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Ar **oli«oto» jog ku 
| |k esame apkrikštyti Je 

Kristuje, USUine ap-
tyti jo mirtyje. Nes 

l i n d o t i 
jw* krikšte 
kaipo Kristus kėlėsi is 

iV H ^ gftrbę Tėtb, 
t? mį* idant nątijiano 
taw TOikMiotultttmo. 

m j«t •tojomen 

'giai ir prisikėlimo h 
ii žinodami, Jog musn tte 

žinojrus y ra d ra 

įskio >yti 

e, 

Htfi kwna» hutų *u«ntti 
Įr toliaus netavuautuminio 
kiiMdėjimui. Nes ka» muni-
iik jra nuteinintas mio ntio-
j ^ f p ^ O j ę į g u BU KriHtura 
iiimi^iiuN tikime, jog dra\p 

m\ l*ipo-gi gyvemdBu, m 
žinodami, jog 

xiMw kėlf»i Ift numirt 

ii* tint jo įmvieSpa 
Xrn jri^u muntrėimo 

v i e n f l n t ^ m n n i r i i o 

uit>», k\iri į\ mkK kada re
gimo papenėjiiu^ ketuviy 
lakstančių įmonių septy
niomis duononiis ir kolumnH 
invimte iv da matomo sep
tynias d$lt»N pripildytas li
kučiais, nugalimo atsistebė
ti Jo gailestingumui ir ne-
apribotai galybei. 

"Gaila man ininios", tarė 
.Ir/ūš. Kiek gerumo tame 
išs ii vis k iuu\ Dievota minia 
jau tivcMa dieni) seka Jezu, 
klausydama Jo pamokslų, ir 
neturi k^ valgyti. Jis nemor 
Žmonių alkanų paleisti na
mon, kad kartaii neapalp-
tų ant kelio. MGaila, sako, 

nimu teismo be gailestingu
mo tam, kas neparodys gai« 
lestiu^umo, Pasigailekiim* 
tad kitų, kad ir mus Dievas 
pasigailėtu. S. 

Katalikiškos Žinios. 
• • « 

Taipo ir į®* many* 
jog etate iStikro numl-

J f nuodėmefi i gyvi Wovu-
į e , Kristuje Jėzuje, mūsų 
(Viešpatyje, 

man minios *\ fi* Mokinki-
mesi is to patinti ir pildyti 
gailest Ingamo |urled«rmc 

savo artymo, Ta prie* 
ė yra neatskiriama nuo 

tiksimo* "Sitai, kal
ėtum daviau jums pa

veikslo, idant, kaipo ai da
riau ir Jų* darytumėt.^ 

Oailestingumtta yra tai 
prijairtlmaa kitų v w | a m a « 
yra tai sąjausmas mūsų ar-
t ymui tam0 visame, k** jo 
3il*dį spaųdlia. Oailes 
mas mokina n ui* 
su savo artymu ir gerovėje 
ir liūdėti su juojn jo varioj 
draudžia jis mums šnekėti 

0 vl%*! ar daryti k^ nors tokio, kas 
atimtų ramybe kam kitam, 

nas ne tik su-

Išmetė i i draugijos. 
8, Duszynski prigulėjo 

prie 641 kuopos katalikų or-
ganiaaei jos, vadinamos i 
"('atholie Oifder of Fotvs-
teimM. Tos organizacijos 
konstitucija gina nariams ui 
siunti pardavinėjimu svai-
ginanėių gėr ime. DusHynski 
nusipirko smukle ir užtat 
tapo ilmestas i i draugijos, 
Reikalas atsidūrė teisme, 
nes Duszynski apskundė 
draugi ja už padaryme j am 
200 dol, nuostolių. Tefilau 
t oiamas nusprendė, jog drau 
gija turėjo teUo išmesti per-

dangans giedrumu negadino Draugijoms, kurios teikėsi j didelėje Biržų Katalikų 
nei mažiausias debesėlis. I iškilmėje dalyvauti ir pp. S,i Labdarių Draugijos salėje. 

Publikos buvo pilna salė. Ant Vienuolyno plevėsavo Anusauskui ir .1. Geniui, 
amerikoniškoji ir dvi lietu-. Maršalkoms, už užlaikymą 
viski vėluvi. Nors pasvmti- pavyzdingos tvarkos, Pp. 
nimo apeigoms buvo paskir- Poeiui, Daukftai ir Jame 
ta 4-oji valanda popietų, betįsauekui, vargonininkams ir 
žmonės pradėjo rinktles tuo- jųjų chorams už pakėlimą iš 
jau po pusiaudieniui ir, ži- kilmės gražiais giedojimais. 

Evangelija. Mork* VIII, 1 

t ire įlama Jeius Gal-
minios, nes štai tris 

jau pasilieka «u nm-
o wturi ką valgyti, O 

p a l š i u juos alkanus \ 
namus, pails ant kelio, 
kalkurt* jųjų atėjo ilto-
Ir atsakė jam jo moki-

kur kas galės anuos 
inti duona <̂ ia, 

ir. 

ktensė jų: Kiek turite 
ūmu i Kune pasakėt 8ep-

^ tt lieipė miniai sės-
^nt žetnės. O ėmės sep-
ta tlu«nų, darydamas 

dėkojimų, laulė ir davė savo 
>kiniams, idant padėtų 
us; ir padėjo miniai! Tn-
o ir iųvelių mal k<i ir 

anas palaimom ir liepė pa* 
f t t i jleuis, Ir valgė W buvt> 

otinti ir surinko, kas li-
trupofllų septynias plutt-
, O buvo tų, kurie valgė, 

apie keturis tiVkHtanįlus, ir 
eido jtios. 

"OAIKA MAN MINIOS.11 

«i? 

ftttie* dienos evangelijoje 
š\• ta sis stebuklas yra ne 
apreiSkimu Uievo galy* 
bet, kaippat mums pa* 

ifMJtinimu, pastiprinimu ir nesimušti 
I ftiodf žemisk 

tvarko mūsų darbus, žodžius 
ir mintis, kas link artymo, 
bet skubiais daro pagolbėti j \ 
Tisuos* ji> reikaluose. 

Būti gailestingu, ypatin
gai, yra tai golhėti tuos, ku
rie mūsų pa&alpos roikalau-
ja, kad liandien llgąnyto-
jas duoda mums pavyzdį. 
Kartais* pridera, artymui 
m pagelba, taip sakant, ui 
akių ulbėgtl, ftu paval^rdi-
nimu išalkusių Vielpats Jė-
a\is nelaukia, kol jie pradės 
Saukti. Jis llnojo jųjų rei
kalus ir todėl kalbėjo | savo 
mokintinius: MGaila man 
minios". 

Gailestinga? krikfiėlonis, 
uiatydaituuft nusiminime sa
vo artymu tuojaus galvoja, 
kaip palengvinus jam var-
g^, S^jaUsmas jo pasididina, 
kada 'pamąsto* kad Ir pats 
gal atsirasti tokiame pat pa
dėjime; ir jei dabar to var
go uekcin31a, tai tik aeių 
Dievo gailestingumui. O jei 
koniAki artymo reikalai mu
siji s^jausma sujmlina, tai 
jm» labiau ja dvasios vargai 
i t kentėjimai, Parodykime 
sinynmi, teiktame atsitiki
me, savo maloningumą, ir 
bukime visuomet |iaslrifc, 
jam pagelbėti ir gerą patari
me stttėikti. Ypatingo gai* 
lietingumo torti yra nusidė
jėliai* tie dvasios nelftisviai 
N(neisfeiti į rnvo nutidemes 
jie ueperstojo bftti miisų aiv

oje, 

lengiantj Įstatus narj. 

Prisiekdino pusantro 
vaikų prie 

ku»«ii . KW 

tyii>aisir broliais 
Nepasigailėti jų Ir ui jum 

tai but* ne
darbas. 

! 

Fhlludelphiįoa antvysku-
pis K, Prendergast mio to 
laiko, kaip tapo sufraganu 
(ptann U metų), prisiekdi
no 150,000 vaikų uilaikyti 
visliką blaivybe. Ar visi už
laikei Laimingai išlaikė duo 
tąji lodi. 

Presbyterijonai giria kata* 
likus. 

Presbyterijonai, kurie bu
vo susirinkę seiman Ottawa 
mieste, Kanadoje, išreiškė 
padėką katalikams* ypafi 
Mcaitreal *io antvy skupu i 
Bruebesi, už platinimų ir 
užlaikymą blaivybės. Que-
bec'o provincija yra blai
viausia UŽ visas Kanados 
Šalis, o toje provineijoje gy
vena beveik vieni katalikai. 

Manning'o jubilėjus. 
Londone rengiama didelė 

iSkilmė paminėjimui Šimt
mečių sukaktuvių kardinolu 
Maimlng'o gimimo. Prie ap-
vaikfteiojimo taisosi dau* 
giau, kaip 40 tukstanėių 
darbininkų |vairių tikėji
mų. Kanlinolas Manning 
buvo didtliu darblniiikų tiž-
tarytojų ir geradariu, Jo 
atmintis dar HgSiol neiSdilo 
iš prasčiokėlių atminties. 

Pa šventi no kapines. 
Jo Malonybė vyskupas M. 

J. Hoban pašventino liepos 
4 d, naujas lietuvių kapines 
Forest City, Pa. Tų dit̂ ną 
buvo Ir dlrmavonė lietuvių 
balnyėioje. 

noma, lankyti Vienuolyną. 
Visus stebino Vienuolyno 
įtaisymai, švarumas, mokyk 
lų įrengimas o, ypatingai, 
koplyčios ir altorJa|is gra
žumas. Apie trcėią valanda, 
kuomet Draugystės turėjo 
susirinkti kertėje 89-os gat
vės Ir "Westam Avenue, žmo
nių jau buvo pilna fcaei&me 
Vienuolyne ir aplinkui: bu
vo nemaža atvažiavusiu ka
rietoms Ir automobiliais. 
Apie ketvirtų valandų pa
sklydo po apioltuky- muzi
kantų nuo Town of Lake ka-
pelės aidas* kas buvo ženklu 
jogei Draugyttės jau s\i»iti-
ko Jo >fal, Chieagon Arei-
vyskupų, Kunigai* Vienno-

Vienuolyno 
ftv, Katiinierti Si*erų Vie 

nuolyno palventiįnimas bu
vo paskirtas Svč, Panos Ap-
knkjrmo Šventėj.', antra 
dien Liepos. 6rtm po nm^ 

ffPį; 
H m 

irryu* Onai 

lyiio susirinkę* isejIPIP^^4^-" 
joje iki Vienuolynų vartų. 
Gralų darė įspūdi TVa>igijų 
paroda. (ProgramllUilraugi-
jų maldavimo tiljm pereita
me "Draugo" num,). 

Graudu buvo žiūrėti į ka* 
reiviškasias draugijas su 
pakeltais kardais ir prakai
tuotais nuo karftėio vyrų vei
dais. Graudu, nes prisiminė 
praėjusieji garbingi laikai, 
kuomet mūsų broliai, karei
viai, kantais ir krūtinėmis 
gynė Tėvynę nuo priešų ir 
Lietuvos garbę skleidė po 
svietų! Mūsų kareiviškosios 
Draugijos, iltikro, tur ne
maža Ir kareivių dvasios, 
būtent savo priedermių su
pratimą ir jųjų pildymą, ne-
veialnt i sujungtas su jomis 
sunkenybes ir aukas. Dieve 
duok, kad mūsų kareiviai, 
ne vii a tik puoštų savo pa
rodomis svetimas žemes ir 
gintų svetimas tėvynes, bet 
užlaikyti savo tikėjimiskai-
tautiskaja dvasia iki tam 
laikui, kada igysim savo tė 
vyne. Nepaprastai malonų 
parodoje įspūdį darė mote
rių ir mergelių draugijos, 
moters su savo ženklais ir 
mergelės su uniformai* IU-
tuviSkomis spalvomis: tai 
"Lietuvaičių Sąjunga" ulo-
boje karžygiškosios MOrleą-

00 Mergelės", pnlaim, Joa-
nnos d'Ark. Jo M. Areivya-
kupui patiko Draugijų pa 
rodą, ypatingai laike proce
sijos aplink Vienuolyną. 
Po Procesijai nuo Vienuo
lyno trepu pasakė, į žmones 
lauke, labai gražų pamoks 
1% kun. M, Kruiias, \Vauke-
g*j>'» klelmnaji. Apeigos pa
sibaigė Vienuolyno koply
čioj* palaiminimu &vė. Sa
kramentų, kuri suteikė Jo 
M. Arkivyskupas. Iškilmėje 
dalyvavo 23 kunigai ir 9 
klierikai. 

man. 

Ponui K. Strumvlai už su-
* 

teikimą savo automobilio Ar 
eivyskupo parsikvietimui, 
Ypatingos-gi dėkingystės 
pasilieku kaltas kunigąųm: 
Džiakonui M. Knanėi\uuu, 
M. Krušai, F. B. Serafinui. 
A. Skripkni ir A. Kžerskiui 
už veiklų prisidėjimą prie 
iskihoės pasekmingutno. 

Kun. A, Staniukynas. 

Popiežius girta preaidentą 
Taftą. 

Pijus X atsiuntė savo ran
ka rąžytų gromatų ApažtaliS 
kam Delegatui, Diomedul 
Faleoiiio. Tame laiške iš-
reikžta pagyrimas Huv. Val
stijų vyriausybei už pnragp 
nimą kitų valstijų prie vi-
šutinės siuittvikos. Gromatos 
kopija tapo perduota presi* 
dmliti Taftui, k\vrsHi*k^tta4* lM*i^^ 

Seirijai (Seinų a p . \ 18 d. 
biiželio buvo Seirijuose lie
tuvių vakaras pavargėlių 
naudai. Vaidinta VII veiks
mų tragedija "Genavaitė". 
Vaidinimas nusisekė gerai, 
ypaė pasisekė vargon. Ka
tiliui (Joliaus rolėje. 

m 

PrieS vaidinimą ir po val-
diifimo buvo dainos; daina
vo suvienyti chmrai Slaba-
dos ir Seirijų, viedami Sla
bados vargoniniitkįo p. Pui 
doko. rroi 

atsakyti popiežiui ir gi lais-
kti. 

Iš Lietuvos-

Šiaulėnai (Šiaulių ap.). 
Pas mus labai išsiplatinusi 
girtuoklystė. Nėra tos die
nos, kad Žmonės negertų, o 
apie turgus tai ir kalbėti 
nevertai tuomet pilnos smu
klės gerianėiųjų, iSrodo lyg 
bepročių ligoubutis, Vakare 
girtų pilnos grabės, o viena 
šventų dienų eidami girtuo
kliai suvirto į rugius ir iš
malė. MnvSėioujs atėjo is sa
vo rugių vyti pasigėrusius, 
ir pakilo mužtvnės. Bet vra 
jms nms ir pavyzdingų blai
vininkų. 

Biriai (Panev. ap.) Ge
gužės 22 dieną Biržuose bu
vo lietuvių vakaras, sureng
tas treėlojo mokytojo Biržų 
dviklesės mokvkloa naudai: 
tasai mokytojas išlaikomas 

Kupiškis. 28 gegužės apie 
7 valandų vakarti, s ta tan t 
muro bažnyėią, nukrito nuo 
pat virkaus darbininkas ir 
uŽsimtišė, B a l n y ^ a augStu-
mo turi apie 25 sieksniu*. 
Tas darbininkas yra nuo 
Kauno, metų turi apie 35. 

: Si 
Viiakio RCida ;(Suv, g,). 

Lietaus beveik nėra: šalnos 
viską naikiua. 11 d. birželio 
perkduas užnw# jgirioje va-

imti su medžiais vatki-

•; 
nauėių gtį-imų, Gegužyne 
visi labai patenkiiiti. 

P u n s k e (Suvalkų aps.), 
Ni»rs Punsko parapija ap* 
skritai j».u gana pakilusi, 
bet yra dar joje nemaža 
tamsių žmonių, kurie tiki 
visokiems burtams. 

.rdgu iikit kojos arba ran
kos atsirido gumbas naria* 
kaulis, tni žmogus ielko ant 
kelio kol;lo kaulo^ ar lemės, 
atptiolusipa nuo arklio na
gos, ir tą nariakault tuo tri
na. 

Jeigu kas serga 
ru, tai t^4pogi iežko 
kelio pa ąi ėstos arklio »k.,t 
IK)S (pa*fgoa), su viena d l f 
su tri 
vinies vienu 
vis turi imkal 

8, I I tosidft su... 
žiedą KĮrgantysis nešioja 
l>atoliai, pakol kur nežinio- | 
mis pamėtą, 

m 

s 

Jeigu žmogų 
inkanda pagedus Jluo, tat 
aaukiam| žinys, kad užkal
bėtų. 

Jeigu kurmys raiiida ly
ses, tai i 

Lukllai (Naumiesčio ap.). 
mus nepersmjdai atsida

rė dvi lietuvių «a»ktwi, II-
vlso*musų miestelyje yra 8 
sankrovos: penkios žydų 
rankose, o |rį* f- lietuvių. 
J>augells susipratusiųjų 
žmonių lanko lietuvių san
krovai, todėl mųsų sankro 
įninkama gerai lekasi. Lie

tuviai atidarė ssįvo sankro
vas vietoj subankrutavusių 
Žydų; ir dabar viena žydų 
sankrova v<»-nę4yp» gyvuo
ja; galima tikėtis, jog ir ta 
pereis į lietuvių rankas* 

flvedilkiai (Lukžlų par„ 
Naumlesėlo apO. SvediSldų 
kaimas mažas — vos M ūki
ninkų, Jisai stovi gražioje 
vietoje: per ji bėga srlaunas 
upelis; gražiai lialiuoja jo 
derlingos sodybas. *Ul so-
dybų — gražus kapinynas, 
kuriame stovi medinė kop
lytėlė. Kiekvienas ūkinin
kas turi grąžų sodelį, trio-
bos gražiai apsodintos n.e-
dzitvis. Švediljcių kaimelis 

ienas II šviesiųjų. $ nnlsų 
privatinėuus lėsonns ir tu- k ; l i m a |mV(,i»m U lietuviukų 
ri atskirą mokykla t^^ųUaiki^sėių. PH^ ufciburib" 
Katalikų Labdarių Draugi
jos būste. Vakaras buvo su 
bufetu be svaiginančių gė 

-priklauso 3 Žmotiės, "Žag
rės" - 2, "Moterų Draugi 
jos" 

rilkės,nela Sluo-
ia kotu i žem 

-KHi^kurluoMi 
žios parapijos S( 
nimas laėgsta oarj 
rijas, P0r taB 
gelis jų f tyko pasigerti, 
sigėrus |gi nekartą kila M> 
sutikimai, barniai, pagalioą 
ir nuilifnės, MUŽaid netik
tai vallinai tarp mw 
net ir )|sip-kurias 

> 

Vai laikas tokioms Uote-
rijoms fžnykti; b tėvams ar 

to*-inkams ne 
kiųlioieri jų leisti. 

I ? u 

I ( lH 

:M 

1; noromis deila aiv 
ralų ir be lokių. Artistai km tautos reikalams, 
mėgėjai vaidino šias kome u i n ^ į j a u prailjėjo gyventi 
dijas: "Kvailą supras, ak!ą-Ml)ig mnįm nį»ados. Pas 
pažįs", "Žilė galvon, velnias kif^ii įū* galima rasti ivai-
uoitegiui" ir "Velnias ne_ r i u muių nUi.i jankių; dau- gudėt, 10,(KK) rublių, pinigai 
boba". Artistai-mėgėjai sa
vo roles atliko labai gerai, 
y|vaė pasižymėjo p*U \*ąle-
rija Paliulytė (Agotos ir 
Keraitienės rolės), p-lė Mi-
ktlenaitė (Klnmpiekioįės 
mlė) ir p*lė KUmgeviciutė, 

$&H 

gelis lanko Hetįivių sankinv 
vas; Iftsiralo ^er "Žagrę" 
vagonais visokia U 

Eoviv su kolera. 
Aym )f^m kovos su cim-
lera Vilniaus kelio apakri-
(Mo viršininkas nubaudė ba
landžio i? ir gegužės mėn. ad-
minist-^tivllku budn 53 gar
laivių ir sielių savininkus. 
Pabauįja nuo 1 rb, ligi .100 
rb., aria atsėdėti kalėjimo 
nuo 1 d. ligi 14 d. 

kfUi ivenčiottių gimnaii-
ją. Baiorvedis kng, Servali-
<U(» geto iŠ apSvietos minis-
terijoh atsakyiųą apie ftven-
ėiotuų gimnaziją. 
Kasso praneša, 
mas a | ie gimuajiiją bus 
lotina|ilrižtas skirstant val
stybėm sąmatas 1SM2 me
tams, ^liestas prie ghnnaiRi-1 
jos atidengimu turi bntlriąl 

UM 

kad klausi*' 

Augltoj t Panemunė (Ma 

f 

rljatnp, a p,). 
Krikščionių 

da nesurinkti 

KvoHmai. YHnjiąus apsk» 
apskiibta, kad laikantieji 
k^-otnaus ant pavietinių ir 

28 gegužės naminių mokytojų bus pri-
Darbininkų 

gegužym;. 11 vyrų i»asižymėjo p. V. Ja*!Dntt*gija kėlė 
nuževlfia, Itomažaneka^ ir?Vioių apsirinka Sile^je ant 

dmtua* 
fr^^W 

dainas. Vakaras 
padėklą-

»vą|gi-

leidžinni prie mintinių ek* 
f»minfi tik tuomet, jei gaua 
už rotinius darbus ne roa* 
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v luina visu mokyklų siiit !|r [iftrittkta dorų žmogų. P o to 
t i . į v i s o surinkta HJ77 rb.j ie l i i ie4i | | vtoftininkim u i -
91 kap., išlaidų buvo :tr>*> rh. {klH%is«i vyrų, kodėl j ie ue-

'V fį i .* 
įi •iiiįįiii i illil lįni II į i W i 8 lįTiifa II <i • ! W" nu • n I m m i |l l inu m lii»i> 

buvo baltu* atsitikimas. I V isėjvs baiuydion, o IDUHUJ*jiitviikėtig. J d taip bu> t«..Įii<a pnutėti Hpauzdinti pilna 
vakarvje viena* i& Monvkfc daboj., fcmotia su mažais ku- liaus, tai jaunoji karta. \y-;p..iiiirtiiij a. a. Ednuuiclo 
<*iu iiki'niiikii ttžpuoh- s.i sa- ilikėliai*. N i . U <Ma misirclĮ H'sniŲJų piktinama, per iš-ISlcpoiiauHi' ).<>ėzijų ir U i t IJI 

i)l km. .rmui uelnu lik..Į|>ridwd» raštininko pnHerU-[v«.»mnmb«MU v a l a i s moko- Lota. n.-s visai n.-l.uv.. /m., .tvirkimg ir uirtuokl* »tv |>a- raAtg »uriiikiiii«. Raštus 
l i f f vb lVmasluv..pa.ia-luinkui ttlgc*. Visi nutilo, ir is , ant MV« ktuiuvn... Tanai i.i«.i. Artin..* ji kaimynai ti savr išžu.lys. |..iKi f- tvarka, uurusn.jo poeto gi-
K » L tokiu buriu* LM.una/i-itUotvI^iniutapoal^'sraš-iKin.l.-.nu^is šovė iš rov-lve- taipoui tu., kartu buv,. INI* jvan.s ui -jaiiia. vyr.rs tumių pakvmstas, p. L.uilas 

mokiniu įuoksl.iiUininkui pridėta 180 rhl. I* ri-s M ni.-ko m - u / ^ o ; ,1a. nyrioj... ĮH s r.-.k.a st..t. | k,o.-., M. (..ra. 
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apniokoti !Mtt rb,, a tar t i* Uų !»• P " ^ * kurni pu put* IUIH * mlv* |;asi>le H« "Blaivybes" sky ^n i Vv , v d 
kiu ^ro lvbe i" 105 mhJaėUalgmrafttiiiinkui, vyrai pas savo kaimynų. I/.puoli- „fįf«.-..•..i l>M<;ėmo., ir T f v - J* V 

MiHito beturtė l iams | W r b j n o r ė j o atskirt i ki«<k Imii .y-jkui ėmė t.. Kaimyno duris ^ ^ ^ ^ S | m | | k n I km* .|..I>IH-H. 
i;llf k,,,«<ia»h ivAftitatittUffiiM nrikalattift ita uiiuetresni laužti. bet Hiibeiruaieii znm - - - -™ ~ 
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tvliatus ir jii llgouhuoHii 
&>5 rb., visoiu» kitoms mo-
kyklonm 240 n\K kaiviviujuors ir daug kalinta. 
kai^į .kritiiaivi nw&" P&" 
skiria 10 rb. Praeitais nu> 
taiH taipogi bavo llcĮėrijik 
gryno poteo buvo 19*10 rb, 

Kapčiamiestis (Soiiu pv.>. 

In-rnijov. (jrankii) įtaisyjuui valmMitJo.hu's ištvirkėlius numaUiiH ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
bt* tlai- mek«i iK»pa»kirta, Į Aut rytojaus ti«' patįs vrl u/ Petrošiunav ( Kai 

o 

i 
i 

m * \ 
4 i ' . 

Mwtji ^piollnWje pradej 
airgtl 8i!iiuėmi9* Bet gyv^u-
tojai visai tarnaus ir netiki, 
kati liga guli mto kitu pri^ 
iip«. Sakot HKuoDlovo,nie-
kvua TOlSbogsi, fead ir iw> puo-
dn pHaivoiitt". gydytojo ne-
tanko iv rtetm kit« belaiv 
kydiiml užkrtt* vi»» apî -

Tauragė ( Urs. upsj . Pas 
mus 

xaur»ifo i«w». at»s.,. riisĮ t r i i > l mją , i l u i u s ir nuvilko pas j ir degtiuv nors ir patirs ra - j ^ ' " i
, ^ i " , ' ^ \ n ' ^ 1 ^ 

mus praaidejo akiu gydy- HttV0 t n užpultojo i i imgnu* binu buvti j i ems patarta, kiulj'j. ;. %' ^ t]{) '^ * | o f j u o 
mus tam tikro gydytoju bu- . j Neiinia kas butu u.esttj drgtinv pašlavinėti, . J; ;J. ' . ,.' i " . , , , . ; ^ 
no. Darlumjaai trjs tuotovĮs •, . „ t a iwom< ,,., kai- kaip tai IVlr..sinn.i "Blat a v v t t , , . k | l f c i i w • • ' 
~~.tikro» akių gydyto jos , ir xmim\ Vi>| nebūtu Dmrelbė. ieJvvbėsM skvr iaus bahuulftio ^ ' 

> • ^ J • •% (Suv. 
tveriasi au 

autot •' 

II! * 
s i ? 

k.d ina taitaiaj 
liūs i.-valluMt U»rp 
polėsir Naumioftiti ir tarp 
M«lMupolėB ir K,vbwrtt|. 
IW|M»^Jfttt apie 10 tuka-
tan.Mu kapitalo; šį 

• I i i ;l| 
m j Itliingijoje <ta 

guma lietuviai. 
Į • • 

K a u n o v y t y gimnaaŲoa 
-fr; 4 i f8 l t torius paskirtas vatio-

r« mokinių, hettauįanfty \ 
Ttirieatana. Uiairafi* 39 

m mokiniai. Su koiiauniukaia 
važiuoja dar %f\* tiioljtojai 
ir gydytojas. 
^ viaai nuseko, 

voagalieitt pafiu 
viduriu, Garlaiviai 

taukiau ataiaeda «ttt 
[H 

tikro* akių gydytojos, ir 
vietiuėn \Kirul>eiin«vs sargy
bos kanuvių gydytojas p, 
Pavlavi^ia. Ligonius kas 
durna priimama kareivių li« 
gonbutyje, tuos gi, kuriem* 
priaieina daryti akių piaus-
tynma (opomeija»)f guldo 
bttinyMofi prieglaudoje. Li*, 
gūnių kasdiena e«ti apie %Q0 
y pat ų. (lydymas tęsis dm' 
apio pusantro mėnesio. Da-
bfo% gĵ dyuios sąlygos labai 
geros, m gydyme k papraŝ  
tu8 Ta)i|\u gydytojai nieko 
neima. Visiems tiems, ku-
rie įvikalauja ilgesnio savo 
^ ^ fifpyi^ tJoreikia vė-
l#)tiei Valiuoti Tauragėn! 
PMiivdiK jog mmų tmon£s 
serga akimis dėlei neatsai-
gumo, vienas nuo kito uisi-
kreeia,. prausdamiesi bena
me ina1^ tuo paMu vandeniu, 
auslšluoatydamt tuo pafltu 
rankShtoiiSiv Ir U . 

Joniškis (kaulių pav.). 
i legužio 18 d. i s lydy stada-
los kilo didelis gaisras. Daug 

ių iftvogta. Nuostolių 
ryta nemaiai Clonykft-

Įtė \iguegesių draugija pasi 

mvnai vėl nebūtų pagelboję.jvybės" skyriaus bahuulftio 
Taigi% kokių tai baisių Imog- 17 d, s. m. buv«) rabino pra-
žudžių gyvena tarp inusų.Įsyta, Taippat skyrius krei-

Kruonia, Trakų apskr. Ir 
mūsų ta maža saujalė lenkų 
vis nerimauja. Andai gegu-

Trižkiai (Šiaul . apskr. ) . įžės 27 diena atėjo delegaei-
I Maltbum s«»<|(»jf ats i t iko i l i -jft i s O v v r u pas klebonu pra-

i i m n | ) . ) . i . . . . • . - " * l * * 

jėn.jo ukiniukit p, Uadviln- pus leukiskai ir t.t, K 
viėiaus sudegė nauji tvartai gas, nenorėdamas mainyti į-

sakymo, paliko visa po seno
vei. Kaip teko girdėti , tai 

I buvo kieno-tai kurstyta, Čia 
gyvul iai . Iš kokios priežas-j pamokslai sakoma lenkams 
t ies gaisras kilo, nežinia, kas šventadienis tuojaus po 
Spėjama, kad tai Ims ueat- j l ietuviškų, o jau nuo Sekini-

. t l r le iK'laiuu*. Pas pasit-tiriit- s y t i , ka<l hutu giedama pei 
i n i u l f t i n t au<» ū k i n i n k o , i> I a s m u > / . v d r h a i v i s u a r n e - . . . , . . . I s , ., i t «*i . . i* puon uiti tiin Iriojo ūkininko p. Itadvila- | p u s leukiskai ir t.t, Kuni-mušė langus, išdaužė v i sus j s iuauua laikv pa> save alų1 

Kokį baisų ištvirkimą plati
na j i e tarp savo vaikų ir 
tarp vtsiįs jaunuomenės , Sun 
ku Ir liūdna mūsų padaugė
jo. 

• 

Panevėais (Pan. apskr.) 
Katkų kaime vaikai per 80 
metų vedė bylų dėlei tėvų 
palikimo ir niekaip negalė
jo susitaikinti. Viena ir an
tra pusė rasdavo sau gerų 
patarėjų ir dar geresnių liu
dytojų ui visokias magary* 

Į ėias, ir taip tampėsi lig Šiam 
laikui, tuštindami savo kise-
nius. Dabar juos sutaikino 
Panevėžio gerbiamasai kle-
bonas. Bu sukviestais kai
mynais jis padalijo jiems že
mo ir triobas. Savo dalimis 
visi uiganėdiuti. Visiems 
lietuviams sektinas pavyss-
dis, kad patjs savo tarpe by
las baigtų. Iftvtmgtų tų tam* 
pymųsi JK> teismus ir berei
kalingų klaidų. 

R 
* m*. P i l i n i n k ų did 
! laivams taipogi sunku 

t i. Sekini nių a 
m m graibi m • •i;: B : 

lua. Būdama 
p«>r k H < • t a .1 i ««nu, kaadiona 
sutikdavau keHauninkv mi-
niaa ii gairių kampe 

•i 
tl 

juaiu pagarbinti 5v. 

^^pJankyll »teb 

būry* smko apio m amo-
hl- i.?kl S. -• \id • « . . . si . ^: L.*» • 

R i 
I!) J J ' i l l M i 

Kas luetai tos 
ųgŲoa naudai nuo visų 

entelio gyventojų reaka-
m o k t n H ^ bet ugtiage-
įrankiai viaai nudėvėti, 

r* prakiurę. Visa ta 
draugia lįydų rankose, Pa-

| sinodo* >»« jtiai netikusiai 
veikia, Reikėtų, kad JoniS-

okriM8ioiu> tkmrtųtavo 
ugnegesių draugijų; be ne
būtų ji veiklosnė iii dabarti* 
c. Jonilkto gyventojai tur-

jįl, n o m a l a i yra veiklaus 
uni«.o> galima apėti. jog 

te jų Jateigta ugnegosių drau 
J a graiial gyvuotų ir nik* 

Krakės (Kauno apskr.). 
Nelata^ė, Nedėlioję 22 gegu
žio Dirgaiflių pono Viftniaus-
ko darbininkai po pietų nuė-

[jo PUntagatių ežerėlin pasi-
maudytu. Vienas \i jų nu-
ptaukvs toliau nuo krašto 
gelmėn uebteko sylos ir nė* 
šaut kam ateiti pagelbon nu* 
skendo, Utarninke palaido
ta ant naujų kapų. 

it» i i i Vilniau* 
kait»lbalt 

' Ė. , f ' I k 

smėlis, Roialinaa (Pan. pav) , Ro 
lino haluydioje glednji-

labai menki, kai tais ir 
1 niekas negieda. Dabar 

nėr* lietaus. Nuo VO.jiau pfadeda rupintlea tais 
nk Bangtm ž»gi-

|mo dienoje paa vargontoin-
pirm^ kartą buvo suairin-

v gieamininkai pradėti mo-

niaus važiuojant ant ftven-
uvaUiruB ( tapus 

JU, jau matyti ntirll 

• • 

iiemin&i ja,,,.. 

lyg kitas Btevas Ziemi-
i javai—rugiai. kvi0»^4J 

ųs. Žmonių 
iųs, « w i n t j 

Tikt vasai^aai ja-
ta i ir daržai tai visai iidlftt-
mąf jau bemano tt^ėnutn 
ka|p neturime nei lašo Iie-
t a m Vpaė Kupiikio pa rupi
joje gražus rugiai ir k vir

inti. kinties giedoti. Taigi kad 
alinaa giedojimu aeatai-

tų nuo kitų parapijų rei-
a, kad mūsų vyrai ir m e ^ 

i»s nesigailėtų laiko Šven-
dieniais lankyti giedoji

mo mukai*. Vargonininkas 
ketina klebono praRytl, kad 
prisidėtu prie to, nupirkda
mas giedojimo rankvedėlius. 

i * i 

Šiauliai. Nuo pa vasario 
maža i tebuvo lietaus. Rugiu) 
ir pievos ėmė džiūti. Se k m i -
nių auhatoje ėmė graliai ly
ti. Nuo buvusios kaitros ėmė 
degti miškai apie ftaukėnu*. 
ileluėių Janaviėiaus išdegė 
pusė miškų, Šaukėnų Oors-
kiu išdegė 3 0 deš imt in ių 
tut&ko, Kurtavėuu Pilote-
riaus taippat nemažas mi$» 
ko plotus išdegė. 

Cieguiio 18 d. 
valsėiaus buvo «u-

(Kauno aps. >. 
o )0 d. pavakaryje 

miestelyje ifttiko gaisras, 8u 
degė s namai. Pasirodė* jog 
Josva i nių ugnegeaių kuope
lė neveikli, ir jos įtaisai lai
komi tiktai dėl "mados". 
Paminėtina ir tai, jog pas 
j t »s v a i i u eė i us m i est t • lėn us 
stinga artimo meilės ir noro 
jam nelaimėje padėti. Ne* 
daug atsirado tokių, kurie 
be parodymo buteliuko ar 
penkrublinės pasiulijimo 
butų lipt ant stogo ginti nuo 
ugnelės. Huvo ir tokių, k u 

gailėjos lt v iedrų duot i. 

(Res. ap,). Per šeš
tines flionai-—mugė. žmonių 
buvo labai daug. Smuklėse 
ir aludėse, kaip aviliuose, 
užė. Namo grįždami dainuo
dami sentikiai privažiavę 
prie Verpianoe sodliaus, ne* 
toli nuo miestelio, pradėjo 
muities. Seniukas V, An* 
dr ui is 77 met ų, pamatęs, kad 
sentikiai iŠ jo daržo tvoros 
laužia mietus, iškiūtino iž 
gryėios darželiu pažiūrėti, 
kas darosi. Sentikiai, pama
tę seniukų, puolė ant jo ir 
pradėjo rnulti mietais. Se
niuko duktė Gertrūda norė
jo dar užstoti savo tetuftj — 
ir jai pakaufli prapliekė. Ma
tydami, kad seniukas jau 
negyvas, sušuko keletą kar
tų u ura M ! ir nuvažiavo to
liau. Bet netoli važiavo, tuo
jau priginė polieija ir visus 
žmogžudžius suėmė. Vis tai 
tos "pilkoM Imltakėlės" dar
bas! Ar nevertėtų vietiniam 
41 Blaivybės** skvriui ir vals-
î iaua sueigai pralyti val
džios, kad visos smuklės ir 
aludės per didesnius žmonių 
suvažiavimus butų uždary
tos? 

Krakenava (Pauev. ap.). 
Pas mus ūkininkai labai nu
siminę, nes jau du mėnesiu 
kaip nėra ėia lietaus. Vis
kas suvyto, baigia jau džiū
ti. 

Oegulio P > d. kito gaisras 
p. Momišovieiaus uiUke. Su
degė leutpiuvė, jau 3 metai 
Panevėžio žydų varoma. Ne* 
malas tą dieiif vėjaa iž ėia 
Ugnf mme** už kelių vars 

pėsį ir pas ūkininkus, kad 
jie iškeltų iš savo pieeių 
tuos žvdus, kurie užsiima 
slaptu pardavinėjimu degti
nės ir užlaiko pas save slap
tas smukles. Toliaus Petro
šium; blaivininkai žada taip 
pat netylėti, bet rašyti pro
tokolus ant žydų ir jų užta
rėjų už degtinės slaptų par
davinėjimų ir traukti juos 
atsakomybėn, tuo labiau, 
kad jau vienų kartų laimėjo 
ir slaptų smuklių užlaikyto* 
jus sutupdė saltojon. 

Janava (Kauno pav.). Ge
gužio pradžioje buvo susi
rinkimas vietinio M Blaivy-
tyėa" skyriaus. Ižrinkta ta
ryba: J pirmininkus kun. 
Uliekas, sekretorius Kuli
kauskas Mykolas, iždininkė 
panelė Zineviėaitė Vladisla-
va. Labai mums malonu, kad 
p, Zinovieaitė, nors dvari
ninkė, bet nuo žmonių nesi-
šalina, dargi labai gražiai ir 
taisykliškai lietuviškai kal
ba. Ji dabar mokinasi Varsa 
voje daržininkystės, rude
nyj pagrįžus prižadėio pa* 
daryti užskaitų, kaip mote* 
rjs turtvestl daržininkystės 
ukę, kad tui^ėti pelnų. Susi
rinkimas nutarė isteigti ar-
lmtiuę. 

Tauragė (Resein. apsk.). 
Mūsų Tauragė eina vis di
dyn ir garsyn. Apylinkės so
diečiai protu ir elgimusi pra 
deda prilygti kaikuriems 
miestelėnams. Gegužio 22 d. 
J. S. turėdamas keržtą ant 
Petro Stumbrio, pasamdė 
Žmogžudžius užmušti ji. Iš
viliojo Petrą iž namų ir, |# 
davės ji i žmogžudžių ran
kas, pats pabėgo. Tie jj už* 
mušė ant Gurklių lauko ir 
paėję tolyn laukė, ar jis ne
atgis. Tiesa, primuštasis at
gijo, atsikėlė ir norėjo eiti 
uamou, Tada jį ift antro kar
to primušė ir norėjo papiau-
ti: braukė su peiliu po kak
lų, bet tik sunkiai sužeidė ir 
perplovė smakrų, is kitos 
pusės sprande padarė žaiz
dų, bet gįslų neperpiovė, 
Taip sužeistas jis išgulėjo 
visų naktį ir visų dienų kepi
namas saulės, liki ji motina 
atrado begulinti pusgyvį 
kraujo liugne. Gydytojas at
rado apatinę žiaunų sulau
žytą ir ėesis dantis išmuš
tus. Du žmogžudžiu kuriuos 

sargaus pipkoriaus užkrės* 
ta.— 

Gegužio U!l d. vienas uki* 
ninkas sušilęs lauke per pat 
kaitrų, nuėjo pasimaudyti j 
Yirvitų. Patekęs į pat gilu
mų prigėrė, Pasiliko žmona 
su mažais našlaičiais, Na* 
basninkas savo ainžinje ne 
buvęs niekuomet maudytios, 
Atėjo pirmų kartų ir pasku
tinį. Su maudymuos! reikia 
būti labai atsargiems ypa? 
tokiose Briaunose upėse, 
kaip Virvita. 

Triškių miestelyje jaunas 
vaikinas Mykolas Papl. už* 
mušė Stakminų sodos 23 m. 
jaunikaiti Mažeikų. Myko» 
las buvo paskolinęs Mažei
kai 30 kap. ir dabar pasiti
kęs paprašė savo pinigų. 
Mažeikai atsisakius, Myko-| 
las pradėjo ji mušti. Mažei
ka išsprukęs iš Mykolo ran
kų ėmė bėgti, o tasai vyties. 
Kiti vaikinai sustabdė Me 
žeikų, Pribėgęs prie jd My
kolas davė jam i sprandų su 
akmeniu nuo 4 svarų ir savo 
skolininkų užtrenkė. Gj'dy* 
mas nieko negelbėjo; po 7 
dienų Mažeika pasimirė. Už
mušėjas Mykolas pabėgo 
persirėdęs i moterišku* rū
bus ir slapstosi miškuose. 
Ligšioliai policijai vis dnr 
nepavyksta j} suimti. Myko 
las Papl. buvo vienaa iš ne* 
doriausiųjų ėionykftėilį vai
kinų. Girtuokliams ir paleis
tuviams 2 gryvenos bran
gesnės už žmogų. 

Ylaldai (Telšių ap.). Ge* 
gUŽio 27. Pa še I ės sodžiuje 
kilo gaisras. Sudegė ūki
ninko Vaserio plitnyėia, rū
mas ir kiti triobesiai, Nuos
tolių padaryta apie 7 tūks
tančius rbl. 

Sompetrių sodžiuje 23 mo
tų vaikinas prigėręs degti
nės i,r alaus grįžo iš Ylakių, 
Besisukdamas ant vieškelio 
išvirto ir išlaužė sau kairių
jų rankų, Sunkiai serga, pa-
kutavodamas už girtuoklys
tę. 

Ktripinių sodžiuje pas vie
nų šeimininkę buvo vakaruš
kos. Susirinko nemažai jau
nimo, is miestelio parsinešė 
daug degtinės. Besilinks
mindami pasigėrė ir susi 
musė. Labai tapt* sužeistas 
Jonas Lukošius. Gegužio 30 
d. jis pasimirė. Muštynės 
kaltininkai jau suimti. Tai 

nių lenkams sakoma prieš 
sumų (mat, kunigas prisi
laiko eirkiileriaus). Mūsų 
lenkai žada neapsileisti 
"chamom!1 ir žada visi su
sirašyti, kiek jų yra, ir tu
rėsiu būti perpus visos pa
maldos, Galima suprasti, 
kiek čia jtįt bus, nes jų vaikų 
prie pirmos komunijos tik 
20 tebuvo, o lietuvių 200 su
virs. 

Bagotoji, Marijampolės 
apskr* Bitžollo 13 dienų (ge
gužės 31 d,) teko ma» \Ml 
Sv. Antano atlaiduose toje 
naujoje parapijoje. Pastebė 
jau visai kų-kitų, negu pir
ma buvo. Klebonui pastaty
tos gražio** trobos ir aptver
tos, Yra trjs krautuvės, vi« 
sos lietuvių, aludė, kurių ža
dama šventadieniais uždary
ti. Labai girtina? dalykas. 
Steigiamą "Blaivybės" 
draugijos; skyrius, Dar tu
riu nepamiršti pasakyti apie 
bažnytini j eborų^ kuris gra
žiai pagieda* Tik dar reikia 
bažnyėiosį Jų žadama kitais 
metais aUtyti. Dabar gi pa
maldos liMkomos yra anksto
je koplySiorje. 

***^*M 

tik vargina žmones, bet di 
liai-kų išvaro iš proto. An^'į 
Andriaus Kupėinsko pati, 
ijeprosvdama dideliame karš 
tyje praeita četvergų ((> hę-' 
pos) išėjo išgalvos. Pasigr 
bė kryželį ir Šventosios S< 
tnynos paveikslų į rankas 
nu! rėkdama bėgti į klebon 
jų išpažinties prieiti. &U( 
nės paskui jų. Netrukus a) 
link klebonijų buvo nesi 
-įkaitoma minia žmonių. 
>ia vėlybas laikas, Kuni^ 
reikėjo kelti is lovos ir inj 
sinti beprotę, pašaukta p 
lieija, d-ras MKIiuty ir f 
žimas (atnbulansas). Sų 
(bliu vargu ligonę pagitl 
ta vežina'. Vargšė turėjo 
pernakvoti policijos stotyje, 
Tai mat kų karščiai padarflj 
Reikia tikėties, kad nte 
minga moteriškė pasvoijįfll 
neatsimins tųįdarbų, kuiįli 
darė, nei; tų sodžių, 
ialbėjo e|avo neproto, 
l Nedėlioję, 9 liepoa, : { | 
(jriaua Šėvoco 10 mėt^ 

s jųoaiaB 
gni pečiuje, Bepilant 
erosinų ant prigesusių 

rijų šoko liepsna ir užd 
drapanas ant vaiko. Tii 
bogešinddmas ugnj, pats 
":as apsidegino. Vaikas 
tire už penkių valandų; , 

i iuja neiSkei 
fiami karščiai, tečiau n 

ts metalą* lavo 
• . 

• • • » 

i 'M\ 

i i 

• 

Griškabūdis, Naumiesčio 
apskr. Paa mus paskutiniais 
laikais | ė j o ftadon jatmi-
mui eiti! i vestuves nekvies
tiems. Gegužės 80 (17) die
nų pr i s i r iko} vestuves pas 
ūkininkų Kudirisų nekvies
tų Paplii^ų kaimo apylinkės 
žinomų Valkatų, kurie, ne
gaudami degtinės trošku
liui nųnįajWlbti, pradėjo uki 
ninkui visokias eibos da 
Vestuv 
gad geruoju nieko nepešių, | 
ėmė valkH1 nekviestus sve-
Jiius, palydėdami juos Šori* 
niais ir £ jų sužeidė. 

Ant lįytojaus kai-knrie 
buvo suiiįti, kiti gi kiek vė
liau. 

Liudnii kad jaunimas taip; 

d. airių ka| | 
nių didelis šmotas įkrito! tP 

ainas ir liiug n 
usinešė su tavimi. Tris n 
irėUus jau išėmė, bet v 

lai išlmį visus, nes gana 
ai jkrito ir prisikasti si 
u. Airiai biiriais e4 

es, raudojau 
uvoratus k#tts , 
inės ir pažfstam 
idoti, o šiandien 

t b p uolų 

» 
' • i 

TiT>riA,K"T xn& \r 
olitMlKJ^Yrs, Pi. 

Atsiskyrė su šiuo avi 
m Laukaitienė 26 d. 

Įaus, Kūnas likosi palab 
ąlcės kapiniu 

d. Nal 
;ų amžiau,: 
Jcės po tėvųifcuvo Ona 
ipa«Siutė. Paėjo i« inval 

b r [w i 
o Alvito. IŠRyvoMO m 

ėje 21 ratitua. Likosi 
dota su vlaomls bato 

^mls apelgoiniB 18 Sv. IA 
ijoa, Karalienės 

Žemai yi* nupuolęs. 
Viltla". 

ligonis i>«r«KU\ rnUmU, o bu- į vakmuftkim m <k-utiiu- m 
vuslojo trečiojo nepažinta. 

Po Velykų vienas girtuok
lis iš katalikų gėrė smuklėje 
su kitu girtuokliu liuteriu. 
Kataliko žmona atėjo vadin
ti savo vyrų važiuoti namon; 
tuotarpu antrasai girtuoklis 
peiliu perdūrė jai krutinę. 

Gegužio pradžioje du sar
gybiniu, girti būdami, bai 
Siai s u k a p o j o smukl in inką 
Oodlauakt Trumpai sakant, 
dėlei girtuoklystės Tauragė
je priėjo prie to, kad dori 
žmonės bijo v^Mėiott su sa* 

išeina ant gero. 
Ylakiuose per sumų pir

moje Hekminių dienoje Leo
nas V. ir Domiuikas P. ėjo i 
krautuvę prašyti degtinės. 
Krautuvės savininkas jiems 
to nedavė. V. ir P. pradėjo 
muštles, sukėlę didelį triukš 
mų. Krautuvininkas buvo 
priverstas ginties su revol
veriu ir por*ov6 ftanda I*eo-
nni V. Leonas V, sunkiai 
**rg$i gydytojas išgydyti 
neapaiima. 

• -Vi 

iUliudinįe #vo vyrų, 
metui i^l augintinę 

daugiau su#1 

PtTTSTON, PA. 
i 

Niekas 'nesitikėjo, kad 5 

r>5 So. 2 n d s t., 
n, N» T. j 

*$ 

..iy mt 

^ 

lipios tiek daug žmonių va- i W A m « n « t T t > v rv\xrxr 
žiuos į Lake Lodoi^e. Viena, >\ A i hKWUKY ix . ) im 
buvo dideli kaiščiai, o Čia 25 bii-želio ftv. Juosapo 
Delavvaro & Hudson gėle* lietuvių bažnyčioje apvai^Ži 
žinkelio stotis gan toli nuo liota iškilmingai 40 valan 
lietuvių, antra, kad tai bu- jatlaidai ir aykiu MP 
vo tuojau po uFourth of | o s H gerb. kun, 
JulyM, JM svietelio prisi- iirikio. Pirmusyk vvatft 
rinko daugiau, nekaip ki- -riečiam* tokis iškilmių 
tais metais. Tmukinyje ne- apvaikščlojimas — syŲu 
sirado vietos visiems susės- valandų ir ^Primleijoif^ 
ti ir Serabtone prikabino dar' Kad jau artinosi lai 
tris vagonu*. Važiavo netoli japeigų, draugijos pasipuo-
1100 Žmonių. Pasilinksmini Rusios nuėjo į klebonija 
mas buvo viaai smagus, sitiktų naujuko kunigo] 
Kaip Pi 11 stonas Pittstouu raitės ir merginos skai 
niekad dkr nebuvo tokios įįe apie 80 baltais rūbais 
gražios ir puikios ekskursi- »kiestčn;is (velkinais), 

•51 

jos» GefSįS tai daiktam kurs 
savim 

įnikais, rankose laiky 
utttkoa sp|į 
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ini su plaėiomis Sarpo-
I per peėiua, blaivininkų 
>*ugiju, moters ir vyrai, 
jaU, sąmal&ui vyrui visų 

i l^atnUkinky draugijų »u ku-
ijtįerdomis ir vėluvomis. Visa 

procesija nustojo dvi eili ta-
Į m n u o klebonijos durų, iki 

bafcnyėios didiiamjam alto* 
jpui . Naujukas kunigas lydi-

a dvnsiskijos, ėjo į bažny-
į Vos įžengus į bnžnvėią, 
gaudo vargonai* ir giesiui-

inkų balsai I š k l y d o : Veni 
i*ator Spiritus, Paskui pra 
įįin iškilmingos sv, mi

lte*. Misiąs giedojo vietinis 
vyriokas eboras keturiais bal 
sais, — \ttssa in bon. 8t. Mi-
iSbeatis ArehangoU WittV, 

m ^ v n u j a u t vietiniui vargo* 
[pakui J. K, Buvo labai ina-
iatm paklausyt vien vyrioko 
pjiflfo. Tervisa laika atlaidų 
f fen tik vyriškas choras gie-
dojo, kaip tai: Mišparus ift-
lipiedodami visas autiponaa ir 
palmes gregorinėj tvarkoj, 

K{||)pfitinica • i«PWrti darė vaikų 
ll'ėĮioma panedėlyj ir utarnin-

*e. Vaikai giedojo gregori-
•litu mttias: •'Hiatą A b V \ 

l t unisono. — Šiaip jau lietu-
j viskas giesmes giedojo mai-
Klotai vyrai ir mergino* laike 

proeesijų iv kitokiuose at
vejuose. Per primicijas pa-

i> puikų pamokslą vieti-
klebouas kW. P. Sauru-
U nupieWaiJuaa augitu-

kunigiško luomo, pri
mas kunigo skurdą ir 

kantrumą, ragindamas nau-
nenusiiniuti ir stoti \ 

Kri»tautkaireivi%irypa 

Kun. Kdvard, Urikis gimėjma, jog diduma balsuos už Uosto kuuigaik&ėiu Mjgue-
liu ir abudu paleido atsilie Shenandoah, Pa.: pradinę i jį. 

mokyklą baigė Namratnek. 
t'onu.; prisirengimui semi 
narijon mokinosi $v, Tarno 
kolegijoj Hartford V, romi., 
paskui įstojo į 
BrightonV,* Mass., is ten 

.» «.|»» » 

ITALIJA. 
Pirmininkas Uiollitti pa 

seminarija Įdavė pavliamentui sunmny 
mg naujojo rinkiniu budo. 

Hartfordo vvskupas siuntė Nulvg to sumanvmo visi pi 
jį į Orehard Lake į sv, ("iri 
liu ir Metodijau* Seminarija 
ir ten pabaigė: įšvęstas ku-
tdgu 17 Hir. U) U vyskupu 
K. I>. Kelly, OetroitV. Mieb. 
Dabar kun, E, Urikis palik-
tas vikaru YVaterbury, Ot, 
prie kun. P. Saurusaiėio. 

J. K. Panenupis. 

pima, kuriame ragina portu
galus sugražinti monarchiją, j 
Kiną paskala, buk l'rr/i!i 
j<»s monarebistai vra sudėję i 
fi milijonus dolerių, kad tik į 
suura/.inus Manuelį ant sos-
to. 

i 

visas spė« 
tuos, kurie mažumu at-
a nuo Sv. K. Bažny-

Pamokslas labai buto 
*, mal-ko nevisi klau

sai verkė, ižskiriaut ko-
storjaualių. Pasibaigus 

r /mi*ioms> prasidėjo iSkib 
Minga proeesija su Švenčiau 
siu Sakramentu aplinkui 
bainyfią iŠ lauko, dalyvau-

įji&ttt draugijoms. Padarė d i-
fieU JspudJ, »«* tai buvo pir
atų kartu į lauką ileita su 
švenčiausiuoju Sakramentu. 

Viri žmonės, net ir 
ttimtaufiai klaupė aut ko-

| | ty gatvėse, ir atidavė garbv 
Dievui Šv. Sakra-

išskyrus kelete sto\»-
jausliu ir tautos išgamų, ku-
Ąių Širdis panaBios \ supu-

pintl ir yra be jokb* 
. Clieąmiidukai ir gles-
ės, giedodami sv. 

irtame* ėjo procesijoje, l^a-
^baigus visoms apeigoms 
M a u k a s laimino visus spau 
i\iu\u u>il v y. Bai nykiojo hx\U\ 
įlipk OOOO ikmonl̂ i. 

Prirengta buvo labai pui-
kiai viskas, nesigailėta ioly-

papuo&ti altoriama ir 
p r pilnai, PapuoJti 

Ittikjrkloa vaikučiai ir nar-
gaitės, pasipuoiusioa drau-

mfrm — ypatingai blalvinln-
; k\) d ra nui ja. Per atlaidus 
j sakė i»amokslus dar ftie ku

ls M. A, PankauskaiK N. 
ku«, V. Visgirdą ir J. 
•ris, Viai mal»daug kal

bėjo api* garb^ ir vertybę 
p k Bnknuiieu t u. 

Kunigai apart vietitdo kle 
kun. Saurusaiein ir 

;u,įuko kun. Grikio, buvo 
r Pankatiakas iŠ Bridge-
tt Conm Šeitokas iR Ktnv 

orko^ Petkus ift Maspeth, 
, TM Žohria is New Bri-
n, Vomut Hadievifla iŠ 

Oardnrr, Ma$a„ Visginla iš 

LOVVKhL, MASS. 

4-ta t\im\ą liepos, 1>, L. K. 
Algirdo draugija parengė 
autrę pikniki). Žmonių buvo 
nemažai, nes is didelio karš
čio žmonas is miesto vaiiavo 
i girią. 

Buvo ir kunigėlia atvažia
vęs, Peštynių !\ebuvo, m>rs 
alaus ir girtų buvo, Qeria\is 
butų, kad Vudį prašalintų iŠ 
vienų susirinkimų. 

Pabaigoje buvo dalina
mos dovanos. Pirmą gavo 
R R, lenktynėse; 2-trą mer
gina (vardo neiinau) ir-gi 
lenktynėse; ti*eflią P. R. už 
audriausiu Šokimą. 

K. 8. K. 

lieeiai, turintieji nemažiau, 
kaip trisdešimts metų am
žiaus, turės balsą rinkimuo
se; turės halsą ta i p-pat visi 
atlikusieji tamvsta kariu-
menėje, kad ir nemokės ta
šyti ir skaityti. Tokiu būdu, 

^M i ' u . \ \ < r / i . i 

Kkspresinis traukinys iš 
Havre'o i Parvžių susidaužė 
7 d. liepos. Menama, kad tai 
darbininku unijos darbas. 

jei įstatymas bus priimtas, Mut geležinkelių darbinu 
* * i i • * * i * t i 

Liepos, 4-tą dieną Visų 
Šventų lietuvių parapijas 
giesmininkai turėjo savo pik 
uiką South Parke (netoli Sv, 
Kasimiero lietuvių Seserų 
Vienuolyno). 

Tasai piknikas tuomi yra 
pažymėtinas, kad apaiėjo bo 
jokių svaiginanėivJu gėri
mų, visai blaivai. Choras, p, 
A. Pociaus vedamas, padai* 
navo nemažai lietuviškųjų 
dainelių. Pikniko vieta buvo 
lygi>gwdU» Linksminosi pa
doriai? iajidė Įvairius tauttt-
kuosius žaislus (aguonėlę, 
katinėli), pašoko keletą tau
tiškųjų Šokių ir i i Kiek
vienas tuoju pikniku liko 
užganėdintas, linksmai pra
leidęs po šviežiu, grynu oru 
Suvienytų Valstijų tautišką
ją Neprijjfulmybės šventę. 

Organiaatorium ir inieija-
toriuin šio pasilinksminimo 
buvo gerb. kun, klebonas F. 
Serafinas. Garbė už tai te
būna jam; kiti gi terengia pa 
našius pasilinksminimus, pa
silinksminimus blaivius ir 
toftiltakamina taip, kaip ši 
karta linksmino*! virdui mi
nėtos parapijoa gieaminin-
gal arba kaip linksmindavo
si musę prabodiaU sutikdami 
meilėje |r vienybėje links-
miomis dainomis ir nekal
tąja /.aislais pirmutiniuosius 
pavanario spindulius hei va
saros grožybee, 

Vaidevutis. 

Iš Visur. 
• • " • " • ' 

visoje Italijoje guleK l>al 
suoti 7,701,000 vyn4L Dabai 
hai«uoja tik a,<j42,0(X), 

ltalij(»s katalikai rengia 
sudaryti nauja katalikiška 
partija parliamente. 

Italijos užsieniu politika 
ailptuu neužganėdiuanti nei 
Vokietijos nei Austrijos. To
ji politika negaivina užsiti-
kėjimo net paeiuose italuo-
«e. Užsieniu raikai^ minis-
teris murkizas di 8an Uiula-
no yra linkis daugiau prie 
Praneusijos ir Anglijos, ne-
kaip prie trilypės sandaros. 
Jeigu tat Italija pamestu 
sandara sti Austrija ir Vo
kietija ir prisijungtu prie 
Praneuaijo8, tai iftirtu 8tt« 
ropos taip vadinamoji lyg
svara. Todėl Italijos netvir
ta ir netikra politika yra la
bai pavojinga Europos ro-
mybei. Apie tai ilgai kalbė
jo Italijos parliamente at
stovas fluieeiardini. 

MOROKO, 
Pasiuntimas Vokietijos 

karts laivo uPanteros" į 
Agadir» ir tokiu būdu paė
mimas visos pietų Morokos 
dalies vokiečiu globon suer
zino netik Pranouaiję, bet 
ir Angliją. Agadir yra ge
riausias uostas pletu Moro-
kojs ir valdo mariu kelius } 
Pietų Afriką ir Pietų Ame
riką. Prancūzai su anglais 
nenori užleisti to porto vo
kiečiams, nes užleidus vokie 
ėiai taptų Wetu A.tlantiko 
vielpa8iai8. tai-gi yra ko ne-
rimastauti Paryliuje ir Lon
done. Teiiau Anglijos pinni-
ninkas užtikrino parliamen-
tą, kad klausimas bus iš
rištas romiu keliu, vadinasi, 
nebus karės. 

Vieton "Panteros" Vo
kietija atsiuntė tris sykius 
didesni laivą: uBerlyną". 

W|!kea-Barm Pa., Milukas 
is Philadelnhia, Pa., Jasins-

]; 

kis (Redemptoristas) lSNew 
Yorko. Klierikas V. Kar 
kauskas ir klierikas J. Ko* 
valskis. Klebonijoje puotos 

iltko viaoa be svaiginau-
Z*n\\ų% svieteliai links-

kali H^Hi 

ftVElOABWA. • 
ftveiearijim Standeratb 

(lyg Suv. Valstijų senatas) 
pervarė diduma 1J16prietf 12 
l»lsu priverstiną apsidrau
dimą UUO ligoH ir mduinuy. 
SemesnystH bustas (Nati*>-
nalnttb) nutarė tatai vienu 
balsu, Šitas įstatymas buvo 
svarstomas Šveiearijos par
liamente vienuolika metu-
Mat 10(1) m. panašus {staty
mas buvo paduotas imouh.i 
balsams (referendumai 
bet diduma balsu buvo prieft 

įstatymas yra 
kad jtigu 

tai ti 

MKKSIKO. 
Praeitame **HruuKo** mi-

meryje buvo minėta, jog 
žemesnėje Kalifornijoje so-
c i ja i i štai buvo susimanę į-
siitelgti savąją respubliką. 
Apie tuos sooijalistus revo-
liueljonistua klausė kongn»s 
namas Berger soeijalistų są-
junKos sekretoriaus W, J. 
Uhent*o ir gavo atsakymą. 
jog nei Magou nei jo pasakė-
jai, kurie dabar kelia mais
tą ilemesnej*> Kalif*»rnijoje, 
nėra si^ijalistais, nors tarp 
tų ir randasi daug visokui 
svajot* >ju. 

taip m 

P(HiTruALl. lA. 
Nors visos iuitos, siunčia

mos is Portugalijos, yrn aš
triai eetmuruojamos% teeiau 
retkarčiais išsprūsta tai vie
na, tai kita žinutė apift tikri) 
padėjimą naujoje reapubliko 
je. Pasaulis tttįefySiy išgir
do, jog siaurinėje dalyje ka
reiviai imkėlė maistą, jog 
paėioje Lialskuoje mariniu-
kai sukilo priefi valdiią ir t t 
Dabar ateina ) Londoną Ii* 
n ta ik Badajor/o, jog numes-

Manuelis susi-
mrMendeutn prie 

į kai nėra užganėdinti ir ban
do įvairiais budais trukdyti 
reguliariu} judėjimą ant ge
ležinkeliui pav. deda ant va
gonų klaidinančius Ženklus, 
taip kad vagonas su užsaky
tomis prekėmis vieton nuei
ti į Paryžių atsiduria ka/.iu-
kur; arba nukerta vielas, jun 
gianėias signalus, taip kad 
neretai traukiniai susidaužo 
arba Iššokate is bėgių. Tokie 
darbai vadinasi "sabotago", 
Pastarais dvejais metais vie
lų nukirtimų buvo 22<>8, o 
kaltininkų surastu vos 18, 
kurių ))us<!i buvo maži vai
kai, {domu, kad usabotageM 

turi užtarėjų net parliamen
te. 

Šitokios betvarkes akv-
i 

vaisdoje naujam Cfdllaux>o 
kabinetui vargu bus užsilai
kyti prie vaidilos. 

Parliamentas priėmė didu 
ma balsų naują įstatymą 
apie rinkimus. Ligšiol kiek
viena apygarda rinkdavo at» 
stovus J parliamentą, atsi
žiūrėdama ^en i savo vieti
nius reikalus, neikiek nepai
sydama J visos valstijos rei
kalus. Tokiu būdu Praneu-
sijoje nebuvo politiškųjų 
partijų tikroje to žodžio 
prasmėje. Kiekvienas atsto
vas rūpinasi tik savais vieti
niais reikalais, ne valstijos 
gerove. Todėl vyriausybė 
niekados neturėjo parlia
mente tikrų palaikytojų. 
Valdydavo taip vadinamas 
"bloc", t. y. susivienijimas 
Įvairių nuomonių atstovų 
krūvon. Pav. soeijali«tai su
sispiesdavo su respubliki
niais, radikalais, laisvama
niais ir k. ir eidavo išvien 
kai-kuriuose klausimuose. 
Jų būdavo diduma — taigi 
parvarydavo kai-kuriuos 
jstatymus, pav. atskyrimą 
bažnyčios nuo valstijos. Bet 
tas "bloc" būdavo pavojin
gas paėiai vaidilai, ką paro
do Clemeneeau, BriamPo, 
Monis'o ir kitų vadovų liki
mą**. 

Dabar, jeigu naujas įsta
tymas bus galutinai pa tvir
tintas, Praneuzijoje suaida-
IVH tiki*os politiškos parti
jos, kaip yra Anglijoje, Ame 
rikoje. ir kitokiose d«*mokra-
tiftkose Šalyse. Kraštą val
dys ne atskiri žmonės, bet 
partijos. 

» * t 
Dideles lenktynes oru is" 

Paryžiaus į Londoną (per 
Belgiją ir Holandiją) ir at
gal laimėjo drąsus leitenan
tas (^onneau. «Iis aplėkė visa 
tūkstanti mylių knotrum-
piausiu laiku. 

enos 
Amerikos. 

Baisus Karščiai. 
Nuo 1 iki 7 liepos Suv. 

Valstijose viešpatavo negir- jSif i l^M " i r * M ^ S i S 

susikūlė. 
Bnvtt Oalif. Ties Point 

Arąueblo, Cal.f susikūlė lai
vas uSanta Rosa'l, tnrėjąs 
du šimtu pasažieriŲ. Laimė, 
kad tai atsitiko mM nuo 
kraSto, tai dauguma ingulos 
ir keleivių iSslgelbėjo. Pri
gėrė trįs mariniukai, vionas 

dėti karščiai. Termometras 
daugelyje vietų rodė po 100 
ir daugiau laipsnių. Dau
giau, kaip 500 žmonių nu
mirė karščiu, tūkstančiai al
po. Netoli šimtas Žmonių 
prigėrė, beieškodami pa
lengvinimo vandenyje. Žmo
nės naktimis negalėjo mie
goti, kai kurios dirbtuvės 
turėjo sustoti, nes darbinin
kai negalėjo padirbti, 

Jau senas laikas, kaip to
kie karščiai tęsėsi taip il
gai. 

Ii turčiaus elgeta. 
New York, N. Y. Edvar

das L. Hamper, kadaisia žy
mus piniguočius, dabar yra 
didžiausiu elgeta. Pirm 20 
metų pirkliaudamas grū
dam, Hmiiper buvo "uidi^-
b^H** ftcAiH mi l i jumis do lo r iu . 

Toliau* viKokionrin laimingo
mis spekuliacijomis dasidir 

TTž nelaimę, ypač už žuvų 
siuosius kaltinama laivo ka
pitonas, kuris, laivui pasi-
žeidus ir sustojus^ nepaveli
jo visą dieną jjelbėties nei 
vienam atsargos valtimis. 
Laivui per dien nesijudinant 
iš vietos, vakarop pakilo au
dra ir pašėlę vllnjjs galutinai 
laivą sudaužė. Tuomet tik 
kapitonas paveliji) apleisti ji, 
bet jau buvo pervėlu: šniokš 
tančlos vilnįs apvertė porą 
atsargos laivukų, ir visi jais 
plaukusiejie prigėrė, -— Per 
vieno kvailybę tiek nelai
mingų aukų t 

-

Sugavo apgaviką. 
Springfieldi 111. Cia areš

tuota tūlas James Barney, 
agentas muilo kompanijos iš 
Chicapoft, kurio nuo seniai 
jau j ieškojo. Areštuotu jis 
Ui išaikvnjhni.1 Uitlelės pini* 
Kų sumos iii knsos katalikiS 

bo iki dvidešimties milijone ko» draugijos Poresterių. 
dolerių turto. Sid)ankrutijus 
ii H.unporo priežasties, Vi 
delity Bankai Oincduuati'Jc 

Barney prisipažino esąs po
licijos jieSkomu asmeniu, 
bet nieko nekalba apie de

gimas ir jos viduramžinis 
nežmoniškumas visiems, kas 
turėjo su; ja reikalą, daė 
Dabar ji a džiaugiasi jos 
si§alinim|u 

Sausuma naikina javus. 
Sedalią, M o. Sausuma, 

viešpataujanti visoje Mįtak 
sonrl va^tijojo, bevelk su
naikino javus. Labiatvria nu-
kentė u l ( i r n i a H ~ 90 nut-
fiimfiių papuolė. 

Šitoji valstija kasmet fr 
siųsdavo daug javų ki 
valstijoms. Sįnet turės 
tur pati pirkti. 

Atkaklus farmerys, 
Wichiia, Kan. Apsigii 

vęs revolveriu ir dynamittiį 
farmerj % Harvey Pltman 
sulaikė darbą prie tiesimo 
Midland; Valley gelešinkelio, 

Mat kompanija norėjo pa
tiesti Haiją per Pitmau*o 
farmą, ant ko tas nesutiko, 
Iiirtita ąnt jo varantas 
darbo sutrukdymą; P i t o 
bet liuofnoriai atsidavė J Se* 
rifo ranj 

i i 
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m 
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•*i 

•. 
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jis papuolė desimėiai mett,r;fraudaeija. Prižada paaift 
kalėjiman. Atsėdėjęs bau*-
mf ėmėsi pabrikuoti geleiies 
išdirbinius ir galutinai sn-
bankrutijo, taip kad dabar i jam vagystės. 
neturi nei kur prisiglausti; 

kinti dalyką nuvykęs Chiea 
gou. Kažin tik.ar pasiseks 
išsiteisinti ift užmetamos 

Prieš tabokos rūkytojus. "1 
Waaliiiigt<m,'i>. C. Gydy^ 

tojas ttarvey W. WUIeyr 
ubosaslfr valdiško obemlįjo* 
biuro H užmatiytojas įstaty^ 
mo, bukidiiančio negryno 
maisto pardavėjus, kalbina 
i§leisti įsakymą, uždrau^ 
džiantj rūkyti ir kramtyti 
taboką yiešose vietose, tranu 

• i 
tff 

KtTBA. 

nei kuo maitinties. *— Tai 
kaip ir turčiaus laimė persi** 
maino. 

Nepaprastas oru lakstyto
ji 

Hevoliueija prid pretiden 
ta (Jo?nez*ą kybo ore. Visas 
kraštas nerimastauja ir lau
kia tik ženklo, kad s\ikihiH. 

D I D E U 8 PIKNIKAS. 

Bridgeport'o Rv. Jurgiti i>a 
rapija rengia 23 & liej** di* 
džiausią pasilinksminimą 
Stadtlerio |iarke. 

Aplinkinių ' A " " 
proga. 

Žiauri mokytoja. 

Kprhigfield, Ilk ^ana Ofe
lija L Amigb, perdėtinė 
niorgaiėii,! mokykhis Gene-
vo'je, III., turėjo atsisakyti 
nuo vietus. PriveHė ją re-

Ne\v York. N. Y. Tnlas zignuoti mokyklų direkto-
Mr. \Valker padirbo savo de- riai. persitikrina }>irma, jog 
Rimties metu sūneliui, Ji-į pana Amigb žiauriai apsiei-
my. maža lakstytuva. Pasta-jdsvc* HU mokinėmis: už ma-
rasis norėdamas, kad ir joliiamdą prasikaltimą Sveis-
tngų metŲ sesutė }mskrajo-;davf> jas diržu, raičiodavo 
tų. pririšo ją prie lakstytuvo prie lovų visai nakčiai, per 
ir paleido. Oralaivukas kiek dien* valgyt neduodavo ir t.t. 
fiakilea ir palėkęs nusileido 'Be to, fvesdavo visokias per-
ant upės Bronx ir nepapras- maitms^okykloįjle, pirkda-
tasoru taikstyto jas — mer-
tiiėia butų paskendusi, kad 
ne marininkas negras, kuris 

* pavojų, puolė ir lai-

vo rakandus, taisydavo na 
mus, fiodliu, ifaspadoravo 
toje mokykloje be direkto-

klausimri ~ sava va 

vajuose ir trukiuose. — TbS 
Willey nuomone, kiekvienas 
gali rudyti, gerti, valgyti ir 
daryti, kas tik jam patinka 
pas sav* namie, bet užtai 
nevalia Jam eiti tarp Žmonių 
ir iiūotvti juos tabokos du
rnais a L degtinės s m a m . 

Kiek išgerta alaus Suvieny
tose Valstijose. 

New Yorki N. Y, Sulyg 
statistikų apskaitymų perei
tais mietais, pasibaigusiais 
30 d. birželio k m., Suvieny
tose Y aisti jose iSgerta nei 
daugiau, nei mažiau, kaip 
62 miBjonu bačkų alaus, 
Alaus iu naudojimas tais m** 
tais buvo Šešis syk* didės* 
nis, n<gu metais prie* t a i 

Dogtinės parduota nl 
jD00,00,tai yra a»-
milijoiiiait|daujjia^ 
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DRAUGAS 

(THE FRIKND) 
*ialikiSkas Uflirsitt* 

• Ašvfstaa Amerlkoa Littuvių 
Katalikų Reikalams. 

— Organą* 8. L. R. K. A. — 
Išeinu ii Y/ilk»'H Harro, PaM ka* 

ketvirtadUniB. 

A. L. ]t X. X. Sąjunga - Leidėjai. 
u • H M 

• 

H Irfe 

I •. :' 
jįį 

Kun. A. Kaupas — Redaktoriui 
V. Auguliutė - Užv .Ud. toja . 
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Visus koįvspomloaoijas ir kito-
ktuM ra l iu i reikia siusti paa 

Kev. A . • a ^ p s a , 
64 Ohurch 8 i , 

Fi t ta t on, Pa. 
> W » > » i > ! » < • • • • i i I I i » i inw» i i iw i ' i i i i ' » • » ' * • 

Visus pinigus, ar 
ntoa, •* lai ui " 
apgarsinimus ir t.t. 
toliu antrašu: 

„« i » . . . - . < • , ,, iH.mii ~ 

t į, o tečiau jo laikais rijos eilės, nešvarios agitn-
"Times" turėjo didžiausių Į eijos, dar nesvaresnės in-
įtekmę i visuomenės nuo-itrigoR, kišimus nosies ne į 
monę. Laikraščių bendra- savo reikalų, orsinimai, piu* 
darbiai — tai tie, kurio pri- dymai — iv kų tik nori — 
pildo jų skiltis vienokiais į tai vis darbai ir darbeliai 
ar kitokiais rastais. 

Štai svarbu pabriežti, jog 
Amerikos lietuviai neturi 
savo tarpe nei vieno laikraš-

kaudidntų ir pretendentų į 
tautos vadovus. Jie veda 
tautų ne prie gerovės, bet 
prie suirutės ir ištvirkimo. 

be abejo pasistengs išsitei
sinti iš užmetimo ir parodys 
faktais savo priešo H begė
d į \ 

Tuo tarpu nededamo dis-

Lenkų diduomenė nebenori Didžiūnai prie Aleksandro 
užleisti Lietuvos sosto kuni 
gaikšeiams lietuviams, sa
kydama -••- tas sostas prigu
lįs jų karaliui Vladislovui. 

tiniuko tikroje to žodžioj Yra, žinoma, ir dorų maža 

proaamo-
tsM ar i i 

siusti 

wajpv ų^W' •jpwws*pWrS^*^^s^s^ ^aiwsp^wa 
ar plakatų, ar tikietu ar » *fi' csttrut 

Kodukoija pasilieka sau teise 

»TP ^^SJ*«a*WP^l^ 

iai norą gra-
Mdak 

reikia tik ant vieno pus-
liekant plačius tarpui 
Įų^opioroa nėra ko gai-

koreapondentatus ir 
i raaant ant abie-
smulkiomis raida* 

lėliai labai dažnai pri-
perrašinėti atsiustus rastus. 

Jfertat, kad rastas tilptų arti-
ge , rankraštis 

tuvėn ne v** 
kaip 9 valandą išryto antra-

Ttttat*i»ke) 

V 

t! i 

f 

> I 
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Beardami d-ro Jono Sliu-
po aiimiiiiyiftui! kaikurių 
l a ik in ių redaktoriai (daly 
vavusieji pernykščiame laik 
raštininkų suvažiavime) su
šaukė Se raut o na n, 16, 17, 18 

įm> liepos antrų toki auvaMa> 
i*fatt* 1 tų susirinkimų pa-
t|#lj**ti netik laikraštiniu-
kai, bet ir »aip jau visi iiw 
telCentai aptarimui būdų 
bendro darbavimosi Ameri
kos J&stuvlų gerovei. 

Tikslas gražus tr pagirti-
nas. Bet ar gali būti l 
ir pasekmingai 
Pabandykime truputi ap

ka r s ty t i aitą klausimų* 
i J^iilintJiauftiai, kaip ma
tyti* visas klausimas remta-
si nuomone, kad Amerikos 
lietuviu visuomenės vado-
vai* yra laikraštininkai ir 
inteligentai. Tegul ir taip 
būna; nors toliau fiamatysi-

tat gal tr nėra vitift-
į Jeigu tat Amerikos 

lietuviu vadovais yra laik-
raštininkai Ir Šiaip jau inte
ligentą i. tai ar tie vadovai 
turi atsakomas k vali I'i kae i-
j ss t 

l a i k r a š t i n i n k a i . , . 
Tuo žodžiu vadinami laik* 

raščių redaktoriai ir ben
dradarbiai. Redaktorius ~* 
tai laikraščio vedėjas, buk 
raščio dvasios išreiškėjas ir 

į prilaikytojns. Redaktorius 
nebūtinai turi rašyti i savo 

lįį laikraštį Jo pirmoji prie-
J I dfdrme yra pridaboti ir tvar-
li kyti laikraščio turini. Vienoj 

gįriausi^ j ii Londono 
K! rMtffcismPo" redaktorių be

buvo vyram kursai 

lli 

prasmėje, Yra, tiesa, tokių, 
kurie jaučia didžiausias pre-
tensijas prio tos garbės. Ra
sime gal vieuų-kitų, kursai 
girsis eaųs didžiausiu Lietu
vos raitininku, nes mat pri
rašė daugiausiai įvairių, at
siprašant! šlamštų. Reikia 
pasidžiaugti, kad kaip kada 
pasitaiko ir gerų darbų, bet 
tai — vėl atsiprašome — tik 
grūdas Šiukšlyne, Turinčių 
talentų ir gerus norus rašti
ninkų Amerikoje tik sauja-
W, bet jie tik retkarčiais te
pasirodo su savo veikalais. 

Gal pasakyta perdaug? 
Gal šitie žodžiai parašyti iš 
pavydo arba iš noro tyčia 
Žeminti Amerikos lietuvių 
laikraštiją t . . 

Jei kam rodosi, kad čia 
veidmainiaujama, tegul svei 
kas pasiklausia apie Euro
pos lietuvių inteligentų nuo 
monę apie Amerikos laik
raštininkus. 

Antm, inteligentai.,. 
lietuvių kalboje inteltgen 

tas tai teks Smogus, kurs 
yro pabaigęs angštesuį mok
slų (pav, universitetų). Pa
prastoje prasmėje inteli
gentas reiškia išmanantį, 
looįval suprantanti dalykus 
vyrų, Tokioje prasmėje pa
imtas inteligentas neturi 
nieko bendro su žemu arba 
augštu mokslu, su bent ko
kios mokyklos baigimu. Ga-

pavyadžin šnekėti apie 
jl^ligentiškų tarnų, inteli
gentiškų amatninkų, net 
apie inteligentiškų arkty, 
bet tuo pačiu tarpu galima 
pasakyti, kad štai šitas dak
taras tuvi mažai inteligenti
jos arba šitam inžinieriui 
visai trūksta Inteligentijos. 

Šičia imsime inteligentų 
priimtoje lietuvių prasmė
je. 

Jeigu tat inteligentas yra 
toks žmogus, kurs yra bai-
gCS augštesnį mokslų, tai 
kiek inteligentų męs turime 
čia, Amerikoje f Ar daug čia 
bus baigusiųjų universitetų 
lietuvių t Minėdami universi 
tetų, turimo omonyje augs-
tesnų mokyklų, turinčių fi
losofijom teisių, modleinos 
arba kitokius kokius iš pa
našios rųšios skyrius, • Pa
saulyje mat yra tokių ^uni
versitetų", kur mokiniai 
mokinasi rašyti, skaityti ir 
kitokių daiktų, skiriamų 
pradinėms mokykloms, u 
prasimokę kiek sUabisuoti 
ir plunksnų po popierų ve-
dlioti, giriasi esų "universi
teto studentais". 

Jeigtvtat tik vienas uni
versiteto mokslas dalina in
teligentijos diplomus, tai 
Amerikoje lietuvių inteli
gentų yra labai mažai. T r 
toji inteligentų saujalė, kiek 
jinai turi itekmės i visuo-
menft Kiekt 

Kitokios rūšies inteligen
tais Amerika knibždėte 
knibžda. Tarp jų rasime 
žandą r m ų užmušėjus, "Gil
tinės" vadus, dvasiškijoe 
eksproprijatoiium vietojo 
turto aikvotojua *-*- jų var-
das legijonas, Tas tai legijo-
i m s ir skverbiasi i tautos va
dovus. Bot ar le-ijonas tin* 
ka į vadovuąf Neteisingos 
kores(Kmdeueijna» purvinos 
prakalbos, šmeižiantis as
meniškai itesųmojingi felje-

tai tik i 
susiduria 

stovi ši 

suvažia-

thokstių, bet jie sėdi romiai 
nuošalyje, o jei turi kokią 
išganinga įtekmę 
tėvus, su kuriais 
arčiausiai. 

Žodžiu, dalykai 
taip: 

Jei rengiamojo 
vhno tikslas buvo apsvars
tyti naujus kelius, kuriais 
eidami laikraštininkai ir in
teligentai norės vesti Ame
rikos lietuvių visuomene ge-
rovėu, tai pradėta ne iš to 
galo. Viena, abejotina, ar 
laikraštininkai ir inteligen
tai yra tikrais ir vienval
džiais visuomenės vadovais. 
Antra, kiekvienas laikraštis 
ir beveik kiekvienas inteli
gentas visuomenės gerovę 
supranta savotiškai. Be
skaitant mūsų laikraščius ir 
bežiūrint i mūsų veikėjų 
darbus, neayki ateina min
tis: kad vat tiems veikėjams 
pakėlus kelinaites, jkrėtus 
gerokai, už ausies paėmus ir 
pamokinus aštriai bent žmo
niškų pasielgimų.., 

Suvažiavimo tikslas butų 
buvęs geimams ir atsako-
mesnis, jei "vadovai" va
žiuotų pasikalbėti apie tai, 
kaip čia patiems pasimoki
nus, kaip čia patiems jm-
puolus po diseiplina, kokj 
sau vadovų apsirinkus, ne
kaip tarties, kaip čia reikia 
kitus mokyti kitus discipli
nuoti ir kitiems vadovauti. 

Alirai, Žagarai, Dono Ka-
aokai, Vargomačiai ir Kom
panija, teikitės pasvarstyti 
apie tai rimtai. 

"Uraugų" padaryti viešai 
"begėdingu" išreikšti savo 
nuomone apie išnetyčiu pa
garsėjusį "didvyrį* Ke-
rrer'a. Ka "Lietuva" pasą-
Lys ;ipir tai, bus atsakyta. 

" Lietuva" (No. 26) pri
metė "Draugui" jeauitinę 
maksimų, kuri — prie px»o-
gos sakant — niekados jė
zuitams nepriderėjo (mak
sima pasak "Liet." skamba: 
tikslas išteisina priemones^. 
Už tai nėra ko pykti, ypač 
kad pati "Lietuva" prieš 
tų "jesmitinę" maksimų ne
turi jokio noro nusidėti ir 
niekados ne nusideda; bet te
mylint sekantis apžvalgi
ninko žodžiai: 

"Kurs (Draugas) didį 
auklėtojų, humanistų 
Fen»er*ų — prieš kuĄ 
visi pasaulio šviesesnie
ji protai galvų lenkia — 
turi tiek begėdi n gos d ra 
sos priskaityti prie be
pročių iržudeikų." 

"Draugas" turi begėdin-
gų drąsą netiktai atkartoti 
tų, kų rašė kelis kartus apie 
Perrerų. bet išsitenka dar 
begėdingesnei drųsai parei 
kalanti nuo "Lietuvos" pri
rodymų, kad Ferrer buvo iš-
tiesų "didis auklėtojas", 
"humanistas** ir kad prieš 
jį "visi pasaulio Šviesesnieji 
protai galvų lenkia". 

"Draugas" turi visųbegė-
dingiausių drųsų tvirtintu 
jog Ferrer nebuvo jokiu 
"didžiu auklėtoju", nebuvo 
"humanistu" ir jog prieš jį 
visi pasaulio apšviestesnieji 
protai galvos nelenkia, 

Jeigu išsišokęs p. apžval
gininkas paairupia pristaty
ti atsakomus argumentus jo 
paties pakeltame klausime, 
tat kils diskusija, kuri ne
bus bi* naudos "Lietuvai" 
ir "Dlraufui", bet h\* nau-

kusijai ribų, Pavelijame tam B<*t visgi sostas netenka VIa 
garbiam žmogui, kurs drįso dialovui, tik jo broliui Kn«i-

mieriui, Prie jo atvvksta 
pasiuntenvstė Krvmo tot<»-
rių Į Vilnių. J te prašo, kad 
Kazimieras jiems duotu Li
dos valdoną Devlet I lad/i 
(iii'ėjį į chanus. Kazimieras 
sutinka ir 1443 m. apvaini
kavęs <lirėjį Vilniuj išsiun
čia su garbės palydovais 
Krvman. 

Mirus Vladislovui, Lenkų 
karaliui mušvje ties Varna 

lenkai likę be karaliaus 
per keturis syk siulija savo 
sostą Kazimierui, statydami 
sąlygą, kad atiduotų Len
kams Podolę ir Volyniją, 
Kazimieras galop 1447 su
tinka priimti Lenkų sostą: 
Parčevo seime 1451 kilu aš
trus ginčai dėl minėtųjų sri
čių tarp lietuvių ir lenkų. 
Tarybos suįra ir lietuviai ren 
giasi visai nuo lenkų atsiskir 
ti, grąžinti jiems 'herbus' ir 
t.t. Vos benutikto juos Kazi
mieras pažadėdamas duoti 
savo sūnų į Lietuvos kuni
gaikščius. Bot neįtinka nei 
vienai pusei. Lenkai ji vadi
na lietuviu, kaipo pusę metų 
sėdintį Vilniuj, lietuviai len
ku —- kaipo nesirūpinanti 
Lietuvos reikalais. Jo vieš
patavimas nieko gero neat
neša Lietuvai, Lietuva prie 
jo praranda Naugardą. Mas
kvos kunigaikštis Tvanas 
atima Tvėrių, Velikije Lūki 
ir kitus miestus, Tečiaus bū
damas draug Lenkų kara
lium ir D. Lietuvos kuni
gaikščiu, ir turėdamas du 
sostu — Krakove ir Vilniuj 
— jis pasilieka garsus Kum
poj, Popiežius jį ragina eiti 
prieš turkus, Maldavija iv 
Valachija prašo jo pngelbos, 
Persų šachas TJsangąs siūlo
si jam į talkininkus. Bet 
Kasimiems nemoka naudo-
ties aplinkybėmis. Miršta 
1492 m. paskyręs prieš mirtį 
vloną savo sūnų Aleksandrų 
Lietuvos kunigaikščiu, o ki
tų Jono Albreehtų Lenkų ka 
ralium. Prie Kazimiero ba
jorija įgauna didesnę valdžių 
ir daugiau privilegijų, mies
tiečių ir valstiečių teises 

Pradėjus nuo 1 liepos už
stojo tokie karščiai, kad nei 
vienas ilgesnis arba rimtes
nis darbas tapo negalimas. 
Ne\vvorkinis "8un" prade-
jo išleidinėti porą lapų ma
žiau, teisindamasis tuo, kad 
jeigu šitomis dienomis nega
lima daug rašyti ir spaudin-
ti, tai be abejo ir skaityti 
daug negalima. Pripažinda
mi šitame žvilgyje pilną 
tiesa uevvvrokiniam dien-
rašėiui, ir męs pasiryžome 
nevarginti šitomis dienomis 
savo skaitytojų rimtesniais 
rašiniais, Todėl į Redakcijos 
Pastabas ir nėra parašyta 
daugiau. 

Faktai ir Principai. 
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Tąsa. 
Vytautas neužmiršta ir 

kultūrinio darbo, 14K* 
krikštvdina Žemaičius, 1417 
steigia Žemaičių vyskupija 
kuri 1421 m. gauna Popie
žiaus Martino V. patvirtini
mą. 

Matydami augančių Vy
tauto galybę, lenkai ima nu
gąstauti, kad jis pripratęs 
savystoviai elgties nesulau
žytų sutartos 1386 m. vieny
bės su jais. Todėl tvirtina tų 
vienyhę 1410 mv Vilniuj, 
14.18 Horodlėj. Vytautas lei
džia sulyginti Lietuvos vi
suomene su Lenku, leidžia 
įvesti Lietuvon administra-
tiviškų padalinimų kaip Len 
kljoj, neprieštarauja vieny
bei, bet jam rupi vienybė 
lygaus su lygiu, vienybė ne
naikinanti tautiškos gyvy
bės ir nekliudanti savaran* 
kitko kultūrinio tautos au
gimo. Todėl jis stengias ffau-
t i karališkų vainikų. 

Tam tikslui 1429 m. su
kviečia į Lucku didžiausius 
Europos valdonus. Atvyks
ta Vokietijos ciesorius Zig
mantas, Lenkų karalius Jo-
gėla, Danijos karalius Enri
kas, Didysis Maskvos kuni
gaikštis Bazylius, Tvėro ir 
Iviazaniaus kunigaikščiai, 
Mongolų ehanai, popiežiaus 
pasiuntinis, Kardininkų 
Mistras ir daugybė didžiū
nų. Vytautas visus vaišina, 
ciesorius Zigmantas užveda 
kalbų apie apvainikavimą, 
tam priešinas Jogėla, o ypač 
jo kaneleris Olesniekis, pri
mindamas prisiegų vienijan
čių Vytautų sti lenkais. Jo* 
gėla — apleidžia Lueką, 
Lenkai perša Vytautui Len
kų vainiką vietoj Jogėlos, 
bet Vytautas nesutinka; 
siunčia pasiuntinius pas po* 
piežių ir paskiria dienų ap
vainikavimui Trakuose. Bet 
lenkai sugauna Zigmanto 
pasiuntinius ir neperleidžia 
karališko vainiko, paskirto 
Vytautui. Ta lenkų intriga 
paskubina Vytauto mirtį. 

Po Vytautui prie 8kirgė-
loa, Jogėlos brolio (14210— 
1433), lenkai bando užgrob
ti Fbdol* Po Skirgėlai Lie
tuvos sostų gauna Vytauto 
broli* Zigmantas I, kursai 
1435 užduoda galutinų smu-

užmesti kitam tfį Kardininkams tkm Vk~ » n t ***** l p •P1^ * W ™ 
|»erge. Zigmantui mirus, — 2 — M s-smaL^J^i 
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imama siam*inti. Prasideda 
baudžiava, 

Bulyg Kazimiero noro lie
tuviai nelaukdami lenkų iš
sirenka sau Aleksandrų j 
kunigaikščius. Vilniaus Vys 
kupas Albertas jj apvaini
kuoja. Lenkai pyksta ir keti
na rinkties sau į karalius 
Mosmrų kunigaikštį Jonušį, 
Jonas Albrechtas su dideliu 
vargu tegauna Lenkų sostų, 

Prie Aleksandros (1402—-
1606) Lietuva žlunga kas
kart žemyn. Totoriai užpul
dinėja netik Podolę ir Voly-
nijų, bet ir Minsku, Nauja-
pilį ir maž ne patį Vilnių. 
Kelia galvą Kryžiuočiai. 
Maskva atsiima Viazmą. 
RiasMtnių, Tvėrių, Aleksan
dra veda Ivano, Maskvos k u 
nigaikščio, dukterį Kleną. 
daro su juo sandarų (1494), 
bet tai maž tegelbsti. Ivanas 
atima iš Lietuvos Černigo
vą, Naugardų—Sieverską 
Rilskų. Tma vėl terioti Lie
tuvos sritis Krymo totoriai. 

1502 m. Aleksandra mirus 
Jonui Albreehtui gauna Len 
kų sostų — bet vietoj vesti 
sujungtus lietuvius ir len
kus prieš I \ aną, daro s0 juo 
šešiems metams paliaubas 
(1003). Prieš pat mirsiant 
Aleksandrai, lietuviai laimi 
didžių kovų su totoriais ties 
I .yilą; apie 20000 } .ak I o ja jų 

kaskart labiau lėpsta ir 
tvirksta. 

Po Aleksandrai Lietuva 
tenka jo broliui Zigmantui 
II, (1500—1048). Lietuviai 
jį išrenka irgi be lenkų, 

Zigmantas laimingai ka
riauja su Vasilium III, per
gali jo kariumenę ties Oršą 
1514, betgi užimto Smolens
ko neatgauna. Totoriai už
puolusieji ant Podolės ben
dromis spėkomis lietuvių ir 
lenku tampa taipogi sumušti 
ir atstumti (1512), Prie Zig
manto II Kryžiuočiai galu
tinai ištvirksta, priima Lu-
tero tikėjimą; pats Didysis 
jų Mistras Albertas Hran-
denburgiškis, metęs ordeno 
rūbus, pasiduoda Zigman
tui, kaipo svietiškasis kuni
gaikštis, 

152?) m. išeina Lietuvos 
Statutas, kursai nuo šiol per 
ilgų laikų pasilieka pamatu 
juridiškos tvarkos Lietuvo
je ir priklausančioje jai Gu
dijoje. 

Socialiniame Lietuvos gy
venime įvyksta nemaž per
mainų, Pradeda platinties 
mokslo šMlėsa, didžiūnai ima 
siuntinėt Kuropon vaikus mo 
kinties. Bet draug tarp dU 
džiunų ir bajorų lenkų įtek
mė pradeda eiti didyn, o sii 
ja ir lietuvių kalbos nyki* 
mas dvaruose ir miestuose. 
Vilniuj pusė gyventojų šne
ka lenkiškai; šv. Jono baž
nyčioj šalip lietuviškų pa
mokslų randamo ir lenkiš
kus. LiotuVos didikai skęsta 
kaskart didesniame ogoianie 
ir puikybėje, auksu ir žem
čiūgais puošia netik savo 
rūbus, bet. ir arklių balnus, 
laiko po Šimtų muzikantu 
(Mik. Badvilas, St. dųštau-
tas), savo gi žmonių apšvie* 
tttnu Ir gefcoVo nesirūpina. 
Baudžiava jkaskart eina Btitl* 
kyn, l i e t a u valstiečių skur 
das —> vis didyn, 

Po Zigmantui I i Lietuva 
tenka jo tunui Zigmantui 
Augustui ,(1544—1579), gi
musiam iš karalienės Bonos. 
Išlepintas, silpno budo, nors 
geros širdies, šis Lietuvos 
kunigaikštis, myli Lietuvę, 
puošia Vilitių, bet praranda 
vis daugiau savo kraštų. Mi
rus pirmai (pačiai veda kano
niškai, nors slapčiai, našlę 
Barborų wštautionę, Jurgio 

i 

"> 

lindvilo dukterį. Lenkai tyl 
rias perskirti Augustų nuo 
Barboros -r- bet perskiria 
juodu tik Barboros mirtis. 
Prie Augusto Kardininkai 
priima Lų^ero tikėjimų, ban 
do plėšti bažnytines žemes, 
bet Augusto* pofgalėti pri
pažįsta jo valdžių ant savęs, 
o 1661 mį paskutinis Kardi
ninkų litistras Gothkrdas 
Kettleris atiduodk Lietuvos 
knnigaikįčSui savo, mistrys-
tės ženklus — pripažįsta Lie 
tuvai Pad4uguvį, sau pasi
likdamas tik Kuršų ir Žem
galius, 

Dėl to Padauguvio prisi
eina kovotį su earu Ivanu. 
Karė abiem pusėm neperge-
rai sekas }r baigias paliau
bomis 15T0, Padanguvis pa-
sili(»ka prie Lietuvoj Poloe^ 
kas t(»nka Maskvai. Tas ka-, 
res veda vieni lietuviai, len
kai nesikiša. Zigmanto Au
gusto bevaikystė baugina 
lenkus. Ligšiol vienybę tarp 
Lietuvos ii1 Lenkijos patai
kydavo karaliaus asmuo. 
Mirus pastarajam iš .togė-
IOH kilties karaliui, lietuviai 
turės teisę rinkties sau ku
nigaikštį (kų po teisybei jie 
ir ikšiol darė). Zigmuntas 
Augustas, įmanydamas Len
ktis pndėsiant ginti Lietuva 
nuo Maskvos, sušaukia 1509 
T .iublinan seimą tuo tiksiu. 

d T I 

sioktų amžinų su Lenkais ( 
vienybę, niekados nuo Lęn4W 
kijos nesiskirti ir nerinktitf 
SMI atskiro Didžiojo Lietu-j|| 
vos kunigaikščio. Lietuviai 11 
tum prieštarauja, su ašaro-l 
mis, klaupę aut kelių prašojį 
kad neatiduotų jų į rankai 
Icokų ir karaliui to neklau
sius, išvažiuoja iš Liublijnolli 
Deja, (Indijos bajorija nepa
laiko lietuvių. Unija šiai] 
tnip įvyksta. Gudų kraštai 
N olynija, Ukraina — tarripaj 
nuo Lietuvos atplėšti ir prij 
pažinti Lenkams, Padauguji 
v is nutariama skaitytį beįidĮ 
n\ nuosavybe Lietuvos \ 
Lenkijos, nors loukai prie 
užkariavimo visai ne 

i- i r 

prisidėję, Vienybei sustipk 
raiti — vienas tepaUokan 
visuotinas seimas. Varšavo* 
jo bendras lietuviams ir Ijen 
kftms — taipogi vienas ben 
d pas senatas, Ačiū tai vieny
bei Lietuvoje kaskart labiaiil 
iiaa platinties lenkų kalba, 
būdas, apdaras, papročiai? 
mokyklose mokinama tik lo* 
t miškai ir lenkiškai, kai 
li|tUviška, peikiama ir ii 
j nokiama. 

Tečiaus ir po Liublino tJnfi 
j^i Lietuva npžųsta. Ji gyf; 
vuoja, plėtojasi, tvarkosi. 
Turi savo atskirus karės \t 
akės įstatymus, savo kaf <l 

n|enę, savo iJnįų, savo 
r lįs valdininkus, Lietuvoi 
didžiūnai, k, a. Jonužis RadV 
vfla, L. Sapiega, kelia bals^ 
pfieš lenkų sauvalių, ir kar|l 
t^lsatr* 
bet žemesnioji bajorija ki 
k | r i labiau praranda kuprai 
tfnų, lietuvybės ir jos toilį 
s ^ , i r v ' " ' ' 
įtekmei. 

lenkystei beplifitant 
14etuvų, ji ima skverbties i f 
1 a&nyŽiostia. Kunigija iš lei 
Iv ų mažai ftrba. ir visai nem^ 
kauti lietuviškai, neroojįi 
1 tetnvių tikėjimo dalykų.L 

t^i užplūdus: protestai 
Hftui, tamsus w" 
4 irdę lietuviškai bemokai 
t- ius Kalvino ir Liutero p a | 
jtfoksMnkus, būriais virst 
(iprotostantus, drauįf 
čtois kunigąie. Ze 
\Tskupijoje, įTurgiui PotKOH 
A ičlui bevyskupaujant belien 

vos 7 kunigai katalikt 
talikystė atgija tik 
rai apaštališkam past 

timui dviejų lietuvių: vysk. 
erkelio Giedraičio (+1009^ 

kanoniko Mikalojau^ 
ukšo. 

t ųi 1574 Lietuvos sostas tenn 
išrinktam lietuvių ir lei 
Henrikui Valois, br( 

ncw5ų Karolio 
didžiūnų pu 

liaus negodojimų, 
kas, pabuvęs kiek laiko Lenį-j 
Įvijoj, bėga atgal Prancijori] 
JKol lenkai: Jaukia pagrįžr 
t ant Henriko, Jietuviai ved* 
atskyrei derybas su CiesbE 
i tum Maksimilionu II, prap 
f|dami, kad jiems atlei 
kunigaikščius savo sūnų 
i i^tų. 

Toliaus bus. 
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liuul Bri-

Ifie Mahanoy City, Pa., 
pjrie Aušros Vartų lietii 
parapijos Chicagoje, mok 
i ibjie gerai vesti chorų iri 
rakančiai mokyti mokyki 
j e. *— Mahanoy Cityfje 
njgos mėnesiui ir Jneig 
Atsišaukti šiais adresaisi 

Bev, C. Ambrozaitis, i 
2323 W. 23rd P I 

Ohieago, 111. 
i? 

Rev. S. Pautienius, J 

i 

m 

M 

| »rs I iî !Mî ki'-'4-iiE:a 



^ ! H i | i | 

m 
555! { 

' i 

*T?f55 
, 

B 
fy*" 

! 

. 

U 

•~I\« A« 

.m* Jfflf?] f l 
• i 

Prezidento Atsiliepimas. 
j] Siuonu pranešu visiems 

tdv. L. K, K. A. nariams, 
tul p, Pr, Burba užsistatė 

tukst. (Uorių kaucijos pa-
\[ 2H seimu nuturimą Bal-

(titovtN M. IK 1 dieną bivžo-
JttfK Tnipoagi pranešu, kad 

mttiįutiittts klaniukas p. A. Da-
irisevieius viską teisingai 
įardavė naujam kasieriui, 
ątlk turėjo; pinigus, *euk-
Hus, knygu* iv visokias ki-

popierns, bilaa iv t,t. Mel-
$ visų delegate 26 Seimo, 
kuo*** va^ybų, kad visi o 

Hi stotumito prie davbo ant 
Siu; mių dėl praplatinimo 

garbana Susi v. katali-
o, Ikmgintumite sąna-
tvertuinite naujas kuo-

k i e k t i k i ^ P l a m i . O a s 
savn pusės, dirbsiu kiek 
man Bt*v*» duos sveika

t ų tlkrn pagarba vi* 
į* & L. » į K. A. sąna-

visi draugia ir draugės. 
Juuzas AustvaviMus, sekr 

49 kp, Keuding, Pa,, — 16 
d. liepos, %-tvą vai. popietų, 
pas kuopos prezidentą Povi
le Šlapike Ateikite visi už
simokėtų bortaininės mokes-
ties. 

31 kp. Mahauy City, Pa., 
— Irt durna liepos paprastoj 
Vietoji Užprašo visus, kaip 
senus sąnarius ateiti užsimo
kėti, taip ir naujus prisirašy
ti, 

J, T. Vitkauekas, sekr. 

55 kp, Borniee, Pa., — 16 
d. liepos, 2-trą vai. popiety 
pas kuopos sekretorių S. Sta-
BHYicV. 

79 kp. 8«g Havbov, N, Y„ 
— 23 d. Uopos, 2-tvą vai. po
pietų pas P. Milemą ant Wa-
sbington str. 

K, Bovtašius, sokr. 

tii» prosi, 

Sąnariams Ii-

malonėkite 
dvasiš-

ir šiaip viso-
le itJikat^ose kreipk 

11 ^ 

Kas 107 kp. narių norėtų 
uteimokfitl i Susiv. ar su ki
tokiu reikalu kreipkitės po 
No. 47 S. Leonard st. 

SU . L. R. X. A. OEN-

ADRESAI. 
Jonas Rlkteraitis, pres. 

67 Jamos St., 
Wnterbury, Conn. 

Matonsas Toluba, vice-prea. 
1139 W|oming ave., 

Kaiys J ! KrusiUBkas, sekr, 
4S7—17th St.. 

BrooHlyn, N. Y, 

Pranas Burba, kaaierius, 
Į.-.4 Mniii St 

Edvravdsvllle, Pa, 

i * 
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» 
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^^^^pfl U * %m 

] m. 

mm 10 d 
į * Į . » i į 

.a. sekv. 
• • " . • • 

po-
Visi 

okėti 
ttfiii* delegato Soi* 

- — 

aytlnėj $ 
liepos baž-
nariai už-

Juotas Vasiliauskas, 
112 N. Greene St,, 

Balt imu r e, Md. 

Jonas Jarofteviėe, 
m SUver St,, 

Su, Bostou, Mass. 

Kum V. Visgirdą, knygius 
190 S, Meade St., 

\Vllkes-Barre, Pa. 

Kum 8; Dumfiius, dvas. vad, 
P. įQi Minersvilie, Pa. 

Idet Vargoninin-
.oj* vyriausy-
adresai. 

"I 

tdty. 
fuoias Beigis, pro«. 

• < • 

JTl kp, 8\voyor«l Pa ^ 
* ItepiNS ^ vai. popietų ant 

»v&iaiw salės, 
tli^i^iantlloTMtiugo, 

nes putam pinigų nei nuo 
Hriem* nepriimsiu. 

Ateikite K- įgffį% *«*>• 
3B0 High St„ 

Brooklyn, N, T. 
P, Graiauokatj vioe*pre». 

Para & Saratoga S i , 
Ualtimore, Md. 

itis, kaaierius, 

H-Barre, Pa. 

* 
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l k p » jHtteton, Pa.t ~ 16 
>tK*t Un$ vai. popiety 

Kuko salės, Žėdnas na* 
privalo ateiti uisimok^ 

. Smalenskas, sekr. 
\ 

i m i . i i II • ! • 

* » 

; 

kp. Old Porgo, Pa,f į4fi 
4* ttepost 2-tr^ vai. popitv 
M. Kelmą n salėjo, 408 

(f)»ix\ Visi ateikite ir 
atsiveskite. 
St, Matiuauekas* sekr, 

A* Gudaitis, sekretorius, 
P. O, BQX T3 

Sttver Oreekt Pa, 

Redakcijos Atsakymai- 9 
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K. Kučinskui, W.-Barre. 
Geriau buty, kad t^ reik^l^ 
ultaigtų gerumu pati drau* 

a. itaikrašfiul afepridera 

H 

. 

•i I i l t kp. VVilkos-Bavre, Pa., 
M d. HepoH, 5-tą vai, vak. 

ant Juoiso Kuneo salės. 
mmm • • • 

m* • «J»kp,8heboygan,Wis, 
n ! <^^ ant 3t3Q jh.pietų 

k išties į naminius organisa* 
eijy dalykus: galėtų butl 
daugiau suatertdnimų ir pik-
tutuų. 

jog mfs atspaudeme Una 

?wiwi ̂ pi. na(wpr g*i^*^w |gp*"W« 

ii. 
nitptiE. Msrket m. 

Ir 

mm 
. . . . . . . . . . . i • . 

E 

I I 

M a . * a W i M i M i * i i | i II , Ml.ll'iM I B įte i ^ y I * ; • • ' " • » . 
# r , . 

—. 

UNUS. 
(U daugelio vienas). 

Širdyj* pasileidusioj' tarė beprotis, 
Kad Viešpaties Dievo nėra, 
Kad amžinos bausmės tik tas gal bijoties, 
Kurio yr* makaulė siaura. 

Nereikia nei Dievu, nereikia tikybos, 
Nėra jau tikėti i ko, 
Kad aukos - - tai tusėios su vėju derybus, 
Kad maldos — tai mulkiy šneka. 

Tamsuolis, — kurs doro pasaulyje skelbia. 
Doru tik vadiname ta, 
Kurs silptuj, menkesnį už savo nustelbia, 
Kurio yr' lengvesnė našta. 

Ten laimė, kur rankos kovojančios kruta 
Ir dreba gašlioji širdis. 
Tas yr' danguje, kuris duonos turi plutą 
ir alkanam rodo dantis, 

Nedoras, kas silpnas, o doras, kam sekas: 
Juk žinu tą ir gyvuliai. 
Žvėrių toks pramintas prie laimės yr* takas, 
Jį žmonės užmiršo seniai. 

Ir daug dar kalbėjo širdyje beprotis.,. 
Bet štai netikėtas smugys 
Užpuolė ant jo, nors mokėjo daboties, 
Užpuolė slapta, kaip vagis. 

Tėvai jo pasimirė, sesers ir broliai, 
Pražuvo jo turtas, namai, 
Keli pasekėjai, tokie pat drąsuoliai, 
Išnyko, kaip sapnas, ūmai. 

Ir nuomario skausmas suspaudė beprotį, 
Mirtis pažiurėj' \ akis 
Ir priminė jam, kad prieš Dievą reiks stoti, 
Kuriam prieštaraudavo vis. 

Ir kur atkaklumas, drąsybė jo dingot 
Jau rudos, ne tas nei žmogus. 
Silpni sąnariai jo iš baimės sustingo, 
Nebviltyje graužia nagus. 

Taip nubaustas skaudžiai prabilo beprotis: 
Matau jau, kad Dievas yra . , . 
Tik Jo nenorėjo pažint ir bijoties 
Ta mano širdis nedora! J. K. 

ILGĖJIMAS. 
Kas rytas ir kas vakaras 
Graudžias aš lieju ašaras, 
Gyventi neramu, 
Nes 1>us Jau inetų daugelis, 
Kaip aš, jautrus pavargėlis, 
Ištrukau iš namu. 

1 

Geresnės laimės laukdamas 
Ir ašarėles braukdamas, 
Apleidau aš gentis. 
Audra man dainas staugdavo, 
Padangės apsiniaukdavo, 
Bet švietė man viltis. 

Kruvinai saulė leidosi, j,, 
A usra gminoj' paraudusi, 
Ir šniokšdavu jura, 
Bet laivas tvirtas yrėsi 
Ir bangos drumstas skyrėsi; 
Mw(i nekenkė audra. 

Pavojai prasišalino, . 
Naujoji laisvė žadino 
Užmiršt sunkias dienas. 
Bet vidurinė rūpestis, 
Išsiilgimas, lūkestis 
Atnaujino anas. 

Kur mano ak|s kreipėsi, 
Kur tilę saulutė šaipėsi, 
Žydėdavo gėlė:— 
Tėvynė ten vaidinosi 
Ir Tėi širdis graudinosi, 
Nors rerirti negalėj*. 

Žvirblis štai pažįstamas, 
Palangėmis lakstydamas, 
Sau sutirpė linksmai. 
Ei! kiek aš jų matydavau, 
Kaip slastas jiems statydavau: 
Ai* Jiems ir čia namai!! 

Ten, būdavo* apypietė 
Kregždutės sau susispietė, 
Pas Usdą pasilsėt. 
Dabar jos nebeatlekia 
Į svetimą a| 
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Lietuvos Sūnus. 

jieikotojai. 
Tikrai atsitikimas, aprašytas 

apysakos formoje. 

Seka. 

vit, ar žinai, nyku. Padėk 
man, Juozuk Štajaakt nueiti, 
dviem buty ramlaus, O 51a 
uepertollausia; $trolius juk 
žinai? Kad nusUekty, tai iv 
gana greit suvįikšSiotume, 
vit dar iv išsimiegotum ir 

Pagiryj ant kalnelio Kiš* pavakarius aš rjK tau nuo 
kiy vyrai: Antanas ir Juo
zas aria rugienas. Jųdviejų 
arkliai, matyt, gerai pailsę: 
vos, vos kruta, Patįs artojai 

mamos gerus iSibausfiiau.. 
\ r sutinki eitiff iautgąlo jau 

aš tau ir užmokėčiau ge
rai . . . 

. Mį* iį>»,-»i . i i į — - „ - . . > , - į . , . Į i ,Į . nu m.įįjįn.i i 

valanda pasirodė me^w. 
Pagirios sulaukė saulelei-

dos, Rtteidusiu iš fliįpės ar* 
klius iv juos apžiūrėjusiu, 
susiieškojo špatus ir pini* 
gams pilti maišus, antgreito-
sios pi Vakarieniavo ir, ilsi? 
vengusiu nova gultų, išdūmė 
t Stvolftis. Nuo Naujienų ligi 
Stroli\tf geroka mylia. Juo* 
zuinu frntaau išpmdžiurei^ 

m\ na 
'h 

•M 
vii. 

JB 
II 

ų I 

i, ar s\i kitu 
y, — toumy 

įdomiai už 

tarsi kuo susirūpinusiu, tarsi matydamas, kadi Juozas rau
ko nusiminusiu, visa diena, kosi, 
mažai kits su kitu kalbėda
mi, dirba tarsi nenurums. 
Užsmeigęs vagą, Antanas 
sustabdė arklius, o pats išsi
tiesęs ant pievos prabilo: 

— Na, Juozai, duok ar
kliams kveptėlt. Matai vit, 
jau sušilę; tegu Sia mudu ne-
persmarkiausia krutamo, 
bet per dieną vis tik apilsta. 
Eikš, pypkes parūkysivat 

— O kad jas kur pintįs tas 
gaspadines! — pūvijo įsmei
gęs žagrę ir į namus žiūrė
damas Juozas: — išsimanė 
pavakarių neduoti. Žmogus 
dirbk, dirbk, pailsti iv val
gyt užsimanai, o jos tau pa
sakoja: garniai išlėkę, uėra 
pavakarių, ftimts pypkių!. . 

— Na tai ką padarysi, kad 
jau vit toks paprotys. Nuo 
senų senovės, kai tik gandai 
išlekia ir nesiduoda pavaka
riai. Ypa? dabar, kada ligi 
Visų Šventų tik savaitė be-
paalliko; kiek čia tos dienosi 
— užstojo ui "gaspadines" 
Antanas. 

Spiaut į papročius! Ką 

pviduirė Antanas, j kėjo'-riįtįkelis vlovstus pį 
viu, o laikui godžių ežio 
Jiedviem beeinant nusileido 

— Eit, tai aš sutinku. 
Aš vistiek eisiu, jei ne su ta
vim, tai vien sa 
kuom, ale kad. 
kė Juozas. 

— Kas ale! 
klausė Antauas,| matydamas, 
kad Juozas vilkina kalbą, 

— Tai-gi mitai, kad dar 
ten vieta nėra gerai žinoma, 
O nieko neiinoaamas nueisi, 
nakSia, tai gali nieko ir ne
rasti . . . Aš buvau sakęs, 
ryt anksfciaus užslkolti ir 
nubėgęs apžiūrėti, kaip ten 
kur kas yra,* įai paskui iv 
nuėjus, kad tyjUlikėia butų 
galima drąsiad i ieškoti. 

— Kad tave Šimts pypkių 
— mąstė Antanas, — ir jo 
svajojama apie pinigus, . , 
jau iv laikas pasiskirta, ka
da vietą apžiurftti ir eiti ieš
koti. . . O gal iar ir kas ki
tas apie tai rūpinasi.,. 1! 
Gm, bloga.. . o jaigu kas 
imtų dabar ir iškastų.. , tai 

^ 

pažarui, o 
tekėti tik pvašvintant, ta 
naktyj tebešvietė 
žvaigidolės. Bgaį juodu ėjo 
" ^ f t f e t e paskendusiu 

IgUBSU 
vad, i f | a ą ką už juos 
kaippMkuiliuonai gyvęs 

i : i 

butų balius!. . . Vit tiek pi
nigų po nosia turėjus ir ga
lėjus pasiimti, oH paleist., , 

man paprotys, jeigu pilvas!Na, vistiek ilatiakt einu ieS-
tusiMas. Kiek dienhs! o ne,kotl, kad ir vidns. Tai ką,-tu 
vis tas pats išeina! naktis įsakai nenori nian padėt nu-
ilgesnė. jeitif atsiliepė balsiai Antrt 

Vit ką tu ėia, Juozai, uas: Aš šiąnakt vistiek ei-
niekus tauziji! #ian sėsk, iki nu. 

Jleturi gorfiial ir sauja 
raudotįųjų,.. — b u j o j o Au 
tanas: — puikus daiktas! 
IHk p ^ n ė , , , šits snarglys 
įsipainiojo! Jis norės kok| 
pUlgoraų gauti. Ale šuo jam 
tiek dinos! Duosiu vieną, M* 
tą dol#į ir užteks. Jei t;< 
im«, e jei ne, tai ir to negat 
O ką*ar aš jo bijaus 

sumanky-

ii 

j ; 

imtų priešinties. 
lorėsiu, tiek jam duo-

by tik jis su manim 
>ytik padės iškasti, 

nes v fenam ir nyku truputi 
ir ne taip spartu butų. Taip, 
keturi gorSiai... palauk. | § 
kiek Jia butų rubliais, 
J k voltą telpa. . . d( 
tuksiančių dolerių, tai l gor-
?ių ttlps keturįosdešimt* 
tūkstančių, o \ keturis gor-

du syk po keturias-

• 

Savųjų pažiūrėt 
Ir viskas man ėia svetima: 
Jau net sveikatą atima 
ilgė j ims nesmagus. 
Kadi tik miglos sklaistosi, 
Tėvynėn,rodos, leistausi* 
Jei duotų kas sparous. 

3 Kai lytas ir kas vakaras 
Graudžias ai lieju ašaras, 

pypkes parūkova, pasikalbę- — Še tau riestainis — 
siva,'gal ką geriaus, negu niurnėjo Juo«4*« ^ Maniau, 
pavakavial išrasime. j kad šiąnakt teeisiu niekam 

— Na, o ką jau tu fta is- nežinant ir ifodkasiu. O d ^ 
rasit — rūsčiai atsiliepė, iš- bar žiūrėk — jisai spvaudžla 
sitiesdamas ant pievos Juo-s i pirma manęs. . , Beiks eit 
zasv j po plynių, kad ir drauge, tai 

— Aš visą dieną galvoju,'nors pusę gaufciu, nes kai 
ką 8ia vit padarius su Stro- neisiu, tai jis viens viską pa-
lio pinigais!! Keturi gor-jims... Oalėsifn eiti — pra-
eini raudonųjų, tai ne juo-lbilo klek patylėjęs Juozas — 
kai: viso mūs kaimu laukusįbetargeraiWtwitenvietasf 
galima supirkti. Aš vit maį- — Kodėl nežinosiu! vit 
nau, šiąnakt reik eit ir išsi- tiek kartų tenįfii vatkšf iojęs. 
kast; ilgai nėra ko laukt: se- Tiek paaikatbėjusiu juodu 
uis neiškęs dar kitur kur ne-
papasakojęs, o paskui gal 
kas kitas iškasti, fenai pi-ĮVisa dienaHendien ji(Mlvi(»m 
nigai kiekvienam gobiams^ išrodė nepaprastai ilgai, ka-

svajojo apie 
;ada au* 

šimtnį paskui daįr keturios# 
dešftrfts, tai širstas i r . . . tĘ 
dvid<4imts iv dar keturios-
dc*lb^ts... o! Šimtas šešios-
dešii4ts tukstąnSįų dolerių*' 

kiekvieną dolerį po aš-

vėl ėmė irti. tki vakaro ne 
bnyo dauglatisj kaip valanda. 

A 

tuon s auksinus, tai bus koks . 
milijonas rublių,.. Ale kfiJ** 
aš ki|bu, — daugiau.., o, 
daug|au: dešimts tūkstančių, 
sako, (̂ sąs milijonas... Oo^ 
milijonininku tapsiu! Kvai
lės!, L Ale ką 8 ia . . . mote
riška, tai vis žiopla. Ir vien* 
ir ki ta: tai juodas, tai netur
tingus, kareivijoj tarnavęs, 
netikęs, o dabar, pliauškės, 
kai pamatysit milijoninia-! 
ku, <ni už viena kitos sprau
sitės, kad tik imčiau kurią, 
Ale papuskite, nenorėjote, 
nereikia. A i Mariuką vesiu. 
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CHARLES DIOKENS. 

OLIVERIS TWISTAS 
Vertė JONAS KMITAS. 

(Saka.) 

a. 
! 

— Ulbai man smagu pamatyti, tamstą tokioj sveika* 
toj, mano mielas, — tarė žydas linguodamas juokinga ie-
mylie. -— Hnkėius tau duos kitus rūbus, nes baisu, kad ne-
suterstum Sity šventadieuioty. Dėlko nieko neparaiei, 
kad šiandien ateisi, mana mielas! Būtume pagaminę ką 
Mito ant vakarienės. 

Ola ponaitis Bates vėl prunkštelėjo juokais ir tai] 
garniai, kad žydas pats neanailaikė, net ir Sukrius nusi-
šypsnįjo. Bet kadangi Sukčius šiame akimirksnyje ištrau
kė penkiy svnry popieriuke, tai labai abejotina, ar paniro* 
tl\mas su tuo radiniu sukėlė jo linksmybę. 

- Palauk, kas ten t — užklausė Bikos, pamatęs, kad 
šydas pagriebė pinigus, — Tai mano, Paginė, 

Ne, ne, mano mielas, — tarė žydas, ~ Tai mano, 
Bill, tai mano. Tu gali pasiunti knygas. 

—* Jei tai ne mano! — tarė Hikes užsidėjus skrybėle 
su paairižimu. — Tai yra mano ir Onytės, Kitaip as atsi-
imu vaiką atgak 

Žydas pašoko, Oliveris taipgi pašoko, bet iŠ visai ki-
tokios priežasties, nes jis tikėjosi, barnis galis tuom paal-

kad j \ iš teiiybės grait* atgal, 
tfagi \ Duok šian I ar neduosi 1 — suriko Sikes. 
Tas vargiai pritinka, Bill, tas nepritinka, ar ne Nan 

i *y f įklausė iydas, 
I; ;<4* Pritinka, ar nepritiiika, — atkirto Sikes, — sakau 

tau, duok lian! Ar tau rodos, kad mudu su Onyte turi
me pašvęsti savo brangy laiką jieškodami ir vogdami žėd-
ną vai k v, kokį tu tik sugauni f Duok Man, tu sena giltine, 
dttokiianl 

a«9S»-

Oliveris nieko neatsakė, tik tėnijosi į žydo krutėji
mus ir greit kvėpavo, 

— J ieškojai pagelhosf Saukei policija, ar ne? —• 
Jldokštė Žydas, pagriebęs vaiką už rankos, 
nuo to atpratįsim, mano mielas ponaiti. 

1 i/'if'iaįliį 

kad Batos HU tokiu dfeiaOgsnUt uždavė klausimą. 
Ponaitis Bates, matyt, labai nudžiugęs iš duoto jam 

įsakymo, paėmė perskeltą lazdą su žvake ir nusivedė Oli-
Męs taveĮverj į viriamąjį kambarį, kur buvo parengti du ar trįs mi

niai, aut kuriu jis kitąsyk buvo miegojusį Oiunai su daug 

» 

Žydas smarkiai rėžė lazda Olivorini per peėius; ir j nesuvaldomo juoko Bates surado tas parias senas drapa-
iau užsimojo antrą syk, kaip štai liurlina prišokus K- Mas, kurias Oliveris tokiu džiaugsmu bfeivo pardavęs &y-
traukė laadą i* rankų ir trenkė ją in ugnį tokiu smarku- dui pas poną limulow. Dabar jis suprato, kad parodv-
mu, kad net žarijos pasibėrė po stubą, . mas JŲ Pagiuui, kurs jas atpirko nuo to žydo, atvedė tąjį 

As negaliu iljuriau to ke*ti, šaukė meruina. Tu ant Oliverio pėdsaku, 
eavai rtual vaiką ir ko daugiau nori { Nejudink j«» n< - Nusivilk tas gražiąsias, — tarė Charloy, - aš jas 
judink, nes katrą jus taip pažeuklįsiu, kad eisiu ant atiduosiu Kagiuui padėti. O, kiek juokijl 
kartuvių pirma laiku. Vargšas Oliveris paklausė nenorėdamas, Ponaitis 

Taip utumodama, merginu smarkiai treptelėjo ir su-į Bates suvyniojo naujas drapanas ir pasiglemžęs jąs po 
kandus dantis ir sugniaužus kumsėias žiurėjo paeilium! pažaste išėjo, užrakinęs duris ir palikęs OliverJ tamsu-
tai ant žydo, tai ant kito vagies, .los veidas buvo išbalęs j moję. 
nuo pagiežos, į kurią ji taip staiga įpuolė. j tiarsus Bateso juokas ir balsas panos Hetsey, kuri į 

•— Ugi Naneyl ~ tarė žydas, prisigerindamas, po va- j patį sykį pribuvo, kad apšlakšėius vandeniu apalpusią 
landos tylėjimo, laike kurio juodu su Sikes'u žiūrėjosi j drauge ir atlikus kitus mažmožius jos atgaivinimui, — 
viens į kitą, lyg susigėde: — tu šiąnakt esi daug gudresnė, butu sulaikė nuo miego daugel) imouiy smagesnėse apys-
nekaip visados. Ha! ha! ha! tu puikiai prisimeti! tovose. Bet Oliveris buvo susirgęs jr pailsęs. Jis tuoj' 

:. t .( • 
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Tuom mandagiu privadiiojimu, p. Sikes ištraukė po-
pieiiukv ii lydo nagu ir pažiurėjo jam saitai į veidą, SU* 

i!i Idhuatt Vinigm J malą grumuliuką ir jsiriSo į skepotaitę. 
— Tai ui mudviejų 8yg), — tarė Sikos, — ir nei pusės 
u**% Wfk vwt*tŲ, Tu sau turėk knygas, jei taip 

Kcjft akldtyti, Jei m tai jas parduok, 
Jos labai gražios, — tarė Charley Batos, kurs tam-

1 ūpas, mėgino porokaitĵ tl vienos knygos uivardi-
:+* Tuiikiai uaraiyta, ar ne, OUveri! 

igandusioms akimis Olive-
|o \ savo kankytojus, ponaitis Bates, kurs buvo 
>tas dide Jtokainybe, iinaujo pasileido juokais, 

iu, nekaip pirma. 
~ Jos priguli senam ponui, — tarė Oliveris laužyda-
rankas, *-• Tokiam geram, maloniam senam ponui, 
mane priėmė J namus ir Ilgino, kada ai jau beveik 

*mo karštligės. O, meldiiu, sugrtfinkit jam atgal, 
ir pinigus. Laikykit mane čia visą gyvenimą, bet 

iu, meldiiu jųs, mgtMįtįte jam tuos daiktus. Jis 
įj kad ai juos pavogiau»ir ta senukė, - visi jie tokie 

i man geri: visi mislys, kad aš pavogiau. 0, pasigailėk 
manės ir sugrąžinkite jam! 
f ais lodiiais, kurie buvo ištarti visu sopulio smarku-

lauiė rankas, i f į^Oliveria puolė antkel į priei lydą ir 
| | m Ukra beviMHa, 

} — laikas turi tiesą, — patėmijo Faginas, iipaeahj 
aplinkui ir suraukęs savo nušiupėjusius 
Gerai sakai, OUveri, gerai sakai; jie mislys, 

Ha! ha I ha! ~ juokėsi iydas, 
« 

4 
atsitikti geriau męs pa-

— Žinoma, 
u, kada ma 

— ai tuoj1 tą su-
well, su kny 

po paiaite, Tas gana gerai atsitiko. Jie yra pra- ^urtagtaa iodiius, mandagius iodiius, Bill 
SmUr ^ '• neniaus — Mandagius iodiius I — iaukė mergina, ant kurios 

erstî p^mekioti, J^nieks neiUiu- Wrt»»ohaugu buvo iiurėti. 
— Mandagius iodiius, tu niekše! Taip, tu juos ui-

pelnei. Ai jau tau vogiau, kada da nebuvau nei pusės tiek 
mėty, kiek jis, — parodė ant Oliverio, 

-^ Ai variau tą amatą tą tamyatą per dvyliką metų. 

ems taip bekalbant* Oliveris vadžiojo akis nuo vie-
I W K lyg apkvaitęa if nieko nesuprasdamas; bet 
iii pabaigė, kaip jis staiga paSoko ir leidosi bėgt iŠ 

Ūbos Jaukdamas ffarsiai pagelbos, nuo ko visi namai Ar nežinai tu t Sakyk! ar t\i nežinai I 
ambėjo aidu. ~+* Gerai, gerai, jei tu taip darei, tai turi iš to gy ve-

k šuni, Billl — surikcj Naney, prišokus prie 
ir greit jas uždarius, kada žydas ir du vaiku, buvo 

, jis sudraakys vaiką) pluoštus! 
~ Jam taip k reikia! — suriko Sikea, norėdamas Iš* 

ot i is merginos rauk y. *- Atsitrauk nuo manęs, o 
but»«#iu tavo galvą \ sieną. 
Man vis tiek, Bill, man vis tiek! — rėkė mergina, 

tftrtftyflttasi su juum visoms p a j i e g o u ^ ^ ai neduosiu kū
dikio šuniui, bene pirmiaus mane TONU! 

— Ar no* ~ Šaukė Sikes, griebdamas baisiai danti-
(iri AR tuojau tavo pataisau, jei neatsitrauksi. 
Plėšikas paalimtė merginą) kitą stubos galą, lygiai tą 
laiką, kuomet žydas su vaikais sugrįžo, vilkdami su 

•avim Olrverį. 

ii 
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Kas eta yra t — tarė lyginas apsidalins. 
Mergina, turbūt, paslutjo, — atsakė Sikes paiėlu* 

I 
N<% ji nepasiuto, — tarė Naney, išbalus ir ves kvė̂  

puodama iš pailsimo, — Tegitf lau nerodos, Paginė, kad ji 
>. 

Tai tylėki ar netylėaif— suriko iydas, grūmo
ti akyse, 
'Q Ne, aš ne^rlėsiuf — atsakė Naney labai garsiai. —< 

Ko tu norit 
Paginąs užtektinai buvo susipaiinvs su papročiais tos 

iinogysty, prie kuriu priklausė Naney, kad būti 
utn jog ginJyties su ja šią valandą fcftto paojin-
orėdamas atkreipti via$ atidą ant ko kito, jis atsi-

prie ©liverio. 
> . . ar net 

— Ar taip f — tarė mergina. — Tai žiūrėk, kad as ne
peržengčiau ruhežiu! Ir tada bus tau bloga, Paginė. Taigi 
sakau tau prieš laiką, kad manęs neerssintum. 

Supykusioj' moteriškėje yra kasžinkas tokio, ką retai 
katras vyras drįsta sukelti, ypač jei prie įnirtimo da ji 

Snideda neatsižiurėjimą ant nieko, sujungtą su nebvileia. 
Jydas matė, kad jokiu būdu negalima buvo suklysti kas 

link teisingumo Onytės pagiežos. Taigi Žengęs kelis žings
nius atgal jis pažiurėjo į Sikesą, lyg ko maldaudamas, lyg 
nusigandęs, tartum davė suprasti, kad iiam atsitikime 
fiĮikes labiausiai tinka toliau šnekėti su Onyte, 

P, Sikes, kuriam tapo palikta dabaigti pasišnekėji
mas, gal jautėsi, kad tik jis vienas gali davesti Onytę j 
protą ir dėlei to paleido iš burnos porą keiksmu, kuriy. 
greitas atkartojimas davė didelį supratimą apie mikly jo 
protą. Bet keiksmams neatnešus jokios pasekmės, jis 
griebėsi ui jautresnių prirodymy. 

~ Ką tu sau mislinit — tarė Sikes, sudrutindamas 
savo klausimą labai paprastu keiksmu ant gražiausios da
lies imogaus veido. Jei tą keiksmą išklausytu danguje 
tik vieną sykį iš penkiosdešimts karty, kiek keikiama ant 
žemės, tai apjakimas butu tokia kasdieninė liga, kaip ir 
edra. — Ką tu sau misliji.f Kad aš sudegėia! Ar tu žinai, 
kas tu esi ir kas tu per viena t 

— O taip, aš labai gerai žinau, — atsakė mergina, his-
teriškai nusijuokus ir purtydama savo galvą ir vos-ne-vos 
stengdama prisimesti abejinga. 

—• Tai tylėk, arba aš tave ant ilgo laiko nuram)siu, — 
tarė Sikes taip-pat, kaip buvo papratęs atsiliepti ) savo 
šunį. 

Mergina vėl nusijuokė, jau vos susivaidydama, pažiu
rėjo greit i Sikes'ą ir užsisukus sukando savo lūpas iki 
kraujy. 

•— Puiki iš tavęs ypata, nėra ką. Pati tikroji, kad pa-
sirodiius žmoniška, — tarė Sikes, išniekinančiai ant jos 
pažiūrėjęs, — Labai tinki sėbrauti su tuo vaiku, kaip tu 
j) vadini, 

— Aš tokia esmi, taip Visogalis man padėk! — šau
kė mergina, nesusivaldydama, — Ir verčiau buėia kritus 
negyva, arba susimainius vietoms su tais, pro kuriuos 
męs šiąnakt praėjome, ne ką uždėjau ranką ant Šito val
ko ir atvedžiau jį pas žydą. Jis yra vagis, melagis, vel
nias, — viskas, kas tik gali būti blogiausio tegul krinta 
ant jo galvos. Ar to negana tam senam niekšui be mu
šimo t f 

~ Nagi, nagi, Sikes, — tarė iydas, nurodęs j vaikus, 
kurie godžia i visko klausėsi; ~ męs turėtume vartoti 

sunkiai užmigo. 

XVII 

Oliverio likimui dar vis besant nelaimingu, Į Londoną 
atvyksta garsus vyras, kad sugadinus jam garbę. 
Yra ant seenos paprotys visose baisiose melodramose 

parodyti tragišką veikmę drauge su juokingais ir sudės
tyti juos vienas prie kito lygiai tokiu nuosekliu perkeiti
mu, kaip gerai išrūkytuose lašiniuose būva sumaišyti rau
doni posmukai su baltais. Čia botyrius, suvargęs nuo ne-
laimiy, krinta ant kieto patalo, o čia jau sekančioje veik
mėje jo ištikimas, bet nesustprantąs tbrnas linksmina 
klausytojus juokingoms dainelėms. j)rėbančla širdlia 
męs matome panelę, prieglobstyje nupuikusiu ir kietašir
džio barono, — jos gyvasčiai ir dorai ėfcant pavojuje, — 
kaip ji pagriebia peilį ir nori gelbėti dorą su pašventimu 
gyvasties. Ir štai, kada mus* dirksniai įtempti iki pasku* 
tinaijai, girdimo švilpimą ir esame pembšti į didelę seno
viškos pilies priemenę, kur chorai prftžilusiy giedoriy> 
dainuojančiy juokingas daineles, maišori su minioms da 
juokingesniy vasaly, kurie visur turi liįuotą įžangą, baž-
nyčiosna ir paloeiuosna, 

Tokios permainos išrodo be prasmės; bet iš teisybės 
jos nėra taip nenaturallnės, kaip rodosi iš pirmo pažvel
gimo. Ir tikrame gyvenime per 
kloty lovy ant grabo lonty, pownainyn|mi gėdulingy ui 
ant puikiy parėdy, yra nemailau navatni. Tiktai kad gy 

J. Mikutaitls, 
1327 Kebiaeca st., S, S. 

Allegheny, Pa, 

J. Bartoševifie, 
4417 Harshfleld avėįt 

~ ' >, III, 

M, Ūrb^navlče, Box 
Thomąs,^, V, 

• i 

i 
• i 

J. Antanaitis Box 22, 
\ 
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I 
J. Versiaokas, 

65 Davidion it., 
Ijowellį Masą. 

SUve* Cteek, 

Vincas' 
349 
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1082Bayst„ 
Sujjertor, Wto. 
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v enimo męs patįs esame vaidintojais, o Čia tik žiūrėtojais, 
—. tame tik yra didis skirtumas. Vaidintojai teatre netė-
mlja ty staigiy permainy iš didiio gašįumo ir jausmo į 
netikėtą linksmybę, — ir tas akyse žiurėtojy išrodo lyg 
Maurus pasityčiojimas. 

nimą! — atsakė iydas, mėgindamas susitaikyti. 
•f- Tai teisybė! — atrėžė mergina, jau no kalbėdama, 

tikstaeiai suliejus žodžius į vieną tolyginį riksmą. — Tai 
yra mano gyvenimas, ir šlapios, šaltos, purvinos gatvės, 
tai mano namai; o tu, niekše, nustūmei mane tenai jau 
seniai; ir aš taip vargsiu per dienas ir naktis, kol nenu
mirsiu! 

-*- A& tau HurougMiu nelaime! — pertraukė žydan, KU-
enrintns tais išmetinėjimais, — nelaimę didesnę ui tą vis* 
ką, ką tu pasakei, jei daugiau da ką pasakysi! 

Mergina nieko neatsakė, tik raudamu sau plaukus 
ir draskydama drabužius didžiausia pagieža, ioko prie 
yydo taip baisiai įniršusi, kad, be abejonės, buty ant jo 

Netikėti sceftos perkeitimai, greitos atmaipa 
vietos yra netik priimti knygose Vftrî jftmoBe nuo seniai, 
bet daugelio tas yra pripažinta ui būtinai reikalingą ra* 
sėjo dovaną, kuri, pasak daugumos kriuky, turi butl tame, 
kad autorius visus iavo karaktoriua pijikty neišrištame 
ir supainiotame padėjimo prie galo kiekvieno skyriaus. 
Tokiu būdu ir šita trumpa įienga skyriaus pradžioje gal 
iirodyti visai nereikalinga. Jei taip jtai išteisybės, tai 
daleiskita man tuoj! sugrįžti j tąjį miestą, kur fcliverii 
Twistas užgimė. TJlttk^nu skaitytoją, \pĄ randasi tam 
tikros svarbioa prielaitįi atlikti tą kdlonę, kitaip ai jo* 
kiu būdu nelidrįsčia uikvierti j \ tonai važiuoti. 

Vieną ankstybi rytą p. Bumblys išėjo per prieglau
dos vartus ir puikia ei$ena ir mikliail ilingsniaii traukė 
Augštosios gatvės linkon. Jin išrodė 4sant pilname lydė
jime ir didybėje augftto^vo urėdo. Jo skrybėlė ir triny
čiai ivUgėjo ant saulės, Ir jis mosykavfr savo laiduto su 
visu smagumu sveikatos ir galybės. P̂  Bumblys v" 
nešiojo savo galvą augŠtai, bet tą rytą neiė į* dar 
člau. Jo akyse buvo paJym lyg koks prkkllnios ryiles su
sitaikymas, kurs kiekvienam ii šalies žiūrinčiam galėjo 
įbrukti nuomonę, kad pėdelio aamenjjja veisėsi mintįs 
perdaug svarbios, kad jas išreiškus. 

P, Bumblys visai negaiftavo, kadį pasišnekėjus su 
mafati perkupčiais ir kitais, kurio jį pakeliui užkalbino. 
Ant jy pasveikinimy jis vos atsakė rankos mostelėjimu; 
ir nestojo puikiai žingsniavęs, kol nepitKleHė farmą, kurio-
jo ponia Manti užlaikė vaikus parapijos elgėty. 

~ Kad jį galas! Vėl tas pėdelis! — tarė ponia Manu, 
išgirdusi «erai imžjstamą beldimą į datžo dureles. —• Ar 
tai tik ne ji«, taip anksti! « ITgi ponas Bumblys! tik atsi
minus, kad tai tainista, kaip smagu pasidaro! Meldiiu 
tamstos j seklyčią! 

Pinupsnieji žodžiai buvo ištarti į:Zusaną; linksmas 
gi pasveikinimas tapo atkreiptas į potią Bumblį, ir bema-

P. J. 
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Lithmuiian Store, 
Athol, Ma8S. 

2422 W. 
Ohicago, 111, 
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M. K. Petrauskai, 
416 

ir 
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River st.» 
Plymoutb, Pa* 

wo. įganai m* 
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65 Davidson it. 

Tuškėnis 
Plymoutii, Pa. 

Julius Bukantas, 
94 Blaekstone 

Boston. Mass. 

Jonas Rar 
185 Ames st., 

... , • • o-, -, , , , tant gera poniutė ai karė kiomo dureles ir didžia pagarba 
palikusi savo keršto žymę, jei 8ikes i laiką nebūty sugne- , h ', ! :*u ' t , %l nusivedė svt̂ čią J seklyčią. 

Ponia Manu, — tarė padelis, nesėsdamas paprastu 
bęs jos ranku; prieš ką ji padarė keletą nepasekmingy pa 
M*tengimu ir apalpo. 

H— Ji dabar nepavojinga, — tarė Sikes. paguldęs ją ji 
kampą. !*•• Ji tur nepaprastai stiprias rankas, kada jai 
šitas užeina. 

7.\ das nusišluostė nuo kaktos prakaitą ir nusišypso
jo, lyg jau palengvėjo nuo to, kad visas sumišimas jau 
pasibamė. \ir\ nei jis, nei Sikes, nei >u«> nei vaikai neriu 
rėjo ant to kitaip, kaip ant paprasčiausio atsitikimo su
rišto SU jy u/.siėmimu. 

— Hlojnausia turėti reikalas su boboms, — tarė žy
das, atidėjęs lazdą. — bet jos ym gudrios, ir savo reikale 
męs negalime be jy apsieiti. Charley, nuvesk Oliverį 

Parapi-

Irahuily 

. Į būdu, kaip koks .Jonelis, bet išpalengvo nusileidęs ant 
kėdės; — ponia Mann, labas rytas, tamsta. 

Labas rytas jums, tamsta, — atsakė ponia Mann, 
daug karti; nusišypsojus. — Tikiuosi, tamsta esant geroj' 
sveikatoj*. 

— Taip, taip, p. Manu, — atsakė pėdelis 
jos gyvenimas, — tni ne roiiy patalas.! 

— O, Ištaisybėa, ne, p. Bumbly, — atsakė poniutė. Tr 
visi parapijos elgetos buty pritarę tam vienu balsu, jei 
buty girdėję. 

—. Parapijos gyv*nima#, poniute 
blys sudavęs J stiklą ląsdtlie, — tai (cjfvenimas rOperfiy, 
kanėiy ir sunkenybly; bet vieši imotii^, jei taip iSsirelk 

.' i 

traukė p. Bum-

turi kentėti perklojimu*, 
i \\.\w 
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181 Jaekson st., 

Lawrence, Mass. 

Jonas (Valeckas, 
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Ohieago, UI. 

Kasys Matukevita, 
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o ką tarnaite tai niekis, juk lauk, prikulia saku: kai pa* viens savo svajodamas, den-
tt turtų nereikia, jau aijsibaim, tai gauni, u kai ty 
ir taip gana turėsiu. 8u- lesi, ~ nieku neturėsi. Uei~ laiuln naktyje atėjo į vietą/ 

rkstuviao .sodžiaus laukus; kia paklaust, kiek jis manu kame turėjo bftti paslėpti pi 
i 

|įfcinokėsiu gerui, ma juos į man 
bala, tegu ir kaimynai už-j pu 

apie ketvirtą pradėjo švisti. 
g£ tolyn. Apie devintą va- ̂ k i lo sodžiuje žmonės, ėmė 

loti Sunos, Arty tūla usiojo 
ūkininko sode kaiinkas su-

Redakcijai prisiųsti ia**Ąt» yra įmį&ti apie 40,-
I -?L • m 6w«»f* WWiw Uotu-. 
laiškai. vjy% , .ns l l įr leiski^ laikraš

čiams pagarsinus, kad Biriw 
m duoti: daugiaus, kaip "ingai. Ht rolių sodžius, V«1-!«1«MH*JU, ir Kabiai suriko (ierlunminusias 'Draugo' tonas jau yra nupirktas SIJ 
s\«, ar ma/iaus. Varu is jo diskai vadinas Kermošinė, apuokas. l migy ieškotojai KVdnktoriau! \u draugijos pirmininko 

\ i j^ lms . Turėsiu tada. . , j ke 
i ffori* šimtus margų. . . o ką : 

f 

it dvarelis bus! Įsitaisysiu 
tiku* arklius gerus, vit kai 

faiva su Mariuką, tai visi 
^j|tt»bėsis, Tėvus . . . na, nore 
jfoe man nelabai velija gero, 
|Wlaikysiu puikiau seseris iš-
laidysiu i geras vietas, duo-

**lu dideles dal i s . . . po ko-
J p i u s keturis tūkstančius duo 
[j siu, ma jas batą! Pasiimsiu 

sidmynykščius ir be* 
išrinkami u sau. Kad 

ievas sūnų mudviem grei-
į tai duotų! <> ką dabar turiu 

U trisdešimts metu, kad 
r dvideiimts, tai vit jau ir 
nk.'oMlrMints; jau senas: 

tuviskas apeit persun-
h(M> p kad sami* grtut 
ugt u, tai ir užvaduot u . . , 

H* Ai taip ir maniau, 

X, 

Gera proga {gyti Lietuvišką 
koloniją, 

Prie ežero "Laka Carev" 
netoli nuo Dypo, parsiduoda 
117 akrų išdirbtos ir derlin
gos žemės su dvejais na
mais, tvartais ir gyvuliais: 
arklys, 9 karvės, 7 kiaulės, 
150 vHtu, pieno separateris, 

1 

«vąji>ju Juoaas: -~ kad ir jis 
m H pî iW tottotl šimts 
pypkių! dabar reiks pusiau 
dalyties, o buėiau viens sau 
paėmęs, Na tiek to ir poros 

otety uKįekfi. Tuoj ryt parė-
3 sudi^ iairaiuinko% sva r-

9 ant j*flių ir einu sau. Te-
fo galus tą tarnyste! i»iė-

1 1 »yv« kaulą. Nusipirk
tu kur mieste namą, jsitais v 

atn duonkopyklą, tai ir dar-
I l i tbuH lengvas ir duonos 
P Šviežios turėsiu; nereiks 
įfus Mini ui u k a ėst kokia pa* 
į|*»usarba pušiai*. Ale pa-

neutimsiu; ale jis bijo viens guli tarp Igliškėlių ir |mlhj.| nu»i^aiHlusiii, manydami. Labai prašau, malonėkite tas pats MDrnUgasn savo 
sau ieškoti, tai jeigu matysiu Kada 8tcoliai dar gyveno su, kad rėkauja koks neprirte- įdėti sa\u gecbianuiu laik- skiltyse* padėjo apgailestavi 
mažai duoda, galiu jį pames- džiuje, išilgai kaimą ėjo lis ar pikta dvasia, išsuku is mštin šiuus ntanu kelis žo- mą, kad per vėlai amerikie 
ti, o, nubėgus pirma jo į Stro vieškelis. Išėjus siuomi vir>- dm»bes ir pastverusiu špatu džius. ėiai suskato pirkti Birštoną. 
liūs, palaukt iki jis ateis ir keliu iš sodžiaus, ėiajau pa- i r uiaisii, be pinigų, nu\ar- "Draugu" apie keliuose nes, esą, " jau nupirktas*1,!, . 
pagą/d in t i . . . kaimėje dirvoj* matai kele- gnsiu. nupyškėjo omu... Ko! muneriuose kimiais Varua-^Todėl gi šią vasara aš atvy-| a v l , i a i ^ m% 8 vežimai, 

~- Antan, — atsiliepė ii- tą didelių akmenų. Ties vie- P^rėj«», ėmė tekėti ir saulė, : : m s , | a | , a i puikiai aprasy- kęs jBirštonnn gydytios, npieįl , l o S k (** 5 0 k o r t l U arnikų, 20 
uai tvlėįes Juozas: — Kaip nu šitų akmenų, sulvg Stro- «',<' šeimyna dar nebūvu su- damas savo "Kelionės Is- ntiuėtnjį dalvkąiš tikru vc»r-j medM į pyei,U. 10 slyvų, 1*50 
mudu dalysįvos tuos pini- lio pasakos, buvo užkasti kilusi. Numetusiu juodu spa pūdžius**, tarp kitko palietė smių ištyręs ir vietinio kle-iobelin, akėėios, žagrė, 15 
gus: pusiau ar gal man dnn- pinigai. Atėjusiu ėionai Juo- tu patvory, o maišus ant \v Hirštoną, apie kurį su ap- bonn kunigo J, Karvelio ]>a- akrų aržuolyno, 100 tnedŽių 
ginus, kaip puse, duosi i Kas su Antanu apžiurėjo vi- grendymo, sulindo į patalą siailestavimu atsiliepė, kad ragintas šiuomi pranešu i riešutu ir visi žieminiai ir ; 

— A r tu girdi , pa r ša s f! - s u s akmenis , nežinodami n* užmigo. " H i r š t n n a s , Lietuvos žiedas, į gecb. 4 l lhaUj^>M ska i tv to- j w . . . n v i l l rtkUiii'iiiikii^ii 
* y , , . 4 , , ,, ,. , , \,,i«v lmv-ii inn -i i'Kiuin i; * i 4* . v t . i , . j . .. i . *asa i imai , a \ a i , oa\ i iumviis 
švagždėjo A n t a n a s : — pusę t ies kur iuo ieškoti . Antga lo -> n l* MUXO nmai^usiu. o a | , patekti j mušu pnesu jams, kati Birštonas dar ne- . . . . , <2 -. 

Antanas vfouamo akmenvje, vos spėjo vienok akis už- rankas". Tad kunigas Var-|ra nupirktas. Taigi ameri- j ( i u m u i C H m t u n »VĄ«U0B| 
kieėiai dar turi puikią }mw) »'««t paiihioda už pigiausia 
Birštoną pirkti. | w k v iv geromis iSshnokėji-

Su tikra pagarba, ™" išlygomis. 
Antanas Kriščiukaitis. Knij^kitės prie advokato 

.1.8. litjpatto, 

» ; * » 

mm 

jam duosi . . , špygą po m)-
sia! ne p u s ę . . . O ką tu jais kuris jo uunnAone buvo di-!uierkti, eme sapnuoti, ano- uagiris, Birštono klebono 
veiktum tiek gavęs . . . džiausis, rado duobutę, į ku / , n J'odėsi, kad eina jis su kunigo J, Karvelio pažadin-

- Antan, ko tyli I — spy- rią galėjo tilpti kumšėia.; broliu į tėvus juo Hnapštį tas, sugrįžęs Amerikon, pra-
t*e Juo/as: — sakyk, kaip Atsiminęs senio pasakvma..keleliu, ugi žiuri, sale keln» dėjo organizuoti lietuvių ak-
kaip pinigus dalįsivos. kad akmuo, ties kuriuo p in i - ; ^ m i niaisas, \ asiieuuęs ji^ioijimierių kompaniją pirkti 

Palauk, dar yra laiko, gai užkasta, skiriasi nuo k i - N , n a i ^ *i»pi»*ja, «gi žiu-! Birfttoinii. Ir tame pat 
Pažiūrėsiva, kiek rasiva. tų ir galvodamas, kad šita K k a ( l i^1"^ k a l P tri^ gor- -Draugo" numeryje sako: 

Ko<% laukt! Jei man duobutė vra skirtumo ženk- *v,ai raudonųjų! Klauso, kad « J a u turiu vieną, kuris pa-
, už poms pėdų nuo aknie- t o |y» l paėjėjvs brolis šaukia:, 
u ėmė kasti. Bematant isi- Juciai, Juozai! Kaip mesi-

jis tą maišą ant peėių, kaip 
šoks iš džiaugsmo aukštyn* 

t įq į* iav į į ėmė kasti aplink j " 1 pabudo... Žiuii nei mai-
visą akmeni WV pore uolak-
Hų ploėio. Įsikasė sulig val-
vų, o pinigų vis nėra. Pa- 'u>'ti«s. 

neduosi daugiau, kaip pusę, 
tai aš grįžtu; gali sau žino-
ties« 

# i Na, na, galėsi imt kiek 
norėsi, — atsiliepė Anta
nas; — bijodamas, kad Juo-
sas j} ištikrųjų nepaliktų, o 
tuo tarpu galvojo: ~ X*er-
tnenkas vyras prie pusės. 
Diiaugsiesi gavęs vieno, kitą 
dolerj. 

Tiek pasikalbėjusiu, kiek-

• ' 

"No^rk-NolV 
TheWDridn£nAn'§ 

lu, 
nio eme Kasti. Hematani \ 
kasė juodu sulig juostai — 
pinigų nėra. Pasitariusiu 

! 

48 Bcnnott |31dg., 
Wilko8-Barite, Pa, 

••• h »«• f y.<«ii t *fį • »— • 

so, nei pinigų, tik vietoj 
brolio šeimininkas šaukia 

metusiu šj akmenj, ėmė kas-i 
ti aplink kitą. Apkasusiu an 
trąjt tokiu būdu, kaip pirmą 
ji, šoko prie trečiojo, paskui I 
prie ketvirto^ Bekrapštant 

ToliaiiH bus. 

I i g y d y t e « r e i t e l , b « | > « . 
<*o|«u»lr ant visados 

i m k i mttttMti ant riimdot. 
VitUku ytarsntaolu išgydi-

mm rupturot (abiejų ličių), ienų 

Dr. OfMalley naujas spasabas 
jprtiiao yra viiai nepavojingai, 
i a piausttmo, b« skaunmo, be ope-
tteijoft, be atsitraukimo nuo už-

^NaJtfrfr jokių dirių kada Ugy. 
įtuoju užganėdinimi. 

iroonea priiiuntineja 
kaa diea. Suvir* 500 

l ^ n i n išvaliau praeitą metą. 

O'Malley 
w n m u M i PA. 

vriOui ir l«kiik»i m 
•lisiraioaia. 

nuTtn.uu* 40 metų daktaravi
mo. Miente Wilke«-Barre mūsų 
Mmm aflaaa. PrUiųsk 2o. inar-
Įf. o gausi knygute apie ruptura 

m**- — 

> 
• P . I II I II II l l l I 

Jis tik įsonino aaiti ir paskui 
turėjo gulėti per aavaitea 

DfL RICHTER ÎO 
Pain-£xpelleris 

pavojingu! suBirgimu. 
to#U* laika jasgil au-

d«ateas£o*ir50o. 
. ZiOr̂ k ant Inkaro 

ir vardo ant detalia, I I 

9 AO. IltMTII a 00*, I I I Ntrt I i . • • • vtft. 

mmmmmmmmmmmmmmmm I 

Tii—rrTTni—r-i 

Pasinaudokite! 
•i imi i i i» i iw 

Turime atspaude iv. Ro« 
žančiaus tajemnyčias. Pen 
hiolika tajemnyčių kainuo 
ja 10 centų. Kalbantieji re 
lanCiy tepasirupina parai 
traukti tajemnyčias, Adre 
tuokite: 
čiaa, Adresuokite: 

u Draugas'* 
314 E. Market S t , 

Wilkes-Barre, Pa. 
mm m 

filkes-Barre line Drill Co. 

OBRA PROGA. 
Hotelis ant pardavimo. 
Su visais Įrengimais ir 

furnic'iais. taipogi su daugy-
bo ta voro: Snapso, cigarų ir 
t.t. Prie namo yra geras šte« 
bdlis, viota labai paranki, 
nes ant kampo tarpe lietu* 
vių ir kitų tauty. Savinln* 
kas priverstas parduoti dė
lei silpnos sveikatos. 

A t s isau k t i šiuo adresu: 
.Fohn Ilainbosy, 

188 Bennett St., 
luzerne Boro, Pa. 

(38) 
. . „ ,« . .» . -

PAT8 SAU DUOBĖS KA 
SIMAS. 

Dauguma nč nepatemija, 
kad jie patįs sau kasa duo
be. Temyk į juos kada jie 
valgo, o pamatysi, kaip jie 
ardo savo sveikata. Neregu* 
liariskas valgis, prastas pa
gaminimas, negeras valgio 
parinkimas, neužtektinai su 
kramtymas — tas viskas 
jiems kasa duobe. Norėda
mas apsaugoti savo sveika
tą vartok Trinerio Ameriko-
niską Elixirų iš Bitter Vy
no, kuris išvalo pilv$, ir žar
nas. Jis susiiprina malimo 
organus ir atnaujina kinu* 
ją, priduoda stiprumą ner« 
vams ir muskulams. Oydo 
nemalimį, užkietėjimų, gal
vos ir pečio, skaudėjimus, 
taipogi reumntišku ir neU" 
ralgižkus skaudėjimus, Gau
si aptiokose. Jos, Triner, 
1333-^1339 Hn. Asbland ave., 
Chieago, III. 

I.Ul.LliU 

Severos vaiatai išsiplatino, nw ulsitarnauja ulaitikijim^.. 

kraujynė, vidurių paliuosavimas, 
ikaudejimai ir unikumas pilto — 
vargina valkui ir suaugusius šiuo 
metų laiku. Sioi ligos tankiai da-
veda prie blogų pasekmių, jeigu 
jų neapvoiksi sunaudojimu 

Vaistu nuokolerosir 
vimo 

luta* 

Į 

Dldeine bonka 50o. 
Ma/t'MiH'' bonka 2.V 

: 

rszta m 
turėdami vilko ikvaloi. Toki yra 
likimai įmonių, su pagedusiais 
malimo organaii Neturi apetito, 
o ką suvalgo, tai tuoj nuo to pilvą 
Rkauda, nei norai l gerai malti. 
Prašalink bloguWį| 

Severas 
Rūgščia Pilvui 

Dolirli už bonką. 
1 
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Savero* Vaistai 
Niekad m 

aistai paniduoda visose vaiitinyMoso Ir vajlttt stloduosi. 
imk kitokių vaistų, Jeigu tau duotų, vietoje tikrų Beveros 

ui l į i i . i n 

n 

Tavo inkstai negali išlaikyti nuo-
latinio {tempimo ir užtai silpsta. 
Privalai juos sudrūtlnti, nes nuo 
inkstų drūtumo priguli sveikata 
viso kūno. Pasieksi tikslą imda
mas 

i ! 

Kai reikalauja 
ig (krajayų) Škaplierių 
8v. ir ftv. Traicės, gali gau* 

ildf 

m 
i 

S • ' 

Honover Breiving Co. 
Grynas \ ^ -

i9 Alus ir porteris. 

II 
LENK1SZKAS LAGER 

A t k Mpk it© savo atida in produktą, J uių tautiečio ii-
dirbamą. Sandėliai Uuttonwood. Wilkes.Barre ir 

Nauticoke, a bravorai Danvillej. 

Męs paidirbame visokios 
ryi iee tulpes. Joigu nori su 
c įdyt i darbo ir laiko, reika 
lauk 
Pupkya naujo paUnto 

pype> masilnoti 

267 X. Market st . 

austini 
Panos 
ti pas mus visada. Mes išdirbame 
ir reikalaujantiems pasiunfiiam 
porą ant pažiūros. 

MTH. A. Sraailienė, 
2787 B, Paoifio St., 

Philadelphia, Pa. 

Vaistus inkstams ir 
• 

DideU bonka $1.00. 
Maiesnė bonka 50o. 

_ 

1 •e 
. m 

neramumai! įoirtimas, bemige, 
baimės ir rup erčiai — štai apsi 
roiskiraai norvy suirimo. Yra tam 
vaistai, kurių 14dnas gurkinis 
gelbsti dirksniu apmalšinimui ir 

; išgydymui. Imki 
til«ll 

B | *• 'it 

Ii 
t ' ' 

Ncmtoną 
Doleiii ui b< 

/ * • . 

i 

i 

• • • s 

h 

Daktaro pai 
OlEA PROGA 

Parsiduoda Dry-good'i, čevery. 
kų ir sykiu laikrodėlių krautuve, 
gerojo labai vietoje, lietuviais ap-
gyventa. Priežastis pardavimo, sa-
vininkas važiuoja i lietuva dėlei 
leirainiAkų svarbių pri«Žas£ių. Su 
visokiomis platesnėmis žiniomis j« 
kreipkitės lino antrašu: 883Į4I 
Bank 8tr., Waterbury, C3onn. care 
of Dry Goods Store. 

dykai; rašyk in mušu 
Skyrių. 

H? 

_ # l ,« . . , . . . .^ .~ . . 
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SmH Manag^rlt Ir Pr#iM#ntea 
A L , t g U ^ J 

aaiiianatacuasnanim 

I 
• i i 

I ; lUmpa* E. Market Ir 
BA . 
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3 čią nuoėimti nuo sudėtų pinigų ir ima pini 
ant su^ėdyjimo nuo dolerio ir augičiau. 

pinigus in visas svieto ša-

»UO*-DlU i* 
iiliĖM 

\mm 

Hsaęisi isuUIkas, 
«*% iftidlsM 

** Tlatl 

otam F o n o g r a f a s d y k a i . 
nus osease assSiTis 

vusam ase •>pOt« 
tss mus iMSSkt Ta%a 
e st se.ee 
NUks ••* SĮM « M 
sus Biieifcilaahf 

» » ^^^B^i^S^^h^^sVS^^ 

•»»• araagesae aMsst 
ii m u i t\rmm lkb*k* 

Si t M I n ĮHI !>•!• • IV 
•oftsiM /ra jtm&y%96 
i a t < i M a | A ^^^^^^^a^k mm^^y 

<H4sJ« siasliM trisb* 
it liftai getti 
Tvfclevl m*m 
ftafft tellte 
mm yelką ssassUs aaa 
esflą. 

tiss«ss»u IU mmi** 

U- Siioliss dsiaas, IHraakaa ii • ^ t f
i 

•ey ^mmmt^mT^m^m ^^^^^w^^^^^^^ 

k . k . lik <t.l 
r_U_,0%iT?S; n T 

SU >ilse 

KAS II»A aUMHlN, IftUlITA I VIRflŲ VIB«EE IR 
Kns Hucdua Hiuutaii, pfagircido iii^iojihie. Kiokviona« pigusis prastos vil
nom padirbta* siuta» parduodamas aut išpardavimo SJ mėnesi Wilkes-Ba-
n r paaakya aavo jmsak^ 4-* ir kokia tragedija tai bust!! 
Vyrai, pagalvokite! ISfcbukiti* kvailais,jieaiduokito prigauti.. Neme»kite 
lauk taip nukiai uždirbtą pinigą! 
Neapsigaukite tais išpardavimais — klausykite mancK, a i tai gerai su-
]>rantul 
Išpardavime siutai perkasi vian pardavimui kvailiams. 
CleraH tavoraa arba parsiduoda už augfetų kainą arba fedintsi iki kitai vasa 

. rui. 
Buk pei^itikiiuvs, kad kiek nemokėtum už siutų aut iftpartiavimo, moki per 
brangiai, kaip žema kaina nebūtų. 

p- r f* 

m 

• \ 

\m 

Tai labai aiSkiai, bet »vkiu ir Utetogai pasakyta! Priimk mano žodj, jog 
nei vienas siutas į vakarus nuo dangaus ar į rytus nuo deginės kalno gaji 
susilvgvti su mano puikiais 

M 4 

y 
i 

$10. $15, $20 ir $25; jfav$5 brange 

saisi: " •%S^* ^ H I P T B L ? ! ! . 

SIUTAIS 
u-i ūk II ikiiInuju. 

s,4 V 
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Pasilieku 

: 
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DRAUGAS 

I i 

Ui 
l i t i 

isitibltH'iij, kuris žilintu vis
kiu 4§»ii< alijf Ji* yra tarp 
mmų ir kaip jį surisi, pa-į 
klausk jo kodėl 

ymouth National Užsirašyk* 
Į,DRAUGĄ.M 

V ^ V W ^ P I 

^^^^_ ^m • i 
1L-1.1 J . 

: ' 
" T T T 55552?! • * * • . . • » 

Kapitolas su perviršiu 
$165.000.00. 

v , 

j Šitoji liauka priliuromai 
i Suvienytoju. Valattjų vai- • 

^ - IdSHcm, Moka t* mioSimfiua 
P 0 r t A l U S jwu> sudėty pimgŲ, kalima j 

susišnekėti lietuviškai. j 
į m *w>'Ht* kui: t i k »f O. N. P08tlethwaite, 

gOUUUKse skvnnoae Uaeka- xt , 
T v , , ,, Vl Mandagus pataniavinuva. 

IfitnkeliŲ atoiių, kur jis is-
laiko prilyginime su geriau* 
tini žinomais ainis, per ilgus 
metus. 

Pamislyk apie tai ir u/s i-
atviliok haksa Exporto sinti-
4l*«> ta pati kaina. 

Gjryiui roaiato lenkias ant 
kiekvienus bonkutes. 

• A. Norkūnas, 
Vienatinis Lietuvis Iždirbejas 

visokiu ž e n k l u 
draugystėm, o y-

First National Bank 
PUBLIC SOUARE 

Wilkes-Barre, Pa. 

Banking 
Trust 

Company, 
Mahanoj City, Pa, 

* 

Office New Telephone 37. 
Ratldiaoe llOG, 

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

Jonas S. Lopatto 
47-48-t*J Hennett BuildfofT, 

Wilkes-Bare, Pa. 
Norintieji pasiskolinti pinigu 

ant pirmo morigage, arba pirkti 
namus lai kreipiasi, 
— . - . . u i . 11 .II 11 • , 

tt -rr t̂rr DIDIS OYDYTCMAM 

patingai: skardu j 
guzikiH'iu meta- f 
liavu, anameliotu J 
ir padengtu etilu- j 
loid'u, Aarpu. ve- f 

! 

I 

| First National 
l BANK, 

liavu ir Karimu. 

t PLYMOUTH, TA. 

Turi K a pi tolo su nuošim
čiai.s 

$190.000.00. 
Sudetų pinigu 

$700.000.00. 
MMp«v*»tu*dar. | ^fcg vedame visokį lega j PERVIRŠIS 
bus atlieku arlia* # , . - . » . X 
takai. | l lsk;.1 »«»»• | Didžiausia 

U A MAPL..H^ t M u s ų , m n k °J° « a U a i a 1 Bauka mieste. 
M. A. nOr&gOaS f susikalbėti: lietuviškai, 

| KAPITOLAS $100.000.00. 
I $250.000.00 

ir saugiausia 

jIMPROSPECISL. LAfRENCE. MASS. | lenkiškai, vokiškai ir $ 

• 

• - • 

STE6MAIER BREWIN0 C0. 
Wilkea -Barre, Pa. 

Nauja s telef o&as 077 
Bell telefonas 422 

UNITED STATES DEPOSITARY 
r '•"•' Mr i1"1 UIT,.1 •'••••. " s a a 

1 

KAPITOLAS $375,000,00 SWALM HARDWARE C0M f 
Perviršis ir nepa 
dalyta na v da 490,000,00 

\ i. 
• t ! 

Už sudėtus pinigui moka 3-čią 
nuošimti. 

VS M S. M c. I.KAN |»r»*Ment. 
FRANCUI DOUCLA8. Qa*kter. 

angliškai. $ 
JOHN J. MEYER, 

Kasininkas. 
21 .Nurili Malo St., httsviHe, Pa. S*****************-*******! 
įvairiausi geležiniai (laitai, te

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

Moka ii nuosiuuMuH nuo 
: sudėtų joje pinigų. 

1 . i i i 

m r m -ii ^ffttirmrrrni'-TTaBii 

M Kurtų skaitytojų prenu 
\ merata pasibaigusi, tiems 

r i l t f i75 iw S ^ i i h: i c šis numeris bus paskutinis. 
J U O l c l b O Z U K 1 S , siunčiant pinigus, čekius, 

į arba "Money Order", siųs-Geriausias Lletuvys 
MJJfl*) 

AUSKAS 

! 

F 
9. < t -

i, ceveryku ir vyro galianterįos 
krautuve. 

Turi g«rą patyriai* vaiaboja ir parduos tau viską 
pigiau, negu užmokėtum u i t ą pat) daiktą dideliame 

mieste. 
Pirkdami pas Joną Karbauską, galite sugėdyti 

nes nereiks mokėti vi strytkarj ir nereiks to : 
Ii valiuoti. 

-

Main Nant icoke , Pa. 
M I M I M I I •miMHIII III lllli 

FOT0GRAFISTAS, klte an
1!D

a^°QA8„ 
Nftntaa Telefoną* 1070 R. 

80 B. M*XU% st.. WUkei Barre, Pe 

• f ? 

314 East Market St., 
Wilkes Barre, Pa. 

'. . - 1 i . - . . J • 

ALBERT G. GROBLEWSKI,$ 
Savininkas ir Fabrikantai Geriausiu 

U E T U V I 8 K V - U 5 N K I 8 K Ų VAISTŲ." 

IdALSA^ 
1200 ir 1202 CHESTNI 

14 

Otriausia 
Gyduolė | 

nuo 
Strt&tt. skaudėjimo 

> Degimo krutinėjo 
Oilvos skaudėjimo 

Ulsisaldymo 
Neuralgijos 

aa^#^# 

Oerklės skaudėjimo 

Mėšlungio 
8kausmo krutinėjo 
nuo 
Patrūkimo 
Asma arba 
Dusulio 

|Styvumo sprando 
Skaudėjimo 
Šonuose 
Bankų ir 
Kojų. 

UNION TICKET AGENCY. 
Stn i sus t s Lietuviška B a n k s Scrantone 

ir ViKoJe Aptlukindje. 
Agentūra LAivakorftlu ant Oeriausi»j 

LinlJ\). 
Siunčia {>inigu» kan diea i n vieša ds-

(ie eyietoj taip-tfl norkrt i? ilttiaino W-
«OMUN pinlguH. u.Hri.H viHokiiiK doku-

i ineetuH Amerikoa ir I.U'tuvo* teieteuoee. 
Ofisas atldsrytaa kee dien nuo 8 t o e 

i i ryto iki Otoe vai. vek. 
Nedalioje: nuo lotoe U ryto iki 5-tai 

valandai vakare. 

Ądolf Blau, 
Union Ticket Agency, 

108 Ląpkawann* Ave, Bcranton, Pa. 
T a i p g i turime tavo krautuvėj* dau-

Jybf vieokiu maldaknygių ir tv l e t i lku 
nygu vieokioeo kalboee. 

T KI.K FONAI: Nmijae 303 — Bell 662. 

mmmmmtmmmmmmmmmmmmmmmammmm 

FABIOLE, 
garai kardinolo Wiaemano ssyaaka. 

Vfr tė V Y T A U T A 8 . 

Kaina $1.00. 
Imaotleme daugiau kaip viena sg* 

•omplioriu, nuleidilamae dideli* nuo. 
i imt iv Ciaunama pae: 

Dr. IGNOTAS STANKUS MJK. 
,^**+*++tVn 1-i.rm^^. l'uhatgye t] iMaiik^i mok*)* universiteto valstijos 

tndiauu lt '»aljft'rf kvotimu* tuigfi&inu*ioj ir jau pa«« 
KutiiitJ n»o -tykioj New York Poit -Greduate M E-
DICAL SCHOOL k IIOSP1TAL, kurioje hpevlja-
liikui igalluvina ^x.ymo vUoklu pavojmgiauajlti 11- į 
PI Ir darymo opemo'jti; )UAbalgCH tu moknla jgįauna 
v,»rdii nugi o. didMi dakUro, Dr. Ig. STANKUS, 

H*i, I" ' ^''*k ! ' k° l'uvo niltmtavu daktnru bullanapok ; 
t>v li-«. I iult k i r turfjo dulolo praktiką gydyme jvairlį; 

K ItgM, atlikd uuat BAVO užduotį kuo^t-rlnuaiai Ir ugV 
^\ ganftlinanMal. dnbargl paslivont^a Isbul savo'bto^-

Ii II taulU či įį Ir kad spsuugot Juoa nuo ISnaudojl* 
Hio |H«r lh'K llliiSkuH dūktarue, jreiigo savo loona 
namluj ligosibtU| Ir: 

=« KVIEČIA VI8U8 PAS SAVE SAKYDAMAS: — f * | 
Jidgit »-••! i»i, ar keskla kaa svolkatai, Kkni>lal kreipki* pas mane ypatiskul arba 
Iftliku, o I>Q*1 l lgydytsa. Jeigu kiti dak arai prljuiUno Ilga n<jlig)*doma, neabe4 
jok» nes a i lupdama* dlde*no praktiką .raugSto(«n| mokam, tau pafelbtalu lt 
autoik»lu tikrai b*o)l|kft irniflrtiaka rods. Kiekvienas i i StetSnukusiu peralttHi 
rJM. kad i>an |Mbaig<-i did»»r{ daktariiką flokala ir gailu geHau gydyti negu kiti 
daktarai KVHliulančiai . 

:: APSIIMU PASKKMCKGAI IŠGVBTTI i\ :: 
Nimn»umatl»*i»\ okftud^lmo Ir gPllmo rąimrl j, kauiij, tttfloi) Ir teaų; noo vlioklų kr< 
ItĮTH, um*U»jira<» Ir a^reUluio vidurių, iilbOrlmi, kdao alp^Jnoo, vlnokli; BIUIO ÎJ, dedeft 
Ir«linkimo r>UukiĮ| v*Uo$ aVaud^JImn, nuo alude* Ilgo*, lakatų, plaučiu, kepenų. Nuo y 
kių •> r v i - k i, i I,M|, iirurulk'IJop, .it.•Mjitao »*.QAr< % h*mlogo)imo ir i*ga*člųi nuo greito nnilil- , 
m ., Miakmu RMtpâ  |n,a, pt<rr*lttuo ir nuo vlsok ų ilogų. Nuo visokių užkrečiamų lytlAkų 11.: 
gų r MMukl.j kli..kių au*ilpnrjlnių sveikatos, 'i'alpgl ano vlsnklų motrrlikų Ilgų, skausmin-
gų iiiAnoslnlų, b«Pų)ų, tykojimo ir gumbo Ilgų: 

TURIU SPECIJALISKĄ DIPLOMĄ DEL DMRYMO OPERACIJŲ 
J inkus batleau r«tkeUngumul opKrauljos, k*ds vaistai nagai .)sgytlvtt kaip tai: augimo f i l io 
«<ilvy)*lr vlanslų akmenų, skaudulių irguių. s 't«Vbfitų pftsiejts inkstuose, kepeayseir lir> ,, 
ur**> viską ta su pagalbi operacijos galima prsi dinti knegertaualal ir ui menką mokesti. Da- : 
rau taipgi op*raoi)*i aat latilų, smegenų, groM, ir lytiškų organų, kaip vyrų taip Ir motorų. 
1 h Mteu erarsskias ranku ir kojas. l*gydau *• i naujausio bndo operaoî a ruptnrą ui a.mką 
i r.•'.•;. Psrul k..(pklto- kifkvtonojo Ugo^ p«* esen*. Jeigu negalim* prlbflU yi^tinkal, tąs į 
parašykite ka Ska»d% Ir kokius nesveikumus jau isto savyj, o s i suprasiu lt Utyfjs duosiu rodą, 
o jesft} rttk* pvlsuuilu If gytluolrs, kaip toli neĝ  veatumSte: Amerikoj, Anglijoj, Kansdoj ar 
kttoseisltsts A'-Haakant l̂ ms vpatUksl ir dtl i perscljų, turtu savo namini pulkų ligonbutĮ. 

1 U K D N U H ( l Y D A r j ) O V A N A I flHBBH» 

• • . w 

<4 

: « 

» E V . V. VARNAOIBIB, 
a i g So. 4th 8t., Brooklyn, K. T . 

• ' ! 

• 

J<u PHILADELPHIA, PA. i ^ j 
% » s m ą s j v v t i s v H s | ^SrVsv9^Sja ŝwsw m %SV̂ FSP sasw%asvfv* 

Nucltailli 3 % 6 5 "Mtamts • 
PAMATINIS KAPITOLAS - trylika milijonu d o l e r i u . 1 ! © 
SUDĖTU PINIGU - vfonuoiik* ir tris Cvertia milijono 

PERVIRŠIS ••• vienas ir viena dvertit milijono doleriu. 
Dei>ozitoriu suvirsum trylika tūkstančiu aumenu. 

DEPOZITUS PRIIMAME PER LAlSKUS. 

\ ^^l™as^a\a\s»»# »#s s%Aaa\sj#%lv| w w e ^ p i « # n l M i e i t 

ALFRED J. MUMHY, Stlivaloritia Ir Kaabtlnkaa. 
ANTANAS HURST. t*ą., Pata las . 

Jai 
tarai b 
knisa 

f naras 
ligoni* 

Ypatingos <fy 
aeoejusionu* ligomia 

duolės. 
nuo kurlt} negali pagelUt ne dak 

— , ^ ^ _ _ igoma, apraiyklt ^^^^-~ 
aiškiai (as "ussiopisia) ne* iloa alsą SS tik apie tavo sveika-

aargato ulsiaen 
gonhučiai, arba panlaptisfomN ligome, apraAy toan *avo neavei-

tuing fsrsi ir silsisi (0# usaiopisia) »•• e»on aisa se u s npie *»y» •J»»»»' 
H, bstlsbal tssklsl ir aide tave gyvaaU. (Attlmlsk, jog kMvsaiigsa garbteCMi 
laktatas uslalko paelapt) kaip aat ^s i la t ias ) . UIUl aeeifeąvk Ir nobljok, 

WV » i - i 

•^•••aiaBSMMMKm 

\ 
a l j k teiaybfi s mielai"suteiksiu r»dą 
I m SS miroSynm kaip reikia ja* vartot 

Ir prisiusiu goras gyduoles pagal s tavo 
tot, ai prokf labai masą. Reikia raly t 

StaVlal MS mane pridodant eissdoa 8«. msrke snt atsakymo, net ki-
•s lo kiokvlo-Itp aagsnsit slsakymo, ~ Taipgi sies reikalaujame gerų agentu kiskvle-

ano dideliame mioate ir j \ | apllnklaėse, Ageotal nuo Lietnvilkai-Uakisku 
yduohu gali uidirbll nuo 60 sol. IkilS dol aat messalo. l'i.larbį duodamo 

_uogeriau*lą. Taigi rašykite reikalaudami agenturo*. Kiekvienas lietoviskas 
•tornlka* taipgi privalo oftlslkyti visada mu»y puikia* Lletuvliksa gyduoles 
tava storuose ant pardavimo, kad musy tautiečiai reikalaudami galėta pas 
kiekviena nusipirkti Ir nereikalautu išduoti pinigu* dovanai kokiems nors 
Apgavikams tsss apliakeso. itoraykai,rsJykite pareikalaudami gyduolių, nes 
feraa uidarbys ir parduokite muey tyras Lietuviškas gyduoles, kurias mes 
fvaraituojame. Kalykita pa antrataj 

ALBERTAS O. GRABLIAUCKAS, 
<3or. Bba a Main Str., Plymouth, Pa. 

i ' ' 
• 

1 

U Kaomero 

Seserų Seminarija 
ĮC H I C A G O J E** 

Lietuviškosios Bosore priima paa save mer* 
gaites mokinimui ir iikialtlėjimui. Seminarijo
je prie reguloiiSkojo aitokdo/ arbu ir ataky* 
riuir.. yra mokinama, nuuika, paišymam siuvi
nėjimas ir taip toliau. 

^^^^•^^^^^ 

Reikale meldžiama 
Pordėtinės iiuo antmftus 

t 

ST. CASIMIR'S 
6700 Rockwell SL> 

ie» prie Motinos 

I -

Chicago, III. 
ItttttttttttUU 
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*s»saatossmwTJsmsssimsii ; 
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KNYGŲ 
Vysai Pykai Del Viru 

Ta knyga yra stftmkltagm Ir alarta yra tyk del vyru. 
Kriys a ta praetaia, aupraataia lodslals pasaka kaip gal 
atgaatt vjrilkuaaa, Isirydltl nuo usnuodijtma kraują 
arbasyplU.uableKlma alekioa, patrotitu atyprlba, pu^kua 
Ir kitua . llusletimua, oegromulavima, patrotitu 
a^pnlHj. pylva, kispanu, (nkata ir pualea Ugaa, rumi-
tl».»i*,kronorrhoca arba triperi, aaujal Igautaa lygaa, 

tl U i i ' 

Ta. dykai Įgauta knyga, pasekta jnma kodėl jua 

•trktara irvyaaąvyru lyirrs, ff»l boti lagidotraa aavs 

la knYga, pasakiau 

kra-tt'vd l.uioa, katrua turo Iin.»ti kolnaa vodta erha 

Tr< . . . . _ ^ ^ 
assnasa prlvatlikal. alapta ir labai pyg; 

Ta. dyl _ ^ . . _ _ _^t , w _ _ 
Irantat ir kaip galėt galutins^Ulfrydltl. Koyga ta yra 
nevedės v T ras. Ta knytra yra para4ita par I»aktata, 
katras ataydave ilro lajka tyrinejmu tu, apecljaliNku 
lynru. Teanklt, jo?; ta atttvgu yra aiuata vyaal dykai, 
aitnokain o U pa^to, ittg ul|tcdetita kon verta. Nealuak 
fiekcklti plulni'U, tyk paraAik aava vardą, ir adreea ant 
letnlaiu paduotu kuponu, katrų slask mum* ketulena. 

DYKAJ GAUTOS KNYGAS KUPONAS. 
DR. JOS. u m i K O i M a r s t A~~.CW« 

fte>s*et*ee VaastHat * *«Tai ' i i s i i . i i* |TI^.I-<-«S*.%, t* •ork'H**) 

ĄAf*%» 

Vurttae. 
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- N A U J A K N Y G A -

BIBLIJA 
arba iv . Raštą* išleistas, 

Tik vienas šitas šven 
katalikiškas. 

Kaštuoja $2.15 persiuntimui. 
Adresas: 

REV. S. PAUTIENIUS, 
Mahanoy City, Pa. 

0- ICNOfAS SfANKUSSiSfį 
S*jr-Vaiau«tos Ofiso: NsootkJ Ii, noo |ISUp,» . IrnuoO tk!8T»k. Nodci. nuo ilki 5 T.*tM 
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IŠĘJO IS SPAUDOS iDAILU8 SCENI9KI 
VAIZDELIAI VARDU 

egtine" k „Katrute." 
s * ' s 

N> 10 CENTU. 
Galima 

1 'H'Sw 

raugo" Spaustuvėje. 
»>aaasaaasa>i>a'H7aaaiaaaaaaaaaaai 
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PIRKITE LABAI NAUDINGAS KNYGUTES 
po v.fcpy 

i ^ ^ ^ ^ ^ V * '• ' " - I " " - - — 

SECOND WARD HOTEL 
Frank Burba Savininkas. 

Oahausi Im|>ortuoti ir naminiai 
Vynai, IalW«ria4 Alus, Olfarti Iri 
it. 4M-4M MAIN IT. 

l h 

Pinri«m kK«oa kai 
ir arkliai pnnwimrfyuiva ir 
Kntlriruo nfittaB prie Rusnell 
catv*?a. v 
* ^ t, i - • . . : 1 > • > " <W* "V S 

EovvAasDavJULC. P A 

! f -*'''*•* \ į į ; 
^ ^ • • H H H l 
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Wilkx'Bam 
Deposit & Savings 

BANK, 
71 KUILIO BQUARB, 
WIL&M.lA]tU. PA. 

Kapitolas - . 5150.000 
PerviTlis - - $450.000 
Depozitai • $2.625.000 
Moka 841% nusiimu ava sudėtų 

tote otaišru. 
Ranka atdara kasdien nuo 9 ry

to iki 3 popiet u. subatoinis nuo 
9—12 vidurdienyje ir nuo 7 vai 
vakare iki 8. 

Galima susikalbėti lenkiškai ir 
lietuviškai. 
Į. ""i '.' n , , i, I I . i l I M . 1 J QUJHJ.1L 

: * « * f e > * * s > * « ^ « « « t e M l # « * a K W N 

J . F . OIIIIS, 
Pas ji Kalima Kauti visokiu 

tonViku. bliadu, stiklu, puo* 
du, liampu ir visokiu virtu
vai reikalingu daiktu. Yra iŠ 
ko pasirinkti. Ateikite per
sitikrinti. 

1 0 2 - 1 0 4 8. MAIN 8T., 
WILKE8BARRE, PA. 

b#a>k#*>**##%ia##!aaai>t̂ »#»)il 
1 •" . '" '! mm ifi i " 

L. RAUCHUT 
Dirbtuve Uniformų 

ir visokiu reikalingu 
daiktu draugijoms ir 
nrkiestroms, uicfeta 
1887 m. Dirbame taip
gi vėliavas, nukardami 
arnotus, kapa* ir 1.1. 
Reikalaukite ilistruo-
ti kataliogu. 

1 5 2 0 R 4 gtftV* 
PHILADELPHIA. PA. 

Bali Phona 
a e o a o aifaaiwOTOW» 
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„Naminis Valku 
Auklellmas" •i 
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Alkoholiu." 
Kainuoja po 12c, su psAluntlmu. Pelnas eis Instei-

Kimui naiiaiaiu prieglaudom Galima gauti pas 
Kun. A . Staniukyną, 
Wood S»., 1557 So. 
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NAUJAUSIA, DJD2IAUSIA l l t G E . 
RIAUSIA G R I M A I ATLIEKA ^ 

ĮVAIRIŲ JVAIRrAUBIUS PARBUS 
• -r 4 .' T I 

— • . « » . • — i • l.l M • • . ! • • • . • • • 

S P A l l U N A 
P I G I A I 

UzKVIETIMUB IR KITOKIUS DARBUS 
M|»*sjs»|s***Baa»SB»*m»»Ma8)si''" " — 

KONSTITUCIJAS, PLAKATUS, T1KIETUS, 
i ' ' ' ' ' ' " 

RAIDĖS STATOMO:* DIDELE-NAUJAU-
8I0J0 PATENTO- MAŠINA "LINOTYPE" 

AnamuoKiTs „. 
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314 L Market 

a 
Wilk«-B*rra, Pa. i 
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