 6) Providence — Bažnyčios, Šventojo Sosto sų džiaugsmo dasiekė į už- supras visą šito atsitkimo -dabartine V. Dūma, kad ji
prakalba susirinko i? gelį droustinų knygų ir įvai
v’vsk. Mot. J. Harkins ir 7) ir visos Amerikos. Su šir- jurų prie Žuvininko trono. svarbą, ir kaip Katalikiška būsianti daug ramesnė ir 1500 mini'*, kuri pakėlė tok’ rių laiškų.
Springfield, Mass. — vysk. džia sustiprinta meile ir Niekuomet pirmiau šitas Bažnyčia tvirtyn eina šioje veiklesnė. Naujas ministe triukšmą, kad . r ei "ir" ir ga®'
prietelyste, iš kurios aš tik puikus ir galingas miestas šalyje. Supras taipgi ir Vir rių pirmininkas žadąs kiek
Tam. D. Beaven.
“žemeslio atradėjas”, ro 11 Rusų laikraščiai rašo,
Bostone įsteigta diecezija rai pasididžiuoju, aš su Die neapturėjo taip visasvieti- šininkų dvasią, kaip jie turi nutolti nuo nacijonalistų policijos apsauga turėjo iš i kad Kievo apsaugos virši
8 d. balandžio 1808 m., pa vo malone stengsiuosi pagal nio atsižymėjimb, kaip kad prisirišimą prie Bažnyęios partijos politikos, kurią pas sinešdinti pro užpakalines ninkas Kuliabko, davęs Bog
kelta į arkidiecezija 1875 m. menko savo išgalėjimo pasi tapo priskirtu prie kuni- įpėdinio Kristaus galvos, taruoju laiku ypač buvo pa duris. Važiuojant karietoje rovui išeinamąjį bilietą teaApima šiuos Massacbu- kelti prie naujų priedermių, gaiktysčių, kurie valdo tris kad mums tikru paveikslu mėgęs pirmininko nabašnin- į viešbutį, nors Cook’as taip tran, tikrai būsiąs pašauktas
sett’o apskričius: Essex, kurios mane laukia.
milijonus dūšių per ištisą gali patarnauti. Supras aukš kas. Laukiama, kad atsista- gi buvo po policistų apsau
tieson, ir tai netrukus. Se
Šitoje
linkspybės
valan

Middlesscx, Suffolk, Nor
svietą.
tą Kardinolo O’Connell’io tydįsią švietimo ministeris ga, minia pradėjo į karietą
natorius Trusevičius, ku
doje dėl čielos diecezijos ir
folk ir Plymouth.
Net mažiausiuose kaime- supratimą jo gražiam laiške Kasso ir vidaus reikalų pa- mėtyti supuvusiais . kiauši riam pavesta ištirti visas
Bostone buvo vyskupais Ne\v England’o aš jaučiu liuose tolimiausiųjų rytų ir atspės jo mandagumą ir ministeriai: Kurlovas ir niais ir obuoliais.
Kievo apsaugos skyriaus vei
šitie: 1) Jonas Lefevre de idant kiekvienas katalikas šiandien Bostonas yra žino plačią širdį, dagi tikrą su Križanovskij. Pastarasai bū
Dr. Norman Hansen, Da kimas, jau baigiąs savo dar
Cheverus;7 z konsekruotas
1 supranta, kad mano nuže mas kaip niekad prieš tai, pratimą žmonių širdžių ir siąs, rodos, paskirtas valsty
•
nijos exploreris, kuris pir bą. Trusevičius dabar Jalto
Lapkr. 1810 m., perkeltas į mintoje ypatoje Šventas Tė garinamas kaip niekad pir gilią politiką, kad šis pasta bės sekretoriumi.
ma rėmė Dr. Cooką, dabar je, Kryme.
Montauban 1823 m., iš ten į vas pagerbė iš jų kožną be- miau. Ir žėdnas mylėtojas rasis Jo Piemeniškas laiškas 1 Senato prokuroras ne
viešai apskelbė jį esant di
Bordeaux; — mirė kardino vieną, ir kad jie taipgi at musų iškilmaus ir istoriško man primena laišką Napo senai pakėlė klausimą, kas
T Grapas Musin-Puškin ’
džiausiu melagium.
lu Antvyskupiu Bordeaux’o sakančiai dėkingi Pijui \- miesto yra skolingas Pijui leono, kurį jis atkreipė į sa daryti, kuomet dvasiškiai ne
gavo leidimą ištirti keliį nuo
X-amjam už šitą neapkni- vo drąsius kareivius, kuo stačiatikių tikėjimo atsisa H Užbaikalo apygardoje,
19 Liep. 1836 m. 2) Benedik tamjam.
Maskvos iki Naujosios Vi
tas J. Fenwick, konsekruo Aš geidžiu išreikšti gilų nuojamą geradėjystę suteik met po Ulm’ui ėjo prie Aus- ko prisaikdinti liudininkus Berezovkos sodžiūje atsiti
tas 1 Lapkr. 1825 m., — mirė dėkingumą spaudai už pra tą dėl jo vardo. Dar kartą terlitzo ir dar drąsesniais rusų kalba, nors patįs liudi ko neperseniai didelė nelai leikos, tarp kurių jisai nori
pratiesti naują geležinkelį.
21 Rugp. 1846 m. 3) Jonas kilnų ir jausmingą būdą, amžina jaunystė Kristaus padarė. Ir šitas Kardinolo ninkai ir sutinka. Senatas mė. Buvo, mat, tenai dideli Tasai geležinkelis turėtų
Bernardas Fitzpatrick, kor- kokiu buvo vedamas šitas Bažnyčios yra darodyta ši tvirtas laiškas savo diecezi paaiškino, kad tuomet tuos kariuomenės manėvrai. Be- 725 varstus Ilgumo.
ftekruotas 24 kovo, 1841 m., dalykas, ir visiems atiduodu tame atnaujinime jos rin joms dar tvirtesniais pada dvasiškius reikia laikyti sišaudant tuščiomis vieną
oadjutorius nuo 1846 m., savo karščiausį ir tiriausį kėjų .Ir vėl šviesus jos kons rys. — Privalau patėmyti, kaip ir nebuvusiais teisme, karią iš anuotų iššovė pri H Kriokuva (Galicijoje).
toliaus vyskupu, mirė 13 va padėkojimą ir širdingą pa titucijos demokratizmas yra kad Antvyskupis O’Conell*- gi liudininkus prisaikdinti muštais šūviais. 30 kareivių Čia mirė žymus Galicijos
apreikštas, kuomet ant že is Bostono diecezijoj yra rusiškai.
sužeista, 10-tį užmušta. Vy lenkų veikėjas, Galicijos sei
rio 1866 m. 4) Jonas Juo laiminimą.
aukštai
gerbiamas.
Jo
norus
t
W.
H.
O
’
Connell,
miausio
Ji
uždeda
kuni

resnybė pradėjo tardymą.
zapas William*as, konse
mo ir Vienos parlamento at
f Ketvirtadienį mirusiojo
mielai
pildo
kunigai
ir
visi
Abp.
Bostoni.
gaikščių
vainiką.
Ir
vėl,
ir
kruotas 11 Kovo 1866 m.,
šitą kartą labiaus negu ki jo dijecezyonįs.Su gėda vien ministerių pirmininko Sto- T Valstiečių Bankas jau stovas kun. Stojalovski.
paskirtas Bostono antvysku Panedėly, Spal. 30,1911.
tados, seniausioji Monarki- reik pasakyti, kad tik mus lipino žmona ir vaikai išva- apkainavęs Levo Tolstojaus
Vasario 1875 m., mirė

Iš Visur.
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Oliveris Tvvistas.
Vertė JONAS KMITAS.

(Seka.)

Bažnytinis varpas nuliudusiil skambėjimu pertraukė
tas jaunas mintis. — Da vienas! Da sykį! — Jis skambino
laidotuvėms. Pulkelis kaimiečių susirinko pas vartus.
Jie visi dėvėjo baltus gėdulius, nes numirėlio butą mažiu
ko. Nusiėmę kepures jie’stovėjo pas kapelį. Tarp jų buvo
motina — tikra motina — ir verkė. Bet saulė švietė aiš
kiai ir paukščiai čiulbėjo.
Oliveris grįždamas namon atsiminė, kiek visokio ge
rumo jis datyrė nuo panaitės, ir troško sulaukti tokio lai
ko, kada galėtų jai parodyti, jog jis visados buvo dėkingas
ir mylįs ją. Jis neturėjo priežasties bausti save už apsi
leidimą tame dalyke, nes buvo visados atsidavęs jos tarnystai. Vienok da turėjo šimtus visokių progų, kur galė
jo pasirodyti dar karštesnių, paklusnesniu ir geresniu.
Męs turime būti labai rūpestingi su gyvais žmonėmis,
idant, jiems numirus, mus nekankintų mintis, kad tiek ■ $
daug nepadarėme, o tiek mažai atlikome, — tiek užmiršo
me ir tiek dalykų savo pasielgime galėjome pataisyti!
Nėra taip skaudaus graužimo, kaip tas, kurs mums pri
mena, kad jau pervėlu pasitaisyti. Taigi jei norime to iš
vengti, atsiminkime apie tai, kol dar yra laikas.
Parėjęs namon, jis rado ponią Maylie besėdint ma
žam kambaryje. Oliveriui suspaudė širdį, ant jos pažiu
rėjus, nes ji neatsitraukdavo nuo ligonės lovos. Vaikiš
čias drebėjo ant mislies, kas su ja pasidarytų, jei anoji ; I
numirtų. Jis dažinojo, kad ligonė buvo sunkiai užmigus.
Kaip pabus, tai arba pasveiks ir gyvens, arba atsisveikys
su jais ir numirs.
Juodu sėdėjo ir klausėsi, bijodami kalbėti per kelias
valandas. Nepalytėtas valgis tapo atimtas nuo stalo. Su
akimis, parodančioms, kad jų mintįs buvo kur kitur, jie
tėmijo, kad leidosi saulė ir metė ant dangaus ir žemės
tuos žibančius spindulius, kurie pažymi jos nusileidimą. I $
Į jų ausis atsimušė greitų žingsnių atbalsys. Abudu nei
nepasijuto, kaip šoko prie durių, per kurias įėjo p. Losbeme.
— Kas stojosi su Rože? — suriko senukė. — Sakykit
išsyk! Aš negaliu iškęst. Panešiu viską, apart netikrumo!
Sakykit! Dėl Dievo!
— Jus turite nusiraminti, — tarė gydytojas, ją pri i
laikydamas. — Meldžiu, bukite pakajinga brangi poniute!
— Paleiskit mane! Dėl Dievo! Mano biednas kūdikis!
Ji numirė! Ji miršta!
— Ne! — suriko daktaras karštai. — Kaip Jis yra {|
geras ir gailestingas, taip ji gyvens ilgus metus, mums ant
palaiminimo.
Senukė puolė ant kelių ir mėgino sudėti rankas; o
stiprybė, kurią ji prilaikė taip ilgai, nulėkė į dangų sykiu
su pirmąją dėkos malda, ir ji pasviro į prietelio rankas,
kurios ją prilaikė.
t
į ’

3 Jau laikas užsisakyti 1912 metams

PIRIKTE LABAI NAUDINGAS KNYGUTES

“ŠALTINIS

—————— PO VARDU ———————

„Naminis Vaiku
Auklėjimas“

V

Geriausias Lietuviškas-Kat&likiškas Laikraštis.
“ŠALTINIO .’ kaina:

Amerikoje:
Lietuvoje ir Rusijoje:
Čia jis pasiklausė krasos vaikėzo, kurs snaudė pas
Metams 3 rb. — k. Metams 4 rb.
vartus; tasai jį nusiuntė pas tarną, kurs išklausęs nuve
IR
2 rb. 25 k. 9 mėn. 3 rb.
9 mėn.
dė pas gaspadorių, aukštą, mėlynai apsirėdžiusį vyrą, su
6 mėn.
1 rb. 50 k. 6 mėn. 2 rb.
balta skrybėle ir ilgais batais, pasirėmusį ant šulinio pas
3 mėn. — rb. 80 k. 3 mėn. 1 rb.
tvartus ir krapštantį dantis su sidabriniu krapštuku.
Norint permainyti adresą, reikia
Tasai ponas, neikiek nesiskubindamas, nuvėjo į vidų
atsiųsti 20 k. ir būtinai senąjį ad
resą, kuriuo buvo gaunamas laik
parašyti popierą, apie kurią ilgai triūsė. Tą atlikęs ir
raštis, arba jojo kopiją.
Kainuoja po 12c. su persiuntimu. Pelnas eis insteiatsiėmęs užmokesnį, liepė pabalnoti arklį ir apsirėdyti pa
Siunčiant į Redakciją laiškus ir
gimui našlaičiu prieglaudos. Galima gauti pas
siuntiniui, ant ko išėjo dar dešimts minutų. Tuom tarpu
pinigus reikia padėti šitoks adre
sas :
Kun. A. Staniukyną,
Oliveris buvo tokiam padėjime nebviltingo nekantrumo
“ŠALTINIO” REDAKCIJA.
ir rupesties, kad rodos pats butų užšokęs ant arklio ir
4557 So. WoodSt,
CHICAGO, ILL.
SEINAI, SUV. GUB.
drožęs tiesiog iki vietai. Galutinai viskas tapo parengta.
RUSSIA.
Mažas pundelis su daugeliu įkalbėjimų, kad viskas greit
butų pristatyta, tapo įduotas pasiuntiniui, kurs suspau
dęs arklį pentinaię, pasileido per nelygiai išgrįstą turga
A. A. Norkūnas,
vietę ir į porą minutų buvo jau už miesto, šuole jodamas
Vienatinis Lietuvis Išdirbėjas
duobėtu plentu.
Lietuviškųjų Šv. Kazimero
Matydamas, kad jau viskas padaryta parsiuntimui
visokiu ženklu
draugystėm,
o ypagelbos ir kad nėra ko gaišuoti, Oliveris grįžo atgal iš
patingai: jįokarc
viešbučio kiemo ir vartuose netyčia susidūrė su augštu
guzikučiu meSp
vyru, apsisupusiu skraiste ir taipgi einančiu per vartus.
liavu, anameliotu
— Ha! — tarė vyras, įsmeigęs į Oliverį akis ir staiga
ir padengtu celių-’,
CHICAGOJE.
atšokęs. — Kas čia dabar, po velnių ?
loid’u, šarpu,. vė
liavų ir Karunu.
— Atsiprašau tamistos! — tarė Oliveris, — aš labai
Lietuviškosios
Sesers
priima
pas
save
merMan pavestu* dar
skubinausi namon ir nepastebėjau, kad tamista ateini.
bu* atlieku artisgaites
mokinimui
ir
išauklėjimui.
Seminarijo

— Giltinė! — suniurnėjo žmogus, žiūrėdamas į Olive
tiikai.
je prie reguleriškojo mokslo, arba ir atsky
rį didelėms, juodoms akimis. — Kas galėtų tikėties? Kad
ri um, yra mokinama, muzika, paišymas, siuvi
i. A. Norkūnas t
jis sudegtų į pelenus! Jis atsikėlė iš grabo, kad pareit
nėjimas
ir
taip
toliau.
man į kelią!
112 PROSPECT ST„ LAWRENCE, MASS.
— Labai man nesmagu, — atsiliepė Oliveris, sumišęs
Reikale meldžiama kreipties prie Motinos
Perdėtiuės šiuo antrašu:
nuo baisios to žmogaus žiūros. — Tikiuosi, aš tamistos neTikras Lietuviškas Agentas.;
užgavau.
— Kad tu sukirmytum! — tarė ansai, su nežmonišku
piktumu grieždamas dantimis, — jei aš bučia išdrįsęs tar
ST. CASIMIR’S SEMINARY,
ti tik vieną žodį, tai bučia atsiliuosavęs nuo tavęs su viena
nakčia. Prakeiksmas ant tavo galvos ir juodoji giltinė
6700 Rockioell St.,
Chicago, IIL
ant tavo širdies, tu išmata! Ką tu čia veiki ?
Ištaręs tuos žodžius mažai ką valdomu liežiuviu, ne
pažįstamasis pagrūmojo su kumščia. Žengęs prie Oliverio,
Malonus viengenčiai lietuviai ir lie
lyg norėdamas jį mušti, jis urnai krito ant žemės ir apsi
tuvaitės! Jei norit turėt lengvą ir lai
mingą kelionę į seną tėvynę Lietuvą ir
putojęs raičiojosi ant tako.
nenori būti nuskriaustu
atvažiavęs
Frank Burbė Savininkas.
New Yorkan, tai kreipkis tiesiog pas
Oliveris pažiurėjo valandėlę, kaip jisai spardosi, ir
Bartaėią. Jis visiems žinomas geras
Geriausi Importuoti ir naminiai O.
pamislyjęs, kad tai beprotis, nubėgo viešbutin šaukties
žmogus, užlaiko du ofisu: vieną Bos
Vynai, Likieriai, Alus, Cigarai ir tone, antrą New Yorke. Parduoda
' XXXIV.
pagelbos. Pamatęs, kad jį žmonės nunešė į vidų, jis apsi
laivakortes į visas pasaulio dalis ant
t.t.
454—456 MAIN ST.
drūčiausią ir greičiausią laivą ir už.
sukęs bėgo namon negaišuodamas. Visu keliu jam neišė
pigiausias kainas. Siunčiame pinigus ir
jo iš omenės keistas nepažįstamo pasielgimas. Jis durnoje Šitas skyrius turi savyje nekurias smulkmenas apie pri
Pirmos klesos karietos ižmainome ant amerikoniiką. Parūpi
name gubernskus pažpertus iž Konsuapie tai su didžia nuostaba ir išgąščia.
ir arkliai parsamdymui ir lio.
Parsamdome keleiviams kambarTCT#
dėl
nakvynės
ir suteikiame kiekvienam1
buvusį jaunikaitį ir naują atsitikimą su Oliveriu.
Vienok tas ilgai jam nerūpėjo, nes parėjęs namon tu
grabinio ofisas prie Russell visokias svarbias
žinias uždyką.
-i <! •
rėjo gana kuom užsiimti ir visiškai užmiršti apie save.
gatvės. ________
GEO. BARTAŠIUS,’1
Buvo tai perdaug laimės, kad ją pakelti. Oliveris net
Rožė Maylie smarkiai ėjo blogyn; da prieš vidurnaktį
Edwarsdsville. Pa.
Agentas,
pradėjo klejoti. Daktaro pagelbininkas, kurį ten sugrit apkvaito nuo netikėtos žinios. Negalėjo nei verkt, nei
Nauja* teief*— ■ 8941.
Bell teiefoua* 9294-R.
211 W. Bn»dway, So. Bostoa, Mass,}
bė ant vietos, neatsitraukė nuo jos;, vos tik apžiūrėjęs kalbėt, nei atsilsėt Jis vos ne vo^ sugiebė suprasti, kas
538 Broome str., New York City.
ligonę, jis nusivedė ponią Maylie į šalį ir apskelbė, kad atsitiko, kol ilgai pavaikščiojus sdde, neprasimušė iš jo
’iga esant pasibaisėtina. — Iš teisybės — tarė — butų tai akių ašaros. Galutinai jis tartum pabudo ir netikėtai pa- nooeeęeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeei
liuosuotas nuo beveik nepanešamoš naštos ir skaudėjimo,
TfiMYKITE LIETUVIAI.
nemažas stebuklas, jei ji pasveiktų.
Honover
Breuring
Co.
atgavo
pilną
džiaugsmo
pajautimą..
Kaip tankiai tą naktį Oliveris pašokdavo iš lovos ii
Kelionė per jūres. Tūkstančiai
tūkstančių
mūsų tautiečių ke
Jau
buvo
užstojusi
naktis,
kada
jisai
parėjo
namon,
tykiais žingsniais sėlino prie trepu, ar ne išgirs kokio bal
—
Grynas
liauja
į
prigimtą
šalį ir iš tenai
so ligonės kambaryje! Kaip tankiai drebulys krėtė jo apsikrovęs gėlėmis, kurias su ypatinga rupestim pririnko
atgal į Ameriką, o visi labiausiai
kūną ir šalti lašai varvėjo per jo skruostus, kada kokie padabinimui ligonio kambario. Skubiai eidamas keliu, jis
r Elius, Alus ir porteris.
užganėdinti, kurie perka laivakor
tes pas:
netikėti žingsniai skverbė jam mintį, kad gal atsitiko kas išgirdo užpakalyj tarškėjimą vežimo, kurs artinosi su
TIKRAS LENKISZKAS LAGER.
nors taip baisaus, apie ką baugu butų paminėti! Ir ką. pašėlusiu smarkumu. Atsigrįžęs jisai pamatė, kad buvo
Atkreipkite savo atidą in produktą, Jūsų tautiečio iš
dirbamą. Sandėliai Buttonwoed, Wilkes-Barre ir
reiškė kartšumas jo paprastų maldų, sulyginus su toms, tai krasos vežimėlis, kurs greitai ritosi jo linkon. Kadangi
’ Nauticoke, o bravoras Danvillėj.
kokias jis dabar siuntė danguosna už sveikatą tos bran arkliai bėgo šuole, o kelias buvo siauras, tai Oliveris prisi
O kodėl! Nes turi gerą prižiū
Emil Malinauskas, Managerls Ir Prezidentas
glaudė prie vartų, kad galėtų prasilenkti. Vežimui rigios ypatos, kuri kovojo mirties prieglobstėje!
rėjimą, parankią kelionę, kad tar
Abu telefonai.
tum kaip ir pačios kompanijos bu
O! tas laukimas, baisus, perimantis laukimas, — sto tanties pro šalį, Oliveris pastebėjo žmogų su balta kepure.
tų pirkę laivakortes. Siuntimas pi
vint dykam ir negalint gelbėti, kada mylimo asmens gy Jo veidas buvo jam lyg pažįstamas, bet taip trumpai jį
nigų greičiausias ir pigiausias pa
vastis nelygiai svyruoja į abi pusi! O! tos įtemptos min matė, kad negalėjo tikrai atsiminti. Akimirksnyje kepu
saulyj.
HEIGHTS DEPOSIT BANK
tis, ką skraido galvoje ir plėšia širdį ir užimą kvapą su rė išlindo per langutį ir storas balsas liepė vežėjui sustoti,
3 N. MAIN ST.,
Kampas E. Market ir Hancock Sts.
baisiais vaidentuvės paveikslais; tas desperatiškas troški ką tas ir padarė taip greit, kaip tik galėjo apstabdyti ar
WILKES BARRE, PA. s
mas palengvinti sopulį, ir prašalinti pavojų, kurio męs klius. Balta kepurė pasirodė išnaujo ir tas pats balsas pa
VVILKES-BARRE, PA.
vienok negalime prašalinti; dvasios merdėjimas iš prie šaukė Oliverį vardu.
Moka 3-čią nuošimtį nuo sudėtų pinigų ir ima pini
— Eik šią! — šaukė balsas. — Oliveri! Kas girdėt?
žasties to negalėjimo; kokios kančios gali būti toms pana
First National
gus ant sučėdyjimo nuo dolerio ir augščiau.
Pana Rožė! Ponaiti Oliveri!
šios, kokie protavimai ir pastangos gali nuo jų išgydyti!
BANK,
— Ar tai jus, Giles? — suriko*Oliveris, bėgdamas pas
Atėjo rytas, o maža bakūžėlės buvo tuščia ir apleis
Siunčia pinigus in visas svieto ša
PLYMOUTH, PA.
ta. Žmonės kuždėjosi tarp savęs. Laikas nuo laiko rū vežimą.
UŽDĖTA 1864.
lis.
Giles da sykį iškišo kepurę, norėdamas ką atsakyti,
pestingi veidai pasirodydavo pas vartus. Moterįs ir vai
Atdara nuo 9-nių iš ryto iki 3-jų po pietų; subatomis—
KAPITOLAS
$100.000.00.
kai grįžo namon ašarodami. Per visą dieną ir ilgai sute kaip štai jį įtraukė atgal jaunas ponaitis, kurs sėdėjo ki
nuo 9-nių — 12 ir nuo 7 iki 9 vakare.
PERVIRŠIS
$250.000.00
mus, Oliveris vaikščiojo po darželį, tankiai pakeldamas tam vežimo kampe, ir pats užklausė kas naujo.
— Vienu žodžiu! — suriko jaunikaitis: — geriau ar
akis ant kambario, kur gulėjo ligonė ir drebėdamas žiu
Didžiausią ir saugiausia
blogiau
?
rėjo į tamsų langą, tartum jau mirtis išskėtė ten savo
Banka mieste.
BUK
— Geriau, daug geriau! — atsakė greitai Oliveris.
sparnus.
Moka 3 nuošimčius nuo
VYRAS
—
Ačiū
Dievui!
—
tarė
anas.
—
Ar
iš
teisybės?
Vėlai vakare atvažiavo p. Losberne. — Labai sunku,
sudėtų joje pinigų.
— Teisybė, tamista, — atsakė Oliveris. — Permaina
— tarė daktaras, užsigrįžęs, — tokia jauna, taip numylė
atsitiko kelios valandos atgal ir p. Losberne sako, kad pa
ta, bet dar yra truputis vilties.
\
Atėjo kitas rytas. Saulė skaisčiai švietė, taip skais vojus visiškai pasibaigė.
Vysai Dykai Del Viru
WiUęes-Barre
Ponaitis neištarė daugiau nei žodžio, tik išlipęs iš ve
čiai, kad rodos nematė nelaimių nei rūpesčių. Apšvietė
kievleną gėlę ir žolyną. Aplinkui tiek buvo gyvasties ir žimo, paėmė Oliverį už rankos ir vedėsi keliu.
Deposit & Savirgs
Knyga tn prastais, suprastais todslala pasaka kaip gal
— Ar tikrai žinai ? Ar nėra tame kokios klaidos, vai
atgauti vyrlikuma, Isigyditl nuo uznuodijima krauja
linksmybės, o čia viens jaunas sutvėrimas nyko akyse
arbaaypili, nubiegima siekio*, patrotitu stypribe, pučku*
Oliveris nuvėjo ant senų kapinių ir atsisėdęs ant žalių ka kuti? — klausinėjo ponas drebančiu balsu. — NeprigaitIr kitus iinrietimue,
negromulavima,
patrotitu
a typri be, pylva, kiapenu, inkstu ir pūsles ligas, rumadinėk
manęs,
žadindamas
viltį,
kuri
negali
jau
išsipildyti.
71 PUBLIC 8QUARE,
pų, tylomis verkė ir meldėsi už ją.
tlima, gonorrhoea arba triperi, naujai Įgautas lygaa,
atrietura ir vyaaa vyru lygta, gal būti iigidotraa sava
—
Niekados
ant
svieto
to
nepadaryčiau,
tamista,
—
WTLKESBARRE, PA.
Aplinkui buvo tokie gražus reginiai, tiek aiškumo
namuae privatltkai, slapta ir labai pygjai•
atsakė
Oliveris.
—
Jus
galite
tikrai
man
tikėti.
P.
Los
.Ta,
dykai
igauta
knyga,
paaakia
jums
kodėl
jus
saulės spinduliuose tokia puiki muzika paukščių giesme
Kapitolas
$150.000
kentat ir kaip galėt galutinaj isigyditl. Knyga ta yra
krautuvi žinios, katras turą žinoti kožnas vadės arba
lėse; tiek liuosybės paukščiukų skraidyme, tiek gyvasties berne pasakė, kad ji gyvens da ilgus metus, kad mus pa
Perviršis
$450.000
nevedea vyras. Ta knyga yra parakta par Daktara,
visame, — kad vaikas pakėlęs aukštyn savo skaudančias linksminti. Aš girdėjau jį taip sakant.
katras ataydave ilgo lajka tyrinejmu tu, apeeijaliaku
Depozitai
$2.625.000
lygu. Temvkit, jog ta knyga yra siustą v»«*l dykai,
Ašaros pasirodė Oliverio akyse, kada jis atsiminė tą
akis, apsidairė ir tuoj’ pamislyjo, kad dabar ne laikas
užmokant už pačto, ing užpečetita konverta. Net'uak
Moka 3-čią nuošimtį nuo rudėtų
nekokiu piningu, tyk parakik sava varda, ir adreaa •. nt
mirti, kad Rožė tikrai nemirs, jei tokie menki gyvulėliai valandą, linksmybės pradžią. Ponaitis taipgi nusikreipė į
žemiaus paduotu kuponn, katra aluak mums lendena.
joje pinigų.
gyvuoja ir linksminasi, kad grabas labiau tinka šaltai, šalį ir kelias minutas buvo užsigrįžęs. Oliveriui rodėsi,
DYKAJ GAUTOS KNYGAS KUPONAS.
Ranka atdara kasdien nuo 9 ry
Itž »
liūdnai žiemai, bet ne tokiam laikui, kada viskas žydi ir kad girdėjo jį verkiant ir gaikščiojant kelis kartus, bet
O»3ntl«**
Taul.t-t.. Pagal
T*ml*ii«
prlladl.)*,*,
*1
anrlef j**
to
iki 3 popietų. arbatomis nuo
...
—
—
.
_
BBi
—
•
—
■
nieta prisiųstame! ma® vysai aykal v4aaJaša knyga dėl vyra.
kvepia. Jis beveik buvo įsitikinęs, kad. gedulinga uždan nenorėjo jam pertraukti kokiu nereikalingu atsiliepimu.
9—12 vidurdienyje
u 7 ai
ga geriau pritinka seniems ir susiraukusiems ir ji savo — nes ir taip atminė jo jausmus, — tik stovėjo nuošaliai
Vardas................. •••••* e....... .......a*.
vakare iki 8.
baisiais skvernais neprivalo uždengti jauno ir gražaus ir buvo užimtas savo gėlėmis.
< ialima stisikallief i lonk;
Toliaus
bus.
i etųviškai.
kūno.

n

“Katekizmas Apie
Alkoholiu.”

Seserų Seminarija

Mother Superior,

SECOND WARD HOTEL

Joną Nemeth’a

50,000
KNYGŲ

BANK,

DL JOS LISTCT * C0.. L
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DRAUGAS

LIETUVIU TAUTOS MEMORIALAS
L

PROGRAMAS KONCERTO SV. KAZIMIERO BAŽNY

J. GABRIO

TINBJE SALĖJE NEDĖLDIENĮ 19 D. LAPKR.

įduotas

1911 m. PITTSTON, PA.

TAUTŲ (RASIŲ) KONGRESUI LONDONE
Liepos 26—29 d., 1911 m.

Vertimas iš Prancūzų kalbos.

Pabaiga.

2) Žemaitijos.
3) Baltgudijos, t. y. Polocko, Vitebsko ir Smolensko kunigaikš
tijų-

4) Juodgudijos, su miestais Kievu, senobės Rusų sostine, Černi
govu ir Perejaslava.
5) Volynija ir Podolija su miestais Lietuviškąją Brasta, Lucku
ir Chersoniu.
Taigi Lietuva tuo metu buvo viena didžiausių valstijų Europoje.
Nuo Žemaitijos miškų iki Pietinės Rusijos tyrų, ji tęsėsi nuo vienos
juros iki kitai. Bet šiai didelei valstijai stigo tautiškos vienybės.
Lietuvių, tikroj prasmėje valstijoj buvo mažiau negu Rusų. Stokavo
vienybės tikyboj : šiaurinėj ir vidurinėj Lietuvos dalyj viešpatavo dar
stabmeldybė, vakarinėj katalikybė, rytuose ir pietuose — ortodoksi
ja (pravoslavija). Lietuvių valstija pastatyta ant pergalės pamatų,
negalėjo būti tvirta.
Paprastas istorijos bėgis tapo pertrauktas — Jagailos apsivedimu
ir valstijos susivienijimu. Jis pats tapęs kataliku stengės išplatinti
katalikybę visoj savo valstijoj. Nauja pakraipa liko net ir tuomet,
kad Jagaila priverstas išsirinkti Lenkijos ar Lietuvos vainikų, turėjo
pavesti paskutinį savo brolėnui Vytautui; Vytautas talkoje su Len
kais prirengė didelę karę prieš Kryžeivius, kuri užsibaigė pilna Lie
tuvių pergale ties Grunvaldu 1410 m. Lietuva ten laimėjo Žemaitijos
liuosavimų nuo Kryžeivių jungo.
Vytautas norėjo padaryti iš didžiosios Lietuvos kunigaikštijos
karaliją visame lygių Lenkijai, idant tuomi ji būtų liuosa nuo lenkų
įtekmės, bet Lenkų pavydas*) neleido įvykdinti šį sumanymų. Jam
hiirus 1430 m. jo įpėdiniai saugojo Lietuvos neprigulmybę nuo Lenkų
pasikėsinimų.
Lietuva iki viduriui XVI amž. buvo suvienyta silpnu dinastiškos
unijos ryšiu. Gale XVI amž. Lenkai matydami užgęstant Lietuvių
dinastijų ant Lenkijos ir Lietuvos sosto, bijodama, kad Lietuva, ne1. atsiskirtų nuo Lenkijos, stengės suvienyti abi valstiji politiškos unijos
ryšiu, kas ir įvyko Liubline 1569 m.
Bajorija abiejų valstijų sulygo tenai, jog vainikų Lenkų karali
jos ir Lietuvos kunig. dėvės viena ir ta pati ypata, bet Lietuva ir
Lenkija kiekviena skyrium turės savus įstatytmus, savo kariumenę,
savo augštuosius valdininkus, žymininkus, atmonus ir kitus. Pietinės
Rusų kunigaikštystės, užkariautos Lietuvių kardu, tapo nuo Lietuvos
atplėštos ir privienytos prie Lenkijos. Šių didžiųjų suvienytų valsti
jų santikiai tuo metu buvo panašus į Austrijos ir Vengrijos šiandie
ninius santikius.
Nors Lietuva liko politiškai neprigulminga nuo Lenkijos, bet
Liublino unija plačiai atidarė Lietuvos duris Lenkams ir Lietuvos
polionizacija tapo neišvengiama. Dar paskutiniems kunigaikščiams
viešpataujant Lietuvoje lenkybė pradėjo žymiai platinties Vilniuje
pradžioj XVII amž. Lietuvos didžiūnai, kaip Radvilai, Čiortaryskiai
ir kiti buvo jau sulenkėję. Ant laimės žemesnieji luomai užlaikė sa
vo tautybę, valstiečiai ir dalis Žemaičių bajorijos buvo menkai už
gauti lenkybės.
Lenkų ir Lietuvių Valstija buvo tai valstijų federacija be cen
trališkos valdžios, turėdama vieninteliu bendru organu karalių, su
varžytų seimais, didžiūnų sauvale ir konfederacijomis, kūriau darė
viena ar kita provincija. Šitas susivienijimas atnešė abiem valstijom
daugiau blogo negu gero.
Anarchija, betvarkė, kuri viešpatavo
Lenkijoj užkrėtė ir Lietuvą, didžiūnai rūpinosi, tiktai kaip išnaudoti
liaudį ir susilpninti karaliaus valdžių. Valstiečiai buvo bajorų pris
pausti. Pravoslavai ir protestantai katalikų persekiojami. Tūli di
džiunai kaip Radvilas turėjo savo kariumenę ir būdami tikrais ga
liūnais nepaisė karalių valdžios. Nėra trečiojo liuomo: žydai, miestų
gyventojai neturi politiškų tiesų. Valstija neturi organizuotos ar
mijos. Šalis yra draskoma didžiūnų savitarpinėse kovose, pravosla
vai ir protestantai jieško globos Rusijoi ir Prūsuos. Lietuva keletą
kartų bando atsiskirti nuo Lenkijos, bet jai tas nepavyksta.
’ Anarchija pasiekė augščiausį laipsnį Augustui viešpataujant
(1733—1763 m.). Jam numirus partijos kreipėsi prie Katarinos ir
Marijos Teresos prašydami jų užtarimo. Rusai, Prusai ir Austrijokai
tuo metu įsikišo į Lietuvos ir Lenkijos reikalus, kurios neturėdamos
gerai organizuotos kariumenės negalėjo atremti priešų.
Fridrikas,
Prūsų karalius, pirmas padavė mintį pasidalyti Lenkija ir Lietuva.
Pirmas padalinimas įvyko 1779' m., antras 1792 m. paskutinis ir ga
lutinas 1795 m. Tokiu būdu didžiausia Lietuvos dalis tapo priskirta
prie Rusijos, kita mažesnė prie Vokietijos (Prūsų).
Nuo šio laiko Lietuva sugriauta politiškai, padalinta į kelias gu
bernijas Vilniaus, Kauno, Grodno, Minsko, Mogilevo, tapo išbraukta
iš Europos žemlapio.
Dagi vartojimas Lietuvos vardo, tapo uždraustas ukažu 1840 m.
'ir Lietuvos vardas tapo pakeistas geografišku vardu “Severo za
padnyj kraj”*).
•
Nuo to laiko persekiojimas surusinimo tikslu Lietuvių tautos
ėmė eiti vis smarkyn. Žymiausiais persekiojimo žingsniais buvo šie
perkėlimas Vilniaus universiteto į Kievų, persekiojimas išpradžių
Unijotų, pagaliaus Katalikų, panaikinimas Lietuvių statuto ir įvedi
mas Rusų įstatymų Lietuvoje. Kruvinas numalšinimas revoliucijos
1831 ir 1863 m. ir ištrėmimas ir konfiskavimas turtų daugybės Lietu
vos bajorų. Šios visos žiaurenybės krūvoje paimtos mažiau yra pa
dariusios blogo Lietuvai, negu vienas uždraudimas vartojimo Lie
tuvių literatūroje lotiniškų raidžių, kurias Lietuviai buvo pasisavinę
dar XVI amž. po įtekme Vakarų Europos kultūros. Vietoj uždraus
tųjų raidžių Rusų valdžia bruko savųjų graždanką, idant tuomi įgy
ti didesnę įtekmę ant Lietuvių.
Bet tauta su pajautimu savo vertės atmetė šia “Danajų“ (vyliugas) dovanų ir velijo per 40 metų užsiganėdinti knygomis spauzdintomis Prūsų Lietuvoj ir slapta iš tenai pargabentomis.
Sunku yra išskaitliuoti visų doriškų nustolį padarytų Lietuvių
tautai, šituo nedoru uždraudimu, visa tauta tuomi tapo pasmerkta
merdėti bėgyje antros dalies XIX amž. (1864—1904 m.) be spaudos,
vyriausio įrankio tautos pakėlimo ir išlavinimo.
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ŠV. JURGIO PARAPIJOS

BALIUS SU ŠOKIAIS Laimėjimai $5.00 aukso ir
Kirkyno
GERMANIA HALL, 29 d. LAPKR
BRIDGEPOR f, CONN.

Lietuviai-svečiai aukiami!
[n rtliC M
SrfiKK « »OCWWX3WtO£«JJf «».T<nn(3<WW.X

Chroniškos kraujo ir nervų
ligos gydomos.

RUPTURA

RAŠTAI.

Mano Budas -Išgydytas ant
Visus a. a. Edmundo Ste
visados be operacijos
1. Piano
ponaičio raštus galima užsi
Aš noriu susišnekėti su kožnu žmogum, kurs turi
A. Miliauskiutė.
prenumeruoti prisiunčiant rupturą. Aš noriu išaiškinti jiems mano gydymo1
būdą. Aš turėjau darbą su rupturą ir gydžiau ją
2. Kornetas solo
tik 75c. už neapdarytus, o per dvidešimts metų, ir esu išgydęs pilnai tūkstan
J. Walsh.
žmonių, kurie turėjo rupturą. Toks milžiniš
$1.00 už apdarytus vienoje čius
kas patyrimas padarė mane pirmu Rupturos Spe
3. Kantata: “Garbė Didvyriui”.......... ........Naujalis
praktikantu.
Dr. Aleund.r O’Malley
knygoje. Raštų spauda bus cialistu, o ne tenAškokiu
esu išradėju greito ir be skau- Didžiausias Kupturos
Choras.
užbaigta apie Naujus Me A
ARimink
dėjiln0 budo gjdymo Kupturos,
Soeciialistas
111 III K ir nlan0 didelė praktika ir jos
Bpecijanstas
4. “Ant marių krantelio” — soprano solo — Šimkus
tus. Po atspauzdinimo raš geras vaistas padarė daug pasekėjų. Jeigu inpulsiV—■
M. Kižiutė.
į jų rankas, vaistas nebus atsakantis.
tai bus brangesni.
5. Vengrų šokis — smuiko solo —
Užsakymus ir pinigus siųs
A. Walsh.
PRISIPILDYMO LIGA.
kitę šiuo adresu:
6. Barkorolė — solo —
Naujalis
Mano sistema gydymo prisipildymo ir rektališkos ligos užtikrina jums
Al. Steponaitis,
greitą ir visuotinį išgydymą. Aš nenaudoju peilį ar kokį barbarišką būdą
A. Miliauskiutė.
.
prie Rektališkų ligų.
745
Glenmore
avė.,
7. “Užmigo žemė” — solo —
Sosnauskis
Brooklyn, N. Y.
M. Čižauskienė.
8. “Eina garsas” —
Petrauskas
LIGOS VYRU.
Aš
noriu,
kad
kožnas
žmogus
turėdamas Išsiveržimą, Nečystą Kraują, SloChoras. '
"•Sii.iiiiaai
VADOVAS
bnurną, Mažą Energiją, Kraujo ir Inkstų ar kokią kitą ligą parašytų ar pa
1
9. Soprano solo
šnekėtų su manim. RAŠYK jeigu negali ateiti.
Visa korespondencija bus
Keliaujantiems in Ameriką ir
A. Gibbons.
Užlaikyta slaptybėje ir atsakymai siųsti čystam konverte. Rašyk ir atsiųsk
Iškeliaujantiems.
2c. štampą ant knygutės apie Rupturą. Visokiais Prisipildymais ir RektaH-ra Dalis.
Jeigu nori žinot apie visas laitų kom
liškas Ligas, o męs siųsim ją dykai ant bent kokio adreso.
9. “Sunku gyventi” —
Naujalis panijas, koki yra laivai, iš kur jie iš
plaukia ir kur priplaukia, kiek kur yra
Choras.
mylių, kur randasi didieji kompanijų
Dr. Alex. O’Malley
kokius žmones įleidžia į Suvie
10. ‘Ko vėjai pučia” — soprano solo —
Šimkus offisai,
nytas Valstijas ir kokių neįleidžia, kiek
vertės turi kitų žemių pinigai, tai priK. Kižiutė.
siųsk 15c. stampom žemiau nurodytu
158 So. Washingtoii St,
Wilkes*Barre, Pa.
11. Mazurka — solo ant smuiko —
Wienia\vski adresu, o apturėsi minėtą knygelę.
Knr lietuviškai susikalbama ir susirašoma.
A. Walsh.
J. VALUKONIS,
12. “Kur bakūžė samanota” — solo Šimkus 261 W. Broadway, So. Boston, Mass.
<
M. Čižauskienė.
13. Gegužinė daina
Petrauskas r
Choras.
1
l i >*;;i'
‘Nėra kitos gyduolės taip pasekmingos nuo susitrenkimo, štyvumo,
14. Sekstetas iš “Lucijos”: — Kornetas, Piano ir
šlubavimo, sutinimo, skaudėjimo kryžiuje ir reumatizmo, kaip Seve
Smuikas
Donižetti
ros Gothardo Aliejus” — rašo ponia Anna Paterson, San Pierre, Ind.
A. Walsh, M. Walsh ir J. Walsh.
— “Veliju kožnai šeimynai, idant tą linimentą visados turėtų po ran
15. Laivelyje — soprano solo
Gounod
ka.”
A. Miliauskiutė.
16. “Tu mano motinėlė” —duetas
Sosnauskis
Apsisaugojimas nuo Skaudėjimo
A. Miliauskiutė ir M. Čižauskienė.
17. “Oi tu, jieva”
Petrauskas.
Jeigu kenti nuo reumatiškų skaudėjimų, neuralgijos, apsukiniChoras.
mų, štyvumo kaklo, raumenų sudėjimo, nuo šlubavimo, nuo
Chorą, diriguos J. Čižauskas. Akompanijuos M. Walsh
skaudėjimo krutinėję arba šonuose, sužeidimų, sutrenkimų, ar
ir J. Čižauskas.
ba nuo kitokių tos rųšies kentėjimų, dėl kurių viršutinės gyduo
Ant pabaigos kalbės angliakasių unijos - vice-pirmi
lės yra reikalingos — jokia kitokia gyduolė neatneš tau taip grei
ninkas Adomas Riškevičius.
to ir pasekmingo palengvinimo, kaip

I-ma Dalis.

PRADŽIA 8 V AL. VAKARE.

SEVEROS

Įžanga 25 centai: pirmosios sėdynės 50 centų.

GOTHARDO
Laiškas Redakcijai.

Redikci jos Atsakymai.

Haverhill, Mass.
Lapkr. 7, 1911. Agnieškai Bekerienei, Sey
“Draugo” 48-me numery mour, Conn. Tamsta neprije koks tai korespondentas, siuntei nei seno nei naujo
antrašo^ o prašote - petmaivardu, sako, kad Haver nyti antrašą. Prisiųsk ge
hill’y j e atsiliko S. L. R. K. rus antrašus tada permainy
A. kuopos balius su teatru ir sime.
kad K. Marcinkonienė no
New
rėjo padainuoti, o J. Truska Gaspar Balchas,
paskambinti ant piano, bet York. Po Tamstos paduotu
žmonės nenorėję, taip-pat, antrašu laikraštis nenueina
kad buvo paskirta dovana ir grįžta atgal. Prisiųsk sa
už atsižymėjimą šokiuose ir vo tikrą antrašą.
kad tą dovaną laimėjęs p. J.
Truska su p. Rozalija Balioniute, tik, girdi, nežinia,
kaip ta dovana pasidalysią
nes tai viena pora pirštinių. Pas ji galima gauti visokių toŠe tau ir devintinis su to rielkų, b'.iūdų, stiklų, puodų, liamkiu korespondentu! Juk tai pų ir visokių virtuvei reikalingų
ne Vincas Varauskas rašė. daiktų Yra iš ko pasirinkti. Atei
bet laisvamanys Žuraulis, ir kite persitikrinti.
ką parašė, tai vis netiesa.
102—104 S. MAIN ST.,
Niekas nenorėjo dainuoti
nei ant piano skambinti, nei WILKES BARRE, PA.
niekas, jokios dovanos ne
skyrė, tik vat norėta pasi
juokti iš S. L. R. K. A. kuo Union Ticket Agency.
Banks Scrantone
pos, ypač iš manęs, nes cici- (•niausi*Ir IdstnvUka
Visoj* Aplinkinėje.
ant Geriausių
kai nuo laiko, kad prakišo Agentūra Laivakorčių
Unijųlaižvbas už Kristaus broliūs Siunčia pinigus kas dien in visas da
ir seseris, labai pyksta ant lis svieto; taip gi perka ir iimaino vipinigus. Ildirbs visokius dokukatalikų, ypač ant manęs, ■okiue
nsntns Amerikos ir Lietuvos teismuose
atidarytas kas dien nuo 8-tos
kad padaviau žinią “Drau- I Ofisas
ryto iki 9-tos vai. vak.
ge” apie cicilikų pralaimė Nedėlioja: nuo lOtos U ryte iki 5-tal
-alandai vakare.
jimą.
Adolf Blau,
Kad butų rašęs teisybe, ei
Union Ticket Agency,
cilikas butų ir savo tikr*’
<03 Lackauranna Ava,
Scranton, Pa.
vardą padėjęs, o ne slapv- Taip gi turime savo krautuvėje
dau
visokių maldaknygių ir sviettikų
vardę, kaip tai dabar neda <ybę
<aygų visokiose kalbose.
TtLBPONAI: Naujas 308 — Bell MS
J. Truska.
•) Lenkai su ginklais rankoje, užpuolė ant imperatoriaus Zig rė.

manto pasiuntinių, ir atėmė karališkų vainikų, kurį jie vežė Vytautui
1430 m.
••) Šiaurės — Vakarų kraštas.

Edmundo Steponaičio

J. F. GILUS

Took Out! You’d better
take care of Yburself ”

Dr. Richter’io
PAIN-EXPELLERĮ
sulyg to, kaip vra nurodyta ant pake
lių ; 25o. ir 50c. nž bonką. Sergėkis
pamėgdžiojimų ir klastavimų, žiūrėk
t .k kad batų Inkarai ir mūsų vardas.
AO • ICMTF’.B

a

co . 1IS

M.

York.

lUoht.r'lo Pili*. jrr» foro. .no vidurįa
•uklaCAJImo fcu Ir M.
.7. r... n.

SEVEEA’S GOTHARD OIL
Pirk bonkutę šiandien! Apsipažink su gera ir pasekminga verte šitų
gyduolių, kas link prašalinimo skaudėjimų, o niekada be to ap
sieit ne norėsi.
Bonkutė namuose šito
linimento tą patį žen
KOSULIS
“PENKIOLIKA
klina, ką ir
NUSTOJO

APSISAUGOJIMAS

LASZL'....

SKAIDEJIMO

Kaina 50 centų.

Atsidusimas dabar yra lengvas”.
— “Užkimimas prasišalino”. Toki
ir tam panašus išsireiškimai pa
lengvinimu išeina iš lupų sergan
čių ypatų, kurios kaipo gyduolę
nuo savo Kosulio, Bronchito, Kru
po arba nuo kitokių Plaučių skau
dėjimų, Gerklės ir užkimimo var
tojo tą vertą pagirimo gyduolę,
taip gerai pažįstama, po vardu

Slaptuose atsitikimuose arba užsisenėjusio užsikietėjimo, nesužlėbčiojimo, apsunkinimo jaknų,
dyspepsijoje, apalpimuose ir nustojimo sveikatos — visados yra pa
sekmingi ir geri rezultatai, jeigu
regulariškai imsi po kožnam val
giui nuo penkiolikos lašų iki pil
nam šaukštukui, žinomos gyduolės
SEVEROS

SEVEROS

BALSAMAS PLAUČIAMS
f Severą’s Balsam for Lungs)
Pagelbės tau!
Kaina
Bandyk!
25c. ir 50c.

GYVASTIES BALSAMAS
( Severą ’s Balsam for Life)
Kaina
Gyduolė kaslink
75o.
jos gerumo,
yra pasekmingiausia

Parsiduoda aptiekose. Imk egzempliorių Severos Lietuvišką Ka
lendorių ant 1912 metų. Duoda jį dykai. Daktariški patarimai
uždyką. Rašyk pas

W. F. Severą Co.

CEDAR RSPIDS
!OWA

BITES ISZMINT1S
Ponas Maeterlinck, sakama, pasakė: “Bitės turi miklumą prašalinti ne
naudingus tranus”.
Taip didieji krautuvninkai yra kaipo nenaudėliai.
Didieji krautuvninkai, kaip jau aš jums keletą kartų sakiau, neneša nai
dos žmonėms.
Parduoti daiktą už daugiau, negu jis yra vertas, juk tai nedorybė!
Mano antrų lubų krautuvė prašo parėmimo ant šių sąlygų: GERESNI
RŪBAI UŽ TUOS PAČIUS PINIGUS, ARBA TIE PATĮS RŪBAI

Galvos skaudėjimas, gerklės sope,
skaudėjimai krūtinėje, šonuose, pabrinkę
muskatai ar kitoki slogų ženklai neineis
; sunkų padėjimą jeigu vartosi

I’

ALIEJUS

UŽ MAŽESNIUS PINIGUS.
Ir ant tos platformės Wilkes-Barrių žmonės išrinko mane “Vertės Da
vimo Vadu”.

LOUIS ROSENTHAL
-

ANT KIRBY’S .

b

J,

',

•

RAUGAIS

8

jau nebesitikima. Nes mat “Draugo” Redakcijoje galima
gauti šios knygos:
jau tuoj’ pradės eiti agita
cija apie lV-tosios Durnos No. 1. Degtinė. Vienaveiksmis sce
vaizdelis. Iš lenkų kalbos
atstovų rinkimą. Tai-gi Ru nos
vertė A. Vėgėlė. Labai puikus ir
sijos piliečiai vėl turės pro lengvas veikalėlis scenai.
Kaina 10c.
gą išduoti vieną lekciją dau
2. Katriutė. Triveiksmis dramos
giau iš politikos srities.
paveikslėlis paimta iš liaudies
| ltalą-Turką karą Rusi gyvenimo. Iš lenkų kalbos ver
A. Vėgėlė. Kaina
10c.
ja viešai apsiskelbė nesiki- tė
3. Trumpas Katekizmas. Leng
šianti. Tas išrodytų, kad ca vas ir prieinamas būdas vai
ro valdžia nori pabūti spa- kams pramokti katekizmų. Kai
10c.
kaini ir darbuoties vien tik 4. na
Fabiolė. Vytautas. Kas nori ži
namie, Rusijoje; o juk čia noti krikščionystės įdomią pra
darbo yra labai daug, dau džią teskaito šitą garsiąją kny
gą. Kaina
$1.00
giau negu caro valdžia su 5. Naminis Vaikų Auklėjimas.
geba padaryti. Vien tik Kiekvienas tėvas ar motina,
rūpinasi geru vaikų išauochranos sutvarkymas rei kurie
ginimu, kad iš jų vaikų išaugtų
kalauja daug laiko, o ten geri ir dori žmonės, privalo ži
tvarkos, kaip parodė kad ir noti šios knygelės turinį. Kai
10c.
Stolipino užmušimas, visai na
nesama. Bet apsiriktumėm
manydami, kad caras jau
nenori daugiau grobių kitur, i ILGAI NE ATSIGRIE
BIANT.
užsienyje.
Štai iš Vladivostoko atei Kada žmogus po kokiai
na telegramai, kad caras jau nors ligai ilgai neatsigrie
prirengė kazokų ekspedici bia, kad jo sveikaton sugrį
ją į Kinijos sostapilę Peki žimas tęsiasi labai ilgai, jam
ną ten padaryti tvarką. O reikalingi tokie vaistai, ku
kad caras, sykį įkėlęs koją rie jį gaivintų ir stiprintų.
nenorės tuščioms sugrįžti — Vienas geriausių tokiuose
tas jau visų seniai patirta. atsitikimuose vaistų yra
Jis ir iš Kinijos, jeigu tik Triner’s American Elizir op
ten sykį įneis, nesugrįš ne Bitter Wine, sutaisytas iš
užgriebęs kokį šalies plotą tam tikrų gaivingų ir pas
Be to, caras ir Persijoj ’ da tiprinančių šaknelių ir rau
vis “neįvykdo” tvarkos, iki donojo vyno. Tasai vaistas
su Anglija pasidalįs ją pu pirmiausiai išvalo virškina
siau. Tai-gi Rusijos politika muosius organus ir laiko
neatsimainė. Jai savieji ru- juos tvarkoje, prašalina iš
bežiai dar vis permaži.
kūno visas nudėvėtas tnedegas nereikalingai berūgstančias žarnose. Tuo pat lai
ku suteikia apetitą, gerą
KONCERTAS!
virškinimą, gausų kraują ir
KONCERTAS! reguliarišką jo cirkuliavi
mą. Sustiprina nervus ir pa
Pittstoniečiai yra surengę | judina visus organus gerai
didelį koncertą nedėldiein savo darbą atlikti. Visada,
lapkričio (Nov.) 19 d. šv kada tik jaučiatės nesma
Kazimiero bažnyčios salėje giai, nuvargę, kada viduriai
Tarp daugelio naujų dainų, negerai veikia, vartokite ta
griežimo ant smuiko, skambi vaisia. Visose antiekose.
nimo ant piano ir t.t. ir t.t., •Tos. Triner, 1333—1339 So.
bus atgiedota pirmu sykiu Ashland avė., Chicago, TU.
Amerikoje Naujalio graži
kantata: ‘Garbė Didvyriui’
Programas bus apskelb
tas netrukus. Nusipirkite Šiuomi pranešame visiems,
rezervuotas sėdvnes išaugė jog męs atspaudėme išnaujo
Trumpą Katekizmą,
to!
Įžanga 25 centai. Rezer taigi kurie pirmiau reika
vuotos sėdynės (keturi pir lavote, tai dabar galėsite
gauti.
mieji suolai) 50c.
10 centų egzemplioris.
Pradžia 8 valanda vakare
Draugas”
314 E. Market st.
REIKALINGAS
Wilkes-Barre, Pa.

GERAS ZECERIS
gerai mokąs lietuvišką statrašą ir galįs statyti raides
ant Linotype mašinos. Atsišaukit į “Draugo” adminis
traciją.

S0DAL1TY

STJAMES CATHEDRAT

Juozas Szukis,

Nanju Telefonas 1070—R.
20 B. Market rt- Wllkes-Barre, Pa

K. Struniskas,
190 High st.,
Brooklyn, N. Y.

.Juozas Mališauckas,
Eorest City, Pa.
T. Kizievič Box 167.
Pa.

Minersville,

M. Karbauck^s, 52 O. si
So. Boston, Mass.

J. Mikutaitis,
1327 Rebecca st., S. S
Alleghenv, Pa.
J Bartoševiče,

4417 Marshfield avė.
Chicago, III.

M. Urbanaviče, Bos 33
Thomas, W. V.

montreal.cu*

Reikalauk Kata. liogo..

13 N. Main St,

SHENANDOAH, PENN’A.

VYRAI, ČEDYKITE PINIGUS!

1

z

;J. CALEtKAS,

122 South lst St,

^grooklyn, N. Y.

3

STEGMA1ER BREWING CO.

P. O. Box 1724

65 Davidson st.,
Lowell, Mass.
Juozas Akevieius. P. D
Silver Creek. Pa.

•Vincas Staseviče,
349
Grand Rapids. Mirt
Ha milto n

st..

P. J. Miller,
Lithuaiiian

Store,

Atbol, Mass.

Pr. S. Karzonas,
2422
Chicago, 11b

W. 69tb st.,

St. Petruškeviče,
223 E. 6tli st.,
Mt. Carmel. Pa.
M. K. Petrauskas,
415 Middle st..
Kenosba, Wis.

A. Urbonaviče.
329 River st..
Plymouth, Pa.
J uozas Podžukvnas,
1338 So. Ganai St.
Chicago, III.

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

B. P. Miškinis,
Box 124, 35 Arthur st
Montello, Mass.

Kszvs Matukeviče,
1742 Nav Aug avc..
Seranton, Pa

Padarytas ypatingai šei
mynų naudojimui. Sudėta į
pantes ir puspantes pagal
norą.
>• {
Musų vardas įspaustas
kiekviename butelyje.

Wilkes-Barre, Pa.

Jonas S. Lopatto
Wilkes-Bare, Pa.

'

I "!
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First National Bank

47-48-49 Bennett Building,

•

PUBLIC SOUARE

Wilke-sBarre, Pa.

•>

■ —- ė -

Plymouth National

BANK.

vo širdlngę padėkę Dr. Stanrandu žodžiu p idėkavojimu
kui ui išgydymą nervų ligų
EE"^ J Q Tamist;.i už išgydymą skau
ir sugrąžinimu vyriškumo,
,
dėiimo šonuose ir po širdies
kuriu kiti daktarai atsisakė
gėlimo strėnų jr skausminišg/dyti. Ir visiems su slapgų mėnesinių, kurių kiti vlteznis ligomis patariu kreipsi daktarai neapsiėmė gydy
tis pas dr. Ig. Stankų, o ne7 ti. Bet Tamistos operacija
pasigailėsite savo žygio
kaip ranka atėmėkentėjimg
A. Zmudzen, Salem, Mass
nuo manęs. Ela Mažinacky
57 Pingree $t. DrStankus. 1335 8. Front St , phila
John Akuotaitis, Montreal, Que. Canada, rašo: „Meilutis gydytojau.— J,
Šešta diena, kaip gavau nuo Tamstos liekarstas ir vartoju sulyg užrašo, jau
negaliu atsidėkoti Tamstai iš džiaugsmo da tik pusę liekarstu sunadojau bet
jau visas sustiprė jau ir baigiu gyti. Daugiau neturiu ką rašyti: nes jau ne
reikalauju daktariškos pagelbos. Ta įkiri ligą, kuri taip daug prikankino
mane ir kurią kiti daktarai laikė už neišgydoma, dabar jau baigia gyti. Ačių
Tamstoms ui pigų ir greitą išgydymą.”

Išgydau pasekmingai ir ant visados nuo:

reumatizmo, skaudejima šonų, sąnarių kaulų, strėnų, kojų, pečių, nuo(
visokių kraujo ligų užkrečiamu lytišku ligų, triperi, šankerį sifilį, užkietėji
mą ir neditbimą vidurių, išbėrimą, niežėjin ą ir augimą ant veido ir kūno vi
šokių spuogu, dedervinių ir slinkimą plauku“,galvos skaudėmą, širdies, inkš-,;
tu, kepenų ir plaučių ligas, visokias nervų ligos neuralgiją, drobėjimą sana. 1
riu, greitą supykintą, negalėjimą miegot ir išgąstį, greitą pailsima/sunkų
kvėpavimą, peršalimo slogas ir nusilpnėjimą sveikatos, visokias moterų ligas
skausmingų ir nelegulerišk mėnesinių tekėjimą ir gumbo, išgydau su opecija rupturą, apendesitis, vėžį. skilvye augančius tkmenisvisokius skadulius,
guzus (tumorai, kepenų, inkstų ir pūslės. Darau operacijas aut gyslų kaulų
nervų, smegnų, moterų ir vyrų gimdančių organų, pritrauktas kojas ir ran
kas atitaisau ir padarau sveikas. Taipgi daro operacijas ant nosies, akių ir
gerklės.

UNITED STATES DEP0S1TARY
KAPITOLAS

1220 So. Broad Street,

$375,000,00

Perviršis ir nepa
dalyta nauda
490,000.00

Kapitolas su perviršiu
$165.000.00.

Philadelphia, Pa.
valandos: nuo 9 iki 12, nuo 2 iki 4, ir nuo 0 iki 8 vakaro.
Šventadieniaisnuo 1 iki 5 popiet.

Už sudėtus pinigus moka 3-čią
nuošimti.

Šitoji Banka prižiuroma
S u vienyti;jų Valstijų val
džios.; Moka 3 nuošimčius
nuo sudėtų pinigų. Galima
susišnekėti lietuviškai.
G. N. Postlethwaite,
iždininkas.
Mandagus patarnavimas.

FABIOLE,
garsi kardinolo IVisemano apysaka.
Vertė VYTAUTAS.

Kaina $1.00.

«LB?PT G. GROBLEVVSKI,

Merchantsl
*
Banking i
Trust
Company,
Mahanoy City, Pa.

REV. V. VARNAGIRIS,

$190.000.00.
Sudėtu pinigu

-NAUJA KNYGA-

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

Kaštuoja $2.15 persiuntimu.
Adresas:

REV. S. PAUTIENIUS,
Mahanoy City, Pa.

I

TTmrai:

I

Turi Kapitolo su nuošim
čiais

Brooklyn. N. Y.

'•IRO','.J, t,

WM. S. Mc LEAN, President,
FRANCIS DOUGLAS, Cashier

(mautiems dangian kaip vieną egzempliąyią, nuleidžiamas didelis nuolimtitA Gaunama pas:
312 So. 4th SV,

' Jis yra pabaigęs augščiausius ir jau paskutinius daktariškus mokslus. Puvo
.miestavu daktaru mieste liidianopolis Mokėsi ir praktikavojo The JVrw Yvrk
i Poni Grag-uatt Medical Pchuoland Uuepital. Visi jo paliudijimai išstatyti yra
v iviiuu uiuiiuun^u
«i>
I ofise, kur kiekvienas
a,miaukęs gali juos aaiiavj
matyti
Dabar įrengė savo locnę ligonbutį Philadelphijoj Ir tame pačiame name.
i padirbo pui'
ii kių medtJcaliika Hiuig su laboratorija, elektriškas malinu ir ap-l
riausiomk gyduolėms.
Čia visi ligoniai atranda teisingą
i liekų su geriausioms
gyduolėms.,Čia
teisingų pagolbą,
pagolbę, iš- <
isigydo ir palieka sveiki. Štai kę liudija patys ligoniai:
,,Nuo visokių spuogų ir išbėrimų, ant veido ir kaklo ir viso kūno. taipogi
i nuo kitu odos ir kraujo ligą, nei a geresnio daktaro, kaip Dr. I. Stankus.
1 Daug daktarų atlankiau, bot nei vienas negalėjo išgydyti." Taip kalba Jos.
Švilpa, 1011 čarltoa St., Philadelphia, Pa.
,.Šiuomi viešai išraiškiu sa— * GARBUSDAKTARE:neiš-

%

st..

Jonas Leipus,
1022 Bay
Superior. \Vis.

PORTERI

Lietuviu Advokatas.

i.

Dr. Ignotus Stunkus r«.!.«»,

— Vienatinis tikras daktaras-lietuvis Philadelphijoj —

Naujas telefonas 977
Bell telefonas 422

Office New Telephone 37.
Residence 1100.

Bell Telephone Dlckinson 3757 w.

Dėl daktariškos rodos galima atsiiaukti
_ ar lalžku ir iŠ kitų šleitų, taipgi Kan
K ariat
alios.

(j

Stegmaiero

New York.

_____

' Norėdami turėti savo veidą nepuč- * Stanislovas J. Sabuti
kuotą (čystą), sučėdyti pinigus kai- '
Box 239. Levviston, M<
po ir laiką, galite apturėti apsistePr. E. J uš k e viče,
liavę, pas mane Skutimo Mašinaitę, j
už 25 centus, au kuria kožnas vienas ;
139 Jackson st.„,
gali nusiskusti be jokio mokslo ir
Lawrence, Mana.
insipjovimo į tris Vainutas.
Šita mašinaitė yra naujai išmislinJonas Galeckas,
ta ir niekur negalima jos taip pigei
122 So. lst st.
pirkti, kaip tik po žemiaus paduotu adrisu. Ji parsiduoda su
trim aštriom geliaštem už 25 c entus ir su kožna gelešte gali
Brooklyn. N. y.
ma yra 5 syk skųsties be galandinimo. Geresnė su 7 geliaštem
už 50 centų. Su 12 geliaštem, muilu, šepečiuku ir t.t. už $1.00.
Kun. A. Ežerskis,
Visos mašinaitė#
nadodoioflo tam tikrai sudarytuose baksukuose.
5447 S. Wood st,
Siunsdaiui piaigva, mMšfo padi loti savo tikrą aiškiai rašytą
Chicago, U’.
adresą. P
’
... ...
1

K. J. Intas,

J Versiackas.

E. B. Versockv,
257 So. 33rd st.,
So. Omaha, Neb.

GERIAUSIA PROGA VYRAMS VARTOJAN
TIEMS BRITVĄ DFL SKUTIMO BARZDOS.

Jeigu tu nori pasitaisyti
klausk savo gydytojo apie

Norintieji pasiskolinti pinigu
ant pirmo mortgage, arba pirkti
namus lai kreipiasi.
4

Jonas Ramanauckas
135 Ames st.,
Brockton, Mass.

R. H. MORGAN,

Popieriai Laiškams.
Popieriai dėl laiškų rašy
mo su visokiais pasveikini
mais; ir su tam pritinkan
čioms dainelėms. Su šilkinė
mis kvietkelėins padabinta
ir su visokiais paveikslė
liais. Parsiduoda labai pi
giai. Kas prisius 25c. pačtos
markėms, o aplaikys 12 po
pierių su kopertais ir dar
pridėsiu dovaną labai gražią
stainelę kuri yra panaši ant
altorėlio verta 25c. Už $1.00
duodam 6 tuzinus popierių
Agentams duodam gerą už
darbį. Adrsesuokit:

J. Antanaitis Box 22
Svvoyers.
Pa.
•
t

Išdirbėjas Kepu
rių, Kukardų, Vė
liavų, Antspaudų, Ant. Tuškėnis Box 118
Šarpų ir kitų tam
Plymouth, Pa.
panašių dalykų.

Geriausias Lietuvys

FOTOGRAFISTAS,

Rev. J. Sutkaitis,
2112 Sarah st.,
Dittsburg, Pa.

Dom. M. Andrulionis,
65 Davidson st.
Lowell, Mass.

S@S3 R. H. Morgan
BONA MORS

“Draugo” Agentai

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

Savininkas ir Fabrikantas Geriausių
“LIETUVIŠKŲ—LENKIŠKŲ VAISTŲ.”
MĖŠLUNGIO

GtSTAUSIA
GYDUODC:
NUO
STRĖNŲ SKAU
DĖJIMO, DEGI
M O KRUTINĖJĘ
GAEVOS SKAU
DĖJIMO,
KATAROS,
UžSISAEDYMO,
NEURAEGUOS;
NUO
GERKT.Ė8
SKAUDĖJIMO,

SKAUSMO KRU
TINĖJĘ NUO
PATRŪKIMO

AZMA ARBA

DUSULIO
ŠTYVUMO
SPRANDO
SKAUDĖJIMO
BONUOSE
EANKŲ IR
KOJŲ.

Ypatingos Gyduolės.
jeigu sergate užsisėnėjusiomis ligomis nuo kurią negali pagel
bėt nė daktarai nė ligonbučiai, arba paslaptingomis ligoms, aprašykit man savo nesveikumą gerai ir aiškiai (be užalėpimo) nes
čion eina n« tik apie tavo sveikatą, bet labai tankiai, ir apie tavo
gyvastį (Atsiminkit, jog kiekvienas garbingas daktaras užlaiko pa
slaptį kaip ant išpažinties), ūžtai nesigėdyk ir nebijok, rašyk tei
sybę, o mielai suteiksiu rodą ir priBiąsiu geras gyduoles pagal tavo
ligą su nurodymu kaip reikia jas vartoti, už prekę labai mažą. Rei
kia rašyt laiškas stačiai pas mane pridedant visados 2c. markę sDt
atsakymo, nes kitaip negausit atsakymo. — Teipgi męs reikalauja
me gerą agentą kiekviename dideliame mieste ir ją aplinkinėse.
Agentai nuo Lietuviškai-Lenkišką gyduolią gali uždirbti nuo 50
doL iki 150 dol. aat mėnesio. Uždarbį duodame kuogeriausią. Taigi
rašykite"reikalaudami agentūros. Kiekvienas lietuviškas štornikas
teipgi privalėtą užlaikyti visada musą puikias Lietuviškas gyduoles
savo Stomose ant pardavimo, kad musą tantiečiai reikalaudami ga
lėtą pas kiekvieną nusipirkti ir nereikalautą išduoti pinigus dova
na kokiems nors apgavikams tose aplinkėse. fitornykai, rašykite
pareikalaudami gyduolią, nes geras uždarbys ir parduokite musą
tyras Lietuviškas gyduoles, kuriąs męs gvarantuojame.
Rašykite
po antrašu:

ALBERTAS G. GRABLIAUCKAS,
Cor. Elm Main Str.,
Plyiąouth, Pa.

REKOMENDUOJAME MUSŲ NAUJĄ AUKSINĮ 23
AKMENŲ GELŽKELIO LAIKRODĖLĮ.
Auksiniai, paauksuoti ir kitoki sn 23
akmenimis, parduosime 10,000 vadina
mą “Accuratua” laikrodėlių tiktai už
35.75 žėdną. Tie gražus laikrodėliai
paikiai išrėžyti, dnbeltavi lūkėtai, ge
rai laiką rodanti, labiausiai keliauninką
naudojami, kurie turi daboti laiką, mo
teriški ir vyriški, gvarantuoti ant 20
metų. Tikrai grąžąs la’krodėliai, ne
gėda bns nei draugams tokį parodyti.
Jeigu nori turėti gerą dziegorėlį, tai
Štai musą pasiūlymas: Męs nusiųsime
Šitą laikrodėlį kiekvienam C. O. D. ni
$5.75 ir ekspreso kaštus dėl peržiūrė
jimo. Jei nepatiks, Bemokėsite nei cen
to. Męs rftkuojante viską. Auksinis
grandinėlis duodasi dykai su laikrodžių. Adresas:

EK0EL8I0R WAT0H 00., DEPT. 905, CHICAGO, ILT.
a PttH H I »» Muilini > H

Pirkite už $6.00 ver
tės musų žinomos ta
bokos dėl eigarėtų ir
iėairinkit sau dovaną
ifi sekančių daiktų:
Naujausia importuo
tas Fonografas su di
dele nikeline dūda,
kuri graina gerai ir
aiškiai visokias mu
zikas ir dainas. Kiek
vienas gali turėt sa
vo name koncertą. 2.
Geriausia Armonika
vokiško išdirbimo su
natom ir nurody
mais. 3. Puikus stalavas nikelinis Laikrodis su muzi ke, kiekvieną kartą muzikė grajina 10 minutų. 4. Vyriški arba moteriški storai paauksuoti laikrodė
liai. 5. Stalavi įrankiai gražioje dėžutėje: 6 peiliai, 6 videlciai, 6 di
deli šaukštai, 6 maži, 1 peilis sviestui, 1 šaukštukas cukrui.
Už musų dovaną vien norim®, kad pagaraintumėt musų firmą tarp
jūsų pažįstamų. Atsiųskite mums ant rankos 50 centų pačtiniais
ženklėliais, o męs Jums prisiusime 40 skrinučių tabako 4-ių gafunkų
už $6.00 ir Jūsų išrinktą dovaną. Likusius $5.50 užmokėsit gavęs tavorą. Kam tavoras nepatiks gali jo nejimti.
»

DYKAI

ENGLISH ASIATIC TOBACCO CO.,
Dept.
lis Į-th Btr—t,

1

York. N. Y.

44

DRAUGO”
=!□ I--------

SPAUSTUVE
NAUJAUSIA, DIDŽIAUSIA IR GE= RIAUSIA GREITAI ATLIEKA : .

ĮVAIRIŲ ĮVAIRIAUSIUS DARBUS

__ I
S PAU D INA
PIGIA
KONSTITUCIJAS, PLAKATUS, TIKIETUS,

UŽKVIETIMUB IR KITOKIUS DARBUS
RAIDES STATOMOS DIDELE—NAUJAUSIOJO PATENTO-MAŠINA “LINOTYPE“
adrbbuokitb

<<

DRAUGAS”

314 E Marlei St

WilkevB.rre, Pa.

*

