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Trečioji Nedelia po Tri
jų Karalių. 

A*w*s*et, kad Jesus. nu-
nuo kalno, sokė pas

kui j * didė minia. 
Ir M at^jvs raupsotas, pa 

sikloiisg* jam, tardamas: 
įVle***AK jei nori, gali ap-
fyatyti mane. 

I? ištikės Jėzus ranka, du 
silytejs jo, tardamas: No-

]i*u, būk apėystytas. Ir bu-
vo apifsiyti raupai jo, 

Ir S*** jam Jeaus: dabok, 
kad niekam nepasakytumėt: 

•ik, pasirodyk kunigui, 
auk**k dovana, kuriu pa-

Maiftis ant liudijimo 

O kad |i\j«» Kat'arnaumau, 
į l ie jo prie jo šimtininkas, 

fi*^jdainaa jo, ir sakyda-

Eu Vtaipatle, tarnas ma-
guit namie vėjo užpfls-
ir sunkiai kenkia. 

Ir tarė jam Jeaus: Aš nu
ly g y d y s i u ji. 

Maskydamas Skutimu-
r Via&patlo, nee»-

rtaa, idant įeitumei 
mano; bot tik tark 

ir bus iSgydytas tarnas 

en ir a4 ts\i žmogus pa-
tytaa m vaidžia, turjs po 

tave* kareivius: ir sakau si 
įjtain: ^k , ir eina, o anam: 

EikU, ir atoiua, «i tarnui ma
lino: IMi^k Aitą, ir daro. 

O išgirdę* Jėzus, stebėjos, 
jjir tarė jioms, kurie ėjo pas-
fįkui j<>: Htikro sakau jums, 

neradau taip didelio tikėji
mo luraeliuje. 

Ir sakau jums: Jog daug 
Jų ateis nuo saulėtekio ir 
lino vakaru,'ir sėsis su Abra 

iįmnu, ir laaoku, ir Jokūbu 
danc;au» karalystėje: 

O sfinî M karalystės bus iš 
mesti tarosylkėsna pavirsti-

jitinėfina: tenai bus verksmas 
te danla grieiimas. 

VIENAS TRA DIEVAS. 

Tikėtojo po Trijų Karaliij 
lekmadienio Evangelija pra 
liesa mums apie du dideliu 
atebukfu, Viešpaties Jėaaus 
padarvtu. Pimiu utehuklu 
j*ra iRfjrdjinas raupuoto, ku 
ris faukė: M Viešpatie, jei 
nori, gali mane apėystyti," 
ir Vieapats, ištiesės ranką, 

| dasilftėjo jo ir tarė: "noriu, 
huk apflysty W : ir tuojaus 

| jo raupai buvo išgydyti. An-
i traa attbuklas tai buvo iSgy-
dyman Šimtininko tarno, 
kttomrt VteApatR savo visa-

i'gabrh* Ugydė ligonį ištolo, 
t ik in^jam Šimtininkui mel 

Pirmams Dievo prisaky
mas yra toks: <%Neturėsi 
svetimu, dievu, prieš Mane." 
Vienas teyra Dievas dan
guje Ir ant #emės, Vienas 
Trijose Asmenyse, Švė. 
Trejybė. Jis yra begalinė 
gale, begalinė iftmintis, bėga 
tinė meilė, begalinė tobuly
bė, Jojo akyvaiadoje męs 
esame silpni, dulkė ir niekas 
o betgi esame vaikeliais Jo 
dieviško* galybės, išminties 
ir meilės; męs esame įsta
biai* Jo ranku sutvėrimais, 
ir be palaikančios Jo galy
bės išminties ir meilė*; mes 
esame }*tabial* Jo ranku su-
tvėlimais, ir be palaikančios 
Jo galybės, mes grįStumime 
vėl į nieką iš kur išėjom.Mes 
privalome tvirtai ir be jokio 
iftskyrimo tikėti j J\ taip, 
kaip Ji* nuo mgt* reikalauja. 
Mes negalime sakyti, kad 
tikėsime tik į ta, ka supras
ti galime, Nes jei ir taip bū
tumėm išmintingi, kaip che
rubinai, tai bet, kaįp galė
tum suprasti begalini, viską-
Amžinąjį Dievai Ką Jis 
teftė*f%teikitt apie save 
savo sutvėrimams randame 
iSraSyta gamtos knygoje, 
kuri kalba lieliuviu lengvai 
suprantamu apie išmintin
gąją* galingąją, visu-kuo 
valdančiąją Pirmąją Prie-
Sasti; tatai buvo apreikšta 
žydą bainyėiai, kuomet ta 
didžioji Pirmoji Priežastis 
prabik) | Savo išrinktuosius 
žmones, sakydama* MAff es-
mi Viešpats tavo Dievas"; 
yra tatai apreikšta per Jojo 
Suny Jeau Krista. Žodį, K u 
ris Rtojosi kūnu, Kurio gar
bę regėjo Apaštalai, h* da
bar mums Dievas yra aprei
škiamas per Jo vieną šven
tą katalikiškąją Bažnyėią, 
kurią Jis pastatė ant šv, Pe
tro, kurią Jis garbinga pa
darė jos milijone vaikelių 
šventybe ir daugybe stebu
klą, apie Jo galybę liudijan-
ėių. Nesunku yra tikėti \ ste
buklus tam, kuris į Dievą ti
ki, Nes Tam, Kuris pasaulį 
iš nieko sutvėrė, o saldei ir 
žvaigždėms vietas paskyrė, 
Kurio mokoje yra gyvastis 
ir mirtis, kaip lengva, kaip 
visiškai Jam lengva išgydy
ti žodžiu ar palytėjimu, ar
ba l»e jokio žodžio ir paly
tėjimo, jei Jam taip patinka. 
Stebuklai Šventraštyje pa
duoti, kaip ir nun |mminėti 
yra tai liudininkai dieviško
sios galybės mušą Viešpa
ties Jė'/aus Kristaus; jie yra 
pagalba sutvirtinimui mūsą 
tikėjimo į vienąjį Dievą, 
prieš Kurį nėra kito; jie yra 

Bažnytines žinios* 

Žemaičiu vyskupijos ku* 
nigu permainos. Kun. Ky-
bak, Viešintą kam., perkel
tas j Pakruojį kam., Pakruo 
jo kun, Hraknė į Sedą kam., 
Sedos kam. kun. Hožanskis 
į Renavo filiją, Renavo kun. 
< 'brapovskis \ Aknystos t'ili-
ja, Aknystos kun. Saikfmas 
į Beibelius, Pavandenio pa r., 
kur statoma bažnvėia. 

Seinų vyskupijos kunigų 
pamaino*. Kun. Antanas Ei 
dukeviėius, Slabados kam., 
ir kun. Kaa. Sidereviėius, 
Uškavos km., sumainyti vie 
tomis; kun, Kaa. Petruškevi 
ėiu», Zavadu kleb., perkeltas 
j Šumavą kleb,; kun. Pr. 
Lendo, Sumavo kleb,, per
keltas į Vizuą kleb.; kun. S, 
Garmus, Punsko kam., pa
skirtas naujai įsteigtosios 
Bagotosios parapijos klebo
nu; kun. Vine. Kudirka, Pil-
viakią kaiu., perkelta* į 
Punską kam. 

Vėl muša lietuvius baany 
čiose. Gruodlio 5 d. šį mėne
sį Roduuėje (Lydos apsk.) 
turėjo būti lietuviškai laiky 
tos adoraeijos. Per tas a<lo-
racijas paprastai privalo bo
ti visą lietuviškai atlieka
ma, Atlaikius kun. Dovidavi 
Čiul rarotus ir lenkiškai per 
akaiėius litaniją į Panele 
ftvonėiausiąją, lietuviai gies 
mininkai, sulipė ant eboru, 
pradėjo lietuviškai giedoti 
adynas, (Adynos lietuviškai 
gitdota tik antrą kartą toje 
bažnv^ioje). Lietuviams be-
giedant, gudai, sėdėdami 
klaupkose, pradėjo lenkiš
kai giedot) adynas, stengda-
mies lietuvius perrėkti. Ne
galėdami perrėkti, pradėjo 
atsigręždami į lietuvius'-gies 
mininkus, phlsti ir rėkauti. 
Antgalo, nustoję giedoti, vi
si (nedidelė kuopa) nuėjo 
ant eboru ir, užgesinę švie
są, ėmė stumdyti ir mušti lie 
tuvius giesmininkus, ligi vi
są nennstumdė nuo eboru. 
Daugelis lietuviu buvo gero
kai primušti (kumštimis ir 
begriūvant nuo laiptą), n du 
iš ją, f'uinu ir Koneviėius, 
•Ukruvlnta. Lietuviai mušei 
koms nesispyrė ir nė vieno iš 
ją nei pirsttt neprilietė. 

Giedoti, Žinoma, liautasi 

Kun. Dovidaviėius dažnai 
sakydavęs gudains: 44išnaikį 
sime ėia Litvą" Patiems lie 
tuviams iukalbinėjes, kad 
liautasi reikalavv savo pa 
maldą, ir, mokydamas gerai 
lietuviškai*) pfr išpažinti 
su daugeliu nenori lietuvis 
kai kalbėties. 

Tokio turinio vra paduo-
tas Rodunės liftuvią ingalio 
tinią prašymą* Vilniaus Vy
skupijos Valdytojui. 

: 

Lentupis, Švenė. ap., pa
rapija ir siaurojo gelžkelio 
stotis, sugudėje* (ne sulen
kėjęs), kaip ir visas ši* pa-
kcaštys. Beužniliko lietuviš
kai kalbanėią^ ketvertas so
džių. Bet per didžiąsias šven 
tes susirenka į Lentupį danu 
lietuvių iš apylinkės: Šven 
ėionią, Strūnaicią ir Adutiš
kio. Uruodiio 1—3 d, buvo 
ėia šv. Andriejaus atlaidni 
ir kiturinsdefiimtė. Dabarti
nis klebonas* b. Merkinės <l< 
kanas, kun, Pakalnis papra 
šė vieno kunigo sveėio lietu-
viskai pasakyti pamokslą. 
Kaip gi graudu buvo 8ii rv 
ti, kaip tie vargdi(»niai ati
džiai klausėsi Dievo žodžio 
savo tėvą kalba! Matėsi net 
ašarojanėią. 4* Vilties" skai
tytojai tegu dabar atsimena, 
kokį trukšmą darė ir pro* -
tą rašė kun. Jokymas Raf-
kauskas, neseniai iškeltas U 
Lentupio, prirodinėdainan, 
kad jo parapijoje nereiklu 
lietuvio kunigo, 

U Žemaičiu vyskupijos. 
Mirė šie Žemaiėią vyskupi
jos kunigai: kun. Justinas 
Simonaitis 51 metą ir kun. 
Pranas Vaškeviėius, Kan-
tauėią altarista 77 metu 

L., e tuviu kalba balnyčio 
se. Kaune, Seminarijos baŽ-

mokytoju, abu rusu (vienas 
moka lietuviškai). Hodos, 
vertėtą leisti vaikus į mo
kykla, bet pasirodo, kad vals 
tiesią vaiką mokykloje vi
sai maža, daugiausia Žydą 
ir miestelėną vaiką. 

Laikas jau susipiusti ir 
leisti vaikus mokyties, ne
jaugi dar neaiškus mokslo 
naudingumas*! 

Ką apie paėią mokyklą, 
tai pastebėjau joje didelį ne
švarumą, nes prie mokyklos 
nėra nei sargo, nei jokio tar
no, 0 viską atlieka patįs vai
kai, kaip antai: malkas kapo 
ja, vandenį neša, peėius kū 
rina ir mokyklą šluoja. 

Naujieji Sventėnai (Vil
niaus gub.). Lapkričio pa-
Imigoje ėia atidengta siuvi
mo ir kirpimo mokykla. 
Mokslas joje tesis nuo 3 mė-
nesią ligi metą. Mokestis už 
mokslą 35 rub., nežiūrint 
kiek laiko reikės mokvties. 
Mokyklon daugiausia įstojo 
sodieėią. * 

Antašavas (Vanev. a p.) 
Mušą apielinkėje laimi sir
go raguoėiai gyvuliai nasrą 
ir panagią liga. Bet dabar pa 
liovė sirgę raguoėiai, o ėmė 
sirgti kiaulės, kurią gaišta 
beveik tiek, kiek apserga. 
Ūkininkams labai dideli 
nuostoliai, nes turėdami ko
kias 8 — 1 1 kiaulių susvk 

* » 

netenka nei vienos. 
*-- Kaimai pas mus jau 

skirstosi vienasėdžiais. Štai 
išsiskirstė Atravą kaimas, 
pavasarį žada skirstyties 
Darsiškin ir Paliepia kai
mai. 

Sėda (Teisią ap.J. Pas 
mus labai buvo prasiplati
nęs kortą lošimas iš pinigą; 
žinomas daiktas, kiek kas iš 

uvY.įojo per Nekalto Prasi- t |<K^ f j | | H r k .,. vvn^VihxX(i 

dėjimo 40-ties vai. atlaidus | M . I l l S ( j l u n i a | i n e * e , Dabar lo-
šiemet pirmą kartą giedota 
BUptikacijo* ir kiti giedojl 
mai lietuviškai. 

Iš Lietuvos. 

simai jau nyksta. Dauguma 
huvusią lošiku patįs nelošia 
ir kitus traukia nuo losimo, 

Valutiakiai (Ežorėną ap.). 
Šitas kaimas didelis ir dau
guma gyventoją vra pasitu-
rinėią, bet laikrašėią, kiek 
girdėt visai neskaitoma. Vii 

pagalba, viena mergina pri
gėrė, o kita užšalo; plaukai 
ir raukos rasta prišalo prie 
ledo, o kojos vandenyje. 

Butrimonis (Viln. gub.). 
Neseniai ėia buvo toks atsi
likimas. Atėjo pas viouj) il
ki nin ką elgeta, kuris atrodė 
20 metą ainž., be dešinės ran 
kos. Seneliai, šeimininkas ir 
šeimininkė, turintieji bent 
po 80 metą imu pasigailėjo 
berankio elgetos ir pasiliko 
kokiam laikui j | savo na
muose. Po kokią 10 dieną se 
nelis apvilkės elgetą savo 
rūbais, išleido jį su senute 
bažnyėion. Senutei nuėjus 
Mišią klausyti elgeta nuva
žiavo savo keliais ir dingo, 

Stakliškės (Traką ap.). 
Stakliškią miestelį puošia 
augšta balta mūro bažnv
ėia, dviems bokštais. Visi 
bažnyėios tarnai turi sau gy 
venti namus, tik vargoninin
ko ir zakristijono butai jau 
labai menki: špitolė taipogi 
sena, 

Stakliškėse j m mokykla, 
monopolis, paėta ir apie 10 
aludžią, visos sankrovos žy
dą raukosi', viena yra katali
ko sankrovėlė, bet sunkiai ji 
gyvuoja, nes žmonės jos ne
remia. Stakliškią parapijo-
ną daugiau yra blaivininką, 
(leistina būtą inkurti uBlai-
vvbės" skyrius, bet nėra 
kam tuo rimtai užsiimti. 

Apšvietimo platinimu Sta 
kliškią parapijoje daug už
siima vietinis zakristijonas 
Jonas Samsanuviėius, už ką 
garbė jam! Apšvietime žmo
nės iš tiesą vis .labiau prade
da kilti, daugiau ima skaity
ti ir svarstyti. Lietuviai su
sipranta lietuviais esą, 

"Šaltinis". 

Kauna*. Lapkriėio 27 d. 
** Dainoje*1 buvo sulošta: 
11 Nutrukus styga" ir MBur-
taiM. Viskas atlikta gerai. 
Tiktai nereikėtą laike loši
mo įmaišyti rusišku žodžią. 

Svėdasai (U km. pa v.) 
Lapkriėio 21 d. Svėdasą 
4\SaulėsM draugija surengė 
vakarą; pelnas skiriamas 

i * < < * i i 
Papilė (Šiaulią p,). Nelai

mingi atsitikimai. Spalių 28 
d, kuliamoji mašina Šven-
drią s. Lipsk. Ad, nutraukė 
koją. Sp. 28 nutraukė koją 
Daukšai (Viokšn. p,). Lapk. 
pradžioje Papilės Kušmano 
gariniame malūne vienam 
vaikinui nutraukė rauko* 
nykštj. Visi jie Serga Papi
lės ligoubutyj. Kojas abiem 
jau nu] »iovė, o treėiam tur
būt ranką prisieis nupiaut, 
Lapkr. 2<> d. Purvtą sodž. ga 
rinė mažina vieną žmogą vi
sai sudraskė. 

m Lygumai (Šiaulią pa\\). 
Lapkričio iš 24 d. į 25 d. plė
šikai i* plėšė Salaką Maagio 
klėtį Nuostolio padarė 1 
tūkstantį rub. Suimti įtaria
mi tarpe plėtime vieti
niai žmonės — rusai iš Nau
jojo Pi tinusio, 

Vabalninkas (Panev. p.). 
LapkriJio 22 d. buvo Šv. <V-
eilijos giedotoją vakarėlis. 
Iš pradžios buvo parodyta IR 
šv, Cecilijos gyvenimo gyvie 
ji pav( tkslai, paskui buvo 
vaidinta "Nesipriešink" ir 
deklemaeijos, Choras padai
navo kelias dainas. 

• 

Pasvalys (Panev. p.), tfia 
yra vieua elgeta (ul>agė), 
kuri mįgali paeiti. Tiem* 
žmonėms, pas kuriuos ji gy
veno, vinonia, buvo labai da-
ėdusi, tai jie susitarė sudėjo 
pinigą vežikui ir išvežė į Pa 
nevežt Bot kaip pas mus, 
tai]) ir tenai tokie sveėiai nu 
'•ageidanjami, tai panevėžie 
ėiai, sužinoję iš kur ji yra. 
vėl siiKrąžino, — Man rodos, 
kad goriausia butą, jei to
kiems žmonėms taisytume 
elgėtn vmį. 

Kaniajai (Kžerėną pav.h 
Lig šiol mušą apieliukėj vi
si gahiju aplotai (turgui) 
buvo }.p\\) rankose ir nuo ją 
prigulėjo ir galviją kaina; 
užpykdysi vieną žydą — 
pirklį - žiūrėk, tavo jauėio 
ir nep *rka, arba nop Ir per
ka, tai už -mažą kainą. 

Ramongaliai (Panevėžio 
ap.). Išėjus vienasėdžiais ra 
mongalieėiai pasidarė daug 
blaivesni. Nereikia dabar 
gerti už ganevas, nereikia 
geiti u), pabaudas. Seniau. 

na tai tik dar pagirtina, kad f"*"!*" mergaiėią mokyk-
keletas gyventoju įsirašė lai« ^ M 4i Pilėną Kunigaikš 
"šv. Ka/in.iero'; draugi įon. t i s " i r M Hnoigusis Pabuėia-

. I I ry. . . .^ . : . . ^ . . . . : . . : . .1 . .„ •augijon 
Skirst v ties vienasėdžiais 

nemanoma, 

vimas 
nemažai. 

Žmonių susirinko 

Lapkriėio 17 d. š. m. Ka
mają miesčiuke pirmą kari 
apšaudė galviją "aplotą" 
latviai. Suvedė galviją gana 
daug iš visą kraštą. Pirkliai 
buvo net iš Rygos — žydai. 
Latviui už galvijus mokėjo 
daug brangiau, negu žydai Sekatininkai (Virboližkią Plungė (Teisiu paw). 

irtą dieną nebuvo lietu- įj^j | ) n M h M l a v i 8 | | H kaimas vai.. Ukmergės ap.). Šisai Ckio ratelis su pagelba kitą (už gitą jauti mokėjo l $ j . 
viams nė adoraeiją, nė pa- f t i t ; | i staą%iai |m l H U : a p M . kaimas turi mt 25 gvvimto- /monią sumanė įsteigti vai- 1 5 rM,v bangiau), Matyda-
niokslo, (Pati suma ii 
skaitvtinė tebuvo). 

tai daužo, apsidrasko, barasi, jus. Susipratimas Hgfciol bu-ji 

dliani* -ištark tiktai žoili ",,",H H l l d i n t * ka< l atlant. istaik tiktai ^ t i , „ ^ , , 
o bu* iSgydytas mano ta r 
|la*. , , Tarė Jėsu* šimtinin
kui: "Kik, o kaip jtikėjai, 
isuffri i lU Stojas," ir Kaštas 

tarnas buvo iš-
• •• 

ii ~,L i i, 

pasitikėjimo Juoml, nes jeijėią, 
Jo tokia butą valia, Jis kal-l . . .A . tx 

,. ; , , Mustymą m^tu kuti. Dovi-
daviėius šitaip elgvsis, (Ju 
dams, giedant klaupkime ir 

mums 
mus 

sušelps reikalinga dvasiška 
malone, kad ištyrimo laiką 
perkesti galėtum. 8. 

otojt/draugija/uavo leidi-|m1 tai^ ž«vdai - l ) i r k , i" j *"' 
na ir lapkr. 21 d. š. m. buvo "«' *»* j « t v i n , norėdami iš

vyti jlli>s iš miesėiuko, bet 
laikratfią ateina :» egs. ir ap rinkimas. Susirinko arii 200 n ž hi v i u 8 už«i8tc\Jo bemaž 

Stakliškės (Traką ap,). skintai žmonės kjla augštyn žmoiuą, i* kur|u prie draugi j v i H a * W aP , ( , t e«H (ym e»«»* 
Jau bus penkti metai, kaip apšvietimo b" susipratime, jos prigulėjo 145. Pajus iojtįs turguj žmones) taip* kad 
pastatvta ėia nauja, puiki , rb. ir 50 kap. įrašą. Valdv- ***** pirkliai turėjo ausi* 
mokvkla. Mokvtojauna du 0 l o U 1 (Kaun.» gub.) Oa [m i A r i n k t A (|l(|žiuma dvar- »«Kl«l«^i. 

iko nelaimė. Dvi \ uit- _> ... : . i tjj] 

_ mušasi: dabar gi to visai nė [vo menkas, n laikraščiu atei- ina ir laj 
Nukentėjusieji kaltina! ra. Aėiu Tau, Dieve! davo tik 2 eg«., žiuo»met gi sušaukta įsteigiamasis susi 

pagalba sudrutinimui mūsą kun. kamendorią Dovidavi 

trukdant giedoti lietuviams, 
jis buvo klausykloje ir nie 

Olotai 
atsitikt 
kūną sodzmus mergaitės nu 

ponią ir kunigą. 

*) Kur nemokės, kad jmts ėjo Verksnionysua per tik- Nelabai gerai, kad pajus 
ko prieš tai nedtre. IH*ade > ra kdfs į* Panemunio Kau ką uiaahmį ežerą, j ten jos toksai di< 
jus mušti lietuMus, JIS išėjo!no guli,, silnu* valstieėią te nuėjo laimingai, bet grįštant ginuiiji ne 
U bainyėtot ITO, nemokanėią lenkiškai, atgal aplOlo, Kol pribuvo nimjfctti» 

Dabsrgi tie patjs latviai 
apšaukė galviją "aplotu*" 
ir *1»akiniuose miesėiukuo-neturtin-

įstengti tiek se,Tiad tokiuo biuiu išpirkti 
l l l u i t e i u s galvijus, 
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Nemažiau, o gal ir clar dau 
giau mus virtiniai pirkliai 
apšlavinėja ir su linais f!. . 

Laikus susipranta ir vieny
tis i draugijas! 

"Liet, Ukin," 

Šaukėnai, Siaul. ap, Uruo-
<liio 5 d„ pirmininkaujant 
apylinkes žmonių mylimam 
grnpui Onpskiui, buvo mene 
siniK vietinio Ūkininkų Bū
relio susirinkimas, Porskai-
ėiua praėjusio susirinkimo 
protokole pirmininko padė
jėja* kun. laukus perskaitė 
ir iiaainkino Būreliu įstatus. 
l*o tam dvarininkas p. Put
vinskis gryna lietuviška kal
ba aiAkino, kaip pagerinti 
kafvių veislė, Valatieėiatns 
tai labai patiko. Aut galo 
dvarininkas p. T. (lorskis 
imtarė "mužikams" karves 
šerti "sioika", o kun. Leikui 
patarė nekalbėti "augšta" 
lietuviška kaŲ>a. Pastarasis 
p, Gorskio patarimas vals-
tieėiams pasirodė begalo 
keistas, nes kuu. Leikaus 
gvyna kalba jiems daug su
prantamesnė už p. Gurskio 
"noaugfttųjų". Skaitant Bū
relio įstatus, paklausė kun. 
Keikus valstiečių: ar viakų 
supranta. Jie atsakė: u La
bai gerai suprantam: juk gi 
ne maskoliškai'\ 

Kilo sumanymas prašyti 
vaidi la kad surengtų ilkio 
kursus. Bet klausyti jų teuž 
sitale 11 žmonių, o reikia 15, 
tai, žinoma, tuo tarpu kursų 
nebus. 

Stebėtinas valstieėių ne)>a 
attiksimam 'ponais* kaip jie 
vadina dvarininkus, Neskai-
tant kelių girtų valstiečių, 
kurie ardė tvarkę ir per
daug famili jariškai išreiškė 
savo neulaitikėjimų jais, ir 
blaivieji ir rimtieji valstie-

murmėjo, nedrįsdami 
i išreikšti savo nuomo

nių, Arėiau prisiklausius jų 
kalboms, galėjai gir/lėti: 
"Ponai praeityj vis mus nie 
kino ir spaude, tai kaip i»v* 
galim dabar tikėti, jog jie 

1 Oia jie 

emi 

u mums gero ve 
atminė ir lažus, ir lenkme-
ėius, ir šių dienų santykius 
W dvarininkais. Skundėsi, 
jog tebevadina juos uigau* 
timSiais jų jausmus, ^muži
ką s, kainais", o dvar, O. te-
beeazdina juos lažais, saky
damas: jeigu ne jis, tai jo 
snnųs, bet vis tik sulauksiu 
lažo metų! Kaltinti d v a r i u 
kus ir už kolonizavimų mOsų 
kralto svetimtauėiais. 

Vis dėlto reikia tikėtios, 
jog ilgainiui mūsų valstie-
ėiai, supratę Būrelio tikslų 
ir jo naudingumų, nebobijos 
spiestis į draugijų, kad ir su 
j >onais, 

Kaunas. Į (steigtus prie 
Kauno miesto mokyklos pe
dagogijos kursus mokyto
jams ruošti — priimta šie-
inetni ;J(> mokiniai, visi rusai. 
"Vien." girdėjusi, kad'da-
har jiems ketinama įvesti 
lietuvių kaliais mokslas. 

M t t t a s , Kž. ap. Per dve-
jus mfttus pratę lietuvio mo
kytojo, šiemet ir gavome, U 
100 vaikų lietuviSkai moky-

tttal užsirašė l>o. Mūsų tam
suoliai vis dar tebevelija 
"šiėkeiunti , \ t. y. kalbėti ne 
lietuviškai, liet lenkiškai ar 
gudiškai. 

Žiežmariai, Trakų ap. 
Prieš dvi sttvaitt čionykštis 
"Blaivybės" draugijos sky 
ruis intaisė ir atidarė 
martuosi 
ttot M Vienybės" korespon
dento, žmonėms ji, matyt, 
patinka, iu>s ja lanka. Ksų 
joje ir lietuvių laikraMių. 
pufa Dievo, SiaiiuSffil 

"Blaivybei" tarpti kuopui* 
kiaušiai! Juk lietuvių drau* 
gija Vilniaus gubernijoje to 
kia reta kol kas kregždutė. 

Venclaviškiai, Į*aa ap. 
Sako, kai-kas prakortojųs vi 
sus dvarus. I*as mūsų ūki-
Minkę A. ftm. talp-pat korto-
jama iš pinigų, guzikų i r . . . 
iš degtukų. Kartais kįlu ne-
susipratimai, gintai ir pešty 
nes, Seimininko vaikas j„-i 
nuo 8 metų pradėjo kortoti 
ir dabar 12 -W metų toks 
jau gudrus, kad niekai nebe 
priveikia, O knygoje nė vie
nos raidės dar nepažįsta. Ži
noma, ne vaikai, bet tėvai 
kalti, 

Juosvainiai, Kauno apsk. 
Prieš dvi savaiti atidengta 
pas mus aptieka. Pasai u v 
didelis gyventojams patogu
mas, (laila, kad tai vaistinei 
vesti neatsirado saviškio 
žmogaus — lietuvio, ar bent 
kitokio pažjstanėio lietuvių 
kalbų, Dabar ėia sėdi izrao-
lio sūnus, su kuriuo tesusi-
fcnekama rusiškai, mums vi
sai ar mažai tesuprantamai. 
Taigi pasidaugino skaitlius 
į ta igų , platinančiųjų rusifi
kacijų mūsų padaugėjo. 

Panevėžys. Vargas šiemet 
visiems dėlei tokios šlapios 
žiemos, Žmonės negali mal
kų atsivežti iš miško, Mieste 
malkos ir šienas labai bran
gu, nes iš toliaus negali at
vežti, Brangu ir kiti produk
tai, išskyrus javus, kurie šie 
met pigus, Linai šiemet būtų 
nepigus, tik gaila, kad tie žy 
deliai, beslankiodami po kai
mus, dažnai apgauna mūsų 
žmoneles: išgikaruoja pi
giau, o žmonelės ir dejuoja 
vėlai susipratę. Kiti parda
vė kokiems Iršotns ar Lei* 
boms, ten pat, karėiumose, 
ir palieka (savo) vasaros 
pelnų, Katulamos dygte 
dygsta ir gerai gyvuoja, o 
"Blaivybės" arbatinėms, 
juodos dienos. Kitų sodžių 
ūkininkai pnbligo 'Šaltinio' 
kvieslių, manydami, kad tai 
raginimai "Blaivybėn" ra* 
š y t i e s , . . Tai tokios nnujie-
uos mūsų padangėje. 

Vertimai, Kad nedirbus 
bereikalingai keliems vienas 
ir tas pats darlms, ypaė jau 
atliktas, p. K. Aly ta prašo 
mumis pranešti, jog garsi Le 
vo Tolstojaus drama "Vlast 
t 'my" ("Tamsos galybė") 
esanti jau lietuvių kalbon iš 
versta, tik dar tebėra runk* 

v. 

rusių laikraštis, einųs syki l | Juosvainiai, Kauno apskr. 
menes) ir kapot kinis diearaž | Mgšioliai •htosvaiuieėmi ne-
tis rusu kalba. 

Daugai, Traku apskrities. 
Netikras gydytojas. Prie* 

turėjo gydytojo. Kam no
rint* susirgus, reikėjo va
žiuoti prie gydytojo į Kėdai 
litus. Kadangi Kėdainiai ne 

Velykas atklydo nežinomas suvisu arti, daugumas susi r-
Žmogelis ir pasiskelbė didžiu j gūsių mirdavo, negavę gydy 
datofea r u, Iš ligonių, kuriu 
tuojau atsiraito daugybė, 
"daktaras** reikalauja i> 

lojo pa ge I bos. Atsirasdavo 
ir tokiu tamsių žmonių, kad 
kreipdavosi prie visokių 

augžto užmokėti už vaistus r* šundaktarių**, kurie gydy-

Kompondencijos. 

NKWARK, N. .1. 

Kad mūsų apielinkės lie- tolio ehjoįnu. 

keviėius, Juos. Makarovi-
ėius, Marė Valaitienė, Marė 
Makaruviėienė ir Kaz. Ma
kare v iė i us. 

Keikia ištarti aėiu gerbia
miems kalbėtojams ir Bris-

Kaunas. Kun. A. Dam 
brauako vardu mokyklojai 
Vilijampolės Slabadoje, ga
vus Garo leidimų, jau stat(»-
ma peniai ir kiti darbai karš
tai varoma, nes žiemų vis
kas pigiau atsieina, liet ka
si i j e . . . belikę II rub. Taigi 
dar sykj primename tnutie-
ėiams: kas dar neprisidėjo 
savo rubliais prie* įsteigimo 
šios mokyklos, kaipo regimo 
lenkto, jog tauta u/jauėia 
gerbiamąjį savo veikėjų 
kun. A, l>amlirauska - tlai-

darni neva tai hipuoti/mu, 
l»e vaistu, apgaudinėdavo 
vietinius gyventojus, Dsr ne 
labai seniai vienas tuks 'spi-
ritikas' sukinėjos j»o Jm»s-
vaiuių parapijų ir po Kėdai
nius, Dabar, aėiu Dievui, 
Jposvainieėiams nebereikės 
aukoti "stebuklingų gydy
tojų", nes, atidengus p. Na-
groekiui aptiekų, žada atva
žiuoti gydytojas iš Kėdainių 
po vienų sykį per savaitę ~ 
trečiadieniais, 

Rietavas, Pteseinių apskr. 
Gruodžio 3 d. apie 1-mų va
landų dienos, drųsus vagis, 
atradus raktų nuo Vikarijo-
to, inėjo į kun. Vaitekūno 
kambarį (kunigo namie ne
būvi^, antrąsias duris nuo 
miegamojo kambario išlau
žė, išmušė rašomojo staliu
ko dugnų, išėmė 80 kap„ auk 
sinius akinius, vertus Ifl rb„ 
peiliukų, lovų išvertė vi*ų 
(mat, pinigų ieškota). Ne
daug pėšes išbėgo. Bet nepa 
vyko. Tarnaitė ėjo kamba
rio ruoštų, pamaėiusi daik
tus išmėtytus, labai nusiiran 
ido ir tuojau pranešė klebo
nui, o tas policijai. Greit ir 
sugavo vagį urėdninkas 
miestelyje. Keli žmouės ma
tė, kaip jis tų dienų vis po 
klebonijų vaikšėiojo, po kie
mų, suprato, kad jo darbai, 
o buvo tai jau nuo seno Smo
gus įtariamas ir jau buvęs 
kalėjime už vagrste. Prisi
pažino. Daiktus žydo stada-
loj atrado. 

"Viltis". 

Rietavas Heseinių apskr. 
Mūsų miestelis žymiai pra
dėjo kilti. Greitai bus atida-
rvtas "Blaivybės" skvrius. 
Leidimas gautas. Tuo paeiti 
laiku atidarys ir arbatinę, 
gražiai ir švariai jau įtaisy
tų. Bus kur pakeleiviui užva 
žinoti ir arklius pasistatyti 
žmonelės, turėdami savo ar-
batine, turės kur sušalę pa
sišildyti, arbatos išgerti, lai-
krašėtų pasiskaityti, -t o 
moterėlės savo ryšuliukus 
pasidėti; einant į Imžuyėią. 
Misijos, šįmet buvusios He-
tave, didel| padarė įspūdį, 
buvusieji girtuokliai liovėsi 
irėiv. 

Tkės ratelis sukas gerai, 
daUg prisideda savo praktiš
kai* pamokinimais vietinis 
klebonas kun. Kaspersvi* 

prisirinko daugiau šimto, jėius. Vai inėjo >imet Weho 

ir gydvma, Buvo mokama 
po H), 1W, m ir 40 rub., bet 
ligonini. . . nepasveiko. .Ii-
sat netaip gydo, kaip kiti, 
duodu receptus: jisni **bran-
gius vaistus'* leidžia pasku-
rin. Kai-kam duoda Ir reeep 
ta ir vaistų. Per Velykas 
Melnvtėlės Petrauskas, dru-
ėiai per gavėnių išsipasnin-
kav^s, dikėiai pridrožė mė
sos, visa tai užbėrė saldžiu 
pienu, na, ir dikėiai susirgo. 
Atvežė "daktarų"; jis užlei-
dė pnskūrin, paėmė 14 rub., 
bet ligonis nepasitaisė. Ta
da bobutės už grivinų parne
šė rįeinos ir ligonį kaip šau
te iššovč iš patalo. y 

Šiandien daugumas tam
suolių jau pradeda suprasti, 
koks tai "daktaras" bet dau 
gumas dar tiki vien dėlto, 
kad valdžia jam leidžia "gy
dyti'*, t, y, apgaudinėti. Va, 
jis renka iš žmonių pinigus 
vaistinei intaisyti; aukoto
jams iš jos duosiųs vaistų dy 
kai. Vėl rengiasi įsteigti vais 
tų sankrovų, bet vis dar esa
ma kokių "kliūčių", vis dar 
iškabos nėra. Buvo, tiesa, 
pakabinęs; bet per Daugus 
važiuojant apskrities gydy
tojui, iškaba skubinai nuė
mė ir paslėpė. 

Pasirodo, kad/ tasai "dak
taras** neturįs jokių teisių 
gydyti. Tarnaudamas ka-
riunienėje, buvęs prie li^on-
buėio kokiuo amatninku; 
būta Vileikoje, žinoma, ne 
daktaru, ftių vasarų tupėta 
cypėje keli 'mėnesiai. Pirma 
daktarauta Varanavoje, 
Lyd. ap., bet kažin kodėl 
jam ten angšta pasidarė, .lis 
vadinasi: Teofil Mištovt. 
Kodėl gi ne policija, nė gy
dytojai hepasirūpina apsau
goti žmones nuo išnaudoji
mo 1 

8v*nčion}a, Vilu. g, čio
nykštis komitetas, kuris rū
pinasi įsteigimu Svenėiony-
se vyrų gimnazijos, turi su
sirinkęs jau tfimnattijai steig 
ti b\0OO rublių. Nutarta rink 
ti aukos, kolei nesusirinks 
bent 10.000 rub. Tuo tarpu 
prašys ministerijos, kad pa
skubintų leisti manomųjų 
tfinma-zijų steigti. 

Vabalninkas, Panev. ap. 
(huodžio ti dienų ėia prasi
dėjo'akio kursai. Nežiūrint 
baisių purvynų, klausytoju 

tuviai jau susipratę* mylį: 
apšvietą ir dailų gali paliu
dyti kad ir surengtas 7-ta 
dienų sausio š. m. muzikališ 
kai -vokališkas konceiias 
Bro«iklvn*e, N. V. Koncerte 
dalyvavo šios giedorių drau 
uijus: vyrų ehoras "Milda" 
iš Hrooklyno, mišri t%l)ai-
na" iš Ne\v York'o, moterų 
" Lyra** iš tenpat Ir šv. Ce-
eilijos mišrus choras iš Ne-
Nvai'k'o, N. J. Koncerto pro
grama buvo įvairi ir gerai 
parinkta. Artistiškas dainų 
išpildymas tiesiog žavėte ža 
vėjo klausytojus, rankų plo 
jimams nebuvo galo, Be dai-, sia mergaitė turėjo 8 metus. 
nų buvo dar puikios deklc 
macijos ir griežė orkiestra. 
Chorams vadovavo persi
mainant pp. A. Radaeviėius 
iš Ne\varko ir L. Kreminas 
iš BMoklyno. Taip tobidaj 
surengto ir gražiai išpildyto 
koncerto šios apielinkės lie
tuviai dar buvo neturėjo, 
tat-gi aėių jo rengėjams ir 
dainininkams, nepatingėju
siems pasidarbuoti, Aėių 
taipgi ir publikai ui skait
lingų atsilankymų ir gražų 
pasielgimų. 

Pelnas nuo koncerto (jei 
bus, nes biloK dar neišmokė
tos) Žadama paaukoti gaidų 
išleidimui, kurios, dėlei lė
šų stokos, guli rankraščiuo
se. 

Lietuviškų dainų mylėto
jas Pelių Perkūnas. 

Kas. A. Makarevičius. 

MINKUSVILLK, I>A, 
Lietaus nemažai. Slidu

mas. I)arl>ai eina gerai. Nau 
ji metai atėjo, bet Dievo pa* 
laiminimas nepasiekė tų šei 
mynų, ką skambino su stik
leliais. Atsitiko baisios tra
gedijos. Naujų metų vakarę 
sudegė Jono Kasiuleviėiaus 
penketus mažų vaikučių. 
Apdegi* ir jis pats ir dabar 
guli Pottsvillės ligonbutyje. 
Valkeliai vieni sudegė, kiti 
užtroško durnuose, Vvriau-

Kai-kuriomis diotiomU esti 
ir apie 150. 

Aiškina tris agronomai. 
J Kauno komisijos p. .1. Tiibe-
lis, Panevėrio p. Plauakis 
ir Kžerėnų p. Ivouaviėius. 

nas su dviem atstovais nuo 

NKW HAVKN, OONN, 

Oruodžio 4 d. atsilankė 
pas mus p. J, Hiktoraitis su 
prakalba ajiie H. L, Ii. K. 
A, Po prakalbos susirašė 7 
į kuopa, bet kad tuosyk nei 
vienai neužshnokėjo mokęs 
ties, tai viskas ir pakriko. 

Bet kaip nei vienas dar
bas nepasilieka neatnešęs 
vaisiaus, taip ir p. Riktorai-
ėio atsilankymas nepasiliko 
be pasekmės. Antrų dienų 
Kalėdų (gruodžio 86 d.) vel 
tapo užšauktos prakalbos. 
Atvyko kun. P, Saurusaitis 
ir p. Hiktoraitis. Pirmas kai 
bėjo apie girtybe, t. y. ko-
kias blogas pasekmes išduo
da alkoholis, Trijose tik gu
bernijose į metus lietiniai, 
csų, prageria 20,000,000 rub 
lių. UI tuos pinigus klek 1 ai 
butų galima labdaringų dar 
bų at l ikt i ! . . . 

I*. Hiktoraitis aiškino 
mums apie reikalingumų 
mokslo ir vienybės, liagiuo 
rašyties į organizacijas, 
ypaė į Susiv. Liet. lt, K.^A, 

Prakalbos buvo pamargin 
tos dainavimais Ir skambini 
mais ant piano. Dainavo 
BristoHo mergelės Kntari-

mažiausias vaikelis tik du 
mėnesiu. Vaikai miegojo sal 
džiai, kuomet prasidėjo ug
nis, bet Kasiuleviėiai nemic 
gojo. (laisras kilo iš to, kad 
visiems girtiems būnant ka-
žinkas apvertė lempų. Pasi
darė sumišimas, kuriame 
apie miegančius vaikus ta
po užmiršta. Ugnis tapo už
gesinta veikiai. Kasiulevi-
ėius, noru laisyamanys, te> 
ciau, nelaimėje būdamas, 
jau antru sykiu šaukėsi ku
nigo su Sv. Sakramentais, 

Tų pa<51ų dienų atsitiko ir 
kita nelaimė. Viena moteris 
kė įkaitino geležine kaėergų 
ir lųiėjo I kitus namus mušti 
vyrų. Kas griebė už kaėer* 
gos, tas apsidegino rankas. 
(Jriždama po tokios opera-
eijos namole, moteriškė pa
matė, kad jostvaikeliai žiuri 
į jų, pro langų. Tai kaip kirs 
su kafterga: net langai subi
rėjo ir stiklai sulindo j vei
dus vaikeliams! 

Broliai lietuviai, kadų pa-
mesite tuos gėrimus t Juk 
jie pražudys jusi 

Minersvillės Lietuvis, 

'i "J'l'in 

nų savo bažnyėiojc, kuriuos 
baigia' statyti The Tellera 
Organ Co. ir kutigfrkainuos 
apie *2(MM).0(). SuKlikus nau 
jų vargonų tuojaus bus pa
rengtas bažnytinės muzikos 
koncertas, kuriame daly
vaus geriausi lietuviški var
gonininkai, kaipo baigęs kon 
servatorijų p. A, Pocius ir 
kiti, Apart muzikos, giedos 
dar du chorai: vietinis, vado 
vaujant p. K. Kibartui ir 
Chieagos 8v. Jurgiu parapi
jos ehoras p, B. Janušaus
kui diriguojant. Abudu eho* 
ru skaito į 70-80 asmenų; nV-. 
kurie jų ir keletas svetini-
tauėių giedos solo, 

Minėtas koncertas atsibus 
29 d. sausio; prasidės t vai* 
vakare lietuviftkoje Sv, Bal
tramiejaus bažnyčioje ant 
Lincoln a ve ir 8-toa gatvės. 

Kadangi lietuviai ikifiiol 
neturėjo panaSaus koncerto, 
užtai privalo skaitlingai at
silankyti ir stengtis ateityje 
panaftius pasilinksminimus 
rengti. 

"Draugo" Korespondentą*. 

! v! 

I 
\VOUCE8TER, HAS8, 
Šventojo Kazimiero para

pija praeitais metais išmokė 
jusi $4.000. Paimu iiviso bu
tą $9.929.^5, Išlaidos buvu
sios $9.764.69. Tai-gi skolos, 
kurios siekė beveik $44.000, 
numažėjo iki $39,000 su vir
šum. Pasisekimo klebonui ir 
parapijiečiams ir likusias 
raukšles nudildinti. 

1 

ų 

(1NCINNATI, OH1D, 
Teko man girdėti apie Cin 

cinnatiVs lietuvius, bet apie 
juos jokiame laikraštyje ne 
buvo minėta nei pusės žo
džio. Trttgi pasitaikius ge
rai progai atsilankyti šiame 
mieste, pasiryžau surasti sa 
vo tautieėius ir sužinoti apie 
jų skaiėių. Tatai man pasi
sekė, Jfi lupų intekmingų 
vyrų, tarp CineinnatPės lie
tuvių sužinojau, jog šiame 
mieste gyvena apie 30 lietu
viškų šeimynų ir apie T>0 pa
vienių: 26 šeimynos ir 39 pa
vieniai priguli prie lenkų 
bažnyčios. \Bet lenkų kuni
gus, nemokėdamas nei žo
džio lietuviškai negali jiems 
patarnauti dvasiškuose rei
kaluose. Tatgi nemažai jie 
vargo tnH Suradimui ir par-
traukimoi lietuvio kunigo 
Velykinės išpažinėial. <'in-
cinnatiY's lietuviai nors ir "ūkės ratelio*' į Pskovą linu ; m h BlaMfltfl /.i^mauciu-

parodun. Vartotojų draugi - N * , M r , , a l ^ ^ i u t ė , Juoj neturi savo bafcivėios ir iie-
girdi pamokinimo sa\\o Rai
boje, vienok yra tvirtais ka
talikais ir lietuviais, myliu-

ja, įkurta 1008 m., eina kiisĮ**!1"* Zigmantas. Skambim 
ant piano Veronika Zigman 

lėiutė, Padainuota dainelės: 

IV 

kart gervA, F*ari* ibentu ir 
mastiniu tavom. Dirbama 

nių ir publicistą ir per 25 k a aiškinimas p. Tftbelio. Jo nemalonu, ueįimatn, Norė-
liietus Jo kuniuavimo sukak! Kfvrt* a iAk i« P«'pnleri;ka, te darni pay.inrėti, kas krantu-metus Jo kumga 
tuven nori titi užuojauta pa-
i-odyti, tegu kuoveikiaušiu 
atsiunčia savo krislų arba j 
Kaunu staėiai kun, Olšausko 
adresu, arba Į Vilnių kun. 

savo arbatine. A-

komiteto nario adresu. NV 
ikkime darbo nepabaigė! j r*u HriV 

. / , ' ' . , 4. .,.,,,; 1'. 4. . # . . J u MHiifrrilkM *»Tikii širdies ėiais savo katalikiška tiko* 
Mausvttijams \ pae patiu- naujim lentynos. Zvilehams »ugr|»« < *'KII MHIUS * r 

# jausmai11, "Onyt*tr. "Per-!.»»"*) »' lietuviška kalbą. 
siskvrimas s i / <ėvync , t ir|Tai}>Ki yra kuopa 8, U tf. K. 

Amerikoje ir sv. KaslmJero. 
Îrnujurija, Avienos spitalu-

liui taipogi randasi vi<*ta, 
nes keletas jų skaito lietu
viškus laikrasėius: **Drau-

, ujjiM ir M£vaigždvM. Daugu
mas jų turėdami gera uždai 

ėiau, vienok ir rimta, moks- vėj, eina pirkti nors ui H 
Itlka kn\\m tiesiog priver- kap. Dntlg triiisci prideda 
ėia SU atvdžia klausvti kad, prie vedimo vartotojų drau 
ir ilgas valandas, uij<»* p. Ib\ Oi rt antie nė. I,ab 

Platesnes žinias apie kur- darimra draugija žada Irgi 

H Aiiiklteliąi mieliM. MiiB 
vaikeliai Kaslsusknėiai |»n 
dainavo: MTasai smogus be 

Tumo' Mokvklos statymo\*m pmndttm tintrukiia. «wtt įsikurti guiugaikltb 

smegenis . 
Prakalbos ir dainos pati

ko visiems. Prisirašė pru 
Tuo tarpu tariame nuo&ir- nes Oginskienės kastu isduo murfv, 13 naru.i, \ isi užsimo-1 »»WI1 Jv U , , ; M T -f 

dų aėių tiems žmonėms ar į dama kas dieną jau viralo ir kėdami įstojimą, mėnesinės; b «k"^ ««ri>tuv* se pasitm 
Mtsiiroms. kurie tin^s kursus i duonos MM* 1 sv. vimtaiVi'' u* o W tnų. Prisirašiusių^ r * , u i m i ^x<'n«» ° l«iPKl . 

Naujieji laikraščiai. Nuo 
Naujų Metų dada pradėti ei
ti Kaune tris nauji laikras* 
ėiai: lietuvių kaliu dietinis 
tis ••Žaibas**, kurio numeris 
kastuosius du tkatiku; balta r 

iniuns isteiuė1 UHU^ kas apie TO įmonių 
inuttis pa:u^kv)... daugtfl nau 
jo imtvreme ir jau prarieda* 

kad 1H« mokslo, 
nebus mums wf « 

Kel»i»s |x>- ju vardai: Jonas Bartkus, 
nioti is miestelio tuomi nfcsii SUventras Sariekas, duo/a 
ma ir dalina. Varguoliai turi |»as ftukis. Jofjaii ir Pifįus 
šiltos hriubo* ir duotioa, į Au«ustinaiėiait J.m. Pâ  

ti-. Kasim. Ui 
"Vienybė ,^ Jukiieloviėįua. Juos. 

rinėiai g^'vena, o taipgi k( 
lėtas neti savus namus turi. 

A. Br 

IIKOAN, WAUKKOAN, IIX. 
Sio mastelio lietuviai ne

kantriai laukia naujų varge 

tinė salė nese« 
niai tapo sutaisyta ir apšva-
rinta. Pripirkta sėdynių, iŠ* 
piauta naujos durįs 18 &ono, 
įtaisyta Šiluma. 

— Moterystei) Jstojo Mi* 
kas Horauskas su Miką 
(leuaiėiute. Beveik troft 
lietuvių eina i lenkų 
ėių. Šliubus jiems ten t 
ar tai patįs ar gal kuu, 
dingas apkirpo lietuvi! 
galūnes, fitai iŠ X"W. Ti 
gramas** pavyzdys: Altfc* 
sandra KulaSius su Ma ' 
na Kiekesutz. Pamerge. $u 
vusi Kotryna Pieliutė, 
liti Petras Senis. 

Reporteris. 

• 

m 

—» 

PLYMOUTH, 1»A. 
I . 

Kiiusio 8 d. pasimirė Vln* 
<«as Barniaitis, plauėių ^i* 
degimu, pas i ryš tik tris į i e 
nas. Nabašninkas augįs Vii 
kaviskio parapijoje, Suvjai* 
kų gub,; Amerikoje iigyVe* 
uu 20 metų. Sveikas būda* 
mas mėgo paburniot a|it ku 
nigų, į posmertinj gyveni
me, kaip pats išsitardavo no 
tikėjo bei bainyeios nemy
lėjo. Jausdamas giltinę arti 
esant, Saukėsi kunigo, bet 
jau buvo pervėlu: lietuvis 
kunigas rjeprispėjo, tik a k 
rių kunigas davė paskutini 
M*. Aliejais patepimų. Oyve 
nimas ne žaislas; Dievas no 
Miii kas! 

Pereitų savaitę karai im-
malė ant vietos A. Jakittia-
\iėių, einanti sliopoje. Ita-
liašninkas paliko m0t?eri ir 
<lu vaikuėiu našlaičiai*. 

Sausio H) d. tapo palaido
tas Mykolas Mkirkevižins, 
mirvs mainų džiova, Nabafi-
iiiukas buvo druėiai tikintis 
ir mylėjo savo bažnyčią. Am 
fcinų atsilsį jo dusiai! 

Kasyklose kas dieną 4ir-
1 »aimi. Oras netikės, žmonės 
labai sirguliuoja* 

Zinneėya. 

I 

•i 

i 
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jĮNLKKH-UARRK PA. 
Bausiu ltt d, tapti iškilmių 

palaidotu Konstancija 
Utė—Janušienė, 30 

ty. NttbuSninkė buvo do-
moteris ir paveisdingai 

venų HU aavo vyru Juosa-
Janušiu, kuria yra mai-
riy orgamutoriu. M iro 
kūdikiui palikdama ketu 
vaikučius našlaičius. 

Tty paiią dieną palaidotas 
as ftulgauskas, 42 m. Mi-

plaukui uždegimu. . 
Utaminke tapo palaimiu-
»ot«ryatės rysiu Antanas 
oekaiti* iš Rcadingo su 
tarhia Klimiene. Naujai 
kilniai porai velijamo lai 

gyvenimo! 
Nuo Naujų Motų oras la-

mainosi. Vieną dieną ly
kite ityla, kad ausin apir-
Dėlai staigaus ir kasdie-

oro mainymosi, imo-
ubdtialdo, daug pas mus 
aerganftių. 

laikraščio redaktorius nofci nėja ant turtingesnių ir gy« 

ATtIOL, MA8S. 
tuaio 15 d. oionai pirmą-

notų pavardės tokion svar-vona iš to, ką išplėšia i* ki
bios organizaeijos, kaip ka- tų. Man rodosi, kad tokioms 
talikų Susivienijimas, virsi- žmonoms rupi no atsikraty-
uinko, Red,)* bot kad prakalamas nepakylamo jungo, bot 
hų surengime darbavausi aš priešingai — jiems rupi 
pats, da-gi pats kvioėiau kai linksmas ir lengvas gyveni 

ln Lietuviu Viiuo 
menę. 

Lietuviu Mokslo Draugi 

fkį sulig įsakymo Spring 
vyskupo Thomas 1>. 

»er IX I>, atsilankė kum 
i*. Dabar jis regula-

ri kas trečiąjį mėnesio 
Idiouį atlankinėsiąs 

iius. 
[Klebonui Uovvardui ip-

$1,000 Jokūbas Cotto-
itaiaymui varpo, Tarp 
ių negirdėt taip gau-

Sausio 9 d. sudegi seno 
gasauno. Blidios padary- p o paaiškinta trumpai ir at 

e 

i; 

' M ' I <, 

ta $6,000, Gaisras buvo anks 
ti Mryto, Vieno pieniaus jm-
aibaido arklys ir sudaušė 
daug buteliu. Pieno paliego 
35 kvortas. Vežimas iSsimo-

s 
tė, ala du tustinu kiaušiniu 
Mko sveiki. 

— Antelė Kaivioa suręsti 
no K, Uiubali už "rūtų vai
niką". Advokatai buvo iš 
abiejų pusiu. Byla nutęsta 
iki Sausio 21 (1. 

Reporteri!. 

Ugrais, kurtam nieko ne-
trūksta. 

daraus savo laiku juok-
darya, Bokmanas, gydėsi ftil 
tuose Kurlsbado vandenyse. 

— Kaip juaų sveikata t — 
klausė vietinis gydytojas, 
rongianties Bokmatml išva
žiuoti, — ar ko nortūksta f 

— Afllu ponui daktarui, -
atsakė plonu balseliu juok
darys* — nieko man netrftks 
ta, nieko. . 

i i m i • • — 

I I 
W i 

I 
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\k i \ 

Redakcijai prisiunsti 
laiškai. 

4 

Ntnv llnven, Conn. 
Sausio 7, t811. 

Uarbi "l>raugoM Red«k-
cija! 

Meldiių patalpinti šitą 
mStalį. <*Keleivio" No, 1 
pntėmijau korespondenciją 
ift N0W Haven, Conn„ rašy
tą kokios tai Peemgės (grei 
8iau M, H. Paukšėiutės, nes 
prakalbose vis su paišeliu 
rasė), V iminėtoji kores
pondento, aprašydama pra
kalbas, atsilikusias 26 gruo 
džio, pamini, jog kalboje 
kum Saurusaitia ir S. L R, 
K. A, prezidentas Sakalai 
tis. Kad negyvenftiau Ne\v 
HavonV arba bueiau radęs 
kitą žinutę kokiame rimtos* 
niame laikraštyje, bueiau 
pagalvojęs, kad Sus. L, U. 
%i A* turi du preaidontu: p, 

ruitj ir kokį tai, Ha 

sakomai, 
Keistai skamba korespon 

dentės žodžiai, kad prakal-
bas surengė katalikai, o vi* 
sos dainos padainuota.,, 
tautiškos, Ar-gi jau norėta, 
kad paprastoje salėje butų 
giedama: "Pulkim ant ke
liu." arba "Šventas, t šven
tas"! Męs gerai žinome, jog 
šventos giesmės yra gieda
mos bažnyčioje, o tautiškos 
šiaip jau susirinkime. 

Koroni>oiuU>ut& prikiša 
dar, kad be reikalo kvietėme 
(iaiuimukus ir piantato* % 
kito miesto, kuomet ant vie
tos esama užtektinai tos me
džiagos. Atsakau, kad prieft 
keletą metų turėjome savą
jį vietinį ehorą, kursai ne
blogai nugiedodavo, bet jau 
iširo. Dabar kelios lietuvai
tes lavinasi giedojime ir 
skambinime ant piano, bet 
tik dar.. , lavinasi. Nuskąra 
bina gerai tik viena Montvi 
daitė, bet kaip pianisčių, 
taip ir dainininkių neturime 
taip gerai išsilavinusiu kaip 
JKgmanoiutės, , 

Koks laikraštis, tokio ir 
korespondentai. Teisybes 
ten neieškok, Ten viešpatau 
ja vien juodinimai, amoiii-
uimai, neapykantos sėjimai 
ir vaidų kėlimai! 

Kai. A. Makarevičius, 
—» 

rdsi nuo sių laikų plėšikų. 
Nėra ko stebėties, kad p\ib-
lika, vaidinant 4* HlindąM 

Brooklyne, sakė: "žiūrėk į 
plėšikų gaują!** Daugumas 
taip-pat piktinosi is to, kad 
kunigas važiavo į girią duo
ti Blindai sliubą, ir klausė: 
*4ar-gi taip galėjo būti f 

(Hrdėjau nuo žmonių ue-
užsiganėdinimą ir raitai) tą, 
ką tikrai žinojau ir maėiau, 
o neprasimaniau is savęs, 
kaip tvirtina p. J, J. P, Kad 
publika istiosų buvo neužga 
nėdinta is "Blindos** paro
do kad ir MV, L." No. 52, 
kur pažymėta, kad ne visi 
buvo užganėdinti, nors Įnik 
partiviskumas buvys išsau
kęs noužsiganėdinimą. 

Su guodone 
P. O kas. 

Red, Prierašas, Nematė
me ant seenos nei neskaitė
me " Blindos'*. Todėl apie 
tikrąją &ios dramos verty
bę negalime spręsti. Bet a-
pie "svieto lygintojus'* ne
turime geros nuomonės. 

bėtojus, tai-gi žinau, jog Imas be darbo, bet *f sveti- jos Komiteto buvo jau ne
teki Sakalaitis virtminėto- h&a skriauda. Mano nuoiuo-
iiose prakalbose nekalbėjo, ne, Blinda nedaug kuo sky 
Kalbėjo tik kun. Haurusai-
tis ir p. J. Kiktoraitis. 

Korespondentė rafto, kad 
kun. Saur. kalba nepatiko 
smuklininkams. Is kur ši
tokią žinią sėmė t Kur fak
tai? Až pats esu smuklinin
kas ir padavimu tokios ne
teisingos žiuios esu užgau
tas. AS pats praftiau kun. 
Saurusnie'io su prakalba, ži
nodamas gerai, prieft ką jis 
kovoja. Man kun. Saur. kal
ba patiko. Nors pats parda
vinėju svaiginančius gėri
mus, bet žinau, kad kol žmo
nės reikalaus tokių gėrimų* 
tol reikės žmonių, kurie 
juos pardavinėtų; bet jeigu 
sykį žmunės nustos gerti, 
tad smuklininkai eis ieško
ti kitokių užsiėmimų, ($a) ko 
kiam smuklininkui \\j nepa
tiko kun. Haur. kalba, bet 
negalima sakyti, kad nepnti 
ko visiems. 

Korespondentė ražo, buk 
Rakalaitis (teisingai, Kikto
raitis) ir pats nežinojęs, ką 
kalbėjo. Man ir kitiems jo 
kalba buvo aiški ir supran
tama. Tiesa, kaikurie "pir
meiviai" ir eieilikai klausi
nėjo p, Kikt.< apie kai-ku-
riuos daiktus, bet jiems ta- Iš Vi įsur. 

— 

PRANCŪZIJA, 
Nors Briand'ui pasisekė 

uugniaužti visutinį streiką, 
teftiau tįtraikas tęsiasi to
liau, tik priėmė kitą išvaiz
dą. Dabar geležinkelių dar
bininkai nemeta darbo, bet 
Vakarų Praneuaijoje sumai
šo prekes ir siuntinius, ypaė 
greitai gendamus daiktus 
(vaisius ete.) taip, kad pir
kliai ir kiti interesantai ar
ba visai negauna prekių, ar
ba jpaiuia kitokius daiktus, 
nekaip kokių laukė, arba 
gauna pervėlai. Is to sumini
mas vaisboje ir didelis neuŽ-
siganėdiniinas. Tokie dar
bai yra vadinami praueu-

kartą kreiptasi į visuomenę, 
kviesta ją dėti aukas L. 
Mokslo ir Dailei Draugijų 
namams statyti Vilniuje, 
Keliais mėnesiais siunesta 
suligšiol jau 7.000 rublių, ku 
rių teėiaus toli-gražu dar ue 
užtenka tiems namams ingy 
ti. Kaip daugeliui Mokslo 
Draugijos sąnarių ir jos 
draugų, taip ir uuuns — tos 
Draugijos Komiteto sąna
riams —- labai rupi, kad tuos 
namus kuoveikiau pasista
čius, nes jie, kaip jau laik
raščiuose nekartą buvo mi
nėta, Draugijai būtinai rei
kalingi. Kad paskubinus to
kių namų ingijimą, rodos, 
priderėtų ir menkiausiai 
progai' pasitaikius, kviesti 
lietuvių visuomenę, pagal is 
tėkliaus, dėti tiems namams 
aukas, kuriomis bus sušelp
ta lietuvių kultūros kilimas 
tokioje tautai svarbioje vie
toje, kaip Vilnius. To dėlei 
dabar, baigianties seniems 
metams, kuomet daugelis lie 
tuvių laikraščių skaitytojų 
ketina sau parsisiųsdinti 
laikraščius arba atnaujinti 
jų prenumeratą, lai ir man 
bus leista jų praiiyti, idant 
butų malonus, siųstĮftini ve-
dakeijosna prenumeratą, 
pridėti prie jos nors po Uo
lotą skatikų ir minėtųjų iią-
mų naudai! Aukotojams bu 
tų nesunku tokios mažos su 
mos pakelti, p Draugijų na
mams susirinktų nemaža pa 
seipa, 

Dr. J, Basanavičius. 

Naujienos iš 
Amerikos. 

PaleSkomas Vertėjas 

(vyraa). 
Suv. Valstijų .vyriausybė 

paieško vyro prie imigrantų 
siskai "gręvo perlėM (atrai- uamų Philadelplujoje, kur-

Hrooklyn, N. Y. 
Nansio 2, HM1. 

Patėnujau M Draugo" 4 
numeryje laišką p. J, J, Pa
laku, kuria pastebi mano ko-
respondeneijojo vieną klai
dą (jnauo korespondenrija 
tilpo *M>r.M No. 1). 

P. .1. d. Palekaa rašo, buk 
"Blinda, svieto lygintoja*11 

neikiek nepanašus \ plėšiką. 
Bet man neaišku, kuo gali 

ko perlas) arba, kaip žydas 
pasakytų, Mstraiko oimes." 
Tomytina, jog tokius šposus 
isdirbinėja žmonos, kurie 
tarnauja valstijai, t. y. val
džios samdiniai. 

Kažin, kas pasidarys, jei
gu panašius šposus pradėtų 
rodyti kareiviai ir jurinin
kai? 

BrlAttCPul sunku kovoti su 
valdžios geležinkelių darbi
ninkais, bet nesunku kovoti 
prieš katalikus. Mat moky
klose vaikai yra mokinami 
istorijos iš melagingų ir ka 
talikų bafcuyėiai priešingų 
vadovėlių. Dėl tos priofcus 
ties daugelis tėvų atsiėmė iš 
viešųjų mokyklų savo vai
kus. Yaldžuti, žinoma, tatai 
nepatiko. Tai-gi dabar kilo 
sumanymas bausti tuos tė 
vus, kurio neleidžia savo 

i' ... I Ji I MII »l I " 

^ab 1 llfttltflflftli 
1.104.000 imigrantų 1910 m. Pardavė pačią ui $8,00. 

r 

New York, N, Y. 1810 me-, Hovcrly, N. *I. Tūlas kor
tais atvyko į Suvienytąsias nelijus Pace iš šio miesto, 
Valstijas milijonas, šimtas nebeturėdamas pinigų ant 
keturi tūkstančiai (1.104.-1 alaus, pradėjo tarties su ver* 
<MH)) imigrantų iš įvairių ša- tu savęs draugu ,los. Klo-
lių, daugiausia bet iš Tarp- vver'u ir pardavė jam paėią 

I *• *m- • • • • " — — 

žeminių jūrių uostų. už ėielus.,.. aštu<»nis dolerius, 
j kuriuos tuoj smuklėje ir 
pralakė. 

l*« 

Zbyssko lauio priešui kau 
lus. 

lirid-o port. (*oim. Šiomis lšsipagiriojys, l'ace su-
(tienomis atsibuvo eia imty prato kvailybę padaręs, nes 
nes Zbyikos«('yguneviėiaus pati, girdi, gerai viro val
su drutuoliu boeru Noger- pcyt ir nuėjės pas PloNver'ą 
tem. Išsyk negalima, giinli,|norėjo ją atsiimti. Pirkėjas 
buvę įspėti katras katrą į- tegaus nei klausyti neuorė-
veiks, Žingeidi kova traukė- j° il' moteriškės, neleido. A 

sai mokėtų šalia angliško
sios kalbos dar rusiškai, lie
tuviškai, lenkiškai, vokiš
kai ir ėekiškai. Metinė alga 
1,200 dul, 

Kvotimai tesi* dvi dieni: 
25 ir 38 d. sausio, doriausiai 
išdavusis egzaminą gaus tą 
vietą. Kitų, stojusiųjų į kvo
timus, vardai bus įtraukti į 
knygas, taip kad ueišlaiku-
sieji egzameno galės vėliau 
gauti viitą. 

Kvotimai bus iš: kalbos 
(ar moki tas kalbas T), šyla-
bi/.avimo, aritmetikos (že
miausias skyrius), laiškų ra 
šymo (kandidatai turės pa
rašyti kokį nors laišką, susi
dedantį iš tilfi žodžių), kali
grafijos (reikia parodyti, ar 
rašai gražiai, švariai, suskai 
tomai, greitai ir t.t.) ir per 

si 96 miuutas. Zbvčkai, ma-
tyt, nesmagu buvo taip ilgai 
priešo neporgaiėti, taigi su-
rinkęs visas jiogas kad tren
kė Nogertomą ant aslos, jog 
tas net nuo arenos nusirito ir 
šonkaulius susilaužo. Sužei
stas booras, žinoma, ilgiau 
imtis negalėjo, ir ZbyJko li
kosi pergalėtoju. Paskala, 
buk Zbyško sergąs kraujo 
užnuodijimu, matyt, netei
singa. Juk sirgdamas nesi
imtų ir priešams kaulų ne-
lažytų. 

Neapveikiamas Ootch'as 
pergalėtas. 

lhunboldt, Iovva. Garsui 
drutuoliu šampionas (loteb-
as, tiekos imtynių laimėto44 

jas, galo]) tapo pergalėtas 
kupido (meilės diovaioio) ir 
parpuolė... \ kojas jaunai 
(Uady Oestrioh, su kuria ir 
apsivedė 11 d. šio mėnesio. 
Vestuvėse dalyvavo tik 86 
asmens, artimiausi jaunave
džio ir nuotekos giminės, 

Keliaus aplink žemę. 
NVvv York, N, Y. Ililda 

(M I bert iš Glen Kllen, (\>1„ 
dramatiškų veikalų autorė, 
draugystėje savo tarnaitės 
nigerko* leidosi į kfltotif 
aplink žoinv, pasiėmusi visai 
kelionei tik du šimtu dole
rių, gitarą ir mandoliną, ant 
kurių tai instrumentų gana 
gerai griežia, ir dar prižadė
jusi tuodu šimtu atgal parsi-
voltL Kelionės iškašėius ir 
maistu užsiclirbstanti žaidi
mu ir giedojimu gatvėse. 
Hugrįšianti už dviejų motų. 

Apgynime vyro garbės. 
JetYerson (1ity, Mo. Tn-

ias Jonas O. Uolines, buk, 
padavęs Missouri valstijos 
legislaturai užmanymą pa
tvirtinti tokią teise, kuri pa
velytų žudyti paėių suvylio-
tojus, užkluptus besimeili
nant prie jų. Nega&a to, rei
kalaujama dar, kad ir ap
gaunamo vyro giminės, pa-
tėmijv ką blogo, galėtų su 
niekšu atsiteistijį užmušti. 
Tas keistas užmanymas, 
kaip nekurie laikrašėiai p ra 
neša, galįs tapti valstijos į-
statymu, 

Kytras vagilius. 
Pittsburg, Pa. 

niai policijos 

biems nenusileidžiant, turė
jo eiti į teismą, (laiop netur
tingas Paee sutiko teisiškai 
su paėia persiskirti, kad ji* 
jė galėtų už Flo\ver\> ište
kėti; pastarasis-gi užmokės 
divoroijos kaštus. 

Senatorių išmetė, 
Springfield, III. Valstyos 

senatoriui i). W. Ilostlo\v 
prisipažus prie kyšių ėmi* 
mo, jįo draugai išmetė ji iš 
urėdo. Gerai tokiems. 

Brangus budi n kas sudegė. 
Oueinnatj, Ohio. Budegė 

puikiausias^ šio miesto bu-
dinkas — (^ineinnati (Hiam-
bor of (1ommeree. (lalsrą 
butų galima buvo užgesinti, 
kad nebūtų užsidegęs gazas, 
kurio okspliosdja sugriovė 
namą iki pamatų. Penki as
mens turėjo žūti ugnelėje, 
nes jų niekur nerandama. 
Medžiagiški nuostoliai sie
kią 'milijoną dolerių. 

1,749 balsų pardavėjų, 
West Uiuon, Ohio. iki šiol 

AdamVo paMote nubausta 
pinigiškai ir atėmimu teisės 
balsuoti per penkerius me 
tus tūkstantis^ keturi šimtai 
ir kėiurlosdeslriits dev'ytu pi" 
lieėiai. Persitikrinta, jog 
balsus ])ardavinėjo turtingi 
asmens lygiai su bėdniokais 
už. . . #5.00 ar $10.00. Teisė
jas pinigiškai baudžia sulyg 
prasikaltėlių turtingumo. 

Meiles tragedija. 
iudiamlpolis, lnd. ' Aliei-

jo Poe^iler \k (luthrle, Okla., 
mh-tinai paftonė hotelyje 
Karolį V. Btorey, llliuoisV) 
mirtinai piasOVė botelyje 
t i, taipogi miltinai, susižei
dė. Hotelyje jiedu buvo už
sirašė kaipo vyras ir pati. 
Nežinia kas tarp judviejų at 
sitiko, kas merginą pastū
mė prie žmog* ir patžudy-
bės. Paliktame j tėvus laiš
ki* Poehlor'iutė skundžia 
Ktorey'ą už suviliojimą ir 
nepaisymą apie ją. 

Nevadoje 12 pėdų sniego. 
Bono, Nev. Sių di<»nų snie 

ginė audra buvo smarkiau
sia šio uiesto ir jo apielin-
kės istorijoje. Snigo be 

Nuo KO-'perstojo n> valandas. No-
jieškomas kuriiiso vietose, kaip antai 

Išdavė pačios ui 
Wayne, Nebr. Amelia 

Matz išdavė policijai H. ilo-
grefą, ki ris nužudė savo pa
čią, ki.d butų galėjas vesti 
išdavėją. Išsyk pohia Matą 
sutikusi aut žmogžudystės, 
bet dabar sąžinė pradėjus 
jai išmėtinėti ir ilgiau nega
lėjusi žmogžudybėa slėpti. 
Milijonierė ištekėjo už po-

licmono. 
Nev York, N. Y, P-lė B. 

P. Morosini, milijonieriaus-
bankiorio duktė, kuri iftteis-
davo *]0.(RK) per motus pa
rodams, ftiomis dienomis iftto, 
kėjt» už Artūro M. AVeme!'1-
io, buvusio poliemono iš 8o-
mervitie, N. ,1. PrleS penkė-' 
rlus nietus ^'arner'is sulai
kė pa dbaidžiusius p-lės Mo-
ilsini arklius ir tuomi išgel
bėjo ją nuo neišvengiamos 
mirties. Iš dėkingimm tėvas 
Giovajii P. Morosini davė 
^'erner'iui gerai apmoka
mą v*et-ą savo bankoje, Ten 
Wernens parodė tokius ga
bumus, jog seniui Morosini 
miriiM, tapo atiduota jam 
bankos reikalų vedimas, Da-
bar-gi Morosiniutė /pav(»dė 
į o globai ir save. Jijė turėjo 
du ui Bijomi dolerių, kuomet 
Wi»ruer,is buvo bėdnioku. 
Tai I imt amerikoniškai, 

Stebuklingai išsigelbėjo. 
8a ti Franoiseo, Oal. Pran-

cusan aviatorius llubert Î a-
thanrpakilvs sugavo mono
planu 300 pėdų augfttyn, štai 
ga nukrito ant augfttos tvo» 
ros. Monoplanas ir tvora su
lūžo j šmoėitikus, LathamV 
gi įtraukta iž po skevoldrų 
nei kiek nęsužeist*. Aviato
rius pats stebisi savo giliu
kui. Tikrai, stebuklingas iS-

f 

, 

Siuvėjų straikas Ohicajjoja, 
H\entėms praėjus st 

kionai sujudo, fcmė vėl 
tuoti už straiką. Kompani-
jos-j(i, regėdamos darbinin
kų ištverme, ėmė minkStėti, 
Nes. nors jos giriasi, jog dar 
bininkų tur iki 904o nuo
šimčio, bot visgi milijonu* 
prastojo, IWH \v tiek darbi
ninkų da neužtenka, kad pi! * 
rif) ibapanų pasiūti, Kai-ku-
rioK mažesnės komiianijos 
taikosi toliau su' Siuvėjų 
Umja ir, be jokių išlygų, 
priima darbininkus—strai-
kierius atgal, Net ir atkak* 
liausoji, iki šiol, kompanija 
HaPt Sehafner tV Marx pra
deda jau daryti tarybas su 
str.vikioriaia. Linkibia, kad 
greit ir pasekmingai jos pa
sibaigtų. 

• 

• 

• 

• 

rašinėjimo iš spausdintųjų vaikų } tokias mokvklas, ku- At •. f l l , . .V • oaiKiu. 
tiose imiktnama is pneiin-
gų katalikams vadovėlių. 
Norima bausti netik tėvus 
bet ir tuos, ką kalbina ju« K 
kad nesiųstų vaikų j tokia* 
mokyklas. Žinoma, eia tai
koma į kunigus ir laikrašti-

isivaisdinti sau p. Pal. tokį ninkus. Tai tokia dabarties 
žmogų, kurs nieko nedirba, l»raneuy.ijoje laisvė. Joje vai 
sbųistosi po ginas su pana- d i ią laiko laisvamaniai ir 
šiais i save vyrais ir užpnldi į masonui* |donuaii*in, kad 
noja ant turtingesnių dva- naujo į*Tfttyino apie mok}«| 

ų. Tokių pasileidusių į klas sutiuuiytojais yra Hteegvj 
unergiw4 Faiyre ir Huis 

Ui visokias šelmystes Kred #*« miesteli Truokoe, snio-
Kileh daaigsvo įtulo skap ^ išpuoly dvylika pėdų gi-
toriaus dirbtuvę ir pradėjo huno. (H Immigraut Oap, 
sav,»kiškai gaspadorauti. CilM apsidongys Imltu snie-
Kadangi buvo jau vėlu, taijtf" plošėium « pėdų storu, 
pamariusi žiburį policija a Tramvajų ir trukių judėji-
tėjo dirbtuvių }»ažiurėtų nias pertrauktas, Husinoši-
kaa ten taip vėlai dirba Va - - ma* telefcrafu ir telefonu 

tik 
v < 

sia 

Į kvotimus blis priimami j ̂ ^ pajutv s poliriję, atsi-|Uiij>ogi bev<«ik negalimas, ją ir Normai Sobool — aug-

Lietuviikoi Sesers, 
Hausio 7 d, atvažiavo į <M 

oajtą Šv, Kaaimiero lietuvis 
km Sesers ir savo globon 
pa-'nio Visų Šventųjų para
pijos mokyklą. | tą mokyklą 
lankosi dabar apie 135 vai
kai. Yra jojo aštuoni sky
riui arba klosos. Mokinama 
angliškai ir lietuviškai. Mo
kykla gyvuoja jau treoias 
metas. Pirmais motais vai
kų skaitlius siekė iki 110; 
antrais - iki 132. Pirmai* 
motais mokino vaikus du "mo 
k) tojų: panaitė .roanotte 
Ruvvland, įmigusi A kadetui 

ik vyrai, turintieji nema- s t o j ^ ( a r p s t , ; v v |n |T , m l s nes daugelyje vietų vielos 
įau, kaip W 'uotų. |į y\vUį> ^ pavirtos. Susirin- sutraukytim, Netoliese Hie-
Sauktios reikia šitokiu ad 

resu: 
United States Civil Service 
Commission, Waahington, 
D.O, 

arba: 
. third Oitii Sarvioa, Dis 
trict, Post Office, Philadel 
phia, Pa. 

Visados nikta reikalauti 
eųc»s "V*m 'wviM 

, 1 « į 

kv |H.lieun»nai išsyk ne)»atė rra kalnų du tnvoriniu tru 
mijv nieko paiveigtino, b* kiu įklimpo j sniegų ir nei iš 
.įieškant teėiaus visuyse vieton negali pasijudinti. 
kampuose vienas polonio- \eva<|oji ir Kaliforuijo-
nų atsirėmė j stovylą-vsgi- k nniego amlnmis Šiau
lių ir abudu krito ant aslo*. fiant, Manitohoje, Kanado-
Tu.̂ inot tik persitikrinta, j«'. vi<4jiatta^a lmisųs šab 

• juog butą tai ne stu^vyb's. jW*i — 52 laipsniu žemiau 
lâ t ryrolmogaus jnško- Kero, Taip didelių šalėių Ma
nio Kred'o Kiteli'*, knrj \\u> tiltoboje neturėta nuo 1879 
jaus ir suimta. * niatų. 

liekni; ir vargonininkas p. 
A Pocius lietuviškai. Pe> 
ivitą metą, skailiui vaikų \m 
sididinus, pakviesta tapo l 
\>; gelbą augštesnius moks 
itm baigusi, p-lė M. Ilorod 
kaitė, ftjmet nVsant di 
liiilu vaikų skaitliui, 
I N it tik trįs Sesers m 
Š«iuo M. Innnarulata 
rjtpauokiutė), Resu 
Ii e ta (Baid«»kiutė 
M Marija (Bu 

T ML...i>hL-^ fc i - . - l . y t i ' • 
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Suvienytųjų Valstijų imi
gracijos komisija pabaigė sa 
v© tyrinėjimus apio ateivius* 
To darbo vaisiai pasirodys 
net 40 storuose tomuose. 
Tuo tarpu vienas komisijo-
titerii|. H. Parker VVillis, pa
duoda apskritais ruožais ko 
misijos raporto turinį Now 
York *o *avaitraStyje ' * The 
Survoy" (Jau. 7,1911). Ka
dangi tie dalykai privalo rū
pėti Ir mums, lietuviams, tai 
atpasakojamc trumpai p, 
Vnihs'o žodiius. 

Pirm visko reikia atsaky
ti į klausima: ko žmones ei
na J Suvienytąsias Valsti
jas? 

Štai daugelio ligsiol dar 
manoma ir skelbiama, kad 
ateiviai ieško Amorikoje po
litiškos ir tikybinės laisvės, 
kad bėga nuo prispaudimu 
savoje gimtinėje (pav. nuo 
augštų doklių, nuo priversti
no tarnavimo karlumeuėje 
ir tit»). Teftiau komisija at
randa, jog prieiastįs bėgi* 
mo J Amerika yra savo pa-
matuose grynai ekonominės. 
Aitokj tvirtinimų komisija 
pamatuoja sekančiais pri įro
dinėjimais; 

1, Tuose kraštuose, iš ku
rių dabartiniu laiku plaukia 
išeivybė \ Amerika, prasti, 
neišsilavinusieji amatuose 
darbininkai yra apmokami 
daug žemiau, nekaip Suv* 
Valstijose, 

% Ateiviai nenori persiim
ti amerikieėių dvasia; jie* 
kiek galėdami, bando užlai
kyti senosios tėvynės gyveni 
mo budę ir papročius. Tatai 
parodo, jog jie neieško Ame
rikoje laisvės, nenori išsi-
liuosuoti iš senojo gyvenimo 

I Daugelis ateiviu važiuo 
ja j Amerika su tvirtu noru 
sugrjftti atgal J gimtine šąli. 
Vieni jų, prispirti aplinky
bių arba dėl kokių nors kity 
priežaaėiu pasilieka Ameri
koje, bet kiti via dėlto grjžta 
į tėvynę au uždirbtais Ame
rikoje pinigais. Tenai baigia 
savo gyvenimą be rupesnio 
ir be didelio vargo arba at
siekia tikslą, kurį turėjo, 
keliaudamas į užmarį, vadi
nasi, nusiperka žemės arba 
užsimoka skolas, ir t.t. 

Komisija ištyrė dar, kad 
daugelis ateivių važiuoja, 
kad nusipirkus žemės Suv, 
Valstijose arba sutaupus pi
nigus Ir nusiuntus juos at
gal na mole. Tas parodo, jog 
ateiviai nėra dykaduoniai, 
jog — nors neišlavinti, ir ne
nori persiimti amerikiečių 
papročiais — teėiau yra pro-
duktiviškais veikaniais vi
suomenėje, 

Kad ekonominės priežas
tis stumia išeivius i užmari, 
komisijos nuomone, parodo 
kad ir toji aplinkybė, jog 
ateiviai—ūkininkai Ameri
koje nusigriebia senojo dar
bo, bet eina uždarbiauti dirb 
tuvėse ir kasyklose vieton 
dirbti Žeme- Mat tokiu būdu 
grtdciau "pasidaroma pini-,, v m • 

Komisija, kaip rodosi, iš-
netyčių nurodė ir priežas
tis, kurios netolimoje ateity
je galės sustabdyti išeivy b? 
į Suv. Valstijas. Bus tai dar 
bininkų būvio pagerinimas 

iuropos viešpatijose, kaip 
yra daroma pav, italijo-
jlr nukreipimas jos kur 

[»pav. J Kanadą, Argen-
kitas Pietų Ameri-
Įtybe*. Tegul tik 

prtmoiųjoa 
atmainytos, te 

gul tik gamtos spėkos būna 
suvartojamos ataak<>mai, te
gul tik darbininkai gauna už 
mokėti tiek, kiek — visuo
meniškai imant —* jo darbas 
yra vertas, o nereiks milijo
nams išeiviu, ieškoti laimės 
svetur. 

Kadangi ateiviai plaukia 
Amerikon ieškoti dolerių, 
tai kokia gi yra iš to pasek
mė ekonominiame Suv. Vals 
tijų padėjime J 

P. VVillis išveda, jog, ap
skritai imant, ligsiol ateivy-
bė neša nauda kraštui. 

Nors neapšviesti, nors ne
išsilavinę, tie prasti ateiviai 
kerta girias, tiosia geležin
kelius, kasa mineralus — žo 
džiu, kad nebūtų ateivių, 
Amerika neieugtų paakiui 
taip, kaip žengia ligsiol. Tie
sa, ateiviai varo laukan iš 
darbo amerikiečius ir senes
nius ateivius, muša žemyn 
uždarbius, bet kol kas iš
stumtieji iš darbo amerikie
čiai randa užsiėmimą kur ki 
tur. Bet vis dėlto dalykai 
tęsties taip, kaip dabar yra, 
ilgai negalės. Komisija pa-
tmia suvaržyti ateivybę, nu
kreipti ją prie žemės dirbi
mo ir sulaikyti nuo pramo-
nijos eentrų, nuo miestų, Va 
kutuose, girdi, vokiečiai ir 
skandinavai dikėiai pasidar
bavo ūkininkavimo prapla
tinimui — tegul dabar dar
buojasi kiti, ypač, kad ištir
ta, jog ūkininkauti sekasi 
lenkams, čekams, italams ir 
Rusijos žydams. 

Na, žinoma, lietuviai ne
mėgsta dirbti žemės Ameri
koje, todėl apie juos nėra nei 
paminėta, 

Laimi nemalonų įspūdį da 
ro ištraukti aikštėn nežmo
niški ^naudojimai ateivių 
kelionėje i Ameriką ir pa
čioje Amerikoje, 
laivų kompanijos lupa, sku
ta tamsius sodiečius be jo
kio pasigailėjimo, Keli ko-
misijoideriai, persirengė 
44 emigrantais'*, važiavo J vai 
riomis linijomis trečiąja kle 
sa ir atrado ten neiškenčia-
mas sąlygas, Nešvarumai*, 
nemorališkumas, apsiėjimas 
lyg su galvijais verte vėrė, 
kaip su poiiiu, Širdį valdžios 

Apie p, VVillis'o raštelį 
bus daugiau kitu sykiu, tuo 
tarpu gi pažymime, jog ko
misijos raportas bus prista
tytas kongresui, kursai ir 
Spręs apie įleidimą arba neį
leidime Amerikon italų, len
kų, lietuvių ir kitu ateiviu. 
Reikia dar paminėti, jog įsta 
tymas, kuriuo neleidžiama į 
Suv. Valstijas tokių žmonių, 
kurie turi išaugšto pažadė
tąjį darbą, pavadintas komi
sijos.., nelogišku ir absur
dišku. 
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užpuldinėjo ant ponų, degi
no dvarus ir naikino bran
gius paveikslus ir kitokius 
dalės daiktus. Buvo tai plė
šikai, prisidengę revoliuei-
jonistų vardu, ne anarchis
tai priimtoji' to žodžio pras
mėje. 

Ar šiaip ar taip imsi, vis-
gi Londonas buvo liudinin
kų kovos valdžion su papras 
tais galvažudžiais, ne su 
anarchistais. 

Šiomis dienomis Londo
nas buvo liudininku nepa
prasto atsitikimo. Policija, 
beieškodama plėšikų, kurie 
neseniai užmušė tris slaptus 
polieistus, užtiki) vienuose 
IMinUOse du įtartu "anar
chistu". Vieton daryti, kas 
jiems priderėjo, t. y. vieton 
eiti į viršų ir suimti įtartuo
sius kad ir išlaužiant duris, 
polioistai pasišaukė namų 
šeimininke, pradėjo su ja 
šuabždėties, rodyti pirštais Į 
viršų, žodžiu, atkreipė į sa
ve dviejų piktadarių atidą. 
Beslankiojanti policijai ap
link namus ir vis nedrįstant 
įeiti į vidų, iš viršutinio gy
venimo langų pasileido šū
viai. Polioistai, manydami, 
kad yra užtikę anarchistų 
lizdą, pasišaukė pagelbon 
daugiau tvarkdarių. Bet ir 
šimtų policistų neužteko. 
Pašaukta kareiviai, ugniago 
šiai ir galop... artilerija 
(du kulkasvaidžin ir viena 
gailingo patranka). Tuojau 
pasklydo gandas, kad val
džia veda kruviną ko\ą su 
anarchistais, ir žmonės pra
dėjo bėgti į batalijos vietą 
iš visų puaių. Galop nuo nuo 
latlnių šaudymų namai užsi
degė, ir jų griuvėsiuose su-

IVft!i1^l<lfige abudu "anarchistu". 
Kas jie buvo — šitų žodžių 
rašymo valandoje nesusek
ta, Paduodami Rothsteinn ir 
Goldbergo vardai yra žydiJ-
ki. Amerikos policija spėja, 
kad buvo tio patįs galvažu
džiai, ką Bostone išplėšė iš 
kokio tai Ullian'o krautuvės 
diemantų 18,000 dol. verty
bės. 

Dabar pamąstykime tru
putėlį, 

Etymologiškai imant, a-
narchistas — tai netvarkos 

Sus. Liet. R.-K. A. 
Reikalai. 

NARIŲ STOVIS U2 IV 
BERT AINĮ SPALIO 

M. 1910. 

1 kp, Ivhvardsville, Pa.; 
Pilnų 108, 

Susp. 11: 
Rožė Purvinienė, J ieva 

Straigienė, Antanas las-
kauckas, Marė Liškauskie-
nė, Juozas Varnagiris, Ka- tinas Kungis. 

,, ^ntšventusių ištir
ti tikra padėjimą koliaujan-
aiųjų iŠ Italijos, Vengrų U 
kitų šalių Amerikos dolerių 
ieškotojų. Bet ir išlipus ant *«»!»"«*•• N žmogus neprį 
krašto sąlygos nebuvo gerės 
nės, įvairus emigrantų na
mai, darbo agentuitm, pini 
gų mainytojai ir t.t. apsiėjo 
su jais taip-pat nežmoniškai 
Čia tuo skaudžiau buvo žf i-
rėti} nelaimingus ateiviu*;, 
kad brolis lupo kaili m\<* 
broliui, tantiotis skriaudė 
tautietį... 

Ateivis ir darbą gavęs be 
išnaudojimo nepnsilioka. 
Yni kompanijų sankrovos, 
iš kurių darbininkai priver
stinai turi pirkties sau daik 
tus; reikia "nusipirkti" dar 
bą, vadinasi, reikia įkišti ko 
lėtą, keliolika, o kai kada ir 
keliasdešimts dolerių, by tik 
gavus darbą; yra **padrono 
systema", kurioje viena* sa 
uiau atėjės vyras apsiėma 
pristatyti tiek ir tiek darbi
ninkų už suderėtą kainą nu«« 
galvos; pats ima, sakykime, 
po pusantro dolerio nuo gal
vos, bet %tgalvoms" atiduo
da vien po doleri. Yra ir ki
tokių Išnaudojimų Todėl 
komisija pataria uždėti aš 
trešne priežiūrą ant laivų, 
emigrantu namų, privatinių 
bankų, darbo agentūrų i* pa 
uašių ištaigų, kad tik apaau-

>jua ateivius nuo nepaso-
uųjų žmogėdrų (Teki

nų — "aharks"> godumo. 

pažįstas įsivyravusių įsta
tymų. Žinoma, kiekvienus 
vagis, plėšikas ir kitoks pra
sižengėlis prieš įstatymus 
yra anarchistas. Bet Londo 
no policija pasiskubino pasi 
girti, buk ji kovojusi no 
prieš plėšikus, bet prieš val
dovų žudytojus, prieš nepil-
naproėiua asmenis a la Oa-
seris, Bresci ir t.t. Tokiu bu 
du policija išsistatė pati sa
ve juokams viso pasaulio. 
Užmuštieji Londone pikta
dariai nebuvo Ii rųsies <V,ol-
gos/Zų et Co. J\t greiėiau 
priklausė prie **<liltinės" 
gaujos. 

Beje, pirm kokių trejų ar 
ketverių metų beveik visa 
Bostono policija (badai HiM) 

trė Vamagirienė, Emilija 
Tamelionė, Jurgis .Jaku-
lumckas, Antanina Krakauc 
kienė, Jonas (Ireblikas, Viu 
cė Mickevičienė. 

Išbraukta: Marė Mrigu-
tienė. 

2 kp. Forest ('įtv, Pa. 
Pilnų 10U 

Husp. H: Petras Juoząpa-
vlčo, Kostantas Šveikaue-
kasf, Vladas Kamaška. 

Išbrauktas Petras Veleė-
ka. 

3 kp. Kliaabetb, N. J. 
Pilnų 40. 

Išbraukta Ona Kolesins-
kiutė. 

4 kp. Shenandoah, Pa. 
Pilnų 39. 

5 kp. Forest < îtv, Pa. 
Kinų 16. 

8usp, Antanas Tuškinis. 
(> kp. Plymouth, Pa. 

Pilnų 51. 
Susp. 2: Antanina Žekie-

nė, Jonas Kardokas. 
Išbrauk. 5; Stasys Labec-

kas, Ignas Labeekas, An
drius Žekas, Kristopas Oer-
bauskas, Juozas Būtinas. 

7 kp. Pittston, Pa. 
Pilnų 224. 

Susp, 17: Magdė Marčiu
lionienė IIl-0<)M Alzė Spu-
dienė 11 b., Vincas Kavi-
kauckas, Antanas Mikul-
cius, Magtlė Mikulčienė, An 
tanas Zareekis, Mikas ftli-
kas, Stasys Alakaėinas, Ma
rė Makaėinicnė, Antanas 
Uailida, Marė Dailidieno, 
Ona Urbonienė, A lėks. 8a-
voikis, Marė Saveikienė, Ro 
žė Baranauskienė, Juozas 
Uadzeviee, Ona Radzevičių 
nė. 

Išbrauk. 11: Teofilė Jaku 
leviėienė, Alzė Kazlauekie-
nė, Jurgis ftinderaitis, Jo
nas Kazlauskas l-as, Leonas 
Balčiūnas, Motiejus Barti-
šiunas, Agota Sinderaitienė, 
Marė Saurusaiti«»nė, Petras 
Oiu&Aa, Ona TMužienė, Jur
gis Knn«'evi«*r. 

8 kp. (levelaud, Ohio. 

nė, Pranas Žuraitis, Kazys 
Aleksandraviče, Magdė 

I Aleksandravičienė, Juzė Ba 
kunienė, Magdė Ramanauc-
kienė, Agota Valaitienei 
Magdė Mockeviėiutė, Ona 
Ališauskienė, Motiejus Skis 
timas, Jieva Skistimienė UI 
b., Motiejus Rinkeviėe, Ka
trė Sukvietienė. 

Išbrauk. 7: Juosas (Jriž* 
kauckas, Magdė Marėiuly-
nieuė, Antanas Liaukas, Jie 
va Narštienė, Monika Ciolei 
šiene, Kazys Mareiulynas, 
Viktė Barkauekieuė. 

12 k}). Shamokin, Pa* 
Pilnų 82. 

Susp. Jonas Sirataviėe. 
13 kp. Baltlmore, Md. 

Pilnų 147. 
Susp. II: Ona (Irajauc-

kienė, Andrius Petruškevi^ 
(V, Vincas Rudainskgs, Ona 
Balčiūnienė, Magdė Senkiu-
tė, Jonas Selonskas, Magdė 
Petruškevičienė, Julė Jur-
gelioniutė, Kazys (lurklis, 
Magdė Žollnlenė, Jieva Ce-
soniutė. 

Išbrauk. 4: Stasė Židen-
kiutė, Julė Mandravickie* 
nė, Ona Oabrilavičieuė, Jus-

i—~~~... ... 

14 kp. Pittsburg, Pa. 
Pilnų 5, 

15 kp. Chicago, UI. 
Pilnų <>7. 

Susp. 12: Jonas Masiliaus 
kas III b., Rožė Maziliaus-
kienė III b., Baltrus Tamo
šaitis III b., Vladas Milei-
ka III b., Juozas Tarvydas 
IV b., Karolis Šukeviče IV 
b., Barbora Tamošaitienė 
III b., Baltrus Kileviče III 
b„ Ona fiatkauckiutė III b. 
09 m„ Jonas Vainauskis IV 
b., Alzė Vainauskienė IV b„ 
Kasė Vaidinienė IV b. (19 m. 

Išbrauk. 7: Monika Luko
šienė, A lėks. Vaitkeviče, Jo 
nas M. Tananevičc, Domini-
kas Katauskis, Jonas J. Bi-
janskas, Stasys P. Tanane
vičc, Dominikas L. Kadzevs 
kis, 

lt) kp. Ohicago, UI, 
Pilnų 30, x 

Susp. 17: Morta J. Kalai-
niutė, Marė Dauderiutė, 
Teklė Čiosienė, Alena Kua-
mickiutė, Anastazas Valan
čius, Kazys Karaliūnas, E-
milija Kndriuškevičienė, 
Antanas f?ereškeviče, Barbo 
ra Antanavičienė, Ona 8ta-
neyičienė t b., Dominikas 
Žutautas, Jonas duži kauc
kas, Marė A. Rekiutė, Alzė 
(hizikauekienė, Ona Jasins
kienė, Jacintą Astrauckai-
tė, Vincė AinbrazaiČiutė. 

Išbrauk. 4: Marė Oer-
džimuutė, Povilas Mikėnas, 
Marė Mureikiutė, Ona Va-
liunienė. 

17 kp. Wilkes-Barro, Pa. 
Pilng 169, 

Susp. 8: Konstancija Va
lentienė, Antanas Berucc 
kas, Ona Daukšiutė, Marce
lė Reketaitienė, Pmnė Bu-
zieuė. Marė Ališauekienė, 
Marė Beržinskienė, Marė 
Kulauckienė. 

Išbrauk. 3j Magdė Ado
maitienė, Vincas Plauckls, 
Antanas Vattkeviee. 

18 kp. Tamacpia, Pa. 
Pilnų 2X 

19 kp. Mtirthamptoti, Mass. 
Pilnu 20. 

L»0 k|». Pluladelpbia. Pa. 
Pilnų 38. 

jųjų> buvo pašaukta prieš] 
tris latvius, pasislėpusiu* Pilnų 59. 
ant vieno kapinyno. Buvo ir o kp. Cteveland, Ohio, 
ten šaudymai. Policija paė Pilnų 42. 
mė šturmu tvirtove, bet «t- Susp. Marė Mfetkevicintė. 
nulo tik viena latvį angy 10 kp. Pluladelpbia, Pa, Susp. <i: Juozas Austrą, 
va. Kitu du sugebėjo ištruk Pilnų 47. į Kasys Kasokaueka*, Poli-
ti. Kur jie dingt> — IlgŽiolj Susp. 5: Levosė Iscimie-' karpas Dilkeviėo, Bronė IMI 
nesusekta. Beno b\ts jit« tie nė, Jieva Kiudienė, Anta-į kevičienė, Ignas Ka/okauc-
patjs Matui^histaiM, prie! nas Poniški*, Kaxys Vižė- kas, Kasys Kamčauskas, 
kurioiPS Anglijt»s vyriausy^ nas, Jonas Baltutis I H b. 
be šaukėsi net artilerijos pa- Išbrauk. Jonais Oambraus 
gelboe. kis. 

Bet anie Bostono latvuu U kp. Waterbury* Conn. 
Rusijim revoliucijoje (1905* į Pilnų 145. 
0« m.) stoUym*jo tuo, kad 8usp. i:i: Ona Bterhaitie-

L 

Išbrauk. 4: Jurgis Česna-
vido, Jurgis Vadeika, Vin
cas Babei*is, Jonas Izokis. 

28 kp. liastings, Pa. 
Pilny 36, 

Susp. 2: kuosas Laukaitis, 
Stasys Jaiusevice. 

24 kp, Minei«sville, Pa. 
Pilnų 108. 

Susp, 12: Alzė Lukšaitic-
nė, Kasys Stravinskas II b, 
Ona Stravinskienė II b., An 
tanas Otuhiuuas, Ona Uu-
dziunienė, Marė Šitkunienė, 
Aisė Mališauekienė IV b. 
09M Jonas Smaidžiunas, Ka
trė Tilvikienė, Katrė But
kienė I bM Petronė Botirie-
uė UI b. ()», Marcelė Dauk
šienė. 

Išbrauk. 4: Jonas Vaičiu
lis, Jonas Mandzerskas, Pe
tras Mikelovičiukas, Agota 
Zorskieuė U ir IV b, 

25 kp. Beaverdale, Pa. 
Pilnų a. 

26 kp. Lewiston, Ale. 
Pilnų 25. 

27 kp. Minersville, Pa. 
Pilnų 16. 

Susp.i 4J Alena Siauliuns* 
kienė, Marė Žukauckienė, 
Kun. J. DumėiuB, Kun. V. 
Dargis. 

28 kp. Luzerne, Pa. 
Pilnų 140. 

Susp. 4: Juozas Makaviie, 
Marė Brusokienė, Ona 2u* 
rinskienė III b., Antanina 
BagdanaviCienė, 

Išbrauk. 21 Rožė Verouie-
nė, Martinas Drazdauckas. 

29 kp. Cumbola, Pa. 
Pilnų 17, 

30 kp, Seranton, Pa. 
Pilnų 82, 

Susp, 6i Jieva Kolesins-
kienė 1X1 b., Juozas Januš
ka UI b., Marcelė Vaifiaitie-
nė II b., Antanas Valentina-
viče, Alena Valentinavičie
nė. 

31 kp. Mahanoy City, Pa. 
Pilnų 179. 

Susp, 14: Alzė Služelienė, 
II b., Aisė Gelgotienė II b.; 
Ona Sabienė II—IV b., Ma
tas Tamullonis, Marė Žilio-
ni(»nė tl~*IV b., Pranas Oel 
gota I ib., Magdė Matulaitie 
nė llb., Marė Kiseliauekie-
nė, Morta Tamulionienė, 
Paulina Zurauckienė llb., 
Pranė Miliauekionė II b., 
Kristina Kugnienė, Paulina 
Vilkaviekitmė II b„ Marė 
Krisniekienė. 

Išbraiditi 6: Petras Kas-
psras, Juozas Jurgeh^viėia, 
Petras Navickas, Marė Jurg 
šiejiė, Marė Kasparienė, Ma 
re Berkienė. 

32 kp. Ansonia, Oor.n. 
Pilnų 8, 

38 kp. Kcnsiugtan, Iii. 
Pilnų 9. 

34 kp; Oineinnati, Obio. 
Pilnų 4. 

35 k]). Mc Kces Bocks, Pa. 
Pilnų 7. 

Susp, 3: Martinas Navis-
kns, Boleslovas Mališaue-
kns, Jurgis Parcevskis. 

36 kp. Nevvark, N. .J. 
Pilnų 102. 

Husp. 6: Paulina Kali
nu nskienė, Pranas Daukšys, 
.fonas Venckus III b., Mag
dė Juškauekienė, Anelė 
Bartkuvienė, Petronė Sprei 
naitienė, 

Isl»rauk, 3: Kun. V. Stak-

40 kp. Shenandoah, P*; 
JMInu 196. 
Susp. 46: Ona Vtitke 

(Menė IV-^09., LiudfisVi 
kuvienė, Morta Stankati 
nė, Motiejus Bekus, J* 
Arbacinskas, Jokūbas Ba 
nauckas, Katrė Kanodisnė 
b. 09., Juozas Akavi*s IV 
01.. Marė Janaviiienė, Ba: 
borą Zmitricnė, Katrė Ma 
liukeviėienė I—II b., Juos 
b'amanauskas, Antanas V 
s;Ia IIbM Marė Janka«cki' 
nė, III b., Jurgis Miniuk 
Petronė Uaėkauskien* I 
00., Monika Baranekion 
Marė Kirovieienė II b„ M 
rė Aušiurienė, Marė Saki 
v Kienė, Alzė Kapotisnė X 
b. 09„ Morta Kasparisnė 
b. 09., Jieva Strasdauc! 
nė, Pranas Cekaviėe;, P 
Kvedaravičienė I b., J 
Paliulienė, Jieva Ora 
kienė, Ona Kazlauskienė 
b. 09., Ona liudsinsk 
< )na Kuncienė I b., Marei 
sinauckienė IV b. 09., Ji 
Jurgelienė, Marė Žitkui 
i)ė, Marė Aidukienė, J< 
Matuleviėe, Karalina O 
žienė III b„ Alena Ab 
viėienė, Marė Kaslano 
IV b. 09., Ten>sė Betk^ 
iė, Mikas Betkerys^ 
Jftkobynionė, Morta 
viėienė, Hoiė Vaina 
III b„ Jieva Taukelstfl 
1—II b., Juozas Vi 
1 ievose Staniulionienė. 

Išbrauk. 8; Karys 
J«as, Jurgis Genevia*, 
ttoncviSienė, Ona V 
nė, Antanas Žironas, 
lavulionė, Adelė Mi 
kienė, Tarnas Bataitts, 

41 kp, Woi*cest©n 
111nų44. 

Susp. 2\ Rolė SaldsMsn^ 
J uoaas Saldukas. 

42 kp. Brooklyn, lt. T. 
67. 

Susp. 3: Iftgdė'&nktu 
Jonas Štoinyį Viktė Wdars 
Aieienė, 

Išbraukti 4: Agota Mucį 
K evieiutė, M. Jankelimriutėy 
Veronika Navickienė, Juo* 
Eis JanuSkoviiSe. 

48 kp. Port Chestor, N. T. 
Hlnų46. I 

Išbrauk. 5: Juozas Zongai 
la, Jonas K• zukeviis, Juof 
z$s Kazukeviėc, Anslė Mis*-
Šerienė, Boleslovas Bartkų 
Aice. 

44 kp. Haverhill, Mass. 
25. 

f45 kp. Poąuonock, Oton^ 
IMlnų 5. 

46/kp. Sugar NotA, Pa. 
l W j 2 7 . 

Susp. 3: Mctgdė Ka«lauc-
kienė, Jieva MauMfcfenė, 
.fonas Moliušis. 

Išbrauk. 2: Juozą* Gu
dauskas, Marė Skripatamie-
nė. 

47 kp. Mt, Carmoi, Bs, 
Pilnų 39. 

48 kp. Cambridgs, llass, 
Pilnų 2. 

49 kp. Iteading, Pa. 
Pilnų 10. 

50 kp. Oleveland, Okis. 
Pilnų 7. v 

oi kp. New Phila., Pa» 
Pilnų 51. 

Susp. 12: Pranas Gas$ius, 
\gota Mickuvienė, 0»a Gri 

^aitienė, Marė ButksTičio-

• 

t* 

» 

neviėius, Antanas Barškai- h\l\ Marcelė Vėlyvienėj ApO 

91 k p. No. Boston, Mass. 
Pilnų oT 

Kbrauk. Jieva Raėiuvie-

22 k p. Broekton, Ms#s, 

lis, Paulina fteperienė. 
37 kp. Oregon Citv, Or. 

Pilnų 8. 
38 kp. Homestead, Pa. 

Pilnų 87. 
Susp. 3J Juozas Kasulai-

tis, Ona Kasulaitienė, Zo
la, .lonas Kazakeviėe, Juo* 
nonas Kasulaitis. 

Išbrauki Monika Gudu* 
kiutė. 
39 kp. Mahanov Plane, Pa. 

Pilnų 12, 

lionija Kukaitienė, Vri/k 
Oiupaitienė, ĄgnioSka 0u$* 
oiuvienė, Zuauina Petrauskie 
\v III b., Ataė Sakalsuskiė-
# , Magdė Jurgelevlfiut* II 
).. Ona Verbilienė, 

Išbrauktas Autams §S-
venas. 
:, 52 kp. Lavvrcnce, Mass. [j 
Pilnų 7. 

53 kp. ShamokiiJi, 
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ciuiut*, Petras Kavalskis. 
54 kp. Urand Rapids, Micb. 

Į moą Ii. 
55 kp. Herniee, Pa. 

[j Pihiv 13-
'f 541 kp. Hrookhn, N. Y. 
\ Pilny :*8. 
įi Susp. 4: Juruis Siuniiskis 
j'jlll b., Kazys Krešiunas 111 
f,|b.% Jurgis Mikulskis, T i l K, 
" Povilas Mikulskis 1.50 prie 
įstojimo damokėt. 

Busp Vincas Kraneekis. 
57 kp. Kxeter Noro. Pa. 

8tl*. Vincas Kraneekis. 
58 kp. Ourti* Bay, Md. 

Pilnų 44. 
Išbrauktas Pamualdas K i 

alelius. 
59 kp. Oalitzin, Pa. 

Pilnu 6 
60 kp. Bayonne, N. J. 

Susp. Jonas Kriianauc-
kas. 
; Išbraukta Alena Saukic-
įnė (fopaifiutė). 
i 61 kp. Duryea, Pa. 
JTOny 164, 

68. kp. Hhehoyffiuu Wis, 
liup 9. 
68 kp. Toungstovvn, Ohio. 

64. kp, 8o. Bethlehem,Pn. 
Iny 5. 
66. kp. Patt i'sun. N. J. 

Ignas Sudikas. 
ras*. Jonas Tulukevi-

kp. Klisabotb, N. J. 
11M36. 

Ūkusieji 28 suspenduoti, 
W kp. Obicago, UI. 

iPHiU) 1. 
į 6g kp. Union Oity, Conn. 
m\nų 7. 

69 kp, Ashley, Pa. 
ftHIny 17. 

» kik Old Korge, Pa. 
ųdtk 

8: Put nė Urboną vi« 
flfoi*, Martinas Mirijauc-

jkt*, damokėt prie įstoji
me 50c. 
9hi*ukta Magde Versec-
kten4. 
t l kp. Watorbury, Ooun. 

ą 13, 
subrauk. 2: Kasys Dudo-

Mikaa Pranaitis. 
į ] TO kp, Novvton Uppcr 

llfk Masą. Pilny 4. 

Isbiauk. Jonas ttamaške-
Jte, 
73 kp, Hudson, Pa. 
\vą l t 
Soup. 11: Juozas Noreika, 

*jua Vacarkauskas, Po 
Horeika. 

%Wf. 6: Mare Gratkaue-
nė% Ona Kuncevičienė, 
iole Černinuckienė, Ele-
ra ftsndauekienė, Rože 

onWnt\ Katre Bubnio-

Išbraukta Pranė 8uhaČ'io-
F * 

f 75 kp, MVanamie, Pa. 
Iny 58, 

|į Susp. Jonas Didzbalis. 
ISbro^ktas Vincas Pctrau 

Pilny l a Pilny 18. 
Nusp. Izidorius Žukau-I 161 kp. Chloago, III. 

skas. 
84 kp. Mcridcn. Conn. 

Pilny 15. 
Išbrauktas Jonas Ura-

fcvs. 
85 kp. Ohioag*o, 111. 

Pilny <M. 

Pilny 18. 
Susp. 4: Simas Piliackas 

IV b. (>8. Alcks, A. Lcmont 
IV b. 08, Julė Tananeviėie* 
nė IV b. 08, Barbora Bur
bai te. 

102 kp. Ihiqucsiu\ Pa. 

4H kuopa. Pilny 
51 

Susp. 14: Silvestras Pa u- Pilny 10. 

52 
54 
r>7 

;>s 

i)1 
<>4 

»» 

kštis IV b. 09̂  Antanas Va 
liuuckis, Kunigunda Copau- Pilny 24. 
skienė III b.. Katrė Tauke- Suspenduotas Jonas Sa 

• r 
R 

la*. 
76 kp. Conncrton, Pa. 

Ifilny 11, 
77 kp. Swovers, Pa. 

w. 
Busp. 2; Agota Dapkevi-

|8enė* Ona Simkunienė, 
78. kp. Dubois. Pa. 

j?ilny 18. 
[j libraaktas Kazys Šupie-
Jut, 
79 kp. 8ag Harbor, N. Y. 
tny R 
80 kp. Kyiion, Pa. 

17, 
. 2: Karolis Urbas. 

na KaliukcvuMenė. 
81 kp. Nonvood, Mass. 

ai. 
kp. 8t. Louis, M o. 

įton, Pa. 

vicaitė, Barbora Valancaitė, 
Marė Vaitukaltleud III b, 
<>!), \aclovas Bart\isis IV b. 
08, Pranas Sanonius. Magdė 
Bajorinaitė, Antanas Siks-
nelis IV b. 09, Donueė (lo-
tautienė IV b, 08, Marė Dru-
ktieuaitienė III b. 09, Ado
mas Jonutis, Stefanija Nu-
toft III b. 

Išbrauk. 18: Barbora Vi-
tartaitė, Antanas Banys, 
Leonas Šarauskis, Kazys 
Lukošius 1-as, Juozas Vara-
nauskas, Zofiju Varanau-
skienė, Mar6 Paulikaite, Ju
zė Jocienė u8 II—IV b., Ju
zė Šeporaitė, Adomas Onu-
ĉ as. Alena rrrakinaitė, Ka-
ays Jucius II—IV b„ Jonas 
K. .Jucius II—IV b., Anta
nas MaroiukeviM, Ignas 
Strainy8, Kostaneija Vn^ 
Miliauskaitė, Ona Bracaitė, 
Juoaas Paliokas. 

8(> kp. Portage, Pa. 
Pilny 22. 

Susp. 2: Jonas A, Hnleris, 
Antanas Stabingis. 

Išbrauktas Matas Salciu-
nas. 

87 kp, AUeghony, Pa. 
?ilny 18, 

Susp. 8: Apolionija Orin-
kiem\ Praiiaa Krivickas, 
Stasys Oeciunas. 

88 kp. Dcmora, Pa. 
Pilny 14. 

89 kp. Anisterdain, X, Y. 
mm *> 

8uspond\iotas Poko* ^ta-
nislavičo. 

90 kp. Haaletou, Pa, 
Pilny 27. 

Susp. 3: Juoaas \ ansevi-
Se, Petronė Švedstiutė, Ado
mas Kokus. 

91 kp, Waterbury, i'onn. 
Pilny 152. 

Susp. 0: Antanas Juskis, 
Petras Kunigonis Vinooa 
Žukauskas, Kaayn Visin-
Hkas, Jut)5ias Navickai, .Ino-
aas Bernotą, 

Išbrauk, 8: Vincai Siur-
kus, Jurgis Peciukevico, 
Mikas MickutMH, Simas fttl-
kaitis, Jonas Pauli\ih, An-
gustas Bandievi^t*, K. (leda 
minskas, Pctr. Orabauskas. 
skas. 

92 kp. Valparaiso, Ind. 
Pilny 7. 

93 kp. Eaatou, Pa 
Pilny 14. 

94 kp, Westville, Pi. 
Pilny 27. į 

Suspenduut. Konstantas 
Kemiažys, 

95 kp. So, Boston, Mass, 
Pilny 18. 

fH> kp, (Ulberton, Pa. 
Pilny U. 

* 

M kp, Laurence, Mass. 
Pilny 3&, 

Susp, Ji: Marė Samolaicė, 
Marc(4ė Kazukmnutė, ,b»nė 
Meskini\itė. 

Išbrauk. W: Marė Kerli-
ciutė, Kmereneija Milukie-
nė. Anastazija Micunienė, 
Zofija Latkausktutė, Pnuli 
na Vilimavicienė, Rože Bu-
dreviėiutė, Prane Sabes^o-
niutė, Agt»ta Juralaiciutc, 
Karalina fJraženiutė, Mar 

103 kp. Uoohester, N. Y.I 7:5 kp, susp. 
kiutė. 

75 kuopa, 

»> 

*> 

I 

1 

4 
4 

Ona Norol-

»» 

«« 

^.r^TTc^T' • ' « ' • — •• " ' i • 

Pilnu 
dzevice, 

104 kp. st. Clair, Pa. 
Pilny 1, 

Išbrauk. Marė Petraitic-
nė. 

105 kp. Bmddook, Pa. 
Pilny 0, 

Snsp. TJ: Domini kas Milu
tis, Simas Kavaliauskas, 
Vladas Arnastauskas, Juo
zas Haponkus, Petras Mar-
ciulynas. 

KK) kp. Ne\v York, N. Y, 
Pilny 2, 

Susp. ;*: Antanas Sesėila, 
Barbora Stankuvienė, Mag
dė Norkus. 

107 kp. \Vaterbury, Oonn. 
Hlny 5a. 

Su8pend. 19: Jonas Rim
kus, Magdė Valiukienė, ()-
na Sulkaitė, J ieva Vaičiu
laitienė IV b. 09, Baltrus 
Vencius, Veronika Vencie-
nė, Magdė Karolieuė, Bar
bora VinUnskienė, Morta 
Černiauskaitė, Ona Stolgai-
tienė, Anelė Dudžiutė, Ta
das Lukoševiėo, Alzė Pri-
dotkaitė, Jieva Jurgienė, 
Morta Malinauskiutė III b., 
Petronė Lukoševičienė, Al-
aė Balčiūnienė, Apolonija 
Dobilaičiutė, V. Pasaičlutė 
I—IV b. 

108 kp. Maspcth, N. Y. 
Pilny 14. 

109 kp. Now Britain, Conn. 
Pilny 8, 

110 kp. Iukerman, Pa. 
Išbrauktas Jurgis Milke-

vi8e. 
111 kp. liumford, Ma. 

Pilnį 8. 
112 kp. Morgan, Pa. 

IMlny 12. 
113 kp. Wilburton, Okla. 

Pilny 23. 
Susp. 2: Antanas l ra nau

skas, Jonas Masiliūnas. 
114 kp. Rhone, Pa. 

Pilny 17. 
Pavieniy Pilny 7. 

* 

II SKYRIAUS. 
17 kp. Pilnų 1. 
19 kp. 8u»p. l'oti-HH Zu-

b&H. 
33 kp. I'iluu 1, SUSI.. AK>k 

sandrit Diniii. 
42 kp. I*ilnu 1. 
m kp. Pilnu 2. 
108 kp. Pilnų 2. 

III SKYRIAUS. 
12 kp. Pilnų 1. 
1f> kp. Pilnų 1. 
33 kp. Pilnų 3. 
61 kp. Pilnų 1. 
75 kp. Pilnų 2. 
8ti kp. Pilnų 2, misp. .1<>-

kubns .Innnškt'vir'iuH. 
90 kp. Pilnų 6. 
94 kp. Pilnų :i. 
m kp. Pilnų 1. 

VAIKŲ SKYRIAUS. 
I kuopa. Pilnų 7 

77 M 

4 
24 

Susp. Jonas Jaseviėius 
IVb. 01), Ona Judzaiėiutė 
IV b. 09, Anastazija &im-
kuniutė. Juozas Simkuniu-
kas. 

Išbrauk. Vincas Bartus-
ka, Ona Bartuškiutė. 

93 kp. susp. Pulkerija 
N'isviliukė, 

86 kuopa. Pilny % 
107 „ ., e »» 

I Skvr. Pilnų 4371 
H .. .. 7 

III ,. „ 19 
Vuik. ,. .. 133 

Viso • • * * » * 4530 

1 Skyriaus suspend, 341 
II 9 

U I » H 1 
Vaiku ., », H 

I Skyr. 
^faikŲ 

Viao 352 

Hbraukty 146 

j Vlao 148 

X. Krusinskas, Sekr. 
S. L. H. K. A. 

Nepagai*spius p. M. Ka-
dzevskiui 25 seimo protoko
lo, žmonės nebuvę seime ne-
žino, kiek dabar reikia mo
kėti už organą, užstojus ber-
taiuiui pasipylė klausimai 
kiek kada kuopos turi mo
kėti už organą1 

Tat siuomi visiems tame 
interesuotiems pranešu, jog 
25 seimas už organy paskyrė 
mokėti po 25c. visiems, 
kas organę ima. Ta mokes
tis turi but užmokėta kartu 
su Sausio mėnesio bcrt'uni-
ne mokesėia. 

Taiposgi nekurtos kuopos 
nemoka tautisky centy; 
jos taipogi privalo užsimo
kėti ir tautiškus centus Sau
sio ar Balandžio mėnesio 
bertainyse. Kuopų viršai
čiai teiksis nelaukti pasku
tinė* dienos su mokescia, 
bet prisiysti pora dieny 
anksčiau, kad netapti su
spenduotais. 

K, Krusinskas, Sekr. 
S. L. K. K. A. 

Gražus paukštukas. 
>'•""!> WNI*»H M\W§m*»>t linu i-ilHi^iO mbmm U.m$ » * » « W ^ u IKI |**N • • I Iii | i n n . . r * i | l i « «»•!• i.iį.iii. 4 ' 1 — • 

nesio, tuojau po sumai baž
nytinėj salėj. Visi sąnariai 
privalo ateiti užsimokėti, at
sivedant naujy. 

J. P. Mtkutaviėe, Sekr. 

Braddock, Pa., 105-ta kuo 
pa — 22-trą dieny sausio, 7-
ty valandą vakare Sft. Petro 
ir Povilo draugijos salėje, 
818 VVasbington ave. Pribu
kite visi ir naujy atsiveskite. 

Užprašo Komitetas. 

M. Pankauskas, 
Forost City, Pa. 

Kun. V. Vliglrda, knygius, 
190 8. Mettde st., 

Wilkes-Barre, Pa. 
Kun. M. A. Pankauskas, 

dvasiškas vadovas, 
Forest Oity, Pa, 

4 
11 
17 
18 
18 
21 
24 

«« 

«» 

, . 

*« 

• » 

•^ 

*% 

• , 

«* 

. . 

M 

M 
«• 

• » 

1 1 
14 
1 
i 
:i 
3 
S 

Buap. Ona Anil>razcvii'in-
e*\į Č0|j«kfttt*, Marė Klc-itė III b. 
poniutė. j 28 ktioprt. Pilnu 11 

5)8 kp. Wotvt'Htci\ Muw. 
Pilnų 13. 

!«> kp. <'h1cttKO. III. 
Pilnų 52. 

\m kp. < 'hioago, UI. 

:ws .. .. 1 
«io „ ,, J 
42 ,. „ 12 
Susp. N'incas 8idaraviėiu« 

kas. 

Susirinkimus laikys: 

10 kuopa Northani)>ton, 
Mass., - 22-try dieną Sau 
si<>, 2-try valandą popiety. 
Širdingai užkvi^ėia ateiti už 
sina»kėti ir naujy atsivesti. 
Viršininkas Jonas Vaičiulis. 

Ithone, Pa., 114 kuopa 25 
tą dieną sausio. 7 valandą 
vakare Juozo Zideikos s.i-
lėje 108 Pan (f) str. Dlpra-
šo visus kini»itetas. 

las dar nei viename laikraš
tyje nebuvo spaudintaa, 
Protok olas (ir protota 
knyga) guli taip Baugiose 
rankoso, kad išimti iš jy gal 
tik vien teismo keliu tebua 
galima. 

Mažiukui. Mintis graži, 
bet reikalauja iidailinimo. 
Kadangi tamsta nenori įo-
kiy sumtmpinimy, tai laik-
raštin avdėsinus 

A. Tarnui. Eilės galėjo bo
ti gereiuės. Bet ka(j paragi
nus tamsty prio tolosuio ra* 
Symo, tdėsime atsiradus vio-
tos. Hdšyti proaa daug leng
viau. J lot ir čia reikia turėti 
aiškią sąvoka apie tai, ką 
nori parašyti. Neaiškus min 

Ha/Jeton'o, Pa., 90 kuo- mus, vis dar rašo čekius ar tion išreiškimas, pastatytas 
pa - 22 d. sausio, nedėlioję, išperka nioney orderius p. Į no vieloje žodis sugadina ir 
tuoj po pamaldy bažnytinėj J. Lopatos vardu. Nuo 8ian-|Į goriau4ą straipsni* dcHau 
salėj. Visi nariai privalo pri dien tokie čekiai ir moncy buty, jei tamsta pradėtum 

orderiai, ne "Draugo" var-;lavinti savo talentą nuo ver 
du išpirkti, bus grąžinami, tirny trumpy pasakatfiy ir 

11 Draugo" gi sądarbinin- straipniieMy iš svetimy kai
li kp. Klizabetb, N. J., ~ | N ~ korespondentai mel- by. 

24 d. sausio, utarninke, 8 ^ ' ™ » rankraščius siysti 
vai. vakare ant Jancaitieilės:4kl>^^^>M redaktoriui kun. 
salės. Visi privalo priimti| A : Cupui, H4, (1burch st, 
užsimokėti bortainine ir 0«Į™ttft(rtl| l a. 
sivesti naujy prisirašyti. 

KORESPONDENTŲ IR 
BKITYT0JŲ ATIDAI. 
Nors kiekviename "Drau 

7-ta kuopa Pittston, Pa., g(,n numeryje pranešama 
— 22 d. sausio, tuoj po su- kokiu antrašu siysti pini-
mai ant M. Juškevičiaus gnj ir su visokiais reikalais 
(naujos) salės. kreiptis, teėiaus uekurie 

Užprašo Komitetas. į nuisy skaitytojai, neatsi
žvelgdami į tuos praneši* 

būti. 
pa 

Juozas Sergalis, Sekr. 

J. Balčiūnas, sekr. 

S. L. R. K. A. CENTRO 
VALDYBOS ADRESAI 
Jonas Riktoraitis, prez. 

t>7 James vSt., 
Waterburv, Conn. 

Pajieškau 
Sesers Petronės Ju&oiSiu-

Su pagarba l<ės, paeina iš Suvalky rėdy-
"Draugo" Administracija. b ° 8 ' V į a f s l f v o Pelėto Du 

motai iŠ Lietuvos, nuvažiavo 
m , . . » , — į chi(,,m (Ji pgtj ftr kft8 g. 

Redakcijos atsakymai. į tas tebeneša Um&imm 
Leonidą Jusciciukė 

K. Arminui, Plymouth, 
Pa. "Darbininku Teatrališ
kos Choro Draugijos" reika 
lai tegali lutorbsuoti vien 

B >x 641 
Mincrsville, Pa. 

(No. &) 

. » m m IKI 

iMnea^o, III.. 1«M» kuopa 
22 d. sausio, 12-tą valandą, 
tutjaus po SUkUOS Aušros 
vajty parapijos Ivažnvitnėj 
svitainėj. Ateikit** vist ir 
naujy atsiveskite. 

Y. J. Sabaliauskas, sekr. 

M7 kuopa iš Allegbeny, 
Pa„ — 22*tr^ dieną šio mė-

Kai. Vaikeviče, vice-prez. virtinius gyventojus. 'Drau m w , , , . 
iwu- i ,r#.,^^ Qf 1 • • i •* *. Jis. -~- Mą i(»dos, kad jau 18t» Jerferson St., >ri{s nermazai turi skaitvto-- \ t

 J 

Nevvark, N. J. apie meilv viskas tapo para-

n • • • 

jo piviiioiithV. kad Įtalėtg y" '. ^ ""T" 
, ' • i. i s.Vta U' pasnkvta. 

Ka. J. Krusinskas, s,k.-. duoj v,, „s jusi., paftbke - • j . į % ;w mm 
457„ -t7tb st., bunaius. Be to, tamstos tu-

Brooklyn, N. Y. 
Ant Danissvičt, kas., 

fldO \V. < Vntre st., 
Mnbanov <'itv, Pa 

» * 

Kasos globėjai; ' 
Juos. Vaaiiiauckaa, 

112 N. Oreenesi, 
Baltimore. Md. 

Nuo to ki-ntt« »*D. \ . M Irivo orRanu. /lfi-l%ft^w-r,. i iliAA- Gaspaoine, lenai ir kreipkitės. , . f . 
1 ko, knip daviau .tau para-

K. Valukoniui. ] privati- gaut vnano pyragaiėiy, tai 
nius uinėus, da-iri už du do- atsiunti pas mam> visus sa-
leriu, redakeija nesikiša, vo pri otelius. 
Laiškelis pasiyalas pî ezidcn VaUiata. — AtsiprsSnu 
tui J. Uiktoraieiui. Pn*V poni<»̂ , aš atsiunčiau pas 
mitu jog 25 seirai }»rot«iĴ »- tan.sti .̂ »v«» neprietelius, 
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A^s • IPI S DIOKENS. 

OLIVERIS TVVISTAS. 
Vertė JONAS KMITAS. 

t 
Apie vietn, kurioje Oliveris Twistas uigimė ir apie jo 

užgimimo aplinkybes. 

Tarp viešy namy vieno miestelio, kurio dėl daugelio 
priežasčių goriau neminėti ir kuriam nėra ką duoti pra
manyta* vaidas, riogsojo vieni namai, kokie paprastai 
įundasi dideliuose ir mažuose miestuose, būtent prieglau-

Tuose namuoso vieny dieną, kurios nėra reikalo ėin 
žymėti, nes tat neturėta jokios svarbos skaitytojui, 

šiame atsitikime, — gimė asmuo, kurio vardas yra 
piikergtaa prie pirmojo skyriaus Šios apysakos. 

Kada jis tapo atvestas ant šios ašary pakaluės para
pijos* gydytojo, tai išpradiiy buvo abejotina, ar kūdikis 
toliai gyvęs, kad apturėjus bent koki vardą; ir tokiam at
sitikime si apysaka nebūty pasirodžiusi. Jei ir buty 
pasirodžiusi, tai sutraukta į porą puslapiy, butų turėjus 
neajmvarstomą svarbą, nes buty galėjusi būti pavysdiiu 
trumpiausios biografijos kiekviename amžyje ir litera-

Įptiroįe . 
Nors aš neprisilaikau nuomonės, kad užgimti prie

glaudoje buty toks laimingas dalykas, bet Siamo atsiti
kimo jjeriausia buvo Oliveriui T\viatui» kad jis tonai už
gimė Tame dalykas, kad išpradžiy aunku jj buvo pri
pratinti prie vieno nu^žmožio, tai yra kvėpavimo, painaus 
dalyko, bet būtinai reikalingo gyvasčiai. Nekurį laiką 
kūdikis sunkiai dvėsuodamas gulėjo ant patalo ir nely
t a i svyravo tarj) šio ir anojo pasaulio, labiaus pasviręs 
1 anyjį. Taigi jei Šitoj' trumpoj' valandoj' ji buty 
ai'tstc^ę ga|lestingos bobutės, rūpestingos totos, išlavintos 
auklės ir gUio mokslo daktarai, tai vaikelis ištikro buty 
užmuštas nesavu laiku, Bet Siame atsitikme nebuvo 
prie jo nieko kito, kaip tik noturtinga sena moteriSkė, ku
ri iirodė lyg miglota nuo smarkaus vartojimo alaus, ir 
V^rapijosf gydytojas, kurs tuos dalykus atlikdavo ui pi
nigus. Taigi Oliveris pats sau vienas kovojo su pri
gimtim. Užbaiga -buvo tokia, kad^ Oliveris pasispardė, 
atsidūsėjo, ėmė čiaudėti ir pradėjo rodinėti prieglaudos 
gyventojams, kad nauja naSta tapo uikrauta ant parapi
jos sprando; nes jis paleido tokį garsy verksmą, kokio 
galima buvo tikėties tik nuo vyriškos lyties kūdikio, ku
riam tapo atimtas balsas ilgiau, nekaip trims minutoms. 

Oliveriui davus tą pirmąjį ženklą smagaus ir pri
derančio vartojimo plaųėiy* menkas užtiesalas ant gele-
inėa lovos sukruto; išbalęs veidas jaunos moteriškės pa

kilo silpnai nuo pagalvės ir alpstantis balsas neaiškiai 
atsiliepė: 

— Leiskite man pažii\rėti ant kūdikio ir — numirti. 
Gydytojas sėdėjo atsikreipęs i u#nį, Šildydamas ir 

trindamas savo rankas. Jaunai moteriškei prakalbėjus, 
jisai atsistoji) ir prisiartinęs prie lovos atsiliepė su didės-
lihi meilumu, daugiau, nekaip nuo jo Kalima buvo tikė
ties J 

— O, tau da nereikia kalbėti apie mirtį. 
— Dievuliau tu mano, ne! — JsikiSo bobutė, greit 

Įdėjus Į savo kišenių tamsiai Žalią butelį, iš kurio kampe 
buvo skaniai ragavusi. — Dieve jai padėk, kad ji taip 
ilgai gyventu, k^P **• Susilauktu trylikos kūdikių, ir jie 
visi išmirtu, išskyrus du, ką su manim prieglaudoje, tai 
ji žinotu geriau, kas tai yra, Dieve jai padėk! Matai, tu 
mano balandėle, kas tai yra būti motina! 

Matomai ta raminanti pasaka apie motinos užduotį 
nepadarė pasekmės. Ligonė pakratė galvą ir iStiesė 
ranką prie savo kūdikio, (lydytojas*padėjo kudikj ant 
jos ranku. Ji gašliai prispaudė savo išbliškusias lupas 
prie jo kaktos, au drebančiais delnais patrynė savo veidą, 
pažiūrėjo \baisial aplinkui, sudrebėjo, puolė atbula ir — 
numirė. — Juodu trynė jos krutinę, rankas ir smilkinius, 
bet kraujas jau sustingo ant visados. 

I— Viskas atlikta, p, Tbingnmmy! — iStarė galop gy-
ojas. j 
— Iš teisybės ji pasibaigė, nabagėlė! — atsakė auklė, 

suradus kamštį nuo žaliojo butelio, kurs buvo nukritęs 
aut palata besitrifisiant jai apie kudikj. — Nabagėlė! 

Jei kūdikis verks, tai neprivalai jį neiti pas mane, 
aukle, — tarė gydytojas, smaukdamas ant ranky piršti-
noi,>« Labai užneša ant to, kad jis bus nepakajingas, 
Duokite jam kosiukės, jei nerims. 

(lydytojas užsidėjo skrybėlę ir eidamas per duris* 
apsistojo valandžiuke. 

— Tai butą patogios merginos, iš kur ji atėjot • 
užklausė, 

— Ją atvedė čia vakar vakare, — atsakė bobutė, -
rižiurėtojaus paliepimo, Hado ją gulinėtą ant gat-

Matyt buvo ėjusi ilgą kelią, nes jos kurpės suplyšę 
į pluoštus. Bet iš kur ji atėjo ir kur buvo beeinant, nieks 
nežino. 

Mmydytojas pasilenkė ant lavono ir paėmė kairiąja 
ranką. — Sena pasaka, — tarė palingavęs galvą. — 

Neturi vostuviy žiedo. Ak! labanakt! 
Ponas daktaras nuvėjo ant piety. Auklė da sykį 

patraukusi iŠ žaliu butelio, atsisėdo ant lemos kėdės pas 
ugnį iv pradėjo vystyti kūdikį. * { 

Kokiu puikju paveikslu parodą vertės buvo tuomet 
Oliveris Twistas! Suvyniotos į paklode, kuri tiki sioliai 
buvo vienatiniu jo rūbu, jis galėjo būti paskaitytas pono, 
arba prasčioko vaiku. Bet dabar, kada tapo suvystyta* 
į senus vystyklus, kurie nuo ilgo dėvėjimo jau net pagel-

kada buvo auvaiiytaąJK paženklintas, iš spfeio 

\v 

tt\ 

doa našlaitis, pažemintas, badu marinamas si ratukas, ~ 
visu paniekintas, niekeno nepriglaustas. 

Oliveris graudžiai verkė. Jei buty žinojęs, kad ta
po našlaiėiu, paliktu mielaširdystei visokiu parapijos 
užvaisdy, gal buty verkęs dar smarkiau. 

I I 

Apie Oliverio Twisto auginimą, mokslą ir užlaikymą. 
lYr sekančius aštuonis ar dešimts mėnesiu Oliveris 

buvo auka nuolatinio vyliaus ir išnaudojimo. Jį penėjo 
iš ranky. Alkanas ir vargingas siratuko padėjimas bu
vo prigulinčiai praneštas prieglaudos valdžios parapijos 
valdžiai. , Parapijos valdžia su didybe užklausė prie
glaudos svaldžios, ar ten nėra kokios moteriškės, kuri 
galėty atsakančiai penėti ir prižiūrėti Oliverį. Prieglau
dos valdžia nužemintai atsakė, tokios moteriškės nesant, 
Tada jau parapijos valdžia gailestingai ir žmoniškai nu
tarė, kad Oliveris turi eiti ant kaimo, kitais Žodžiais, kad 
jis reikia išvežti į viena prieglaudos kolionija, trįs mylios 
atstu kur dvidešimts ar trisdešimts mažy prasikaltę1'^ 
raiėiodavosi ant grindy per visa dieną, perdaug neapsun
kinti geru valgiu ir puikiais drabužiais, bet užtai motiniš
koje globoje senyvos moteriškės, kuri prižiūrėdavo išdy
kėlius ir maitindavo juos už septynis puspenius į savaite, 
Tž tokius pinigus galima išmaitinti kūdikį netik užtekti
nai, bet net pergeni maistu apsunkinti jo pilvą ir įvaryti 
jam liga. Toji apysenė moteriškė buvo pilna išminties 
ir datyrimo. Ji žinojo, kas tinka vaikams, bet taipgi 
labai gerai numanė, kas tinka jai paėiai. Taigi ji prisisa
vindavo didesne pušy savaitinės algos savo naudai ir au
gindavo parapijos šeimynėle dar prasčiau, ne kaip jai 
buvo įsakyta. Tokiu būdu iš didelės gelmės ji brido da 
gilyn ir pasirodė esant dideliu patyrimo galvočium. 

Nevienas žino pasaką apie tūla patyrimo galvočių, 
kurs išrodo smarkia teoriją apie arklį, galintį gyventi be 
pašaro. Jis tą prirodė taip puikiai, kad sumažino arklio 
pašarą iki vienam šiaudui ant dienos ir buty tikrai paro
dęs, kad arklio suvis nereikia šerti, jei gyvulys nebūty 
pastipęs, lygiai į dvidešimts keturias valandas prieš gau
siant skany oro kąsnelį. Taip tankiausia atsitikdavo ir su 
ta moteriške, kurios .motiniškai globai Oliveris Tvvistas 
buvo atiduotas. Tą pačią valandą, kada kūdikis šeip 
tai]) galėdavo dngyventi prie mažiausio trupinio silpniau
siojo maisto, vis kaip tyčia taip atsitikdavo, kad kūdikis 
arba apsirgdavo badu> ar šalčiu, arba per nepriežiūrą 
įlįsdavo į ugnį arba kdkiu nors būdu užsimušdavo, —- ir 
taip vargšas kūdikėlis eidavo į anąjį pasaulį pas tėvus, 
kuriy niekados nepažino ant šio svieto. 
t Jei kartais būdavo užvestas koks akyvesnis, ne kaip 

paprastai tyrinėjimas, apie parapijos kūdikį, kurs nety
čia užsimušė, puldamas, į lovos briauną, arba į skalbyne, 
nors paskutinis atsitikimas būdavo retai* — dalykai pa
našas į skalbimą, pasitaikydavo netaikiai, — tada teisė
jai imdavosi į galvas visokius rūpestingus klausymus. 
Bet tokie dalykai būdavo greit slopinami arba gydyto
jaus arba pėdelio (žemesnysis užvaizdą). (lydytojas, 
atidarė* kūną, paprastai nieko viduriuose nerasdavo (ir 
iš teisybės ten nieko nebūdavo), pėdelis gi taip prisiek
davo, kaip parapija jam liepdavo. Beto, valdžia pa
rengdavo nuolatinius atsilankymus ant fanuos, ir visados 
pirmiau pasiysdavo ten pėdelį. Vaikai būdavo nupraus 
ti ii* gerai užlaikomi, —. ir ko čia tie žmonės nori. 

Ne.uaĮima tikėties, kad toks užlaikvmo būdas atneš-
ty derlingus vaisius. Taigi suvėjus devintą mėty su
kaktuvėms, Oliveris buvo išblyškęs, sunykęs vaikutis,, 
šiek tiek mažo ūgio ir ištikro menko stuomens. Bet pri
gimtis suteikėgerą ir stiprią dvasią Oliverio krūtinėn. 
Dėlei to tai gal dvasios stiprumo jis apvaikščiojo savo 
devinty mėty sukaktuves šaltoj* kelnorėj* ir parinktoj* 
draugystėj' dviejy ponaičiu, kurie visi gavę po garsią 
žandine, tapo tenai užrakinti už negirdėtą prasikaltimą: 
išdrįso būti alkanais. < 

Tam [mčiam laike ponia Mann, geroji namu uaspa-
dinė netikėtai lapo užklupta pasirodymu pono Bumblio, 
parapijos pėdelio, kurs mėgino atidaryti šonines dar/o 
dureles, 

— Oėrybe tu mano I ar tai jys, p. Bumbly 1 •— sušuko 
ponia Mann, iškišus galvą per langą ir puikiai nuduoda
ma džiaugsmą. - (Zuzanua, nusiVosk Oliverį ir tuodu iš
dykėliu ant viršaus ir ištrink juos gerai). Koks džiaugs
mas! P. Bumbly, kaip man smagu tamstą matyti! 

ponas Bumblys buvo nutukęs ir Siek tiek nuojautrus 
vyras, taigi užuot meiliai atsakyti ant tokio atviro ir šir
dingo pasveikinimo, jis smarkiai pakratė dureles ir spyrė 
į jas taip, kaip tik pėdelis moka spirti. 

Dievuliau!tik paimslykite! —sušukoponia Mann, 
bėndaiua laukan, tuom tarpu trįs vaikai jau buvo praša
linti. Tu man užmiršk, kad durelės buvo užkabintos iš 
vidaus, ir vis dėl labo ty brangiy vaikučiy. Eikite į vidn, | 
tamsta, meldžiu į vidy, p. Bumbly! 

Nors tas užkvietimas buvo sujungtas s\i tiek malonu
mo, kiek užtekty suminkštinimui pėdelio širdies, vienoki 
ponas Bumblys buvo nepermaldautas. 

Ar JUIUS gražu, ponia Mann, - užklausė Bumblys 
grūmodamas su lazduke, — laikyti už vartų parapijos 
urėdą, kada jis ateina su parapijos reikalais apie parapi
jos našlaičius t Ar jys įinote, ponia Mann, kad esate 
parapijos atstovu, užlaikomu parapijos lėšomis? 

t - Aš tik žinau, p. Bumbly, kad aš kalbėjau su kele
tą brangiujy kudikėliy ir nepatėmyjau tamsio* atei
nant, atsakė nužemintai ponia Mann. 

Bumblys turėjo aukštą nuomone apie sa\o iškal
iu;. Dabar jis parodė vieng ir kitą. Jis atsileido. 
, Inu. p. Mann, tas gal ir teiayhįjfc& atsakė šal-
u. — Tas gali būti. Vesk, tamsta, mane į vidy, 

ėjau su reikalu. Ttiiiu ftį-ty panakytt. 
Tolinu 
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A. Mickevyčia. 

Tėčio sugrįžimas. 
Verte J. K* 

"Bėgkit, vaikeliai, visi drauge bėgkit', 
Už miesto, ten ant kalnelio, 
Ir prieš stebuklinga paveikslą kalbėkit 
Maldas už sveikata tėvelio. 

Tėtis negrįžta. Apsiašaroję 
Jau męs ir akis pražiūrėjom. 
Keliai taip blogi; gal jį žvėrįs terioja, 
Pakliuvo gal piktadėjam". 

Išgirdę vaikai, visi greitai nuvėjo 
Už miesto, ten ant kalnelio, 
Ir prie! stebukliugą paveikslą Raibėjo 
Maldas už sveikata tėvelio. « 

Tenai pabučiavo jie žemę pirmiausia, 
Paskui jau pradėjo žegnoties, ) 
Žemai išpažino Trejybę Švenčiausią, 
Be kurios nieks nogal stotios. 

Poterėlius visus atkartojo, 
Prisakymus ir karūnėlę, 
Knygas atsivožė paskui užgiedojo, 
(Iraudinga balsę pakele. 

Ir litanija į Paną Švenčiausią 
# Vaikučiai pradėjo kalbėti: 

"Panele! — jie meldėsi paskui vyriausią, — 
Išgelbėk, išgelbėk mys tėt}!" 

Išgirdę ant vieškelio raty boldįma. 
Nudžiugo vaikai atsistoję; 
"Žiūrėkit, žiūrėkit į pirmą, vežimą, (

 % 

Tai tėtis mus* parvažiuoja!n 

Pirklys juos išvydo; iš raty iššokęs 
Pribėgo, rankas jiems išskėtęs: 
"Sveiki! Kas girdėt1? Naujienas turit kokias? 
Ar "jau išsiilgote tėtės f 

Mama ar sveika f Kaip gyvuoja tetutė? 
Namie ar visiems gerai sekas'? 
Lauktuviy jums parvežiau pilną gurbutįl" 
Visi jie tik džiaugias, tik šnekas'. 

"Važiuokit namo, •— jis vežėjams paihoję, ~ 
Aš'pėkšėlaa pareisiu į buty,,r 

Kaip štai galvažudžiai urnai juos apstojo, 
Plėšiky gi dvylika butą. v 

Jie baisiai išrodė: sutroti, apžėlę, , 
Rūbus sudraskytus nešiojo, 
Su peiliais už juosty, ir buožes iškėlę, 
Pašėlusiai šoko prie jojo. 

Suriko vaikeliai, prie tėvo tuoj' puolės, 
Ir jį kaip paukščiukai apspito, 
Pirklys negalėjo jy ginti *— varguolis! 
Tarnai slėpės* vienas už kito. 

"Atsiimkit sau turtą, tik gyvus palikitl" 
Pirklys taip jiems tarė išblyškęs: 
**Našlaiėiais vaikeliy mažy nedarykit; 
Našle nepalikit maniškės!" 

Plėšikai neklauso: viens sugriebė /argą 
Kits prie vežimo jau siekia, 
Anas su peiliu prieš akis jfttans mirga, 
Su buožėms tarnus kiti pliekiai 

"Palaukit! Sustokit!" Štai vadas suriko, 
Ir juos nuo vežimy nuvaikė, 
Ir išliuosavos pirki} nuo plėšiky, 
Jam liepė: "namo dabar eikiel" 

s 

Kitokį laikai, kitokį pappo-

- — ttmm ...; . . ptiiĮj 

Akamonas. - Ko tu, kvai 
ly, žiopsai ir da-gi BU kepu- • 
re, ar nematai, kas prieš ta
ve stovi? 

Bernas. - o kaip aš jom 
žiebsiu per ausį, tai nesto
vės! 

Cirko savininkas (jicšlfo-
damas pabėgusio rionio). — 
Žmogeli, ar nematei «ia to* 
kio navatno gyvulio! 

Senas airys. — Kur gi ne
matysi, Neseniai Sia gumi
nis Indijos bulius rankiojo 
morkvas su uodega. 

Eliioe OfaikitMt, 

MOČIUTE. 
Vertimas S. P. 

* 

/ 
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Pirklys jam dėkoja, bot vadas neduoda: 
"Nėra ka dėkoti* — aš buėia 
Suardęs tau galvą, kaip molinį puodą, 
Jei ne tie tavo vaikučiai. 

Vaikai tą padarė, kad išlikai gyvas, 
Jie tau sveikatą paliko: 
Jiems padėkokie, o jeigu tau dyvas, 
Kiaušy k ie, kaip tas atsitiko. 

Heniai jau žinojom, kad ėia tur važiuoti 
Pirklys, sihįo turtą pardavę, 
Tai as ir sėbrai šitie mano barzdoti, , 
Giraitėje kinkėme tavęs. 

Atėjės is ryto, matau ai per krūmus, , 
Vaikuėini už tėvą ėia meldžias; 
Išprad/iu juokiaus'; bet toliau koks graudumas 
Sukėlė mintis mano saldžias. • 

Klausau ir verkiu, namus savo atminės,— 
Is ranky iškrito man peilis: 
Ten mano pati ir sunūs pirmutinis 
Išsiilgo gal tėviškos meilės, 

Pirkly! eik į miestą, aš trauksiu į girią, 
Vaikuėiai! ėįa kartais atbėgkit, 
Ir tokią maldelės galybe i š t y r ę s 
Už mane ją $ukalb*kit!" 

\ 

Staiga iš mituos smulkiy 
ravimai, kurie kjla aftaiįc 
mis net prie išganyty akiy 
balseliy, apaupanSių galin 
milžiny chorą, dar vie 
pasigirdo; buvo tai aiSk 
graudus vaiko verksmas. 

— Tadukas verkiai 
Nustojo girdėjus žvai 

des ir jūres; klausė va: 
verkimo\ 

— Ar girdi, Jonuk t % 
kas verkia... Va 
bai serga ir ten prio jcĮ 
moteriškė su šaltomis 
mis, kuri šilkinio andaroi 
šlamėjimu žadina jj iš miį̂  
go, Kas sykis labiau vcį^ 
kia.. . Aš tik viena mokuj$ 
nuraminti. Ak, kaip verkijit 
Ar girdi, Jonuk! 

Negirdėjo, 8y galva p 
žemės palenkta, klausė la 
•odžip žaidimo, giedan. 
pie tai, ką labiausiaHftyj 

jo ant Žemės, kas nebiti 
jam maistu, nei jo kūnui m 
stoge, nei galvai garbės ^ 
nikų, nei krūtinei apgyn 
skydu — bet tik širdžiai 
)e ir begaliniu skausmu. 

Arti-tfi laikmdžio, vis d 
aidžiančio, buvo girdėti v 

ko verkimas, kas sykis g 
sesnis, sumaišytas su kas 
kis gailingesnių šauksmu:}] 

— Močiute! Moėiute! 
Moteriškė nuo danga 

varty atsiliepė: 
— Einu, brangiausia, $ 

nu! Einu, bėgu! 
Nukrito nuo balsvai-*ra 

dono kąsniuko ir iš tarpo 
džianiHy žvaigždžiy, iš po 
dangalo, išausto iš bogalin 
platumo, nukrito \ tuštu 
tamsy, kurty, be dugno. 

VI, 

Jau nuo seniai, kuomi 
ant dangaus, mėnulis nusli 
ko ir patraukė paskui sai 
savo šviesas; nuėjo su juo] 
taip-pat ir balsvai — auki 
uis kąsniukas, kursai pernai 
(f.iutės kambarėlio langu|fc 
plaukėnuo spinduliuoto d^nį 
icaus juie vargsi y grindy 1&| 
Htory lenty. Moeiutė pabucįoi 
gilioj tamsoj, tik senas laik-|l 
rodis virš jos galvos lygir1 • 
taksėjo: tu k-ta k! tak-tak! 
iš apaėios, is po grindy gi] 
dėjosi gailingas vaiko veri 
mas. 

Motutės akįs buvo dąrįj 
uilnos daugišky šviesy ii 
brangiausio veido; jos auaj 

Ii» skambėjo muzika žvai| 
žiu, kaskartą tolesnė, 

tanti, veidas apsiliejo asai 
laHiniu. Bet su apsiašatojį 
iu veidu atsistojo išsitiest 

abždėdama: 
— Tadukas verkia! 
Drebanėiomis rankj 

mpą \ižžiebė, kurioj 
>i dirst* 
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platMai ifokėKtumiB, la- bodama, drebatuMu balsu, 
>*U uuniatobėjo: ntunavo laikrodžio polonozą. 

J — SuKiiinl^ Knip tai T Vaiko vex%kMQM tyK koi-
|>Tuo palių dangaus vartų su tvsi į tyku KtukiUMojinuH 
Htr|ftait 

Pakrato galvai. 
smulku veiduke, karščiu j-
kaitinta. glaudo \mu savo 

Uet iuvkėti su senu drau-; krutinės, kol apsiverkęs Iml
i a u Urturojo laiko; jau žon^;sėlis neprabylu: 
SjlropoiB skubiai, greitai, kol — MoiMute, daina! 
į] noatsiduiv atM'gaiHMų vaiku-' „ Dainį}, paukšteli! Dai

nos nori/ gerai, tuoj bus! 
Tarp ilgu šešėlių, kurie 

IMŲ kambaryje 
Hirutelo tykiai gulėjo lo-

\utej, bet Tadukas labai ver n u o rakand\j krito ant sienų, 
k*. Moėiutė, su pakelta gal- s į |pn oj lempos šviesoj, ne
va prasiirė pro susirūpinu- siodama jį ant rankų, puto
sią* moteris. Dabar tarp jos u o y o žulsniais, tai vienon 

1 ir jo niekas, o niekas negali 
saloti. Ji dėl jo nuo pat dan 
gaus vartų sugrįžo. 

— Brhngiauais paukšteli! 
~ Moėiute! 
Norint* turėjo jau kelete 

motų* buvo lengvas, ir mo-
flutA, pakilus jį, pradėjo ne 

irti, silpnoj lempos šviesoj 
tarp seselių, kurie nuo va 

indų krito ant sienų.Vaiks 

pusėn, tai kiton, truputį go
dodama, tfruputį kalbėdama 
pradėjo*/ 

— Ten Vytautas didis, 
garsiai viešpatavo... 

O jis jau gerai -toliau ži
nodamas, toliau su jąja kal
bėjo: 

— Ten skamba po kaimus 
Hilutos daina... 

Galas. 

— — — — • • HM mrt -««fc*—^ 

-mviirMJthaUiliti- ĮNFLIUENCUA 
[GRIPPE]. 

Nelauk pasirodymo pirmutiniu ap 
sirt'iskimu šios pavojingos ligos, ku
rie yru skaudėjimai galvos, kojų, 
šaltis krečia, karštis apima, skauda 
ir pailsta kojos ir t t , bet tuo jaus 
vartok 

Dr. Richter'io 

Pain Expeller, 
Sulyg parodyme ant popieros, ap

sukančios bonkuto. 
Taipgi pasekmingas nuo reuma-

tiimo. neuralgijos ir šalčio. 
Saugokis padirbimų ir fciurek. kad 

pakutis iirodytu visai taip, kaip šis 
paveikslėlis ir kad galai butų už-
peMvti su mūsų pe&ėtyjimo ženk
liukais, turinčiais ikarą. Kitaip jųs 
gaunate padirbtus vaistus. 

25e. ir 50c. bonkutė vaiatinyčiose 
ir nuo 

F. Ad. R1CHTER & C0., 
215 Pearl St., New York. 
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Nebrangiai kaštuoja rūky- (lydytojui hrsidžiau.uiant' Tarp kaimynų, 
raa8 mūsų piliečiams. kad ligonis pasveikęs, Bik- — Klausyk, tamistul 

manas paaiškino: * j suriko įpykus kaimynas. 
Matote, Tamsta, atva-iTavo šuo suėdė septynias Amerioan Tohaeoo CO. siu 

^ • e * -

lo visokius rųsios taboka u/ žinodamas į Karlslmda ture mano vištas. Kas dabar bust 
stebėtinai žemų kainą. Sia* jau akiu skaudėjimą, turiu — Aš nenoriu tęsytios po 
įnc laikraštyje telpa pagai* jį ii* dabar, u/ė man ausyse,'teismu*, ~~ atsakė antras, — 
sinimas MKing KoalM tabo- nžia ir dabar; skaudėjo vi- .Jei mano šuo jieapsirgH, tai 
kos. Kiekvienas apskelbimo durįus, skauda ir dabar; ifi^nioko nebus, — a§ nesky* 
žodis turi reikšme ii' pvaktisĮtieKŲ, nieko man netrūksta: siu! 
ką patarimą. j ką atsivežiau, visa vetuosiu 

Kįekvienas moka 45e. iižjHtj(al. 
svarą paprastos tabokos; ši-
ėia siūloma ne tik geriausios 
rtfk. "Ktag Kcal Stripped ^ 9 „ , Jm mjo i S 

* * ! dos iv yra geresnis, noi pir-
• minu buvo. Sutalpinta jame (ieros c h'ukavojanios ma- , . A . „ ,v ̂ ui iA 
i visas kalendorius, o loti ia-

' pai pripildyti naudingais pa 
mokini mais kiekvieniema. 
reipgl yra daktariški pamo< 

mm 5 ? T ! ! ^ 

* . ' 

kintatn 
~ ^ ~**:~&<: 

Didele Benesch & Sons Ki 1 

Tobacco1* svarą, bet dar pui 
k i eršket medžio pypke, ver
ta mažiausiai 2fle., viską tai 
ui 46c, Beto, "King Koal" 
taboka parsiduoda gražiame 
pusryėiam blokiniame bak-
sukę, kuris naudingas bus 
namuose. Prlegtam rūkoriai 
turi žinoti, jog uždaryta ble-
kineje taboka nenustoja kve 
pejimo, kaip kad popieroje 
suvvniota. 

i 

Kiekvienas lengvai gftli 
patirti tos tabokos gerą ver
tę. Tik pabandykite 1 

m i i n — ^ 

AR APTURĖJAI? ' 
Severos kalendoriv ant 

šiuos, vertės $9,9(5, dabar par 
duodame tik pu 4.00. Tas pi
gus pardavimas tebus tik 
per *>0 dieniji. Jei kas norėtų 
vieną nusipirkti, tesiskubi 

kiniimii įvairios ligos ir jų 
irną nusipiri;u resisKuo,- k() n t e a B l J o k i a m o 

u% Pinigus pi lte siysti per ^ ^ ^ j m ^ 
imney orderĮ. Mp gavę juos _ ruA[ *j „i^« ^„A*rt_ 

tuoj tuašinukę pasiųsime. 
Adresuokite? 

Misa a. Miller, 
L. Candee į$ Rober Co. 

New Haven, Conn. 

me. Onli gauti vieną egsem« 
pliorią uždykį pas kiekvie
na aptlekoriy, arba taip pas 
gyduolių pardavėją.v Jeigu 
negali gauti, tai rašyk pai 
mus: W. F. Sovera Co., Oe-

•»# * • ^v'-^v 

Bennett Building, Public Sąuare, Wilkes-Barre> Pa-
STEBĖTINAS FAKTAS MEBLIUOSE-

Vidužieminis išpardavimas su numuštomis kainomis ir Vacuum valitojas DYKAI. 
Mobliai, karpetai, divonai, visokių ruSių stalai, kresės, šėpos virtuvėms, siuva

mos mašinos, blunketai, kaldma, firankos, sopkos, geležinės ir misinginės lovos, pe
rlai virtuvėm, klijonkės, voidvodžiai, paveikslai, šėpos indams, garniturai fronti-
nėms, šėpos drapanoms, nnegamioms kambariams mebliai - visokinaminiai rakau- ' 
dai dabar u& pusę prekės per viduriieminį išpardavime. Beto, kiekvienas, pirkęs ui 
$85.00 prekių, gaus visai dykai puikų Vaquum Valytoją. ^ 

Dabar turite prog^ i&mobliuoti savo stubelę už labai žemo kanu), ir visados Hft-
siminkite, kad gaUte gautt kreditą. 

IŠLYGOS: 

•10.00 pirkiniu, 2f>e, savaitei 
•25.M u 5(k». 
•50.(K> 4I * $1.00 
•75.00 u t $1.25 
•100.00 " •l.ol) 

i i 

i « 

i . 

UŽMOKĖSIME UŽ KARĄ 
8JH kiekvienu pirkiniu už 

$23,00 ar daugiau, męs nu
busime už jųsiį kelionę stryt 
kariu į ir is Wilk(^s-HaiTiu, 
jeigu netoliau 15 mylių. Jei
gu pirktumėt už davuriau, 
tai ir tolesnės kelionė* kaš
tus apmokėsime. 

Apsiginkluok priei Ilgu, lklkydunM 8*veros valttut inuu«, 

lVJIOlvSlciS S C I K L O ^ 

I\ i «i u, | u j ' " Į ' i n u n \ 11, iiirv^ii.i u i t u u u u i u %T i n | M i m a m u i t u u * U V I T V I S U I \*«v^».r» »Q *.IrtOjfHUA 
organizmo. Bft jetga inkntai yra ntwvoii<i ir negali iftpildyti *avo užduotį, patek
into to bunn labai svarbio*. Taigi knd til laikius inkstus sveikais ir veikianolau, roi* 
kia imti 

U 

/ 

SEVEROS VAISTUS 
INKSTAMS ir JEKNOMS Į 
! i I > — • * — m m m m m m m l . . 

IVafialina sugedusį kraują ir gydo uždogimą. Atidaro malua kanalus. Inkatu voiki* 
raa daro rogiiliarisku. Priduoda gyvumą jeknoms. Apsaugoja ir gydo Bright'o liga. 
ir vandenini tinimų, taipogi praSalina puslto no8voikimiq. 

r>vi«»ju <lidumu i 50o. ir #1,00 

Didelis Namas Beneseh & Sons yra naminių rakandų biznyje jau f>4 metus. Vi 
s<> tt) laik^ jio taip daug įgijo prietelių, kad šiandien jųjų krautuvė yra didžiausia 
vakarinėje datvje Suvienytų Valstijų. Jųs galite ateiti Si* ir pirkti visokių mehhu 
su persitikrinimu, gaum> daugiau, nei jųsų pinigai verti. Atėję* ėia buk persitikri
nęs gausios daugiau ui savo pinigus nei kitoj krautuvėj, ba mūsų prokės daug gerės 
nės, nes jų pabrikantai, pas kuriuo* mv» visados daug imame, bando mums įitkti 
duodami geriausios rųsies tavori). Patįs gaudami daugiau už savo pinigus, ir jums 
duodame daugiau už, jūsų pinigus, 

Kaip reikalausi forniėių ateik pas 

APSAUGOTA NUO OPERATORIAUS PEILIO, •• VUmatlnd tavo viltin op.«rneljo,1eM puonk* gydyto* 
" -\b manii iai pouiRl FraneU Kov.ilor iA Valo, Knn»., jai Hlrg\in penkis moneRi\m inkHty llj:ft. "Tuomet atlankė mano 

draugo ir primine man apie Severo* Vniatua lnkalain* ir Jeknom*. enalrįftan išbandyti juos itlrm'paM 
iluoaiant oporarijal. Ant mano IntmAa Hveikata pradėjo eiti gftrya ilitnta !S die> oa. Dabar eau vlatikaf U» 
K.vttytn ir nlokad taip |(orai ne»ijauMtt. * , , , . , , 

Nogallu *UTM\\ ikvaloi iodftiy lagyrimui tŲ pulkly vaUty. Tnip pauokmlnpl ir taip pigiai ataUlni*'* 

h 

i • 

MIB 

Gaunami aptiekose ir pas vaUty pardavėjus. Būtinai reikalauk 'Severos". Ar jau 
turi Severos Kalendorių 1011 metams7 Jeigu ne, pareikalauk nuo vaistininko, Dy. 
kai. 

Didele Benesch & Sons Krautuve 
Bennett Building, 32-34 Public Sąuare, Wilkes-Barre, Pa. 

A 
ATSARGUS. 

KM <''ui |)HH tavo, brolnuf \yv\v kickvicnoH tl'tobt* 
VHiukus Mtntin«>. ant HtoRU \»riku\i, Imsokal, kopt-f-ion. Ait 
kcrsiJR kan padi'^ti ( 

Kas r-ia k*>i*yw tik a«ia, mano kaimynas, kurio. nn( 
Ūki, kluonas iH-pnlulics.'. V;I<USM'.«VO javus iv ftkio padar 
KUH ftiidnuuli' (į fttlorkastnntmnkf). 

. ... - - - -̂ - -m+* ***• » » • • * » » * •*— ̂ — * ^ 
U J Į ^ I I '* II • • * ! » • H • I •''•> * II '» ' • • • • • * * * ' <**,m* " * 

THE 

I 

People's Union 

r cu|iiw D uani\9 Cor Main & Wftter 3t3 
P1TSTON, PA. 

Tini kapitolt. su nu<KŠiiiu-iais 

1 

STRIPPfB fOBACCO 

mm mmm mrnrn 

Valgik ką roni 
if nebijok jokios pilvo betvarke, JoitfU 
prie* valKyaiant prionwi 

Severos Rūgšties Pilvui 
Ji paaštrinu apt'titg. fVainlina ujtkiotoji* 
ma. Sudrutina nusilpUKius organus. 

mmmmmmm 

Kainu pi.00 
i 

Po pirmutiniu apsireiškimu 
kosulio, persišaldymo, gerklės .skaudėji
mo, užkimimo, br<»n<-hitin imk 

SEVEROS BALSAM* 
PLAUČIAMS, 

kad užbėgti ui afcitj rimtoms plaučiu li
goms. Tas būdas ir gyvastį golbsti. 

Kaina 25 ir 50c. 

ii 
Daktaro patarymai dykai. _. 

W . F. SEVERĄ C O Cl DAR KAPU) 
10WA 

Public Sąuare, 
W1LKESBARRE, 
Moka :i nuc»šinuMvis nuo $330.000.00. 

HtKlotiji 3*Û  Piui«V» Atdara 
*uo 9-niii vytr iki ;i-JŲ JM. Moka :hiuonim^m* IIUU «U-
pietv. Subatomis «i mm \); *Mų piiniry. 
wių iki 12-tai vai. prios piot Geriuasias kelias } prolobi 
ir nuo 7-nhi iki S-niu vaka mą 
1ft\ yru | inuleti u/«liil-tus ptnr 

t)fr»t*SHUgi Banku* užd(V "KUH j ^vv.} H u n k a . 
t« pHeft 40 metu . M v s pn inmin^ tw\ !«> vtu 

1 tHB PBOPLSl8 BANK, « Ui} dolerį. 
VHkesBarre, Pa 
W M I I I m u I I PMI I I I II o I I n i I I M I U I I 11 umanam •niJLiuJHMi 

NAMINa MOKYKLA. 
1MATIKA angUAkot kalbus moklillt b« mokintojo ^pdw.iui II 

R V P1AUOA8 arba kaip mokiatia ikaittt tr ?at.vt be mokintojo ! 
lt BVI>A» mokintia fUrti bo mokUlIejO lOo. 
"7IKA moklatmoUi tokondujn oavoikalaia (ap.Uryta> >6o. 

*ox w Klm TOM oitr. 

00 
lfte. 

immmmmmmmmmmmmmĘm*mmmmmmm*mmmm^mmm~ 

STRIPPED TOCACCO [ 

REIKALINGAS 

DYKAI 
25c. vertes pypke su kiekviena 

.užkandžio dėžute. 
Vaktuok kad pypke batu tu lenkiu KINO KO A L . 

Pamiduod* lėdnojt Ubo kos krautuvėje 

Parsiduoda žednoje tabako krautuvėje. 
T M C A M t u I : A M TOOACCO CO. 

mmmmmmmmmmmmmm 

^eras vargonininkai, iu<»kan 
tin atsakanriai <lh»ią vr.sti. 
Atmdatikti: 

Uv\. J. Sj'štokas, 
7 \aiuhun st., 

Ni»\v York, N. Y. 

THE HEIOHT8 DEP08IT 
BANKĄ. 

Kampas E. Markot ir Han 'jį 
eock Sts. 

Moka 3 nuošinu'tus nu«» MI 
# N įpįfi piiuuM.IVipiri Miai 
i'U\ piniftiH į visa* avMo dfl* 
tU, kai|» antai į Husi.įa, 1-on 
kija% Lietuvai Austrija ir 
taip toliau. Atdara nuo 9 
v i ryle iki 3 vai popietų. 

Jus dirbote už pinigus, dabar te
gul pinigai dirba už Jus. 

Jeijfu jutu bosas pasakytu .iums, jis moesąs jumi 
$20 per savaitv. jus nepranitum.^t, ad tiK $16 duotu. 

Taikei, uomet aš »a au, joj? mano siutai ir overko-
iMai $15 tfereani už'Kitu Krautuvių *2() vertus, jus neis* 
mtttte benuKalinKai $15.00? Ji^ jus turite sunkiai juos 
uždirbti. 

Ual reikalauji naujų siuto a C <»\<'rkotį, joigu taip, as 
noriu, knd pas mano j | pirk t ura Įdaryk kaip tOk*lan^iai 
k it ų dao». Imk dvuicMiuts doler ų vertą drabuli u# *K>. 

o *o. padok bankoj«\ 
Aliai vienam padėjau lh\y\ pinigus pinigus; pade-

siu ir tau, j< i«u tik tu norėsi msno pagalbos. 
Ar ftorėai? 

LOU1S ROSENTHAL, 
ANT KIRBY'S KltAUTUV£8, 

South MtAn St,^,. WUke».Barre» PO-
V * *-*i 

HX • • 

l ! i 



! ' • ' " 

Ar reikalauji su-
drutlnlmo? 

Jei tai, tai niekas taip ge
rtu nepagelbės, kaip Kteg-
maierio 

P o r t e r i s . Com",a 
Tai puikus gėrimas, kuris 

ae tik ka gelbsti bet ir daro 
garai 

Mes darome jį išimtinai 
silpnu. Seimvni) naudai. Kad 
apsaugoti nuo padirbinto 
mmų firmos vardas randasi 
ant kiekvienos bonkūtės. 

Pasiklausk save gydytojoj 
lipte ta gėryma. i 

Puskvortinėje bonkose! 

SOo. ui tustiną. 
Ctysto maisto ženklas ant 

kiekvieno pako, 

STEf MAIER BREW!NQ CO. 
Wilkes -Barre, Pa. 

Naujas telefonas 077 
Bell telefonas 422 

Užsirašykit 
"DRAUGĄ" 

Merchants 
Banking 

Trust 
ny, 

Mahanoy City, Pa. 

KAM E U K A L A U J A i • , . * 
Lietuvi mokykis fotogra-

aaattaiu (krajsmi) skapusria i •PO* a» fįju durviiio amato. I>abnr 
ir A\ Traicaa, gali gauti paa mus ** . visada Mfi iidirbama ir raikalaejaa- g e r i n u s i a p r o g a 
tiems \ a*iuu*itin porą ant patiuroa. k v s i l l U/. ( | \ k.i . 

Mrs A. Smailiau*. 2757 B. Pacific St 
Phlla4«lphla, Pa 

U r s i š i m i -

lais-

• •• 1 ! ' .• ! M'J 

M. A. Norkūnas, 
Vienatini* Lietuvis lždirbejas 

Turi Kapitolo su nnosim-
čiais 

$190.000.00. 
Sudetų pinigu 

$700.000.00. 
Męs vedame visokį lega 
liska biznį. 

Mušu bankojo galima 
susikalbėti: lietuviškai, 
lenkiškai, vokižkai ir 
angliškai. 

JOHN J. MEYER, 
Kasininkas. 

wmmrnmmmmmmmmmnmmmmmm—m§m 

Siunčiant pinigui, čekius, 
arba "Money Order", siųs* 
kita ant adreso: 

Kurių skaitytojų prenu
merata pasibaigusi, tiems 
šia numeris bus paskutinis. 

"DRAUGAS", 
WilkesBarre, Pa. 

i 

visokiu ž e n k l u 
draugystėm, o y-
patingai: kokardų 
guziKučiu meta-
liavu. anameiiotu 
ir padengtu eellu-
loid'u, šarpu, vė
liavų ir Karunu. 

Plačiau klausk per 
ka arba pats ateik. 

JOS SHUKIS, 
20 E. Marke t S t r., 

Wilkea Barre, Pa. 
Ne\v Telephone 1070 R, 
« * * 11 • 

First National 
BANK, 

PLYMOUTH. PA. 

KAPITOLAS $100.000.00. 
Man pavestas. d*r. PERVIRŠIS $250.000.00 
bus .H.aku «rtU 
tuk*. Did/.iausia ir saugiausia 

M A Ma«a«i— 1 Hanka mieste. .A.norkuoas MokR3 nttotonMu8 nuo 
112 PtOSPtCT ST., LAfRENCE. MASS. sudėti; joje pinigu. 

•e +*** * * * * * AI 

Wilkt$-Barre 
Deposit & Savings 

BANK 
71 PUBLIC SQŪAIJB, 
WILKBS BAREI PA. 

Ktpitolas - - 5150.000 
Perviršis - . $375.000 
Meka 3 čia aueslntt, ana susiet* 

JejepUifl 
Banką atdara kasdien nuo 9 ry

to iki 3 popietu. suhatomis nuo 
9 12 vidurdienyje. 

Galima susikalbėti lenkiškai. 

FABIOLE, 
garsi kardinolo Wls*m*no spvsska. 

VartS VTTAUTAS. 

Kaina $1.00. 
Istaatlams (įsegiau kaip *Ua% og 

••mpliorio, ouUidiismas didalia nuo 
tlmtls. Gaunama paa: 

M V . V. VAENAOIBia 
911 So. 4tt 11 , Brookljm, K. Y. 

SS 

t*# 

PIRMUTINEi KRAUTUVE 
IR UDIBBYST* 

B a ž n y t i n i u D a i g t u 
„RYZNYCIA" 

PO OLOBA MYKOLO AEKANIOLO, 
114 B. Okeitnat St.r Skenaatloafc, Pa 

Svaks* margot Talkias* po 1 ararą 8, 3, 4, 6, S, ir 14 tvata* po 
ivakss vaikiais raukom marfjtot po I tvar.. 4. 6 ir 8 įvarai po 
Pakiliau aaatei valktaiai ( w u tapars) pakilia po 
Del sJtuouiu dienu pakeliai po 
AaflYi ui svarą 
A liejo i (8 dar) o i gorčių 
tvakts vaikiaii (Boa4) dė 

tft 
#u» 

) * 

• ie ston 

ajasasf*""****"** w i 

ALBERT G. GROBLEVVSKI, 
Savininkas ir Fabrikantas Geriausia 

LENKIŠKŲ LIETUVIŠKŲ VAISTŲ" 14 

Qeri*usia 
Gyduolė 

nuo 
•toto* skaudėjimo 

Dtftmo krutinėję 
CklToa skaudėjimo 

Kataros 
Ušsiialdymo 
Neuralgijos 

nuo 
Gerkles skaudėjimo 

Msilungio 
Skauimo krutinėję 
nuo 
Patrūkimo 
Aima arba 
Dusulio 
Styvumo sprando 
Skaudėjimo 
Šonuose 
Banku ir 
Eojtj. 

[P. F. Brennan'o] 
80° N. Centre StM Pottsville, Pa. 

Geriausia mastiniu prekių [tavom] sankrova visam 
SchuylkilPo paviete. Pirmutine visam 'mieite sankrova, 
kur išsyk pasako tikrą kaina. 

Pardavinėjame tik geras prekes, 
Pritaikome paa save daug prekių kiekviename skyriuje: 

Muilinu, paklodžių, pagalvėms ipilu ir ufcvelkalu, vil
noniu uiklodžiu. pūku kaltlru, saliu ir t. t. 

Didžiausia visoje apygardoje Audeklų tankrova. 
Drabužių viršutinių ir apatinių, — vyriškiams, moterii-

komsioms ir vaikams, visokių rūsiu, kokių tik norite, — 
bot ne niekų. Kelnių, marškinių, pirštinių! panaonų. 

Naminių nesitraukiančių flanelių — anglekaaiams ir fab-
brikų darbininkama, — mastais ar gatavai paaitttų 
marškinių i r kelnių. 

JUODŲ IR VARSOTŲ SIŪLŲ. 

— 

Svak4e vaikinei (Bo44) dėl aidi^tuo po S ir 4 svarus, ui svarą 10a. 
Uatiaaan*vak4a vakiaoa po 16 r ^ f a ft 18, m r » po * t i t 
• v i sa s StarUavoi lie.inea 13 sv. ir 18, a i svarą į la , 

Ivaktft 4 iv. Ir 8 susaktoi 4 sv, ir 1 iv. 
Altoriam žvakes (astrą) iv. po 
OaHoaa valko 1 sv. ir 6, itaraa 
Kodylas praaoaailkaa po 
Kodylai *' traoeineenae'' po Į3* 

kJ5 
' i ' 

m f mm t ą 

mm 
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UNION TICKET AGENCY. 
Sssslsaals Liatuvlika Banką S)oraa%eae 

ir Visoje Aplinkinėje. 
Ageatara Laivakortio aat OerUttett 

UšS% 
Biaalia pinigus kaa diaa la visas da-

psrka tr ilmsiao vt-
aesias plai|aa 7idirba visokius doks-Ua svifto; taipgi parka ir ilmsiao vi 

Ildirba vieoklui 
saeotus Amerikos ir Lietu?04 taiSBsSOse Ofisas atidarytas kas diaa ano 8 tos 
ti ryto iki 9-tos vai. vak. 

Nedėlioję: nuo lOtoe ii ryto iki 5 tai 
ratandai vakarą. 

Adolf Blau, 
Union Ticket Agency, 

80S Lackawanna Avs, Beraaton, Pa. 
Taip gi tarimą savo krautuvėje dau 
bf visoki 

faJi. iŽsŽa.saaŽsT' - ' ' ^ ^ 

mm 
>a#*4Ha«#^ 

mmmmmmmmmvmmmmmammmmmmmmmmmm 
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Ypatingos Gyduolės. 
Je»jr« ssrgata uiaisenėjusiomis ligomis nuo kuriu negali pagelbėt n4 duk 

. lyklt 
a usalepimo) aoa 6ioa eina m 

įpi 
daktarai aiUiko paslapt) kaip aat ilpaaiatiea). Uitai nesigėdyk ir nebijok, 

Mga i 
tavai a* Hgosbu^iai, arba paslaptiotoma ligoms, aprašyk it tnaa savo nosvei 
karna 
tsVbailabai tankiai ir apla tavo gyvaat). (Atsimink, jog kiekvlenati garbiagas 

ffefcisybę, o mielai auteikslu rodij ir prisiuniu geraa gyduoles pagal tavo 
u nurodyt 

lalisua staliai 
Ugi su nurodymu kaip reikia jaa vnrtot, ui prekv Ubai maią. Koikia raiyt 

l paa mana pri4sdaat visados 2c markę ant atsakymo, nes ki 
taip aegausit atsakymo. — Taipgi mes reikalaujamo gorų agentu kiekvie-
aasaa dideliame mieste Ir JŲ aplinkim^e. Agentai nuo LiutuvUkai-Lcukilky 
jprdttoliu gali uždirbti nuo 30 dol. iki 1.1 dol. ant mėnesio. Vidarb} duodamo 
kUSgeriaojita. Tsigi ralykite reikalaudami agentūros. Kiekvienas lietuviiksn 
Itornikaa taipgi privalo uilaikytl visada raueu puikiaa Uetuvukas gyduulea 
savo Itaraoso aat pardavimo, kad muau tautiodiai reikalaudami galėtu p*« 
kiakvieoa susipirkti ir nereikalautu iiduotl pinigus dovanai kokiems nors 
apgavikams tose aplinkėse. Atornykai.ruAykito pareikalaudami gyduolių, nes 
garas esdarbys Ir parduokite muau tyran Metuviikas gyduolee, kuri 
§ta>a>tl>ojan)e. Kaftyklto po nntraftu: o« mes 

ALBERTAS O. ORABLIAUOKAS, 
Oor. Elm a Main Str., Plymouth, Pa. 

MIOIIllfDUOJAMK MU8Ų NAUJĄ AUKSIN} 23 
AKMENŲ OELSKBLIO LAIKRODiLI 

Auksiaiai, paauksuoti ir kitokį su SI 
skmaaimis, parduosime 10,000 vadiaa 
mu "Acsuratus" laikrodėlis SUstai U 
16.76 iaaaa. Tie gralus laikrodėliai 
puikiai iiresytl, dubeltsvi lakštai, te 
rai laiką rodanU, labiausiai keUaaaiaka 
naudojami, korta turi daboti laika, mo 
tarilki ir vvrilki, gvaraaatMli ant se 
meta. Tikrai gTeiui laikrodėliai, ne 
gėda bus nei draugams toki parodyti. 

ital rauso, pasiūlymas: Mas aasiasiaa 
laikrodėli kiekvienam C. O. D. a i 

»*-w»-

P nori turėti fr% dsiegorėlį, tai 
n 

litą 
S9.7S ir ekipreao kaltua dėt periiure-
limo. Jei nepatiks, aamokėoita nal saa-
to. Maa rlaknojame viską. Auksinis 

greadiaėlls duodasi dykai su taikrodlią. Aslraaaa: 
U O l L t t O l WATOH 00., DIPT. 905, OHIOAOO, 1U> 

4^i»»4r#»4>»4Wr^»4Wra<'ar4WrS^ 

CABLEADRESS:GROCHOWSKI 

yb» visokio maldakaygią ir evietlikn 
»ygu visokiose kalboaa. v 

•SLSrONAI: Nsojsi SOI - . Bell 689. 
ka 

. . a. 

Office New Telephone M. 
Residence 1100. 

Lietuviu Advokatas. 
Jonas S. Lopatto 

47-48-49 Bennett Building, 
Wilkes.Bare, Pa. 

Norintieji pasiskolinti pinigu 
ant pirmo mortKage, arba pirkti 
namus lai kreipiaai. 

SWALM HARDfARE C0M 
21 Nartt Mais St, Ptitivilk, Pi. 
įvairiausi geležiniai daiktai, te

palai, stiklas, dūdos, plaateris, 
įrankiai, sportiniai ir naminiai 
dai tai. 
šamam . - • - ..I HHI 'U .B 

Juozas Szukis, 
Geriausias Uetuvye 

F0T0GRAF1STAS, 
Naujas Talefosaa 1070 a 

80 E. Markei st., Wllkea larre, Pa. 
1 !- ' . • ' I 

50,00 
KNYG 

m 

Vytai Pykai Del 
Ta knyga yra stebikllnga Ir siesta yra tik stsfi 

Knygų taprastsM.aupraatalalodsialas^aaka k 
atgauti vyriškom s, isirydltl nuo usnaodijlssa 
arbaayplll.iiubie^lmaaiekloa.pstretltastypribe.i 
Ir kltua ilmleUmae, negreni«lavloaaf pal 
atypriba, pylva, k lapena, Inkstu ir paalee ligaaT j 
t ltma, gonorrhoen sfba triperi, aanjal lgaatee fy§ 

speoljsi) 
atrua turą Sinotl kolnaa Vi 
a knyga yra paralita per 
Igo lajka tyrloejmu tu, ap 

rru. Teatvklt . jog ta knyga yra siustą vytai «>ui 
ImokamalpaCbH l«sT uijpe«otlta konverta. Neaiai 

nekokiu piningu, tyk paralik aava vardą, Ir a4teait a 
temtaua paduotu i ai ponu, katrų aluak mutna lendam 

DYKAJ GAUTOS KNYGAS KUPONAS. 
UR. Jos, !.!5Ttt ft C0, I 108 i t FhH Avssae, Orfcnet 

nsvedas v.vraa, 0.' 
katras atardavo i 
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Q'xtot'nsMTaini<' •'. . agal TsraUtoh prlind 
jo« TamisiAprislukts<uet i"*a vysalyyksi vėnaji u»u kntg adei vy« 
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LIETUVIŠKA AGENTŪRA 

Laivakorčių ir IPinigu S iunt imo. 
Parduodu laivakortes už tą pačią prekę, kaip paa pačiai 

kompanijas New Yorke. Siunčiu pinigus greitai ir pigiai (n 
visas dalis svieto. Prašau viiu lietuviu atsilankyti su kokiais 
reikalais arba keliaujant Lietuvon meldžiami kreiptii paa 

! 

VINCĄ TAMULEVICZE, 
• • • • a a a e AGENTĄ. *ea4>*a*4> 

f S 
1 3 7 Narte St. , ^•Prl l^tS'^Psaa'riaf a ^ l a 

— i . ,i i n II iiiaasaaieiatB 

1. Priimam padėjimus piutgy dėl lutauptrumo su pus-
metiniu nuo.shneiu (procentu). 

2. Paskoliname pioifua ant morgi^iaus ir nott;. 

;t. Išsiunčiame pinigu* ir duodame užsakymus in visus 
kraštus, 

4. Išmainome ir parduodame užrubeiimus piuigUri pa
gal to« dienos kunti). 

-NAUJA KNYGA-

BIBLIJA 
arba sv. Raštas išleistas. 

Tik vienas šitas šventraštis yra 
atalikiškas. 

Kaštuoja $2.13 persiuntimui. 
Adresas: 

REV. S. PAUTIENIUS, 
Mahanoy City, Pa. 

.... ^.,.. 

•ARTRAUKIMAS 
PINI«H 

IS EUROPOS 

BIURAS IWF0R8aACWŲ 

MAINYMAS 
V I S O K I U 

PINIGU 

IUROR 
B I J R \ S 

ADVOKATINtS 

KANCD.IARUA 
R1JINTINE 

5. Parduodamo laivakortes (iifkorteH) 
Kuropoa ir Amerikon, 

i ii prieplauka* 

i j.p.amis, 
\ Pas ji galima gauti visokiu i 

torielku, blindu, stiklu, puo
du, liampu ir visokiu virtu
vei reikalingu daiktu. Yra iš 
ko pasirinkti, Ateikite j>er- I 
sitikrinti. 

102-104 1. MAIK ST 

WZLUSBAft l l , PA 

T N I FL'RNENY. 
Katorsiltka ir ps4trbti| lolfn^ 

areštavę. 
Oahtna gtat i f\ių V-.-MI.:••«.' v r 

maa ims ir bils ksds tik ariraikus, bu 
kistttoss arba fral iua vaioikus 

Mrs. J. HERBERT. 
SAVIMNKR. 

SI w Markst st., vrUkaaBarra. Ps. 
• i • • ' i a 11 • 

GBRIAUSA8 PINIGAMS PASIDĖJIMAS, 
TAI ŠTAI ŠITAME BANKE: 

Merchants National 
Bank, 

POTTSVILLE, PA. 
t 

Nuo padėtųjų pas mus i ini^u gausi 2 nuošimt, jei 
padėsi trumpam laikui, 3 nuošimti, jei šešiems mėnesiams, 
3 ir pusę nuošimt. jei padėsi /lėniems metams. 

G|U pradėti pasidelioti, jei tnri $1.00. 
Miloniai kviečiame visur atsilankyti pas mus. 

Gerb. O. P. BECHTEL, Prez., A. VV. SELTZER, Vice*Pr?1 
C. H. MARSH A LL, Kaslerius. 
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SPAUSTUVE 

1 • 

6. l̂ mliiodanii* tikietiiM ant geleiinkelio Amerikoje, 
7. Pavdarome aktus rtjentelnua «u paliudijimu Kotiau-

l i « » . 

8. Asekuruojamo |prvastį niui nelmmėa ir iftiioa (in-
šiuriname). 

Atfti&aitkit ir pranykit kokiam laikraštyje šita ap-
garainima skaitėt, o me* priaiuaime dvkai puikų kal.-n 

TfiMIKYTK LIETUVIAI. 
Kelione per jūres. Tūkstančiai 

tūkstančiu mušu tautiečiu ke
liauja in prigimtą šalį ir iA tenai 
Htfcal in Ameriką, o visi labiau* 
šiai užganėdinti, kurie perka lai
vakortes [MIS: 

a 
S V. MAIW ST1 , 

WILEia I A I 1 1 , ?A 
O kssJtlt Naa laH f*% priW#j>»%, 

[yaitim 
feelsaa^ 

Saaatissmi sjaaksra 
. « . • 

NAUJAUSIA, 1)10ŽI AUSI A IR GE-
» 

RIAUSIA GREITAI ATLIEKA 
(VAIEIŲ ĮVAiauuaiua DARIUS 

. . . , . . « 
M 

sriuaiRA 
P I G I A I 

UžKVIKTIMTJS IK ŠITOKIUS DASBOS 

KONSTITUCIJAS, MAKATUS, TIKUTDS 
-

RAIDES 8TATOMOS DIDELE-NAUJAU-
8IOJO PATENTO- MASINA "LINOTYPE" 

i ADsaauotrra 

" D R A U G A S " 
314 E M«U Si Wilk«-B*ir*, P*. 
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