
[?!!! 

• • 

— 

#JNĄ5 KA3 
C E T V E R G A S 

MICftTt 
WtUtS3BARH& 

314 t. MUrktt S*. 
KAINA ME 

U K«M4* u kiut Hb 
ĄWHlKHU3iU 

* RE V. A, 
64 CKMKK Si., 

"2Z 
• i •• • ' 

sos atsitmua. 

KAUPAI 
OittMou. P » . 

A, BUaiikjiiti 

314 E M*UtSl, W,(krv tU.tr, P*. 

L J / \ 1 I S J " \ / \ O 1 10. 
SnON 

"DRAUGAS", 
(THK WURNI» 

Ortaki Omano* ty UthtmnUn Roman 

PUBUSBED EYHRY THURSDAY, 
3 1 4 East Market St., 

VVilkei Bnrrc, ?%, 
• ' • •• 

1 V I ( E -=^=*-vOrgana3 Susivienyjimo Lietuviu Rymo-K ataliku Amerikoje . 
— 

SUBSCRIP HON RATE$» 
I n lAitM Suiet . . . . . $2.00 
CntuU »nt o(Ker Pmu . , . $100 

Advertiilng Rites on Appllcatloa. 
Ali ComraunkttH iu «nd Maney Ordor* 

tnuat U »<l<JreM«d to; 

" D R A U G Ą S,\ 
314 E. MARKET STREET, 

Wilkr ».Bnrrc, Pa. \ \ 

• 
— MM " ' " 

. . . . 
M M 
.. 

15. 
» * i W Wi*|MHn» ..'., . • • • 

VYILKKK-BAURK, PA., K) P . KOVO ( M A B C H ) HM 1 M 
ENTRRED AS SECOND CLA88 MATTRR AUGU8T 2 lsT, UKM), AT THK l»OST OKFIC1G AT VVU.KBh-HAKUK PA., ITNDKR t i m ACT OK MARCH 8. 1807. 

M t M M M t M M M I mmmmmmmmmmmmmm .- - MIIĮ »fc* ą\ * • -

• ecioji bavemos 
Nedelia. 
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Htekci ja . . - Kr. V, 1 - 9 . -
Ha i; Imkite Dievo so-

jotojais, kaipo mieliausi su 
o vaikščiokite meilėje, 

po ir Kriatua numylėjo 
iv išdavė patą save už 

n* Dievui aukon iv ufanu* 
ti dėlei saldybės kvapo. 

jmloistuvystė ir visokia no 
iuta arba godumas tegul 
bus nei minėti tarp j\mų, 
tJ)o priclvra šventiems; ar-

|ibiattryhė, neišmintinga 
, arba apjuokimas, ku-

jlrii* reikalo nepridera, 
labiau dėkojimą*. Nes 
žinokite, išmanydami, 

visokis pult istnvis, arba 
lleidelis arba godulingas 

m yra tarnavimo stabams, 
i tėvonijos Kristaus ir 

vo karalijoje. 'Įegu] nie* 
įttaų :ueiuvndiioja nio-

iodJiais, nes dėl tų 
t V a l t i m Dievo rūstybė 
netikėjimo «uwu- Todėl 

Jarekite stoties anų arau-
U. N« s lutvotu kit*j kaH<t 

H> U% lâ t <labar Šviesybė 
ti^paty jr, A^aiktl&iokite, 

po svt^hybė* $uuus, nes 
lesybėH vaisius yra vi$o-

U»je ji'erv beje, ir teisybėje 
tiea<»je. 

v i a UM t» ji ano žmogaus daik
tai piktesni už ivirmuosius. 
Ir st«»jt»si, kad taip kalboj", 
pakėlusi l»alsa ookuri moti • 
viskė is minios, tarė jam: pa
laimintas žyvata*, kurs tave 
lupiojo, ir krutįs, kuriąs /in
dai, O jisai tarė: Bot labiau 
palaiminti, kurie klauso Die
vo ftocUsio ir sa usi-oja ana. 

NEDOROS KALBOS. 

Yra žmonės ant žemės, 
kurie įvontomia kalbomis 
steuniosi iAganyti dosias. 
hot ym iv tokiy,^kurie nedo-
romia Šnektomis atengla»i 
ĵ H pmiudyti; o kadangi bio 
gos kalbus lengviau pasklis
ta nei geros, tad pigiai pa
siekia savo tik*U* ir dideles 
Į£HUUM klastas. Kad leng
viau galėtumėm išsisaugoti 
nelaimiu, paeinanėiu U ne
doro kalbu, reik mums tino* 
t i, kas yra tie, kurie blogai 
kalba * 

Nedomi kalba ftim>nės iš* 
tvirko ir»uat<^e gėdos. Apie 
kft gi fanogus paprastai kai

riai sakysi, k;ul jm»kaisjkai tyėta tik nori .jinus iiir 
pasakyti blogi) žodį, tai nėr dojittU) trukdyti, po piunoks 

o lo užgiedojo, liet\iviskai. 
lenkės tuo pat laiku lenkis 
kai , hot n e g a l ė d a m o s liet n 
viu pt^rrėkti, liovėsi giedo-
jusius ir baisįai pradėjo ko-
lioti lietuvius. Paskui tiubė-
gfj nabagės pas vyskupą 
skusti lietuviu, , bet vysku
pas, kaip girdėt, ,ju nepriė
mus. Nubėgo jos tuomet pas 
klebonų, bet Ueradumos jo 
namie. Tuo sį karta visas da 
lykas ir pasibaigė. 

Ar nepradės tik ir į Kau
na pusti Vilniaus endoku 

nieko pikto. Taip f Ar tai ne 
ta pati bos prapultis, jei tu 
į ja eisi, arba kiti) trauksi, 
juokdamosi ar ašarodamas? 
O gal sakysi, kad piktai siū
ki blogo nemanydamas i Tas 
uegal būti. ftodis yra žmo
gaus minties vaisius. Kas 
yra ant liežiuvio tur būti 
mintyje, Is širdies gausumo 
lupu* kalba, sako Šventras* 
tis. Jei eina dvokiantis oras 
is atviro raksto, lengvai ga
lima suprasti, kad ten guli 
punantis lavonas, arba jei is 
kamino verčiasi juo<ii du- vėjelis. Žiūrėsim* 
mai, tad ten ir ugnis, tur bū
ti, taip jei ir is tavo burnos 
išeina Maurus žodžiai, be-
gėdiJkim dainos, tad be jo~ 
kioft abejonės yra ir pak»is-
tuvingoi minija. 

KTedor\| kalbų reik *salin-
ties ir saugoties, kaip įkan
dimo nimdingiaunitm gyva-
tėi^ K$ velnias negal įveikti 
wivo labangais, tą padaro iš
tvirkėlio biaurua Ueiittvi*. 
Negalint nuo bianrių kalbų 
pmtUlalinti iM*reik jokiu bu-

Iš Lietuvos. 

me savo lieiiuvj, kurį pa
šventė Išganytojas, Komu 
nljoje į 'mūsų š\r<lį ateid:» 
mas, 8. 

BAŽNYTINES'ŽINIOS. 

Bvwą€iUja. - - Imk. XI, 
į—28, — Anuomet isvari 

j&Įjo Jessus velnią, ° tas buvo 
pįėbylys ir stebėjosi minios. 

) nekurie iš anų sakė: per 
«ėl»ebul»ą, velnių vyviaua)-

jj(, išvaro velnivm. O kiti, 
lltuiidyctaiiu ji, ndkalavo nuo 

Jiiiifiiklo iš dangaus. O jisai, 
l*d išvydo anų mintis, tarė 

|jiems: Kiekviena karalija 
įįįvyje nesutinkanti, lope iš
naikinta ir namai ant namų 
HUgHus. O jei ir šėtonas yra 
ui tavim nesutinkąs, kaip-gi 

utovės jo karalija i nes sak<>-
įtft jog aš per Heel/ebuba 

metu velnius.' O jei aš per 
eelfcobuba išmetu velnius, 
nų sunųs p<u' k$ išmeta? 

odėl anie bus jūsų teisė
jai*. Bet jei Dievo piritu iš* 
inetu velnius, ištiesu atėjo 
pas jus Dievo karalija. Kad 

iprus šunininkas, sergsti 
Sįįfvn namus, ramybėje yra 
į l a t ka turi. Het jei stipres-
JĮJfe.už i\ atėjvs pevgalėH jį, 
jl̂ tiniK visus jo f̂ arvua ku-
jHtmae viltj turėjo, ir jo imu 

išdalys. Kaa nėra su ma-
i> |>rieš mane yra; o kas 

renkasu manim, barsto. 
kad ntjėynta dvasia išeis iš 
ogaus, vaikščioja po sau-

flia vietas, ieškodama atil-
o, o neradusi sako: augrį-

į savo namtiH, i* kur iš 
au. O atėjusi randa anuo* 
luotus ir iššveistus, Tada 
ia ir paima $u savim *ep~ 

kitas d vaidas, nedc* 
ui nove, o įėjusios gy-

-~f . 

ha, jei ne apie T^nJSC t̂̂ t'yVltt jt*p^ \ihl>*vanlA. (luodoki 
mylit Uodus kalbiųiųro savo 
turtus,* puikus apie savo 
garbę, bedlovii siunta prie
šai tikėjimą, *im>gus dievo
tas kalba apie dorybe ir Die-
va. Žodžiu, kiekvienas kal
ba apie ta, apie ka jis pa
prastai ibiai i ja. Taip, begė
di* ualba apie begėdiškumus 
kuriais yra pripildyta jo šir
dis. Jei tad novi dasifcinoti, 
ar žmogus yra doraa, prisi
klausyk jo kalbai. Jei jo kal
bu y m bloga, tad turi ženk
lą, jog tai ištvirkėlis arba 
veik jttoml bun, Šalinkies 
žmogaus nedorai kalbanėio, 
nes turėti draugystę su be
gėdžiu, tai tikra nelaimė. 

Het, rasi, teisjsies, jogei 
nepridera įtarti artyma apie 
blogų. Taip, jei neturi tei
singom priežasties; toliau nė
ra jokio įtarimo, jei blogo 
priežastis aiški. Iš blogi* lie
žiuvio galima Ymfcinti blogą 
širdį,xll\ip kaip gydytojau iš 
liežiuvio pažįsta sergančiojo 

Žlnogus nedorai kalbantis 
yra priešas Dievo, artymo ir 
savęs paties. Kiek jis blog*, 
savo liefciuviu padaro sunku 
apsakyti. Viens biaurus žo
dis rodjias menkniekis, bet 
jo pasekmės esti baisios, Aly 
vo8 lašas tai niekas, bet jis 
palieka tašką, kuria kaskart 
labiau plėtojai; viena ki
birkštis — tai niekas, bet 
kritus I u/degainąją Uied/ia 
gų padaro didelv ugnį. Ne
doras lodis yra nuodas, įleis 
tas \ artymo širdį. Jis pri
kimba prie jo vaidentuvės, 
ją Hibiauriua ir stumia į ne
dorybes. Ištvirkinę* vieni), 
jo paiėiatuvyatė uikntfin ki
tų ir, kaip ugnis, sprogda
ma IIUO Šak^ į saką, lli<le 
ga visų girių, taip v ienas blo 

P 

Vilniaus vyskupijos kuni 
gų permainos. Kun. J. Ku-
niekis, lapniškių kleb., ir 
kun. Htd. Huperskis, Zolud-
ko kleb., perkelti vienas ki 
to vieton; paskirji: kun. 
Sėorbiekis — OhiroŠėos 
kam, kun. Davidąvioius (Do 
vidėuas), Hodunės kam., į 
Mlaletua kam., kun. Svirs
kis - - ŽUmarių kam., kdu. 
Oailiunaa (dailinu) - šv. 
Rapok) toSiM'ėitis kam. Vil
niuje: kun, Alp. Va^m^ šv. 
ftapolo bažn. kamendorius, 
Kaiiedorio klebonu, • 

gus iodin 0\ neapsakomai Šj, 

Mineraviito's, Pa., klebo
nu paskirtas neseniai iš ten 
iftkeltaa į tliranlville gerb. 
kun. Jonas Dumėtus, Tu»» 
laiku-gi piblvs MimrsvilleV 
klebono priedermes kun, 
Taškunas lieka (lirardvillės 
ir Mayzvillės klfboUU. 

WilkesBarra,Pa., 12 d. 
kovo pasimirė seniausias 
Keranton'o dieoezijos kuni 
gas, vokieėiu katalikų šv. 
Mykolo parapijos klebo.ua* 
Monsignoras Nagel, iškuni 
gavys 52 metu. 

Kaunas. Nuo HMIK p me-
tų Katedroj lietuviai prade 
J4» kalbėti Oyvi)jį Hažanėiu 
ir vieni) sekmadienį per »uė 
nosį, perkoiėiant paslaptis, 
buvo sakoma tretininkams 
lietuviškai pamokslas, t o m 
pamokslo pagiedodavo lie
tuviai koletą giesmių. ĮfllC) 
m. gruodžio m. pabaigoj vie
nų šventadienį susirinko/po 
mišparų rtpi* 2<)() žmonių, 
apsįkeitv paslaptimi^ ir 
klauso patiaikslo. Dar nepa 
baigė kunigas sakyti j»a 
mokslo, o jau 3—4 lenkės 
užtraukė lenkiškai giesme 
lUgirdv. jug kunigas dar to 
Ii-i 11 sako pamokslą, nustojo 
giedojusio*, bet kiup tik ku-
nigaa |mbaigė sakyti pa-
mokslų, joa ir vėl pradėjo 
lenkiškai giedoti. Lietuviai, 
m norėdami kelti bainyėiojo 
trukšmo, iiulikimtė. 

Žemaičių vyskupijos ku
nigų permainos. INrkolti: 
kun. Pr. (hieius, Trvškiu 
kam., į Dusėtus kam.; kun. 
St. Uazumas, Dusėti) kam. 

į Tryškius; kun. .1. Snapš 
tis, Tauragni) kam. į Lauk-
sodės f'iliją (Varnių dek.): 
kun. A. Siufinskis, Kurta-
vėnų kam. į IMungv kam , 
kun, J. I\uibis, Plungės 
kam., į Kurtavonus; kun. 
t'Vproitas iš Heržono i'ilijos į 
Budrius kleb., kun. Lialis iš 
Hu«lri\tt į He r/orų f ii, 

I.H Seinų vyskupijos. Vi
daus reikalų miuistoris pa
reikalavo iš J. K. Seinų vy
skupo paliuosimti nuo ku
nigišku, pareigu pildymo 
kun, Zaloskį ir Montvila už 
išklausymą Išpažinties ir 
palaidojimą slaeiatikio. 

A. t A. 

Aleksandra Burba, 
Vasariu XSA d. Kailiuose, 

Kruopių par., Šiaulių pav., 
Kauno gub. numirė Alek
sandra Burba, garsaus lie
tuvių tautos atgijimo istori
joje kun. Aleksandro Bur
bos tėvas. Nabašnikas susi
laukė žilos senatvės —- ėju 
J)l-mus motus. 

Laidotuvėm atsiliko 25 va
sario Kruopiuose. Iškilmėje 
dalyvavo du kunigu ir dau-
i:ybė žmonių (bažnyčia buvo 
grūsto prigrūsta). Labai dai 
lu ir graudi) pamokslų pa
sakė kun. vikaras. Pradėjus 
pamokslininkui išdėstinėti 

visos paskaitos. Šiam kar
tui taip kitu patiekė paskai
tą žinomas mūsų esperauti-
ninkas u Draugijos^ redak
torius kun. A. Dambraus
kas, kuris vra vienu iš veik-
liausiųju Kauno osporanti-
niuku. 

^Balsas". |šėjo pirmasai 
^Balso^ No. Kisiųs kas mė-
nm». Vedąs jį, kaip jau infi-
sų skaitytojai žino, p, A. Ve
gelė. liedakoijoH adrosi\s: 
N'ilnius, rbivinskaja gatve, 
No. 22. Kaina metams — 2 
rubliu. I 

Sakalų mankštymai. Vil
niaus mokslo apygimlos glo 
bėjas pranešė vidurinių mo
kyklų direktoriams, kad Ve
lykų šventėmis, balandžio 
H ir 15 d. bus nurengti va
dinamieji "sakalų" mankš* 

Metai III. 
i Į B 

kun. Aleksandro nuopelnus, * N (giimiastika), kuriuo 
visi klausvtojai apsili(Njo aša s 0 W 0j*W# ^N ™»-
r o n n s ; kyklu mokiniai. 

Amžiną atilsį garsaus vei
kėjo tėvo dusiai! 

Traukinio suvažinėtas. 
Andai, Vilniuje jirejtasni 
traukinys suvažinėjo palei 
stotį nesuskubusį ' praeiti 
pro, kolic žmogi). Nolaimiu-
gasai sudraskyta į šmote
lius. Ualva ir rankos rasta 
net po treėiunju vag<»nu, 
Surankioti kfino šmotoliai 
nugabenta geležinkelio li-
gonbutin, Tžmuštasai pasi 
rodė esąs Virbalio geležin
kelio elektrinei stoties tar
naujantis Vineas Abraitis, 
50 motų vyras. 

Teismas. Vasario S d, Vil
niaus apygardos teismo bu
vo nagrinėjama byla mies
tietės Sofijos Pakalvtos 
(Bakalisj, jau UU-tios meti) 
amžiaus, kaltinamos, kad 
ketvirtų sykį suėiupta buvo 
bevagiant. Tžu tai grėsė jai 

^didelė bausmė, teisiu atėmj-
mas ir kalėjimas dange-
li«4ins metams. Teisnu' Pa
ką I y l ė papasakoju tikrai 
graiulžią sa\<i gyvenimo is
toriją. Pasirodo, buvo ji k it 
kart Kauno motorų gimua-
y.ij<»s nit»kinė; išstojusi te-

8VARBU ŽINOTI, 

Turime atspaude šv. Ro 
žančiaus tajemnyčias. Pen 
kiolika tajemnyčių kainuo 
ja 10 centų. Kalbantieji O a 
vėnio je roiandių tepasi rup i 
na parsitraukti tajemny 
čias. Adresuokite: 

14 Draugas*' 
314 B. Market St.. 

Wilkea Barre, Pa. 

IT vssr jsrap^ » % • • • e * » 

Be teisių. Kai-kuriu pri
vatinių lenkų tiMdmiškujų 
mokykb)* mokiniai buvo 
kveipii)sis į švietjmo minis-
įę%% piušyxtefMr -l<>isti 
jiems laikyti kvotimus vai* 
(\y.\oH mokykloje, kad gavus 
teebuiki) diplomi), kvietimo 
ministerija atsakė nelei
džianti. 

Braslavas, * Užorėnų ap. 
Braslavo parapija*, žiūrant i 
jos plotu, bene tlik didžiau
sia Žemaiėių vyskupijoje; 
prie jos priklauao dar trjs 
Hlijos: Opsa, B(klinontas ir 
Pliusai, su'parapijų teisė
mis. Žmonės r~ iitautėjo lie
tuviai, kurie daugiausia var 
toja baltarusių kalbų. Lie
tuviškai kalbauėig beužaili-
ko tik 7—8 sodžiai. Aoiū 
Dievui, kad dar atkeltas 
ėia kanumdoriuųai kun. .1. 
Armalis, su tikru atsidavi
mu pradėjo kHti ištautėju-
sius lietuvius iš gilaus# mie
go, ragindama* prie mokshi, 
prie skaitymo knygų ir laik-
rašėiu. 

•Nors aplinkybės sutrukdo 
tą garbingąjį darbą, bet vis 
dėlto palengva žengiama 
jau pirmyn prie susiprati
mo, 

Braslavo bažnyoioj lietu
viams skaitomos tik evan
gelijos lietuviškai. Reika
linga butų, kad šalip dabar 
atliekami) lenkiškų pamal
di), galėtumėm turėti ir lie
tuviškas, kitaip vis būsime 
nepilnai apnlpiuti dvasiš
kai. Opius apylinkėj gyve
na beveik vien lietuviai. Bet 
per dvarininkų iutekine lie
tuviai baigia lenkiutio*. Bei 
monto ir Pliusu apylinkėj 
lietuviai visai subaltarusė-
je: senieji tik žmonės be 
moka po žodį lietuviškai. 

Dar užmiršau paminėti, 
dejį esperantininkų koneer kad Braslavo šimtelis api 
tų-vakar^. Vanario H d. kor suptas iš dviejų pnsii) ože 
meirijo* mokykloje šaukia raią, vidurya gi mies te l io -

t 
Seinai. Šiomis dienomis 

Seinus buvo, aplankęs J, K. 
Vloelavko \ vskupas Btaftis 
, ,: . ' . , . 4įe»au. aplinkybių priversta, lovas /d/.itnvieeki, vdimusj .. . . , , / . ,, ., r • , %i , . is 4-sios klesi»s, papuoli' to-
pralotų kun. M. Lorentan \ . , , . f , . i^ 
V. ,' . . . . kum vargau, kad droveda-
eiaus ir kun. K. KorviHcio. i 

mos elgetauti, noroms nono-
,.-1( ruins turėjusi v<igti. Teisė

jai taip susigraudino jos is
torija, jog ne tik. kad visiš
kai išteisino Pakalyto, bet 
dagi sumetę ėiapat teistu* 
tarpu savę* 4 rublius, papra 
še teismo pirmininko inteik 
ti jai tuos pinigus. 

liuinkamn pasiteirauti apie 
ta kalneli. 

Neleist os. draugi JQS. K tu o 
no gub. draugijų reikalama 
komisija neleido jsikurti 
šioms dr.mgijoms: Šiaulių 
susišelpiino draugijos, Pa
nevėžio motorų:, labdarių 
di-augijoH, Šiaulių motiM) 
teisių lygybės draugijos ir 
Žagarės skaitymo mėgėjų 
draugijų H, 

Juota* Montvilas. Vasa
rio 7 d, fnirė Vilniuje a. a 
Juozas Montvilas, VaJst. 
Durnos atstovas, Vilniaus 
žemės banko direktorius ir 
įžymus lenkų visuomenės 
veikėja*-labdarys, Jo mirtį 
ypaė sunkiai atjaus ViL 
niaus leukų visuomenė, kuri 
a.a, J. Xfuntvįhti mirusi ne
beteko sįvo didžiausio-kapi-
talisto-f .laptropo, Juo vienu 
juk rėmėsi, gali sitkVt, ir tie
kia ;*Lutnia'\ ir visokios 
lonkų piįeglaudos Praueiš-' 
konų miniose i r/k. ftovinte-
tu a,a. t abašnikas teėiau ne
buvo, ti igi ir męa, liettiviaU 
galime vįiluai užjausti lenkų 
visuoniopy j<^ift^ uuliodit^*. 

na i \Hi«it 

Esperantininkai. Neseniai 
dar įsteigtoji Kauno rspo 
rautininkų draugija, matyt, 
labai veikli. Ji nuolat ren
gia visokias paskaitas^ o ne 
seniai buvo iutaisiusi ir dî  

sausHi :M) dienų i t l l? f* *+ ****" »."*+** \um* buvo jau \^mi viešas kalnai k u r i a ^ i i , lyg kad 

Įy eloįjįaai paaku- imonių. 
daug piktu padaryti tarpe: vėl ta* paia atsikait..jo. Bet 9*% «ftt 

lietuviai, matydamj» Jog.lvn-
valdyboii poaėdia; tokiiH«rtąjfcmwių ntuk«»inis butų su 

Siauhai. AtvaįiaMo pąlela 
tas iš k.dėjimo 2-sios Dflmoa 
atstovą* A. Povylius, atbu
vęs metus bausmės kalėjime 
arf kitai! kauniškiai» atsto
vais už įinomųj} savo atsi
šaukimą į rinkikus. 

i ' * 

' Nemakfciai, Bes* apskr. 
N<miakabiose atsirado la 
Imi daug visokių* šundakta
rių, v liojanėių iš žmoųių 
skatikus. Miestelyje, pavz., 
yra B„ kurs gydo nuo viso
kių ligi}: nuo ausiu skaudė-* 
jimo, liauti) gėlimo, pilvo ir 
akiu ligas, tlžiovi> ir t.t, , t r 
visas Ifgas gydo taip. jng 
paskiau ir geras gydytojas 
nebegali išgydyti. Homeo 
patija gi gydo |>as mus ue 
tii* bajorės, bet ir patįs val-
stii^ėiai. Vra, tiesa, mieste
lyje ii folooris žydas, kurs 
gan gotai Išmano, tik skun
džiasi žmonės, kad perbraii-
giai ir,̂  vaistus įnujs. PavyK-
din. i:1 vienos moteriškės u i 
vaistus paėmė 2 rb, r>0 k.̂  
tuo tafpu kad tie vaistai ap-
tiekoj i vos 47 kap. atsieina. 
Kas savaitė atvažiuoja į No-
makši'ius lenkas ^y.dytojas. 
(lerai butų, kad apsigyven
tu ėia gydytojas lietuvis. 

» i 

Jonlikyje (Kauno gub.). 
yra vdenaklesė mevgaioių 
gimnnfcija. Dauguma moki
nių— lietuvaitės. Mokytoja 
gi v\\hh lietuviškai visai ne-
suj>niatanti.Jnotnviškai mo 
kyti mergaites buvo paaifca-
dėjv^ vietinės valsftiaus mo
kykb s mokytoja* $«, bet nei 
mokytoja, nei vaikai, turbūt 
mnkj Jojos pamokyti, jo ne-
prtėn^ (f. Ued.). Ueikėtų 
tat p itioms mokinių tėvams 
pasirūpinti, kad jų vaikai 
mokvkioje bAtų mokiml 
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Nemakščiai, \U s. aps. Jau 
kelinti .metai kaip įteigta 
pas mus cerkvinė mokykla. 
Užpernai, vietiniam klebo
nui pasirūpinus atidengta 
ir l>a8nytinė mokykla* kuria 
lanke apie 100 vaikų. Mokė 
mokytojas lietuvis. Bet ši 
mokykla, nežinia, kodėl už
dengta. Vaikai liko be mo« 
kyklos, nes cerkvinėn mo
kyklon vaiksėioti nepanorė
jo, Nomakst ieėiai pradėjo rfl 
pinties liaudies mokyklą tu
rėti. Leidimas jau gauta ir 
mokykla gyvuoja; mokytoju 
paskirta rusas, buvęs vieti-
nės cerkvinės mokyklos mo
kytojas, bet vaiky dar ne
pradeda siųsti. 

Saunas. Sausio 28 d. gu
bom, draugijų komitetas nu 
tarė, kad neteisėtai užtvir-
tintos yra Mos draugijos: 
Kauno lietuvių motery, Pa-
uovėSio ziticėių, Subačiaus 
"Šviesa", Kauno lenkų *Ju-
tmeiika* ir patarėjom* pra-
Syti leidimo ISnauja W paties 
vidaus reikalų miniateriaua. 
Per ta patį )M>8ėci| uždaryta 
keletas akio buklių tteseim 

kad neparodė jokit* sa-
eikime, 

Marijampolė. Dkio drau
gijos "Žagrės" apyskaita 
1010 metų jau pabaigta. Pu 
lmlausu, kurio aktivas iine-
5a 5B153 rub, 4A'kap. draugi* 
jbl Valdyba jau pasirafcė* 
Dabar revizijos komisija 
pertikrina visas skaitlines. 
"JUgrės" draugija 1910 mo 
tais uždirbo 12,065 rul). 15 
kąp.; iš tų pinigų užlaikyti 
keturioms aankrovotnd: Ma-
rijampolėįe, Vilkaviškyje, 
Kalvarijoje ir Pilviškiuos 
drauge su tarnaujančių pir
klių algomis išleista 11,951 
rub* 51 kap., gryno pelno li
ko 107 rub. 65 kap, Lyg vi
suotiniam susirinkimui, va* 
Hario 34 dienos n. k„ visi 
draugijos nariai turi teisę 
lankytis draugijos kontore 
ir patikrinti balansą. % 

Joftiikyja, Kauno guji:, 
kur tik pasisuksi, vis ant 
aludės ar traktieriaus užsi-
dursi. ,Ir girtuokliavimas, 

Stoma, nesimažina pas mus 
t didinasi. O kur girtuo> 

vfenas nebejaunas žmogus, 
gerokai inkauJęs, belipda
mas nuo alinės slenksčio, 
krito ant gatvės ir taip su-
aimuSė, jog ant rytojaus ir 
anįhfė. Tai geras pamokymas 
girtuokliams! 

Talttai (Kauno gub,). Ap 
Svlotos iriiuiateri* nesutikęs 
duoti valdiškas teises Tei
sių vyrų gimnazijai ir p. Na 
rutaviėienės moterų progim 
nazijni, kol nebus aprūpin
ta abi gimmr/iji medžiagiš
kai. Išlaikymui abiejų mo-
kvklu kasinėta reikalinga 17 
tūkstančių rublių. 

Upyna (Hes. pa v.). Pir
ma kelių mėnesių atsibaldė 
ėion kažkoks žydas, prūsi
nių separatorių (eentrifu-
gų) fabriko* agentas, ir į-
kalbėjo vienam ūkininkui 
(C.) paimti nuo jo separato
rių "Pnn," No. 2. Žinoma, 
išgyrė, kad tai naujausio iv 
geriausio davbo separato
riau kad lengvus sukti, ge
nu atskiria grietinę nuo pie 
no ir leugvųs išvalyti, na ir 
nebrangus: .132 rub., užmo
kant per motus, ir t.t. Žmo
gelis ir paklausė jo saldžios 
kalbos ir džiaugėsi, turįs se
paratorių, kokio visoj para
pijų' nerasi. Užtat koks-gi 
buvo jo nustebimas ir nusi
minimas, išgirdus, kad tos 
pačios firmos No. 2 separa-
toriai yra gaunami už 43-45 
rub.S ir kad tai netikės se
paratorius J prastai atlieka 
darbų, sunkus sukti, o dar 
sunkesnis išvalyti, t. y. — 
vienas iŠ prasčiausių sepa
ratorių. — Oailėtiea buvo 
pervėlu. — Ot ir aiSkus prt-
parodymas, kaip lengvu tam 
sus žmogus apgauti. 

Kiburiai (Panevėžio ap.). 
18 sausio pas mus buvo vals 
ėinus sueiga. Nutarta šven
tadieniais uždaryti aludes. 

Liudvinavą* (Kalvarijos 
apskr., Su v. gub.). Liudvi
navo valsJJionis per sueigų 
23 sausio 1011 m. patvirtino 
nutarimo, padarytų 12 \l ba-
tandilo J&Į0 m., apie u|da-
rymų Šventadieniais arnuk-
lįįy. Citrai buvo tada nutar
ta, graliai ifidėstyta priežas
tį*., . tik gaila4, kad beveik 
per visus metus pasiliko be 
jokių* pasekmių: smuklėms 
atidaryti Šventadieniais už
tekę pasųdos nutarimo su 24 
parašais, o vėl uždaryti -— 
negelbsti nei tas puikus viso 
valsfliaus (drauge su paso-
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I*. / f. . da) nutarimas! Pažiūrėsim. 
I J S S M£& kokios pasekmė* bus dabar Štai ir ėia Šiomis dienomis ^ į į ^ patvirtinus. 

Te%us, jeigu valsėionįs ir 
toliau taip tvirtai laikysis 
savo prakilnaus pasiriiymo, 
tai vis syki bus išklausyti. 

M Viltis >> 

Vilnius. Neperseniai Ap
skričio teisme buvo tekia* 
ma tūla UrSulė Btraviną* 
kieno ui vagyste. Paair<tdo, 
kad ta moteris per visą savo 
gyvenima užsiima vagystė
mis ir apgaudinėjimais. Me* 
tais 1909 jinai atėjusi i Vil
nių pas mariavitų kun. Tu-
labų ir išreiškus savo norą 
pribūti mariavitų tikybą. 
Jinai pasisakiusi, kad esan
ti labai turtinga, turinti ke-

dvarų, prižadauti mk-
nu pirk t i daugy-

inių daiktų: arno
tų, kielikų ir k. ir duosianti 

pinigų mariavitų 
•tai atnaujinti. Žino-' 

kun; Tulaba labai nu-
dliugo ir noriai priėmė ją | 
savo avelių skkiėių. Teėiaus 
neilgai laukus Stravinskie
nė vienų kartų pasilikusi pa
ti viena mariavitų namuose 
pasiėmė aau daugybę daik
tų ir pinigais 100 rub. ir 18-
bėgo. Mariavltai praueiė 
apie tai policijai. Stravins
kienė liko suimta ir dabar 

tai nubausta vienais me* 

Papilė (Šiaulių ap.) NeĄ 
seniai buvo Kinkių kaimo 
sueiga. Nutarta skirstyties 
vienasėdžiais ir paaukoti vy 
riausybės siulomajai mo
kyklai 1 des. žemės, sukirsti 
ir SUVeiti medžiagą. 

Vilkaviškis (Suv. guK). 
Jau visas mėnuo kai "Par-
bininkų Krikfcėionių Drau-
gijan savoje keptuvėje ke
pa duoną ir pyragus. Sausio 
29 dieną (n. k.), atidarė duo
nos ir pyragų parduotuvę, 
IS pradžių viskas einasi kuo 
geriausiai. Trjs kepėjai ne
spėja Icepti. Turės dar vieną 
pečių daryti, jei taip toliau 
eis, Kai-kurie miesto kepė
jai griežia dantimis. Aną die 
uą benešant) bandukių gur-
bukus draugijos nari už
puolė vienas miesto kepėjas 
ir iihar&tė visas po gatve, 
manydamas tuo pabuidysią* 
nuo pradėto darbo, bet nie
kas nei nemano bijotv 

Draugijos narių kaa kar
tas dauginasi. 

4t Sausio 28 dieną (n. k.) 
buvo naejtm upieliukėa dva
rininkių i i į m t o s audimo ir 
gu*ikų dirbimo mokyklos 
šventinimas, Hyte U va-

uyėioj atlaikyta 

^v. Mišios. Per Misiąs giedo
jo eboras. Po Mišių naujon 
mokyklon susirinkt) gerbia
mos įsteigėjos ir pašaliečių, 
Kunigas dilakouas Dobrila, 
atlikęs mokyklos pašventi
mo apeigas, pasakė gražy 
pamokslą lenkiškai ir lietu
viškai. 

Kiburiai (Panevėiiu ap.) 
18 sausio pas mus buvo vals-
ėiaus sueiga. Nutarta šven
tadieniais uidarvti aludes. 

Plūkiai (Panevėžio ap.). 
Šis didelis, arti miesto so
džius galų gale sutarė išsi
kelti vienasėdžiais. Nors 
daug huvo priešininkų tam 
sumanymui, teėiau jiems ne 
pavyko jo sutrukdyti. Dau
giausiai tame pasidarbavo 
vietinis viršaitis Just. Kul
ius, geras ir teisingas žmo
gus, 

Mokolai (Šunskų par., Ma 
rijampolės ap,), Rudenį ėia 
labai gaiSo kiaulės, bot da
bar, aeiu salėiams, liga jau 
prap\udė, l§vis(» kiaulių iš
gaišo 30, 

Daugiai (Trakų apsk.). 
Neseniai mūsų parapijoje 
atsitiko šitaip: Dvi mote
riški, motyna su duktere, 
ėjo pasilaužytų sau kuro 
nuo medžių,1 esanėių žydų 
kapuose. Prišliaužiusios jie
dvi sausšakių ėjo namo tie
siog per plonutį ežero ledą. 
Paėjėjus 3 sieksnius nuo 
kranto abi suplumpėjo eže
ran ir prigėrė, 

Rietavas (Reseinių aps.). 
Sausio B d„ nedėldienio va
kare, Pajūrio sodžiuje buvo 
daug prisirinkę jaunimo iš 
to jmties ir iš kitų aplinki
nių sodžių užiužon pamušti, 
Per visą vakarą nevien tik
tai buvo šokta, dainuota ir 
Mžinių" limsta, bet daug 
paskaityta gražių iš gilios 
Lietuvos senovės apysakų ir 
apie alkoholio kenksmingu
mą. Skaitymas labai jauni
mui patiko: ypatingai atsi
dėję klausė apie alkoholio 
vartojimo pasekmes: šiuo su 
judinti, atnaujino padary
tus per t?* Mi&ias prižadus, 
niekuomet nebegerti degti
nės ir kitų svaiginančių gė
ralų ir prikalbinėti savo tė
vus ir gaspadorius, kad jie 
nebeduotų snapso nei per 
krikštynas, nei per pakasy
nas, nei per talkas. Jeigu 
kas iŠ jaunimo, ar vaikinas, 
ar mergaitė, pasigertų, tai 
j urmą kartą turi būti per
spėjami, o jeigu # perspėji
mas nieko nepadėtų — pa
mesti draugavus su jais. 
Kad ftie nutarimai batų už
laikomi, vaikinai vaikiną, o 
mergaitės mergaitę išsirin
ko sau už prižiūrėtojus. 

Džiaugsmas ima, matant 
kad mūsų jaunimas prade
da susiprasti. Jeigu visos 
būtų taip padorios, linksmos 
ir naudingos vakaruškos, 
tai nei kunigai, nei tėvai ne
šauktų ant jų. 

Nesmagi iinia. Suvalkų 
gulM»rimtorius Petras Stre-
ipouekov'as perkeliamas | 
H^ratovą. Gaila ir liūdna 
gubernijai išleidžiant tą tik
ini gerbiamą ir mylimą val
dytoją, koris sunkiausiais 
laikais pataikė taip elgtis, 
kad kuogeriausiai pildyda
mas sunkias valdininko pa
reigas, nestumė nuo savęs 
ftiiiouių, bet rodė jiems gerą 
širdį ir pelnė pagarbą ir 
meile\ 
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ni - - *J() ir 27 sausio. Liudi
ninkų buvo 32. Apkaltinta 
Pižalskis tume, kad mušęs, 
kankinys prie tyrinėjimo, 
slėpęs išgautų pinigų doku
mentus, davinėjęs melagin
gus raportus, Teismas pa
reikalavo IttHt juh. parankos, 
l>et niekas nedavė, todėl nu
teistasis tuojau nugabenta 
kalėjimam 

V 
mm—jų. 

? 
ko susipratimo! (lana būt liavusių, kurie, sykj, jsiki-
lonkberniais!,.. be į lenkybe, turisi jos, it 

kūdikis motyuos sijono. 9A-
Ciornaja Padina, Samaros hmu dauįelj tėvų, kurie savo 

gub. Pereitą vasarą pradi- j vaikus net rykšte baudžia 
nes mokyklos namas dėlei už kiekvieną ištartą be len 
stokos virtos tapo padidip*]kiikoslos galūnės ar pra 

o Mokinių surašąs Sausi 
\H d. buvo paskirta surašyti 
visus pradiniu mokyklų mo
kinius. Tokiu būdu Vilniaus 
mokslo apygardoje yra ži
nios iš (J tnkst, mokvklų. 

Šaltinis1*. * « 

Lietuviai Svetur. 

Rostovas prie Dono. Teko 
man būti vestuvėse. Svečių 
susirinko apie 40 žmonių; 
visi linksminosi padoriai: 
žaidė, sokot dainavo, sneku-
ėiavos. Taip besilinksmi
nant, atėjo dar viena lietu
vių šeimyna, tik jau sulen
kėjusi. Atėję tuoj pradeda 
kalbėt) lenkiškai. Priminus 
p. B., jog ėia lietuvių vestu
vės ir jog visi ėia supranta 
lietuviškai, p, S. ift sulenkė
jusios šeimynos pradėjo 
ginėyties ir užmetinėti lietu
viams, kad jie skiriasi nuo 
lenkų* įfomėgstą lenkų kal
bos, priešingai gi, jo nuomo
ne, reikią lenkus mylėti, nes 
jie lietuvius pagonis ap
krikštiję, o dabar tie lietu
viai šalinasi nuo jų ir t.t. 
Tai vėl užmetinėjo, kad tarp 
susirinkusiųjų esą nemokau 
ėių lietuviškai. Ir kas gif 
Pasirodė, jog iš visų tų ne
mokančių — vienas baltaru
sis, bet jis lietuviams prie
lankus ir nuolat jų susirin-
kimuape dalyvauja, (i antras 
mokinys realistas S., lietu
vių tėvų sūnus, tik lietuviš
kai kalbėti nebenorįs ir ne
bemokąs. Nurodžius jam, 
kaipo lietuviui, reikalą įno-
kyties tėvŲ kalbos, atsakė: 
"nežąlaju". 

Trup tat * Menkai4*, atėję 
tnukiese lietuvių susirinki-
man, visus nori priversti len 
kiškai kalbėti. Bet nebe tie 
laikai, jau ir lietuviai ne 
taip lengvai pasiduoda. Ne, 
ponuliai, savo namuose gali
te, kiek tik norite, lenkiškai 
kalbėti, bet atėjus lietuvių 
Kusirinkiman (patiems lie
tuviškai mokant), stengties 
priversti visus lenkiškai kai 
bėti, tai jau tiesiog netaktiš
ka. Mokėjimai* lenkų kal
bos, tai (įnv neapšvietimas, 
Visi mes eia atvykome, ska
nesnės duonos ieškodami, o 
atradę, tuoj užsimirštame 
lietuviai esą; išmokę kiek 
lenkiškai, patekę lenkų sū
kuriu, apsišvietę (sie), pra
dedame niekinti visa, kas 
tik lietuviška: kalbą, papro-
ėius ir pąėius lietuvius, kai
po prasėlokus. 

Kiek žinau, Rostovo lietu
vių šeimynos kalba namie 
lenkiškai arba ir rusiškai. 
Vaikai, neišmokę iš mažens 
gimtosios kalbos, paaugę 
jau visai nutausta ir pasida
ro lietuvių kalbos priešinin
kai. Priminus tėvams, kodėl 
nemokia vaiką lietuviškai, 
atsako: **užaugę išmoks, ko 

tas ir perdirbtas į dvi mo* 
kvkli. Abudu mokvtoju lie-
tuviu. Mokinių išviso - 8*2. 

(Visi mokiniai lietuviai. 
T/laikviną mokvtojams ir 
mokyklom duoda žemietija 
(zemstva). Per Naujus Me
tus vietinio klebono kun J, 
Striko Ir mokytojų trusu su
rengta buvo mokyklos ir 
šiaip-jau vaikams eglelė, lJa 
ėią vaikų deklamuojamos 
laivo lietuviškosios eilės, gy 
vieji pašnekesiai. Huvo dai
nuojamos lietuvių dainos, iš 
mokytos vargonininko p, A. 
U lomios. Viskas buvo lietu
viškai, Pabaigoje padalyta 
dovanėlės vaikams. Įspū
džiai pasiliko labai malonus. 

Dar prieš Kalėdas vargo
nininkas iš vietinių sodžiaus 
vaikinų ir mergaičių sutaisė 
bažnytinį chorą. Nebuvo, 
manau, tai lengvas darbas, 
ties sodžiuje yra maža pa
rinktų balsų, o ir tiems, ne
žinant gaidų, nėr taip leng
va mokyties. Vienok choras 
susidarė tikrai geras, ir da
bar per pamaldas sutelkia 
mums nemaža malonumo ir 
pasigėrėjimo. Už tai aėiū 
vargonininkui ir choris
tams. 

Liepojaus lietuvių kolio-
nijoje gyvena keliolika tūks 
tanėių lietuvių, iš sodžių at
keliavusių, įvairaus užsiė
mimo: mokinių, darbininkų; 
mokslus išėjusių mūsų inte
ligentų visai nedidelis Au
relis. Nors etnografiškoji 
Lietuva iš ėja gana arti, te-
ėiaus lietuvybės ženklų tiek 
tematyti, kiek ir tolimuose 
Uusijos miestuose: Odesoje, 
Maskvoje, kur lietuvių kur-
kas mažesnis būrelis. Tokia
me būryje, kaip ėia Liepo-
jūje, lietuviai daug ko galė
tų labai lengvai nuveikti 
kultūros srityje. Tuo tarpu 
jie ėia teturi "Pašalpos 
draugiją"; ir dviklesę mo
kyklą, kuriai nekaip sekasi. 

Prie švietimo įstaigų aš 
priskaitau ir lietuvių knygų 
sankrovas. Beniaus ėia buvo 
dvi lietuvių sankrovi ir vie
na lietuviškai-lenkiška; šian 
dien tegyvuoja* tik viena, ir 
ta pati, kaip. patyriau iš pa
šnekesio su p, Virkutiene, 
knygyno laikytoja, serga 
mirtina liga. Naujų knygų 
jau visai nebetraukiama, iš
skiriant .maldaknyges ir ka
lendorius: mat, senųjų nie
kas neišperkąs; daugelį kny 
*gų atiduodą už pusę kainos, 
kaip jiems patiems atsiėję, 
ir tai mažai kas teitną; rotą 
dieną parduoda už porą rub
lių, (langiaus už kelias de
šimtis kapeikų; abejoja, ar 
nereiksią visai likviduoti. 
Taigi Liepojus liks visai be 
lietuvių knygyno. O ėia pat 
latvįų knygų sankrovos ver-
ėiasi kuopuikiausiai; kita-
tauėių pavyzdys mažai lie
tuvius fya tepatraukė. 

Liepojaus lietuviai labai 
toli pasilikę užpakalyje kito 
Latvijos miesto — Rygos, 
kur lietuvių gyvenimas, 
ypaė pastaraisiais metais, 

džios lietuvišką žodį; siun
čia žaisti su sulenkėjusiais 
vaikais, kad greičiau už 
mirštu jfavo tautos kalbą; 
kurie neįstengia nė kelinto
jo žodžio lenkiškai vaikamn 
galvon inkalti, tie perkasi 
lenkiškus elementorius bet 
katekizmus ir šiaip taip žle • 
beriuodami, moko vaikuH 
bent lenkiškų poterių. Sykj 
dvi pažįstami moterėli su 
ašaromis meldė manęs, kad 
joms bent trejetą kartų per-
skaityčiau iš knygos lenkiš
kai 4*Tėve mūsųM, mat, Ifįttįįį 
šių temokėta skaityti vien 
iš tos knygos, iš kurios jau
nos būdamos skaityti mokė
si iš lietuviškos; turbūt ke
tino savo vaikus to patieu 

• »• • • P » ae m 
nias maskoliškais fk 
inais. Prieš sėsiant ant eH 
t rikos kėdės, buvo abudu; u|P 
klausti apie savo paskuti*!^ 
norą, Ipson prašė padėkoti! 
kalėjimo sargams už gw 
apsiėjimą ir su visais a1 
veikino mandagiai, o 
vis Ivanko\vski aprel 
kad "norėtų atgauti I« 
kad dar nužudžius nors pjeih 
kis poliemonus. Tai kokiu 
pasiutimu bedievybė pe*J* 
ma žmogaus širdį, Šiurpai? 
ima pamislijus, l 

ATHGL, MASS. 
Sis miestelis guli 82 n#i 

atstu nuo didmiesčio Bosto* 
no, į vakarus, pagal Bostol 
# Maine geležinkelį,' Toį>cį# 
grafiška išvaizda puiki: 
trijų pusių kalnai, per viflli*fj 
rį upelis, vadinamas Mituti! 
River. Dešimtas intoiii 

.gyventojų lietuviai. ~ 
mokyti, nors paėlos kaip j m > 8 ftia t n l p n t j p\^m 
matote, nėkiek nepajiegda 
mos. Vos perkalbėjau mesti 
tą kvailą lenkų uodegos gau
dymą. Tai visai ne naujiena i 
juk prasto sodieėio "ponųM! 
tarpau patekusio, pirmask 
rūpesnis pačiam likti "po* 
nu", tai yra, nei daugiau, 
nei mažiau, kaip tik "len* 
kiškai" švebeldžiuoti mį 
jais. Bažnyčioje katekizmo 
mokyties didžiuma tėvų sa 
vo vaikus verfiia tik lenkis 
kai. O klebono Visbaro tak 
tika lietuvių dalyke tikrai 
keista ir net artimiesiems n4 
suprantama. | 

Arti prisižiūrėjęs Liepoj 
jaus lietuvių gyvenimui, ro
dos žmogus kvėpsojj Vii į 
niaus, gubernijos kokio tam
saus, lenkų baigiamo ryt f 
kampolto oru, Tiesa, kam g4 
Ii pasirodyti, kad ėia ai pel*| 
sūriai pasakiau; bet ma»| 
rodos, kad nėkiek nebūsiu 
perdėjęs. Čia aprašytieji 
lietuviai, žinoma, toli graž4 
ne visi tokie: yni ir laboj 
gerų, m^linėių savo tėvyne 
visa šjj'džia užjauėianėit| 
jos skausmus; liūdna t i l | 
kad tokių mažuma. Seniauj 
net mokinių lietuvių būdn* 
vo ėia gana didokas būreli^ 
šiandien visuose. Liotlivoi 
kampeliuose pridygus vidu» 
rinių mokyklų, Liepojaus 
mokyklose mokinių, liotuvid 
skaičius labai sumažėjo, Ljvt 
bai gaila, kad ėionykšfiui 
lietuviai neįstengia prapl0 
ti savo Solpimos draugijoj 
kuri aprūpintų pradiniu ap* 
švietimu visus aplenkėjus 
sių, pabrikų, dūmuose 
smilkstanėių darbiniuk ą 
vaikus, jiems nabaguėiam 
nėra kitokio kelio iSbristi i 
tos lenkybės ir tamsybe 
putros. 

ėia savo kalbos nemokės!" ėmė virte virti: net nutau-

Suvalkai. Vietinis slapto
sios policijos viršininkas Pi-
>aNkis nuteistas IVi* metų 
at^^Untų rotoana ir sugrf-
illiti neteia«a» |*il»fc<) «0 
rublių, Bvla tesėsi dvi diu-

Tėvai! labai apsiriukat* 
taip sakydami. Jums dar ro-

tusieji lietuviai pradeda 
smarkiai linkti lietuvių pu-

dosi, j<»g tat "savo" kalba, nį*ėn. 6ia Liepojūje, liūdna ir 
vaikams ji bus jau svetima priminti, lietuviai kui-kas 
ir užaugę sakvs, kad liftu- labiaus už kitų miestų lietu
viškai kalbėti "neželajų".: vius tebemėgia lenkybe; dau 
Kas ttmmet bus kaltast Tik ^'li* »<w»it4ėių, ir pastarai-
tėvai. O vaikai, kurie dar *iais metais ėia atkeliavusių 
jausis esą lietuviai, ir kal-
bėti nemokės, tai kai 
tėvus, kad mažų nei 

Lietuviai! daugiau tautiš-

iš viso vieko stengiasi 
ti kiekviena girdėta 1 eitu% îft-
kai-lenkiško knit inio »Hlįf 

neskaitant jau seninu* utke-

encijos 

BOSTON, MA8S, 
4 

Pernai vasara du ruskiu: 
Andrius Ipsen ir Was)li 
lvankowski miestely jje 
Lynu (saly Bostono) plėsi
mo (Wlei užpuolė vidudieny
je ir uiinusė du žmogų: To
mų Landregan'ą, fabrikan
to ir James**) Oaroll'ų, po-
liemon$. Abudu žmogžudžiu 
tapo pasmerktu mirtin ir ne
seniai atliko savo bausme, t. 
y. mirė ant elektrikus k0-
dės. Bet mirtis jųdviejų bu
vo nevienoda, Andrius Ip^o-
nas pr|ėmė katalikų tikėji-
ttių, miirė lydimrs kunigo, tu 
rėdamas akis įsmeigtas į o 
kryiiavot^ji. vii Wasili Iv 
kovski, kurU tuojaus suii 
tas ajiHJkė netikjs į l>ie> 
miH buniodaraas ir kei 

italbėsiu, 
Lietuviai pradėjo apsi 

venti šitame miestelyje aj 
1889 m, Seniausieji ir 
šiol dar gyvi — tai J. Bl 
kis, P. Baltrušunas ir m 
Nevedauskienė. Dabar jjri 
prasigyvenusių Siek tiek 
tuvių, turinčių nuosaki 
namus. ŠeSi blaivininkai 
ko susidėję drapanų irį 
verykų krautuvę/Naujai 
taisė parduotuvę mįsitį 
kas. Keturi prakilnesni |y 
rukai susidėję atidarė 4I 

šerį". Bot deja! mūsų, 
tieėiai nelabai nori lau 
ties pas savuosius, Kitiį* 
ko; negali mat fabrike 
ti, nori dykas stbvėti -
riau as pas anglui nuei 
Broliškos meilės tarp 
lietuvių, galima sakyti, 
sai nėra, o jdl yra,x taiHt 
prie baro pas uElswprth$ 
C kokios pas juos Šnekos 
Gaila pasakyti, ift jų lup 
girsi, daujĮfiausiai apkai 
išpeikinius, pąžeminli 
iškanevoikimust 

Jau geras laikas, kaipįi 
gyvuoja draug. AuStros Jipfi 
tų Dievo Motinos. Turi 
krūvų kapitolo ir nuoi 
svetainę (salę), Bet kas 
veikiama? — Apart 
gų ir šokių '*- niekas! 
kas iš jaunimo nori mol 
ties teatro, giodojimo 
kitko, tai reikalaujamai 
dol. už vakarę. Vietinis 
ninias ne kų tegali tol 
aplinkybėse veikti. 

AS patarčiau virSiniiįėtįi 
draugijai duoti salę vfcl 
rais uždykį (atsiskaijl 
sau tik už Šviesą ir Sthnįagj 
Tuomet salėje galėtų m|il 
ties giesmininkų eborasį 
Įima butų pasiskaityti Įj< 
laikraščių, pramokti 
kalbos. Vis tat geriau, 
kaip praleisti vakarų iltį 
norints smuklėje, Gaili 
butų prikalbinti vieps kl 
tapti 
pasakyti: dalwir Athdlyj 
v ra 800—900 lietuvių, o 
iigėių tik 7! 

Be to, reikia, kad ėia butĮ| 
lietuvis kunigas, ne taipiį 
kaip dabar yra, kad 4tVft*| 
žiuoja lietuvis kunigiis 
riiuton'o viena sykį J meni 
sį. Atbolyje daugiau HetHį 
vių, nekaip Ollntone, t< "'" 
išpultų, kad kunigas g.yv»| 
tų Atbolyje, o valim 
Clinton^, vienų sykj | 
nesį (Clintone kunigas t\ 
savo globoje sykiu HettĮvit 
ir lenkus, Pagalios, teU yWp 
bažnyčia ir klebonija. Hįėd$ 
Pas mus galėtų ui 
kunigas ant vietos, šU 
męs nenorime, n^sirubl 
me! Butų metas miatoti ] 
gojusv Siųskime pi 
l>as vyskupų! 

i 
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DRAUGAS 
—S9 

KOTO 5 dien* Švento Kasi-
TO draugijos kareiviai 

fluiformuose apvaikšei<>jo 
Wvo patrono diena, ridami 

e iv. komunijos in eor-
8v, Jurgio kareiviai 

vo ir^gį sykiu balny
je* Kun. J. Lietuviukas 

pasakė gragy pamoksle apie 
|v . Kaaimierų ir jo nekalta 
gv venini*. 

r a l E » . K. A. Seimo rei-
uose buvo mitingas 13-
kuopos kovo f> d. Nariu 

tfusirinko daugiau* kaip 100 
Pasirodė, jog 30 d. sau 
o baliua nusisekė ir davė 

y»luo $137.00, Seimo lėšoms 
tUidengt nutarta parengti 
nikniku 15 d. gegužio, 'ro
pių buvo Inika* kokias sa
lt* paimt sesijoms, teatrui 

koncertui, kokius lenkle-
delegatams parūpint ir 

J hotelį paieškoti, kuris 
y netoli nuo seimo salės, 
aininku* J* Vasilians-
pranešė, kad klebonas 

Idė Jo Emineneijos kardi-
Oibbonso su iškilmingo 

mišiomis pradedant 8ei-
ir kad kardinolas apsiė* 
pribut, bot neanksėiau, 

10-t* valandą, ryto 30 
iio. Tai delegatai turės 

mę pamatyt bažnyčios ku-
gaikštį Seimo pamaldose. 
J . Vasiliauskas daug dar-
tosi kad išgavus nuo gelž-

Co, papigintus tikie-
delegatams \ Seimą; bet 

nijoa pareikalavo fm-
i, jog suvažiuos neina-
kaip 100 delegatų. Jei-

J00 delegatę nebus, tai 
jo» visai nenulei-

nioka Jeigu gi butų 100 
tų, tai gerą nuošimtį 

s e k i m e , jeigu 
dol. tikietaa, tai gantų 

u i 6 dolerius Mėginta 
ų susivienijimų delega-

sutraukti į dsigtą, bet 
»e»ykiu seimai, tai ne-

ir tokiu budn nenu-
) numažinti kelionės lė-

j susirinkime atsilankė iš 
jjU A. kuopos delegatai, 

mi visus lietuvius da 
uti parodoje, kada bus 

vimas visų pašaipi-
draugijų delegatų. Mūsų 

uopa atsisako lankyties jų 
lįferenoijoje. 
JjCuopa iįrįnko savo korės-

ntų J. Karalių, kad 
ai praneStų į 'Draugų' 
visokius bėgančius Su-

, nukalus ir padavinėtų 
įttokias žinias iš Baltinio-

Turime gražų organe 
ugV'* kuriame randa-

gražių žinių ir skaitymų, 
ne* kad ir iŠ mūsų mies-

$utų straipsnelių, o nei-
s nenori nieko parafiy-

4 "Draugų". Taigi šiuomi 
u visus rašyti, kas tik 

ią Siuntę turite, kad tilp-
<*DraugeH. Tuomet tik 

inn> pilnai žinių iš Bal-
rės, m* vienas negali 

it viso miesto ir teisingų 
ų paduot. Kad ir 10 žo-

ų parašvsit, vis tai bus 
tokia i talai* Baltinio-' 

tai jau mažiausiai už 50 een-
tų nuo sąnario. Juk atsime
name, kaip daugumas gai
lestavo, kaip neturėjome or
gano, sakė, kad ir 75 centai, 
reiktų mokėt by tik organą 
gaučiau. A'isi tai stokime už 
%l Draugų". 

— Uršulė Kalinauskaite 
su džiaugsmu dėkavoja 
MDraugo" Redakcijai už pa 
talpinimų paieškojimo jos 
tėvo, kuris tuojaus atsišau-
kė. Jijė bwq paieSkojusi 
per Chicagos * * 1 netuvap \ 
bet be pasekmės, i Taiiri ji 

MKR1DKM, OONN. 

Lietuvių skaitoma 200 su
virtum. Yra tai mišinys iš 
kauniškių, vilniškių Ir su
valkiečių. Draugijos % 
D. L. K. (ledimiuo ir šv. Ka
simiem Pastaruoju laiku 
pirmoji draugija nusilpnėjo, 
bet užtai Kazimicrinė padi
dėjo, 

Daug lietuvių sulenkėju
sių, bet dabar pradedamo 
vienaip dirbti tautiškoje dir 
voje. 

Darbas čia nesunku gauti, 
Uždirbama dienai nuo 1.50 

velija visiems su paupiais | W a ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
reikalais kreiptu* j " J ) W t - ^ n m % g a ] dlMto% k | | f l | v | . 
W\ J 

— 5 d. kovo vietinis lietu
vy*, vardu Savickas, per ap
sirikimą išgėrė vitrioliaus. 
Jo manyto tai esant degti
nę, Išliko gyvu, nes laiku su
spėjo ligonbutin nuvežti. 

J. X, 
»» i m m 

MAIIANOY PLANE, PA. 

11 d. sausio 1911, atsitiko 
didelė nelaimė Jonui Mag-
dušauskui, nes stritkaris j j 
visą sutrynė \ Šmotus. Kon
duktorius ir motormonas pa 
bėgo i krūmus, kaip kiti kai 
ba. Nabašnikns buvo 26 ine-
tų, nevedęs, 5 metai Ameri
koje, Kauno gub ir apakri-
ėio, ii Kalni&kių (viensėdi-
ja). Jeigu kas ii giminių no* 
retų platesnių fcinių apie ne
laimingą! gali atsišaukti pas 
jo brolj, Sako, jo sesutė esan 
ti Amerikoje, bet nelinia 
kur, 

A, Magdusauskas, 
1385 Glyndon a ve., 

Baltimore, Md. 
J. K. 

WTT8TGN»PA. 

Angliški laikraščiai ražo, 
kad Wost Pittstono viena 
ųmteriškė vado suleistą žvir 
Uį pagal •savo namus ir, pa
sigailėjus paukštelio, įsine-
Sė jį i vidų, kur j | laikė iki 
ivirblolis nepasveiko, Nuo 
to laiko žvirblis visados su
kinėjosi aplink tuos namus, 

Netrukus moteriftkė apsir 
go Šiltinėmis. Liga nuvarė 
jai nuo galvos plaukus. Pa
matęs tai, dėkingas žvirble
lis pradėjo neftioti jai iŠ vi
sur plaukus. Stebėtina, kad 
plaukai buvo tokios pat spal 
vos, kaip lt% motcriSkės gy
vieji. Tik du plauku pasitai
kė atneSti kitokios spalvos, 
bet tuomet paukštelis paro
dė, jog jam gaila apsirikimo. 
Tai mat kokių daiktų neat
sitinka^ Kar. 

kia pasimokyti darbo. 
Čia būnąs. 

WILKKS-HARHK, PA. 

Naktį iš suimtos į nedėlia 
mrts apielinke apkeikė gau
sus lietus su žaibais ir 
griaustiniu. Kadangi suim
toje ir prieš tai buvo labai 
šalta, tai niekas nelaukė lie
taus, o juo labiau griausti
nio — tai nepaprastas šiuo 
motų laiku apsireiškimas. 
Apie \Vilkes-Barre perkūno 
užmušta daug kiaulių ir su
deginta nemažai tvartų bei 
daržinių. 

Mušu puiki nauja muro 
bažnytėlė jau baigiama sta
tyta gegužės mėnesyje ren
giama jos pašventinimas. 

Nors lietuviai katalikai, 
klebono raginami, noriai ir 
gausiai aukoja maldnamiui, 
teeiaus jų aukų toli dar ne
užtenka milžiniškų iškasei ų 
padengimui. Taigi, kad kito
kiu keliu, no kolektavojimu, 
pasipelnius bažnyčios nau
dai; rengiama parapijos fai-
rai, kurie prasidės 26 d. ko
vo skiepe po naująja bažny
čia* Klebonas kun. Visgirdą 
jau užsakė puikių daiktų iš 
New.Yorko. Oi kelios jau
nos, darhseins parapijos 
mergelės nuo seniai renka 
nuo vietinių ir apielinkės 
miesčiukų vaiaborių dova
nas fairams. 

Boikia tikėties juos pilnai 
pasiseksiant. 

KINOSTON, PA. 

daba;- vienas reikalas. 
gerbiamieji sąnariai 

Į*, L. R, K. A., matome 
dideli ir gražų organą. 

reikėtų* visiems ap-
frti jo ittaidas. Išleisti 
atsieina tūkstančiais, o 

Už 3*Mi <5©ntų puošia mu-
namus, kas savaitė pra- Į 

ikntus žinių, ku-

Vasajrio 28-tą dieną 6. m. 
tapo sužeistas Jonas Kar-
laitis angliakasy kloję uNo. 
4M Kiugston Coal Co. Pilni 
karai atitrukę, pasileido nuo 
virvės ir užvažiavo ant Ka
ralaičio* kursai tuomet dir
bo. Viena koja visai nuva
žiuota, o kita ir baisiai sft-
žeista, taip kad gal turės m> 
plaut. 

Persergatu lietuvius prieft 
čion taip vadinamąjį <4Indi-
jonišką daktarą" arba 
44BiH>ueo Gbarlcy11, kurio 
tikslas yra prisilupt pinigų 
iš ateivių, lietuvių, slavokų 

~ ir lenku. Aš asmeniškai pa
žinau kelis žmones, ką pas 

NEWARK, Nt J. 

Kun. Mykolą* Petraus
kas, neseniai pribuvęs iš Lie 
tuvos, žemaičių vyskupijos, 
tapo priimtas į New Jer-
soy's vyskupiją ir paskirtas 
į Newarką pas kun. Stakne-
vičių u i asistentą. 

Darbai eina pas mus pusė
tinai, bet iš kitur atvažiavu
siam nelengva gauti darbas. 

R. . 
» ! » « • u • • • 

tienu vakaru, be abejo-
negaUma išskaityti. Už 
mfa turime stoti už 

kad jis ir po sei-
Vėl butų mūsų organu. 
m ui 25 centus, nes tai 

galimu daiktu, (patįs 
kad darome 

lą geram laikraščiui >, 

jį padėjo pinigo, o nieko ge
ro nepatyrė, Tas4daktaras' 
duoda kokių kulių, kurias ga 
Įima rast bile pievoj ir ku
riąs v a r t a n t tik daugiau 
nustoji sveikatos. Lietu* 
viams reiktų sergėties tokio 
uIndijoni8ko dakUro". 

• P. J. tora*. 

NEWARK, N. J. 

Keli mėnesiai atgal Ne-
warkV susitvėrė ^Lietuvis* 
kas Bemokratifikas Kliu-
has". Kliulm užduotis — už
siimti vien politika. Sausio 
30 Ą. šių m. L. P . kliubas, 
savo susirinkime, nuturė 
reikalauti nuo miesto val
džios i vakarine mokyklą 
lietuvio mokytojo, bet pirma 
negu paduosim prašymą, rei 
kia sužinoti skaičiųt kaip 
daug rasis norinčių lankv-
ti vakarine mokyklą (night 
sehooD. Kovo 7 d. Sių m. bu-
voViSankta visuotinas susi
rinkimas (mass meeting\ 
Sumanytojai labai nudžiu
go, pamate susirinkusių to
ki dideli skabių, nes vardus 
užsirašė norintieji mokyti** 
vakarinėje mokykloj 150. 
Taigi pasitikimo, kad miesto 
valdyba mūsų pražymo iš
klausys, jei taip didis skai
čius reikalauja- Tik mušu 
raudon.raik*čiama lietuviai 

» 

mokytojai ir mokvklos ne-
reikalinga, nes vienas tok
sai raudon-raikštis pats ne
padavė savo vardo, ir kitus 
dar atkalbinėja, kad nesi-

ras, bet ir visi kunigai ne-
—r • • • • i • 

seveltas — taipogi auksine 

rašytų. Jiems rodos, kad jau nai ir 1.1. Dieve apsaugok 
jie ikvalei moka niekinti ku- nuo tokiu šviesuoliu! 
uigus ir tikinčiuosius. 

geri| netik kunigai, bet ir taure. Suvienytųjų Valstijų 
visi vyskupai. . , Jiems ne-; prezidentas Taftas — auk-
geri net bažnyčios tarnai: Į siup, naujo ištnislo, UO-dole-

Vinf gražiojo dramblio (glo-
niaus) kaulo dėžutėje, ir 
daUK kitu įžymių asmen*; 

s»4 liiiiiLi. 
3 • 

t 

vargonininkai, zokristijo 

nuo tokiu 
Darbai visai sumažėjo. I nepamiršo šiųjų sukaktuvių 

Nauju nariu prisirašė ta I Vieni dirba tik no 4 dienas. Ta diena Buseh'ai dova-
vakafą apie 50, Taigi dabar kiti po S dienas į savaite.! nojo žymias pinigų sumas 
L. D. K. turi suvirsum 1CM> Neuždirba, bet smuklėse pra i jvairioms labdarybės įstai-
narių. Bet jeigu visi lietu- leidžia paskutinius centus. Igoms, o savo bravorų dar-
viai suprastų dabartinį po
litikos reikalingumą, tai mi
nėtas kliubas privalėtų tu
rėti, ne vieną šimtą, bet kelis 
šimtus narių. Mat daugelis 
lietuvių pasitenkina vien 
plūdimais valdininkų, kad 
negeri, o nesistengia turėti 
balsą rinkimuose. Tai žino
ma, kas išrenka valdininkus, 
tiems valdininkai tarnauja, 

Artojas. 

NOKAVOOD, MASS. 

Šitame miestelyje darbai 
sumažėjo. Daugelis žmonių 
be darbo. Lietuvių bus j 500, 
Daugelis turi nuosavius na
mus. Bažnyčios dar neįgijo. 
Pridera prie So. Bostono pa
rapijos. Iš draugijų yra: 
Dr-ja I), L. K. Keistučio, ku 
ri drauge priguli prie S. L. 
A. 113 kuopos, T. M. Dr-ja 
ir L. S. Sąjunga. Peniai su
sitvėrė dr-ja šv. Jurgio ka
reivių ir sykiu 81 kuopa S. 
L. H. K. Amerikoj. Šita d ra u 
gija didinasi, auga sąnariai 
ir turtas. 19 d. vasario atsi
liko prakalbos. Žmonių pri
sirinko pilna svetainė. Kal
bėtojas J. Jaruševife iš So. 
Bostono pagyrė Amerikos 
Organiaaeijas, o labiausiai 
pagyrė S. L. H. - katalikų 
Amerikoj ir ragino prigulėt 
visus. Antras kalbėtojas 
kun. T. Žilinskas, aiškino 
apie reikalingumą .ruuns 
bažnyčių, knygynų, mokyk
lų ir prieglaudos namų: ta
da — sakė jis — galėsime pa 
sivyt kitas tautas. Ragino 
rašyties \ katalikiškas drau
gijas ir nurodė keletą mušu 
eieilikueių klaidų, nes jiems 
beklausant ir ausjs kaiku-
rių, jų paraudo iš gėdos. 
Antru kartu kalbėjo J. Ja-
ruševiče apie blaivybe ir ra
gino tapti Blaivininkų Su-
siv. nariais, nes girtybė tai 
mūsų didžiausias nepriete
lius. Žmonės užsilaikė ra
miai ir matyt buvo jų'užga-
nėdinimas iš viso vakaro. 
Prisirašė naujų draugų 11 -
prie draugijos ir S. T.. H. K. 
A. 

25 d. vasario tos pačios 
draugijos atsiliko balius. 
Žmonių prisirinko dikeiai. 
Pasilinksmino gražiai ir 
draugijai atliks geras pel
nas, rštariu visiems a Miau
kusioms prakalbose ir į ba* 
lių širdingą ačių. 

Dr-jos Narys. 

J. A 

\VATKRBrUY, TONN. 

Mūsų mieste daug lietu
viu.. Yra šv. Juozapo para
pija, bet daugelis į ją ne-
pridora ir da-gi visokiais 
budais mėgina gerus kata
likus nuo jos atitraukti, o 
katalikai jau perdaug ap
sileidę. Pažiūrėkime, kaip 
mūsų priešai darbuojasi: da 
ro visokias prakalbas, kvie 
čia i jąs mus, katalikus, bru 
ka mums i rankas savo laik
raščius ir visokias knygas, 
kad tik skaitytumime. Kata
likai, bukime atsargus! Ne
seniai teko man girdėti dirb
tuvėje keletą atskalūnų 
kalbant apie kunigus. Die
vuliau tu mano! Keikia tie-
siok ausiai u ta i kimš t J iems 
netik mūsų kunigas n*g*» 

Naujienos iš 
Amerikos. 

Daugiausia anglies Illi 
nois'e. 

Uraną, UI, Valdžios geo
logai apskaitė, jog {Ilino
jaus valstija turi didžiau
sius, visose Suvienytose 
Valstijose anglies guolius: 
trisdešimts septynis tūks
tančius (37.000) kvadrati
nių mylių, į du šimtu bilijo
nų (200.000.000.000) tonų. 
II 66-Sįų angliakasyklų kas 
met išima po devynis mili
jonus tonų, taigi anglies už
teks dar daugeliui metų. 

Nesaugu laikyti pinigus na
mie. 

Joliet, III. Sudegė 8ia me
dinis namelis, kuriame gy
veno \Yilliams Fleming, Sy
kiu su nameliu supleškėjo 
ir du tūkstančiu penki šim
tai dolerių, kuriuos Fle-
mingas, vietoje sudėti sau
gioje Rankoje, laikė paslė
pęs po karpetų, Toji suma 
buto visas jo ilgų metų už-
darbys, taigi nedyvai, kad 
žmogelis atsiminės apie pas
lėptą turte, norėjo iftgelbė+1 
j | ii liepsnų, bet ugniagesiai 
laiku pamišusi sulaikė nuo 
neišvengiamos mirties. 

Nušovė gerą savo draugą. 

Ladysmith, \Vis, Lenkas 
Jurgis Dnvonskj ir tūlas 
Davė Plummer buvo gerais 
draugais. Jiedu gyveno l)o-
nald miestelyje. Šiomis die
nomis jiedu atsilankė La
dysmith V ir apsinakvojo 
Manley viežbutyje ir, kaipo 
draugai, viename kambarė
lyje. Nakėia vieftbuftio tar
nai ir arčiausia draugų kam
bario miegoję svečiai iSgir-
do keturis, vienas po kitam, 
revolverio šūvius, Jsivorže 
jųdviejų kambarin, rado 
Dnvonskį negyvą lovoje, o 
Plummer'ą ramiai revolverį 
bevartantj, žmogžudį;Šla
jau areštuota, bet išrodo jis 
pamišusiu ir turbūt parok-
sizmui užėjus, nužudė myli
mą draugą, nes jokios prie
žasties kerštui neturėjo, 

Auksinės vestuvių sukaktu
vės. 

Pasadena, Cal. Turtingas 
bravorų savininkas, Adol
fas Bušeli ir jo žmona ap-
vaikščioja 50-tas savo ves* 
tuvių sukaktuves. Jų pal«»-
eiun susirinko jų vaikai 
anūkai ir pra-anukai, ir vi
si, sykiu su gerais linkėji
mais, atnešė gražias dova 
nas. Prie tos progos senele. 
Buseb apvainikavo savo pri 
siegę iš Frankforto, Vok i e 
tije, partraukta karūna, už 
kurią užmokėjo du šimtu 
t u k stam'i n dolerių. Jijė pa
dirbta B gryno aukso ir dic 
mantais ir žemčiūgais pa
dabinta. 

Nuo negimimų Buseh'ai 
aplaikė dovanas nuo šių as
menų: Vokietijos valdonAs 
Vilius atsiuntė auksine, g i-a 
iiai, artistiškai ispiaustvta. 
taurj, ex-presidentas Roo-

bininkams pavelijo švęsti, 
neatrokuodami iš jų ino-
vesties. 

Neregiai susipešė. 

Pbilndelpbia, Pa, Vieti
nėj neregių įstaigoje su di
džiausiu įniršimu susipešė 
jos gyventojai, taip kad rei
kėjo policijos pagelbos, kad 
juos perskyros. Kovoje da
lyvavo .135 neregiai, kurio, 
kuom, galėdami, vienas kito 
daužė, rodos, kogeriausias 
akis turėtų, Mat ir jų esa
ma išdykėlių. 

• 

Vagį sugavo. 
Ne\v York, N. Y, Valdžios 

agentai nors sunkiai, bet pa
sekmingai darbavosi 'kolete 
savaičių ir suėmė vagį, ku
ris, pavogęs 48 tūkstančius 
iš kariškojo laivo "Geor-
giaM kartos, buvo pabėgęs. 
Yra juomi laivo kasininko 
pagelbininkas. 

San Francisco's politikie
rius uldaryta kalėji

mą*, 
į 

San Franeisco, Cal. Ka-
daisia turtingas ir labai į-
tekmingas ne tik Clan Fran-
eiseo's, bet ir visos Kalifor
nija valstijos politikoje Ab* 
raham Huef, gailus apgavi* 
kas ir viešojo turto vagis, 
pradėjo keturiolikos metų 
kalėjime^ bausmę valstijos 
Kalėjime San Ouentin'e. 
Ktief, būdamas apgStu vai-
dininkti prie majoro Bohmid 
to ir politišku bosu, dasilei-
do vištikių nelabysMų, už ku 
riuos tai darbelius ir pateko 

iin. 

Scena geresnė ui vyrą, 
Hpringfield, Obio. Ponia 

Paulina Munyon, turtingo 
gydytojo patt, apleido savo 
vyrą, kuri net mylėjusi, ir 
pradės rodytis ant scenos 
kaip aktorka. Vy^as širdin
gai stengėsi sulaikyti ją nuo 
tokio žingsnio ir davė čekį 
ant 50 tftkstanfiių dolerių 
jos laikiniems reikalams, te* 
čiaus nei vyro meldimai nei 
pinigai negelbėjo? pačiulė 
apreiškė bevelijanti sceną 
užvyrą. 

Kuiovė majorą. 
Paineville, La. Pastaro

mis dienomis nušauta vieti
nis majoras J. K. Walker. 
%mogiudybc papildė tūlas 
\Viiliam MeManus,- pykęs 
imt majoro už neteisingą 18-
tarme kokioje ten byloje. 
Majoi»as užmušėjo užptiltas, 
buvo bebėgąs, bet revolve
rio kulipka pavijo jį ir 4*nt 
vietom paguldė. MeManusą 
suimta. 

Teisėjas prielankus imigra 
cijai. 

Quiney, III. Fėderališkas 
sudžia Otis J. Humpbrey, 
teisdamas tūlą kynietį už 
slaptu dasigavimą Buvieny-
tosna Valstijosm, išsireiš
kė, jog suvaržanti imigraci
ją įstatymai yra neteisingi, 
neišmintingi ir gėdą daran
tieji Vashingtno tėvynei. 
Priaipaiino ir jis buvęs pri
verstas pildyti tuos istaty* 
mus keturiolika metų atgal, 
kuomet buvę* prokuroru, 
fajet visados laikės juos u i 
netetaotua, vien peiRmintin-
gų šovinistų palaikomus. To 

kia teisėjo Humpbrey kal
ba padare; didėlę sensaciją, 
imigraeij«w priešų tarpe. 

Panaikinimaa mirties baus
mės Kalifornijeje. 

Saeramento, Cal, Šios val
stijos legislaturojo pervary
ta biliŲ, panaikinantį mir* 
ties bausme visoje Kalifor
nijoje. Kaip tą teisę patvir
tinta, tūlas J. W. Coonoy 
pakilęs uuo kėdės, priėfjo 
prie šerifo Finn'o išv San 
Pranciseo ir prisipažinęs 
prie užmušimo savo pusbro* 
lio James *o Cooney, liuosmh 
riai atsidavė į jo rankas. Sa
ko, seniai butų išpažinęs sa
vo nuodėmę, bet biojoj butt 
pakartu. Dabar noriai atsė> 
dėsiąs kalėjime bausmę'ui 
žmogžudybę. 

Užgrobi valdžios žemę. 

Detroil, Mich. Viottnii 
prisiekus i^jv teismas skHli-
džia J. M. Bushnell 18 CM-

f ii 

eagi»s ir penkis žymius as
menis iš Detroite už prisl-
savinimi) 48 tūkstan% ake-
rių vaidins žemės Ijtaucr'e 
ir Alaskoje, Tbjė iomėje 
randasi brangus metalai ir 
pertai esanti veii;a bent 80 
milijonų dolerių. — Apskųs
tieji buvo urėdninkals kom
panijos Miebigan Alaska 
Bevelopiaent Co, ir su pa* 
dirbtų dokumentų ir akeijų 
pagelba prisisavino t$ bran
gią žemelę^ 

Stralkas kasyklose. 
Terro HauteĮ Ind, Sustrai 

ka vo eia 500 anglies kasėjų 
ųž tai, kad kompanijos ne* 
ubrėjo sugražinti ndteisotai 
pavarytus tris kasėjus1 ir ne* 
sulygo sumažinti darbo die
nos valaįdas, Kažin tik ar 
ką laimės. 

Gaisras Valparaiso uuni-
versiteteM. • 

Valpartaiso, Ind. 
ju laiku plačiai lietuviams 
žinoipą ^alparaiio 4< univer
sitetai nplankė Ugnelė ir ne 
mažai p Marė jame jeibkj, 
Kadangi gaisras kilo nak
ėia, tai ' 'studentai" gelbė
dami sa>«o gyvybę, nesp^io 
išsinešti Jnei savo kuyg)* W«i 
kuparėlių su , drabuftĮai" ir 
kitokia įmosavybe. Afe# i t t; 
giški i tuostoiiai, piįdftr^ 
paėlam mttnui, sfeksik \ v 
tukstanolų dolerių, gi šimto \ 
mokinių] nuosavybės m$* 
gė už $.1000. — Ugniagesių 
kapitonais Otto Lepeli sįju* 
džiai apvogęs. r , 

JAUNOS MOTINOS. 
I 

Kiekviena jaukia moterė, 
apdovanota mažu kūdikėliu, 
reikalauja sveikatos ir stip-
nuno, idant kaip reikiant at* 
likti snvo pareigas. Ji pri^ 
valo laikyti savo kraują ty~. 
ru, prhalo turėti stiprius: 
nervus tr gėrę virškinimą, 
fiiuomi męs atkreipiame jos 
atvdą a it Trinorio AmeHko-
niško Klixiro iš Bitter Vy
no, kuris greitai išvalys vi
durius it pagamįs tyrų krau 
ją. Jis yra ])adirbamaa Iš g(»-
ro raudono vyno ir karHių 
šaknelių ir todėl gali bflti 
rekomenduojamas yisokiuo-
se atsitikimuose netekimo 
apetito, nemalimo, galvos ir 
pe8ių sl^udėjimo, uęn1*ku-
m(», širdies deginimo, silp* 
numo ir silpnos kraujo eir-
kuliaeijos. Šis vaistas, netu
ri savyje jokios nuodingos 
dalelės, Aptiekoso. Jos. Tri-
ner, 1 a-*—1889 So, Ashland 
ave,, OJ ieago, UI. 
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DRAUGAS 
(THE FRIENP) 
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Kift. A. lAttfii — Redaktorių*. 

9. sVųuliutė ~ Ulvttidttojt 

ypač Ukrainoje laimi gerui 
augo javai (kviečiui ir w 
gini), o ||) javu laimi reika
lavo vakaru Europa, Kainos 
už javus buvo mokomos 
aukštos ir toji aplinkybė 
priverti* polius ieškoti pel
no is savo žemiu, nes kuo 

kitur šiurkseiau, tarpais nustos varyti cudckijos po 
lengviau, tarpais sunkiau. litikos. 

Atkartojame. Baudžiava 
senovės Kzoezpospolitos ri 
bose atsirado XV-tame kimi 
motyje, Pagimdė ja grynai 
ekonominės priežastįs. I>i 
dėlių žemės plotu Navininkai 

Tardykime baudžiava, bot 

• < ' i « • •• I I i i » . « I I I » I m t !SSi!S»SSSCSCSSSESSSSSS!S> » " " • • = mmmm 
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roobas buvo vienuoliu Uį 
tukavo vienuolyne, kuriame 
praeita rudenį užmušė savo 

GtuOp užmokėti pinigai te 
i\\\ sau vadinasi lėšomis, o 
ne "bauda", bet visui klan-

be piktumo ir neapykantos, timas: Kodėl juos užmokėjo broli, paskui pabėgo į Krio-
m* kun. Krasniekas, bet *Ke. kuvų, kur tapo suimtas, pa-

į leivio' leidėjai: Miehelson Ir sodintas kalėiiinan, vėliau 
Neseniai "V. L " pašte- Ucgužis? išduotas į maskolių rankas, 

bėjo, jojį vienos ir tos pa-į Vyručiai, paiuclavot kar* dabar sėdi Petrokavo kalėji 
ėįus prakalbus No\varko, N, tų, ir pamelavot netikusiai,MU0, laukdamas teismo. Kitai* 

šiame vienuolyne pąj 
godų ir pragaištį, 

Išeis dar ne vienas daįHfc* 
tas aikštėn, o įft tų dailei 
negalės džiaugtios pirnįįil 
via i. 

mm » '• • i«»«^»« •->+*** ,m. * >•+*»+ + +** • ^ •»-,•.«».'..— *mm 

korespondencijas ir k i te
rašius reikia siusti pas 

*••, A. Kaupas. 
64 Okuroh 8t., 

Pittston, F** 
> « > . « * • ' I «n'Hi« i » » • •>*•* ' — ~ - • •"< • ' " ' ' <• 

Vtsma pinigus, ar tai prenume
ratos, ar tai ui udla,b«ua'> ar ui 
apąarsinumiR ir M reikia siųsti 
takiu antrašu 

"DEAUOAB" 

daugiau javų užsiaugįsi, tuo Į matė didelį pelnų ifi javu au 
didesnį pelną turėsi. Tulės- ginamu lauktume, bet lauku/' , buvo vienaip nprftšytosjnes jūsų melas urnai išėjo skandaliukas atsitikimas da 
niu akstinu prie javų antri-[nebuvo kam dirbti. TodėlpUotuvojo M , o visai kitaip aikštėn, kam dar brendant|Vė progų imtsii ir ne musr, 

"Keleivyje". Kodėl.' pa įgilinu į purvyną, jeigu ir pirmeiviams (bažnyčios ne 
klausė Brooklvno organas, taip jame maudotės sulYK prietelianis)' prikišti kuni-

Dabar laikome reikalingu | ausų, < lalite kartais nugrims gams, kad jtv^visi esą tokie, 
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Ar bu» Ui ipaiiadiniinaa koiuti-
tuoiida, ar plakaty, ar tikietu ir 
kitokia i tat panama reikalai, rei
kia iriaadoa krojptien tuo pa&iu 
antrais: 

o t» 

;v 

n 
s u I . Markai Si , 
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A«<Ukcija paailioka sau teiae 
taiayU, trumpinti arba atmeati vi-
•ua priiiunčiamua raitu*. 

Laikai ir vieta raitu talpinimo 
pridera nuo redakcijos. 

Atmestieji rankraščiai nėra grą-
iinami redakcijos tėiomia. 

Raiyti reikia tik ant vieno put* 
lapio, N paliekant plačius tarpui 
tsnt eilsiiu. Popieroa nėra ko rai-
Uties, nea korespondentams ir 
bendradarbiams raiant ant abie-
JU pssiu, dagi amulkiemia raide* 
mis, redakcijai labai dainai pri
sieta* perrašinėti atsiustu* raitus. 

Norint, kad raitas tUptu arti-
miausiame numeryje, rankraitis 
reikia pristatyti spaustu?en ne va-
iiasj, kaip 9 valandą iiryto antra-
*anyjs (utaminke^. 

wswgm—••!« i • • • • ! • • • ! • 1111 11 nmii 

MIAKCUOS PAŠTAMS. 
• • • * 

Praeitame numcopyjo pa* 
feuteįoiiio paraAyti truputi 
(Uneeliau npie baudžiava 
laetuvoje. 

Baudžiava, t, \\ priversti-
.ia^ kiiiiuie^io darbas |soiitii 
fc» J<»kio atlyginimo, teiHėtai 
tap«>'įvesta l^nkijon (ir Ujė 
tu^ob) Toruo seime 15ta m^ 
įfoi^ybuvy įsivyravusi nuo 

M4M mM kuomet Ptuaa) t*V 
. \n\ pnkergti prie l^nkijos, 
ir tokiu budn Baltijos %m-
rb* taj>o atidarytos lenkų 

-aptekai (\%\m upe). Tit^in, 
dar IS-tftHMJ ir 14-tame Simt-

eriuoso randame ftokius to 
us baudįiavos /onklus, 

lw»t, <kaip rodosi, baudžiava 
buvo daroma pradžioje lais
vu noru, vadinasi, kai-kurie 
nuoiuuotujai nemuriVjo arkt 
u^alėjo mokėti ^yii^ u i fe-
me, kuri^ dirbo, tai-gi veli
jo atsilyginti ponui darbu 
nut jojo laukų. 

Ponai •— Jlėkta, bajorai 
vo anuomet rieierii) hm 

mas, Uaudavo jie mažes
nius arba didesniu* plotus 
ieinės nuo valdovų iri inior* 
pelnus, arba per intrigas 
*\i»l«» per prisilaikymu, Jie 
patįs žemės dirbimu w$i* 
siimiiH\JM, pasitenkindami 
HKoi i s . JieruH itebuvu gal
voje, kai^ dirna jt,i žemę, by 
tik «Hžės buvo užmokamos 

į ir regulinrmkai. įn 
$ uriebdavoai ūkininka

vimo, tai tiek, kiek pasiga
minus sau ir guvu šeimynai 
reikalingu daiktu, Toksai 
ūkininkavimas vadinom *pa 
Hvnrkiniif (jz;t>spodanitwo 
foKvanzne), Ūkininkai ga
lėjo laisvai kraiuityties ift vie 

•fatos vietos \ kita, nuo vieni 
Jtonn ims kiU|« 

aimo buvo, kaip jau minėjo
me aUKsėiau," atidarymas 
Lonkijni Tnavii.t ir laisvas 
pristatymas savuju produk
tų svetur. 
* liet kas dirbs /ome ^ (lai 
pouai butų samdėsi darbi
ninkus, bet nebuvo jų. Pri
siėjo versti prie darbo so
diečius (lenk. kmieei). Ži
noma, žmones nenorėjo ditb 
ti ponui uždykij ir prudėj< 
bėuti saliu. Kad to nebūtų, 
tapo išleista 1466 m. statu
tas, kursai skelbia, jog kas
met tik vienas žmogus tega
li apleisti savaji siKbHt), kad 
net mužyko sunųs negali u iš
leisti, iSskyrus tik viena, 
bet ir tas neprivalo būti vien 
turtis. Už trisdešimts su 
viršum metų (1532 m.) val
stiečiui tapo užginta trauk-
ties mio savos žemės be po
no leidimo — ir tokiu būdu 
mužykas tapo pririetas prie 
žemėn. 

Tuo pačiu tarpu ėjo verti
mas dirbti ponų žeme uždy-
ka pirmučiausiai po viena 
dienų savaitei (Torno sei
mas 1514 m. ir liydgosz-
e7/iau8*lSSK) m.), o vėliau ir 
po daugiau dienų. 

žinoma, pasiliko dar teis
mai, kurių pagelbos is senų 
senovės mužykai turėjo tei-
$c Saukties, Bet čia * tuojau 
pasirūpinta, kad teismai ne
galėtų kisties \ valstiečių 
reikalus, Seniau būdavo, 
jei, valstietis užtraukdavo 
skolų, kurios nenorėjo ati
duoti, tai jį teisdavo tiflestų 
teismai. Įstatymas 149C5 m, 
užgynė miestų teismams kiš 
tięa i valstiečių reikalus. Ne
trukus (l60Vin.) išėjo įsta
tymas, kuriuo užginta se-

Įniimams traukti savo^ teis
man valstiečius už krimina
linius prasikaltimus. Pilnu 
viefei>aeiu ir vlenintettU savo 
baudžiauninkų teisėju [>asi-
liko ponas. 

Bê t vis dėlto ftiais įstaty
mais nebuvo dar užginta 
valstiečiams skųsti savo po
nus teisman už prispaudimų 
ir panašias skriaudas. Tik 
štai 30 rugsėjo 1.818 m, stoja 
KHokuvoje prieš karališkų 
teismų dvi \mAt valstietis 
skundžia ponų UŽ vertima 
dirbti savas^ žeme*» i^ kit!as 
skriaudas. Teismas atmetė 
valstiečio skundų, aakyda-
masv kad *4 baudžiauninkams 
nepridem laukti savo ponų 
prieš kaiftttų". Tokia teis
mo ištarmė virto įstatymu. 

Taip tatai baudiiaunin-
tapo ponų nuosavybe. 

Įstatymais jiems buvo už-
dinusta kelties kitur iš savo 
N0<lybų; Statymai vertė juos 
dirbti paskirtų laikų po
nams be jokio atlyginimo; 
įstatymaį^neleido jiems ieš
koti teisybės teismuose nei 
kitan** institneijose. Tokiu 
būdu laisvas iki tam laikui 
valstietis tapo paverstas dir 
barnu gyvuliu be balsia be 
teisių — be. galėjimo net ]>a-
siskųsti. Prasidėį«i baudžia
va, kuri tekėsi vitą KVI , 
XVII, XVIII ir didesne da
lį XIX-tojo Mtnttnečio, kuo
met earas Aleksandras U, 
fcatfnnmaH daugiausiai Li<-
tu\t»s ponų, vienu plunkk-

pabraukimu panaikino 
įkirtų *ysteni*), (lalima 

ponai pradėjo versti nuomi
ninkus dirbti ir savo žemes. 
Kad ba\ul/.iauuinkai nebėg
tų žaliu, jie tapo įstatymais 
priristi prie žemės (adserip-
ti glebae), ypatingos dieno* 

padaryti ir mes panašia pas-jti visai, 
tabu, Bostone ir aplinkinėse] 
turime keturis nuolatinius 

> i 

duoda imuos žinoti, .j«>n <'aoi 
bridge'jo, atėjus kun. Kras-
niekui ir sutverus parapija, 
soči jalistai pradėjo gaišti, 
Šito fakto akyvaisdoje keis
tai skamba u Lietuvos" k(»-
resp(mdento tvirtinimas, 
buk kun. Krasnieko atėji
mas į Oambridge prisidėjęs 
prie soeijalizmo praplatini
mo ir socijatistu poslcijfks 
sudrutinimo. 

Nesumanus tai bandvmas 
užslėpti nemalonų faktą. 

tapo jiems paskirtos dirbti Į korespondentus, Visi ji. 
ponui, o kad viskas butų ty
lu ir romu, net balsas teis
muose tapo atimta bandžiau 
mnkams. 

liet kiekviena ūkininkavi
mo systema tęsiasi tik iki 
kolei XV! I l-tojo šimtmečio 
pabaigoje baudžiava nusto
jo būti pelninga. Apie ta tai 
laika jioai tapo panaikinta 
vakarų Kumpojo. Pačioje 
Lenkijoje Koseiuska paliuo-
savo valstiečius 1794 ni„ bet 
už dvejų metų ttusija su
gražino Lenkijon baudžiava. 
Užstojus Aleksandrui II 
Lietuvos bajorai meldė ea-
ro paliuosuoti valstiečius. 

Bet baudžiava praėjo ir 
daugiau nebegrįs. Senos 
žaizdos ir senos skriaudos 
jau užmirštos. Todėl į bau
džiavų reikia žiūrėti ne pro 
luomo interesus, ne pro mū
sų tėvnkų-buudžiauninkų 
ašaras, bet pro bešališkumo 
akinius. Štai jei prisižiūrė
sime' vietiniems X V — X V11 
šimtmečių santykiams, pa
matysime, jog baudžiava 
Lietuvai ir kitoms šalims 
buvo reikalinga ir naudin
ga. Be baudžiavos nebūtų se 
miami turtai iš žemės, Unl 
tie turtai buvo išdalyti ne
atsakomai ir neteisingai, gal 
jais naudojosi tik vienas luo 
man — mums svarbu tik 
tat, kad turtai pasiliko ant 
vietos, pasiliko savo krašte*. 
Be baudžiavos visi butų ken 
tėjv skurdų; įvedus baudžia
vų, bent dalis gyventojų at
sirado pertekliuose. 01 per
teklius yra kultūros ir eivi-
lisaeijos pamatu. 

Moralistas jjali žiūrėti į 
baudžiavų, kaipo į netnora-
lišką įstaigų, taip kaip tas 
pats moralistas biaurisi pav. 
vergija. Bet sociologui leista 
yra kitaip spręsti apie tuos 
dalykus. Prof. Lester F. 
Ward tvirtina, jog ligšiol 
dar soeiologų eilėse randasi 
vergijos šalininkų. Kaip ro
dosi, ir pats \Yard prie jų 
pridera. Savo poy.ieijų jie 

ATEIVIŲ DOMAI. 

kaip Maeoebas, tik moku 
paslėpti savo darbus, Žino* 
ma, išmintingas žmogus to
kiems priekaištams netiki, 

įAfsirado daugelis žmonių, 
Ateiviams reikia žinoti, kq pradėjo spręsti, jog M«-

jog Xew Yorko Valstija jau'onrbas laivas tik, rusų vai-
atidarė Pranumijos ir Atei- dilos įrankiu, pasamdyta 

Redaktorius A. Hm. "Vil
t ies" 14 No. saukia Lietuvos 
laikraštininkų suvažiavimu. 
Suvažiavimo tikslas, — ap,-
valyti laikraštijų nuo ydų, 
Lietuviškų laikraščių kalba 
negryna, nelietuviška, prie
šinasi gyvosios kalbos dva
siai. Laikraščiai darko ne
tik rašomąja, kalbų, bet ir 
kenkia gyvaijai, įvesdami į 
ja šiukšles, kurios apvelia 
kalbos pagrindų. 

Antroji mūsų laikraščių 
liga — tai netikros ar prade
damos žinios (koresponden
cijos). Korespondentai slap
stosi po netikrais vardais ir 
vartoja plunksnų ne žinių 
pačiavinėjimui, bet neken
čiamam žmogui pakersyti. 

Laikraščių tonas begalo 
šiurkštus. 

Tarp nevienodų krypsnių 
("klerikalų" ir "radika
lų") laikraščių santykiai 
nedori. Nėra sųžiniugumo, 
nėra doros. 

Tai-gi kad pataisius tas 
ligas,— 

•, "vertėtų visiems .šiapus 
sienos (Lietuvoje) ei
namųjų mūsų laikraš
čių redaktoriams susi
rinkti ir plačiau jmsikal 
bėti. Visiems pasišne-
kėjus tikrai paaiškėtų, 
kas daryti, kaip pakelti 
silpna mūsų publicisti
ka". 

Tokį suvažiavimų t turėjo 
perniai Amerikos lietuviškų 

teisina tuo, kad vef;ija, kai-į laikraščių redaktoriai. Km 
po priverstiuas pratuumas 
prie darbo, turi be galo dide
le kultūrine svarbų. • Jeigu 
baudžiava nebūtų buvusi į-
vesta Lietuvon,^ tai gal di-
didi n tusų tėvynės plotai bu
tų ligsiol apžėtv giriomis ir 
užkloti neprieinamomis pel
kėmis. Visur viskas turi sa
vo vietų ir svarbų. * 

Todėl nežiūrėkime į bau
džiavų sii paniekinimu arba 
su neapykanta. Apie numi
rėlius reiki* šnekėti geva; 

arba nieko. Silose 50-meti-
nėse sukaktuvėse baudžia-

ikalin-

važiavimo nutarimų niekas 
nepildo. Reikia tikėties, jog 
europiečiams suvažiavimas 
geriau nusiseks. 

"Keleivio" redakeija nu
kalė savo bylos su kunigu 
Krasnteku branda toliau, 
meluodama susirietus. Mat 
sunku prisipažinti esant kai 
tais kriminališkojo šmeiži 
tuo. Bet kų-gi eįa gali pagel
bėti melas, kuomet teismo 
liudijimas yra aiškus. Mi-
ebelsonas pats prisipažint i 

vybės Biurų. Biuras randa 
si 40 K, 29*ta gatvė, Nevv 
Yorko mieste, ir yra apda
ras kasdien mio J) ryto iki 5 
popiet, a* vakarais nuo 7 iki 
8 valandai, nedėl(Ų(>niais 
nuo 1:30 Iki 1 popiet!, Tele
fonas 7770 Madison. Antras 
biuras tapo atidarytas l ko
vo HufTalo'jo "Kiteli Insti
tute BuildingY", 105 Hvvau 
Street. Bitiro siekis — ap
saugoti ateivius nuo išnaudo 
jimo ir apgavimo, duoti 
jiems geras patarmes ir pa
skirstyti juos atsakomai po 
visų valstijų. 

Biuras yra tai įstaiga, kur 
bent koks ateivis gali ateiti 
su savo skundais, vadiuasu 
pasisakyti, kad jį išnaudojo, 
apgavo, gų/.dino, su juo ap
siėjo nepadoriai, negerus 
jam davė nurodymus. Biure 
kiekvienas gali gauti reika
lingus patarimus. Valstija 
nori žinoti, kaip sekasi atei
viams naujoje salyje, kur 
jiems klojasi, kur ne -f" 1* 
dėlko taip yra. Tatai žino
dama, valstija galėtų apsau
goti ateivius nuo blogo, o 
padėti jiems atsistoti ant ko
jų naujoje tėvynėje, 

Biuras neduoda darbo, 
bet parodo ištikimas agen
tūras, kurios išsirūpina atei-
\ iams darbi). Biuras tyrinė
ja prainonij^, susiseka kur 
kokių darbininkų reikalau
jama ir palengvina ateL 
viams gauti darbą už miesto, 
Jis taip-pat suteikia reika
lingus paaiškinimus apie ap 
švietime, apie Amerikos vie-
šajų tvarkų, nurodo %taip-
pat, kur galima pirkt ies že
me Ne\v Yorko valstijoje, 

Biurai jau pagelbėjo ne
vienam ateiviui, kuriuos ap
gavo arba sumaltretavo dar
bo agentai, kontraktoriai, 
privatiniai bankininkai, vie
šieji notarai, emigrantų na
mai, advokatai; laivakorčių 
agentai, paskolinimo ben
drovės, žemės pardavinėto
jai, medifcaliniai institutai 
ir t.t. ir t.t. 

Biuras nešelpta pinigais, 
bet siunčia nelaiminguosius 
į jau esančias labdariškas į-
staigas. Biuras nereikalauja 
už savo patarnavime jokio 
užmokesčio, Susirašyti ir pa 
siskųsti galima visomis kai 
bomis. 

Tai-gi, lietuviai, jei kas 
jųsų nukentėjo kokių skriau 
da, atvažiavus į Amerikų, 
galite (Irusiai kreiptioa vir
bui nurodytuoju adresu į 

vos panaikinimo neroikalin- j kaltu (Miebealson ple*ded g j | | ? 4 R^kaie gali patur-
gi yra senųjų žaizdų atveri- ;guilty h We||ulis atsisakė j m ^ \ f "])rMm^\ 
mai, kuivtynuu biomų prieštprirodinėt teisingumo pa-
luomų. Apskritai imant, duotos žinios (pleaded Nolo 
Konstaniija Skirmantnitė|<\»uteinlre ). Ko gi daigiau 
(M Viltis" No. 15) turi teise, reikia f " Keleivis" sako: ne 
sakytlama, kad šioje valau-: buvo naurinėjimo". Bet 
doje nedera šaukti iš užmir-; klausimas, kam to nagrinė
simo liūdnų ir eminnnčių at-jjimo reikėjo, jeigu kaltinin-
minimų, noi»s reikia, pripa-
žintį tiem) ir p, Ansai (^Vil
t i s" No. 18), jog apie l>ajo-

*4*kyti, jog ištisus 400 metu! rus mums nelabai md reikia 
Bet 15*mešimtmetyje pa- baudžiava kankino b»ukissUokinėti, kol jie bus svetimi 

kas pats prisipažįstu esąs 
kaltu. Toliau teismo nutari
mas aiškiai kalba, kad kiek-, 
vienas kaltinamųjų užmoka 
po |23 . (as to aaob defen-

atraaina. Lnnkij(>je. ir Lietuva, vienur švelniau, huuaų tautos dvasiau k«l ne idant on paytuent of $25). 

APIE M AC0CHA. 

Pirmeivių laikraščiai, y-
)HU' tie veidmainingieji; 4Ke 
leivis*, »K»v«M . "D. V." ir 
Jftį mėgsta prikaišioti MDniŪ 
tr 11 i * \ kad nefa^> apie Ma-
eoeho skandalų. Tai-gi pa-
siryžome Siek tiokj£i*ašvti. 
Pirm TWKI pA^niaaap skai 
tytojams, jog Hamakas Ma 

tam, kad padarus nepnprat> 
ta skandalų vienuolyne ir to
kiu būdu įgijus progų įsikU 
ti i vienuolyno viduriniai 
reikalus, Mat vienuolyuni 
turi labai didelius turtus, ku 
rių maskolių valdžia labai-* 
laba) pageidauja. 

Skandalas įvyko. Pinnu-
čiausiai tapo išvogti bran
gus daiktai nuo stebuklin
gojo Dievo Motinos paveil^ 
lo. Netrukns atrasta prūde 
netoli nuo 'Oenstokavo k.\-
napHa su uo^fyvėllo kūnu. 
Tuojau išėjo aikštėn, jog tai 
vienuolis Damazas užmišė 
savo br<rtį. Vienuolyno tnr-
nas Zalogas, kurjj įtaria už 
stebuklingo paveikslo apvo
gimų ir sėbrąvimų galvažu-
dybėje, pabėgo ir ligšiol dar 
nėra surastas , . , Hkandaliįi. 
įpainiotas dar vienuolis Ba-
zyllus Olesinskis, bot iigšii)l 
ramiai tebesėdi vienuolyne, 
nors dvasiškosios vyresny
bės jau seniai suspenduota 
ir paskirtas išsikraustyn iUi 
iš vlomiolyno, 

Atpasakojamo trump 
kų rSio Krlokuvos M0-os 
NartKluM. 

Skaistaus Kalno (JUSTUJ-
gorski) vienuolynų jau vai
do gubernatorius. Caro vį l -
dtia atsiekė bent is dalies n\-
vo tikslų, Kolių praskyrė V1a 
eoebas. Jau seniai Galicijos 
ir Pomianiaus s]>atida įtnrė, 
kad Maeoelias*buvo Kusifus 
valdžios įrankiu, Dabar ga
lima tvirtinti, jog įtarimas 
yra faktu. Galima užtikrin
ti, jog Maeoehui įstojai »t į 
vienuįdyuų, dvasiškoji \'y-
riauH.vbė žinojo, jį esant į tn r 
tinu žmogum, bet jis tnjpo 
priimtas vien dėlto, kad ca
ro valdžia būtinai to-norė
jo. To fakto neužgina nei 
bųvtyfis vienuolyno viršiiau
kas, Tėvas Reimanas, Bet 
tuomot manyta, kad vikruo
ly no i gyvenimas atmaitiys 
Maeoobo pobūdį. 

Pradžioje išrodė, kad t4ip 
ii- bus. Tečiau išėjo kitaip. 
Štai faktai: 

Visiems pauliuams buvo 
užginta važinėties ittetttn o 
Maeoohas laisvai važinėjo 
po Lietuva ir Rusiją. 

'Maoorbo artimiausiam l>i-
čiuliui Olesiimkiui jau se-
niai liepta išsikraustyti iij 
vienuolyno,-tečiau earo val
džia liepia jam ten būti. 
Kamf — Na, gal tam, kad 
butų koks nors šnipas lenkų 
tautos šventykloje-, 

Daugians, visutinė nuomo 
nė suko, kad Maeoeb/> sėbras 
Zalogas ligsiol nėra sugau
tas vien dėlto, kad tn'l ska
liai turi jį kur norint pa* 
vlėpe taip giliai, "kad niekas 
jo negali atrasti. Maskoliai 
bijosi', kad byloje 2a%fts, 
kaipo amžo išmanymo |mo-
0ih nepasukvtų ko tokio, 
kas išvilktų aikštėn vaUžios 

saaatt 
n 

Iš Vi sur. 
• * • — 

SU V IK VAW 
TUOS. 

Pratutų savaitę noirišl 
trukšmų padarė pašaul 
mas kareivių ir laivyno jįrri 
Meksiko sienos. Pašauįkl 
viso 20,000 kareivių (p$*J 
ninku, kavalerijos, 
jos ir t.t.) ir 15 (|ide 
vų, neskaitant mažesnį 
(torpedinių ir kitokių).; 
so aut žemės ir ant vaųcftt 
Suv. N'alst. tuo taipu 
siuntė 26,100 apginkhkbt 
vyrų. Kiokvienas - k a i w l 
išnive/ė 20i) šovinį(kulkųj 
Pradžioje baudyta skt 
buk tai tik nekulti maijffi 
rai, bet veikiai Išėjo ail 
jog tai demonstracija 
Meksiko. Mat revoliuį 
nesiliaujant, kitataučųiij 
dėjo melsta globos ,sav< 
valdžios, Spėjama, kad 
Uja ir Vokietija prii 
Washington<i vyriausj 
kad jos tai yra priede 
ginti kitataučių reil 
Meksikoje, Patįs amerjttfl 
čiaįyra įdėję į tos šalioi 
monijų apie pusantro 
jardo dolerių, Ir vėl skfjil 
ma, jog kariumenę pai 
prezidentas Taftas bo 
nių dalykjJĮ itibtUi 
Kfiox'o žibios, Knotas! 
tarp\i ilsisi Ponsa< 
Floridoje, o Taftas A< 
j e, Goorgloje. Taip U 
lyg pašaukimas prie 
ketvirtosios dalies 
kos kareivi jos tai tpki 
žas daiktas, kad apie 
šnekėti neapsimoka*; 

Tuotarpu' eina n\ 
mai, Vieniems rodosi, 
Suv. Valst. ' nori nugi 
revoliucijų ir siigi 
Meksikoje tvarkų, kiti| 
kad tai tik: prisirenj 
prie karės su .Japonija] 
mena, kad SuV. Valstį 
pasinaudoti, sumišimai 
pasiimti sau Žemųjų 
fornijų (pusiašalj), kuilįĄ 
raktu prie Meksikos ^ i | 
mlojo okeano pusės, j 

Patįs kareiylai tlklį; 
jiems reikės peržengtlj 
sik<)s sienų neužilgo. [^ 
shingtono rengiama p^j 
t i dar 15 tukat. kaM1 

kaip tik piimoji anyiijįa i 
ras Meksikos žemėje. į-Įfi 
kareiviai paims senų|ų> 
tą. 

Vyriausiu vadu yrai 
rola$ W, Cartor. 

Antra vertus, meksl 
čiai sako, neįleisiu uekvi< 
svečių pas save. HoikĮsill 
si — federalistai it* 
ninkai stosiq išvien 
yankes. 

•H Illl"l 

ITAUJA. 

pasikėsinimus. Ii 
tat parodo, jog lfcco-

chas). buvo tyčia atsii|stas 
mMluilių valdžios, 

Praeitų subat^ViJ 
je prasidėjo byla 42 
baisiosios plėšikų orį 
eijos, vadinamos 
rraM. Teisia juos už ujh 
ma (lennaro Cuocalo 1̂  
pačios, bet tikrai imalvtil 
tai valdžios pasisteitj 
išnaikinti visų galįngf 
nizaeijų. 

Bylos nagrinėti bi 
Keapolyj(\ todėl ir 
kraustyta suja^į m\ 
Vitorbos miestelį, t^l 
atidarytas senoje kjlp 
jf uždaryto jau yiotĮiu 
Kaltintonieji patu] 
dėlėje:'-goleUn^e; 

1 !i *.B I H 
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ir si 
tani titwlui padaryto- C. I { i D V A 

ilia yvn simin kUtkolt , " J , W « U M l * * * • • * * • *™ 

Reikalai, 

DftAU«AA 
»ar,a-. . . . . . į -g 

kuintijr sėdi savu sėbrų iš-
l i a u j a s , t lennnru Abbate-

V>, j a u n a i vaikinas, 
i pasakė vyriausybei 

*j : ^ C « m o m « M paslaptis. Teis
imo daboja policija, žnndar-
litai ir kareiviai. Vieton ka 

I M ' I I 

bus P o r t a l o lietuvi* kiuri-
gas, o antrytojaus bus drau-

i gijos mišius a i n y bažnyčio
je. Kas nėrės galės prieiti iš-
pažinti* s, 

' i ***»——»«»—» •.! 11 •, n+Ę+—m++i*mm*ntm-*+ -•« —--

ninkai džiaugėsi turėsią vartus, tai šeimiuiukė jau ir 

m - * — . « . į^ j į p » m m i .1 f?? • * » • *f> ii « ^ T 
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NARIŲ ATIDAI. 
Kiuumi pranešu visiems pa,, bus laikytas nrdėldu 

lv\tra mitingas 7-tos kuo-
pus H. L. U. K. A., Pittstou, 

n 
,, l4. . .. . . mūsų gerbiamos orgamaaei-; uvie, \\) kovo, tuojau p o n i lenine, -kaltinamieji v va nu- v * to * . . . * ,, . . V, , , ,™. , u* * lk „ . ,|os nariams jog Susivirni.il->šių bažnvmoję salėje lalu 

koun kito vienuulvnu nepn V \ - I M u J I^JU n • , l-« 
, . ' . . . nio \ \ \ 1 Seimas prasidės svarbiame reikale. \ įsi SJ 

u 

le paskyrė pražii iP1"). Fa-! t rokšt i laimes, taip jauėia-
daug kviečių, rugių, miežių | siunčia ką į stubele* sviestu talistai •-metal'ygikai, kaip me, kad laisvai galime pasi-
ir kitu javu, hei taukiai at- panirs tu , nrs kuogi sveria 
sitiko išgirsti, kad su pasą- pribusi, jeigu Kviestu ii* sū
ru busią labai sunku. Kodėl rio neturi f 
taip y r a ! Mušu ūkininkai Tečiaus ūkininko Įmdėjį-
skund/iasi, kad dabar pie-įmas da ant tu nopasiliaigin. 
vos neželia ir ant to viską J I N turėdama* danu lanku, 
užbaigia, tankiausiai visis-.guli prisisėti luzornos, mo
kai negalvoję, kame tu yra tiejukų, dobilų, arkliadan-

Huyle'as, llobbns'us ir kiti rinkti > raukius, palengvi* 
stigina, kad tiktai nuo prie- nančius nunns tą laiin^ pa-
vartas tersanti laisvė; nuo Į siekti, Taip-pat matomo* 
riUinutuo (a neressitate) jo kad visi žmonės jaučia sa

kins nėsa laisvės. vyje tą laimę, nes ieno 
tlalvotojai deterniinistai je kalboje randame žodžius, 

porina, kad valius laisvė ap-i labai attkų bilda kalbėjimui 
ribota kukins-uuvs viduri- ir aiškinimui valios laisvę. 

Ii 
troliuoja gatves, ta ip kad 
uue^telis isi«od<» lyg butu ka-
yH stovyje. 

•Vietiniai gyventojai taip 

Broliai ir sesers S. L H. K. 
A. visi į darbą! l i auk i t e 
svarstykime, kaip pageri
nus Susiv, stovį ir kaip dvi
gubai, o ne t ir trigubai pa-

Kviečia Komitetas. 

^iuannio^e skiepuose. Ka re i - i 0 . j . 
. . ' 4 - . , , ' dOd. gegužes Baltnnurr, , uamu privalo susirinkti. 

Vlai ^ l ^ e i d ž i a teisman J rf|ą 

m ištolo jmsahniu žinom . 
IMeiu) ir nak t | ginkluoti bū
viai jKdieijos ir kareivių pa-

. . , , . , , % »» i. .a*,* dauginus jo nav'nj skaitliij 

U į n i A M »u-non buti i - fc 

Wg» iš Vi terb .* arba tyria m P " 1 0 " "P»>aHt; kito ko-
". . , ii!kIL;L s,knis Somuu imt«nnuw m-

«l»>rg.;. kad .a-imtoku* | l n n t . 
" juvy . Kubatojr nuspėta is 
i'i 

;lttk\li> 
k»! 

įukti visv dvvfikoa. i* te is- ' Pasi taiko teėiaus, kad ii 
*ua» taiu» at idėtas iki utar- naudingiausi Susivieniji-

[XU niui knopiti. įnešimai nėra 
r a m u m r * tai svna orga- 'n^i paminėti seime, nes juos 

/ nhaeiįa% i»tWgta Neapolyje atveiusioji delegatai eina ift 
I ; <»av H-mo šimtmetyje. Pir- vien su parti ja, V W™ »w-

nmHis jt»8 siekis būvu ginti sivienijhiiui velijančia, bet 
^fttpoliefiina nuo priapaudi- tik ergelius jame kelian<Ma 
lUAL>I^n\j (Neapolis ilgus ir norin?ia pasipelnyti. ?A-
metus buvo IspanijoH ran- nonm, kuopas neprivalo rink 
k i*e ) . Organizaeija iš pat ti tokių delegatK\> kurie kuo-

j hpradžios Šaukdavosi pagel->p^ neatstovauja ir uebuna 
• 

bt»n galvažudžius. Pamaži 
unti virio galvažudžių gau

ja . Priderėjo į ja net augštai 
Irpantatyti žmonės — net, 

S . L R . K . A . CENTRO 
VALDYBOS ADRESAI. 

priežastis. 'IVriaus jeign pa-jėiij ir kitų pašariniu žolių, o nės priežasties. Anut jų, tu-! Visi atsldria, kas yra gali-
galvotų, savo aimanavimų t tada galės ir daugel) karviųĮkia vidurine priožasėia galijma veikti, koki veikimai ga-
prir/astį tuujaus rastų, gt%rai iššerti. Karvės, gerai 
Skundžiasi ant pievų, bet pabertos, ves gerus 
argi pievos kaltus? Pa/.iurė 

veršius, 
duus daug pienu, ir pristu-

Hi 

jos nuomonių iSreikStojais, 
Busivieuijina» lalias ir visuki 
jo iv visuomenės naudai nu
tarimai prigulės nuo to, ko-j 

kaip sakt>, parliatuento ua-;kius kuopos atsiųs delega-
ria 
ui 

u, teisėjai, polieijos vii-si- tns. Ats iųs ,vyrus teisingus 
likai ir t.t. Žinoma, ne vi- ir išmintingus, — nuveiksi-

įl si vogė, plėšė ir užmušinėju, mo daug ka gera. Atsiųs 
1 t n s darbo* buvo pavedamas žmones silpnos valios putni 
%*mesnieins ramorristams, 
kuomet aug^tesnieji grobė 

i Hau tik siuetonėle. Vienas 
| VOaniorros" vadų Cuoeolo 
j %vpa^ buvo nuožmus savo pa-
j alelgimuose su žeinesniai-

<i»is sėbrais, už k^ užsitar-
iuwo visutinv neapykantai 
taip kad jis tapo pasmerk
iąs iniriMup. Pevniai rasta jo 

P1 

• 

!t; 

kūnus — Seimas .nepavyks. 
Matote tat , mieli Broliai, 

kaip yra svarbu išrinkti at-Į 
saklintį delegatų, Taigi iS-i 
laiko Saukiate susirinkimus 
iv tarki tės katras is jųs tar
po geriausiai, teisingiausiai 
atstovautų kuopi*. fteinie. 
Kaip žinotis galima rinkt] 
vieni) delegatų nuo 50 uarių. 

Jonas Riktoraitis, pre / . 
(i7 Januos St., 

\Vaterbury, Conn, 

Kaz, Vaškeviče, vire-prt»z. 
W\ Jefiferson St., 

Newark, N. J . 

Kai, J . Krušinskas, si kr. 
4 W ~ 1 7 t h st., 

Brooklyn, N. Y, 

AAt Daniseviče, kas. 
^ 680 W, ( 'entre st., 

Mabanoy City, Pa 

Kasos globėjai: 

Juo* Vaailiauckas, 
112 N/ t J r eene st,. 

Haltiniore, Md. s 

Kun. M. Pankauskas , 
Fores t ("ity, Pa . 

Kun, V. Vitgirda, knj gins 
190 S. Moade st., 

\Vilkes-Iiarre, Pa , 

N Kun. M. Pankauskas , 
dvasiSkas vadovas, 

Fores t City, Pa . 

Kun. M. A. Pankauskas, 
Dvas. Vadovas. 

kime į daugelį tų pievų, į vės daug mėšlu. Dabar Lie-
kaip jos išrodo^ Kiaulių iš tuvoje gyvuliai labai brau-
knistos. galvijų išklampo-", gųs. VA karvutę, kurią sė
tos, pilnos prižėly samanų, niaus galėjai gauti u i ii") 
ir iš kurgi gali rastis tenai t rublius, jau dabar reikia i>u 
veja f Mūsų ūkininkai daro rubliai užmokėti. Jevai-gi 

but i arba sniegelių veiki- Įima pabr inkt i , o kas bfiti-
mas, arba asmens tempera- Inai reikia veikti. Net. tie, kt} 
mentali, arba užtektinas gina, kad žmogus neturi ya-

<tvi labai dideli klaidi: Nuo 
karvių reikalauja pieno jų
jų atsakančiai nešordami, o 
iš pievų nori gauti daug šie
nu, jų netaisydami, 

Ne, jeigirnori to, kad kar
vė duotų daug piano, tur i te 
jų gerai pašerti, o jeigu no
rite iš pievų gauti daug 
šieno, tur i te jas gerai pri
žiūrėti. Apie Šituodu daly
ku norėėiau 'plar iau pakal
bėt i / 

Važinėdamas po viršniinė 
tas vietas, tankiai pakelėje 

labai pigus, tai kodėlgi Lie
tuvos ūkininkai nemato, 
kad jie, daug jevų sėdami, 
didelį nuostolį tur i? .Ievai 
pigus, pinigų nėra iš ko pa
daryti , pašaro neturi, gyvu
lių atsakančiai nepašerda-
mi /ne tu r i mėšlo, lauko nrį-
mėžia ir galutinai ir tie jų 
numylėti jevai nedera, v var 
gas didinasi, Dabar ūkinin
k a u s reikia mažiau sėti je
vų, o daugiau pašarinių žo
lių. Reikia, kaip tai saku, 
verstis ne jevais, bet gyvu
liais. Tegul pamėgina, o pa-

ku* užsukdavau pas k o k i L ^ ^ » . . ; . : : *,. t ,, , j 
, . . , , ii , J; matys, kaip iie t ingaus vis-

uknunka, kur maeiau, kad i *U I .AS 

ką nors dažinosiu. J>augelio ^ p ^ ' . ^ K 

m 
WWvų,kun^ , baisiai suba- Kuopta turinčios 20—50 na 
dyta, \vl Neapolio miesto,Irių ir-gi gali siųsti dųlega-
pamaryje, Tuo pačiu laiku j tų; neturineios gi nei 20 na-
t r jo pati tapo užmuftta savo rių kuopos gali ^susidėti su 

kita kuopa^ ta ip kad abiejų namuos 
Suokai iSėjo aikštėn. 

J o vadas pabėgo \ New Yor-
kų, suimtas ir is-( 

duotas Italijai. Paskui Ne\v 
"Yorko polieijos leitenantas 
Petrošiui išvažiavo j Italiją 
gaudyti u Juodosios Ran-
kits** vadų, bet Sieilijoje ta* 
po užmufttas išpasalų, l)a-
iiartinėjt* byloje gal bus su
sekti Petrosino užniuAėjai. 

'M'amorra** yra prasipla
t inusi po visų pasaulį, ku r 
t i k gvvena italai. Amerikoje 
jos Saka vadinasi "Juodoj i 
'Runka" Sieilijoje 
fia 

butų 20 narių, tuomet siun 
ėia delegatų, 

Plaėiau apie Seimų bus 
paradyta sekanėiuose Orga
no numeriuose. 

Su tikra pagarba, 
Jonas Riktoraitis, 

H, L* U. K, A, prezidentas. 

8(1 kuo|>os Susiv. L. H. K, 

Keliones Inspudžiai. 

(ludeliuose paviešėjęs 
t raukiau pas savo tiv\\i< \ 
Vidgirėlius. Čionai vėl man 
prisiminė lietuviškų kėlių 
gerumas, Kelias is Gudelių 
\ Vidgirėlius eina per kal
nus ir dirvonus ir tokis 
sinuraV, kad vos vienas ve
žimas tetelpa. Kelias pilnas 
duobių ir akmenų taip, kad 
net žmogus pailsti vežime 
sėdėdamas tokio kelio porą 
vera tų^ervažiavvs , 

Po tokio kelio, kaip iš (In
delių, žmogui norisi atsilsė
ti , todėl jau kelias dienas 

44 Ma-
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V, iš Portage, l>a„ atsibus likau tėviškėje. Per tą laiką 
19 d. kovo ant Jį, Daubaro taipgi pasvarsėįau kų kur 
salės, kur kvieėiami noriu 
tieji prisirašyti , o seni na
rini užsimokėtų 20 d. kovo 

maėiauf Rezultatas nebuvo 
geras. Dairydamasis po lau 

k 
tokių vietų iki šiam talkui 
neminėjau, o;taipgi daugel} 
daiktų, apie kuriuos aš da
bar rašysiu, t iktai girdėjau, 
nuo kitų, bet kokį j ie pada
rė ant manęs įspūdį paduo
siu mano kantriems skaitv-
tujams. 

Lietuvoje tankiai atsitin
ka, kad ūkininkas ant poros 
valakų gyvenantis, turėda
mas kokias penkias ar še
šias karves, neturi nei svies
to nei pieno, kad tuo tarpu 
•Sale jo gyvenantis ant vieno 
margo daržininkas iš vienos 
karvutės viską turi . Kodėl 
taip yra i Pažiūrėkime į 
karves. Ūkininko karvės u/, 
jos vuodegos nematyti, su-
nai įpuolę, ta r tum vienas ki
tų siekia, žinoma, iš kur pas 
tokią karve; rasis pienas t 
Daržininko karvė graži, rie
bi užtai ji ir pieno duoda. 
Ukininkas sako: kodėlgi 
daržininko karvė neduos 
pieno i J i s ją ir ant ažių pa
gano ir žolių jai prirenka, 
gerai pašeria, tai ir pieno 
duoda. Tas teisvbė, bet ar 
daržininkas ant vieno mar
go daugiau gali prir inkti žo
lių ir daugiau turi ažių, nei 
ūkininkas ant dviejų vala
kų f Jeigu daržininkas aut 
vieno margo pajiegia užlai-

kus, mačiau gražių javų, uk i jky t i vieną karve, tai kodėl 
ūkininkas ant dviejų vala
kų negali užlaikyti gerai 
penkių karviųf Vienatinis 
ant to a tsakvmas: u i ta i kad 

» 

tingi. Kaipgi tankiai tanką, 
keliu važiuojant, matyti 
daržuose vos kyšanėius iš 
žolių batvinius arba kopūs
tus! Daržininkas savo dar
žų prižiūri, pas jį žolės išra
vėtos ir sunaudotos, į ką jo-
Sius tinka, Daržovės anga 
gerai, daržininkas iššeria 
karv^ ir porą kiaulių ir turi 
dvijrubą naudą, — kodėl g) 
to negah padaryt i ukinin
kas f J o daržuose /ulės sle
gia daržoves, tonini negali 
tarpt i , o karvės, po gryną 
pudytnų bestgananėiog, ba
du dvestanėius, pieno taipgi 
negali clu«»ti. Tegul uk'miu-

pie pievas. i\aij 
sakiau, mūsų ūkininkų pie* 
vus išknistos, išklampotos 
ir pilnos samanų 'pr ižėlę; 
mat mūsų ūkininkai tiki, 
kad pieva nereikalauja jo
kios priežiūros, ji visados tu 
ri labai priželti, idant uki
ninkas daug šieno pripjau
tų. Taip besielgdami, jie už
miršta, kad, norint jie pil-
įfus aruodus grudų prisipi
la, tai visgi, po Kartokų sem
dami, viską išsemia ir aruo
das tu&čias liekti. Tušėiam 
gi aruode jei bent dulkių te-
prisigramdysi. Taip ir pie
va, kad ji geriausia butų, jei 
jos neprižiūrėsi, iš jos-viską 
išsemsi ir jau tik samanų 
tegalėsi prisiplėšti. Kaip pie 
vas pagerinti jau dabar yra 
daugelis tam tikrų knygų-
ėių, ir ūkininkai privalėtų 
jas tankįai skaityti i r 'pagal 
j as elgtis, jei nori iš savo 
pievų naudų turėti . Ir šita* 
me kaltas ūkininkų neran
gumas. Labai gaila. Bet ture 
kliūti vilt|, kad jie tuojaus 
susipras, IH*S jau juos var« 
gas skaudžiai spaudžia. 

v Toliaus bus. -

Ar turi žmogus 
laisvą valią? 

. M I I . . N . II I I 

(Atsakymas Marijampolės 
mokiniui). 

Seka, 
Sie filozufai yra išradv 

"p iou i ie tus" ir kitokius spė 
jimits. Anot jų, "žmogus gi
nies viešpataujant Venui, tu 
ri būti paleistuvis, viešpa
taujant Marsui ,— žmogių-
dys*M). Fatalista'i-teuiogai 
pr is kurių priklauso protes
tantai ir daugelis raeljoną-
listų. saku, kad žmogaus \ a -
h«is laisva apriboja tas. kini 

skaitlius racijų, patarian
čių daryti ką, ar tuMaryti. 

Bet visų tik ką išvardintų 
galvotųjų mokinimas yra 
klaidingas, nes turime aiš
kius pripa rudy mus, kad nifi 
sų valia visuose savo veiki
muose, išskyrus troškinių 
laimės, yra savarankė vri-
uiininkė, arba kitaip sa
kant, turi pilnų laisva, 

P i rmas priparodymas. Są 
žinė liudija, kad turime lais
vą valią, "Kiekvienas gerai 
žinunie — rasV dr, Wais ' -
as:*), — kad }dnn negu pra
dedami* ką veikti, apsimąstė 
me ar veikti, a r ne, Gavau 
laišką, kuriuomi draugas 
kviečia mane į svečius, Pra
dedu mąstyti kų ėia pada
rius: eiti \ svečius ar ne, 
Peržiūriu raeijas, patarian
čias eiti ir draudžiančias; 
paskui su vienomis kurio
mis, niekieno neverčiamas, 
sutinku, tai yra, einu arba 
neinu." Lygiai jaučiamės 
laisvais, kad jau esame ką-
nors pradėję veikti. Pasi
kinkiau, sakysim, arklį į 
žambį ir, nuvarys kelias va
gas, apsimąsčiau, kad gera 
būtų parvežus vežimą, kitų 
šieno. Paleidžiu arklį iš žam 
biu ir važiuoju šieno. Labai 
aiškiai liudija apie buv/imą 
valios laisvės atlikto veiki
mo apsvarstymas. Bearda* 
nias apsimųsčit*u, Kad butų 
gera Šienas fiaisežus, nes 
. . . > . • i v , , . jau išdžiuvęs, o nakčia gali 
sulyti. Tingėjau vienok pa
leisti iš žambio arklį ir ariau 
Iki vakaro. Nakčia nėjo lie
tus ir sulijo Sumą. Sąžinė 
ima man prikaišioti vaka-
rykfttį mano tingėjimų, aš 
gailiuosi blogai padaręs ir 
prisižadu, kad dauginus 
man to nebus> niekad neduo 
siu šieną sulydinti, Jeigu-gi 
ne laisvai, bet "bitt inai tu
rėtume gerai ar blogai da
ryti, daugiausiai galėtume 
iš to džiaiigties arba nuliūs
t i , bet neišmintinga biitų 
girties padarius ką gVrą, 
peikti, gailėtios ir prisike-
tinti, kad dauginus to ne
bus, padarius bloga"4) . 

"Tegul kiekvienas mūs -
sako B^ssuet5), —-* paklati-
sia ir pasiteirauja jiatsai sa-
vest, o pajus, kad j isai-yra 
laisvas, lygiliai, kaip pajun
ta, kad yra išmintingas, Iš-
tikro-gi didelį matome skir
tumų ta rp noro turėt i ką ir 
noro eiti pasivaikščioti. Nes 
ir manyti nėra reikalo, kad 
kas galėtų stengtios pasida
ryt nelaimingu, priešingai, 
aiškiai jaučiamės, kad gali
me daryti klintis norui eiti 
pasivaikšėibti; užtat ir tars-
tuiuės ir galvojame eiti, ar 
ne ir kaip inums rudusi ge 

liūs laisvės, nesako, kad j ie 
to žodžio prasmės nesupran
ta, bet 1 ik sako, kad nėra to 
daikto, kurį tas žodis reiš* 
>kia,M 

Antras priparodymas, 
P a t s protas liudija! kad imo 
gus tu r i laisvą valią. Kad 
valia butų laisva dviejų daile 
tų būtinai tereikia, būtent : 
1) kad pats daiktas, kurio 
valia goidžia, nobutų taip go 
ras, kad jo /valia negalėtų 
nenorėti, arba, ki taip sa
kant, p&ta daiktas traukti* 
prie soyes valią nepergali
mai ir 2) kad protas neper-
statyttr valiai daiktų, kaipo 
geriaunių, arba paSiai valiai 
nebūtų !ingimta tiktai kokio 
vieno daikto gefistb Bot ši-
tiedvi sųlygi kuoiur prie 
ki'okviouo veikimo yra. Baik 
tai (otijeeta) nega)i neper-
gaUmoi t raukt i prie sav^s 
vajių, u<k8 daiktai, kurių va- ! 

lta ųorėtų, dažniausiai pasi
rodo nuims, kaipo nonaudin 
gi, nebįuttnai roikalipgi arba 
indiferentiški, tai yra, nei 
geri, nei blogi. Kviečia, šaky 
sim, kaimynas į svečius; ži
nau, kad tenai vaišės bus ne 
kokius, tik ką laikų sugaišy-
siu; H4udingiaus būtų neiti, 
kaimynas taip-pat nepyks; 
nueisiu — bus gerai, nenuei
siu ir bus gerai, — žodžiu 
man ten eiti nebūtinai rei
kalinga. Tolygių atsitikimui 
gana daug pasitaiko. 

Proįas netiktai pažįsta 
daiktij esybę, b e i i r apsvars
to, arėtas daiktas atsakan
tis tikslui^ kurį norime pa
siekti, ar ne. Iš pri tyrimo 
žinome, kad protas 'apavam* 
tydab|as valios daiktus (ol>-
jeeta i , suranda juose dau-
rfybe ydų, netobulumų. I r to 
kiais netobulais perstatų 
juos raliai. Valiai-gi tokiojo 
dėtoj ė' liekasi pilna laisvė: 
gali vįukti, gali neveikti. J e i 
gu protas pers ta tytų daiktų, 
kaip* i tobulą, visiSkai gera 
valia n e p l ė t ų neveikf id\ 
bet kadangi protas dažniau
siai nerstato su ydomis, aiš
ku, kad protas valios ooap-
ribojį. 

Vulia, kų taip-pat esame 
prityrų, iš prigimimo t ikta i 
paskueiausįjį tikslų būt inai 
stengiasi pasiekti, tai y ra 
negaji netrokšti laimės, ap
skritai jų imant, ir dar įran
kių (beatitudinein in genevo 
et ųuaedam media), būtinai 
ivik alingų pasiekimui tos 
laiihįs7), Kas link visų kitų 
daiklų valia turi laisvę, 

Tračias priparodymas. 
JgiftU nepripažintume, kad 
žmogus turi laisvą valią* tai 
ii to išeitų kuoblogiausioe 
pasokmės. Visi žmonės vi
sada turėjo ir turi suprati-

Dii'vas yra viskų žinąs, iš-įniekad-g) nemąstome ar no
riau* būsią, tiiip ir darome:įmą blogo ir gero, dorybės ir 

kaip jųs sunaudoja darži-
ninkaa^o j>amatys, kad ir jo 
karves ffieno duos, I r ledka
lni atsit ikus, nereiks siusti 
vaiko jier stnhides kur nors 
sviesto gauti, kaip kad da-

retume būti biimingi, ar ne. 
Šitas viskas priparodq, kad 

viršaus jisai majo kaip kas 
ateityje atsiliks. ^ . l e igu" 
— sak»» jie, ~ Ihfvas. pirm 
nagu mane sunėrė, matė. gimimo * ,n. 
kad aš būsiu pnucaiv, tai 
kad Ir kažinkaip stengsiuosi 

prasižengimo, užsitarnavi-
na» ir kaltės, atsakomybės ir 
nei aliečianuinio, tiesos ir 

kaip jaučiamės, kad iš pri-įpareigos, žodžiu sakant, ži-
priversti Inoj»> doriškų tvarką, Bet ne-

'pri lažįstant valios laisvės 
\mi Šita tvarka turi griūt!. 
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kas tas Žoles taip suūaudo*, *erai daryti , vistiek turėsiu 

lwr a ts i t inka: svečias per lendorius. 

į pragarą patekt i : ne* Die 
vas, J4-igu išanksto žinoju, 
kad nb pmžųsiu, tai .Jisai ma 

2) Wais. Psyeb. t. ITT, ps. 
:u. 

\\) Psy . ln <. I I I . 17, 

m. 
4) Wais. Psyrb. t. I I I , 17- pa> eb. 110, B, 1. 
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Virt* JONAS SMITAS. 

(Seku.) 
UraboritniiM, turinčiai daug supratimo apie vyru 

amafy, ta mintis patiko, kaip visiškai nauja; bot kadangi 
prisijmžiniiniis prie to daug užkenktų jos didybei šiam 
ntattikime, tai ji tik aistriai užklausė vyro, dėlko jam pir-
nimus tan neatėjo į galvęf Iš to p. Ko\verberry veikiai 
da$ip^tėjo, kad jo piešimas tapo priimtas. Tapo nutarta, 
kad OHvoii reikia supažinti su visomis amato paslapti
mis; ir dėlei to, jis turįs eiti į darbą drauge su gavo ponu, 
atsi t ikus pirmai progai. 

Tos progos nereikėjo ilgai laukti. Ant rytojaus į 
pusę valandoa po pusryčių, atėjo į dirbtuve p. Bumblys 
ir padėjęs ant stalo lnadutę, išsitraukė iš kišeniaus didele 
knygų su skuriniais apdarais, iš kur išėmęs sklype popie-
ros, padavė ji Sovverberriui. 

— Aha! — tarė graborius iįurėdomas ant jo su nu
švitusiu veidu; — užsisakoma naujas grabas, eh 1 

-t- Pirmiausia grabas, u paskui pavapijtm palaidoji
mai — atsakė p. Bumblys, uždarydamas knygi), kuri, 
lygiai kaip jis, buvo labai stora. 

baytonas, — tarė Sovverberry, pakėlęs akis nuo 
ant Bumblio. — Aš niekados neesmi girdėjęs 

to vardo pirm i aus. 
Bumblys pakraipė galvą atsakydamas; Užkietėję 

Imonėa, p. Boiverborry, labai užkietėję ir, bijausi pasaky
ti, puikus labai. 

— Puikus? — suSuko p. Stovverberry pašiepianėiai, 
~ Tfci jau perdaug. 

— O, taa žmog\) gali apsarginti, — atsakė aakristijo-
tTai antimouiSfca*) p. Sowerberry! 
Taip yra, — pritarė graboriua. 

tik iSgivdome ap|e t* šein^nij užtakar vaka-
sno Bumblys, ir būtume visai apie juoa| negir-

dėję, jeigu žmona, gyvoji su jais vienuose namuose, ne
būtų atsišaukusi prie parapijos komiteto, kad nusiųstų 
IMirapijos gydytoją, nes toji moteriškė labai serganti, (ly
dytojas buvo nnvėjęs ati^ pietų, bet jo pagelbininkas, la
bai mitra* vaikinas, nusiuntė jiems vaistų bonkntėje nuo 
&v«tatuvo. 

*~ O, ir koksai stropumas, — tarė graborius. 
Htropumas, išteisybės, — atsakė pėdelis. ~ Bet 

kohios pasekmės, koks nedėkingas tų maištininkų pasiel
gimas! Ugi vyras atsiunčia gydyklas atgal, sakydamas, 
kad jos ligonei netinka, kad jų neimsiantil Geros drūtos, 
sveikos gydyklos, — nes tos pačios buvo duotos dviem 
airiam darbininkam ir anglių nešikui, tik savaite prieš 
tai, — ir siųst jas atgal su bonkuto nuo šveistuvo, — ir 
sakyt, kad jų nevartos) i 

Ta« nedėkingumas taip sujudino p . Bumblio jaus
mus, kad j i s drožė lazdute i stalą ir paraudonavo is pik
tumo. • i 

— Aš niekados ne.. . — pradėjo graborius. 
—Niekados ne! — sujudo pedolis, — Ne! niekas nie

ko nepadarė; bet ji jau numirė ir reikia palaidoti, — toks 
yra {sakymas. Ir juo tas greiSiau bus atlikta, juo geriau. 

Tą pasakęs, p. Bumblys tapo karštligišku iš sukilimo 
parapijos jausmu. Užaidėjo skiybėlę ne tąja puse ir sprū
do ii dibrtuvės. 

— Ugi jis taip buvo piktas, Oliveri, kad suvis užsi
miršo paklausti apie tave! — tarė p, Skmerberry, žiūrėda
mas per langą, kaip pėdelis skuto gatve, lyg akis išdegęs. 

— Taip, pone, — atsakė Oliveris, kurs laikėsi kuoto-
liausia nuo p. Bumblio, nes girdint tik pėdelio balsą, šiur
puliai perėjo per visą vaikifldio kūną. Oliveris vienok ne
reikalavo taip jiabai bijoties p. Bumblio, nes tasai urfcdas, 
ant kurio pranašavimas pono su baltu bruslotu padarė di
di Japudl, palijo, kad dabar, kada graborius laiko Oli-
vorį išmėginti, verčiau apie vaiką visai nekalbėti, pakol 
jia galutinai nebus atiduotas graboriui ant septynių me
tų Ir tokiu būdu visas paojus jo sugrįžimo į prieglaudos 
Damą bus prašalintas. 

~ Na, — tarė p, Sowerkerry, imdamas skrybėlę, ~~ 
juo darbas bus greičiau atliktas, įuo geriau, tfojau, dabok 
pašiurę. Oliveri, imk kepurę ir eik su manim. 

Oliveris paklausė ir ėjo paskui savo valdoną, atlikti 
Jo amato reikalus. 

Nekuri laiką juodu ėjo per tankiatmiai apgyventą 
miesto dalį; paskui užsukę } siaurosuę gatvę, daug ppr-
viufanę ir biauresnę už tas, kurias jau buvo perėję, pra
dėjo jieškoti namų, jiems reikalingų. Namai abipusiai 
buvo augšti ir dideli, bet jau labai pasenę, apgyventi ne
turtingiausių žmonių; jų prasta išvaiada buvo patėmyti-
na^r bo pasirodymo keliirnpdriskusių vyrų ir moteriškių, 
kurie sukeitę raukas ir susirietę, švaistėsi aplinkui. Dau
gumas gyvenimų turėjo krautuvių priešakį, bet jos jau 
buvo uždarytos; tik viršutinės namų .dalja buvo apgy-
ventos. Nekuriu namų jau butą paojingų dėl senatvės 
ir suklypimo, — taigi jie buvo paremti storais stiebais, 
giliai įkastais į taką. Bet ir tos > biaurios lindynės rodos 
buvo paskirtos nakties pastoge visokiems valkatoms, nes 
daug neaptašytų lentų, kuriomis buvo užmuštos durįs ir 
>angai, išklypo iš savo vieįtoa ir turėjo plyšius, užtektinai 
plaėius įlysti žmogui, fftikai buvo sutroti ir nešvankiai 
atsidavė, Net pačios žiurkės, kurios šen ir ten landžiojo 
po puvėsius, išrodė biaurios ir susitraukusios nuo bado. 

Prie atdarų durų, kur Oliveris ir jo ponas apsistojo, 
nebuvo skambučio, taigi lyadanms atsargiai per tamsią 
priemenę ir paliepęs Oliveriul prisiglausti prie jo ir nebi 
joti, graborius užlipo ant pirmojo augšto, Užčiuopęs du 
ris, jis pabarškino į jas su krumpliais. 

Duris atidarė jauna trylikos, ar keturiolikos metų 
mergaitė. Graborius metęs akia ant to, kas buvo kamba
ryje, suprato, kad pataikė \ tą pačią vietą, kuri jam buvo 
nurodyta. 

J i s žengė į vidų. Oliveris sekė paskui. 
Kambaryje* nebuvo šilumos, bet vienas Žmogus stovė

jo pas tusėiu, užgesusį kakalį. Sena moteriškė, prisislin
kus žema kėdę prie šaltos ugniavietės, sėdėjo šalia jo. Ki
tam kampe tūnojo keli nudriskę vaikai; mažoj1 ker te lė j ' 
priešingoj* nuo durų pusėje gulėjo ant grindų kasžinkoks 
daiktas* pridengtas paklode. Pažiūrėjęs tenai, Oliveris 
krūptelėjo ir netyčia prisiglaudė prie savo pono, nes nors 
tenai daiktas buvo uždengtas, bet, vaikištis suprato, kad 
ten esant lavoną. 

Vyro veidas buvo sunykęs ir labai išbalęs, plaukai 
ir barzda — susivėlę, akįs krauju pasriuvusios. Senos 
moteriškės veidas buvo susiraukęs; du likusiejie dantįs 
kyšojo per apatinę lupą, o jos akįs buvo šviesios ir perve-
rianėios. Oliveris bijojo dirstelti ant jos ir ant to vyro. 
J i e išrodė jam panašiai į tas žiurkes, kurias j is matė 
lauke. 

— Niekam nevalia prie jos artintis, — tarė vyras bai
siai Įniršusiai, matydamas, kad graborius eina į ta kertę. 
— Atgal, prakeiktasis, atgal, jei tau gyvastis miela! 

— Nekalbėk niekų, mano geras žmogau, — tarė 
graborius, kurs gerai buvo pripratęs prie visokios rųšies 
vargo. — Nobuk paikas. 

— Sakau tau, — tarė vyras, sugniaužęs kumšėias ir 
pašėlusiai trepsėdamas. — Sakau tau, aš neduosiu pakasi 
jty po žeme. Ji negalėtų ten ilsėtis! Kirminai ją kankįs, ne 
grauž, — taip ji buvo sunykusi. 

Oraborius nieko neatsakęs ant to tauzijimo, išsitrau
kė mierą ir atsiklaupė ant valandėlės pas kūną. 

•—Akt — sušuko vyras, apsipylęs ašaromis ir pats 
atsiklaupė šalia kojų numirusios moteriškės; — klaupk, 
klaupk prieš ją, kiekvienas jųs, ir įsitėmyk mano žodžius! 
Aš sakau, kad ji numirė badu. Aš niekados nežinojau, 
kad su ja taip bloga, kol ją neapėmė karštis. Ir tada jos 
kaulai buvo matyt per odą. Neturėjome ugnies, nei žva
kės, ir ji numirė tamsybėje — tamsybėje 1 Ji net negalėjo 
matyti veidų savo vaikų, nors męs girdėjome šaukiant 
juos vardais. Aš elgetavau dėl jos gatvėse, o jie įmetė 
mane kalėjimam Kada sugrįžau, jau ji buvo bemirštanti; 
ir visas kraujas mano širdyje išdžiuvo, nes jie numarini* 
ją badu. Prisiekiu prieš Dievą, kai aft tą mačiau! Jie 
numarino ją badui 

Jis įkibo su abiem rankom į savo plaukus ir su garsiu 
šauksmu pargriuvo aut grindų. Jo akįs pastiro it putos 
pasiląido iŠ burnos. 

Nusigandę vaikai, karčiai verkė; bet sena moteriš
kė, kuri ikišiolei buvo romi, tarytum kurėia ant viskis 
kas atsitiko, paliepė jiems tylėti. Atliuosavus vyro api-
kakle, kurs vis da gulėjo išsitiesęs ant grindų, ji strapa-
liodama atėjo pas graborių. 

— Tai mano duktė, — tarė siena moteri&kė, rodydama 
ant lavono, ir dėbtelėjus idijoti&kai akimis. J i išrodė da 
baisesnė^uŽ mirtį toje vietoje. — Viešpatie, Viešpatie! 
Kaip tai navatnal Aš buvau jau moteriškė, kada ją pa
gimdžiau; dabar aš da sveika ir linksma, o ji guli ten 
šalta ir pastirus! Viešpatie I Viešpatie! Pamislijus apie 
tai, išrodo, kaip komedija, — tikra komedija! 

'Kada nelaimingas sutvėrimas Cvierijosi ir prunkštė 
su neapsakomai biaurnm linksmumu, graborius apsisuko 
eiti. * 

Toliaus bus. 

IODSL NEINI IiPAHNTIlI? 
(Taaa). 
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Pirai* kun. Aloyiiui J. Warol, J. Dr. 
vsrts kun. V. D. I 

*) Antimonium — ohem 
dingas (pritr. vertėjo). 

labai tilta* 

'•4 

Nikodemas: Alo ai, dvasiškasis Tėve, turėjau min
tyje ne pati kunigą, bot tai, ką jis moko. 

MisstjonoriuH: Kunigas nemokina ka praaimanęa, bet 
tai, ką Dievas aprei&kė ir per šv. Baln^fiia paduoda mums 
t i keti. Kunigas nejsako pasninkų, bet tik paskelbia, 
pagamins, kuriuos iv. Baiuvdia yra Įsakiusi. Kunigą* ne. 
prasimanė pragaro, dangaus, išpalintieą, bet tik moko, 
primena, ilaiftkina tąsias Diovo tiesas, j kurias reikia ti
kėti, jei nori (gyti amžinąjį gyvenimą, Kunigui nėra ti
kėjimo prasimanytojak o tik, taip sakant, tarpininkais, 
skelbėjau*, paganrintojais Di«*vo valios ir Jo fttftrinta|. Ku
nigai uesiMavfna NHU garbes Dievo paslapčių išradėjų, nea 
jau nieką nauja negalima Uraati. Net pats Šventasai Tė
vas, Ba£ny5io* galva, Kristaus vietininkas, negali mums 
paliepti tikėti į ka naują, tai yra: j* naujus prasimanytus 
tikėjimo dalykus. Teippat negali panaikinti tų tikėjimo 
dalykų, kuriuos Kriatu* ir Apaštalai/paliko. Negali at
mainyti nei nieką pridėti prie to, kas tikėjimo sudėjime 
buvo mums palikta. Tatai yra Kristaus ir Apaštalų tes-
tamentu. nepajudinamu. Uganytojo krauju pažymėto ir 
mums visiems paliktu. Popiežius yra tik tojo Kristaus 
palikimo iApildytoju, tikėjimo grynumo sargu, išguldyto-
j u. Dieviškojo mokslo apgynėju. Tame jam padeda vya-
kflpailr kunigai. Jeigu-gi koks kunigas ką neduok 
Dieve — neitų iavieno su vyskupais ir *Y Tėvu ir ką nau 
jn.Hio priešinasi Kristaus mokslui, jvestų. tai tada ir 
vyakflpai ir iv. Tėvas pasipriešintų jam; kaip tai matė
me Amerikoje, kuomet teip vadinamoji "nrprignlmybeM 

pakėlė savo laisvamanišką ir nepaklusnią galvą. Tikėjimo 
ir mokslo vienybė, tai pamatas Kristaus Bažnyčioje. Ne 
teįp yra paa kitatikiu* Vienas vokieėių kunigaikštis, uo
lus protestantas, labai įtekminga* terp savųjų, permainė 
savo tikėjimą, perėjo j kataliku*. Atsivertasis norėjo p*. 
siteiainti virfai prieš savuosius. Suvadino visu* lymesniuo-
aina kum gulina | savo rOmus ir Itip Į juos atsiliepė "Ta
ps u kataliku lėl to, kad pa* jos nėra sutarto* ir viensv 
iumo tikėjime. Kaip kaa nori Uip ano moko ir ui Ui nėra 
įam jokio* bausmė* PM katalikus kiuip Tfgul koks ku 
oigns bandytų pasirodyti su kitokiu moks! u, 

lU/uy.Mos dogtnoms (tiesoms), išmes jį i* katalikiškosios 
draugijos. Pas ju« moko ir platina savo klaidas, o vienok 
jį laiko savo tarpe". Ką išgirdę, pašoko liuterių teologai 
ir teip į tui atsakė i "klysti, kunigaikšti, pa* mus teippat 
vienodas mokslas. Visi laikomėH tų pačių tikėjimo daly
ku". ~ "Gerai atkirto kunigaikštis, — tuojaus pama-
tyaime, ar jus sutariate tikėjime, kad ir pirmų pirmiau* 
šiuose dalykuose. Imkime apsvarstymui kokią paprastą 
jflsų tikėjimo tiesa — tokią, sulig kurios visi Nutariate". 
Mokyčiausias is ten buvusiųjų teoliogų patrynė kaktą ir, 
giliai pamąstęs, tarė; "Toji, paveiadan, tiesa pas mus 
yra tikriausia ir apskritai visų priimta, kad Dievo malonė 
yra išganymui reikalinga". Tuojaus tam pasipriešino jo 
susiedas: "Ne, drauge, as ėsu priešingos nuomonės". Da 
tas nepabaigė, kaip štai atsiliepia trečiasis, visa gerkle 
šaukdamas. "Reikalinga ir nereikalingo, ne kiekvienam 
reikalinga". Pakilo ginėas, triukšmas, barnis, taip kad 
nieko nebuvo galima suprasti tame visuotiniame sumiši
me. Tiktai kunigaikštis pajuokiančiai šypsojosi, o nega
lėdamas sulaukti ginču galo, pakilo, nusilenkė pasto
riams ir išėjo iš triukšmingo posėdžio, įsitikrines da la-
biau, kad ten kas galva, tai nuomonė. 

Pas mus teip nėra, Nikodemai. M(Uų kunigai noį-
knibinėja žmonėms ką prasimanę, bot skelbia, kas yra 
katekizme, į ką jau nuo amžių tikėjo visi katalikai. Ti
kėjimas kunigais, tai tikėjimas, kurio laikosi nuo amžių 
visa, Bažnyčia ir kuriam nuolankiai ir kunigas turi pasi
duoti. 

Nikodemas: Dvasiškasis Tėve, nevisai da įapėjai, kas 
man rflpi. Aš norėjau pasisakyti, kad kai-kuriemB aunku 
tikėti — o ypač t išpažintį. 

Misijonorius: Kunigai tam nekalti. Priežasties, iš 
kur tas sunkumas paeina, jieškok kur kitur. O kur ji vy
riausiai slepiasi t Pirmiausiai paties tikėjimo turinyja, 
Tikėjimas turi savyje paslaptis, žmogaus akiai neprieina
mas. Pats viens-gi protas, pasileidęs į taa neišmatojamaij 
ir bedugnės gilmes, lengvai paklys. Reikia da ola autpri. 
gimtinės šviesos. Dievo reikia jos melski, žmonėa-gi ne
rangus prie maldos. Dėlto klaidžioja tamsybėse ir kvarši
na sau galvas. 

Antroji priežastis (dėlko žmonėms sunku tikėti), tai 
nežinojimas tikėjimo tiesų, jų sąryšio tarp savęs ir visA 
to, kaa palengvina mums tikėti. Vai kišk yra katalikų 
net, teip sakant, pirmeivių, apsiskaičiusių, apsišvietusių. 
kurie neturi supratimo: kas ten yra popiežiaus neklai
dingumas, kas tai yra atlaidai, kas tai yra Nekaltasis 
Švenčiausios Panelės Prasidėjimai, koka yra tikrai Baž* 
nyoios mokslas apie pragarą, dangų ir kitas tikėjimo tie
sas? Ne oia vieta aiškinti jiems katekizmas, bet ola reikia 
au širdgėla pašymėti, kad tie žmonės, daug ko nežinodami, 
vieke tik sau pripažįsta neklaidingumai visa kas yra šven
to jio per savo nemoksią ir puikybe atfrn ta, nors apie 
tatai jie menkiau nuvokia, nei neregys apio varsas arba 
kurtinys apie muaikę, ^ 

Ant galo tarp netikėjimo priežasėių reikia paskaityti 
geidulius, kurie temdina dūšios akli. Paleistuvis sakė: 
4 aš svyruoju tikėjime, arba jo visai neturiu11. Ko jam 

reikia, kad tikėjimas pas jį sugrįstų! Pamesti nusidėjimą, 
pasitaisyti doriškai. Jei bus skaistu dulioje, tai rasis 
Dievas ir dūšia, pragaras, dangus ir laimė. Belgijoje paa 
TT. Jėsuitus didelėje mokslo įstaigoje gyveno namų gy
dytojas, šviesus ir mandagus, bot menko tikėjimo žmo
gus. Vienuolyne bnvo laikomos rekolokcijos intoligenti. 
jai, t. y. apsišvietusioms žmonėms. Pritiko ir gydytoju 
jose dalyvauti. l*o dvasiškųjų pamokymų ponai ėjo iš
pažinties. Daktaras nenorėjo, pasiteisindamas savo prie-
teliui, vienam iš tėvų, mik jam trūkstą tikėjimo. "Kaip 
oia jis j tikrinus, kad reikia atlikti išpažinties?", galvoja 
sau anasai Tėvas. "Turime 6ia gana mokytų kunigų, Ii* 
novų — vieną istorijos, kitą astronomijos, du kitu gam
tos; tai-gi nuvesiu jį pas amuos. Jie savo moksliškaia prU 
vadžiojimais prikaltus jj prie išpažinties". Istorikas, pas 
kurį atsivedė daktarą, visaip norėjo j | Jtikrintį. Nurodė 
pavyEdžius karalių, vadų, generolų, politikų — vyrų gar-
slų žmonijos istorijoje, kurie išpašiatl roguliariškai atli
kinėdavo. 0 turėjo iŠ ko semti, net istorija paduoda jų 
labai ilgą eile. Astronomas priminė Koperniką, kuria juk 
pats buvo dvasiškiu, teip.gi — Seeobi, garsų vionuolĮ, Jo» 
«uitą. Gamtininkai ėmė prirodymus iš pasaulio stebėtinos 
tvarkos, iš tikslingumo gamtoje, ir praamiių gamtos įsta
tu, kurie verste verfiia otsiprotėtl savo Jstatymdavėją. 
Priminė mokytus gamtininkus ir išradę jus, kaip i Am
pere'ą, Pasteur'ą, Oalvanį, Roger'ą, Baoon'ą, Svaro'ą ii 
Kolionijos, Hany, ir daug kitų katalikiškųjų galvočių, 
kurie visas tikėjimo priedormes iki paakutineijal atlikinė
davo. Daktaras davėsi vadžioti paa visus mokytuosius 
profesorius, klausėsi ir klausėsi, pritarsdlnėjo privodiio-
jimams, bet kalbą su kiekvienu mokyto jum šiteip baig
davo: MVisa tai tiesa... tatai (tikrina mano protą, bet 
mano širdies da nepajudina. Sunfcu lafti prisiversti prie 
išpažinties". — "Ką ėia toliau padarius su tuo netikė-
liutM — galvoja sau priotoliua—kunigas. HDn vienas 
bildas lieka. Turime dvasiškąjį Tėvą, prie kurio vienuo
lyne visi einanu* išpažinties. Oal jis ką padarysi" Įėjo 
trumpam pas senuką, jau kuone palinkusį, kad jam pra
nešus, ką tokį pas jį atvesiąs. Pasibeldė daktaras į celės 
duris. Iš vidaus atsiliepė balsas: "prašau". Pakilo nuo 
kėdės senelis žila ir nusvirusia galva* bet su dangišku 
ramumu ir nutošypsojimu ant veido. Ušsidėjo ant peoių 
stulą ir priėjo f>r»e klausyklėlės (spavieinycios), kuri bu
vo įtaisyta čisjau eėlėje, pamodamas daktarui, kad 
klauptų, 'Ale aš nenoriu eiti išpažinties" ~~ sako gydyto
jas. "O dėlko, mano mielasai t " klausia jo senelis. "Nes 
aš turiu silpną tikėjimą" — teisinasi daktaras. "Mano 
mielasai" ~ sako dvasiškasis Tėvas, \Ą "tikėjimo neda-
lioja Jėxuitai. .Me tau jo į širdį neįpils, nes tikėjimas, tai 
Dievo dovana, teėiaus pažadink savyje nusižeminimą ir 
klaupkie išpažinties, tai ir tikėjimas atsiras". — "Ale 
tegul mane dvasiškasis Tėvss pirma (tikrina, kad aš tu
riu eiti išpažinties" r- ginasi daktaras. "Na. paduok man 
savo skepetaite" - kalba vienuoha toliau. Senukas ją 
išsklėstė ir užrišo daktarui akis. "žiflrėk gerai — ola lan. 
gas, o ten saulė ant dangaus, ar matiil" — "Nieko ne
matau, TėveM, t - sako daktaras. "O aš matau ją gerai. 
Tu nematai, nes tau skepetaitė kliudo, aš matau, nes ant 
mano akių jos nėra. Kaipgi tu gali matyti Dievą, dūšia 
ir ką mums Dievas apreiškė! Tavo dttBios akĮs užrištos. 
Geiduliai tau jąs pridengė, Ale išnipaJink, nusimesk ui-
dangalą nuo širdks, tai viskas paaišMtt". — "Na, tai 
gerai, tegul dvasiškaaki Tėvas išklauso mano išp*iiutieaM 

m. prašo suminkštėjęs dakUra*. Po ifoMkeiai pibolkvo 
senuką į abi ranW ir, lyg naujai atėjįea nnt svieto, su 
diiaugsmu ir ramu m u išėjo iš jo kambarėl io. 

Nikodemas f Tai Ir aš noHtt laUptlSntt 

av ^s^i^^s^'i^ss ss?^ssisw 

„Draugo ft 
" - • ' i • i » 

Rev, J , 
2112 Sarah §t.f 

Pittabuipg, Pa. 

A. Kasparavičius 
27 E. 23 td *tt 

Bayonuo, N 

Juozas MaliSauckaa, 
Porest Oity, Pa. 

T. KiaieviJ Box 167, 
Mlnersvill», Pa. 

i 
: 

i! 

M. Karbaliekas, 63 O, «ti 
So. Boston, " 

J. Mikutaitis 
becca st*. 

Allegheny, Pa, 
• 
I 

J. BartoševiSe, 
4417 Marshfield avt^ « 

Chioago, UI, 

M. Urbanavičo, Bos 8^ 
Thomas, W. V. 

11! ti 

m 

J. Antanaitis BOK 22, 
Swoyers, Pa, 

J. Versiackas, 
66 Davidaon st.f 

Lovvell, Mass. 

Juotaa Akev P.O. 
Sllver Cmk, ?». 

į 

• 
Viaoas Stasoviie, 

849 Hamilton i i , 
Grand BapkU, 

Jonas Leipus, 
1022Bayst., 

Suporior, Wto, 

Alex PritiMuatas*, 
1232 Lincoln 

Waukegan91E 

Pranas Smolenakaa. 
71 Hudaob avt,| 

Brooklyn, N. T. 

St. Petruškevifa,' 
228 E. 6th ai, 

Mt. Cannoį Pa* 

M. K. Petrauskas, 
264 Pine st, 

Kenosha, Wis. 

A. Urbonaviče, 
329 Blver st., 

Plymputli, Pa. 

Juozas Podžukynas, 
1388 So. Ganai St. 

Chicago, 

i 
t 

f 

Bom. M. Andrulionis, 
65 Davidson lt. 

.LoweUi Ma4t» 
! 

Ant. Tu8kėni* Box 11(1 
Plymouth, Pa. 

N Julius Bukantas, 
94 Blackstotie st., 

Boston, Mass. 

Jonas Ramanauckas 
135 Ames st,, 

Brobkton, Mass, 
. B. P. MiSkinis, 

Box 124, 35 Arthut 81 
Montello, Mass. 

F, B. Vorsocky, 
257 So. 33rd st., 

So. Oraaim, Nek. 

Stanislovas J. Sabaa, 
Box 239, LewistM, Ui 

Pr. P. JuŠlce 
131 Jaekson ai, 

Lavvronce, Mass. i • ' ' i i 

• i i 
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DEAV*A& 

1 fctoidjas itsakyMi. 
• • • ' • • 

V. Abrom., Mineraville, 
F * . Tokkij t\\\\ų jmdavhiėji-
n m uoiiifiiimi|iiio. Pr is iųs to
j i koįVHpondoncija \M " S a u 

Kritika ir Biblio 
grafija. 

jtoi" Imt v pov riebi. Apie , , ' 

'Naujas mėnesinis laikina-: 
tis skiriamas "žiburio" rei-

jkalams. Todėl jame Ir vaii-
XI. Jujgslionis. Kun. A.!dame toMgtaujtaį liniu apiu 

Vienoiinakis ir Jo Dainos. t<-1 tamsUs- 1!M1" «»• "z»bl1-
m% Spauda ir lėšos " U i s - '>«" *«U*Jo 3382 sąnariu, tu 
veistos .\linti.-s" Botnntan,-**J° M « r,-m •• 1 8 k « P - lS" 

Redakcijai Prisiųsti 
Laiškai. 

^^"-^^^S^K^^^^Tf^^flffT; • • • ' « * » « » 

! 
Sunki užduotis, 

į ĮĮkhutyiiu^M į vicuasrdžius 
\! I*Muvojo ir Hitiuum Blažo-

YiiManH nalaimv surašy ta 

laidų 4084 r. 34 kp., savo 
knygynuose turėjo 2188 kny 

t 

~- Kame da lyka i užklau- namie, teks vagiui, jai nu-
PmddenUi Taftas, ,-ida- ^ **** . . |m>Aiu. \ b f f f* t e k s , ^ ^ 

nms j teatru, vis pirkdavo ~ 'M a ," t t> *"*• vargiai tuU, joi J s kyšiu kifi*mu\ 
dvi sėdim*, „,s budauma h,- «*]*"* a t a W 8 l i , , m dvieįu|tek« paeini, - ar šoip, ar 
Imi storas. neKalėjo aut vi,- *('thmV' Uvs toH ' k« i»u*il»ir-:tiiip jie ne Uu.no. 

Mfririt'ii, Cium, MMS išsitekti. Viena karta 
Kovo b\ UHlJjam taip padarius, teatro 

kote, stovi viena už kitos. 

i iarbi " hrau^o'' KYdak 
Vienu žymiausiųjų Įr. ga- k u r j ^ skaitė UM07 s k a i - j a : 

^ , ima sakytu visu-hrtuvis tv{n]iu Hk*Hvk\ų buvo 28, 
taip neaiškiai, kad sunku su- ^ ^ ^ i * * * ^ s f e ž i b u r y s - V l , l v i | u | | | m i A k i n i o 
Vaisytu kas norėta pasakyti. Ant \ . ™ „ « L » v i n n ^ m * i 

Siunčiu Jums labu dienu, 

tarnas nuvedė jį į paskirtą Pėlko tu netaupi ui pini-
vietij ir iš rupešėio kasėsi gų i 
ualvn. - Kam i Jai laikysiu juos 

A, — Dėlko pianis ta i no* 
sioja ilgus p laukus . 

H. — Greičiausia, kad už* 
dengt i ausis nuo savo muai* 
kos. 

Nedėsime. 

V* Sav., Portage, Pa, Mes j ^ 8 
J4ienoriine varyti lietuvių į 

jį lenkų btuMy. Jeį nori agituo
tai agituok žodžiu. 

H i y f f i i M T t a , , " " i k u M t t ,^»'I>oWį' n"-- ..nsu d a r b i - , ir dėkoju m m.) Jo tanias Kteia M S . ... | n „ K į M m a / i i j , l t k m . j t u Uikmiti 
Uetuva skersai ir illgai. ? . . i , . „ „ ; n Q l f t

J , , „ .mins ../. taip >{. >u UUM.ISU, 

.Jas ima sodžius iš sodžiaus,! J į L° ' . 2 S J ' * " ! * ? ? . l ab.a i m , . , n V , ė ^ 

• * • • » • * 

kokias liaudies dainas, Jo* 

lietuvaites mokines, 
Šitame numervje 

jos eilės: M. (S. t%Mielas 

L-m.tii ,; i »i»t.vs kratų-> i l n - Meldžiu u* toliau t a ip r a šy t i : Kaita ls Kartos, »\ ginai Kaip jįitiime uumervie v m dve- 11 A I V In i_i... ,: si_i .i^j i . .J ' , I ,UIH '"imni fvji >i ' o \ i p c d a k e i į o s p a s t a b a s . N e t ik 

r 
• 

8everos vaistau daro imones sveikai* ir ulUiko juos prie įvelkatoe. 
• 

1 

i a s v i e n a s , bet ir v i s a 84-t<>ji 

ir 
• 

I II 

MaluleUui. 
O kaip linksmus mes; nėr 

aut svieto meilesnio, 
Kai kvietkų darželyj; tarp 

tapoteu i tcs tu t tuy t«icklu (, jn j Valentelio k u n l n ...... aėkimia iruod 
Viem^žinskio svarba musii M y J' ., 1 M l a k t n r i u m f uupa j r a Uėlcmga Miod. 
iwuiyii„in l«l»ii iliflAtA \ a i g s a s . KuiaivToiinm k u n i^ iupui , ir velijame vi-
p o e / a . o j e laimi ( l iae le . nns ir«s iw Utiti \f ( J u s h i i t i s \ i n i 

pasiu\s\s KUU. ,\i. nustums. Hj j a m g e r o s nveikutos ir il-Kl. Jurgelionis labai sim 
patiskni atsiliepia apie šitą 

IĮ' JU g» buvoja mergaitės, jausmu poetą, tfina jį nuo be t v s j 
S ••. b e t i i e l i a i , 
I Kaip visky myliu, imam ką 
;! gw^eauio, 
įjfi^i klausimas, kas ant svie

to yra brangiausia. 
Į|į*Sft! ajotiimt Žemė! Vaikeliai 
Sii mieliausi! 

reikalingų užsipuolimų ir at 
randa jam lygų tik vieną' 
Baranauską. 

— go amžiaus. Lai darbuojasi 
Kokie puikus tavo d a n i r toliau Lietuvos reikaluo-

jse. 1000 kartų aėiu kun. Kau 
(iantvs!l)lu u^ pasekmingą uDrau-

' • • • 

2b loma. mano 

Vėliaus Plaučiu Ligą. 
-

aiškus, kaip žvaigždės. 

Kas turi Vienožinskio olai lenda lauk, 
nų riukinj, * a m «lurgelionio 
knygutė bus reikalinga api* 
branginimui Vienožinskio 
poeaiįos grožės. 

Taip, jie kas na k t iš- Povilas Kuslis, 
go'* vedimą! 

42.!Iicks 8t„ Meriden (\»nn. 

«V * v ' * » •* • » » - • « M ^ * •-•* - • . r . " W M I * < M 

š jumis maitinu ir ' laikau 
ant avieto, 

fĄ& jumis mokinu gyventi į Žiburys, "Žiburio1' Drau
gijos laikraštis. No. I, Mari
jampolė, Sausis 1911 m. M. 
I. Heioai. Lnukaiėio, Dvaru-
nausko, Narjausko ir H-vės 
spaustuvėje. 

i| įint. avioto, 
<Jana. A»»-gi taip galima 

į^ntytit Vtnl Velyk skaitykf 
įwt niekados daugiau nėra-
H H J R I 

.» 

I 

^ 
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[GRIPPE]. 
Nelauk pasirodymo pirmutiniu ap 

aireiSkiroų iioa pavojiugos ligos, ku
rie yra ekaudiįitta* falvoa, kojų, 
ir pailata kojoa Ir $.!.» bet tuojaua 
vartok 

Dr. Richter'io 

Sulyg parodymų ant popieros, ap« 
aukaniioa bonkutę. 

Taipgi paaekmingaa nuo reuma
tizmo, neuralgijos ir ialeio. 

Saugokis padirbimų ir žiūrėk, kad 
pakutis iarodytų visai taip, kaip l is 
paveikslėlis it kad galai butų ui-
paistyti su mūsų psdstyjimo lenk-
liukais, turinčiais įkar*. Kitaip jųs 
gaunate padirbtus vaistus. 

25c ir 50c. bonkutė vaistlnye'ioge 
ir nuo 

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

' 

Niekad neapleisk kosulį! Nori pradžioje 
silpnas, g*li virsti suokia plaučių liga. HtgsV 
Įima tipiU, : 

Himmunm 
M • 

•j-
liaisUteN ant drėgnumo ar saloio, kuomet tižkimsi, 

jkirų kosulį, imk 

Severos Balsama Plaučiams. 

turėdamas ; 

Tobuliausias vaistas ligose gerklės ir nuo bronchito. 

Kaina 25 ir 6 0 centu. 

m 

Gatavas valgymui 
i'rubro Obuolių sviestas yra gerai laikyti no ranku, 

•lis gatavas valgiui. Jųa tik turite atidaryti dė*ute ir iš
pilti jį indan. Valgyk jį su duona ant pusryčių, įdėk vyro 
dinerkėn pietums ir vaikui užkandžiui; vakariene-gi di* 
iti»lw ir IHH/JIS mėgsta užbaigti juomi. 

Crubro Obuolių sviestas patlarytns is Kal(Uiauniu o-
luiolįų, gryniausio cukraus, ir priprovų. «1is gardžiai sks 
nus ir jums sveika. Jis yra vienu svoikiauslų valgių, ko
kius galite duoti savo fleimynai. Uždarytas emaliuotose 
dėiutėse. IVk vientj šiandien — KK-. ir 25c. 

$ 1 0 0 ATLYGINIMO. 
«"rubro honMrvnt Ir mu«<ntoi d«rlovt« yt% ahmluntAknl tfryni 

tr i-adirbti U ** rinitai u |>natuktu $l-»' «luo-«un k»vk\ l.t.H.n kuri* 
i a» ju«t» koki i»rianM»lftn 

f 

jRUBRO 
OBUOLIU SVIESTAS 

Visur parsiduoda aptiekoae. Bet turi pasakyti norjs Severos ir neimk kitokių, Kaikurie par
davėjai stengiasi parduoti kitokius vaistus vietojo Severos, Buk atsargus, 

Dabar aikas paraislyti apie gera 
ištikimą pavasariui vaistą. Jeigu nežinai 
koki išsirinkti, tai pirk 

Severos 
o tikini neapsigausi. Prašalina visus sku« 
ros išbėrimus. Išvalo ir pastiprina kraują. 
Atgaivina visą organizmą. 

Kaina $1.00. 

Kaip gali t ik e ties 
būti energišku, vikru i r drūtu, jeigu tavo 
viduriai ne tvarkoje. 

Severos Gyvasties Bali 
imtas sulyg parodymų, padarys stebėtiną 

Jiermainą tavo systemoj*, priduodamas 
ėgų ir sveikatos. . 

Kuiną 75 centai. 

mm 

D a k t a r o p a t a r y m a i dykaL 

F. SEVERĄ C O 
i a I i t. . „...^ .. 

riAH 
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Šiomis dienomis tapo atidaryta lietuviu banką po vardu 

i i 
i ; 
« i 
i 
i i 
i i 
i 

"New Savings 
Bank" 

ii •.' 

t 

ant 4601 S. Ashland Ave., Chicago, 111. 
fttoje baukoje randasi Choeking Account dėl vlaų' bisniorlų. Ui sudėtus pini' 

gus i mūsų banką duodame čekių knygute, M kurio* galima rašyti čekius ir jie 
įtaka visur. 

Priimame pinigus aut uMėdgimo, ir mokame trečią nuoiiratj nuo 1 Hausio ir 
ntto l liepoa, Turime Safety deposit Voult — skrinutea dėi aučėdijimo visokiems 
brai^iems daiktams, už $2.50 ir augftoisus, Parome tikrą taukinį bisnį. Skoliname 
pinigus snt visokių išlygų f ant mortgagėnotų ir t.t. Parsiduoda per mūsų banką 
iiainai ir lotai Išdirbama Abatratua ir kitu* popierius. Siunčiame pinigus ir par-
duodame laivakortes snt visokių linijų. 

Čteaeral Pire Insurance Agency — Ukso & Co, — Apsaugojimas nuo ugnies 
geriausiose kompanijose, kolnsme pareikalavime iaraiome Policy su paaiškinimu 
apie kaštus. Visiems yra gera proga atlikinėti savo reikalus mūsų. bankoj. 
' r » 

Savininkai namo ir banko*: 
O L. UKSO, prstidentas. 

S MAROIKtUSVVICZ. vioeprei 
A. J. BIBRtYN8EI8, kasininkas 

Pirmas Uetuvių Teatrą* Ohieago* mieato po vardu Davla Square Theatre ant 
4S03 S. Ashland ave. Kolną dieną yra trja perstatymai, pirmas vaksre ant 6 45, 
antra* ant 8:10 trečias ant 9:30. Koinas perstatymas yra si keturių aktų ir su kru. 
taačials paveikslais. Aktoriai yra parūpinami geriausi ir virta yra prirengta labai 
grali. Kaa syki atsilanko lieka labai užganėdintu. 

Su pagarba teatro uižiuretojas, 

M 

•vari Panešimas. 
Pradedant nuo seredos, 15 d. Kovo, per 10 dtenu 

(anties subatoj«, 25 dieną Kovoj laikysiu paprasta 
Kasmetini 

Gimimo Pokili, 
Kurio laiKe viaaa mano tavoraa paraiduoa už nuieminlaa 
Kainas. Paraiduoa ne tik rudeniniai ir žieminiai, bet ir 
naujausios mados pavasariniai siutai ir overkočiai. 

Paėmiau daugiau slerKu, Kad visiems galėtu greit 
patarnauti. 

Visi .širdingai užKviediami. 

LOUIS ROSENTHAL, 
ANT KIRBY'S KRAUTUVES, 

S o u t h M a i n SU . WilkeH-Barre f Pa-

The BENEFICI AL SAVINGS FUND SOCSflY 
1200 Ir 1202 CHESTNUT STREET, 

PH1LADELPHIA, PA, 
Utdola 80 dieną sfelatdllo IMS «et«ot*. 

Nuošimtis 3 . 6 5 metams. 
PAMATINIS KAPITOLAS... trylika milijonu doteriu. 
SUDĖTU PINIGU — vienuolika ir tris črertis milijono 

doleriu. I 
PERVIRŠIS ... vienas ir viena Sverti* milijono doleriu. 
Depozitoriu suvirtum trylika tūkstančiu asmenų. 

DEPOZITUS PRIIMAME PER I AIŠKUS. 
IGNOTAS J. DOrlAN, PretidenUt. 

ANDRIUS J. KEEGAN. Vleo.prosldi-aue. 
ALFRED J. MURPHY, Setuetorlvs ir Ke^MalSM. 

ANTANAS HURST Esq., Patara|as. 

irt n 
siiif sfls*m IMI iBfffly eK*uKawpro \ 

P V M 
M M *Sf 

NAMIKa MOKYKLA. 
ORAMATIKA aatlllkos kalbos mokintis be mokinto^ 
VAIKŲ DRAUdAB erba kaip mokintis ekait rt Ir raiyt 
KAUJA8BUDAB mokintu raiyti b* mokintojo 10c. 
ARITMKTIKA mokloimuUl rokundy sn p^ elkeleis (apdaryta) SSs, 

(apdaryta) #l.ea, 
ba mokialejo l i s . 

P. >LAE 

I I I I U I I I U I I 

i*« i 
1 0 X *9 NBW TORK OI 
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PITSTO^PA. 
Tur i k i ip i to losu nuoMimiisis 

>»»»M|»0 

0. t UKSO. 
iSS)»iigąsi<eiaisei^ 

^ T H E - People's Union 
Pennle's Rank savingsBank, 

T C U p i G d U O I l I i , oor M s l s * Water SU 
į Public Sąuare, 

W I L K E S BARRE. PA. 
Moka 3 nuukiriH îuR nuo $330.000.00. 

sudėta joje pinigy. Atdara 
nuo 9-nitj rytr iki 3-jy po Moka 3 nuoSim^iu« nuo »u-
piety. 8ulmtnnua *\ nuo 9- * ^ Ų pimgy. 
mų iki 12-tai vai. priei pto Oerluaaiaa keliaa ( prolobi 
ir nuo 7-niŲ iki %-uių vaka- mą 
te- ym pradėti uždirbtus pini 

Gera, saugi Banką, uld*- gu* į g m Banks), 
ta prieA 40 metv 
THE PEOPUB8 BAKK, m (Mvr^ 

Wllk«s Barrs, Pa. 

Mea p r i imame net po vi<> 

t ' ' i • ' 

t • ,- • . i ' • . r H • HH 

N a u j a u s i a s I m p o r t u o t a * F o n o g r a f a s dykaL 
Bus duotas ki«kvt> 

vienam kas aajCHm 
pas mua RoaUke taliev 
ko m se.oe, 

Nloko nuo jsea dai-
giaua nereikala*4a» 

* s* •* a*j p v e m s t m a ^ K S V 

savo draii^ame Dirktl 
i i muay firraoe tabaką. 

SUae inportuetae Fo-
nograias yra padarytas 
i* feriauafo meiata, tart 
.li.lolo nikaHoe triubą 
Ir labai gafai skamba. 
Turėdami rnnao Vseo* 
grafą galita nurengti na 
mie puiku muilkos kea 
«ortą. 

Ulaukslte tik saalU*-
J?, uidAsite ToUaką, tf 

Tf galčaite ilgirati gra* 
ftiauaiaa ta«tilk*a, darbininkiška* ir kitokias dat*as, iitraakas U atmra it •**• 
re*iw, smidimą viaekiu iastrumeat* pavieniu lt frkeatrv. Klauaant tai vieką 
l>u» malonu ae UI 
mynasaa. Mus y K« 
•Inodame jsms (ą 
a tai yai m jam geri 
lėliais ir nurodyta 
iku-iua Sft M 

m d#yaaa yra asataftUma ir puiki, e««re i i ^kio* rialkaa, fSifįMada* 
atUs pamatraste, kad buaite olgenedlat. Paasrga prašome aeaulystaSi •*> 
tuuj f i fuaa ••* u teua . ^auSSJi 

ASATK IHACO C*. I1MIS t Ith Sk Nft W. HeMfliN. 

vnale, kaip reikia apmeitl, Aptutejs par Kipreaa, 
ografą dtaup* eu r+ 

#*a w s vŵ ^̂  u a t p u ^ ^ ^ ^ e 
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Mfw 

9 
• i . l į iSr v̂-̂ ry. 

D R A U G A S 
« • 

Kifciftkni ir pmtiftktti »Hp-
ninus nieko nėra Kcrfaitlo 
kaip 

STEGMAIER'O 
Porteris. 

Plymouth Natoinal Užsiražykit 

• 

LirVl i IV. 
Kapitolas su perviršiu 

$166.000.00. 

..DRAUGĄ." 

Šitoji Bank a priftiitrotna 
sotinantis ir K,, . i s»v l , ,».vtgJV Valstijų vai-

džius. Moka ii nuošimčius 
O imlus, 

tlrutįunntis uorinms, 'teny-
ym viduriams, Parsiduoda m , ^ ™ h * ? J ^ 1 1 ^ * l a "" 
ir pigtmnis Porteris, ^ e i j susišnekėti lietuviškai. 
jums būtinai iviknlaiijantį MamtagiiH patarnavimas. 
Stegtimioro* žinoto uausia* 
tikrąjį Porter}, Tir/iim* 
iMskovitiniu boukuriu kai
nuoja 50t\, o puspanttni^ 
Jlttc. tu/ inas, Kkubiai prista-
tonuį. 

O. N. Postlethwaite, 
iždininkas. 

o ° AUGA. » ° 
P I N I G A S DARO P I N I G A 

Pabandyk ir vaktuok pa-
eekmoff. 

Turiną* bonktj už $1.50. 
^ . - . — ^ J U * . ^ i A W i , i %„ ^ 4 Pradek taupti pfuigu* pae mus. 
G*jroo maisto ionklaa ant ir nil,Jiau-i> tuum prWėu Kts kiekvienos bonkutta. 

STEIHalBR BREWIN6 C0. 
Wilkea-Baire, Pa. 

Naujas telefonas 977 
Be)) telefonas 422 

Kad 
Mflft 

dijimu i . 3 nuoiira*i.i, kuriuo, moka 
me, grell p.dld). JŲN\J taupiai*. 

Lietuviam, paranki vieta. , 

NORTH SCRANTON 
B A N K 

1902 North Main Avenue. 
Soranton, Pa. > 

M. A. Norkūnas. 
Vu*natinis Lietuvis Iždirbejas 

visokiu ž e n k l u 
(irau trys te m. o y-
patingai: skardu 
KUKikučiu meta-
liavu. anameliotu 
ir padengtu cHIu-
loid'u, tarpu, ve-
liavu ir Ktmnu. 

bu. allUku artis
tiškai. 

N. A. Norkūnas 
MrTOSKCTSln UfHNCE, MASS. 

SWALM HARDWARE CO., 
21 Nortfa Mali Si., NtitiUe. Pa. į 
įvairiausi geležiniai daitai, te-

fialai. stiklas, dūdos, plasteris, 
įrankiai, sportiniai ir naminiai 
daiktai. 

- i -'.J1.1 J!. ' . -UL..JU -JSI1 J..1JJĮ . 

\ 

. . M M f M . M . a 

Merchants 
Banking 

Trust 
Company, 

Mahaioy City, Pa. 

Turi K ap i tolo su nnosim-
čiais 

$110.000.06. 
Sudetų pinigu 

$700.000.00 ' 
M$H vedame visokį lega 
liska biznį. 

Musy batikoje galima 
susikalbėti: lietuviškai, 
lenkiškai, vokiškai ir 
angliškai. 

JOHN J. MEYER, 
Kasininkas. 

; Offics Nsw Tslsphone 37. 
lieaidence U0U. 

Lietuviu Advokatas. 
Jonas S. Lopatto 

474M9 Bennett lluilding, 
W i u W B * r e , Pa. 

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

T " - " - • 

GERIAUSAS PINIGAMS PASIDfeJIMAS, 
TAI ŠTAI StTAME BANKE: 

l» ! 

• * V 1 

irst National 
BANK, 

PLYMOUTH, PA. 
UftDtfT* l#*i. 

K A P I T O L A * $100.000.00. 
P E R V I R Š I S $250.000.09 

Merchants 
Bank, 

POTTSVILLE, PA. 
Nuo padėtųjų pas mus pinigu «rausi 2 nuolimt., jei! 

padėsi trumpam laiui, 3 nuošimti, jei šešiems mėnesiams,! 
3 ir'puse nuosimt. jei padėsi vieniems metama. 

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

Gerb. O. P. BECHTEL, Prus., A. W. SELTZER, Vice-Pr.,; 
C. H. MARSHALL, Kaaierius, 

m 

m 

>f K7tWM^aH»fKHk |«IH«»HMM 4 
k « ' « H H « MiMX.Kl*!tt jt/tf «'* n U K U 

Į U ' i i l - . l • • w M IU>WUI. ninjLa njgjj.mil . UJUJM 

Didžiausia ir 
liauka mieste. 

Moka ii nuošimčius 
sudėti/ juje pinigy. 

saugiausia 

nuo 

i • ' 

U N I O N T I C K E T A G E N C Y . 
Seaiaissa LiaauviAka lanka Seraatoa. 

Sr Tfceaje AaUakiaaia. 
Aa*eavera Laivakarauj ant ftertevstų 

UaUi. Kurių dnltjtojv KW* 8 U l ,u fWflli kM m u TllM H 
merata pasibaigusi, tiems a. .vieie; taiPli parka ir >».«•>.o v, 

« ilii.Mii. m i mmuL.-jJia-1 . i 

LIETUVIŠKA AGENTŪRA 
L a i v a k o r č i ų i r P i n i g u S i u n t i m o . 

Parduodu laivakortes ui tą pačią prekę, kaip pas pačias 
kompanijas New Yorke. Siunčiu piniguo greitai ir piliai in 
visas dalis svieto. Prašau visu lietuviu atsilankyti au kokiais 
reikalais arba kelieujant Lietuvon meldžiami kreiptis pas 

VINCĄ TAMULEVICZE, 
• » » » — » < AGENTĄ, *^»»»«»» 

137Nas la t t . , Wllk«»-Barre, Pa. 

Juozas Syiikis iU numeri*bus p̂ kutinii. ^.tt^rilr.,;^™.,.^ 
Geriausias Lietuvy. „ * ..Maa^ oStor", da. ^ ' "k 

FOTaGRAFISTAS, wt,Mlt 

Nauja. TaUfaaaa 1070 1. 
80 B. Markas •%.. WlUta«-larr., Fa. 

Į 
i 

uinautjHi.i ui..ij.jimj.i.1^ . ,.ujpg 

adreso: 
D*AUGAS»\ 

314 East Market St., 
Wilkes Barre, Pa. 

• ' • • ' • ' l l l i l l i ' —s 

ALBERT G. GROBLEVVSKI, 
Savininku ir Fabrikantas Geriausiu 

'•LlNKIiKŲ-LIlTUVIalKŲ VAISTŲ." 
freriaasia 

Lietuviškųjų Šv. Kazimerio 

Seserų Seminarija 
1 ' ••!• ' •" 

Ckhrss 

O^snolt 
ais 

skauasjuno 
kratinyje 

skaaatjimo 

UssissiaTino 
VearalgIJiM 

Qeeatles akau^ėJUns 

CHICAGOJE. 
I4otuvU*k(>Hiu.s Sesers priima }sas save mer 

HtaitoH niokinitnui ir išauklėjimu}, Seminarijų-
je prie reguleriškujo muksiu, arba ir atskv 
rium, yra mokinama, muzika,Muiisvmas, siuvi-
nejimas ir taip toliau. 

- < • * 

Reikalo uieldžianiu ki-cipties pi ic M..tiu«» 
PtM"dėtiiuVs šiui) antrašu: 

Mother Superior, 
ST. CASIMIR'S 

6700 Rockmy St„ Chicago, Iii. 
.AR \wa..a4.a.aaAaa,kAA lln 'uZltltlZlttZllttl 

a .̂'aiii III m m j i., J ..i. ,i i 

t \ A W E C 2 f y / J Mesluagio 

Na4aiUja: aao lOto. i i ryio iki 5 tai 
•alaitfal vakar. 

Adolf Blau, 
Union Ticket Agency, 

SOS Laekawaaaa Ava, S«raaWa, Pa. 
Tat)» f i tartas tavo kraataraj. tau 

Tl lSarONAI: Naujai 30* ** B.U H l 

PIRMUTINI! KRAUTUVE 
IR IDDIBBYtTi 

B a ž n y t i n i u D a i g t u 
, , R Y Z N Y C I A " 

tO OLOBA MYICOLO ARKANIOLO, 
\\i 8. Ohaitaat St, Sbonaaisak, Pa, 

ivakai narą . , valkia*. pa 1 . T H H 2. 3, 4, t, JL U 14 .varsa M 
lT.k.a sa ik ia i . ramkwn aargjiaa po 8 svajr., A, ti Ir 8 svarą, aa 
PakaUaia kaakai vaikl»4ai <waz tt«t.r.) pakali, pa 
M sltaamii 4Wa« pakaUal po 

fly. ui rrarą 
' l l (• day) ui 

4 avarui, ui .varą 

—- aa.L-jj-j.imLi 

FABIOLE, • 
garfi kardiaolo Wi.amaao apvMka. 

Virti TTtAtnPAS. 

(• aaj) ui garaiy 
j i . vaikiai . (EaL) i i i «M.||iuia p . 3 Ir 

VĄ&J"9!1* ****** r« *S •-tiarų (r II, *> ivaki. 8«ajrUavof ti.tlui. U »v. b U, ui .vi tvaki. 4 .v. lt • tankta. 4 ir, i 1 »v. 
Altori.ns ivak i . (aitra) .v. po 
OsHasf valka 1 iv, Ir d, .varai pa 
ICoslylM praaodr.iika. no i 
Io4vlai ^fraaaiu..iuar' 

Tatsįl .rava puikia, aa 
ku., ekaikarUaa, Maaftratusljaa. 

•t»v. pniktu . X T « > » rtbu*. U4.« m u , Sw«M«« 

1 KUJT. L. 

# t t a Į ^ t t a f c a t t S i a * a f r » H - * 4 ^ * ^ a ^ M Akt- a% A l t k i k ikaJci 

i i n m 

amo 
Pstrukirao 
Asaia arba 
Dusulio 
Styrumo sprando 
Sksudajimo 
Šonuose 
Bankų ir 
Koja 

Jaifa aargal. uUl.aai)uat< 
U a i liffaaaaiiai, arba DM 

patingos Gyduolės. 
titastaaaT. liforala auo kari . „ „ . _ariv aagali pagalbai a i dak-

^JJ tarai a i tlfaaaaiiai, arba paslaptimgoras hguais. spraMkit mas «svo ns-*«». 
,i f ktuaa starai ir aiikiai (aa aaalipiaia) aaa iioa aiaa »a tik apia Uvo .valka* 
»] 1%, aal lakai taakiai Ir apia tafo fvsasij . (AUiaiiak, jof kiakviaaaa garbiafa. 
X Ukaaraa uiiaika paslapu kaip aal iipaSiaiiaa). Uitai aaaigidyk ir aabijok. 
v «#vk aaiaskt, a Htalat autaik.ia r u i . ir priaiuaiu garaa gviuolaa pagal tavo 

į^S <• •* *»*r^y»»« kajp ralkia jaa vartot, ui pr.kc labai mažą. Saikia raivt 
ę į ^akaa ąaaiial pa* niaaa prltaSaut vi.adoa 8c uiarkf aat ataakjmo, aa. ki

taip aagau.it ata.kvmo. — Taipgi »aa raikalaojama gavų agsatu kiakvia 
assata StSfiiaoia salaala Ir j y apUakiaaaa. Agaaiai auo Uatuviikai Uakl ikv 
gyiaal i . galt ali lrbti aao 10 4ol. iailft 4oT aat ataaaaio. Uldarbi dao4ama 
hiaHriaaalą. Tąlgi ralyktta raikalaudasai agaaiaroa. aiakviaaaa liatuviikan 
Hatlilks. taipgi privalo allaikvti v i . U a a u s . polkiaa Uatuviikas gviuota. 
ašva iiomoae a.t pardavitao. kad ssaiij tautiaifai ratkalaadaim gality pa. 
liakvi.aą aunipirkti ir ..raikalautą iidnoti piaigu. dovaaai koki.iai nor. 

Kaina $1.00. 
lasaitiaros dsugiau kaip visuą ag* 

tamplierių, aulaldilaaiaa didali. nuo-
* m t »• Oaaaaaia pa.: 

aiv. v. vAaitAoiaig. 
Sraaklrn, K. T. 

Į 
mmmmmmmmmmmmm 

aSfaviksJM toaa apli.kėta. tUrarkaljaSykita paraikalaudaau gvdnoliu, aaa 
Nuokita mu.u tyras LialavUkas gyduolaa, kurias m«. 

rvaraateaiaai. 

avavavaaaka^avaauf 

Didis ir Garsus Dr. Ignotai Stankui, M. D. 
pabaiicv* daktarišku įimkali) uaivorai 
toto val»U>w Imliau., taipgi pabnigvi 
kvotinius aiiglilai^iojf ir įun pô kuti-
niojo tljtktarilkojr mokvklojf NiW 
York Postoratluats Medical Sihool 
and BoapltAi, kurioje sp(.. ihliskai ii.t-
lavina ątdymo t1so\iy .imkiiaala ir 
patojinifiauHitj l»ay ii i|»rvm« *>porit«i 
.iu; patmiiiv1* K* *v uu.ksl*} Įgautu* vnr 
»iif uu«4ti» ir didžio <UktHn>. 

Ur lyuot.K ,1. fHnakua >i>r ki^k lni 
ko l»u>o įmoMtttvu daktaru mieat«» la 
dianapolis, l»d., kur liir»',|l» didatv l»rak 

I nk»» ^dvmi' iMurui u«u, stlisdamy 
Jauto UMIM'II ktnikM-ri ilgini ir aigani' 

diliausiai iaiooijai. dabnrgi* pa.t-
AVsntfS lal»ui sav« broliu t .utiwiv, it 
kad apKHUifOtl ji.;w« auo išnaudojimo 
per uoMtįii!u*ku» .taHtanis. ir«in»- v!«\.» 
iiHi) II oatinui liyMOibntt »r 

Kviečia .arsanciu. pas .ave, sakyda 
tnaa. 

Jtlgu aorgl, ar kenkia ka* sveikatai, skobei kr dokien nat w«n.-. »r v pa 
tllkai »r laišku, o būni ligyilvlas. Jeigu kiti dukt.rad pripaiino lig« neiftgv 
dauia, ut'Hbr.iuk, oea aA turManun dldoaio, praktiką ir aurf̂ t*'»oi mokslą, tau 
fiągalbėilu tr atitoikaiu tikrai broliška ir <«i*t>Uaką rtatij. Kiekviena* t* at 
nasskustu |MM mano atras teisinga daktarKki) pagelba ir pats perMittkrta, 
fc^d Oku pabuini's didesni daktarišką mokslą ir yaliu t/oriau fy-|vH. negu kiti 
daktarai nvotimtauoiai. 

APSIIMU UOYDYT1 
Nuo teauiaatiimo, akamlėjlmn ir giltino sannriu. k aidu. «tri'«a ir 4oau: aao 
vlwtki(i kraujo Hgu, uJkielėjtuio it amlihimo viduriu: HUnn,,. k.uu., akieji 
lao, visokiu *pui>KŲ, dedervinių, ^linkiiiu^ plauku: galvoa .k.mtijimiį nuo Ii 
uos iir«|los. inkstu, plau. iy. aepvnu Nuo nsokiij n»rviiką l«ua neuralgi>»H. 
drobėj imu aąnarią, naaiiotfojioMi ir iigąs^itr, mio nr»»it.» u HKH»... MDIIIHIM 
kvėpavimo, parialimn »r nuo visokia aluijv N««» visokiu u Skeliamu l>ti«ku 
Ilgy ir visokiu kitokiij) nitsilpto\diaą sveikatos. Tetpgt nuo \i>«»ki^ m<»leriikv 
Hftį skaiumingy »r ntrejruliariikų lt*ib*aioly, baltyiy tpkijimo ir irumbo 

pargi 
Kaiykita po aatralu 

ALBBSTA8 O. ORABLIAUCKAS, 
Oor. Blm O Matn Str., , Plymouth, Pa. 

50,000 
KNYGŲ 

Vysai Dykai Del Viru 
Va knyga yra stebuklinga Ir ataata yra tyk <lel vyru. 

Kttvus ta praetele, anpraatai. lodslaia pasaka kaip gal 
atiirauti vyriAkuma, iaigyditl nuo uxnnodijima kraują 
arbaaypili.iiubleg'imaaieklO., patroiitu atypribe, puikus 
Ir kitua iauitotlmus, negroniu'nvima, patrotlu 
a^ypriU*. pylva, kiapenu, Inkatu ir pūsles l i g . . . r«m.« 
tl».n«a, ponorrhoea art»a trftfNtii nauiai Įgauta, lyga . , 
. t .u tnra trvYaaavyru lygi *, gal bu ii i-aulo iras aava 
naiotise privatilkal, atapta ir labai pygial. 

Ta* dykai įgauta knyjja, pasak., juma kodėl i u . 
keoiat ir kaip galėt galuiloaj iaigyditi. Knyga u \ ra 
kra* \avSIimoa, katmaturs linotl k< ! u a . rėdo* arba 
ntvedea wra* . Ta knyga yra par.Sita per Daktarą, 
katrani u . d a v e titro laika tyrinėtinu tu, »p*cijalt»Vu 
IviTn. T«*.n klt. Jojf ta knvga yra alnsta vjaal dykas 
nimokaiu o i pAČto, Ing ttloe^t tlfa konverta. Neaiusk 
nekokiu pinirtru, tyk parai k aava varde, ir adrese ant 
gVnti.iVM paduotu kuponn, katrų aiusk •nu«re iendena. 

DYKAJ CA« rto% KNYGAS KUPONAS. 
Dl. Jm USItl 4 P I U I ?t ttH As^s«. C**» 

O * 0 « I . . I . T « n i l i : v 1 'J **«* * S t r f .1 ij*t.'», .»; S o f i^.'I i s 
j ( M T * m » U i i f » \ a « l » » r i •••«• V)SSI«.JFW.'< *si«i«'*s auv^««isj *yru. 

-NAUJA KNYGA-

BIBLIJ 
arba s v. Rastas ialeistss. 

Tik vienas šitas šventraštis yra 
katalikiškas. 

Kaštuoja $2.15 persiuntimui. 
Adresas: 

REV. & PAUTIENIUS, 
M a h a n o y City , P a . 

/ Wilkfii'Barrt 
Dcpoiit & Savings 

BANK 
n FUBUO .ąvAii, 
wn.iaMA.aars 

Kapttolss 
Perviršis • t 
Mska J oi% įuoiimtį aue sudėta 

Jsjs pi i i f i 

<<*^S*4 Sv*S. * * 4. • • 

IŠĘJO IS SPAUDOS DAILUS SCENIŠKI 
VAIZDELIAI VARDU , 

II 
. . . 

egtine „Katriute." 
# ! - - * - « > . , * * '• '«,„>.•>"«•« 

KAINUOJA PO 10 CENTU. Ii' 

„Draugo" Spaustuvėje. 
.> » * 4 į v 

iifia.'iiJBJi!'!! n -i- -r i i nu IIUMĮII 
+,Ą. *w«v^k ^ - * . 

Wi ; ^ H * j M ^ *s •. 

PIRKITE LABAI NiUIiINGAS KNYGUTES 
wHiiiiiiiiiiMn.aaiiianniiiiii p o VARDU • iT>s.ii*a*Neeaate 

. » . 

1150.000 
$375.000 

Banką atdara kasdien nuo 9 ry
to iki 3 popistu. sukatomis nuo 
* - 1 2 vidurdienyje. 

Galima susiksll^ti lenkiškai. 

„Naminis Valku 
Auklcijimas" , 

"Katekizmas Apie 
.į 

Alkoholiu." 
Kainuoja po 12c. su i »ersiuntimu. Pelnas eis instel« 

grimui našlaičiu prieglaudos. Galima gauti pat 

Kun, A . Staniukyną, 

iii 

m 

4557 So. WoodSt., CHICAGOMLL 

L J . . L - i > — I . - l 

— l'll"1!. 

VsMes 

A<tM>M»s}., 

peejsje)#̂ e##̂ 'e> ŝ sa#ees eeesa 

J. F. Gillis, j 
Pas ji ralima ^auti visokiu i 

torielku, bliadu. stiklu, puo* f 
du, liampu ir visokis virtu* 
vsi reikslingu daiktu. Yra (I 
ko pasirinkti. Ateikite p»f> l 
sitikrinti. 

m~~m • MAIN «T 

• 

• • • • • • 

" D R A U G O " 
Z = l 1 

SPAUSTUVE 

» TURIU SPBOIALIAKĄ DIPLOMĄ DfcL DABYMO OPESACUV 
ir (itisus hutlaar. relkaHntftiatui oiiera^M**. »a4fa v . l s t . i aegal }.:n«v.lv»», k.*.Į. 

finto vr/io aktrvr)e, ir viso.lv .HIIUMIŲ, skarnluliu tr ijHfu. nr lai t»u«u 
», iakatttiMM*. kei^r»T*e ir Urn«m»» vtšk. t . >« (ut^lba hper.i'tįtts salii»a 
mtk kiu^t'rtausj.u ir ii ai«ak« nt*»krst). barnu t<M|«tfi it|Hrr.rlja. ant kaa 

•megrinj. urobu Ir Ivtiikv orjian^. kaip v yry taip ir in«lt>riv IHttHalliu pri 
ktas kojas (r rankaa, I»if/<t.v«lau saujauaio hu»l»» operarija. ruptiir. u | 

iu*Mjk. prekę. 
lVrtai kreipkite, kiekvienoj* ti|(*.»j# ar ypaliSkai ar lalikn, «j»r*A>.Unu 

Mive ttl<if|««ias, o ai irerai tatytea, Mileikaui ataskaita. ro«ta, amlaru .ktrtamo, 
kaip M l fyveaat*», ar AiaerikrMe. Kana4oj>t Ąeglijo)* (r kiteae aaryee. Atsi 
IftAiualrrai >j»ati*kai »r ,|AI nparat-ij)s, talfįu aavo hs-aą aamiai il^atrutl. 
aaa ggr4au devaaai sjM^sssk ^ 
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Steataslki 

aiKOMBMDUOJAMB KUtŲ WAUJ4 AUUIrTĮ 23 
OKUtl lUO LAinODtLJ 

AuajMaai. sssakaaieti ir kiuki eu ti 
s.aiaaiaau. ^aHaeatasa 1S.0O0 vaSlaa 
m% "Aeeajrakeja" laikra4Sli. tlfeaas U 
S a n aasaa. Tie ĘT*Š*M LalkraSeliai 
puikia* afrsąrti Hakeltavi luaeiai. fa 
rat laiką ra4aaU labiausiai kaliauara\% 
aaa4aiaa.i, karia laH aakeSA kaiką. sae 
larkkki tr *«ftui. vnnmtssij aat lt 
aieta Tikrai f t s i p laiara-tsliaj. ae 
fa4a Wu. aas lraa«a*a tok* ae«*a<r* 
JeSffa aati l a m i ferą 4 ai i f ari U. tai 
H ai mmm mĖnirmm' Mae s»ai.»isis 
Mta ktikrealeJl ktokvleeea. 0 O- t> a i 
SS.fS tr ekejpreea) aaaUvje AM eeettef* 

ltrm* iiIfni'^T£*~ 
m i n i i i f s j AJiaeai 

• 0 . N T T . m O M A M . sVa 

i TtMlKYTE- LIETUVIAI. 
Kelione ssr jūres. Tūkstančiai 

tuksUnr*iu mušu tanti*><*iu ke
liauja in prifimtą sali ir ik tenai 
altai in Amerika, o visi labiau
siai olganedinti. kurie perka lai 

^ S ^ s # S a^^w L e j w . 
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Joną Nemeth'a 
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NAUJAUSIA, DIDŽIAUSIA IR GE-
RIAU8U Q«EITAI ATLIEKA 
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j v Aiius rrAiaiAunu. BARSU. 

UUCVOmMO. IS KITOKIU. D A M Ų . 

KOmfRVOUAa rtAKATO. ¥1X1870 . 

RAIDES STATOMOS DipELE-NAUJAU-
SI(WO FATaNTO -MAflINA "LINOTYPE" 

tkOMBOBSItS i 1 1 

" D R A U G A S " 
FA. 
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O aaSilff Hee tart ceref prlataretteaą. 
ptraakia kelaeaa, kaS tart.ai kaip tr 
ssaies ie«pMttoa kals s4rkt tsivsr 

ktssaas aiatoii 
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