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ttroji Nedelia po 
u-

Ukcija: 
— My 
kentėjt 

I Petr., IT, ftV-
tusieji: K eis
mus, pattkda-

juina pavyadį, idant s< k 
uėte Jo pėdomis. Kursai 

Įl»aidėjimo nepadarė iv vy-
nebuvo atrnaituB jo bur-

|IV Kuinui, kad jam pikta 
litavo, nepiktažodžiavo; 

tad kentėjo, negrąsino; b< t 
laidavo neteisiai teisiau-
[jam. Kursai jmta ant savo 
$tio nešiojo mūsų ka l tybe 

it mtMllit), idant mumr«» 
iKKMnrinH, jo'vontiuttimo 
\yhvu kurio meliiiHim v-

itt- i^ydyti, Nos buvota 
IJM» paklydunioa avįn, bot 

ihar enate atgraiinti pas 
«nnu it JV«»A dilsiij vysku 

n 

S 

1 iTangtlija, — .luu. X, 11 
* 16. — Anuomat tarė J'o-

fart îVjain^: Aa e»u Ki-
pif«iuuo, UeraB piemuo 

uln savo dūHi^už wvo 
ia, bet samdininkas ir kur 

SI nėm pienmo, kurio ne 
Voa yva avįs, regi vilką 

ginantį ir apleidžia avis ir 
Mga, o vilkas gaudo ir iš-

avia. O samdininkas 
bėga, jog yra aamdhiin-
• ir neturi ropestlc* apie 
b. AS osu geras piemuo ir 

į l į s t u manąsias, ir mane 
iįata manosios. Kaip uia-

7 {mž|»ta Tėvas ir aa paž|»-
(lip Tėvą, ir mano dūsla gul-
,4JBU už mano avis. Ir kitas 
*vis turiu, kurios nėra ifi to 

[^Įninku, ir-anaa reikia man 
^Itenti, ir klausys mano bal-
Įlp, ir stoais vienas avininkaa 
I f vienas piemuo. 

jiosko ir saukia paklydėlio: 
sugrįžk prio mąnft nnvar-
gęs nusidėjėli, pamesk pa-
peiktimiH dalykus, pvie ku-
ri\| priairisai; as osiui tavo 
Dievas, hraiigi man yra tato 
siela ir josios nekaltybe 
Hct paklydusi avis nepafci*-
ta IMemeus balio, bėga nuo 
jtciį kaipo nuo priešo, kuris 
nor atimti nuo jos t«» kaa jai 
patinka., Bebėgdama nfcai-
rtauna, "jsipainioja, ])aUita 
h\ imjiegy nebetekus, puo
la. Kaa-gi, kaip ne amžina 
prapultis tur sutikti pakly
dusia, jei gailestingas "Pie
muo uejieskos ir. radvs be 
pajiegv* gulinėta, nepames 
atgal į kaimene ant savo pe-

Žmogau, į Dievo pav< 
liji sutvertas, jieskai žemiš
kųjų linksmybių, ilgiesi prie 
nykstamMųjų grožybių, svie-
trt tuštybe apėmė tavo šir
dį: ar-gi nepažįsti nioko kas 
yra vilkui tav^s* kas yra 
gmieauio ir meilesniot Joi 
Dievo SvieBos spindulys ta
ve apšviestų, jis u\ivestų ta
ve prie Šaltinio Šviesos, prie 
gerybės geresnės, prie pie-
vo. Jis yra nepabaigtoji gė
rybė ir gi^ožybė. Kaip gali
ma gyventi Jojo nemylint f 
Kaip galima būti laimingu 
neturint Jo savo Širdyje ir 
negirdint Jo balso? Taip. sa 
ko. sv, Augustinas. " nera
mi mano širdis kol neatsil-
aės Tavyje". B. 

Bažnytinei Žinios, 

uiai taipgi vieuuolyoas (klio 
Storius) it* didis dvaran, ku
riame ture j v Lietuvos kuni
gaikščiai savo so8tim\ <!ali 
tai būti ir tiesa, uos dar ir 
šiais laikais, kasinėjant bul
vėms pilti rūsius, vietomis 
užtinkama soui mArai ir vi 
šoki jų griuvėsiai. 

Perlojos apylinkė yra la
imi graži — išmarginta upė
mis. Bet žmonės labai *u-
\ argy. Keikia Matyti nauja 
bažnyėia. ale savo lėšomis 
žmonės negalės to padaryti, 
nes vra netik suvargę bet ir 

kiški«», (Jruslaukio, Aknis- bet dauguma laikosi to net i* 
tos dvavnoae. Vien sustaty- kusi«» pa\u*orio. O inikas, lai 
mui raštų dėlei Urušlaukio kas jau butų tai pamosti! 
bylos reikėjo šešių nedėlių 
1!)()7 motais ir dviejų mėne
sių 1908 metais sunkaus dar
bo. 

Valstiečių Įlankas nuo ati 
darymo Kauno skvriaus 19-
(M) metais ligi 1J)10 metų pa
dėjo nusipirkti vaistiniams 
I0,47o dešimti uos /.ruiės uŽ 
1,544,784 r. 

Valstiečių ugniapinigių 
1 sausio 1930 metų buvo 
Kauno guk 2.08*400 rub-

maia filija tik *2,2iH) ŽIHO-ĮlJų procrntiniais popieriais 
nių. Todėl k\ripiamės prie įi« 107.491 rub. pinigais. 
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Kvuiku surasti žodžius, 
Ūmi iSrfdžkus mūsų lSganyto 

f JD gerum<i ir Jo neapsakyta 
| |ttu»ų sielų meilę. Jis Pats 
|;|a mums IMI rodo prilygini-
j Ine apie gera Piemenį, kurio 
j asmenyje Jėzus ieško pa-
į;klydusių sielų, jas suranda 
I Ir nê sa atgal, deras Piemuo, 
!į>*ako Dievo Hunus, bėga pas-

T^ui |mklydusįa»avį. "Kiną 
^ s k u i tų, kuri pražuvo" 

(Luk. XV, 4). Ieško nusidė-
JĮMių, kurie išklydo. Ioijko 

f€Mkl jos neatranda". O 
l^trtulęs, užsideda jų ant sa
vo peėių, neša nusidėjėlį, ku 
|i« iš apsilpnėjimo puola, 

%Stai siela, kuri eina pas-
į|tui svietą: blogi pageidi-

|lia, nepriderantieji prie su
tvėrimų prisirišimai atitoli
na ja, nuo gero Piemens; at
sitolindama nuo Jo, |>rade-
da JJ uSmirtt; jos širdyje 
jMevo viet^ užima svietas; 

Sradeda nepažinti savo Pie-
lens v«ddo, neturėti skonio 
o mokate, derami Piemuo 

! 

i 

Mirė vysk. Niediialkovs 
k t Kovo 24 d. Žitomirinje 
mirė ilgai ir sunkiai sirgęs 
J. tl, Žltomiriaus vyskupas 
Karolis Niedaialkovski. A. 
a. velionis buvo įžymus ka
talikų veikėjas ir žinomas 
lenkų rašytojas publicistas. 
[Žymiausi is jo veikalų: 
"Nie tędy droga, ssadaovvae 
panie", MTarnųea dobro-
eaytmoaė" ir kiti. Katalikų 
Bažnyėia ir lenkų visuome
nė, a. a. vyskupui Karoliui 
mirus, nebteko vieno iš įžy
miausiųjų sūnų. Pagerbda
mi jo atmintį, tariame 4* Am
žina atilsį duok jam, Vieš
pati e ". 

Perloja (Tfrakų ap,). Anot 
vietinių žmonių padavimo 
Vardas "Perloja" paeinąs 
nuo to, kad ėia kitados bu
vusi labai graži luižnyėia, iš
puošta vienais perlais ? Kiek 
tame jų poriuime gali būti 
tiestis, sunku pasakyti. Tie
sa, Vilniaus vyskupijos rub-
ri«M lė parodo, kad Perlojos 
bažnyčių yra pamatavęs 
Didysis Lietuvos kunigaikš
tis Vytautas bene 1380 met.; 
toliau prie josk>« |mgražini-
iii« prisidėję kamliai: Jogai
la, Batoris ir Zigmantaa Tre 
fiaais, 

Anot tų paėių senukų pa 
sakojimo, ėis buvęs labai ne

gerų žmonių. Ištieskite savo 
gailestinga rankų ir kas kiek 
galėdami, paaukokite mušu 
bažnyčiai, o mielaširdingas 
Dievas ataduos jums šimte
riopai. Surinkę aukas ttu-
neškite pas jūsų parapijų 
gerbiamuosius kunigus, o 
jie atsiųs Perlojos klebonui. 

Apturėjus aukas bus jjar 
sinama laikraščiuose. Todėl, 
mieli broliai tautiečiai, ne
užkietinkite savo širdžių, 
bet duokite bažnyčios staty
mui noriai, u bus jums duo-
ta. 

Kreipiamės prie mūsų 

Dirbtinių trąšų į Kauno 
gubernija įBOft metais atga
benta gelžkeliais 1.427.191 
pūdai. . 

Degtinės išgerta VM) me 
tais Kauno gubernijoje lįjl 
4.ar)8.7l2 rublių. 

Tarp įvairių tikybų visoje 
Kauno gubernijoje priakaj-
tvta ir mariavitų 111. Visi 
beveik Kauno mieste. Visu 
gyventojų Kauno gulurni 
joje 1.781.170. Katalikų 1. 
272.421 (dvasiškos vyresny
bės išleidžiama rubri<*ėlė<ka 
talikų rodo 1,839.013). Sta 
iatikių (>7.7Pi, sentikių 43. 

brolių Lietuvoje, Amerikoje jgą }yi\ų s;n.U74, liuteronu 
ir kitose šalyse. 5!.(»(», kalvinų 11.894, nm 

Vadokliai (Ukmer. jiaf.)-
Mušu miestelyj*' 1907 m. bu
vo iukurta "SaulėsM mokvk 
la, tečiaus 1910 m. vėl liko 
uždengta ir vadokliečiai li
ko be jokios artimos mokyk
los. Todėl kai-kurie ėmė sam 
dytis daraktorius, Bet nese
niai liko paliuosuoH ir visi 
tie daraktoriai, nes už slap
tą mokinimą grasinama tiW 
rub. pabaudos. Daug vaiku
čių liko be mokslo. 

— Laikraščiu Vadokliuos 
ua šiuosmet ateina 18 eg
zempliorių. 

VenolaviškiS (Panevėžio 
a p. K Mūsų jaunimas dalina
si į dvi dali: vieni trankosi 
po gužynes, girtuokliauja, 
o kiti yra blaivus ir skaito 
laikraščius. Pirmieji antruo 
siUs, kaip galėdami, nieki
na, bet tie, nieko nežiūrėda
mi, dirba sau toliau. Dau
giausia kenčia pajuokų dvi 
mergaitės, kurios yra uolios 
šviesos platintojos. 

~.— 
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Perlojos klebonas kun. lg 
notas Šopara. 

Panevėžio bažnyčioje 
per mokinių mišias giedoda
vo mokinių choras papras
tai vieną giesmę lietuvišką, 
kita. lenkišką. Viena lietu
viška giesme gavėnei iš
mokta daugiau, kaip lenkiš
ka. Lenkai eboristai sustrei
kavo. Iš to iširo visas ebo-
ras. Per mokinių mišias da
bar niekas nebegieda. 

— Nuo rudens Panevėžio 
mergaičių mokyklos neturi 
kapeliono. Katalikės tiky
bos nesimokina. Kvotimai 
ant nosies, o kapelionas dėl 
kaž-kokių formališkumų vis 
dar nepaskirtas. 

Iš Lietuvos. 
» , • . » — . -

Valdžios. Kauųo guberni-
jinio statistikos komiteto iš
leista 1911 metams knygutė 
paduoda šias įdomias žinias 
apie Kauno gul>erniją. 

Žemės tvarkomosios ko
misijos lig 1 sausio 1911 me
tų išdalino į vienasėdijas 
602 sodžių su 9878 kiemais, 
valdančiais 145,821 dešimti
nę žemės. Atskilta nuo sa-
vyžemių bendrai arba rė

mų 
gometonų 787. 

Yra knygelėje ir aiškiai 
klaidingų žinių. Teberodo-
ma, buk pačta ateiną į Kau 
no guberniją seniai mirų 
šieji laikrafičiai: Lietuviške 
Laikraščio~-80, Žarijos 14M, 
Nedėldienio Skaitymo 181, 
Vilniaus Žinių 1088. Todėl 
visai bereikalingai kaikurie 
mūsų laikraščiai aklai at
kartoja abejotinos vertės ži 
nias apie skaičių visų laik
raščių, buk ateina učių į 
Kauno guberniją. 

~- Kauno gubernijiniu 
agronomu paskirtas Uajievs 
kis, iš Kostromos guberni 
j"S, 

Krinčinas (Panevėž. ap.), 
Pas mus nuo senų-senovės 
užsiliko labai negeras ir 
kenksmingas papratimas: 
pokilius kelti ir girtuokliau 
Ii ekzekvijų ir laidotuvių 
dienomis. Keldami ekzekvi 
jas, nnls ūkininkai papras
ta] susikviečia visas savo gi
mines. Po Aventų Mišių 
(jeigu kas į jas atvyko, nes 
danteliui tai nerupi), sku
binas namo. Namie, gerai 
"pasidrūtinę", pradeda gie-' 
doti rąžančių. Kiek vertės 
turi toji jų malda, gerai jie 
tai supranta. &iaip-taip at 
giedojus rąžančių, praside 
la I ikras pokilys. Netiek už 

fcpttkis (Kžemin 
Prieš-pat užgavėnes pasitai
kė būti pas Mikėną Pažal-
balyje vestuvėse. Ten pama
riai!, kad skapiškėnų jau
nuomenė nfoka gražiai, do
rai pasilinksminti. Iš dau
gybės susirinkusiųjų nema
tyti nė vieno girto, darančio 
betvarkę; tautiški šokiai su 
dainelėmis ir malonus žais
lai — veik viso laiko užsiė
mimas. 

Daugiausia prie to viso 
gražaus elgimosi traukia, 
mokina ir lavina jaunimą 
panelės Puudžiučytės, užu 
ką labai vertos pagarbos. 

Marijampolė. Po šv. Misi
jų čionykštis jaunimas smar 
kiai griebėsi blaivybės lai
kytis — visai nelanko dar 
šventadieniai* alinių ir 
smuklių. Po pamaldų tie 
siog iš bažnyčios eina į kny
gyną, iš kurio, pasirinkę tin 
kainų sau knygų ir laikraš
čių, skirstosi namon. Kaimo 
jaunieji sumanė pasinaudo
ti šventadieniais kursais, į 
kuriuos jau užsirašė kelios 
(lešimtįs vyrukų, kad šiek-
tiek liuosu laiku po pamoks
lo ligi mišparų galėtų pasi
mokyti. Dieve jiems padė
kle!* 

M * 

doti velionio gentis, sumaK-
tfnjo silkes toj pačioj " nieko 
čioj'\ ir davė valgyti. Po tų 
laidotuvių, kurie tik valgė 
tų silkių — kuo ne visi susir 
go, iš sergančiųjų tarpo va
sario 18 d., t. y. į savaitę lai
ko pasimirė Ha r, Kiškionis, 
o į 24 valand. laiko jo žmona, 
liko 4 vaikučiai našlaičiai — 
vyriausiam 12 metų, 
i Vili minėtuose sodžiuose 

serga da kelioa šeimynos, 
Darsuniskiuose gi 3 žmonės, 

Šiomis dienomis buvo par 
vežtas gydytojas iš* Prienų 
4 mylios atstu tono Darsū
niškio, nes arčiau nėra iš 
kur. (lydytojas pripažino, 
kad iigonįs sergą Šiltine. 
Miestelis gi nemažas, gali
ma butų gydytojui užsilai
kyti, bet mūsiškiai mokslo 
vyrai važiuoja Azijos tautas 
gydyti, o męs po senovei 
skurstame tamsybėse ir ap
leidime, Nelaimei užklupus, 
neturime nei prie ko Šauktis. 

Vilnius. Lietuviai lenkų 
spaudoje. Pasinaudodamas 
penkta mūsų dailės paroda, 
kaipo proga, '*Tygonik 
Vilniški" išleido visą 
tfvunerį pafoVM*T !ftWwW 
vai. Kandame jame tarp 
kitų A. Janulaičio straipsnį 
"Valstiečiai ir 1831 m. su
kilimas" ir M. B-kos"Žvilg 
snis į lietuvių literatūrą 
Vilniaus universiteto laikuo 
se" ir daugybę iliustracijų, 
rodančių ne vien kai-kuriuos 
mūsų dailininkų veikalus, 
bot ir iš liaudies skyriaus vi 
šokius pagražinimus, Be to 
da įdėta nemaž paveikslėlių 
gražesnių ir įdomesnių Lie
tuvos vietų ir moterų tautiš
kuose rūbuose, 

i^nų pi aviete, turbūt dėlto, 
kad pavieto dalia, apgyven
ta lietuviai*, gerokai išsi
skirstė 1907—1910 m„ o balt 
gudžiuM ir sentikius sun
kiau yi* prikalbinėti skirs* 
tyties. Darbai prasidės pir
momis balandžio dienomis. 

Paskyrimas. Kovo 9 d, 
agronomas prie Kauno pa-
vieto Jeinės tvarkornosloa 
komisi,«Į>H J, Tūbelis paskir

i a lailcinai pildyti nuolati
nio Re šeinių Žemės tvarko
mosios komisijos nario prie
dermei P i n n toje vietoje 
darbavosi J. Korė va. 

"Liet. Žinios," 

Adunfėkis {Svenfiitmfo 
pav.). Girtuokliavimas čia 
labai |*rasiplatinęs> turime 
išviso: aludžių — 11, slaptų
jų smuklių — arti 20, moiH)-
polį — *1 ir restomną — 1. 
Monopolyj 1910 m. išgeHa 
degtine^ už 25 tuks, rub. O 
kur dar alus. Apšvietimas 
menkas. Laikraščių čia pa
reina visai maža h "Liet, 
Uk,"-:* "Lietuvos" (Am.) 
— 1, 4iftalt." - :i, "Spin
dulio" — 12. 

— l^aclė'jfb landžioti ko
kio tai mgantai. Iš kur jie -
neSiniiu Jiė vylioja gyvento
jus, o ypač lietuvius važiuo
ti dirbtų AnmranK Sako, 
kad tt-n bus visai lengvas 
darban,* auksas kasti — už
darbis labai didelis, 

'Šaltinis M 

Darsūniškis (Trakų pav. 
Vii. g. tint Nemuno kranto). 
Pas mus žmonės pradėjo 
sirgti kažikokia limpamąja 
liga, kuri vis labiau ir la* 

žiais valdomos žemės 4:!2Hį kandžių padeda, kiek alaus, biau plėtojasi, 
dešimtinės 59 sodžiuje. Pa-: neužmiršta tfi ir degtinės, 
likus Kauno gubernatoriumi Ne\ienas m»t išsivilkęs imtu 
P, V. Veriovkinni ima rupiu kia, ypač alutį. Kartais gir
t i s užbaigti užsitęsusias ĮSI tuokliaujama, bent penkios 
keliasdešunts metų valstie- ar šešios dienos, 
čių su dvarais bylas dėl že- \ įsai neįstabu, kad toks 
lUėa. Nuo 1904 ligi 1911 me- pokilys labai brangiai atsi-
tų galutinai užbaigta 222^eina: maža, jeigu nžkiAi 50 
tokiv bylų Jurbarko, Taura-į rublių, iMna net 9K 70 r. ir 
gfet, Balantų* Žaiginės, H«>- daugiau. Kevisi taip dar<s 

Ta liga pirmiausia pasiro
dė Toliškių kaime (Darsū
niškio parapijoj i. Ten neil
gai sirgęs pasimirė (vasa
rio 11 d.) Balt, Kundrotas. 

Mirus H. K, velionio kum) 
numasgojo "niekočioje 
(taip čia vadinamas indas), 
0 paskui vaisinant giesmi 
ninkus ir atvažiavusias > 

Narnai, kur Adomas Mic
kevičius (lenkų poetą) gy
veno Kaune yra parduoda
mi už 40 tūkstančių rublių. 
Lankų laikraščiui "Ziarno" 
ir "Ua/eta 2 grosze" rūpi
nasi, kad namai patektų į to 
kias rankas, kurios pagn-
dotų tą atminimą, kurs su 
jais rišusi. 

Žemės tvarkymo dalykai 
(Kauno gub.), Žemės tvar
komosios komi$ijos pavietų 
darbų pienai ateinančiai va
sarai jau patvirtinti Oubor-
nijinės Žemės tvarkomosios 
Komisijos Visuotino susi
rinkimo ir išsiųsti Peterbur 
uan. Manoma išdalinti 4JW 
sodžiai su ffilJCI ūkininkais 
ir 1io.ii(H> žemės <l(»šimtinių. 
Tame ž<kmės plote darbuo
sis šimtas su virtum mati
ninkų, kurių tečiau užbaig
ti ta darbą per vasarą neuž
teks, ir dėlto kviečiami nau
ji teebnikai. Daugiausiai išrinko į žemės tvarkomųjų 
darbo Panevėžio paviete, 
šiaurinėj jo daly j apie Vaš
kus,. Liukavą, Pasvalį ir be
veik visame Htuinbriskio 
v alsčiuj; prie pat Panevė
žio sodžiuose* Plukiai, Sena 
mieštis ir Vaivadai. Visame 
paviete ketinama išskirs 
tyli 21 tukstaiiitį žemės de 

Anusiškis. (Trakų puv.). 
Buvo pas mus labai gudrus 
ir puikus raStininkas, nely
ginant tlidžiausias valdinin
kas. Anusiškio valstiečiai 
Jabai |o neapkentė ir bijojo 
*'8aia*0 niekas neklauso,f, 
nelabi d galima buvo ir paai-
kalbėll su juo prieiti. Bet, 
nelaiiuįž, atėjo paliepimas 
palikti vieta. Atvažiavo ki
tas, ir prisiėjo užleisti. Prie
žastis tokia, kad daug kas 
siunti' skundus, 

Radviliškis (Šiaulių pav.). 
Kam, kam, o degtinei su 
alučiu čia tiktai bujoti. 
Šventadieniais ir turgadie
niais .dudės kimšte prikimš
tos. Neturėdama gėdos liuo
su laiku ir vietinė menka 
šviesi romėnė užeina pasi-
linksmintų, (lirdėties, kad 
kur t ii čia gyvuoja "Blai-
vybėfM skyrius, bet kų jis 
veikiu ~ sunku pasakyti. 

Jei fu neskaityti vietinės 
eerkvinės mokyklos, tai vi
same miestelyje tėra viena 
liaud es mokykla! Vartoto
jų Draugystė taipogi kf tik 
kvėpuoja. 

Pabiržės vai. (Pan. pav,) 

šimtinių. Malinusia — Kže-! rų sefojų, 

komiuj^ latvį Tndrikį 
valsč įaus teismo pinnlnin-
ką. Beniaus kada valfttežiai 
bylinėjos su dvarponiais d*l 
kelių taisymo, Ui iSrinko 
valst .eeiai tą patį Tndrikį 
(vad Kristupas) lw'lotl-
niu tsmman. Byla buvo pra-
losta, bet Tfulriki* gavo ge-
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dažninu skaidrus, aiš
kus, gyvas. Tarsi jisai butų 

•SS iiiiiuujj. - J . • » • • » l _ J U—LL 

i MarUa*ttpoHk Pradėtas nuošaviui namus s tn ty t i e s . ' bn rU Tilžėn. Kovu 18 d. va 
dirbt i Šešupės tiltas. Tam Ant stalo yra laikraščiai pa-1 karą Kauno buvo girdot pir 
darbui at l ikt i pakviesti ru« dėti pasiskaityti : •' Viniy-Imamu griausmas 
sai net ts Kalugos rėd, Y ie - ,bė ' \ - V i l t i s " . "Kal t inis 'Voį 
t iuiams žmonėms* darbo nė 
ra. 

Kovo 12 i i ėia laik . . . . . t 
misijas tėvas Kazimieras, kopt i. Męs blai\ minkai la- H** 
Net patįs tvirtieji g i r tuok-ba i džiaugiamės sulaukv mĄ; Ullik>'u^ wtuvm. Ar ^ ^ _ 
iiai liovėsi po jo p r a k a l b t o arbatinės. Nes nebroiks ^ ' P ^ u u n t u n K o n m ^ f » K l j ( t l 2 ) , - d u r a " (124), p a g a - b a r tai juo danui; 
gerti . Tiktai kaži ar ilgam, visokius brndus gerti, ypaė 

gražesni; bet žiemos kolnri- "Kapa i '* (p) tai taip-pat m$t$ 
tas Varno vaizdeliuose tai hettk 

itns menu 'j'iigUi 
vienas is gražiausių, M i n s iš kapų, nuo kryžiau*! 

i- dėti pasiskaityti : •' Yiony-jinasai griausmas. pats sawj«- daugiau akai- tikrai nesulyginamas, Keži- brt ir, gali sakyt, .lietuvis- ir koplvtėlitj; i& tulpių ir ėg 
- , b ė % \ - V i l t i s " , - A a l t i n i s l \ . o | _ _ J4r|į«» gyvybda psjtitfN, tai>i m\U gal aut didrlių drobių klausias vaizdelis ftioje pa- le Ii t), kuriomis marga, no 
- Įka r t a i s ir kitokiu. Yra i r i y - j * J • ™ ' Hu\^ «>v>'h l ' s W i » t » t ; , r s i *** l* " rda iy tn tekiu įspiV nulojo. . . Bogalo daug dai- akįs raibsta, žiurstai, kili 

[diskų riestainiu. Tarnaitės ' * ' v - lv tn . ) ' I i \ *|A į i 1 ^* HutV'iittii<*bUiii kokia tni]dl lo, pranyktu didumoje; |<.* skoniu yra jo smulku- mai ir juostos. Bet apie jai 
ė sako, kad uepaspėjanėios a , |* į !f | V n s i >L |«**4* saulutė, daugiau ra- (gal tai -numanydamas daili- ėiuose inirijaluose. <iaila; k tas-kas papasakos skaity 
^ ,kent i . Mes blaivininkai la- a l ) t , ( * k a at idarė l ietmis, nn- m U j m , j r drąsus inkvėousi. trinkau ir neatsiuntė nei vio-Jti)f be galo. iou visi tie im- t< ianm 

llflil'.MI 
f V 

» » i n . » i * • J •» i i 'atsi/.viuejo 
nors dabar visi laikosi tvir- .dabar , gavenes laike, Uaua « J 

šiol niekuo taujemeėiai ne- , 
11 a u s 

pats sitvvjf • laupau skai- tikrai nešulyminamus. NVži-'bet ir. Kali ;Kukyt, .lietuvi*- ir koplytė l ių is tulpių ir CR 
not 

kilHJ 

--• 
niunio ir urijsos mkvepusi. niukas ir neatsiuntė nei vi$*jtį:k be galo, jog visi tie pa- to jams , ' 
Tnkį įspūdį daro '•Hauh>**| lio didesniio vaizdo)* bet da- veikslai tai seniau gimv tva-

tu žiūri. |*iuiai| bet; ne paskutinių nie-
'Autopor t re tas ' (125). juo daugiau gražumo jose tų kūdikiai, kaip dauguma 

I i* 

*< Viltis",, 

Ypaė " J u r a maėiusiems randi. Varnas tai viena is kitu dailininkų paveikslų. 
tai. daugiaus geriama arbatos. ; Panevėžys. Vasario 19 dIžnuridsinuviėių 'anose paro- pirmųjų mūsų dailės pajė-j daruseviėius Antanas da 

Husitvėrė draugija ne- Apie 1!) sausiu t rakt iernė- j^evėžys apsivalė uuu lnlų . 'dose išrodo kokia tai nauja gu. J<> ir portretai (taip-pat v,\ keletą akvarelių, iš kuriu. 
» % ! * • * « ' * l * t 1 1 ' v l l ' l l ' ^ l l l ' * L t 4 I „ . jiems mokslueiviams je mirė elgeta, sako, nuo deg 

t i l p t i . Metinis nario mokės tinės. 
nis — lA rub. Pašalpa išduo
dama iki 60 rub. vienai ypa-
tai. Vuldyboi^herenkant^m-

N'anduo menkai pakilus. Na-\m\vu nepaprastai aiškui ir ne dideli), kukliai pavadinti geriausi: labai gražus »8au 
ktyj prieš 1!) ėia žaibavo l|- ftytealu koloritu. O kiek ni jtik etiudais, turi. savyje j ( \ s m i s i ie id imas ' (KM)) ir ii-

Išlydėjunu* mylimąjį kimi- T a N a i 

Panevėžys. i\ ii. kovo buvo 
Blaivybės" susirinkimas, 

ivk\/a«UK'inusia 'vai'a'n'uukiu k»>'<«'»" -l"':'v av.. fOyįtų 

„•kt.uiuuu. laotuviai gi iš- " ' ^ » ' . . P ™ ^ . "&«£t 
rinkti t iktai du: clr, Pavnl- *""U"™ «*"* ^ ^ 
kuSu- kuu. Custai t is . ««wl«klm». . loua. ty t , patą 

re. vaikinams nevesti paeios 
Mikalinėa majoratas (3 ueblaiyininkės ir nemokan-

\er$tai nuo Marijampolės), ėios rašyti ; papeikė moti- blaivybės platininiu. 
IVreitvj metu v>abaigt»j bu- nas% duodanėias vaikams 
\ teatėjusi į vietinį (Sumsky.degt ino. Svarstyta apie Jut-
gminos) vaitą nuo kiuniso- taisynui lempos su pa\(dks-
liaus paklausimas, ar daug lais arba vėliavtm. 
rastųsi valstieėiu, kurie ga- Uaibu kad uTi!aivybės n 

lėtu iš paminėto dvaro že- draugija nobeifiraSo \ savo 

sugriaudė, jpestingumo atlikime! Issi- daug ir reiskunio ir dnug -ėjimos pilnas " r zkampi s M 

|žvmi dar iš SJmuidz. j>avelks daugian g\vuiuo, kai|i Zmni < 101); bet I o 18 kryžiai 
Dusotos, K * ^ ^ rtP^-llų "Nf*laimltiKn ftaliit- 0 2 1 ^ dniimvlebum ir kiti p o r t r e t a i jau tikVas papm.šinms 

B ALT 

A'tdykos 

pa l 
ramlonai holeta daiv tai Riojo parodoje, parodos; ma/a to, tai nein-

gelj m Ko'/umą. Ilgai pasl- ^ i r yr]uį> p , į , , M na ne tai <iyvumu neaplenkia Viiv-' kainuojamas pelnas mušu! 
liks mušu atmintyi<>, MH gįabrauHk^, ne tai Kalpoko, Uo purtrety etiudai negu tik tautinei djjilei ir amžinas pa 
daug mums gero padare. !>u , i r to| k^[k^ n m i J ^ t i ! s »o Mm«kovi«aiW Jono -( ia lve- ,niūkias besislapsėiusiain 
vo geras kunigas, geras^^a> ;žmuid/iitaviėi»i, kokį ikisiol | r s - ( 1 8 0 ) < Tasai dailinin-: ikišiol Lietuvos kapinėse 
gus ir uolus veike.ras. Ypa«lUvatydavotn. Paveikslas per- ka* išstatė ket inius savo paJummj tautos genijui mennk 
pas.xyme,io apšvietimo hr | a įm "imiit l^mvy1 1 , kaip len veikslus. Labiausia vykusį! Sklėris davė o paveikslus 

mės prisipirkti . Girdėt, kad 
atsakymas buvo toksai* jo-
gei pirkiku mstysi labai ma* 
ia . Taip, tako ir parašyta \ 
tv» dvaro valdytoja Somovtj, 
Ar nebuH Ht\ kokio nešusi-
pratimo, nes apielinkėj ma
jorato žemės pirkikŲ turė
tų mst i s ganu dau«j kas no
ri to* iemės pmipir*kti, te
gul kreipiasi ataėiai \ nne 
jorato vaidytoją Somov;), 
tai da gnl ir išeis kas iš to. 

Jfforvaišai (Naum. pa\\), 
HTKUIUS nemažas — 25 kie 
mai. Laikrafteiy pareina: 
k * N i M • - 6 e l« . *'l4. Uk.M -
U ekz. Amatininke visai nė
ra, l 'kįuinkai nuo kiti} st> 
daty visai m-atsilieka — ma
ginas varttga ir 25 margiu 
lanke turintis , dirbtines tra
sas vartoja visi, kai-knr net, 
bamlynum m jonds daro. 

Bučiunai (Siaubu plav.), 
(w,ia tebegyvuoja senobinis 
|vitu*otys — pavasano laiku 
susirenka viso kaimo ūkiniu 
kai pasikalbėti apie savo 
reikalus. Kalbasi, kur palik
ti pievas, kasti griovius ir 
t.t. Žinoma* daiktas, renka
si pas tokį, kuris turi alau*. 
Susirenka, pasigeria, vie
na* kita "{Mititio'Mr pas
kui bijosi viena» au kitu su
sitikti. 

Virbaliikia (Ukm. pav.) . 
Vaairio 21 d. čia buvo valą* 
ėiaus įgaliotiniu sueiga bau-
diiavos panaikinimui pami
nėti, Susirinko įmonėlės, be
laukdami iemieSiy viršinin
ko vieni kortomis lošė, kiti 
beplepėdami gaiSino laiko, 
t re t i kalbėj(»si, a r paskirs 
"IJMgi^y&V'' Atvažiavo Je-
niieėiij virJininkaa, pakabi
no rastinėje Aloksaudi'o H 
paveikslą, pasak A "panfoks-
1^", sufiuko^ visas |usir lnki-
mas M u r ą " »r visas pabaig
ta, Bet ėia pradėjo baltosios 
mylėtojai prašyti , kad pa
skir ty jioma pinigy pragert i . 
Bet lomieciy viršininkas 
gtiežtai a tsakė ir, paaiški
nęs degtinės konkamingu-
mąt patarė sutvert i tam tik
ras ^Blaivybės 1 ' draugijas. 

Kupiikifl (Uknier. pav ). 
Kovo 0 d. buvo SupUkl(«, 
vartotojy k rau tuv i s susirin-
khnaH. 1910 m. g m i u pehm 
jiaimta :157 r. 74 k. Valdyba 
palikta ta pat i . 8anariy turi 
150. 

"Lie t . Ūkin iu , " 

•Kvėdaina (Ros. kpakr.) . 
Nuo 2t> vasario jau ir pas 
m.us at idarytas blaivininku 
arbatnamis ruiminguose A. 
Siutelo namuose, uotoli * uo 

ivdios. Toliau nianmue 

arbatinės laikrašėiu. Praei 
tais metais daug žmoniy pa-
siskaitvdavo, o šįmet tikt 
" V i l t i s " teateina. 

Panedėlys, Bogdalavos 
dvare vienas vaikinas taip 
trenkė kita ant žemės, kad 
neilgai t rukus tas pasimirė, 
Nabašnikui nebuvo dar ir 20 
mėty. Kam juokas, kam 
mirtis. 

Krakės (Kauno apa.), Ko 
Vi> H d. atsi t iko nelaimė. 
Tkininkas A, Niedvėga kir
to miško medį, tasai medis 
griūdamas anėgriuvo aut ki-

į k a i t y t i sėdliy junimtuviu 
su spalvotomis lempomis ir 
šaudymu, sėdimo j stalą 

'•1*1 

begalo smagu jspudį da-j i r vieną gipši), {žymesnio šį 
rauti minėtoji 'Mial\(dė ,%. 
Kiti trjs vaizdeliai gan ura* 

vien jujy su ^seseriniis '1 ir 
u brol ia is*\ išgimusi(» pirš
lio korimo — jokiomis apei
gomis neprisiėjo džiauglies. 
Šokta be graeijos. bet su 
įnirtimu, — veik išimtinai 
polka ir kadrilį, d i rbė jau pa 
attuiiuoiy ūkininkų sunūs, 
kalbant savytar]>iškai mas
koliškai ir dainuojant nudė
vėtas kareiviy dainas, Bene 
išsiilgo tempti raneo ir šau
dyklės? Ka ip ir atlyginimui 
už tą nemalonume malonu 
buvo girdėti dainuojant vie-

pažymėtinas iš Žmuidz. 
Vatttly puikiai išlaikyta to
ne ir kolorite — <4T>ravėM 

(11(5), puikia perspektiva 
taip, Podot, ir nešanti xiOrė-

kartą nieko. Bet iš jo *\Sau-
lėleid'/.io11 (05) žymu jo ypa
tingas mokėjimas suvaldyti 
ir t inkamai sunaudoti spal
vas saulės šviesos grožybei 
išreikšti. 

Uimša davė šį kartą ne
daug: reiškus dailininko 
motvUOS veidas ir kelios in
krustacijoj: jos, žinoma, . . . 4 . 
kai), p H p r a » t a l - labai m - ^ ^ . " ^ ' . " ^ S . S * 

kai paaakyty. i r pripažint 
Bufeeniai, Telšių apskr. ™M*, yra veik vieninteli* 

Teko būti tenvkšėio iikinin-n^v(Mkslas šitoje parodoje 
ko keliamose vestuvėse.fcmo1 k u n s K 1 1 ^^ W t t d l P^Ueka.\gų% ir tiek. v, 
njy buvo apie (iO. Jeigu m- tv Jo i « * » t a i »ii|nmitim« f^ei^žista, dar ir Kalj .e 

ikišiol svetimo, rodos. Zuini- kas Petras, <layes devypius 
dzinaviėiaus noro MdarjrtU>oisniŪS ir vieną portretą -
efektąM, kitaip tariant, t4l i'i- savo jot ies , do vaizdai išlai 
ti originališku^, tai yra t i k - ^ y t i gerai vienann' totui, tik 
rai reiškus ženklas, jog ta- gilesnio įspūdžio nepalieka, 
sai dailininkas ne juoka i s !o tokis, pavy/alin, 4<Tkano-
l>radėjo ieškoti kitu r f ibu^as r y t a s " (110) gali taip-
savo mintinis apvilkti. Dar p a t gerai būti ir vakarti, jei 

ne dieiiovydžiu. Teėiau visi, 
išskyrus nekaip vykusį 
" S o d n ą " 0 0 . liudija , apie 
Kalpoką gana gerai. (Joje, 
jo " a u t o p o r t r e t a s " (14) la-

toją į H/alkijos smėlynus—| ha i reiškus ir labai tinka-
pušynėlius, dv^vėmis kur- m M parinktomis spalvomis debesėliais suraižyto mušu 
ne kur iškaišytus, kur nors paišytas, tik reprodukcijoje dangaus skliauto ir tų augs-
Mareinkonin laukuove, palei (kataloge), viena tamsia,ti,iju medelių, su vėjeliais 
t irudos upe l ė s . . . spalva atmuštas, yra dar; kalbančiu., su saulutės spin-

Be vai/dų Žmuidz. išstatė : reiškesnis, nei originale. Ko- didėliais žaidžiančių. > t 

Bwio,dėl t a i p ' Gal n e y r o j e švie- Zikaras, tasai kitas nmsų 
nas. | rūpestingiausiai nupieštas soje iškabintas! .skaptorins, nildien dar jau-

Drlyvavusiujn vestuvėse ir aiškioje \i«'t* \v ii^kabln- Stabrauskas, tasai pvapU nas Peterburgo akademikas, 
tiarbci |)asigėrusiu tud>uvi\įtas daugumos z iurėbjų tlo- tosios dailės )»arodos pajPf* atsiuntė dar mažiau: išViso 

. . . .y išėnuis viepia anvs^ni vdviot'i 'mą'vyriausiai traukia sa- | bus, atsiuntė dabar išv iso, f ik du darbeliu. 8n jo paties 
l\ą ^x uvje ia mažų )aiKU- }^ ^ ^ rankas va lk* viui]d iš jo p o r t n t ų dailinin tik vieną paveikslą - B i d a i s - - M i uty tojų*/ anoje parodo-

eiojn degtinė ir namų alus. į ko žnaaios portretas 1108)., viai ( 105), Tie belaisviai t a i ; j 0 neguli jie lyginties, kad ir 
Tryškiai (vSiaulių apsk.),;Ri»ds Mn nėra blogo, k i tu r : Bet man iš visų Žmuid/.. ]<>r; paukšėiai uždaryti, tur^bni, gMna gražiai atlikti . 

praėjo kuogra 
ž ausiai, Bažnyėia buvo piU|.| 
nutėlė žmonių, ir daugeHs ;| 
priėjn išpažintien. Pi-isikė 
limo npeigose, o-tą valaudi 
rvto, dalyvavo kareivišku 
draugijos: šv. Kadmier 
šv. Jurgio ir dr. Noksi 
Prasidėjimo Paimlės Švon 
ėiausios merginų, baltai ) \ | 
sijuiosiusioM, baltomis ska 
relėmis ant galvų, žvakėmil 
lankose ir daugybė mažyėi 
mergelių su vainikėliais an 
galvelių, bai-stanėių gėle^-
pirma kunigo, jiešancM 
i įonstraneiją su Šven^iat 
siuoju. Laike proeosijos bi 
\-o tai)) ankšta bažnyėioj 
ktal bijotasi, kad neatsitiki 

žios, ypuė gražios: "Mėne
s iena" ( l ) ir "Kžeras nak-
t į n (3 ) ; taip ir žėri nuisų 
dailininkų mylimas ir nuo
lat ieškomas " i lgė j imas" iš 
jų plataus, šviesaus, kur-ne-
kur skamdanėiais saulėtai^ 

to medžio, Anėgriutojo me- ^ W f f « *Wį}* " f į \ , . l f 
džio lužoAivšunė ir pataikė v*k™ ^ ^ ^ n u o t a r i a a dai- uar kebdą poitretų. 
kirtiktn >taėiai J galvą ii 
taip nutrenkė, kad bevežant 
namo numirė. Paliko žmo-

ėių. 

Ber valsėiaus teismą pet^-
koSta 1910 metais bylų dėl 
pinigų ir tur to 188 ant su
mos 7(110 r, 52 kap., krimi-
naliniŲ buvo U4 bylos. Kad 
blaivybe t ikrai prig)'tų, tai 
ir bylos turėtų per pusę HU-

matvto tmproeio versti yi»r- tretų daugiausiai ttnkjSJMiVRt^l1lfl09' dė!t*i; laikiau^ 
t i ; kiekvienai geria, Kiek no- ; "Onytė M (111 >. Nupūs tas tai puiki:»m įmesto parke, ai
ri, a r visai negeria, ibe akademiškos manieros, sodne. Iš tolo matyt įvairio-

MUSŲ " B l a i v y b ė s " aky
lius ketina įtaisvti arbatinę. 

" V i e n y b ė " , 

Varnėnai, Vilniaus ap. Ko 
,vo 8 (21) d. valsčiau* suid-
ga> klebono kun. J . Šolkaus-
kio inteknns vienu balsu nu
ta rė : 1) nusiųsti Carui pra
šymą leinti įsteigti Varnė
nuose baudžiavos panaikini
mo atminimui keturiaklese 
miesto mokykla Caro Alek
sandro II-jo vardu; 2) tam 
tikslui paskyrė 1000 rublių, 
ir nutarė prisidėti darbu 
prie mokyklos statymo. 

T r a i M n s i , Ukm. apskr. 
Vaidlonių sodžiaus nkinin-
kas Kirtiklis at idarė Traft* 
kūuuose arbatine. Vargas 
buvo iki tolai. Kori sušilti, 
eik pas Sydolį, ar į aludę, ar
ba p. K. "ulvažinojaman 
narūnu'*, arbatos neranda
mos, sušilti norėdamas, no-
nans m»noroms, turi žmogus 
gorti degtine, Dabar kūną 
šildo arbata, dvasia-gi — 
laikrašėiai. 

Tik p. Kirtiklis abejoja, 
ar apsimokės jam laikyti ar* 
baimA" NNIat traikunieėiai 
g<»ibiii senaa gir tvbdt nia 
d 

i 

"VilttKM. 

girdo vitražai (tunijektai 
Kauno mu/i(\jui), Tasai ne-

pozos papnntu tnu ir gyvu- mis spalvomis besimainau-Įnuilstomas mūsų dailinin
kas muzėjlstas, matyt, 'daug 
darbuojasi, kad sutverus }>a 

mif jisai t raukte traukia sa- ėioš šviesos, kurio*- atsispin-
vimjii, nemažiau vilioja akį di sodno kūdroje. liet paukS 
i r j o m a b m u s i r puikiai at- Štai nemato tų šviesų gražu-jH>ata pvltnikomajai mūsų | ! ^ l u u u ^ » »««»««» v ^ y * 
liktas l'onasi Tik veidui rei- nio, nuleidę galvas, tartum,!dailei . Turėdama tiek gra- P f f 1 . ? " ' l u 1 f* T\ 7" 
kė daugiau gvvumo. Bet ta- masto, liūdi. - K u r . \Yi!" žiamdu ^avvzdž iu liaudies f t T ? l k a . V 0 ' **}<>$*«* 1« ugmu g; 
sai reikalavimas reiktų ]»a-
vstatyti prie visų Zmuidz. 
portretų taip šioje (ypa-
(•iai- MartiM (10?), taip 
anose paro(b»se išstatytų 
baugiausiai gyvumo turi jo 
^au topor t re tas" , tik v ė l . . . 
t rūksta jam truputį natūra-
liškumo, Apskritai, Kinui? 
dzinaviėius geras, kar tais 
tiesiog puikus peizažistas 
ir jausmais kalbanėtų ("na-
strojo\vy<diM) paveikslų pal 

V U E T T J V I Ų DAILUS 

PARODA. 

Šiemet mūsų dailininkai 
rado savo veikalams prie
glauda, senajam "Imtti^**1 

bustos Mėlyna vėluva, tul
pės žiedu pažymėta, sma
giai plevėsmalama šaukte 
šaukia aplankyti parodų. Ki-
kime. 

Pirma, kų iškarto pastebi, 
inėjvs salėn, tai— stambes
nių veikalų t rukumas ir dar 
ta į, jog visa ši paroda —« be
veik vienų vaiadų (peiaa/ų) 
paroda: tokia jų begalinė 
eilė, kad visi kitų rūšių pa
veikslai toje jų daugumoje 
nyksta* liet prisižiurėkim 
arėiau, katalogo vedami. 

Daugiausia kiek stambes
niųjų paveikslų davė mums 
šį kartų Antanas 2tnuidm-
navieius, parodo* šeiminin
kas. Taigi nuo j,» ir pradėki-! šykštus", Adomas Varnas į nan, ilgėdamos jo pilių, sali
me. Ikišiol 2muidziunvitMu*UpaHivadinvH, šiemtdai dar; irs aplietu, JO liud»io^io> -ša 
ypaė mėgo kati kokias ne- 'su HvetinUantiskn prie<ln li^« debesiais ir tfry^inis vai 
ai-kias, ūkatmtas, monoto- "B lkke r s 1 ' ) . Vis tai smnl nikuot»»s.,. 

r iur l ianis , tasai antrns 
karalius j>irmųjų mūsų dai-

danties ankštois takais tai 
l ižnyf ios sėdynių, mergini 
l:ų tik neužsidegė veliomii 
su žibanėiomis žvakėml 
rankose. Tokiai nelaimei a 
HJtikus, šimtai žmonių but 
iadė mirtį. Aš net drebėja 
/.iurėdamas, kaip tos y.vnkė 
arti prikišamos prie velicU 
m. Daugiau atsargumo tm 
<iose apeigose «u ugn 
Vėiu Dievui, bet viskas la 
ningai praėjo. 

Po niišių kun. ,f. l a e t u y ^ 
likas linkėjo visi(^ms lin 
i i Velykų, patardamas }U ^ 
eisti šventes nei-irtuoklialJĮ 

nt. Dėkttjo visoms dra^Pį 
oms, kurios dalyvavo ap 

ffose, ypatingai kareiviai 
aminėtini dar Tado Dau- Jv- Kazimiero ir šv. J u r g o j 

kurie prie JeKaus graboj pi 
| y i , naktis mainydami* 
nergėjo. Paskui visų douį 
atkreipė, kad dėkojo e>H« 

įerginoms, kurios gražij 
agiedojo linksmas Vely 

(No. 04) recenzentui tasai 
paveikslas pasinalė **mjsle 
paveikslu", )i\ *(ion. <\xfat

} 

(No, 04) klausia, nesupras
damas, "nežinia dėlko pava-
dintasM , girdi, tasai paveuks 
Tas %iBelaisviai"f! Het man, 
rodos, j is begalo aiškus. " B e 
laisviai", be abejonės, gra
žus paveikslas, kaip ir vj$i 
Stabrausko paveikslai, Bet 

•» * arodose matėme jų 
netik daugiau, bet ir gražes-

stropių darbininkų, kaip 
Ant. Jaroševičius ir T. Dau
girdas — mūsų pritaikomo
ji dailė, tikiu, turės ilgai-

šytojas, bet, man mat<»s, nolnių, ir dėlto šioje parodoje 
portretistas. Tatai vpaė ma- įkaip ir liūdna, ir gaila, kad 
tosi, sulyginus jo portretus,! nesimato daugiau to dailio-
kad ' i r su išstatytais anose 
parodose Stabrauskio p«>r-
tretais, kuri<\ tar tum, iš rė-

sios lietuvių minties milži
no tvarinių, kad negalime ii 
giau pasidžiaugti tuo savo 

usttĮ ^avyzdžiŲ « — Volvkas ir ant toliam nM 
dailės motyvuose i r tokių * W * a B u a n t t 0 , m U 8 n®* 

mų ims ir išeis — tokie gy- Į u pasakų paišytojum> \ kai] 
vi! jį kokis tai lenkų kritikas 

Daugiausia dalvkų a ts iun |P"ikia i įspėjo pavadinti. \v\ 
tė šion parodon, ikišiol labai^tui dairosi akis po salės sie~ 

nifikaa, lyg nedrąsias spal 

4 lKikkersM ) , \ is tai M.UII 
kuėiai paveikslėliai, veik vi 

vas; iš jo paveikslų retai te- |s i j>ei/ažai (pridėsiu dar 
sužėrėdavo saulė, giedra: iš 'Lietuvos peizažai) Smulku-
jrji putė lyg dabartinio gyve-jėiai. Taip. Bet kokie gražu*! 
itiino nuobodus vienuodu-; Ypaė gra/us " B e r / v n a s rū
mas, tarsi uulaueboliįa nu denį** (30) ir ,4 Aispiiid/iai*' tiudais ir paveilslai^. 

ąiį užtai, kad komitetas n 
davė kvitelių uždykę tie 
kurte neatidavė bažnyėiji 
metinės duoklės $4,00, kaį 

iiini pražvdėti puikiausiuo- Įj k ! ^ v i e i m s p a r a p i j o n # ! 
ju žiedu ir tuomet, taip kun igas taipgi, sakė, kad 
Daugirdo kaip Jaroševi- [ - t a l e n t u s jiernik u kai 
ėiaus vnrfsi ims aukso rai- H * \ \ ^ Ū k ^ XmiH 
dėmis įrašyti mūsų tauta- " » tai ftovo dovana. Ga J 
dailės knygon. vargonininko. T u r j o da j 

Dar M pamdoje po v i e > T < ^ n l P » « w * * «»•»»• 
nQ vaisdclj pirma karta dar I^modot, « dar viskas n ^ 
pasirodžiusių jaunų mūsų ?"«»* ^ ^ ų ; Kunigas ir l b , 
dailininkų Oolovnios Povilo l n l otas s t ra ikienams m n t o | 
4Š Peterburgo ir Joknbaiėio f ^ ^ J « ^ ; " f f g 
Antano, Varšuvos dailės:.f«»W« M'ne^kcamtetid t i k , 
mokyklos mokinio. Kitų tau W u , < " ^ l**\* ?*&& 
tu ,mrodoso žinoma, praei- ^ » ^ * - ™™f> k«<M**f 
imu pro tuos jųdviejų va i , , ^ bus i s m m t i n g e s t t ė s ! ^ 
delins nė nepastebėjęs: dar v^^da ginbis k u r s t y m ų : ^ 
tai nac in ių darbeliai. Bet ^ ^ ^ ^ joms u i t*U; 

Cm vienoj dirbtuvėj jm» 
reikia ir Juos pa- , r ° l m C ( '8 ,">' »i«v4jv Sapoj, 

niuėti: malonu juk" ir mna- 2 vaikinai susivaržė už žipo-
KU matyt naujas pn.it««as, pa "'>• I , ! v i o " « »«ri dirbt aivtto 
Kirutlžiuaiaa bo to, kad ir ne- ž , P o n o i r k i t 8 : nopasidnlino 
įžviniais, bet ir neblogais l r v l « I M W k i r t o kmn»Ja WJ-; 

lietuvių dailės psrodos 
fenacii 

lalvkėliaia. Tettnlhnu pasi- tvani | akj. J . LteiM patMfci 
les ,mr...l... prakalba i un.su ,džiauKti ir palinkėti jiedum "«'«"'ivstunti, ba abudu iJva. 
vaidentuvę ' (t*»s ka ji v,,, i ^Ueb i too l , ' f *» ' ! '« ' ;»«'•'•"; -11" »«'* m 
dnUKiau laki . lik keliai , e- i r vi.sa. Išeidamas 16 \ ! \ 1 , l f *• k » ^ » d c P n s *k™f> 

m\ l i , t . dailhi parodos nvišsin, H ^ ^ " U s i k a s _u?.s,n.okdjo 
jft«.75 Teisėms <iar p r idur i j 

flioti garlaiviai; untrukun;p<.nulaužimą* s,,,,|vų mu» d..no rū.b-iiėli.. ir ii*nuw kažiknkio* rainanf J l^- j insm tntisų di^lle jsigija nao puna- įmužs tu jo , nors ai 
pradėsią vaikSfioti i r U . l u r « i t n o : j o koltiritna «Mi jau vauda i : jb-vi«ni u i kitu* sapno " A u k a " į(aį»). O j u i ž i Htipri»nj ir stipivsn į pnj | jculėjo, u i t a i , kad «oi 

• * 3 > ; 
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!|U*itaikyt ant unijos mitin
go, bet valdžiai IHW kelia do 
fcrius. Negražu taip lietu
viam* pasielgti. 

Tų ptuMų dieną, 12 bąlan
č i o , ir kito lietuvio, Kūrėju 
tanui, buvo byla su kokia 

I angliška draugelka, už ko-
ten nenusisekimus, 

Mat mūsų tautietis eidamas 
tu drauge gatve, kirto jai \ 
ausj ir pagriebęs jos pinigi-
$?• pradėjo bėgti. Dėdė tuo-

U* pasigavo ir j šaltųjų! 
tok] darbo reiks keletu 

metų mėtavoti. Tai vis Ku-
f6i$ų vaisiai, (lesindami tikė 
JĮmo kibirkštėlę mūsų jau-
tilmo širdyse, žudo jį. Gaila, 
kad mūsų tauta, susilaukė 
ff>kî  piktžolių sėjike, kurie 
idvista prieš tauto save Ku-
į&jų-Kurėjais apsišaukti. 

J. K. 

diktas būrelis, bet tarp jų 
visokiu atsiranda. Bal. 11 d 
atVnšiaVo ėion kun. Leou. 
Tyla is Nasbua, N. II., klau
syti išpažinties, ' bet nevisi 

DEAUGUB 
•• • I I I ' ! i n 

• iiilinmnio im«r »n "S 
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I 
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MO tikslų, nuspręsta rinkti lam Varsa vos lietuviui, ko- niekam barguoti u ei įs igal i , Taftas, l^raneuzijos amba-
| valdybą pakol kas tiktai dėl ėia vakarai rengiami l en ine i ir patįs pajininkai bar- sadorius . lusseraud ir kiti į-
pirmiuinku ir raštininką, o kiškoje dvasioje. Tašui at gal) negauna. Keptuvė yra žymesni amerikonai. Atideu 
kuomet pasidaugįs kuopos sakėj u a 8 Žinau, kad aŠ Iii* mina geroj vietoj, kur liete gbįno eereiuoiiijose dalyvavo 
sąnariu iv atsiras jos turtas, tuvis ir labai myliu l.ietu viu daugiausia apsigvveuu- taipogi laivyno sekretorius 

ėjo išpažinties: mat yra čion tuomet dar iždininku ir kny va, 
irininkų. Pirmininku liko 
išrinktas V. Karkauskns. 

bet ka darvsi a> 

• 

»*n • ! 

ATHOU M^tSB, 
Nežinau, ar visur ar tik 
thoiV taip Velykos pas lie-
vius švenėiamoJ \ Žmonės 

Vadinasi tikrais, katalikais 
i* sakosi i Dievų tiki, bet jau 
darbais ir dagi tokioj iskil-

ijįįinftoj šventėj — Velykose: 
Visai nekatalikai! — Oevia 

svaiginanti gėrale visą 
Jonę, nei bažnyčia nerupi, 
ei Dievo garbe. Bet aplink 
lėkų apsėdv traukia rudį, 
d net skamba, u įsitraukti 

ų kokios kalbos, kokie ap
liejimai \ - net šlykštu per 

le blaivam imogui žiū
rint, Labiausiai tuom atsi

dėjo: distviktas: Cobblo 
tolį ir South gatvė, kur 
Įkutj ir nosis apsitygino, 

ų buvo Šakotos! 
gi, mieli broliai t argi 

lt mes neturėtume gerės-
u hudų šventes praleisti, 

tų gyvuliškų blevyzgoji
mų, su svaiginančiais gėri-

įlaf Tik suskaitykime, 
(tok mes (lietuviai) išmo-
itun teisme užu tuos geri
nus ir girtų peštynes! — 

Įinrėjus } teismo raportus 
ašMtysime, kad ypatus, tu* 

ios HetuvlSka« pavardes 
likę *i\{* mėnesiu užsimo
j o #128.80 už įvairias pes-
Des, kurios buvo padary-

linoma, ne su tušJSia gal-
m. Ka, o kad taip męs butu-
i* tuos pinigus apvertę gė

liems dalykams, tai bu-
ne galėję pasidžiaugti! 

irtui) už tuos pinigus įsi-
j^ige knygyne, iš kur kož-

butų galėjęs skaityti 
lygas jau veltu, nes su to-

\U\ kapitalu būtume susyk 
lokėjv visus kaštus. Bet 

un to? Knygas mes gali-
i^įgyti veliu ir miesto kny-
me (Athol Publie lubra-
), tik reikia pralyti, o no-

parupįs lietuviSky kny-
|» jei tik butu kam j>)s skai 

r̂ i. t'i tuos pinigus ir kito-
nahdiugŲ darbų būtume 

įtWe. Nes ar-gi nebūtų ge-
finu kati viotoje i^sigėvus 
jįlfeufi nalyti, męs skambin-
jiūia* ant kokio nors muf/i-

difiko instrumento, ar laik 
flĮnr knyg>> skaitytume 1 
lo syk guodotų mus ir 
iglai ir patiems butų daug 
įkandau! 
[felftbar, jeigu nori lietuvis 
imti stubas anglais apgy-
ntb | vietoj, tai negali ga\t-
Hei ui kokim pinigus. 
f H mat labai rinksim* da-

sako! 
jįĮM* tu girtybe, girtybe! 

a mes nuo tavęs atsikra-
me. 

Ex Vabaliukas 

tokių, ką laisvt>je salyje iš
sižada Dievo ir tikėjimo. 

Bal, 12 d. buvo baisi muš-
tynė tarp lietuvių ir pran-
euasų. Mat vienas lietuvis 
parėjo vėliau is darbo ir, 
kad atsisėdo valgyti, vienas 
pranemsas pradėjo varyti j | 
laukan. Tada šoko IS vietų 
lietuviai, audauiė visus in
dus ir stalus. Praneuaai li
kosi tmveikti ir vienas jųjų 
pernakvojo Šaltojoj, 0 ant 
rytojaus nžafrnokėjo 25 dol. 
pabaudos. 

Kovo 28 d. vienas lietuvis 
pasigedo marškinių. Ji į . įta
rė A, Veneeviėių ir idavė jj 
polieijai. Pidiemomd atplė
šė Vene, skrynia ir rado 
daug vogtų daiktų. Teismas 
liepė Veno. uSsimokėti 40 
dol. ir išsikraustyti iŠ mies
telio laukan. 

Lincolnietis, 

siu. Pirmas duonos kepimas Mhyei* lt1 kiti nuėsti valdi 
l ietuvis . . ." 11* taip skau-Į nusisekė neblogai, duona ninkai. 
d/.iasi-aimanuoja veik visi; buvo daug skanesnė, kaip 

M 

raitininku I*. Kapelis. Ku-hSHuslselpimo Dr.* lietuviai žydu ir kitų keptuvių. Ben-
tarta daryti susirinkimus ir neraudą išėjinn*. Pakalbę drovė turi savo arklį, veži-
kas mėnuo, laikvties vienv- ti tie ar kiti pakalba, bet da-|ma; lietiniams duona vrn 

rv t i nedaro. 

L0W^LL, MASS. 

Prioi paėias Velykas už
baigta darbas baiuyčios pa
puošimo Ii vidaus. Dabiu1 ji 
isrodn kaip nauja, graii ir 
sviesi. 
' Velykas praleidome linini 
mai. Atsirado tečiaus ir to
kių lietuvių, kurio apart 
alaus bonkos, daugiau nie
kt) nepamatė, Laikas to
kiems butų susiprasti ir me 
tus girtybę, prie blaivybės 
kibti. l)abar net baisu pro 
ttetuvlty namus eiti: rėkia, 
švilpia, spiegia viduje, lygi
nai pragare prakeiktiejie. 

bės, darbuotiem visiems Hlai 
vybės platitume netiktai io-
džiu, bet ir pavyzdžiu. 

Garbė tebūna tiems, ku
rie pradeda suprasti tą bai
lią žmonijos rykšte — alko-
bolį ir bando su juoju kovo-

pristatoma į namus. Is pir
kine žygiu visas vakaras Imu kepimo duonos kaina 

Apdovanotas Oarnegio me
daliu. 

Ne\v York, K Y. William 
Md\vards viešųjų darbų ko-
mistii'ius Nevv Yorke, pa

buvo užpildytas tik lenkiS I sunku sužinoti. Ar bua bran [prastai vadinamas *ffllg 
kuinu. Aname da girdėjai gesuė kaip kitur, ar ne, \ l\\\V\ gavo nuo Oarnegio si-
imvs snliste giedant lietu
viškas daineles. Dabar ir jos 
nebėra. Mat, kilo kokie te« 

Šitas lietuvių sumanymas idabrinį medalį dovanų už 

ti! Tegyvuoja tad L. R. K. nal nesusipratimai. Girdi, 
H, naujai susitvėrusi | pas lenkus turiu eiti dainuo-I 

kuopa, teauga sąnarių skai-
ėius, kad greitoje ateityje 
galėtų kuo pasididžiuoti ir 
išduoti taip pageidaujamus 

tu! Va, kokios sielos, o da 
pas dailininkus-artistus,! — 
Mvs-ju*i tuo tarpu kvieėia-
me lenkus ir lenkes. Taigi 

lietuvių visuomenei vaisius! I šiame vakare ir dalyvavo 
Kebų Raganius. trįs kitataučiai:, solistė, so

listas ir pianistas. Solistas, 
pats biski vartodamas lietu-

jvių kalbi), da neva padaina
vo viemj lietuviškai ("Sun
ku gyventi"). — Buvo ir ta
sai mūsų lietuvių paskutinis 
atspindys vyrų eboras. A-
nojo vakaro dainavime n il
gina, todėlei manau ir šiuo 
kartu nepeiktinai išėjo, nes 
dainų naujų tik dvi padai
nuota, o kitos senos. 

Ot ir visa ulietuviųM vaka 
ro programa: muzika ir pns-

yra tikrai pagirtinas. 
"I.iet. Žinios 

Naujienos iš 
Amerikos. 

MikMojus-Konttantinas 
Čiurlionis. 

Vartava. Antradienyje 11 
balandžio š. m., apie 3-ėiij va 
landų popietų, toęs, Yarsa-
vos lietuviai, gavome liūdna 
žini$: 

lcMikalojus Konstantinas 
Oiurliania paaitnirė ligonbu- kui da šokiai. 
tyj1 arti Varšavos; šiandien Na paklauskime, ka-gi da- įuo ui tai, jog minėtoji fir 
apie 8 vai. vakaro velionio, vė tas uvakarasn ir palauk*Ima vartojo jos fotografija 
kūnas bus išsiųstas Vii-1 tiekusiems ir Aaukusiem- reklamavimui savo šilkų ir 

šiems f Lietuvių draugijai! kitokių brrfkigių materijolų, 
deficitas teko, o atvykM-.tos gražios galios jjaveikshj 
siemsiems ir naudos mafti, jišstatydami languose ir pate 

Ar valia naudoti svetimas 
fotografijas. 

VVasbington, 1). C, Augs-
ėiausias Suvienytųjų Vals
tijų teismai turi nuspręsti 
ar valia laikra^ėiams ir vi
sokioms firmoms, apskel-
bianėioms savo tavorus arba 
užsiėmime, naudoti fotogra
fijas tų asmenų, kurie neda
vė savo pavelijimo. Ponia 
Aida Uhodes iŠ Brooklyno 
reikalauja nuo tūlos firmos 
tukstanties dolerių atlygini-

niunn. 
Visi giliai atjautėme sib> 

baisų smūgį iv pasiskubi-
nom gelžkelio stotin ištarti 
velionio žmonai, gerb. rasė-
jai Kymantaitei-Čiurlianie-
nei, mūsų skaudingus jaus-

Praeiviui pasilieka ausis ui mus ir paaukoti, tuo tarpu, 
kimšus gyeit pro tuos ap-
kvaitėlių namus prabėgti. 
O per dideles Šventes, kaip 
tai Kalėdas ir Velykas, mū
sų broliai lietuviai dar gar
siau "linksminasi", kolei 
susipešė, viens kitam ausis 
iv nosis apdaužė, atsiduria 
šaltojoj išsipagirioti, 

Oras tankiai* mainosi: tai 
lyja, tai sniegti, tai vėl šjlta 
ir gražu. 

Darbai eina silpnai. Kitas 
voa pragyvenimui teuisi-
dirba, o iš kitur atvykęs pa
ilsta ir badą pakonėia, kolei 
darbą suranda, \ 

Tai tokios pas mus nau
jienos. 0. 8. K. 

THOMAH, W. VA, 
a kasyklose dirba po 4 

A dienas į savaite. Lietu 
viu šeimynų bus apie por$ 
šimtų ir feitatiek pavienių. 
Lietuviška bainytėlė aplois* 
ta, per stogę varva. 

Pilypas Nutruka. 

nors vainikėlį mirusiam mū
sų draugijos nariui ir gar
siam Lietuvos teplioriui ir 
kompozitoriui. 

Lai bus lengva jam Lie
tuvos žemele, lai ilsis jis Vii 
niaus Rasos kapinyne, kur 
netrukus turės stovėti ant 
jo kapo priderantis pamin
klas, prie statymo kurio ne
trukus prisidės ir mūsų 
draugija savo paaukavimu. 

Ksav. Vanagėlis. 

užvis lietuviams. Tūlas vy-|mydann, buk jijė vien pas 
lesi regėsiąs lietuviškus šo-ljnos perkanti tlreses. Brook 
kius-žaidinms, arba patukti 
gausius. Atėjo net ir" latviu 
būrelis pažiūrėtų mūsų ir kij 

lyno teismas pripažino Rho-
des'iepei reikalaujama tuk* 
tantį dolerių, Het nubausto-

mes veikiame — kuomi mai-1 ji firma neužmokėjo, ir byla 

Lietuviai Svetur, 

Varšava. Vos-ne-vos spė
jo nueiti vienas mėnuo, o 
jau ir vėl sulaukėme viešo-

tiriame savuosius. — 1A va
karo, tarsi prigauti, skirs-
tėmies namo. 

Ant rytojaus, su kuo tik 
teko susieiti, visi nenžganė-

atsidurė Augsėiansiame 8u-
vionytųjų Valstijų teisme. 

Atmetė siūlomą garbę. 
« 

Ann Arbor, Mieh, Louis 
dinti, visi lyg suerzinti, ne- P. Haller is Omahos ir John .toriai ir maldnamiCiose agi 

riai literatiško ratelio ir vy-
resniųjų studentų kietos M i 

patenkinti, Me, salco, kas kanĮGutneoht iš Ohieagos, sųna-
gera buvo,. viskas tik veik 
lenkiukai... !M, užvis jau
nieji. Ir tai girdėjai ifc pa-iehigan universitete, atsisakė 
ėios Dr. narių lupų. <lal jau prigulėti į l*hi Beta Koppa 
pradėsime kitaip <»lgties, ki- draugijij, į kurių tik išrink
tų vagų varysime jau atsisu
kę! Tt), žinoma, parodys vi
suotinas narių susirinkimas, 
kurio juk neilgai, turbūt, ir 
lankti. Mažu nariai eisime 
tada visi ir didesniu s\ai-
ėiu į visus lietuvių rengia
mus vakarus, nes iš ten gal 
semsime tų jiegrj darbuose 

jo, i* eilės antrojo "lietuvių!ir vilti t4ką prietarai irori. 

tiejie tegali įstoti. Jų nuomo 
ne, toji draugija perdaug 
aristokratiška (poniška), 
jos nariai niekini) bednesne 
žmonių klesa, kas priešingai 
tikim Amerikono demokra
tiškiems prineipams. 

Toji draugija uždėta I77fi 
metais ir tik turtu ar jpatin-
Kais gabumais atsiž/mėję 

išgelhėjiniŲ gyvybės Nevv 
Yorko miesto majorui (lay-
nor, kuomet Jamos J. (la« 
llsįghar šaudė į jį, 

Kd\vards vienu kumšėios 
rėžimu parmušė Gallaglie-
rį, besirengiantį dai' keliais 
šūviais naynori) pavaišinti. 
tTž taip * karžygiški^ daria) 
K(hvards'i) ir apdovanota 
atsižymėjimo medaliu. 

Laimėjo muzikantai unijo-
nistai: 

Ketiosha, \Vis. Atidarant 
liaudies te*dr»), miesto val
džia rengė didele parodę. 
Het muzikantams unijouis-
tams atsisakius dalyvauti 
parodoje su nennijonistais, 
nors ]>atįs neįstengė prista
tyti tiek benų, kiek miestas 
reikalavo, tai valdžia pabū
gusi riaušių, parodos suvi-
su neturėjo. Unijonistai 
džiaugiasi, ue# mato tame sa 
vo laimėjinu). 

Įpatingi pastoriai. 

Taooma, \Vash, Oia išrink 
ta miesto majoVu \Villiam 
W. Seyiųuur'as, didalis kai*-
r-enig ir bravorų šalininkas 
ir palaikytojas. Jo oponen
tu rinkimuose buvo A. W. 
Kasveett, kuris'norėjo per
varyti t^ise, uždraudžiančia 
vaišinties saliunuose. Užtai 
suliuninkal, vai«bbriai i r . . . 
pastoriai, susivieniję, ap
veikė abstinentų kan
didatų ant majoru Pas-

• • i n i • i » • • 

vakaro" (18 kovo). Kodėlei 
gi tie Varsavos lietuviai taip 
nerimsta 1? duk, kad skirtini 
mes nuo lenkų esame, tuo ne 
sirodome bei sužadinimui n t 
vujų tuo v^karu rengtum 
nebegelbstame! Tat kam 

kj,i taip saldi 
viams". 

mums lietu-!tegali į j ^ prigulėti, 

Tiflisaa. Apsigyveno pas 
mus lietuvis kunigas ~ pni-
dėjome judėti. Kunigis! 
smarkiai ragina skaityti 

Užsinuodijo jaunas išradę 
jas. 

Ne\v York, N. Y. Vikto
ras Palmer, jaunas išradė
jas prietaiso užlaikymui 

OHOllARD LAKK, MKII. 

HalandŽio 14-tų dienų l>i-
džiamjame Penktadienyje 
O , Kirylmus ir Metodijaus 
seminarijoj (irto paties var
do kotegiume) atsibuvo vie
tiniu augintinių įsteigiama
sis naujos Lietuvių Rymo 
Katalikų Pilnosios Blaivy
bės Bųjungos kuopos susi
rinkimas, Susirinkimai! at
vyko & lietuviai: V. Kar-
kauskas, P. Lapelis, I. Šau
tis klierikai ir J. Valau-
ėiunas ir Karalius, abudu 
kolegiumo mokiniai. Susi-

i; rinkimas tęsės nuo 7—8 vai. 
j vakaro. Kl, V. Karkauskas 
į jau kaipo blaivininkas ir 
prigulėjęs prie minėtos Hu

tas miestelis guli tarp jungos, pradėjo susirinki-
ir girių, Oia tik viena mų trumpa maldele. Jam 

jau tas trasas? Ugi va: rei ; k | | V R j r | n i k r a ^ i u ^ p ^ M N ten,p(;raturos van-
kia }»alad<yti draugija, k«AL^ k o l t i s g lni^r,> n u s i , . denyje, vartojamame va-

1 /v ' [neras, žuvo nuo to pat prie-
miršdavo savo prigimtą kai- t a i s n ' P n , m o r i H n o l ^ ° ' ) r t t s 

neiutų, neišnyktų. O kaip k j a j ^ ^ ^ ^ 
matytu jai vis einasi blo-

LINCOLN, K. II 
linui. Ir visų išlaidų jie ne 
įstengs sugreitinti. O 

ros (Hrt)t(wė, kuri ei- trunnmi Ji-tų paaiškinus vakare kaip tik ju dmu. 

gyn ir blogyn - jau, sako. 
Imk neturinti ji nei atsar 
uos kapitalo, dailu ir bloga. 
Bet šj vakare betaisant, ma 
nytu papiniganti. Anas, gir 
dėti, lygioms užsibaigęs. Ta 
tai jau kaip šitų surengsi
me, tai tik liks kiek. Vist 
trusė su didžiu pinigo noru 1 įįn" 
ir tokiapat viltimi, griebėsi 
visokių pragumų, kad tik 
kuodaugiau sumedžioti /nu. 
nių vakaran, Pet **vae vie-

hą. Būtinai mums reikalinga 
sutverti savo draugiją. Pra
dėta buvo įnanvti apie knv-
uyną, bot nieko tikio da ne-
nutarta, Dabar tik retkar-
ėiais susirenkame, pakalba* 

jį isbaialyti ir prileidvs van
dens sėdo maudvnėn. Tuo 

tave prieš FavvoeU'jju patar
dami savo klausytojams 
rinkti HeymourŲ. Tai kokių 
ir kunigužlų esama. 

Nuodingi gėrimai. 
Waterbury, Ct>nn. Profe

sorius I). I). \Vhitney is Wes 
levan universiteto persergs-
ti net ir prieš tuųs gėrimus, 
kurie neturi savyje alkoho^ 
lio. Taip uevodingu laiko
mas vynas "Olarit" ir obuo 
bų gira (Oider), nors beal
koholiniai, teėiau;talplnų sa 
vyje labai nuodingas dalis. 
Profesorius darė bandymus 
su žuvimis, girdydamas jųs 
minėtais gėrimais, ir jos pa
sigerdavo, o paskui išmir
davo. 

Nuosekliai, vynas "01a-
retM ir objiolių ^jra nuodin
gi ir žmogaus organizmui. 

Milijonierė ištiria sątikius 
angliakasių su kompa

nijomis. 
B t t į b n r g , IV. Ona T. Mor 

laiku truko gazo dūda, o i.4. gjBMi duktė Pierjiont J. Mor-
kapitalisto, s iveržusis gay.as ant syk jį gan'o garsaus 

apsvaigino ir nebegalint prisiklausius skundu prieš 
jam gelbėties, užnuodijo. viespataujanėiim, angliaka-

MI. !»•«•! ,inn..i-im< m . %* % i svkl<»se ne/monlskuK. sati
nu , paiiainuojanu u e u n i s p a ^ n k i a g puolusioms pran kai, draugija būtinai reika kius tar}> darbininkų ir darb 

cuaams. davių, asmeniškai lanko 
Annapolis, Md. Pastaro- anglies srįtis Pennsylvani-

mis dienomis ėia atidengta joj , kur drauge su keliais 
Londonas. Po ilgu tarybų, puiki piramida, valdžios ka* labdarybės draugijos na-

kaip jau žinoma, neseniai tu pastatyta atminėįai žu- l ia ls ir dviem pastoriais ty-
tis*M Vakaras parodė, k^ I sus i tvėrus l ietuvių landro- vusių praneuzų kareiviu, ku rinėja darbo sųlygas po že-
mvs privalome daryti , k a d j v ė **BirutaM kov<» 17 dienojr ie nors nepaga i l ė jo kaip me, mainierių užmokestį ir 
mūsų susiėj imuose butų fano! n. k. pradėjo duonų kepti, 
nių daugiau. Nes tikėtis ir Pirmas duonos kepimas vi-
laukti vien kojų ndklintojų sas buvo išparduotas, kaip 
atėjimo nevisuomet jau ga-,kuriems dagi pritruko. Duo

na dabartiniam laike nie
kam neharguojama. <* 

jypįaaJkti liietuviųlapie Blaivy 
Kiek fcinoma. Bendrovė pi 

H«»ebembeau, Lafayette,! jų vargingi? gyvenimui kom-
Koseittsko arba Pulaskis, j partijos griunanfiuose na-
bet nemaniau uoliai kariavo į mėliuose, 
u£ Ameiikos liuosyl^. Tž-; Pamatysime ar kas išeis 
dangalų pak*lė p-lė Amelija ii tų tyrinėjimų. <lerai butu 
de Pau Fsvler, paeinanti is palengvinus* maįtnwiui gy-
garsaųii Lafayttte giminės,; veniju^, bot vargiai Morgą 

Dovana universitetui. 
Woreesiter, Mass. Vakar 

atidaryta ponios liarriet K. 
(loodnov testamentas, ku-
riuo naluršnikė paskiria UĮSI 
tą tukstaiiėiu dolerių llar-
vard universitetui. Kadan
gi visas CioodnoNVMenės tu|* 
tas sieke tik sinit;,i |)eukias 
dofiimtis tukstanėių dolerių, 
tai jos artimesni ir tolimes
ni giminės gaus tik treėių 
dalį, (»iminės rengiasi ui-
protestuoti prieš tokį testa
mentų ir per teismų parei
kalauti viso turto. 

Baisi tragedija. 
Youngstovvn, Ohio. Šio 

miesto gyventojai sujudinti 
kruvina tragedija, atsiliku
sia (1. 0. Rickerto namuose. 
Riekortas, 52 metu amžiaus, 
pliombeįis, staiga protd 
nustojęs, užmušė kirviu be* 
miegančius savo paSią, 42 
met amtiaiiH, duktorti? 16, 
12 ir 8 metų ir 7 metų sune-
lj. Norėjo dar užmušti ir vy-
riausjjį ^uiių, 17 metų am
žiaus, bejt Šis išbudintas be-
proėioaifkų dejavimais lioji 
sužeistas, bet spėjo išsigel
bėti. 

Iškapojęs savo šeimynų, 
Riekert nusišovė. Bako, jis 
buvęs tinginys, pats mažai 
dirbdavęs, o versdavęs pa-
ėit) ir vyresniuosius aunu ir 
dukterj sunkiai dirbti ir vi-
sq šeimym) užlaikyti. 

Milijonai dolerių misijoms. 
New York, N. Y, Nese

niai miręs Jonas B. Konne-
dy užranį du ir b<>rtainį mi* 
Ii jonu dolerių misijoms pres 
biterijonų sektos, ^os sek
tos bažnytinė rodą nutarė 
naudoti buo tos sumos pro-
eentų, iŠnešanti sųyir?ųtn 
šimtų tukstanėių dolerių 
per metus, misijoms vaka
rinėse valstijose, ant Pilipi-
ųų salų, Alaskoje ir Vaka
rinėse Iddijose. 

* 

Nauja, vagonų pabrika. 
Michigan City, rnd. Koni-

panija llaskell ant Barber 
Car Co, nupirko šiame mies
te dideli žemės plotų ir sta
tys plieno vagonų pabriką, 
kainuojančių milijonų, du 
šimtu ir penkiasdešimtis 
tūkstančių dolerių, — Staty 
mo darbų pradėsiu nužllgo. 
tki šiol kompanija dirbusi 
vien medinius vagonus. 

' Veidrodis kalba. 
Pasižiūrėk į veidrodi iš

ryto, knlp tik pabusi, ir ty
rinėk iivo išvaizdų, ar ji 
išrodo sveika, bslta ir mu-
dona, a r,pageltus, kaipo ne? 
sveika. Taipgi pasižiūrėk 
aut lietuvio. Jeigu jis yra 
baltas, tai reiškia, kad tavo 
viduriai nesveiki, jeigu labai 
raudonus - - tai turi karštį. 
Šitie s.jmptomai reikalau
ja skubaus sistemos dšvaly* 
mo, kraujas turi bnti palluo 
suolas nuo sunaudotos me
džiagos/darančios jį tirštu, 
nesveiki* ir neturinčiu mais 
to. Privalai tuojatis'vartoti 
Trineii> Amerikoniška Eli-
Nirų iš Bitter Vynp, kuris 
sureguliuoja ir sustiprina vi 
są sist< niQ. Rekomenduoja
me šiųi vaistu nuo užkietė
jimo, galvos skaudėjimo, pe
čių skaudėjimo, reumatis-
mo, neuralgijos, vėmimo, ne 
tekimo apetito ir bemigės, 
Aptiekose. Jos. Trtner, Iš
dirbėta <h-kemistas, 13^3— 
1&19 8u. Ashland ave., Chi-
eago,. 

susirinki-Į(Urdėti vienas |v«rugojv« tu nigų turi ne|H»nii>, tat ir(«> kalbas juisakė: prezidentas niut< i pasiseks ka nuveikti. 

.T i K 

Ji 
Jin 
kli 

K ©k, pnnalto, turi mtiųl 
D< f yaiolilę, 

iidrt»Mo M įnirčio oi 
kirk turi mėty! 
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DRAUGAS 
(THE FRIEND) 

Katalikiška* Laikraštis 
Amerikos Lietuvių 

Katalikų Reikalams. 
— Organas S. L. B. K. A. — 

Neina Ift W ilkea-Burre, Pa., kas 
ketvirtadienis. 

• » * | " " • «» f l a i d u i i • i» Į* • • - » —m . - > - . ^ ~ » ^ -

A. L. R. X. K. Sąjunga » Leidėjai. 

Kaupas — Redaktoriui. 
U. AuftUiutė - Ušveiadėtoja. 

Visas korespondencija* ir kito 
kius raštus reikia siųsti pas 

Rev. A. Kaupas, 

Vkua pinigus, ar tai pnuiumt* 
ratus, ar tai už "džabsus" ar tu 
aputarsiuimus ir t.t, reikia siųsti 
tokiu antrašu: 

"DRAUGAS" 
31% fi. Market S t., 

VOLKESBARRE, PA. 

Ar Ims tai spuuitUnimaa konsti-
tuoijos, ar plakatų, ar tikintų ar 
kitųkiu j tat panašus reikalai* rei
kia visados kreiptien tno pačiu 
aut rasų t 

DRAUGAS" 
14 8. Market St, 

Rtrltkcija pusUiuk* sau totte 
taisyti, trumpinti arba atmesti vi-
sius prisiunčiamus raštus. 

Laikas ir vieta rastų talpinimo 
pridera nuo miakcijos, 

Atmestieji rankraščiai nėra gra-
iinami reakcijos lėšomis. 

Raiyti reikia tik aut vieno pus-
iapio, paliekant plučius tarpus 
tarp eiMiu. Popioros nėra ko gal* 
Uties, nes korespondentams ir 
bendradarbiams ralant ant abie. 
jų pusiu, dn-ici smulkiomis raid«-
mis, redakoijal labai dažnai pri-
sieina perrašinėti utijustus rastua 

Norint, kad rastus tilptų arti. 
miausiamo numeryje, rankraštis 
reikia pristatyti spaustuvėli ne vė-
tlsa, knin ?) valanda iSryto antra
dienyje (utaruinke). 
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Angliškame savaitraStvje 
u1?he Ave Maria," randame 
laimi simpatišką ntVaipsnį 
apie Heleną Alodrzejovvską 
(Modjeską). A p m o t o s gar-
šios aktorės jaunos dienos, 
išėjimas ant soenos, pagar
sėjimas ir atvažiavimas 
Amerikon, tyfadjįlaga pemt.fi 
is ModrKejevvskos memua
rų. Laimi malonų įspūdi da
ro aktores patrijotiamas iv 
prisirisimas prie tėvų tikė
jimo. Koks skirtumas tarp 
mūsų negarsių artistų ir at-
$i*jmėjuidog lenk&»! Paga
lios ar*gi mc* turime tikrus 
artistus* 

JSofija Kymantaitė savu 
%< Lietuvoje" perdėjo, aaky-
datna, kad pas lietuvius nė
ra poezijos nei dailės, bet via 
dėlto pasakė daiktą, kursiu 
stovi nelabai toli nuo tiesos. 
Susiraminkime kad ir tuo, 
jog kitataučiams nereikia 
dar laužyti galvos apie mū
sų artistus ir artistes. 

Bet dėlko neturime tikrų 
artistu.' 

Visokių gali būti atsaky
mų į tų klausimą, bet bene 
bus teisingiausia* šitoks: 

Lietuviu Hgslol lietuti ne-
tik tikrų, bet h lokių-toki u 
artistų dėlto, kad žiuri ne j 

J • ,,,• l ! . . , j g g g 
» E A V # A f t 
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riaus arba po akmenim. I s- kovoti su klerikalizmu, tik duoda valstijos mašinerijai kloja, kišasi į visas gyi'elii- BA2NYČIA NESIPRIE 
torija visur viena ir ta |>ati: | visai ant kitokio pamato, sustoti sukt i s , mus krašto jum M-įtis, liet tegul parodo, g INA MOKSLUI. 
Jei '\gronmtą" nešiosi visa-1 Pirmeiviai stovi ant betiky- valdovai (kabinetai) maino- • kur, kada kataliku bazny-
dos su savim ir kalbasi paa- Iblniu pagrindo ir todėl jų si labai taukiai. Anglija ui- ėia elgėsi panašiai, vadinasi, 
kirti) skatėių poterių, tai bu-į kova su klerikalizmu virsta laiko net du universitetu Į kur ir kada bažnyčios biu-

5«B5B5 
1 
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liuamas kle si apsaugotas nuo visokerio-įkova su tikyba. Bet reikia (Oainbrldge ir ONt'onPo), į rokratizmas, vadu 
pu nelaimiu, bet jei 'gromn-į kovoje su klerikalizmu at- kuriuose yra lavinami bu- ri kaliam u, apsireiškė pana-! 

l t 

,' , iU , , !ųm»tmės, jinai vienatine au-vti. ou p. K. neatitolo d a r P . . . . , . , , 
• • * XI.:, ,, *ii. toritfttė tiarodvme teisvbes. uo pirmeiviu troskiuu.i, tik , . * . , , . 

U mokslo taipgi Ji visunniet apgavimui 

iiažnyėia turi savyje vte-

, , das tuo jaus patėmiia, vpaė 
tai* ni^tikėsi tr i s jos juoksiejsistoti ant tikybinio painat.. sianne.p valstijos valdiniu- stose lotinose. Kol to nepa-, t l i , m p r i ( ' tiesos viršui 
si% tai ant tavvs supuls datt-i tuomet tikslas Ims pa- kai-biurokratai. Biurok rati-1 darys, \n\ veli jame s a u m a - i ' , . ' ' 
gybė di<lžiausių vargų ir be 
du. rri»kius ^dokumentus 
kita<los spaudindavo Ame
rikoje " K a u l ė t o dabar vi
sokie "Panelės Švenčiausius 
SapnaiM ir t.t. yra spaudina-
mi pas kų norints Tilžėji^ (o 
gal kokioje pirmeiviškoje 
spaustuvėje: kas gali žino
ti!). 

Štai reikia pabriezti, jog 
katalikų bažnvėia visados 
buvo priešinga tokių prietn* 
rų platinimui, visados kovo
jo prii^ tokios n.išies išnau-
dojhnij žmonių lengvatiky
bės. 

•iežastis - k a d jinai yrii 
dar tik hipotezė, ir rodos 
<ad i>riešinasi 6v. H 

MiilLM. Paklusnus Koperu 
<as negarsino savo teorijofi. f 

i , , i^VVi"' Apie j>er Šilute metu K4-na d delO galvbe, kad klai-i i , ., \ v , . / * 
gėriuko teorija gu ejo uį-

tuomet tikslas bus pa- kaM>iurokrat.u. Biurok rati- Į durys, puvo 
siektas. Kaip, remiantės ti- ja yra ir Suv. Valstijose, tik | n; 
kėjimu, galima pasekmių- negerai sutvarkyta, neišla- nuo j 
gai ]>ergalėti klerikalizmą, vintą, atsakomai prie savo gal paties save 
nepaaiškinta. Bet žinant, ką , uždavinio neprirengta. Ir j prasimanė jiems kitokius 
p. K. vadina klerikalizmu, ėia kįla kaskart gabesni bal j tikybinius — niotivus. » 
galima daryti šiokias tokias sai, reikalaujantieji biuro- Siuonii užbaigiame klausi 
išvadas, kurios ir parodo p. kratijos sutvarkymo, josjmą, kas yra klerikalizmas, 
Kubiliaus protavimo klai 
dinuuina. 

pastatymo ant tvirtesniu1 Vra tai prasivardžiavimas, 
kojų. (lai skaitytojas girdė- kuriuo vadinama regimas 

190U m, Kauno gubernijo
je išgerta' degtinės usį 4.-
^58.812 rublių. l& tos &umos 
nereikia st^bėtie^ ypae jei 
fttsjmiaimo, jog alkoholio 
niėgėjaans uoliai padeda nai 
kinti tuos nuodus pilnieji 
blaivininkai. Tatai liudija 
•Miarnys" ir kiti šaltiniai. 
Kadangi Lietuvoje visi blai
vininkai geria, tai nežinia 
kam dar gyvuoja Blaivybės 

ugija su savo skyriais* 

Klerikalizmas, p, K. nuo- jo kada kalbant apie "eiviljaj>sireiškimas kataliku tiku-
nione, yra bažnyėioje lygtai st*l*vieeM. Jei girdėjo, tai te- jimo darbais. Taip pravar-
tas pat, kas valstijoje yra gul žin«i, jog tuo vardu ame-Įdžiuojasi tie, ką sulyg to ti 
biurokratizmas. U vienas ir'; rikieėiai vadina biurokratiz 
kitas var?.o žmonių valią, tną, Reikalaujama, idant vi-
vienas ir kitas bando si vjguomen^s tarnai, kaip 
j)avergti žmonių dvasią po- tai laiškanešiai, polieistai, 
litikos siekiams. Kitaip ta-j ugniagesiai: klerkos ir t.t., 
riant, klerikalizmas tai Įmai'butų apmokami atsakomai 
svtas i tikvbu politikos gai- j ir butu laikomi tikrais vi-

suoiuenės (valstijos, miesto, 
viešpatijos ir t.t.), n ne at-

valas. Su tuo gaivalu ir rei
kia kovoti, bet tik tikybos 
priueipnis, o ne betikybi- skini partijų arba asmenų 

Per u Viltį'' eina Liudo 
(liros vertimai Taraso Šov* 
ėenkoa eilių, ū»htim\ butų, 
kad Sitais jubilėjiniaiš Uk
rainos didžiausio poeto na 

niais priemoniais. Mums ro
dosi, kad p. K. nuomonę g(»-

(įsi gavusių i valdžią valdi
ninku ) tarnais. Reikalauja

mi supratome ir įa atsako- Ima, idant iš tokios 1?irn\bos 
mai Išreiškėme. Ta t-gi ei-j niekus nebūtu prašalinamas 
nie ir toliau. be priežasties ir be teismo. 

Kiekvienam t£ šalit»s žiu-j Be ko, paskutiniu laiku ei-
riuėiani tuc»jau mesis į akis na garsios šnek<»s opii* įstoi-
stebėtiuas panašumas p. Ku girna universitetti lavini-
biliaus klerikalizmo, alins 
biurokratizmo, alias politiš 
ko gaivalo tikėjime su ** Vie 
nybės ]JetuvninkųM kleri-
kalimnu, k i te ly pavadintu 
labai regimu A — B - r tri 
kanipiu. Ar Ims tai 'Hrikam-
pis ' \ ar ubiurokrntizmaK ,\ 

tais pasirodytų mušu kalba «V ^ g ^ v a l a s ' ! - vis tai re iš 
Ht^vėenkos veikahfi. Liudas 
(jirajlvasia ir jausmais \w-
toli stovi nuo mažarusių 
dainiaus. Jam tai geriausiai 
,ir nusisektų sulietuvinti (utį 
išversti) Ševčenkos gailias 

kia.vienut ir tą patį daiktą: 
regUmj apsireiškimą tikėji
mo Įtekmės viešame žhiioniu 
gyvenime. Ir šita tai apėiuo-
pattia tikėjimo jtekmė į zm** 

mui augštesnių valdininku 
viešpatijos tarnybai (diplo
matijai, įvairioms miuiste-
rijoms ir t.t.). Ar vis tai ne
reiškia, jog yankės pasigen
da atsakomos biurokratijos? 

Dabar einame prie l»ažny-
ėios. Kataliku bažnvėia vra 

* * * 

tobula organizacija (bažny
tinė kalba vadiną ją tobulą 
draugija). Turi jinai vieną 
galvą --- popieti}}; šis-gi, 
kad geriau suvaldžius kata-
likutfi užlaiko į\airi,js kon 
tcreua<ujas-ministiu'ijas su 
nvel'ektnis mitus t oriais 

gaus gyvenimą pavadinta 
e i l e Z " * P a ^ d ^ ' T ^ wnW* 
me pirniutinv pasipynusiąįHj«* HkHla.j.-u (kunigai) W Toritorij.liskai l.unyėia pu
pų ranka dainele: »turėtų jokios jtekmes \ zmo- dalinta Į provimijfts, vysku-

įnes, jeigu nesikištu į vieša ; pijąs ir t.t. Visur pastatyti 
1 jį gyvenimą, į vaikų augini i ypatingi \aldinink: i 

Mirė senas tėvužėlis, 
Mii*ė tno^vnėlė, 
Tai nebėra, kas patartų, H 

Kas toliau daryti, 
Ar man jaunai našlaitėlei, 
Jaunai mergužėlei -U 
lOit į tolimų pasvieti, 
Ar namie Hutlėtilf 

nį, tai eisiu į girelę, 
Pasisėstu Žalių rūtų; 
Jei matysiu: rūtos želia, 
Kebrengsiuos į keltie— 

Ateis mielas i seklyėią— 
rrai gyvėsiu šifia; 
"6 kni w r* nors tola» ko

ltas— 
Te&koaiu dale lės , . . 

Žalios rūtos tai išdygo 
Tai graliai žaliuoja— 
Tik vis iuva bo dalelės 
Mergelė jaunoja. . > 

biu 
ntą, šeimynos reikalus, jfi !rokraiai, kurių j>riedermė 
neverstų žniouii.1 gyventi (IM vra daboti kad. a[»skritai į-

J. Kubiliui aiSkina» dėlko 
jia atstojo nuo pirmeivių 
(/<Viltis", No. 34). ' Viena, 
jis nebuvus niekados pilnas 
pinnelvi»t m* niekados ne-
pri{iaiiiidavt4i pirmeivių ma 
terialistiskos ir poaitivi&kos 

rai, gyventi . su lyg Kristaus 
prisakymų — žodžiu, jei 
dVfisiškija klausytu daugiau 
žmonių, nekaip Dievo, tuo
met nei jokio klausimo apie 
klerikalizme nebūtų. 

Šitie sakiniai duoda apla 
mą sąvoka, dėlko pirmeiviš
ki u* uepirmeiviski autikle-
rikaiai .nektuiėia, gyvojo, 
av)sireiSkianėio darbais tikė
jimo, ir dėlko pravardžiuoja 
jį trikampiu ir visokiais iz-
mais. 

Plafiau paaiSkjsime tą pa 
tį kitu sykiu. 

Praeitą sykį, rašydami 
apie J. J. Kubiliaus "kleri
kalizme", sustojome ant 
pažymėjimo, jog ar šiaip ar drauge su klerikalizmu is 

artisto talentą, bot ir i tai, ar 
aii-istas pirmeivis ar klerb 
kalaH. Artistai gi nenori pri
sipažinti prie klerikališkų 
palinkimų. Nuosekliai -— 
party iškurnąs užiuuSu tkį». 
lentą. 

taip imsi, vis dėlto p. Kub. 
nuomonė apie klerikalizmą 
labai panasj į pirmeivių nuo 
tnoUyN P. K. sako, kad'kleri-

statymai Ir aukštesniosios 
\'aldžit«s palii'pimai Laitu pil 
domi. Be tokio prtdabojimo 
bažnvėioje nebūtu tvarkos 
ir bažnyėios gyvenimas ne
plauktų viena, lygia ir ra
mia srove. Kas trokšta, kad 
tokio pridubojhno nebūtu, 
tas reginiai nori, kad bažny
ėios gyvenime nebūtų tvar
kos nei tikėjimo, nei doros 
nei diseiplinos dalykuose, 
tas nori, kad bažnyėioje už
viešpatautų netvarka. 

Lygiai tokiame padėjime 
atsirado p. Kub., kuomet 
pradėjo šaukti kovon su kle
rikalizmu — biurokratizmu, 
nors ir liepė atsistoti ant ti
kybinio pagrindo. Pirmei
viai, esą, klysta, trokšdami 

kėjimo uurodvmii nencui ti-
keti ir gyventi. 

Ir gali kas paklausti 
kam apie tokį menką ir vi
siems žinoma daiktą reikėjo 
taip plaėtai rašyti. 

Atsakome: U-gi tam, k»d 
reikėjo išaiškinti situaeiją, 
reikėjo parodyti nedo»us 
pasikėsinimus tų, ką pasku
tiniu laiku pradėjo uoliai va 
ryti laukan iš lietuviu kai-
IM>S žodžius: katalikas, kata
likybė, katalikiškas, užva
duodami juos klerikalu, kle
rikalizmu ir klerikališkų. 

teisybe paimti sau už normą, 
ir kaipo kultūros dalele pla
tina po visą Dievo pasaulį, 
'Taip darydama jinai augs-
ėiausią krikščionišką kultū
rą išplėtė pirmiausiai po Ku 
ropą, tolinus per visas peli
kes dalis svieto. Dagi ir da-
I 

mirsime, pakol ant scenųs 
nepasirodė (lalilėjas, pfci 
baigoje XVI šimtnieėio 
sai karštai nusitvėrė už Ko
perniko išvadą. Oeizdamatl! 
jo teorijai surengti tv ir toj 
uius pamatus, sumanė p ^ ; 
gerinti teleskopą. Tą nuv&ii] 
k ė apie K)i)J) m, Pagerintąjį 
teleskopą jisai daug padaM| 
atradimą, kaip Jupiterio«# 
telitus, daug patėmtjimų U-

. v .. . . . , astronomijos muksią pastų* 
m r baznveios misijouor ai,; ^ j * . M

 u
T l , ' ' Z 

v , . ' ... n i . 'm ' tolyn, Jo vardas prapll* 
ies»lanu Dievo Žodi a m - f i , . '. it u v . , . ' { " 

u» po visą Italija kaipo ga H.a..Hi,.K ,.1.. ,K Ah-ik.«, A , n , - i s ; | a s t l M t k H l i l l i l l k l l > Kv* 

OioniSk... ulturoK Noru,,, t l l ( l k 8 , i l l ( ,h l i s t ( j(, j(, ĄM 

us ,l«rlK. n/vv.h. , ( ) l i t ( „ m s , „M karmėlit 

ideologijos. Antra, jam nie-j k l i zmas bay.nyėi,vH gyveni-
kados nepatikdavusi pinuei «*»• vaidina tokic roly, koki^ 
viuose yjiatinga kova au kle biurokmtiamas vaidina vals 
rikaliamu, kuri istikrųjų pa 
virsta kova su katalikybe, 
$u tikybą* <«i tikyba, p. 

naikinti ir tikėjimą. Taip, 
esc, daryti nereikia, nes ti
kėjimas yra t«»ks gerus ir 
brangus daiktas, kad gali 
būti net įrankiu kovoje su 
klerikalizmu (sulygink *Vie 
nyb. Liet.1 išsitarimą, kad ti 
kėjimas yra toks geras daik 
tas, kad gali tarnauti net 
pirmeivijai). 

Vokietijos valdžia ketina 
sušaukti .l?U:i m. Derlynan 
visasvietinį suvažiavimą 
tarptautinės kalbos reika
luose. Kokią kalbą suvažia
vimas aprinks, tokia bus J* 
vosta komereijon ir tokia 
bus priverstinai niukinama 
mokyklose. Is gyvų kalbų 
turi progą pasilikti tarptau
tinė kalba koniereijos susi
mušimuose prancūziška, aug 
liška Ir vokiška, bet vokiš
ka yva labai sunki, prancu-
/aška kona^reijai nelal|>ai tiu 
ka, o angliškos rašyba neturi 
jokio senso, l»e to ii* angliš
ka ištarmė vra be galo sun~ 
ki. Iš dirbtinių kalbi; volą-
pūkas neprigijo, o esperan
to, nors platinasi sparnai, te 
ėiau turi tą keblumą, kad 
anglai ir praneuzai negali 
perimti jo rašyboj, todėl ir 
žodžius ištaria neatsakomai. 
Bet toji sunkenybė lengvai 
prašalinama, ypaė jei tos 
kalbos pradės mokyti pri
verstinai mokyklose. Todėl 
Kauno ir viso pasaulio espe-
rantnikai gali džiaugtios iš 
gražios ateities tos kalbos, 
kurios išsimokino ir kurią 
pamėgo, 

tas bažm 
prakilnaus 

Hažmvjos istorijoje vie- į w a , i n i i r kardinolas^ 
nok yra keli atsitikimai, se- ( u , r i | t j Kviritmlu s o d u e ^ 
sėliai nepakaktino jos išsivy t l l o l n H priklausą nei u o l | 
stymo, kuriuos nedori prie- k a l , i i n o ! u i H a n d | u i i U n | j , 
šai paėmė ant liežuviu ir j a s s u teleskopu rodė s a M 
skelbia už tamsiausias baz- atradimus. Padangėse W J l | 
nyėios klaidas. Rako, tai ap- ramu. I| 

Toji bet ramybė 1618 
buvo suardyta. Pakilo neb 
dngi mokslininką g i n ^ 
l>i<̂  išsitarimus ftv. UnPĄr 
**U (lalilėjas dikėiai ji 
uaišė į ginėus ir prasid^ 
irdyniai. Minėtuose mo1 

« tapo jis pafiauktas pr 
nkvizieijus tribunolą. 

ne, kad vietoj' nži 
niuėti astronomija, mokj 

ruoja Šv. Rastu. Atni 
; tribunolas jį pasu 

Huopianuis argumeii 
kad bažnvėia mokslo nebe-
• l |»keuėia . 

'l\)ks istorijoje yra atsiti
kimas su astronomu (ialilė-

Jiet kti^ nori istoriškai iš
aiškinti atsitikimą (Ialilė-
jo, negali apleisti nepami
nėjus ir fyitų ano meto moks 
iinėių, ypa^ Koperniko9). 
Nuo Koperniko prasideda 
naujas aiškinimas dangišku. 
kuuą; smiles, planetą ete, jkfe. Nelaimingiausiai bi1 
Priešrlaikus Koperniko šia- itas, kad tribunolas pareil 
me dalyke viešpatavo moks- J|avo nuo (lalilėjaus atna 
las IHoh>mėjo. Jis skelbė, Iteoriją apie • sukimųsi 
kad zerbė k^ovi, o kitjflhn» |mės, nes buk teorija ta k] 
uiški kūnai sukasi aplink |dlnga» Atmetus mokslą. 
ją. Buvo tame laike kloidin- įdėjo, tribunolas turėjo p&į 
gai priimtas principas •*na- merkti ir Kopornikoiknyji| 
turą abborret a vaeuon Atliko tą su pasarga <4doip| 
(gamta nebeapkenėia tustu- < orrigaiui'", Pagalios tfl| 
mo). Mat sunkas daiktai pasmerktas ir Keplerio t) 
puola ant žemės, o. lengvi falas apie Koperniko te< 
eina į vįrsy. Tokiais leng- ją (Kpitome). (lalilėjas Į 
vais daiktais turi bnti spin- žadėjo prieš tribunolą 
ilinti dangiški kūnai, Pa- platinti savo teorijos, 
sėkmingai tat ir iš prifcuui- prižadėjimo neužlaikė. 
mo jų dalykas sukties ajv 
li.uk žemij. Toki išvedimai 

\mį metuose tapo vėl 
šauktas prieš tribunolą 

•» > l"» 

tijos gyvenime. Kas yra biu 
rokratiEiuas, p. K. nepaaiš
kina, jam rodosi, kad visi 

numuom via dėl'ioi*iil H B « "' supranta jį tokį,! Taip tatai nejuntant |dr-
e«anti geriausioji žmogaus kokiu jį mate p- K. Nereikia meivių ir p. Kubiliaus norai 
*w\m dalelė. Pabaiga leng- sakyti, kad p. K. turi oim- susibėga į krūvą, tik pi r- į 

Kamoristų byla, kuri da
bar eina Vitorboje, Italijo
je, pilna tragiškų komedijų. 
Uždaryti geležinėje klėtko-
je kaliniai verkia, alpsta ir 
akimis varto. Vienas ją, Ks-
posito vardu, besiteisinda
mas, dėlko po Ouoeolo ufcmu 
šimo slapstėsi prieš policiją, 
pasakė, kad bijojosi oiti į 
kalėjimą, nes turi širdies 
ligą ir lengvai butu galėjęs 
numirti belaisvėje, (**la jpuo» 
lė į bisteriją, išlupo savo 
dešine akį ir tėškė ją ant 
žemės, paskui apalpo. Kiti 
kaliniai pakėlė tokį riksmą, 
kad teisėjas tapo priverstas 
IMU t raukt i posėdį. Pakauk
tas gydytojas atgaivino Es-
petito, bet pasirodė, kad a-

is buvo , . . stiklinė, Pasi 

Kopernikui pasirodė visai antrą kart pasmerktas. 
nemoksliškais. Savo tyrinė 
jimuose jis priėjo prie kito> 
ntioniomjs. Išdėstė tą sav< 
knygpjej *M)e itevediutioni 
bus (^rblum C!oele8tiuin*10). 
Pastatė įfoje hipoteeą, ku 
rios dar galutinai darod\i;i 
nemokėjo, bet teisingą, kad 
žemė sukasi aplink saulę. 
Ta teorija astronomijos sri 
tyje btįyo vifeai nauja min 
tis, naujas išradimas. Moks 
liniukai apteisė ją ui netu 
rinėią jokios vertė*, — bu • 
manistni, ir paskui prote$<į 
tonai pasakė, kad toks klai* 
dingas ilnokslas turi būti B* 
kaito tiiįkirstas. Katalik* 
bažnyėia prielankiai jąjptiv] 
m ė l i ) , nors Popiežius Povi
las III nedaleido garsint . 

s 

9) Kopernikas buvo dvj • 
iško hanno, Knuelaudo km 

nauninkti, kandidavo į yyĄ 
kupus, ir vieną kartą buvo 
administratorium vyskupe 
jos, bet nežinia, ar buvo | 
Kišv<Mitiuvs į kunigus, 0 1 

ilėjas laukė, kad l>op. 
bonas V i l i (inrtniaus 
dinolas Barberini, jo prii 
lis) tribunolo nusprendi 
išbrauktų, bet apsivylė, 
piežius nuaprendiitią pal 
tino. Čion tai ir yra ta« 
duoiys u&netinėjimų 
nySiai, kad jai mok»lo 
lykuose stinga toloraud 
Apie fcį pasmerkimą 
Whewo.II sako: HKiek 
iinoma, vienas tas istor. 
atsitikimas, kur pop 
autoritetai) ištarė apia 
lykus tyro mokslo^ nat irį 
klydo". Tas pasmeorkii 
vienok nebuvo taip aštfe 
Uf. netylėjimą (lalilėjuilii 
duota mėtavonė, kad į| 
tris metus yieną kart antį 
vaitos atkalbėtų PBalfru 
pakutos, ir bausmė kalt 
mo, kurių atliko savo dj»t 
gą namuose. 8avo*gi kj«1 
Popiežius Urbonas 
paskyrė jam algą ir tttią< 
met apsiėjo su juomi, k| 
su didelės vertės moksliai 
ku. 

liauname tai vietų tai ki- jii 
tą stebuklingą "gronmta is TMJfa 

vai nujausti. Viename p l a - > 0 > f ^ U ^ biurokrali.mą. mieji » f f ^ ^ ^ ^ haisėjimas ' ^ ^ W w o S Tiesa tat, kad uuspreįįj 
kursai , . ,_., ;,l«» gjs o t . j ^ ^ ^^ klaidingas, beit $ 

taip didelis praaikaltuj 
knyga parašyta l.ažuyėios prleS mokulfjif 

metus, išduota leranriją, jei ypad tur**f ' 
į 15*3 im Kopernikas p a a u k i p ienėje anų laikų pferafl 
vo ją Popt-zini Povilui TK 

12) Tame laike lta&1 

l»ertraukti vyto\m su pirmei-, Kuojoje; ji* mui visime kito- -tty*i<« priešais, o antraidi k M J l H ,d i;u 

viais, v]>aė, kad paskutiniu se rlešpatijoae. liiurokmti-•^ajistmeta dar ba*nyėios ir ti-į 
l a f w i l & 1 ] , a ' a i P«wpo t i k ^' ^n b u t i , m l reikalinga vaUti- kėjimo prietebu. { < 

bus! 

jai, nes IH« jo*, nesisuktų Bet: p. Kul>. gali nas^kvti. 
įeivių tarpo valstijos mašimuija. Skil 

>tol netapo dar kad Pronnuuja bii(^ m\n 
o, kad jis, rašydamas apie biu-

i rokratifiną. turėjo nuntyje 
Užaira 

Ant. 
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į^unnis. Taip svietiški mok* 
ttk»i, kaip it4 bažnyčia 

tomet l^|wirnik<» ir Galilė-
teorijų laikė m klaidingi 

lėjas teisingu
os savo teoriįos darodyti ge 

nemokėjo. Kituose daly-
naujus išrndi-
u ir Keplerio 

(io. Atsižymėję 
galininkai, kaip: Clavius, 
ou(U>riaiu» reformatorius, 

įfcnų astronomas Tyebo 
tfcabo, Keplerio mokytojas, 
tet k l i ū t i nonmyjo apie jo 

ja, Baoon iStarė, kad ji 
tikriausiai neteisinga". 
Utorius 'PraĄusto Rojaus1, 
Ufem'ns, kuris aplankė 
gilėjų Kloroneijoj', nega-
ju persitikrinti apie jo 
irijoH teisingumų. Taip-
t ii kiti garsus to meto 

minkai. Tat nepava
line dideb uuodėmo, jei 

vistelio* tribunolas su 
yd o. tinant, kad pati 
fttv> oia tyro inokalo- daly 

|uo«e ndi-a neklaidinga, nes 
t&n< tikėjimo ir doros daly-

ĮlOH-.' neklaidingumas jai 
|ifikluu^<>. Tingi ir privalo-
mįe atmesti t,) priešų iSsva-

ba&nyėios netoloraoei-
mokslo juriykjuoao. Viena
is butų attitkimas notnlo 

tpuujos HU Ualilėjum, bet, 
me, nebūta Įon, kai 

Ip bais to nori 

' tinai •>* ei 
atsiti 

etinė ja 

turi dar 
kurj nuolat 

idnyėial^ lm-
t : atsitikima su (Uordano 
no iA No ės, Nits, kaipo 

dalininką? laivo Jiopev-
ko pašokėju. 

teisiamas tribunolo ir 
ie loMH) m, pasmerktas 
tfu, Tiesa, liūdnas ir ne-

Hinrijamaš faktas. Bot 
nm atsitikime bažnyėia 

rodė savo netfoleruneijų 
mokslui, tik krnYtitiky* 
i iordan i Bruno teisė už 

flvatikyK. flon tat buvo 
j i Urimynlus kalto, kad ji 
durumiiuo*o. pėr otJtriaJ m 
udė Įifioiiies, nešančius 

tui (mpi k tinimų t H) Ma-
kad menkesnis blogas 

Salinti viena žmogų, nei 
stanėius nuskriausti du-

Įoa išganymo 
mis dabar tas išrodo iiau 
i ir gal teisingai. S t rdu 
gaHmn vary 

arba prus 
papiktinimą. Tinkame* 

}p tobulesne kova dvasiš 

„ • • 

nes ir Kristus neliepė kar
du kovoti, "Kas kardo stve-
luani* i u s n u o j o ' \ Bet lai
kuose, "kuomet tikėjimas 
mintyse užėmė iyinlų vietų, 
Žmonės buvo kitokios .nuo
monės. Neatsakanti tuome
tinė kovos forma prie* blo
gų taikėsi su visuomenės 
dvasia, tat daryti perdidelj 
užmėtiuėjimų bažnyėiai ui 
panašų atsitikima butų per
daug ne i šman ius Oiorda-
no Bruno pasmerkta sudegi
nimui -— to neužgisitno, bet 
nieko bendro tas atsitiki
mas nebeturi su mokslo ne-
toleraneijn. Pasauktas jis 
tapo prio tribunolo už plati
nimą tikėjimiškų nesąmo
nių. Br. AV. KssterMs, kal
bant apie (Hordano Bruno 
atsitikima savo traktate, iš
leistam BreslauV, 1890 nu, 
paduoda jo klaidas, už ku
riąs buvo baustas. Klaidos 
tokios: 

1. Kad ft.ft. Sakramento 
nėra Kristaus Knno ir Krau 
jo, 

2i. Kad Mišios yra grynas 
suvadžbijimaa. 

ik Nebėra teisingos religi-

•Ji. . ' !!1 I' 1 • " . Įg l i liiiirasg 
DEAUftAl. 

i ,i ' ' -

viskos batikos direktorium 
(Ji ketverius metus sekreto* 

. jos, 
4. Kristus ir Jo nuveiktas 

darbas yra netaimo, 
5. Sktrttunaa ypatų 

v ujo butų Jo netobulybe 
6, Svietas yra amžinas, ir 

ne vienas, bet daugybė jų be 
nkaiėiaus, 

7, Kristaus stebuklai bu
vo grynas prisivaidinimas. 
Jis pats ir Jo Apaštalai bu
vo suvadžiotojai, Jis kentė
ju petf prievartę ir nenoriai. 

& Nėra jokios bausmės už 
nusidėjimus. 

S>, Dusios trmisemigmoja 
is vieno sutvėrimo \ kitę. 

10. Kristus nebuvo girnai 
i j nekaltos panelės. 

U. Kataliku tikėjimas 
yra surinkimas piktų šmoi-
ibnų prleS Dievų. 

VJ. Nėra darmlynK*, ka«l 
tikėjimas turi užpelną piiti^ 

tų mokyti. Klaidai. . . Di-t\irėtų rūpėti paskirtai ko- sįvieuijimo. Jis yra gerbia-
diiausi mokslinėiai visko,'misijai. Is minėtos atskai tuas vietinių lietuvių, kų 
ka mokslas turi, nebegali tos matyti, kad komisijos j parodė išrinkdami jį lietuj-
galva apimti, Tat ka kalbėti kas noiu veikta, nes lėšo>. 
apie perskaiėiusius viena,j už darbą, kelius ir "kitus* 
kita traktatėlįf!... Bet mo-j gana gerokai paduota. Tai- liaudamas toj paėioj ban-
kytis reikia. O priežodis sa- gi, beabejonės, turėjo dik-.koj, pasirodė teisingu vyru, 
kfrMpa\datim summa petim ėiai pasidarbuoti, k. t. per-| Kasteriu palikt tų pat], ro 
turM, panašiai į mūsų: "is-jžiūrėdami Centro kn)*gas,įdos gerai atlieka savo parei* 
valios kalnus nukasi". Jei j idant jas sutaisius, kaip rei- ga8. Organas geriausiai tiks 
tik mokėsite surasti tinka- kiant pagal savo supratimų. "Draugas", 
mų mokslą, kuris duoda ir, Manau jog neužgausiu asine 
protui maistų ir širdžiai pra niskai S. T,. R, K. A. Centro 
kilnus jausmus, ~- jei imsi-; Valdybos už paduotųjų at-
to į rankas geras knygas,įskaitų, kuria galima pava-
manvdami, kad ant blogų! dinti a bei na sutrauka, o ne 

atskaita. Išduodant atskai- į sopiaus ia i rūpinasi sureng 

HHH 

J. K. 

Seimas jau nebetoli. . . . 
Baltimorės katalikai kuo-

nėra laiko, — jei jieskosite 
ne ištvirkimo, bet grynoltų Susivienijimo nariams 
mokslo, jųs išvalios dikėini; turėtu luiti paaiškinami iš-
rmveiksite Bile eitute nenu-jmokrsėiai nors svarbosniuo-
leizdami rankų tolyn ir to- se panaudojimuose susivie-
lyn. . . Tat, bniliai ir sosėsjnijimo pinigų. Kaip tai mi-
pets J petį* ranka į rankų,Inetoje atskaitoje, advoka-
ramiai ir linksmai tolyn į tui (1. reikalo su LaiMnin. 
kultūros darbų!... iW, A. Stanley ir J, A'asi-

<WIW , . . . 
Kunvidas. 

R.-K. A. 
ai. 

liauskui už peržiūrėjimą 
knygų, kelionę ir kiti išdn-
vimai l Zingeidu žinoti. VioV 
Susivienijimo valdyba mo
ka už dienų, kaipo oksnov-

Iti puikų delegatams prie-
imim^. Uengiami: teatras Ir 
koncertas, Delegatai turės 

!progų pamatyti kardinolų... 
Kuopos renka delegatus, ra
šo įnešimus. \ isui dirbama 
—krutamą, aikvojama ener
gija ir pinigai. Todėl reikė
tų tikėtis ir didelės naudos 
ir visotinų katalikų susirin
kimų, kokiais yra S. L. IL 
K. A. šeiniai. 

Teėiaus tos pageidauja

momis 

kardo -r- Dievo 

• X$> Viduramžiuose buvo 
nyė^os priimti inkvitid-
tribunolai. Buvo tai t)aj» 
iniai teismai, prie kurijų 

trro Saukiamos 
bmaikaltUHios tikėjim 

t|ykuose4™tkarėiais tie teis 
i smarkiai nubauzdavo 
ivatikitis, Bainyėios prie 
labai ant jų uipuldtnė-
Labiausia rėkia aut in-

^finieijos tribunolų Ispaui-
kur buk juose per 330 

vi 3<M)00 ftmonfy nuiu-
'įdyta. Žinių apie šių pastarų-

sifuiiii |ft knygos *4Inkvi-
oa istorija "f paraSytoa 

iireuteN) 1HH m. —• D?< 
fele, ifltyiYS iš pirmų sal
iu tąa žinias, taip mku\ 

) Ktnleksas inkvi/dcijos ir 
darbai buvo daug fcveb 
ii u i kitus tuometinivw 
eksu 

karą 
ei jos trl-

\ krei-
atikius bet ir įvairius kitus 

jimsikaltėlius; Ii) U 
jlkiiitlių nulaustųjųi 
įjjilbai perdėjo; 
pkmnentų jį labai įteikia su* 

jJlįlĮMiuti; 4'» Uomnte ypata 
tiftertJi už*itikėjimo, ive« 

tfi MausDiių bendrnolių 

Ui. Užtenka dėl išganv-
mo kad ir prasčiausių dar 
bų, nes is mūsų nusidėjimų 
Dievas juokiasi. 
*| Pertdjiaito žinios puuktu$> 
kiekneiias mūsų supranta, 
kad Oitmlauo Bruno buvo 
]>irmos rųJiea klaidatikiu, 

i platinimu savo 
klaidų smarkiai uigavo baž 
ny?ios tiesas. Bažnyčia aS-
triai s^ juomi apsiėjo pagal 
anų laikų supratimų. Dabar 
męs galime tik gailestauti, 
kad ir dleviflka instituelja 
i^e visuomet iiuoaa buvo nuo 
netobulumo. Kas link moks
lo netolerancijos O. Bruno 
atsitikime nei kalbos būti no 
begali. Istorija paduoda dar 
vardus abboto Oessendl ir 
antvyakupio Virgilio, buk 
bainyėia per afctrlųi au jais 

Kadangi artinanties Sei
mui beveik kiekvienas mū
sų organiaaoijos narys nori 
pamatyti ir geriau suprasti 
jos stovį, taigi su atyda ima 
tinrėti ir skaityti, kiekvienų 
straipsnelį, paliečianti S, L. 
H, K. A. reikalus, 

Turime pasisamdė n8 or
ganų **Draugą", kuris pa
tarnauja mums, norą men
kai apmokamas, talpinda
mas visus H. L, K. K. A. rei
kalus, |Jet mūsų nelaimė, 
kad męs tų savo organų ma-
iat pĄiiaudojame mūsų nrga 
uij!a<»ijos labui. Seimas pirš
tu prikišamas, bei organe jo 

tui ir kas tie "k i t i " išdavi- niosios naudos kaip ir nėra 
mai ailrn paneSti kaštai? 

Na ris 60»tos k nonos. 
•P. Sedvydis, 

Pasidarbuokit tautos labui. 

Ar nebūtų gerai, kad visi 
lietuviai katalikai, žadina
mi savo b rangios tėvynės 
Lietuvos meilės, subrustų 
pasidarbuot katalikiškai— 
tautiškoje dirvoje, padova
noti nuvargusiai tėvynei 
gražų vainikėlį, kad ji ilgus 
metus minėtų mūsų Seimų. 
Mūsų katalikiškam Susi v. 

iš lietuvių katalikų seimų. 
Priešingai, jei paimsime pe~ 
reitų mėty seimą, ir apsprę-
sime jo naudų, tai pamatysi
me, kad }>as mus tikra be
tvarkė ir seimai be naudos. 
S. L. U\ K. A, seimai, kaipo 
grynai katalikiškos organi
zacijos, turi padaryti savo 
nutarimais įtekme \ v ĮSUK 
Amerikos lietuvius katali
kus, juos sutraukti vieny-
bėn, supay.indyti: per Sei
mus kurioje apkalbėti savo 
tautiškus ir katalikiškus rei 
kalus. Deja! gyviausioms ir 
svarbiausiems mnsn roika-

porplaukns ))aisias bandas htm per seimus nėra vietos, 
ir klintis visokių persėk Io* Svarbu yra organizaeįįai, 
jimų pirmame savu gyveni- kad jos medžiagiškas stovis 
imi bertaiuyje, o dar tr?.sto-\ Imtų geras. 

kių naujų inefiinni, bei senu jUi {,^t antro ber tus . . . kad Dar svarbiau, kad šalia 
klaidų pataisymo\u'nuityti;:-J> Seimas su džiaugsmu 18- ^ J m\terijališko stovio 
tarvtiiiu xm>* kuc^pos ir jųį t h 'H t , i 8UVu , a n l ^ V^^^ 1 ^ 
ivariai, vieni inieya, kiti ana u i n[mū bangios 1 ftJtuvr* 

paduodamas nuo Amerikos 
lietuvių katalikų g ražh <b»-
vanėle, 

O tas dovanos vainikėlis 

butų sutvarkyti dvasioj rei
kalai. Ką gero jmdaroma 

pas mus ra< Vliia ir viekas 
mu, visi užganėdinti. Orga
ne apart pagarsinimų kuo
pų susirinkimų beveik dau
giai* nieko nematyti. d a l i n ė t ų greit susipinti, jeigu 
nors Šito bortainio susirinki tiktai mūsų kuopų viršai 

ėiai pasidarbuotų suSftukds* 
mi gegužio mėnesyje liepa* 
prastus kuo)>ų susirinkimus, 
ir prašytų savb parapijų 
klebonus, kad jie padėtų ir 
paragintų visus žmones pri
būti į tų susirinkimų ir, kas 

a|>siėjo, bet ėion taipgi rtm-
lai yra snsli-iftimo m tjkru 
mokalUt Ii* apskritai priva
lau atkartoti, kad bainyfila 
nebeturi jokios prioiasties 
būti priešinga mokslui. Tuk 
stangius atsitikimų galima 
priminti, kur bainyėia al6* 
kiai parodė prielankumų 
mokahib I rkad katalikai mu 
ka užftlimtt mokslu, dart)dė 
jau tūkstančiai moksliniu- trųji ir tn^ioJI skyrių, pa 

mai, šalia rinkimo delegatų 
seiman, nuveiks kų nors ir 
daugiau. Reikotų niurna 
daug kų aptarti kuopų susi
rinkimuose ir fcavo nuomo
nėmis viešai per organų pa
sidalyti su kitais nariais 
imitty. organi^aeijm. Bet kų 
ir kokiu badu galime aptar
ti, kadangi pereito seimo nu 
tarimų,^ t. y. protokolo nie
kas nematė, turbftt žiurkės 
abiejų buvusių seimo rašti
ninkų uirašus panaudojo 
savo reikalams. — Kita vėl, 
konstitucijos beveik kaip ir 
neturime. Paskesniai prisi-
raSusios prie R L, R. K, A. 
kuojos jeigu dar gavo ku» 
klų rtem konstituelj*, tai 
labai gųrai, o jeigu ne — tai 
ir be/jos turi apsieiti. Nau
jieji nariai priversti užsiga
nėdinti ir pasitikėti pasakai 
senųjų narių apie Susivie
nijimo įstatus. Taigi pagjd-
vokime apie taisymų naujos 
konstitueijos, kuri būtinai 
yra mums reikalinga, Seno 
ji konst itueija, jvedus an-

m į jyjLi i ikLi 
žįinioa nuo jo. \*> 

kų. 
I r Jua, malonus tautie-

ėiai ir tautietės, ne ginėais, 
het daįrhu darodykite, kad 
katalikai mokslui tik^- lm* 
kitės be jokios kmiiroa min
ties u i moralo. Mokslas — 
tai g i ^ u s kultūros įrankis. 
TiH žinokit, ka<l mokslo dir
va labai plati, Nemnuykite, 
kad tmvputį pasimokinu tap 

uokurie tarp mus* manu 
Peleke ite vien^. kit* raud« * 
m hffrfiiu^le* ina^MM'aų Is-

miUf^ia ir »Mi svie^ 

didintas mirtines, jau buv 
ir r ra netinkanti. 

Bet kų daryti, turime 
laukti, seiuas kuris visados 
daug žada, bet nieko naujo 
nenuveikia, apart išrinkimo 
vdsnkloa rųfties komisijų ir 
komitetu* 

Dabar paiiui'ėkime ir ai 

kiek išgali, paaukoti, kas 
5 eentus, kas daugiau, ir 
vardus aukojusių nemažiau, 
kaip 25c„ pagarsinti orga
ne. Kad ir po mažai aukotų, 
nuo visų kuopų susirinktų 
nemažas skatikėlis mūsų 
h\ augios tėvynės naudai. 
Tuos pinigus galima atsiust 
Seimui 30 d, gegužio, sykiu 
su pasveikinimais. Butų di
dis džiaugsmas delegatams, 
hutų garbė mūsų katalikiš
kam Susivienijimui, kad 
Seimo virfouėiai galėtų per* 
duot tėvynei keletu dolerių 
ant jos opiausių reikalų. 

Nuo truksmingojo 25 H. 
L. R, K. A. seimo, tartum 
nykte nykstu visoki nesusi
pratimui, nes jų keltojai 
atsitraukė U mūsų organika 
eįjos. Ual jau visoki nekvies 

per seimus 1 Išrenkama nau
ja vaĮdyba, nutariama istįm 
keti Tioaam posmertine, ki
tam pagelbin^ tatai ir bus 
viskas, atėmus vaidus! Tai 
vienos dienos darbas. ,lev 
seimai laikomi dvi dieni, t n 
vieną dienų skirčiau medxi:i 
giskiems, .o autrųja timtiK-
kiems- -katalikiškiems orija 
nizaeijos reikalams, Kad sei 
mams darbų jvileugvinus, 
as paduoėiau tokių tvarka: 

Kuopos turėtų anksėiau 
padaryti savo priešseimi-
nius mitingus,' ir nutarimus 
prieš Seimų perleisti per or> 
ganų. Centro pirmsėdis tu
rėtų įnešimus sutvarkyti ir, 
padaręs programų svarstiu-
tinųjų dalykų, perleisti da 
sykį per organų. Tokiu būdu 
nebūtų rugonių, kad tos br 
kitos kuopos ineftimai nebu
vo skaityti ir pagreitintų 
Seimui darbų. Toliaus, ka
talikų Susivienijime vieš
pataujanti dvasia: meilė ir 
teisvbė. Negražu tatai ir ne-
krikšėioniška raRyti vietoje 
naudingų ineįimų kolioji^ 
mus. Begėdžiai ir storžie
viai viešai peiktini. Pagei
dautina, kad Seiman vifonn 
met atvyktų kuodaugiau^iai 
inteligentų katalikų, Kadau 

manių ir parodyta kelių, ku
riuo katalikų organiaaeija 
turi eiti. Lietuviai kunigai 
privalo drauge su savo tau-
tieėiais katalikais darbuo-
ties, ir lietuviai katalikai ne
turi tolinties nuo savo dva
siškių. Teisybę pasakius, tai 
tik niekšas kunigo neužken
čia; geras katalikas džiau
giasi, kad kunigas drauge 
darbuojasi, 

Į delegatus rinktini patįs 
dorieji katalikai, kurie mo
ka branginti katalikybės 
idealus, 

Delegatų-gi pareiga va
duotis katalikybės prinei-
pa i s ir organis&nijos gerove, 
o ne tykoti fundijimų! 

Organi'/aeijai labai svar
bu turėti savo organą, be jo 
didelė organi'/aoija negali 
anseiti. Katalikiškos orga-
ni^neijos organe katalikų 
idealai turi turėti pirmųjų 
vieta ir jie turi huti aiSkina-
mi tnpkytų vyrų^ o ne kokio 
$alaįr>utvos, neturinčio mio-
vokos ar>ie katalikybės ir tei 
sybės dvasių, 

Aklas akbi negali vesti, 
Musų' Susivjeįiijin^n, tų 

reikalingiausių daiktų, orga 
ną, samdant, tinkamiausias 
yra laikraštis ^Draugas", 
^tai dėlko: 4<(>Vangen kaip 
v^idrtKlyje spibdi katalikiš
kų darbų apiNi^ynuis u l ) rau 
ga*H augstai neSa kataliky
bės vėliavų*, fc4|)raugasM iŠ 
paėios gilumos aįiškina vimo 
menkskmmius klausimus; 
4tI>vangasM tai {tikrinį lietu
vio kataliko prietelis, su ku
riuo atsiskirti stiuku; *l)rau 
v;as* drąsiai giįm j katalikų 
reikalus; M!)raiigasM skel
bia sveikas nufistovėjusias 
nuomones. Oalof|> į Draugas' 
>1i>v1 ant tvirto; katalikybės 
it doryl>ės pamato, iiėm i%-
tui pav«viaus, kjad klaidintų 
k.ddikus skelbdainas klas
tingus ptu-kalus; t<Klėl 
MHraugasM ir yra tinka-
niausins Susivienijimui laik 
rastis, Toks organas ta i or-
*^iuxaeijos garbė/ 

Organi'/.aeija atiga ir plė-
tojfisk jei jos nariai sn|)ran-
ta reikalingumą sųtaikoje 
o'arbuoties tlsoe orgauizaei-
jos naudai. Sutaiką ir vieny
bė didelius daiktus nuvei
kia. 

Taippat sva^bju, kad sehnų 
m it a rimai butų i&pįldomi 
ir sauvalė prašalintu. To-
kia sauvalė, kaip pereitai 
motais parodė vienas seimo 
sekretorius, vidSai yra baus* 
tina. PasilaiĮcyti seimo pro
tokolų ir uiįi^bti kelerių 
metų protokolus, kaip tai 
padarė minėtasis sekreto-
riu% yra tai įriminaliSkns 
prasikaltimas, ned(»vanott-
uas, Tasai atsitikimas pnmo 
kino mus, ka<liurėdus rink-
tumėm vyrus nesuteptos do-
rvhks 

Dabar, malopus skaityto
jau, įsidėk saulj galvų ir pa 

D, L. K. 
Bono Oifkestra po yadovys 
te A, M į Grubiu^ 

(IraJH ant smuiko Bailės 
Mokiniui, 

Pertraukose norintiejie 
galės pasirąžyti prie virš-
minėtų Draugysčių, tai yra 
prie Draugystės Šv. Jono 
Blaivininkų ir Susivieniji
mo S. L, R. K. A. Prie abie
jų bus priimami k,aip vyrai* 
taip ir moterjs, ir merginos. 

įžanga visiems dykai! 
Meldžiam visų kuoskait-

Ungiaunia susirinkt, 
Kbndtetįai. 

i-fi 

į j 

u* j i tAripo-

21 Susivienijimo kuopa, is 
So, Boston ilaikytsfbe 9 d, 
l)alan(biio susirinkime iSriii-
ko organu "DriLUgfo" ir se* 
kantieints metams i^ nutarė 
pakelt mokest 
gi vieilįi padėkavot už gra
žius ir paanokinanfiius styaip 
snelius.' 

Apie kitus mitarimųs Ima 
pagarsinta* vėliaus. 

Dele|atais išrinkta Jonas 
J o m š o ^ e ir kun, T. Žilįnit 
kas. 

m 
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1*,^ , X. A. OBNTBO 
ADRESAI, 

mintvk, ar ėin netikra tiefci 
paiDsvtnt 

ti didvyriai paleis savo jtemįgi mažai turime tarpe lietu 
tas jiegas, kad nukreipus 
Susiv. jų pusėn ir paliks or-
gani/aeijai liuosybo keliauti 
rimtu tikėjimo ir tautybės 
keliu, kų Dieve suteik kuo-
greiėįausiai. 

Jei norim gi^ms vyrus tu
rėti musų Susivienijimo 
valdyboj, velytiua delega-

sitninkime, kų tie musų W- tams, kad jialiktų pirminin-

vių katalikų svietiskių inte 
ligentų, todėl lietuviai ku 
nigai turi būti kuoskaitlin 
giausiai kvieėiami seima^> 

Visiems gei?> velijantis 
•Lis #V i.H.1_X 4 V 1 9 f\ M 

|HW^W^w' 4PWS lp t#^ l^^r • 
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Linksmas Susirinkimas. 

Draugystė Šv. Jono Blai
vininkų ir S» 1U B. K. A. 21 
kuopa parengei linksmą, vje-
ią susi rinkImų* ant U) d. bą« 

Joaujs RiktoraitiS,, prea, 
6Tf James Bt, 

^\raterbury, Conn. 
K a i Vaškevito, Aiee-pres. 

\m Jtvfferson 8t„ 
Ke\vnrk, N. J. 

Kas, J. Krušinskas, sek r. 
4fi|T—I7th st., 

Brooklyn, N;. 
AatiDanisst i*^ kas. 

« p w . Geutrost, 
Mahanoy City, Pa. 
• 

Kasos globtai: 

Juo i Vasiliauckas, 
N. Greono st , 
tltiniore, M 

M. Pankatiska 
Avo,, 

iridgepprt, Conn, 
]V, Visgirdą, knygius 

m S. Meade st„ 
^ilket;Bwr09 Pa, 
^iasiSkbs vadovas, 

Ku4. M. Pankauskas, 
4$ Pairk Avo„ 

[eport, Conn. 

L 

* • • , 

' 

^ 

onininko 
Esu uovėdęs, galiu 

įvesti ir turtu gerus pa 
liudijimus uu6 kunigų, Ma
no antrašas t 

Augustinas Žindžius, 
82 Clinton ave,, 

(to 25) Maspetli, lĮT. Y, 

BVARBU-2IN0T1. 

Turime atspaude Sv. Ro
žančiaus tajemnyčias. Fs&« 

emnyčių kainuo
ja 10 centų. Kalbantieji Ga
vėnioje rožančių tepaairupi< 
na parsitraukti tajemny^ 
Mas. Adresuokite: 

"Drat 
314 E, Market S t , 

Wilksa-Barrel f** 

\4l 
"• 

Netaktingas pereitų lįss^jMlKn, ( * # } / Jw*** 4 

nutarimas neduoti kleVu^ valandų po pietų; tuojaus 
nams, 
to, Ivilso. 

noturintiems mnnda* V<> JolApaii) pobažnytinėje 
salėje, ant peiktos gatvės, 

Lietuviai kunigai vadinė s"^ Bostoiv 5iįM*«* 
ja šeiniau dažniausiai <*av«. 

rinkti komitetui veikia arbn ku tų patį, Jonų Riktoraitį, lėMnis m dėlto, kad kjokiį 
nuveikė! jPaimkime 1*> Mokrotarium. jei m»aptfiintty|MU<ta turėtų sr 
numerį ^DmugiV. Teu»l Ki KniSiuskas, brinkti J.Upie $1W |HJMiieriii^s. H11 
matomo kasieriaus a ta ld iK ViisiUsUHkų, kasim gloWjųJks4 padėtų lietuviams 
Nėm reikalo tvrinėi i, ar )l nes ym teisingas im>gm. irUiluims susibimdruoti 
issvo laiku i«not» ar w , tnsįgMNMi darbininkas butų Hu-,apgint* katalikus nuo v;alnn M** tauUžkas claiiuĮa 

Btiesų tfttlųjs smagus va 
k*rėtis! |>r<igįfamassusidės 

pniMtvi Ii Įsikalbu, pjiskaitų ir m 
įeijų. 

iii'*' 'iii i l e i i J > • * i 

Rodakcijos AtsikymL 
1? 
i 

Inberesuotiema. Uultųjų 

Įherį Qupbi'c, Ctuiadn. Su-
irinfti Kolimn nn^li^kni ir 

mftkHi. "Žvftigtofc" 
..Intos: 3634 Hk-lnnond st., 
lMiilM>bi«, Itii 

R<iiių Jauko valkui. Elito 
ūlpitN. NotilpH. 
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MOROKO. 

Wsekininga pruuenavj 
tkrjHKltcija link* Faso, Maru 
kos ap*itinėa, sukėlė didelį 
tujriinavįma. Vokietijoje* ir 
vėl atnaujino Morokos klau
sima, kursui, kaip rodėsi, bu 
vo galutinai ir aut visados 
išrištas minėtiname šuva-
iiavtae Algeeivaso, bala n-
dyį* 1M0B m. Paskutinės Si* 
nios is Feno rodo, jog Moro* 
kos klausimas nėra dar iš
rištas ir jog užvirtoji jojo 
košė gali dar būti priežas
tim painiu nesusipratime 
Knropoje, 

Movokos klausimas turi 
dti pust: viena paliečia jos 
vidurini gyvenimą, antroji 
ulgauna dAlykę, kursai ltK>5 
m, vos tik neprivedė prie ka-
rės yokieSiv su praneusais, 
Paskutinis energiftkas Mo 
rokoą valdytojas buvo Mu 
lay ei Hasaan, bet jis numi-> 
n) 1894 m. Sostų užėmė jo 
tunus Abd EI Asia, dar be
veik vaikiščias, kurs labai 
mėfto europiečius ir Euro
pos išdirbinius. Tatai nepa
tiko morokieeiams. Jam 
silpnai valdant ią\\/kilo vi
sokia netvarka. Atsirado tai 
vienas tai kitas pretenden-
tas prie sosto, Fretenden-

ii Šnekėjo t naorokleflb) fa
natiškus jausmus, žadėjo pa 
kelti *vent$ karę, prieš vi
sus europiečius j r t.t. 

Tuo paeiu tarpu' europie
čiai iiurėjo stropiai, kas da
rosi Morokoje. Augant a-
nnrelujai sultono valdybose, 
Kumpos įsikišimas į Moro-
kos vidurinius reikalus tapo 
nei&vengtinas. 

1902 ro. Pmncusija paė
mė Tuata ant Sabams parų-
helio — šalelę, kuri kontru-
Įiuoja kolius iš Morokos ir 

'*$l{lėrijos ir \ Nigro kražtus. 
1U04 m. įvyko sutartis tarp 
Anglijos ir Praneųaijos, ku
ria Morokos perėjimais į eu
ropiečių rankas tapo užtik
rintas neuiilgo. Abd EI A-
sli'o autoritetas puolė vis 
lemyn ir iomyn. Bo pasi
skolinimo pinigu nuo pran-
euay jis negilėjo apsieiti, o 
tos paskolos darė jį vis dau
giau Ir daugiau neapkenčia
mu marokiečiu akyse. 

Kaizeris išlipo Tangiere 
1908 m. ir pridavė naujos 
dręsos praneuty nopriete-
liams. Sultonas buvo per-
sllpnas. kad butų galėjęs nu 
tildyti neužganėdinimu is 
praneuzu. Kaip rodėsi, pa
sitaikė gera proga uilaikyti 
Movokos nepriklausomybės 
tolesniam laikui. Per 50 mė
ty Momko uilaikė savo m* 
priklausomybę tuo tik, kad 

DRAUGAS 
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kėjimui savo narsios, bet al
kanos armijos. Vokiečiai 
niek«> arba visai mažai te-
pagelbėjo. Tuo tarpu pran-
etiKŲ kariumenė spraudėsi 
vis tolyn ir tolyn į vakarus 
iš Algerijos pusės. Kaip ty
čia l!K*9 m. rifai užpuolė ant 
ispanu ties Melilla. Sultonas 
negalėjo eiti pdgfclbon savo 
pavaldiniams, nes neturėjo 
spėkų, Taigi buvo privers
tas žiūrėti is šalies, kaip eu
ropiečiai moJta morokieeius. 

Nereikia nei sakyti, jog 
notrukus Mulay Hafid'o 
prestižas visai nupuolė, Ki
lo prieš jį revoliucija. Sul
tonas pasiltko su saujale 
savy kareivių, kurio buty 
seniai Jau apleidę Mulay Ha 
fidę, jei ne praneuzai ofi-
eieriai, kurie moka juos pri
laikyti prie sultono. Šiaip 
jau daugelis įtekmingu, ka-
ralėlių apreiSkė norą sugra.-
ilnti atgal pabėgusjji Abd 
EI Asi«$. Prancūzams, Ži
noma, tat patikta bet kas 
uitikrįs, jog Abd GI Asla mo 
kės suvaldyti niorokieflius* 
Juk pirmiau nemokėjo! 

Ai Šiaip ar taip imsi, Mo-
rokoje viešpatauja visutinė 
suirutė, Tvarką ten gali su
gražinti Jsikifiimap ifi Šalies. 
Praneuaai siunčia kariunuv-
«$ i Feg$ Mulay Hafid'ui pa 
gelbon. Vokiečiai bijosi, krtd 
pmncuay armfja, sykį pas
tačiusi koj$ Fėys jog iŠ te
nai daugiau nekels, Bet ki
taip ir negali būti. Žino ta
tai Ispanija, kuri paSvente 
tūkstančius, savo kareiviu 
Af rikoje ir yra jau pasteky-
rusi sau gr^Žy kąsnelį nuo 
MelilIoH iki Gibraltaro sus-
maukui. Bet jeigu pranensai 
užims Fe/a, ar-gi nepano
rės užlaikyti Morokos, val
dybos eieiybėje! Jei taip* 
tai Ispanijai reikės išsižadė
ti gražaus kąsnelio. Taigi 
eina flitvje valandoje tarybos 
torp Madrido ir Berlyno. 
Bet Iįpanlja labai Šokinėti 
hsgi negali, n*a koifltinga 
Pfaneto^ja galėtv* lengvai 
pakurstyti Ispanijos res
publikinius ir sukelti jbje 
sumišimą, kurioje karalius 
gal nustotu sosto, 

Žodžiu yra Šitaip: Moro-
kojo vieftpatauja tokia revo-
liueija ir suirutė, kad tvarką 
gali sugrąžinti vien pasali-

• i * " " 

iež les senasis po-bnvo gana prasti, Gal tai ift tos priežastį 
nas suteikė savo daleidima; bot ar šiaip buvo, ar taip, ga
na to, kad jis pasakė, Oliveris galjs eiti, ir pavedė jį glo
bai Charlea'o Bates V ir Sukėiaus. 

Visi trįs vaikai išėjo. Sukėius, kaip paprastai, pasi-
rnitęs rankoves ir u\\u\ ant virAugalvio; Bates įsidėjęs 
rankas į kišenių vilkosi šalia jo, o Oliveris viduryj', steng
damasis atminti, kur jie ėjo ir už kokio amato griebsis. 

Jie žengė tokiais negreitais ir tingiais žingsniais, 
/iopsudami visur, kad Oliveris pradėjo pažvelgt, kad juo
du tik prigaudiuėja senį ir suvis neina į darbą, Prie to 
Sukčius turėjo biauru paprotį nuiminėti nuo vaiki) mu-
ėcs ir mėtyt jas ant žemės, u Charles Hates^mrodė, neper-
daug guodojąs svetima turtą, nes dažnai vogė obuolius ir 
svogūnus nuo perkupčru ir kišo juos \ savo kišeuius, ku
rie buvo taip stebėtinai ruimingi, kad rodėsi esant išsiplė
tojo po visais jo drabužiais. Tas viskas taip išrodė blo
ga, kad Oliveris jau buvo bemąstęs grįžti atgal sau vienas, 
kaip pasiseks, kaip štai jo atida tapo pakreipta į kitą pusę 
labai navatnu Sukėiaus pasielgimu, 

Jie vos tik Išlindo iš mažos gatvės, vedanėios į atvirą 
skverą ant Clerkemvell, kurs per kokį tai įdomu sukeiti
mą vadinamas "Žaliuoju", — kaip štai Bukčius staiga 

nė viešpatija.9 Geriausiai 
tatai atlikti gali Praneuaija, 
Sugrąžinimas tvarkos ift pa
galios reiSkia Praneusijos 
protektoratą, Ar vokieftiai 
nori ar nenori, tas protekto
ratas turės įvykti ir vokie
čiai turės jį pripAllnti. Pirm 
pripasiinimo galės iSsiderėti 
kokias norints privilegijas 
Bagdado goleSinkeliui ar k it 
ką. Tokiu būdu visas platus 
šiauravakarbj Afrikos kam
pas toks prancuaams. eraino Angliją ir Praneiuri* 

ją. Dabar-gi galės erainti vo 
kiečius ]>ries praneuzus; v»>* 
kiekiai neduos praneiuams 
|>aWiti Moroko savo globon, 
ir sultonas pasiliks savys-
toviu valdovu.., Bet atsiti
ko kitsip.Po uftmuftimo prau 

gydytojo Praneiisiju iNaumiesėio pav., Suvalkų 

MOBILIZACIJA LIETU 
VOJE. 

V nu Baigiant sį **I)raug 
meri atėjo is Oriškubudiio, 

euso 
išsodino savo kariumenė Ca 
sablaneoje. Tuomet sultono 
bhdis AJulav llafid apslšau-
kė Morokos valdovu, apskel 
be šventąją kare prieš pran-
euatis ir pradėjo artinties 
prie sostinės. Abd Kl Aai» 
imliėgo is Fê iv, ir rngpiuty-
įe UKI8 m. Mulay Hnfid tapo 
3kIorok*« sultonu. 

Taip tatai, Mulay llafid 
pasinaudojo morokieeiu ne* 
apykanta pranevuu ir įgijo 
sostą, bet pats gerai pažino 
jo Prancuiijos stipry^ ir 
todėl nenorėjo stoti $u ja | 
karę. Be k<», netrukus ir 
pats pradėjo reikalauti 
Pranoualjo* pinigu apmo 

g., uugastinga žinia. Tą l\ 
nią, kaip ji yra laiške sura
šytu, ir paduodame: 

Griškabūdis. Baland, 10 d. 
Pereitą naktj 10 valandą 

vakare atėjo į mus kaneelia 
riją i$ Nanmiesėio nuo vii^i-
ninko įsakymas, kad kuo-
gnu^iauatai sm*aginti) visus 
sapasmmsius vyrus ir su-
vostu tinkamus su bilietais 
arklius ir iš <lii*kabudlio 
t ut.jatiN siųst u i Marijamp^-
l\\ Tuoj tą pnėią naktj vaU 
tas išsiuntinėjo /nuskins su 
urėdišknis prisakymais sal* 
tyAiams, kad ftaltyAiai Sviiv 
tant pribūtą į tiriskabudiio 
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CHARLES DICKENS 

OLIVERIS TVVISTAS. 
Vertė JONAS SMITAS. 

(Seka.) 

Pavalgius pusryčius, linksmas senelis ir du vaiku 
pradėjo labai iingeidliai ir nepaprastai žaisti šitokiu bū
du. Linksmasis senis įsidėjo tahakierka į vieną keliniu 
kisoiuŲ, mainą į kitą, o laikrodi į brusloto kišenių; rete
žėlį užsimovė ant kaklo, i) neteisingą deimantine špilką 
prisismeigė prie marškiniu; paskui drūčiai užsisegęs tri-
nyėius da įsidėjo į viršutinius kiSenius akinius ir skepe-
ėiuke. Taip apsitaisęs pradėjo trypti po stubą lazdute 
rankoje, lygiai taip, kaip daro visokie seni ponai, kada 
išeina pasivaikščioti. Kartai* sustodavo pas ugniaviete 
kartais pas duris, prisimesdamas, kad atidžiai žiūrisi \ 
krautuvių langus. Tąsyk jis dažnai dairydavosi aplin
kui, bijodamasis vagiu ir graibydamasis už kišenių, ar ko 
nepametė ir tą viską atliko taip juokingai ir panašiai i 
teisybe, kad Oliveris juokėsi iki ašarą. Per tą visą laiką 
abu vaiku sekė ėia jau paskui ji, taip greitai prasisalin
dami, jam atsigrįžus, kad beveik negalima buvo susekti 
ją judėjimą. Antgalo, Sukčius netyčia užmynė jam ant 
kojos, o Charles Bates prišoko iš užpakalio; ir vienoj va
landoj* su nepaprastu greitumu juodu ištraukė ii ki&eniy 
tabakierką, mažną, retežėlj, špilką, skepečiuke ir net aki
nius. Jei senasis ponas kartais pajuto ju rauką katram 
kišeniuje, tai tuoj' suriko, kur ji buvo; ir vėl turėjo žais
ti iš naujo. 

Jiems taip ilgą laiką bežaidžiant atėjo dvi jaunos pa
naitės pasimatyti su ponaičiais; viena vadinosi Bet, kita 
— Naney. Jiedvi nešiojo pusėtinus pluoštus plauką, 
neporpuikiausia sušukuotą ir neturėjo pervirš gražią 
kurpią ir pančeką. Teisybę pasakius, jiedvi buvo ne-
pergrajiausios, bot turėjo užtektinai raudonumo ant vei
dą ir išrodė diktos ir linksmos. Kadangi apsiėjime buvo 
gana liuosos ir smagios, tai Oliveris nusprendė jiedvi, 
esant ištikro puikios merginos, ir be abejonės jos buvo 
tokios. „ 

Viešnios užsiliko ant ilgiaus. Vienai ją imsiskun-
dus turint viduriuose šaltį, tano pristatyta gėrimą, ir 
abelnas pasišnekėjimas virto linksmu ir tobulu. Antgalo 
Obarles Bartos išreiškė nuomonę, kad jau laikas pra-
mankštyt kanopas. Oliveris dasiprotėjo, kad tai turbūt 
reiškia prancūziškai — eit pasivaikščiot; nes tuojaus Suk-
ėins ir Charles gavę nuo žydo pinigą ant išlaidą, išėjo 
drauge su panaitėmis, , 

— Matai, mano mielas, — tarė Faginas. — Koks tai 
smagus gyvenimas, ar ne i Jie išėjo sau ant visos dienos. 

— Ar jie jau atliko savo darbą! — užklausė Oliveris. 
— Taip, — atsakė žydas. — Tai yra, jei kartais jiems 

išėjus nepasiseks užklupti ant kokio nors darbo* O jie 
nepraleis progoj, mano mielas. Viskas priguli nuo to, 
Imk juos ui pavyadį, mano mielas, — tęsė žydas suduoda
mas anglią špatu į ugniavietę, kad sudrutinus savo žo
džius. 

— Imk uuo ją pavyzdą, daryk ką tau lieps ir klau
syk ją patannės visame, jpatingai Hukčiaus, mano mie
las. Iš jo bus žmogus ir tave jis tokiu padarys, jei jo 
klausysi, Ar iš mano kišeniaus kyšo skepečiuke f — stai
ga užklausė žydas. 

— Taip, pone, — atsakė Oliveris. 
į . — Pamėgink ją ištraukti, kad aš nejausėia. Taip 

lygiai, kaip matei juos darant šįryt. 
Oliveris viena ranka prilaikė kišeniaus apačią, lygiai 

taip, kaip jis matė Bukėią darant, o kita lengvai ištraukė 
skepeėiukę. 

— Ar ištraukta 1 — suriko žydas. 
*~ Štai ėia ji, — parodė ją Oliveris savo rankoj'. 
~~ Gudrus iš tavęs vaikas, mano mielas, — tarė links-

iiy*s ponas, glostydamas Oliverio galvą. — Al da uema-
ėiau tokio mitraus vaikino. Še tau šilingas. Jei eisi tuo ke
liu, tai su laiku pastosi didžiu žmogum. Dabar cik šią, 
parodysiu tau, kaip išnaginėti ženklus iš skepeciukią. 

Oliveris stebėjosi, ką tas skepeciukės ištraukimas 
turi bendi'o su pastojimu didžiu Žmogum. Bet pamąs
tęs, kad žydas taip daug už ji senesnis turi žinoti gei iau. 
jis pakajingai sėdo prie stalo ir stropiai užsiėmė nauju 
savo mokslu. 

Oliveris geriau susipažįsta su naują savo draugą budais 
ir parka patyrimą ui augitą prekę. Sis skyrius yra 

trumpas, bet labai svarbus jo istorijoje. 

Daugeli -dieną Oliveris būvu uy.darytas /.ydo stuboje ir 
rinkinėje ženklus ii skepeciukią, kurią didelis skaitlius 
buvo parnešamas namo. Kaip kada jis dalyvaudavo virš-
minėtuose žaidimuose, kuriuos žydas su dviem vaikais 
atldulavo kas rytas. Antgalo jis pradėjo išsiilgti tyro 
oro ir daugeli kartą laitai gražiai prašė senojo pono, kad 
ji leistą J darty drauge su kitais vaikais. 

Oliveris da labiaus veržėsi į darbą, kada persiliudijo, 
kad seoojo pono būda* buvo pilnas aštriu dorybių, kiekvienam dirksnyje, neriasi iš odos, kad tik po 
Kiek kartu. Imdavo, Hukėius arba Ou*rle> B*u<*x grįžta! b^gun nuo vejiku. į 
vakare su tuščiomis rankomis, žydas didžiu »markumu 
privediitKlavo jiems, kokia tai biauri klasta (klaida) yra 
tinginiavimas; ir įkvėpdavo jmms reikalingumą darbš
taus gyvenimo siųsdamas juos gult 1M» vakarienės. Vieną 
kartą jis net taip toli nuėjo, kad numetė juos nuo augžto, 

^Draugo M Agetil 
'*i'itiiui«iii 

i 

i 

sustojo ir uždėjęs pirstę ant hipy sustabdė savo draugus 
su didžiausiu,atsargumu. 

— Kas čia* — užklausė Oliveris, 
— Pst! — ,*tsakė Sukėius. — Ar matai t$ sena. paukž-

tį ties knygynu f V 
— Tų senę pon$ ten ant kelio f — tarė Oliveris. 4* 

Taip, matau. 
— Jis bus geras, — tarė Sukčius, % 

— Smagiausias, — pridūrė Bates. 
Oliveris pažiurėjo nuo vieno ant kito su didžiausia 

nuostaba, bet jam nebuvo leista klausinėti, nes abu vaiku 
selino per kelia, ir prisiartino prie šono pono, ant kurio 
buvo atkreipta jy atidi*. Oliveris žoiigė kelis žingsnius 
paskui juos, nežinodamas ar eit, ar grjžt ir žiūrėdamas ant 
to visko su tylia nuostaba J ; 

Tas ponas buvo labai gorbtkios iSvaįzdos asmuo, is-., 
pudruota galva ir aukso akiniais. Buvo apsirėdęs tam
siui žaliais trinyčiais juoda aksomine apykakle, nešiojo 
baltas kelnes ir smagia lazdute. Jis tik k*Į buvo nusi
pirkęs knygą ir ėia jau atsistojęs skaitė taip atidžiai, ta
rytum sėdėjo augsloj kėdėje savo kambaryj. Ir taip jis 
įsikniso \ skaityme kad buvo aišltu, jog nematė nei kny
gyno/nei gatvės, nei vaiki), Žodžiu nieko, išskyrus tą kny
ga, kurią skaitė pcintėm. versdamas lapt) po lapui su di
džiausia atida ir pamėgimii, 

Koks buvo Oliverio pasibuujrėjhuas ir išgąstis, kada 
su išveistomis uuo baimės akimis jis! jiamatė, kaip Suk
ėlus įkišo raukę į ano pono kiSeniy ir ištraukė skepetaite, 
kaip padavė įą Bates'ui ir, antgalo, abu vaiku kuogrei-
ciausla pasileido bėgti ui kampo! 

Akimirksnyje visa paslaptis su skepetaitėmis, laik-1 

rudeliais, brangumynais ir žydu stojo vaiko omenėje. Va
landėlę jis stovėjo sustingęs iŠ baimės, tarytum nudegin
tas ugnies, paskui sumišci! ir išsigandę*, nebežinąs jau kę 
darė, žoko bėgti, kiek tik jo kojos Jkalįrina, 

Tas viskas tęsėsi tik valandžiukę. Kaip tik Oliveris 
pradėjo bėgti, ponaB paėluopęs savo kiženių ir nerasda
mas skepetaitės nusprendė, kad tai vagis ir surikęs is visų 
pajiegy 4*Laikykit vagi in Šoko paskui ji su knyga ran
kose. 

Bet netik tasai vienas ponas pakėlė triftkžmą. Suk
čius ir Charles Bates, nenorėdami patraukti nnt savęs vi
suomenės'atidą, nebėgo toli, bet pasukt nž kampo sustojo 
pas pirmąsias duris. Dar noiigirdę jokio rinkamo, juo
du gerai žinodami, kas atsitiks, taipgi miluko: "Laikykit 
vagjI" ir ėmė vytis drauge, kaipHr vfci geri ukėsai. 

Nors Oliveris buvo ifiauklėtas filoloft}, bet tooretiž-
kai nebuvo susipažinęs su taisykle, kad savęs gelbėjimas 
yra tai pirmutinis prigimties reikalas, Jei buty apie tai 
žinojęs, gal butų prie to prisirengęs, Bet dabar vėton 
pagalvoti apie išsigelbėjime jis da labiau nusigando ir 
dūmė, kaip vėjas, ponui ir dviem vaikam besivejant ir be-' 
saukiant. į 

"Laikykit vagi! Laikykit vagi", Tas iodis turi uia^ 
giškg galybę. Pirklys pameta savo krautuvę, vežėjas 
vežimą mėsininkas palioką lovj, duonkepys ragažę, pienius 
kil>u*a, valkata krepšius; mokinys mėta j Sali lentutę su 
paisHiais, akmenų skaldytojas trenkia kūjį, kūdikis ap- j 
leidžia žaisle. Jie bėga grūsdamies!, stutndydainiesi, 
rėkdami, sukaudami. parblokSdami skersai einančius, su
kaldami šunis, išgąsdindami vifltao; gatvės-gi, skverai, 
kiemai atkartoja aidą Ml4nkykit vagįl Laikykit vag(!" 
Ta šauksme jau kartoja įimtai balsų, ir minia auga su 
kiekvienu žintfsniu. 

Kev, J, Sutkaitis, 
2132 Sarah at, 

Pittsburg, Pa. 

K. Strumska8, 
m iligb st„ 

Brooklyn, N. Y. 

Juozas iMališauckaa, 
Forest City, Pa. 

T. Kizieviė Box 167, 
Pa. 

• 

M. Karbauckas, 52 O, 
So. Boston, Mass. 

J. Mikutaitis, 
1327 Robecea st,t S. 8. 

Allegheny, Pa, 

J. BartoSeviėe, 
4417 Marshfield a v ^ 

Chicaįo, III. 
* 

M. Urbanaviže, Boa 33, 
Thomas, W. V; 

J. Antanaitis Box 32, 
Swoyor8, Pa. 

J. Venilvckas, 
65 Davidson stl, 

Lovvell, Masą, 

A-£ 

m 

Juozas Akevičius, P. Of 
Silver Greok, Pa, 

% 

Vincas 8tftsevi<5ef 
349 Ilamilton ąt., 

Orand Rapidr, titi 
Jonas Leipus, 

1022 Bay st„ 
Superlor, Wis. 

P. J. Miliais 
Litbuanian Store, 

Athol, Mass. 

P r, S. Karsonas, 
2422 W, CJ9th st„ 

Cbioago, III 

Pranas Smolenskas, 
71 Hudson ava,, 

Brooklyn, N, T, j 

St, Petru&kevNfy, 
223 E. Gtb St., 

Mt. Oarmel, Pa. 

M, E. Petrauskas, 
415 Middle st„ 

Kenosha, Wi*. 

• 

I 

i 

A, Urbonaviie, 
329 River st.', 

Plymouth, Pa, 
H 

Juozas Podžukynaa, 
; 1338 So; Canal St. 

Chicago, 111. 
\ 

Dom. M. Andrulionis, 
65 DavickMin *t, 

Lowell, Maii« 

Ant. TuftkNs Bdg 116 
Plymoutb, l̂ a, į| 

M 4 

> \ 
r • 

Julius Bukantas, 
94 Blackstone st., 

Boston, Mas$. 

Jonas Ramanauckas 
135 Ames et., 

Brockton, Mass. 

uVtla 
Jie bėga kaip akis išdegę, taikydami purvynų, dun- ^ P."'Miškinis 
uui iisrristomis gatvėmis. Langai atsidaro, žmonės Cox 124 35 Artbur «l 

Montėllo, l>ėtfa iA namu, minia grūdasi pirmyn; visas susirinkimas 
upleidr.ia teatreli iingeidAiaumoje vietoje ir susijun^v -su 

v^janeiais da labiau sudrutina šauksmo: 4Ijukykit vagį!' 
14Laikykit vagį! Laikykit vagi!" faa atsiliepia ga.š-

lus noras ka nors j*umediioti, taip 
gaUi krutinėję. 

Tuosyk menkas, vm tlvė«uojantis kūdikis, drebantis 
is }>ailsiniH% isgųseiu ant veido, merdėjimu akyse, stam
biais pakaito la&iia, varvančiais nuo kaktos, įtempimu 

ai jsisaknijęs žmo-

Jie gi, sekdanu Jei pėdomis, ir matydami, kad jau pa
sivys, kiekviena jo spėkos sumalėjimi, sveikiną garniais 
šauksmais ir klykia, ir eypia ift džiaugsmo. uLaikykit 
vagjfM O, dėl Dievo meilėa, pagaukit įjį! 

Pagavo antgalo! Puikus smogis! Jau jis parmustas 
bot tai ja\i buvo ipatiugaa budai mokinimo Motybėt, aat žemės, ir minia godiiiai jį apstojo, kiekvienas naujai 

Antgaly •tenf ryt* OliYeri* apturėji> leidiny, kurio pribiivfa verliaai per kitus, kad tik j | pąmąftius. 4lNesi 
taip imgeidavo. Dvi ar tris dienas jnu nebuvo kaa veikt gruakit!" **Dnokit jam atsikvėptiM "Netausyk nie 
prie skepoMmkiv, nes ju netek(s o pietys tomis dienomis T»>liau» bus. > 

• 

s. 

F. B. Verso^ky, 
257 So, 39rd st , 

So. Omaha, Neb, 

Stanislovas J, Šaban, 
Box 239, Lewiston, 

F. JulkeviJSo, 
131 Jaokson st^ 

I4iwr6nce, Mass. 

Jonas Oaleekas, 
109 So* 3rd st„ 

Brooklyn. N, IV 

Kun. A. Kžerskis, 
6447S.^x44rC 

C4i< 

4* 

• 

n 

• 
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MLAUOJA 

_ ^ u visais savoj PELĖDA IR PEUfi. 
^ o ^ p a s n a i s vyrais ir- B u v o š i M u a k t i 8 . Lauky 

peliuko linksmai btjgindju 
n t>lh ' u lliU i"'k> sau ant rugienos, ieSkoda-ir raiti). IMdotia nuliūdi ma ten likimiŲ gnuiy, ku-

i Vini ta iiiila l i u d y t i . r i u o s H|1 p a 8 h n 6 g i Y m l valgė, 
į sniMukye; neimu ir m , s | u m j ̂  ^ , k u 8 i 

I daryti. Daugumas spruk- ,„ . ,. . . . / ' u ; i n i i Tm> laiku loke peloaa; pu-lliaivm, bet kalba, kad, L: 1 . \ . . ' , . . ,'Utaiuusi pele, stvere ja na* ui neleisią nei vieno vyli T y . A ,, v 4 JL. t KalH "' rengusi suėsti. IfttMuj Amerika. ,, , , • ,.• ,i» 
Jingiuilaiui zapasmu»sius l V l u l k*4 P****** t * W » 
rtft.iuu kad tai tik handy- P™*.vtl> k m l J* »"•<, Pa l i l l s" 

Ligoniai — Tai kaip su! (lydytojas: r - Priešingai, 
mano sveikatai Į'Paminta esi dešimtas mano 
• (lydytojas: ~ Puikini, pacientas, o kiti devyni jau 

Skaitlines paiH^io, kad iš de pnsiinirė. 
šimties iigonig vienas pasi
taiso, C'i^žž**^^s* *5 

Ligonis: — Tai nedaug 
man lieka vilties. 

1 - y 

• • • • • J . * -' .- * '"i * «•'•*•<«, >Y 

Severos Vaistai yra tikriausias apsaugojimas šeimynų sveikatos. 

V-' A 

tų. 
— Neleisiu, — tarė pelė

da — nes esu labai alkana; 

\u iiioiniuaaeija, bet kokia 
tikrųjų ji bus, pasirodys 
ftiau*. Maudas eina, kad ši-

mohll.*it<ijn busianti t a v e I***™*' turtam gero 
m Kvnus. vakarienę! 
lįtlgii karas kiltų butųp ^ Juigu tu taip labai a!-
(įtintu Lietuvoj©/ k»l». - aiaklno pelė, ~ tai 

HmtpuU |ian mus inivo.nianhn neprivalgysi: bet la-
&*ti p;.sirodvs. (Iivit snie-'l>ai arti yra pelių lizdas, ku
inui* -i* o ir ponji dienelių riame rasi ir senų Ir jaunų 
(iA-iilt.'siiių. Yiturhtkai H ' n « »» j^niis gaMfti wtidi\ 
imvy W pempės anksti S pavakarieniauti. . j 
įvodė. \\vt paskui imba- Kur yra tas lizdas f 

(jai visko matė. Štai prieš ~*~ Vitai a r t i , . . Vos tik 
į Jųoaapa ant įleistu lau- keliolika žingsnių nuo šitos 

prisr-.-o ir <iMU\ buvo'vietos: titojaus tau parody-
tmolika laipsniu, ir taip siu, liet užtai turi man gy-

l)t(6 kelias dienas. Daug su Vyl|c dovanoti. 
kttlu paukštelįt.t rasta. Da .-. Kiek tame lizde yra pe-
įį\ aėiu Dievui, jau eina Uų| klausė pelėda. j 
Un. Purvynas da gana di- V -Ten y r dvi s^ni ir šešios 
p Humpa, kaip tesint mo- jauno*, ~ atsakė pelė, . 
litis minkant .. _ A r R a u, s i u a š visas jas 
np nieko [domesnio. <n^t\ i 

v ,*~~_ _ (ialėsi, galėsi visas aš-

' v' 

• i 

| i? 

INFLIUENCIJA 
ĮGRIPPE], 

Nelauk pasirodymo pirmutinių ap 
si'Tiškiint; šios pavojingo* ligos, ku
ri.' yra skaudėjimas galvot, kojų, 
šaltis krečia, karštis apima, skauda 
ir pailsta kojos ir t.t, k-1 tuojaus 
vartok 

Dr. Ricnter'io .-

Pain Expeller7
 i; 

sulyg parodymų aut popieroa, ap
sukančios bonkutv. 

Taipgi paâ kmingMa inio rcuina- J5 
tizmo, lu'uralgijus ir Šalčio. ^ 

Saugokis padirbimų ir ̂ iilrok, kad \ v 
pakutis iAroaytų viaai taip,'kaip AIH į S 
pavetkalolis ir kad galai butų už J>3 
DfSmti su mūsų Doeėtyiimo Ž«nk«. %\ 
liukais, turinčiais įkars. Kitaip jųs 
gaunate padirbtus vaistus. 

i!5c. ir %r>0c. bonkutė vaintinyčiose' •' 
ir nuo 

F. Ad. R1CHTER & CO., * 
215 Pearl St., New York. 

Dabar laikas imti 
. , • ; • • * • " • ; : ^ • ' ' •fz-dosssit.. i 

SEVEROS 
KRAUJO 

/ 

Į •» ' f i | i i i ' t ( i 

įt& 

' ) 

pulkus pavasario vaistas ir vienatinis 
kraujo apvalymui ir utgaivuuuiiii, talpo* 
gi viso organizmo atnaujinimui. 

Rekomenduojamas nuo: 

Kraujo silpnumo ir skystumo, 
Kraujo UMo bėgiojimo, 
Šunvočių, 
Išbėrimų ir spuogu, 
Pūslių, 
\

t v • OtMŲ, 

PuiiuojanČių žaisdų; 
Aptinimo, 
PaftaTiįlių istinimo, 
Skrofulo, 
8kuros Ilgų, 
Abrlno nusilpimo 

ir nuo pailsimo jausmo, taip 
paprasto šiuo metų laiku. 

UBIFIER 

«itUESTW*0 mm 
« » » 

* M ..i 

W. IVSEVBRACa 
k į 
»iows. 

i 

1 . , . . . 
— i 

T> tp A. u g^ituoiuai* suėsti; bet užtai tu-
B. K, A. kuopos langrai r i n u u u > g y v 4 ) jm i t > i8 t i , 

iniaius susir inkimus: ! Užpyko tuomet | 
pasakė: 

I 
. . . . * v 

I • • ' ! • • • • M M ' " 

1 doleris, IŠBANDYMUI AR REI
KALAUJI SVEIKA ros? 

— 

DOLKHI8 UZ BONKA. 
• j i i M 

f- «.* -.' " • *^ 

j (UI U Jaįgų OMJ patrotljf* sveiksta tr mi Praisu 
trumu, ar esi silpnas, usrviikas, h© I . . . 
oiioruijos, juigu knnti skun-J.\iuu j vi 

prisiųsti man išbandymui \ 
erto* hassafcS ** Naujausiu ANer-

'*.|V-*y • 

-~- Tlt hlaUrilSi tU net tk l l - dūriuose, inkstuose,' turi skaudėjimą ke ; vUky Pigulku1' 
I , . j penu, iirUies ir suauose ir krutinėję, 
Liepi i tsipiiut esi persidirbęs, arba kent 
nAfett J'tmystes klaidu, bei privntUku i 

! « • • • < • # * • • ! • • • * • « * * « • • • • « 

* » » • * • * • • 

t . I • » « S 

kp. i,\ls^f|henyf V\u 30 
laiullio, nedalioj*, tuo-
po mišiv, vietinės bai< 8 ' 8 į v ė r i m a s ! . . . 

kamputyje. Užprašo N 
, . ' , . . . , v. k a d t ik t u s v e i k a l ik t t im. ft* I»ri*it|SJiu per |ie»Ha baknuha naujau Oatve ir No. 

mtsirinkti ir atnefi- ^ a u u f ^u / U 7 I l , h 7 'sio ursaimo ••Korvtiko Ptuv veltėa 
^iudvtas* korteles k t i - '* a i l^bai biaurur.., Kati i doierj ctyk*». Mi0Hta> . . . 

i buvo išdalytos prieS i», tave nuhaudus už tok, pasi- ^ į j ^ ^ f t g g - r 
T»b t , e l M i m ^ a š t a v e s u ė s i u , Ueilo- Tau 4 . ? „ « • « sveikata, mitrumą ir' [ W į f £ k ^ *»«• • w»«it«*M«i 
Ūloj . " • , , y. imiegas, tada prisiŲni man l doierj, - |>'i»M prisius 10 sagty inurkem»H, tas 

redanUV a p i e a l i a s liei /.UlO- l„,t pirmiau imr.ukalauji mokėti n© apturėK Dr. F. Uartmaitno, naujui pa-
P !{[, Ą t l»\TJVl!:"\ H.?KI' J ' t r h U i k r i s 1 , k H 4 P i ' «»*>M i A l e U t į Bth^fūS B0 v n r . l u NuuJH 

15 kp. Bruoklyn, N. Y., " " 
Ėts mitiiijra 3\> d. i»a)an-

i^irsiduoda vaistiny(!vios(k. 
Nepriimk kitokiy Wduoli\i 
tau siūlomų vietojo Severos. 

..: • * • • * a r a > i » • *> • • - * • • * » . « * • » 

lietuviška knygutį su pa
aiškinimais duodasi su kiek
viena bonkuto. 

į M , ̂  ..*.,.i. į i# ^ J - * * . * * * * * - ^s> ^ - — • 
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pas mus, atiku pamokinimą apturėsi dykai. 
\s 

\\\ tuojaųs po vakariniu 
tki;,i l:n;m>•«*ioj. Pr ivn-

lįfcatHithiii visi susii'itik 

Kulkas yra pilusi geru*. 
T.j 1>a8akiusi. UŽM.UHČ Ir '•-"'*>:" ™.U i? «•'«., »t »«,... M",»"»' r....- , l".kV«ą. ""fB*"' .k8il> 

esan îy linijų ir j.risiu.sk imui, ti aptu- kraujas rlrkunuoja, po imogsus kuuij 
SU^de p e l i u k e . r*'*i baksuka vertės 1 dolerio pilių, per ir apie visokias litfn*. Keikia adresuoti 

. , . , . , . Vm't ttklift)k M»««^»oimą. K n i j , virSui Dr. T. Hsrtinsau, 231 E 
l e t o t s m u n i UjĮO;tUW«»"-į»'« f į»J!JS»»Vi « I « 4 „ v Htk st.. Kew York. 

t a oolinki>, n««w m>itV.i<> s a v e J'n *" U t h fcl- N*^ \o#a tiiy,,N. M., 
s " * 

-
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W . F. SEVERĄ Cd. CBilAR R&PIDS 
1 I0WA 

h i«,Hkutini«. .ši., bertai-:"l ,«il ,ti> ž"vin«M,,.štn,min K,V- • , , , 
V.,ti!im,, „,s tArimo n ' S, 'S,M '^ _ _ 

iu •«'iJvai\) apuvarstyti.! Kaav, Vanan^lio. 
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l ^ l s SOTOJ kniifi; voimi ot uehol (rsiursS «SIH IMSMMV. y j | 
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Valgis del 6 ypatų lOc dėžutėse. 
Nusipirk dėžute šiandien. Parsiduoda žednoje krautuvėje. 

m*- • • " " • 

Kas rsiitalauja 
(ktajavu) škaplierių 
f ftv. 'l>aictv«, gali fau* 
visada. Męs išdirbant* 

\ ~ 
i u - -

* •• > , « • - i i i 

ikiuiantisiuK -paaiimi5iam 
it oalium. 
A. Smailianė, 

H. Pacific St.. 
>fciladdphia, Pa. 
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DYKAI — Dovanos mušu kostumieriams — DYKAI. 
7 i ' 

msssansi 

f! 

mifKieii 

ii;!.8! 
' R 

i: '' 

DVKAli — Pirkit |*s mus griausią tnheką 4fl mkisss S* **<*>, t»«l* s>ef psveMaaja Jams Usiriektt svfls lyksi. kaip^ <**vea* vieną U psrotlyty.«'»<-
usi .lirikim 1. Naujaasis importuota* fosagrofas m <ll»l#l# alk»l»i»e trul.a lt wie*iJ», katras l*baai treiisi sk»a»r»ii K.ion* #n\\ surengti *avo aamû sie puiku 
N»i;. mritt <Uinu «r uturikdo*. v, (Jn»ii.» Arssotuką ik kiooanM vokišku* f̂ ^riko* *u pildai t. mis baUn^ notai* ir SUKA) t mat*. S. I'uikut Malaras lfiikr<»tti<4 m 
iuu/.ik*. Koltui Hvkį kiutiks K™'"1*- 1<V Sftttiiitu. 4 lenkini î Un.nvU. f»f*i našuH«uots» Utikr->vlvt̂  v.r*m» *rt>a m«t<*rkwi*. 5. Puikus siAiavs* 
^rvOas nersi os»l4ahrita«, t i# (M frt*i*t« haksivk<» « |MHU«S, e videMras, 4 4i4rlias ta»k4tas. «i ****** 1 peili* del *rt**l* ir vi«**« UukimkM 

iHl *'«kJam & Mlfitft *l*l r^stsso, sst VsiroM k.>4a*» »ral «irukuoti vi*k*. %ą tik norės : U#vf»h<»n». mk«4*»v<l**, r *ikin» -**uaa *t gosliai i*<iirMft r»*k#l* 
Vî aa v Ūsaiti* t u-* Hwkt>is pan>Uai ant jmvvikulu }*!& soHt, tol galit Ufcitlakti ilsr kitas rtmUilus; »t*li4*s* aa>«a»» ėtt p»\*tk*!a »« tuu^kâ  Ii> ir p*** 
col i assStas. »'«iikw* ttrasU Sėi Mana »* vakamSa tsrj« 4%i*į* 4a|ja« **tM»k* S te s*** «-.)«v aagila* *« f raliai kMi»bo*ais lUamiNi, fųi»><)aâ omi» vfs%> 

Viskas, ką Jus reikalaujate, tai 
pasimokyti Rosenthal io mo

ję, kaip gražiai apsi-
i. 

Tai neulirus jums daujr laiKo, - tik Kalias mlnutim 
ims laiKo, Kad piftiftkiruis geras upatybaB 

Nauju pavasario siutu ir pultu. 
lk*)q ii mario niOKyklos. moKcsitc gerai apsirengti 

$10)$15,$20,$25 r$30 
tai pnatfo kainos.i AtciKite persitikrinti į* pasimieruoti. 
Malio siutai prioammi jusu s>moltti ir t p jums. 

MotarilKi pjUiai nuo lietaus 15.00 verti už įŠM) 

kias t^eea* Koiuą ^*kl, k*ip tik **ft*l»*te kru#«, graliai »w#ik« kaip tik )«•*<*tt»|t;js>, tau îš 
.lusu *ier*U»lam«MM\ tik ke*t eelonseniUvotuauU *u*ų flrssa "»-v« palktMeakesaav |Viai%akit 
t«h«k.^ tartes Hlfto U yUaa is Mts 'l«»ktt suvta.lfks^ Af>< - , tai jwr aiuer**^ asaseMels* 
k̂spr«M»o, o jeigu nttte* taip, ksip gatstaess, tat falu »a%oro aeisau 

ENGLISH-ASIATIC TOBACCO 

ka e*r*te>a, tn**J*ut JUMS eita* tiaras** *Jk*S« Uauglae »<H» 
ieu(M f̂ > e**tM a»ajrkefBia t)r a»t# at*i<f*is* Jam 40 bakmn* 
UktssMs* aaJMk Ka* »er K«r af«i»r#tl *•*«**> *tut.»at (} 

' • • • * „ m , Į i i — — — • » . , . n «». — 

D*p. S. 1 1 3 t . 7 t h S t . , N«w York City. 

LOUIS ROSENirHAL, 
ANt KIRBY'S KRAUTU tf5S, 

South Main SU* WUke s-Barra. P*u 
»n 
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DRAUGAS 
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D A B A R Plyn1011* National Ufciraš 
laukas privengi i jinai frais-
litj padėjime kad atsikra
čius fco pavasario pailsimo, 
doriausia imti 

Stegmaierio 

BANK. „DRAUGĄ." 

Nei vieno turbūt nėra» ku 
ria kuomet uors mwika.au-
ių suilrutinti auvo jėga*, o 
ilieko nėra geresnio tam 
tikslui, kaip mušu Malt Kx* 
trtet. 

Pasiklausk gydytojo. Jei* 
gu tavo vaistininkas įimtai* 
ko» reikalauk tiesiog nuo 
fatuaij. 

Gryno maisto ženklas ant 
kiekvienos boiikutės. 

STEI1AIER BREfING CO, 
WiikeaBarre, Pa. 

Naujas telefonas 07? 
Bell telefonas 422 

Kapitolas su pervirsiu 
$165.000.00. 

Šitoji Banką prižiuroma 
SuvienytyJŲ Valstijų val
džios. Moka 3 nuošimčius 
nuo sudėtų pinigų. Ualhna 
susišnekėti lietuviškai. 

Mandagus pa tarnavimas. 

O. N. Postlethwaite, 
iždininkas. 

—— 11! 3' — — 

. A. Norkūnas, 
Vienatini. Lietuvis Udirbeja. 

. 

f m 

• ' ' • — • 
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J%SUČEDUIMASJ% 
PINIOA8 DARO PINIOA 

visokiu Ž e n k l u 
draugystėm, o y-
patingai: tokardu 
giuikučiu meta-
liavu, anameliotu 
ir padengtu eellu-
toid'u, gar pu. ve-
liavu ir Karunu. 

M»n ptviitvi dtr- M e S Vi 
bu. atlieku arlis 
tabu. 

M. A. Norkūnas 
112 PROSPECT SL, LAMtENCC, MASS. 

• M 

Pradek tunpti pinigus paa mu<. Kad 
if masinusia autna prid6ta prie sufe 
dljimu Ir 9 nuoshm'iai, koriuos moka 
me, greit patliilis ju*u tauplmą. 

Lietuviam* paranki vieta. 

SWALM HARDIARE CO., 
N Mirti Mals SU Nuti lk, Pa. fra********* 
įvairiausi ffeleftmlai daitai. te

palai, stiklas, dūdos, plasteris, \m 
įrankiai, sportiniai ir naminiai 
daiktai. 

Merchants 
Banking 

Trust 
Company, 

Nahanoy City, Pa. 
Turi Kapitolo su nuošim

čiais 
$190.000.00. 

Sudėtu pinigu 
$700.000.00. 
daine visokį lega 

lišką biznį. 
Mūsų bankoje galima 

susikalbėti: lietuviškai, 
lenkiškai, vokiškai ir 
angliškai. 

JOHN J. MEYER, 
Kasininkas. 

i l l ' i . l I I I II I I .i •iiO.mii . . » » » • ana 

Office New Telephone 37. 
Residence U(K). 

Lietuviu Advokatas. 
Jonas S. Lopatto 

47-48-19 Bennett Building, 
VVilkes-Bare, Pa. 

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

GERIAUSAS PINIGAMS PASID8J1MAS. 
TAI ŠTAI f tTAME RANKK: 

«•» * » * • * * • * « * • " 

••• " • '• J - . ! H B 

flAaa 

1909 North Main Avenue. 
Scranton, Pa. 

mmm mm mm mmmmmm — neej 

Juozas Szukis, 
Otriausias Llstuvys 

LIETUVIŠKA AGENTŪRA 

Laivakorčių ir Pinigu Siuntimo. 
Parduodu laivakortes ui tą pačią preke,, kaip pas pačias 

kompanijas New Yor'A Siuntu pinigus givitai ir pigiai in 
visas dalis svieto. Prašau visu lietuviu atsilankyti su kokiais 
reikalais arba keliaujant Lietuvon meldžiami kreiptis pas 

VINCĄ TAMULEVICZE, 
* • • * % * • # AC.CNTA, * * * » « » * » 

Wllk*s-Barre, Pa. 
iiosxtsrk9MSM!MiMitsjaiiMaasitajr 

n mmm^*mmmmmmwii\MinuuM\ 

1 

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

First National 
BANK, 

PLYMOUTH, PA, 
t 71'l TA 1MV4. 

KAPITOLAS $100.000.00. 
PERVIRŠIS $280.000.00 

Didžiausia ir saugiausia 
Banką mieste, 

Moka tt nuošimčius nuo 
sudėtų joje pinigų. 

UNION TlCKET AGENCY. 
Stniausią LietuviUa Banką Scrantone 

i* Visoje Aplinkinėje. 
Agentūra LeivUortiu, ant Oeriaualu, 

Uniių! 
Siuneia pinigu* kas dien in vleas 4a* 

iii evletoj taipgi perka ir Išmaino vi
sokius pinigu*, l lulr l 

nt$ National 
Bank, 

SS 

Nuo padėtųjų pas mus pinigu gausi 2 nuoftimt, ja 
padflsi trumpam laiui, 8 nuošimti, jei šešiems mėnesiams, 
3 ir pusę nuošimt. jeipadeui vieniems metams. 

Gali pradėti pasidelioti ,v jei tnri $1.00, 

i 

Maloniai kviečiame vinus atsllanyti pas mus. 

Gerb, 0 . P. BECHTEL, Pre*., A. W. SEITZER, Vtoa-Pr., 
C. H. MARHHALL, Kasierius. 

- ~ Į Į J I U L., i . J L i-U-ULl! gg <*. LuJ -'..i.! U iHI 

mm 
The BENEHCIAL SAVINGS FUND 

1200 ir 1202 CSESTNUT STREET, 
PHILAD1XPHIA, PA. 

Uidata 20 cHana Salaadik> 1SS3 matttoaa. 
N uošimtts 3 , 6 5 meUms. 

Irba vlaoklui doku 
mantui Amarikoa ir Uatuvoa talimuoae. 

Ofinan atidarytai kat «lioo nuo fttof 
d ryto iki 9 toa vai. vak. 

« . x, A . . x , , Nadallojat nuo lOtoa ii ryto Iki 6*ttl 
S i u n č i a n t p i n i g U S , ČekiUS, «ftUBdai vakarą 

Naujas Talafouaa io?o R. 
80 1. Market tt., Wllk«i Barro, Fa. 

. »•• » — 

arba "Money OrderH, siųs 
kitę ant adreso: 

"DRAUGAS", 
314 East Market St., 

Wilkes Barre, Pa, 

Adolf 
Union Tlcket Agency, 

I0a Laokavranna Ava, Scracton, Pa. 
Taipgi turima tavo krau^uvaju dau-

gybf vUokiu maldaknygių Ir nviattlku 
iargu vinokioM kalboac. 
TKLKFONAi: Naujaa 308 — Bali 968. 

PAMATINIS KAPITOLAS - . trylika milijonu doleriu. 
SUDĖTU PINIGU •« vienuolika ir tris čvertis milijono^ 

doleriu. 
PERVIRŠIS - vienas ir \ iena čvertis milijono doleriu. 
Depoaitoriu suvirtum tryliks tūkstančiu aamenu. 

DEPOZITU8 PRIIMAME PER LAIŠKUS. 
TAS J. DOHAN, Pra.idaata*. 
ANDRIUS l KEEG A % Vtoa^mkkaU*. 

ALFRED j , MURPHY, Sakr«tori«« ir Kiilaiakai. 
ANTANAS HURST, Eaq„ Patora^a. 

— 

i 
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ALBERT Ga 
Savininkas ir Fabrikantas Geriausiu 

••LBHKIftKŲ-LIETūVlSKŲ VAISTŲ.M 

f 4 * ̂  f f * • f į *«' ittttt, 

Lietuviškųjų Šv. Kazimero 
Seserų Seminarija 

CHICAGOJL 
Liutuviskositis Hesers priima pas save mer

gaites mokinimui ir išauklėjimui. Henuimrijo-
je prio reguleriškojo mokslu, arba ir atsky-
riunv jTft mokinama, muzika, paišymas, siuvi
nėjimas ir taip toliau. 

Reikale meldžiama kreipties priu Motina 
Pordėtinės šiuo antrašu: 

Geriausia 
Gyduole 

nuo 
Strėnų skaudėjimo 

Bsgimo krutinėję 
Galvos skaudėjimo 

Kataros 
ŪlsUaldymo 
Neuralg*ijo« 

nuo 
Osrklės skaudėjimo 

^AUECZfv/^ i 
• • " * ' 

^ J % 

Mslluugio 
Skausmo krutinėję 
nuo 
Patrūkimo 
Asma arba 
Dusulio 
Styvumo sprando 
8kaudėjimo 
Sonuoaa 
Ranku ir 
Kojų. 

- . .. ' 'i ' 

FABIOLE, 
garai kardinolo \VUemano apviiaka. 

Vertė VTTAVTAS. 

Kaina $1.00. 
Imantiomt daugiau kaip virni} eg* 

«amplloriu, nuleidtiamat dldalia nuo 
lluitU. Oaunama paa: 

BEV. V. VARNAOIR)8, 
312 80. «tfc S t , Brooklyn, N. T. 

^4* it*e«ti«iiit** 

Ypatingos Gyduolės. 
Jeigu targatt. n^sisotjojnHi'inun Ugoml* ano kuriu neguli pagvlbM n« dak> 

lemi a# ligonbu^iat, urba pMtaptiagomi ligomt, apraivkit man navo nasvol-
kasią grrai ir aiakial (be uftal^ptmo) oea aion eiaa iu- tik apie tavo ivoika-
tą, bet laimi tankiai ir apie tavo g.vvaat}. (AUiraiak, jog kiekvienas garbingai 
laktarnn ullalko paalapt) kaip aat i»paiiatl«a). Uitai niuilg^dyk ir nebijok, 
tftyk toiaybv. o mialal sut«ik»iu rodą. ir prlaiualu garaa gyduoltta pagal tavo 
<a au nurodymu kaip reikia Jaa vartot, u i praka Ubai tuaia. Keikta raiyt 

«aftkue Maciai put roaue pridedant viaadoe Se. markę ant ataakymo, ne* ki
taip angauait ataakymo. — Taipgi mee reikalnujame gtry agentu klekvle-
aame dideliame mieate ir jy apHakin^ae. Agentai nuo LletuvUkai-Lenktikv 
lyduoliy g«li uidirbtl auo 50 del. iki 10 dol. ant mėnealo. Uadarbi duodame 

Uornlkaa taipgi privalo uilalkyti viaada muiu pulkiaa Lietu v ii k aa gyduolea 
lavo itoruoae aut pardavimo, ka*t muau tautiečiai reikalaudami galėtu pat 
llekvieną nuaipirkti Ir nereikalautu išduoti pinigus dovanai kokiame nori 

Mother Superior, 
'S SEM1NAR Y, 

670Q\jRocku)tll St, 
. • + v t • *• 4 • • . « . * + • > 

Chicago, Iii 

ipgavikama toae aplinkeaa. Stornykal.ralykita pareikalaudami gyduolių, nea 
ftraa usdarbye ir parduokite muay tyraa jUletuvtikaa gyduolea, knriaa mea 
(varnatuojame. Reiykite po antrašu: 

ALBERTAS O. ORABLIAUCKA8, 
COT. Elm tt Main Str., Plymouth, Pa. 
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- NAUJA K N Y 0 A -

BIBLIJA 
arba sv. Raštas išleistas. 

Tik vienas aitas šventraštis yra 
katalikiškas. 

Kaštuoja $2.15 persiuntimui. 
Adresas: 

REV. S. PAUTIENtUS, 
Mahanoy City, Pa . 
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IŠĘJO IS SPAUDOS DAILUS SCENIŠKI 

' VAIZDMLIAI VARDU 
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,Degtine „Katriute/ 

KAINUOJA PO 10 CENTU. 
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raugo" SpaurtuvA, 
muiiBi i t ' t * * ^ ^ 

namam mmtmmmmmmmmm '•sasj Trmriiinifi mm 
4 •*' •+ 4 

V 

; » 

- • 

Didis ir Garsiu Dr. Ignotas Stankus, M. D. 
pabalgea daktarišką mokalą universi
tete valsti.ioN fadiana, taipgi pabaigea 
kvotines augUiseileje Ir jau puakuti-
nio,|e daktarliknie mokykloje Kew 
York Poat Oraduate Medlcal School 
and HoaplUl. kuri.,,,, apeelallikai Uai-

Srdyme viaokiy aunklanai^ Ir 
ftuaiy l.gu Ir darymą oparsel-

•Je i 
laviaa g.vdyui.. viaekiy 

Runiu ligv 
paiiaigea gi te mokslą įgauna var 

to ir didri. 

l>ai 
.m •i \ aug^t 

r. la 
lidrio daktare, 

Dr, Ignetes J. Staekua per klek lai 
ko buvo mleatavu daktaru mieate in 
d.aaa|u>lis, lad., kor tnrejti didelf prak 
tik*, gydyme Ivairiy Ilgu, atlikdamas 
ettvo uiduoti kuogeriauaiai Ir u»ganė< 
•finaliniai imonijai. dabar gi. paai* 
iveatea labui savo brolių tantlsflv. lt 
kad apaaugoti juo* auo iiaaulojimo 
per ii*»at||iiii*kua daktarua, jreng^ aavo 
toeuą namini Ugoabuti ir 

Kvtecle aerKaueius paa aeve, aakyda 

Jeigu aergi, ar kenkia kue sveikatai, skubel kreipktea paa mane, ar ypa 
Įtiksi e t laiiku, o busi iegydytae. Jeigu kiti daktarai pripaiino liga noisgy 
teet. neabejok, • « • e i ture<laniae dideanf praktiką ir eugstesn} nekalą, tau 
tMgelbėaiu ir auteikHlu tikrai brotilką ir aąiiailką rodą. Kiekviena* ii at 
telaukusio paa maut. atraa teiaiogą daktarUtą pagalbą ir patą paraitikria, 
kad esnt paUigea didesni daktarišką noksią ir galiu gerute gydyti, aegu kili 
daktarei svetinteuliei. 

« reaumatixmo, akaudėjimo ir 
kli^»ee4oa>l 

APaUSfU ISOTDYTI 

llrdisa, 
aąnariu, įieniegojiunt ir ligą 

kvėpavimo, persalimo Ir aitu v mokiu sm 

ra sirdiee. lakato, plaukių, ke)>ėuą. Nuo visokių uarvltka lig v aettralgijoe, 
irebėjimo sąnariy, įiemiegojimi ir Ugą*ėio; nuo greito auitaimo, auskaus 

ikaudėjimo Ir fe l ino aąnariu, kaulų, atrt̂ oą ir ioaų, auo 
, «tkietėjimo Ir nedibim.t vidurių; ktborimo kūno, nieSėii 
, dedervinių, siiuklmo plaukų: gaivos akaudėjiaao, auo Ii 

ea, lURStO. 
S aąearių, 
•o, perialin 

Sgy ir vlaoklų kita 
Hgų. akauaniogų ir nerrguliarUkų nėaeaiaių, Uitųjų 
*av 

TOmiU 8PECIALISKĄ DIPLOMĄ 0 S L DASYMO OFBRACTJV 
Utikue būtinam reikaUugutuui operafįjos, kada vaistai augai pagj lyti, 

augino velie skilvyja, ir visokių akmeau. akaudulių ir g\«su. ei tai 

souofų 
laka 
ės. 
tai 

laokių kitokių nusilpnėjimų aveikatoa. taipgi nuo visokių Motoriukų ki 
Nuo yiaokių ulkrellane lytiikų 

o visokių r«ot<iriikų 
tekėjimo ii gumbo 

,000 
KNYGŲ 

Vysei Dykai Del Viru 
Ta knyga yru atebukUnge. Ir aluata, yra tyk del vyru. 

Knyga ta praatala, aupraeuielodsiaia paaaka kaip gal 
atfauti viriaknma, laigyditt nuo usnnodljima kraują 

aypill.tiublegimaaiel 
ir kitua ilmiatitnua, negroinuiavinu", pa'trotltu 

bleglmaaiakioa, patroiitu atypribe,puikus 

aVfpribe. pylve, kiapenu, Inkatu Ir pualee ligas, ruma 
tiima.ironorrhoeu arba triperi, naujai igautaa lygas, 
atriciiira irvyaaavyra lygi a, gal būti iifldoįrae aeve 
uamuso prtvatilkei, eUpte ir labai pygial. 

Ta, dykai igauta knyga* peaakie Jame kodėl jus 
tetitat Ir kaip galėt galorinaįUlgyditl. Knyga ta yra 
krantuvSIintoa, katro e ture linotl kolnaa vedea arba 
nevedea vyraa. Ta knyga yra parasite par Daktarą, 
katras atsydave i l fo lajka tyrlnejmti tu, apsKijallsku 

T«m\klt. jog ta kuyga yra aiuata vyaei dykai, 
uitn/dcatn ui r>a£to, ing ufpedetlta konverta. Nealuak 
nekokiu plnineu, tyk paraiik aava vardą, ir adresą ant 
lemlaua paduotu kuponu, katrų siusk nuims iendeua. 

DYKAJ GAUTOS KNYGAS KUPONAS. 
ot. JOS usnį * r o t m tt r*a *»..-. CUM**I 

0.^o(masT\mi.u.i i agal Taasisuis s*isa4t<de*a, s* Sofl^iss 
ji>iT.MiM*i>»itit»iiiit.i *"*« tysai«.>*»» «Ss«iM«ks9ga4si tjrra. 

Vsresa 

ASresaai . . . . . . . . . AI»IISS 
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IVilkes-Barre 
Deposit & Savings 

BANK, 
71 PUBUO 8QUARE, 
WILKES«BARRE, PA. 

Kapitolas . . 1 1 5 0 . 0 0 0 

Pervirtu • - $450.000 
Deporitai • $2.625.000 
Moka 3-6ia nuolimtt nuo sudėtų 

Joįs ptoifų. 

Banką atdara kasdien nuo 9 ry
to Iki 3 popietu. suimtomis nuo 
9—12 vidurdienyje ir nuo 7 vai. 
vakare iki 8. 

Galima susikalkMi lenkiškai ir 
lietuviškai. 

• 
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J. F. Oifills. 
Paa ji Kalima gftuti visokiu 

torielku, bliodu, stiklu, puo
du, liampu ir visokiu virtu-
vei reikalingu daiktu. Yra ift 
ko pasirinkti. Ateikite per
sitikrinti. 

102-104 8. MAIN 8T., 

WILKE8 BARRE, PA. 
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kaip 
buiu 

puaUįe, iakatuoee, kepenyse ir larueae v l l k | ta au pagalba'operartjee galima 
pfaSalinlt kuogeriauaiai Ir a i u»enk% raokeat). Iktrau taipgi epera«M>ae aat kau 
IS, aiaeganu, grol^ ir lytišku organu, kelp vyn$ taip ir ajettariu Ištiesinu pri 
tra ūktas kojas ir reekasv Ugydydau aaujnuaio budo operacija, - reptura s I 
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Pertai kreipkitės Kiekvienoje 
esvn blogumus, n tai gerui ' 
kaip toli gvvenate. et 

ar >iH»tiAkai ar Intaką, aptaavdam. 
teiksią atsakau*i* rodą. aedero akirtnamv 
teedoK Anglijoje ir kiteee salyne. A tai 
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S>]S^'>s>oa^^»0Os3<?^n>Hr>»e^Os><»»f » i O S<»»o<Wrai4kS)s><iigTtr«oo<Mr»» 
REKOMENDUOJAME MU8Ų NAUJĄ AUKSiNf 23 

AKMENŲ OELtEELIO LAIKRODĖLJ 
Ankaimai, paaukaueti ir kiloki au S3 

aksaeairaia, parduosime I0,(MK) vadiaa-
rnu "Aecuratiui laikfo«|ėliy tiktai Mi 
S6.75 ISaasV Tie gralua laikrodėliai 
puikiai itretyti. dubetlavi lukttal. *•• 
ral laika rodeati, labiausiai keliauninke 
aaialaiaaai, kurie turi daboti laika. ieo» 
teriaki ir vyrktki, gvarantuoti ant 80 

Tikrai gr**>* lelkmdeliai. ee 
btie aei draugauta toki parodyti. 

DR. IGNAT1US STANKUS, M. D. 

Pt nori tureli gura dslegorėl), tai 
meau paaiulymae Mee aeeioeiine 
luikredėl) kiekfieaam O o. fl uS 

Ift.tS ir ekspresm kastas Ą*l persius* 
aei e«a 

AekaieU 
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„Naminis Valku 
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g "Katekizmas Apie 
Alkoholiu.-

Kainuoja po 12c. su parsiuntimu. Pelnas eis inirttfcf 
Kimu i našlaičiu prieglaudos. Galima gauti paa 

Kun. A. Staniukyną, B 
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Dirbtuve Uniformų 
ir visokiu reikalingu 
daiktu drausriJomB ir 
nrkiestroms, uideU 
1887 m. Dirbama taip
gi vėliavas, Kukanlas, 
arnotus, kapas ir t. t. 
Reikalaukit*? ilistruo-
ti kataliosru. 
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SPAUDINI 
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U2KVHTIMU8 IR KITOKIUS DARBŪS | 

KONSTITUCIJAS, PLAKATUS, TNCIBTUS, 

RAIDFIS STATC'MOS D I D E L B - N A U J A U . 
SIOJO PATENT-D-MASINA -LINOTYPE" 
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