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Lskcijsu- Gal. IV, 22-
31, — Ui ulini; pavalyta yra: 

į! j jog Abraomas turėjo du su 
1 nu:vieui)Utarnait^okit* 
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ą 
iš liuosos. Bot kuinai iš tar-
imitts. pagal kilnų užgimė, 
ti kursai is liuosos, pagal pa-

• ladėj ima. Kas yra pasakyta 
1 pagal alegoriją. Nes tie yra 

litlu testamentu. Vienas ant 
gina, gimdąs i belaisvę, ku-

į; ris yra Agar. Nea kalnas Si-
t;M yra Arabijoje, kursai yra 
j yrilygintas tam, kuris da-

Įjtar yra Jeruzalem, iv tar-
j nauja su savo sūnumis. O 

ana, kuri augštai yra Jeru-
salein, yra liuosa, kuri yra 
mūsų motina. Nes parašyta 
yra: linksminkis nevaisin-
*ga, kuri negimdai; Šaukte* 
t^k ir Sauk, kuri gimdyda-

; nia nevara i , nes daug vai
ku yra apleistos, daugiau ne 
kaip tos, kuri turi vyrą. O 

f%J>e*4iai, imgal Isaoko 
pažadėjimo esame sūnumis, 
į e t kaipo anuo metu tas, ku 

< »i* pagal kftno buvo užgi
męs* persekiojo tn, • kiužai 
y>agal Dvasios, taip ir da-
W . Bet k«> sako mfttaat Ifi* 
metk taniaitę ir jos sūiuj, 
nea nebus tėvainiu tarnaitės 
sunūs su ttuoHosioN sūnumi. 
0 taip, broliai, nesamo tar* 
naitėa sūnumis* bet liuoso-

\\; siom kuria liuosybe Kristus 
mus Huosais padarė. 

kių duont>s miežiu, kurie už
silikti nuo tu, kurie valgė. 
Anie tad& žmonės, iavydv 
stebuklą, kurį Jesus padarė, 
sakė: .Jog tas tikrai yra pra
našas, kuris turėjo ateiti 
ant svieto, Jeaus tada \M&\-
ues, jog turėjo ateiti, idant 
jį pagautų ir padarytu ka
ralium, nuėjo vėl ant kalno 
pats vienas. 

•5H5S 
I i 

tampa nariais uemaringojo šiek-tiek npsisvittusiu pa ar tam (muasus, toilėl darlkad mokykloms nėr pasta-
kuuo. Mušu kuuai dalyvau ! lyginamai nedaug. V>V<» m., sykį primenu, kad reikia neitytu nann.i, o jo$ telpa ko* 

• Evangelija. — Jon. VI, 1 
J&. — Anuomet nuėjo %Je«us 
ui ( 

l 
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mariu, kurio* 
yra TiWrijadoa. Ir ėjo pas-
jkui jį didelė mirtia, jog i'egė-
$o stebuklus, kurie darė ant 
%Us kurie afrgo, Vi^o tfula 
Jemm ant kalno ir sėdėjo te
nai su savo mokiniais, O bu-
TO arti Paseba, Aventa iydų 
4teua. Pakėlęs tad Jėzus 
akis ir iftvydęs, jog didelė 
minia ateina pas jį, tarė Pi
lypui: Iftkur pirksime duo
tum, idant tie valgytų 1 0 tai 
Sakė, gundindarnaa ana, neg 
jinai iinojo, ką turėjo dary
ti. Atsakė jam Pilypas: Vi 
du šimto Hk.ttiku nebua ua 
na jiems duonom idant kiek-
vienaK nuukn gautų. Tarė 
iaiii vienas j«» mokiniu An-
driejiis, Bituano Petro bro
lis. Yra ėia vienas vaikelis, 

is turi penkias duonas, 
iuvi, bet tiekos daug, 

litai yra? Tarė tad Jerais: 
:ite įmonėms atsisėsti. 
ro daug Žolės ant vietos. 
Mo tada skaifius vyrų 

penkis tukstanėiu*, Pa-
j fcui .Jer.us duona, o pa 

GYVYBĖ. 

Kuomet tikintysis imo-
gus, atgaila savo sielų ap
valęs, apsirengia veatutių 
rūbu, malone, gal drąsiai 
sėsti eukaristijiuiame poki-
lyje ir aniuolų duona vaisin-
ties. Viešpats Jėzus pas jį 
ateidamas suteikia jo sielai 
ir kūnui gyvybės ir išgany
mo jėgas. 

Khbieta, kitados, sutikda 
ma apsilankusia pas save 
Mariją, sušuko: "IS kur 
man ta laimė, kad Motina 
Dievo mano ateina pas ma
nėt" Čia, Komunijoje, ne 
Mpriįa bet pats Viešpats 
Jė/ais ateina pas mus. Kar
tą Jėsus tarė Žake juk 4Šian 
dien ateisiu j tavo namus"; 
ir Zakėjus neapsakomai 
pradiiilgo. Laike paskuti-
nioaicMi vakarionės Jėsus lei
do Jonui atsigulti ant savo 
krutinės, Didelę laimę ap
turėjo mylimasis Jėzaus mo 
kiny s I Komunijoje Jėsus 
ateina ne tik į mūsų namus 
ar pasilsėt ant mūsų kruti
nus, bet \ mūsų vidų, į mū
sų sielas. 

Jėsus Komunijoje atsi-
duoda mums, panagiai, kaip 
yra atsidavęs išrinktiem-
siema danguje. Išrinktieji 
danguje Bitivą regi, Jį myli 
ir Juomi gėrisi, kaipo augs-
žiausiuoju savo labu. Komu
nijoje Jėius permaino mus 
į save* kaip męs permaino
me valgį i savo kūną. Mūsų 
siela tampa apšviesta die
viška šviesa, jos širdis pla
ka tMevo meile ir savo lai
mėje maž-ką totur aniuo-
lams pavydėti. 

Būti su Dievu yra tai gy
vybė, nuo Jo atsiskirti —• 
tai mirtis. Kaip gyvybės, 
taip ir mirties yla laipsniai: 
yra gyvybė kūdikio, kurią 
pūstelėjimas vėjo gal užge
sinti ir yra gyvybė vyro, ku
ris pasikelia iš sunkios ligoa. 
Štai, šis yra paveikslas imo-
gaus įgijusio nusidėjimų at* 
leidimą per išpažintį. "Atė
jau, sako Jėaus, idant gy-
rį bę turėtų ir gausingai tu
rėtu"; kaip Viešpats duoda 
kiolikiui pieną jo motinos ir 
paaugusiam kietą duoną jo 
sustiprinimui, taip mus val
giui Juodi garbingąjį savo 

ja Jėzaus kuuo privalumu-» 
se. Ką)p galėtu mirti tas, 
anot Sv. Ambraziejaus, ke-
tvo valgiu yra gyvybė f Ii |v 
sa, kūnas įžengs į žemės prie 
globstį, liet gyvybės raugas, 
kurį Komunija jame paliko, 
iŠHiplat< ŝ ir, * \ \ s , sak<> Jė
zus, prikelsiu jį paskutinėje 
dienoje". 

Eikime tad tankiai prie 
Šv. Komunijos, Jėzus mus 
kvieėia: 4*Ateikite \H\H ma
ne visi, kurie vargstate ir 
apsunkinti esate, o aš jums 
palongvįsiu". S. 

Iš Lietuvos. 
i • 

gailėtis 
ku ogrvietausut pn<gero gy 

Šunskai (Marijamp. ap.). 
Vasario Ui d. buvo vals-
ėiaus sueiga, per kurią pri
imta dvi vyriausybės siūlo
mi mokykit. Viena nmkykla 
bus Meškuėiuose, antra Mo-
kotuose, Kol nebus pastaty
ta tikru mokykloms namų 
prisieis mokyti ftkinįnkų 
pirkiose. 

Pasvalys (Panevėžio ap.). 
Skaitydami laikraščius, mū
sų ūkininkai pradėjo naudo-
ties ir jų patarimais. Ka
dangi laikraščiuose pata
riama kaimams skirstyties 
J vienasėdšius, tai ūkininkai 
apsvarsto blogas sodžių pu
ses ir pamatę, kad laikraš
čiai tikrai gerai pataria, po 
truputį ėmė daryti nutari
mus dalyti sodžius į viena-
sėdlius. Pirmučiausia pada
i s toki nutarimą ir jau išsi
dalino Vaškiečiu ir Teter
vinų sodžiai, paskui daugu
ma balsų nutarė: Parval-
kai, Ustokiai, Sindriūuai, 
Miegonįs ir Mediniai. Pas
tarajam sodžiui susitarti la
bai daug padėjo valsčiaus 
raštininkas J. Macijauskas. 

Marijampolė. Vasario 12 
A "Lietuvių-Katulikų Mo
terų Draugijos" triūsu bu
vo įrengtas šeimyninis va
karėlis. Dainavo ehoras, iš
mokytas ir vedamas vieti
nio vargonininko p. Banio-
nio. Toliau vaidinta Vaiš-
ganto kntiiedijėlė **Tikt»i 
niekam nesakyk" ir buvo 
monologas "Negryna sąži
nė". Monologą H*»ke p-lė Ar-
miuiutė. 

Padeklamuota g)0J« eilių, 
buvo šokiai ir tautiški iais-
lai. 

Vakarėliu visi buvo labai 
patenkinti, (nusiuva butu, 
kad Marijam{M»b> teatro 
mėgėjai, sekdami moteni 
j»avyzdį, rengtų panašius 
pnsiliuksmiuimuM, kurių 

kiek teko sužinoti, į Smilgiij 
valsčiaus rastine ateidavo 
"Šaltinio" 17 egs„ "|i , Tki- dytojo, kad paskui 
uinko" - 6, "Vilties" — \\% 
"Vienybės" -S, %MJetuv;n-
tės"—%' "Lietuvos" L>. 
"Spindulio" l, "Uaruio" 

ir ne bijoti kreiptis kiose ten ūkininkų griėiose, 

— 1 ėgz. Prie "Sv. Kazimie
ro Draugijos** pernai buvo 
prisirašusiu nevisai taip ma 
za -4o. 

Į vienkiemius Smilgių pa
rapijoje išėjo tik II kaimai: 
Tarvidai, Himiškiai ir Val-
daikiai, o nutarė skirstytis 
Utenai. Pradinė mokykla 
SmilgiŲ parapijoje tik vie
na ir ta pati sudubusi, lema. 
Bet galų-gale gruodžio mė
nesyje 1910 m, žemiečiu 
viršininko kalbinami ir smil 
gieeiai nutarė statyti naują 
dviklesv mokyklą. Pinigii 
būsimai mokyklai valstie
čiams nereiks dėti, nes yra 
užtektinai likusių nuo "mir 
sko kapitalo", tik valsčiui 
reiks medžiaga suvežti. 
Draugijų Smilgiuose v (be 
Damhavo* filijoa) jįt&idu-
dienyj nei su lempa nerasi. 
Be šundaktarės smilgiečiai 
ir-gi neapsieina. Žmonių pas 
ta "daktarę", kuri gydo 
nuo visokių ligų, net ir nuo 
trakomos, visuomet pilna, o 
ypač moterėlių, kurios leng
vai duodasi išnaudoti. Už 
"reeeptą" daktarė", be sū
rių, sviesto ir kiaušiniu, ima 
nuo 40 kap. ligi 1 rub. 

Kvėdaina (Kauno gub.). 
Vasario S d. "vibornieji" 
per susirinkimą padarė 
svarbų nutarimą: 1) perkel
ti visus jomarkus iš šventu 
dienų į pirmą utarninką po 
šventės. 2) Uždengti visiš
kai traktierių. 8) Visos uli
nės turi būti uždarytos ue-
dėldieniais ir šventomis die
nomis, o taipogi kada yra 
tabelis ir teismai, 4) Nu
bausti prisigėrusius sodi
nant į šaltąją, 0 ant ryto
jaus, pasigėrusiam išsimie
gojus, pareikalauti užmokė
ti puse rub, mokyklų reika
lams, o girtuokliaujantis, 
jei po trijų kartų nepasitai
sytų ir nesiliautų gėrės, ta
da pasodinti špitolėn trims 
dienoms **pakutavoti 

nebūtu 
jau pi r\ (Jai, 

*« 

4ėkojlmą, išdalijo ^ė- kimų, kuHs ym stiprybe mu 9
vi^m) jaunmiimuiė {mgei-

ims: taipo ui 
;?i0rėjo. u kad 

po mokiniams: 

irišžuvųujsų 
d pavalgė, * 

Uiugost i s (Trakų ap.), 
Šitoji parapija yra labai 
tamsi, laikraščių neskaito 
rtei vienas valstirtis. Bet 
girtuokliauti, tai užugostie-
eiai moka. 

Pašvitinys (ftiantlų a|». u 
Sausio n,ėnesv š. m. mirė J, 

• 

Kimbi»HaM, ūkininkas iš 
Daudelių kaimo. Keletą mė 
nesių buvo apkramtytas pa
gedusiu Šunes. Tuojau |MI 
apkramtymo nebuvo kroip-

Sintautai (Naumies. ap.). 
25—7 vasario B. kaime buvo 
vestuvės. Viskas buvo tvar
koje, bet atsiradus kriuki 
uinkams prasidėjo trukš-
mas; inkauše valkatos už
kabinėjo netik svečius, bet 
ir šeimvniuka. 

Veiveriai (Marijampolės 
apsk.). Ačiū Dievui, pas 
mus teka aušrinė, duodanti 
gražios ateities viltį. Kada 
senieji susispietė apie sko-
iinimo-taupinimo kasų, "Ži
burys" lyg apmiręs pasili
kt*. Jaunuomenė suprato, 
kad atėjo laikas jai pačiai 
mpiuties apšvietos Ir doros 
reikalais. 

Sujudo ir pilna gyvybės 
sii karšta širdžia stojo į dar
bą. Umu laiku įsirašė ua-
riuosna aph* 80 vaikinų ir 
merginų. Nutarta, susidė
jus užtenkamai pinigų, par
sigabenti ragainės žibintą. 
Organizuot chorą; sutvar> 
kyti knygyną. Organu savo 
išrinko "Šaltinį" ir "Lietu
vaitę". . 

Pasvalys (Panevėž, ap.). 
Mūsų jaunimas, apskritai 
sakant, yra geras, bet no be 
to, kad tarp kviečių neatsi
rastų kfikalių. Tie kūkaliai 
— tai mūsų kortininkai, gir 
tuoklėliai ir peštukai. Yra 
kompanijų, kurios atsisė* 
dusios lošia per naktis ir 
svaido, ne kapeikomis, bet 
rublia'V nes tai, girdi, "po
niška". Kas išlošia, tai daž
niausia tuoj prageria, ypač 
jei lošiama karčiamoje. 

Bet dar atkartoju, kad 
apskritai mūsų jaunimas 
geras, o kortininkų ir jiems 
panašių yra tik maža dalelė, 
kurie taipogi gal neužilgo 
pames savo blogus papro
čius, laikraščių pas mus 
ateina šia kiek: "Šaltinio" 
H egz„ "Vienybės"—.'! egz„ 
"Uygos Naujienų"—! egfc. 
Bet yra daug dar norinčių 
išsirašvti. * 

Keletas asmenų yra įsira
šiusių *'Sv, Kazimiero drau 
gijon", o taipogi Pasvalio 
"Blaivvbėn". 

"Šaltinis". 

;,Apart šių dviejų, Trakų dv. 
i p, Komaro yra įsteigta pri-
I vatinė mokvkla, kurioje mo 
I ky to jauja lietuvaitė p—lė 
Didžiuly tė, gaunanti neva 
BO0 r. algos. Pačiam (leigau 
diškyje taip-jait viena, visų-
srniausioji valsčiaus mokyk 
la. ketvirta iš eilės, 

Užtat šisai valsčius Nau
miesčio paviete yra pirmu
tinis, ganėtinai aprūpintas 
mokyklomis, 

Nauja mokytojų semina
rija Lietuvoj* 
je, Kžerėnų pav 
tosios Kranto, 

tru kuru jia 

.danja, ką parodo didelis p ^ i ^ F į «f n l j^T^Jl 
Insų tėvai, sako JtenSil i iu vakarą jos skaičius. N w laukiama xn\ taip pagis 

»lt įiepraŠūtų. Su 

vaige mauną ir mirė, 
valgys duoną, kurią aš jam] Smilgiai i Panevėžio ap 
luošiu, ne mlm. bet gyvęsįHmifgiu parapija 

Gelgaudiškio mokyklos, 
(fcbiv, gub.), Nors ir šaukė 
čia v.dstieėiai. kad nereikia 
mokyklų, bet valdžia \ iš
tiek pereitais metais įsteigė 
«I v i pradines mokyklas: Prju 
saliuose ir Valenėiunu«»s« 
AbejoM- mokytojauja lietu
viai: pirmoje Zdanaviėia, 
ant r. Zokaitis, vos baigų 
šieji Veiverių mok. semina
riją. Medegiškai tartum nei 

ir kaipo t.» pasekmę t u r i m e ! ^ Uvį \u aprūpinti. nu» 
prie4 akis mirtį l>aUiauMuo j valdiios gauna |s» 300 ni | 

Antalicmtė-
i ant Šveu-
prle esančio 

čionai rusių-motei*ų vienuo
lyno steigiama moterų mo
kytojų seminarija. Jau pa
statytas net tam tikslui nau 
jas dviem gyvenimais muro 
namas. 

Pirmiau čia buvo mokyk
la prirengimuį mokytojų 
rašto mokykloms ir eerk-
vinėms-parapijlnėms mok. 
Mokydavos jo^i daugiausia 
urėdninkų, raSflliihkų, 'mo
kytojų ir kittį mūsų krašto 
rusų dukterįs, Lietuviai tos 
mokyklos nei nežinojo, nes 
nenumanė jos tikslų. Dabar 
gi vietoj tos mokyklos čia 
steigiama pilna mokytojų— 
moterų seminarija. Nežinia, 
tik ar priims jon lietuvai
tes. Ar nevertėtų išanksto 
aplinkiniams apie tni pasi
rūpinti. O tns apielinkės 
prasitrynę ūkininkai noriai 
leistų savo dukteris. 

Papilys, ESei\ pav, Ant 
galo nuo šivj naujų metų su
silaukėme geniai pageidau
jamos mokyklos. Paskirta 
į ją p-lė Neumanytė—'lietu
vaitė. Mergaičių tuojau su
sirinko į pusę Šimto. Moks
las jau prasidėjęs, mokina
ma ir rusiškai ir lietuviš
kai. 

Druseikiai (Pan, pav. Bir 
žų vai.). Čionai nuo Naujų 
Metų atidengta pradinė mo 
kykla, kuria druseikiečiai 
taip rūpinosi. Pažymėtina 
tas, kad mokykla stovi toje 
pačioje vietoje, kur pirmiau 
buvo karčiams. Mokytojas 
paskirtas lietuvis. Mokinių 
tik iš vienų Druseikių prisi
rinko į 50, tai kitų sodžių 
vaikams reikėjo atsakyti. 
Mokyklos butas dabar ne
atsakantis, bet irauti jau pi
nigai pastatymui mokyklos 
namo ir neužilgo Druseikius 
puoš nauja mokykla. 

"Mokykla". 

Vilnius. Dailės parodos. 

« 

Metai UI. 
— — — — B i l l l 
. ĮM»I . . Į Į « , iniiTliliifįii 

- t'itftnH 
kalba. Pažymėtina, kad ir 
poniai buvo atspausdint 
lietuvi ij kalba katalogai, 
bet nupirkta buvo tik 6 . , . 

Lintttpis (Šventėn, pav,) 
Gyvuoja čia uambpolis ir 
dvi alndės, slaptų smuklių 
yra ai ti dešimties. Visiems 
gerai klojasi, vakarop šven
tėmis nebegalima net nieko 
gauti - visa išgeria. Mono
polis šventomis dienomis 
būva uždarytas, bet slapu
kai jau išanksto parsineša. 

Alutvta (Ukmerg, p&\%). 
Grudų sąpiliai Aluntos vals 
čiuje l>ęveik visai panaikini 
mi. Netarta sudėti pinigais. 
Vieni tų sąpilių jan parduo
ti, kitf manoma greit par
duoti, Pinigus sudedamu 
valstybės pinigynanj tiktai 
žmonės abejoja, ar gaus pa
šalpos per "blogu* metus". 

Šaduva (Panov. pav.). 
Sausitif 30 d. Čia buvo lietu
vių vakaras, Vaidintojai 
mėgėjai suvaidino du veika
lėliu: I'Taruas įpainiojo0 Ir 
"Meška". Pažymėtini 
datkfcil: pirmą kallcurie va* 
karai' atėjo pasigėrę, antra 
— noes Saduvoje yra gana 
daug Šviesuomenės, bet tik 
keli atsilankė. Išpuikėjo. 
Peikt įias taipogi darbas, 
kad mūsiškiai miestelėnai 
lietuvių vakaruose kalba 
lenkintai, -*- nuo savųjų M-
ga, b lenkų nepaveja. 

Kruopiai (Šiaulių pav.). 
Sausi o 9 d. patekau į Kruo
pių valsčiaus raštluę. Ten 
dirbo kontraktą J, Šukys, 
eidamas užkuriųosna pas 
Senlunkių Juozapaičius. 
Kaip tik susirinkom, vals
čiaus ponai pasakė: "netu
rime šiandieną laiko, atva
žiuokit, girdi, rytoj". Bet 
kaip ištuštino 10 bonkų 
alaun ir bonką degtinės, at
sirado ir laikas.. . ir parašė 
kontaktą. Už darbą ponas 
rastiiiiukas paėmė 10 rub., 
bet su žmonėmis apsiėjo 
mandagiai, Paprašė tada 
pone viršaičio V, Šalkausko 
iš &dcinos patvirtinti, Vir
šaiti* pareikalavo penkių; 
rublių, bet prasidėjo dery
bos. .. žmonės norėjo nude
rėti bent rublį, p, V. Š. pra
dėjo plūsti visokiais Žo
džiais, margindamas viso* 
kiais rusiškais keiksiu 
Galu gale pridėjo: "aš ne* 
tvirtinsiu* ką jųs mjMi pa
darysite: skųski'te Romiečių 
viršininkui — pailuokit | 
gazietas -— aš nebijau". Iv 
nepatvirtino, kbl tiktai ue-
pajr.ntė delnv trirublinės. 

Vsviriėnai (Bes. pav.\ 
Vaaario i:vd. prie Jurgio HauĮio 10 d. po mišparų bu 
prosp. No. ę 

turi apie ^ kankiniuose. 
nepi'nM- it u. ntb. Vaikų pirmas turi ttt, ir pripildė dvyli įamiinai. Kada nn;s Komu- fi tūkstaiėimi gyviiitoj^, <(al jau 

tnipu*ių iš pen 'niją priiinone, mūsų kunsi M laikravins skaitanėių ir puskutiuis tolu atsitikimas, o anttn« bene Į8, Tai d.ėltj 
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name) atidaryta ^Vilniaus 
Dnilėn Draugijos" "III pa-
vajM r̂inė jiavMikslų paroda", 
\ iso yra apie pustreėio H)\h 
h* paveiksJij, tarp kurių ir 

ivio žmuidlinaviėiaus 
ra". Katalogai taip

gi atspausdinta ir lietuvių 

(Imv, Liutnėslvo susirinkimas vartotojų 
dravĮgijos valdybos. Per su-
siri Aimą nutarta ir jau nu-
pirl 
"ki. 
kadįdrkimas apsiėjo sulyk 

buvusia kareivių 
anas". Visi kalimi, 

uai nebrangiai 
katantis. Tuos 

perkelti kb 

! . 

! ' • 
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u ir pastatyti Naujus 
namus. Ten bus ir vartotoju 
draugijos krautuvė, arlmt 
narni* ir prieglauda. Susi 

a taipogi nutarė 
siusti gubernatoriui prašy
mu, kad panaikintu trnktie-

riu. 

Viakiaiat (Šiaulių pav.v 
Miestelis nemažas, aplinki
niai parapijos ūkininkai tu-
risi tvirtai. Bot Utimi visi 
Sykitys, nenori padėti gera
me darbe. IDOJ) m. per dide
lį) vargu kini. Viturys sutvė
rė vartotoju draugija. Ap-
JVlfrtfmaa nekoks, bet gir* 
tuoklvirte labai prasiplati
nusi, Užlaikom: 1 monopolį, 
1 traktierius, u alini v net 13, 
o kur da nesuskaitytos žy
delių smuklės, 

audiiai (Mar. pu v.), 
gyvas esmu, uenm-

tįmt-tokiu stebuklų. Vagia 
vaikus. Paaugo, kokio ne-
turtelio vaikas, atiduos tar-
lystėn, ir prapuola, Praė-
usiais metais pasisamdė du 

vaiku kokio tai ištoli atkelia 

«-HlL~-ilL,HimiUlJHUl ll1 M11 • • • 1! 'iLilLIllLUi 
DRAUOAB 

M M M N M M M M M 
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vf žmones, — ir nebesulau
kė tfcvai vaiku. Šiais metais 

j rg i |*rapuolė vienas. Keikė-
tų bnti atsargiems. 

" L i e t Ukin ." 

Kauno guber
natoriaus priverstinai užlai-
kytinas įsakymas: 

"Draudžiama už mokestį 
arba dovanai duoti luitą mo
kinimui vaiky arba užaugu
siu, jei tokiam mokinimui 
negauta įstatais reikalauja
mo pavelijimo arba jei y pa
lom užsiimančios mokini
mu, neturi įstatais reikalau
jamo pavelijimo; draudžia
ma prisidėti prie įrengimo 
nepavelyto mokinimo pini
gais arba kitokia tam tiks-

ijpa&ypa. arlm savo 
*V|įaipogi raginti 

vemti kitus prisidėti prie 
nepavelyto mokinimo, o tai
pogi dalyvauti jamo". Kalti 
periengime to įsakymo bau-
dliami administrutiviskai 
(be teismo) ligi »0O rublių 
fttmiopos arba B mėnesiais 
kalėjimo. 

Lietuviu draugijos. M8au 
W buvo prasiusi apžvietos 
ministro: J ) kad leistu ne
kuria* rai to mokyklas per
keisti V vienaklesea trečiojo 
skyriaus, 3) kad atidėtu to
lesniam laikui perkeitimu į 
aug&tesnėa rųžios mokyklas 
tu raito mokykly, kurios 
dabar, biednos būdamos, to 
padaryti negali ir 3) kad 
leistu steigti naujas pradi-

šiaip vakarais, dailiai pa
dainuoja ir visiems malonu 
klausvties, kati užtraukia 
daineles apie rūtą, arba apie 
Lietuva, tėvyne mušu. ir ki
tokias. Labiausiai musn jau 
uuomenė įsimylėjusi į laik-
rašeių ir į knygų skaitymą; 
sekmadieuj lalkraseio lau
kia lig kokio sveeio atne
šant vištikių naujienų, atsi
tikimu Ir taip dailiu pasi
skaitymu. Musn jaunuome 
nė visi blaivininkai. Dieve 
padėk ir toliau žengti pir-
mvu šviesos koliu. 

Dobeikiai ( l 'km. pav. K 
Dobeikiuose jau nuo pernai 
metu laukiama atidarant 
krasos stoties, bet vis dar 
ligšiol nesulaukiama. Uer-
biauuemsiems Do b eiklų ku
nigams jmraginus, vals-
ėiaus sueigoje nutarta ati
dalyti krasa ir namai tam 
jau pastatyti. Lig Šiolei pas 
mus labai nėra tvarkos su 
laiškais ir labiausiai su laik-
ra&Siaia, Laiškus šiaip ne 
taip dar paimame, o kai laik 
rasčio tai kitas ant savo var
do išsirašys ir nepamato. 
Kas pirmas įeina į valsėių, 
tas ir iftsitraukia, palikda
mas tik juostele. Aeiu ir už 
tai! Norsgl žinai, kad butą 
laikraščio. 

Merkinė (Vilu. gub. Tra
ku pnv,). Nors ėia sulenkė* 

.i «i p.ini • I I m i . m .i innii iM .««. į» lU.l'll'Jli.lil 

na ba/uyeioa giesmininkai! gulė pagulėti ant pievoj, iš 
ir giesmininkės, išklausą ba ko šoko inkstu uždegimas, 
žnyėioje ant ju intenei^os ir taippat veikiai pasiinir*'. 
laikytu pamaldų, nepamiršo Vis tai vaisiai neatsargumo 
Ir girtybės dievaičiui auka ir menkos žmonių apsvietos. 
atnašauti: per savo pa*l-| *'Vienybe". 
liuksminimą, kinį po pamal 
du surenuė, nemažai istuš-į Viduklė, Res. n p. Nim ko 

i VII I dienos Ims atidaryta 
paėto-telegrafo suyrius Vi-

Korespondencijos, 

HKOOKLYN, N. Y. 

(Truputis apie Liaudies-
Mokvkla). 

surengė, 
tino bonkg alaus. <) juk dau
gelis ju v ra "Hla ivvbiV 
sąnariais. Juo bbigiaus, kad 
tai buvo utarninke, turgaus 
dienoje, tad gi daugelis ma
tė ir girdėjo ir, kluonui 
nepasigerėjo . 

Pašte I įėjau M 

hikiėj. 

»r» 

nes mokyl l t d. saiutlo 

j * • 
i; 
Ii n 
.'i 

I 
B 

»» 

žmonių Švietimo ministeri
jos departamentas, p. mi
nistrui paliepus, kuu, 01-
iauakiui. u 8aulės M pirmi
ninkui, pranešė, kad minis
terija praSymu išklausiusi, 
tik su ta si.dyga, kad mo
kyklon butu steigiamos pri
silaikant tam tikrų Įstaty
mu apie paflalines mokyk* 
las. Rašto gi mokyklos turi 

% bi^ti perkeistos j angštesniu 
į ^ a s . atftiiiurint \ dmugijos 
ilgi* l0H-

D a m . * i u n a l (!>>bViklu pr, 
Tkm. pa v^* Mušu sodžius 
nedidelis, tiktai keturi ūki
ninkai; bet, Kalima sakyti, 
vW Walv ln iu k ^ ; perkra-
ėius mušu sod*V» K«l »tw# ' 
siim? du ar tris *i n o " u * «*• 
prisimšiusius prio MBlaivy. 
b4«s'; bet galima t ikėtv^ kad 
su laiku ir tie liks blaivi
ninkais, nes alkoolį nelntmt 
U*vartoja, ftjmet laikmft^fni 
|»as mu» pareina Me: H egi, 
^Vienybean ir :t eg». uf tab 

i4i0n ; knygų »kaltymu l)n-
ilgiai irgi noriai ufeil-
;Muw| luergaito* awi-

niaim nr 

jusiu lietuviu visai mažai, 
vienok uuo keliu metu Jves-
ta kas t i ^ i a švento laukis-
kos pamaldose parapijonjs 
nelabai patekinti; juk vieni 
tik juokai! Kad ateina taip 
vadinamoji lenku Šventė, 
tai nei giedoti nėra kam; 
daugiausiai du t ris tik ėia 
miestelyje ir gyvena visi 
Merkinės " lenkai" ; savo 
tarpe jie daugiaus dzūkiš
kai negu leukiSkai kalba; 
miestelis ro4oa nemažas, tik 
Ylai miega užsikloję: drau
gi ju uet vienos; o parapijo
je yra koletas ir ausipratu-
ahj vyriuku* kurie akaito 
laikraščius; reikėju tik Įju
dinti. Cia vUupirma galima 
ikurtl vainotoju draugija Ir 
bla ivybe su arbatini n ii n, 
svietelio trečiadieniu tut*-
gais ir Šventėmis susirenka. 
Vargoninkas jaunas, darbš
tus lietuvys» galėty kame 
reikiaut iiadMi. Clioraa turi 
nariu apie 60; per misiąs ėia 
giedama ir lietuviukai, tas 
labai malonu ispudi, daro 
klausytoju ausyse, 

<Jirditti(B«». pav.). 1911 
m, 10 d. sausio neesant kle
bonui 0. namie jo paties 
samdininkas Sventy dienu 
pasikinkęs arklį 180 rubliu 
vertės, iSvažiavo \ Skaudvii 
lę. Po visam reikiant va
žiuot] i namus neberado nei 
arklio, nei vaikino ir po šiai 
dienai neberanda. 

Punskan (Huv. gub.), 8u 
blaivybe pas mus negeriau-
a|a. Aludžiu |>riviso daugy
bė, fiale žydiškųjų atsiran
da Ir krikščioniškos; ūkinin
kai, manydami, kad iii alu
džiu geresni, anot amerlkie-
Mu, bi«nj turėsiu nei is 
ūkės, vieni viaai laukus par
davė, kiti, vaikus namie ūki
ninkauti palikę, p^tįs Pims-
ke aludes įsteigė ir visiems 
gerai einasi. Šventomis 
dienomis neva jo* uždary
tos, b^t ką su nelabuoju pa
darysi; uždaryk priei j j du
ris, tai per kaminu įlindęs 
aavo padarys, 

Tiesa, yra ir ėia "Blaivy
bės" skyrius, bet musij blai 
vininkai ant aluėio nepyks
ta, nekurie ui net ir mėgia* Toje pat aodoje praeita 
per tai Ir "Blaivybė*" veb nirimų mirė panaAia liga 16 
Himas negali būti labai pa- niet* jaunikaitis — Jonas 
sėkmingas. Vasiliauskas. J i s kuldamas 

imtai i r iv. Ceollijua die- javus %\\K\o ir anflil^a atai 

Skaudvilė (Kes, pav.). 
d. sausio Jurbarko majora
tas davė mums nauju dova 
nėlę: atidaryta naujas trak
tierius; sako, esą ten daug 
visokiu linksmybių, kurios 
net ir nekuriuos blaivinin
kus pritraukia. Linksmybės 
bet gi tankiai baigiasi nuliū
dimais. Jau pirmu dieną ki
ti bėgo pakaušius į glėbį nu
sitvėrę. Tolyn da blogyn. 

Sunku gyvuoti ir musn 
uniatvv»>ei , ;, Turinu* 10 alu 
d2iu, 2 traktierių, l mono
polį ir 1 renskine sankrovų, 
Dar rengiama dvi aludi. 

Daršiškiai (Pan. pav.). 1 
dieną vasario astuouiu metij 
mergaitė, tarnavusi pas uk. 
P. V. bėgo pas savo motinu 
tolumo apie pusantro vers
to, ir visai basa, tik apsirė
džiusi plona ir trumpa suk
nele, o salėio buvo 20 laips
niu; kojos visai nušalo, ne
žinia ar toliau begalės gy
vent. 

Darsiskio ūkininkai skirs 
tosi } vienaaėdiius ir paski
ria vieną dešimtinę žemės 
mokyklos statymui; kol mo
kykla pastatys, vaikai mo
kinami ūkininko namuose. 

Vabalninkas (Pan. pav,). 
Čia buvo sumanyta sulošti 
per Kalėdas 4Nesipriešink* 
su {vairiais dainų, deklia-
maeiju ir gyvu.iu paveikslu 
priedais, bet vakaras neįvy
ko, nes leidimo nuo guber
natoriaus negauta. Per Ka
lėdų Svontes vabalninkieėiu 
ūkininku tarpe daugiausiai 
buvo u irt Ieties kalbu apie 
llkės kursu naudingumą. 
Moterėlės gi, gavę "Blaivy
bės" kalendorius, tuojaus 
ir pritaikino jo patarimus, 
nes kuone kiekvienoje grį-
ftloj* vietoje senoviškojo 
alaus šventėms rūgštimo pa
sigamino. Tai gera: ir pigu. 
ir sveika, ir savo darbo. 

Upyna (Res. pav.). Uu-
biškės sodoje 28 sausio stai
gu pasimirė 23 metu žaliu
kas jaunikaitis — Petras 
Bartkus. Būdamas pagrabe 
a.a. Petras sušilęs išgėrė po
rą stikliniu Salto vandens, is 
ko įgavo smegenų stabą ir į 
keliolika valandų atidavė 
Dievui dusią. Kad butu tiu»-
jaus prisišaukta gydytojas, 
rasit dar indu buvę pagel
bėta, bet gydytojai nuo mu
šu Kyvena už 11-4 myliu, P** 
tat ir nelengvu jie yra pasi
gauti, ypaė bėdinesniem-
siems. Tiesą sakant, mušu 
žmonės, gyvendami toli mm 
gydytoju, taip yra nuo ju 
nupratę, kad ir nelaimei at
sitikus, nešk u)-a prie ju : eb 
na prie kokiu uors bobeliu-
daktaru arba ir visai nesi
gydo. A. a. Petras buvo la
bai darbštus, blaivus ir do
ras jaunikaitis, mylimas ne
tik savuju* bet ir visij kai
mynu. Todėlgi su tikru šir
dies skausmu lydėjo ji dide
li* žmonių būrys. 

Dieve, duok jam amžiną 

'* Draugo 
No, II p. .!. O. Sirvydo laiš
ką į kuu. A. Kaupą. I*. Sir
vydui nepatinka kad " I bau 
go* No. 12 tilpo korespon-

.] • ' J i — • > i IHM = dpte 

Panevėžys. Vasario I ir Ji 
tl. buvo didelės pusnis. Siau
rąjį geležinkelį taip užnešė 
sniegu, kad minėtomis die-
nomisbuvo sustojęs trauki- Į į j ^ M o k ^ k t a i 

stotyje ir penktame | < m l ta ^ 

ATHOL, MASS. 

Kai-kurie Žmonės ėionai, 
iM'žiurint j gavėnią, abj ir 
degtinę maukia, kaip veršis 
buizų. Pasigėrė, Žaudos} ir 
po teismus tąsosi. 

-~ Kovo 27, 28 ir 29 dieną 
bus lietuviškos misijos. 

Kovo :*() d. vietinė S. 
L. l t K, A. kuopa parengė 
prakalbas. Tarp kitko lai
kys prakalbą geri), kuu. K. 

555SB 

deneija, paimta iš "Uotu-IUrbanaviĮiu* iš Lowell u 
kun. J. Ji Jakaitis is Cliu-vos ', kurioje rašoma, buk 

•žmonės neprijauėią *4Liau

ji v s ueprijaucia va^ te nuo Ptmevėžio. Tran- L M ta| iU%m% m ,h U m a 

kinys taip inkliuvo sniegan, 
kad ]>o vieną vagoną sky
rium vos ištraukė, 

- Panevėžio lenkai, ma
tyt, nepatenkinti pamaldų 
sutvarkvmu bažnvėioje, 
Jiems, matyt, dar permažai 
to, ką dabar turi. Ne vieną 
tat girdėjau lenką kalbant, 
kad kai pastatysią antrąją 
bažnyėią, tuomet tai jie at-
sigausią. Ką tai reiškia f 

— Panevėžio apylinkėje 
daug yra bežemiu Ir maža
žemiu, kurie maitinasi iš to, 
ką uždirba, veždami me
džius, plytas smėlį ir kito
kius daiktus, arba namu iš
dirbiniais versdamies. Bet 
sunku jiems tuo versties, 
ties tuo paėiu darbu užsiima 
ir ūkininkai, kurie pigiau 
viską dirba ir tukino badu 
vargšams duoną atima. TTki 
ninkams, man rodos, vertė
tu daugiau lama rilpiuties, 
o ne duonos kąsuj iš beže
miu ir mažažemiu traukti. 

Vabalninkas, Panev. aps. 
šv. Cecilijos dieną giesmi-
uinkai po pamaldų nuėji) 
klebono uamuosną pietauti, 
u papietavę, pasilinksmino. 
Už ta tai pasilinksminimą 
buvo** patraukti teisman. 
Vasario B d. teisinas nuteisė 
kun. Miežinį ir kun. Keme
šį užmokėti po 10 rb„ moky
toją Krišeiflną ir jo brolį po 
3 r h. pa bandos, dainininkus 

gi išteisino. 

Valkininkai, Traku apsk. 
(Girtuokliavimas pas mus 
labai ifisiplatines, Nors ku
nigai, kiek tik gajėdami, ko
voja prieš tai, bet ne ką te
gali padaryti. Šventadienį 
kOmas kūmą traukia susiti
kės pas Maušiuką ir vaiši
nasi, bet neužtenka to, kad 
patjs geria, dar ir mažus 
vaikelius nuodija. 

Puėkarnės sodžiuje yra 
vienas girtuoklis, kurs, gir
tas sugrįžęs is miestelio, vi
suomet mula žmoną ir vai
kus. Tokiu girtuokliu ir ki
tur, žinoma, yra, bet Sis dar 
tuo atsižymėjo, jog tris sy
kius kėsinosi aunu nužudyti, 
šaudamas į jį is šautuvo, bet 
laimei, nepataikė. 

Baisu net ir pamanyti 
prie ko priveda žmogų gir
tuokliavimas! 

Pasvalys, Pan. ap. Vaa, 8 
buvo vestinės. Svoėėnas iš
varė svotus ir pomergius 
blaivininkus, kad nesutiko 
nė pusės butelio degtinės nu 
pirkti. Jisai alkooliko balsu 
sušuko: ublaivininkai, na
mo — man tokiu nereikia"! 
Visi išsiskirstė, tik sveėiai 
bepaliko. Tik ant rytojaus 
kits kas iš jaunosios pusės 
papralė. 

-Vi l t i s" . 

spręsti iš to, jog Brooklyne 
gyvena 25,000 lietuviu (taip 
bent spėjama) o į paskaitas 
lankosi vos apie šimtą — 
daugiausiai. 

Toliaus p. J . O. Sirvydas 
sako, jog L. M. veikiant) 
"neprigulmingai". Tai ir 
nevisai tiesa. Privesiu ke
letą faktu, kaip L. M. kai 
kurie nariai (žinoma, ne vi
si) veikia "neprigulmin-
gal1', Tarp ju stovi Ir pats 
p. J . Oi Sirvydas. 

Prieš Kalėdas skaitė p. 
J . O. Sirvydas referatą iš 
41 velnio istorijos". Tame re
ferate nieko aiškaus nepa
sakė, bet po referato buvo 
leistos diskusijos. Tadą vie
nas soeijalistas užklausė: ką 
mano L. M. apie Dievo bu
vimą1? J. tat p. J. O. Sirvy
das atsakė, buk L. M. į tat 
nesikišanti, Bet tam pačiam 
užklausus toliau, kad jeigu 
L, M* nori apšviesti žmo
nes, tai dėiko nepasako tei
sybės! •— p. J . O, Š., lyg su
prasdamas, ko klausinėto-
jas nori, atsakė, kad apie 
bedievybę bus vėlesniuose 
referatuose, kada bus skai
toma iŠ geografijos, etno
grafijos ir t.t., o dabar, sa
ko, bedievybės skelbti ne
galima dėlto, kad paskiau* 
galima netekti nei vieno 
klausytojo. 

Vėlesniuose referatuose 
p. J . O. Sirvydas retai kada 
prasilenkė, nekliudys tikė
jimo, kaipo nereikalingo 
žmonėms. 

Neseniai p. J . O, Š. skai
tydamas iš etnografijos apie 
lietuviu tikybą, gyvenimą ir 
papročius, tarp kito ko pa
sakė, buk kad prasidėjo 
Lietuvoje platinties labai li
beralizmas, taip kaip prioš 
000 metu krikščionybė. 
"Kaip dabar juokiasi iš se
novės stabmeldiško tikėji
me* ir jo apeigų — kalbėjo 
jisai — taip ateityje juoksis 
iŠ krikščionybės". 

Daugiau L. Mokyklai ne
galima nieko blogo užmesti. 
Jeigu tik h. M. nariai ne
kabintu tikėjimo, bet aiš
kintu daugiau mokslo ša
kas, kokias kuris nau pasis
kyrė, tuomet užsipelnytų di
desnio pagyrimo ir be abe
jo turėtu daugiau klausyto
j a 

Pijus 0 kas. 

ton. 

OKANUE, MASS. 

Jau ir pas mus pavasaris. 
Ore smagu. Sniegas tiipst.i, 
ale viturėliu it' \wu piu ne
girdėti. 

— Kovo !U d. atvažiuo
siąs lietuvis kunigas išklau-
svti velvkluės. 

1MTT8FIEL1), MASS 
i 

Pas mus lietuviu surūgu
siu ft$ apie 200. Lenku 
daug daugiau. Ypač lenką* 
norėtu parapiją susit\eiti, 
,!e nemoka. 

Balandžio 3, 4, 5 dieną 
busiančio* lietuviškos ir leu 
kiškos misijos. Balandžio *1 
d. tas patis kunigas važiuo
siąs i N. Adams, o 7 bal. i 
Houth Doerfield išklausyti 
tenaltinių lietuviu velyki
nės. 

WE8TPIELB, M\m> 

Čionai užsidėjomo kny* 
gyną, ale ir tarp mus yra už 
toktinai tokiu, kurie užiuot 
skaityti knygas, trinasi po 
smukles. — Balandžio 9 d. 
p a v a k a r e atvažiuosiąs lie
tuvis kuulgas. 

Arti. 
,i 

HTEW YOllK, N. Y. . 
j ' i 

Kovos 0 d. vietinis J. M, 
Areivyskupas pašventino 
naują lietuviu parapijos baž 
nyčty vaildu t4š. P. M. AuS-
ros Vartus". Bažnyčia mū
rinė, gmiU vietinis klebo
nas kun. Šeštokas turėjo 
daug vargo, kolei ją pasta
tė; užtai J . M, Areivysku
pas pagyta ji viešai per sa 
vo pamokslą. Šioje iškilmė , v ^ 
jo dalvvavo 7 kunigai H e t u 4 W i k * u f c }f, įSmotė 
vial. Kuu, Varuagiris pasą 

MONTHKAL, O j ^ i A U M 
Žiema su savo vos-vos pa* 

kenėiamais šalčiais jau baį-
^iasi, sniego nebdaug betų* 
rime, oras kvėpuoja pava
kariu. Darbai, kurie dideliu 
naleiu dėlei buvo sumažėję, 
vėl eina g(»rai ir žmoneliai 
linksmus. Bet žiemos laike, 
kada užpuola šaižiai, žmo
nės pradeda labiau sirgti, 
tai ir skurdas kai kuriuose 
lietuviu namuose, nei&ven-
giamas. Atsidūrus vyrui li-
gembutyje, žmona su vaiku-
(jiais turi badauti, susirgus 
žmonai, vyras mažai ką gali 
pagelbėti, nes — arba gir
tuoklis, arba nedirba. Susir 
gus nevedusiems taipgi bį&*< 
da, nes nepridera nei prie 
jokios draugijos. Vasaros 
laike, kada darbai čionai vi
sados eina gerai, uždarbis 
gorus, kiekvienas galėtu c 
Šiek-tiek susitaupti, kad, at-
sitikuR nelaimei, kaip tai 
susirgus, arba nedirbaiįt* 
nereiktu badauti. Bet kur 
tau! Mažai kas Hetuviy te* 
atsižvelgia į ateiti — ką Už
dirba, nuneša \ kliubą ir pra 
geria. Kad ne tas lietuviš
kas kliubas, gal ir lietuviu j 
arpe girtuoklybė suma^ė-
U, o kartu doriškas nupuo

limas ir skurdas ižnyktu* 
Kad užsiminiau apie nėge • 

rają AlontreaPio l i e t u t į 
pusv, negaliu užtylėti ir \ 
apie nokuriuos gražius j u | » : 
darbus, kurie pradeda $* 
vuoti lietuviu tarpe. T 
a sub^toje prieš uigavėn^ea 
ienoso keturių vestuvių *iu 

tarta paaukoti kiek k « » i H | 

{ali bažnyčiai, kuri» petm-
u s žadama statyti. Nutąr-

tu — padaryta, Pa ts jamįa-
vedis Vincas Tautkevi«4«i% 
paaukojo $2; po»$l,: P ^ -

as Dvarionis, Antanas J au 
suokas, Pranas Tautke 
iėius, Rožė Gikariou^ 

6()C.J Jonas Pundsius, Al 
sandra Lukšas, Juosas 

ys, 10c. Przespaliauo 
iso sumesta $7.60c. A 

kaip matome, nedidelė, 
au pats tas sumanymas ; ir 
arbas tame atvejyje atliĮc^ 
s — pagirtinas. Arba yiM 

Sekąs atsitikimas: Viona sn-
batvakarl atėjo pas lietuvtft* 
ką buteherj į sveėius eicflh 
kelis, koks tai P . K-is ir šm> 

Oje pradėjo užgaulioti tijkė 
imiškus žmogaus jausmusj 
uteber'io žmona paprašė j | 

laukan, o kadangi, i ls peiio-
| ė jo išsinešti, paėmė ji U* 

u i du-

• 
riu — eicilikėlis, maf, buvo 

kė gi^ažu pamokslu. Žmonės ^ « W ° P* * > » w n w 
netilpo bažnyčioje. Dabar f « Ą ™ ^ t e r l i k t a pagfcU 
džiaugiasi parapijonjs turi ? > ^ Jftl Siame dalyke. Talgį 

rm^Diėvo namus: jau n e b ; ? k a W a ^ *T™lh k r f 
eik» nuomuoti nuo svetim- 3™ MoutrėalMo lietuviai sa\ 

r 

Paieškau savo pusbrolio 
Stanislovo Poeiaua Kauno 
rėd., Heseiniu pav,. Kausiu 
sodžiaus, Ketveri metai, 
kaip Amerike. Meldžiu atsi-
iauktl ant adreso: 

K. Pocium 
31 Franeis s i , 

Nortb Adams, Mass, 

Bed. Prierašas. Paimtoje 
iš "Lietuvos'* koresponden-
fijoje apie L. M. parašyta 
tik tiek: 

"Liaudies Mokykloje 
p. .r. O, Sirvydas darbuo
jasi kiek galėdamas, bet 
žmonės nelabai prijaueia 
uMokyklai'1 , nežinia dėb 
ko", * 
Tai viskas, daugiau nie

ko. Nei pajuokimo, nei pa
peikimo, vien faktu konsta
tavimas, da-gi su užuojau
tos išreiškimu (**darbuoja-

teSk kftip knd lig Šiol b u - ? * * girtuokliai, pHe jom 
ro. PftJyniėtina, kad Ncw P«ža«g?8nlo darbo n « t t y 
rorko liatuviai, prie 8io» pa f.e! J o » ^f.d i,% t w ^ t f » f ' 

v 
Y rapijoi priguli, neturi nei *«« minėt, pavjrrtitai l |u. 
j t , k 4 baBnytinėa draugijoK. f >f. kad jųjų m-pe randa.! 
Htabu. Vieame mieete nkai- k ^ Ą " Y " »' « N «™> 

tomą iki į t i k i u tuketanciv t x ^ JW« tarp., r a r i t a i p 
lietuvių. Argi t«rp tiekos>P> k ? ^ ™* te»^7 
neatsirastų gabesnių, kurie ' ^ m hetuv Skus t e a t t ^ 
pakeltų « , taip svarbų klau- '««• "&<*b*\ \ drougijM. 
simųt & Ugilol nebuvo i k « ' P / » n e » o n i « l 9 » « t v ^ 
patogios vietos kur susi- palaipine moterų draugija 

*SarJ 

f 'f 

rinkti; dabai*-gi jau turi po 
bažnyčiai erd\u aklopę; tai
gi belieka tiktai pasiraginti 
viens kit$ ir pradėti veikles-

» • si" , Mneprijaueia. . . uefci-
nia dėlkoM). Nesupranta 
me, už ką p. ftirv 
nistin<». Mušu korės 
tas parodo i i dalies, dėl ko 
žnmnės U M* ueprijaučia 

nį gyvenime. Tie patis Iviž 
nveios vaikai, mm nuo jos 
pabege ir prie kana kokiu 
uisunuM prisiplakv, — Au
kauja savam tarpe; juo la-
biaus mums, ištikimiems, 
bažnyčios sunarna, reikia 
jungtie$> susieiti l krūvas, 
sudaryti draugijas su gry
na, aižkin katalikiška pa
kraipa ir viešai pasirodyti, 
kad N«?w Yorke gyvena m 

sv. Onos. Taigi vieniems be« 
miegant gii»tuoklybėje, l^lti 
)>radeda judėti, krutėti^ o 
bejudėdami ir bekrute^ąįpĮ; 
gal ir anuos pažadjs iž 

į u 
m 

tuoklvbes. 
K. 8. K* 

— . 

Naujienos jms mus 
kios. Darbai eina silpnil 
kurie brekeriai vos po; 
dienas aut savaitės 
b«. 

Pereita panodėlio 
u v o labaį ižkilmiui 

ls4»inattiai, bet ir tik- dotuvės Simano 
ri katalikai, uis, mirusio 

NabtdMIl* 
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oran žmoguj" paėjo 
rėdybos, Seinų 
otelių valsčiaus, 

1)1 
ii Siiv< 
pavieto, 
Pnrėčėnų kaimo, Blaivai gy
vendamas spėjo sutaupti du 

;*taufitu dolerių, kuriuos 
laip paskirsto: dviem ženo-

tom seserim Amerikoje po 
$500,00 ir tūkstantį doU> 
tių — motinai ir sosorei Lio 
tuvoje, ~~ Gedulingas pa
maldas atlaikė ir pamokslus 
pasako vietinis klebonas 
kun. V. Vizgirda ir Kingsto-
no—Kdavvrdsvillos klebo
nas kun. .1. V. Kudirka. 

Kaip jau rašome pereita
me "Draugo'* numeryje, pa 
rapijos "tVur'ai" prasidės 
ateinanti nedėldienį, 2«i d, 
kovo, tuojaus po mišparų ir 

• 

! 

> 

> 

• 

iki o trauksis visi) savaite, 
d* balandžio. 

19 d, kovo, nedėliojo, po 
pamaldų susitvėrė merginu 
«lrnuKiju v a r d u Svonč inu-
moa Pnpeltis. Išsyk prisirašė 
j 80 jmnų narių. Diovo joms 
padėk susiorganizuoti. 

Iš Vi įsur. 

( s 

SUVIENYTOSIOS VALS
TIJOS, 

Nemažai trūkimo pakėlė 
išsiuntimas dviejų batalijų* 
nų kartuvių ant Ha\vaii sa
lų. Ketinama daugiau siųsti 

12 tttkst,) ant Hawaii 
ipinų. Žinoma, tuojau 

atsinaujino kalbos apie ga« 
limą karę Suv, Vaisi m Ja-
ponija. Vokiečių strategikas 
Keventlow sako, kad jei ja* 
ponai nepasinaudos šįmet 
proga atimti nuo Suv. Valst. 
Filipinus, Guamą ir Hawaii, 
tai jų niekados neatims. Ro
miame okeane Amerika la
imi silpna. Amerika turi ja
me viso 81 laivę, kuomet Ja
ponija gali pasidžiaugti 127 
laivais, Ant Ha\vaii yankėa 
laiko tik vieną tūkstanti ka
reivių, kuomet japonų ton 
esama H6 tuksi* visi jauni, 
sveiki, atsitarnavo kareivi-
joje vyrai. Tie japonai, sako, 
tik laukia žodžio i i Tokio, 
kad susiformavus i batalijo
mis ir pultas ir išvijus ame
rikinius j ufcnarę. Su Fili
pinais japonams nebusiant 
irgi daug darbo. Amerika 
bando apsisaugoti kaip gali. 
tai ir viskas. 

Vis labiau ir labiau išeina 
| aikštę, jog kariumene tapo 
sutraukta Meksikos pasie
niais ne tam, kad numalši
nus maištą prieš Diaza, bet 
kad nedavus Meksikai suei
ti i artesnių* susižinojimus 
su Japonija. Sako, kad japo 
nai paskutiniu laiku pradė
jo kukždėties netik su Mek
sika, bet ir su kitomis Ro
miojo okeano pakraščio vieš 
patijėlėmis. Vis tai dėlto, 
kad nori būti vienatiniu Bo-
miojo okeano viešpačiu, 
Amerika gi nenori nusileisti 
prieš Japoniją. 18 to kivir
čai. 

ITALIJA. 
Kovo -19 d, atsistatydino 

Luigi Inimtti su savo kabi
netu dėlei ginčų parliamon-
te ui reformas rinkimų bū
duose. Luzza 11 i 'o ministerija 
valdė Italiją nuo 31 kovo 
3010 m. 

Kabineto atsistatydini
mas išpuolė neparankiu lai
ku, nes 2f7 kovo atsidaro pa
roda, o čia nebus kam nei 
atidaryti valdiškai, nes ir 
miesto taryboje neramu ir 
laukiama bent diena atsista
tydinimo mero Natban'o, 

• • 

myiių pagodojmna*. Tur-įklius JuoįuĮs, Kyborts IV-
t ras, Kasparaviėia Antanas, 
fyoponskie Liudvikas, Kas-

but tai darbas amerikoniškų 
šovinistu, neapkenčiančių 
svetimtaučių. 

I 

; ' ' fįr*' 

'' Tai ir gi pirklys! 

Naujienos iš 
Amerikos. 

• • • • 
• 

• 

Užpuolikai kankino virėją. 

Ne\v York, N. Y. Restau
raciją Oherry gatvėje po 
No J45 užpuolė trjs vagiliai, 
kaukėmis ant veidų, o radę 
tik vieną vix*ėją, Diego Lea-
ralą, atėmė nuo jo $135,00, 
nuplovė jam nosį ausis ir 
perjuosę ilgu diržu augštai 
pakabino ir pabėgo. Leara-
la spardymosi ir pagelbos 
šauksmus užgirdo kaimy
nai ir atėję paliuosavo jj iš 
nesmagios pozicijos, —• Va* 
gilių nesugauta, o jų auka 
nebepasveiksianti, nes daug 
kraujo nutekėjo, kol gydyto 
jas spėjo jo žaizdas aprai
šioti. 

Sienos užgriūti. 

Nashville, Ky, Neseniai 
sudegi čia didelis namas fir 
mos Fall Hard\varo Oo. Iš 
altgŠtos budavunės beliko 
stovinti viena siena. Šiomis 
dienomis ir toji siena su
griuvo, užversdama bent 30 
praeivių, Iš po griuvėsių iš
traukta 13 negyvų, 17 sun
kiai suleistų vyrų, o trijų 
dar stokuoja. Gelbėjimo 
darbas stropiai varoma to-
lia\is, bet nesitikima tuos 
tris berasiant gyvus. 

Du ivėjų laivu nuskendo. 

Cleveland, Ohio, Pereita 
savaitė buvo labai audrin
ga. Užklupti ant ežero Krie 
laivai led galėjo sugrįžti į 
uostus. Daugelis jų apdau
žyta, o dvi žvejų valti: "Sis-
co" iš Cleveland ir "Silvcr 
Spray" iš Erio žuvo su savo 
igula ežero gelmėse. Ant 
pirmosios buvę aštuoni, o 
ant antrosios šeši asmens; 

jai, kuri vėl jį už grotelių mitas, Kkspliozijos jėga su 
pasodino. Jobnsono šeimy
na didžiausiame nusimini
me, juo labiau, kad nieko ne 
žinojo iš vyro ir tėvo praei
ties, ir nelaimė ištiko juos 
netikėtai. 

$85,000 ui išgydymą nuo 
girtuoklybės. 

• 

Los Angeles, Cal. Nese
niai pasimirusi čia ponia Jo-
nnie Cook, turtinga moteriš
kė, testamentu paskyrė 83 
tūkstančių dolerių savo tur
to tūlam W. O. Cutlor, už 
išgydymą jos brolio nuo gir
tuoklybės. Cutler'is, mat, 
savo lėšomis gydė jauną 
Cooką nuo taip biauraus j-
pratimo ir buk pasekmin
gai. Už tą tai išgydymą ir 
aplaikė augščiau paminėtą 
pinigų sumą. 

20 metų sunkaus kalėjimo 
ui sūnaus nuiudimą. 

Albany, N. Y, Sausio mė
nesyje 23 metų Edita Mel-
bor nunuodijo savo penke
rių metų sūneli, nes nepriė
mė jo į jokią vaikų prieglau
dą, o pati, pas svetimus tar
naudama, negalėjo su sa
vim laikyti. Žinoma, lavonė
li atrasta ir tuojaus susekta 
keno tai kūdikio butą ir nuo 

griovė visą budavonę ir pa
darė blėdies už šimtą tuks-
tanėių dolerių. Kompanijos 
viršininkai tvirtina, tai bu
vus darbininkų pasikėsini
mą, nes jie dabar straikuo-
ja. Laimė, kad žmonių nie
kas nenukentėjo, Policija 
bando patirti sprogimo prie 
žastis ir jei tai straikieriu 
darbas, susekti prasikaltė
lius. 

Bengiama »belnas vežėjų 
straikas. 

New York, N. Y. Šiame 
mieste straikuoja nuo poros 
nedėlių Adams Express Co, 
velėjai Kadangi kompanija 
nenori nusileisti ir išpildyti 
jų reikalavimus, tai rengia
ma visuotinas New York'o 
miesto vežėjų užuojautos 
straikas. Jo suorganizavi
mui pašaukta Samuolis 
Gompers'as, prezidentas 
Darbo Federacijos. Jeigu 
Adams Expross Oo. nenusi
leis ir užuojautos straikas į-
vyks, tai 50 tūkstančių vyru 
mos darbą, kas suparaližuos 
vežimų juodėjimą nežinia 
ant kaip ilgai. 

Ne\v York'o majoras Gay 
nor buvo pasisiūlęs tarpi
ninkauti tarp kompanijos ir 

Motina atmetė, o duktė iš 
tekėjo. 

Nfeola, lowa. \V. II. But« 
or, 77 metų amžiaus sene

lis piršosi 50 metu Mani R<> 
idoeker'ienoi, Pastaroji t«i-
įeiaus jam atsakė. Tuomet 
karštaširdis senelis apsive
dė sii jos duktere, 24 metu 
Klfbiota R«»doekoriute, Mer 
gina ištekėjo už j«i \-i<»n i|ėl 
jo pinigu, nes HntlerMs esąs 
labai turtingas, - Šiais d*»-
lerio laikais dukterjs, mat, 
praktiškesnės už motinas. 

Seni neženociai mokės tak
sas. 

Oeonto, \\'is. Valstijos le-
gislatura ir miestų teismai 
ištikrųju rengiasi uždėti mo 
kosČiitfl ant noveduniu vyry , 
t urinrii.i (hniuiau, kaip JU) 
metų. Norima, kad seni ka
valieriai mokėtų |)o >Įi(J.0(i 
metams pabaudos ui uoap* 
si vedimą, o tio pinigai busi;] 
sunaudoti našlaičių prie
glaudos užlaikymui arba su-
šolpimui neturtingų šeimy
ną. Visi vyrai griežtai pro
testuoja prieš tok j įstaty
mą, tai abejojama, ar galės 
ji pervaryti, nors daugumas 
legislatnros narių uoliai pa
laiko jj. 

umuskis Antanas, PI era Au 

AUKOS 8V. KAZIMIERO 
VIENUOLYNUI. 

keno rankos jis 2«vo. į f o t e . f f i 1 * 1 ^ , ' H > t J ^ į ^ 
riJkė arcStuotn ir iiiclarvtu, J T t«rpnunk.VHtv atmetė 
kalėjiman. Pereitą savaitę 
atsibuvo jos bylos tyrinėji-

Motina žudytoja pri mas. 

Oavo augštą atlyginimą. 
Ne\v York, N. Y. Augš-

iėiausio Valstijos teismo pri-

pažinta kalta antrame bnog ^ T O n I > r l P ! f T ^ luJM^n ini.w.,v4. i , „„•ni«J Mykolui Canuodv ketunas-

mo. 

Nepaprastas kalinys. 
Asbeville, N. <\ Pirm še

šiolikos motų pabėgo iš ka
lėjimo tūlas (leorge Whit-
sen, kuris buvo nuteistas už 
žmogžudy!^ visam amžiui j 
kalėjimą. Pasivadinės Sa
mueliu Johnsonu pradėjo 
dirbti, kiek vėliaus užsidėjo 
biimj, apsivedė ir dabar yra 
gana turtingu žmogumi ir 
turi penketą vaikų. Visą lai
ką gyveno ramiai ir niekam 
neparėjo J kelią. Tečiaus pi 

žudybės laipsnyje ir nuteis- 7 ^ 7 " "7""'"C, n , ; u 

ta 20 metą sunkaus kalėji- * J « 2 5 ****** ! f t » 
atlyginimo nuo gelžkoho 
kompanijos Ne\v York (Vn-
tral už sužeidimą. 25 dieną 
rugsėjo pereitą motu Tar-

New York, N. Y. Emigra- inody užšoko ant tavorinio 
eijos urėdninkai sulaikė trūkio, kad uždyką perva-

Perskyrė sūnų su tėvais. 

m 

Paroda ym daroma jmmi- Į vydlus kaimynas vaisborius 
nėjimui 40-metinių sukak- sužinojęs tikrą Jobnsono 
tuvių atėmimo Rymo nuo vardą-pravardę ir jo praeiti, 
ipopioiiaus. išdavė! nelaimingąjį 

No\v Yorko uosto tūlą vo
kiečių Soltonbergų šeimy
ną, susidedančią iš tėvų ir 
penkiatos vaikų, nes ją vy
riausias sunūs, dvvlikos mo-
tų amžiaus, yra pusgalvis. 
Valdžia sutiko jleisti j Huvie 
nytąsias Valstijas visą šei
myną, išskiriant tą vaikištį. 
Taip emigracijos viršinin
kams nusprendus, Solten-
bergam beliko dvi išeigi: ar 
visiems grjžti atgal tėvynėn, 
ar persiskirti su sūnum. He
rai apsvarstę, jie sutiko grą
žinti sunąi į faterlandą, pa-
t{s-gi su likusiais vaikais pa 
suliko Amerikoje. 

DynamiUs ekspliodavo. 

IlDvniukee, Wis, Malkų ir 
anglių sąd£lyj« finuos Wes-
tern fuel Cô  sprogo dyna-

lš So. Boston, Mass. 
Kun. T. Žilinskas $25.00, 

Iš Lavvrenee, Mass, 
(Aukos surinktos **Šv, 

VardoM Draugijos, laiko 
prakalbų). 

Jonas B. Valiukynas $1., 
Antanina Dogalitė 25c, Ka-
tarina Savoiki(»no 25e„ Pra
nas Kasmorskis 25o., Juozas 
Mitkus 25e,, Vinoas Pauliu-
kaitis 25e.; smulkią aukų 
75c. Viso: $3.00, 

Iš Pittston, Pa. 
Kun. A. Kaupas $7.3(5; 

Kazimieras Motokaitis 2.00; 
Marė Miliauskienė 2,00. 

Po $1.00. 
Pranas Katkauskas, Pr. 

Žurauskiutė, Juosas An
driuškevičius, Viktorija 
Balčiūniene, Alena Rubi-
niutė, Juozas Bukaveekas, 
Feliksas Petravičius, Kazi
mieras Markauskas, Mag-
delona Klimienė, Kazimie
ras Petravičius, Kazimie
ras Didžiūnas, Ona (ludai-
čiutė, Konstaneija Jasaitie
nė. 

žiavus šmotą kelio. Tas ne
patiko trūkio konduktoriui 
ir jis nuspyrė Carmody nuo 
platformos. Carmody nu
puolė po traukinio ratais, 
kurie nuplovė jam abi ko ji, 
už kurias teismas ir pripaži
no jam 40 tūkstančių dole
rių, 

gei 
Užpuolė japoniečio namą. Martiiikus Jonas 2,00; ttut-

Po50e.: 
Stanislovas Bupris, Ona 

Klimavičienė, Jonas Saroč-
ka, Elzbieta Valaitienė, Mo
tiejus Valaitis. 

Smulkesnių aukų: $15«A4 
Viso: $43.00. 

IšOhieago, III. 
Šv, Kryžiaus parapija. 

Kun, A! Skripka $50,00; 
Povilionis Antanas $5,00; 
Strausą Petras $5,00; 81b 
k 
Paul 

tanas, Kasinauskis Antanas, 
Kadaviėia Antanas, Luko-
sju« Kazys, (iasparaitė Bar
bora, Terkauskis Pranr.s, 
Vendzolls Pranas, Jurkus 
Pranas, Ku/gys Juozas, Kir 
doliis Stasys, Kimkeviėia 
Juo'/as, Vltkauskis A»ita-
vias, Žebrauekaitė Marė, Ka 
siliauskaitė Uršulė, Jurie
nė Juzė, Zubavičienė Roza
lija, X«»reikionė Juzė, Kin-
draitė Ona, Lišpilaitė Kons
taneija, Noreikienė Antani
na, LaueįuH Juosas, Bon-
dzinskas Antanas, Scrpetis 
Jonas, Dikėins Stas., Raup-
tas Stasvs, Vaitiekus Jonas, 
Birėis Juozas, Paikis Anta
nas, Dulbinas Paulius, 
Krauk lis Mikas, Paukštė 
Kazys, Panauskis (labrie-
lius, X(»reika Juozas, J*o-
t rtivifMtiM \'in<*ns, \riso<«kiH 
Jonas , N'itiikis J u o z a s , Kivu 
bi Adomas, Sarpy-s Stasys, 
Lenkus Jurgis, Potrukštis 
Jonas, Macelis Jurgis, Vai-
eiekauskis Mikas, Stankus 
Antanas, Bajorinas Anta
nas, Beitas Motiejus, Ky
bartas Juozas, Hrazauskis 
Simanas, (loštautas Anta
nas, Rupšlaukis Kazys, 
Paukštis M„ Olberkis Sta
sys, Poeaitė Ona, Lapins
kaitė Julė, Haidukas Aug., 
Skrodenis Pranas, Kerdo-
nis Juozas, Niedvaras Pe
tras, Mikaitis Ignacas, N. 
N . , . , Simanavičius Jonas, 
Mažeika Dominikas, Šim
kus Jonas, Oerniauskis Pet
ras, .laši u Iškis Ori gorius, 
Davainas Jonas, Kleinas 
Aleksandras, Oudinskas A-
dolpas, Janušauskis Juozas, 
Venckus Pranas, Eidikis 
Antanas, Gausas Adomas, 
Barauskis Jonas, Pocius An 
tanas, Jivrašfcft Juozas, Gie
draitis Liudvikas, Navic
kas Jonas, Sakalauskas Mi-
kolas, Brazauskis Jonas, 
Mikolalti8 Pranas, Kaila 
Stasys, TraH&olis Peliksais, 
Traklelis Petras, Mai*osas 
Stasys, šaukštu lis Mikolas, 
Garuekis Kaiys, N, N , . . , 
Aruasienė Ona, Simankiukė 
Agota, N. N . . . , Sandvitie* 
nė Joanna, Keršaitaitė Ur
šulė, Dautuvienė Ona, Mi* 
leikionė Anė, Norvilaitė 
Elona, Brazauskienė Bai*-
borą, Misevičienė Aleksan
dra, Jakubkidnė Kazimiera^ 
Valkauskienė Elena, N, N..„ 
Nutautienė Stanisb v , Ni-
griekaitė Uršulė, tf? N . . , 
Aušrienė Agota, Poeaitė 
Pranciška, Oksa Kazimiera, 
Matulaitė Morta, Maslaitė 
Rozalija, Durša'Petras, Stnl 
gfi Kazimieras, Marcinkevi
čius Stasys, Mociunas Ka
zys, Zalomskis Antanas, 
Vaitkevičienė Anė, 
Smulkesnių aukų: $110,13. 

Viso: $323,88 
Iš Forest (nty, Pa. 

Kun. M. I^inkauskas pri
siuntė $22,00. 

Kiįi. A. Skriį 

Viso labo? 

Kun. A 

• • 

Laii 
« # 

MDraugoM No. 
rijos atsakymuose 
mesta literatiška 
Sakote, iš kur aš ei] 
raffou* Nei iš nieli| 
kaip iš savo makauli 
turiu nieko bendro 
Jovaru, Margeliu ar 
tu tame darbe. Tai 
ras mano darbas ir ji 
mile keno kito tus 
rašytas, nesitikiu. H\ 
atitaisyti tą klaidą., Ai 
čiuosi j žeistas I 

S u pagavl>a 

•' ' • m 

Gerbiamoji "Dra* 
Ro» lakei ja:— 

Malonėkit suteiktlį 
šiam mano trumpant 
kinlinui gerbiai 
tą laikraštyj kas Hnl 
nišHo ant manęs \\M\ 
mo kokio tai J. P.G-s*Di 
go* 11 numer. 

Kiok man žinoma, J. 
G-s yra valparaisietis, taijį 
vadihamas ustudontasM, kii 
rių jau ne vienas visoj Anuj* 
rikoj tarp lietuvių myli tūlį 
čiuH trukšmus kelti ir kla-
dinni visnomonę, 

Jip l 4 Draugo1111 munery| 
melagingai rašo, kad Stasys 
Tananeviče esąs uDagio 
reduktorium, kad bm 
"tuiįflt" prašalintas iš 
siškos seminarijos ir 
pag iliau nemokąs nei 
viškos kalbos, n 
bos. j 

Melagystė visi 
kad aš bučiau "Dagio* 
daktorium. "Dag}'9 

• •^5 

• 

Aukos Lietuviškųjų Našiai 
čių Prieglaudai, Chi-

cagoje: 

uis lulius 2,(K); ' Urbutis ^ C e d U ^ p e ^ D ^ 
Paulius 2,00; Stragionė Ku- ft Xm\ l m v n ° f % 
j uija KOKI R. W . . . /Jw». r^-niiki ..* OAA ^L 

(Jroeloy, (N»lo. Minia pa kuviouė Barbora 8,00; Tra 
l kinaitė Klena 2,00; Petraus-

auKJiMV yaik^y ir vaikų n* | k t a ^ ^ UA). Kimmm 
puolė ant namo japonieėio 
Ikeda, turtingo vietinio 
vaizboriaus, ir išdaužė visus 
langus ir sunaikino prekes 
krautuvėje. Polieijai atvy
kus, užpuolikai jau buvo iš 
bėgiojo \ visas puses. Už
puolimo priežastjs nežino
mos. Japonietis yra doras, kauskis Juozas, Misevičia 
romus žmogus ir savo kai- Tadas, Taruška Vinoas. Lu-

kienė Marė 1,2'); Birbilaite 
Juzė 1,50; PoceviČienė Vin
centa 1,50, 

Po $1.00, 
Kundrotas Jonas, Barto

ševičius Jonas, Mikulskis 
Jonas, Orinčius Juosas, Jau 

iake 
,00 

Kun. A. Juasitis už 200 egz. 
4*Naminis Vaikų Auklė
jimasM 10,00 

Kun. K. Skripka 10,00 
Kun. V\\ Valaitis 10,00 
Kun. F, B. Serafinas už 

4<x> egz. "Naminis 

ne ląano brolis, *'Ka< 
leid ėjas, bet tam tikroj 
ja liendrovė, kurios pi 
ninl«u yra p. P. Baltiif 
toji bendrovė inkoj 
Kadangi aš nepriguli 
bent Iro vės, tatai ir 
riui a negaliu but, juo! 
kad pačios bendrovė* 
rių terpe yra gabesniu 
mai te i'aštininkų. 

Melagystė taippat, ki 
bučiau buvęs iš sen 
pra^iąlintas. Pats 
kinu dėl man žinomi 
kybių. 

Kas link mano ki 
rašj bos mokėjimo — 
kitas dalykas, (tašai 
moku ir išgaliu, juo 
kad lietuvių kalboj 
sam i sistematiškojo 
bos išdirbinio. Jei J, 
geriau už mane moka 
viską kalbą ir rašybą, 
sau laikosi. 

Tiiigi visasHas J, P. 
"Drauge" rašinį 
tiesiog įdekam nei 
gauti įžeidimas ir-parai; 
be jokio pamato, £et svt 
biausia, kam tokiam šmeii 
kui dar slėpties, jo • jo nu 
mone, jis rašęs tiesą! 

Su tikra pagarba 
S. P. Tananeviče. 

Vaikų AukI.M 20,00 

- » 

Kun. M. Krušas už 200 
egz. 10\00 

Kun. P, Sauntsaitis 10,00 
Kun. V. Matulaitis 10,00 
Kun. A. Kaupas už 100 

< gz. T,00 

BVAEBtT mOTl 

Turime atspaudą Iv. 
žančiaus tajemnyčios. 
kiolikatajemnyėių kaili! 
ja 10 centų. Kalbantieji 
vėnioje rožančių te] 
na parsitraukti toji 
čias. Adresuokite: 

'Draugas" 
m E. BCarket S i , 

Wilkes*Baite, 

• i l i i i 



lAS leidinio vartoti alkoholį. 

tlCND) 
Lstkrtitki 

Įtiksima. 
i . į . 1, K. A. -

lfc<**B«rr*, Pa. km, 

•*)tt»gt « UMtjsi. 

lyno laikraštis supranta žo-

MH* 
— Istaktortua. 
. UlviiidHoj*. 

ipondeocijas ir kito-
reikia aiųatt pu 

ranfc i t , 
Pi. 

sumanytojas sako. kad jei- įlįs "klorikališkasM ir kaip 
pn reikalaujama valdiškojo supranta žodį; MVeidmnv 
pavelijimo (Urensiu įf& nys"f 
d/iotojnurs ir žvejams, pirm Veidmainys, \ \m priimto 
iu\u jie pradeda medžioti irjje prasmėje, tai toks jnma 
žuvauti, tai dėlko neparei-; kurs daro blogus darbus, 
kalanti valdžios leidimo nuo [prisidengdamas dorumo 
tų, ką gėr imu t rokš ta , i r d n r j k a u k e arba u i tomis intettei-
p i rmneg j ie pr ikiš s t ik la i jomis, Štai " V. L , " obalsys, 

kuri 1S?>7 m. ?>asiomė nuo 

dus iksui klerikalizmui, j au 
pavadino tikėjimą šventu 
daiktu , kurį kiekvienas pri
šalo pagnodoti . Daktarus 
galop prisirašė prie antiklo-
rikalų Ir apreiškė, kad j is 
kovoja i M1 prieš tikėjimą, 

ir uolus Kovojimas prie* TH-ĮVIM 
riamajį klerikalizmą pasi
baidė sulaužymu konkorda
to, persekiojimu bažnyčios 
ir pavergimu dvasišjkijos. 
Je igu gi niasoniškoji v*al* 

stnncfų rr tap 
motį, katalikų bažnyein^SB 
sttenkina vien keliais tūks
tančiais jnetų, 

Jeigu tat Munakos kuni-
džia laitu persekiojusi dva-jgaikšlis pasirinko vedėjais 
siškiją, bet t ikėjimo neimtų į naujos mokslo įstaigos du 

prie lupų f 
.Kitoje vietoji* pareika-! Vinco Kudirkos ir kursai 

tauta šitokio negirdėto daik skamba: ** Išrodįuėdaini ku 
tos kad kiekvienas dakta- nigų blogus darbus, męs ti
ras, kurs daro operaeiją uuojftėjimo netik ncgriuujutnc, 
aklosios žarnos uždegimo! bet dar jį giname** - tas 
(appendieitis), Indu nu- obulsUJ yra tikrai veidnmi-
baustas prideranėiai, jei gn-lningns, nes dvasiškijos šmei (bažnyčia, suma tu darbu ir 

kaipo tokį, bet tik prieš or 
KU n i Kilotąjį tikėjimą, t. y. j kliudžiusi, be abejo savo I katal ikišku kunigu, tai aiš-
prieš bažnyčią. 'Taip ta ta i t ikslo nebutg atsiekusi , nes ku, "t, kad tuodu kunigu tlUv 

t ikybinė, dvasia butu žino- but yra nepapras tu mokslo 
wvsv užsilikusi ir jinai butu 
sukilusi prieš t ikėjimo at-

galutiuai ir Lietuvos ir 
Amerikos pinneivių-bedie-
\ ių-latsvunutuių an t lk le re 
kalu sparnai susileido i yjr 
iia krūva. 

* * 

Je igu tat klerikal izmas 
reiškia ta-imtį, ka t ikėj imas. 

vyru, vadinasi, gerai pažįs
ta paleontologiją, geologija 

pimgua, ar tai prenumo-
tai wl "dlabaus" *r ui 
m ir U reikia siąati 

J katrai 
• » 

•14 1. NMktt 8V, 
tmr.iia niitii FA. 

II« m mu ' 

lų gale pasirodys, jog upe 
raeija buvo nereikalinga. 

Kitur reikalaujama pri
derančios pabaudos tiems 

/imu norima atsiekti galuti
nę tikslą - tikėjimo išnie
kinimą, o (Ha tati sako, kad 
tokia nepaprasta operaeiją 

vyrams* ką užsideda kojas)norima tikėjimą apginti, 
ant stalo, bediktuodami laiš
ką savo jaunai steuograt'eį. 

Kitas sumanymas skelbia, 
kad nevedusieji vyrai nuo 
25 iki 45 metų mokėtu vai 

fcu» tai tptuidiiiuiifta komli-l tijai ypa t ingus mokesėius. 
* r t k 

ar plakate, ar tikittų ar 
tat paaM ą* reikalai, rei-

kralptiea tua pačiu 

i * * MWIA«0AB 
tai B. Mirkti l t , 

tUEU, PA. 

paailiaka tau tekię 
trumpi&ti arba atmaati vi-

inditmut raito*. 
tiku ir tbta raitų talpinimo 

*fttr% auo redakogoa. 
ĄtjMftiiaji rankraMiai nėra gra* 

amarai rtdakeŲoa Itftomis. 
Rajyti reikia tik ant vieno pu§-

taliekanl plaiitia tarpui 
tUtiiiu. Popieroa nėra ko gai-

nea koreapondantama ir 
rbiama rašant ant abie-

tmkv% dagi amnikiemit raidė-
ib makeiiai labai dainai pri-

favtattnėU aAMnatna raina, 
HeHnt, kad raitaa tilptų arti-

iaae nmeryje, rankraitie 
ptiaaatrti apaaatatėn ne vi-

toko> kad vienoje Ameri-
Uetuvi^ parapijoje pa-
Įii^iai vienų kart^ nu-
užgiuti kunigui minėti 

moknliUKse velniu. Jeigu 
linesj, tai ui kiekvienų 
duejirnų užsimokės pen-
tlulertus) baudos* Žinoma, 
kg juokas is tokio nuta-

\i\ bet dovanojame. •' iems. 
įpijiecIlaaiM, nes, sako* 
gal buvo tame mitingo 

Ęvafcuaiauie stovyje, va* 
ueiiuojo, kų dai*ų» 

įAmeviknije ir ne lietu-
delgia panašiai. Dar-

! ~ Kongreacs atski-
[ifatetijų legiHiaturoae, 

tarylH>He... Kon-
onas J. F. Burke ui-

la (k* Independautn, 
9» 1M1)» jog pastaru 

į legialaturas ir kon-
I 1>MV0 nemaža labai 

Jnefiutnj (\A\V\ų). ir 
vieuoįe vietoje buvo 
padaryti OramnyčiŲ 

Šventadieniu, bet gink 
iŠ ne dAlto, kad ta die-

ŷra Švente katalikų bai
le, bet vien dėlto, kad 

g senojo angly pr ie ta ro , 
d lenę iAlenda ift po fce* 

hainvikaa (ground-hog, 
Į|iaip vvoodcbueb) ii* jei pa

lto savo MtolJ — ženklas 
wuvlė Šviesia! -— tai pa-

eka ant virimui — mat 
ankstyvas pavasa-

- bet jei diena bu* uka-
ir ivėrells nematya sa-

riesėln\ tai lenda atgal i 
vo urvi), nes salriŲ busii> 

tiek ir tiek. 
Kitokie pa v v adliai: 

} I Vienoj/e legislaturoje lau-
a aptarimo sumanymas, 
įtVbtttų uiginta duoti goi1-

UH ir kitokių svaiginau 
\timųt tokiemn imtn 

neturi valdiJko 

I 

Dar kitan įnešimas reika
lauja, kad nevedusieji vy
rai išsižadėtų vardo *'Mis-
ter" ir pradėtų vadinties 
kitaip kaip — vat kaip ne
tekėjusios mergaitės vadi
nam ne uMrs,' \ hetMMiss'\ 
Vis tai dėlto, kad vedusieji 
vyrai negalėtų apsimesti 
viengungiais ir neturėtų 
progos suvedžioti nekaltų 
"missHų"* 

Ym dar idomesnių reika
lavimų, jei paminėsime, k:ul 
vienoje yalatijoje pareika* 
lauta nuo vleSbuėių, kait 
ant lovų tiestų paklodes ne 
trumpesnes, kaip devynių 
pėdų ilgio. Kitur IneSta, 
kad geie&nkelių bilietų par
davinėtojai (ticket agentą) 
butų smarkiai pabausti, jei 
neatsakytų į viaua kėliau-
ninku klausimus. 

Suv» Valstija Kongresan 
ineAta *4biiriua*\ kuriame 
nurodyta, kaip skalbėjai tu
ri auprosuoti marškinius i.* 
apykakles, Kitas "biiriusM 

sutvarko moterių skrybė
lių špilkas, vadinasi, paro
do, kokias špilkas savu skry 
belėso moteris gali vartoti, 
kokių ne, Kiekvionos san-
krovos savininkas, jei laiko 
savo įstaigoje laikrodi, turi 
huti nubaustas, jei laikrodis 
skubinasi arba vėlinasi. 

Apleidome daug kitokių 
keistų sumanymų. Bot lai 
ir Sitų uitenkn, Is privestų
jų matyti, kad iSšaukė ju<»s 
kokie vietiniai reikalai arba 
nesusipratimai, Pa\\, apie 
bausmę uiS negerai einan
čius lnikrodiiua kiekvienam 
privalo būti aišku, jog kur 
norints kokioje nors dirbtu
vėje, sankrovoje ar kitokio
je fataigcvje i&ryto laikrodis 
esti tyčia paskubinamas, 
kad darbdavys galėtų pasa
kyti darbininkams, jog štai 
pasivėlinote! — o vakare ty
čia pavėlinamas, kad pri
vertus juos padirbėti ilgiau. 
Bet tokiam besųžiningam 
ilnaudojimui lengva butų 
buvę galima užbėgti ui akių 
kitokiais priemoniais. 

Ki t i įnešimai i r juokingi 
i r neiRpildoini. 

! • I • 

"ViotuIdet."(No.lO) pa 
velijo sau būti sąmojinga, 
vadinasi, paraSė tokių daik
tų, kokie tegalėję, jos nuo
mone, išeiti vien iš po Mo-
Mere'o arba Marko Twain\i 
plunksnos. Ant lieiuvio pa
imti neseni santykėlini 
tarp uDraugo f l ir Kl, .Tju-
gelionio. 

44V. Lun, kaip pirmeivių 
organui pridera, juokiasi 
sau iŠ 44Draugu" 4<iiUiispa-
viedoj imo" , kad neesąs kle-
r ika l i ikas ne i veidmainys. 

Atsipruftotne, kaip Bmok-

Veidmainingi taip-pat pir
meivių organų aimanavimai 
apie l(tautiškąsias bainy-
fiias", Apgailestauja jie kro 
kudvliaus ašaromis, kad lie-
tuvių bažnyėios yra užrašo
mos 4lairiams'\ gimti žino
dami, jog taip nėra, paskui 
reikalauja, kad bažnytinis 
turtas butu. užrašytas "pa
rapijos" vardu, vadinasi pa
liktų *4tautos nuosavybe".,, 
Kas žodis, tai melas, kas sa
kinys, tai veidmainiavimas. 
Kur-kur, bet jeigu kas nori 
sužinoti, kas yra veidmai
niavimas tikėjimo ir bažny
ėios reikaluose, tam užtenka 
peržiūrėti pirmeivių laik
raščius. 

44Draugas" tarnauja lie
tuvių katalikų reikalams. 
Kas gali parodyti, kad tuos 
reikalus aiškino ir gynė su-
vedžiojančiai, kreivai, veid
mainingai? Kas gali pasaky
ti, kad "Draugo" perser
gėjimai prieš gręsianti «pa-
vojų neturėjo po savim pa* 
mato f Tiesa, rašėme no sy
ki, kas darosi priešingame 
bažnyčiai ir tikėjimui (tuo 
pačiu priešingame katalikų 
reikalams) abaae, bet rėmė
mės visados pačių pirmei
vių išvilktų aikštėn faktų, 
ne privatinių informacijų, 
nors ir tokių mums netruko 
ir netrūksta. Kur gi čia veid 
malniavimas? 

Visuose kitokiuose klau
simuose: ar tai darbininkų, 
ar visuomenės ar kitokiuose 
visados mėginome atsistoti 
ant bešališkumu ir teisvbės 
pagrindo. Oi veidmainys be
šališkumo ir teisybės bijosi. 
Kur gi daugiau veidmainin-
gumoj klerikališkame 4Drau 
go* ar pirmeiviškoje "V. 
L," ir jos drauguose ir 
draugėse? 

Tiek pro domo sua. 
O dabar kas yra tas ukle-

rikaliamas", kas yra 4tkle-
rikališkas"? Brooklyn'o or
ganas nepaaiškina, nors tais 
žodžiais operuoja skersai ir 
išilgai. J. Kubilius 4 Vilties' 
No. 16 sako, kad klerikaliz
mas lietuvių pirmeivių aky
se tai nežinomas iksas, kuiį 
kiekvienas savotiškai per
mano. Jeigu 4*V. L." sutin
ka su p. Kubiliaus definiei-
ja, tai "DraUgC*** klerikaliz
mas bus ir-gi nežinomas ik
sas, kurio prasmės dar vo\-
kia ieškoti apyčiupomis. P. 
Kub. prieina prie konkliuzi-
jos, kad auti-klerikalai žo
džiu "klerikalizmas" vadi
na tikėjimą ir bažnyčii), kad 
jų užsigynimas, buk nekovo 
J4 prieš tikėjimą nei prieš 
kunigus, tik prieš klerika-
lizinų, yra veidmainingas, 
nes kova su klerikalizmu 
yra tikra kova su tikėjimu 
ir bažnyfia. D-ras Jonas 
Šliupas, kol dar lietuviai ne 
buvo pasidalinę \ klerikalus 
Ir antikbrikalus, vadinda
vo tikėjimą, skalpeliu, ku
riuo kastruojama žmonių 
laisvąjį dvasia, bet atsira-

pasielgimų, kuriais žmonės 
apreiškia savo t ikybinius 
jausmus ir įsitikinimus, tai 
dėlko ne f - 44 hraugų' ga
lima pavadinti klerikališku 
Mes už tatai nepykstame, 
IM l4V, L," vadina "Drau
gę" klerikališku visai kito
je prasmėje. Jos akyse "kle 
rikališkas" yra paniekini
mo žodis, tinkamas vien at
žagareiviams, obsku ran
tams, fanatikams ir kito
kios rųšies paskendusiems ti 
kybos prietaruose neišma
nėliams, išnaudojamiems 
gudrių kunigų—lupikų ir 
vedamiems į materijaline ir 
dvasiška nražutį. 

Ar taip, "V. L."1 
Jei ne, meldžiame paaiš

kinimo. Jei taip, tai pasi
liekame prie savosios nuo
monės apie Hrooklyno orga-
n%» o toji nuomonė nelabai 
maloni, todėl jos ir neišreiš
kiamo. 

P. Kubilius duoda ir sa
votiškų klerikalizmo defini
cijų. Jo nuomone, klerika
lizmas bažnyėios gyvenime 
yra tas pat, ką biurokratiz
mas valstijos gyvenime. 
Bet su tokia nuomone nega
lima sutikti kad ir dėlto, jog 
žodžiu "klerikalizmas" yra 
supratilama visai kas kit. 

"Klerikalai", kaip ir ki
tokie švelnus prasivardžia-
vimai ("ultramontanai" ir 
t.t.) atsirado Prancūzijoje 
ir prasiplatino po aplinki
nius kraštus, kur gyvuoja 
politiškos partijos, stovin
ėtos ant tikybinio pagrindo. 
Klerikalų rasime ir protes
tantų šalyse. Anglijoje ir 
Amerikoje jų nėra. Lietuvo
je atsirado jie pamėgždžio-
jimo keliu, vadinasi, Lietu
vos pirmeiviai nenorėjo pa
silikti civilizacijos užpaka
lyje ir įvedė savo žodynan 
civilizuotus koliojimus. Iš 
Lietuvos jau "civilizacijos" 
padėlys atkeliavo į Ameri-
kų ir yra reikalingai ir be
reikalingai, bet visados su 
dideliu pamėgimu vartoja
mas mūsų pirmeivių spau
doje 

Ateiviams žodynas pasa
kys, jog klerikalas tai toks 
žmogus, kurs nori, kad ku
nigai turėtų įtekme (da-gi 
neužpelnytų ir kenksmin
gų) viešuose reikaluose. To
kių bent uuotuouv apie kle
rikalus skelbia antiklerika-
lai. Kaip rodosi, tokioje 
prasmėj* ima p. Kubilius 
savo klerikalizmą biuro-
kratianiŲ. 

Bet tai tik žodžių žaidi
mas. Pirmeiviai gerai žino, 
jog jie kovoja tiž tat, kad 
žmonės savo darbuote ne-
ieškotų sau vadovo tikėjime 
ir jo principuose. Ne kuni
gai ir jų įtekmė jiems rupi, 
bet tikėjimo įtekmė į žmo
nių gyvenimų. Prancūzijos 

stovų prispaudimą. Dabar- ir antropologiją, ir 2, kad 
gi gudria politika pasisekė tarp kataliku bažnyčios ir 
išvaryti iš priaugančių kur- tikrojo mokslo nėra ir nega
lų tikybine dvasią, ir kuo- Ii būti jokio priešingumo. 
met pradėta persekioti baž- Tais mokslo vyrais yra 
ovrią nebuvo kam už ją ui-Į kum Ureni! (prancūzas), 
Ntstoti, Aišku, jog masonai privatdocentas.> HMburgo 
kovojo ne prieš klerikaliz-juniversitete, ir d-ras llugo-
mą, nes tai žodis, vartoja- nas Obcrmnier (bavaras), 
mas pridengimui kitokiu sic Į užimąs panašią vietą Vienos 
kiu ir pastangų, bet prieš 
tikėjimą. 

Ir Lietuvos pirmeiviai, 
sakydami, buk jie kovoju 
ne prieš tikėjimą ir kuni
gus, bet vien prieš klerika
lizmą, nesako tiesos, nes ir 
patįs nepermano aiškiai to 
žodžio prasmės. 

Taip tatai, jeigu klerika
lizmas yra tik prasivardžia-
vimu tikvbiniu jausmų ir į-
sitikinimų, tai klerikaliz
mas yra negražiu pavadini
mu tikėjimo ir bažnyčios. 
Tuomet "klerikaliftkas" iš 
etiškosiojo ir aistetiškojo 
atžvilgio butų tolygus 
"šliuptarniškam", "velnią* 
maniSkam", "parmasonU-
kam" i)' į tat panašius epite
tus* 44Draugo" reikale pa
vadinimas jo klerikališku 
reikštų tą patį, ką pasa
kius, jog " Draugas" yra 
katalikiškas laikraštis, taip 
kaip pasakymas, jog "Vien. 
L." yra šliuptarniška, "Ko
va" raudonoji, " Keleivis " 
velmamaniškas, lygintųsi 
pavadinimu pirmosios lais
vamanišku laikraščiu, an
trosios socijalistišku, o tre-
ėiojo bedieviSku. 

Jeigu skaitančiai visuo
menei patinka prasivardžia-
vimai, o koliojimuose nėra 
nieko blogo, tai dėlko n e į 
galinto vienas į kitą mėtyti 
klerikalais, Sliuptarniais, 
šventakupriais ir kitokiais 
vardais, Jeigu gi dalykai ki
taip stovi, tai jau seniai me
tas išvaryti iš mūsų laikraš-
tijos civilizuotus ir necivili
zuotus plūdimus. 

Bet pirmeiviai, kalbėda
mi apie klerikalus, turi ome
nyje ką kitų — koki tai ne
aiškų daiktą, kursai rišasi 
arti su tikėjimu ir kurs 
jiems labai-labai nepatinka. 

Rašydami anuomet, kad 
"Draugas" nėra klerika-
liškas laikraštis, šitoki tai 
klerikalizmą ir turėjome 
mintyje. 

universitete. Pinnamjam 
pavesta pricšistorišknji et* 
uograt'ijn, antramjam geolo
gija santykiuose su priešis-
torišku žmogum. 

masonai gerai žinojo, jog 
jiems bus labai lengva per
galėti dvasiški ją, jei tik mo
kyklose ir viešose ištaigose 
tikėjimo įtekmė bus apstlp-
ninta. Masonų pastangos 
nenuėjo niekais. Pvideftimt-
metinis eksperimentas su 
betikybmėmis mokyklomis 

Monakos kunigaikštis yra 
sumanytoju naujos mokslo 
šakos, vadinamos žmonių 
paleontologija, Jisai pasky
rė tardymams apie priešis-
toriškąjį žmogų diktoką su
mą pinigų, o tardymų pri
žiūrėtojais pasirinko du ka
talikišku kunigu. 

įdomu! Mokslas, kursai 
paviršutiniai turėtų eiti 
prieš iv, rašto nurodymus, 
pavestas kunigų globai! 

Paleontologija yra tuoks-
las apie tai, kaip gyveno gy
vi sutvėrimai senesniuose, 
jau išnykusiuose geologiš
kuose laikatarpuose. Taigi 
žmonių paleontologijos tiks
lu yra susekti, kaip žmonės 
išrodė ir kaip gyveno senes
niuose geologiškuose perijo-
duoac. fttai <Ma tai atsiranda 
priešingumas tarp "moks
lo" ir katalikų bažnyčios, 
nes kuomet naujų laikų už-
sidegeliai skiria žmouių 

"LIETUVAI" 

*4Aušros" reikaluose. 

"Lietuva" No, 11 teisin
dama MAušros" tikybiniais 
tematais paskaitas, primota 
man nesąžiniškumą jųjų pa
smerkime 4Draugas' No. 14. 

Aciu **Lietuvai" už pro
gą, kurią man suteikia tas 
nevykusias paskaitas sąži
ningiau šį kartų pasmerkti. 

Neapsimoka kalbėti apie 
netikusi referatų skaitymą, 
nei apie nenuoseklumų me
džiagos sutvarkyme, svarbu 
cia yra žinoti reforatg įtal
pa, o da labiau nuomonė, ku
rią jie stengiasi savo klau
sytojuose išdirbti. 

Prolegontaa kalbėdamas 
apie4tikėjimų', taip krikšėio 
uiikuosiUH ir nekrikščioniš
kuosius tikėjimus sumaišė, 
kad judaizmui, magometa-
nizmui, buddiatnųi katali
kiškojo tikėjimo vardus su
teikė. Iš to sulyginimo su 
skriauda išėjo krikščiony
bė, nes mat ji nuo buddizmo 
net pasiskolinus svarbesnes 
savo tikėjimo tiesas. Prele
gento nuomone visi tikėji
mai yra geri. Toks tvirtini
mas yra ne tik pažeminimu 
tikrojo tikėjimo, bet ir me
lu. Negalinti visi tikėjimai 
lygiai geri, kaip negal būti 
lygiai geri teisybe ir melas. 
Jei vienas tikėjimas tą {sako 
ktji kitas draudžia, tai vienur 
ar kitur tur būti melas. Jei 
visi tikėjimai butų lygiai ge 
ri, tad reikėtų pripažinti, 
kad Dievas taip-pat yra abe
jutiškas kas link tiesos ar 
jnelo, gero ar blogo, arba 
kad Jis nėra tįeisingas ir 
šventus, kas lygintųsi ne
pripažinimui Dievo. Jei vėl 
visi tikėjimai butų melagin
gi ir tarpe jųjų neatsirastų 
teisingo, tad nei vienas žmo
gus nepasiektų savo tikslo, 
nebūtų išganytas. Toks tvir 
tinimas priešintųsi Dievo 
išminėiai ir gerumui ir butų 
užginimu Dievo buvimo. — 
Kas tiki, jog visi tikėjimai 
yra lygiai geri, tas netur jo-
*kio t ikėj imo. 

Kits prelegentas, skaity
damas "Apie Dievų", taip 
viską nuo Dievo apvalė, jeg 
klausytojas, nuosekliai, pa
baigoje klausė -— "Ar yra 
Dievas f" Prelegentas prisi
pažino, kad *\]is jam ant to 
negal atsakyti." Labai filo
sofiškai. Taip mdftias ir paė
mė žodžius nuo šYnojo grai
kų filosofo Simonides'o, ku
ris užklaustos Ilierono, 8y-

itpio 
P P P f P l i l ^ . juo mrtltSRSfpBĮ 
gabiu jauojasi jį apsakyti, 
Kkirtmua* tuose dviejuose 
atsakymuose yra Uis, jog 
graiką gjvocips tikėju į 
Dievą, o naujosios gadynės 
stabmeldys į Jį netiki, nes 
kaip gal tikėti į Tų, apie Ku 
rį nežino i ei tiek, ar J is yra I 

Uel'orat is apie, Teologijų* 
kaip *• Lietuva" pataiso, tai 
buvo skaitymas kokid ten 
versto veikalėlio. Bot jei ta
me veikalėlyje buvo neguo-
jama K ristaus Dievybė, 
Jo mirtis ant kryžiaus ir pri 
sikėlimas iv prelegentas jo 
nesukritikavo, tai prisipaži
no, kad jo nuomonė sutinka 
su veikalėlio priparodytnaiii 
Jei tokios brošiūrėlės "Aui* 
ros" nari.uns patinka, tai to 
skaito jąt>, aavo pasidorini-
nuu "Aimros" susirinkimuo 
se, bet jei. viešai su jomis 
pasirodo, tai tonepyksta, jei 
už tokį darbą užsipelnija iš
girsti tit.ulus: melagystės 
skelbėjų, burnotojų ir bodio 
vybės platintojų. 

Tiesa, kad referatų skai
tytojai no kunigai, teologai, 
bet aišku, kad ir ne tikintie
ji žmonės, Kas-žin ar nutol
tų nuo kunigų savo nuomo
nėse apie tuos paėius daly
kus tokio mūsų pasauliniai 
ir mokslo vyrai, kaipi Dovy
daitis, Kdrukštis, Kubilius, 
Smetona ir kiti! Tepagalvo-
ja mūsų valparaisieciai. 

44 Lietu va" stebisi, kaip aš 
galėjau taip viskiu sužinoti 
apie "Aušros" prelegen
tus, lyg tartum buiian \ jų 
sielą įėjvi Aš tiek apie jų 
sielas siuttnojau, kiek jie jųs 
savo pre Lekcijomis parodo. 
Juk regint durnus nesunku 
dasiprotdti* kad kur norą 
tur būti ugnis, nes durnų ne
esti be ufenies. Gydytojas 
pamatęs Jeliuvi, pažjsta vi
duriuose esančią ligų. žmo
gaus kalba parodo jo mintis. 
Nedora įkalba, viešai, su pri
sirengimu, pasakyta parodo 
blogų kalbėtojo intencijų. 
Visa eild panašių kalbų ar 
prolekci,Jį|Į parodo blogų 
draugijos tendenciją j Siame 
atsitikinijo pasjrodo jan 
prieštik.ybinė agitacija. Ti
kėjimo ^ižgauliojimaa iš pu
sės netildnėiųjų, tai vėl aiš
kus ženklas jų sielos nero-
mybės, P. J, Šliupas yra, to
me atžvilgyje, tikru netikė
jimo kankiniu. Prieštikėji-
miškųjų|paskaitų tikslu yra 
išsiteisinti prieš žmones iš 
savo netikėjimo, o klausy
tojus padaryti lygiais sau no 
t Įkaičiais. 

SU NETOU VA-
2117081 

rakuKų karaliam*, 44Kas yra 
Dievast" ne galėjo atsakv-
ti, bet pareikalavo vienos 
dienos iipsimųstymui. Pra
slinkus dienai, i pareikalavo 

Kada. "Draugo" No, 9 p. 
Bastenis pranešė, kad "Ke
leivio" leidėjai byloj su 
kun. Krasnieku pralaimėjo 
— nes turėjo užsimokėt. po 
$25, tada 44Kel." redakcija, 
norėdama tų žinių priefi vi
suomenės akla užslėpti, sa
vo laikraščio No. 7 apskel
bė, kad "Draugo" kores
pondento paduotoji žinia 
tai "grynas melas". Bet ka
da "Dcg." No. 13 pastabose 
tilpo aagštesniojo teismo se 
kretoriftus p. į% M. Man-
ning'o liudijiihas — angliu
kai ir lietuviškai, tada tas 
liudijimas kaip pirštu ^Kel.1 

rednki ijai dūrė J akis ir pa
rodė, l«ad p. Bastenio žinia 
buvo teisinga. 

Tad4 "Kel." redakcija, 
matydama, kad savo melų 
nei uJ; ancio negalės pa» 
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int, bet Vis dėlto prisipa
žino, jog užsimokėjo $23, tik 
4las exponsosM (kaipo iškas 
iHus). Pus ja iškašciai tai 
mat no pinigai... 

"Kol." No. 10, peržval
goje po Neimto angliukų ei-
BIMŲ sako: "Tai ėia aiškiai 

įsakyta, kad $25 užmokė
ta, kaipo iškašciai (as ox-
pcnscs). Ir prie to da is viso 
•25, o pagal "Draugo" pra
nešima, buvo $51), nes abudu 
užsimokėjo po $25." 

Pagal žodžių skambėjimą 
kokia ėia butu mintis: ar 
dvilinkinė ar trilinkinė, tai 
suuku atspėti. "$25 ir prie 
to da is viso $25". Tai klok 
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Matomai molas aikštėn is 
re-ėjo, todėl ir "Keleivio' 

dakeijos mintis susidvilin 
kavo, 

Dagilukas. 

lietuvių Informacijos Biu 
ro Paryžiuje Reika

luose. 
lioiuia dienomis gavau iš 

Paryžiaus laišką su išmeti
nėjimais Amerikon lietu-
viamą kad neprisideda pvio 
jstei^imo lietuviu Infurma-

Siuro, Lietuvoje, OSQ, 
ii tam reikalui per 

200 rubliu o is Amerikos 
uogauta nei vienas centas. 
Biuro siekis prakilnus, Biu
ro sumanytojas, J. Gabrys, 
ketina netik išleisti knyg« 
praneusų kalba apie lietu
vius* bet ir šiaip jau viso
kiam prieinančiais priemo-
uiafo supažindinti platųjį 
pasauli su mūsų tauta iv jos 
vargais bei reikalais. 

Taipgi ir męs, amerikie
čiai, nebūkime šykštus šita
me svarbiame dalyko. 

Ant Kaaperunas, 

Reikalai. 

KODtL MĘ& TYLIME? 

• 

Tas klausimas turi apeit 
koina be viena sąnarį Su* 
trivieti. L. K. K. Ai Kad ra«js 
tylūno, tai aišku kaip du o 
du keturi, Rodos, mus nieko 
neapeina, neturimo ka, veik
ti -*- galvoti; neturime jo-
kittt organizacijos, kurioje 
galima butų pakelt vieną ar 
kiti) klausimą, pagerint tą 
organiiaciją, arba prašalint 
įsiskverbusi blogą. Vionu 
Jodžiu, tylime ir sėdime, 
kaip pas Bievų xA pefiiaus. 
Mes, nariai Susi v, L. R, K. 
A., turime ant savo sprando 
didelę naŠt$. MŪSŲ organi
zacija tai ne pašolpinė kokia 
nors draugija, sutverta pa
lengvinimui nelaimėje de-
sėtkatns žmonių. Į mūsų or-
ganiaueiję žiuri ne tik tūks
tančiai, bet milijonai žmo
nių: no tik mūsų vieny, lie
tuvių tauta, bot ir svetim
taučiai tomija ir svarsto, k$ 
mes voikiamo, . Tiesa, mes 
turime Seimus, į kuriuos su
valiuoja pasiuntiniai, iš
rinktieji, kaipo stipriausi 
kuopų stulpai, ir tie pasiun
tiniai svarsto reikalus orga
nizacijos ir išleidžia ištaig
iuos pagal norę ir sumany
mus visų imonių, priguliu-
8ių prio tos organizacijos. 
Taigi tie seimai, tai yra tiri 
pasiuntiniai, tai tik yra iš-
pildytojais sumanymų vi
suomenės, o męs turimo pa
sirūpint, pagimdyt tuos su
manymus. Bot ar męs tų da
rome, ar męs manome kc 
nors dėl pagerinimo ir pa-

limo vardo nmsų organi

ka c i jos; ar paleidžiame tas 
savo mintis, tuos sumany
mus į visuomene apsvarsty
ti? Ne! ir da sykį ne! ()t, 
sėdime sau sudėję rankas ir 
tiek. Tegul kiti gimdo suma
nymus ir tegu kiti svarsto! 
TegU eieilikai, arba laisva
maniai už mus mąsto, dirba! 
O mos... kam uuuns džio
vint pakaušius bėrei kaip t 
Turime Susivienijimą, turi
me konstituciją, turime Sei
mus, ir atliktas kriukis! 
Tas Susivienijimas geras, į 
laiką išmoka mirtinos Sei
muose s varstosi reikalai be 
jokio ergelio, ir ko ėia dau-
gian reikia? Taip, daugiau 
nieko nei uoreikia. liet pa
žiūrėkime tik į musiji kons
tituciją ; perskaitykime ją 
su atida, o rasime, kad mūsų 
Susivienijimas daug ir labai 
daug žmonijai skolingas. 
Paimkime kad ir "siekį" 
Susivienijimo, Ar daug mū
sų Susivienijimas yra pada
lęs apšvietimo šakojo 1 Ar 
išleido nors kokią vieną kny 
gėlę savo lėšomis, ir ar da
limi ją tarpo savo narių f Ar 
įsteigė nors vieną knygyną, 
kur yra didesnės kuopos? 
Ar daug išduodama ant ms-
tų įsteigimui Centrališko 
knygyno, ir kas ir kaip iš to 
knygyno naudojasi t Ar pa
garsino nors vieną sykį lite-
rališką konkursą i Visi tie 
klausimai (pasilieka be atsa
kymo, arba su labai trumpu 
atsakymu: u ne' \ O kodėl 
nei Užtat, kad męs tylimo. 
Sėdime rankas sudėję ir ty
limo, Tegu kiti už mus dar
buojasi! Tegu tautiečiai lei
džia knygas, platina jąs sa
vųjų tarpo, steigia knygy
nus, garsina konkursus ir 
t.t„ o męs ir be to galimo 
apaeit!,,. Na, broliai! Jei
gu męs ir toliau taip darbuo
simės! kaip praėjusiais 26 
metais, tai nokiok nuženg
sime pirmyn. 26 metai, tai 
ne viena diena. Jeigu mūsų 
Susiv, butų geidęs nors kas 
antri metai po. vieną knygu
tę, tai jau šiandien kožnas 
narys turėtų po 13 knygų* 
ėių. O dabar ką turi? Tiesa, 
turime pinigų, bet iŠ tų mū
sų pinigų naudojasi tik ban
kai. Taip, kad męs mokame 
tiktai kitus šelpti, savo vi
sai užiplr8dami. Taigi, bro
liai, dabar pakol turime ga
na diktai laiko iki Seimo, 
apsvarstykimo tuos viršui 
nurodytus ir kitus klausi
mus, ir duokimo juos 26 Sei
mui išrišti. Tegu nors 26 
Seimas padaro ką nors gero 
Susivienijimui ir |iškėli
mui lietuvių vardo. 

A. J. Gudaitis. 

a* mii i , f . . • i 

Dobilionė, Maro Pipieno, 27 kp, Mmersvilb\ Pa.: 
Stasys Valiukonis, Ona Va-1 Marė ftobcikienė. 
liukonieuė, Katrė Petras- 28 k p. Lu/.erne, Pa.: 

M kp. Curtis Bay, Md.: 
Barbora (lerdrienė, Zosia 

Pavilaitė, Juozapas Petrus 
kieno, Antanas Višniauskas, Karalina Žokieiiė. Morta ka, Anelė Pavilaitė, Teklė 
Jieva Yišniauskienė, Juo- (irincvioienė, Agota Krikš- Yii'Ientienė, Teklė Yiflonti-
zas Radišauskas. 
8 kp. rievcland, Ohio: 

ėiuuienė. 
29 kp, Cumbola, Pa.: 

Agnieška Mauruėiuto, Si- Marė Kardišauskieiiė. 
mas Damukaitis, Ka/.is S0 kp. Seranton, Pa.: 
Kunkulis, Agota PeSaitie- Ona Grigiene, Klzbieta 

tė, Antanina [Trbionė, 
tio kp. Bayonne, X. J.: 

Magdė Snudstoifntė, Ona 
Poviliutė, Ona Barobiutė, 
.luozas Vertelis, Marė Mi

nė, Petras Mušinskas, OnaNiudaitienė, f gims Htookns, i Keleviohitė. 
Židžiunieuė, Ona Zidiiunio- Andrius Vaitkumis, Ona 
no, tiulius Vitkauskas, Ve
ronika Rakauskienė, Mag
dė Karpaviėienė, Pranas 
Lehnanas, Petras Mulionis, 
Antanas Venėius, Z<»sia Lu
košiūtė, Kikodemas Preik
šą, Marė Malinauskienė, 
Pranas Novakas, Julius Ma 
lii;aus!<as, Vladas Malinaus
kas. 
10 kp, Philadelpbia, Pa.: 

Kun. Vladas K. Tašku-
nas, KK»mensas Balnionis, 
Teodora Dargužumė, Mikas 
Šlaupa, 
11 kp. Waterbury, Tonu.: 

Katarina Vouelovionė, 
Barbora Bambalaitė, Ona 
Poeetieuė, Jieva Vilirakie-
nė, 

i 

13 kp. Baltinuu'o, M<1.: 
J\larė Grajauskienė, Ona 

Drungolionė, Vaelovas Ja 
nuškovi<Ma, Albertas Samu 

(ii kp. |)uryea, Pa.: 
Viktė Apolskionė, Marė 

Patamsiutė, Juozas Sup-
laitis, Jurgis Petkauskas, šinskas, Motiejus Maslauc-
Antanas Gudaitis, Alena j kas, Pranas 54ieriugis. 
Pakeltionė, Kazys Matuke- j (\:\ kp. Youngsto\vn, <>liii>: 
virius, Ona /akarauekieuė, 
Agnieška Baltrušaitienė, 
RoŽė Kiseleviėieuė, Stasys 
Deiu š̂kî viėius, Jonas L(»š-
kanekas, Julius Banis, Pt»t-
ras Oilis, Audrius JanuŠaue 
kas, Katarina Kidukienė, 
Jonas Raka nekas. Vincas 
Sorpinskas, .fuįgis Žilins
kas, Mikas Grigas, Ona Pe-
trauckienė, Zosia Virpšionė, 
Juozas Pušinaitis, Ona K ve 
daitienė, Kazys Brazaitis, 
Aleksandra Bimšienė, Ala 
re Varaski(»nė. 

» 

SI k]). Mabanoy City, Pa.: 
Motiejus Staniukynas, 

Milenekieiiė, Marė Alek-! Karolius Lapinskas, Marė 
sienė, Juozas Sijonas, Marė Petruševičienė, Juzė Klimą 
Laurinaiėiutė, Rožė Stepa-
nauokionė, Jonas Grobliauo 
kas, Vineas G raja nekas, 
Morta Zilioniutė, Aloksatir 
dras Dominikaitis, Pijušas 
Maknaviėia, Ona Maėiulai-
ėiutė, Rožė Baneevieluto, 
Ona Lazauekionė, Ona Mi
kalajūnienė, Uršule Katar-
žiutė, Stasys Benešiunas, 
Ona Oželionė, Ona Vaitu-
kaitieuė, Magdė Vaitukai-
čiutė, Katrė Makauokieno, 
Jurgis Aleksa, Anelė Bentu-
kiutė, Juslė žurauekiutė, 
Mai'ė (h*ebliuniutė, Magdė 
Laukiutė, Ona J, Rekevio-
nė, Agota Levonienė, Anta
nas Sakoviėius, Vineas Pa
rulis, Pranė Val^eskienė, 
Ona Zdanienė, Uršulė Alke-
viflienė, Antanas Mandro-
viokis, Jieva Katkevičiene, 
Magdė Skirmonienė, Pra
nas Stoėkus, Anastazija Jo-
salžiutė, Agota Dutkoviėio-
nė, Marė Valineliutė, Alena 
SekeviSienė, Barbora Motu-
siutė, Klzbieta Matuziųtė, 
Rožė Matusevioiutė, Juozas 
Janulovi^ius, \fagdė Kabus 

Naujai prisirašę prie Susiv, 
L, R, K. A. X bert. 1911 m. 

t kp. hkhvarsdsvillo. Pa.: 
Magdė Dambrauskienė, 

Ona Sarokienė, Juozas Če-
panonis, Liudvikas Gildą. 
2 kp. Forest Gity, Pa, 

Ona Oernauekienė, Ka
zys Križeviėius. 
3 kp. Klizabeth, N, J.: 

Teofilius Lenko viiius* 
Stasys Oižius, Bronislovas 
Pinkeviėia, Juozas Taroila, 
Mikas Paulauskas, Anta
nas Pigaga, Juozas Kiau-
roekls, 
4 kp. Shenandtkab, Pa,: 

Povilas Galinis, Katrė 
Mikilionieno, Jieva Potuš-
kieuė, Rolė Petuškieno. 
5kp, Porest Gity. Pa.: 

Jonas Zalenekas, Mart. 
Bnrnis, Marė Turuėiukfe, 
Juozais Zalenskas. 
«i kp. Plynioutb, Ps.: 

Ona Seniutienė. 
7 kp, Pittston, Pa.: 

Ona Uvukaitienė. Agota 

15 kp. (Itioago, III. 
Viktorija Kairyėo, Zofija 

Nevardauskiutė, Kazė Ma-
ziliauskiutė, KotJ'ina Pra-
eink(»viėionė, FMras Kilo-
vySo, Jonas M. Tananovifie, 
Aleks. Vaitkeviėo, Dominy
kas Katauskis, Monika Lu
košienė. 
16 kp. Chieago, III. 

Apalouija Mareinaukiutė. 
17 kp. AVilkes-Banv, Pa.: 

Karalina Vilkelienė, Mar-
eejė Kazlauskiene, Rožė Bal 
Menė, Jieva Kvedaravičie
nė, Agota Miliukienė, Anta
nas Užupis. 
18 kp. Tamaqua, Pa. 

Antanina Jušinskienė. 
1f) kp. fladley. Mass. 

Zosia Bielskiutė. 
20 kp. Philadelphia, Pa.: 

Antanas \faliušis, Jonas 
Gasperunas. 
21 kp. 8o. Boston, Mass.: 

vioionė, Antanas Ambrazie
jus, Marė Lapinskienė, Ona 
Maėinlskionė, Magdė Auš-
trionė, Alena Staniukinieno. 
113 kp. Kensington, UI.: 
i Jonas Valis. 
114 kp, Oineinnati, Obio, 

Mikas Sudeikis, Petras 
1 )uleas, Juozas Mašiotas, 
Antanas Andrekis. 
36 kp. Nevvark, N. J.: 

Magdė Griškiouo, Ona Go 
daiėiutė, Petras Kalkaus-
kas, Maro Kalkttuskiutė, 
Juozas Stravinskas, Ona 
Liutkiutė, Juzė Dulkaitė, 
Zosia Jurkevičiūtė, Teklė 
Brilienė. 
37 kp, Orogon CityrCMfe,; 

Antanas Navickas. 
38 kp, Hoinestead, l̂ a.: 

Povilas Sultmoris, Pranė 
Gudaiėiutė, Jtirgis Gudauc-
kas, 
40 kp, Shenandoab, Pa.: 

Lukošius Natkevičius. 
41 kp. Worcester, Mass.: 

Domicėlė Šhnkiutė, Juo
zas Skliutas, Juozas Sutkus. 
42 kp. Brooklyn, N. Y.: 

M. Cibulskiutė, Ona Bon-
doravi(Menė, Agota Kance-
ri(»nė, Alena ICanooriutė, 
Anelė Strimskiutė, Agota 
Ražukiuto, Vineas Paškevi
čius, Augustinas Žiukis, Ju
zė Dailidieniutė. 
4.") kp. Poquonook, (Vnu.: 

Ona Kranauskienė, Jur
gis Jegolevicius, Motiejus 
Vilimaitis. 
46 kp. Sugar Notcb, Pa.: 

Vincas Marei ukeviėius, 
47 kp, Mt. Carinei, Pa.: 

Ąnt. Andruleviče, Bonifa
cas Gudaliauckas, Juozas 
Verbila, Juozas Pranckai-
tis, Jurgis Maėiulis, Elzbie
ta Medelienė, Maro Marke
vičienė, Veronika fvknnavi-
čionė. 
51 kp. Ne\v Philadelphia, 
Pa.: 

Marė Makauckionė, An
drius Karašauckas. Ona Ka-
rašauckionė, Ona Vasylienė, 

Aleksandras Zajanokaus- S Marė Gavonionė, Jonas 
kas, Ona Juozapavičienė,; Kvedera, Ona Kvod(»rionė, 
Stasys Aukštakalnis^ Vim-ė Juzė Ručkuvienė, Kazys Va 
Lukošienė. įsiliauekas, Anelė Vasiliaus-

i 

22 kp. Mont<Ilof Mass.: kieno, 
Adomas Yormalavi«nia. 52 kp. La\vrenee, Mass.: 

Antanina Pauhikaitienė, 
Juze Paulukaitionė, Auta-

Kun, \'. G. Vilkutaitis, 
Pranas Baltrušaitis, Kazys 
Stupinkevioia, Petras Bu-
kana. 
<>o k p. Paterson, N. J.: 

tgnas Sudikas. 
(>() kp. Brooklyn, X. Y.: 

Juozas Mašinskas, Jurgis 
Baronas, Petras Pakalnis, 
Petras Linkevičo, Jonas Su-
baviče. 
tiT kp, Chieago, 111.: 

Albinas Kupšis, Stasys 
Butkus, Zuzana Sataitė, 
Barbora Btasytaitė. 
69 kp. Asbley, Pa.: 

Magdė Mantautienė. 
70 kp. Old Porge, Pa.: 

Juozas Losinckas, 
71 k|>. \Vatorbury, T'onn.: 

Jonas Žutautas, ^'incas 
Maroinkevičia, 
73 k]). Hudson, Pa.: 

Jonas Gajauekas, Anta
nas Mackoliunas, Antanas 
Nakvas, Pranas Kkaitis. 
Antanina Noraikionė. 
75 kp, Wanamie, Pa.: 

Anelė Lietaunikionė, TTr-
šė Raudaitienė, Juozas Rau 
daitis, Antanas /'irvinskas, 
Tršė Sakalauskienė. 
77 kp, S\voyei»s, Pa,: 

Kazys Rimšukas, Marė 
Višniauokienė, Veronika 
Vaičiūnienė, Pranė Moirie-
šjonė. 
79 kp, Sag Harbor, N. Y.: 

Petras Šilkus, Antanas 
Račkauskas, Jonas Dovidai 
tis, Pranas Briteris. 
80 kp. Eynou, Pa.: 

Feliksas Balukonis. 
83 kp. Seranton, Pa,: 

Vincas Klrvolovičius, 
Iiiudvika Burnienė, Antani
na Klrvelevičienė, Petronė 
Jurkutė, Anastazija 8ima-
naviimė, Kazys Ževeokas, 
Marė Aleksandravičienė. 
84 kp. Meridon, Gonn.: 

Anelė Čoponionė, Marti* 
nas Varanelis. 
85 kp. Chieago, UI.: 

Juozas Kantauskis, Anta-
niiui Petrošovičiutė, Jokū
bas Jančauskis, Kazys Ju
cius, Juzė Jucienė. 
86 k j), Portago, Pa.: 

Ipolitas Novickas, Jonas 
Daubaras, .luozas Savuki-
nas. 
87 kp, Alleghony, Pa.: 

Marė M. Zekevičiutė, Ma
rė Zokovičienė, Juozas Vit
kus, Stasys Hundvietis, Ona 
Astrauskiutė. 
88 kp. Donorą, Pa.: 

Petras Kreius, Barbena 
Gestautienė. Pranė Gola-
zauski«Mu\ Adomas (JriSka. 

LAKSTYMAS ORU. 

Cia bus kalba apie aero
planus, t. y. apie sunkesnes 
ui ora masinas lakstyti oru. 

Pirmutinis lėkimas oru 
aeroplanu atsiliko 1905 m. 
Tada ore pabūta 50 sekun
das ir nulėkta lygiai 852 pė
das. 

VA ketverių metų, t. y. 
19(19 m. jau atsiliko 400 
lakstvuiai oru. Lakstė 50 
avijatoriy, o aeroplanu bu
vo jau dvylika tipu, Henri 
Pa r man pabuvo ore dau
giau, kaip dvi, tris ir ketu
rias valandas; Lalun tris va 
landas; Delagrange, Pani
ka n, Farman, Rougier, Son-
nar ir \Yilhur \Vright dau-
giau, kaip puKtri»cios valan
dos. Tais metais grafas de 
Lambart aplėkė aplink Ki-
ffePo bokštą (Parvži\ijo), 
Wilbui- Wright -u: aplink 
Laisvėj Stovybji (Ne\v Yor-
ko), Gurtiss — aplink Gu
bernatoriaus Sala * (No\v 
Yorke). Bloriot perlėkė j>er 
Anglijos Kanalą'. Tuomet afc 
siliko orininkų susivažiavi
mas Rhoims\\ kur atvyko 
12 avijatorių is trijų viošpa-
A l J 

tijų. 
Pftf i)erniai pradžioje nu1-

tųinanytit, kad su aeropla
nu negalima pasikelti augš-
ciau, kaip 5000 pėdų. Ne
praėjo nei šešių mėnesių, 
kai]) pasikelta augščiau, ne
kaip 6000 pėdų, Tiek pasi
kėlė Latham, Paulhan ir 
Brookins — šis pastarasai 
6239 pėd. Už mėnesio jau ir 
tas uekordas tRp0 suskaldy
tas. J)voxol, Moran, Gbevesr 
Wymalen ir Jolnistone kė
lėsi vis augščiau ir augš
čiau kol Johnstone neiškilo i 
9714 pėdų augščio. Netru
kus LegagneuK sumušė 
Johnstone,Q, pasikeldamas 
785 pėdomis augščiau, bot 
turėjo nusileisti prieš Hox-
soy, kursai išskrido iki 11,-
474 pėdų viršaus žemės. 

Tuo tarpu atsiliko lenkty
nės, Nieejojo, Berline, Bu* 
da^ešte, Rheimso, Bordeaux 
Peterburgo, Lanarko, Bour-
m»moutlPe, BlackpooPyjo, 
MontreaPyje, Milane, Bos
tono, Now Yorke, Baltinio* 
ivjo ir kit\u% Eiia lenktyuė* 
mis kėlimusi augštyn, ištver 
mėje ir tolumoje. 

Kekordai: 
Henri Patinau išbuvo ore 

ilgiausiai — 8 vai, 23 minu-
tas. 

Mauriee Tabuteau nulėkė 
vienu žygiu toliausiai — 
1165 mylias. 

Alfredas Leblane palėkė 

Pridėta naudol 
nais kariškiems si 
Prancūzu armijos nl 
ruoso suvartota aeroplį 
šni])inėjimui su didele 
seku e. Dabar Pranous 
turi 50 kariškų aeroplan 
Prancūzus pradėjo sekti kt 
t i kraštai. Vokietija, Rust 
ja, Anglija, Austrija, Italij 
ir kitos vievš|mtijos įsitais 
orininkų batalijonus. Ame 
rikoje bandyta mėtyti bom*[ 
bas i s aeroplanų į laivus. Nu| 
sisc»kė. 

Žinoma, be aukų neapsiA#| 
,\iK ržsimušė: Le Blon, De*į 
lagrungo, Miehelin, Kino 
\Vat««ber, kaj)it, Macevičių 
leitenantai Rivaldi ir L 
gliette, Blauchard, Haa 
P(»ters, .lobnstone, Mois 
I1OXHOV ir kiti. Bot tatai 
nubaidė orininkų nuo t 
nio lakstymo oru. Atp 
jie tyrinėja, kokios 
priežastis anų nelaindų| 
išvengus patiems toki 
neg( istinų atsitikimų, 

Šiais, 19Ų m„ jau k 
vietose yra apskelbtos 
lės lenktynės. Su 
lėkti iš Paryžiaus į 
Ir pėd1 Bruxole ir Lo: 
grįžti j Paryžių. Kitas 
jpktas reikalauja opi 
Aglijos aplinkui: Loti 
- Uarrogate - Nov 
Kdinburg - Sterling <m 
gow - Garinio - MM 
ter-Bristol - Kxet<n 
port (Wighto sala) -
ton - Tunbridge 
Ijon4onas - toks pa 
kohm 

Ir?taip, lakstymas 
stoJH) būti vaikų ii 
paėmė rimt* ir gal u* 
10 metų taps viena k 
kaeijos ir transpoj 

80 kp, Amstenlam, N. 
Petras Radzevičia. 

fX) kp. llazleton. Pa.: 
Rožė Neivulienė. 

Toliaus bus. 

Y. 

+4 

24 kp. Minorsvilb', Pa.: 
Yineas Lukoševičia, Jie-

va ataniekionė, Ona Klintie- nas Grigalis. 
nė, Marė Valaitiene, Morta 55 kp. Barnio*, Pa.: 
AratiaviČienė. 
26 kp. Louiaton. Mo.: 

Marė Moekaitė, Valerija 
Vaičiulaiti Barbom Jiesai^ 
tė, Antanas Baltrušaitis, 
Marė ftalM»nienė. 

Ona Boiimtavičienė. 
B6 lq>. Brooklyn, N. Y.: 

Antanas Mačys, Juozas 
Pūkas, Petras Abluievičius, 
Vineas Laukaitis. Mikas 
pinskas. 

Paieškau giminių: Anta
no, Maros ir Magdės Barle-
vicių Suvalkų rėd., Igliau
kos par., Smėlinyeios so
dos, apie 20 metų kaip Ame
rikoje. Meldžiu ar jie patįs 
ar kas apie juos žino, pra
nešti šiuo antrašu: 

Ona Astrauskiene, 
818 Beaver avo„ N 

Pitteburg, Pa. 
f* 

greičiausiai padarė be
veik 68 mylias \ vien* va
landą, i 

Arch Hoxsey išsikėlė aug 
šeiausiai — 11,474 pėd. 

Sukinėtasi netik oro ant 
vienos vietos bet lėkta ir iš 
vieno daikto i'kita. Ir taip. 
Paulhan ir Oraham-White 
nulėkė iš Î ondono j Man-
ohešterlf Gurtiss iš Albany j 
No\v Yorka, Hamilton iš 
Nevv Yorko į Philadelphija 
ir atgal, Rolf perlėkė per 
Anglijos Kaiįal* ir sugrįžo 
atgal, Moissaut nulėkė iš Pa 
ryžiaus \ Londoną, Netru
kus Ghevez perlėkė per Al
pus, bet Italijos pusėje nu
krito žemyn ir užsimušė, 
Gailai Ir Amerika neatsili
ko užpakalyje. Brookins, 
UoKsoy ir kiti palėkė gero
kus galus oru. Pabaigoje me 
tų atsirado daugiau, kaip 
900 orininkų, o vartojamų 
aeroplanų skaičius pasiekė 
netoli 2000. 

Oru pradeį<i lakstyti ir 
motorjs: ju fsama apie 30, 
tarp jų Helena Dutrieux, 
Jano Jfarveu ir Marvingt 
pasižymėjo ilgesniu išbūvi-

orr. 

TfcMYKIT LIS* 

Lietuviškų pamin] 
tu ve ant šv. Kaaii 
K. leapinių Ghioai 

Parduodu visoįb 
inens paminklus V 
člų pigiau tik iki Ij 
žės 1911 m. Uitai 
piginau, kad ir 
kams mažiau mokUi 
mat d. gegužės 
kams reiks daugiai 
ti, tai ir paminkle 
kils 

Kasimieras 
m 

B. L. R. K. A. 01 
VALDYBOS ABI 

Jonas RiktoraMS,! 
67 James St., 

Waterbury, 
Kas. Vaškevide; 

186 Jofforsonj 
Newark, N. 

Kas. J. Krulil 
457—į7th st., 
\ Brooklyn, N*] 

Ait. DaniBevito, 
630 W. Centre 

Mahanoy Cii 
Kasos globėj 

Vasiliauel 
12 N. (ireene 
Baltimore, 

• 

Kun. M. Pankai 
,]Forest City, P | 

Eun, V. Visgirdai 
100 S. Moado si 
I Wilkos-Bai 

Kun. M. Pantol 
dvnsi&kAB V( 

Forost City 
Kun. M. A. 

Dvi 

m 



I l l tp i ldž i f t i . 'augStas kalnas, nuo kinio 
labai grožus reginys ant Ne
muno ir apielinkes. fenai 

Seka. 

{Tėviškėje kelias dienas 
u»ilK6j$s, leidausi tolinus -
emuno linkon. Išsirengiau 

įsiai i Prienus, 
tačiau jau daug 

atmaino* aut gfero, norint 
kartais ir blogo maeiau. Ne-
•inagu man buvo žiūrėti į iš 

man prisiminė daina: hi 

plaukia Sešupt\ kur Ne 
Kur 

Nemu
nas teka" ir net nejmsiju-
tau, kaip pradėjau dainuoti. 
Antrytojaus po pietų kuni
gas pralotas davė savo ark
lius ir drauge su kun. J. liu-
daiėiu važiavau į Birštoną. 
Iš Prienų j Birštonu yra ko* 
ki 4 verstai, bet kad reikia 

kirstas girias, nes tai yra į per Nemune keltis taip va-
salios, Ulonai dinamų pervažų, nes tilto nelaimė šios 

j visur smiltynai, durpos nie-
{ kur nėra ir kada girias iš
kirs, *u kuru bus labai sun-

smagu buvo žiu-
I 

per 
nėra, o tas pervažas nelabai 
skubus, tai laiko kartais ir 
Kana daug užima. Mokėti 

I reikia labai brangiai, nes 
4ėti \ laukus, Beniaus, kada į turbM apie 50 kapeikų į vie-
*3 po sitį apielinkę važi 
nėjau, viskas išrodė labai 

liūdnai. Suluže dūminės ba-
lės, ant laukų baisios smii 
*«ip i"8 jokio javo go* 
iio niekur nematei, tik
tis lėkdamos nriljsdavo 
\% taip kad sunku buvo 

Žiūrėti, dabar gi triobos 
įlyitmr geresnės, laukai 

na pusę. Birštone da niekad 
buvau nebuvus, kadangi se-
niaus labai sunku buvo gau* 
ti pašportų, bet girdėjau la
bai daug pagyrimų,* užtaigi 
labai nekantravau, kada 
apie puse adynos reikėjo 
laukti pervaao. Kada perva
žas atėjo į mūsų pusę, pra-
dėjo eiti trioptai ir vėl mus 

ijftrudo visiškai kitaip, j sulaikė. Teėiaus galutinai 
iiio kelių metų ėionyks- visos klintis pasibaigė 
įlkininkai sėja lubine, 
kaip jie vadina, penke 
ts% kurio puikiai taiso 
įdarydami iŠ lekian 

smilfiių gražia šilainę. 
jau galima patėmyti 
gnna gražių javų ir 

;eti Aeslnori, kad tai 
rtim keliu valiuoji 

d patįs taipgi jau ge-
tsistumę. tik nesmagu 

įtmvo klausyti, kada 
Gustaičio 

įsias visame 
o kuria buvo perėjęs 

diaus, neseniai is Ame* 
augrjiusio, rankas, da* 
M pateko į žydo ran-
Mat Karaliaus mote-

trikoje augus, neno-
Iiktuvoje gyventi ir 
tė vyrą parduoti na-

e buvo geras h<>-
ttįstauracij*, |r ke

l i o s f Ameriką, 
iau Karalių, kai 

tarną amerikieti, la-
itnogus skundėsi 
nfs meldė mėginti 

jo moter|, idant 
tjstuvoje, tečiaus 

nėjo veltui; vyras, 
06 romybėa turė-

iti mot erei, apleisti 
namą ir keliauti 
erikon. Kara

t ė savo namą zy
ki tokių pirkėjų ne-

Vf«a ui jj apie 12,-
ilkelinvo Ameri-
tą namą paran-

Jonas Černiauskas, 
Strooklyne mėsinin-

[ĮftiJ v«da hotel} ir roa-
t*t visgi jau tik-

iv 
męs, laimingai persikėlę \ 
kitą Nemuno pusę, skubino-
mės j Birštoną, Kelias gra
žus, ura plentas ir eina Ne
muno krantu, ant kurio ža
liuoja graži giria, o tarpais 
yra net gražių namelių. Iš
tolo pasirodė bažnyčios bokS 
tas; "tai BirStono bažny
čia *\ atsiliepė kun. Rudai
tis. Prisiminė man, kad ka
da i si a skaičiau, jogei Birfi-
ione renka aukas ir ketina 
statyti naują bainyMą, tai
gi jau ji dabar gatava. Išto
lo gana graMai ISrodo, Per 
medžius da visos negalima 
matyti, bet bokštas iirodo 
labai gražiai. Bet štai jau ir 
BirStonas. Įvažiuojame alė
ja \ kokį sodą, O, kaip čia 
graiu!! 

Birštonas yra nedidelis 
miesteli*, gan apleistas, te
ėiaus gamtos labai papuofi-
tas. Ant paties Nemuno 
kranto, tarpe didžių girių. 
Pirmiausia, žinoma, nuva
žiavome pas kun. kleboną 
Karveli, be J; neradę jo na-
mieje ir sužinoję ji parke 
besant, ir mudu pa si skubi-
nova tenai nueiti, Parkas 
didelis ir labai gražus tik 
diktokai apleistas. Vos į par 
ką įžengę sutikome ir kun. 
Karvelį, dažinojusj apie mu 
sų atvažiavimą ir skubinan
ti namo. Mudu pasitikęs jau 
namo nėjo, bet apvedė po 
parką. Pirmiausia nuėjome 
ant Vytauto kalno, Čionai 
regėjimas tokis gražus, kad 
reikia genijaus, idant ji tik
rai aprašyti, Yra tai augŽtas 

nkas yra ne lietu- piltas kalnas,, iole ir me-
kad pirmiaus bu-

iydas, J, Čorniaus-
j | , kaipo savo seno 

kpljoną, aplankiau, 
tų kad jam dabar rėdyboje, kaip akim gali 

likai gerai sekasi, 
[jau jam neisis taip, 

Karaliui, nes turi 
didoką randą, 

ifc radau parvaiia-
Pralotų J. Anta-

buvusį Seinų dieee-
inistratorių. Pas 
pirmiausiai nuė-

lė mane labai ftir-
klausinėjimams, 

fltitojo girdėti, nebu 
[gos. Jam klausinė-
Judėjo, vėliaus atė-
ikaras, kun. Valai-
Praneifikaus Valai-

Valley, 111., kle-
Pu vakarienės 
po klebonijos 

Hflėjausi Nemuno re 
nedidelis, bet 

>tas. Per pat| jo 
nedidelis, Ne-

Įantis upelis, ant 
tas gražus til-

\\\ supiltas gana 

/ 

džiais apžėlęs, po kurio ko 
jų, kokio šimto žingsnių at 
stumoje, Nemunas banguo« 
ja. Vi jo, t. y. jau Suvalkų 

siekti, žaliuoja giria. Kur-
nekur Nemuno pakrantyje 
matosi maži, bet gražus na
mukai, kurių tarpe matosi 
vienas namas didelis ir gra
žiau už kitus papuoštas, tai 
ftablovsklo, buvusio Mari
jampolės pavieto viršininko, 
namas, paskirtas tiems, ku
rie čionai atvažiuoja gydy
tis ir dėlei brangumo nenori 
Birštone gyventi. Mažesni 
namukai skiriami tiems, ku
rio dėlei savo neturtingumo, 
dideliuose namuose* gyventi 
negali. Pats kalnas apiėks 
medžiais, ui! kurių matosi (it 
deli jlinkimai ir vėl kalnai, 
taip juog tuojau* prisimena 
daina: Kalnai ant kalnu, o 
ant tų kalnų maži ir didi kai 
uoliai, čionai Lietuva per 
amžius buvo, taip kalba mu
šu tėveliai. Bet netik tiek 
kalba. 

Da negalai. 

M OHARLES DIOKENS. 

OLIVERIS TVVISTAS. 
Vertė JONAS KMITAS. 

(Seka.) 

' — Palauk, palauk! - tarė sena moteriškė, garsiai 
kugždėdama. — Ar ja laidos rytoj\ ar užporyt, ar šian
dienį Aš turiu eiti, žinote Atsiųsk man didelį plošėių, 
gerų ir šilta, nes dabar baisiai šalta. Męs turime gauti 
yno ir ragaišių prieš išeisiant. Tiek to su vynu; atsiųsk 

noi s duonos — tik kepaluka duonos ir vandens puoduką. 
Ar gausime duonos, mano mielas f — ji užklausė mel-
dilanėiu balsu, nustvėrus graborių už skverno, kaip tas 
norėjo išeiti. 

— Taip, taip, žinoma, • tarė graborius. — Visko, ko 
tik norėsite! — Jis išsiliuosavo nuo senos moteriškės ir 
pasiėmęs Oliverj, skubiai išėjo. 

Ant rytojaus, kada jau ta šeimyna buvo pasotinta 
puse kepnluko duonos ir Šmoteliu sūrio, kuriuos pats p. 
Bumblys jiems atnešė, Oliveris su savo ponu sugrįžo į tą 
vargingą namą, kur jau rado pedelj su keturiais grabue-
šiais. Vyrui ir senukei tapo užmestas ant. pečių juodas, 
senas plošėius; grabas užšriubuotas, uždėtas grabm šiams 
ant pačių ir išneštas ant gatvės. 

—•• Dabar, senuke, miklyk kojas kiek galėdama, — 
pasakė jai \ ausj p. Sovverberry; — męs beveik pasivėli-
sime; nebus gerai, jei kunigas turės mūs laukti. Greičiau, 
vyruėiai, kiek galėdami! 

* Taip paraginti, grabnešiai sparėiai iengė su savo 
lengva našta, o du gedi k u laikėsi arti jų, kiek gajėdami. 
P. Bumblys su So\verberriu drožė pirmiausia smagiais 
žingsniais. Oliveris, knr« neturėjo tokių ilgiti kojų, kaip 
jo ponas, bėgo tekinas šalia jo, 

liet jiems suvis nereikėjo taip skubintis, kaip p. So-
Nverberry buvo paraginęs, nes kada pribuvo pas užpaka
linius kapinių vartus, kur augo dilgėlės ir kur laidojo pa
rapijos pavargėlius, — kunigas dar nebuvo atvykęs, Haš-
tininkas-gi, kurs sėdėjo prieangyje pas ugni, buvo tos 
nuomouės, kad kunigas priims vos už adynos. Grabneftiai 
padėjo grabfl pas duoty*, kur vyra's su senuke, atsistoję 
praskydusiam molyj\ kantriai laukė ant purftkianėio lie
taus. Tuosyk keli nudriskę vaikai, kuriuos ta paroda 
priviliojo ant kapinių, pradėjo tarp paminklų žaisti guš-
telę, įvairinudami savo žaidimų Šokinėjimu per grabą. 
P, Soworberry ir Bumblys, kaipo geri raštininko pažįsta
mi, sėdėjo pas ugnį ir skaitė laikraštį. 

Ant galo, praslinkus adynai, ar daugiau, p. 8o\verbe-
rry, Bumblys ir. raitininkas Šoko greitai bėgti pas grabą. 
Tuojaus pasirodė kunigas, kurs eidamas vilkosi bažnyti
niais rūbais. P. Bumblys žiebė vienam kitam vaikui per 
aus|, kad neišdykautų; dvasiškas gi vadovas, atskaitęs 
tiek maldų, kiek galima buvo atskaityti į keturias minu-
tas, atidavė raštininkui bažnytinius rūbus ir n u vėjo. 

— Dabar, \V i I Urna i, užkask! — paliepi p. 8owerberry 
duobkasiui. Nebuvo tai sunkus darbas, nes duobės taip 
jau butą pilnos, kad viriutinis grabas vos tik per kelias 
pėdas nesiekė žemės pavirsiant. Duobkasys užbėrė duobę 
žeme, pamindžiojo gana liuosai su kojomis ir nuvėjo sykiu 
su vaikais, kurie garsiai rugojo, kad jų Šposai taip greit 
pasibaigė. 

— Ei va, žmogeli! — tarė p. Bumblys, sudavęs per pe
tį tam-Vyrui* ~- Jie nori uždaryti kapines. 

Vyras, kurs vlsę laiką stovėjo nekrutėdamas, staiga 
krūptelėjo, pakėlė galvą, pažiurėjo i žmogų, jį užšneki
nusi, 2i*ngė kelis žingsnius ir puolė ant žemės be žado. 
Apkvaitusi moteriukė perdaug buvo užimta nustoliu seno 
plošfliaus (kurj jau graborius nuo jos atėmė), kad at
kreipti aut savo žento kokių nors atidą. Taigi jie apliejo 
apalpusi Saitu vandeniu ir kada tasai atsipeikėjo ir šiaip 
taip uustraplino nuo kapinių, jie užrakino vartus ir kiek
vienas nuvėjo savo keliu. 

— Nagi, Oliveri, — užklausė p. 8owerberry eidamas 
namo, — kaip tas viskas tau patiko Y 

~Oana gerai, ačiū jums, pone, — atsakė Oliveris lyg 
abejodamas. — Neperdaug pone. 

— O, su laiku paprasi, Oliveri, — tarė p. So\verherry. 
—• Tai tik mažmožis, kaip su tuom apsiprasi, vaikuti. 

Oliveris norėjo jspėti, kiek laiko reikėjo p. 8o\ver-
berriui su tuom apsiprasti. Bet daaiprotėjęs, kad geriau 
apie tai neklausti, grižo i dirbtuvę, visu keliu perdumo-
damas, kas jam teko matyti ir girdyti. 

VI. 

Oliveris, pakurstytas Nojaus pasityčiojimais, atlieka dar 
bą, U kurio patą stebisi. 

Pasibaigus mėginimo mėnesiui, Oliveris visiškai ap
sigyveno pas gNilK>nų. j,yg tyflja tame laike butą jau
kaus sergančių sesono (meto). Komerciškai kalbant, gra
liai patįs laukė užsisakymo, ir Oliveris per keletą savai 
fiV įgijo daug patyrimo. Pasisekimas genialisko Xo\ver 
berrio užmanymo perviršijo smarkiausius jo lukesėius. 
Seniausieji gyventojai neatminė tokio laiko, kada edra 
taip butų jsigyvavusi ir butų buvusi taip pavojinga ma
riems vaikams. Daug buvo tokių gedulingų proeosi jų, ku 
rias vedė Oliveris, apvilktas ilgu, iki kelių, juodu rubn. 
besistebint ir atjaučiant viso miesto motinoms. Kad įgy-
jus dvasios lygybę ir pilnai suvaldžius dirksnius, - kas bū
tinai reikalinga gerai išsilavinusiam graboriui, — Oliveris 
turėjo daug progos prisižiūrėti su kokiu atsidėjimu ir 

leatį net vieiiausiose vietbse; Bet vėl, viskam pasibaigus, 
kaip būdavo tarp savęs linksmi ir užganėdinti; snekuėiuo-
davusi labai smagiai ir liuosai, tarytum, kad nieko ypa
tingo neatsitiko. Vyrai su didžiausiu šaltumu ir atsidė* 
jiinu nukesdavo nuostolį paėiu, Paėios, kurias vyrai pa
likdavo našlėmis, suvis nenurodė ėsan4 nesuramintos, bet 
stengdavosi isrodyti kuolabiausiai vihojanėioms. Taipgi 
buvo patėmytina, kad ponios ir ponai, kurie laike laidoji
mo, draskėsi iš sopulio, bematant susivaidydavo, sugrįžę 
itamuosna ir visiškai nurimdavo pirmiau, nekaip pabaig
davo gerti arbatą. Buvo labai smagu ir naudinga tas 
viskas matyti; ir Oliveris žiurėjo ant to su didžia n uosto* 
ba ir pagarba, 

Ar sekdamas tų gerų žmonių pavyzdį Oliveris pasi
davė savo likimui, as negaliu pilnai užtikrinti, nors esnti 
jo biografas; bet galiu kuoaišldausia pasakyti, kad jis per 
daugelj mėnesių kantriai kentė viršininkavimų ir blogo 
apsiėjime Nojaus Klaipolio, kurs elgėsi su juom daug 
biauriau, ne kaip pirma, labiausia dėlto, kad jį graužė 
pavydėjimą? matant, kaip naujas vaikas buvo rėdomas 
juodais rūbais vedamas ant šermenų, o jis, vyresnis, dė
vėjo vis ta paėią niuėe ir šikšneles, Karolina apsiėjo su 
Oliveriu blogai dėlto, kad Nojus taip darė.. O jau p. So-
\verborrienė tai buvo aiškus jo priešas dėlto, kad jos vy
ras išrodė esant jo prietelium. Ir taip pastatytas tarp tų 
trijų iš vienos pusės ir begale šermenų is kitos, Oliveris 
nesijautė taip smagiai, kaip tas išalkęs meitėlis, kurį ne-
tyčia uždarė j bravoro aruode. 

Dabar pereisim prie labai svarbios dalies Oliverio 
istorijoje, nes noriu ėia pažymėti atsitikimų, i» pažiurr* 
gal menkų ir nesvarbų, bet kurs padarė kuodidžiausių at
mainų jo ateisiančiuose siekiuose ir prietikiuose. 

Vienų dienų Oliveris su Nojum nužengė virtuvėai pa
prastojo pietų valandoje, kad turėti puotų i& mažos dalies 
avinėienos, — pusantro svaro menkiausios pusės kaklo. 
Karolinai išėjus su reikalu, atsirado liuosa valandėlė, ku
rios, Nojaus nuomone, negalima buvo geriau sunaudoti, 
kaip kankinimui mažo Oliverio T\visto, prie ko Nojus, bū
damas alkanas ir piktas, jautė did| patraukimą. Parengęs 
attikti tų nekaltų nusižaidimų, Nojus uždėjo savo kojas 
ant staltiesės, pešė Oliverį už plaukų, iŠreiSkĄ savo norų 
matyti ji pakartu kokioj' nors vietoj', ir gvildeno kitokius 
nesmagius Olivoriui klausimus, lygiai taip, kaip gali pa
sielgt i tik piktas ir vargingai išauklėtas valkėaas* Bet ma
tydamas, kad visi tie meilumai nepravii'kdo Oliverio, No
jus tapo da sųmojingesniu ir pasielgė taip, kaip dauguma 
kitų juokdarių, daug didesnės už Nojų šlovės, padaro, jei 
nori pasirodyti sųmojingais. Jis kibo prie ypatos. 

— Prieglauduk, kaip tavo motina? 
jus. 

— J i numirė, — atsakė Oliveris, • 
apie jų nešnekėtum! 

IStaręs tų, Oliveris užkaito ir pradėjo sparėiai kvė
puoti. Jo lupos ir nosis ėmė navatnai krutėtirką p. Klai» 
polius palaikė už tikrą ženklą tuoj' pasirodysiančių gai
lių ašarų, Su ta nuomone jis panaujino užpuolimų. 

— Nuo ko ji numirė, prieglauduk f — klaUBė Nojus, 
— Jos širdis plyšo, taip man pasakė semt auklė, —ta

rė Oliveris, daugiau kalbėdamas su savim, ne kaip su No
jum. — Man rodos, kad aš numanau, kas tai yra iš to nu
mirti. 

— Tra la la la, tra la la lai Prieglauduk i — juokėsi 
Nojus, matydamas, kaip ašaros ritasi per Oliverio veidus. 

'W*~ • • 
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Rev, J, Sutkaitii, 
2U2Sarahit t 

Pittaburg, P*. 

A. Kasparavičių* 
27 K. 23 rd ot, 

K. J. 

užklauso No-

Žiūrėk, kad nieko 

atsakė Oliveris, greit 
i."A i 

— Ko tu dabar apsisnargliavai f 
— Ne iš tavo priežasties, 

šluostydamas ašaras. — Nemislyk to. 
— O, ne iš manot — išsišiepė Nojus. 
»•— Ne, ne iš tavo, — atjdrto Oliveris smarkiai. - Oana 

to. Daugiau man neužsimink apie jų. Velyk no I 
— Velyk ne] — suriko Nojus. — Prteglauduk, nebūk 

begėdis ir tavo motina taipgi. Ji buvo gera, ^ėm kų sa
kyti. O, Viešpatie! — Čia Nojus labai suprastinai pa
lingavo galva ir suraukė savo mažų raudoną nosj, kiek tik 
galėjo. 

— Zinai kų, prieglauduk, — tęsė toliau Nojus, įdrą
sintas Oliverio tylėjimu ir kalbėdamas su pašiepiančiu, 
nuduotu gailesčiu, labiausiai užgaunančiu, —t pinai, prie
glauduk. męs už tai nekalti, — tu taipgi nekaltas ir man 
tavęs gaila. Bet turi žinoti, kad tavo motina buvo tikra 
pasileidėlė. 

— Kų tu pasakei? — užklausė Oliveris, smarkiai ant 
jo pažiūrėjęs. 

— Tikra paleistuvė, — atkartojo Nojus šaltai. — Ir 
daug geriau, kad ji tada numirė, nes kitaip turėtų sunkiai 
dirbti Bride\vell'yje, arba butų išvaryta, ar pakarta, — 
kas greičiausia ir butų atsitikę, ar ne? ! 

Paraudonavęs nuo pagiežos, Oliveris paSoko, parver
tė kėdę ir stalą, pagriebė Nojų už gerklės, pakratė ji su 
visu pašėlimu apmaudos, kad net tojo dantis subarškėjo, 
ir surinkęs visas savo jiegas i vieną baisų smūgi, parmušė 
, į ant žemės. 

Pttel valandėlę vaikas iSrodė toks tykus, romus, pa
niekinantis, kokiu ji padarė hlogas apsiėjimas* Bet ant 
galo jo dvasia sujudo; nežmoniškas paniekinimas jo miru
sios motinos uždegė jo kraują. Jis stmkiai kvėpavo, ir 
galva buvo iškelta, akįs žvilgėjo. Visiškai atsimainęs jis 
mindžiojo savo niekšų kankintoją su tokia d f ąsa ir ener-
ija, kurios nežinojo pirmiau. 

— Jis mane užmuš! — žliumbė Nojus. -H Karolina! 
Dėdienei Tas vaikas nori mane užmušti. Gelbėkit! Gelbė
kit! Oliveris pasiuto! Karo-li-na! 

Ant to Nojaus šauksmo atsiliepė garsus riksmas Ka
rolinos ir dar garsesnis ponios Solrerberrienės. Tarnaitė 

tvirtybe daugelis stiprių žmonių nukesdavo skaudžius jsiveržė į virtuvę per šonines duris, ponia-gi palaukė va-
savo sopulius ir nuostolius. 

Paveiadan, jei Sovverberry kada gaudavo palaidoji 
mų kokios s*no$ ponios ar pono, turinčio daug vaikų, ir j 
broliavaikių J kaip jie būdavo visiškai nesuramintini laike 
anųjų ligos ir par<<vdavo giliausi* Ir nesuvaldoma gai-

landžiukę ant trepu, kad įsitikrinua, ar žmogaus gy 
nėra paojuje, — ir tada tik nu!ij>o Žemyn. 

Juozas MahiauekMt 
Forest Oity, ftfc 

T. Ivizievič BQX l<Wt 
Minersville, Pa. 

M. Karbauekas, 52 G. st , 
So. Boston, 

Ji 

J, Mikutaitis, < 
KI27 Rcbocca si., & S. 
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J. Bartoševiče, 
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ieago, UI, 

M. Urbanavita, Box 88, 
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J. ^ersiaokas, 
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Juoras Akevįčius, P. O, 
Silh>r Creek, Pa. 
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849 Hamilton st., 
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Jonas Leipus, 
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Alez Priiinauskaą 
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SmolentkM, 
71 HucUon *•«, 

BrooHyn, N. T. 

Bt. I'etruškevi**, 
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M. Eit Petrauskas* 
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A. U^onavii*, 
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• 
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Būdama* Naujuose mo- ur ii 

HittOma, tokiom npliuky-'los tavo itiotiuoK nuo šio va-
lnw gyvenant, mutittfl sn-lknru visi negersim! Iv tron-

Isirgo sunkiai Ir fttmetiujkė pilnus aitklelius į lemo. %•!#•• 
kaip siaudion naujų motu Po palaidojimo manu to- kM« Wuvionytoso \ alstuoso a |M.t i tu n. k i t u H ^ p i n n Jm. 
vakaro uulodama ant supu- vų l ikausi p a i m t a s į prie- tukstan. ; ia i »n . . i i i y i i .^au- ; a u k s i n n t ( laktan,i , T o k i u . , S l l k t h l l l l f 
vusiu š iaudu, pas i saukė ma- R a u d o s namus , ir i šauklė tas »«•;•'•¥ •* i ' " * " ' jokius pa- w. a t s i t i k i n m u M . T r i n o r i o u" ™*%"Zl 

* turo: B r a n g u s vaikel i , t ė v v n ė s ir t i k ė j i m o labui. K , , | Į | , ,H- v l H l P1'1' s a V u I'1"'!'" Amer ikon i škas KIixiras i; 

Turėjo priežastį 
P e t r a s : A? nopergorai 11 

• • i i ... ui!•• ir d a r y t u m ą įtfvja t> 
katalike Imžnyfiujo^jaucmosu kad artinam ma* lai^i malonus drangai 

Paties savęs pagelba. 
privalo žinoti, ka veikti «t- ' , , } 

Tankiai galima patomyti , į t i k i m o s i lpnumo, notokimo , l ' ^ \ 
~ ! naii «v. Kasta, Pasakyk man 

Audrius: Kaip tavo roika-;už ką Horodas užmušė vi
sus vaikus t 

Jonas: Puikiai. IMofc pra-
dosiaiil reikalą, as turėjau Antanas: Matai -o-o-c 

MM sakant kumsii} |m-jiiii paskutini' valanda, cik į lietuviai. įtrrakait? J i t ,»' ( U ( l ( l l i l^ ,, rtM h . ' j L | H ] 
»kslij Šitokioje temoje: miestą J»T smukles ir |»a- straipsnelį, pakėlę stiklelį «k,»itvt„in m 

» , . . « t v i A • * • A i • * v i > i • i • ( l / l l l l l l t l I I I I I M I M V i U O l l ' U ••! k\ko as ptluaa blaivumi-isauk tęva, noriu su juo tit- tronkun \ žemę dol meiles • J* -̂  * , »i ' i : i . . t « stoju u o p i m u l i m u ^ a i s iinaii nl»\—IK šimts motu atgal į sisvoikinti ir viską jaui (to- uiusą motinos Lietuvos, .,;' . J * . . 
. . . . A- 4> i »...». _ .*. - s iskai vioii (Uito, kati patįs 

i i •«. .:*• Pdttti Vvim tu iv tu būti vai- i-.,,,;* ..n, ,, sin^tiniv įiMtviM. iis turbūt irvvsno šalia vio 
mokslą, gana ankstą vietą. \ Kapnaią, o SMIMIUIS p « u \ n - ,H« u u w l " H. ^ I I " ««»«* tojamas, Vartok jį mm »u- ,1UL Dabar j is turi kapitalą, 

malimu, Aptiekusi*, . los. Tri u aš patyrimą. 
šos ios mokslaiuės . 

\A aft g y v e n a u savu tėvy- i vanot i . As ilgai nelaukęs . 
|$e ir buvau raštininku pa- išboiran basas, o sn iego buvo 
rlhininku vi.'tmni mies to į tris pečiau. Perbėgės v i sas 

Trundziu Juozas . 

rCAJI KBIKAJLAUJA 

1 
rūpinusi apie save, nelauk
dami pagelbos nuo kitu. Tai 
gi augse iau p^uninėti žodžiai 

• • • 
» i • ' • • • i K 

i • 
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ton vmi HUSI 
ląivio varpu halsu apgars i - i d i rbtuvės \ A s buvau už-
klIUt nau,jus metus , mušu ra miršVs , ir pasakiau, kad ne. 
t l i o p irmininkas p. \ . pa- Tada motina Hako: bėk, vai%. 
M k i o o v i sus ir įm*šė. jo - keli , j i s ten tankiausiai už-, 

)\ tur ime sulaukė nauju eina. Ir aš nubėgau! bet už
k lausus smukl in inko j i s rus-
tai sur ikęs , griebė mane už j 
kupros ir sv iedė pro duris , 

liau buvau j tar iamas , nes j šaky d a m a s : tavo t ėvas tfir-; 
fįUlsiiianėivĮ gėr imu niekad j tuokl i s j a u i^ia nebeate ina, j 

i i u O . Vis i iNisiemv pri-į nes negal i nei ufc kadri l ig 
tns s t ik l e l iu s j rankas , 'užs imokėt i , 

m inkąs jiaaakė: kas ; Aš skubiai b ė g d a m a s na

rtų i š s iger t i po vieni) 
_/ i terV\ Aš grieštai atst-

1 l į i a u ta i daryt i (dar pir 

mumis, tas priešais 
ĮJ*: ir kad dėlto tunu ap* 

iio vakarti Husirinkimo 
jaugiau neprigulėti prie 
įtttlio'\ Aš drąsiai su tuo 
tikau, tik prašiau, kad 
įu pavelytu pasakyti prie 

dėlko aš pilnas blai* 
LHB. Jiems visiems" m* 

tį**> a& pradėjau pauakoti: 
|ada buvau devyneriy 

gyvenau su savo tė-
Idftuvoa auatinėa pne-

ityje *kŠnipiSkė8,^ Ma^ 
tėvas dirlH) odų dirbtu-

bet nelaimės! ką per 
|tę uidirbdavo, tai su-

smuklėse ir palikda-
io a* su motina kentėme 
iausiu vargą, nes ture-
vi tyria, molius i>o tTe-
malą mimeH ir ]>asi-
mužą pundelį Šiaudų 
tgnoa i«fmė^ visi tu-
miegoti, o maistą tu-

Įtotn ką Dievo apveisda 

mt» parpuoliau ant kokio 
tai pundulio, o atsikėlęs pa
žinau, kad tai ne pundu-
lys, ale mano tėvas, negyvas 
ir apsnigtas, guli. As greitai 
parbėgęs, apie tai mamytei 
pasakiau, o ji tarė: Vaikeli, 
paprašyk kaimynų ir par-
neškit tėvą pas mane, asi 
noro su negyvu atsisvoiki-
siu. Taip ir padariau. Par
nešus kaimynams tėvą ne
gyvą ir padėjus šalia moti
nos, ji pasiSaukė mane ir pa 
dėjus vieną ranką ant tėvo 
sušalusio kūno, o kitą ant 
mano galvos, tarė: Brangus 
mano prisiegėle, viską tau 
dovanoju, ką per tave iSken 
tėjau, o tu mielas saikeli, 
matydamas šitą liūdną pa
veikslą, priladėk dėl meilės 
tavo motinos niekad neger
ti svaiginančių gėrimų, nes 
matai kokios pasekmės... 

Tegul tave Dievas laimi 
ikdavo; kada kąsneli n a . . . 

, o kada ir to* nebu-! Aš sugriebiau ranką bu-
o tėvas *»«kydavo, kadiftuoti, bet ji nupuolė nuo 

valgo smuklėje, nes mano galvos, ir tik lengvas 
v<» ant bai#° išsigerti i atsidūsėjimas,., 
>tą "kftdriliaiift", (kar 

lum vadinasi kraujo deš-
NepabaigUH dar man vis

ką kalbėti, mano draugai 
vienu balsu sušuko: Del mei 

INFLIUENCIJA 
[GRIPPE]. 

Nrlauk pasirodymo pirmutiniu ap 
aireiikimu iioa pavojingo* ligos, ku
rio yra skaudėjimas galvos, koją, 
šaltis krečia, karštis apima, skauda 
ir paUsta kojos ir U., bet tunjauit 
vartok 

Dr. Richter'io 

Pain ExpeUer, 
s ui.v K parodymą ant popieroa, ap

sukančio* boakute. 
Taipgi paaekmingas nuo reuma

tizmo, neuralffijoa ir H\t\o, 
Saugoki* padirbimų ir žiūrėk, kad 

pakutin i&rodytų visai taip, kaip i i i 
paveikslėlis ir kad galai butų ui 
pedėtyti su mūsų pečėtyjimo ženk
liukais, turinčiais įkąrą. Kitaip jųs 
gaunate padirbtus vaistus. 

25c. ir 50c. bonkutė vaiatinyėiose 
ir nuo 

Paprasti negalavimai gali davesti iki svarbių ligų, bet tie negalavimai gali būti greit prašą. 
linami vartojant SEVEROS vaistus. 

Pavasario sezonui užstojus 
privalai prašalinti U organizmo visokius nevalumus, ligas nesančius, 

privalai nusikratyti pailsimo jausmą, 
privalai sujudinti miegantį veiklume, 
reikalauji čysto, sveiko, tiršto kraujo, 
privalai pereiti kuraoiją 

• 

• 

K * raujo 
"j1' I • 

• 

( . 

J i s padary d a u g permainų t a v o 
sveikatoje . KAINA $1*1 

PARMDUODA APTIKKOSK. 
' 

'""^"fcfsn 

rorsrt 

••emu 

F. Ad. RICHTER & CO., 
215 Pearl St, New York. 

Neužmiršk pasakyti norį* Sevefos ir nuimk jokių kitokių vaistų, kuriuos vaintinlnkal taų 
1 • ! 

siūlytų, noh nuo jų gantų daugiau polno. į 

Sučedina sviestą 
Crubro Obuolių Sviostaa pagelbsti 

sumažinti sviesto naudojimą. Kiek* '•*4U^UJ^" 10J1 
viena 10c. dėiutė su6eay« SOc. ant 
sviesto. Duok kasdien vaikams — jie 
mėgs j j. Neatidėliok pirkimą nors dėiutė* — gauk vie
na šiandien ir sucėdyk pinigus. 

tas oras 
yra prieioaoia persišaldymo, užkimimo, 
gerklės skaudėjimo, sunkaus kvėpavimo, 
bet 

Severo* Balsamas 
yra tikriausiu vaistu nuo panašių negala
vimų. Tankiai pirmutinė doea duodu pa
lengvinimą. 

Kaina 25 ir 50 centu, 
mmmmmmmmmmmmmmmmm—mmm—mmmmmmmwmmmwmmwmmmmmmmm 

Tavo liežiuvis parodo 
kada pilvas notvarkoje. Jeigu apskretęs, 

Šjau laikas imti 

veros Gyvasties Baltamą, 
Jis roguliuoja malimo oriianus, paragina 
įepenis voikti ir palaiko fialiką gyviu 
mQ. 

Kaina 75 centai. 
mmmmmmmmmmmmmmmmm 

OBUOUU 
SVIESTAS 

Sveikose, emali u tose dtt*ie, dviejų didumu, lOir 25c. 

*UBR0 

Jeigu reikalauji patarimo, rašyk mūsų gydytojų skyriui. 
Daktaro patarymai dyl i 

; L I l t . 

W . F. SEVERĄ C O 
• i • ( > » • ' ! 

I : 
, ; w \ • . - . . ; • ; . • • 

kVmĘĮKHĮCįm M 

Šiomis dienomis tapo atidaryta lietuviu banką po vardu 

Savings 
Bank" 

«< 

h 

ant 4601 S. Ashland Ave., Chicago, Iii. 
flioje bankoje randasi Checking Account dėl visų bisnierių. Ui sudėtus pini 

gus į ausų banką duodame čekių knygute, U kurios galima rašyti cekita i? jie 
tinka visur. 

Priimame pinigus ant uidėdijimo, ir oiokam» treoia nuošimtį nuo 1 Sausio ir 
nao Į liepoa. Turime Safety deposit Voult — skrinutea dėl auėėdijimo visokiems 
brangiems daiktams, ui #2.50 ir augšeiaus. Darome tikra bankinį kianį. Skoliname 
pinigus ant visokių išlygų t ant mortfagenotų ir 1.1 Parsiduoda per mūsų banką 
namai ir lotai, Išdirbame Abatratus ir kitus popierius. Biunciame pinigus ir per
duodame laivakorte* ant visokių linijų. 

General Fire Insurance Agency — Ukao & C<* — A|»aufojimu nuo ugnies 
geriausiom kompanijose, koineme pareikalavime išrašome Policy su paaiškinimu 
apie kaštus. Visiems yra gera proga atlikinėti savo reikalus mūsų bankoj. 

tavluinkai namo ir bankos: m _ _ _ _,„ . 
O L. UMO, prstidentas, 

8 MABCIN1HW10X. Tieeprei 
I I BIERŽVKSKIS, kasininkas 

Pirmas lietuvių Teatras Ckicagos mieale po vardu Dnvls 8quare Theatre ant 
4603 a Ashland ave. Koin* diena yia trja perstatymai, Pirmas vakare ant 61«5, 
antras ant 8 10 trečias ant 9 30. Kodmaa pereUtymas yra ii keturių aktų ir su km. 
tauškia pa veikslais Aktoriai yra pampinami geriausi ir vieta yra prirengta labai 
grali. Kas sykį atsilanko lieka Ubai užganėdintu 

Bu pagarbu teatro utfiurėtojea, 
O L. UE80 

i|ajeisusi#sia<gaitt(JMaiis)asasis<'SMa<»s»#s»»s)s>e<issĮiisaas< 

SUKAKTUVIŲ APVAIKSčfOJIMU. iCURIS PA8I-
BAIGS SUBATOJE. Ateikite paiiuret, o tiarai nusi-
stebaaite negirdatu pigumu pavasariniu siutu. 

SKYUIS A. 
FavaiarUal stotai 

$15.00. 
Mino papraata kaina $10. 

SuKaKtuviu Kaina 
8.SO. 

— • 
SKYRUS C 

Havaiarisiai sielai 
$^.00. 

Mano paprasta Kaina $20 
SukaKtuviu kaina 

SKYRUS 1 
Pavasariniai šiitai 

$20.00. 
Mano papraata kaina $15. 

SuKaKtuviu kaina 
1 2 . 5 0 . 

SKYRIUS D. 
Ra>asaritiial tiltai. 

$80.00. 
Mano papraata Kaina $25. 

Dabar tiKtai po 
aioso. 

The BENERCIAL SAVINGS FU1HD S O C i m 
1 2 0 0 ir 1 2 0 2 C H E S T N U T STREET, 

. PH1LADELPHIA, PA. 
Uieela 20 dUeą SalaedSIe 1S53 netaose. 

Nuošimtia 3 . 6 5 tMtftflk 
PAMATINIS KAHTOLAS «• trylika milijonu doleriu. 
SUDfcTU PINIGU — vienuolika ir tris S wtla milijono 

doleriu. 
PERVIRŠIS - vlanaa ir viena čvertls n̂ llijono doleriu. 
Depoaitoriirauvirftum trylika tuknančiu iiamenu. 

DEPOZITUS PRIIMAME PBR I AIŠKUS. 
IGNOTAS X DOHAN, PresMeetaa. 

ANDRIUS l KEEGAN, Vteapra slissJNi 
J. MURPHY, SekratufiM Ir feuifOalttM. 

ANTANAS HURST, EM|., PaUroJat, 

• 

LOUIS ROSENTHAL, 
ANT KIRBY'8 KRAUTUVtS, 

ln St, Wllke»*Barre, Pa. 

• • 
IH.HiKiHitfl 

Mmmmmm i miiaine 

KAMIKa MOKYKLA. 
(IRAMATIKA angllikot kalbos moklatia be sukistojo (apdajTU) ItSS. 

U DRAUGAS arba kaip mokintu akaitrt Ir rašyt bs mokiatejo 
NAUJAS BUDAS moklntii rUyti b» mokintojo 10a. 
VAIKŲ DHAUOAS arba kaip mokintu akaitrt (r ratyt bs mo 

UMAH HUDAS mokintu rUyti * 
tfTMKTIKA mokinimuUl roki y. MiKOLAiKia, a o x ea 

lee. 

ARTTMKTIKA moklnimtiiil rokuBdu_ąu paveikiais (apdaryta) Sfta. 

itesasj 1 1 L - ' • « — - LJIUJLM 

THE People's Union 
i lesu «ae-
raikai aaiaai 

People's Bank, » f » w ^ t 
Public 8quare, 

WILKE8 BARRE, PA 
PITSTON, PA. 

Turi kapitolo su nuoaiinoiais 
Moka 3 luinsinit'iih nuo $390.000.00. 

audėtų jojo pitiigi;. Atdara 
uuo 9-nių ryte iki 3-jv po Mok»3mio»lm«iusnuosu-
piety. BuliatoaniH gi nuo 5)- det« pinifp^. 
uit) ikhl2-tai vai. prie* piot OtriltMiftS kelias į prolobi 
ir nuo 7-nitj iki 8-niij vnka- mą 
™- yra pradėti uidirbtua pini 

Onrm, saugi Ranka, uidė- g^ j gerą> Banks). 
tapriei 40 mttų. ; Mes priimame net po vi* 
THE PEOPUrB BAKK, I ną d o j e r į 

^W m*mmmmtv mwr^mm #^P^ • ^š^ 

iiii^a.,^y^lUliliiiiA^u^iiia^i?ll^^ •liin 

Naujautiau Importuota* Fonografas dykai 
Bus duatat kttkrta-

vieoam kas aejIHaf 
pa§ mos BSSH*S *aee* 
ko ui I6.0V, 

Nieko sae 
iriau* nei 
tik kad 
aavo draugaaaa etrktl 
Ii matu firmos tabaką, 

aitas iaperfeeta* I V 
nogrsfaa yra padarytas 
U farisuaio ststate, ttri 
didsls nikanae trioba 
ir tabst gsret skasaea. 
TarMami matę Poae-
graf| gulite nerealu aa 
nūn puiks smalkes kas 
|arte> 

Uiiukaits tik aiaeiaa-
tf, aldaaiU voUase, if 
ftleeiu ilftiraai fra 

L iltriukae ii oparu If a*e> 

ataiuatai jam fartatteto Saeiiko Tabako «l S«. i» tl ronoftafą draaga aava-
laUatjTtr aatadymaai, kaip ralkla apateiti. Aptart | | par ftspraea, •Sm»fc»atla 
Ukaaiaa aSJO. ^_ 

ai lo^tea yra mpraalame it puiki, aire s a A k l o e 
m*h pamaiyeHa, kei besfta ukfaa«< 

CMLISI ASUTK mU» C IMU U ^ H » « . W. **im\ % ». 
M i • -

kioe rUikoa, taipį as*4a-
arasoaaa asaeiŷ pBirm w 
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Fi'/iSkai ir protiškai silp-
IUCMUS nieko nėra goreeiilčį 
kaip 

STEGMAIER'O 

• • — - » » » U - 4~LlUl! UULJ; ULU 
DRAUGAI 

- — 
- . • . . . . • » . — . - . 

Plymouth NatoinaI Užsiražykit 
BANK. „DRAUGĄ." 

Gttrdua, sotinanti* ir su-
drutinuntis gorimas, leng
vas viduriams Parsiduoda 
ir pigesnis Porteris, \n% 
jums Imtinai reikalaujant j 
Stegnuiiero' it imte gausia | 
tiknjjį Porteri. Tusliiaa; 
jmskovrtiutŲ bunkueių kai* 
uuoja B0e«a *> puspautiiiiu — ; 
30«\ tuzinas. Skubiai pristu-

Kapitolas su pervirsiu 
$165.000.00. 

Šitoji Banką prtiiuroina 
Suvienyta jy Valstija val
džios. Moka 'A mio&iuiMuH 
nuo sudėty pinigų. Oalinia 
susišnekėti lietuviškai. 

Mandagus patarnavimas 
Q. N. Postlethvraite, 

iždininkas. 

I 

PabMdyk ir vaktuok pa-
eokmef*. 

Tuainaa bonky ui $1.50, 
Gryno maisto ženklas ant 

kiekvienos bonkutės. 

STEiMAIER BREW!NG G(K 
Wilkealarre , Pa. 

Naujas telefonas 977 
Bell telefonas 432 

3 * SUČEDIJIMAS30 
0 AUGA. o o 

PINIGAS DARO PINIGĄ 
<?-• WW* 

l'ra.l- k taupi i pinigu* pM mus Kad 
ir matiausia suma pridėta prla auti 
.ii.įnny ir 3 nuošimčiai, kuriuos* moka 
mo, gr^it |»a.litiį» }ų*ų taupimią. 

Li t tuv iams paranki \ io ta . 

NORTH SCRANTON 
BANK 

1002 North Main Avenue. 
Scranton, Pa. 

. A. Norkūnas, 
Vienatinis Lietuvis Iždirbejas 

visokiu / e n k l u 
draugystėm, o y-
patingai: skardu 
guzikučiu meta-
liavu, anameliotu 
ir padengtu cellu-
loid'u. sarpu. ve-
liavu ir Kąrami. 

M»n p*v«i(ui dar
bu* • tlifku artia-

» M, A. Norkūnas 
Itt PttSPECT ST., UWKNCt%MASS. 
IMI \\nmmwtmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 

SWALM HARDWARE C0., 
21 North Nata SU Puttitille, l'a. 
įvairiausi geletiniai daitai, te

palai, stiklas, dūdos, plasteris, 
įrankiai, sportiniai ir naminiai 
daiktai. 
• ! • . . ' • . ' . . į i ;i • ! • • • i i , • j i m 

Merchants 
Banking! 

Trust 
Company, 

Mahaiay City, Pa. 

k ti • «i i ~ « ~ i 'ii H'i 255 * S as 
., 

į i « » į . . . . - » . » . ...—_...---. 

Office New Telephone 37. 
Residence 11(X). 

Lietuviu Advokatas* 
Jonas S. Lopatto 

47-48-49 Bennett Bulldlftg, 
! vVilkee-Bare, Pa. 

Norintieji pasiskolinti pinigu į 
I ant pirmo mortgage, arba pirkti 
| namus lai kreiptųsi. 

u.... .m i' ' mm 

Turi Kapitolo su nuošim
čiais 

$110.000.06. 
Sudetų pinigu 

$700.000.00. 
M68 vedame visokį lega 
h>ką biznį. 

Muaų batikoje galima 
susikalbėti: lietuviškai, j 
lenkiškai, vokiškai ir | 
angliškai. 

JOHN J. ME YER, 
Kasininkas. 

First National 
BANK, 

PLYMOUTH. PA. 
UfcDBfA 1*M 

KAPITOLAI $100.000.00. 
PERVIRŠIS $260.000.00 

Didžiausiu ir saugiausia 
Banką mieste. 

Moka '.\ iiuošininus nuo 
sudėtu joje pinigų. 

GERIAUSA8 PINIGAMS PASIDEJIMAS, 
TAI ŠTAI &TAME BANKE: 

Merchants National 
Bank, 

POTTSVILLE, PA. 
Nuo padėtųjų pas miH pinigu gaiisi 2 nuošimt, jei 

padėsi trumpam laiui, 8 nuošimti, jei šešiems mėnesiam*, 
3 ir pusę nuosimt. jei pade ai vieniems metams. 

Gali pradėti pasidėlioti, jei tnri $1.00. | | 
Maloniai kviečiame visus atsilanyti pas mus. j 

Gerb. 0. P. BECHTEL, Prez,, A. W, SELTZER, Vice*Prį, 
C. H. MARSHALL, Kaaieriua, 

' • iU.U-JJ. ! i i J"! UI" ~ — » . . . . . . • 

i m n lWfWw«iiiHim.Ju..Li iuąj**mmm»mm mm 

— — % i • • ! • — • MLaaamamaaaai 
UETUV13KA AGENTŪRA 

L a i v a k o r č i ų ir 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 York* Siunčiu pinigus greitai ir pigiai in 
visas dalis svietą Prašau visu lietuviu atsilankyti su kokiais 
reikalais arba kelieujant Lietuvon meldžiami kreiptis pas 

VINCĄ TAMULEVICZE, 
AOSNTA, a+%+«d»+a 

137 Nailo tt . , VVIIksa-Barrs, Pa. 
• 

Kurių skaitytojų prenu 
msrata paaibaifuai, tiemi 

Juozas Szukis, *jg*g* S P+9&* 
v M V « M » k ; i i M , U k ^ Siunčiant pinigus, čekius, 

Geriausias Llotuvys w b a M M o n i j r Ordsr", sitja-
adreso: 

DatAUGAI", 
314 East Market St., 

Wilkes-larre, Pa. 
•J - ! • • • • • • • I . U L . S 

FOTJ)GRAFISTAS, * * •* 
N a u j a s T * U f O S M 1 0 7 0 1 . 

20 B. M u k i t at, Wilkea karte, Pa, 

I M M B ^. .. . . . . l - l •' 

UNION TlCKET AGENCY. 
ar Tiatjo AsOlslLiaoio. 

Ajtatora LMvatoariti aat torUaM^ 
ugfi 

Stmalla sUiffai taa iUa la vtaat a» 
iu ••i«it; uip ri aaraA ir Uataiaa vi-
•akiai aiaifui Iliirba viioklat doką 
•aatet AaMMikst ir i.iatovaa tatoaoto. 

ofliM aeUajrytM kta dUa aio I tat 
4 ryta iki » u* vai ?ak. 

Na4aUa)a. aaa lOtoa a ryta iki S tai 
T»iaa«ai vakarą. 

Adolf tsiau, 
Union Tickct Ajccncy, 

SfS Laakavaaaa Ara, Sataaloa* Fa, 
Taia-ft iafftaa aava kratttvltja 4a«-

katfv vlaaaiaat aaibaaa. 
TtfLilONAI: Naaja. 103 - B«U III. 

I PIRMUTINE KRAUTUVE 
| Ot IIDIMY1T* 

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

PO OULOOA ltrXOL6 AJtKANIOLO, 
114 1. Okeataat it., gmeaaaStek, Pa. 

. S>aa#a a«arf*« •aakiaat aa 1 ifaaą 2. 9, 4, 4, I, ir 14 ivaraa aa 
4T»ki* Taakiaat raakam aurfliaa M I a>ar., i, 4 it • ivaraa aa 
FaktUaia kmaUi v III I I (wu kaf*») »»••»• »• 
D4) aMaaaJa alaaa aaaaUal »t 

Raaaaaaaamp 

^«j»s«tut««tn«u 
Lietuviškųjų Sv. Kazimerio [i 

> t- • • 

Seserų Seminarija 
II y 

CHICAGOJE. 
LietuviSkoaioa Ht'Hers priima pas save mar

gaites mokinimui ir išauklėjimui. Nmiutmrijo-
je prie regulerišk*>jo mokslo, arba ir atsky
rimu, yra mokinama, mmsika, pniftynms, siuvi
nėjimas ir taip toliau. 

Reikalo meldžiama fereiptios prie Motinoa 
Pef<lėtiuės šiuo antrašu: 

Mother Superior, 
ST. CASIMIR'S SEMINARY. 

6700 Rockmy St. Chicago, ///. 
4X1*4t 

% 

t l 

G. GROBLEWSKIy 
SarlninkM ir PabrikutM GUrinuių 

LI inUtKŲ-UITUVliKŲ VAISTŲ." 
Geriausia 
Ofiaele 

•«e 
•tettiėjiao 

tarlatlėjė 
tkaskae}i»o 

i^A\JECZfV/^ ĮMluagf 

UlaaeaUjino 
HeinOgijos 

akaadėjima 

Ikaatna armtiaėje 

Patrūkimo 
Aaaaa arka 
Dmamlie 
ityviae apraaio 
Skauaėjfaae 
ieauots 
EankH ir 
•fttt 

vi j 

TMtiifos Oydiolte. 
Jakai aaMnea viaiaaaljaalaaais tifomi. aua karts a«g.u aafalb4t a4 4ak 
i J tt>aka4ifti, arba paalaftiafoM liaoata, aaraftjaii maa taro ias*ai< 
4 ajwiTU aiškiai (aa aJalOsdaa) aaa Aa* tiaa a« lik apia Uto avaika 

«% M lakai kaakUi ir aaia lavo gj*»%. (Alatailaa, jtf kiakviaaaa f i r b i i t u 
taktam aliai k • aaalaat] kaip aat ilpaaiaUaa) Uitai aaaif^dvk ir aabijok, 
+tk laaTvft^ • fialai rataikait ro4ą b priaitaia faraa g74aolaa paaai Uvo 
aa sa aara4ma kaip raikia jai rartot, ai prakf labai aiaia. Baikia rMyt 
A a a ataiiai paa saaa pri4a4aat riaa4oa to »arkf aat akaakrmo, aaa ki 

laap aagaasit ataakja^. - Taiam aiaa raUaUojaat gani aaaata ktiktia 
aasaa Aattaaia aUaata ir ja apIIaViaaaa. Afattai aat Uatavllkai Uakiaku 
treaaBa gali aiairkti aao 10 4al ikil l 4al aat maaaaia. ūaaaibi <iao4aoia 
r»aaar1iaaą Taigi ralvaita raikaUiiaati agaataraa. Kiakviaaaa UatarUka* 
Ikamikat aatpgi prtvala aliaikrii r1aa4a arasa aaikiaa Utkivakaa sTiaclaa 

ii a*reavt»a, kai »ata aaaUaiUi raUalaaaaaU filių PM 
piaigaa 4avaaai kakiaaaa aort 
l aaaaikalaaaajai | y 4 » ^ 4 . ••• 

aaivtya tr jįat4aaaiU mm m * * ^itkivllkaa t7«*^aa,Aartaa tata 
•taejasaa. Maiykika pa aatraia 

AL1I1TA3 O. OB A1UAUCKA8, 
<*T.Wimk Main 8tr., Pljmotith, Pa. 

M M " » « ' . > < < " - * » • • - • • -

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

!>avojinglau»iy Hgy ir tlarynm 0|»era<'i-
IŲ; nnhaigv" K» t » mokAlą jgauna var-

Jaiga aari 
tUkai at lai* & 

pabaigęs .laktatišk.^ mokulą tinivorHi 1 
teta vaUtijoa Indiana, taipgi pabaigęs 
kvotimu* augA*iausiojtt ir jau paskuti-
nioja <1aktarUkoj« mokrklojo New 
York Poat Oraduate Medlcal 8chool 
aud Hospital, kurioj Mp«eiali4kai Usi-! 
lavina gvilymo vimikia Mimkiaustu ir 

rlai 
' 'gv« K1 I 

• U angito ir ditllio tlaktaro, 
Dr. Ignotai J. Stankus par kiak lai

ko biivo mleatavu Uaktaru miatta !n 
dianapolia, Imt., kur turėjo dUMę prak i 
tiku gydymo jvairlu liffV* atlikdama* 1 
MMVO ui<fuoti kuog«riau«iiai ir utgan^- \ 
»iinau îul amonijai, dabar-gi, pani , 
•i\<«ntv labui »avo broliu tauti«^lu. ir] 
kud npnatitfoti juo« nuo iAaaudojitno S 
l>««r nv»a^inilkiH <lakt»run, ir.-n«. ««vo 
!<•< n.» uMMiio) ligonhat} ir 
Kviaeia aarganciua paa aava, nakydi 

aaa: 
ar kaakia kaa avaikatai, >kul..M kr^inkir* paa maaa, ar ypa-
o buai iagrdytaa. Jeigu kiti daktarai pripaiioo ligą a^Ugy 

rvdamha didt"*«n; praktikių ir augAteanj moktla, tau 
pagalbėaiu ir tutetkaiu tikrai broliški ir saliuiską rodą. Kirkvionas ii at 

įkuaiu pa* mana atraa teiaia 
aaa pabaigaa didenai daktarilką lai'ksi^ »r tialio gerinu gv.lvlt."m»«u kiti 

daktarai svatlmtauMai. 

dowa, neabejok, ne« ai tu 

alaaukuMlu paa mana atraa telaiaM daktariški) pagelbą ir pats p«raltikri«, 
ka4 aaa pabaigta didenai daktarilką i««>k*l* »r galio gerinu gvdvti.-n^ga kiti 

i 
APSIIMU IAOYDYTi 

Nao reaamatitmo, »ka\idujimo ir gėlimo ^^nuriu. k»uly, ntretiu ir iony; mm 

5 0 , 0 0 0 
KNYGŲ 

Vyaai Dykai Dei Vinį 
Ta knyga yra atehukllnga Ir atnata yra tyk d«l vym. 

Knvga ta praataia, anpraataia lodaiaia aaaaka kaip gal 
atgauti vTriikuma, iairyditt nuo utnuodijima kraaja 
arbaaYplfl.nuMegIvaaiakloa, patratlta atypribe, pučkua 
ir kitua ilmiatlmaa, nagraasalaviaaa, patroti^u 
a*ypribc, pylva. kiapanu, Irtkattt ir pnalta llgaa, ruaia-
tltmt, gonorrhora arba trinari, naajal IgaaUa lygaa, 

iti i&iid<Mr%a aava 

ia jume kaaal jua 
Knyga ta yra 

atmuaa privatikkai, slapta ir labai pyg 
knyga* P 

ktntat ir kaip galat galutlnajĮJalgySiti. 
Ta, dykai igaata knyga, paaak 

ait-irtura irvyaaavyru lygra, gal batl ligidoa^a »a\a 
Igaata knyga. paKakla^j 

kip galat galutinai taigyditl. 
kraMturgllnioa, katro* tora llnotl kolnaa vadea arba 
ntvnUi VTTM. Ta knyga yra paraiita par I)»kt*>», 
katraa atgydavo Ilgo tajka tyrlnajmu ta, apecijaliitku 
lyga. Teranklt, jog ta kuvra yra alutta vyaai dyk.i*. 
olm^kam ui pa«to, Ing uipe^rtita konverta. Nealu»k 
nekokio pirlnifu, tyk parai k aava vardą, ir adresą snt 
lemiaua paduotu kuponu, katro aiu»k muitu arudena. 

DYK AJ CA» " m * KNYGA3 KUPONAS. 
D» JOS U I T U S CO I 19} U I V * * « — . CW M . 

O »'•••!<•»* T»nu • ; • »f«l ^ im i i iH i t***-*t"»i«i», *• t»^rk»?ti»ii 
j<i« T«««u«u gtuO«M«at*« •«•»• tyaai wjrk̂ i *•».» ]»»» a»*a*ū«» tvta. 

FABIOLE, 
garai kardlaele Wiaaiaso apytaka 

Var%4 TTTAtTTAa. 

Kaina $1.00. 
ImaaUaata 4aagtaa kaip viaat • • 

•aaipilori,, •aUidiiasaai didalia auo 
tiattia. Oaiaaata pat: 

V. TABVi 
Sl l t t . 41a K* iraakim, IT. T. 

' " • ' • • * 

-NAUJA KNYGA 

BIBLI 
arba iv. Raitai iileistaa. 

Tik vienaa šitas iventraltis yra 
leatalikiiku. 

Kaštuoja $2.18 persiu 
Adresas: 

REV. & PAUT1ENIUS, 
Mahanoy City, Pa. 

J 
nu . J»wi><wtai<a«'*** >%''»*M ••+**«»*)»..i • , s . . . . • . * * * * . 

Wilkes-Barre 
Dtpotit & Savings 

n ruauo sQVAaą 
waamaAaaą ra 

K«pkeU» . • 1150.000 
Pemrli, . - $450.000 
Depozitai • $2.625.000 

* ^ * * • • ^ • a j aataw^a\^aie| w v t W V f f 
• 

Jeje yialf^* 
BAUka atdara kasdien nuo 9 cy-

to iki 8 popi'tu. subatomis nuo 
t - U vidurdienyje ir nuo 7 vai. 
vakare iki 8. 

Galima luilkalbėti lenkiškai ir 
lietuviškai. 

• u — J UILU 

V»rt*« • t • • t • l l t l t l » • 

# t ^'»»a 

• 
i c <fiaii J . r*, u i l l i^ , 

Paa ji gal ima gauti viaokiu 
; torielku, bliudu, stiklu, puo
du, liampu ir visokiu virtu* 
vei reikalingu daiktu. Yra iŠ 
ko pasirinkti. Ate iki te per-
aitikrmti. 

1 » - - 1 H a. MAIN § T , 

Wn.aTJff 1 A H 1 B PA. 

viaokiu kraujo ligg, užkietėjimo ir aa<iibimu v (dar it) I Išbėrimo kūno, uiaiėji 
wo, vltokty *j.ii.»jru, .t«»<t*rvknio, tdtaktnu. ptnuku gaivoe ».ae«»«t.\t«WK», u«o h 
gun *ir.U«'»», inkMtu, plaučio, ke^ay. Nuo viMokta uer\iSky tino oeuratgijo*. 
an4>A1imo saaarty, numi^gojimo ir i»y;|V»*»; nuo greitu miileimo. mtnkait.H 
kvėpavimu. }aira<i)imo ir nuo vinokit} alugo. Nuo visokia ujikn^iamu lytilkv 
HgV ir vtM'kit) kitokiu nusilpo*jimu svi-ikato*. IVijiąt '" «» M«<kiu laoterilku 
llgt, skausmingu ir uereituliaritku su*r««wniu. baltąja tekėjimo ir gumbo 
ttgV. 

TURIU SPECIALIARĄ DIPLOMĄ DtL DARYMO OPKRAC'IJV 
Ir Ištikus būtinam relkaliagomul oparai'tjoa* kada vaistai aegal pagydyti, katp 
tai augimo velto skilvyje, ir viaokiu akmenų, *SJM4SU4 U tfu/v. »r tat bitu 
jaiąh įi», uikstuoaa, kep<nv*e tr iarni^*' v»»*k f tą *u pagalba t|>era>»Mo* galima 
jira):«luiti kuog««riau t̂(ti ir o* munka; at"kestj l>«ran teipgt n^raei.paa ant ka» 
lt, setageau. grobu ir lytišku orgaav, kaip vvru Hlp ir astteriu |4tU»-*»no j.ri 
traokta* kojas ir ranka*. Ugydydau naujausio budo operacija, •- ru|»tura «•> 
menka preke. 

Ivetai ^kreipkitėN kWkvie*v«»> lig«»>» »r ypatitkai ar laiilu, aprašydami 
savo t.U'guaiu*. o ai gorai iatyetA Mit«»»k<*m a»«akaa<tią r->4«», apdaro sMrtamv, 
kaip toli gyvaaate, ar \n»enk»>.a\ Kanadoje, Aaglljoje ir kitoae *ary*» At».i 
lastkusleais vpnt-.kknt ir d»«l operarlja, torią savo ltan| aamiuj ilgoabuti liad 
aus gyiiau dovanai | f * f t r* r ^ 

D R IGNAJ1US STANKUS, M. D. 
įaSO a BroajBfc. PhiUdalphia, Pa 

<kHso velaedo*: atu « vk̂ f | | | Iki S, it aust 4 iki I takare Sveataelar 
aatia suo l^kk e popi 

— . . . . — . 
-

asa*aaaiaaaapa*aasa*stt »»<»»*»•••*tttaaa»s>a—a> 
aiKOatiirpuoJAaa nuaŲ irAUJe AUMIICi ta 

AEaTllf^ •EL1K1UO LAIM0Dtq 
Aakaiaku, aaaakaaatl tr ktlakt •.. t l 

akaaaakada, pardaaataaa t a o M ead iaa 
sst ataniakas Iaikra4*h« kUraai ai 
|a . t l Saiaa. Tie ftaSvi Uiiradelia 

Astglya ai si ar% 

fI^*"! f I 1 ^ ( ^ l "* *»**• * • » * ' • • • • ' « , ui svarą 
IdetUss ivakaa vaisaatt pa II rvari 6 u , tvaru pt • 
tvakaa etartoavoa lietiaas 14 ir. k I | , ui svarą 

tvmkss 4 av. Ir I sasakto* 4 sr. ir 1 sv. 
kltoriaa* f AHttittt Ivaata (aitra) av. a i 

OaHaa* valka l iv, Ir 4, avarai pa 
Kedyla* araaalaUkaa pa 
Kodylaa '• fraaaiaaoaae'' 

eaJ aai mi 
^r^^r^w ^ p ^ t ^r^wp* ^^S» W9 ^m v a 

• • ' • • t ••aaray avau* w\ 

saaJIakayala, kvttaU, efiafŲiav 

TOt. Sa 

«•<»»#<» »e»».»ft»»e< >i 
* 11 ••»" 

• t ••- . - « • * • 

— — — — - — — — i -mmmęr+mą 
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IŠĘJO IŠ SPAUDOS DAILUS SCENIŠKI 
i VAIZDELIAI VARDU 
j 

Cv « •* > /egtine ir M 
* a . įftt'.y, ... . . . JrZ. 

KAINUOJA PO 10 CENTU. 

'M 8 

Katriute. 4f! 
•M -n 
TT f 
Ii '^ 

Galima 

« 4 * • « « 

I Į I I I I . i i i . n i i i ą p 

, * * * f | 

„Draugo" Spaustuvėj 
( f 4 < > . > « . « * « » < . i ) J 

r • r - , • 

v T f 

PIRKITE LABAI NAUDINGAS KNYGUTES 
• PO VARDU mmmmmmmmmm • M M 

„Naminis Valku 
B 

•t 

A . ' i . , ' i .ni H I . » . . . . I » I H « » »i« • ~ . . i . . » . u i i , ' , 

. • I IR -4*» ::;::.: i : 1 

"Katekizmas Apie 
Alkoholiu/9 . • 

Kainuoja po 12c, su persiuntimu. Pelnu eis instei 
Kimui nsilaičiu priegls jdos. Galima gauti pas 

Kun. Af. Staniukyną, 
4557 So. Wood St., CHICACO, I i i -

^^^li 
n, * . » « * 4 * + + * « * e . * * + t e a » ' < \ • • . • < • • « • » 

mmm .1 i i — • • ąiajaiiam 
- * M . * • •* * •-

' W " Į ' " H "• h 

TtmiCYTE tJKTUVIAI. 
Kelione aer jūres. Tūkstančiai 

. tukaun^u mosu tautiečiu ke
liauja in pritfimtą šąli ir iA tanai 
alfai m Ameriką, o visi laidau 

paikiai istetvai, 4akaiiavi lakatas, ra štai ulganedlnti, kurie įierka lai* 
raJ laiką radaatl, LakiaaaSai katiaaataka ] vakortaa pas 
haalM»a»i. kerta imri aabaSt kftika> *»• £ 
L. t ik i .r vTfH*t f«rwa«»aaai aat aa J a 

^a, Ttkr«i tva^va !ai*^ta4ka.i • • A f t n 
a kaa aaa Iraagaaaa aakt para4y%» e J U I I i l 

graadiaaila 4aaaVaat dykaa aa 

• a n tartsi ga»a iaSagaatti. U i 

i S Jaikra-tAJl kiah«taaaa> O. o r U 
16 H Ir akaaaaaa kaStaa 441 
. isaa Ja. a 
U. »at 

a 
S at. atAZK m * , 

irCL-daViAEJaM, *A 
o kaealt 

>oa4s^a^eea^^a^oa^ooa»aooaotspaga i n u 

adsit Haa kari gar| prtUtrlhait, 
kta kaltaat. aal u n , a kaip \» 

paaiaa kaaapaaljaa k4t« pirkt >*>•• 
aavtaa. ataatiaiaa piaiga .at*â sajaataa av 

"DRAUGO" ! I B 

SPAUSTUVE 

NAUJAUSIA, DIDŽIAUSIA IR GE-
• - aą ąmi i m i mr-ti.. • -i <T k . .i i u i IMI , j lauma i r i r ' • " "~~ " " 

RIAU8LA ORKITAI ATLIJBKA 
f W ̂ ^ AaWa* yj ^ » aa»aV^ae^a» ^P l̂̂ aa IF%w a^a^a^pwaw araav 

' •••' 

3FAU » IHA 
P I G I A I 

UiETIlTIMTJIl IE KITOKIUS PAMUŠ 

KOJfsrrrrjoijA a, PLAKATUS, TIKIITUS, 
mmmmmmmmmmmmm$mmmmmmmmmm*m*mmmmmmmmmmmmmmmm 

RAID*S STATCIUOS DIDILE - NAUJAU-
81OJ0 FATBNTO-MASIKA ^LINOTYPE" 

Aonaauoarra , u i 

" D R A U G A S " 
314 E. M«kn St. WAwBwr«. Pą. 

- 5 • 


