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Lekci ja . A p. Darb., I I , I -
i t — Kada išs ipi ldė pen-

j^bailoMmtis dienų, buvo vi
li} drauge v ienoje vietojo. Ir 
||ujusi urnai iš Dangau* u/i* 

i*> kaipo užpuolančio di
lo vėjo, ir pripildė visus 
liius, kur sėdėjo. Ir paai-
ė jiems perdalinti liežu-
i, kaipo ugnie*, ir sėdosi 

t kiekvieno iš jų.^ Ir pri-
yti buvo visi Šventąja 

vašia ir pradėjo kalbėti vi-
is liežuviais, kaipo 

fms Šventoji Dvasia davė 
abVtL 6 buvo žydai, Jo-

ĮlSolimoje gyvenantį*, vy-
t dievobaimingi* is viso* 
ty giminia kurion yra po 
liuum. O kad stojosi ta-
i halsas, susiėjo daugu-

lr Uaigandt) duinoj, jog 
4jo kiokvienaa įuo» aa^ 

Ii:k*H*i katbiinėiuH. O nu-
iuė vini Ir stebėjosi, kai-
Aini: Av-tfi štai ue visi, 

tttijK»-ifi mv* girdėjotno 
•kvtw\a8 uiusu kalbi), ku-
|o ulgiinėnjef Partai, ir 

J, ir Kbunitai, ir kurie 
rViuia Menopotanujoje, žy-

icviaėjo, ir Kapadokijoįe, 
jule ir Azijoje* Frigijoje 
Painfilij(»j(\ Aigv-pto ir 

(bij(KS SalyR ,̂ kūne yra ap-
ryi^iią ir ateiviai ry-

•iai. Žydai taipogi ir 
Mjntikiai, Kretai ir Ara-
Į, girdėjome juog kalban-
|H uutsŲ liežuviais Dievo 
lilus darbus. 

SEKMINĖS. 

"Palinksmintoja, Sv. Dva 
sia, k\\\ią Tėvą* atahjs ma
no vardu, ta jus išmokys vi
su ir primįs jums, ka tik 
jums pasakyėiau". J*<idė-
mėk Jeiaus meile. Sį priža-
dėjinu> duoila Jis Apašta
lams prieš paėbj savo kan-
ėiiji. Ir mirties šešėlyje neuž
miršta apie tuos, kuriuos 
norėjo padaryti tvirtais ir 
tobulais tikėjime, Mirti* ar
tinosi ir įMtuigttJt »̂ vo Ba2-
tiytli^ reiki>jo pal ikt i A|>aš-
talųi g loboje , Tad prižada 
jiems Palinksmintoje ftv, 
1 fcf4*i$ kuri primia jiems 
viskę, kas buit rcdkaliJiga 
Hažnvėios valdymo, Ir štai, 
kada ISsipildė peukiogde-
šimtis dienM, visi buvo drau
ge vi(»noje vietojo, Ir st(jja-
si utimi is Dangaus uiiinas, 
kaipo uiptiukniftio didf.i«» vė
jo ir pripildė visus namus, 
kur sėdėjo. I r pasirodė jiems 
perdalinti liežiuviai, kaipo 
ugnies iv $ėdosi ant kiekvie
no ii jy. Ir pripildyti buvo 
visi Šventąja Dvasia. 

mns Apaštalams ataiystl 
Šventąją Dvasią, piis.ikė, 
jo^ ji<» uVsa i> to svirtų; 
kaip ir .Jis nV*ąs. ItHk tad 
ir mums is svieto dvasios is 
silimisuuti, kad Dirvų Dva 
sia mumyse gyventij. 

Te Sekminės pažadina 
musii sielas į naująjį iryve 
ttkt&ąį te mušu šinlįs% tujr 
mal«»nės dienoje Dangun pa
kyla, kati Palinksmint* »ja, 
kuria Tėvas atsius Sūnaus 
Vftttlų, apsigyventu mušu 
Širdyse ir j | * pripildyta ma
lonėmis ir patniuiiniiuais. 

8. 

Katalikiškos Žinios. 
» i i H » ' 

Vyskupas Prendergast pa 
•kirtaa Philadelphijos 

antvyskupiu. 
(leg. 27 d. atėju žinia is 

Rymo, jog l^hilade1 »liijus 
antvygkupiu tapo paskii-tas 
Kdmundaji Praneiskus T •« 
dergast, lip^iol vyskupi s 
padėjėjas (sufragarms) Phi~ 
lad(»lphijos autvyHkupijt»s. 

ie^a^fi^guliauėiai yyąl\ \*t^fi$mfa\y¥^ >m 
dienoje. Buvo susirinka didelio ūgio, hevpik milži-

1 
• ' tvan£«Hja. .lon. XIV, 2a-

Anuomet atsakė Je-
is ir tart jam: Jei kas ma-

tnyli, užlaikys mano žo-
lu»v ir IUUUO Tėvas mylės 
ir \n\s jį ateisim ir gyveui-

jame j«ularysime. Kas 
U)VH nemyli, mano žodži". 

lulliitko. (> kalba, kurią 
k jot e, ne ym mano, bet 
kuris mane siuntė. Tėvo, 

jums pasakiau, jms jus 
lamas, liet Palinksmin-

Šventoji Dvasia, kurią 
vas atsius mano vardu, ta 

išmokys viso ir primįs 
vis, ką tik jums pasa

li. Koi u y be jialieku 
[is, nuua> į'omyhv duodu 
IH; ne kaipo dumia svie-

*kvienoje v iotoįe— ii. bai
mės lydy*1 silpni, svyruo
jantis žmonės, Apaštalai. 
Petras, ApaMalij kunigaikš
tis, neseniai priaiegaves* 
kad ueuasigįs Kristaus, už
sigynė Jo priims tarnaity, Ki
ti, sunkiausiose kanėios va-
land(»e, apleido savo Viei-
patį, Pmati ifi jy butų hWę 
Hažnyėius vadovai, Bet, vos 
tik pripildė juosius Sv. Dva
sia tapo tvirtais ir drąsiais 
Kristaus mukalo nkelbėjais 
ir*Bažnyėius stulpais, pasi-
rįžusiuis dėl jos palaikymo 
kentėti ir mirti, Petras pir-
maatii pmbilo } Žmonea ir 
jiems isaliė: " Pakuti) dary
kite, u tcapmkrikitija kiek
vienas iŠ JŪSŲ vardan Je-
sians Kristaus dėl atleidimo 
jusy nusidėjimų ir gausite 
šventosios Dvasios dova-

i 4Pakut^ darykite*' tai 
yra pirmoji išlyga Sv, Dva
sias apturėjimui. Per tikrę 
ispa/iutj ir ^inliimą atgailą 
veik Salin mesti kiekviena 
nimidėjimą, nes nusidėji
mą* vra diilia ftventosius 
Dvasias prieAas. Nuodėmė, 
pasiliekanti mmų iirdyje nu 
liūdina^v, IWasia ir j ^ pri 
vergia atitraukti nuo IIIŲH sa 

nas, bet labai minkštos šir
dies. Turi jau netoli 70 im-
ttju (Hmvs (lonmelPėje, Ti-
pperary paviete, Trlandijo-
je, $ geg. 1843 m. \ Ameri
ką atkeliavo 185?) m. {šven
tintas J kunigu* Philadel
phijos katedroj*, 1874 m. 
tapo klebonu Sv. Malaehijo 
bainyėios, Philadelphijoje. 
Jau keturiolika mėty. kaip 
nabagui kas antvyskupis 
Ryan padarė jį savo padėjė 
ju. Ryan'ui numirus valdė 
dĮeperiję. 

Katalikiška 2iniu Agentija. 
^ Milane (Italijuje) tapu 
įsteigta tarptautinė žinių 
agentūra. Jinai leis telegra
fu įvairiau žinias: t'iunnsu, 
politikos, ekonnimkos, moks 
lo, dailės ir literatūros. Šita 
agentijn skelbs tikrns žinias 
apie kataliku reikalus. 

Proiident™ Ta f t klausė m i 
iii). 

(leiic. 2M buvo Washiiurto 
no didelė paroda katalike 
veterane dviejy ]»askutinitki 
kariŲ. Panala j>asibaigė iš
kilmingomis misiumis. lai 

U CARDINAL (UDBONS. 

S. L. R. K. A. X X V I SEIMAS. 

prasidėjo l\i) d. gegužės 10 vai. išryto iškilmingomis Mi 
siunjis sv. Jum* r%ltt»tytojo lietuvių Imznyėiuje, kurias Tro^kunieėftii Nelabai turi 
atlaikė Susi v, dvasiškas vadovas, kuu. M, Pankauskas, 
Hridgepurt,<», Co$U)., šv. Jurgio lietuvių parapijos klebo
nas, {žymiausiu sveėiu bafcnyėioje buvo Jo Malonybė 
Kardinolas Oibbons. 

Kardinole iškilmingai pasitiko vietinės lietuvių mo
kyklos vaikuėiai baltai aprėdyti, šs. Kazimiero ir Jur
giu draugijų nariai, Svė, Panelės Nekalto Prasidėjim«» 
moterių draugijos narės, Seimo delegatai ir skaitlin
gai susirinkę ant mišių Baltimurės lietuviai. Dvylikos 
metų mergytė įteikė Kardinolui puikų gėlių bukietą. 

Po miftių J. K, Kardinolas gražiai, maloniai pasvei
kino Seimo delegatus, linkėdamas jiems sąžiniškai pa
sidarbuoti katalikų tikėjimo ir savo tautos labui ir ly
dimas tų paėių draugijų ir parapijiečių nuėjo kleboni-
jon, kur jj iškilmingai priimta. 

Delegatų Seiman atvyko IK). Seimo vedėju aprinkta 
Kovas is VVaterbury, Toiin. 

Svedasuuse, Surviliškiu, i V-
dasu ir Jūžintų valsėių vai-
<lybuje nuo 16 balandžiu įve-
ilinua visukius |)aėt«»s priė
mimai, 

Renavą (Teisto. pa\ \ ) . Ku 
mečių padėjimas. Naujas 
Uenavus dvaro nžvob.da su
manė geresnį bndą, kaip su
valdyti kumečius — darbi
ninkus. 10U m. sumanė 
lokius Uantraktus. Darbas 
turi būti po užduoėiai. .Jei 
norėsi pirmiau laiko atstoti, 
užveizdos neklausysi, kitus 
panašius darbus darysi, tai 
turėsi 25 rb, pabaudos mo
kėti. Jei rūkysi užgintame 
(užvHzdus) laike, mokėsi 
pabaudą. Jei arkliai ar pats 
sulaužysi padargus, tai mo
kėsi pabaudą, kiek paskirs 
užveizda, Žinomas daiktas, 
kontrakte yra ir kumeėių 
parašas. 

Vadinas, tiktai pabaudos, 
pabaudos ir vėl piibinulos, o 
"iaisviųM jokių, (ivvena ku 
rneėiai drėgnuusi*, akmeni
niuose butuuse. 

Troškūnai (tTkm. pa v.) 

gauna ypaė iškeptą duoną, 
te is ingą svarą; v i skas §va-
j-u, netai}), kaip pas žydui*; 
Todėl tai arbatinei sekasi 
labai gerai, Žmonių naudai 
ėia laitai daug dirba kun . 
Yyšni turkas. 

J 
- • > I * * L ~ « » < Į « 

Iš Lietuvoŝ  
Ylakiai (Telšn.1 pav.i. šia j 

vasarą YIakiu<»se į tais \ s 
ugueges ių draugiją ir visą 
mieste l į ištrrjs «ikmeninns. j 
Žadama taipogi baltinti ba / 
n \ė ia viduje . 

Višakio Ruda (Mariamp, 
pa v.), Laikrašėių ėmėjų 
jiraėjusiais mcitais, regia, 
būvu 115, o šiais - žymiai 
padidėjo. Žibi rio skyrius 
ligi šio laiku vsmavkiui 
i liskėju; jaunimą stovi is-
tido nuo ju. 

Monupolis šventi.Jieniais 
uždarytas, aludėms ir-gi ne 

Laukesa (Kuršu g u l o , H puikiai klujasi. Su slapto 
balandžio Mežaniškio dvarumin gi-rtuvėmis apsidirbu 
žmogus vežė iš Ihinsku pri-i kun, Martišius. 
pirktu daiktu. VMeiuune mai! . 

JBagarė (Šiaulių pa\ \ ) . 
( ia turi savu dvarus žino
mas 0 , Nariškiuas, Keli me-

aš inm duodu, Teneiš-jvu malone ir Miką* Atitu 

bė. 

ta jųsų siiilis ir tenesi-

PĮo, Uinlėjote, jog a.4 jums 
tukinu. Nueinu ir ateinu 

|Nls jus. Kad mane mylėtu-
if|iti\ ištiesų džiaugtnmitės. 

tg t inu pas Tėvą, nes Tėvas 
(|i*s!ii> yra už mane. Iv da-

Į|ar jums pasakiau pirmnru 
įjtusiK idant kad stosis, tikė-

nite. Jau su jumis daug 
kalbėliu. Xea ateina Aio į v 

to kunigiūkštis, o ma taiiij.vlift BvlHo d 

link nuo savęs nuod^mv ir 
prisirijim^ prie jos, o susi
vienysi su Sv. Dvasia, kuri 

še buvo 10 pūdų gipsu. Va 
kytaini* lauke prie \Vashin;r žimslaruas per menką tilte 
tono paminklu. Jų klausėsi lį, Jtepataikė per vidurį, ve- j 
ptvzidentas Taft, svetimu M M i nelaimingai p**pin\<ą ™ / * » J J,H ***** *.""^\^ gyvent i , Leiba b a i g i , 

as innt inia i ir ir n.aiš,is užspaudė vežėja. t r l i'Ml' z , n u > P 1 0 * * ° B v ' l ! ^ akis plėšyti uį nemokėtus 

su kuo pasigirti, Nėra ?io 
nai jokių draugijų, išski
riant skolinamiąjją taupomą
ją kasą, kuri jau kelinti me
tai gyvuoja. įkurta p. 8 . 
Mnntviio rūpesčiu, 

Teisybė, iškaba ir varto
tojų draugijos yra, bet jos 
šeimininkavimo geriau ne 
minėti, 

(lai pasakys kad "Sau
lės" skyrius atidengti val
džios leistas. Teisvbė, kad 
leistas; net ir laikraiėiuese 
laivo minėta, m keli metai 
praslinko, o veikimo negir
dėti, gyvenimai* skyrius ne
vykdomas. LaikMašėius ma
žai kas teskaito, krason atei
na krūva "Vienybės" ir pa
našių, bet kas juose rasonei 
— nuižai kas težino. (lir-
tuukliavimas, paausių skal
dymas labai paprastas. 

Apie skirstimusi vieimsė-
džim»sna, uktV pagerinimą, 
geriau nekalbėti -— gausi 
^durnių". Ot Amerika — 
tai kas kita, bent yra ko kai 
bėti, ten tai aukso šalis. 

Bėga ton neturtingi, bė
ga ūkininkų sunai—-dukte
rį*, bėga ir ūkininkai, pali 
kf nemažus ūkius, paėias su 
vaikų krūva, girdi: **Kaij 

Mosėdis (TelSįų pav.) 
Kovo 30 d. buvo vyrijos au« 
eiga. Nutarta, kad aludė> 
iventudieniais butų uždary 
tus. Toliau gi "rinktiniai" 
pasielgė visai blogai, išplė
šė is V. žmonių norinžtų pri
sirašyti XI osėdžio valsiiur, 
"muguryėiy", 

Pascui vietinis mokyto
jas piašė vyrijos, kad pa-
fckirtg keletą rublių klosos 
kambrriui išbaltinti. Žmo
nės at$isakė, nes ^magary-
ėiųH Ma nebuvo. Stebuk
lingi lenktiniai, Nenori mo-
kykloH taisyti, o akina 300 
rublių nauioms tvoroms 
tverti ir vaisėiaus sueigoa 
kambariui pataisyti. 

Simonjs (Ukm, pav,). Re
tai ga( kur tiek įsivyravus 
girtuoįlybė, kiek čionai 
vaUfinita teisme, Kalėdoms 
turėjau atvažiuoti iš Pc^er-
burgo teisman ir prisižiū
rėjau, kaip teisėjai geria. 18 
ryto, ; iries eisiant valafiiaus 
raitin^), teisėjai Rimavi-
ėius, <Vmys ir Puteika ir 
pirmasėdis Jogela užsuko 
pas ž%\dą, užsidarė. įkirtame 
kamburyje, isileioiiuni tik 
kai-kufiuos, turinŠtus teie-
me reikalus. Baigv teisti vėl 
grįįo jie pas tą patį žydą. 
Sį kartą jau neslslapstė nuo 
žmonių ir gėrė nesiklausda
mi, ka$ stato* Tarpo geriau-
ėių buto ir î olictjjoB urėd-
uiukaHj Man paklausus, 
kaip ui tai galima gWtl at
virai pas žydą, kurs neturi 
jokio patento, jis paaiškino, 
kad ėia tai paprastas daik
tas. Didelį darbštumą, rody
dami pas žydą, vis-gi vals-
ėiaus teisėjai nemoka taip 
skubini dirbti teisme. Kad 
ir ma įo paties byty, užves
ta prrdžioj kovo m. 1909 
m„ peržiurėjo tiktai vos-ne-
vos gi uodžio 30 d. 4910 m, , 

vii*spatijų |msi 
daujpdis kitų augStai pasta ^ 

' trtų vvrų. Mišias laikė kur-i ,, *"?*?. , , . . 
" dinolas (Jibborm asistoje H ^ f f L ^ * d ^ f c t a * pa- -

piežiaus d e b e t o Vf^r. Vnl\m)H%im%% P l , , , k t l 1 mXvm" *$£ toV° Vį"** . 
Miško sargai jau antri m< 

Alei esandro vėlė (Zarasų 
av.), Ritame kraSte da yra 

pasilikę keletas * gydytojų', 
kurieiits neša pinigėlius ir 
kiauširjitis, kaip tik reikia 
aprietis gyvulys gydyti. Ka 
da pajrašo jį r<uuiia8%Vtl pa
siutime", tai jis paraSo tokį 

"«I lapelį ir liepia duoti, pa« 

karalius. Hvl.n dėl vienvbės 

ym pati sventvbn r tobulv- ] 

eonio ir !0rt kitų dvas i šk iu . ™W 
laur . prog. II kl. mokinys . 

sunūs 14 metų. \\v. 
tai, kaip vaikSėioja (k i tnm 
reikia važiuoti ir S ) N»r.) m Antra k l iūt i s ftv. Dvasic»s V o k i e t i j o s Ciesorius a t s ius { p n ė j e s pri» kareivio ir p.o 

a(>turėjinmi, tai g y v e m m a s j kata l ikų bla iv ininkų sei „,VH m vienu kai e m u iš mų sau-otų, Vasaros gi m 
ItofGal svieto dvasią. Dievo mą aavo a ta to va. į krūvos stoMhėm tu-Mų iau^ tu %\* mirgai važinėj;* tam j v ' „ l g r | ^ ~„jj. 
Ihasia nieko btmdn* negal Kun. Cnllaban gavo raštu tuvų pu vieną, juokaudami tyėia ^įtaisytame vežime begali grįžti, 

su svieto dvasia, kai|» nuo Vnkietijo^ eie*oriaus prndėjo ivaisfvtis; kareivio paėią dvarininkv. Atsisėda; 
ne lH>mimuja su į Viliaus žinif. jog ateiu;»n šautuvą*, m laimei, buvęs ji vejiman, margas ima ui 

tieėių kelią, kurį jiems bu- pusbutelius, kurgi ėia pini- šnabždėjus, gvvuliams, ftfr 
\Mykų pirmą vo davVs patsai Zigmantas. .,.,1 paimti. pelniH reikia suvynioti duo-

Aiuerikid tai bent turėsi non. 
iš ko išgerti, pavalgyti, ap-j t 
sitaisyti ir da pinigų pa- Viešintos (likn). pav.) 
hks kišenėj. Bet, kaip gir
dėti, nevisi ten atranda lai-
blC, Dauguma laukia iSsiži«>-

užšalint, kitaif* ne-

VieSintų dvarelį, kursai se-
niai j>rigulėjo Kotnarienci, 
draugo ir miestelį dabar nu* 
pilku keturi Šimonių vals, 
uki... H i : kairių Stukas, 

ruins, Juodėnų 
Punskas (SmiiJkų guk ir Janoirį ir ilueiuuų Petrila. 

yra Man HiisivaSinvimun (h i užt^isvlaa, išsileido šovįs ir jiew»s ir taip veža neivtai np,b Tia jau ųuo 12 kovo Balanilįuo pinųą dieną 
atidaryta **Blaivybės" sky-inuvežė;pinigus, padirlu fjff nbko neturi. Het id.ot pru'šimmlMtvtii.Irsuvojry c ^ n j e katalikų blaivvbi* in-kinvs kritoitufirvni. »uki verstą <lu 

ĮUtųsvMaH, jog myliu v r t l į^u i Jtaistmul me*.IM»«H dnuigŲo"*: . 4 ' < V I K > » 
m o kaino man jsakė |»„H, um #v j ^ o imti i^iwx Akutitieiiie T> >«.«,•• p**\\> IHH m-U pirmas t*Jw nimti -n^klaryta mnįt f«\Mi* nk> batliH' uonaniiį fauko ir la-jžejiiei 

Totai m^ su šautuvais atsari|w«rf. Valdiioa Nuo 1 M a n d l i o rtaus arbatinė. Išmonės ar-įttis j r>rs ikv ie tė lųaHKaka 

ittH ūki ilžio, j K n * t n*. prikiiiliHia- į ūą* ai ha aąvn 
pa«ii) 
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ton gyventų, Žemės pirko 
7-ius valakus. Btukas ir Ker
nius 5-iiis v„ kitu du tikt u 

v, Stemė apsėjo 8(6 tuk. 
Bankui reikėsių mokė.-

M H00 rub, kas motyb 
Seniau Stitkas ir dorinus 

teturėjo po valake; Janonis 
ui ir Potriln tiktai pu treėia-
dalį. Žeme jie pardavė ir 
pirko naują. 

Hutu gerui* kad ir kitur 
valstiečiai, susitarė kuopo
mis pirktu dvarus, 

Vi8*kio*Ruda (Mariam-
poiės pav.). Balandžio 28 
(IU) d. per atvelykį, kada 
įmonės, jau atlikę hažnyėio 
je, pradėjo skirstytios, vie
tiniai du ženranrgiak būdu-
nu jau pusėtinai girtu ėmė 
fammos kapoti su kančiai*, 
su kardais ir ift revolverių 
-Šaudyti. Taip tie poliejstai 
įniriio, kad visai nekaltus 
žmones, ramiai stovinėjus 
nr einanėius, be gailesėio 

iė. « 
prasidėjo dėl to. Žem-

sargis Kninzovas girtas ir 
svyruodamas varė namo vi
sai ramiai stovinčius gatvėj 
vyv\m ir vieną su kumšoio-
mis pa vinutė ant žemės. Tas 
a t s i s t o j a pagriebė žemsar-
gį iv trenkė, o da ėia kas tuo
jau ženisargiui sudavė. At* 
Wgo kitas žemsargys — Ba
ranauskas, taipogi girtas, 
ir abudu neradę tų, kttvie 
Knkasevui veidų sukruvino, 
pradėjo visus kitus nekak 
tus fmioues kapot ir iš re
volveriu šaudyt. Keletas 
vyn) buvo sumušti iv su 
žaijulom galvose, o vienam 
ausį kiaurai peršovė ir į* ko
ja kulka [varė. Žiūrėsim* 
kas bus apkaltintas. Alinė* 
buvo atdaros. 

.JuiL.l.j.U'iiiiiin.. . !• s 

Marijampolė (8uw gub.). 
sankrovininkjvi iy-

IC ir U. pardavinėja 
kryželius, škaplierius, ružun 
į 

B. Dilys ir A. Skardinskai-

asaas 
DRAUGAS 1' WV 

iiw^iT«^^& • • • = 5 - — 

tokių "nugštesniosios kultiV 
rosM mandagumų. Pasisa-
kius šiam mm ko ir kokiuo 
tikslu atėjo, viena iš .sankro
vos tarnaujanėių, gan rimtų 
metų moteriška, tiek jau, ma 

' ' i i i * ^ i " ' I <m » H i i * m «»>•>>» I I I 
mm***+ •> * —'ii»i%wi i 

Susirinkusieji vienbalsiai 
pripažinti, kad reikia išvers* 

ėius, šv. paveikslus, malda- ;ti įstatai lietuviu kalbon ir 
knygos ir k. Jie varo "ge-Ušspauzdinti; neužtenkant 
šeftų" su kaip-kuiiais že-draugijos pinigų, paaisko-jtytis, Inteligentiška, kad jai 
mos doros škaplierninkais linti. Tas darbas pavesta j pavedama pinigai išmokėti, 
bet škaplierninkėms ir gerai valdybos nariui 1*. Kuzmai. Į > ra dėjo kolioties *'Vilties** 

Butų daug atsiradę noriu- adresu, bent kelete kartu lošimo aktu buvo doklama-
ėiu draugijini įstoti, !>et dėl atkartodama t%przeklete pis- e i jos ir griežė muzika. Pu 

peluosi. 
Kaip žydams netinka to

kius daiktus pardavinėti, 
taip juo labiau katalikams 
netinka jų pas žydus pirkti. 

Pagalios Marijampolėje 
yra lietuvio kataliko Penėy-
los knygynas, kur viso to ga 
įima gauti, 

Sasnava (Marijampolės 
ap.). Teko man būti viena
me Sasnavos parapijos kai
me vestuvėse, Priėjo bega
lės neprašytų sveėių j r pra
dėjo mušties, Ėjo darban ir 
kas papuolė. Paskui užpuo
likai prisikabino dar prie 
Seimininko, kati juos pavė
žintų namo, 

IHevo apsaugok nuo to
kių žmonių! 

Giedraičiai (Vilniaus 
apskr,). Musų miestelis ne
didelis; gyventojų jame apie 
500 žmonių, kurie kuo-ne vi
si žydai. Parapijoje yra 
6000 žmonių lietuvių, kurių 
tarpe yra ir ištautėjusių, 
Pamaldus bažnyčioje tTienų 
nedėlių būna lenkiškai, o 
kitę—lietuviškai. Bet pas
kutiniuoju laiku " l enka i " 
užsimanė, kad pamaldos bu
tų vien tik lenkiškai. , 

Bėl to pravadų nedėlių 
kilo net kumštynės* tik lie
tuviai nusileido, 

4 d. gegužio, š, m., ėia 
tuviai parengė teatrų, buvo 
sulošta "Ponas ir Mužikui". 
Lošimas nusisekė labai ge
rai, nei daugumas aktorių 
jau ne pirmą knita pasiro
dė ant seetios. Ueriausiai 
lošė M. Lobi kis rolėje po* 
naieio Magerskio, Tarpe 

Iš Vi sur. 
' 

J J A , 
f 

pavasario sunkaus laiko ne-
labai lengva surasti 1 rub. 
įstojamųjų ir nario mokės-
nio 2 r. 40 k. metams (pa 
skirstyta kas mėnuo po 20 
k.), (lalitna tikėties, kad 
draugijos narių skniėius 
greitu laiku žymiai užaugs, 
ypač kuomet bus išplatintos 
įstatų knygelės, supranta
ma kalba išspausdintos. 

Tam 

vai. (Pan. 
pnv,). eitame valsčiuje dau
gumas sodžių grudų sandė
lius parduoda, o vieton jų 
sudedu pinigus vaisomus 
kaso)). 

VUduhai (Pan, pav,). Ši
to sodžiaus ūkininkai gana 
daug vargo padėjo iki nuta
rė nkiistyties vienasėdžiuos 
na, Buvo atsiradę daug ne
išmanėliu kliudytųjų. Bet 
vi^-gi pavyko, Praeitais me
tate matininkas išmatavo 
laukus busiančioms viena-
»ėdi jotus, 

Senamiestis (Panevėžys), 
Sis sodžius buvo sutaręs iš
sidalinti vienasėdžiuosna, 
buvo ir imta rimas parašy
tas praeitą rudonj, ' Dabar-
gi sumano nebaidalinti. Bet 
ėia sunku atgauti patiems 
pasirašiusiems, tai sudėjo 
pinigus, pasamdo advokatą, 
kad viskų padarytų. Tas ža
da, išvažiavo Kaunan. 

Ali*avas (Panevėžio ap,). 
Blogai daru tie tėvai ir šei
mininkai, kurie duoda vai
kams pilnų valio ir leidgia 
vienus eiti j bažnyčių, o la
biausiai Velykų naktį, J ie 
ten, nesuprasdami svarbu
mo ir šventumo laiko iv vie
tos, daro kas tik jiems pa* 
tinka, 

Taip* pavyzdžiui, kiek pa-
ėiam teko šiemet pastebėti 
Ali'/.ave ir nuo kitų išgirsti 
apie jų daroma betvarkę ne 
tik ant rinkelių, be$ i r ant 
šventoriaus, tai padaro Žino* 

i begalo nemalonų įspūdi, 
įtinti, pešasi ir stumdosi 

tarp save-s; užgaulioja vi
sai nekaltai mergaites ir mo
terėlės* Vėliaus, girdėjau ke
lete aimanuojant, kad viena 
gavusi su batošku ar su ak
menuku per gulvę,- antra — 
per šonų, treėia — per rau
kų ar kojų. 

J r kas dar pažymėtina, 
kad tuo užsiima ne nemaži 
vaikinai, bot pusberniukai. 

Taigi tėvams, Seiminin
kams ir vyresniesiems rei-
kėty a3triau prižiūrėti tuos 
valktis ir pusbornius, 

••Šaltinis". 

Jūžintai, Kžerėuų ap. Sek
madienį, balandžio 24 d, Ju-

Seimatis, Kžerėnų ap. 
smnas Šfittrajtiee kaimo. Cia 
sodžius didelis, yra keletas 
sentikių, trobelninkų; jie tu
ri savo maldų namus ir ka
pines. Iš sentikių girtuoklia
vimo ima pavyzdi ir lietu
viai. Girtuokliavimas tai 
tikra liga Šeimatiškių. ne
ria seniai ir visi jaunikaiėiai 
net ir kai-kurios merginos 
lanko smukles. Knygų ir 
luikrašėių skaitymu niekas 
neužsiima. Antra Velykų 
dienų ėjo iš Tauragnų kole
tas gerai prisigėrusių ftei-
nmties kaimu vaikinų; vie
nas pusėj kulto pavargo; 
draugai paliko gulintį. Ten 
prie kelio ežerus ir didelė be
dugnė pakalnė. Paliko jį gu
lintį ant kranto tos pakal
nės, — o kiti parėjo sodžium 
Ant rytojaus, nebesulaukė 
jo pareinant, ėmė ieškoti ten 
kur jis pasiliko, bot niekur 
nesurado. Spėjama, kad jis 
nuo šito kalno nuriedėjo eže
ran, Kžere prie kranto labai 
gilu; nors Avėjai ieškojo su 
tinklu, bet niekur nesurado. 

ino , kam reikėję du<>t to-Įblikos prisirinko pilna sve 
tainė, buvo net keletas sve
timtaučių. Laike lošimo 
publika užsilaikė labai ra
miai ir visi atsilankė džiau
gėsi lietuvišku teatru. I š 
sibaigus lošimui buvo piis-

lietuviai atstovai šaukiami įkirta dvi dovanos: vyras ir 

kiam laikraščiui apskelbimų 
i) 1.1. 

Blaivininkų reikalavimai, 
Atstovas Bulota gavo iš Lie
tuvos keletą laišku, kuriais 

stoti kovon Y, Durnoji' su 
alkoholizmu. <Jauta tokie 
laiškai iš šių Lietuvos vietų: 
iš Sėdos, Telšių ap„ su 4.10 
parašais, iš Pašvitinio, Šiau
lių ap., su parašais 272 mo
terų ir 2114 vvru ir iš Niėiū-

* » * 

nu sodžiaus, Panev. ap„ pasi 
rašvta 30 imon, 

"Vil t is" . 

Korespondencijos. 

Stačiūnai (Šiaulių pa v.) i 
Stačiūnai — didelis, gražus 
su bafcnyėia sodžius. Lig 
šiam laikui Htaėiunai prigu-

labai seniai vyrai suėję' Icuo-
pon nutarė nuo,jos atsiskir
ti. Prašymas jau išsiųstas. 
T*ia yra dvi krautuvės: vie
na lietuvio, kita fcydo, alu
dės da nei vienos nįra, bet 
"ba l t akė" paslapčiai par
davinėjama. 

"Liet. Ttkin." 

Jr pas nms-jau po truputį 
girtuoklystė ima nykti. f*ia 
yra paprotys pavasarį ap
žiūrėti vįsaa tvoras, o kiemo 
blogus — imti pabaudų. Pa
baudos pinigai, noniau buvo 
prageriami, o bogoriant pa
prastai kildavo dideli bar* 
niai, peštynės, Siunsmot gi 

susirinkimas 8avytarpės Pa 
šaipos Draugijos 'Pašalpa*, 
Mnulkiuju ūkininku ir dnr-
bininkii Iv/erėiuj apskriėio. 
jsJû  i rinkimas buvo nepor-
skattlingas, nes mažai teži
nojo apie susirinkime .narių 
teprisidėjo 24, bot ir tuo ga
lima (Uiaugtles, kad visi na-

Ufcmisė margaitę. liaian-
džio 2d d. kabudyjo ties Tor-
gnvaja gatvt* u/tikta la\o-
uas užmuštus peiliu jaunos 
morgaitės. Iš pėdsaku paty
rė, kad ji ta vakarą buvusi 
tarno kalnelyje su ka'Vko-
kino vyriškiu, kurio nesu-
sekta ir kuria tikriausia ją 
užnroS?s. Užmuštoji pasiro
do esanti tarnaitė Rozalija 
fvanoviėiutė, 23 motu mer 
gaitė, Debeikių vaisėiaus, 
Ukmergės apsktities. Pirma 
manė, kad užmuštoji kokia 
pasileidėlė, bet gydytojai 
nustatė, kad ji nebuvus pa
sileidėlė, Tai, mat, kokia 
dali* sutinka kartais dide
liuose įnirštuose musu'mer-
gaites-lietuves! 

Kursai mokytojams. Vil
niaus mokslo apygardos įsa
kymu nuo birželio f> d. iki 
liepos 1 d. ši\i metų prie Pa
nevėžio mokytoju sumina ri
jos bus iutaisyti pedagogi
jos kursai Vilniaus ir Kau
no gubernijų mokytojams ir 
mokytojoms. 

Vilnius. l{flm\t patarėjui 
V. Hlinovui leista iukurti 
Vilniuje privatiniai vakari
niai prlrunšamiejį kursai su į 
augusioms vyrams. 

\V. IMTTKTON. PA. 
i 

Kasykla MClear Kpring 
i\n\\ (%oM, lietuvių papras
tai vadinama ^Džioke '^Joe 
Oake), tapo uždaryta a n t į 
visados. Pirm dviejų metų 
toji kasykla pradėjo griūti, 
pridarydama nemaža pra
gaišties viršui esantiems 
triobesiams: bažnyėioms, 
mokykloms ir šiaip jau na
mams. Uolose atsivėrė ply
šiai, / kuriais pradėjo bėgti 
vanduo iš Kuseptobannos u-
pės ir iš sultinių. Kompani
ja jtaisė milžiniškas pom
pas, bet iš apatinių gįslų 
neįstengė išpompuoti van-
denj. Kasta dar anglis iš 
viršutinių gfftlty, bet pelno 
jau kompanija iš jų neturė-. 
jo, Todėl 20 (jog, nustojo 
kasti anglis \ isivkjii, 

Tojo kasylvioje dirbo be
veik vieni lietuviai Nobte-
ke d;irb(\ jie vieni išsiskirs
tė po kitas kasyklas, kiti iš
važinėjo kitur. 

moteris, gavos daugiausiai 
atvirų laiškuėių, laimi aut 
visų metų laikraštį "Lais
ve". Dovanas laimėjo M, 
Lobikis ir M. Viskontaitė. 
Publika smagiai praleido 
laikų, bešokdama iki vėlu
mui nakties. Už inžangos ti-
kietus surtnkta $20,190, kas 
liko padengimui teatro iš-
kaseių. 

Kiek laiko atgal ėia bu
vo diskusijos ant temost 
Ar reikalinga laisva tiky
ba ? Diskusijose dulvvavn 
po tris asmenis iš abiejų 
pusių, vieni gynė laisvama
nyje, kiti ją kritikavo. 
Laisvamaniai liko sukriti
kuoti ir publika pripažino 
iaisvamanybe neieikaliuga. 

"Kat . M 

CITY, PA. 
Antanas Vilkaitis, buvęs 

sekr. Susiv, L, JEfci K, A. kuo
ptos N(». (Jį nurinko mokestį 
už tris mėnesius ir išdūmė į 
platų svietą. (Jirdėjau, kad Viešėjo ėia visa savait ^ 
jisai yra kur aplink Hridge- Kui/.eris Vilius su savo žmol| | 
I Mirt, Oonn. l l». Išvažiavimas padarė neR| 

i, N. Mačiulaitis. \l)Ml> truksiu^ UoU4inkeliiį| 
>r.otyj(! kaizeris karštai kalj 
l ėįosi apie kažinkų su ka ra i n 

UOVS\>V\\ MONT. 

»u. 
r T 5 šia))dien jau tun kehasde-- { . f { . r . 
d»s is So.,v ; v^5 u J^M, Vietinis » J11*™*^- i-ma nnn 

visunis. | ; : n ] l s luivutinus impayij 
laivyną, kaip suartini 
stipresniais ryšiais tarp 
vos kolonijas, kokią išdįrbį 

P L Y M O I T H , Pa. 

(Jiltinė įsigalėj(»" pas mus 
no ant juoko. Štai perėjusia 
savaity )iot penkias mirties 
aukas palaidota, Folieas Lė
kis apie :18 metų, prieš dvi 
savaiti tapo apdegintas, mi
rė miesto ligonbutyjo Wil-
kOvS-lbtiTe. Ignas Krisiulovi-
ėius apie 86 m.; naktyje ka-
ži))kas galvų jam sudaužė 
taip, kad ir žado nustojo; na
bagas kalbos neatgavęs mi
rė. J . Ragažiuskas mirė bene 
kasyklų liga. A. Miliušis — 
plauėiu uždegimu ir Kuz-
miekiutė, 15 metų mergina, 
visi ponkiata perėjusią sa
vaite palaidota. 

Žinnešys. 

Rl/MKORD, M K. 

10 dieną gegužio, įj m., 
mus aplankė gerbiamas kii 
u i^ s .hu -Ki s Joun i . i . l f tH . , . , s . n i t u 
Omaha, Nonr, Jisai i)asaket 
mums labai graudų pamoks
lą, kad ne tiktai lietuviai, 
bet ir keli atsilanko svetim-
tauėiai susigraudino, ker
biamas kunigas -atlaikė Mi
šias ir išklausė mus išpažin
tie*, Mena šeimyna \v t iįs 
pavieniai atsisako atlikti sa
vo dvasiškus reikalus, Kad 
atvažiavęs kunigas butų nu
pirkęs jiems baėką alaus iv 
Itelis gorėtus degtinės, tai 

MINKRKVILLK, Pa. 
<iegužio 31—3,1 atsilaikė 

nnisų bažnyoioje 40 vala)i-
dų Išstatvtuo šv, Nakivi-
nuvuto atlaidai. Vietiniui 
klebonui kun. «L Dumeuu 
su dvasišku pagelba pribu
vo šie kunigai: Y. Dargis iš 
Nevv l^lnla,, Pr, J akš t \ s i> 
'Mount Carmel, J . Kaulakis 
iš Pbiladolpbijos, V. Stak-
noviėius iš Novvark, V. Viz
girda iš \Vilkes-Barre, .1 
Kassakaitis iš Freeland» %ti 
TaškUnas iš Girardvillės, 
M. l)uri('kas iš Ooal Dale ir 
V. Kudirka iš Kingstono. 
Xors tos dionos buvo labai 
karštos bot daugybė žmoidų 
naudojosi iš atlaidų, per vi
sas dienas buvo pilna baž-
nyėia ir W0 žmonių priėmė 
šv. Hakratnontus. 

Laiko visos iškilmės jau
nos mergaitės baltuose ru 
įmone nuolatos kalbėj«> ro
žančių prieš Štį Sakramen
tų ir dalyvavo procesijoj 
per paskutinius mišparus, 
Taipo-gi i n t i>ro(resijos pri
buvo ir draugija $v, Kazimio 
ro Kareivių gražiuose uni-
l'ormuos0. . Ta draugija da 
tik metai, kaip susitvėrė ir 

Kum Jurgiu, Staiga Viliumi 
susiraukė, mostelėjo rauk 
ir nusisukęs pradėjo kalbėt^ 
>U lordu LoiiesdaloMu. K a i | 
i alins .Jurgis tuojau nusllj 
^;rožė užpakaliu į kaizorį i n | 
iinė šnekėties su savo dėd(jjr 
kunigaikšėiu CtnmaugUtSJ | 
Karalius taip giliai buvo 
imtas pašnekėsiu su Hav; 
dėtie, kad nei nematė ( t j ^ 
eia), kai}) kaizeris su oiosq| | 
į'ione įlipo į vagonij, l ^ sk 
lyg atsiminės, kad visgi ro 
l | a atsisveikinti su svočia 
karalius įėjo į vagonų, i 
mui nusilenkė prieS Voklijį 
t ijos ei(^sorių ir eicsorieuc.i 
lieko uosakes, išėjo lauka 
Sei buėįavimos nei ran 
padavimo nebuvo. Tų vi^į 
itsitikima matė didelė kr 
va žmonių, ir visi išnokė 
jo labai nemalonų įspudf. t 
iių du valdovu susibarė; ri 
žinia. i 

Londone tapo atidai 
vadinamoji Tmperij 

aryba (pati Anglija 
aralija, bet HU savo u8m 
inėmis valdybomis vadiu 

si imperija), Toje tarybo, 
dalyvauja Anglijos p r a 
ras As(putb, penkiolika 
rmijų pirmininkų ir kito 

— . 

S, 

visi butų linksmi ir atsilan
kytų pas jį. Labai esamo 
dėkingi kunigui J,sJon:u«'iui 
už jo atsilankymą pas mus. 
Duok Dievo jam gor;) svei
kata ir ilga amžių! 

"Kat , M 

riai nereikė už nosies trauk-
Mosėdis (Kauno gub.>. tit įsirašė tikimai suprasdami 

naudingume Spiefities i drau 
gij<\. Brinkta valdyba i* 7 
žnaniių, toipogi keletas pa
dėjėjų. Revizijos komisija 
atidėta kitam kartui; greitu 
laiku mamuna sySaukti an
tras visuotinas susirinki-j uos .-mukrtfvo* vedėjų ap-
niayi | | j valdybų išrinkta Mr *k<4bii|ia« huro užsakytas. 
žnamės: P. Kuxma pir- Išspausdinu* t^ apskelbimų 

% pabaudų surinkta apie 9 mininku, A, Hernotas - pa* uuėj«> tas pat* agentas su 
Į*t$>„'bet JŲ įmonės nepragė- dė^ėjas, d. Stepmiaviėus — "Vil t ies" Administmeijos 

<k pasidalinoi^arp sav^s; selcmtoiiumi, valei, nariais apka i t ą uimokonnio aulim-

Pas mus oras jau atšilo, 
, medžiai dengiasi pavasario 

Mandagus "brolių1 ' pa- j apdangalu lėliais inpais. 
sielgimas. Prie^ Velykas 'Darbai popi^ros diriuvivėse 
"Vi l t ies" agento buvo pa-oiuu gerai. Vienoj dirbtuvėj 
siūlyta Vilu. \';usiniukų| dirbama J» atmainas po 8 
Draugijai (T-AVO Poiunlo-l valandas ir į valanda nai-

OOAL D ALK, PA, 
• 

Čia nėra kitokių darbų 
apart anglių kasyklų, Dar
bai kasvklose eina ueblo-
giausiai, bet i§ kitur prilui-
vusiam sunku gauti darbas, 
nes yra ir vietinių žmonių, 
kurie jau po $*S mėnesius ne 
gauna darbo, 

Lietuvių oia randasi į 10n 
šeimynų ir 100 pavienių. 
Daugumas jų paskendo gir
tybėje. Vždirba po 40 ir 60 
dol. į dvi savaites, bet jnn j 
antrų diena po darlv> užmn-
kesėiui sunku pas kurį rasti 
dolerį kišeniuje. Apie laik* 
rašėių ir knygų skaitymą. 
lai nėra nei kalbos, Ta'udna! 

"Kat.*\ 

į miestelyje darbai imperijai konstituciją, 
eina visai silpnai. Vienas ^ ž i a i yra laikomi prib 
šaltas sfiiukuojalo kitai po darytų durių. Publika*^ 
biskį dav dirba. JIUI8 žino tik tiok, kkd* j j 

Lietuviai gyvoua pmžia- cliftUai jai pranoSama. 
mo tarp savos sutikimo. Uai Tokio susivažiavimai 
la tik, kad kaikurlo girtuo- 8iij(.ica \im ketveri metai, 
kliauja tr mažai rūpinasi y j s k a s r engiasi prie kaį 

| iaus apvaiiukavimo, TM\\ 
nas pilnas sveėių iš viso 
Saulio, Labai daug arn i 

apsišvietimu. 
— — 

\ 

HYK8VILLK IR HKLLE 
,KY, OI110. Paskutinis surašąs Vį 

At»ie šituodu miesėiuku | 0 g Anglijoje ir Valijojo 
. neskaitant Škoti.fosj 

jos) gyvena 3ą( 
žmonės dirba daugiausia 
minkštų anglių kasyklose, 

Cia y^a daug Uotuvių, f209 žmonės. Pats Londoi 
nuo seniai apsigyvenusių ir J uri 7,252,968 gyventoji 

. y, vienu milijonu dangti 
nekaip pirm dešimties moj 

IMTTKTON. VA. 

Praeitą mėnesį tapo vie
tinėse šv. Kazimiero knpi-

giesne) skelbties i% Viltyje" j karna Z\ centai. Antroj dirb-į nėse palaidoti trįs lietuviai, 
apie jų sėklų ir kitų vaisi-
ninkavimo dalykų aankro 
vų, Siulinėiam išrodžius, kad 
jiems, kaipo draugijai uivjs 
j^eHau bus užnn^sti ryšius 
su lietuviais vartotojais* vio-

JATTNATTTRKTŲ V A 3 | 
D^TA. į į 

• 

(niinoių noiniižas nuosavy
bes. Bi»t įkad jie noląbal su
sipratę, tai jokių draugijų 
notveria. Dauguma jų pri
klauso prie slavoktį .Teduo
tos. Smaįiau butų įSglrsti, 
jeigu DUisų broliai lietuviai DienraJėiuose taukiai 
p r i g # i i j prio Susivienijimo Įima matyti, jog Turkij 
Lietuvių Rymo Katalikų|vis neramumai ir norai 
Amerikoje niai. Nevv York'o ^Stm 

Musi| apiolinkėje nevalia korespondentas aiškina, 
pardavilėti svaiginanėių tuos neramumus g i m d o j 
gėrimų, Taigi daugmha ne- tįs jaunaturkiai, kurių r | 
sigaili nei kelių dolerių ir^ koše yra Turkija jau ko 
važiuoja į didelius miostm ti motai. Jannaturkius 
tos p r a i r o rūgšties ieško- pro^mtuoja Vienybės ir 
tų, iškur sugrįžta tuSėiaih žangus Komitetas, kur 
kešeniail ir apdaužytais an prilaiko vienatine gerai 
takiais. organizuota partija Kojai 

Kun. Juozas UalaUurda is tantinopolio parliamoip" 
Cl(»v(^laud,i», Obio, atvažiuo Pats komiteto vardas n' 
ja aprūpintų^ mus' dvasiš ^jo-r jamiaturkių siekiu 
kus veiklus ir kas ŷki>«] neprileisti prie tolesnio sjktf 
kalbina nutverti kokia lie dymo turkų valdybų ir į\į«| 
tuviškų organizaeijų, be* ti į Turkijij pažangų, vad 
veltui. Peikia vienok tikė <[ pastatyti jų ant lygfįįį 
ties, kad g(U-biana» kunige- lai}»snio su civilizuoto ^ 
lio visipasistejigimai ir rfi- vieš|)atijomis, Bet jai 
piiiiiniuiis apio musų laba turkiai nėra išmokė val(Jyt 
nenueis perniek ir jog nnksv kraštą atsakomai, Prae" 
ėiau ar vėliau lietuviai įm#i| mo H I ) raugo n numeryje 

vo paminėta apie neužgaii 
dinimų žmonių iš pąrHaĄįe 

tnvėj dirl>ama 2 atmainas,, visi užmušti kasyklose, (I 
dienomis 11 valandų, 0 0ak*]geg, Augustas <Vsekas, O to 
timis po 18 valandų, už d a r - | ^ % Kazimieras Hogušis, 
bo valandą mokama 18 oen- kursai tapo sutriuškintas 
tų. Kitt»kių dirbtuvių ėia akmenų, puolusių jš vi** P***^^ąvf^^LĖ 
malai randasi. ftaus. Bogušis diifbo "VU^r Idstuvams. 

UetuNiškus laikraSėius Hpring Ciiij C»:> ir buvo 
ėia skaito daugumas, lietu- pankutiii* tos kasyklos au- - r Klausyk, Autamna, a it jaunaturkiai. I o neug 
viai stisnirgauisavę į drau^ka , nes tuojau po to kasykla i r t i l V 0 ^n i i s taip kieti* dinimo yra daug pnę to 

s ir gyvena s u t i k i m e ta}wi uždaryta ant visados, kaip iity mi sa ! 
miestelin* lietuviai savo Oeg. 2i\ d. tapt^ ugmnštos 

r t iklumu neatsilieka mio Old Forge kasykloje Ad 
P. Lapinskas, tų Į* t«rtdo pMikUuajii fti^ titąi mi«rteliv Itetpviy. 

o-
1 n 

vienas sveėių nesi 
O tamsta tai vi 

l 
to, kurį laiko savo ranl 

mas ftakoėius. rimdi priekalas, 

Pirmučiausiai, tVi^nj' 
ir Pažangos K o m i t e t e 

daręs vUs 
e ( s 



Fo, 25) /y ra paėmęs \ savo 
panku* Turkijos užsienių ir 
Vidaus politiku. Pradžioje 
komitetas laikėsi aštrios tau 

1 — • • • 

ganėdinti iš naujos 

»»••!•' — — 
DRAUGAS 

« « M H M M M M « I 
M 

įįnė* politiko*. Turkams ku
t o pripažinta visur pirmoji 
Vieta. Iš to kilo piktumai 
į*vp niohamėdinių ir kriks-

S;,i5ionių, o paskui įsivyravo 
įvenpykuutos tarp tautu. Jau 
liaturkiai puma/i pradėjo 
;nustoti guodonės ir įtekmės. 

Antra, naujoji vald/ia ne-
įsirūpina uoikirk praplati-

[įįnhmu ir pagerinimui pra-
liuonijos, vni'/J-N /ėmės dir-
lįdmo nei kitokiais ekonomi
niais reikalais. Jai uegalvo- ir'ovrovo, 

I ja, kad tūkstančiai žmonių 
fiuksMoja h* darbo, kad chm 

os kad Vokietija nepradėtų vėl siųstas Tohuantopee'ų nu-
dn-gi dėl tos priežasties. To* viešpatauti aut Europos, malšinti maištą. Vienoje ko
kia politika laimi pivojinga kaip Bismarko laikais, Pa lvo je kulka perėjo perdėm 
ir gali įvelti Turkija bentįsirodė kitaip. Sutartis tarp per jo kuna, bot jis veikiai 
valandoj didikius nesma- j ttusijos, Prancūzijos iv Am 'pasveiko. l n|Mi padarytai 
gilinus, Jaunaturkiams truk j?jlijos pradeda rodyti savo papulkininki!, kuomet tu
ntą diplomatų, (galybe, pradeda daryti lyg įėjo tik 28 metus. Revoliu-

Tai-gi nelaimi malonussva^ų tarptautiniuose sau »ij«i pasibaigus ir duaroz'ni 
yra Turkijos padėjimas. Bet ūkiuose Europos valstijose, tapus prezidentu, Diaz tapo 
Veikia tikėties, kad ii* jau-] Rusija atkeršijo už Mos nusiustas į parliaincnią, }•< t 
uaturkiai, panaikindami' vi-lniją ir Reivegovinų. Prim-itrn jam nepatiko, Netrukus 

cusai Kalės, j oi norės ir turo* ; jis sugrįžo atual i kariui.n*-
užtektinai drąsos, pasiimti į no. t 
sau Moroko, Kiek vėliau pranem/aj <•;,• 

« r < , i j U s Napoleonas 111, l>an-

st»kiu komitetų ir slaptingu 
oruani'/aoiju įtekme, pamaži 
įves į Turkija tikrąjį demo
kratizmą. Tuomet gal h'vkaj 
sutikimas tarp tautų, atsi
ras ronivbė, o su ja draugo 

• > II i • m *»m+. 

rybė žmonių, ypaė tolintose 
»v r ineijoso, lieveik hadu 

jlpirštn arba skursta didžia u-
lįįt&um varge, Naujoji vyriau 
laybė susideda is gerų patri-
jįotų, bet nežinančių nieko 
į&pio ekonominius savo kras-
Mo reikalus, Pasiulijimai is 
E u r o p o s ir Amerikos išties-
* i geležinkelius ir atidaryti 

Mokias ppamonijas kulkas 
apo Augšėiausios Tarybos 

atmesti. 
] I r vėl, žmonės pyksta, kad 
Aidžia skolijasi svetur mil-
iniškas sumas, bet jųs is-
otdžia daugiausiai kariu-

jbJumonės ir laivyno užlaiky-
įnui. Turėti stipri) laivyną ir 
įjtirni suorganizuoti armija 
Mttoina, trokšta kiekviena 
Viešpatija, bet tatai atsiekti 
l iktai už skolinamus •nuo 

jkų pinigus, už kuriuos roi-
mokėti anksta nuošimti, 

jjilfc negalima. Ualop tie visi 
Jtoliigiiiklaviumi gadina tik 
Simeteliskus santykius Tur-

AMK1UKOK LAIVYNAS 
KKONSTADTK. 

Keturi kariški laivai: tris 
šarvuoėiai ir vienas skrai
duolis atsilankys Kronštad-
to porte U birž. Tas portas 
yra parinktos dėlto, kad iš 
ten netoli Peterburgas ir 
kad iš ten bus arčiau atva
žiuoti Rusijos ofieieriams. 
Laivyno viršininku yra ad
mirolas IJadger, Yra tai (ki
lis armados, kurią Suv, Vals 
tijos siunčia Londonan J ka
raliaus Jurgio V apvainika
vimo iškilmę. 

MEKSIKO, 
Porinio Diaz atsisakė 

nuo prezidentūros ir išva
žiavo su savo šeimyna į Ve
ra CrUft, kur įlipo į Hani-
burgo-Amerikos linijos lai

dė paimt i Meksiko savo ĮJO 
i on. 1 Maz stojo pi irs maiši i 
ninku Mar<|ue/.*ų. tlcg, o »1. 
prancūzai pralaimėjo kova, 
kurioje dah vavo I >iiz. Tuo-
met busiantis Meksikos dil< 

Naujienos iš 
Amerikos. 

Automobiliai tarp Cliicago 
ir New Yorko. 

Susidarė na uja bendro\ ė, 
': ui'i jau pradėjo \ aiyt i au-
toinolulius i • rp < Iiira-M. ir 
Ww Yorko, ir atgal, \ 'a ikv 
i į..s !»o nauju, dideliu, sti-

in auto'uoi.iliu. Kr!},-nė i 
\ iena luise atsieis |(MJ <iu]. 

4 h 

Automobilius \ ožiuos ta 

į a ikš te jog 01 J -
yijn brangijis mvdfyltb, ka<l 
; t siejo (luiele Kiima pinigų, 
l'i't įlėlto, kad tokiu runuj 
dekur nėra, ka<i atstatyti 

jo \m\ų negalima arka, jei-
\r\ ( lark uo!vt\t juos par
duoti, tai gautų baisius pi- sargus ir užkimšti jiems 

gerkles, kad nesauktų pagel 
bos. 

nadian ftiver, .luodukė ir 
jos vertas šimelis buvo ži
nomais vagimis iv sunkiai 
sužeidė Šerifą, atėjusj ieš
kotų pa fogtų daiktų, 

l*ir atilosiant kalinius, mi 
nia turėjo surišti kalėjiino 

maudynėse įdė ilgus, l'a\ 
tos stiklinės plylus, panašios 
i muruuira: i>ittHluirgVi (h\v~ y>], 
l.iiiihkmiiH ėn.ė penk, ris n ^ | P h e n a S l r ^ ž i B atpinga. 
tus padaryti j-,is, liuniuosej ( ' lvveaud, Ohio. Plieno 
v ra paslėptas garažas (kauij^^^tas /ardu Repiiblu* lron 
l a r \ s autoiuokiliaruM laikv-l^'id Sto d (Nunpany $Uinaži-

• « 

•į 
i • V 

ti), į kiekviena katukarį į-
\" tos slaptingosji rluris; puo 

no pliet o ir gelrzii^s kainą 
*1.:2o ai t tono, , U ^ v i n a -
ma, kad anc toliaus tiedu lamdau, I aip lot) ,uvliu i , ; į : ! .1 U 0 S ^ ' 0^ iw)s . pulki dai »^> Kad ant toliaus tiedv, 

liena, taip kad kelionė te>ds ,<Ns galerija, penkiolika maujmi»talu dar labiau atpigsiu, 
:> dienu, Nakvvnė ir susto-Kv, l iV* «lvideJimt penki sve- <?aila, kad zm<»uės nei p t e 

d i 
1 
jimas pasiganymui geriau-
siiioso viešnamiuose kus pa
rūpinama už 40 dok Jauna.-

tatorius neturėjo dar 212 me 
vų. IMauks į Ispanija. Pako j t , u M jj p n skyrė Jalapos vai 
liuje revoliueijonistai bAvo dytoju, da-gi padarė karės j vedžiams yra paskirtas y pa-
užpmilv ant traukinio, 1H t viršininku vis(»s Vera Cnvi t ingis automoblliug. Tokios 
kareiviai apgynė buvusj provincijos. j kelionės mėgėjų atsiranda 

Tolesnėje karėje su pmn- daug. 
ruzais jis atsižymėjt) uepa 
prastu gabumu ir po kovos 
ties Santa I nes tapo iškeltas; 

mTSIJA ATKRHftlJO YO 
KI1*JTIJAI% 

i^jos su kitomis viešpatijų- kad dėlto, jog Rusija švel-
1, Tatai ir gimdo neuŽsi 

ij^nėdinimų. 
Bet didliniiHi^ nemmybe 
ninu tautų klausimas* 
g])austos tautos kenčia 
his pat peiuekiojimus, 

i|> ir prie Abdul i lamldo. 
ftit^miosios Azijos armė-

vis dar negali atsiimti 
qąu si\vų žemių, kurios buvo 

|(įru nuo jų atimtos munes-
Jnjam sultonui paliepus, 
ftuiiatuvkių vyriausybė pa-

fĮkyrė komisija i5th*ti Ut« 
yk<i, bet llgsiol skriauda 

us siųsti praneu-
saaius kareivius \ Fe rQ Mo-
rokos svtltonui pagelbou, Vo-
kiotijoB dlenraSėial šoko 
augitai prieš prancūzus, 
grasino net kare, Bet susyk 
aprimo, Dėlkot ~ Spėjama, 

h&patitaiayta. (Jraikal turi 
Ą^yo skundus prieš valdžia 

emeno avabai nepripažįsta 
valdžios, Hauran'o 

j prusai amžinai kelia maištą 
įWie3 jaunaturkių vyriausy
bę, Nuolatos nerimauja al-
lianai, bulgarai, serbai Al
banijoje ir Makedonijoje, 

|i Albanijoje ir kitur turkų ka-
t latviai apsieina nuoimiai su 
j Vietiniais gyventojais, Tas 
jjjerai, kad vyriausybė atima 
Iglnklus nuo albanų ir pusiau 
;dvili-«uotų kurdų Mažesnio-

fįjoje Azijoje, bet vis dėlto 
piiuolmiuoai atindnėjant «:in-
ji^Jus eralna ir sėja neapykan 

| a vvrinusvbės. 
Žmonės ueapkenela vy-

ariansybės dar dėlttn kad ji 
;^al l>e reikalo tęsia karė^ 
stovį net tokiose šalyse, kut 
viešpatauja visutinė rainy 
W. Yra piktumai taip-pat 
l l l spaudos suvaržymų* Laik 
taselams, kurie yra jauna-

į-turkių komitetui priesinui, 
i peduoila išreikšti laisvai wi-
j vo nuomonių, kuomet val-

džbis palaikomi organai ga-
! ii rašyti, ka nori. l>u atsizy 

juėjuMU re<lakt«irin priesko-
mi t e t i n ių laikrasėių tapo 

slaptingu būdu užmušta, o 
j valdžia ligšlol nepasirūpino 

nušokti užmušėjų. Įtariama, 
#nl be reikalo, kad užmusf-

||naas buvo jaunaturkių dar
bas. 

Pridėkime prie to dar fak jo rodyti s*|Vo galybe Pt»r-
lt(l» jng jaunjiturkių užsienių nk i , kad earas lankėsi pas 

niai, bet įsakmiai apreiškė, 
jog jei kaiaeris ganubys 
p^ancus^s ir toliau, tai ji
nai turės laikyties sutarties 
su praneunais, tai yra, grieb-
ties ginklo apgynimui savo 
politiškų draugų. UJ pran-
euzus stoja Anglija* ir Suv. 
Yalstijos, kurios pykstasi su 
Vokietija u i , . , piotafti^ (la
bai naudingų ix reikalingų 
minerale, kasamo Vokieti
joje). 

Tai kaiaeiiui išėjo ne taip, 
kaip 1906 m, Tuomet Rusi
ja, uiimta nelaiminga kare 
su Japonija, buvo silpna va
karuose, PrancuKijai jinai 
negalėjo nieko gelbėti, Vo
kietija tad drųsiai prisika
bino prie praneuam už Mo-
roko, Užsienių dalyhy mi-
nisti'ris Deleasse laikėsi, iki 
kol galėjo. Bet Pranenaija 
nebuvo prisirengusi prie ka
rės, jos draudė Anglija m-
kiek tet«tongėk gelbėti jai, o 
Rusija įbuvu pefcsilpiift, to
dėl visas dalykas pasibaigė 
tuo, kad vit^patijų atstovai 
susirinkt* Ispanijos mieste-
lyje, Algv/irasfs ir prtdarė 
tokius nutarimus, kuriais 
Praneu/aja Uogavo visko Mo 
lakoje, ko gauti norėjo, bet 
Vokietija uogavo nieko, An* 
glija mat (su žinia kitų vieš
patijų) buvo atidavusi Mo-
voko Praneusrajai už tat, kad 
ši prižadėjo ^siklfiti į Ai

re 

prezidentą. 
Fraueiseo 1. Madero, kur 

sai save sk(dbė ir-gi prezi
dentu (tik maistininkų eilė
se), taip-pat atsisakė tos 
garbės. Naujas Meksikos 
valdytojas Ue La Barra ne
sikvietė Madero \ sostine. 
Apgarsinta amnestija poli
tiškiems prasižengėliams. 
Generolas Ueyes, kurio Ma
dero iv revoliueijonistai bi
josi, kad 'nepakeltų maisto 
ir nenugriautų naujos val
džios, atvažiavo j llavaui}. 
bet nedrįsta kelti kojos į 
Meksiko. 

Suv, Valstijų kareiviai 
vis dar tebestovį pasieniuo
se, 

POKF1HK) WAZ, 
Porfirio Diaz atsisakė 

nuo prezidento vietos 25 ge
gužio. J i s buvo Meksikos 
rtmpublikos prezidentu nuo 
1876 m, iki atsisakymui, isė 
mus, ketverius metus, nuo 
1880 iki IB84 m„ kuomet 
preKidentavo generolas (lon 
aales. 

Diafc'o tėvas buvo tikras 
ispanas, bet motina buvo is 
tėvo ispano ir motinos iudie-
tės. Diass'o tėvas numirė, 
kuomet matas Porfirto te-
turi jo 3 metus, Šeimyna 
kontė vargų, Septynerių 
metų vaikisėiu būdamas, 
pradėjo tarnauti prie mišių, 
o paskui mokėsi t kunigus. 
Turėdamas 15 metų Diaz 
susipažino su Juaroa'u, in-
dioėiu, kursai isinotė jam is 
galvos kunigystę. Tas Jua-
x*ei vėliau buvo prezidentu, 
pats-gi Diaz, jo įtekmei pa
sidavęs, pradėjo mokyties į 
advokatus, 

1849 m, kilo karė tarp 
Meksikos ir Suv, Valstijų. 
Dias stojo prieš Meksikos 
valdytoja Santa Ana, Vi 

Jieško augščiausiojo kalno 
Amerikoje. 

į brigados generolus. Paskui Annie S. Peck, kuri užlipo 
jį paėmė belaisvėn, bet jis- aut Huasearauo kaino lNuai-
istiuko ir, atsiradus salia! vijoje, taip-pat laipiojo po 
Juaroz'o, paėmė vadovavi-jkitus augstus kalnus, issi-
mų aut jų ir pradėjo daryti j rengė į kelionę l'ietų Ame-
tarp jų tvarkų išnaujo. Jį 
}>adarė divizijos generolu 
18M m,, bet sekanėiais me-

rikon, kur Audų kalnuose 
bandys rasti ir ištirti augs-
tesn^ kalną už Aeoneagua, 

tais jis tapo paimtas belais-įkurs kyši tarp Argentinos 
vėn praueuzų generolo Ba-
zaine'o ir pasodintas kalė
jimam 

I r vėl jam pasisekė iš
trukti iš kalėjimo, Pirtnnog 
BUV. Valstijų valdžia įsikišo 
j reikalų ir privertė pran-
euzus kraustyties laukan iš 
Meksikos, Diaz sugavo p n 

ir (/iii lr turi 22,800 pėdas 
augšėio. 

H olandai Minnesotojc. 
^\ituoniosdešimts ūkinin

kų iš pietų Ilolandijos at
važiavo į Ne\v Yorkų. 14 
geg. ir iškeliavo j Minueso-
tų, kur ir apsigyveno. Atve

riu kambariai* teatrėlis ir 
kitukie stebuklai 

Ooney Isiand ?mclo^ė. 
.N'aktįišgeg. 2(iį 27 d. BU-

degė gainios Ne\v YoVk'o 
pasilinksminimo vietos '<\>-
ney lslitudM dalis, Pragaiš
ties padaryta apie 4 milijo
nus dolerių. Žvėryne sudegė 
didesnė dalis žvėrių, Šiaip 
supleškėjo visns "Dream-
landM, restauracijos, mau
dynių pavilijonai ir daugy
bė kitų įstaigų, tkDream-
landM kainavo !},$00,000 dol, 
bet apdraudimu nuo ugnies 
tebuvo vien p u s ^ milijono 
d>>L (Jarsi vieta nebusianti 
atstatyta. . 

liU 1iei geleže įiesimaitina, 
tai bent pragyvcMiimas daug 
pigiau atsieitų. I)akar-gi 
maža n vuda prasčiokėliams 
iš to pa piginimo, ne$ daugu
ma jų rpar t peilio ir kirvio, 
kitkam gel(»žies nei; plieno, 
nereikalauja, 

Sek -unitų fanatizmas. 
\Vau];egan, Ilk Praeitos 

savaitėMdvi naktis Ąleksan-
dva Dovvie pasekėjai pralei
do ant jo kapo, laukdami 

auti v 

tondenta prie Meksiko sosto M 3 U 0 8 • * * Augustas vau 
Maksimilijonų (Maksimir.-i<J^i Heuyel, kurs pirm to 
jonas tapo paskui nušautas) > v buvo atkeliavęs su kitais 
ir, paėmęs Meksikos miestų, 
atsikvietė tuojau Juaroz'a. 

Po to išėjo piktfinmi tarp 
dviejų draugų, — Diaz no
rėjo Imti išrinktu preziden
tu, bet žmonės išrinko Jua-
rez'ų. 187.1 m, Diaz sukėlė 
maistą prieš vyriausybe. Jo 
brolis Feliksas tapo užmuš
tas, ir Vorfirio pabėgo į kal
nus, Numirus Juaro/Aii, jis 
vėl bandė patekti į prezi
dentus, bet galop pripažino 
Juarez'o jpėdinį, Lordo, pro 
zidentu. Bet 1874 m. sudarė 
savų partijų parliamente ir 
pakėlė maištų prieš Lerdo. 
Kovoliueija nepasisekė, ir 
Diaz turėjo bėgti \ Suv. 
Valstijas. Po dviejų metų 
kita rovoliueija buvo pasek
minga. Diaz tapo iškeltas į 
prezidentus 23 lapkr. 1H7U 
m. 

Tapęs prezidentu, Diaz 
tuojau pradėjo tvarkyti 
krašto finansus. Meksiko 
tuomet bllVo kalta Suv. Yul-

bolandais, 

D*ras I, P, Everhart nu-
mirė. 

Serantou'o, Pa., miestas 
raudoja d-ro Isaiah F. Kver-
htjrt'o, kursai numirė 26 
į^o^ po šešių savaiėių ligos. 
Nabašnikas buvo turtingas 
žmogus. Turtus jam atnešė 
ne gydytojo profesija, uotu 
nabašnikas buvo vienu ge
riausiųjų daktarų Seranto-
ne, bet angliakasyklos, \ ku-
riųs jis Inivo sudėjęs « savo 
sutaupytus skatikus. 

D-ras Kverhart iš mažų 
dienų mėgo paukščius, žvė
ris ir kitokius gyvulėlius. 
Atliekamų nuo praktikos 
laikų jisai pašvesdavo |avo 
zoologiškam rankini. Įran
kius buvo taip didelis ir toks 
gražus, kad universitetai ir 

Trustas turi būti panaikin-
tas. 

Washingt(ui, 1). (•, Augš-
ėiaunias Jungtitdų Valsčių 
teismas nutarė, ;jogoi kero-
sino ir aliejaus trustas, ži
nomas vardu Standard Oil 
(Y>M turi būti panaikintus lai 
ko šešių mėnesių, Teismas 
pripažino, jogei tai yra ne* 
legalinė korporacija, kuri 
smuono[)olizavo kerosinų ir 
aliejų ir naikinti mažesnes, 
nepriklausanėiaa trustui f ir 
mas, o iš kitos Jfcusės netei
singai plėšia gyventojus, re
guliuodama kordsino ir alie
jaus kainas, 

įsteigėju to trustų polipo 
yra iluomas Apįerlkos mili-
jarderis Boekefoller, 

AStuntas ap^r ie io teis
mas dar prieft tai nuspren
dė, jogei trustas turi nusto
t i gyvavęs laike 30 dienų, 
bet augšeiausias teismas pri 
pažino jogei skiriamas laikas 
suvedimui tvitrkon visų 
trusto reikalų jira pertrum-

>" prisiROUtno, J ie / 
tvirtai tikėjo Dowlo prisi
kelsiantį ir būsiant jtjjij (sa
vo avelių) piemeniu ir ant 
toliaus. Kaikuriems; turbflt 
užsnūdus, rodėsi matę pakj-
lant iš "p ranašo" grabo 
balta debesį, kuriame pasiro 
dės DovVie visoje savo gar
bėje. <krabas tėfiaus tyli ir 
liuosnoriai neišduos to, kas 
jame sykį paguldytu. Bet 
lengvatikiams Do\vie pase-
kėjatn^ljis buvo šventu, u i 
tai jie \f laukia jo stebuklin
go prisikėlimo. 

Sudegė medžio sądėlys. 
Dubivąue, Io\va, 26 dieną 

g(^gužėi 11 valanda nakcln 
pasirodfe ugnelė medžio sų-
dėliuoKe firmos CarMlyder 
Adams Oompany, kurios 31- ^ 
gai neplė jo apveikti. Dar 
tikrai nežinia kiek sunai
kinta medžiagos, spėjama 
het, kr d nuostoliai sieks nu-
lijomiH dolerių. > , 

stijoms 800,000 dol, J i s tuo-
at buvo pahep a ^ s u i m t i . £* užmetėjo sknlų, atiiuda-

Bet jin paMiiu \ Mikstekos ^ ^ M ( , k s i k r ) 8 v a | ( U n i n . 

, ir pasirūpi
no nulaužyti bent truputį 
ragus vokieėiams. 

Tuomet Vokietija atsisu
ko į rytus ir kad pažeminus 
Rusi jų, atidavė Bantiijų ir 
llereogoviuų Austrijai, liu-
sijn priesiuc^it bet buvt» dar 
pailsusi nuo ka?*s su japo
nais, Vargšas Izvolskis (Hu-
sijiKS užsionių ministeris) 
dėlei tos prie&istie* nebete
ko \ ietoH noi geli) vanlo. Bet 
vokiečių viršus neilgai tesė
si, Rusija atsigavo ir pmdė- ant < i 

dieėiai netrukus išsiskii*stė, 
lr Diaz^ui prisiėjo slapsty-
ties, kid Santa Ana V vietos 
nepaėmė generolas Alvarez. 
liberalų vadas, Buvo tai 
185o m. Alvarez padarė 
Diaz'ą Ikstlan'o viršininko 
jiadėjėju. Ten T*orfiri«» pra-
dėjo organizuoti iudieėius \ 
armiją 

Lapk 
k i i , T 

kursą 
nuo 
tai gei 

Jo paties sumanymu laivo 
nerinkti niekad išnaujo to 
paties prezidento, Tndėl 
1880 m, jis pasirūpino, kad 
butų išrinktas prezidentu 
i;vn. Uon/.ales, pats ^i išėjo 
valdyti <>ata<«a. Het pfie 
ttonznles'o Meksiko nupuo
lė finansiškai. Tuomet IMaz 

muzėjai, kaip Anu;nko,i<v s k i r a S | 3 ) , ] ) r igutmingas koi 
tair> ir svetur, sudilo uz JĮ {>m Y m m ]ųxhm mn 
m tūkstančių dolerių. I e- . fa^ 'fįįh^ k u r i 

pas, todėlei prit lęsi laikų iki 
se.šių mėnesių, laike kuriiji 
tiaistas dar gali vesti savo 
operacijas, vienok laipsniš
kai turi dalinti**, kol paga
lios visiškai iflsidaii* i at-

kom 
smu-

ių 
laukia irgi tįpjcift likimas, 
Prj<»Ai ištarnicį augSėiausia 
teismo jau nėHi jokie>s aper 
liaeijoH, todėl trustas bus 
įstatymais priverstas likvi
duoti savo r e i k l u s 

| toki teisino nutarimų 
didele {tėkme tjurėjo pažan
gioji senatoriai ir kongreso 
atstovai, kurįe reikalavo 
greito ir galutino atsit(dsi-
mo su visais trustais. 

Oralaivis nuskendo, 
Sandusky, Ohio. Netolie-

|se šio miesto nupuolė ant 
rio karalius**, \Villiam A. |e*f^o Krie didelis oralaivis 
i Mark, turi pasistatęs Ncw įr J ^ | nuskendo, Maciusie-

balionų perž iumnus tvir 
me buvęs žmogus, kil
imas dabar niekam 

omas. 

!itu daktaras velijo tų brau 
uenybe palikti miestui.Pirin 
trejų metų pastatė savais 
oiidgais muzėjų 4Nay A u ir* 
parke ir jutliko didelį kapi-
t<»la, iš kurio nuošiinėiai eis 
nmzėjans užlaikymui. 

Kverhart o pratėviai atėjo 
Amerikon ii Saksonijos 
l(»()7 m. 

Milijonierius nenori mokėti 
mokesčių už savo i si m 

tintus rūmus. 
liuvnsis Suv. Valstijų se

natorius, o ligliol dar %*vâ  

«« .nvo Wm*M » # ' « ' ^ " ' " ; . ' ' ' ' k 7 ' r V a ! , " r t ū t a v o prie* tat, nakyda. 

ginklo, (tinklas pa-/elhe.m. 

Idnčiavo lr jos sūnų. 
<>kema, OklaIu»ma. Minia 

itika jyiii lapės politika j kainerį, visi manė, kad įvy-
[>portvUpiKtlška^ o su])ra- k«̂  kokia slspta sutartis tarpjntgal ]>rie lilnrilų. 

t^<ai4« nfx»ą; \til«|abittjii)į katiiiviiy. Bijotasi,! Tuomet Diax tapo nu-

Jaut SU kandviais \ 0 f t * « t f * J * ^ ffl? 2 S i Vi ^ ^ k a i | 
57» ,, t i u lNufino Diaas nustojo h u t i ' ; , , . Ufįpuolnno pasekme buv<» ^il^^'L, 0 , = .!••« tokiu . %.i u t A x Meksikos diktatorium 25h t l ^ „ ^ j , tokia, kad Haivln sngri^ ' ^^*, M negaili * .i . „tj tii^-^v. Ui įietf. 15M1 m. ii noiM*** 

mas, jo« rūmai neverti dan įniršusių įmonių ))riev 
; giau, kaip 2,100,(^1 M\ ilrį $ p $ Mo nucst(» kalėjl 

ir 

tmmmm •~m* i. a 

bildu apkaimmtjįlį 
ima daugiau, 

1,(»0,<W^ dol. Visas dalyką* kos metų sunųį pakorė abu-; 
atfddurė teisman, kur Ifejf* du ant stulpo in t upės CaĄ 

istitiųkc nigerkų ^ 
į U u r į N e l s o n e jos sešiolb; 

Nelinksmos žinios. 
Philidelphia, Pft, Pan^e-

kų ir apatinių drapanų trus
tas vacdu The National Asso 
ciatioirof Hosi^ry and TTn-
der\ve*r Manufaeturers nu
tarė p$r konfereneij^ užda
ryt i fivo fabrikus ketu
riems tnėnesiams per metus, 
o aštudnis mėnesius- leisti 
dirbti. To tntsto valdžioje 
yra 81 nuošimčiai visų Ša
lies n iluįkų, mezganftų bo> 
volnii ęs ir vilnones panėor 
kas ir Apatinius drabužius, 
laudns; daug darbininkų ne 
teks earbo. 

Banki irius turi sėdėti kalė
jime, 

Washington» D. C. Prezi
dentą į Taft nusprendė, kad 
pagal ^ėjVH, ox—hankierius 
John B, Walsh, patekęs ką-
lėjiniim L(wveu\vorth?e, 
Ky., i# subankrutijimų ban
kus Cfioago National Bank, 
turi i!|>lei kalėjimo tupėti, i 
kol n^ tsėdės teismo paskir- j 
tą jai £ bausmę. Šis prezi
dento-pranešimas tai jo at
sakymas ant tūkstančių laifi 
kų, telegramų ir įvairių pra-
šymų paliuosiioti Wajsh*ų, j 
Prezi|olitaH Taftas t<vians 
nei klausyti benorėjo jokių 
petio jų ir patvirtino teisė
jų nusprendimų, ir apgavi
kas turės ilgus metus niėta-
Totl ^ j | visokias šelmystes ir 
pagb nržimų svetimo turto. 

*\V;i|siro prieteliams pre-
erto decizija labai nepa* 

dabar visi nusiminę. 

!rffl 

•n 

l.m 
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• DRAUGAS 
(THEFRIEND) 

Laikraštis 
Amerikos Lietuvių 

Katalikų Reikalams. 
— Organas 8. L B. K. A. — 

Ueina g \Vilkes-Harra, Pa., kas 
ketvirtadienis. 

» « • « » — » • • H > 4 W > *•" —M 

A. L. B. X. K. Sąjunga «. Leidėjai. 

Ina. A. Kaupas — Redaktorius. 
TJ. Auguliutė — UiveUdėtoja. 
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IX 

Visas korespondencijas ir kito
kius raituM reikia siųsti pas 

Bsv. A. Kaupas, 
64 Ohuroh l t , 

PUUton, Pa 
•<»»• 

I 
* ' 

Vtatti pinigu*. « t»> prenum»-
ratoa, ar UI «* "daftbaua" ar ui 
»Pt«ral»tau. ir U, raikla aluati 
toMu antraSu: 

"DBATJOAB" 
81% S. MttM Ii.. 

WOaS-BABRK, PA. 
— . i » » ' • • I " " ' 

Hf bus tai epautdiiiimaa konati-
luoiie*, ar plakatu, ar tikintą ar 
kitokie i tat panašas reikalai, rei* 
kia visados kreiptiea tuo padm 
antraftu. 

"DBAUOA8' 
31* 8. Markai 8t., 

W1LMS.BARRBI PA. 
» » « » i — • • « . • • • 

• 

Redakcija pasilieka tau teisę 
taisyti, trumpinti arba atmesti vi* 
sus prisiunčiamus raštus. 

Laikas ir vieta rastų talpinimo 
pridora nuo redakcijos. 

Atmestieji rankraščiai nėra grą-
liuainl redakcijos lėšom***. 

Ra&yti reikia tik ant Vieno pus* 
lapio, paliekant plačius tarpus 
tarp ollu îų. Popieros nėra ko gai
lėtu**, nes korespondentams ir 
bendradarbiams rašant ant ahio-
ių pusiu, da-gi smulkiomis raido
mis, redakcijai labai dainai pri
sieina perrašinėti atsiųstus raitus. 

Norint, kad raitas tilptų arti* 
miauaiame numeryje, rankraštis 
reikia pristatyti spanatuvėn ne ve-
tiau, kaip 9 valandą išryto antra« 
dienyjo (utarninke), 

REDAKCIJOS PASTABOS. 
mm~m» 

I 
1 • • 
H 
ii? 1 

1 
111 
ii i 
!.'» I 

Kaip laisvamaniai, Įgiję 
viršų ant katalikų, supran
ta tikėjimo laisvę, gali būti 
pavyadžiu naujoji Portuga
lijos vyriausybė. Medžiaga 
Sitam rašinėliui semiamo no 
iš kokio katalikiško Salti-
JUO, bet iŠ protestoniško, ka
talike bažnyčios priešinin
kų užtarėjo — "Indepen
d e n t e " (May 18, 1911), I š 
tokio nusprendimo apie at
skyrimą tikybos nuo valsti
jos, kokį yra apskelbus pre-
sidenfhs Braga su savo pa
dėjėjais, piktinasi net šitas 
labai liberališkas Now Yor-
k'o savaitraštis. "Indepen-
dont" nevadina Pragos ad
ministracijos net teisėta val
džia: tai tik "revoliucijinė 
junta", nepatvirtinta žmo-

joje' visi yra katalikai, iš
skyrus tik saujelę protos-
tonų, daugiausiai ateivių iš 
kitu šulių. Antra, patįs žmo
nos turės užlaikyti savas 

jai, padaryti bedieviškos vy 
riausybos vargais f Kur 
laisvė, jei tie, kurie nori 
Dievų garbinti, yra apkrau
ti sunkiomis doklėmis už tą 

bažnyčias, bot tik apliuki- privilegija Y 

• 

I • 

kilu 
Toji "junta" apskelbė ti

kybos laisvę, kitaip tariant, 
atskyrimą valstijos nuo baž
nyčios. Vadinasi, Portuga
lijos vyriausybė lyg nori pa
daryti taip, kaip yra Ame-
įfikoje, kur valdžia nesikiša 
| bažnyčios reikalus, o baž
nyčia i valstijos dalykus, 
Tekiau Portugalijoje, ištie-

I sų imant, norima padaryti 
taip, kad valstija nepriva
lėtų palaikyti bažnyčios, 
įtik ki|d butų otponč: kad 
bažnyčia palaikytų valsti
j a da*gi priedams butų vals
tijos nužeminčiauaia vergė. 
Pirmučiausiai, apskelbta 

j ,< 

• 

laisvė koki kas 

uiu keliu, kokiai nors lab-
dariskai ištaigai: ligonbu-
čiui, prieglaudai arba, dar 
geriau, taip vadinamai "mi-
sorieordijai" tarpiniukau-
jaut. |domu, parapijiečiai 
bažnyčios užlaikymui su
rinktus pinigus turės ati
duoti kokiai nors labdariš-
kai įstaigai, o toji įstaiga 
neturės teisės atiduoti vi
sus pinigus bažnyčios rei
kalams: jai paliepta trečdalį 
bažnyčios pinigų išleisti lab 
darybos darbams! Kur čia 
teisybė* Valdžia aštriai pri
žiūrės, kad toks įsakymas 
butų tikrai pildomas. 

Ir vėl; nei viena bažnyčia 
ar kitas koks tikybinioms 
reikalams pašvęstas triobe-
sys negali būti parduotus be 
valdžios leidimo, bet valdžia 
gali padaryti bažnyčių eks-
propriaoiją kada nori, atmo
kėdama už triobesį tiktai 
tlok, kiek sulyg jos vienos 
jisai yra vertas. Kur jci ir 
čia teisybė* 

Negana to, Po saulės nu
sileidimui užginta laikyti 
bent kokias pamaldas. Už
ginta taip-pat laikyti tiky
bines eerenionijas (pav. lai
dotuves) už bažnyčios sienų 
be vietinės vyriausybės lei
dimo. Taip tatai, jei miesto 
galva nepavelys, kunigas ne 
galės važiuoti į kapines nei 
laikyti pamaldų už numirėlį 
esančioje ant kopinių kop
lyčioje, Tose pamaldose ku
nigui reikės gauti leidimą 
dėvėti bažnytinius rūbus. 

Visos bažnyčios, koply
čios ir t.t. bus nuosavybe ne 
parapijų, bet valstijos. Pa
rapijos galės tik jomis nau-
doties. Užrašai (pinigų ar 
turtų) bažnyčios naudai ne
turės jokios vortės. Vadina
si, jol kas nor pavesti baž-
nyflios labui kokius noro sa
vo turtus, tai jam uždrausta 
tai daryti; jei tuos turtus 
užrašys ižtiesų bažnyčiai, 
tai juos pasiims sau giminės 
arba valdžia; bažnyčiai ne
teks niekas. 

Galop, visos bažnytinės 
nuosavybės tapo apkrautos 
doklėmis ir už tas doklos tu
rės atsakyti lohdariškosios 
Įstaigos, kurioms bus paves
tos parapijų piniginių reika
lų aprūpinimas, Visi kuni
gai* pastoriai ir t,t. bus pil
noje vyriausybės priežiūro
je. Klierikai tegalės moky-
ties tik penkiose seminari
jose (buvo jų ligšiol tryli
ka). Nei vienam kunigui* 
kuro mokinosi Ryme, nebus 
leista kunigauti Portugali
joje, Nebus leista skelbti 
popiežiaus raštų nei vysku
pų aplinkraščių be valdžios 
žinios ir pritarimo. Katali
kiškoms mokykloms vado
vėlius skirs ne mokytojai, 
bet vyriausybė. Kunigams 
nebus užginta vesti pačias. 

Toks tai yra turinys de
kreto, kur| sutaisė Alfonso 
Oosta, ~~ tas pats, kurs išsi
tarė, jog antroje kartoje ka
talikybė išnyks Portugali
joje. 

Tas dekretas pavadintas 
garsiai skambančiais žo
džiais: įstatymu gpj* tikėji
mo laisvę. 

Tikėjimo laisvė! Bet kur 
Aa laisvė* jei tikintiems už
drausta laikyti pamaldas va 
karais f Kur laisvė, jei už 

Nesistebėkime tat, 

ir darbukų neapmoka leidi
mo lesu: organo užlaikymui 

- ! —JI i L -

Nors dar nuo savo kaimy
nu neatsikratė, nors perse-

pilnas visokios tikybinės to- rių. I*. A, Olsevskis, apskai-
lerantijos "lndependent" to, ( -Lietuva" No. 20), jog 
atsiliepė apie nauja įstatv- "Tėvynės" ooon rgz, atsiei-pe apie naują | 
iua, jog butu ta i - -

44t\ ronišku absurdu pa
vadinti tokį ediktą, kaip 
šitas, dekretu, turinčiu 
siekį apskelbti Dievo 
garbinimo laisve.** 

Daug buvo pasaulyje tiky 
binių persekiojimų. Katali
kų bažnyčia pergyveno Ne-
pono, Deeijaus, Deoklėeija-
no, reformacijos, didžiosios 
revoliucijos, kulturitampfo 
laikus. Bet kur dingo perse
kiotojai 1 

Nėra jų! O katalikų baž
nyčia, kaip buvo, taip ir yra. 
D-ras Costa giriasi, kad ka
talikybe išnyks Portugali
joje dar antroje kartoje. Ka 
žiu. (Jai dar spindės šimtu 
sykių skaisčiau, nekaip spin
dėjo dar taip neseniai. 

Dievas yra perkantrus, 
bet didis! 

ri lyginties su Krokuva. 
Įdomus daiktas, lenkai 

prisieina semti i* abelnos Į Amerikoje jau turi badai-du I klojimai tebesitęsia, teėiaus 
kasos, t. y. iš pinigų, sudėtų "universitetu": vieną Wa- galima tvirtinti iš atžvilgio 

Saku, kad kas-jslungtone, kita Bliiladel-n abelntį lietuvių judėjimą, į 
phijoje. Pirmąjį įsteigė jųjų veikimą, kad, ačiū sa-in-udą. Tokiame atsitikime 
(bent ant popieros, nes yra vo bočių darbštumui, Lietu- gulimo turėti pelną iš savo 
ėartoris) "Dievo Meilės"! va išliko prie gyvybės, kad 
vienuoliai ir jo rektoriumi jųjų troškimas jau išsipildė. 

mirtinoms. 
mot prie "Tėv." leidinio rei-

kodlkia pridėti apie 'J.noo d«>le-

bi>" arba antraip vertus,: tl 
y, maišo tųjų žodžių pi 
Ti^iaus reikia čia padaryti 
skirtumą, Pelnyti ką nol'S, 
tat reiškia turėti iš ko noro 

nori tikėjimą* bet niekas ne- drausta palikti savo pinigų 
gali laikyti pamaldų, jei ne
bos mažiausiai dvidešimts 
iSpalintojų vieno ir to pa-
tt* tikėjimo. Tuo Įsakymu 
užgintas platinimas naujų 
ttkty ftf* ifitfesų Portugali-

tlkybiniems reikalams f 
ur laisvė* jei ypatingose 

aplinkybėse reikia ieškoti 
valdžios leidimo laikyti ti
kybine* apeigas 1 Kur lais
vė, jei evangelijos skelbė-

i * Tėvynės *' redakt orius, 
p, K. Vidikos, topo paliiu)-
suotas nuo savo vietos, Taip 
praneša S. L. A. sekretorius, 
p. J. Žemontauskos ("Tėv." 
No. UO), Paliuosavimo prio-
žostis apskelbsiąs S. 1̂ . A. 
Literatiškas Komitetas. Bot 
visi, kurie skaitė "Tėvynę*? 
pastarais metais, ir be Lit. 
Komiteto paaiškitdmo žino 
"paliuosavimo" priežastį. 
P. Vidikos pradėjo savo re-
daktovimą nuo išmetimo di
džiosios " D M iš žodžio: 'Dio 
vos'. Susivienijimo vyriau
sybė butu tokią blosfemiją 
leidusi ilgai, jei no įsikiši
mas kitų laikraščių ir pro
testai počių Susi v. L, A. na
rių. Augščiousiuoju eentro 
valdybos ir literatiškojo ko
miteto paliepimu p. Vidikas 
tapo priverstas atiduoti pri
derančia paguodonę Augš-
čiousiajoi Ksyboi — prodojo 
rašyti Žodt: "Dievas" su di
džiąja " D " . 

Paskui atėjo vaidai už sei 
mo nutarimus ir konstituci
jos permainymų. S, L. A. su
sidarė partijos, kurios ėmė 
plauties tarp savęs padoriais 
ir nepadoriais budais. Tuo
se vaiduose "Tėvynės" re
daktorius nemokėjo užloiky 
ti takto ir ligsvoros. *Dou-
glau ersino ir pykino, ne
kaip aiškino ir taikė. Jei 
tik viename paskutiniame 
bertainyje nuo S. L. A. ot-
simetė net 3684 noriai, tai 
yra iš dalies p. Vidiko "nuo
pelnas". Užgauliojimas Su-
siv. vyriausybės ir ospiren-
tų j Susiv. viršininkus it̂ -gi 
sutrumpino p. V. redaktoria 
vimo dienas. Pridėkime prie 
to visko * Mokslo trupinius', 
kuriuos rankioja pirmaklia-
siai arba antrokliosioi moki
niai, nežinodami, jog tokie 
"trupiniai" negali,būti pa
puošalu nei vieno laikraščio 
ir nuolatinis jų brukimas 
ant "Tėvynės" skilčių gim
do skaitytojuose tik negor-
dumą, — o pamatysimo, dėl-
ko p. Yidiką reikėjo atsta
tyti nuo vietos prieš pot sei
mą (Vid, atstatytas 12 geg.% 
o seimas prasidės B birž.). 

Iš to visko posimokini-
mos: jei laikraštis yra orga
nu orgnuisAeijos, susidedon-
čios iš įvairių elenuMitų, tai 
neimk jo redaktorium... 
vaiko. 

na Susivienijimui į metus ne 
mažiau, kaip 7,tMM) dol. P. 
Olševskio nuomone. S, L. A 
galėtų sutaupyti kasmet 
apie 2,000 dol ir neturėtų 
tiek vargo, jei parduotų sa
vo spaustuvę ir atiduotų 
spaudinti organą kam kitam 
(atsimuštų ekspresai, darbi
ninkai, šviesa, šiluma, as. -
k ura ei j a ir kai-kurios kitos 
išlaidos). 

Antra vertus, "Tėvynės" 
administratorius, p. S. As-
tromskas ("Tėv." No. 20) 
bando įkalbėti skaitytojams, 
buk otidovimos *Tėv.' spau-
dinimo kitai spaustuvei nei-
kiek tesumažintų organo lei
dimo lėšų. Bet čia aiškiai 
metasi į akis asmeniški roi-
koloi: juk nebetekus Susi
vienijimui spaustuvės, ne-
betektų vietos administra
toriai ir zeeeriai, . , 

alums, iš šalies žiūrin
tiems, vistiek, ar S. L. A. 
spaudįs savo organą savo 
spaustuvėje ar atiduos jo 
spaudinimą kitam kam. lTž-
vodomo šitą kalhą dėlto, kad 
organo klausimas svarbus ir 
S. L. R. K. A. Pastarais me
tais nesusipratimai katalikų 
organizacijoje eina vien už 
organą. Yra tokių narių, ką 
reikalauja, kad S. L. R. K. 
A. įsitaisytų savąją spaus
tuvo. Matėme, jog savoji 
spaustuvė neapsimoka daug 
didesnei orgonizaeijai. Ar
gi apsimokės S. L. R. K. A.? 
Bet, padėkime, kad ir apni-
mokės. Kusi v. turės savąją 
spaustuvo. Kiek intrigų bus 
už darbininkus: redaktorių, 
administratorių, darbinin
kus, darbukus ir t.t, — kas 
gali įspėti f Agitacijos, kurs
tymai, erzinimai, papirki
mai ir kitokie galimi nešva
rumai bus išvengti, jei Su
siv. neturės savosios spaus
tuvės. Męs dar nepriaugo
me net iki slavokų. Pos juos 
"Brotstvo" — orgonas or-
ganizaeijos, turinčios norių 
vos 7000, — otnešo kasmet 
organizacijai nemažiau, kaip 
2000 dol. pelno — ką-gi be
sakyti apie "Jednotą", ku
ri yra organu organizaeijtvs, 
turinčios 40 tukst. narių f 

Kol kas katalikų Susivie
nijimui geriau samdytios or
ganu jau einantį katalikiš
ka laikraštį, o nelysti į afe
ras, kurios, pov„ S. L. A. iš
davė nesmagius voisius. 

padarė jauną kuuigėlį (iri-j Aišku, kad tokiose apliu-
gutj, lietuvį, gimusį ir au- kybėse negalima buvoveik-
gusį Amerikoje, bet jokiu ti šalies reikalų sutvarky-
augštu mokslu neatsižymė- mui, darbuoties pakėlimui 
jusį. Kadangi kum Leehert, šalyje apšvietus. Be apšvie-
"Dievo Meilės" Kougrega- tos šalies turtas nupuolė žė

r i eijos' generolas yra iSva- iiiyn. Oeresliioji žemė ir ki-
žiavęs į Ameriką, o neskait-;tos žymesnės uždarbio vietos 
lingi kongregaeijos vienuo
liai (buvo jų badai 7) jau iš
sisklaido po parapijas, tai 
"universitetas" greičiausiai 
jau užgeso. 

Antrą universitetą įsteigė 
Piladolpbijojo kun. God-
ryez, kurs yra filosofijos tie
sų ir badai teologijos dakta
ru. Skiepas jau pastatytas 
ir mokiniai lankosi į jį, bet 
universiteto įsteigėjas(drou 
ge ir rektorius) gyvena toli
mame Senandoah'ryje. Ir 
čia galima spręsti, kad var
giai universiteto mokslas ga 
Ii būti "universitetiškas". 

Dar pirmiau buvo svars
tyta padaryti lenkų semina
riją, kuri dabar yra Orehard 
Lako, Mieh., Amerikos len
kų universitetu. Sumany
mas nupuolė. "Z\viązek" 
susimanė pastatyti tikrąt 
"tautinę" mokslo įstaigą, 
Tatai gali padaryti. Bet kas 
ją užlaikys, kas tame uni
versitete norės mokyties pro 
fesioualinių mokslų?. , . (lai 
kas ir norės — nereikia juk 
bnti abejojančiu! — bot kur 
bus galima gauti otsako-
mus profesorius, ir kas juos 
užlaikysi? 
, Šičia tai ir gludi viso kinu 
simo svarbumas. 

Iš angliškų dienraščių su
žinome, jog lenkų "Z\vią-
zek Narodouy Polski" galu 
tinai apsirinko Fornbrook'ą, 
kaipo vietą savo rengiamui 
universitetui. Kernbrook gu
li netoli nuo \Vilkos-Barro 
labai gražiojo ir 

ir len 
kai ondekai vis dar nenusto
jo šmeižę kun. J. Tumo var
do. "Lietuvos Žinios" pri
sikabino prie mažos bylos, 
kuri prasidėjo dar būnant 
kun. Tumui "Vilt ies" re
daktorium", bet kurios na
grinėjimo nebuvo, nes kun, 
T, atsisakė jų voryti, Byla 
topo pakelta už įžeidimą, 
kurį podorė kun. T, kokios 
toi lenkės, atėjusios į "Vil
t ies" redakciją. "Lietuvos 
Žinios" padarė iš viso atsi
tikimo sensaciją, o endekų 
organai: "(loniee Codzien-
ny" ir "Kuryer Wilenski" 
net skandalų. Tatai davė p* 
A. Sm., "Vilt ies" redakto
riui, progų vėl parodyti vie
šai Lietuvos pirmeivių do
rišką nupuolimą (skaityk: 
"Laikraščių šmeižimo są
junga", "Viltis", No. 43). 

A P I E UETTJLVIŲ PEL 
NUS AMERIKOJE, 

Lietuva, persekiojama sa
vo kaimynų iš visų pusių il
gą laiką, negalėjo pakilti 

sveikoje5ant ougštesnio kultūros ir 
vietoje. Daug kitų vietų tu-
ivta omenyje, bet Kern
brook galutinai paėmė vir

ei vilizaeijos laipsnio. Kuo
met kitos tautos žengimui 
pirmyn visuose, kaip kūno, 

. . • Tėvynės" leidimas ne
apsimoka* vadinasi, nei pus-
doleriai nuo B, L. A. sąnarių, 
nei pelnas iš apgarsinimų 

šų, nes ir žemo gaunama už- j taip dvasios dalykuose tu-
dyką, o ir aplinkui šaltiniai, >ėjo maž-daug geras aplin-
upeliai, giraitės, dailios far- kybes, tai mūsų nelaimingo-
m o s . , . j ji tauta nuo Vytauto. Di-

"Z\vior.ek" jau seniai ren- džiojo laikų kaip ir nematė 
gia savąjį "narodovvą" uni-jųjų. Iš vienos pusės lenkai, 
versitetą. Tam tikslui renka iš kitos vokieoiai, o dar iš 
pinigus, na, ir žada kažinko-jkitos gudai spaudė ją, var-

] kinių bet uitai laimi didelius :žė, kankino. Vienatine Lio-
tuvos mintimi tą laiką bu
vo, kad nuo šių priešų kaip 
nors atsikračius ir išlikus 
prie gyvybės. Nebuvo kada 
jai. t. y. Uettivai, manyti 

ko mokslo vyro ftėrm ji® no-

daiktus. Lenkai be Midelių' 
daiktų negali apsieiti. Nors 
pačioje Lenkijoje esantieji 
universitetai (pav. Kroku
voje, Lvove) nekaip augštai 
stovi moksle, tečiau Ameri- apie pažangą, savo ši i l i^ĮlMipti 
koje, kur hadai nei vieno len turtą, laimę, nes kalavijas 

teko svetimtaučiams. Lietu
vą tokiu būdu užpuolė dide
lis vargas; svetimtaučiai 
stengėsi lietuvius išnaudoti. 
Vi sunkius darbus mokėjo 
mažai; su vargu apsireiškė 
skurdas, O su vargu, skur
du ir iš dalie** nesiliaujan
čiaisiais politiškaisiais ir 
tautiškaisiais persekioji
mais apsireiškė lietuvių 
emigroeija į svetimas šalis. 
Pradėjo lietuviai iš savo tė
vynės keliauti į visas svieto 
dalis, į visokius kraštus ieš
koti pelno, Vieni jųjų kraus 
tesi į Maskolijos gilumą, ki
ti į Prusus, į Angliją, bet 
dougiausiai į Amerikos 
Jungtines Valstijas, kur 
taip vadinomomjome Nau
jame Sviete atrasti neišse
miamieji turtai, kur visokio 
išradimai, technika, komer-
oijolizinas, visoks atkreipta 
liko į tųjų turtų išnaudoji
mą, kur trftko darbininkų ir 
brangiau už darbą apmokė
davo. 

Ir ištlkrd daugelis lietu
vių iš pradžios gavo čionai 
gerus darbus, nors sunkius. 
Ąmeriko, kaip visur, taip ir 
Lietuvoj pagarsėjo "aukso" 
ir "laimės" šalimi, tatai dar 
daugiau ift JQS pradėjo plauk 
ti į tąjį "rojų". 

Šiandien kuomot tik spė
jo perviršyk 40 motų nuo 
pradžios inusų brolių emi
gracijos iš Lietuvos, o čia 
jau skaitomo apie 400,000— 
800,000 lietuvių. Dar ir da
bar, kuomet jou užtektinai 
svetimtaučių darbininkų į 
šią šalį priplaukė, nors su
simažino darbai ir įžengi
mas į Vashingtono žemę ta
po labai apsunkintas tečiaus 
nežiūrint i |tai dar didesne 
srove mūsų tautiečiai veržia 
si j šią svetimą, tolimą šale
lę, ieškodami laimės. Plau
kia — valiįioja vis su tąja 
mintimi, kad š}-tą čionai pej 
nijtis, vėl kuogrcičiausial 
sugrįžus į brangią tėvynę— 
Lietuvą, kurią kiekvienas ją 
apleisdamas IcnrStai nekal
ta širdimi myli, apsipila gai
lesio ošoromis, 

Išvažiuoja, tiesa, iš savo 
tėvynės su prakilniomis min 
tirnis, sveikomis, žadančio
mis jai daug atnešti gero, 
padidinti josios turtą, padė
ti sovo brolioms nuvargu
siems orbo sau pačiam sa-
vamjame krašte įsitoisyti 
Korcsnį lisdelį. Bet deja, lo
bai retai kam tosios mlntįs 
išsipildo; daugiausiai neat
siekia savo tikslo, o viltis 
pasilieka neįsikunijusia. 
Abelnai imant, galima pasa
kyti, kad taip yra nuo emi
gracijos pradžios. 

Kame tad yra to visko 
priežastis! Kodėl lietuviai 
Amerikoj nieko nepelnijn, 
kodėl jie čia neranda lai
mėsi Juk dauguma visgi su
siranda sau darl>ą; dirbti ga 
Ii gerai, nes yra sveiki, tvir
ti, energiški. Tą priežastį 
tuoj pamatysime. Žiūrėki
me tiktai, kaip dirba, kiek 
uždirbi ir kiek praleidžia. 

Pirmiausiai privalome at-
atidą i žodžio 

ikšmę. Dauge

le 

d«»rbo, uždarbio, iš savo man 
toį, iš savo gabumų ir U , 
B"t, kad turėti pelną, reikia 
ai tai savo darbą bei uždar 
bį, ar tai savo mantą, ar ga* 
bumus mokėti gerai suvar> 
tuti, sunaudoti, nes nuo nu> 
kojinio tųjų dalykų sunau
dojimo priklauso pelnas, ir 
jo kokybė. 

Čia tuo tarpu eina ka 
m apie kitokius pelnus; 
kaip tiktai apie tokius, ku« 
ri> išplaukia iš rankų dar*I 
bo. Lietuviai, kaudamiesi s 
priešais ir grumdamiesi s 
lokiais, vilkais, negalvoję 
apie apšvietą; todėl prie į 
nolinkę. Jokių amatų negalė 
jo išmokti.Atkakę į šį kraitą 
nemokėdami čionykštės kai 
bos, nemokėdami taipgi 
tjti nei rašyti, negali užimti 
Svarios, lengvos vietos di 
tnvėj ar kur kitur. Svettoi* 
ta učiai paskiria jiems su 
kiaušius, biauriauslus 
bus, į paojingiausias vieta 
Tatai dirbti ir vargti tti 
kaip mulas. — Amerilct 
čiai, darbo davėjai moty 
mi lietuvių tamsumą vėl i 
naudoja. Negana ką paskl 
ria blogiausion vieton, 
d<ir neatlygina tiek, kiekiu 
d;irbą priklauso; lietuvi 
pjvsiskųst nemoka nieką 
n«>s nėra vienybės ir stok 
susipratimo. Iš tos priežtt 
ties turi nusileisti . . . Jei 
p«3»* didelius vargus ir sun 
kilps darbus pasišoka nefrui 
riems gana gerai uždirb 
sulyginant su tokiu uždį: 
bi u, koks yra Liotuvoje, ha 
d;ur iŠ to noižoina, kad įaiį 
duirbo tikslas atsiektas. A 
ba[vėl tvirtinti, kaip nek 
daro, kad čionai, abelnaVl 
n*ant, yra visiems geri 
darbiai, tai Vėl perdajiį 
K as žino, kiek kur nedirl 
v.\ikščioja be darbo; pai 
k tau kas žino kiek už tą 
tį darbą privalo būti uži 
hęa prie teisingųjų a p l 
k vbių, tas tokio niekui* 
n iekuomet nepasakys, 

Su taisiais gi, kurie dW 
gi|iu uždirba, o vienok iii, 
k ) nepelnija, tai yra kijta^t! 
klausimas. Paimkime emi 
gmntus kitų prakilnesnių^ 
jiĮ tautų augštesnės kullhi*] 
IN>P, pav. vokiečius, pamatytį 
sime, kad naudą iš savo tie-1 

d^uig ir sunkiai uždirbtų!^ 
B 

m 

m 

< 

nepaleido jos. •lis vartoj* i\ vietoj MuŽdar-

contų turi didesnę, negu lis* ji 
tuviai. Tas dedasi dėl daųg« | 
Ii o įvairių priežasčių, bt*jį| 
tont; dėl mokėjimo taisia 
centais naudoties, t. y. flėfjį 
savo opšvietos, tvirtos vą^i 
Iios, blaivumo ir kitų ypaty-jįį 
bių. Jei apleidžia savo tėvy^j! 
nę ir keliauja | svetimas 8a4j 
Ii ^ ieškoti pelno, tai jj stten^H 
giasi atrasti ir daugiausiai 
suranda dėlto, kad neprast 
lenkia su savo iškeliavimo 
tikslu. — Tuo tarpu gi mu-| 
sų tautiečiai su juo tuoj ap-Į; 
si lenkia, tikslą apleidimo tė-| 
vų Žemės pameta. Lyg tikį 
įplaukia į šį liuosybės krąš4 
toi, tuoj užmiršta tėvynę, sa-j 
v uosius, dingsta noras i jąj 
sMgrįžti; gęsta josios meilėj 
nutausta. Neturėdami uži 
toktinai šviesos, tvirtos ge-* 
įos valios, pasiduoda leng-i 
v u visokioms ydoms: savai 
vvliskumui, svaidymui sun-j 
kiai uždirbtų «entų nefeika^l 
liagiems, nedoriems pasi-jį 
Ii nksminimams, paleistuvaj j 
vitnui, bet užvis didžiausiai 
y <Įai — tai girtuoklaivimulj; 
- I Dirbę, vargę, p r a k a i t e 
p) žemėmis kasyklose 
k tir kitokioj nesveikoj *$ 

tuj, sulaukę šventadl«nfa>l 

h 
H i t 
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na visų \\\mą pakvėpuoti 
ynu oru, pasigėrėti gam-
\\ atsukančia virt*), kur j 

k$, bet sėdi sau namie ir 
irta rudą alutį, kuriamo, 
fc|* femoiuo. vnndns i dailu 

ĮK*>oli<» u r h a n u o d o k«*t»ks-
lV|4Hlli\i Žmogaus sveika

is negu sunkus darl>as ne-
įfcos** dulkėtos** vietoso. 
įa netik alų, M taipgi 

jrtinv ir kitokius smarkes-
is paojingosnius gėrimus. 

litftur turbūt tarp lietuviui 
m taip prasiplatinus var

is svaiginančiųjų gė-
į/kų% kai]> Amerikoje. He
lijuos visi, kaip dideli taip 

IttaŽi; kaip vyrai, taip ir 
tori»; kaip prasti, taip ir 
eligontai; kai]) svietiški, 
i ir dvasiškiai, derin no 

noro, ne i* gardumo ne 
|: sveikatos, bot dėlto, kad 

|jp Tiai daro, dėlto, kad taip 
Jėj? į *MuadųM ir įprie-

ti> 
Kiek tatai y w praloidiia-

pinigų tlomaiems gėri-
sužtnoįimui nereikia 

statistikos. Galima drų-
•akyti, jei ne pust **• 
to skatiko, tai maliau-
du trečdaliu, abelnai i-
t, eina gėrimams. Be 

gėrimų Amerikos lie-
ai nei lingsnio negali ap 

fcį Man atvažiavus į šu> 
rojų pirmiausiu vai-

buvo alus iv <fogfcin*> 
buvau nevalgu beveik 

dieiMj, Šeimininkas, pas 
teko praleisti pinnuti-

Amerikos dienas, gyvo-
įfobai vargingai, nors gy-
| uždirbęs a~-3l<j doleri v 
dienos ir darbu visuomet 

4* Conto prie savęs taip 
neturėjo, nes sulig jo, 
% eso reikia "gyventi", 

, Kerti, uiti, nesirūpinti 
pačia, vaikais, savąja 

fvo šeimynos ateitim. 
is Uotu vis tai nėra iš

byra tikru tipu dnn-
Amerikon atvaiiavu 

ieškoti pelno, lietu-
Vieny jųjų «nila ėio-
buvusiųjų dėlto, kad 

gero darbo ir pri-
lo atlyginimo ui dav-
Urie gal mokėtu ui-
oentę sunaudoti ge-

j^ksiui; kity gi vėl gai-
nemoka jo sunaudo-
nėra taupus, kad pa-

e yra (tekinei baisių 
iurios daug suėda vel-

Ipėkų ir triftso, kurio? 
ų tautiečiui notik tėvy-

bet ir fia neduoda iŠ-
18 vargų* 

įtrint turėti iŠ menkiau 
kamo ir sunkesnio dar 
taų didesni, norint p*\-

[tįti savo būvį, reikia bū> 
Jvesti pormainų savo 

jo ir aplinkybėse; 
stengties panaikinti 
bent nors sumažinti 
blogas ydas, kaip gir-

Havimų; reikia ifimokti 
taupumo, — lodliu 

Jinio gyventi. Daug 
tai nematau reikalo 

ti, nes kiekvienas tame 
;• geriausiai gali spręs-

praktikos ir asmeniško 
o. 
leno negalima išleis-

akių, būtent, kad nie-
Amerikoje lietuvių tiek 
Inija, kiek smuklių sa
kai, arba, kaip sakoma, 
inkai, ftįa yra suneSa-

fcuo no visi kruvini een-
lla yni lietiniu ameri-
ių "bankai", į kurį į-

U* jau niekados nieko 
Jftguusi. Tie "bankai" 

net pilni, net rtžia!... 
ifiku, kad su tokiu pelno 
OJiintu kurio, kaip mat* 

oje " 

išvn-paprastai kiekvienas 
žiuojant pasiima su savimi 
ant kelio, Gal kaikuriems su 

Stambesnės aukos: Kun. 
X. Lukošius PU*); Anasta
zas Valanėius 5,00: Anė .Jas; 

šiltines (tylų) ir kitokias 
vidurių ligas. Atėjus vasa
rai, prasideda tarp ma/u ku-

gražinusiemsioms visus ke-įdikių ir suaugusių imoniųĮkulaitė 5,00; Maivinaiakiu 
lionės iškasėius, net dau-iįvairios vidurių ligos. Dangstė Apolionija 2,00. 
Kinu nogu iškasėius keistai, kūdikių, paliktų be atsako- ]»,, #1.00: 
ta .s išiMKlytl^, Of t l<a t l a r y t i, į ni«>.H | » r i f ž i u r « >s, m i r & t a . K a i - V n l u r k a H J . , l > a i » k u s 1).. 
ka<l taip abelnai yra. Xeuž-
n\etn niekam savo ullOTOO 
i lės, tiktai atkartoju vieno į 
gana rimto tuo tarpu neat
simenu kurio mūsų laikras-
ėio išsitarimą. 

Hereikalingi tatai yra ne
kuriu nnisų tautieėių pasi
gyrimai, kad lietuviai, at
kakę j Amerika, daug už
dirba ir pelnija, kad pageltos 
ti daug tėvynei, ir kad emi-
graeija yra geras dalykas; 
nes, girdi, iškeliaudami sve
tur užleidžia savo vietas ki
tiems, tuomi padarę jie li-
kusiemsiems platMau vietos, 
daugiau žemės ir tokiu bū
du, t̂ sę, gali geriau likusieji 
savame krašte pragyventi. 

Kas taip mano — klaidin
gai mano. Matome kituose 
kraštuose, kaip Belgijoj, 
Sveiearijoj ir kitur daug 
daugiau ir tankiau esant gy-
ventdjv, o ir žemė prastesne, 
negu Lietuvoje, teėiaus ten 
geriau visi gyvena, yra lai
mingesni, iš viso ko daugiau 
turi pelno. Taip yra dėlto, 
kad tųjų šalių kultūra ir ap 
švieta stovi kur kas ant 
angštesnio laipsnio, negu 
pas lietuvius, nuo ko vienin
teliai priklauso visai kit-
kis likimas. 

Tatai pirmutinė ir neati
dėtina musty priedermė yra 
stongttefc prie pakėlimo savo 
tautoje bei tėvynėje apšvie
tus, prie išnaikinimo savyje 
blogų ydų. Kuomot pasiseks 
tai įvykdinti, tuomet etm-
graoija išnyks, nes pelnus 
gerus ras sftvo krašte, ku
riame yra paslėpti gamt..•> 
dideli turtai, tiktai rolkie 
mokėti juos išnaudoti. Ame 
rikos gi ir kitų kraštų lie
tuviai taippat pakils doro
je, n e bes id utis taip lengvai 
tedžiotl ui nosies svetimtan 
ėlams, darbas išduos ^vei
kesnius, naudingesnius vai 
sius — lodliu, gyvenimas 
tikslingiau eis savo vėžėmis. 

Tiktai daugiau, daugiau 
šviesos! 

Kabų Raganius. 

tiname už tatai karšeius, bet ( - i u ( ) l i n s k a s s < |{nhikas A., 
kaltos musės, Jos tai tas Ii- | i ak5is K., Kosteekaa V.,Za-
gas išiu^inja Ir išplatina. IM ,.,,mb,, [iM Leveokis J., Htra-
(I/iausiuose karšeiuose mu-j vįnsk«s L, liradulskis PM 
sė kuosmarkiausiai lėkiui]* Brand A., Karlikauskas J.. 
aplink namus, spondžiasi Ju§6įua \\,% Mateliunas K., 
prie žmogaus kūno ir prie tfausiedaitė ,\ Juškaue-

AP8I8AUOOKITE 
MUSIŲ! 

valgių. 
Tai-gi reikia saugoties 

musių, Keikia ginties nuo 
jų. Keikia neįUusti jų į vidų. 
Keikia duris ir langus už
dengti vielelių tinkleliais 
(sereens). Keikia neprileisti 
musių prio valgių ir gėri
mų/ 

Musės nešioja netik šilti
nes, viduriavimus, bot ir 
džiovę, eholerę, džumų ir ki
tas užkrečiamas ligas 

Komisija naikinimui mu
sių (Ply-Fighting Commi 

'ttee) savo išleistuose lape
liuose tarp kitko patartai 

Neprileisti musių prie li
gonio, 

Užmušti kiekviena musę, 
rastą ligonio kambaryje, 

Nelaikyti jokių pūvančių 
daiktų namuose arba arti na 
mų. 

Deginti arba kasti į žeme 
liekanas nuo pietų arba ki
tokio valgymo. 

Užlaikyti namus ir kiemų 
švariai. Kur švaru, ten nėra 
musių, 

Naikinti muses geriausiai 
ir pigiausiai — tai Londono 
•Laneeto' Aitokis patarimas: 

Nusipirk aptiekoje skys
timo, vadinamo angliškai 
'M,onualdehydeM, sumaišyk 
jį su vandeniu keturi (šauk
štukai su kvorta vandens) 
ir išstatyk po kambarius to-
rielkoso arba kituose lėkš
tuos© indeliuose. Tasai mi
šinys žmogui nepavojingas, 
bet užmuša muses ir kito
kius mašalus. Jei nusipirk
si "formaldobyde" už 10 
eenty, tai jo užteks tau visai 
vasarai, 

Kur yra daug musių, ir 
negalima jų išnaikinti taip 
lengvai, geriausiai nusipirk
ti miltelių, vadinamų "py-
rethrum"(K"lima gauti bent 
kokioje aptiekojo) ir sude
ginti juos namuose. Visos 
musės ir jų gemalai tuojau 
išgaiš nuo durnų. 

-*— 

(Seimininkės, jsidėraėkite 
litą rašteli) 

Namų musė yra pavadin
ta vieno daktaro pavojin
giausiu gyviu ant žemės, 
Musė taip pavojinga, kad 
faraono laikais viena di
džiausių bausmių, užleista 
ant Aigypto, buvo musės, 
Haalzebub (fieelsebub) reiš 
kia etymologiškai "mu*ty 
kunigaikštis", bet žydų kal
boje įgijo u velnių kuni-
gaikšėio" prasmę. Musė 
taip pavojinga, kaip pats 
velnias. 

Musės veisiasi mėšlyne ir 
tnėgsta nutūpti ant visokių 
išmotų* Musės visados lo* 
kioja apsimaknojusios mėš
lais ir (vairiu ligų baeilėmis. 
l>-ras Jaekson ant vienos 
musės, pagautos Nevv Yor-
ke, rado apie 125,000 tokių 
bueilių! Ugos gemalus, ku
riuos musė nešioja ant savęs 
arba savyje» palieka ant val
gių, sriuboje, piene, aluje 
arba kitame gerinu*, taip
pat ant žaizdų. Jei susikru 

kiutė A„ Krišėiunas L., Stan 
ėius A., Butkevieius K., Ma
kauskas 1\, Ziskus Y„ Hau-
danavieius S.% Jautis M., 
RllSgis J., (Judulis J., (iir 
džiunas •)., Kišimas P., Sut
kus H., Adoma vieius JM 
Zgrunda K., Rueeviėius ,)., 
Butkevieius L., Martišius.?., 
Šatas S., Youis .L, Petrenas 
A., Babilius A„ Bagdanavi-
ėius ^L, Przyalgauskas N., 
Pupkis J., .lagela L., Treeio-
kas B., Ambrozaieiukė V., 
Dauginiutė J., Balėiutė M., 
Aleknienė K., Kekuvienė 
M., Butkevieia M., Vilkinto 
A., Laneius K., Mikalaue-
kiutė A., Brundzienė M., 
Liaudanskytė, Freįmau N., 
Kazlauekiutė A., Bernae-
kienė J., Blaž(»virMukė D., 
Lietuviukas J. Smulki 
aukų: ^0.80. Viso: $1I7.W), 

Iš Atbol, Mass. 
(Per kun. J, J, .Jakaitį). 
Po 11.001 Likaitė Ap., Li-

kaitė (Ir., Broftkionė Kl„ 
Mackus. Po 50c.: Likaitė M. 
ir Pušėiuvieuė P. Viso: 
*:>.oo. 

Iš Obieago, III. 
Kun. M. Kriaučiūnas 10.00, 

Iš Fbanestead, Pa, 
Aukos surinktos Sv. Petro 
ir Pauliaus lietuviškoje baž
nyčioje, (Jegužio H d. 1011. 

Balaševiėienė Konstanci-
ja $1.50. 

P o $1.00: 

Kas giesmėmis garbina, dusyk tiek garbina. 

eienė Marė, Andrijauskaitė 
Viktė, Varanauskionė Ka
rolina, Tumasonienė Marė, 
(Vpauauskytė Kazimiera, 
Puzniekiutė Teresė, (ludai-
ėiutė Franeiška, Baliukieuė 
Teofilė, Šimkus Juozas Ba- "k u s h l 8 , a o t u v o ^ S u r i n k t | | 
liukas Juozas, Savnhoius 

NAUJOS KNYGOS. 
Rankvedis Laiškams Ra-

syti arba pamokinimas, 
kaip rašyti laiškus pas tė
vus, brolius, seseris, drau
gus, paėos ir valkus, pi^sili-

•Jonas, Dimša Pranas, Bra
žinskas Vineas, Žilinskas 
Andrius, Pilišanekas Pra
nas, Lukaševiėe Povilas, 
Staškus Antanas, Baranaus 
kiutė Anielė, Miselienė Mo
nika, Kašelionienė Magde-
Iena, wStuėkienė .fieva, ('up-
likienė Marė, .lakueevieiu-
tė Ona, (Jritienė J ieva, Stan
kūnas Stanislovas, Blaževi-
ee Povilas, Baranauskiutė 
Klzbieta, Šaltmilis Povilas, 
Sakalas Juozas, Bale/antis 
Jurgis, Mickus Juozas, Ba-
gaviėe Ladislovas, Kundro-
tas Kdvardas, (Vkaitis lg-
naeas, Buleviėius Andrius, 
Leonardas Uugaila, K rišt u-

mm 

Reikia visj^dos mokslo da
lykus palikti mokslo vy
rams, 

s 

J. N. Ntvčiulaiėiui, 
Oity, Pa. Kiek galėjome, 
tiek idėjoiae. Kiti daiktai, 
be tam tlkry prirodymų, 
laikra&ėiui netinka. 

iš laiškiuiv popierių visokiu 
raštiniukŲ. Kilėmis ir pro
za, dėl naudos ir palengvi
nimo Lietuviams Amerike 
gyvenantiems. Sbenandoab, 
Pa. Turtu ir Spauda T. P. 
Krixanaueko, 1911 m. j 

Yra tai rinkinys visokiu 
eilui, plaėiai ir siaurai žino
mu Lietuvoje Ir Amerikoje; 
Vi,,H,*insko V a f l i o i r ] j A K S W M A S 0 R U j 
kitų }>oetu. Didesnė dalis — 
tai ne eilės, bet eiliuotoji Prancūzas Vedrine uulė-
proza, da-gi neturinti nugS- kė greičiausiai iš Paryžiaus 

J. Rand. Brooklyn, N, Y. 
Žinia pavėlinta ir neintere
singa. Pamokslai heroika* 
liugi: socijalizmas juk ne
kaltas, kad vienas lenkas 
nudūrė kitą už mcrgijty! 

AUKOS SV. KAZXM.SE 
SEfeŲ VIENUOLYNUI 

0HI0AO0, ILL. 

IS Spring Valley, III. , 
Po $1.00; 

Lastauckienė M„ N'alulis 
K., 8tani$auekas P., Paku-
tinskas A., Origalaviėius J., 
Jucius P., Vatiliauekas J,, 
Matutis P., Petrauckas I,, 
Franekeviėius P„ Rama-
nauekas M., Mikutaviėius 
J„ Žiupsnis A., Valiunienė 
H., Valiūnas S., Mikutaviėia 
\'., Vitkus 8„ Šimkus P., 
Šimkus P., Kueulis T. 

Po 5Ckk.: 
Uedeminas A., Petraitis 

Įkaitis Julijonas, Jenulevi 
Alekna vieius Boleslovas, 'ėius Matoušas, Šimkonis Jo 

Martinaitis Antanas, Aueie-
nė Ona, Dimšionė Petnmė, 
Bardzilauskieuė Ona, Yisoe-
kiutė Agnieška, N. N., Vaiš
noras M i kolas, Monkelis Pra 
nas (senis), Kužinskis Jo
nas, Bagdziunas Šimas, (jri
fas Ignas, Pikutis Povilas, 
Bražinskas Antanas, Rup
šienė (irasilda, Lietuvnikiu-
tė Veronika, Oudzinienė 
Izabelė, Stuėkiutė Teresė, 
Šneideraiėiutė A nė, Sved-
kauckas Aleksandras, Pen-
eiekauskas Ladislovas, Ka
tilius Antanas, Rasimavi-
ėiî nė Fraueiftka, Staliorai-
tienė Marė, Davidauckas Ka 
ralius, Liepoms Juozas, Bu
kauskas Juozas, Muiža Pe
tras, Jenuloviėius Karalius, 
Stalioraitis Jonas, Hkieparis 
Pranas, Jenuleviėius .Jonas, 
Oepaitia Kazimieras, Šepa-
rauskis Juozapas, Virginis 
Antanas, liudzinskis Anta
nas, Micpovilis Kazimieras, 
Vebeliunas Adomas, Meilu-

tesnės minties, Bo reikalo 
jjlėtos '(lirtimklių Adynos1, 
ries parodija šventų daiktų 
nėra niekur švari, Knygutė 
skiriama tamsuoliams. 

Naujos Miką Idos Sabbos 
Karalienės Pranašystės. Iš-

į Madridą ir laimėjo 150 
tuksi frankų. Kelionė tapo 
atlikta J 10 valandų su mi-
nutomis. (U'oičiausiani trau
kiniui ima 21 valandą nu
važiuot j iš Paryžiaus į Mad
ridą. 

Tuojau bus lėkimai iŠ F nas, Jlalionienė Marė, Ra*- « • * » taip-pat p. KHž„ She J ^ n Z ^ i ^ Z l 
kauskas Vincentas, Benda-:»"tidoab. At>ie Mt, ktiygutę ^ ^ J H ' VMmU 

ravieius Stasvs, Keblusis ^lima pasakyti tik tiek, oru iaKsty|Jas, 
Juozas, Kaftolioniutė Vale- fW «a i l f t t u žmogaus, kuvs 
riju. \-it.oovkMu8 DcanlnlkM, P W P i visk'*- kas joje pa-
.1 iešmas Juozas, Bražinskas rašyta. 
Karalius, Švedkauskas An 
tanas, Ilendaravieius J uo-
zas, Margeviėius, Marėiu-
Ivnas Petras, Kurtinaitis 
Juozas, Oreiėius Vincentas, 
N'cnekevice Vincentas, Venc 
keviėe Vaclovas, Kėris Mi-
kolas, Bernotas Antanas, 
(iirdauokas Jurgis, Matevi-
cius Tanias, Daubaras do
nas, Jokšas Justinas, Bra
ziulis Leonas, Onaitis Liud-
\ ikas, Kašelioiiis Simas, Ha-

Redakcijai prisiųsti laiš
kai. 

'«• 

ora, 
(leg. 3(5, .1911. 

((iiubiama Redakcija! 
(Jai įdėtumėt j 4M)rau-

m>% *l perspėjimai 
Knygpalaikė (12 pusi.), 

kūnas Martinas, Sakalaue- jvardyta: "Sapnas Motinos 
kas Juozas, Abromaitis Pe-įftv<uieiailsios ir Malda Pono 
t ras, Cibulskas Adomas, jmusiĮ Jezuso Kristuso ir 
Staškus Antanas, Balkauc-j Motinos Šven(MausiosM, yra 
kas Ignas, Šimkums Ta
nias, Radzeviėius Pranas, 
(llicba Kazimieras, Žilis 

platinama tarpe tamsia 
INttsburgliVi moterėlių. Pa
rašė jq ne katalikas žmogus, 

tis Aleksandras, Danielius Tumasonis .Juozas. 

Konstantinas, Lukoseviceibet grciėiausiai bedievis ti-
MateuŠas, (lustainis Petras,1 kėjimo, pažeminimui ir iš 

Jokūbas, Jakuceviėius Jur
gis, Braėulis Pranas, Tuma-
sonis Petras, Dembskis Teo
doras, Oužauckas Kazimie
ras, Žekaitis Vincentas, 
Vaišvilas Alinas, Džiaugis 

čių Prieglaudai, Chi 
cagoje: 

Kun, J. Kalesinskas %?\IM). 

nė M., 2iuriu$kas A., La 
Įyje lietuviai neran- į sr iuty' įuoiė iiiusė, velyk j K 1 1 ^ į - B«ltnkaitis 1 

T., Gustaitis J., Skerstonaa Pranas, KiAkunas Jonas, 
.J., Pakutinskas.l., Škarnu- Orifaliui Kazimieras, ,1a 
lis P„ Hatušinskas B., Kisie kueeviėius Tarnas. 
liūs K., Budvitis M., ftivo-
ka 
k 
Bu 
tukait 
tukas H., Rupšlaukis P., Tw-j j į i iuį0Ti«5i* Mnrr^lt\ Nbn- I* Homestcad, Pa. 
nysJ., Bagdonas K., Didutis |r0V|f.įeiif» Ona Kiniais Vi»- , > i m i a Pranas |f,SB 

UkOO 

juokimui, Katalikams rei
kia nepirkti tos knygutės, 
imrs kiekvienas perskaitęs 
supras, kad yra raioma jo
je kvailybė. Bet kodėl-gi at
siranda pardavinėtoJŲ tokiy 

Aukos Lietuviškųjų Našiai- knyguėii^iukslivt Jas par
davinėja p, Ignotas po lOe, 

Kun. M. 

Viso: M.00. HnmlkesniŲ au
kų: 2:1.88. Kun. H. J. <Vpa-
nanis 27.12, Viso: $150,00. 

Kun. A. Staniukynas. 

Red. Prierašas. Apie šitą 

vinai, dalKikies, kad mus*jH* J^Hcitmė M„ IMautie- ta ViM»«kienė » 0 * i AĄX.X. 
s" ir i4auk- nonutuptų ant launlos. Jei 

iaudila labai tėvynę, 
Isdami aut visados, 
mi nfaugr^iindami 

nevalgyk joa. Kūdikiui ge 
riau neduoti piem», kuriatiie 
yra prigtruai musė. 

I 
II įm turto, kurį I MUS*H platina ir nešioja 

nimktis J, Hmulkesnii) an 
k y r l M Ą Viso: «M.m. 

H Cbienjco, UI. 

damonis Konstantinas, \la 
tukonis Jurgiu, Htankeviėius 
Povilas, Vineeviėius Blaiie 
jus, Kudiminskis Jonas, Bo 
rauskiutė A i ^ ė , Paekevi 

Or-tro" NV 24 apskelh 
Itti 

ftv. Mykolo Ark. Pavapi ja. i f hm* A niamna. Musikori* 

J, J.f Brooklyn, N ,Y. Ži-
laOHjnoįtiia s u l y t a noaiSkiai. Jei 

ją patalpintumiim*. butų di* 
Viso: $388,751y^^ nuoskauda i|nįisų laik-

Kun. A. Staniukyaaa, r«Wmi, i^kaip tai ištaigi , 

Prancūzija apgailestauja 
karės mini|terio lierteaux, 
kurs tapo uimuStae laksty-
tuvo, kuomet buvo daroma 
pradžia lenktynių iš Pary
žiaus į Ma4ridtj, Nelaimė at
sitiko kai]' tik tokioje talan 
doje, kuomet praneuąų ar
mijai buv'i reikalitigas gal
va—valdy tojas. Morokoa 
reikalai tmputt per tat pa
sigadino. 

Kurske, Rusijoje, aero
planas nukrito \ publiką ir 
sužeidė pinkis žmones. 

Mūsų nervai, 
Senovėje didesnė dalis 

žmonių vi*ai nežinpju, kąs 
tai yra uepvai; nen^ų ligos 
visai nebuvo žinomos, Da
bar beveik trįs hertainial 
žmonių, y?)af miestuose, tu
ri sugadintus nervus* jKfeai-
randa skirtumo tairp seno ir 
jauno, tarp turtingo ir pa
vargėlio. Mūsų gyvenimo 
sriovė labai smarkiai tekat 
taip kad mes neturimo laiko 
atsiŠvelgtH »avo svedkatą. 
Dėlei pasveikimo męs turi
me imti nors mėnesį laiko 
kas metai atilsiui ir vartoti 
Trini rio Amerikoniška Eli-
xira ift Bitter Vyno, kuris 
yra geriausia gyduolė, su
stiprinant i nervus, atnau
jinanti kragų ir sugrąžinau 
ti apetitų. Aptiekose, Jos. 
Triner, įaS î—13fJ9 80. Ash
land ave„ Ohicago, 111. 

— Mamyte, kodėl ant pio« 
no visuonifet pasirodo. plė« 
vėt 

— Man & matai mano vai-
Kasininkas. ,apit kuria Tanusta mftai. keli, pien<|jaKridulkįtU 
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DRAUGAS 

CHARLES DICKENS. 

LIVERIS TVVISTAS. 
Vertė JONAS KMITAS. 

(Šoka.) 

;ma;.. i n į į r a ̂ .^Zy^^^I^^TI^^^J^. I • • '• 

jei eitą. Buvo tai mandagu* ir švelnus išsisukimas nuo 

Atsakydamas aut tą klausimą, senukas paaižkiito ui-
liai nusiminusiai seserei, kad Oliveris stotyje apalpo ir 
tapo |»a luistas dėlei vieno žmogaus paliudijimo, kad \a 
gystė tapo atlikta kito vaiko, kurs ištruko. Kad skuudi-
kas jį nusivožė j savo namus visiškai apalpusį. Kas !iul< 
to pono namu, tai jis tiek linas, kad tai esant netoli Pen-
tonviile, nes nugirdo paliepime, duotą vežėjui. 

Baisiam padėjimo netikrumo ir abejonės, ji uusvy 
prašymo, kas parodo, kad toji panaitė turėjo prigimtą ruvo per vartus; pankui savu strapalmji 
Švelnumą, kurs nedaleidžia užgauti artimo tiesioginiu at
sisakymu. 

žydo veidas pratyso. Nuo tosios margiuos, gražiai 

\n-\ maume. 
ant smarkaus, miklaus, nuolatinio bėginm, 
žydo namus, supainiojus savo j ėdsakus, kaip tik mokėjo. 

\ os tik mergina spėjo pasišakoti apie savo žygį, 
nors neperpuikiai apsirėdžiusios raudonais drabužiais, kaip p. Bill Hikes, pasisaukęs savo l>alt;j šunį, užsidėjo 
žaliom kurpėm* geltonai* kaspinais, jis kreipėsi prie ant- ^kryl ėlo ir skubiai išėjo lankau, nepašvvutes nei tiek lai

ko, kad pasakius sėbrams labanakt. 
Turime būtinai dazinoti, kur jis \ ra, mano mieli; 

turime jį surasti! tarė žydas, labai sumišė** Oinr 
lev< nieko daugiau neveik, tik sukvkis aplinkui kol nesu-
•rnel H kokiu naujienų apie ji! Onvte, mateli, mes ji tu 
rime surasti. Pasitil iu tavim ir gudruoju Sukėium 
visame. Palaukit, palaukit, pridūrė žydas, atidarė* 
spintą drebanėia ranka. - Turiu šiąnakt uždaryti šitą 

renius, 
— Nanev (Onyte), mano miela, — tarė žydas malu-

niai; ~~ ką tu sakai ant to i 
— Kad ii-to nieko nebus! Nėra ko nei mėginti, Fagi 

nai, — atsakė Naney. 
— Ką tu nori tuo pasakyti* — užklausė siurksėiai 

Hi|$ $ikas. 
• - Tą, ką sakau, Bill, — atsakė mergina rimtai 

~* uieka ėia aplinkui tavęs nepažįsta, 
j — Bagi as visai to nenoriu, — atsakė mergina, tuo 

pat balsu. — Kas link manės, tai greiStan ne, negu taip, 
Bill. 

-— Ji eis, Fagine, - - tarė Sikas, 
Ne, ji neis, Paginė, — atsakė Naney. 
Taip, ji eis, — tarė Sikes. # 

Ir Hikes turėjo tiesą. (iruniojimais, pri/adoms, pa
pirkimu jie galutinai priverkė merginą paimti ant savęs 
to lygio atlikime Ir iŠ teisybės, ji neturėjo tiek kliuėių, 
kiek jos mandagus sėbrai; nes neseniai, tik atsikrausėius j 
IPfeldlane is" tolimo, bet puikaus priemiesčio Hnteliffe, 
ji neturėjo tokios baimės susitikti su senaisiais savo pa
žįstamais. 

Taigi prisisegus baltą, Systą iiurstuką ir kelis kas
pinus pu Šiaudine skrybėle, — abudu parodu buvo paimtu 
i9 neišmatuojamo žydo ištekliaus, ~~ pana Naney rengėsi 
į kelionę. 

~ Palauk valandžiukę, mano miela, — tarė žydas. 
*UWdninas mažę, su antvoiu gurbelį, — Neškis tą ant 
rankos. Tai gražiau i&rodo, mano miela* 

Duok jai raktą į kitą ranką, Fagine, — tarė Sikos: 
rodys visiškai teisingai, 

— Taip, taij), mano mielas, — tani Šydas, užnėręs 
raktą nuo duria ant piršto dešinės merginos rankos, — 
Nagi, labai gerai. Iš teisybės, labai gerai, mano miela! — 
Ir šydas trynė rankas iš džiaugsmo, 

— O, mano broliukas! Mano*vargšas, brangus, mie
las, nekaltas brolelis! — rikė Naney, apsipylua aSnromis 
ir su baisiu sopuliu draskydama gurbelį ir raktą. — Kas 
su juo pasidarė! Kur jį paėmė f (X pasigailėkit ir paaaky-
kit, man, tamistos, ką jie padarė su brangiu vaikuėiu; 
pasakykit tamstos, jei jus* malonė, pasakykit! 

l i tams tuos Jodžius graudulingu ir širdį perverian
čiu balsu, neapsakomai džiaugiantis klausytojams, pana 
Naney apsistojo, turstelėjo draugijai, nusišypsojus palin
gavo galvą ir iSnyko, 

>~~ Kokia gudri mergaitė, mano mieli! — tari žydas, 
ntsikreipęs į jaunus savo sėbrus ir rimtai linguodamas 
galva, tartum norėdamas įgraudenti, kad jie sektą pavyz
dį, kurį tik ką buvo matę. 

PILNOJJ BLAIVYBU. 
Ar gali \iena ir ta pati taisykla patarnauti pilniem-

šiems ir nepiluiemsiems bluiviiuukauįsjf Man rodos, kad 
tai yra negalimas daiktas. .Kadangi nepiįmetusiems blai-
s ininkaius leidžiama įfistti nors po kiek lengvesniųjų, svai-
uuaneiu gėralą, o saiko jokio nieks negali uždėti, po kiek 
jiems tiktu išsigerti aut syk. M.ŲS žanonės tiktai tą girti 
\adina, katras po riuštokąVoliojasi, tai prisieitu ir mune 
pudaryti tokia taisykly nurodymui pasigėrimo, kaipo 
Anglijos valdžia kad padarė štai kaip; kas galės nesvy 
i uodams viena grindimi pavaikščioti, ištarti nemikėioda 
mas sunkiausius ištarimui žodžius, ir ant vienos koyn. 
trissyk apsisukti, tas bus pripažintas už negirtą. 

liet kas iia svarbesnio yra, jei męs norim, kad blai
vybė pasiliktu, kaip iš karto buvo nutarta, apdraudimui 
draugija, t, y., kad jos nariai mokėdami ant metu paskir-; 
tą mokesti, gaus savo paskirtąją pomirtine, kurią kam nol 
rės galės testamentu u/rašyti, tai butu didi nelygybė i \ 
neteisingumas, jei pilnieji ir nepilnieji blaivininkai už ly-
gią metine duoklę turėtu tiesą gauti lygią arba vienoda 
pomirtinę* štai ką sako apie tuos tvarkiuosius gėrikus 
-aršusis T. F, Jvlueller C. P ! \ H., Filozofijos Proi^; "Tai 
yra gerai žinomu laktu, kad ir tvirčiausiu žmogaus syste-
ma (.sudėjimas) viod retai išlaiko veikmę 40 granai<sva-

Tą pasakęs, žydas išvarė juos iš stubos ir stropiai už- n u m , »jn|<HS) alkobolio, kuris randasi alaus kvortojo, 24 
sirakinęs duris iStmukė iš paslėptos vietos dėžutę, km valandų laike. Paimkim žmogą, kuris kasdien išgeria 
ria taip wtyMn p»mwl* tada Oliverhn. Paskui skubiai kvortą ir daugiaus alaus. Kad turėtų laiko išgaruoti tiu 

maniai iš žmogaus systemos reikalaujama mažiausia 3*1 
valanda. Užuot tiek laiko jis pakartoja imti į savo tuo-i 
nuodus kas 24 valandos. Kitais žodžiais; dar neišėjo 11 
jo kūno pirmoji alaus bonka, jau pila kitą, da neišgaravo 
pirmoji ir antroji, jau vėl pila trečią ir taip toliaus. T\x4 
budu nors tą nuocly žmogus gauna ant ąyk mažai, bet 
diena iš di<uios jie dauginasi jo kūne, Galutinai pagad> 
na jo kraują ir dirksnius iš tvarkos išvaiko. Yra milljom i 
žmonių, kurie niekad nebuvo girtai^ per ištisą savo gy{ 
veuimą teeiaus gavo kroniškas alkoholizmo ligasH, (0. T. 
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Iiev. J. Sntkaitis, 
2\ 12 Sarah st,, 

Pitts^urg, Pa. 
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K. sti-uihskas, 
HH) Higli Bt , 

Broojclyn, N. Y. 

Juozas Mališauekas, 
iM.rest Oity, Pa. 

T. KtzieviėBox 1G7, 
Minersville, Pa. 

M. Karbauekas, 52 (}. 
s<>* Hoston, Mass. 

J. Mikutaitis, 
1327 l^ebeeea st , S. 

Allegheny, Pa. 
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Fgi tu esi tam atsakanoiausia, — sąprotavo Siked; butą. Žinote, kur mane rasti. Nelaukite ėia nei minu 
tos, nei valandžiukės, mano mieli! 

• i * 

pradėjo kamšyti į kišenius laikrodžius iv brangenybei*. 
Beldimas į duris jį nugandino ir pertraukė tą darbą, 
— Kas ten f — suriko lydąs užkimusiu balsu. 
— AŠ, — atsakė Sukčiaus balsas per užrakto skylutę. 
— Ko da reikia 1 — .suriko nekantriai žydas, ' 
— Naney nori Žinoti, ar jį reikia parvesti į anąją gus

ta ? — užklausė Sukčius, 
— Taip, — atsakė žydas, — tegul tik jį sugriebia į 

savo nagus. Suraskit jį, suraskit, daugiau nieko! Aš 
jau žinosiu, ką su juo padaryti: nebijokite! 

Vaikas sumurmėjo, kad supranta ir nubėgo žemyn A. V. Advoeate n. (>, 19.1.1). 
pas savo draugus. Taigi kad ir tie taip vadinami tvarkieji gėrikai alaus 

— Jis da ikišiol neišdavė, — kalbėjo sau žydas, baig- rjr vyno apsiimtu dvigubai mokėti, negu moka pilnio.ji 
damas savo darbą. ~ - Jei jis nori apie mus išpliaukšti sa-; blaivininkai, aš nepristoeiau ant tą! pačią išlygą pomirtU 
vo naujiems pažįstamiems, tai męs da galime uždaryti nėa, 
jam bumą. 

»•... 

XIV. 

Čia daugiau pasakyta apie Oliverio viešėjimą pas p. 
Bronlow. Prie to prikergta įdomi apie ji pono 

Griruviso pranašystė, išėjus jam su reikalu. 

Oliveriui atsipeikėjus nuo nuomaris į kurį buvo į-
puolęs nuo staigaus pono Bronlow surikimo, patsai te 

Sakiau, "mys žmouės tiktai tą girtu vadina, katrai; 
po rinštoką voliojasi"; nes daug trtfįn toko matyti girti] 
o visai mažai atrandu, kuriems pasakius: akodėi taip pn 
sigeriT', pripažįsta ėsą girtais. Veik kiekvienas sako: 
• \ \ š niekad girtas nebuvau nei nebusiu". Tokiems g i f 
tuokliams nėra jokios sąžinės iSmėtinėjimo nei joki< 
vilties pasitaisymo, nes kaip jie aptiškus atgailos tribi 
nole, kad jie save girtais nepripažįsta! Tokio turėty pi. 
ną tiesą btiti daliniais blaivininkais. Kas iŠ to išeina? Ta 
šventa brolija, \miip* pri«5dennė yra but visiems pavys-

Ji rftneša garbę i lyėiai, — tarė p, Sikes, 

nis i>onas ir p. Bedvvinienė įmpestingai vengė užsiminti; džiu dorybią, turėtą tąsytios po teismus (šūdus), nes t ii 
apie paveikslą, kurs vaikištį taip sujudino. Šnekoje juo-j luitą neiSvengtina pasalūnė; vieni būdami pilnais blaivi-
dti suvis neminėjo apie Oliverio istorija ir praeitį: kai-i "inkais, ir neragaudami svaiginančią gįralų per-daugel 
bėjo tik apie tokius dalykus, kurie galėjo jį tik užimti ir | metų Įgauna tokią smarkią vuoslę'alkoholio, jog iitofe 
in*stiery.inti. *)is dar vis buvo persilpnas, kail eiti pusry- ant kvapo pažįsta tuos, kurie geria j bot tas kvapas g<|-
Siaut, bet kada jis antrytojaus šiaip taip nulipo į gaspa- riantieuisiems, nors ir jie Siek tiek jį taipgi uKvuodžif, 
dinės katnbati* tuojau atkreipė akis ant sienos, tikėdama, yra labai mielas ir malonus, o pilniemsioroa, atslpraSajf, 
sis vėl pamatyti veidą tos gražios ponios. Bet lūkestis jo kaip iš tvarto; kad telkia praeiti prp smuklę kdoniot dt|-
neissij.ildė, nes paveikslas buvo jau nuimtas. ; tįs atdan»s būna, thl reikia skublntitts, kad greifiiaus pr 

~ Aha! — tarė gaspadinė, pamaėius, kurt)liveris nsalinus nuo tos nemalonios vietos. Kokia meilė gale 

J. Bartose v iėe, 
4417 iiarsbfield avi 

Ohicago, III, 

M. Urbanaviže, Bo* 
Thomas, W, V. 

J. Antanaitis Box 22, 
Su-oyers, Pa. 

J. Versiaokas, 
T>5 Davidsou st,, 

Lowell, Mass. 

Juozas AkeviJins, P, 
Silver Creok, Pa. 

Vineas Stasovičo, 
34J) Hamilton st.į 

Orand liapids, 

Jonas Leipus, 
1022 Bay st., 

Superior, Wis. 

P. J. Millor, 
Litluianian Storo, 

Atliol, Mass. 
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prisipylęs .stiklą ir smogęs baisia kumSėia i stalą. — Ce
riu už jos sveikatą, ir veliju, kad visos butą tokios I 

Kada tie ir kitokie pagyrimai buvo barstomi aut gal
vos puikiai iMavintoH Naney, toji panaitė traukė kuogrei-
fliiumia į policijos »totį» kUT ji netrukus pribuvo sveika ir 
linksimi, nors turėjo biskt baimės eiti gatvėmis vietią-
viena. 

lnėjus per užpakalines duria, ji negarsiai pabarški
no raktu \ pirmosios kamaraitės duris, ir klausėsi. Nieks 
is* vidaus neatsiliepė; taigi ji atsikosėjo ir klausė toliau. 
Bet atsakymo nebuvo. Tada ji atsiliepė tykiu balsu: 

~ Nolly, brangus, Nolly! 

žiurėjo, - Matai, jau jo nėra. Imt! tarp pilnyją blaivininką ir dalintą blaivininką, kur 
— Matau, poniute, — atsakė Oliveris, — Dėlko jį į kad ateina į tavo ruimą ir pakvėpąoja pusę minutos sa i 

nuėmė! j alkoholinį kvapą, tuoj tau pasidaroiabai neramu, ir t si 
Jį nunešė žemyn, vaikuti,tnes p. Bronlow pasakė,! priverstas langus atidaryti kuovelklaus? Jau dabar h f 

kad jis užduoda tau rūpestį, o tas gali užkenkti tavo pa
sveikimui, — atsakė senukė. 

— Ne, ne, is teisybės. Jis man neuždavė nlpesties, 
— tarė Oliveris. — AS mėgau iu jį žiūrėti. AS ntaeiai jį 
mylėjau. 

—• Gerai, gemi! ~ atsakė senutė linksmai, - kaip 
tik pasitaisysi, tai vėl eia jį pakabįs. Matai! prižadėjau 
tau! habar kalbėkiva apie ką kitą. 

Tik tiek Oliveris dasiiinojo apie tą paveikslą. Ka
dangi senukė buvo labai gera, jam besergant, tai jis sten
gėsi daugiau neatsiioiuti apie ta dalyką. Jai 

kurie pilnieji blaivininkai sakor f Argi męs suvažia 
Seiman drauge su taip vadinamais nova tvarkiaisiais gė
rikais kvėpuosim ją alkoholini kvapąf" 

Nemanykite, buk ^«ai mipeiMu daline blaivybę. 
Anaiptol ne. Nes dalinė blaivybė jau yra laipsniu l p i 
ltąją blaivybę, vis geriau, kaip nieko, Taigi dalinė blai
vybė gali būti sau visai atskira 
laikyti susirinkimus. S

jiKaeija iv 
un. P. Saurusaitis. 

II N K ): 

Bet tenai buto tik pavargusio, baao kriminalist(». klausėsi pasaką, kurias senukė jam sakė, apie irorą ir gra- i nMki i i i i i ė^vAruLn it vvitli oAliAntpriin^ 
tapo pasmerktas vii pūtimą ant fleiti*. ITfetektioai fck navo dukterį išt«>kėįosia už ge*o ir gražaus vvm ir y- S UraOUUtt, W>WyaU ir YJFU ga i iamcujuo kurs tapo pasmerktas vii pūtimą ant fteiti*. ITfetektiuai 

prilaižius jo nusidėjimą prieš draugiją, pi Fangas uMn-
tfi jį mėnesitd į pataisymo namus. Prie tos iltarniAs tet

as prikergė tinkaneią ir pamokinančią pastabą, kad 
kaltininkas turi tiok daug kvapo, tai gali jį sveikiau 

iiinaudoti prie staklią, ne kaip prie nuuikaliuio prietaiso. 
Tasai žmogelis ant klaummo nieko neatsakė, mm! bu

vo užsimąstęs apie praradimą tbdtos, kuri tapo atimta 
apskričio naudai. 

Taigi Naney pabarškhio į kitos kamaraitės duris. 
— Ko nori/ — atsiliepi silpnas, alpstantis tmlsaa. 

pradėjo 
~ Ne, — atsakė balsas. Dieve saugok! 

fcia savo dukterį ištekėjostu ui vfero ir gražaus, vyro ir g%̂  
vonanėiij dahar ant kaimo; apie sflną, kurs buvo ra&tinin 
ktt prie vieno pirklio Vakarinėse ludijose, ir kurs buto 
toks geras vaikinas 
keturis sykius ant me 
tai kalbėdama. Senukei ilgą laiką begiriatrt geruma sa
vo vaiku ir nuo)>elnus malonaus, gero jos vyro, kurs 
nabagėlis! — mirė jau dvidešimts sėsi metai atgtift, atė 
jo laikas crii\•arbata. 

Po arbatai kaip įmanydama mokint* Oliverį tolti kor-

Pr. S, Ęarzonas, 
2422 W. G9th st., 

Ohicago, III, 

Pranas Smolenską^ 
71 Htidson av .̂f 

Brooklyn, N : ^ 
i 

St. Poteuškovtfe, 
223 K. 6th st,, 

M t. Carmel, Pfc, 

M, K, Petrauskas, 
415 Middlost, 

Kenosha, Wia^ 

A. UrbonaviSe, 
329 River st„ 1 

^ymouth, Pa^ 

Juosas Podžukynais, \\k 
1338 So. CanalSt. 

Ohicago, III. i; 

4 Dom. M. Andrulio** 
(*5 Bavidson st. 

Lowell, Msss, 

Ant. TuSkėniB Box U f į 
touth, Pa. Į . , i 

Turi gerą patyrimą vaizb JJe Ir parduos tau viską 
ir ridinėdavo jai tt.kius meilius laiškus j u u i m o k ė t u m u | M m d a i k t ą dideliame 
netą, kad net senuke apsiašarojo, apie r • ° mieste. 

Pirkdand pas Joną Karbauską, galite sufėdyti 
pinigo, nes nereiks mokėti už stiįytkarį ir nereikšto^ 

!i važimdi; 

Mainstr., Nanticoke/Pa 
u n u u k it K it M » lt « U M HM » X KM u V l O t * nnM K H M W M « t « « « K* JOt* toms, prie ko juodu ėmėsi dideliu rimtumu ir atida, pakol ^̂ nnnMMMkMiiMniinnKJoiiorit̂ SK 

nėra mažo vaikot — paklausė Naney ir! ligonini neatėjo laikas iAgorti liHo vym» su vandeuiu ir 
suvalgyti riekv ragaišio, 0 paskui viii gultą, N 

Buvo tai tinkinto* dienos Oliverio pasveikimo. Vis 

Julius Bukantas, 
94 Ulaclcstone at, 

Boston, Mas8k 

Ramanauckaa 
135 Au^es st., 

Broekton, Mass<! h 

y ̂ HMJMHNM fctfUtt fMU Ik 

lasiii kalinys buvo tai valkata Miuidt^imto penki t) kas ten buvo mum, svaru ir tvarkoje; visi jam buvo malt* 
metu. Jį patubdė kalėjtmbn, už ką nepūtė [ fleitą, arba uus ir svtdnąs. Po to viso triukšmo ir neramumo, kuria 

HARRY P. 
LYNCH 

kitais žodžiais, už ką elgetavo ant gatvės ir niekt* nevei- me vaikisėiits gyveno pirmiau, dabar viskas i;rodė, kaip1 

kė savo užlaikymui. Cia jau kitoj kamariukėj* sėdėjo (dangus. Kada'jau jis gulėjo aprėdyt i , tai p. jtooubw j u yra kandidatu snt 
n a u j a n ^ e i r k u i lM-. 

daryt su senaisiais tlra VYllkas-Barrc mieUto. 
juos tarnaitei, kuri labai Kadangi jU tikrai bw» 

mivo dėl jti gera, liepė juos parduoti žydui, pinigus ui lai
kyti sau. Tas tuojau buvo padaryta! Kada OH*eris per iMnktas, tai ir mc* p « -

laikykime j i . 

-rdinus juos Oliverio, ir visi nieko apie jį nežinoję tai 
Naney kreipėsi tiesiog prie urėdninko dryžu bruslotu, 
Ir gailiugiausia rauda ir dejr \ iuuiis, knrit^ms da daužau|i ingą pamatė, kaip žydas juoa įsidėjt» į krepšį ir nuėjo, 
pribuvo gailestingumo, bodraskant raktą ir gurbelt, \s^ (ai labai nudžiugo, žinodamas, kad jiejie atgal nesugrįš 
klausė anie brangu savo broleli. ir kad nėra ian ii*km na\i>iauii tioaioti ivm išnaujo, Ti** ame nrangu 

As jt> neturim mano miela, ~~ atsiekė sems, 
*« Tą̂ i kur ji* yrat — surikt» Naney persigiindus, 

l f gi tas ponas jį pasiėmė, — atsakė nredninka*. 
- Koka ponas t O, WevuUa*, koka ponas! — dras 

ir kad nėra jau jokio pavojam ueaioti juoa if naujt 
iu*. tie jo d rabužiai bu v o prasti skarmalai, nes Otj 

veris niekados neturėjo mują rūbą, 

Toliaus IW«H. 

.V- h »!' 

Skrybėlių Ir vyru galanterijos 
Valzborlus. 

B. P. Miškinis, 
lmx 124, 35 Arthtir1 

Montollo, Mass.: 

P, B. Versocky, 
257 So. 33rd s i , į 

So, Omaha, Neb] 

Stanislovas J. 8 a b a & | 
Box 239, Levvistoįl, ] 

. 
: 

Pr. P. JuSkevtfie, 
131 Jaekson st., 

I n m n e , Mai 

Jonas flaleckas, 
109feo, 3rd st„ ,, 

Brooklyn, N, f j 
w 
r . 
i ; 

Kun, A, Ežarskiay 
5447 a Wo0d 'Ėk 

H-
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D R A U O A S 

\IA , i, ,i ,• inuimi T^TTT 

ĮftKAS IR UPELIS. 
. . • — . . 

'indis, kuris p laukė yvv 
\įką% kart J pracU\i«» s k y s 

iu kad pastaras is užuVu-
li mu> ,į<» it' tfrnfcu <.lai»Ku 

Jį naulo ir ncloitlžia prio jo 
JHi> vojolio. 

~ . 

P0BTA8. 
Pakol poeto 
Mūza tvl i , 
J i s lyg nesavas , 
\ r s i o a u u s . 

Tada jam dionos 
Tykia i plaukia, 

Į J o wid; ' s I v a n a i 
Kad atoitų nors kurta N e r a m u s . . . 
į* iv kirviais j į iškirs- , j u kankl iv a tygos 

kalbėjo upelis . , ^ M ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

fn-Mano mie lasa i ! a tsakė 
\\ s enas m i š k a s - tu kal-

! labai neprot ingai , nes tu 
įjfrlipraiiti, kad tik po ma-

j g loba tfali g y v u o t i ! . . . l>e 
os tu isdžifttmn ir visai 

h\t\\ t a v o s i lpnoj i srovė! I M . v o s sujudina 
tet ikėjo upel is žodžiams 'Jojo dvasią 

ujo miško . Bet š tai , k a r - j P v a b u d u s m u / a 
i^tėjo darbininkai s u kir- *>o j^ahi, 
| 8 ; seni medžiai subras- Tuojau j i s griebia 
b ir tfriūvo ant žemės . Kankles savo , 

į # | nut irpę , 
Sie la lyk kokiam 
N u o m i r y j . 

J i s v i sas ilsis, 
%ę% žuve le 
Ž i emos la ikuose 
Y a m l e n y j , ' 

ko ne teko; krūmus ir; 
Jbuis ta ipogi žmonės iš-
$1 l a u k ę suarė; ir upel is , 
lokęs paunksnio savo se-

g lobėjo , gre i ta i visai 
tavo. Ksav. Vanagėlis, 

T u o j a u melodija 
Puiki , 

Ats i l i ep ia lyg 
D a n g a u s balsas , 
L y g koras s vizitas 
AniuolŲ, 

• B M M M t t - — 
! 

| Tad siela j o 
; Aplei<lzia svietą, 

'Poli l yg sprūsta 
Xuo s a v u ; 

Tada jam sv ie tas 
NYaprina, 
(Jicsmė jo rodos 
Ne.uraži. 

O net didžiausi 
J o valdonai 
A k y s e jo jo 
IVrma/.i. 

į O idant balso 
\ MUHOS savo 
! Klausyt , a iškiausiai 
Jį - i rdė t , 

J b kreipias i 
Į tyras , kalnus, 

į Prie įipiy, glrity, 
Kad J\all>etį 

Tank ių tankiausia i . 
Kad giedoti? 
JausmŲ karšė iaus ios 
Tml š irdies , 

i 

i N e s bijosi j i s . 
Kad nenut i lus , 
N e l a u k u s mūzos , 
K o l apšv ies . 

i i i i j į ' i jh i i » T m h • n » » i i' i i'ii • T •"> « . i i Į^«#*W**«l|WN*W«l|*«'N**fl»** ^z^zz. m ii i » ' i l . « . « H •» « . I i II < i i I I = 2 

Kall»ėt poetui 
Tai l inksmybė, 
Nuti lt i — baisiai 
Nesmagu . 

Giedot poetui - -
Tai jo laimė. 
Tvlė t i i lgu, 
Nuobodu! 

!> V, 1 9 U , J . Žiedelis . 
» - * « M — ^ - * 

Turimo atspaude šv. Ro 
žančiaus tajemnycias. Pen
kiolika tajemnycių kainuo 
ja 10 centų. Kalbantieji Ga 
vėnioje rožančių tepasirupi 
na parsitraukti tajemny 
čias. Adresuokite: 

"Draugas" 
314 E. Markot St., 

Wilkes-Barre, Pa. 

l.vlii laimėjo n d v o k a ^ s ^ i ' j y j g j s k a i t y k i t e 
VVood. 

. t I I L . M I * 

PAUL J. SHERVVOOD i 

Kandidatas ant Lltiemei Pavieto 
Sudžios. 

Advokatas S h e r u o o d , Re-
i puMikonų kandidatas ant 
sudžios, šią iH-dėlią gavo ži
nią, j o g Ati^šėiausias Te i s - ' 
mas patvirt ino žemesnio tei-

Pn, Shonvood taipogi \& 
reikalavo daugiau naudingi;, 
bėduėnm žmonėms n u s p r o k 
(tin.u prieš korporacijas, ne-ĮĮ 
nu kitas koks advokatas DIU 
su miešti». ĮWilkes-Barre Mine Drill Co. 

Kaip pn, Kherw<ibd yra 
popui ia viskas parodoj kad Iv 
30 d. gegitžėn la ikytos pra* 
kalbas, . l is kalbėjo 10 vai. i;-
ryto Pi t ts tone per ^lmuoii^) 
ape igas ; 2 vai. popiettj 1 iuuli 
-tounV, ant 4:30 i*-' M tu i 
jnmotb l l isteddfotl I;)r. Ma-
sson (Jlee D i a u - i j o s A n e o -
ry: ant 7-uiy — ant b;nd<ie> 
to Amerikus Dukterų Drau
gijos NYanamie, Pa. J -•' 

Šunio ambicija. ^ _ .. . , , ^ 
, . , , , . Z ,snio nusp iend ima In io i e po-
K o c ė tasai suo ta ip , 4„ * , m ,: ^ įj . ; 

Pranešimas. 
^H 

MainiertŲ egzaminaiori i j ^ ^ ^ ^ , . ; i, i p •* n u- , i .oaimerii i eu/auii e;il opi u 
• i i i ti A.^TU i nioa \\(K»droot is i e d t o n , ! . , , , *. T. ,?*.!. «J v 

l m d n a i n u l e u l v s u o d e . u a . f / ; k o n i i t ė No. 1, \ \ i lke s -Harre , 
^ -Nesen ia i j i s laikė ant P«M prieš l ,eiuKh \ a l l e y R. ̂  ^titim toiMlio ru-

polieijos šunio kvot imus ir K*, ( 'ompany už u/muš imą ]mum>% j% 2 ir 3-c% dietta 
I 
ucišlaikr. 

m • >n,»iįn.w ii f *•' '• • • » y - r - » •'*+"•» - • ^ • • - . " 

"'f^: 

, i 

E. ROBINSON'S 
SONS 

ritsener 
Alus skiriasi skanumu nog ki
tu bravoru produktu, jeigu jus 
[neragavote, tai pareikalaukite, 
lo prisiusime jums baksą už $1. 

Teelind Better Already 

jos vyro Jobu D. \YoodrolT h j , , ( , | j n . JeUkin T u p ir Mo-
ant kelio Lueeyvi l le , Pa. Lie eongua vyrai 4ualės ateit i 
pos mėnesy je 1910 metu. š i a kortan ir laikyti egzaminus . 

Mes padirbame v isokios 
rųšioa tulšos. Jeigu nori su-
ėėdyti darbo ir laiko, reika
lauk 

' • naujo patento 
pypė matzlnos, 

257 E, Market st. 
Wllke J-Barre, Pa. 

. 3 

I 

Mielai a> i š 
klausiau JUSlJi 

|j patarimo ir is-
j | u tryniau su 

Dr. Richtsr'lo 
!8 

K 
Vi r 

^ikala^ki^iszScrantonoarba pas mušu 
agentą IVllkes-Bam, Pa, 

'•S.'vrros HfljJrstiM l'ilvui iair^IJuD įnnn apetite ir svoikntą, • 
Trunk Trmpsio is Kort Smlth, Ark. -~ Patariu visiems imti 
sukiŲ vidurių livru." 

- taip mums rašo p, jį/į 
tuos vaistus nuo vi-

Pain 
Expellar5u 
^ - ^ I)inr-> f.kau<lCjimmi kaklo ir dit'^i-
rJfcPv, mn* *i«io, ,i iu -tuos visi^km porui. l*n-

lt/" v a , ° l 'u U kiekvienos Htumynoa .sopoje. 
M ĵ B»a'̂ o*vis uurt [)auu\'«Uiutiį. 2r>o. ir 50o. 

Kiekvienas Valgis bus tau skanus 

ii; GLENON'S 
vertas / » Pittshna 

!« 

^Vy p, AO. RICttTIU & CO., 213 P«»rl 5trteft, Ncw York. 

IR EIS A N T S V E I K A T O S , 

je igu prie) valgysinnt imsi 

Severo 
\ w* 

• r*^*f B^^H ^B^^^įBk**''* *r '**** * 

H, 

W « M I M * M « I 

ECOND VVARD HOTEL 
Frank Burba Savininkas. 

Geriausi Importuoti ir naminiai 
V^nal, Likleriai, Alui, Cigarai ir 

464-400 MAIN ST. 

PAVASARIO OR02Y 

Salta Hemą nuėj žal iu; 
•Ii nuuus jau įkirėjo! 
\ ' i sa g a i š t a vis ein gražy u 
Ir nėr s iaurinio vėjo, 
Tpe l i s ntus ka ip plaukia \ 

groit , 
HrržynavS kaip žal iuoja! 
Malonu y r ' miškan užeit, 
Kur paukSeiai jau dain inga . 

Visur gražu, visur g&rtni 
Iiink^inybės suskambėjo . 
Ir pirmo griausmu jau balsai 
Danguose sudundėjo . 

* Ksav, Vanagėlis. 

First National Bank 
P U B L I C S O U A R E 

V V i l k e s - B a r r e , P a . 

WIW STATES MTOSTMK 

K A P I T O I u V S $370,000,00 ^ 
Perviršis ir nepa 
dalyta nar da 490,000,00 

l' 

Už sudėtus pinigus moka 3-čią 

nuošimti. 
• WM. S V. . t.KAN. t'r««Sai»nt. 

FRANCIS IX)UOLAK, Oi»*hler. 

Rūgšti 
Pilvui 
Kaina $1.00 

«*T0MACH« 

BITTERS 

h*** 

frjcr.r» 

Sustiprina nusilpu
si pilvą. 

Duoda serą ape
titą. 

Dapadeda suvirs-
• f • 

Apsaugoja nuo už
kietėjimo. 

Sugražinu jiegas 
po ligai. 

— 

>*>-" 

• 

PivmoB k lesus kar ie tos 
ir arkl iai parsamdymui ir 
grabin io ofimis prie Husnell 
gatvės . 

£DWAR8DSVILLE. PA. 
Nnujm telefone 8041. 
BrU uUfof,M 9294-R. 

.« */ 

• [ HE1GHTS DEPOSIT BANK " 
Kampas E. Market ir Hancock S ta. 

i«:j W1LKE&BARRE. PA. 
j Moka 3 čią nuošimti nuo sudėtų pinigų ir ima pini-
] gus ant sučėdyjimo nuo dolerio ir augdilau. 
taunčia pinigus in visas svieto ša-

Atflam o«o 9nių ii ryto iki .'KIŲ po piįvtu; tmluUomin
iam 0-nii) — 12 ir uuo 7 iki 0 vakar?. I 

I^Miia^tiliin&cKiiifiafH^ M m H 

PPLE 
BUTTER 

M 

Jt 

H 
m 

Honover Breiving Co. 
,mm^ Grynas ̂ -rr»— 

Elius, Alus ir Porteris. 
TIKRAS LENK1SZKAS LAGER. 

Atkroipkito tavo atid» in produktą, .IUMŲ tautiečio N 
ilirbamą, Bandeliai Buttonwo(ul, \Vilkrs Hurr? ir 

Nanticoke, o bravoras DanviU?j. 

Yra KiuUtRH H N tikos*? 
emalijuntoM* (l««iieK?. 
Ki?kvi?n«K ]mk?liH, pti 
pildytas ir uidarytaa, 
huną Htorilįzuotas. <'tMi 
hr»> Obuolių Svir-itan 
ne tfonda. hi«t dar «ar 
lietinis tampa ir labiau 
k\vpiu. 

ka |f*oms žmonrms 
Gardu ir pijui. siusSli 
na svietą. IOo, ir 2.*>c 
<Ui?*t? pa* visu* irm^e-
HUM. imk krlias •!«• "< 
aut syk. 

1 

I 

Ar esi sunervuotas? 
I^n«vat 8Unijt!<li»ii? Ksi u?ramusf Maž-
mt)/iai Uv« pykdo? Visko bijaisi? (luli ir 
k?li?.si pailsvs? Niekas t«ip n«'pa«?)l)?s 
tau, kaip i 

Severos Nervotonas 
dis paKj.-kia li»?os prieznatj; apramina 
tlirksnius, sudrutiua visa m|#bu| ir užti
krinu sv»'ika mi?^a. Kaina $1.(»». 

„m . . . • . - •!•-. . 

Kol dar ne vėlu! 
žmogui* ilgai nopatomije Inkstu ligfoi, net 
iĮci tol, kada ji jau tampa pavojinga. Ka;d 
tUlnikius iukstUR avoika^, imk 

Severos Vaistui Inks
tams ir Kepenims. 

Tai gfriausias vaistas nta skaudėjimo pu
siau, nuo kop?nu Ir inkhtų ligų. Ir pūslės 
betvarke jais prašalina aa, 

Dviojų didu avi: 50c. ii* $1.00. 

ripf"-; 

•wfr 
!4lflHffi 

t 
_ i i > v l . . . .1 
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RUPTURA 
I š g y d y t a g r e i t a i , b e p a - į 
v o j a u a i r a n t v i s a d o s . ' 

H? poilio ar operacijoj 
Diržai numesti ant visados. 
\isinkaH gvarantuotas i^gydi 

mas rupturoa (abi«ju limų), mnų 
ar .jaunų n«pHi*nnt, kaip iivrot s. r 
gat?, gydau b? peilio, 

l>r. O'MalIc.v naujas N pasatai 
gydimo yra visai m-p i\.»>iiigas, 
bv pinustimo. b? kkaiunu*. b. oi 
ra«-ijo«, hv atitraukimo nuo oi 
liemitao. 

Kenikia jokiu dir/ų kada iš«ry 
rlau. tfvamntuoju u>u»»>r<hnuną.j 

l>«kmjfi y.monės pri^iuntini^i 
padt'kavonoH kas di«-u. Su\ir4 5 
ligonių išvy.biau praeita m^ta. 

Dr. Alex. O'Mailey 
į 168 Washington St 

VVILKES BARRE. PA 

Kur I>«»tuyiikai if bnkiskai su-; 
įsikalbaftia ir MU»iriwmm. 

Suvirauin 3l) m?tų daktarą vi 
IIIO. M\»*u> Wilkta-Harra m\wų 

iillaunaa ofwat. PrUluak 2?. mar 
j kt, o fausi knvfutt apw naftai* 

Pirk vien Severos vaistus. Vaistininkai t nri juos tavo aptiekose. Neimk kitokių 
vaistų. Jaigu nežinai tavo ligos, raiyk pas mūsų gydyt ojus. 

W . F. SEVERĄ C O IOWft 

Ras reikalauja 
auntuihi ikrajavų) UiaptiaHų 
Panos šv. ir Av. Tra!?V«s, gali gau
ti pas mus visada. Męs išdirbame ^ 
• r nikalaujantmms pasiun^lam 
por^ ant pažiūros. ^ 

Mrs. A. Smaili.ui?, 
I»7;l7 K. Pacifk St,, 

Philadflphia, l»a. 

< ' . ' •• 

lt if M atasa< 

Jeigu reikalauji n aujo 
siuto, tai neduolii: kriau 

čiui $15 užd3'ką 
N. N ji'iKii kriiauMui užmokeBi *:«', tai p a s m i m 

minsi tokioH pat materi jos j r d a i l ei i»adiihti> 
siutą už $1.*).(*). 

Tik užeik pasižiūrėti, 
* 

O |>orsitikrįi*it kad pas mus p ig iau nogu vidurio 
. i, , t , . Įęm kitur po $20.00 ir jx> $25,00, tai 

.> tmis tik f 15,00. 
!»•< 1 

LOUIS ROSENTHAU, 
AKT KIRBYS KRAUTI VES. 

South Miu>» St, WHk«p-Barr«, P». 
Tiiiiniiii n i — m IHII'III i i imiBirmi i ^B^^^HI 
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Kuomet Jus Piy»«f National 
BANK. 

girdite nuo daugelio žmonių 
pagyrimus 

STEGMA1ERO 

ar pamielinate, kad verta ji 
pabandyti. 

Supiltas 
Ir gerai 

uzkimsztas 
Reikalauk baksuką. 

vežėjai pristatys. 

Gryno maiHto ženklas ant 
kiekvienos bonkutės. 

STESMAIER BREWING CO. 
Wilkes-Barre, Pa. 

• 

Naujas telefonus 877 
Bell telefonai* 422 

sirašykit 
„DRAUGĄ." 

Kapitolas su perviršiu 
$165.000.00. 

Šitoji Banku pii/.iuromn 
Suvienyta Valstijv vai
dilos. Moka 3 nuošimčius 
nuo sudėtu pinigu, (.alima 
susišnekėti lietuviškai. 

Mandagus patarnavimas. 
Ck N. Postlethvaito, 

iždininkas. 

\on SUČEDUIMAS 3° 
•1? AUGA. d 
PINIGAS DARO PINIGĄ 

— 

— — 

. A. Norkūnas, 
Vienatin* L^tuvs Iždirbeja* 

visokiu ž e n k l u 
w draugystėm, o y-

J B e * J 5 m k i m l i n v a i : b 'Kurt lu 
Kuzikučiu meta* 
liavu, anamelintu 
ir padengtu celių-
loid'u, Karpu, v«« 
liavu ir Karunu. 

Man p»vcitut dar
but atlieku artii* 
tllkai. 

M. A. Norkūnas 
112 KROSPtCT ST.. UWRENCE. MASS. 

i ! ) Į" !'».'„ l l H g 
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' - 1 1 • ' •?••*• M ' I IPUM 

M m a n m i 

l'rn.l- k taupti pinigu* pae rou». Kad 
ir tuaiiausla suma pridėta prlt KUW 
aijiniŲ ir 3 nuošimčiui, kuriuo* moka 
mo, Krt>it i»attulj» įu*l) taupimu. 

Lietuviams parauki vieta. 

NORTH 80RANTON 
BANK 

1902 North Main Awnu«. 
Scranton, Pa. 

mmmmmmmm 

Banking 
Trust 

Company, 
Mahanoy City, Pa. 

Turi Kapitalo su nnoširn-
čiais 

$190.000.00. 
Sudetų pinigu 

$700.000.00. 
Męs vedame vituikj legu ;; 
liŠkty biznį. 

Husų bankoje galima 'į 
susikalbėti: lietuviškai, $ 
lenkiškai, 
angliškai. 

o 

vokiškai ir 

SWALM HARDWARE C0,, 
21 North Mąiu St.. Pottsvilk, Pa. 
įvairiausi geležiniai ciaitai, te* 

palai, stiklas, dūdos, plasteris, t*» 
įrankiai, sportiniai ir naminiai 
daiktai, 

JOHN J. MEYER, j | 
Kasininkas. * 

Office New Telephone 37. 
Kesidence 1100. 

Lietuviu Advokatas. 
Jonas S. Lopatto 

47*48-49 Hennett HuiUling, 
Wi!kcs-Barc, Pa. 

Norintieji pasiskolinti pinigu 
ant pirmo mortfr/tiKe. arba pirkti 
namus lai kreipiasi, 

First National 
BANK, 

PLYMOUTH, PA. 

KAPITOLAS $100.000.00. 
PERVIRŠIS $260.000,00 

saugiausia 
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Dr. IGNOTAS STANKUS M, m 
**"' 1 ' v BT. i i * .»• i, pubalgyji.lakUiiifiku mokela universitetą Valatljį 

In.iiuim Ii balgys kvotimui ttUgšCiausloJ ir JaU 
kutlnoj m įkykloj Now York Post-Cretluete | 
DICAL SCFOOL & HOSPITAU kurioje s|>tcij 
limeni i^sl *vum ^>*l\iiu- vlRoklti pavoJtiigiaiiHių \ 
yių Ii <IHIV in< op. IMOIJII; pabaigė* ta tuoksią įguuf 
v.ir*Vi uiij 4tt . ilUl/lo ilukUiro. Dr Ig. STAttKltya 
l-> kiri; liikf> |.uv.. inli'Ktnvu duUtaru Imlia nario 
h - I I M I . , <ur t u r." J o d i i l r l y j i rnk t lk \ i tf.Vtlytll* | v a l r f $ < -

*.**Vv" JiXM» "Uil lHi»ttH tavo ulduotj kuogerlauatal Irtflj* 
Tygat.Mlnm.Cmi, clabargl i>aai|ventoa labui savo b*> 
^ 11M t«utliM»h|, Ir kml apeaugut Juoa nuo lanuudnj | 

• m., JMT m ^aMntakua dakt«rut, |r»ngo aavei tooMi 
ii:irnliii 11; oiil-Otį ir: 

*" I ' * KVIEČIA VISUS PAS SAVE SAKYDAMAS: 
IHKMI Migi, nr kenkia kas arelkatal, dub ia i krelpkii patman« ypatl|kat a m 'j 

Didžiausia ir 
Banką mieste. 

Moka \] nuošimčius 
sudėtu jojo pini 

I M I " ' 

gy. 

mmm — 

*-?• 

M M mm 
i«ia9nra«»sunM«junis3^^ 
— — L I E T U V I Š K A AGENTŪRA • « 

Laivakorčių ir Pinigu Siuntimo, 
Parduodu laivakortes ui tą padią prekę, kaip pas pačias 

kompanijas New Vorke. vSiunčiu pinipus uroitai ir pigiai i n 
visas dalis svieto. Prašau visu lietuviu atsilankyti su kokiais 
reikalais arba kelieujant Lietuvon meldžiami kreiptis pas 

VINCĄ TAMULEVICZE, 
%^%%%%%4 AGENTĄ, +*•+***% 

137 Nailt 8t„ Wllkes-Barre, Pa. 
\mmtmmwmumm%mmwwwimmi5i 

mtmmmm 

Kurių skaitytojų prenu 
merata pasibaigusi, tiems 

Tlli i^fiG fi<7iilriG šis numeris bus paskutinis. O I H M c l b O^UKlMa 8 1 u u č l a n t p in igua> č e k i u 8 | 

Geriausias Lletuvys j a r b a HM o n e y 0rderM
t siųs-

F O ^ G R A F I S T A S , ^te ant adreso 

Naujas TtUfonaa 1070-B. 
20 E. Market it. , Wilke* Barre, Pa 

ti DRAUGASM, 
314 East Market St,, 

Wilkes-Barre, Pa. 
1 I IP •••!•• ' 

M 

G. GROBLEVVSKI, 
Savininkas ir Fabrikantas Geriausių 

LENKlSKŲ-LIETUVIfiKŲ VAISTŲ.11 

UNION TlCKET AGENCY. 
laniauma Llalurlaka Banką Bcrautone 

ir Visoje Apliukmrtjo. 
Agentura Laivakorčių ant Oarlauilu 

Linijų. 

Siunčia pioi^ua kaa dUn ln viaaa du-
tia avieto; taip |(t perkA ir iamalno vi-
loklua pinigui. Uiiirba visokiu* «luUu 
miMitu> Atiiortkoa ir Llotuvoa tflamuono, 

Ofisas atidarytas kaa dlon nuo | tos 
d ryto iki U-tos vai. vak. 

N.'.l. h„„•; nuo lot..N U ryto iki r. tai 
valandai vąkara. 

Adolf Blau, 
Union Ticket Agency, 

103 X.ackawanna Av«, Scranton, Pa. 
Taip gi turimo savo krautuvėje dau-

{ybo vmokiy maidaknygiy ir aviotilkv 
nvtfu vinokioito kalboas. 

T^LEFONAlt Naujas 303 — Bell 662. 

lataku, o būni llffydytaa. ^ .. — ,-. . , . . . . . ^ . . . . r „ « « ^ M , - S 
jokt i if*n4 iiir.'-dDinMdliU'toęprNlitikp ir au»rSt.'Mij moksk>, Uu pagelboslu^if jj 
Mi:.i' -IM tikimi i.-..iiši.:i Ir >»of tniaty rota. KiokvU-uaa 1| aUilaukusiu 
rjs, k.ol ««HII nubaigę dldtsoj dnklarlAk t moknln Ir gftltu geriau gydyti negu 1 

Al'SIlMl' 1'ABEKMINUAI įSUY^TTO i 
N • i - U I U H I I / M I >. •Inu.l .^!. .»•» i r u ' H n i " * ą w HiJ. k«>ili|. *\tf i»q Ir J o n ų ; n u o T U o k l ų KH 

I u- Į. uAtMCJimo ir ii.«voikiioo vidurlą, UbOrl (ko, kflno ttli.>.r)mto, tįsosiu tpaof^, 
ir linkiui.. nUuim (ral»o»«>«"».iv)imrt, nuo# rdloallir^*. JnkKtii, plaukių, kes«a\|. HttO1 a 

'. .OJJUUlJUUliiJUU 

H l t f 

iliss]iis>iiiMSUSJtjsisja<a<Sfa»«BaBSssjafi^r"'' 

t t r * 

Lietuviškųjų Šv. Kazimero 
•t 1 1 1 * t v; 

Ses eru 
CHICAGOJE. 

Iaetuvl&koHioH Slėters priima pas save mer
gaites mokinimui ir iSuuklėjknui. Seminarijo
je prie rogulori^kojo mokslo, arba ir atsky-
rium, yra mokinama, muzika, paišymas, siuvi
nėjimas iv taip tolinu, v , 

-Reikalo moldiiama kroiptlea prie Motinos 
Perdėtinės Šiuo antrašu: 

Mother Superior, 
ST. CASIMIR'S SEM1NARY, 

6700 Rockwell St, Chicago, Iii 

Geriausia 
Gyduolė 

nuo 
Strėnų skaudėjimo 

Degimo krutinėję 
Galvot skaudėjimo 

Kataros 
Uisisaldymo 
Neuralgijos 

nuo 
Gerklės skaudėjimo 

Mėšlungio 
Skausmo krutinėję 
nuo 
Patrūkimo 
Azma arba 
Dusulio 
Styvumo sprando 
Skaudėjimo 
Šonuose 
Rankų ir 
Kojų. 

Ypatingos Gyduolės. 
Joigu aorgate ulsisooljusioDtU Ilgomis nuo kum; nogali pagslbčt nė dak

tarai no ligoni.mMai, arba paslaptingoms ligoms, aprasykit man savo nesvei 
kuinų gerui ir attkiel (be uislApimo) nes 4ioa oian ne tik apie tavo sveika
tą, bet labai tankiai ir apie tavo gvvastj. (Atsimink, jog kiekvienas garblngan 
laktum* UŽ lai ko paslapt] kaip ant Ispaiinlles) . I?4tai nesigėdyk Ir nebijok, 

k teiaybfi o mielai sntolkitiu ro<lą ir 
au nurodymu kaip roikla jas vartot, 

tą, bet labai tankiai ir apie tavo gvvastj. (Atsimink, jog kiekvienas garbingas 
laktum* užlaiko paslapt] kaip ant Ispaiinties). Uita i nesigėdyk Ir nebijok, 
t l y k teisybe, o mielai sutolkniu ro«lą ir prielvaiu gor^s gyduoles pagal tavo 
<ą su nurodymu kaip reikia jas vartot, u i preke labai maia. Reikia rašyt 

4takus HtiM-in'i pas mane pridedant visadoe 2o. markę aus atsakymo, nes ki
taip negausit atsakymo. — Telpgi mes reikalaujame geru agenty kiokvle-
aame dideliame miesto ir jy aplinklaėae. Agentai nuo Lietuviškai Lenkiiky 

fyduollu gali uždirbti nuo 60 dol. Iki 16 d o l ant raėaeslo. Uždarbi duodamo 
u< 

M* f *, •, * ^ į< 

juogerlauaią. Taigi rs iyki te reikalaudami /agentūros. Kiekvienas l ietuviikas 
Itornikaa telpgi privalo ullalkytl visada nSuin puikias Lietuviikas gyduoles 
•avo storuose ant pardavimo, kad musy tantleėfal roikaiaudaml galėtu pus 
kiekvieną nusipirkti ir nereikalautu išduoti plalgus dovanai kokiems norą 
tpgavlkatns tose apllnkėne, Atornykai,raiykite pareikalaudami gvduolty, nes 
ceras uidarbys Ir parduokite musy t jras Lietuvi ikas gyduoles, kurii 
frarantuojame. aa iyk l te po antraiu: 

ALBERTAS O. GRABLIAUCKAS, 
>̂or. Elm a Main Str., Plymouth, Pa. 

ias m fa 

— . 
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L 

l i H M B l i l W a l B H 
GERIAU8A8 PINIGAM8 PASIDfiJlMAS, 

TAI STAt SlTAMK HANKK: 

Merchants National 
Bank, 

POTTSVILLE, PA. 
Nuo padėtųjų pas mus pinigu gausi 2 nuolimt, jei 

padėsi trumpam iaiui, d nuošimti, jei fc&iems mėnesiams* 
3 ir pusę nuoftimt. Jei padėsi vienioma metams. 

Gali pradėti pasldėlioti, jei tnri $1.00. 
Maloniai kvtetiame visus atsilanyti pas mus. 

Oerb. O. P. BECHTEU Prea,, A. W, SELT55KR, Vice-Pr., 
C.«. MARSHALL, Kasieriui. 

K . * M H K K X * * « V 
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5 0 , 0 0 0 
KNYGŲ 

Vyaai Dykai Del Viru 
T a k n y g a yra atcbulcUnga Ir aluata yra t t k det vyru. 

K I ' \ > M ta pras ta i s ,aupraata ia lo t t t ia lapasaka ka ip g a l 
atgaut i vyriškumu, laigydit i nuo tunuodij ima kraują 
arba -v pili, nubirę i n u aiekk>at patrotitu stypribe, puČkua 
ir kit is i i i iurtimua, negramu.av ima, patrottttt 
a'vpriNi*. pylva, k i a p t n o , Inkstu ir pūsles I lgas, rutna* 
t t t m a , gxmorrhoeą aram triperi, eauja l įgautas l y g a s , 

garsi kardinolo Wiseniano apvsaka. 
Vertė VYTAVTAS. 

Kaina $1.00. 
įmautiems daugiau kaip vieną eg* 

sempllorly, nuleidiiamas didelis nuo-
l imtls . (Jaunama pas; 

EBV. V. VARNAOIRI8, 
312 80. 4th St.. Brooklyn, K. T. 

mmwmmwmmmwmmmmmmmmm*m 

-NAUJA KNYGA-

B I B L I J 
arba šv. Raštas išleistas. 

Tik vienafl šitas šventraštis yra 
katalikiškas. 

įk(.) j '• 

Kaštuoja $2.18 persiuntimui. 
Adresas: 

REV. S. PAUTIENIUS, 
Mahanoy City, Pa. 

', ; • ! • • , 

> •!• . • • • ' • • • » 
, ^ * * , » . ^ - s ~ - - » ^ . - • • » 

itrietura IrvTsasvyru lygi a, gal butl llgidorraa sava 
>SJ*1 

T a ( dykai į g a u t a k n v g a , }>asakia junta kodėl jua 
natuusa prlvatUkai , alapta ir labai pygj 

k a m a t Ir ka ip gatet iralutlnaj Utgydit i . K u y g a ta yra 
kra'.tuvfi i in ioa , katrus (urs l inut l ko lnaa vedea arba 
nevcfles v y m s . T a kurira yra par.Uita par Daktarą, 
k s t r a a o u y d a v o Ilgo lajka tyrlnojmu tu, specijalisku 
l y g u . Temvkl t , j >ir ta knyga yra s iustą vyaai dykai , 
u l m o k a m u i pafto, Itig u2|>ečetita konverta. Ntaiuak 
nekokiu plnltit'u, tvk paraiik aava tardą , ir adftaa ant 
l eu i iaus pailuotn kuponu, katrų aiuak niurna l e u d e n a . 

DYKAJ GAUTOS KNYGAS KUPONAS. 
U« JO?. U$m 4 Co. | M | » W»a A«MMM. rWat« 

pii^oslsas INuaMai iMI** i»tm»-» * » ,n'«''*"«s, s la^n^jaa 
j.Mil.tito«(.tcri-.n.»iuaw>(m*n *jr»etS}k«« *im* jaus k»jffaS»l tyra. 

V4r.las. 

• . » . . . - M » " J » • « * « > » H • 

Wilkes-Barre 
Deposit 6r Savin g s 

BANK, 
71 PUBLIO SQUARE, 
WILKES-BAKRE, PA. 

Kapitolas - - ^150.000 
Perviriia . - $450.000 
Depozitai . $2.625.000 
Moka 3-čią nuošimti nuo sudėtų 

Joje pinigų. 
Banką atdara kasdien nuo 9 ry

to iki 3 popietu. subatomis nuo 
9-12 vidurdienyje ir nuo 7 vai 
vakaro iki 8, 

Galima susikalbėti lenkiškai ir 
lietuviškai, 

te BENEFICI/dL SAViNGS FUND S0CIFTY 
1200 ir 1202 CHESTNUT STREET, 

PH1LADELPHIA, PA. 
Utdeta 1 0 diena Balamlim 1853 m«tuo»e. 

Nuošimtis 3 , 6 5 mstaituu 
PAMATINIS KAP1TOUS-- trviika milijonu doleriu, 
SUDfiTU PIKKiU -• vienuolika ir tris tvertis milijono 

doleriu. t 
PRRVlKSlS -I. vienus ir viena čvmis milijomt doleriu, 

storiu suvirtum trylika tūkstančiu asmenų. 
DEPOZITUS PRUMAMK PKU LAIŠKUS. 

IGNOTAS J. » O H A N , p t M i f e n u * . 
ANDRIUS J. KEl;GAN. V*«.preskkntaa. 

Ąk$Wm J. klURHiY. Salieaaarata ta Kaaaakaaaa. 
ANTANAS MUM 1, fc-ą.. P . u r ^ , . 

t ^ « ^ 0 » < W M N h S * # * t * * M I « N M » * S # ^MMMM^^ftO^iv^^NHNre^tre^^ 
REKOMENDUOJAME MŪSŲ NAUJĄ AUKSINI 23 

AKMENŲ OEL2KEUO LAIKRODUL1 
Anksiaiai, paauksuoti Ir kttnki tu SI 

akmeuissts, paMu«*it»# ldttK>0 vadina 
my ••AfCMralna" Uikro«ietiu U i t a i u i 
SKTS |edn« Tie pratus laikrodėliai 
puikiai t*f*lfti. .lutMttavi lakitat, « • 
rai laik% rėdanti UMaaaisi krH*«eiaka 
naudojanti, kurte turt Į s iū t i ! «'M. uo^ 
terilki ir t i r U k i . |V*raatno%i aol iO 
metu Tikrai iren*u« ie Vyte l ia i , a* 

5»"ls bus n.u lfan<ajn» »^k» psemtsti 
«t||ų aert tur»t» ^»ri .lMeje**e*\), ta» 

Mai «Ma«u pa«talv«is* M ^ nainapAaae 
ftita lalkmilAlt kivkY^aam <* n T> ai 
* v l » tf rk^pf*^«» kastus i I ^r**«e* 
tlaio >tei aenatiks, »wss*k*wt# aet e ta 

Mes rtafciMiaaaa «tSka> Aakatais 
Mf4ta«>lU 4s» tas t «|ykal aa ls.krt»tli^ Adnaas 
E1CILS10E WAT0H CO. OIPT 90S, 0H10AOO. HA 

;«>*a>a>«ei«>a>f«a>«««Ca>#tf«#4 

'j.p.aiiiis, 
Pa« ji Kalima ^auti visokiu 

torielku, bliodu. stiklu, puo
du, įtampu ir visokiu virtu-
vei reikalinjru daiktu. Y m is 
ko pasirinkti. Ateikite per
sitikrinti. 

102-104 8. MAIN ST., 
V7ILKES BARKE. PA 

k A a a •'*••*-*••*••*' fcaaiss*Aik-**'^* 
' S f f F f f f f f f f T T f f f f f S f J 

m IMU • — — • — — ; i n i i i i — m m t m m m 

L. R A U C H U T 
Dirbtuve Uniformų 

ir visokiu reikalingu 
daiktu draiurijoins ir 
nrkiestroms, uždėta 
1887 m. Dirbame teip-
iri vfliavas. kukania*. 
arnotua, kapas Irt. t. 
Reikalaukite ilfeitnio-
t» katahoirvi. 

1 5 2 0 N. 4 gatve 
PHILADELPHiA. PA 

Photte 
4«*j$ O KtNtlNOtON, 

.• i į i^fTi^kų i u- r. r̂ ursltfU<4>. dtt ^;iin«> »ąn »fin, i.rnitfir<>jinio Ir Ifeąsttąt noo trslto t 
mo, •«nksuikv^vlsio lprr«aitmo tr uno vt>i|tH«l>>gt). Kuovlaoklą ulkrsČtaiaą IjrtUki 
.••i Ir vUiiklt] klutkit) QUfllpu«]lmt)«v*(ksto«. 'i-%\\^i nuo visokiųmoteHikų liftą, iksasai 
L"I inrh.*iiitn. b»ni|Jlj. t'-hP.Mnm tr gsmbo iii %\ 

TURIU SPECIJAUŠKA DIPLOMĄ DEL DARYMO 0PER, 
I «t.ku« Mi iiiuni r..|kftlinKuinul <>i..riidj<)». k* U vauaal negsl pagydyti kaip tai: augino t 
»otv>Jelr vi»o«tų»ktnso^, nkas4ullųtrgmts ar tai botų pdttSJe, laketaoee, kspeayselr 
II<W», \\*\% ta «u r«««u«.n op«r«et)o« $ alina p< ejialtno koof OH»\MU| Ir «a monka ntok«et|. 
i «'i tai, :'i'-i.Ti«t)». M»t tiiuiij, •inf^fitų. įt>i\\ it ivtiisuargonų, kaip vyrą taiptrtao 
IH •« In>i nritmukt** rankM Ir k. K*. I»gyd« IM. atnjsualo btl<io operacija raptura aft lu 
pr»k«. I^rut kroipkttst kl«kvUno)«» ilgu).* | «• man*. Jelgs nofallma prlbflu ypaUikaJ, 
paraivklte *% kknuth tr kokias nepvmlknisnsi u»riat»« tatyj, n *- Hup̂ aslii Ir lityrąt duosll 
.. j-lK'i r-4k», prlH>i«l>ilrK.vuaolM, knlpt..Ii i g> vemumCte: AaurtkoJ, Armijoj, Ksas^ 
kt«os«l«l(*f, Aitnankantl.<m»vpe«t;kstlril- li>p»racljų, iurmsaSoUatailU»W(ąl 
^-fiBJHS MU.DMS I .UJAC DOVANAI 

a- iQHofAS sfASaUsJBSfifil 
««rVa)aii<kw Ofito: Kuouiki U.aaoiiik! ,p.\\. Ir ouo6lkt«T»k. Neoal. aUOllkt4|v 

ilTni.TTTm-'i T-*T 1 i i .T u r a 

* 4 4 - k e * * 4 - n \mmm 
ISĘJO IS SPAUDOS DAILUS SCENIŠKI 

VAIZDELIAI VARDU 
t s I* me ir „Katriute. H 

im«ii?'»lirii' i i "••' . .~ -<»<wtea 

KAINUOJA PO 10 CENTU, 
ims gaui 

„Draugo" Spaustuvėj1* 
:««mi««««K»siii«mi 

;: 

— iTT f l l l l l . r i mrmnai i n m u Į M aiiaiaai 

;$mism»mm 9̂isisiti 
PIRKITE LABAI NAUDINGAS KNYGUTES 

„Naminis Valku 
fc^p- •*"••••*•-* nt*^.^^* <* ^f^MvSSi* 

"Katekizmas Apie 
Alkoholiu." 

Kainuoja po 18c. su persiuntimu. Pelnas eis Ins* 
gimui našlaičiu prieglaudos. Galima gauti pas 

Kun. A . Staniukyuą, 
4557 So. WoodSi.. ! 

t i f t t f f f f f f f fTf t fT aSSXXXi 
•pppva'aje/ejveTve^iPaspsp^ej ivaeveTien 

CHICAGO, ILL. 
- 4 > * 4 * t < « f * 4 « - t f * * < 

"DRAUGO" 
•"J . 

SPAUSTUVE 

NAUJAUSIA. DIDŽIAUSIA 1R.GE. 
RIAUSIA GREITAI ATLIEKA 

ĮVAIRIŲ ĮVAIRIAUSIUS DARBUS 
' 

SPAUDINA 
P I G I A I 

U2KVIETIMU8 IB KITOKIUS DARBUS 

KONSTITUCIJAS PLAKATt'S, TIKIBTUS, 

RAIDES STATOMOS DIDELE-NAUJAU-
SIOJO PATENTO-MASINA "LINOTYPE" 

AUKBIUOKITG 

" D R A U G A S " 
314 E. Markd St Wilke»-Bwte, P*. 


