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netobulybes, nuopuolius ir Otto ('lement \V. (Jromoil, 
uusidėjimus, Jis IIIUHIJ pAAi-j\Villiam I. Ii. MelJarvev ir 
gaili, to Visko neveb.int į Maiirtee Coul. 
mums atleidžia, mus saugo-

» t j * Kym. XI, 83—3«, 
Ą gifybe išminties turtu 
levo pažinties; kaip no-
ifuni jo sprendimai ir 
Irimui jo keliai! Nes 

IHtžino Viešpaties min-
\hh kas buvo jam pata-

$% Arba kas jam piram 
\$ų o« bus jam atiduota i 

13 jo, ir per jį iv jame 
viskas. Jam garbe ant 

Hų, Amen. * 
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ja ir myli, Ar nepridera ir 
mums atleisti savo broliui, 
Smogui Y Nes jei savo arty-
mui neparodysime malonės, 
ar neužsipelnysime rūstaus 
išmet inėj imo Viešpaties i 
14Kodėl regi krisle akyse 
brolio tuvo, o rasto, kuris 
yra akyse sųvb nematai4? 
Veidmainy, išmesk pirma 
rastų iŠ akios savo, o tada iš
vysi, idant tsmestumei kris
lą is" akies brolio tavo." MŪ
SŲ tad priedermė yra saugo
ti mūsų toolį, jjji išteisinti 
ir mylėti, Kodėlt Nes Die
vas pirmiau mus numylėjo 
ir savo 8u»ų Atsiuntė dėl 
permaldavimo už mu^j nuo-
dėmt»s; ir netik u9 mus\\, bet 
ir už visy įmonių v\m pa-
saulti*. Kaip, istikvo, atsl* 
mainyta pasaulis, jei toMa 
meilė jftmo vt^fi|>atautv! 
Tam tikslui mę* privalome 
darhuotiea ir nu>tstios. Te 
mūsų meilė nebunie apribo
ta tik musy šeimyna, to ji 
ftlrima didiw4 tttfc.to ji i ^ 
«lplėtoja yilafiian Kristaus 
Bažnyčios ribų, te ji apima 
kiekviena, siela, u i kurio 
Kristus mirė. Visus, kuriuos 
tik Ji» mylėjo ir mv» mylė
kime: visų žmonių išgany
mas tebūnie mūsų širdies 
troškimu. Kiekvienoje žmo
gaus sieloje kas U08 t^ij) 
dieviškai maloniu atrodė 
mūsų Viešpačiui, jog Jia ap
leido dangų, kad už tų sielą 
mirti. Kiekvienoje sieloje 
buvo kas nors taip dieviš
kai brangaus, jogei Dievas 
nepasigailėjo savo mylimo
jo Sūnaus ir atidavė JI už ja 
ir už mus visus. S. 

»s 

ittj*. Mat. XXVIII , 
0, - Anuomet sakė Jė 

:mvo mokiniams: Duota 
limn visokia galybė dau-

ir ant žemės. Eidami 
mokykite visas gimi-

krikštydami amuis var-
ffėvo, ir Sūnaus ir Šven-

D>asios. Mokydami 
\m užlaikyti vis. ką tik 

ikiau jums. O štai aš 
ds esu per visas die-
^ U ^ p a M g p s . 

0 MSELfiS PA* 

SLAPTIS. 

tintosios Trejybės sek
tus primena mums di* 

mūsų tikėjimo pas-
i» Trejybės Vienybėje, 

Į|iH Sūnaus ir Šventosiom 
>Um, Trijų Asmenų vie-

$* Dievo pastoptį. Kaip 
«*lė tur būti meilė, kuri 

Tris Diovi$kuo8ius Aš
is riša, ir kaip tobula - -

Ą ramybė ir džiaugsmas! 
t, Dievas ir mus myli. 

Jis mylėjimo verta nt-
a mumyse? Kam da Jis 

itiasi apie musI Teėiau 
ija pirmajai po Sekini-
IKedėliai tokių mums tie-

sako: '* Dievas yra mei 
yį ir "Tonm apsireiškė 
eUė Dievt) mumyse, jo^: 

tinį savo 8ūnų nusiun* 
lipievas ant svieto, idant 
;i$ būtumėm per ant). Tu-

yra meilė: ne jog mes 
Vlėjom Dievą, bet j ,* 

s numylėjo mus ir u\r 
tė savo fittnų, dėl nn-

vimo už griekus u u -
jRokia jstabi mintis! Ir 
pamokinimą iš jos iw 

mylimasis apaštale , 
fitoimsf fttai kokį: uMie-

i, jei mus Dievas mip 
ylėjo, ir mes turime 
s kita mylėti." Kaip-gi 

įjineile išreikšti? Kvangi•• 
*Hios dienos sakoj "Bu 

tlR tada mielaširdingi, kai-
ir Tėvas j\isų yra miela-ipo patvirtinti (dirmavoti). 

žudykite , o ne - > . . . . _ ^ . u - k l 4 A _ 4 

Katali os /Limos. 

Popiežiui sukako 76 metai. 
iiirž. 2 d* popiežius Pijus 

X apvaikftėitįjo 7<i-metines 
s u k a l u ves savo gimimo die 
Uos, Jokių iškilmių nebuvo. 
Šv, Tėvas tik iskla\mė šv. 
mišių naminėje koplyėioje 
ir praleido dienų labai ra
miai su savo seserimis ir vie
na seserėne. Atsiųsta dau
gybė telegramų su geriau
siais linkėjimais, ftv. Dama
zo kiemo griežė muzika, bet 
iliuminacijų nebuvo. 

Atsivertėlių parapija. 
Kt. Paul, Minu. yra para

pija, susidedanti vien iš at
sivertusių i katalikų tikėji
mų, Vienį dienų 9M5 jųjų ta-

Nori padaryti šventu. 
(tai skaitytojai atsimena, 

jog 24 vasario 1908 m. Den 
Vere, Colo., šv, Klzbieto? 
bažnyeiojt^ tapo nušautas 
kun. Ueiurieb, Kunigas da
lino komunijų per mišias, 
kuomet italas anarebistas, 
priėmei komunijiii, š<»vė į 
kunigą ir paguldė jį ant 
Vietos* Anarebistas neturėjo 
jokio piktumo su savo auka, 
net jos nepažinojo, o užmu
šė jų vien už tat, kad buvo 
kunigu. Anuomet net pro-
testonų laikrašėiai pripaži 
no, jog kun. Heinrieh buvo 
tikras kankinys už savo ti
kėjimų ir jog vieta jam tarp 
šventųjų. Dabar praneiško-
nų postulatorius Tėvas l^ao-
lini, pareikalavo nuo Hymo 
dvasiškosios valdžios, kad iš 
tirtų kun, HeinriebN) daly
kų ir — jei iSeis prielanki 
deeiaija — padarytų jį Šven
tu kankiniu. 

apeigos, nešimas arba iska-jkun. A. Petrulis— 100 r, ii malūnams, aliejiuyeioms, 
binimas vėliava kitų varsų, .(lirdraiėių dekanas kun, .J. bet negalėjo pažinti) i kas per 

Vilniaus vys. kunigų per-
mainos! J. K. vyskupijos ad
ministratoriaus įsakymu per 
kelti sie kunigai: kun. Sabą 
liauskas Roduuėu, kun. Ku-
noekis Induron, kun. Ke-
ebanski Zoludkan, kun. Bur 
ba Asavon, kun. Bieliavsk 
Kyasovkon, kun, AugStolis 
AugStadvarin, kun. Jablons
kį Volpon, kun. (labševiėius 
Volkolaton, kun, Kakarėku 
Maišogalon, kun. Rubiktuis-
kas Merkinėn, kun. Blaifeje 
viMua Krzyvifan, kun, Ma
tulevičius TJskoėan, kun. fte-
banavuMus, s Sįrunaiėluosna, 
kur\, Drukteinis Karvėm 
kun, Miškinis Veronavon, 
kun, Petrulis PivašiAnuos-
na, kun, StaJys Maivinko-
nysna, kun. OUsleris |>ats 
prašomas paliusuota nuo* pa
reigų, kun. Šimeliunas <Uv-
bokon, k\m. Buivis <lelv<>-
nvsna, k\m, Huneviė Dolis-
tovon, kun. Sobtdevski Sums 
kan, kun. Matevieius TTn-
turkėn, kun. Bagienski Zel-
von, kun, Kast, Kretovie 
Mrmiotovsriznon. 

negu rusiškų tautiškų, lai
kymas prakalbų arba dali
nimas knygų ir lakštų neti-
kybinio turinio, giedojimas 
giesmių arba maldų tautiš
komis gaidomis. 

CJž peržengimų to įsaky
mo gubernatorius be teisino 
gali bausti stropa lig 500 
rublių arba lig '.I mėnesių 
kalėjimo. 

Panašų įsakymų iSleidė 
vidaus dalykų ministrui pa
tariant ir kiti Vakarų kraš
to gubernatoriai. 

Iš Lietuvos, 

Noviekas — 200 r. Be tų pi- žmogus i ar katalikas ar žy-
nigų pamatiniu kapitalai! das, nes nei škaplierių, nei 

Giedraičiai (Vilu. gub.). 
(įiedraiėių parapija pridera 
į mišriųjų skaiėių, todėl ir 
pamaldos atliekamos vienų 
šventadienį lietuviškai, ki
tų—lenkiškai. Balaudlio 17 
d, iSpuolė lietuviškos pamal
dos. Kunigui užgiedojus lie-
tuvižkai "Dievas ninsų gel
bėtojas" lietuviai gi^suįijin 
kai ėmė giedoti tctltaurlmfett 
pikto bemanydami. Staigu 
liuikai pradeda rėkti lenkiš
kai, stentfdanmss užrėkti lie
tuvius, bet tuo žygiu jiems 
ne visai nusisekė. Apie baž-
nyėių gi einant, buvo didžiau 
si betvarkė: lenkai nesiliovė 
trukšmų darę, atvirai tyėio-
josi is lietuvių, kurie ramiai 
sau ėjo giedodami. Apėjus 
aplink balnyčių, lenkai, ma
tydami, jog vienu rėksmu 
neapgalėsių lietuvių, grie
bėsi smarkesnių priemonių: 
vienas lietuvųu giesminin
kui griebė apatine lupą, kuo 
met tas giedojo, o kitas ka
žin kuom -kietu drožė sprau
dau antram giesmininkui. 
Arėiau stovėjusieji pasako
ja, jog drožęs akmeniu, Lie
tuviai, nesipriešino, uŽsilai-

indėjo J, M. Vilniaus vvs-
kupijos vaidytojas kun. K. 
Miebalkevirius — 1000 r. ir 
Seinų Bendrovė *lLaukaitis, 
Dvarą na uskas, Narjauskas 
ir Ko," — 1ooo r. Norintieji 
draugijon įstoti turės (mo
kėti per du metu pajų -- VA) 
r. Draugija nuo lienos 1 d. 
žada pradėti leistiA'ihuAje 
2-savaitinį laikraštį " \ T 
nia»is SpindulysM, PraneSda 
mi "Vilt ies" skaitytojams 
ta begalo smagią ir senb'i 
jau pageidaujamą Žinele, ti
kimės, jo** visi tie, kurioms 
rupi vilnieėių lietuvių n i-
kala, ypaė viltininkai, ne 
tik pasidžiaugs ja, bet ir pa
lams, kiek galėdami. Kiel 
naudos galės Lietuvai pada
ryti šitoji draugija ir vilnie* 
ėiams skiriamas laikraštis 
— nėra, turbūt, nė reikalo 
aiškinti. Mirdėjomo, kad 
prie draugijos prisirašė j a \ 
nemažas narių skaiėius. 

Pilkianiai, Ežerėnų ap. 
ftis nemažas kaimas apavjo*^n^o-sbeiti į savo biutų, km 

prie fartepijono užraSo Ir 
dainų meliodijas, Tokiuo bu 
du mūsų vargonininkas turi 
jau surašys senovės dainų 
melodijų daugiau kaip 10(f. 

^ViltisM. 

timu mažai tesirAphm, I^aik-
rašėius visai mažai kas skai
to, f'ia daugiausia užsiima 
kortų lošimu: netik jauni
kaičiai ir seniai, bet ir pie-
meuįs lošia, Taipogi Pilkiu-
aiškiai mėgsta labai vilkyti 
pypkes. Senesniuosius seka 
ir jaunieji, Dažnai atsitinka 
matyti vaikus 12—14 metų, 
papirosus rukanėius. 

Griškabūdis, Naum. ap. 
Žardelių kaimo ūkininko P. 
S. vasario mėnesį Naumies
tyje jomarko dieną pavaka
riu bemagaryėiaujant pa
vogta arklius su visu pakin
kymu, 886 r* vertės. Žmogus 
bėdoje, visur kreipėsi, kur 
išmanė, Lot arklių nerado. 
Atsirado vienas drųsuolis, 
kuris sakėsi l*. K., kad jeigu 

kė ramiai, todėl didesnių į n m husią duota 120 r., tad 
jis jo arklius suieškosiąs, 
kadangi žinąs, kur yra pat-
luoti UŽ tokią kainą. Dar pa 

dingas. Penki atsivertėliai tapo į 
šventinti į kunigus. 

susirėmimų nebuvo. Lenkai 
džiaugėsi apgalėję. 

Pamaldoms pasibaigus, 
nukentėję lietuviai nuėjo ap s a i< r , kiek arkliai turi meti. 
siskųstų pristovui. Ten sn- i r | < u j < i n p\mkot P. S., pgsiti 
statė ]»rotokolą. l'ž pu r. .s. u,;c |ni„as apgaviko žodžiais, 

Žemaičių vysk. kunigų\fT ^ ^ V^u T*n"\ ^ "l ' T ? S p g l <liM" 
AuiiMitių yjroa. m*WĘ* s ( > l k a s u . ĮĮ^edilKi salto;,, g 0 ( fkiuiiikai. Imkite atsar-

^nt rytojaus po areštevi- u<,sn;% nesiduokite visokiem* 
mui visą dieną slankiojo j»o valkatoms apsigauti, 

. . . n i . . . , . r/ miestelį , aludes ir apie pob 
viėms, Debeikių kam. \ / . - , ; ; _ h a n i u s u a u j n bukų,! Panemunėlis, Kžer. ap^ 

I,,. Mažame Panemunėlio mie* 
tiulyje (tik kelios sankrovė-

[HSite sūdyti. Neskandykit,. 
nebusite paskaudyti, At-i 

Įlsklte, o bus jums atleista. Pbiladolphijos auUysku-1 kimų ir ypatų, kurių garbi- džio 28 d. }>as notarų Herdiu 
(Okite, o bus jums duota* 'įpis Ihvndergast suteikė kn- niuuis neįstatyta Kataliku |--kov| įregistruota įnitik. n 

perkėlimai, Kun. Bogubti* 
Zaviežo kamend., perkelta 
imbradų tilij^; kun. Paškt 
viėius, Debeil 
viežų kamendorium. 

Valdžios. 20 d. balandžio 
Kauno gubernatorius išleido 
šį priverstinai užlaikyti na 
į sakyme 1) dr«uažiu..m ^ I S ^ l ^ T r t ^ T a . Haukia"li,»' 
i\įm m ki ta rifelį ka- , , i | l i u k ( 1 S i k l l ( , t a t Mt iki ,aa 
tulikų proeesijti U» paveliji
mo gubernijinės valdžias; 
2) draudžiamas nešimas to
se procesijose ženklų, nepri
gulinčių prie tikybinės apei 
gos arba patuiitėjimui atsiti 

eieelių nerado, Baisu pa-
manins apie tokią mirtį. O 
kiek ten barnių ir muštynių, 
tai sunku ir suskaityti. Jau 
taip įsimylėjo Panemunie-
ėiai į degtine, kad su pasi
gerėjimu lanko ta smukle ne 
tik suaugę, bet ir jaunieji be 
josios nedali apsieiti, Ir na
mų savininkas ar gi negalė
tų kitam kam tų namų su
naudoti f ~-

Liūdna klausyti, kaip ge
ria nėiųjų vyrų moterįs, 
vergdamos, rūgoja ant tų, 
kas laik>) tą smukle ir nanių 
savininko. 

i | 

Kruonis, Trakų ap. Cia 
sparėiai renka UIUĮKU aeno-
vės adinas vietinis vargoni
ninkas Mažylis, važlnėda* 
mas tuo tikslu po kaimus ui 
savo kieluuiu kun, Vaitiekū
nu, Paraginti, kas paveiks
lėliais, kas saldainiais, visi 
dainiuinkaKdidesuiu noru 
dauuoja, iŠ pirmo Užr«Sinė-
ja tik žodžius, paskui pa-

Lietuvių vaikams prie
glauda nuo pradžios gegužės 
mėnesio atidaroma Kaune 
prie Pirmosios Tvero gatvės 
Pry.emenioeklo namuose (ne 
toli Nemuno kranto). Už-
vcM/.dėtoja prieglaudos bus 
p. Aleksandra Hiifiiuskaitė, 
buvusi dviejus metus uŽ-
v.'izdėtoja tokios pat prie
glaudos Panevėžyje ir gerai 
suprantanti savo dfU'bą. Pri
imami vaikai ima'4 metų. 
Bus mokomi švarumo, dai
laus pasielgimo, poterių, di
desnieji visokių darbelių, 
Prieglaudou užsirašyti gali
ma nuo 10 iki 12 valandos 
ryto prieglaudos buste pas 
jos vedėją p. Kusinskaite, 

i l , )oS 

grasindami atkeršyti. 
Įkaušti baudė paliuosuoti sr 
imtuosius, bet kuomet p a lės,.stotis ir paštą 
-rasė patronais, išsiskirstė, "f? , , , , , , ,ulM'Hs ir aludė ir tu 

ištyrus, Ku«» tas pasibain*. 
nežinia, O gal ir ėia lenkinin 
kai paliks nekaltais avinė 
liais. 

Nauja draugija. Bala n 

Akių gydymas. Uiesfctt 
nės Marijos Aleksandraitės 
žinyba siuntinėja savo gy
dytojus suteikimui dovanai 
pašalpos' sargautiems aki
mis, ypatrlitfai tarp netur
tingųjų gyventojų. Šįmet 
gegulės mėnesio 20 dieną 
siunėiama tokie gydytojai 
aut dviejų mėnesių \ Kauno 
milu-rniją ir savo gydyklą 
atidarys Tauragės miestely-

ri gerą pelnų, Dabar vėl injjt* Bt^seinių pjivieto. 'Pos gy-
taisė A. namuose **traktie*idyklos užveizdėjlmas pa
l ių" su stiprais gėrimą ia* j vesta nM>terei-gydyt«vjai N. 
Taigi ir ftlia žmonės, kaip bįjV, Šnarinu, padedant dviem 

) v ra vie-

Triškiai (Šiaulių apskr.), 
Susilankėme savo valstMaus 
teisme la^ii dorą teismo 
pirmsfdį p, Joną Šukjj Tai 
blaivus, sąžiningas ir švie
sus žmogų*, .Jisailengvai at
skiria tetsjbc nuo neteisy
bės ir pajiirktus liudytojus 
greitai peitnano. Taigi do-
bar džiaugiamės visi savo 
valsėipus teismu, tikimės, 
jog jisai btfs teisingas, esant 
teisingam pirmininkui, Te
padeda ja <n Dievas darbuo-
ties savo krašto labui!— 

•v 

Žvingiai (TelSių apskr.), 
Pas mus labai išsiplatinusi 
girtuoklystė, žmonės geria 
be mieros, be saiko, o už jų 
m»dorybes priseiną kentėti 
nekaltiem*, Štai neperse
niai smerrtop prigėrė vienas 
Žvingių parapijonis. Kadcm 
gi jis buvo žinomas girtuo
klis ir savo nuodėmių apgai
lėjimo ženklų neparodė, tai 
vietinis l&ebonas atsisakė 
jį krikščioniškai palaidoti, 
kad ueuŽp|vus ir pažeminus 
\1sųtų, k'uiekrik6?ioi.Hkai 
pemiaklri.^ su žino pasauliu. 
Už tokį kfcbono elgimos ir 
saugojii|u|Bažnyėi()s įstatų, 
kurie krilc^ionių kapus ski
ria tik k nkfiėioniSkai miru
siems, atsirado tokių, kų 
ktuifttmu visokių, niekfių, 
ėmė klebmc skųsti vyrės 
nybel! T»tgi Žvingiuoae rei« 
kia kentėti už tvarkos sau* 
gojimą it Igerų krikISionių 
garbės ginimų. 

nelengvu daiktu atrado;nigystės |v 
isti mnsų broliui, atsi jrikam*. 

Uw kaip ĮMevas mus 
•Hcjov \ IHevas kiaurai 

|f is lino įmanų k - 1 ! • 

Ii • 
• i įilžiiiii^iiiihUuii^i^ikiUi j 

22 klie- Bažnyėios: :)) draudžisua mo Draugija lietuvių kalini 
ų penki buvo lydėjimas pnsvsijų raitais, laikrašėiaim* ir knygoms 

pirmiau episkopatų pašto- imuikos*orkiostra, arlia y|m leisti. Pilnieji nariai: M«r einant naiot* tuk rista į grio- s Liepojuje, Hygoje, 
riais. Jų vardai: Wiitia.it L. tų, apsitsisiusių ndMiis, ne- kun s dekanas kun, V. Min» v| ir ten galų gauta. H va i į Panevėžyje, Marijampolėje 
Hąyivanii Ch$a. U Boulea, pridemnėiais prie tikybinės į uas - 100 r, Pivasiftnų kl, rytu suWgt> žmonės ir žydaįj ir kitih^se niie«tndse. 

tės. po \iy traktierių netik 
diuii,,mis, b«t ir naktimis. 
Pasekmės nekokios. Per Ve* 
Lkas, tai yra ko\o!>d„ rado 
žmogų prigėrusi griovyje pa 
•'•varne miestelyje, netoli nuo 
to traktieriaus. To žmogaus 
gerta beveik visų naktį ir j Kaune. Vii 
einant namo inkrista į grior i Lkpojuįe, Hy 

mt.ferim gydyt<»j«»m. 
— Rengiama vasarai ar

tistų mėgėjų trupą, vado
vaujant artistui p. Vitkaus-
kiui. baigusiam vaidinimo 
mokslus Maskvoje. Artistai 

mėgėjai žada paatrtidjtl 
Gardine, 

Tilžėje, 

BiitaviVB (Rasein, a 
Mnsų apylinkėje atsirado 
šykštų u liniukų, kurie ma
no praturtėti savo samdi
ninkus akindami. Pas vie
na šeimininke samdininkai 
—bernai turėjo užmokėti ū | 
Velykų šventės pyragus })o 
2 rb„ mergaitės po LftO rb, -
ir pyrag \i buvo juodi. Tai 
dar pas lietuvius negirdėta-
saiVlaiktas! 

^Menybė^. : 

Pakro jus Panevėžio pav. 
Vaikų st raikąs. Šiemet 
sų miestelyje atsitiko i 
rujų uopaprastas $umiliF 
mas. Rudrgus ir išvažiavus 
iš praduos buk laikinam, 
paskui yi ir visai nuo vie
tos atsisakius rusui mokyto
jui — užvaduoja jį lietuvis-
mokytoj«S'Stelmokas. 

Tas piskutinis žmonėms 
labai patiko, Ir jie subruzdo 
rūpintis, kaip jį ėia pas save 
ant visa los užtūrėjus. Vals-
ėiaus sueiga išrinko paga
linus du vyru (ftiunskį ir Ma 
linovskį i mokyklos globė
jais, ir juodu nuvyko j Šiau
lius pas inspektorį Jtom-
lenskį prašyti vardan visų 
valstieėi^ palikti Stelmoke 
pas juoKtikruoju mokytoju. 
Xym\ i švykt i nuvyko, bet 
nieko nupešė. Inspektorius 
griežtai pasakė, jogei bus 
atsiųsta r rusas mokytojas, 
nes HtelĮiokas esąs perjau-
nas, 

Netru|us ižttkrųjŲ atvy-
gg į Paklojų naujas mokyto 

-rusa% vos pabaigęs se* 
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minariji) Vunevožyje. Vaikai kiti uuottui mokestį, kurio 
iš pradžių vienų kita diena 

i | mokykla, bet pankui 
igu visi (K) jųjų) lig vie-

no lekcijų viduryje, išsincši-
no pro duris, Bugrįžę* i klo-

daugelis neįmokėjo, Taipo-
gi susirinkimo pranešta, 
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pažymėti, kad ir įįk dar yra 
IK* žudo, kurie teisybės ne-
surado, anot Liudo <liros. 

kad uždaroma Ramygalos j Kiti skubinasi trukdyti, ar-
gatvėje arbatinė ir vietonjdyti tai, kas yra statoma, 
jos pasamdytas jau butas į taisoma: kiti, virtoj palaiky-

ihokytojas-rusas, nebėra-įdviem naujom arti rinkos ti jaunutę "Blaivybę", tuo 
des gyvos dusios, smarkiai 
įpykus muša telegramų in
spektoriui. Valsčiaus rasti-

;as patyręs kas atsitik 

i 
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V* vaikus biauruoti ir 
buk v i e u | net nptampes, 

Atsitikimas tas sukėlė pa
rapijoje didelį trukšmų. Ant 
rytoj^isi keturi vyrai (Mali-
naunkis, du Kenausiu ir Au-
gė) davė telegrama žemio-
h\ų viršininkui, jogei rasti-
it'ukaa vaikus muiųs* Ansto 
lis davė žinic pavietu virši
ninkui, o iš ten duota da 

ug&čiau. Už dienos atvyko 
Panevėžio Sandarus, pas-

pektorius ir žemiečių 
įkas, Prasidėjo tar

dymai, 
o. is mokvklos tarnai* 

Ketino atspausdinti apskcl- tarpu nuodija ją slaptai 
bhuus, kad tuose nrl*atna- pardavinėjama degtine ir 

ivo norėję anotuoti 
Stelmokų, bet jam pasiprie* 
šinus — paliko iki galo tar
dymo Uuosu ir paskui I K H V 
kibino. Žemiečiu viršininkas 
ir inspektorius gėdino vai
kus ir paskui po vienam kiok 

inaantinėjo, kas juos 
stroikuoti. Pusi-

mokytojas esųs 
», nors kaikurio as-
jo priešai ir tarp 

valstiečiu užsispyrę j j akun-
dfi. Žemiečių viršininkas na
grinėjo uimėtinėjimus da-
romui* raitininkui. Drąses
nius kalbėtojus kiSo } šaltą
ja. Oi viskam nepasitvirti
nus, kas buvo telegramoje, 
visi keturi skundikai liko 
patupdyti kelioms dienoms į 
eypę, Taip pabuvę kelias 
dienas tardytojai išsikraus
t ė iš kur atvyko, . 

Valsėiaus vežėjas, beveJį-
damas žandaro, daug ko 
paple|)ėjvs aiit tųjų vyru, 
kur telegramas davė. Kaip 
apie tai sužinojo kaltina
mieji, atėję į raštine pradėjo 
jj keikti, tašyti. Prie anų 
keturių prisidėjo da ir ponk 
taais Matulis, kurs labinu
siai ir puolinėjas, Nauja 
priekaba. 

Vi savaitės ateina }saky-

miuoso bus galima gauti na-
kvvnė ar arkliams pastatyti 
vieta. 

"Idet. l 'kin." 

Pajystris (Punevėz. ap,). 
&is Lietuvos kampelis gan 
ilgus įiiettts laivo visiškai 
užmirštas tu Žmonių, kuriu 
rūpinasi tėvynės gerove. 
Tuo tarpu, kuomet Lietu
vos pavasario rytas aušo ir 
iš visų pusių plaukė, skam
bėjo iš gilaus tautiško mie
go parudusių žmonelių ai
dus; ir kuomet jau ant blai
vesnės tėvynės padangės 
prasišypsojo skaistesnė sau 

mm nuo pavieto viršininko 
patupdyti pirmuonis ketu
riems mėnesiams, o pasta-
rųjj trims j kalėjimo Pane
vėžyje, Imk tai už skanda
lus, keliamus valsčiuje dė
lei vežėjo. Anstolis norėjo 
vieniji (MaUtiuuakj) paliuo-
stmti nuo paskirtos baus
mė*, už tai kad jis visa, kų 
jo draugai tarp savęs kalbė
jo, išdavė jam, bet pavieto 
viršininkas sužinojęs, jogei 

lyte, tarytum visus kvieste 
kvietė į darbų, — tai čio
nykščiai žmonelial, nieko tai 
neatjnusdnmi, tamsiame 
snauduly tobetūnojo ir te* 
besapnavo vien sunkybių 
gadinės vargus. Visur vieš
patavo nusiminimas, juo la
biau, kad nebuvo kam rodyti 
kelio j goresnę, šviesesnę 
ateit}. Bet užvis didesni do-
riškų smūgį kentėjo žmone
lės tame, kad neturėjo arti 
bažnyčios, Per tai kiti, y-
pa<5 senesnieji, kaip sakėsi 
patjs žmonės, buvę jau be-
pamiršų, kad tai yra reika
las vaikiSioti Šventadieniais 
bažnyčion. Neinąs gi žmo
gus bažnyčion, negirdįs 
mokslo apie x*cligijų, mažai 
te ra gaujas dvasiftko maisto, 
aišku, jog kaskart vis labyn 
silpsta ir galop visiškai ap
temsta dvasiškai. Tai buvo 
iStlkę ir kai-kuriuos pajys-
trieėius* Pagailos atsiųsta 
<Ha kunigas. Apsigyvenu* 
kunigui, viskas atgijo: žmo
nelės subruzdu darbuoties. 
Vadovaujant vietiniam kun. 
.J. Tilvyčiui, žmonelės viso
mis pastangomis pradėjo 
statyti naujus Dievo namus, 
vietoj senos, sukrypusios ko 
plytelės, Tame nepaprastu
mo darbe daug pasižymėjo 
gerb, kun, TI Ivytis—žinomas 

iškoneveikta patį kunigą, 
kaipt> blaivybės platintoja, 
Bet lokių, "kurie patamsį 
duobe knisa, kurie ant kelio 
vitšo purvais apdrabsto 
žmogų vis.ą" (Maironis), re i 
kia netik bijot tos, bet gailė
tis ir šaukti: " Viešpatie, ap
šviesk jiems protų!. 

buvo iš marinsiu daugelį lie-
tuvisku teatru, buk taip Ke
ro vaidinimo dar nebuvo ma 
tę niekur. Po vaidinimo vie« 
tinin "Žiburio eboros, kun. 
profesoriaus .1. Nurjausko 
vedamas, padainavo keletu 
lietuviuku dainų, kurioms 
M bravo, bis" nebuvo galo, 
Uarbė už \akara rengėjams 
ir dalininkams, 

bė vyskupas .1. J. Anderson! klydusį studentėli ir kokį vietoj,, pastatytų prielj^ 
su 10 kunigu. Pirm ju ėjo tai kriauėiuką, kurie sa\o kinlikn metu rupesniu įlf 
vaikai su kryžium Ir žvakė -plepalais jokios blėdies somis beveik vieno dakt 
mis, taip-pat eilė mergaičių!mums nepadarė, bet dar von ano. Kunigai 5 

dsasiškain ga* prie mnsŲ parapijos. 
Lietuvaitis. 

» y 

rin 

ir jis pasirašė ant telogra* 
tuną j žemskį — paliko baus-
me. Pakruojuje yra jsnkytu 
uriudiunkui, kad saugotų 
namus buvusios mokykit* 
tarnaitės ir neleistu niekam 
ton ufceidinėti, ir kad nesi-

V ten pasaliniai hm* 

( laka viso to toks. Stel-
niokas iškeltas į ftylavę tre-
uiuoju mokj'toju. Jo vieton 
atkeltas kitas lietuvis moky-
tojas už pagalbininke ru
sui. Dabar gi daromi poliei-
jos tardymai link kun. Krak 
uis, btivusiojo Pakrojans ka 
mendoriaus, ir jo buk pri-
jfttlėjimo prie streiko. Vai
kai buk priplepėję, kad ku
nigas liepvH atraikuotv ir 
tamaitė juos rag 

Panevėžys. Balandžio 17 
d, buvo HBlaixvW» nkyrujĮUt* 
HU8irinkiiiias. Susirinko vi-
nai tKMlaug, nors 
viso '.100 žmonių. Susi r! 
ma buvo paklausta, ar ]»#>*-
kainas žibintuvas (lempa), 
kaip buvo seniau nutarta. 
Ajtoakė, kad mala tėra p 

nariams 
'"[j i - ;.- •'•« 

mmų dainius A. Žalvanns 
Aeiu jo nepn{ira8tam veik
lumui, kit^i parapijų auko
mis ir vietiniu SmoneliŲ 16* 
Somis ir darbu, beveik per 
metus, pastatydinta įiemaža 
modiiu* .baJnj*tėh5 ir puiki 
kleboidja. Pabaigoje purei-
tŲ metų buvo iškilmingas 
bažnyčion |>aftveutlma», ku
ris, tarytum, atgaivino pa-
va rguaius pa jystHefuus. 
KarAtai pasidarbavę žmone
les, pagaliaus susilaukė gra-
i ių IHevo namų savo kam-
pidyje. Teisingai užtat ir sa
ko gerb, dainius A. Žalvar
nis savo dainoje apie pajys-
trieMu»: 

14 Ar nelinksma, ar ne 
dSiaugsmaH Pajistrio 
krašto; 
Svieėia, spindžia l)ievro 
rdmai ir dar nepras
ti M 

Taip dainuoja gerb, dai
nius apie Pajystrį, bet be
dainuodamas ir dirba Usi-
JUOHV» »avo parapijonu la* 
bui — platina apšvietimą ir 
blaivylif, Tuo tikslu yra 
atidengta Pajjratryj Kauno 
^ B l a l ^ b i ą ^ dmugijoa sky-
tiuH (rt>do», jau antri metai 
kaip gyvuoja), kuris turi ne 
maža mmu\ žmonės jau pra
deda susiprasti; kai-kurie 
jau skaito laikrjifcHu* į r dau 

«elis leidiia, kaip galiiiui, 
aikeliua pasimokyti Hk»i 

tyti ir]|Šp>tv Labai malonu 
tai girdėti. Vis tai vietinio 
kunigo Tilv\ėjo triūso vai-

Dieve jam padėk ir to-
fterbuotieal 

Kalvarija, Janavo vals-
ėius, kaip buvo nutarv» p<?r 
sueiga inkurti pas save mo
kykla, taip ir padarė: prieš 
užgavėnias atvažiavo jau ir 
mokytojas ir pradėjo darbi}. 
Mokyklos namo dar nėr, už
tai pasamdė pas vien*) ūki
ninke kambarį, ir vaikuėiai 
jau mokinasi, Matyt, vienos 
mokyklos bus permaža, ir 
jau kalbama apie kįt$. 

Janavo valsčiaus vyrai 
savo pasielgimu davė gražų 
pavyzdį Kalvarijos ir Hau-
denio valsčiaus, kurie ikšiol 
da pas savo neturi nė vienos 
mokyklos. 

Žeimelis (Panevėžio ap.). 
13 balandžio m. buvo ėion 
Vartotojų Draugijos visuo
tinas susirinkimas. Užtvir
tinta pereitų metų atakaita 
ir bilansas (dar ne pilni), 
nutarta veikimo plonas ir 
išlaidų sąmata šiems me
tam*. Per ti> susirinkime 
žeimieėiai pasirodė supranta 
Draugijos liaudy nes tarėsi, 
kaip j ^ labiau palaikius, 
kaip ir kas daryti, kad ji 
augty. stiprėtų ir plėtotųs. 
Pelno ui pirmuosius metus 
buvo nedaug, bet ir jo pa
skirstyme žeimlftSiai pasiro
dė geidžia ištikro savo D-jai 
labo> nos visą pelną paskyrė 
atsargos kapitalam Taip 
kita*ko nutarta: pajų šie
met, nesant svarbiam rei
kalui, is D-jos nereikalauti, 
ktfd davus jai gerai sustiprė
ti ir paskui jau semti is jos 
didesnę naudą, nusamdyti 
nauja gabų vedėja, apd ra tįs
ti prekes nuo gaisro ir 1.1. 
IMaiHai aiškinta apie preky
ba aplamai, prekes ir jų ru
sių įvairumą, kainų skirtu
mą, išnaudojimą ir apgaulio 
jimą kainoje, svare ir saike, 
koki žmonės kenėia, perkant 
ypaė pas žydus, apie jų da
romi) konkurencijų, kad su
griauti D-ją. kad paskui Ui 
viską kelivriopai atsiimti; 
kalbėta apie kooperacija ap
lamai, V*jų D-jų reikalingu
mą, jų sąjungas, reikalingu
mu palaikyti V-jų D-jas, 
panašias joms draugijas ir 
kitas žmonių įstaigas. ) vi
sus užklausimus buvo duo
dami platus atsakymai ir 
paaiškinimai, taipoui buvo 
dalinami nariams jvairųs la
peliai apie Vartotojų Drau
gijas ir kitas įstaigas. 

Apskritai imant, susirin
kime stengtasi kiek galima 
labiau užinteresuoti narius 
(ir aplamai žmones). 

Kalbėjo ir aiškino (įau
ginusia valdybos narini: kn. 
A. SUeišys ir kn. Oudaviėius, 
o taipogi Pašvitinio Vnrfo 
tojų Draugijos vedėjas. 

(lalima tikėtis, j<»u Yart. 
Draugija stiprės, augs ir bu
jos, nes Žeimelio miestelis 

Naujamiestis i Panevėžio 
ap.). Čionai 'J- Balandžio 
imu senosios bažnyėios lubų 
nukrito vidun ir užsimušė 
donas Visockis, fW metų am 
žiaus vyras, dar nevedės. Jo 
asmenyje parapija nustojo 
vieno veikliausiojo savo na
rio, Savo triūsu ir darbavi-
musi tas nepailstantis dar
bininkas daug padėjo para-
pijonims prie statymo nau
jos murinės bažnyčios, ir 
naujamiesti<'ciams nereikia 
dabar grOstis senoj ankšeioj 
bažnyčioj. A. a, donas Vi
sockis buvo tikras milžinas, 
kuris nuolatos dirbo, nieką* 
dos neturėjo pailsiu, trusė 
jis apie bažnyčią ir rinko 
jai pinigus. Visa tai a.a. Jo
nas Visockis dirbo dovanai 
Die.vo garbei, kaip jis pats 
sakydavo? Ir dabar nabagas 
sutiko staigią ir netikėtą 
mirtį, trhV/damas apie baž
nyčią, kurią apsodino gra
žiais jaunais medeliais, ir, 
kad tie modeliai nenulūžtų, 
norėjo paremti juos lentelė
mis, kurias ir rinko nuo se
nosios bažnyėios lubų. Tik 
štai vienas nelaimingas žing 
sn\s i r . . . nuo 0 sieksnių 
augšeio staiga krito žemyn, 

Taip atsiskyrė su šita aša
rų pakalne donas Visockis, 
25 Balandžio a.a. Jonas Vi
sockis, lydimas didelios mi
tuos žmonių — ir mažų ir di
delių, senų ir jaunų — su di
dele iškilme palaidotas. Ura-
žiai suprasdami jo nuopel
nus f**'*, > parapiją, prie gra
bo a. a. Jono Visockio susi
rinko kuone visi parapijo-
njs atiduoti jam paskutine 
garbę. Apie gyvenimą ir nuo 
pelnus a.a, Jono Visockio 
gražiai pa pasakojo mūsų 
gerbiamas klebonas kun. Du 
leikis bažnyčioj ir kamendo-
rius J<un, Dambrauskas ka
puose. 

A, a. donas Visockis buvo 
žmogus šviesus, blaivus, do
ras. Skaistumu širdies ir 
gražia iškalba pritraukdavo 
prie sav^s kiekviena. Huvo 
tai tikras blaivininkas ir 
blaivybės platintojas. Vieti
nis "Hlaivvbės" skvrius jo 
asmenyje nustojo veikliau* 
siojo savo nario. Maža to. A. 
a. Jonas Visockis, platinda
mas lietuv. laikraščius ir 
naudingas knygeles, sėjo 
šviesą ir žadino tėvvnės mei 
lc. • 

Tai buvo tikras miltinas I 
Te lengva jam lama motina 
žomelė. 

"Šaltinis". 

SIIAMOKIN, PA. 

l'as mus atsitiko baisi ne

jau penki metai kaip gyvej 
Tūloje, tai mūsų tautiei 
lietuvis iš Teisių, Vladis 
vas Mažonavycius. Jisai 
auklėtas senoviškai — 1 
kiškoje dvasioje, bet mo 
darnusis Peterburgo Dvas laime. Ueg. 27 d. gazo spro- , . 

%A ,. . į • i kių seminarijoje, o pas girnas suleido r baisiai ap- . , , ., \.-* J [ . . l 

, , . x.. „. Akademijoje bcklausvt 
degino •) vyrus. \ įsi svetini- , , r g į , „ v 
f ,# . v.: . nias nabastiko prof, Ji taueiaii \ ienas jų pasimirė t „ , , ' . ' 

tl4 i . , j g .J7u i x- nmuH lekcijų, suprato, ant kelio, vežant i hgonbuti. • .;» . y • . { 
i>*i)s> ir išsimoko kuo-gor 
šiai lietuviškai kalbėti. 

a n i l V . U . U . , . „ X J m i 
1 

Kaltina "fireboss'a" už siti) 
baisią nelaimę. J. J. 

su kvietkoiius. Minia tuojau Į daugiau sutvirtino s\\ Tiky- nai jau perėjo keli, vis b 
nusiėmė kepures ir atidavė j boję ir sustiprino prisirima kai, bet dabartinis kunij 
garbe savo 
n\ -tojui. 

Mišias laikė kun. Kras-
uiekas. dam tarnavo kuni
gai : Jusaitis ir I >espu ( i 
Ued.), Viduryje >v. mišių 
kun. T. Žilinskas pasakė 
puiku pamokslą, pralieda
mas Viešpaties žodžiais: 
**Aš pastačiau mano baz 
nyėią, kurios nepergalės 
nei pragaro vartai". 

Pasibaigus pamaldoms, 
Jei Malonybė pats prakalbė
jo j susirinkusius ir tuojau 
suteikė palaiminimą. Po to 
buvo procesija atgal į kle
bonija, kur vyskupas uxkan 
do truputį ir nusimušė foto
grafija su kunigais. Paskui 
išvažiavo namo. 

l*o ceremonijų visos drau
gijos ir šiaip jau žmonės 
traukė parodoje j svetainę, 
Ir puiki buvo ta paroda! To
kios niekados nebuvo matę 
sio miesto lietuviai, 

Šiuo tarpu ėia nupirkta 
medinė bažnyeia. Velytina, 
kad toliau butų pastatyta 
mūrinė bažnyčia, o prie jos 
mokykla. 

F. K. Juškevičius. 

!X)NOHA, PA. 
28 d, gegužės Donoros lie

tuvių būrelis suloSė dvi ko
medijas: *'Daktaro kabine
to" ir "Neatmozgamas maz
gas". Dainuota buvo: "Lie
tuva tevynč mūsų", "Pasa-
kvk, mano mylimas krašte", 

U A V K L L MASS. 

Kiekvienam lietuviškų 

"Lakštingalėlė" ir "žilvi
tis". J. ir A. Kiveriutos de
klamavo "Tėvynės dainos" 
ir "Ton, kur Nemunas ban
guoja M; padainavo ab|: <<rPu 
Lietuva, mano n^otuiėle"; 
I. Ma&aiPiutč padainavo nu
li* "Onytė" ir Andriuuų L. 
ir l.s **Lėkė )>uolė karvelis", 
Kaz. Diekeviėius griežė ant 
smuikus ir viidencelė^. Tea
tras puikiausiai pasisekė. 
Artistai—mėgėjai gerai ži
nojo savo roles ir išpildė ge
naus, nogu tikėtasi, Lo$hnc 
dalyvavo šios ypatus: Vikto
rus Ribinskns, A. Hibiimkie-
nė. J. Možeika* J, Klimavi
čius, ,). Musaiėiutė, M, St<m-
kiute. Mik. Kudžius,.). Vait 
kus ir B. Zikim. Labiausiai 
atsižymėjo svarbiausiose m-
lose: A. Ribinsfeienė, »r. Mo* 
Ž4»ika, J. Klimavičius/na ir 
Mik, Kudžius, žydo rolėje, 
prijuokino publikį. Pasitai
kius gražiai dienai Žmonių 
suveju daug, o kaip dėt 1M»- bos. 
noros tai ir labai daug. Pel
no liko 80 d. We. Pusė pel
no (b() rublių) išsiųsta į Vil
nių "L. M. ir Dailės" drau-
uijų namams, puse-gi vieti
nei lietuvių sv. duo/.apo Imž 

ATIiOL, MA8S, 

Mūsų mieste rasią 'lietu
vių apie 7—8 šimtai. Dau
guma paeina iš Vabalninko 
parapijos, Dirba įvairiose 
dirbtuvėse, ypač *M)iamund 
\Vateh Co.", °Lee Bros, 
Shoe Co." ir "L. S, Sta-
rretts Oo." Uždirba nuo 
$L25 iki $2.50 į dieną. 

Apavi etoa mažai. Pr^Sas-
t į vargu suprasti, nes yra 
jaunų vyrukų, kurie norėtų 
darbuotios, visuomenės la
bui, Jie mėgino šį ta padary
ti, bet gmžioji lytis ~ mer
ginos -—neprisideda. Pra
dėjo moklntioa teatro: 'Dfek 
taro Kabinote" ir viskas ėjo tuvių, lenkų ir kitų t # 
Siaip-taip, bet paskui mer- Jis Bavo visuomenių v į l 
ginus atsisakė, nes is jų mu jungia parapijonis* 
pradėjo juokties ir jąs nie- sydamas paskaitas, vafe 
kinti draugės, laikanHos sn su loterijomis ir tuo stf 

damas labai silpną ba 
ėios turto stovį. 

Apie Tėvynę—Lig 
taip-pat neuiiniršta. 
•trą dieną Velykų jis s 

merginas. Tai yra antras U lietuvius klebonijom 
miestas Massaehussets'e, apie 7-8 vai. vakaro su 
kur daugiausiai lietuvaižių ko gan graMs būrelis 
merginų.; Dirba jos "SIb vių įvairių iiŽsiėniimų.St 
lier's Mtov (Ribbonf liod.) rinkusieji gavo išglratj 
Manufaeturingr Co." arba, g t i t^Kas tu esif Ir kaį 

važiavęs Tulon ir radęs S: 
nai nemaži) įkaičių lietuv 
pats savaimi pradėjo ska 
ti lietuviškai evangeliją 
sakyti ])amokslus, Pas 
pamatęs, kad Tūloje esa] 
katalikų prancūzų ir voki 
cių, lenkiškai nemokau? 
griobęsis mokytios jų kai 
ir trumpu laiku išmoko tl 
kiek jau pakankamai gaU 
tenkinti jų dvasios reika| 
ų gimtąja kalba. 

Męs tulie&ai lietuviai] 
Šiol.nežinome, kas tai J 
lietuvių-lenkų nesusip 
mai, o lenkai — lenkų-iii 
vių; gyvename visi paito] 
nįą gražiausioje santa 
ir ramybėje, kunigas gt i 
uodai didžiai gerbiama* 

ve "spurtais"* jetgu męs. 
girdi, npiname, tai ir jųs 
ne iki te , . . 

Mergiijių /i5ia daug, gal 
kiek maliau už LaNvroneo'o 

kaip tai Hos vadina "spito- h-erfia, neimti tuo, kucį 
Įėjo", IMrbo diena — 10 va- Kun, klebonas nurodė ^ 
landų. Uždarbis eina nu* burna ir reikalingumą m 
skaitliftUH padaromų daiktų:[ties sav<^ tautybės ir mv 
uždirba nuo 1 iki 2 dolerių j 
diem,». 

Prie bjanketų dirliimp ma 
fiiui)s neapdarytos, nei'etai 
l>asitaiko pirštus nuspatisti. 
Be to, didis pokšėjimas ii 
kratymas tankiai sugadinu 
sveikattj, labiausiai nervui 
ir girdėjimo nrganius. 'Vm 
darbas padaro žmogų atbu 

savo tėvų kalbą. Pasku) 
\ienam indavė po vieriąj] 
/.emplioHų tos kny 
kad jie namie atsidėję 
skaitytų pąt}s, pnskul 
tiems duotų. Pertrauk^ 
gramofonas groju, Miufoft 
l»ai miela buvo išgirsti 
is gramofono savo gimt< 
salios dainas. Mat, kunti 

kusiu pne bent kokio pra-jtyėia israsė lenteles Ii 
kilnesnit> užsiėmimo. 

Viešbųėiuose tarnaičių; <j„te vakaro kunigas 
padėjimas daug geresnis 
nes leu išmoksta jos man 
dalumo ir naminės ekono-j 
įuijus, taip pat anglų kai 

vių omis. 

pasakojo susirinkusio^ 
kad Vilniuje, mūsų senoj 
tėvynėsį scistinėje, kol 
ma statyti tautos namai 
metų Žalgirio kovos diej 

Susitvėrusi per rupest sukaktuvėms paminėti, 
kun. Si ,1. Jąkaieio moterių k o v O H k u r pidvsis Lietu 

nveiai. Gailius. 

( LKVKiaNl) tOlll<). 
Birlelio 11 diena (sv. Tre-

įvbės iventė) vra paskirta 
priėmimui pirmosios Sv. Ko 
munijos lietuviškiems vai* 

pasidėjus prižadus į 
( I Ued.), 

(ieg. Ž0 d. atsiliko vestu
vės tail) Feliksu Novo-

i i 

tos iškilmės su dideliu ne 
kantrumu. Ualop atėj<» Inu 

nemažas, sankrova gor<»j|ki | U < 4 | m m p . K U Ž i U t 

katalikišku laikraščių skai 
tytojui teku patėinyti apie ; keliams. Tą tliena prieis prie 
busiantį Loueirru lietuvių pirmosios Komuuijoš su iš-
bažnyėios pašveutinim;L Ne ! kilme dvbjų klesu ||8G v:ii-
tik L<i\\eirio. bet ir apiin ikuėių. Visos bažnytinės 
kinių miestų žmonės laukė Į draugijos, Lietuviškas Be

nas ir Sv. Kazimiero karei
viai su iškilnu' įves vaikelius 

dvorskio ir Kmilijos 
vežiukėn, Vestuvės buvo 
lietuviškoj t, y. su trehkM 
mn ir riksmu. Mackaa, 

j lietuviškų šv. . lur^o bnž- kieėių. L<*nkų ėionai yr i 
vietoj, tik reikia *^»mi.- l,į€.tnviai ir lietuvaitės, pa- uvėit|, ValTovaujant vietb daugiausia, nes kareiviai v 
Malu* ir aplinkiniams P ^ H A y r f i ^ ir draugijomis, su -niam klebonui vienuolė J?U» si lenkai nuo Varšuvos, pa^l 
dėti \me jos ir palaikyti ja. ^ ^ ^ „ „ ^ tmukė iš visų tella (Petronėlė ^ a l i t i t e ) kui eina liotuviai, kurių v* -

šUinmi \AA tu^nkut tuiv.% Jbiliii i U»ueiri ta diena, išlavino vaikelius dailiu litv sirenkaieO—70 žmonių, prra Sainai. 14 d. Gegužio buvo 
«• . : 

{•4H 1 i ^ i ! i i v 

eia *• 
karas. 

V* draugi jus vâ  

kome4>i« MVagią". Vaidm 
ta buv(», kaipo artistams mė 

I K t t m \»\m gerai; girdėti 

telių į I<*»weirį ta dienų, išlavinu vaikelius daiilių ll<^ 
Lietuviškų draugijų stojo 

Vaidino 4 veiksmių paitnlon W sųnarių apie 
4CMKI Reginys buvo puikus* 
Apu> 10 valanda i*nto ii 
klebtuiijof išėjo Jo Malony-

tuvi^kų gUnituelių ir apetg.) 
taiko šv. Komunijuf.j 

Neperseniai mušu; 
paklydėliai uiatk v - Vai 
paraiso n^kurj tijiip } t 1 

šv. Qm draugija ir gaciOjti JiCUniKaik6ti« Vytuutaą 
si daug ka nuveikti, neesantį mĄi) karty^iH-galiungit, 
gerų vadovių, skursta, kaip V(l drnsunui ir nepapn 
ugnelė prie šalto v a n d e n s | ^ r V ( l d ž l o niintriunu 

veikė kryžiuočių Ordoni 
Papasakojo, kad b 

jau pastate paminklų jo 
liui Jogailai Krokuvoj 
nigais vieno žmogaus 
kotais. Pas mus gi tokių 
t uolių nėra, tie visi mual 
džiunai, kurie vedasi di< 
jų karžygių poliekuonijj 
netik nieko neduoda t# 
paminklui, atsisuka nito 
sų praeities Didvyrio nu 
lėtosios Lietuvos. Jis p 
kė: M v* visi tautiečiai, 
me darbo žmonės ir rioni 
minkime, kad mūsų teį 
nėra didelių turtuolių, įfc 
sujudinti prakilnių ja 
—tėvynėstfneilės — ir k 
komis surinksime t*»kių 
va pinigų, kad galėsime 

UETtTVIAI SVETUR. 

Tūloje, Rusija, katalikj 
mažas skaiėius tėra ir su< 
deda iš įvairių tautų: liet v > 
vių, lenkų* prancūzų ir M • 

sirenkaiBO—70 žmonių, prr 
euzų ir vokiečių — po 

dic 
rat 

deramai pagerbti praaj 
turime mtiro i e galiūno vardų, pastaįtyi 

lelv, gražia galt Kie^ o puikių visos tautus JM 
tvėa, aug8t(ge ir da i l i o j ir dailės SvotttykJ*. m 

U i ! 

•H 
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irs dabartinės mūsų Moks* 
iv Daik^ Draugijos, ton 

ditlolo salt- paskaitom* 
[̂  koncertams, bus knygy* 
Jtys ir skaitykla, taip put 
pfUografijos, arrhaiologijo^ 

if dailės muzojai. Ten sušvis 
jūsų dvasios, grožės ir 
okslo žiburys. 
Visi supratu naudingum... 

tįsimųjų tautus namu M\ 
Patardami tam prakilniam 
JMMnuymui, sumetė kirk 
|)tas« galėjo. 

"Viltis >• 

I 
U Sibiro tyrų padangas. 

las-gi iš lietuviu nėra tfir-
(j&jęs apie tolima siauros tė-

>nę "pipirų" žeirięf... Ar 
kaža mūsų 
uoju meta 
Ii 

>> 

iu iatroni-

UUHIM^U k a i m e , 
iiUHigOi'V eeUlonni , t o t o -

ii, ostekai, buretai gyve-
i Čia gi uždarbio jokio no-
•į nori gyvybę užlaikyti— 

inkis gįriosna (taigosna) 
autų, riešutautų, taip 

į\l besimaitindamas, kar-
Sr su meškomis pasirisi! 

tningaa, kurą pinigų turi 
$tf*gelba grolta, bot jei no, 
|r kamuokis sveikas, kol 

tigyvęsi". Apskritai sa 
maža kas vientulių 

ieka, didžiuma išvaži-
(slapta), Lenkmečiu 
L) ištremtieji lietuviai 
iv nu gyvendami gerai 

>bo; šiandien jie turtin
t i vietinius gyvento-

įiiei dažniausia, amat-
kalviai, dailydės, 

k siuvėjai ir k. k. Vie-
KioB "poliakais" va-
hat, kas ne stačiatikis, 

matai: lietuviai, latviai, 
% lenkai ir kiti kataliky 

įlįstų visi "poliaki 
Į*Ji gi lonkai skurdžiau 

vena, 
guviai ėia tamsus, la-
Itautėję; reta Šeimyna 
kai bekalba, o knyga 

laikraštis čia ir nemini-
Bažuyfia, didžiumos 

n gyvenančios visai ne-
oma: kunigai irgi ne kas 

tai lankosi. Žinau šeimy-
15 metų kunigo nemariu 

s! ir nestebėtina: gyvena 
Ūmuose kaimuose ir jokių 

ių su artimiausiais kata-
ais neturi. Taip maždaug 
**ų vientaučiu gyvenama 
lėtajam gubernijoje, kil

iam ne tik Sibire, bet ir 
oje Europoje didžiausia. 
taip yra miestuose. Šit ir 
pačios gubernijos vyriau 
ame miesto, Krasno-

e, lietuvių vardas augš-
11 stovi: lietuvių šeimynų 
i #ia daugiau, kaip šim-

kai-kurių tarpan yra 
aišę nišai, bet rusai lio-

lytų šeimynosna inėję pll* 
susilietuvino. 

Hr tuo skiriasi Krasno-
rsko lietuviai nuo kitų Si-

Ire gyvenančių, kad daug 
niiau nei kitur ištautėję, 
į k r i t a i imant, jei apygar
da msime (10 nuošim. lie-

>ių ištautėjusių, tai Kras-
tfarske nedaugiau, kai]> 10 

'|woS. Daug šeimynų išsirašo 
įįau knygas bei laikraščius; 
i^eko matyti Amerikos "Lta-
iwą> "Tėvynę", "Dilgė-

į les": "Didžiosios Lietuvon: 

pi.k Mirskio artimas ghni-
iiiitt^, labai geros širdies 
analus ir vikaras lietuvis 

jJovašauskk geras tautietis, 
rinitas ir išmintingas vyras. 
Lankydamasis po guberniją 
daug gera žmonėms padaro, 
tik gaila, kad pačiame šios 
gubernijos centro lyg neiš
drįsta prabilti į lietuvius sa
vo kalba. O kiek jis ėia atgal 
vintų sielų, seniai slopina
mų, bet trokštančių išgirsti 
Dievo,žodį savo kalba.. . ir 
to via nėra: kiek sujudfbtų 
ir prikeltų iš tautinio mie
go savo brolių, kurių dauge
lis iš tolo kratosi *Mitvia-
kais" esų. 

augštai (Meksikos miestą 
guli 8,300 metru augšėiau 
marių), negali pakelti /omu 
vietų. 

Austrijos rirsorius Pran
ciškus .Juozapas labai inte
resuojasi Meksikos reika-
lais ir neseniai išsitarė, jou 
jis pats ir l'orl'irio l Ha v tai 
niekam jau netiko "dread-

mmmmm. 
DRAUGA8 

os 
Amerikos. 

Naujas Valdymosi būdas. 
|Vnn>\ Ivamjos legihlatu-

ra nutarė, kad miestai; Pitts 
buri; ir Serą n ton negali to-

nouuht*ai": galvas, girdi,į|j,m vaidyties taip, kaip vai 
dar turime, bet kiti sąnariai ( |u s i įkišbl. Herantono būvi 
4]a\t sustmuę. 

MOROKO, 
Uonerolas Monnior su sa-i 

ligšiol (>:> uiuiesto tėvaiM, da 
įbar-gi jų vietą užims 5 ko-
misoriai, kuriuos paskirs 
guher. Tener, Seniau abie
jų tarvbu nariai dirbo už-

Iš Vi įsur. 
» " 

MEKSIKO. 
Hu viltai H orcksiclentus l*or-

t'irio Diaz išplaukė iš'Vera 
Vim porto 30 gog, laivu 
Ypiraugu. Butų. gal neap
leidęs savosios tėvynės, kad 
no artimieji giminės. Jokių 
valdiškų atsisveikinime nt»-
buvo, 

Dias nuplaukė \ lUivaną 
(Kuboj**), kur vin dar te
besėdi gen. Heyes, buvusis 
kandidatas \ preaidenttį, ku 
rį Dia* privertė bėgti sve
tur iš savo tėvynės, Mena
ma, kad Diaa prikalbins He-
$e$% kad važiuotų i Mek
siko ir išnaujo kandiduotų 
i preaidentus. Reyes, sako
ma, turi daug šalininkų ar
mijoje. ' 

Tuo tarpu naujas ' prezi
dentas De La Barra bando 
patraukti vyriausybės pu
sėn buvusius maištininkus. 
Madoros kareiviai, bent iš 
dalies, gavo valdižkas vie
tas. 

Pats Madoro, nors kvie
čiamos į Meksikos sostine 
bijosi važiuoti iš Juarea'o, o 
dar saugumui savo gyvybės 
važinėja \ EI Paso, kursai 
guli tuojau už upės, bet jau 
Suv. Valstijų pusėje. 

IMadero sakosi, revolluei-
ja atsiėjusi jam 300 tukst, 
dol. Oall būti, nes turtingo 
žmogaus, mėgstančio spor
tų, kifienių niekas nekrečia. 

Paskutinės žiuios prane
ša, jog Maderų išvažiavo \ 
Meksikos miestą. 

j o į Key/ą. T u o j a u d i d y s i s vi 
žiras (valdžios galva) VA 
Madani ei Ulavvi tapo nu
mestas nuo savo vietos. Sa
ko, kad tai praneu/ų geiie-
rolo įtekmė tatai padarusi, 

Kiua paskala, kad ir pats 
Sultonas Mulai Hafid atsi-
Mtik̂ MiijiM IIUĖO S(i8t<» n e t r u k u s . 
J o vietą, p a i m s i ą s Mulai YA\\. 
Pats-gi Mulai ilafid jau teft-
kąs atsakomu rūmų netoli 
nuo Tangiov'o. 

. » • • i m 

vo kareiviais laimingai atė- dvkc, dabar penki ju užva-
d uoto ja i ims nuo ndesto p«» 
2,.">U'> dol. kasmet. Pittsbur-
gtti paskirti devyni tokie vai 
dovai ir ims p«> ti(M̂ n dol. kas 
met. 

f tuos miestus norėta į-
vesti dar rolVrondumą. ini-
eijatyvą ie atšaukimą. Bet 
Harvi»burtfN> t f i s iadavirt i 
ant to lu 'pr i s tojo . / 

Vagies likimas. 
New York, N. Y. Tūla 

moteriškė Surut užlipusi 
ant bėningio su iš^sėia pa
matė kabantį ant virvės žnto 
gų. Ant gi'oitųjų pašauktoji 
policija nukabino pagedus) 
lavone, kuris, kiek galima 
spėti, kabojo ten bent tris 
savaites Pasikorėlio kiše 
niuose rasta visokios vagių 
į8ilaužymo prietaisus. Ma
tyt jo norėta apvogti ponios 
Surut namai, bet lendant 
pro palėpio langai papuolė į 
ties langu pakabinta kilpą 
ir langui užsidarius nebega
lėdamas išsiliuosuoti pasiko
rė. 

MMMt 

»* "Vilt}", ^Lietuvos Žinias 
"Aušrine", "Draugija". 
"Vadovą". "Tatvvą", "Šal
tinį", "Vienybę" ir uOar-

l^rancisco L MadeiH) išva
žiavo iš J uaroz'o \ Meksikos 
mieste 1 biržolio. Atsisvei
kinti su juo suėjo į muitinę 
kokie šeši šimtai žmonių iš 
.Juarez'o ir Kl Paso, Ifekil-
meį besitęsiant, polieistaa 
vardu A. Koja, užtėmijo, 
jog koks tai vyras, einąs į 
multfaaę, turi kažink^ užpa
kaliniame kelnių kišeniujo 
ir tuojau jį suėmė, Kišeniu
jo rasta bomba, pilna dyna-
mito» Tos bombos butų už
tekę užmušimui Maderos ir 
visų jo sveėių. Pasirodė, jog 
bombą nesėsi Crua Bey, bu
vusis majoras mažo (luade-
Iupės miestelio. 

Madero nieko nežinojo 
apie pasikėsinimų ant savo 
gyvybės, iki buvo toli nuo 
Juaroj&V Valiuojant Made
rai Te.vase, kiekviena stotis 
buvo stropiai dabojama po-
UeijoH, kad buvusiam maiš
tininkų vadui nepasidarytų 
kokia pragaištis. 

Maištas Žemesniojo Ka
lifornijoje siaučia poseno-

P O m T U A U J A . 

fteg. 28 d. atsiliko rinki
mai J parliamentu. Senosios 
tvarkos šalininkai visai ne
balsavo, o jei kur bandė 
statyti savo kandidatus, tai 
Bragos valdžia pasirūpino 
užbėgti tam už akių. Kele
tas nepriklausomųjų respub 
likinių ir soeijalistų tapo iš
rinkta parliamentan. 

Taip tatai, laisvoje Por-
tugalijojo tapo pasielgta 
rinkimuose į parliamentu 
taip, kaip pasielgė Rusijos 
vyriausybė rinkimuose \ III 
durną. Žinoma, jokių "riau
šių", renkant "žmonių" at
stovus, nebuvo, nes policija 
ir karbonarai (slaptingosios 
organizacijos nariai: jie tai 

Daliais pelnu su darbinin
kais. 

Nužudė maž 
Ne\v York, 

v. . vei. Ton o|*eruoja Magona 
f;»}»\ Yra cia dvi katalikų w W V u SOeijalistais. Mago-
į iMltiyjfi: senoji maža, men- n U t m j . j J 2000. Jiedart) 
M; nail^ji didele, augsta,į d a U R p m K l d S t U ^ Ketinama 
jgbtlko stiliaus, vos tik f j a - L ^ ^ m ^vush i s Madera 
ilbaigta. Yra du.kunigu: k l^ l t l l f l i , l v i l l - yAa imniiiUintn 

M* - lenkas Rviate** 
lk^Mirskis, buvusioji), 
Vytams spaude atgau 

n*i 
Inituis «o«<r«l 
įhignikitao SviM 
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kandvius, kad numalšintų 
uis t i i s . 

irfirlo IKUK jau ant ma-
Plaukia į Ispaniją, iš 
taus į Šveicarija, nes 

pripratę* gyventi laimi 

sukėlė ir laimėjo revoliuci
ją) uoliai daliojo, kad nebū
tų išrinktas nei vienas mo-
narehistas nei — gink Die
ve! — klerikalas, Naujos 
valdžios Šalininkų išrinkta 
281, Didesniems juokams pa 
aiškinta, jog jeįgu naujis 
parliameutas nesutiks tarp 
savęs kokiuose reikaluose, 
tai bus pašaukti senojo par-
liameuto atstovai ir prileis
ti prie balsavimo. 

Bus tai įsteigiamasis par
liameutas, t. y. toks, kurs su 
galvos naujų tvarkų respub 
likai. Taigi pinu visko iš
dirbs konstitucijų, sustatys 
pamatinius įstatymus, pa-
tvirtjs dabartinės valdžios 
darbus ir sustatys sąmatų 
(budžetą). .Tci valdžiai nu
siseks, tai tebus tik vienas 
parlianionto bustas (t. y. 
nebus senato, arba kitokio 
augštesuio busto). Parlia-
inonto atstovai bus renkami 
ketveriems metams, IKI res
publikos prezidentas penke
riems metams. M misteriai 
priderės nuo prezidento; jų 
parliameutas negales judin
ti iš vietų. Užsienių ministe
rijos nereikia; taip-pat gali
ma Ims apsieiti be diploma
tiškų atstovų kitose šalyse. 
Vidurio dalykų ministoris 
bus ministerių pirmininku 
ir drauge- viee-pre/.identu. 

Iš to trumpo aprašymo 
matyti, Jog Hraga su savo 
pagelbinlnkais <*lgiasi gu
driai: viskas taip sudaryta, 
kad ne žmonės valdytųsi pa-
tĮs save, lat kad juos valdy
tu slapta drauuija, vadinan
ti sav >•» .» karbonarais" (sa 
narių esama apie 30 tukst.). 
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Užlaiko dvi pati. 
Pittsburg, Kansas. Laike 

didžiojo Obicagos gaisro 
1871 metuoso tūla Sbarpienė 
persiskyrė su savo vyru ir 
ilgus metus nieko apie jį 
nežinojo. Pats Sharp-gi, per 
sitikrinęs, kad jo žmona žu
vo toje baisioje katastrofo
je, apsivedė su kita. Pasta
ruoju laiku bet Sbarpienė 
No, 1 išgirdusi apie savo vy
rą, tuojaus jam parašė, 
klausdama ar gali pas jį at
važiuoti. Sharp sutiko pri
imti ir užlaikyti abidvi žmo
nas. Nusiuntė pirmajai pi
nigų kelionei, o su antrąja 
laukė jos ant geležinkelio 
stoties atvažiuojant. Sharp 
yra gana turtingas ir gali 
abidvi moteriški užlaikyti 
ištekliuje, o kadangi visi jie 
nebejauni, tai nebus nei pa-
vydlumo scenų. 

Sūdzia Holt pavojuje. 
Ne\v York, N. Y. Kuomet 

apskričio teisine sudžta Holt 
nuteisė tris italus ilgiems 
metams kalėjiman už plati
nimų padirbtų pinigų, jų 
draugai puolė ant sfidžios ir 
butų skaudžiai apdaužę, o 
gal ir užmušę, kad ne keli 
poliemonai ir šerifai, buvę 
tuo laiku teisme, nebūtų 
smarkių užpuolikų arešta
vę 

Ištekėjo už japono. 
San Franoisoo, Cal. Jauna 

našlė iš Chicagos ištekėjo 
už japoniecio J. Inagaki, 
turtingo šio miesto vaiaho-
riaus. Jaunavedis mokytas 
vyras, 28 metų amžiaus. 
Milijonai kalių pagerinimui. 

Waahtngton, D. <\ Suvie
nytųjų Valstijų valdžia nu
tarė išleisti šimtų keturias-
dešimts milijonų dolerių 

tūkstančių darbininkų vi-
sojo šalyje, apdirbiuėja plia 
ną, sulyg kurio žada dalin-
ties pelnu su savo darbinin
kais. Pastaruoju laiku toji 
bendrija laikė konvenciją, \ ma arešto, 
kurių atvyko keturi tūks
tančiai delegatų ir visi pa
tvirtino naują užmanyuuj.1 Youugsto\vn, Ohio. fcio 
Patarta taipogi paskirti nuėsto gyventoja, poniaJos 

Y. Suareš-
Ne\v York, N. Y, Firma,tuota cia keturi vaikiščiai, 

vardu National Electric nuo 12 iki 15 metų amžiaus, 
Light Association, duodan-iapskųsti užmušime vienuo* 
ti darbą šešiems šimtams!likos motų duonuko Mailie. 

dauni užmušikai prisipažino 
nužudę savo draugi), nes ta* 
sai nenorėjęs pasidalyti su 
jais pavogtai* nuo motinos 
$7.50. Prasikaltėliai laiko-

Atmintini namai. 

deportuotais Ang
lijos, 

Nev York, N. Y, U metų 
senųM Julija Hubbard at* 
valiavo Ne\v Yorkan iš Ang 
lijos, ii kur jų deportuota, 
kaipo nepageidaujamą sve
timšalę. Pribuvusi į Sią^alt 
senuke turėjo tik vieną een* 
t(). Rodo jį prieglaudų meto
distų- episkopalų pavargė
lių namuose. Girirt jijė EI-

i1©, 3ll„ kur jos tėvas bu-
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vo turtingu gydytojum. 

Pakoi'ė dukterį ir pats save. 
• 
• 

pensijas išsitarnavusiems,; W?ą* nupirko namus NilosV! Deoatur, Ind. Menama, 
mokėti pomirtinę mirusiųjų <lhio, kuriuose gimė Wi-ijog staiga piloto nt^tojęs, 
šeimynoms ir duoti pašelpų !Uiam McKjnlęy, buvusis Su " 
sužeistiemsiems. vienytųjų Valfttijų pre^idon 

Kad taip visos turtingo- tus, pernešė jUos ant savo 
šios firmos pasielgtų su sa- &W* i r aPvor$ juos istoris-
vo darbininkais, tikrai nie- k u u . i u muaėjumi. Jijė sūriu 
kad jokiu straikų nebūtų. k o WW viaciklę daiktų, tu-

arėjusių sąryšj su tuc» garsiu 
Išvaryta ii namų nusižudė. 

Springfield, III, Tūla Le
na Uarton 28 motų mergina, 
nusižudė užtai, kad sugrįžus 
jai namo vienuoliktą valan
dų vakare, tėvas neįsileido 
jos. Nusiminusi ir neturė* 
dama kur pasidėti, HartoiT-
iutė nuvėjo ant geležinkelio 

vyru, ir sudės viski) tanu 
nnrcėjumo visuomenės nau» 

w 

dai. 
• 

Kruvina kova su arklių 
vagimis. 

P(UMUU, Oklahoma. 
trisdešimts apsiginklavusių 
kaukėmis ant veidų farmo-

fatirmfys Harvey Parker 
pakorė ant balkio daržinėje 
savo ketverių metų dukriu-
kę ir pats ten paį pasikorė. 
J<* žmona, k^ blogo nujaus
dama nuėjo daržinėn ir pa* 
matė vyrų ir dukterį kaban
čiu. Greit merguSės kilpą 
perpiovo, o Vyr$ palikusi, 
nubėgo pas kaimynus pagel-
bos šauktų, Bet kolei pagel* 
ba prabuvo, Parkeris tuždu
so. Kftdikis atgaivinta ir gy-
vęs. į , 

Rooseveltas priešu visaavie-
tinės romybėa * 

K i * York, N, Y. Pulki
ninkas Teodoras Roosovob" 
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ir puolė po ratais atbėgau- l ^ »tvsvkV ^ n miestan ap-
ėio trūkio, kuris ją ir su- *"*" P»"> SM»f!« xmm* N 
triuškino. Merginos motina n o l ^ ° "tke^yti jam už ar-
vijosi paskui ir tik per kelis Wtt) ir galvijų vogimą. Statr tas, Imvęs Suvienytųjų Vals 
žingsnius buvo nuo nelaimės Pasaukė pagelbon draugų i tijų prezidentas, kalbėjo į 
vit^tos, tcėiaus imtžudvstės J o ° Daviau ir abudu prn-Įdaužii susirinkusių ant 
sustabdvti ncuaiėio, į ^ F &""<h'tt t fanncrius. g r a i t 0 Kouerolo Grant'o 30 
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Suviai pasipylė įš nbiejų 
Išdalino turtą labdarybės pusių, ir kova tęsėsi apie va-

įstaigoms. landą laiko. Galop Starr'ui 
Huehana, Mioh, Senukė " 3° draugui užmušus vieną 

Sara llauelv, mirdama, pa--fannerį ir penkis sunkiau ar 
skirstė Ivgioiuis dalinus du lengviau suž<ddns, užpuoli-
šimtu tukstanėin doleriu ki" partraukė. Tuomet 
visą savo turtą - tarp pon- s t l " T i r » ! « » K M ° vežiman 
kių įstaigų Chicagoje, Cu »' &&*$> \ kalnus, 
minėms nieko ueu/rasė. Uiikanešių konvencija, 

Si)ringfield, III, Kol gyvas išdalįs 300 milijo
nų dolerių. 

Pereitų 
savaitę lllimaVo valstijosjjj&a^gją, 
laiškanešiai laikė Spring 

Ne\v York, N. Y, \Villiam fielde konvenciją. Delegatų 
\Valdorf Astor, milijoninis suvažiavo trĮs šimtai, Nu-
savininkas garsaus viešbu- t.uta reikalauti; algų pako-
eio WaIdorf Astoria New limo, 80 dienų vakacijų be 
Yorke, gimęs ir užaugęs Su- atitraukimo mokosties ir 
vienytose Valstijose, bet; paskyrimo pensijų išsitar
imo nekurio laiko Anglijos navnsiems laiškanešiams, 
pavaldinis, atidavė pusę sa- «*«_-*« . ^• tr . 
vo turto sAnui, o likusį th 3 C 6 n t a l • • T p W l **tv* 

d. goguž. Savo kalboje Boo^ 
soveltas pavadino visaavio* 
tinė?4 romybės skelbėjus "ne 
tikrais apaštalais1', nes pa
tįs netikį į tai, kų skelbiu, 
Jo nuomone tolei nebflsių 
romybės, kolei nebft&ių ab
soliutiško teisingumo tauty 
sątiMuose. T<diaus Boose^ 
veltas patarė padidinti ar
ini j . i ir laivyną, nes jie už* 
laikysią romybę, o ne kares 
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tl;ilj>i,).'s KiinitH'tim, )>y tik n>' 
n ikt,JI nuikoti taksai nuo \\\- 1 

karu. 
Ino. Miesto 

\PTfm tfettf*, SMiTV^tfU H#tU 
viąU. ir fMltms ūk&dHl hilti kokj 

(•H0.0lMMK»iU kelių pageri- liekarnybės seniui Astor mi- rodą nus|)rendė, jog trani-
ninuu visoje šalyje, neįskai-iru*. vajų kompanijos turi imti 
taut į tą sumą kiek išleis Valdžiai labai nepatinka tik 3 centus: ui važiavimą 
kiekviena valstija atsky- t«>ks milijonieriaus pasiel kam ir duot|^_sėtlim<» lj 
num. Darbas tnr būti atlik- girnas, nes ji neteks mažiau- lietus ant vid^HttV* •• 

nkinlikos milijonų do- šiol mokėta t j f^Hpi^ 

Brangus arklys. 
Caras nupluko: nuo Sam. 

Paislo\v eržilų už 75 tukst. 
dol. Brangus žirgas jau iš
plaukė iš New York'o į Ru-

\4f: 

P irmaa didelis Koncertae, 
kui į parengė Cleveland'o 
Lietuviškas Tautiškas He-
im 18 d. birželio ant puf-
ki«»i didelės svetainės(Aem)R 
IĮaį) l241«K. 9th «t. Prasl-

popi^* 
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laik< m% taigi 
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IT. M. 
KrfipkitM tu reikalu pt« 
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džia iilleis milijoną doleriu 
>Urket Ht.Įkas dienę. 
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sta \><* 
lerių, bet niekei negali gel-jni transfėru 
bėti. kftti centas. 
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DRAUGAS 
(THE PRICND) 

Katalikiškas Laikraštis 
Pašvęstas Amerikos Lietvvių 

Katalikų Reikalams 
— Organas S. L. R. K. A. —» 

limua ii Wilkett-Barw, Pa, kas 
ketvirtadienis. 
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A, Ii. R, K. K. Sąjunga .« Leidėjai. 
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Kun. A. Kaupas — Redaktorius. 
U. AugiUiutė — Usveizdėtoja. 
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Visas korespondencijas ir kito* 
ktus rastus reikia siusti pas 

Rev, A* Kaupas, 
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64 Ohuroh 8 t , 
Pittston, Pa. / 

ti*u» pinigus, ar tai prenume-
ratos, ar tai ui "diabsua" ar ui 
apgarsinimus ir M. reikia siųsti 
tokiu antrašu: 

"DRAUGAS" 
$1* B. Market Bt., 

Mm.. «n m i • 11 *mm 

nv bus tai spausdinimas konsti-
tųotj*** ar plakatų, ar tlkietų ar 
kitokie* į tat paoaiąa reikalai, m-
kin vfeades kroiptiet tuo pa&iu 
autraAu: 

"DRAUGAS" 
314 E Mirkt i Bt , 

WILKRSRARRE, 1>A. 

Kedakcija pasilieka sau teiae 
taisyti, trumpinti arba atmesti vU 

prisiunčiamus raitus. 
Laikas ir rietą raitų talpinimo 

pridera nuo redakcijos. 
Atmestieji rankraščiai nėra gra

sinami redakcijos lėšomis. 
Kalyti reikia tik ant vieno pus

lapio, paliekant plačius tarpus 
tarp eUuMą. Popieroa nėra ko gai-
lelit*, 'nes korespondentams ir 
bendradarbiams rašant ant abie
jų pusių, da-gi smulkiomis raidė> 
mts, redakcijai labai dainai pri
sieina perrašinėti atsiųstus rastus. 

Norint, kad raitas tilptų irti* 
niausiant" numeryje, rankraštis 
reikia pristatyti apaustuvėn ao vė
liau, kaip 9 valandą išryto antra* 
dienyje (ntarninke). 

I • • • ! JIJLHU m t*mmm*wmm*m 

REDAKCIJOS PASTABOS. 
—— 

M Draugo" buvo minėta, 
; jog Milano, mieste, Italijo
je, susidaro bendrovė rinki
mui ir siuntinėjimui žinių 
dienrašėiams. Yru tai tokia 
ng«ntija, kaip "^euterio", 
" l I u \ ' a s V \ "$pf|(ūį'ck" ar-
bk "Associated Press", bet 
jus žinios apie kataliku* bus 
tikros ir teisingos. ftodŽiu 
tariant, bus tai katalikiška 
žinių ngfntija, kurios pašau 
lis jau seniai laukė. 

Apie tai štai l<ą rašo kun. 
Charles Plater Livorpool'io 

tas žinias. Katalikų laik
raštis nespaudys jokių ži
nių arba, jei ką darys, tai 
tik bandys neteisingas ži
nias atitaisyti. 

Telegrafo agentijos 
skleidžia po visą pasaulį 
pramanyta ir klaidinantį 
aprašymą Kcrrer'o bylose 
Portugalijos revoliucijos, 
popiežiaus oneykiikos, 
Toks aprašymas pasilie
ka publikos atmintyje. UI 
kelių savaičių (įeina aikš
tėn tikri faktai; jnos pa
duoda katalikų spauda. 
Bet jau pervėlu. Pragaiš
tis jau padarytas, nes 
tūkstančiai, kurie skaitė 
neteisybę, niekados ne
skaitys teisybės parody
mo. 

Dabartinės spaudos 
**agontijos randasi ranko
se mažiau ar daugiau an-
tlklerikalų partijų. Net 
tuomet, kad jos vengia ne 
teisybės, paduodamos jų 
žinios yra vienpusiškos ir 
nepilnos. Skaityk IHHa-
v a s V informacijas apie 
prancūzų parliamento 
veikimų arba "Rtefani V 
žinias apie atsitikimus 
Italijoje, o tuojau pama
tysi vienšaiiškumą. Anti-
klerikališkos kalbos pa
duodamos visoje pilnybė
je, kuomet katalikų atsa
kymams, kad ir labiau
siai įtikinantiems, nėra 
viotos. 

Bet kol nėra kitokių 
agentljų, katalikų dien
raščiai yra priversti semti 
žinias iš Šitokių sudrums
tų Šaltinių. Tiesa, bando
ma visados Iškošti pamai 
gas, bet vis dėlto negalima 
sužinoti tikrus faktus iš 
negryno Šaltinio. Toėiau 
katalikę spauda užmoka 
milžiniškas sumas kasmet 
už privilegiją plaukioti 
sutormontamo upelyje. 
Šveicarijos katalikų spau 
rta užmoka kasmet' 40 
tukst. frankų tik vienai 
Ke\\ Yorko "Hun" ngen-
tijrfi. O kur kitos'agenti-
jos, kur kitos šalįs? EuYo-
pos katalikų spauda m« 
ka daug dolerių «ngeuti 
joms, kurios yra katalikų 
bažnyčios galingiausiu 
priešu. Katalikų spaude 
turi plunksiu?. Trūksta 
jai dar vielų.M \ 

'fiok kun. Plater, Nuo sn-
ves priduriamo porų, pasta
bų, rI1aip, katalikai turi 
plunksną.Didosnė dalis New 
Yorko' dienraščių bendra
darbių — katalikai, .Pie yra 
priversti (Įfrhtt dienrašeim*-
se, esančiuose žydų arba ne 
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steigti savo agentijas visur, .bendrovė neužviltų visuo-
norint noufcsilikti žinių p a - m e n ė s nei pajininkų. 
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davinėjimu nuo kitų laikraš 

Tokia agciitijn jau )stoig< 
fa Niilatte, Pasilieku tik lin
kėti, kad irvvuotų kuoil-
giausius metus, 

Žilu ana, visi katalikjšlcl 

ROfko laikraštis reikia nuo
lat skelbti: platiukitnc lenkų 

**\*ilij«»sM adresas; \'il ikultura". Tni-i h'tikų kraš-
nius, PultMVo.s 
tnvskajn ), No. 

gatvė ( Pol-! tns tai Lietuva. s t 

Kitojr \i«*t«»jc skaitytojas 
ras L. Antoknlskin straips-

dioimimMiii ir kitokie leidi- 1 ,0 ,i lxVw iiM' XL K- r i u r l i ° - kas reikia vadinti no kultiV 

Drihar pasiklausykime, kalba lietuviška ar gudiška, 
kas gi yra ta lenkų k u l t u v ą 0 bažnytinė lenkiška.' 
pus mus i "2 gms/eV i&d- Juk vieji iš dveja: arba tie 
renka keistą metodų jai, gyventojai išpradzių kalbėjo 
apibudinti: pirma išskaito, I lenkifik^i ir tik paskui pa> 

niai sems is jos zuuas. 
žinios bus tikros, ne tik tuo-1 UViU)s "^ 'Jti,'>%' 
m e t . kad r a š y s a p i e katul i -1 ri »švi*rtusi i* 
kus, bet ir tuomet, kad ra
šys apie kitką. Sensacijas 
vargiai jose rasi. 

Seinuose* beveik baigiama 
spaudinti Rygiškių Jono lie 
tuvių kalbos sintakse. Bus 
tai vadovėlis, skiriamas ne 
mokykloms ir ne mokiniams, 
bet inteligentams ir mokvto 
jams. Ti(\ kurie žino kitų 
kalbų sintaksę, pasimokys 
iš Rygiškių Jono veikalo, 
kaip sustatyti atsakomai 
lietuviškus žodžius į saki
nius ir kokių klaidų, prasi
platinusių mūsų raštuose, 
reikia vengti. Mokytojas gi 
lengvai gali įkalti savo mo
kiniams lietuvių kalbos dės
nius. 

T.,w>uį. Ta raštą isėmėme iš Vii-
I O S j « * • 

keri ji tu-
'•Siev- Za-

padu. Uolos\i*\ įteikia pa-
žvtnėti, iog Antokfdski vra 
pats didelis artistas, tai-gi 
dailės dalvkuose gali šneke-
ti autoritetiškai. Jeigu jis 
mūsų pirm laiko užgesusį 
darbininke pavadino geni-

isavino lietuvių ir gudų 
kalbą, arba atbulai: jie ka 

jum, už kurio artistiškus p a - į l l a m i o s a n t mestais impro-
likimus dar draskysis dvi-L M l l l 8 i r įnt(vlune, patįs m ka* 
lizuotų šalių meeenasai, tai \tų lMU1iekėjo laiko taip sva^-
juk ženklas, jog ir Lietuvos hų ( | a | v k a ? l n anydami, jo-
lailė nestovi taip žemai, ^ j j u ėjikams tik tai yra 

ra. I r išskaito: 
"Dideliu širdies skausmujbėjo pirma liotuviikai ir gu 

ir ašaromis akyse reikia žiu- kiškai, o paskui atėjo į juos 
rėti į dešimtis ir šimtus inu-H<ukų kalba per bažnyėią ir 
su vaiku, kurie, mokėdami dafbadaįvius ir ji iškrypo 
svetima kalba nemoka nė kataliko Nodiačio Ir miešti e-

• * 

skaitvti nė rašvti lenkiškai. 
Ir ne tik vaikai. Kuo gi jie 
kaiti, jeigu jų neišmoko gini 
tosios kalbos/ Tėviii, vaduo

dami, ja [iškraipė. Kaip ki- ibimuose, A n t a k a l n y ^ 
taip išaiškinti tokie keikti Atrodė savotiški, pirmu: 
apsireiškimai tose parapijų- Įgsniu keisti ir nesuprai 

kur parapijonių naminė Vi, bet pilni gilios fiiost 
jos prasmėj veikalai ši 
dailininko, ištisi pavei 
eikliai, perkelii,i žiūrė 
toli už realinio gyvenimo 
bu, anapus dvasios gyv 
mo sritin, apdainuoton;i| 
i.anėių ir neišreiškiauios 
/ės varsų. Tai paveikslai 
natns, susidarauėios iš 
dante, alIegiHi, seherro ir 
nale, kaip ir muzika, sim 
liniu bildu užuot garsų \ 
šonus išreiškia giliausi 
sius žmogaus sielos jA 
mus, taip suprantamus kl 

"Balandžio 1620 dieną, 
Iftll m. Vilniuje susitvė
rė Bendrove 4^MIijaM u-
kiskoms mašinoms dirbti 
ir jomis, kaipo ir kitais 
ūkiui reikalinfeais daik
tais, vaisbų (pirklystv) va 
ryti, Todėlei Bendrc»vė 
kuoj»laėia\tsiai versis: 1) 
savo išdirbinio ir goriau
siais užsienio fabrikų ukiš 
komis ir kitomis mašino
mis bei padargais: 2) jvai 
riomis dirbtinėmis trąšo
mis iv%) parinktomis dar
žovių, šakniavaisių ir ja
vų bei žolių sėklomis. Boto 
dar manoma yra užsiimti 
dirbimu mašinų ir jrankių 
tinkamų malūnams, alie-
jinyčioms, plytnyėioms ir 
kitoms ūkio pramonijos 
ištaigoms. Bendrovės dirb 
tuvėj taiposgi bus priima
mos visokios ūkiškos ma
šinos taisyti.'* 

Tokiais tin žodžiais prade 
da "Vil ijos" valdyba savo 
atsiliepimą į pasiturinčių vi 
suomenc. Bendrovė turi su* 

kaip, deja! buvo manoma 
dar taip neseniai. Jeigu 
Čiurlionis minė naujus ta
kus dailėje ir atsirado vie
noje eilėje su Haydn'u, 
\VagnerMu, BotleellPu, Ra-
faelium ir kitais įvairių 
dailės šakų tėvais, tai juk 
už jo veikalus gali būti mo
kama labai daug pinigų. 
(Jai dar žinomas artiz-
mo perlų gaudytojas J. 
Pierpont Morgan nupirks 
kokį fUurlionios paveikslą ir 
dovanos j j Ne\v York'o 
'Metropolitan Museuifi'ui1, 
Mūsų dailininko paveikslai 
kabos šalia garsių naujalai-
kių dailininkų veikalų. 
(Ja l t . . . 

Pėlko ne, gal ir taip 
būti, tik p, Morgan arba j< 
agentai turbūt dar nėra ma
te mūsų didžio dailininko 
paveikslų, 

Kol kas tie paveikslai iš
statyti Vilniuje. Keliaus jie 
į Peterburgą, Varšuvą, o gal 
ir toliau, Gal atsidurs į Ame 
riką. Lietuvio vardas gal 
skambės yankių šalyje, taip 
garsiai, kaip skamba vardai 
Kubeliko, l{adere\vskio, Ve-
rešėagrno ir kitų didelių, 
bet amerikiečiams nelaimi 
suprantamų art i s tų . . . 

" p t b o l i c Tina*" (imame k a l i k ų " r a n k o j r" tokiu 
itmukas IH "Amertea"): h u c h l ^ mvo noVtt daly

ki vairių šalių katalikai 
jau sumauta spaudos ga
lybe. Jie atidengė, jog šią 
valandą tikėjimo palaiky
mui būtinai reikia įkurti 
sveiką katalikišką sputl-
d$. Popiežiai, vyskupai ir 
prakilnus svietiškiai ra
gina palaikyti katalikiš
ką spaudą: tai yra kiek
vieno kataliko priedermė. 

Bot mes (katalikai) dar 
nenuprantamo pilnai, kas 
yra naujalaikės spaudos 
druėiausi veiksniai. Mca 
nematome, jog didžiausią 
role naujalaikėje spaudo
je vaiditia telegrafos. Ne-
pabėmijiune telegrafe* vit̂ -
lų. Spauda pridera nuo 

derėjusi Petro Vileišio fa
briką Vilniuje už71,(>!2 rub, 
18 kap. Pilnais sąnariais ga
li būti tiktai išsimokėjusie
ji nemažiau, kaip 5000 rub.; 
pajus (Amerikoje pasaky-
tumiine "šėras", iš angį. 
"share") atsieina perkan
tiems 500 rub, Bendrovės 

LENKŲ KULTUMKAMP 
P A S LIETUVOJE, 

Žodis kuttlra ne retai vie
nų ar kitų taip permaino
mas, kad jis nustoja tikro
sios savo prasmės, Aidai vo
kiečiai prievartą svetimųjų 
tautų, kad atsižadėtų savo 
kalbos, pavadint) Kultur-
kampfu, tai yra kova dėl 
kultūros. Panašiai Vengriai 
ir kitos tautos varžymą nuo 

telegrafo vielų. Kol ne
kontroliuosime vielų\ ne
kontroliuosimo spaudos, 

Triegmfo agentijt* 
duoda medžiagą spaudai. 
Bedaktoriai pridera nuo 
įą Žinių padavinėjime. .!>» 
gu žjnioa biw neteisia ik 

pnes savo mm} 
\-auti kovoje prieš tą baž
nyėią, kurią vadinji savo 
motina. Jeigu kas įsteigtų 
katalikišką laikraštį Ne\v 
Yorke, kokius nepalygina
mus redaktorius ir bendra
darbius tas dienraštis galė
tų turėti! Bet dienraštis ne
gali užsilaikyti be žinių 
agerttljų, NPi vienas sąžinin-

Kjas redaktorius nenori dėti 
okių žitoių, kurios, jo nuo

mone, nėra'teisingos. Nabaš 
nik^s Laffin, ^lėmes į savo 
rankas Ne\v Yorko "SunM , 
Imisiai pasipikt.ino vienaša
liškomis žiniomis pVistato-
momis įvairių agentijų. Ne-
nlganėdintas nei iŠ vienos, 
jis galop įsteigi visame pa
saulyje savo agentijas. Toji 
ngentija tebegyvuoja iki-
šiol, paduoda tikivsnes i i-
litaa apie katalikų reikalus* 
bet vis d*lto atsidėti ant jtie 

Inai negalima . . 
katalikų It-

nariaisyra ligsiol Petras V i | j u pri(Ieramnįu tautti vadi 
leisis, d-ras J. Basanavičius m ku |tnHninni. tų 
ir daugelis kitų Lietuvos in
teligentų, 

Jeigu tas tiesa, kas sako
ma ir rašoma, jog pažangos 
negali būti tokioje tautoje, 
kur nėra vidurinio sluous-
nio (pramonininkų ir pirk
lių), tai aišku, jog "Vilija", 
įvesdama pratnoniją reika
lingiausiais Lietuvoje daik
tais, pasirodo rolėje stūmė
jos lietuvių tautos paakiui, 
i'olėjo gimdytojos mūsų tė
vynės pažangos. 

tautų 
pakėlimu iš žemesnio kultu-
tVs laipsnio augštesnin. Va
dinasi, šiuo kartu pakeiti
mas tėvų kalbos svetimąja 
menamas yra kilniu daiktu, 
kuriam prisegiamas ženklas, 
priešingas paprastajam eti
kos dėsniui: brangink tėvu 
kalbą. 

'Antra, viena kalba tai dar 
nedaro kultūros, Tai, nulos, 
taip aišku, kad cia negali bū
ti lokių ginėų. * 

Štai skaitome viename len 

reikalinga, kas jiems gali 
duoti naudos tarnyboje, . . 
To vaisius yra Maurus len
kų kaliais iškraipymas, se
kimas svetimų improcių, . , 
Kas gali būti dažnesnių, 
kaip gedimasis lenkų kalbos 
ant gatvių, sankrovose ir t,t. 
Dar ir šiandien matyti kai 
ant kurių lenkų sankrovų 
parašai tik viena tik kalba 
be lenkiško parašo. Dar ir 
šiandien gauname matyti 
tokiuos, kurie, didžiuoda
mies, ar dėl kitų kurių nesu
prantamų priežasčių, šneka 
savo tarpe svetima kalba! Gi 
VilniU| skaitomas lenkišku 
mies tu" . . , 

Išeina, kad lenkų kultū
ros turinys Lietuvoje, tai 
viena jų kalba. 
• Jei Lietuva **nas& krajM, 
tai, žinoma, ir tai, kas joje 
yra, vislab "nasze": mieste
liai, sodžiai ir miestai su jos 
gyventojais. Lietuvos abori
genai tai vieni lenkai^ ir 
mūsų kraštas pramintas Lie 
tuva tik Įier nesusipratimą, 

P.et dar keisėiau išrodo tai 
lenkų gasyotos aimanavi
mas, kad lenkai dėl tarnybos 
išsižada gimtosios kulbos so
džiuose, miesteliuose ir mie
stuose, kur darbadaviai, tar
nybos davėjai, yra lenkai Da
inininkai, dvarininkai, dva
rų prievaizdos. 

Kas gi antmetu prastuo
liams tėvams svetimus im-
pi-oėius/ Žinoma, vėl tarny
bos davėjai: lenkai nami-
ninkai ir dvarininkai. Kokia 
g| antniestoji kalba t Ne 
lietuvių, ne žydų. tik vėl tų 
pačiu lenkų. Ir graudinga ir 
juokinga! 

Kraipymas gimtosios kal
bos! Ar tie sodieėiai mokėjo 

ciose 

ėio lupose. Pirmo atsitikimo 
negalėjo būti, nes istorija, 
lenkų pačių parašyta!, rodo, 
jogei stabmeldžių Lietuva vienam žmogui, bet visi 
nemokėjo lenkiškai, ji buvo neišaiškinamus paprast 
mokoma tikybos per Iii tu- žmogaus žodžiais. Bot jei; 
vius ver&įus, Jogele ir \ V Ciurlionies paveikslai, % 
tautą. Kokie kunigai, tokia vadinti jo dumtomis, a 
ir kalba buvo įvesta bainy- muzikai, tai ir apskritai, 

sas jo dailės tvėrimas #i! 
laikų išreiškiamosios <ty$l 
akyvaizdoje, dabartinio 
veninio akyVais&doje, tat 

otifikas atsižadėjimas 
as yra kasdiene ir pa] 

ta, o kas roddsi ikišiol 
kuo svarbiu. Nėra niekojgj 
bėtino, kad tasai ttHimpįąi| 
metų dailiškas ČiurHbl 
veikimas švysterėjo, kaip 
ja kinas meteoras, apšvie 
nauja šviesa visą daib 

Ir štai suprantamas via 
šaukimus: "Platinkime le 
kų kultūrąn , tai yra, lenkų 
kalbą. 

Kodėl'gi Vilnius lenkų 
miestnsį Gyventojai ne vie
ni lankai, Vienų žydų, ne 
kalbant jau apie kitas tau
tas, y;a ėla bent ne mažiau, 
kaip lenkų. Prekyba kuo-ne 
vienų žydų rankose, didesn'-
pusė* kredito įstaigų taip 
pat. Namini ūkai I Jų vėl bus 
ne mažiau, kaip lenkų. Ir t -
gu tik žydai turėtų lygias 
rinkimo^ teises su lenkais, 
tai kas žiu* ar miesto tary
boje* nesėdėtų žydai vietoje 
lenkų, Tarnai, tarnaitės, tie 
sodžiaus atėjūnai, meldžia
mieji, tik jau bent pusė m 
lenkai. Tad kodėl gi Vilnius 
turi būti skaitomas "lenkiš
ku miestu*" 

Bet visų-indoiniauaias da
lykas, kad ragindama pla
tinti "lenkišką kultūrąM, 
•Mlaaeta" nepastato plati
nimo ribų, Gi 
nori tik paturėti, o ne pln* 
tinti lietuvių kultūros ten» 
kur žmonės tebekalba lietu
viškai, lenkai ne tik nema
to mor ių teisės, 
bet stato jiems kuo-paįniau-
sias ribast Niekas geriau ne
gali pavaizdiuti, kaip gimto
sios kalbos klausimas baž
nyčioje, Tiįomet žiūrima ne 
to doros principo, tėvų kal
bos palaikyme kurį skelbia 
"Gazeta 2-gro.^e", bet kaip 
kas nori. Vadinas*, tuomet 
pripa^atania, kad lietuviai 
turi jį sulaužyti "lenkų kul-
tfiros", tai yra jų kalbos 

šauliui valgą. Druskii 
bažnyčios vargoninin 
aus, Čiurlionis, kaipo 

, puikiausiai mok' 
go konservatorijoje i 

, kaipo kompoi 
ėrė mimikos* veikall 
os pat refornmfcj 

šutės, kaip paj 
išymai, ir paišymi 

įai tik muzikos tvėrl 
. Ir kuomet žinri 
są jo veikimą, kaipd 
tko, tokiuu trumpu 

tarpiu, didžiausiai m 
kokiuo bildu mūsų tįii 
jąliniais laikais tasai1 

t iškas asmuo galėjo uu< 
(ifios iki gak> pasiliki 
M»? grynų gryniausios 
s km. Jis buvo savotiškai 
maldus, mylėjo bažn; 
į:«i>iulį ])rieblindom," my 
Minių, jo k m v a s gatvi 

ti taip jiavirku apsinii 

p va ai, e 
principo* turi nusilenkti len 
kininio reikalui, 

Štai ir išeina vokiškas ada nekraipvtos lenkiškos.^ . . . 0 T , 
, n i u i « . t,. . : Tsulturkampfas Lietuvoje, kalbos? Sakvsnne, getvonie- ,„ , . , ; * , . , M v ,. , ;. . . iiiii l o k u leidm kunigu laikras-\M kunigų ciai, roditueciai ir kiti pa- ;„. ' . ' \ . *^ ' , ' . 
našus "loukai". \« .o kuri,,<vw. £ * » UŪtur« Sffl 
mZ ir kaip uukrv,,,, ti,- m f$&Ėn •' ' 
Wmtngh.Jl " .nus i ik ia i - / f ^ . ^ i Sov.nmtai* » 
i lv . , :, . , ,, »v . M lavo krikšcmiujos platinto-
Labai butu indomii išgirsti i a lJt1%A M 
IS I .1 . « % 1 I Ji ,J;>bS. " \ l lt l« . 

- • • • • 

iš kultūringojo lenkų dien 
rašėio. Kuoni(>t gražiai len 
kišimai kalbėjo, pavyzdžiui, R Ų g Ų S P A U D A A P I E M, 

K. ČIURLIONJ. 
H ' 

Vilniuje einąs rusų dien
raštis *\Siov. Zapad, Go!osM 

(No. um) padėjo vilniečio 
dailininko L. M. Antokols-
kio paminėjimą pomirtinės 

Vileikos, Dysnos apskričiai 
kuriuos lenkai priskatio į 
savo kraštą? Tuo tarpu ui 
mos Žinome, kad ten sodie
čiai katalikai gangreit visi 
šiandien tik gudiškai tekal
ba, jiems gi bažnyčiose visa 

to 

Taigi nevienas .Amerikoje, kų dienraštyje ((Ja/eta 2jlenkiškai skelbiama, vadi-
prasigyvenvs lict\ivis vieton grosze Xo. 108) — didelėmis1 naši, lenkiška "kultūra"! M- K. Giurlionies veikalų 

platinama, anot minimojoj paroik»s; 
dienraščio. Jeigu gi jie nė-! >4Brieš niėnesj Vilnius, vi-
kuomet lenkiškai nekalbėjo,Nfl \ i lniau$ inteligentija, 
tai jiems nebuvo prt>gos ir ypačiai Viluiaus lietuvių vi-
nukryj.ti nuo lenkiškos kal-įsuoinenė, o paskui juos Pe-
l»os, terburgas, gerieji dalininkų 

Bet mvs suprasime tikH būreliai, labiausiai pažan-
iodtio "iškraipymas*'reikš u'ieįi, buvo aunkiiti prislėgti 

pirktiems aukso kasyklų, šil-1 raidėmis parašyta — " Pla
kų fabrikų, bankų Ir kitokių tinkime lenkų kultūrą!" La 
įstaigų pajus (*%šėrus*M KH-lbai indomu )»asiskaityti, kas 
lėtų su didele savo ir Uoiu-igi ta per kultūra, taip siu-
Ytų tautos mnula įstoti į loma platinti. Laikraštis ski 
bendrove: "Vilija", kaipo 
sąnary* arba pajininkas* 

riamas Lietuvai, lenkai nuo
lat giriasi tos šalies sukultu-

Penki Šimtai rublių, Įdėti į r in imu, tad būtinai reikia 
%4ViliJ4^M Inuidrovę, kiek- sužinoti, ką gi jie vadina 
vienam lietuviui bus pelnin
gesnį, o lietuvių tautai nau-

arba iškraipytos, 
)|kl) dienraščiai daim 

nnkia |>aly 
italikais yni 
kaip buvo su 
įlm* reikia 

Kolonui^ kasyklų arba 
"Tmst Gt».M 

Tik reikia, kad naujoji 

k tiltu ra. 
TaiRi trunifNii sutmtikii», jo* šauk«man: "Platinkime 

diiigesni u j viaokius pajua kas tame lenkų dienraštyje lenkų kultūraM
v Visi, km 

pasakyta, išeina taip, "Mu- riems per bainyein ir dariv-
sų krašte, iiiu^ii sodiinase. 
miestuke ir raiestelimMie -

me, kurią jam pridimdn 'fla žinia apie belaike mirtį iš 
lieta 2-gros*e\ jei įsigilįsime silymėjusio, išimtinai talen

tuoto dailininko fturlio-
niea. 4 metaijskiria mus nuo 
to laiko, Jcįomet pirmoje 

^ v i l n i š k ė s Lietuvių l>ailė» įlavins lenkus buvo 
ta lenkiška kalba, r ei Draugijos parodoje, Vileišio 

t savo dvasios gyven 
ne įėjo šventraštį ir a 
tifai skaitė ilgokaa iSt 
kas iš pranašų, kuriuos j 
didžiausiai gerbęs ir my 
j \ * . 

Atsimenu vieną rudens' 
kirą, kuomet apsilankiau 
Uiį/aiciame kambaryje, 
d'ejaus gatvėje, kuriamofį 
b-ivo nieko kito, tik pij 
n«vs, gaidų rankraščių kr 
il« gausos rudens medžj^ 
I P M B , iškabinėtos po sio 
Jisai buvo tenai vienai! 
suvt) genijaliniais siupa 
mais, jo mueikos garsai $ 
biįo savo atjaustuoju gii^įj 
dmuu, kaip juodi, aštij 
s|.arnai, kurporkerto orą! 
puveiksle "ilgėjimas^, | 

Jisai norėjo važiuoti 
terburgan, ieškoti, kas j{ 
jaustų; ir aš buvau jsit 
iHS, kad šitas vientulis d S 
liniukas atras tonai saivd 
draugus, kur jį a))vertįs, ^ 
tiks, kaipo mokytoją, kaiį)0[ 
pranašą. .' , 

[r jis tikrai buvo painy^ 
luotas ir paguostas, garbd 
s u e i t o jo griaudingoius 
kaoklėms. bet neilgam. Liga 
pakirto tą jautrų aame»|t 

taijb daug atjautusj. 
Dabar Vilnius pirmas gpr 

bin jj |)omirtiue paroda, Po 
dviejų mėnesių ji bus p Į̂r* 
kelta Kriokuvan, o iš t^n 
Pefefburgau. Vilniškė Lli^ 
tu'ių Dailės Draugija, to|# 
enorgiSka dailės platintoja 
nu sų mieste, pinna page % * 
mvp genijalinj įsteigėją, 
rio;dailė dav£ rai 
įnulė visos to^osĮ 
roi a 

ViSVhJįJ rnifi 
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PO SEIMUI. 

liultimorioėiai turėjo lai 
įOlo pvrėjusią savaite vaisiu 
ti per tris dienas S. L |{. K. 
.A. delegatus, atvykusius i-: 

airiu miestų Suvienytąją 
'ulstiju. Prisirrn^ta labai 

Iftjtoeat ingai. Pirmąjį sritim 
ilCnrą sulošta tragedija 
tutvilė", Lošikai savo io-
atUko labai gefai, n "|*u! 

ilo" AI, tiurkliutė lošė ,•; 
įifei artistiškai. 

Antrąjį vakarą atsibuvo 
coneertas. Dainavo virtinis 

Choras; mokslainės berniu 
įįV.si, mergiukės. Yisiemsfp:i-
jHiko vaiku ninršavitnns i" 
l u i n o s . Lietuviškieji dfido 
!;įtai puikiai padainavo pa-
ttYt'ikitimm dainą "Sveiki". 

Ijbainunta solo, grajinta ant 
Įgeltų, dūdų, smuiku ir eino 
jįjolų. Rengėjai tųdviejų va 

iį*U garbės verti. Niekur 
m Seimus panašaus neto
li matyti, 
& L. K, K. A. seimas t?sė-

iVivU dienas. Jo nutarimai 
jojau* bus "Drauge" ap
skelbti. Prie svarbesnių da-

jykų reiktų priskaityti pa-
jtyįrlttittuį vaikų skyriaus. 
juokai bus priimami nuo 

lįsnų metų ir gaus daug di-
f ines posmovlines. Het la-

pageriiiimas, padarytas 
apskaitymo, vargu Išeis 

TjUt naudos vaiky g r i a u s 
| i ( ini . Sumažinta ligi pusei 

jojimo mokestis draugi
a s ir kuopoms, turinčioms 

lfįįįtfut|.iau 25 narių. 
jOrganu šioms metams pa

jota "Oraugns" ir pakelta 
lįekė ligi 50e„ 50 kuopų 

knlavo "Draugo" pripa-
jiini reikalingumą pa-

, i prekę, Obieago* "Ka
likas" nebuvo nei prileis
ta prie kandidatūros, 

B i j u t i š k i centai išdalinti 
_j>: 1) Pliii.ulelpl.ijna imi 
kiltų lietuvių biurui •BO. 

Kazimiero vienuolynui 
f. Po $25.00 Lietuvių ln-
nnrtjos biurui Paryžiu-
JJayijampnlės mergairių 

rgltnnavnjai, Kauno lietu* 
Jų kursams. Tautos na-
Imms Vilniuje ir kun, Tumo 

'tyda.it. Visi delegatai at-
Įtojiinu išreiškė pagarbą 
pįfb, kun. .1. Tumui už jojo 

dsventitną tėvynei ir p:i-
Ikviuui tos idėjos, u/ ku-

tasai tėvynės mylėtojas 
i\)u tom lenku eudokų iš-
ffmtns. m> seimas vienbal
si paskyrė ponkiasdešim-

rubliu. 

. i L>. 95555=2 
DRAUGAS 

i • •»•* » • • » i» •* • >i M wm—**m 

Uetuvu* Sūnui. 

Pinigu jieikotojai. 
Tikrai atsitikimas, aprašyta 

apysukos fonu o j iv 

O 
m.'is 

kas 
tuose 

per sunku 
"ifVolt uose' 

savo amate, pakėlimas dildo 
rių hiotno bei pagerinimas 
jų būvio, nes iki šiol dude
nu padėjimus daugelyje 
virtą nrnorniališkas, šita
sai pirmasis drtdorių susiva
žiavimas. Atvyko tiktai de
šimts vyru. Kiti netiki, kad 
iš to galėtų kas gero butl. 
Teriaus, nepaisant apsllei-1būdavo, Dieve, gelbėk! Viso-
dėlių, pradžia jau padaryta k| pristovai, ii pntrake, l>u 
ir kaip kiekvienas darbas imdavo rėkiu, keikia, muša. 
mintingai daromas nesti be! Darbininkai sušilę, suniuro, 
vaisiu, tatai ir d ft dori y są-į prakaitu apsipylv, dirba, 
junua savana' laiko jfUti ai- j skubina, darbas iš rankų 
nrsti naudą, kajp patiems! puola, nesiseka.. . Uiedriais 
dnd<uiams, taip ir visuome- Į metais dar Siek tiek leni
nei. Antrąją seimo dmną 
vargonininkai atgiedojo sv. 
mišias. Nebuvo ualima atsi-
jiėrėti gra/umų uiesmiu. l/m 
kimr jLi:rr(» t^asisekimo Dralo-

Kąjuugai. | ^ m ^ | 

o 

VAROOHINIHKŲ Š U V A 

2IAVIMAS. 
» » » ! • > • • • • » 

Tu*» paėiu laiku, ką ir K, 
L, U, K. A. seimas, atsiliko 
Haltunnrėje lietuvių vargo-
niuinkų mivažiavitnan, At-

Įvyko dvylika Dievo tmr/i-
kantų. Didelių nutarimų ne
padaryta, bet užtai padą ry
ta pradiia organiaaeijai. 
Dtiuic Snokdtn apie lavini
mosi bažnytinėje ir pasau
linėje mmalkoje, apie eborų 
vedina ir kitokius dalykus. 
Nutarta, mesti laukan iŠ bai 
ttyeių neturlneias savyje 
haiuytinta dvaaiua kompozi 
eijas, Pavlnklmas atnakomų 
gieilojimų lm8ny(M(»je pa
vietai pp. K. Stnunakiui \& 
Brooklyno ir HodelPiui is 
Pbiladelpldjos. 

Vyriausybė iftrinkta: K. 
StruntHkli, Brooklytt, N, Y„ 
prezidentu\ A, (luduitii, 
Ne\v Pbiladt^lphia, Pa., se-
kretoritnn; J. Stulgaitl*, 
\Vilkes-Barro, Pa„ kaii)dn-| 
ku. 

Antras vargonininku SUH 
važiavimas atiilikn ateinan-
ėiais metais ąy\(\\\ m S, L, 
U. K. A. seimu. 

PROTESTAS 
Bdes.ij 
(Itoro \u4 

t i^reiAkiame papeiki 

viaus: nors "pono sunos 
netoki pikti būdavo, bet ly
tingais. . . tai be jokio prasi* 
kaltinio įmones taip pliek 
davo, tftip mušdavo, kad. 
Dievo gelbėk! Vienais to
kiais lytingais metais ir ina-
u<\ amžiną atilsį tėvolf u/ 
tnusė pasvinkėliai. . . 

— Ką riu mums, tėvuk, 
kalbi kapir baudžiavą. Tai 
nuobodžią pasaka. Jau mrs 
apie ją gana prisiklausė. 
Mums tik pa pasakok, kaip 
buvo su tais pinigais, - /per
traukė seniui kalbą Anta
nas. 

— Palauk, vaikeli, pirma 
turiu papasakoti, kokiose 
aplinkybėse gyvenome, o 
paskui pasakysiu apie pini-
gua, kad suprastumėte, dėb 
ko mos taip paikai su jais 
apsiėjome. Matote baudžia
vos laikais ir žemė ir žmo
nės buvo pony nuosavybė. 
Jeigu kas rasdavo žemėje ką 
brandesnio, turėdavo atiduo 
tl ponui. Su mu*ų rastaisiais 
pinigais buvo šitaip: 

Buvo šilta rudens diena. 
Mfii piemenaitės ganė gy
vulius palei kaimyno ežią. 
Atsivarė į paeitą ir kaimy
no piemenaitė. Žolės tais 
metais nestokavo; gyvuliai 
ėda gražiai, o judvi vaikšti-
nodnmos ftnekuriuojasi.Apie 
vienuoliktą gal priešpiet va
landą Žiuri — pievoje ugne
lė kūrenasi. Prieina jodvi 
arėiaus tos ugnelės, mato, 
kad labai keistai kftrennsi: 
be malkų. Liepsna is žrmės 
iškils, iškils ir vėl pranyks-

i ta; iškils, iškils ir vėl pra-
Hirtitės Kanklių, n v k H t a K u m i n S i taip ko
riai is S o ' Kostou,Įk1 , l U H V a i a ndį , Į pabaiuą pra 

dėjo liepsna reėiaus pasin»-
dyti ir antgalo suvis išnyko, 
nepalikdama po savęs jokį 
ženklą. Mus piemenaitė bu
vo suaugesnė, o kaimynu 
jaunesnė. Mūsiškė parginu
si vakaro namo ir papasako
jo, ką buvo mačiusi. M</s su 

U.ą "Keleivio" leidėjui 
J, Oegužiui ui atsisakymą 
pagarsint*) nitmų pareju:t.» 
konrrrtą aut \\\ d, geguJ.ė^, 

[nes matomo* tame jo pas ry-
žiutą i))iii)t$ užkenkti. 

Protestuojamo prte£ jo 
pavadinime Birutės Kan
klių tŠbttfu narių k i a u 1 e-
m i s Ir reikalaujame, kad 
jis pasiteisintą. 

ftvidesimts senąjį seimą Išaiškinimas, Birutė., t u įUu.U[ j a k j lH, ! j la tN t n m > 
lijtų buvv galima priskaity- Kanklių Choms gyvuoja j a U j ^ buvom© krtttri toollai. 

Urie ramesniąją sehną, W ^ l<^oris metus ir mat Į \hx(ruxnw vidurnaktyje pasiė 
j Tanauevirhms pakali $***» H ^ u n o ir aptelinkės .%lw VJHi - į įi{[v m { > . 
M nebūtu parlarv skauda- H^uviSkMuH progresyvis-' 

įm Kad-ievskį, sauvaiiinraiik"U>H (Ugani^aeij.ans patar-
Ikiusį per ištisus motusjo«"t dainomis. Yra tai di-

eiti» seimo inotokol^, Jie'džiausls Naujosios Anglijos 
,kėlė tokį riksmą, kad per Hetuviy progresyviftkas ebo-
t$ va'landas salėje nebuvo "»* k\\v\* nuolatos smagina 
*hna susikalbėti. Saukė ir s a V ( l dainomis bostonieėius 

iki neisteisinatnas kaV i r apieliukių lietuvius. Ru
nka* tapo priimtas atgal ih)*< nesiranda žmogaus, ku-

įiftlia-iiKi. Balsavimų nebu- rla mums nesimpatlitiotų ir 
% Kad/ovskio nekaltume nepritartų mūsų neapmoka-
l^rodvtas, Priimta dėlto »»"» darbui. Viera.k p, (lo

bui delegatams įkirėjo, ^užis, kada (Imni pirminiu-

tai kiekvi<»nius rfipįsimės tik 
Havo dalia. Kam jie mums 
prie daikto slapstyti/* Bro
lio sumanymas patiko, bet į 
kaip ėia lygiai pasidalinus! f j 
Sutarėme skaitvti. l'/sidr 
urmo /iburį ir prir svios<is 
pamatėme pinigus, o kad 
gražus tie lenkiški doleriai!" 
tik žėri. Pradėjome skaity
ti. Skaitėme, skaitėme, pati 
sotue, nusibodo, o dar tik i 
kaip po saują siisiskaitėme. | 
Matome, kad nieko nebus: 
nesuskaitysime, apšvis mus 
t«*n brtrusiant. **Ar Žinote 
ką, vyrai*', — sukau *katne 
siu gorėių ir pasidabosime j 
gorėiais, ties skaitaliojimu | 
per daug bus darbo". Mano 
patarimas patiko brollatns, 
atsirado gorėius ir kaip be-
matant pinigus paatdalino-
me. Ar jus žinote, papuolė 
kiekvienam po I jporėius Ir 
po saują! Supylėme raudo 
nuosius į maišus ir kiekvir 
nas savo dalį paslėpėtne sa 
vo žinioj. Katilą, kuriame 
buvo pinigai, kaipo nerri 
kalingą daiktą, užrausėmr į 
žemę, 

Sulaukus ryto išaušo vėl 
Įgra/i, giedri diena, joadvi 
mergaltl vėl susiginė toje-
pat vietoje Lina jodvi pa
žiūrėti ton, kur vakar buvo 
ugn| tnaėiusios. Žitiri, kad 
jau kasta ir vė'/ės: svįeži«vi 
nuvažiuota, "Htai jau ėta pi
nigai išimta, — kalba mū
siškė, — Žiūrėk! kas juos 
ria. galėjo iškasti i bene tik 
mus bus, nes vakar pargi
nus papasakojau, kt* buvau 
maoiusi. O tu ar nepasako 
jai namie/" - "Aš ir pa
miršau*' - atsakė draugo. 

lTgb parginus vakare na
mo kaimyno piemenaitė, ar 
uepapasakos, kad jodvi su 
mūsiške vakar ten ir ton itin 
ėiusios ugnį kuronanties, o 
jau šiandien pažinusios, kad 
toj vietoj kažinkas iškasta 
ir nuvesta, nes vėžės esą dar 
šviežios. Sulaukės kitos die
nos, kaimynas, atėjęs ap
žiurėjo vietą, kur buvo iš
kasta pinigai ir vėžėmis at
sekė į mus Ideibą. Atėjo į 
pirkėią ir sako: "Vyrai, aš 
tikrai žinau ir pažįstu, kad 
jus tildote užkastus žemoje 
pinimis. Duokite man nors 
ketvirtą dalį tu pinigų, tai 
aš tylėsiu, o je)gU neduo>i-
t(vtai rinu Ir npskund/iu 
vaitui". 

"Kokiu tu ėia sakome 
-- pinigu rrikulaiiji, męs jo
kiu nesamo radr", ir danu 
uintirs. **Ką jąs --- sako, ~ 

jųs pinigus radote ir pagal 
įstatymus, jeigu pranešiu, 
turėsite ponui atiduoti, Ale 
ponas ir be to turtingas, ir 
taip pinigais apsikrovęs, 
katu jam dar šitų. Aš numa 
nau, kad jųs juos busite1 pa
sidalino, tai-gi visi krtttri 

siąs ir atiniHiąs iš mus pini
gus). Sttsuko paskui tokias-
pat ir ii to paties popiorio 
<ludoles ir, padavusios ko-
lioniH šalia mus stovintiems! 
svetimiems žmonėms, uždo* 
gė. Dūdelės.sudegė ligi pat 
pirštų ir ne4nvė> l)av sykj tą| 

mėje ntiiime radę, noi ifika* 
sv ir nieko apu; jokius pini
gus, k n i ų iš mūsų reikalau
ja, JieŽ^Home. 

Su priesaika viskas pasi
baigė: išvažiavo ponas ir jau 
daugiaits mums už pinigus 

. i i - i - - • i ' i i • 

Bet ku* mcil rodysitm 
vaitui pinigus! Sužinojvs ji-
sai, kad mes tikrai radome, 
praneš ponui, Q tasxatimk 

laug aštriaus, negu kitą
syk, prabilo. 

— Dabar — sako, — jau 
nebegalite gintie*, kad tie* 

lrŽsigynėtue, kad tu pinigą radote pinigų/ nes jau tik-
nei nežinome, nei nematė- mi j.asirodo, kad iškasote, 
me. Nieko ne|ielnes vaitas tik nenorite atiduoti, Atneš-
išvažiavo (o apsirikome, btV kitę groiėiaus, [d jei m\ tai 
tume <Iavv vaitui po satiną amsite po šimtą rykšrių ož 
pinigų ir butų tuotui viskas jM-paklusnumą ir pinigui 
nusibaigė, brt noįsitSkėjomo \ ištirk atimsiu: Sitiedvi žino 

pratumr, kad ten užkastų! vyrai. uiuatie>, ar.^. man 
žemėjo pinigų degta, Buvo &k lupini norite/ Dimki-
paėb»s tuštumos, naktįs taip Ut ^ k t l (>k *« P^M |» u"* 
tamsios, kad jeigu kas pirš- atlikta, o neduodate, tai n-

nu ir apskųsiu \iutiii'*. / i u -
riu mano brolis nustvėręs iš 
kampo šluotą: "Štai sako 
— pinigai! ar ma-tai f" -
Nežinau, Ką dar jam ten 
kaimynas skersai pasakė. 

vaitu, bijojome, manėme ge
naus padarysim užsiginda* 
mi). 

Ut poros dieną šaukia 
mus į dvarą. Ten klausinėjo 
mus visokiais budais, kvotė 
klek gilėdami, bene radome 
pinigus, Išsigynėmo. Jlieko 
msužinoję paleido mus na
mo. 

ui suras, nors jųs ir kažin-
kur bfisite paslepv. 

• * ̂ t KHP*saai 

UfH dar kart:| Užsig) i;ėm, 
Kad jokių piniKU m-auon •• 

rl'ada suniukti irškoti, h.̂  
griozde visas palėpes, iš
krapštė visus fmmalus, išv 
kabinėjo apie kiek^ tejią me-
flrlį, pailso tiedvi rayani U • 

% J : lininiui ir ui<*kaip pinigą 
Po savaites, taip b e p u s - > | m | h t n p K H | ė j f l j 

valandų riksmai. Atei-
a^iais metais Seimas atsi-

\m Bostono. Užsibaigus 

ka^ paklausė ji>, kodėl m 
tilpo **Koleivyj" kemeerto 
apgarsinimas, atsakė, kad 

me j vieptą, kame pienunai-
tė buvo maniusi liepsną. 
Pradėjome p(»rsikaitalioda-
tni ^asti, , Du kasava, o du 
sergiva, kad kas nepastovė
tų mųs ten berausianėią, Įsi
kasę gal porą mastų j žeme, 
u g i . . , atkasamo katilą rau
donųjų! A Š buvjiu Jauniau
sią smarkiausias. Unlva-
trukėiais parbėgau namo,; 
užkinkiau arklius ir atvažia 
vau. lšėmėme katilą su rau 
donaisiais iš duobės, uždėjo 
me ant vežimo, duobe kuo-

ryėiaujant, ugi klaus<»tno įsi 
taraėkino kažinkas į kiemą. 
Išeinu pro duris pažiūrėti, 

ugi sėdi vežime vaitus, 
dvaro ponas ir šalia jądvie-
ją kverkšo dar kažinkoki 
dvi šlykšti bobi. Nespėjus 
dar šiems išlipt iš vežimo, 
i>ibaladojo kitas, prisėdės 
dvaro vyru. 

0 kur jųs. tėvuk, bu
vot paslėpv. kad taip labai 
teškojn ir nesurado' ~~ už
klausė neiškeliamas Juo
zas. 

— Kur kiti broliai buvo 
paslėpę aš nežinau — atsa
kė Strolys, — o aš buvau 

PaiauU mus " i : i
m ! ^ s I '<'"'">•»>;-lauk-,.,-

VISIEMS ŽINOTINA, 

Tikka išėjo Seinuose kny
gutė vardu: Kasdieninė Dan 
giškoji Duona arba D a ž n o j 
Komunila, ir Philadelpbijo
je išėjo fl'ankioji Konmnija, 
^'ra tai viena ir ta pati kny
gutė. Kad kas mąstydamas 
uepirktiĮ vieną ir kilty, o nu-
sipn'koh, ir utra<lcs tai esant 
du egz( mplioriu tos paėios 
knygutes, mane nekeiktų uft 
apgavii U)* ėia turtų pauiS-
kiuti, kaip atsitiko.' Pernai 
siunoiau į Seinus minėtąjį 
rankraftį, kurį išvotfSlau at^ 
ba sulietuvinau iš anglų kal
bos — 'tankioji Konnmija. 
(iaves vlnią, kad i 4Sultinio , f 

redakcija nenori spausdinti, 
bilk įmaio kalba netikusi iv 
kas datigiaus kenkia, daviau 
tos parios knygutės kopijfi, 
kurią Iii vau pasilikus, at-
spaudirli •žvaigždės" spau 
štuvėje Tuo tarpu pamatęs 
^Šaltinio" pagarsinta "Kas 

koji Duona", 
Salti 

dieninė 
io" pag 
Dnngi* 

UgJ žiuri mano brolis kad m i m ^ i ; U R t . I m i , _ - Jaį Ibiivnu K ir-1skubiu.! |>arsitraukti vieną 
vauoji, tai vaia^a pnuuąl , l l t k i ( , n i o i r (iar kartą pa- Z ^ l ^ iJEfiL™.! » ^ t , J ^ ^ ^ I , i i o \vton\. ™«m-
roikalautoją. Tas pro duris' i^nusė ponas apie pinigus 
striiuaKalviais išsivoite> 
kad išniogė, tai išnio^ė. 

Įėjęs, kad jeigu savo lauke 
Ml»n. prmK.jus Kinti,s, knd f**Ą ,"1 l'»-;t'<«>'ku. v.sa 
nieko »,,», juos m-iumuo, d o s *"'"*• ° " ž W « » *u jie 

ja vaitas. Mušą vakėiaus 
vaitu buvo tada toks Sikors-

» 

Po savaitės, ugi atvažiuo- liepta nutilti. Žiūriu, viena n i < | U ,H^r,lIi P t t < 'a l .v t i : ]wm~ 
iš tų šlykšeh.ju bobą, paė- r a n r l i l ; 
mus popierių gabalą, susu- Va ką tu ėia užetnei!— 

kis*). Atvažiavo tas žino u į dudelv ir padavė man į nžsipnolė ant Juo/,o Anta-
gUS pas mus, apžiurėjo vie r ankas; tokias-pat dūdeles Ulls- f" Pasakoklt<\ tėvuk, 
t.i. kame buv<. iškėsta pi -Į padavė ir Ivroiianm, P a s k u i , t o , i a n k a i P h l l v o« 
nigai, paieškinėjo vė/iu, bet tas dūdeles padegė ir atsi ' ' .''*' Z^--
jau tos nelabai buvo žymu, traukus kažinką ėmė vapė- nigų, tada pas i jukęs mus 

egsempllorią, i rs ta i , pama-
ėiau, kad ta pati knygutė, 
tiktai titulas pakeistas jc it u, 
ir kur Jiekur labai retaf vie
nas kit is žodis mano vetii-
IMCI pakdistas kitu. Čia mani 
taip athltiko, kaip kitados 

lyginome, užmindiiojomo, 
kad neliktų jokis mušą ka
simo ženklas; piuigt *̂-gi, 
partarandyjf namo, įve<ėme 
į kluotif. Tarstiunės ką ėia 

į j o t u s delegatai aiiairiiikV ^ \ "*™\ ** J t o t t l ^ 
OlMnvoią tapo palaiminti ^ « gnniėj<i keletas žmoidų, 
l l f t v e n ė , Sakrametttu i r kurie gali but mūsų lludi-
B n M ^ l r i ų i s p u d i i ų s k u b i - j " ^ « ^ 
^4l namolei. I v * * ti^* K a n k l n > 

:jh»o paėiu laiku lietuviai !<*««' ^ į d y l ^ t : 
l i n i u k a i turėjo savo « W į f NHiara, 

lirnliavlm^. Husivažiavi- . H{}™ į; » « j w « 
paakiu* yra -V iotuviu Kas. J. Nev«aoka*. 
i>nlni|ikV s^jun>ra". ^ ^ - - - - • • ^ ^ - ^ „ - M - M - - ^ 

gos tikslas tai f) buvo priladėjes ir kai-jriaiiaias broli*: mes W-
Jfjflrfoa i t f ? l ų j ^ i>a$akft vie»»)k ita^pi»if.|lfĮtf| tftoigu* |>aaidaltnlume. 

greiėiausia nžrausėim. už-|oos laivu nulytos; pasišau Iti. Mano dūdelė degė, degė, l , n , m ^ , i , ,P° Pasiekti, kad| 

būdamas Varšuvoje pirkau 
tris lenkiškas kttygas: Woj-

" J !wn ir Ptmrzka Iludiova, 
n;miicj( jas ])«TŽiur^c8 nt-

*\\ Jai« jMKlnrnm. kur pniil^- . . v „ , . 
l.imtaS^ ka<| njfka» n«>niKtV me* l>i'«iK»w tikrai »*WW ka vokiikai |>aattkoja (mat, li«' imiiiuok.- ant k.Uų van-
(nni kas nulva «aWj.» |ta- ra.l..-. PMlItilkęa III»H iiu««ia- kaip v«]inus «nžin«.j«.iH. ii<«l k»a,*II«I»-.K ir klftpo. Atsi-
voBti. arba atimti). "Ar «i- lini ir aak«): - A r iiimte ką. vi IM.IM pargabenta n«t i i kla«pia« ir «S. Pfmaa atkal-
noti. ka. vyrai \ - lu.llm vy- vyrai! ai tikrai ftii.au. ka.t Voki.-tijm. JVdvirjų butą »*jo ptraiai pr}iW.iko» Jo 

kVs tasdvi piemenaiti, iš-1 pridegė ligi • pusei ir šovė, mes nieko apt*. 3110a ndliiio- | [«J . ' • Į iSdavimo 
klausinėjo, kaip J.MU i buvo ta-pat jmda.ė ir brolių diV jm-. Matiė, kad l^* nusurą- » » w . . 
ttgnj maėiusios tr kam ką dėlės. Žiūriu, ta niaurioji i*> simr pri.saik m tr atiduosi-
pirmiausiai apie tai buvo sa ba priėjo prir pono ir, kaliu* uir pinigtts. Het kur tau! 
kiusios. Iš viso.to tyrinėji dama kumšėia sau j krutinę,' Dirstelėjau, ka darys yy-
mo jisai aiškiai sbprato, kad tarsi k^ stigindatna, kažitp;H^nii*ji broliai., Ziuriu, jai 

perkeistas titulas. 
Mat Meinai nors mano^kal** 

bą užvardino "ametikietiS-
ka" ir jįenorėjo spaussdinti 
Ift kart<«j betgi visai mafcai 
ką taisė pilnėtoje knygutėje, 

un. P. 
*a«twM 

) Istoriškai. 
garsių burtininkią. o |K>U)» dfuus, mes atsakėme juos 
tikėta*!, kad burtais aura* paskui, kad jokių pinigų žr-
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CHARLES DI0KEN3. 

OLIVERIS TVVISTAS. 
Vertė JONAS KMITAS. 

(Seka.) 

Vien*} vakarę, sukakus beveik savaitei nuo atsitiki
mo tuį paveikslu, Oliveriui besišnekučiuojant su p. Bod-jkt', kad p. Mriimvig yra jo senas pažįstamas ir kad mni 
\vinioiie, atėjo nuo p, Bronlovv pasiuntinys, kad jei Oli- kia paisyti jo šiurkštaus apsiejimo, nes is trisvlu-s esant1 

veris Tvfistaa jaučiasi gana gerai, tai ponas norėtų jį pa- tai puikus žinojus, ir jis pats g«»rai jį pažįsta. i 

matyt savo gabinete ir su juo pasišnekėti. Ar man eiti žemyn .' paklausė Oliveris. 
— Viešpatie atleisk! Nusimazgok rankas, ir (Juokj - Ne, atsakė p. Bronlo\v, - Norėria, kad ėia pa-j 

man auSukuot tavo plaukus, vaikeli, — tarė p, Bed\vinie- siliktum. 
fffįftifdelfi tu mano! Jei bučiau žinojus pirmiau, kad Tą valanda pasiremdamas stora lazda įnėjo* į vidų 

stambus senas ponas, biskj šlubas ant vienos kojos, apsirėdęs niėlvnais trinvėiais, drįžu bruslotu, nankiuėins kel-
» » » • 

nėnis, kurpėms, ir balta, plačia brylių skrybėle, žaliais 
kraštais, 

ant farmos, nuvostas p, Bumblio \ prieglaudą, — davėsi 
glnlotu-s [patingai nekantrus dvigubas į duris beldimas, 
ir atbėgusi tarnaitė pranešė, kad atėj<> p, Oriimvig. 

— Ar jis eina ant viršaus.' • užklausė p. liroiilmv. 
Taip, pone, - atsakė tarnaitė. - Ji> paklausė, ar 

turime namie pyragalf'iy ir man pasakius, kad taip, jis 
apskelbė, kad atėjo pas mus ant arbatos. 

K Bronlovv nusišypsojo ir atsikreipęs j Oljverį pasą-

• • • • < • # • • - — 

I 
I 

• 

a tavęs pareikalaus, tai bu<5ia prisegus naują apikaklf, 
ir nuvalius tave, kaip šeštoką! 

Oliveris išpildė senukės paliopima, Nors ji skundė-
(1 neturėjo laiko nei padabinti jo apikaklės, jis vie-

isrodė taip gražiai ir maloniai, kad senukė apžiurę-
i nuo galvos iki koJŲ didžiu pamėgimu, atsiliepė, jog 

in ilgesnį laiką vargiai ka švaresnio galima butij su juo 
jNuliiiyti. 

Taip įdrąsintas, Oliveris pabarškino į gabineto du-
Is. Ponui Binmlo\v pakvietus jį vidun, Oliveris iuėjo į 

nedidi užpakalinį kambavj, kuriame pilna buvo knygų, ir 
kurio langas išėjo } mažą, puikų darželį. Pas langą stov*-

&> prie kurio p, Bronlcm sėdėjo ir skaito, 
matės Oliverį, jis atidėjo knygą i šalį ir liepė vai

kui prisiartinti pine stalo. Oliveris paklausė ir žengęs 
nrtyn, stebėjosi, i$ kur gali atsirasti tiek fcmonhĮ, kad va
liotų perskaityti tas visas knygas, parašytas tam, kad pa
saulis butu gudresnis. 

Tas išrodo navatna ir daugeliui kitų žmonių, dides
nio kaip OKvorio datyrimo, — per visas jų gyveninio die
nas, 

~ čia gana daug knygų, ar ne, mano vaikuti! — už
klausė p. Bronlo\v, patėmijęs, kokiu žingeidumu Oliveris 
iiurėjo j lentynas, kurios siekė lubų, 

— IMdelė krūva, pone, — atsakė Oliveris. — Nieka
dos tiek nemačiau. 

— Tu jas gausi skaityt, jei busi geras, — tarė malo
niai senis ponas; — ir jų skaitymo** pamėgsi labiau, ne 
kaip/i&vaizdą, — tai yra, nekuriu; nes randasi tokių kny
gų, kurių apdarai — tai geriausia dalis, 

t ~ Ma rodos,'kad tai tos alkiosios, — tarė Olive
ris, parodęs ant kelių knygų in qvarto, ku daug paauksi
nimų ant apdarų. 

— Nebūtinai tos, — atsakė poiy&s, nusišypsojęs ir 
paglostęs Oliverio galvą. — Yra ir daugiau lygiai sunkių, 
nors daug mažesnio didumo. Kaip tau patiktų tapti gu 
driu Žmogum ir rašyti knygas, eht ( 

Man rodos, aš labiau norėfiia jas skaityti, — atsakė 
Olivev 

ponas. 
nenorėtum būti knygų raJėjų! — tarė senasis 

Oliveris pamąstęs valandžiukę ir atsakė, kad jam, ro
dos, butų geresnis daiktas pardavinėti knygas; ant ko se
nasis ponas linksmai nusijuokė ir pagyrė Oliverį už gerą 
atsakymą. Oliveriui labai patiko, kad ji pagyrė, nors ti
krai nežinojo ui ką. 

— Oerai, gerai, — tarė ponas rimtai. ~ Nesibijok, 
nepadarysiu tavęs knygų raSėju, nes yra daug kitų gerų 
<*rj£tų, kuriuos gali išmokti. 

1 — A Jiu tamistai, ~* atsakė Oliveris. IS rimto budo to 
atsakymo ponas vėl nusijuokė ir kažinka pasakė apie žin
geidumo instinktą, ko Oliveds nelabai suprasdamas, ne
aidėjo sau \ galvą. 

— Dabar, — tarė p. Bronlovr, kalbėdamas maloniu, 
bet daug rimtesniu balsu, nekaip Oliveris ji kadanors gir-

- noriu, vaikuti, kad gerai tą įsitėmyt nm, 
įkysiu. Kalbėsiu su tavim tiesiog ir atvi

rai, nes matau, kad tu galėsi geriau mane suprasti, nekaip 
kita*, daug už tave vyresnis. į 

dėjo kalbant 
ką až tau 

sujudintas karS-

nesakykit, kad mane ižvysite is namų, 
livoris, nusigandęs tokios rimtos pra

džios. — Nemeskit manęs nS durų, kad vėl turofta vatkto* 
ties gatvėmis! Daleisklte man ėia apsilikti už tarną. Ne-
grąžinkit manęs \ tą baisią vietą, iŠ kurios ėia atėjau. Pa
sigailėkite vargio vaikuSio, pone! 

— Mano mielas vaikeli, — tarė 
tt.mu staigaus Oliverio meldimo, 

u neprivalai bijotiea, kad tave apleisiu, bene duo
tum t-m prieiast], 

— Aš niekados, niekados neduosiu! — užtikrino Oli-
v^rit. 

— Tikiuosi, kad ne, — tarė ponas. — Nesitikiu, kad 
tu tai padarytum. Jau kelissyk pirmiau mane prigavo tie, 
kuriems norėjau padaryti gerai, bet aS tvirtai janėht, kad 
galiu tavimi užsitikėti; prie to ai labai tavim eaini užim-
taa, pats nelhtau dėlko. Ypatoa, kurioms paiveniiau 
kabiausią savo meilę, ilsisi giliai po žeme; ir nors links
mybė ir laimė mauo gyvenimo jau taipgi ten palaidotos, 
vienok mano širdis nepaliko grabu ir nėra ant visados už
daryta geriausiems mano jausmams. Oilus sopulys juos 
tiktai sudnltino ir ištobulino. 

Kada senis ponas kalbėjo tą lėtu balsu labiau į save, 
nekaip į klausytoją, Oliveris laimi tykiai klausėsi. 

— Na, jau gerai, — tarė galutinai ponas daug links
mesniu balsu. -~ Aft tik pasakiau tą dėlto, kad tu turi jau
ną Mrdj; Ir žinodamas, kiek a$ ttukeneiau, būtum atsarges
nis, kad manęs nepažeidua. Tu sakai, kad esi našlaitis, be 
jokio prietelio šiame pasaulyj*; kiek galėjau iAtirti, tu 
sakai teisybę. Va pasakok man savo iMoriją; iŠ kur tu 
paeini, kas tave užaugino ir kokiu būdu patekai į draugi-
M kurioje tave radau. Pasakyk teUybę; o kol a* gyvam 
ilfĮliksi be prieteliaus. 

Oliverio raudojimas pertraukė valandžiukei tą kalbą, 
K a** jau vaikas buvo bepasakojąs kaip buvo išauklėtas 

Labai mažas, suglamžytas kaklarysys kyšojo iš po jo 
bruslott> ir lal»ai ilgas plieninis laikrodžio retežėlis su pri
kabintu raktuku tabalojo žemiau. (Jalai j«» kaklinės ske
petaites buvo susukti į mazgą didumo apelsino. Nuolati-; 
uis mainyniasis jo veido nesiduotų aprašyti. Kalbant jis' 
turėjo paprotį perkreipti galvą į zoną ir žvairuoti pro 
akių kampus, kas labai primindavo papūga. Taip lygiai 
jis buvo jsireižėjęs toj' valandoj', kada žengė vidun ir 
laikydama^ rankoj* apelsino žievę, suriko ur/gianėiu, 
piktu balsu: 

— Žiūrėk! Ar matai šitą f Ar tai neyra stebėtinas ir 
nepaprasta* daiktas, kad negaliu ateiti pas žmogų, neužti
kęs ant trepu žievės J Jau sykį as ap&lubau nuo apelsino 
žievės ir žinau, kad antgalo ir numirsiu nuo jos. Tikrai 
taip bus; apelsino žievė bus mano mirtis, arba aš su va įgy
siu savo galvą, tamista! 

Buvo tai smagus prižadėjimas ir su juo p. Urumvig 
sudrutindavo kiekvieną ištartą sakinį, ir kas šiam daly
ke buvo idomu, tai kad jei taip sau dėl viso ko ir daleistu-
me, kad koks nors ponas ii« galėtų suvalgyti savo galvą; 
tai vienok pono Orhmvigo galva buvo taip didelė, kad net 
ir ėdriausias žmogus pasaulyje negalėtų apsiimti ant syk 
ją suvalgyti, nešnekant jau apie storą plutą pelonaiėių 
(powderio). 

*— AS suvalgysiu savo galvą, tamista, — atkartojo p. 
Grhmtig, sudavęs lazda į grindis, — Halio! O kas ėia! — 
pridūrė pažiūrėjęs ant Oliverio ir žengęs porą žingsnių 
atgal. 

— Tai mažas Oliveris Tvvistas, apie kurį mudu sne-
kėjovos, — atsakė p, Bronlovr, 

-* Tikiuosi, kad šiuomi nenori pasakyti, jog tai tas 
pats vaikas, kuris sirgo karštligei — tarė p. Orimvvig, 
žengęs <la porą žingsnių atgal. 

— Palauk valandžiukę! NeSnekėkt Sustok... 
toliau p. Griinvvig, staiga užmiršęs batoję karštliges iš 
džiaugsmo naujojo atradimo: — tai trapais vaikas, kurs 
valgė apelsinai Jei ėia ne tas vaikas, k\irs turėjo apelsiną 
ir numetė žievę ant trepu, tai aš suėsiu savo galvą ir jo 
taipgi! \ 

— Ne, ne, jis neturėjo apelsino, — atsakė juokdama
sis p. Bronlovv, — Eik šian. Pasidėk skrybėlę ir pasišne
kėk su mano mažu prieteliu, 

— Aš labai atjauėiu tą dalyką, tamsta, — ta** piktas 
senis, imsimaudamas pirštines, —- Ant mus1 gatvių takų 
visados mėtosi mažiaus ar daugiaus žievių, ir žinau,* kad 
jas išmėto gydytojo sūnus, tenai ant kampo. Vakar vaka
re'viena jauna moteriškė užsistojus ant jų paslydo ir pa
sirėmė ant tvoros. Maėiau, kaip ji atsistojus pažiurėjo 

tęsė 

Ka tu, jura plaėiausioji. 
Nesi is >alios tolimi***? 
Ko taip bangoms pasišįaušei? 
Ar ankšta tau savo namuos f 

Ar (ui menkai tavęs bijosi 
Stiprus gariniai laivai t 
Tu daugiau jų prarijusi. 
Koltai liuosesno buvai { 

Veltui, migla apsisiaupusi, 
Kelią žmonėms klaidini, 
Iš tavęs jie tiktai šaiposi 
Ir plaukia pirmyn tekini. 

Veltui ir vėtra padūkusi 
Dirba su tavim išvien, 
Laivas ant vietos tik sukasi, 
Vienok neskęsta gelmėn! 

Ir skaudu jurai darosi 
Matyt užkariautas sritis, 
.Ii pyksta, verkia, barasi, 
Nerimsta dienas ir naktis, 

Ir bangos drumstos, balzganos 
Voltui atida/o nasrus, 
Ir žUvįs plauko alkanos, 
Joms tenka vanduo tik stums. 

O vienok laikai būdavo, 
Kada vylingoj* gelmėj' 
Drąsuolių tūkstančiai žūdavo, 
VOK retas išplaukti gale j*. 

Veltui pageltam jie šaukdavo 
1 r žmones ir marių dvasias, 
Bangos nožmiai jiems tik kaukdavo 
Laidotuvių giesmes baisias, 

Dabargi keleiviai nežinomi 
Por atviras plaukia erdves, 
Laivai, nors vėtrų bauginami 
Visai nesibijo tavęs, , į [ , 

Dėlto ir bangoms pasisiaųšei, 
Tokia ūkanota, tamsi, 
Dėlto ir bangoms pasišiaušėjai, 

, J)raugo " Ageffl 
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2112 3arah st, 

Pittsburg, Pa, 

K. Stnuuafcas, 
MOHighst., 

Bruuklyii, N, 
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Juozas Mftlišftuckas, i 

J-Vest City, Pa. 

T. KisioviS Bos 167, 
Minersvilte, Pa, 

11. Karbttuekps, 52 G. itjĮ| 
So. Boston, Mass. | | | 

J. iMikutaitis,. 
1327 Rebecea st„ S. S; 

AlloghoUy, Pa. 

J> Bartoio' 
4417 Mavshfield avo4> 

ago, 111. 

[. Urbanavjče, BOK 88̂  
Thomas, W. V. 

J. Antanaitis Box 22, 
^yors, Pa. 

r. VersiįaekfiB, 
65 Davidson st., 

Lowell, Mass. 
: 
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Juos iua, P, O. 

Kad jau užkariauta esi I r 
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Jis yra kandidatu ant 
Wilkti-Barre mietit o. 
1 Kadangi jis, tikrai bui 
išrinktas, tai Ir męi pa-
' laikykime ji. 

Silvor Crook, Pa. 
rinoas StaseviJe, 
849 Hamilton st., 

Grand Bapids, M( 

r onas JUoipuay 
1022 Bay st.t 

Superior, Wi$ 

K J. Miller, 
Litliuanian Store, 

Athol, Mass, 

r̂, S. ivar»ona8, 
2422 W, 6»th st„ 

Chieago,Ill, • 

Skrybėlių Ir vyru galanterijos 
alzborlus. 

tiesiog ant jo pragarinės raudonos lempos, ką taip vilio 
janėiai šviesia. uNedk pas ji! — surikau per įauga, — jis 
užmulikas, įmonėms stato kilpas!" Ir jis toks yra. Jei 
jis nėra tokiu... 

Oia sufcirdęs senis drūeiai sudavė lazda i grindis, kas 
pagal jo draugo supratimą reiškė paprastąjį jo prižadėji
mą, jei kada netfreiftkė jo žodžiais. Paskui, vis laikyda
mas rankoje lazdą, jis atsisėdo ir atsivožės akinius, ku
riuos neSiojosi ant juodo raikfiėio, ėmė žiūrėti į Oliveri, 
kurs matydamas, kad tapo peržvalgos dalyku, užkaito ir 
liuktorėjo, 

U- TJV* ėia tas vaikas, ar net — tarė ant galo p, Urim-
'\vig. 

— Tas pats, - - atsakė p. Hronlo\v. 
. — Kaip tau einasi, vaikei — užklausė p. (Irimvtą. 

«- Uautf geriau dabar, aėiu tamistai, — atsakė Olive
ris. 

P. Bronbnv turbfit |»rijausdamas, kad jo įdomus drau
gas rengiasi ką nors nesmagaus pasakyti, liepė Oliveriui 
nueiti žemyn ir pranešti poniai Beihvin, kad juodu nori ar* 
batos. 

Ta Oliveris išpildė noriai, nes jam nelabai patiko sve-
ėio apsiėjimas. 

4- Laimi švarus vaikas, ar net — paklausė p. Brou
lovv. 

-— AA nežinau, ~ atsakė p. Grimwig pašiepianėiai. 
~-~ Nežinai I 
•f- Ne. A* nežinau. Neišrandu jokio skirtumo taip 

vaiką. A* žinau tik dvejopo* ryšie* vaikus: miltinius ir 
galvijinius, 

— Koks \fa Oliveris I 
— Miltinis. Pažirtu vieną žmogy, kui-s turi vaiką 

[MilUttKilMf.NIft H.HMM «*» 

ir vyru 
krautuve. 

vaiKboje ir parduos tau viską Turi garą pa 
pigiau, nagu užmokėtum už tą pati daiktą dideliame 

Pirkdami pas Joną Karbauską, galite sugėdyti 
pinigo, nes nereiks mokėti už ątrytksbi ir nereika to 

Ii važiuoti. 
1 Main str., Nanticoke, Pa. 

• " » • — 
-' • ' . . ^ " L ' l 

galvijo veidu. Puikus vaikas, nako jie; apvali galva, rau
dini veidai, žvilganėios akjs. Baisus vaikas; jo kūnas ir 
sąnariai lįste lenda iA po drapairą; balsas matroso, ėdru
mas vilko. Pažįstu jį. NiekSaat 

— Palauk, — tarė p, Bronlov?. —Oliveris Twistas m* 
turi tt.kių dėmiu, neprivalai ant jo žirati 

- Jis jų neturi, — atsakė p. <lrimwig. — Nea gali tu-
Ksti blogesnei. 

i\\ p. Broulow nekantriai a 
nešė p. Urinmigiii neapsakomą paaigė̂ rėjimą. 

;\ 
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•Iroiftkimy A i o a pavojingos ligos, ku-
n.« >TH skaudėjimas galvos, koją. 
šaltis krtčia, karštis apima, skauda 
ir psilita kojos ir t.t., bot tuojaus 
vartok 4V 

ter'io 

peUer, 
Huiyg parodymy ant p<n»i*roi, ap-

kute. sukančios bonkuty 
Taipgi passkmia 

tiemo, neuralgijos Ir lalftio. 
Taipgi passiEmiagas nuo rrums-

SftURukis padirbimu ir Ii arėk, kad 
pakutis iirodytu vissl taip, kaip lis 
paveikslėlis ir kad galai butą už 
pustyti su musy podėtyjimo ženk
liukai*, turinčiais (karą. Kitaip jąs 
gaunats padirbtus vaistas. 

25c. ir 60* bonkuU valstinŷ ioat 
nuo 
i A i RICHTER & C0., 
215 Peart SL New York-

ânas Smolengkaa, 
71 Hudson ava., 

Brooklyn, N. T* 

St Petružk^vifie, 
223E.8thst., 

Mt. Carmel, Pa* 

m 
• n 

i: B 
• 

M. K. Patrauikaa, 
415 Middle i 

A. UrbonaviJe, 
329 Blvo^ ai, 

Plymoutb, Pa, 

s Podlukynaa, 
1838 Bo. Canal 

Chicago, 111. 

Dom. M. Andrulionta! 
(5S D^vidaon s i 

LowolK Maii, 
: 

it. Tuškėnia Boxll«i 
Plymouth^ Pa. 

Julius Bukantas, 
I 94 Blackstoue st., 

Boston. Maas, 

Jonas Uamanauokaa 
135 Amas st„ 

Brockton, Mass. 
B. P. Miškinis, 

Box 124, 35 Arthuy 
Montollo, Mass. 

P. B. Versocky, 
257 So. 88rd st., 

So. Omaha, Neb. 

Stanialovaa J. Saban, 
Box 239, Lewiston, 

• k-Ki 

Pr. P. JuSkeviSe, 
| 131 Jackson %t, 

Lawrence, Mass. 

11;-

Jonas Gal< 
109 feo. 3rd st., 

irn. N. 7. 

» i 

į 

j 
Kun, A. Eierskis, 

5447 S. Wood *U 
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* K A i ^ i • t * S % S * * i 4 a 1 .S. r , ; V * . _ f , i . JJM J ^ A 'i. įJ tina^.. . Ji puoh- jitidJ liut.i mms jums sumelavau! Štai, nias atsiliks šįmet 2 d, rug- |mez.i>tį, \im\ lenu va i ua-

eliu ėio mote- ant keliu ir tttlMu riksmu kiseniuje, radau dar vintą | >iuep s 8 v« lai \dą popiet, Ka*.ldftit«> klaidą ntitaimti ir 
vullo, 

Į 

fįįOiilt* aštuoniolikto am- ̂ ^ ^ k f | ( l i k i u aJ^ ranku;1 meldė atiduoti jai brangiau- skatiką; pasiimkite jį. ralienės Aniuolu svetainėje, atgaivinti draugija. 
lUs Floreneijos mieste bu- p a m a (*. i u s i l i u l . u yx neaj.sa- sį jo* iždą. Galvažudžiai labai misis ant kampu Roehling ir So, 

Liūtas sustojo, mioimiai tebėjo dėlei t»>ki«> teisingu- 4tJl > !- Hrttoklyn, N. V. 
žvilgterėjo j motina ir pade IIIO; jie puolė aikt keliu prie; ^ M nariai meldžiami į la 

Dievo tarną ir, atiduodami susirinkimą atvykti. Bus 

tokis atsitikimas. Vienas k o | | | a i j ^ , ^ , , \v 1 H > u a U > 
miesto kunigaikštis ture- m[ ^ ^ m[ p . l s i j u d i n t i w 

Įh didelv mena/.erija, kurio- v i r t o s 

Teisme. 
IVisėjas (i vn^Uiu) 

Visi skaitykite 
! 

• • - - • - - . - 1 . 1 1 1 

Kuomi esi f įo ant lei»*ės nejudinti) įos 
laikė įvairiausius ovvu- ' Hi^ns Uvvulvs artinosi!... kūdikį. ' ' jam jo pinigus, pridėjo dar rinkimas naujos vyriau*} 
*; buvo ten ievai, tiarai, Xriiilnitiu»>ii motina zem Paskui liūtas ramiai ir pusėtinai savuįu. prašyda- bi-s ir svarstuini svarba JVI K i u p t a i kui.iiiiY K*u tams 

Vilttiliti* (išdidžiai): -
|t»»; buvo t,n l.-viii. t.-.ai. \,|;1įIHinU1,jį' m..tiua h'U- l'askni lindi* vandai ir |>iiM'tiimi savųjų, prnsvdn- ''«•«• ir »vur«tniiii M-arUv* m Kai), tai kimiu 
iėbmi. |ii.jrjn« ir .l;mu' kitų „.•. ,„,.„„„_ „.'„vd.una tit'jjti. puikiai toliau nuž.-np'. nii. idant juos padalytu tarp k i , l i"; Nonnru.i, iinuti pasai ,,,s (|ll(.|,daviu! 
p k \ » jtyviiliŲ. |„., t U l l ",;„.,,„ i;|,i„,|,-. i; j„s l'usjjyvr motina pasirnir navarmdių ir kad kartais u/ l«.< l s '."'M",""'l,'s. na-ldzia- ; 

[HiKnrta tlUioli* U v a s , i š t n i - divl.an.Mu ranku u i a ž v t i * s a v o nmfcvti ir. k a r š t a i lai j u o s p a s i m e l s t u . "''.'"M ".')'" -.'.''"'""',' , .. ^ | 

Wilkes-Barre Mine Orlll Co. 
r 

|Į;i3 menažerijos. bėginėjo įus vienintelis vaikelis, kurį eiliodama, ulaudė jį prie sa 
jfitttn gatvėmis, Visi mies- ji t l u p Uoapribuotai mylėjo, v.i krutinės, 

gyventojai labai issigau-j^i^taM tvėrė kūdikėlį/.. 

Ksav. Vanagėlis. Kiti laikraščiai teiksis is 
spausdinti šita žinute. 

"Motinėlės** Sekretorius. 

-^-..«« M « f M « M M M M M M M i • * « * • 

PAVIRŠUTINIS DAR 
BAS. 

V 

Redakcijos Atsakymai. 
AUOSTASIS TEISINGU 

MAS. 
A r «.. i Paviršutinis dariam, tai 

I Šventas .daias Kantas kar . , , » • • 
y. \ u-u puse darltn. \ icii tik na 

I ta ejo namo nuo ^ r g a i ^ m * , . . ^ Wnm „ v a - cicilikui, Haverhill, Mass. 
senutes kalbėdamas pote- d i n t t a ^ ų Wuuu ^ N l > r a i WrU bet j.j išreiški-
rms. Jau artinosi vakaras,| ̂ ^ ^ ^ ^ • ? V H t l l s . l l i a s neatsakomas. Tokioje 
kuomet JIS ,vjo mnon, P ^ 1 p m u w l H m a H t i k \mvuų ii; formoje parašyta korespon-

rankas. Ar tu kada valai sa- deneija vargiai koks laik-
vo vidurius f Pamėųink sy- rastis priimtu, Netilps, 
kį ir }>amatysi kai}) tau pa-

tQ tr c 
25 c, ėdamo 

Sveikose Emalijuotose 
blekinese. 

VUtai »)>ie erubro Obuo- SknniattHias valgiti kuomet 
į Uų HviontJ) yru H veik t ir akt- padarvUt. 
! Wi- PatlirhtMH ii gerifttuiiy obuo 

Sj^ijalUko, •veikas, enu« " V ^ ; ™ 1 1 , K[ęm^\ 

•augojama tteikatV f ! u ! - ' i ? ^ . ^ ^ ^ ^ 
;, J t l t* 4ar ntt»lg«l CMjuoliy Skanu*. AtMarrk dėia ir 

M į aviMitOy tai pridek nuo Cntb- pe-mltikriak kaip ^trdžiai kve 

S; pia, 

! 
« 1 0 0 ATLYGINIMO. 

eruhm kone«rvfti tr mturteUM d«rlov.-« > r» nl»o«.uitvk»J icrvui 
\r eedfr-bti a r»rl»u»iu predvklu, tl00tta<»ta kwkvUn*.n kurt. 

Čysto Maisto 
Produktas. 

kuria jam reikėjo keliauti. 
Praėjus jam keliasdešimtis 

žingsniu, netikėtai iš krfi-
mų iššoko keli galvažudžiai 
ir, įvikalaudami pinige, ke
tino j | uintušti, jei^u geru
mu neatiduota piuiKŲ. ko
kius pvie savęn turėjo, 

— Mirties nesibijau, — 
atsakė kuoramiausiai š\(»n-
taaU vyras, —- nĉ 1 ji yra ran 
kone Viešpaties Dievo, bot 
kad jus sulaikyti nuo sun
kios nuodėmės, aS visus pi
nigus jums atidundu. 

— Turi mums prisiekti, 
kad daugiau pinigų jau ne
beturi prie savvs! — suriko _ 
piktadariai. "MOTINULĖ". 

— Lai Dievas bus mano; (iegužio 8 d. prie "Moti-
liudytoju, kad pinigiji prie i uolos" prisirašė kunigai: 
«avos daugiau neturiu! Mykolas l'otrauekas iš Ne-
f Tr nužongė šventasis savo \\aik. N, .!,, ir Aleksandra 

jkoliu, dėkodamas Dievui už KVnieikis iš Hrooklyn, N, Y. 
apsaugojimą jo nuo uolai- Pirmasis užsimokėjo $13.00, 
mos. Staiga, idėjas ranka ki- antrasis — $17,00. 
Seniun, jis ultėmijo, kail vie 

lengvės. Jausiesi: kaip nau-j S. S., Oilbertville, Mass. 
jai užgimęs, šviežias ir dru-[KorespoŲdoneijy be tikro! 
tas. Daryk tai dabar pava-l parašo ir adreso n(Hiodame.| 
sary, pamėgink Trinor'io tieriau patįs susokito, dėlko 
Amerikoniška Mlexirc iš 
Hitter vyno nekurj laika. 
Jis gerai išvarys virškinimo 
organus, atgaivjs ir sudrutįs 
juos, kad galėsi savo darbą 
liuosai atlikti be jokiy vais
tu, (lausi jį aptiekose. Jos. 
Triner JM»-^i8aB So. Ash-
land Avo., (^bieago, 111, 

Mvs padirbamo visokios 
tiįUm tulžis, Jeigu nori su-
ėėdyti darbo ir laiko, roika* 

PAUL J. S H E R W O O D ; l « u k 

Kandidatą, ant Luiemes Pavieto! *W MUI° ******* 
Sudžios, PyP* matf Inos, 

Balsuokite už Jie 11. Market st. 
WHkes-Barre, Pa, 

• 

• 

s : 
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GLENON'Š 

i 

hs Plttstono RUPTURA 

iv 

m 
i Gėrimo. a f 

mmmm m •• 

• ECOND WARD HOTEL 
Frank Burba Savininkas. 

;.y*"" » • » , • • • • 1 
Geriausi Importuoti ir naminiai /T:f-# Nnlinnnl Rnnb 

Vynai, Likieriai, Alua, Oigami ir ri™ *1«W»IQ* oaną 
IX 4 5 4 - 4 5 6 MAIN 8T. 

». - . . . • - k~, • 

Pirmos kloHCkti karietos* 
ir arkliai parsamdynmi ir 
in*abinii» ofisas prie HusselI 
gatvės. 

EOVVARSDSVILUE. PA. 

naa skatikas dar liko. 
IMgaudo jis, kad neno-

Iroms sunn^lavo, ir tuojaus 
lUU ĵo ton pusėn, kur liko 
plėšikai. Jis juos vos rado 
ir tarė: 

į i m t u i ir", Į TiriMiMttr Įmini mi\ t na j 

Turime atapaud^ iv. Ko 
ianciaua tajemnyčias. Pen 

I Molika tajemnyvių kainuo 
ja \0 centų. Kalbantieji Oa I š g y d y t a g r ė i t a i f ^ p a . 
vėa loJa i^Mutoi^I rupl - .v^^ . , , . a n t v U a d o s . 
na parsitraukti talemny .• 
». r . , . . . rf * H«* peilio ar <»|MTn«M.ios. čias. Adresuokite: ^ * / ,• . ZZ 

Diržai numesti ant visados. 
Visiškas gvarnntuotaK i«|?y«ii 

inas rupturtM (nbiejij ličių), nvnų 
ar jaunų nepaisant, kaip iltffli ser-
Kat*\ jįfyiiau \n* poilio. 

l)r. (»Malley naujaa spasanas 
4 icydimo yra visai nepavojingas, 

be ptautttiuio, b*' akaiiKino, l»o opc-
rarijtis, )m atsitrauk imo nuo w>.-
siėiniiiH). 

N«»reikia jokių diržų kada ttgy-
dau. Ovarantuoju u^antVlininuj. 

Dt'kingi žmonės piisiuntin.ja 
padivkavoi»cs kan dien. Suvirft 500 
ligonių išį?y<l/iiiu praeit ii turtą. 

Duoda gerą 
titį. 

Dapadeda suvirs- i 
kjti. 

• Wt • 
t 

Apsaugoja nuo už* 
kietėjimo. 

Sugražina jiegas 

"Draugas" 
314 E. Market S t , 

Wllkes-Barre, Pa. 

— — • 
i ' . - - ] . i ' • ' ' 

Ar esi sunervuotas? 

PUBLIC SQUARE 
Wilkes-Bnrre, Pa. 

333=3= 2=trX=33X l ' . 1 . . 1 J 

Langrai KUsijudini? Ksi neramus' M n/ 
mofcint ta\V py kilo f Visko bijiusiT Onli ir 
kt*lit*Mi pailavsf Niekas taip nepnjrelhra 
tau, kaip 

Severos Nervotonas 

„ T : • - " 

IHITED STATK KPttSITAKV 
• - r Dr. Alex. O'Malley 

NauJM uUfoaas IV041. loitr^.^ ,, i^ 
Bali taMonai t*294H d a l / t a Uai.Q& 

_«».,«. 

• 
H rx s M H M :<>< M H«)oo<x x m >c m HWK« •»» K H U M U »>< n n .t»:«• r M; 

HEIGHTS DEPOSIT BANK 
Kampa* E. Market Ir Hancock Sts. 

• VVILKES-BARRE. PA. 
Moka 3 «ą nuošimti nuo sudėtų pinigų ir ima pini 

Ii j gus ant aučėdyjimo nuo dolerio ir augščiau. 
fiunčia pinigus in visas svieto ša 

lis. 
Atdara nuo \) nių ii ryto iki 3 jų po pietų; yubatoniui 

nuo D-nių — 12 ir nuo 7 iki 0 vakaro. 
HMtmmamu u IIK xniii>imiiri' n >nrm>n̂  anmm mmnrtnr> i M 

KAP1TOLAS $375,000,00, 1 W W M h i n | r t o n ^ 
Penrirtia ir nepa i WILKM-BARRE, PA. 

490,000,00 K u r | i t l tuvi ikHi ip lenkimai iU. 
, , ^ . sikalbama ir HUiiranoma. 

sudetui pinigui moka 3-čią Suvirtum 30 met^ daktaravi^ 
tuo. Mi«*«te Wilkes llarre mūsų 
Klaunaa ofi«as. Prisigsk 8e. mar
kę, o gausi knymi t v api« rupturą 
dykai. 

tąaaaa*—^. • • • • • | u i 
Įaaiiįa'iW»>i *• * ̂ '^^r M y- u i j « ' « 

.lis paniekia ligoa priežaatj; apramina 
dirkttoiuH, Hudrutina visa aysteimv ir užti
krina sveikų miega. Kaina $1.00. 

I I I I I I Į I 
t * 

. 
• 

1 dar ne 
Žmogus ilgai nepatumijiV inkntų li$o^, M 
iki tol, kada ji jau tampa pavojinga, Kad 
n/laikius inkstus svefk iis, imk 

Vaistus Inks-
s ir Kepen ims. 

i 

Tai geriausias vaistas ntfo skaudėjimo pu-
. Mau, nuo kepenų ir inkftų ligų. Ir pūslės 
^ b»t\arkė jaia praAalinufna. 

Dviejų didumų*: 50c. ir $1.00, 
į 
• i 

Pirk vien Severos vaistus. ai turi juos tavo aptiekose. Heimk kitokių 
vaistų. Jeigu neitnai savo ligos, rašyk paa mūsų gydytoju.'. 

( 

nuošimti. 
WM. 8. Ut, t C ^ N . l*a»>tM«*t. 
t t:\NCM OOUUUA9, tVMhUr W . F. SEVERĄ CO. DIIB RUP 

lOWa 
— 

Natąjausias Importuotas Fonografas dykai. 
d Uū. du*UMi hi<ikrU 

MII.dm ka« B»^irk» 
i Tai 

H'̂ f̂ RB'H 
.-r»<#trtH 

• 

• • • 

* 
• > < • • i 

mmi 

H 
Honover Breiving Co. 

"-û . Grynas *c3i—-
Elius, Alus ir orteris. 

Kw reikalauja t'tSf* 

TIKRAS LENK1SZKAS LAGER 
Atkr.-ipkSto navo atida ta protinki*, J w ų tautie*lc> * 

dirit«>»:(. Sumlolini l»nit.»i.w.....l. W£kr» llarr* tr 
Nauticok*, o bravorą* DąaviUt'j. 

BMH NMInMtakaa, MMM««H» k l»ralK>iit»« 

. < - : ; : \ . • 

•liil«l<* nikalinę inabą 
ir <»bst «-rm «U«b» 
Turėdami ma*a Ko«o 
^rafii falita iura^fti »• 
ii.tr puiky oiuallfu kas 

t'i«uS»iu tik ssaMai 
tf, a*4ėmlU volitką, ir 
fftiaait* ilfinrti gg% 

iiaa«iM t.utilkaa, darbini* k ii k M ir s.tukui dslaaa, itlfaskat 41 o\»n sr s«k 
t^llt. iaMiaia vtsottų Isslrmatatii ^atiaaif ir •fk#ttr«. Klausaat lai rlsks 
bas ssalssia aa tsa jasss ir jt«* laiss^ssi, Ut ir >•• ^•i^slassisss^ Ir ami 

pn» mut Haaitka f aka analinių (krajavų) Škaplierių 
v*T*a.|fl<)e Panos ftv. ir Av. Traieės, gftli gau-

ui*ll V^kdLl!! li P M nuw V1K»<]A- M , s i*«tirb»m«?i 
tik kad pataHamita jr reikalaujantiems pa»iun5iam 
savo drsuiratis airku pora ant paiiurm 

5 1 U mtr u£?JZ*il MM- A- ^mailien*. 
V n^rsfsn yra aa4aryta. 8. Paeifio St., 
\ | Į II fvriauMo raaSala, Urt 

Kaip lengva sučedyti $15.007 
jeigu tau gaila praleisti 15 dol., 
tai ateik pas Rosenthal pirkti 

- r -

Philadelphta, Pa. 

ussnim 

a^aassa, ¥aa<i ^saatrafas jrra ipsnaatiaa, kaka tik dakar fati kak. Ms* 
<ttto«Uii« iaats t | ftssatfrtta •«*«• dykti Friaî akita lik fiO*. ssa#ksai Ir ssas 
sSsiaai* jam priMiv ftn«aak« Tsbak* ui H Ir t% yaacyraff 4r*«fl* — Ta
utai* lt aaralysaaM kaip raikia aaaitiki. Aptarę ysr £***•»*, uasaaaaaits 
ainsatais' aa«aa. 

a davan* rr» I I Į T M I 
• if#a, p i a i i f i a t , *av *̂ B 
sa firma aa kAtasm. 

nsiBS AsaiK isuc» » , ISIH r. la st, s*. w. N«« r»tt. m 

tssst Ii bsMa aits Ws Jaasaa risiksa, laifi aasj«a 
ati. alfNaMtsti fa*arfs: |pffaaaasa a«sas^l*^i • • 

m 
Nes jeigu kriaueiui užmokėsi $:10, tai pa» mue 

|cau*i tokios pat mutorijos ir dailiai padirbta 
«iut* už #15.00. 

P a b a n y k u ž e i t 
0 persjtikrjri, kad pas mus pigiau negu vĮnanie 
jiieste. .leįgti kitur po $20*00 i e po #25.00, tai 
1 ms mus tik $15,00. 
•!•••• • ! • i nmi^mmmmmmmmmmtmmmmmmmmmmmmm^mmmmmmmmmmmmmmmmmm 

LOUIS ROSENTHAL, 
ANT KIRBY'S Kl lAUTfYftS. 

South Main St, WUka*-Barra, Pa. 
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DRAUGAS 

~ » — - - • .J-ii U «— — — • • • • • rt|M»»>»y*i<i^«|WiiH. n̂ ẑ?TiiiM n̂!T̂ i'̂ w5Mnp -ase 

girdite nuo daugelio amonių 
pagyrimus 

STEGMAIER'O 

Plymouth National Užsirâ ykit 
„DRAUGĄ." 

ar pamislinate. kad verta ji 
pabandyti. 

Supiltas 
ir gerai 

uzkimsztas 
Reikalauk bakauką, Mušu 

veiėjai pristatys. 

Gryno maisto ženklas ant 
kiekvienos bonkutėa. 

STEfiMAIER BREWING CO. 
Wiikes-Barre, Pa. 

Naujas telefonas 977 
Bell telefonas 422 

Kapitolas su pervirsiu 
$165.000.00. 

šitoji 'Banką priiiuronut 
fcuviotivtuįu Valstijų vai-
džius. Moka* 8 nuošimčius 
nuo sudėtu pinigų. (Jalima 
susišnekėti lietuviškai. 

Mandagus patarnavimas. 
G. N. Postletl^aite, 

iždininkas. 

— 

. A. Norkūnas , ; 
\ i o i i t i Letuv* lldirbejat * 

I 

d ° AUGA? d °L 

* 
# 
* 

PINIGAS DARO PINIGĄ 

viaokiu ž e n k l u j 
draugystėm, o y- * 
patingai: Jįokanlu 
gu/.ikueiu niota-
liavu, anameiiotu 
ir padengtu celių-
Įoid'u, fcarpu, vė
liavų ir Karu nu. 

M.\i. pnvr įtUI dar 
bua atlieku artis
tiškai. 

M. A. Norkūnas 
1'KllM'i.CI ST.. I. omMI. NASS. 

— « 

Vra.li k t:iu|«ti pinigu* Į.JM tllil». Kad 
U mažiausia suma pri.li-tn pria suW 
tlijimv ir H nutiAiinfui. kuriuo* moka 
me, greit i>adidja jysu taupima. 

Lietuviams paranki vieta. 

NOBTH 80RANTON 

SWALM HARDWARE CO., 
21 Nurth Main $L Ntsville, Pa, 
įvairiausi geležiniai d ai tai, te

palai, stiklas, riutloa, plasteris, 
\ \ « * * • » « . I k i 

Merchantsf 
Banking f 

Trust 
Company, 

Nahanov City, Fa. 

Turi Kapitolo iu nr.o&im-
c i ai a 

$190.000.00. 
Stalėtu pinigu 

$700.000.00. 
Mes vedine \tsi»kį lept 
lišką bizu|. 

MUKU bankoje galima 
susikalbėti: lietuviškai, 
lenkiukai, vokiškai ir 
angliškai. 

JOHN J, MEYER, 
Kasininkas. 

f************************! 

i 

Office New Telophnne BTi 
Re$idence |Wtt j 

L i e t u v i u A d v o k a t a s , 

Jonas S. Lopatto 
i7-4X-|<* Bennett BuHding, J 

Wilkes.Bare, Pa. 
Norintieji pasinkolinti pinigu 

ant pirmo innrttfajre, arba pirkti 
namus lai kreipiasi. 

First National 
BANK, 

PLYMOUTH. PA. 

KAPITOLAS $100.000,00. 
PERVIRŠIS $250.000.00 

Didžiausia ir saugiausia 
Banką mieste. 

Moka \\ nuošimčius nuo 
stalėtu joje pinigu. 

DID!« OYDVTOJAS 

Dr. IGNOTAS STANKUS * . 
>r«j«Į!**-***M^ PaUa^'MilHk^itlka mokate uulvenlteto valstijai 

lotiiana ir baiifv?. kvotimu* auglfiiHiHoj ir Jau pan« 
tolhiflj mokyiįoj NawYork Post GraduaU ME-
DICAt SCI DOL A HOSPITAL, kurioje ajM-clja. 
liftam |Aii(tavi IH gulyiiu* vtaokti| pavojingiausiu It-
i.'̂  Ii- iluryiiM* ap-i-ao Ji|; p»0*ltfy* tft mokslą jk^uoa 

^ \..r.k*»«Kst.. <;Ll/k»»l:(Maro. l>r I«. 8TAKKUB, 
ia»i kt«>k la(k.>tiuvri niifMtHTii «Ukt«iru Imllanapo* 
. . . Imt., Kur VUIVJ.MHIMV praktika irydytus fvtalrlų 

^ liv;»>, uthk«iutua«i w»\f> uJUluotJ kuogeribuatal Ir w 

fjaiH'Hlimiufifli, •Intvirgt paMšvi>itti;s labui eavo l»nv 
\\\\ i\\\\i\\'l\\\t U kn<l HpwiURol Juoa nuo IflaituiloJU 
i.i.» p"f 11-s.iJ. olkii^ (InUurua, jrengo wvo luena 
•-. i- i i i - j l:v.«»jii .fttj i r : 

KVIEČIA VISUS PAS SAVE SAKYDAMAS: itmwcitf.,< 
\\ 

įrankiai 
daiktai. 

^n~mm — — 
sportiniai ir naminiai 

mmmammnm — — 

1902 North Main Avenue. 
Sorantou, Pa. 

n I I m nu Hm mm 

mm Kurių skaitytojų prenu 
nierata pasibaigusi, tiems 

f l l i v / t i u Q y i i L r iw šis numeris bus paskutinis 

Geriausias Lietuvys 

F0T0GRAFISTAS, 
LIETUVIŠKA AGENTŪRA » u 

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

kont^anijaa New Yorke. Siunčiu pinigus greitai ir pigiai in 
visas dalis svieto. Prašau visu lietuviu atsilankyti su kokiais 
reikalais arba kelieujant Lietuvon meldžiami kreiptis pas 

VlNCA TAMULEVICZE, 
******** AGENTĄ. ******** 

137 Nule St.f Wllkes-Barref Pa. 
^mmtmmmmmmmMmmmmmmmtmmmtm^ 

Naujas Ttlafoaaa 1070-B. 
20 E, Markct •»., WllkaaBarra, Pa , 

( 
' 1 1 . JU.""!1"'! 

Siunčiant pinigus, čekius, 
arba "Money OrderM, siųs
kite ant adreso: 

"DRAUGAS", 
314 East Market S t , 

WilkesBarre, Pa. 

valdiniui vnkare. 

Adolf Blau, 
Union Tlcket Agency, 

toa Lackawanna'Avo. Scrauton, Pa. 
Taip gi turimu fiavo krautuvėje dau-

fybę vi»oklŲ maMakny^iy ir iviettiku 
avjry MKokioHo kalboMo. 

TKLKFONAI: Naujas 3i»a — Boll 009. 

.l-l-̂ ti jsrrul. er k»hkiu kan KVfikutni. nknli Ą\ krelpkia poniute ypattflkat HPU« 
lankti. « I»UK1 lAtrvtiyttiH. Ji-igu K i 11 il«kt<. ,i«l pripniluo litf̂  rj«l8g)tlotuft» arabr-

: Jnk, II.-o «i/i (m*'ilttiiuH <li«Wii. pi-tiMilî . ir autrtti-Hiį moknlu, tau pn«i lb.Viu ir | 
i RMt-ik̂ iu tikimi t.oMAku ir Hiįln^ka rmla. Kiekvienas iA nUliaukumtu pemlttk-

»jH, kn«l i't*u puliH '̂.-. ilM r̂ti'j iHktat'iikn'iii )ks|»« ir guliu urrtnų gydyti negu kiti 
«l*htnrai 8v>tlmtuu{iul. 

;: Al'MIMU PAHliKMINClAl lftdYDYTI 
Nu«» rvuumiir.to ,̂ »k.odminio jr»<'v'ni> >ąn»rii| kniiij. ntî ntĮ Ir Jonų; nuo vtookių krau}0 
hrf«̂  užkl^ti'jlBvi Ir i>fT̂ lkbn'> \id«r(ų, iFborlmo. M«io nl^.rjun*!, vUoRlųtpnogą, U«Swflnlą 

, Ir nUnklmo r'l»uk;|i i»l»o#««ift'i.l^hun, imoilr4U*Urf<>»'. Itikrtii, pl»uOii|. k.ponų. Nuovbo* 
kuj û rTiAkų Mifi|, n#urnlKU«Nr, clr4>hrpmo>ąMtrli| »fwi»H:oJlinolr iJgą^lų; nuo greito n«ll«t-
m«i, »«nk»u« k»lr>. vimo, IMTMIIKI.. Ir nuo vttn>klų ilorn- Nuovliokių \\f\t- .'Unių lytlikųl! 
t;.I Ir vt*(,klij kHoko| i.u«U|>t»AjtiMniiVo|khto». 'IMpgf nuo vltoklų »not#»Ukų Ilgų, kk»utrolD> 
\n\ ir.«n«#lnli|, baltinų, u*kf jltoo Ir gumbo Ilgų: N 

TURIU SPECIJALISKĄ DIPL0M/\ DEL DMRYMO OPERACIJŲ 
t -i k>!« inuruiM "oUaltnguutai nporacljot, ka<U v >̂t«l u*** ikgydvtt kilp Ui: augimo trlllo 
skilvyj* ir vl«w*ių «km»nų, «k«udnlių Ir pur.ų. .r %\ \m\\ \ n»ipjr, litkktaonu, k«p*a^oir lir* 
);<•«, vtaką t^ »i| |m«i<ib« op»rar^>« gailiu* pmJ>»Hnr kacgurimialąt lr,«t m. nką ruok^U. ba
rnu Ulugi oi«.r»t>ljii* «nt »«ulų, «mt«g"nų. gro ų r l<tukų organų, kftipvyrų mlp Ir moterų. 
IM >«livt i>rltf>tnkt»» rtukMlr kfjM. 1%'VIIAU nu aaij«n*fo bfldo op«rai4J« ruptura oi n.eoką 
:r-K»;. i>rtht k'oipVttO* k l«k vienoj* itg<>j<* p%« n gn»». J*lgu negalima prtbfltt ypatilkal. ta>l 
pąr««vklt<. k^nkau«lt Ir koktu* n»-vi»Uunui« įhnii »t*»itavyj» <• HH ttopraulu Ir l»tyr«t« duo*lu rodą, 
o Jeigu Mk» prUlųel't it gyduole, k*ln tol t n«»gy> •ntgioflte: Amerikoj, Anglijoj. KftBftdoj it 
kltoie i4»l|w. Atel'unk.nileme rnaMik.l Ir d̂ l o\ *r<u)(Jt), tuf»u «ato n«mtn| paikų UgonbuU-

IUK1>NUH ( i V I M D O V A N A I fl 
* ' 1220 8. Brotd l t r , 

PHIUDCtPHIAt PjU 
4 

• 
• 

U N i O N T l C K E T A G E N C Y . 
••alauaia LlaiuvUka Kanka Scrauiont 

ir Vltojt Aplinkinėj*. 
Agautura LaivakortMų ant Goriausiu 

Linijų. 
Sun..'ia pinî uM ka» <licn tn vinati da

lis ivieto; taipgi t»orka ir Umaiuo vl> 
•okiui* piuipm. l-liri-a vixokiu« doku-
inenttin Amerikon ir Lietuvos toiainuoao. i 

Ofinaii atidarytaii kas dieu nuo 8to»/; 
tl ryto iki 0to»i vai. vak. 

Nedėlioja; nuo lOtot i* ryto iki Ctal! **""v*l*»d<* <>««0: ««ooikiw,nuoiilim^.tf nuoOlktlrak. N«dol nuo i iki B v 
0 

• 

H 

r n—i Į - i . įtr- ia virrr^.>i iTTiTrjsn 

• • " . . " 

<< 

G. GROBLEVVSKI," 
Savininkas ir Fabrikantas Geriausiu 

LIETUVIŠKŲ-fcENKISKŲ VAISTŲ." 

Lietuviškųjų Šv. Kazimero 

i Seserų Seminariia rija 

« 

CHICAGOJE. 
Lietuviškosios Sesors priima paa aavo mer

gaites mokinimui ir iftauklojimui. Seminarijo
je prie reguleriSkojo mokslo, arba ir atsky
rimu, yra mokinamai nuusika, paižymas, siuvi
nėjimas ir taip toliau, ftt*... » *L 

Reikale molclžiama kreiptiea prie Motinos 
Pordetiiiės šiuo antrašu: 

Mother Superior, 
ST. CASIMIR'S SEMINARY, 

g 6700 Rockivell Si, Chieagojll. 
t * t * t » * 4 » f t » * a MM i i i < * * « • « * « * * « « • * * • * * 

Geriausia 
Gyduolė 

nuo 
•kaudojimo 

Degimo krutinėjo 
Galvot skaudėjimo 

Kitaros 
Užaišaldymo 
Neuralgijos 

nuo 
Gerklės skaudėjimo 

^ A U E C Z r V / ^ Mėšlungio 
Skausmo krutinėjo 
nuo 
Patrūkimo 
Azma arba 
Dusulio 
fttyvumo sprando 
Skaudėjimo 
Šonuose 
Ranku ir 
Kojų. v 

' 

i 
• M M M M M M i 

GERIAU8AS PINIGAMS PASIDĖJIMAS. 
TAI STA1 ŠITAME BANKE: 

Merchants National 
Bank, 

POTTSVILLE. PA. 
Nuo padėtųjų pas mm pinisru gausi 2 nuoSimt., jei 

futlaii trumpam laini, 3 nuošimti, jot kaioma n^neaiams, 
8 ir puaę nuošimt. jei padeai vieniems metama. 

Gali pradėti paaidelioti, j«>i tnri W.«}. 
Maloniai kviečiame viaua atsilanyti pna mus. 

Gerb. O. P, BEOHTKU Pro*.» A. W. SELT2ER. Vice-Pr.. 
C. H, MARSHAIJU Kasieriua. 

• m 

Ypatingos Gyduolės. 
Jaigu aargate uaainenojutiontis tiKomia nuo kuriu n*gali pagelbėt nė dak

tarai nė iigonbuėiai, arba paNUptiugoma ligoms, aprašyki! ruan savo nssvei-
kuioa garai ir aiškiai (bs uisloplmo) nu* ėion eina ne tik apie tavo sveika 
tą, bei labai taakiai ir apie tavo gyvastį. (Atsimink, jog kiekvienas garbtuga* 
iaktavaa ualaiko paslapt) kaip ant ispaalottes). Uitai nesigė<lyk ir nebijok, 
Uyk teisybe, o mielai suteiksiu ro<i% ir prisiusiu gsras gyduoles pagal tavo 
<a su nurodymu kaip reikta jas vartot, ui preke labai mat*. Reikia rašyt 
•tikus stačiai pas mane pridedant visados Sta. marke ant atsakymo, nes ki

taip negauslt ataakymo. — Taipgi mes reikalaujame geru agentu kiekvie 
tame dideliame mif'ste ir ju aplinkinėse. Agentai nuo l.ietu\ iskai I.enkiAku 

Rduoliu gali uidtrbti nuo :.« dol. iki 13 dol. ant mėnesio. Uidarbį ducnlame 
ogeriausią. Taigi rašykite reikalaudami agentūros. Kiekvienaa lietuviAkas 

Uoraikaa teipgl privalo utlatkyti visada ninsy puikias LietuviAkas gyduoles 
tavo storuose ant pardavimo, kad mušu tautiečiai reikalaudami gaiėty pas 
kiekviena nusipirkti ir nereikalautu išduoti pinigus dovanai kokiems nors 
ipgavikanis tose aplink.**?. Stornykai,rašykite pareikalaudami gyduohy, nea 
reras nidarbya ir parduokite mūsų tyras Lietuviški tas gyduoles, kur ̂  
gvaraatuojame. Kasykite po antrašu: 

ALBERTAS O. ORABLIAUCKAS, 
Oor. Elra a Main Str., Plymouth, Pa. 

u»v» 

FABIOLE, 
garsi kardinolo \Visemano apysaka. 

Verte VYTAUTAS. 

Kaina $1.00. 
tmantloms daugiau kaip vieną ag* 

aempliorių, nuleidiiamas didelis nuo* 
Itmtis. (Jaunama pas: 

W V . V. VARNAOIRI8, 
919 80. 4th St, Brooklyn, K. Y. 

m .'.. i i i 

-NAUJA KNYGA-

B I B L I J A 
arba av. Kuštąs išleistus. 

T'K vienas šitaa šventraštis yra 
katalikiškas. 

Kaštuoja $2*15 persiuntimui. 
Adresas: 

REV. S. PAUT1ENIUS, 
Mahanoy City, Pa, 

• « i »• 
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BUK 
VYRAS 

TTT 

50,000 
aTTVTVaO ¥ T 
JVIN I VJTU 

Vysai Dykai Del Vinį 
Ta knyga yra stebuklinga Ir siustą yra tvk d«1 vyru. 

Kttyt-.i ta praataia, suprastais lodslsia paamka kaip gal 
atgauti vyriškumą, laigyditl nuo asnuodijiraa kraują 
atbasypillitiubiegitnaaitkloa, pat rotitu styprlbe, puikus 
ir kitua llmietiimta, oegromti)aviKna» patrotitu 
atypribe, pvlva, kiapenn, Inkstu ir puslea Hgaa, ruma* 
tuma, gonorrhoea arba triperi, naujai Igautaa lygaa, 
atrtr.tura Irvysasvyru lyge s, gal būti išgidou as aava 
oatnuse prlvatiškai, alapta ir labai pygjai. 

Tai dykai igsuta knyga, pasakia Jums kodėl jna 
fctnt.it ir kuip galėt galutttiajUigydtti. Knyga ta yr« 
krautuvS liiuoa, katrue turą linoti koltu 
nevetlea v t ras. Ta kivyga yra parafcita par I>aktars, 

aa vedea arl>a 
ga yra }»arajiita 

katrasauydave itgo rajka tyrinejniu fui epecijalUku 
lygu. Ton vfcit. Jog ta knyga yra aiuata vysai dykai, 
nlmn'tain ua paiMo, hig u*pn2etita kouverta. Keaiusk 
nekokiu piuluru, tvk paraštk aava vardą, ir adreaa ant 
leraiau* paduotu kuponu, katrų siusk maeaa šendena. 

DYKAJ CAirTOS KNYGAS KUPONAS. 
pa. JOS. usrtit * rn i t o s n rak A««S«*. ckw«s« 

A.Htt^tii4s T4<si*' u i'-*S4t T4n"»v«s pfi#»flf tsss, s* si>ri»^Us 
T*m<«ta pru»u*i»«as» M«« vysaiiir*»" *#•«>•%« *«ff*<teJ vjrra. Jet 

•srdas 

Ašresast 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . > 

. . . . . . . . . 
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tCKHSK'ttitK'KViiU: 
WEBĘĘUmWĘBi 

|The BENEFICI AL SAVINGS FUND S0CIETY 
1300 ir 1202 CHESTNUT STREET, 

PHIUU>ELPHIAf PA. 
Uidrta 20 dieną Halaodt.o IS33 matuose 

Nuošimtis 3 . 6 5 m«twns, 
PAMATINIS KAPITOLAS •« trylika milijonu doleriu, 
BUDfcTU PINIGU — vienuolika ir tris Čv̂ rtia milijono 

doleriu. 
PERVIRŠIS - . vienas ir vtena čv*rti* milijono tioiertu. 
Depozitoriu suvirtum trylika tūkstančiu asmenų. 

DEPOZITUS PRHIIAMK PKR UlSKUS. 
IGNOTAS J. DOIIAN. Pieš imus 

ANDRIUS l KEEGAN, Virsi psąaUsatat, 
AUHLO X MUaPMY, Sekea^aia ir lUslasasaa. 

ANTANAS HUtat, tat,., f ataraias. 

rs>ffl 
na m 

!»f 

ą^mmlf^^^it^lmmi'i^m^^m <«MWk*i«wM̂ oc»0 
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REKOMENDUOJAME MU8Ų NAUJĄ AUKSINI 23 
AKMENŲ OELŽKELIO LAIKRODĖLI 

Aukslaial, paauV««i»t» ir kitnkt sn IKI 
akntnumis, pariluetin»e J0.000 \a«l««a 
ntu "Aecuratus laikrodėliu Ūktai ui 
$5.75 ledna Tie grslas laikrodėliai 
puikiai larvsyti, dat»e|tari )ukttsiv ge
rai tnikf raitanti, latnatiaiai k*«h(iunioki> 
fi*u<loiaisi, kurie turi <lat̂ >ti laika, rau 
ttrMkf ir .vriaki. gvaraatnott attl ao 

r ^ r _ _ y , , . sltsa. Tikrai gtaly1* )a'Mro»iėl*ai. »•• 
LvlSTkif ^ l l l f**t* ***• •»» draugam* tokj psaedyti 

Jetgu aori tareti K*t* 4neg*wt}, tai 
•tai c wumį Mtaiulvmas: Mv» nueiusirne 
litą laikrodėli ktekvieaava .0 O D a* 
SA.h ir eka|iress> kaltus del perliur* 
jiam. Jai aepatlaA tesnokėsite aei eta 
U Mea guiaajaiaa rtaka. Aukštais 

«r«s-ha«-li« daodaat dykai aa laikrMan,. Ali asas 
101 WAWH CO, 0 W T 905, CHIOA80, VU. 

NMeiimi 

IVilkes-Barre 
Deposit & Savings 

BANK, 
71 PUBLIO SQUARE, 
WILKES BARRE, PA. 

Kapitolas - • $ 150.000 
Perviršis % . $450.000 
Depoiitai • $2.625.000 
Moka 3 dlą nuošimtj nuo Budėtų 

joje pinigu, 
Banką atdara kasdien nuo 9 ry

tu iki 3 |K)pietu. suhatoinls nuo 
9 - 12 vidurdienyje ir nuo 7 vai. 
vakare iki 8, 

tlalima susikalbėti lenkiškai ir 
lietuviškai. 
""• '' 

r><-t>^«>a>fot>eeee>ea>eeee»f«4 

J„ F. GliSSs, 
Pas ji galima Rauti visokiu 

torielkn, bliodu, stiklu, puo
du, liampu ir visokiu virtu
vei reikalingu tlaiktu. Yra iš 
ko pasirinkti. Ateikite jier-
sitikrinti. 

103-104 8. MAIN ST, 
WII* K ES B AK RE, PA. 

" I ! i " ! M I • i i i 

L. RAUCHUT 
Dirbtuve Uniformų^ 

ir visokiu reikalingu 
daiktu draugijoms ir 
nrkiestrtMiis, uŽdlta 
1887 m. Dirbame teip-
gi veliavas, sukartias, 
arnotus, kapsi ir t. t. 
Reikalaukite ilmtruo-
ti kataliogti. 

1820 N. 4 gatve 
PHILADELPHIA, Pk 

Kelt Phont 
48^8 O KCNSINOT^N 
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ISĘJO IS SPAUDOS DAILUS SCENIŠKI 

VAIZDELIAI VARDU 

Ka 

ir „Kat ru tea 4 4 

PO 1 0 CENTU. 

Galima 

„Draugo" Spaustuveje-i 
:tt««««««J««««!SI«! * f f ^ t f T * ItUI 

•pflritTirt -n-iariii m r nnHsami 

; H H 4 H 
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LABAI NAGINGAS KNYGUTES 
• ' PO VARDU i i m iimiiin 

„Naminis Valku 
Auklėjimas" 

i o 

"Katekizmas Apls 
Alkoholiu." 

Kainuoja po 12c. su p«miuntitnu. Pelnas eis Inattl-
Kiniui nallaliiu prieglaudom. Galima gauti paa 

Kun. A . Staniulcyną, 
4557 So. Wood &.. CH1CAGO. 1U-

missiiismmsmmtmi 
— - - mmmm MSI 

" D R A U G O " 
1 C 
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SPAUSTUVE 
mm 

M M i 

SMSSI 
• 

NAUJAUSIA, DIDŽIAUSIA IR GE-
RIAUSIA GR BITAI ATLIEKA 

ĮVAIRIŲ LAIBIAUSIUS DARBUS 

— 

SPAUDIM* 
P I G I A I 

UŽKVUTIMOT tti KITOKIUS PARBUS 
asssssasMSi 

KONSTITUCIJAS, JrUaKATUS, TĮKIBTOsi 
• M S B 

RAIDĖS STATOMOS D1DELE-NAUJAU 
SIOJO PATENTO-MAŠINA "UNOTYPE" !; 

" D R A U G A S " 
314 E. Maiket St Wilke^Barre, Pa. 
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