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4 1 . Kor. XIX. 8 
41. — Broliai Žinote, kad 

alateoMliaia buvote, ėjote 
p u uobvhuH ntabua kaipo 
vmlami buvot* Todėl apreiS 
Hu Junta, kad nei vienas 
3frva»M« ttavaa kaltodn-
4pMWa^ 

uvaako prakeikimo Jė-
l r nfckaa negali iStarti, 

. , ita Jetua, nagui tik-
tai per Dvaaia Šventąja, 
įįvairioa, tleaa, yra dovanoa, 
bet ta IMI t i Dvaaia. Ir i val

yva tarnavimai, bet tna 
Vi.-Snata. Ir Ivoirue yra 
d, bet taa i>at» IMovaa, 

'imaai viaka daro visuose, O 
kiek\ u-nnm yra dnotaa apai-
rviAkimas Dvasios naudai. 

ilVtonaiu, iieaa, per I>V«S1Q 
v ra duota kalba iltntaties, o 
kitam kalba pažinties paMal 
fa p»«ioa Dvasina. O'kitam 
tikėjimaaleje paeioje Dvn-
ai»je: kitam dovana Hgydi-

* t .O« 

tam pranašavimas, kitam 
Įptormainvinas dvasiu, kitam 
tul.M ybė Ueiuviu, kitam ii-
iguldrmaa kalb\>. O tai via 
daru viena Ir ta pati Dvaaia, 
dalindama kiekvienam sky-

i i 

I 4 

Evangelija. - Luk. x v m t 
ft~14. — Anuomet tari J ė-
su» m kuriems, kurie patįs 

etą teisus, o 
o> tą prilygi* 

iinugu užėjo j baž-
uyėią pasimelsti, ttenas J ų 
fari*ėjoj», antras gi immi-

Karizėjus atovėda-
taip putaai savyje mel 

ros jis pridėjo da viešą arty-
mo paniekai ir 11 Šventynės 
grįžo su didesne nuodėme 
ant savo sielos, 

Priešingai muitininkas; 
atėjo jis SU giliu Įsitikinimu 
i savo nevertybę, atsistojo 
IStolo ir nedrįso akly \ dangų 
pakelti 5 mušėsi, vįon, krūti
nėn sakydamas: Dieve, susi
milk ant manęs nusidėjėlio. 
Pabaigęs filiai savo maldę, 
sugrįžo namon išteisintas; 
nes kiokvionas, >̂ kuri8 save 
paaugdtlna bus tmftemintas, 
ir kiekvienas, kurtu save nu-
iemina bus paaugitintaa. 

Nuolankumai yra tai do
rybė, kurią išganytojas nuo 
lat savo mokiiriam8 primin
davo. Ji prigul nuo kuklaus 
nepasikliovimo savimi; ma
lonios nuomonės apie arty-
mą, Ir troškimo jieikotl Die
vo garbės, kaipo augifiiausio 
jo viso gero jalttnio. Tat 
nuolankus krikSfionis pripa 
*t*ta> jogęl visi jojo prigim
ti ir igyti talentai, nėra jojo 
paties, bet Dievą Pripažįsta 
gi sau savo dvasios silpnybę, 

iglmties ištvirkimą, pagoi į 
• _ u , ^ , , < ia_LLLi_^SMS>^^L-rtu-ia. ^ 

••iPSHnaBH^P^HPPiiPTOnTi^ . 
sumą, valios sugedimą, ir 
tankius nuopuolius, kurie ji 
sutinka. Mato savyje vien 
silpnybę ir vargą. Nuolan
kus Kristaus mokinys anei 
jielko, anel trokšta kitų pa
garbos; nei Anikei ia kada ji 
pagiria ir nenusimina kada 
jam užpelnyto pagtrimo ne-
pripažjsta. Pasilikdamas 
krik88ioniakojo nuolanku
mo įtekmėje iSlaiko budo 
vienodumą jvairiuose gyve
nimo bandymuose ir savo 
pasielgime neiSreilkia nie
ko ildldaus ar lemo. 

Si dorybė palenkia mus 
meiliai ir mandagiai apsėsti 
SU žemesniaisiais; ir jei tik 

tarkime: "Jei reik man gir-
ties, girsiuosi savo silpny-
bėaeHa 8. 

Katalikiškos Žinios. 

Kunigų Permainos Vil
niaus vyskupijoje. Vilniaus 
ftv. Jono bažnyčios kamen-
dorius kun. Navroekis ke
liamas i ZaIiludova klebonu; 
kun. Lajevskis iš Prossorkv 
į Labanorą. Zabludovo gi 
klebonas kun. Puzirevskis, 
vidaus dalykų ministerlui 
paliepus, perkeltas yra i 
Liacką kamondoriumi 

Vilniaus vyskupijos revi-
sija. Rūsy laikraštis <4Rie<5M 

praneša, kad Vilniaus vys
kupijos roviaija buvusi iš
šaukta tuo, kad šioje vys
kupijoje pastaruoju laiku 
dainai atsikartoją atsiverti
mai iš stačiatikių į katalikų 
tikybą. Dėlei to reikalo vi
daus dalykų ministerijos rū
pesniu buvęs pasiųstas sve-

ueeeiui, kaipo kiti tono-
plėšikai, neteisus, tve-
teriaujantjs, kaipo ir 

f! ? 

muitininkas. Pasnikau-
du karto pt* nedėlią, duo-
dešimtines iŠ vist», ką tu-

riu. O muitininkas, stovėda
mas ištolo, nenorėjo nei akių 
pakeiti i dangų, bet mušėsi 
i s*vu kruti n v, tardamas t 
Dieve susimylėk ant manęs 
nus idėjus Sakau jums, iš* 
ėjo tas nuteisintas į savo na
mus, nekaip anasai; nes 

j kiekvienas, kursai save iš* 
f| ąngfttina, bus nužemintas; o 
į kas save nužemina, bus iš-

a 

Nubaudė kunigą, Minsko 
gubernatorius nubaudė 300 
rublių (arba dviem mėne
siais kalėjimo) Minsko kle
boną kunigą Majevskį už 
tai, kad jis įžeidęs polieistus 
per katalikų procesiją. 

Peterburgas. Vidaus rei
kalų ministeris pareikalavo 
iš vysk. Cieplak'o, kad paša
lintų iš Minsko dekoną ir 
Minsko katedrai kleboną 
kun. Ceėotą ir kun. kapelio
ną PavlaviSių už įleidimą 
stačiatikių tikėjimo pamoks 
luošo. 

Iš Lietuvos. 
Panedėlis (Ežerėnų ap.). 

Mūsų apylinkėje yra labai 
daug pagadinta rugių. Vieni 
iš jų jau visai nudžiūvę balti 
atrodo, kad jau btitų kaip ir 
plautini, kitų tiktai dalelės 
varpų pagadintos. Tai vis 
gal pakenkė labai sausa* 

tikybų departamento laikas, kuris t ^ i beveik 
nlnkas* LOzliio-Lo/ins. ^ p a r a š a i * •*-'go*itl«f. 

menes} šalčiai su šalnomis. 

Dieve, d*kavoju tau, m j nuolankiai* esame, vely-

ih 

• i 

Šios dienos evangelija mo
kina krikščionis vienos iš 
svarbiausiųjų gyvenimo do-
rybin. Du žmo«u atėjo į 
iventytn* melstus: Farisėjus 
ir Muitinir.kas." 

Karinėjus, \ puikybę išsi-
Stoja prieš Dievą ir 

og*i jis nėsas 
žmonės. 

sime viršų turėti nusileidi
mu, nei kadp noru pastatyti 
ant savo, jei dalyko teisin
gumas mus nevoi^la prie to. 

Šioje gadynėje, kuomet 
nedorybė kaip vanduo išsi
liejo, ir daugybė ištvirkusiai 
gyvena, taip kad dėkoti Die
vui privalome, jogei oesan e 
tokie, kaip jie; točiaus sekti 
puikų farisėjų netinka 
mums: to, ką turime gera, 
nepridera nuims sau pr»» a-
iinti, bet Dievo malonei i* 
gailestingumu*. Jei nesame 
paleistuviai^ plėšikais ir 
neteisingais, tai ačiū saky
kime Dievui Dovydo žo
džiais: l4Ne mums, Viešpa
tie, ne mums, bet Tavo var* 
dui tebun1 garbė11. Prisipa
žink ime« kad pat)s iš savęs 
męs nieko gero neturime: 
"Ką turi, sako Iv, Paulius, 
ko neapturėjai f O jei aptu
rėjai, kam giriesi, tartum 
butumai neapturėjęs t1 * Nuo 
tankumas yra tikro Kris
taus mokinio žymė. Jis sako 
j kiekviena iš mųs: "Moky
kitės nuo Manęs, jog Aš es-
mi romus ir nuolankios šir-
dks'V fl>d (tar»»t a 

va 
H, kuriam paliepta esą pa
daryti vyskupijos kaneelia-
rijos reviziją ir perkratyti 
visus dabartinio vyskupijos 
valdytojo pralato Michalke
vičiaus susirašinėjimus su 
Rymu. Dėlei tos tai revizijos 
esąs jau pašalintas Baltsto
gės apskričio kunigas Puzi-
revski už prikalbinėjimus 
pereiti iš stačiatikių j katali 
kų tikybą. Tas-pat būsią ir 
dar su keletu Vilniaus vys
kupijos kunigų. 

Vilnius. Iš Vilniaus ka-
tedroą tapo iškeltas kun. 
Maliukevičius. Jis čia buvo 
be maž 7 metus ir labai daug 
pasidarbavo lietuvių labui. 
Keleiviai ir čionykštleji lie
tuviai — visi pas ji rasdavo 
patarimą. Jis buvo taipogi 
lietuvių kalbos mokvtoju 
Vilniaus katalikiškoje Se
minarijoje. Po savo globa 
laikė Vilniaus tarnaičių lie
tuvaičių draugiją, kurioje 
susispietė apie 800 mergai
čių. Reikia tikėties, kad 
Dievas ir toliatis neapleis tų 
visų, kuriuos savo ranka ga
nė kun. Maliukevičius, ir jo 
vieton bus paskirtas lygus 
jam Bažnyčios ir Tėvynės 
darbininkas, kūmai toliau 
varys kun. Maliukevičiaus 
darbą. 

Kaunas. 24 birželio J. K. 
Šėmaičių Vyskupas Cirtau-
tas pašventė dijakuosna: Jo 
na Audarą, Stanislovą But
rimą ir Norbertą Pakalnį. 

Balnų dvas. kat. seminari-
jon priimta šie metai šie jau 
nikaičiai: A. Kai irk i, J. Na
vickam A. Mioduševski, M. 
Ražaitis, A. Vebeliflnas, J. 
Lipka, s. Nssauekas, P. s... 
kolovski. A. Kovalevski, A. 
Drosd, P. Malinovski. J. Per 

Pilviškiai (8uv.guK).Lie 
pos 9 d. buvo čia lietuvių va
karas. Mėgėjai-artistai vai
dino komediją MTnteligen-
taV\ 

Šis vakaras suruošta vais
tininko p, Kuzavo rupesniu, 
už ką jarti ir ačių. Vakarą 
reikia pripažinti pilnai nu
sisekusiu. Publikos buvo ge
rokai, artistai vaidino pui
kiai. Pasižymėjo gi ypačiai 
p. Nprbutas, p-lė Rtasinskai-
tė, p. Stašinskas, o visų vai
nikas — tai p. Skambutė. 

Žiežmarai (Trakų aps.V 
21 birželio Antkainio sodžių 
ištiko baisi nelaimė: sudegė 
apie 36 kiemai, kuriuose be
liko tik 17 kluonų, trioboa-
gi, svirnai, tvartai ir 18 
kluonų pavirto \ pelenus. 

Ugnis padarė labai daug 
nuostolių, nes tai buvo pui
kiausias sodžius visoje Žiež
marių parapijoje. Ūkinin
kai, ačių gerai žemelei, buvo 
įsigyvenę: pas vieną tik ūki
ninke, sako, sudegę apie 2<M) 
pūdų kviečių ir trp* aruodai 
rugių. 

Pradėjo degti vidudienį. 
Gaisro priežastimi intarin-
mas moterų neatsargumas 
su ugne, Moterįs tą dieną 
skalbė žlugtuose audeklus ir 
visą dieną šildė vandenį. 
Nuostabu, kad šiame kaime 
ir pereitais metais 29 gegu
žės sudegė apie 23 kiemai, 
beliko tik keli kluonai, tš 
pernykščių padegėlių šiemet 
nukentėjo tik vienas, kurs 
tą dieną tik-ką baigė dengti 
triobos stogą, ir už dviejų 
valandų vėl liko be pasto
gės. Per dvejis metus iš 62 
grinčių liko nesudegusios 
tiktai 4. Beaimanuodami 

džiais. Dabar jau, rods, pa
klausys patįs ir kitiems pa
tars. ^ 

Birštonas (Vilniaus gb.). 
Iš panedėlio į utarnu.ką nak 
čia, t, y. birželio 20—21 d. 
(s. k.) apvogta Birštono kle
bonas. Piktadario Jlįsta per 
langą į miegamąjį kambarį 
ir išnešta auksinis laikrodė
lis už 200 rublių, akiniai už 
13 rublių ir pinigų makiu-
kas. 

Kidoliškiai (Mar. ap.). 1 
d. liepos 9 vai. ryto sudegė 
ūkininko J. Urbanavičiaus 
kluonas ir tvartai, Tą naktj 
gulėjo kluone koks tai nepa
žįstamas žmogus. 

Pilviškiai (Suv. gub.). Bir 
želio 22 (9) dieną įvyko du 
susirinkimai: parapijos ir 
skolinimo-taupimo draugi
jos. Parapijos buvo svarsto
ma apie naujos bažnyčios 
statymą. Statyti bažnyčią 
parapijonįs be ginčų sut\ko 
Tiktai kilo ginčai, kaip dėti 
pinigus. Vieni norėjo dėįl 
nuo margo, o kiti nuo dtimo. 
Bet klebonui paaiškinus kad 
vyriausybė reikalauja dėt! 
nuo padūmės, visi sutiko. 

Antras susirinkimas, bū
tent skolinimo-taupimo drau 
gijos, nutarė: 1) Pajui mo
kestį sumažinti nuo 2 rub 
ligi 1 r. metams. Kas nori, 
gali užsimokėti ir visus 50 
rub. sykiu. 2) Nutarė intai-
syti apsidraudimo skyrių, 
tai yra kas mokėtų į kasą po 
1 rub. mėnesiui, tai per 20 
metų užaugtų suma 372 rub,, 
mokant po 2 rub. mėn.—744 
r. po 5 rub. 1860 rub., o kas 
norėtų sykiu užsimokėti ant 
Dietų po 10 rb., užaugtų mo
kant per 20 met. 310 r„ po 50 
rub. užaugtų 1550 rub,, gali
ma palei sutartį dėt po kiek 
norint pinigų ir per kiek no
rint laiko. Todėl kas nori su
sitaupyti senatvei, arba su
rinkti dnkterei ar sūnui da
lį, tai bus vienas iš lengviau
sių būdų. 3) Nutarė rūpiu-
ties sąjunga skol.-taup. ka
sų Suvalkijoje. Kasų, prita
riančių mūsų sumanymui ir 
norinčių prigulėti į sąjungą, 
prašoma a>|siiiepti. 4) Ka
dangi indėjlkų skaičius per
viršija ėmėjus, norintieji ga
li padėti ligi 500 rub. į kasą 
be nuošimčių ligi pinigai bus 
priimti į apyvartą, ft) Taipgi 
perskaityta atskaita už 5 
paskutinius šių metų mėne
sius, iš kurios pasirodė, kad 
bendr. turi 263 narius. 

Pilviškių apylinkę galima 
pavadinti gana apsišvietu
sią ir susipratusia, nes jau 
veikia net 7 draugijos, bet 
darbas jose skiriamas be
veik vienoms valdyboms. 
Pilviškiečiai turi tiktai prar 
dinę mokyklą. Norintieji pa
mokyti vaikus daugiau, ga
bena į Marijampolės gimna
ziją ir kitur. Ar nevertėtų 

: 
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fanoneliai patjs save kaltina. Pilviškiečiama, kaip tokia 
kad pereitais 
klausė klebono, ino, 

centre, aur susiduria •» 

syti Pilviškiuose išpradžlų 
nors dviklesę mokyklą. 

Sasnava (Marijampolės 
ap.). Sasnavos bažnytkaimis 
nodidokas, bet verta Intai* 
syti čia pačtos skyrius, nes 
su korespondencijomis rei
kia siekti Marijariipelę, kas 
labai neparanku: ateina ge
rokas pluokštas laikraščių 
ir laiškų. — Apie Sasnavą, 
aplinkiniuos kaimuos javai 
geri, kaip girdėjau, vėliau 
s<)ti — nekoki, bet anksn 
čiau sėti --• geri, Vasarojas 
taipgi geras. — Būdamas 
Sasnavoje per atlaidus pa
mačiau vieną negerą impro-
tį: po visų pamaldų alučio 
naikintojai iš Sasnavos, ar 
kitos parapijos, to nežinau, 
raičiojo bertatniukus ant 
kapinyno, kas laljmi šlykštu 
Žiūrint iš šono. 

Daujėnai (Panevėžio ap.). 
Daujėnų bažnyčia stovi ant 
pakilaus kalnelio gražioje 
vietoje. Vietinio įtlebono kn. 
Baltrušaičio rūpesčiu baž
nyčia iš vidaus gražiai at
naujinta. Bažnyčioje gieda 
puiku* choras, iyjjio m 
ir paklausyti, 

Cia ypačiai pe£ Sekmines 
suplaukia daugybė maldi
ninkų, kaipo i stebuklingąją 
vietą. 

Kiekvienas Dąujėnų ūki
ninkas prieš Sekmines pri
sidaro nemažai alaus, o pas
kum pardavinėja po 20 kap. 
gorčių. Žinoma, sueina ir su-
važhioja iš visur ir visokių 
žmonių, Vieni atvinka pasi
melsti, o kiti praleidžia laiką 
prie alaus. AJaus pardavi
nėjimo pasekmės aiškios: 
pilna girtų, rikfemas, kliks-
tnas, dažnai ir peštynės. 

Miliomika ( T r a k u o s . ) . 
Pas mus šviesa žymiai tyla 
augštyn. Skaityti ir rašyti 
mokinasi netik vaikai, bet ir 
suaugusieji. Viena 17 metų 
mergina taip užsimanė iš
mokti skaityti, rašyti, kad 
nuėjo pas mokjančius tar
nauti už piemenę. Vasarą ji 
gaiUH o žiemą Mokinasi. Pa
vyzdingoji mergelė jau ge
rai pramoko ir lluosu laiku 
knygos neišleidžia iš rankų. 

"Šaltinis". 

Prof. Volterio apsilanky
mas, sią vasarą, kaip rašo 
"Vien.", Peterburgo Moks
lo Akademijos narys prof, 
K. Volteris, botirinėdamas 
lietuvių kalbą ir būdą, žada 
apsilankyti Vidžiuose, DūkŠ 
te ir Rimšonyse, Kauno 
gub., paskui pavažiuos Ve
liuonos apygardon. Vasaros 
pradžioj prof, Volteris buvo 
nuvykęs pas Zltielos lietu
vius, Slonimo ajp., Oardino 
gubern, 

Daugėliškis, Švenčionių 
apskr. Nors ir buvo "Vil
ties" No. 55 rašyta apie Dau 
geliškiečių spfaietimą ir jų 

apgraibo-
Noriu paminėti apie 

w -

linkio bažnyčia, kad 
ir medinė, pastatydinta kun* 
kan. Biirbos rūpesniu ir 
darbštumu. Bet šiandien 
maldos J nūnai daugelyje fy 
apleisti. Pernai metais baž
nyčios grindos buvo šiaip-
taip sutaisytos, stogas gi: 
kiauras i* lijant vanduo var
va viduiff. Šventoriaus tritt* 
ras bemiž ko visai be stogo 
ir vietotais sutrukęs, Didieji 
Šventoriaus vartai ai 
net gėdų pažiūrėti. Tl 
stačiąja lipyne sulūžęs; _ 
j} eihanf baisu, kad kojų ne* 
išsisuktam. Bažnyčios 
nos iš oro ir iš vidaus a 
tusios, riet koktu pasižiurk 
ti, 

Kad kun. Burbai išvašia* 
vus iš Daugėliškio bažnyčia 
apleista^tai aišku. Bet už tai 
bažnyčią dabar, knip H M 
mis ar ^lijomis, apsodintaį 
aludėmii, kuriose šventomis 
dienomis per mišias ar miš*m 

parus ^groja gramofon 
prieš at |arą lan^ą, prieš k 
ri būry*; daugelMkiėČių, a 
jusiu bažnyčion pasimels 
pražiopso pamaldas. Sus 
klausom į gramofono lydo) 

uose, pastytuose |pS|P 
člus šviatotoriaus vartus, 
se mat jfra ir aludė nura 
ti dauglHšklečlams, 

Tai l̂ oks to kampo 
nių apšvietimas! įų a 
klusnesnės aludžių 
fonui, ufegu bažnyčios v 
nams. 

Į Daugėliškio 
priguli Avi bažnytėles: 
čergiškįto ir Bemiškio, 
inos taip-pat apleistos/S 
torius neaptvertas, po| 
vuliai vaikščioja. 

MetJip daugeliškiečiamli 
pasi^ūmnti savo 
reikalas, naujos 
pastatyinu ir savo 
tlmu. .fuk Meleris, 3 n 
rio aludžių savininkas, 
priims- daugeliškiečių 
baštik^ laidoti ir jų I 
krikštyti i savo naujai sta 
muosbte namus pavapijoni 
gėrime ' sudėtaisiais pi 

ku*! 

Vardas to kampo žmones 
lems, neturintiems kas juosi 
pabud^ia iŠ to nelaimingai 
apsnū'iimo ir parodo keli* 
šviesoi 

lės" kursus 
baigė šiemet 26 mokiniai. 
Augtihtinavičiutė Ona, An-; 
tanaitis Mykolas, Banait!»| 
Justitas, Bareišis Ignasji 
Bindokvtė Oeeilė, Bi 
tė UrSulė, Diržytė Ad( 
Dobkovičaitė Jonė, Gri| 
tytė Matildė, Gudžiūnai 
Sofija, Jnrkaitė Juzė, Jofl 
kaitė Marė, Kuliunas Al 
sas, Kurauskaitė, Lukošių 
Juozą s, Lumbys PUIĮ 
Papla uskaitė Ona, P<i1 
tė Oną, Poderys Jonai 
vilom itė Antanina^ Ri| 
Kazys, Tekorius Jįjj 
Telksrtevičius Kazys, 
lyte Ifciilė, U^t ia» 
ni kas ŽebrauskaiW i - . ' < « 



( 1 

inkų kuraai. Var 
įUnlpku. fc^sus, Sv, Uri$a-

jlilfidĮ draugijos »W#8 
įiimut Šauue, lanka M 

vo Ir 

JĮJĮ 
i • »*i>»'««iini>n įž ' į ' j 

net i8 už kelių mylių; nema
lonu tiktai, kad publika vė-

i 

i . 

W& 
ionia. Miestas nuta
rti 4 dešimtines fce-

iiungunm* iv šiaip jau |MWI 

!|tt#H ateigiamai Mu sodiniu-p H t t 
iavimo 
feuUne 

mokymu, u i de 
ftettUBv *e|«** '»"« imama po 

|KjivhUi»jll»ra4in*'tus, Anot 
Mfc.Mat '1 mokykla toji fo< 
&* būti atidaryta 1!>1*2 nu-

dienri 

mintgti* " W i -

' " t "' " r " ' ' ' ' ': • T ' 

sekmos* išsižadėjo butelio, 
pas mus prie * 'Blaivybės" Į Kai kurion mergaitė* iv jau-
skyriaus JJfh vaiky, pilna nikaiėiai. nors JŲ labai darjluiosi, dėlko it- vakaras prn* 
blaivininkų k u o p i u ; ikisio- nedaug, pradėjo mokintis sidėjo visu valanda vėliau 
lei prisivariusių yra 128 vai- giedoti pas vargonininkų nekaip buvo rašyta. Vpmu 
kai; j iems daromi skyrium bažnytiniu giesmių, o ir tau- jkėjus išlaidas, liko dar HM) 
susirinkimai, per kuriuos 
aiškinama alkoholio kenks* 

H t m . i n v i ' M * » « M » M 4 « 

kimu. Žmonių prisirenka po 
IIHV 15u. Tarpe tų ai si ra u- tarė. 
da daugybė peštuku, kurie 

nedaug, pradėjo mokintis Uidė jo visa valanda vėliau, ir vaiksėiojn peilius apsi 

h • ' ' ' . : & M ••• f ' ' 

lis, kur{ nunuodiju šundak 

Taip tatai motinų tam 
įas įr neisiriaiifeilhs, Inu 

gniaužą Seimininkas tini 
džiaugties, jei lieka jo swt-

• • 

t N tiškij dainų neapleidžia. Jei-'rub. 2*1 kap. gryno pelno lai) k i lnn.ua i. Tokias lioterijui 
UU uttfvves Kugeliuose mu dariu draugijos naudai. rengia iikiniukiji bernai arbi 

darbituiilctis, bet t$ mole) 
A t girdi, bafenyeia ir sakykla f l f H 
sąj- kreipus m, Tuomet keli k l ą f l M 
tnl sytnjai |msipiktino įr išgįi| 

tams tikėjimas varo vaikus iš salės laukan, padarydami 
iš šio pasaulio be laiko. j t ruputį įrukftmo, Tuomet p, 

o. •««wn. oi>rt. 
Imti 

BpiįjsM 
\ 

ių 

UOH-
jnupiglnoįu 

tu "Oatote 2 

i Spinduly*11 

į nuo spalių 
OS, 

ir Vi ln im cho-

i'*' iii 

: » ( 

į suaugusiems* 
fy pirmajame p\rs 

kūmui\$mĄ} 
Hkyrių 64 jhno 

iikyviujė — 
— 12; 

litrtyjo; pri-
riŲrulujo 41» 

9 ir elefctrtMrb* 

su gerbiamas vtukejan knn. » . , . . * . . . v. . ! UKinmkaieiai, 
. . . - i , c f , , i. •» -#- Šiauliai, Neseniai v\;\ atl kalbama anie hlaivviM'S nau-į Stakele, t.'ti galima tiketios, , . . , . . , , **,. \ . . - . !darvta papnunnku bnulro- •>• iij#, . , d nuuuia, Biuo svkiu buvo kad n* musi,t jautunms prasi . • [. «' • Immai r 

* / , v . i.' i v ;. . ves l abnkas "lurute sal- , • t ,•,, 
lendra . Meuos tvarka sm- svies. . . . . . . , .i -

t , . . . . . . T ( l auua iUM d i r b t i . \ įsi 
kia: pirmiausia nukuuas de-
lejiatŲ Kaunan visimtinajau 
4 lBlaivybėsM susirinkimau: 
išrinkta R Janulaitis ir 
Unu. Krvkšemnn*. l*askia\i 
buvo pA^kultos» nkirlftinp« 
vaikams, bet tiko ir tuimfu-
HIHUS. A. Žitkoviėiutė skai
t ė : iftkur atsiranda alkoho-
HK alftje» K Janauska i te 
skaitot vanduo Ir pienas, 
kaipo sveikiausi gariniai, nu 
rodi\ kftip kenkia ftHtnholi-
niai gėrimai. Pagalios buvo 
manyta pažaisti, ratu pai5ok-
ti a r « a i p jau, bet vietinė 
policija neleido. 

I i susi'favvs ir pradfijep vįĮ1 
u... . H . i n , ( , u n P o l e k ė l ė ( A i r n l ė n n l i l i i n ' * M 1 W I W V V » »r P^UIO, e» V6I 
i bernui arba ^ \ A ! \ K R ? V kalbėti a))ie darbininku M ji • , oiaul. a]>. . Birzeho 12 d. Po- , j . !

 m , , ' ',V l"V Seimininkas « T Mlė.nma. Tu -« tvukšina, . 4 . ,.- „; lekeleje per Dievo K u n o a t - i , \ į r\Jl • . ; " ^ '«) l ik imui , : , * | n kaip ro-Joni, kėlė ne K irt Ii* j „w.;,»i i»t lanlas l inko didele n iuStyr- i r j J j . . r , ' • • J . J . j ^ ^ M f e 

Kriaunos, KAerėnij apskr. j ninkai lietuviai, bu 
( l e į u ž ė s 8 d . r i m i n i b u v o u t - į s , i i i k r » v y t a r n a u t o j a i M - | . | ( n} {]y]v]n myUų N i w | l i a , 
laidai ba/nyeios pašventį-;sn.nikus saukroynnnkai. o M a ž a i r , i u ; m M p o r "violuJl H ( > 

įuo: buvo susirinkę apseiai piereliai saldainiams apda-
fcmonig. < irjfedanu iš balaiy- ryt i bus puošiami lietuviu 
ėios daugelis neužmiršo pfi-1 eilėmis u taut inėmis varso-
laukyti Ir alinėn (Ilgeromn juis, 

įduoda tik trioba šokimui,; * . kaip rolosi, kėlė ne dvt i I i - - . >eudro- i>- • • t , . i - . m i d u s išliko didtolu inustv- . . , , . *wV Pinigai renkami planai po I . u _ . . ą . • [ironiak | e t sus pra t t r ka tŠik i 'i 
sa i r / i • i • M»<\ S i s i n u i s e Kinu e n u n u e s - ; į « • I > ., i . . l f U l ^ ., Į miestelius per atlaidus i r L , , . *. V kai, ku ?ni t ikvbinito iaus4-fe"a i pa ii- y i . •• • ieioius su polekeliftk ais. P e r v k \ -- ^""r'y 1 .•'.. šiaip po kaimus. Kurie meirs . • ' , . \mw uz^vo neatsargus B o i i 1 

V! , S H: l l ita pasipešt! netin.i keliauti \"U»* <h^> ^tuokl iaudann t < i | H j o r ^ i 
'". . r i i r u ž d v i e j u v n y l i i , Neseniai ] ^ T ™* bnjMwi ir p«J- f ^ 1 

• i, Kior. apskr. Hlr 
jeHoatid. buvo surengtas 
sprktaklifc; vaidinta 5 veiks-
\nų dranm **UkanosleM Vai
dinimas nusisek* noblogai. 
ArtUUt rtavo m l ^ atliko vi-
AntiniSkfti, o kai-kurie tai iv 
visai Kotiu* Paskui viotniio 
varKt.uiuįtiko vedamas elio-
nw padainavo 8t. Šimkaus 
sukompointotv kcle^ daine-
ll\j» d*>&0* imonims patiko; 
luttlllujĮofi^ panmtę pažan*, 
#$ datui^e, Sturtau dainos ne 
kaip nusisekdavo, Nefciurint 
U\ kad % di*n^ Ujo, publi-
ko» tcffibftlu buvo nrmaiai. 

M t i i 

m Šiomis dieno-
kU 

h . 

hity*. 

M(iO-
tinniH mrt«m« 
i i * 

, T»*akŲ ap. Bir-
lėlio W d. buvo Ma bftiĝ Hb>-
Jo Stoiuot Peterburgo kon
servatorija jauni) lietuvio 
dainininko (kauidfekio) p, 

bravifiiaus koncertą*, do-
aujant dar p-lei Mierihm 

altei (^i«a^teiW) ir p. Vi-
UB. Z. 

beudiH>vės opo sandėlis), 
Daugybė sunešė ėia aukas 
tam stiklintam dievaičiui; 
tarp inkaususiu kilo Imisiau-
sios muštynės, pradėjo per 
langus lėkt kaukdamos ply
tos ir akmetini, o iš vidaus 
butaliai, pagilioa net su bas
liais pradėjo vaikytis po lau 
kus pulkai inkaususiu vyru, 
o kraujas Murksliais tekėjo 
iš sudaužytu gaivu.. Dar ne
seniai maėiau, stovi karkia
ma su iStruiSkintais langais, 
ne tik stiklai, net ir medžiai 
iSlauiti. 

Panevėžy* Birželio LM> d. 
p iaaktoakty j iškilo Jia bai
sus gaisras. Hudegė turt in
gojo pirklio Kadim>—?,ydo 
•4į tabako dirbtuvė. Valdžios 
spirito rėkttfikaeijos įstai
gai grūmojo didelis pavojus. 

terij.ą. vaikinas iš Žarėnų— 
Latveliu, smarkiai primuš
ta, net reikė buvo ligonbu-
tin vežti, 

Svetošinaa, Suv. gub. i 4 S. 
Z. T . " rašo girdėjęs, kad 8v< Darsūniškis, Traku aps. 

.\ , m Kiek tas žmonių nesvaru tosino ūmiuos vaitu (virsai- f . . mas, tamsumas, pridaro 
jiems eibių! Štai koks atsitį ėhoišrinktas |i. Jonas Kriau 

ėiunas, • žinomas lietuviu 
laikraštininkas ir visuome
nės veikėjas (b, redaktorius 
"Vilu, Žinių" l r 4 , H y « . (lar-
soM) . 

Reseiniai š iomis dieno
mis H<\sciniu lenkai gavo 
leidimą įsteigti dramos dai
lės skatintojų draugija Re-
šeiniuose. Draugijou nariais 
įnirusi;, kaip rašo "S . Z. T." 
daugiau, kaip 100 žmonių, 
daugiausiai aplinkiniu dva 
rininl;u, D.raugija galės reug 
ti vaidinimus ne tik Ifesei-
niuose, bet ir kitur, 

Įsistebėjau inustĮ kuni-
gaikšt'u^nės prielankumi) vie 

mte 
Vttnhmv 
i t gttbe 
Vilniaus gnbernljon rinkti 
liet. dainų. 

T,M ra8<> apii* t^ k o n e o i ^ i 
i « 

^W%td; 
>; - : . j »<uo i l 

aeptyntftft 
įtolieijoa su 

liai Bu-
l e n į ^ k<> 

yklos. Dabar 
bd gavo 

Ątmt p**k!int 

os, 

Ui 
kursai, tiiopon 

i ^ Daiėuio gimt 

JA: 
mm 
: i *4 < 

J 

Kibu mk €3!nl-
-__ Mm valdybon \k 

m blaivybe t k y 
v i i^ ] i r t r» iyn* m$& 

mmm Mm. J, Vait^ 
oriua vargon. 

ildifttpkas 
Lapinskas. Su* 

daro nu' kaa įnė-
pinigų y m 200 

ffįtldarytt bi t i l i^ 

ent ingas dam^tiOuiB p 
tabiraviJiitts t w i puikų teno* 

iį- i* tobiulai vaWo aavo lan-
|M l^iinavęa B a t e 

l ietuviikai i r tap-
Reeanae^ta nuomo-

ltobr., ta ip p*16 
t* "netol imoje 

bus pas ta tyt i etlėja 
operos artistų, mu. 
ovai \*ti\l§ Jleduni 
m Vakaras pui-

tain iš dalies 
iiagi&kai. 

Mt p, Babr, 
sutiko sutaisyti Birfttone 
dar vienį koncerte, liepos 
a t dienQ, 

v 

Alytaus 
( ^ u \ . pibi) padegėliams 
nuolaidas uS| j ^ r v e i i t n ^ sta-
tonioaicMi un^dJiagoa geležin-
kelht i8 visų stuMų rajono 
Dvliuritsįs — Varšuva -— Vir 
baltu* — U|hu*teunio linija 
iki Alytįaus Stoties, Vasm-os 
Vakarų gelįlHnheHo. l^nde-
gtMiai novinttejl pasinaudoti 
t a nuolaida, ptivalo parodyti 
I^liudijinuj i i tam tikru pa-
degMiants })a}alpoa komite
to A*ytftje. Nuolaida galima 
bus nandetiea nuo birželio 
23 d, ik | giniodiio 80 d, k m« 
18\1^« gn lhm bus perveJit i 
geleiinHeUab papigintu mo-
HesMu 6t)0 lį^tstan^ių pūdų 
statoinrisios toieditasms. 

Smilgių valsčius, Pati. ap. 
Čia Ruragita) valstie?in« tai
kyti vieSkeli, Nežiūrint, kad 
dabar laikas brangus, kad 
(itirlms darb^ fėja , ūkini n-
k*4 ttiti įaiStl, pilnas viož-
keM8 yeSimų su Svymu Oia 
valstietis be abejonės pavy
di ponams, kut ie kur-kas 
daugiau važinėja vieSkeliais, 
o jų netaiso, 

Roialine, Pan , a p n per 
Deiimtines, 40 valandų at-
laidus, buvo baisybė žmo
nių, Ka ip paprastai , po pa
maldų, esti intiJtynės. I r ftit, 
man bestovint gatvėj , ėmė 
$t t vyjm kuities, tuojau pr i 
buvo vienalb iŠ jų pagalbon 
dar du, Vienas id piigalbiuin 
kų išsitraukė metaline buo« 
H a n l guminės virvelės* re
lė kelis sykius priejiininkui 
galvon i r . . . pasruvo krau
jas , Tas mfe atnitlko per I>e-
vlntines Šeduvoj; is nakties 
rasta vieno ftios parapijos 
sodžiaus patvoryje sudau-
ty t a s , vaitojus nopažjsta-
maa Smogus. Vienas sodie
tis, pasigailėję*, uuvegė jį 
l eduvon \ dak ta i^ . Smilgiuo 
se p e t Sekmines taip-put s\i-
badyta vienas doras bernu
žis, | 

fcfffi rtsno^inaft 
! » ! ' « M į , 1 

Rageliai, Utorėn^ apskr, 
Męs, Itagelėnai iiu înv ve*-
lų ir mylintį inionea- klebo
nų (filija) Mm* Btakelct 
blai^m ir j^pestingas nnlsų 
dvariškas iidovas iyilllld 
praplatbm tiarp mnaų dor^ 
k tOaivy*>f- Nota Hunai 

, Vilkav, ap. 
Idepos ifi 8 \!) — naktį atėjo 
pas ūkininko M, MasauMo 
nuomininkų Bendoraiti augs 
tas imogus balkis rūbais ir 
užpuolė Vėrgšų senelį Ben* 
doraitį reikalaudama* ati-
dnoti pinigus, Pinigtji iŠ se
nuko turbūt neifignvo, bet 
taip supiaųstė, kad baisu 
pažiūrėti, (lydytojas apžiu-
ti jo ir leido laidoti. Žmog-
Indlio t e ^ ^ — 

iTeliių apskr. Per 

g,\i suolams padirbti. Bitam 
gi vakarėliui irgi davė visa, 
kas buvo vakarui reikalin
ga ir žmones. Pati su dviem 
savo viešniom teikėsi atsi
lankyti ir buvo iki vakaras 
pasibaigė. Aut rytojaus at 
siuntė ų/ž^ vietas 60 rublių 
labdarių draugijos naudai. 

Reseinių paroda. Iš visų 
parodos skyrių daugiausia 
pasižymėjo arklių skyrius. 
Iš 150 arklių valstiečių ark
lių buvo .140. Daugiausia tai 
buvo Belgijos veislės arkliai 
darbininkai. Pirmę dovaną 
-—sidabro agnasų ir 25 rub
lius —- gavo valstietis Bone-
vifle ui treigį drigontų Bel
gijos veislės, taipgi sidabro 
agnasą ir 35 rublius ui trei
ge kumelę. Antrą dovanų —-
bronzinį agnasų ir 25 rublius 
gavo valstietis Palabeeka už 
treigj dr!gontą ir Jarskis už 
treigę kumelę bronzinį ag-
uasą ir 30 rublių, IS važinė
jamųjų arklių liko apdona* 
votas pirma dovana dvari
ninke) Praebiševskio is Plun 
gės ketverių metų anglų 
veislės arklys. Be to dar si
dabro agnasa gavo du »Tan-
ėausku. 'Naminių gyvulių 
skyrius buvo kiek silpnes
nis. Verto* paminėti kiaulės 
vietinės ūkio mokyklos. Iš* 
viso dovanu išdalyta 188 
rublių pinigais, 1(5 agnasnis 
ir 15 pagyrimo lakštais. Pa
roda tęsėsi dvi dieni — bir
želio 24 ir 25 dietų?. 

Vilkaviški*, Suv. gub. 
Bartninkų, Karklinių ir 
Vaitkabalio gminų įstaigose 
nuo liepos 1 d. pradėta pri
iminėti įvairus laiškai ir da
ryti įvairios paėto operaei-
jos. 

Irttopty ir Papilės (Šiau
lių apskr.) valsčiuose yra 
labui išsiplatinęs loprotys 

k Imas buvo Darsūniškio ]>a-
rapijojo, Kundrotų kaime 
mirė viens žmogus. Žinoma, 
mūsų yra paprasta nupraus
ti velionį. Taip ir,ėia nu
prausė velionį nušluostė bal
ta staltiese. Pasitaikė pai* 
nykų laikas, taip kad reikė
jo silkių, žmonės, nieko blo
go nemanydami, sutvėrė tuo 
jau tau paėian indan silkes 
plauti, kuriame prausė vie-
lionį, o staltiese, kuria nu
šluostė vielouį, užtiesė ant 
stato. Valionis buvo sirgęs 
šiltine ir todėl kas tik valgė 
silkes, tas turėjo sirgti ir ne
mažas jų skaiėius narė, Bet 
negana to, kad pat įs susir
go, bet dar i r visa. savo Šei
mynų užkrėtė. J a u Šeštas 
mėnuo, kaip toji liga siaučia 
DarsuniSkių apylinkėje, i r 
negalima numanyti , ktųla to 
ji neprašyta viešnia paliaus 
kankinusi mus. Kas dabar 
ėia kal tas? Kal tas žmonių 
neSvarumas, tamsumas, nj&* 
išauklėjimas, galų-galo ppj-
tįs esamo kalti , 

Šiuo perspėju ir visus 
skaitytojus, kad tarpo mūsų 
kaimiečių to neatsitiktų. 

"Vi l t i s " . 

Tauragė (Iieseiuių aps,). 
Birželio 19 d, parvežė i i 
Oaurėa parapijos Tauragėn 
peršauta 12 metų berniuką, 
Pei*Sovė j i draugas; jo tėvai 
buvo iSėję baįnySion; iautfy 
vas kabojo an t siei|os} j is 
pasiėmęs šautuvų nuėjo plas 
savo draugus tokiuos pa t 
piemenis kaip ir j isai pa t s ; 
juokaudams nustatė Šautu
vą tiesiai i savo draugą sa
kydamas i " aS tave nuSau-
s iu" . Šautuvo butą uždary
to ; paspaudęs gaideli sulyg 
savo žodžiais peršovė drau
gui pet]. J e i butų pataikęs į 
galvą ar ) krutinę, butų ant 
vietos nnSoves. Taigi neat
sargumas tėvų ir vaikų iš
dykimas žmonėms baisiai 
kenkia, 

vakarop ėmė bartiesi ir pol
iais badytles, Baisiai susi-

piaustė ir subadė sau ran
kas. Bet to neužteko, Pra
dėjo mušties lazdomis ir 
brunktais, skaldj'dami ki
tas kitam kaktas . Malšinti 
muštynių nebuvo kam, Vie
nas Šiaulėnų nrėdninkas ne
ką galėjo padaryt i vlonas 
Imdamas. OMėt ioa , jog 
vienas iš tų muRolnlukų jau 
pasimirė. T 

Tokių tai nnistj krašte at 
si randa žmonių.. žmonių.! 

— r 4 

UIF 

• 

Glrti4kli«vh»tt8 ;•;•:•• tarj 
Ath<>)'i. . l ietuvių «teim«8| 
na. Ziiiiiįi«U«i Šventomis d j | | 

npsvnifiinti. lyg kokio ne- .., 
Uforo ojl apimti, o lmktimiB\Ą 
Kiiblinu^aį kaip koki*? gvvu- i 
liai. ir 4ar taip «araini,'kaa 
pabudę i;5 micKo žmonos ifigi-:•} 
m»tn iĄ$niWi Siuroti IS'? 
lunKu, «̂ ' nedega Jirtikuv nm! 
nuil. M & P R S mhMnip ymi" 
svaigiu Intioma gdrimamB „ 
žmonės tvlsndos turi pinigų,:j 
Un* 1«4 ateina kolektoriai, * 

Šis miestelis yra nedide
lis, (iyveim mm apie lt® 
lietuvių. Jie pradėjo ėia už-
Higyventi nuoIBRlm. dirb
tuvių daugl^usinii Jevoryki-
ųių, todėl ir 11ejtuvįai dau
giausiai siuva 1 ėovery kuą. 
Uždarbis pųaėfcuiM.-, ir dar
bas nmkautionii įdirbti čeve-
r\kus nevargu gįiuti, IfaSal-
|j>inių draugijų lllon randasi i 
Sv,v Kassimiero kareivių, sv, 
|uoj:apo, Papelėį Švenčiau-

•i 

šios Neperstbjipids Pag^N W\ 

tyW aAjkas bažiiyėial,^ 
g^ąatsakyma: neturiu "3 

neifeigi|iu> um_ 
t. KoleiftO)*iai v()S 

į vieną įr 
— — • U 

:s 
23 d, Bepos m. ėia buvo m*s 

rengtahj lietuviukas yakai 
rasrVajdinta "Namai m%m 
p m ^ | v " l ) e g t i u ė > \ C h o r a i 
sutaisytas viotitiio vargoni^l 

nB*isidedąs is 15 ypatjjffi 
ro kelete dainų, N<įf 

sdo pjbni buvo #«& 
rinkusiųjų lietuviuos kofjl 
IJtfe ątįrfsti, kad lietuviall 
ti^kftta |jiasilink8mitth " 

bos» Moterų dv4ugjijaį &lo 
tuvių Ūkėsų, (lti(jtini}no Kliu 
$aa, S. h* H. K. A, 44 kuopa, 
S; h A v i ^ ų o ^ ^ K e n i n n o 
^lioras, Llotuviaf &ą gyve^ 

negeriausia^į sųt&me, 
ĄS» Juosįbo ir Kasi-
Draugiįps! tarp savęs 

plaunasi, katp kW*s vienam 
maisf. į 

tai 
)j kalboj, A p g a u o s f l 

s vienok yra nms$ 
.tautieJfib nemokėjimas \MĄ 
(laikyti ' - '" * ^ 

so. PavirSutinlai-i 

vUi s<fkti k u | S 

I M ' 'I 

n-i 

lir*-
• 

i .t 
» 

MoposOOd, 
a 

m 

Pasvalys. Pas mus vis 
liūdnos eina žinios. Paskly
do po žmones kalba, jog 
Klovainių parapijoje atsira
do stebuklingoji gydytoja 
Barbė, Dvi mūsų inottfri, 
viena ii Pasvalio miestelio, 
kita is kaimos, nuvežė pas 
ta Barbe du savo liguistu 
kūdikiu. Nuo atvažiavusių 
moterėlių Barbė pareikala
vo pinigų. Pasvalietė davė 
10 rb| t | o kaimietė kiek ma
žiau. Po to prasidėjo gydy
mas. Gydytoja išvirė vais* 
tams j vairių žolių košele ir 
uždavė j«>s sergantiems vai
kams. Nuo tokių vaistų m 
teanysis vaikas pradėjo ^lio 
dėti, 1M^ atsigavo, o 
maf.esnis staigiai pasimlr* 

i:mM^ hitikttn 3* d., bnv^jdaryti liotenjas. Neiietinka 
vakaral^-koneertas vie- laikrodis, reikia leisti liote-j 

JiiMaHų draugijou tiau ii,t<m. Numeriai jmprastai, Apie tol tapo pranešta pnlb 
Buvo grajama smuiku, 
aiit įfo#pUeinuiv dai-

va 
jo gew 

lėjep. BagofllusiillSni Bos
tono laikė prakalbę. Nors 
tas kalbėtojas jau iš vardo 
f m] Jlinomas m^o pliauški
mais, bet Si'sylfli Viskas vi
sai kitaip atrodė Beiliia ti
kėti, kad augant! femogui, au-
ga špro tas 4r<ulge suletik**]^?111^ 
ftiuo kartu p, B. | kalbėjo riin 
lai, teSkodiuomįijVaįrgų prie-
sžasties netikUš|tyj^ Sių dienų 
dratigijns tvark^e, pOlitiS-
įkoje Kįstt*inoje| j o ne l?eligi-
joje, kaip kad kUM* sykiais, 
būdavo, daro, lįtttonių buvoį 
apsėlui ir vist Apo ųfcganė-

gelėto su 
skystomis cme^įmimis, ku^ 
rie liruscdėjo ų^ durių, p&i 
niekindami sftve Žmonių, 
ypafi anglų, a^fse, Žinoma, 
is girtų nėra fed norėti, ka^ 
užailaikytų ratt^iai, nes tai 
ligoniai, kuriems HgonbutN 
yra r e ika l ingesn į tiokaip 
prakalbos. 

T, | StaiTeMs (%. m 
pos sustojo pį() 
Po to dirbtuvei būs a tdam 
visiem« darbitiibkams^. Tai 
reiškia, jog tSufi 

darbininkų, kadj ir ne unijo* 
. L igšM iiajdavo vien su 

unijos prii 

parfiucwiami po P K 15 kap 
s u ^ n k a m a rs> 10—15 ir 
danirinu, Ainu» prie 
W c * t i ^ ; b r t ^ V daroma 
lįmino — pussntm p Aro. 

•• 

rijai. Tikrieji gydytojai m\ 
susekė, kuo tapo nuiua>iHN 

bet anaiptol 'n<įl| 
. .neiuži 

pasieltfcie; o 
met jalėiad esį vk 
t, y. li*|fcuviai, ti 
k^lmo^a, taip $ti^ 
sinaud<ftt proga, $ 

Įiansy tojui 
' 

s ant dirk 
gi lytisi 

*JU I i 

mc iri 

ti, Rolos visi mok^f 
vienok atlikimas j | 
klausytojus jsp# 

d8io. **Namai pragarai" vai^l 
<iinta \ fcfnu^sekliaiHnuob 
diliaL fėgėjai lošė nopersi^ 

inH»«V 0 rol 
t-fit... ne n 

Knrkįs'geriaub 
vaf(tolis "degtinė".. 'P 

Oho*?, kad ir nedideliii 
s is gorų balstl 

dainaif į lygiais ir mišria^ 
Htsai^^ Geriausiai.padainų| 
ta miSfiais balsaitfpjisku^ir1 

daina f Girioje. ^ 
nota *%\\v |bėga 

^ • ' i J f ė l i o d i J a panaši \M 
vo | Birtp.'p. M. Petrauske 
btetj k|ip me1i()dij^ taip uf 
bjuin<nifcaeija visai sudari 
kyta. Tenorai visą laik$ 
apart luiisono. Saukė dis 
uansU|taip kad galo)) ir so^Į 
prano |>radėjo augseiau tik^l 
rojo t mo dainuotii ^feojh im 
nesM starm. p. Naujalio taip4 
jau p fdaiuuota ne puikiai, 
Viena| dalykas — tai dai* 
uu()tn|>er greitai; iantras 
dirlg($tas( neatja 

į kad în 
•Nferšelė..;, M—į 

permi|nos ir [ n 
kad fosai n 

u 

m 



!.!?7tf^?!j?rn'j 

m 

ainuotn l»o jausmo; iįrifH 
ai neatkreipta atidos 

įr*tK*ondoM ir "diminon-
*\ Tenorų iiuižai buvo g J iv 

| į įdėti. Kiton dt*im>s padainuo-
^ lygtais IUIIMUU vidutinis 

ĮJFjJ! 
KV» 4 

> 7 . t 

baudžia- tik be visai pritaikintas prie buvo 7:80 vai Buvo laikomi tai jie daugiausiai atsiveda 
iaia doleriais «S rouiikos, Vietomis per danu laimi iškilmingu, (Ylebran- tokių savo kostomeriu, ku-

kiekvienų sykį! Uera lino- silabų, taip kad suuku ištair- tu laivo kuo. .1. Kuras, dta- [rite yra pasižadėję išrinkti 
sybeMr tokia liuosybė ran~ ti visus žodžius pilnai. Tiek kouu kun. T. Regulski, «» kokiu nors viršininku. <ii 
dusi paai nuisu "eieUistus" Inivo progrnine sveeįu, prie- subdiakouu kun. A. Natkus. kaip sykį gauna viršininku, 
arba, kaip vienų sykį girdė- mintai. ^̂  (Giesmininkai amžiai pay:ie« t.'i ir valdu tą draugija, kaip: kai; t<»dėl nėra kam bažny-
jau išsikariant "ritnbalis-; Pabaigus chorui dainuoti, dojo, o kun. M. Pankanskas jam patinka, ir da juokiasiuftou eiti. Misiąs atlaiko kun. 
tusM! Vienok tokia tvarka [pradėjo sakyti prakalbą bu- pasako gražų, pritaikintų'is iu paėių savo draugu ir j Uoliausius. 

' • • į | r . '' «n 
tietieHos si^tįįiioR nuSios 8 
vai Aut mišių mažiai svieto 
susirenka. ;Mat] gere$niem-
šiems atsiskyrus, liko pruvi-
ninkai, pasipūtėliui i ir < i< ili-

Ant galo reikia m 
kad visos daiuos kuv kas bu-

j*Ų geriaus skambėjusios, jot 
u vatoj palydavimo ant 

H\ butų cborvedys pats 
loaįvęs arba nors diriga-
*, Hai^a laike šių dainų, 
ftfšytų be pttlydavimo 
o kokio* nors nutaiko*. 
\ iaauk^lkaHngas. 
belnai $ plojimo delnų 

ĮjbMiiotoa, kad publika vaka 
ų buvo pilnai u2gan«>din-

litina, kad mė-
Į p « * H ė artitifoj atdty j 

tų mflėus dnuąiau to-
ų; o ptlfc j|$rų I W iv uė-

j^tilatanSto triūso/ be abojo-
utis bus atlik-

fįpnin potanįfunm. 

vusis "Vilties" redaktorius prio valančios pamokslą, turi sau už gnrb^, kad jis ką j tfv, Jurgio parapijos î si-
kun. .J. Tumas. Savu prakai- Viskas atsiliko su didele i- u«»ri tą ir daro su draugija. Į baigė kapines. Nupirkta 
boję nurodė vargingų pade- kilme. Mušu kunigėliams ,)rigu kuris nebus smukli- apie s akorius Komės, bet 
jimą Lietuvoje ir priežastį pažibi m pribuvo s.kantiu. nĮtikij šalininku, tai* prisieis I vyskupas jų nesventysiąs. 

viršininkais buvo soeijalis- rrnigraeijos. Nurodė, kad \ i .!»<• kunigai: J. Kinas iš kokin nrlaimė. Dieve sev-| I*iep. 2H d. }>er naujosios pa 
tai, kaipo didieji mokslu vv- sa spėka, visa viltis, vis;i Hernntun, l*a„ A. Kaupas i; „v»k, \iU tas ir negauna išį Captjos mitingų buv<» išriuk-
rai. Sakau, mokslo vyrai. Ir ateitis yra baisiame partju- Pittston, Pa„ .!. Ineiura i- (lmuuij<»H nei pašalpos, norsĮti ti-s vyrai: Aidukas. Suba-
kur ^i Miv bus^ Kftd ji*, jei męs ueprisidėsime ^'auamie, l'a., d/ekuuas M. jis yra teisingai u&sintoke- '"'î s ir Makniekas, ir nusius-

viespatav*) IUUSŲ miestelyje, 
Reikia priminti, kad ne vi
sus baudi, nes \w visi prigu
lėjo prie draugij»»s, kurios 

paguidį ant b^ItlJt'^H 
per ju«Įj važiuoti; Bot jH 
ką atėj|s polieistas pagi 
tus atunė ir suar(»Žtr\Voj 
syk m nia žmonių issiskirst ; 
tė. Pju.jcui pasirodė jotfMB 
sa UolibernŲ šcimvna buvo 
taip isliidėjusi. kad l a u k e i 
jau miities. | 

Kataljkiškvju Girininkų 

t 

i JL.ii-V 

ijo^ Skaity-
o dovana ko« 

kai-knii^a 
li^irkstumuH ir a8trujnu»>* 

Šitas mlostelis yra atstu 
eagost randa 

ttetojo ~ 
to, kabnioto-

rvontojv 
p i l k i o IT tuki^ 

t|t lietuviu -rtttvo-
lenkti. Kaip ̂ i-̂  
uviaį twri savo 
feiniu klebonu 

"'•; tyn ikurta ke-
atgal, bet kle^ 

miestelyje \Vaukegau nors 
tą ^eieilist^i*' ir nedaug 
yra, beį turi not savo 
*4akadeudj^ — piokarnv" 
visai netoli iua» bažny-
ėios, tik pusė bloko. "Profe
soriai" taip esti užimti su 
mokslu iv davimu lekcijų ki
tkuo*, kad nabagai, patįs už-
ndrso ir pasirašyt savo pa> 
vardv m neluvitnu^na kur 
ym bainyMa, nes jau kelinti 
metai, kaip nebeateina jom 
Viena* net džiovą gavo iš sa
vo mokrio. Bet reikia baigti 
raSytk TaigU kaip jau pri
miniau augšdlau, viskas pri
guli nuo klebono* Ir dabar 
jau, nors tik tiu'ti metai, 
kaip klebonauja kun. Jf. 
KruSaa, bet Airbas jau mt-
veiktas dvidt^imties metųv 
Dieve ja|n padėk ir toliau 
taip davbuotles! 

jos savo mėnesine mokestį, 
(<"ia trūksta prirodymu. 
lied.), bet jeiun busi salinių 

- » m ^ 

* » 

te*h 

Itt 

iml^ t 

j ypatingai kun, 
aulenkėju-

taip im-
dvafStianie, 

e daly-
UMuiiŲdte-

irtuiaifta yt^ 
stebėtinas. Cia prî  

Ir taipv ^*ė-
kevi?iaiiH vfa 
uini, naiiiiigo 

ų a 
anai 

ntid^ 
Q, tikMamąpų 
ėsiŲs vienas 

imi 
t 

apie 
atu o prt$ 

} Maaytiite gal, 
*i«t|K 

1 Tioaa, m p r 

I i 

I, 
i, taisltas. Klebo-

^ k p # t a 8 k 0 v , f ^ ^ ^ 
iimvitnaa, \m« 

;ir iltt|N*yW jau bu-
ger» laipa-

J>utų trtp kie-
rą laotojt tai 

u* vi-
i;j«totŲPav 

ikio vieti>; Kas-gi ytra V*\*« 
d nupuolimo f 

mm lengvas, nea ift 
p^ąilyt, kad vbtkas 

t uiui kunigo ktebono. 
medis, toks ir vaiaiua, 
knn, fBtUlkevHhia na-

\Mj®&} bet tmm lai-
v5im pftrtlpija buvo valdo-
1 tpip viuilnamvjv. oW,iM^ 

į-siiia ir despotu 
•kas kadę giv-
\m uutatimns, 
į«Wt»rt^ 

• • > • * . • • • 

BO liopoa||« pfa ataliaa)kė { fti* 
tą miegeli g0rtdaįnieji uva* 
ėiai kunigai: K. Alsauskis ir 
J, Ttmms, i^nt sufcadiuus 
liotuvhis wvo pmlfalbondft 
prie t0vyįn4a malJėa ir atirin-
kna aaku paatatytmut Kau* 
nett^tuyiikoa Mokyklos, 

ui minAtųjų *ve-
ėiu viotini* kloKonaa Sv, Bal
tramiejaus parapijos kun. 
W» Kruft̂ a suHng* vaka?*H. 
Ihrogramas vnkamklo Ittok^: 
5» Sv, Bi^Hi^atin)#^^ |>arapi-
jinfia mokykioa vaikai, diri
guojami ketinio vergoili^ 
iHnkn p, K, KibaTto, sudai
navo uI4atui*| Tėvynė wu-
sąM datolv> Frakui datntio-
ta: ^ V t e i ^ k i H mylėkim". 
Po to S, Rakauakia, su klty 
valk* pritiilmu <l^iwnavo 
i i i N ^ M i n " \v «Clar«aa,^ 

idįja labai 3mo-
nka ir tovo nerm* 

i Oiilojpk vaikai w* 
dfrfnavin ^Koinas vienaaM.M 
Žmonėms ir tai pattifka»'Fa-
bftifiui vfclkam* daiutioti, i^ 
ėjo 8ti kalba M. Tibulikja, 
kurt^ ^aiakė \w% M l t * 11 
i?mdUwiįliatuvi^ *f kaa męs 

griebt le* ui 
^ y t d % Pc> kalbai 

a^Sv.DaUra-
ndejaua jiara^jiiiia tbm* 
vĉ drtntaa ix Kittarto, vai?go-
ninirtko «<KH pampijon. Cho-
r*s sudainavo iš p radi los: 
"liietuva br««iM . Peniai* 
navus $ t* dainelę, buvo 
kvantas , susidedantis iš 
tari ji) merga ie i u pp, Bakau*-

, Z^leniutėa ir vyru A. 
K Po kvartetui buvo 

attt piano. Skambino 
5f; ir J* Rakamkaitės, Kva r 
tetat tf cįttetaiį galima aaky^ 
% labai gtvai «ėjo Ir yra 
geidaujama, kad tarp lietu-
Vln jio plėtotysi, ties jie dm>-
da /anogni įspuiižius, gtižft-
dinanėius JHUstnUS, kurt^ 
namie ar ^aaloone*1 prie 
degtinėa ar ala\w niekados 
negana* \ Po duetui sudaina
vo visas ohorąa: iiSuJadink 
Rusinus1*. I> iitikttn Šitoji 
dainelė aufcadino visy jatis-
mus! Buty 1 ^ 1 }Wffei4an-
ma, kad Šita daiaidė buįf 
da i \ n lojama k iek viename 
vakarėlyje. Oiiginalaa, m 
dovraiytaa 

prie ))a^elbus. Nurodė, kad Kriaučiūnas iš Ohiea-u, III 
penkta dalis lief»M io yvu np-V. Staknevirius ir M. I'« 
leidus tėvyne. Paaiškinu, trauskas iš Newark, N. .! 
kaip rnsai nori apglobti hie- W. /iiulSlus iš Klizabeth, N. |a i i tai kad ir neteisingai, 
tuv$ ir stengiasi Liatuvoje\•*« M- Sedvydls iš liayunne. t.«i vis tau bus ir pasalia iš-
supirkti nuo subankrtitiju- j N. .U M. Jankauskas î  ni<»kėta ir turėsi teisybę. 
siŲ dvarpunlu dvarus ir a]>-i Hrid^epurt, foun,f A. ftat-|(Kur laktai ? Red.), ft«n pri 
gyvendinti nors paskuti- kus iš Ansonia, (Vmn., J. Zi-įvesiu vieną atsitikimą: \"ie-
niais vagiais ir valkatomis, !<lanavieius iš Amsterdam, | nas jlmogolia (kaip vardas^ 
biie tik rusais ar starovie- N, Y„ J. Misius iš Donom, !R(»d.) prigulėjo j kelias 
rais. Antgalo nurodė, kad, l**̂  Mf. Pėža, A. Kodis, B. i draugijas, ir j \ patiko nalali-
jei tik turėsime meįlv Lietu- [Pnehalski, Regulski, A. Jar- mė—užmušė matuose. Visus 
vos, atgaivinsime taip, kaipjka, B. Stymel ifi '"Bronklyn,!draugijos nutarė nepapras-
siandien atgaivinėja airiai ;N. Y. Rv, Išpažinties pnė jo I tuose susirinkimuose \w)m-
savo Trlandijt,i ir graikai apie 700. lydėti velionio kūno. dėlto, 
Graikija. Pabaigus sakyti! Visiems gerbiamiems ku-j kad buvo pirkęs velykine 
prakalbi) kun. Tumui, iftėjoĮnlgėliama, kurie teikėsi pasĮkoi*telc pas kunig^o \\o pas 

kornJtet^ šv. Jurgio parapi
jos, Kur ėionai teisybė? Pir
kusio nuo komiteto kortely 
kunigas nepriima išpažin
ties, o žmogus katalikas juk 
nori atlikti išpažinti, nen ir 
draugijos įstatuose yra aiš
kiai pasakyta, kad tnri at
likti velykinę išpažintį, Ir 
vėl nemoka patalpos sąna
riams už tai, kad \ naujr> pa
rapija priguli, arba bausme 
uždeda už prigulėjime į nau-
j$ parapija- -*- 2 dol. Kur Ir 
ėionai teisybei Stebėtina, 
kad neatsiranda išmintinga 
vyrų, kurie keliese ir iš kt 

ant seenos kun. OlSauskis,jums atsilankyti ir mus dva-
litrminiukaa "Saulės" dr&u- siflkai sušelpti, o taipgi my-
gijos. Savo kalboje nurodė I limiems giosmiuitdvams, ku-
reikalingume šiuo laiku mo-|rie po dienos darbo, da sku-
kyklos, be kurios nei vionalbinosi mokinties giedoti ir 
tauta nebegali gyventi, Ir j todėl šventės dienoje gražiai 
taip,1 Sako, kiekvienai su- pagiedojo miSparus ir prisi-
pratęs vertę mokslo, geriau 
stengsis badauti, biie tik pa
siekti kiek nors mokslo. Aiš
kino tbliau koksai mokslas, 
kokios tpokyklos mums rei
kalingos. Aiškino, kaip ru
sai tramdo mums igyti te 
brangu moksle, Antgalo pa
aiškino, kad kiekvienas turi 

dėjo prie iškilmės, tariame 
širdinge "AčiuM. 

Parapijietis. 

ti pas Stabarą, kn<| jį iSko 
!i<>1u \\y. platinime savo gaaie 
lėlėje pliauškimu ir netei
singu žinių apie kunige ir 
naująja parapiją.. Jei nesi
liaus pliuvujos, |bns patrauk
tas teisman. Tiii bus gražu! 

Shenandoriotis. 

prrrsTOK, PA, 

Konvencija, 
(levdand, Obio. Oia pra

sidėjo metinė kunvenoijai 
^kataliįciškos giriuiiik^iSl 
gaiuza.»ijosM, kuri apima | 
katalikus Jungtinių valsėių | 
ir Kanados. suvažiavo m 
vitfmmlrtu tūkstančiai delo*4 
gatų. įKonvcneija t i ^ ^ P 
v\m whi\tę% Šiton; C)rgnnį( 
za<djonJpriguH ir tūlas. Jj^lf 
tuvn, ska.tl,«H. 

P, r."? -' : 

: • 

,SHKNAKIX)AII, PA. 
„Mto**** įJW"Ml"'M M*****4**' 
Pusantro mėnesio jau 

kaip ėionai užsimezgė nauja 

surinko aukę Simtė i>enklas-
de8imts dolerių. Penklas-
deSimts dolerių paaukojo 
kum M. KruSaa* Taigi iSviso 
surinko W*ukegane aukų 
du linktų dolerių. Aukos yra 
skiriamos pastatymui Kau* 

prisidėti, jeigu jau na H% 
tai nors broliams, vaikams, 
ir giminėms gelbėti, idant 
jie pastaktų mokslą, nuo ku
rio prigulės mūsų laimė h 

ąteitta, 

n peruardino Cal, Stgl 
Bernai |ino kalnuose tįttiiį^ 
gaisrai fjilatinasi vis labiftiiįf 

Ungpiuėio (i dJ pasiliks il-|Sl< ^M k o v oJ^ m ^ 
gai pittstonieėių atmintyje, olų, b< j jiems nepasisek* 
Viena, per pirinfisias mifiiiis u # ^ 8tų#kyti. 
ta diene priėjo prie pirmo
sios kcamudjos m m M N , w Bbrk, N. Y. - Mjesl 
mukų ir tnergaJSių Vįįgfr t() k ( M i t m l u ? r iu s ^rendeiM| 
*ia buvo pilnurtlfl, bot ir bu- K a 8 t ^ į ^ p į ^ B r o d ^ | 
vo ko pažiurėtii ^ ypač pasi^ Ctintralting Oo. pa^rkSėvjiįt 
klausyti, n«r vokams jei- ^ ^ J į - Btaty,no n a # | 
nant 1 bainyįuj ; p, fo m[įj^M geležinkelio t M 
tiauskas is^Dmnvoodie, N . n c ) i l | J | J | : t e x į ^ n - ^ 

o. Y,, užgriežė 
akompauijuojant 
narus, A. 

parapija vardu Paneles 
Hvenėiausio8 Atifiros Vartų. 
Naujos parapijos organiza
torium yra kun, A. Kamins
kas, 8v. Jurgio parapijos 
klebonas, kuris neseniai bu-

Prakalboms pasibaigus, v<> įvažiavęs l vakaeijas 
trims mėnesiams. K\m, A. 
Kaminskas, laiko Šv, M išias 
naujai parapijai kasdien B-
tų vai. ryte, o sekmadieniais 
9-tą, vai. ir sumį 10 vak, miS» 
parus 3-ėię vai. popietų ant 
kampo W. Cherry ir Ohest-

ne katalikiftkos% mokyklos i » u t W$** *}vix* ^ ^ k u 

mokytojams lavinti. *u\ *Mx* *ffį*į ( W im\ 
jai parapijai dykai per 6 
mėnesius, 8v, Jurgio-gi baž
nyčioje tuo tarpu būna tik 
skaitytos miSUvs visada 8 tų 
vai. ryte, J. Žemaitis, groju
sia pas ueprigulming^ tJr-

M 

f, N, Y. 
Muaų bažnyėioje d dienų 

siu mėnesio buvo dvi iškil-1 *><>*"», sugrįžo vargonuoti į 
rolt Pauoa Švonėiausios *v, Jurgio parapijų. Dėl jo 

var, 
>.'į Me

lodijų in FM, Per mišias 
griežta daugiau gražių kęs* 
nelių, tame tarpo ir C Sos* 
nauskio "Pulkim prie kry-
žiausfv(ėia solo įjiodojo ba
ritonas). 

Sumų laikė ų«iijfti įftven 
tintas kun. S. itruelju^ Bu 

Tų tunilių statyniA^r 
lauja tilltiniškų iSkaSHųi $ i j | 
neSanSil Jictt |28pQ0.0(^:| 

• i 

dės uS; loiimtios dienų, 
kaSėiu^tsumoje $163,000,00(1 
padengia miestas^ o;$7 

M 
ržū 

Aniuoliskos atlaidai ir vaikų 
Pirmoji 8v» Komunija• Oras 
buvo labai gfaius, tnt ir imo 
nių per visą laika buvo pilna 

tai ir kilo dabartiniai truk* 
mai, nes jis nieko nepaiso; 
nors kunigas laiko skaitytas 
ruiSi&s, bet jis vis dėlto du-

ityėlojp altorius bitvo 
graliai papui Atas ir buvo at-

Iminyiia. Jfflcilmė prasidėjo <Uu>ja, net viskas piska, truk 
" * J augusto. Haž- rto ^nigų ir geresniems 

Žmonėms neduoda melstios. 
Nors sykį vertėtų susiprasti 

laikyti' pirmlejie miftparai. I soniema paranijieėiams- sv, 
Samiojo, 2 augusto, jau iV-Iorgio parapijos ir tę be-
valandų ankšti rytų buvo sv. i tvarka panaikinti, nes jeigu 
Mi»oa ir apie puatmMo feih tilip bus toliau, tai niekad 
tu yjiatų priėmė ftv. Kc»muni- V^ tvarkos neprieis. l)ėltt>, 
jų, Jie visi nuo 6 vak prade-!tai geri įmonės atsiskyrę ir 
da da*bų. Devintų valanda pradėjo tveiti naujų parapl-
buvo iv, Mildos malyėiams^ j*b kuri puikiai auga. Ta pa-
kurie pirmų sykį turėjo pri-^apija jau ir žemv nusipirk 

lių draugijų susitarę tik pa- ™ m kaip ir primicijos, 
vestų advokatui bylą. Tadų Ceremonijose * -
pamatytų, kaip gali bausti 
sųnari, kuris iSpildo visus 
draugijos įstatymus, Jie gi 
baudžia ui tai, kad priguli 
prie kitps parapijos1 arba pa
silaiko iš jo pašalpos 2 dcįl 
šv. Jurgk* parapijos komite
tui. Jie gali tų daryti tik 
tiems, kurie nesupranta ar
ba bijo, o kurie supranta įų 
dalyką, tokio į pabaudos ne
paiso, nes iinp, kad ėarterts 
rodo, jog draugija yra ba8-
nytinė, katalikiška ir pašei* 
pine, ir kad nevalia uždraus
ti nariams eiti į baiityčių, 
kokih kas nori, arba prigu
lėti j parapiją, kokių nori, 
arba eiti išpažinties. .Teigu 
tik paduot advokatui tokias 
draugijas, tai jos tuoj gal ir 
netektų ?arterio. 

Parapijonas. 

vo 
apart vietinio klfcbono, kun, 
L Kaupo, dar klierikas B. 
Paukštis. Per of^rtorlum ir 
gi pugrie^ta Wt smtdko, 
Įla$uytinis ehoiia s tų dienų 
rttaiiymėjo nap į^s ta t gra-
Biu giedojimu, -Pagiedota, 
vadovaujant vąt«»^^^kųi 
J. Šilanskui, nwjas mišias* 
fo visko chorai k tėjo į kle* 
bonijų ir ten j w ^ r i m i '»-
bai graliai; <cAd mtdM 
ttnnosM, "Ko lijidi. pintie* 
II", "Lietuvos įįrrolybėM ir 
Honąiiajcio fitKaiTolėliM, 
Pastaroji dainai j išėjo pui
kiausiai ir b u ^ atkapota 
kelis sykius. ; 

V e l t o pasveikinti naujo 
kunigo atvyko ikum m Tn-
Ifiura iš Wanam<e ir J, Ka^ 
ssakaitis iš PreMand'o, 

Seni parapijiniai nesutiki
mai dort^niemsiems žmo
nėms labai įkirėjo. Kaip 
vi^nr, taip ir ėia esant nesu
tikimams naudojasi katali
kų priešai, Kadangi tanna-
lams nematyti galo, todėl su
manyta organi7.uoti nauja 
parapija ir statyti nauja 
bažuyėia. Leidus J, M, Ar«!i-
vyskupui, kun, A* Kaminiu
kas jau pradėjo šitų darbų. 
Naujoji jmrapija pavadinta: 
Panelės šv. Aštraus Vartų, 
fteštą savaitę kaip organi-

panija Iroomyn 
siti MiJito majoras flayndi; 

s 
"l i i i^p 

ui tai koi^n^afcv į 

t • i 

^•m 

Charfctte, N. C. — Pftlw^ 
žii^iųlp|cauklnis, v e ž i n i į 
paaiiinl^minimų sveėius j | | 
Durbaių į Charlotto, ai|i|t.;p 
daiilė Ąx prekių traukini)^ " 
stovinėtu ant bėg 
letV. baisioje uelaimtiHH 
vi^os erto 8 asjnenįs, 87 M 
ko sunkiai sužeisti, o 28 a«^ 
ni^nįs |ngviau, bet taippal 
skMlditei sužeista. BuloiiH 
tieji sirsciijaiiniu t 
gabens h\ į Chąriotf|| 

kentėj^ių vargu b< 

ifiura iš Wanarnie ir X Ka- pJitš imigraatttSi 
ssakidtis i š m į i į m t KnisLand, N. Y. - Irdi 

l ^ s i ų m e t ^ jaunam ku ^ ^ m u m m «*« 
! ^ 1 M ' 'MM besi ašttosnių įrankių. M 

^HMM^" Kranta;iif& tis a o a « 

ų 
•a 

•i 

se 
ta ienų, kurie tTttn^l 

os$ valsčiuose jau gy$ 
veno, ipi ėia savo savastie 
turtirųjis šeimynas ir t. pi 
Tųi yiiįjmmokinimas ir mu*vi 

!̂ia suimti lt tefaįnui atiduo 
en-

imti Viešpatį J«ių, jMislėptą į kapinėms tris akrus puikiau 
Svcm^ąusiaifuo Sakramente, į *K>J<> vietoje. 
į sava širdis. Labai buvo į Uirdėjau, kad draugijose j zuojama naujoji parapija, o 
mifJa KuW*ti, kaip tie ma-jkjla nesusipratimai tarpejjąn prisirašė suvilk 250 šei 
iyėiai, grašiai T>asir̂ dif ir tu- sjjfnariŲ, nes vieni jujo pri-fuiTinj ir apie 700 vienncSiu. 
rėdami raukoje libanėtų Iva | klauso prie senos, kiti prie JĘupirkta jau trįs akeriai le-
kc, artinosi prie Dievo Stalo. na u jos paraĮiijos. Nenusipra; mės kapinėms, salia airių 
Ptfeš ?v. Mišias, ir po, kun.timai ve iš ko: Draugijos yra i kapinių puikiausioje vietoje 
•F. Žydanavieius pasakė ma- valdomos daugiausiai mūsų į ir netoli nuo miesto. Nauju-
Jįyėiama labai gralų pamoks- j ponų smuklininkų. Jie, no- Į kėjo parapijoje yra trįs draii 
lų. Po vdsb kun. įklnhcnias.' ridami padaryti tarpe žmo-jgijost Svė, Jestaus Vardo, šv. 
mažyėius unijini pavaišino .nių nesutikimus, atsiveda j Pranciškaus ir šv, Jono, Si 
ir padalitv) jiems gralius pa- partijas uugirdytų savo kos- pasten>ji nafija. Tuc» tarpti 
veikshtt m atsakaitfinrpai*- tomerių ir daro vis«»kins ne- dievmaldystė atsilaiko seim-
ftt ant atminties trts Uip tinkančius draugijai įmši- joje airių iuiiuyeioje. Ke- % 
jiems svnrbif* dienos, mus, kad suemlmm tarpe sa-|dėldieniais būna trejos mį-

Paskutlnė^ WiKoa arba vf« vienos ar kiton draugi- šios Įfyfa 8 ir 10 vabitidomis. vai 
vo i i v*l* <» kniK ji, jos sųnarius, dagel į m©tų O miSparai 3 vai popietų. 

^ H labai iaM^Kfyanuaiti* sutikime. Kail 
fltokimaa 

ti du broliai, I; 
bergai, nes muitais piigftvo 
Amerikos ilda aiit pnsanti^ 
milijono dolerių. Teisėjai* 
matyt geros širdis fiiK>gii«> 
uždėjo jiems 1 ausinę tik 

į 25,0(>0 dol. 

Joplin, Mo, Cfiony 
kasyklose užgriuvo du dar
bininku. Šimtas jdairbtųinkų 
Rengiasi uigriųvusius at* 
kasti, bet uelitiijį, ar jie dar 
gyV 

1 
susitai) 
ir (Ir^fel' straikuojantieji ;! 
anglekiįiai su kasyklų kom
panija |Vabasbv 1,000 s|į|ji-
kuojaniiiųjų darbininkų su- 'įm 

d irban. 

ose 

ir 
'lidiM 

tv"J» 

:as 
3 metų erva 

o: 
susirtejk^ apiėSKKJO 

w&. 

i 

gydytojai kalė
jimą. 

ew|rork, N. Y. Eeli 
mėnesi i atgal tapo suimti 
vedėjai ghrsių ^ydyfeli|j:|^H 
IV»llins ^ledieal: TnstitutenH 
Dr. lis ttman Medical Iniiti-
tttt$ %w Yorke 
dienom i teismai 
fa M *>m it1 m 
buklin^oju gyd; 
lii.likai i mėnesiu 

k 
Hfl 8 
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K*n A* Kaupas ~ Redaktoriui 
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Via*a korespondencijas ir kito-
kiu* rrttua reikia aivjati paa 

" * • *• *aupa»i 
«4 Churoh 8t, 

i 
-

0 UI »•» imi'n> i i 

Lf 

V»ua piui«uH, ar tai p r « w e . 
ratw, ar tai ui 44dlab«»" ar i i 
tOfiraimmua ir t.t. reikia aiuati 
ttkfe antrašu t 

"DftATJOAA" 
31% C Marktt lt., 

WTT.KKff r>ĄP^«, ?A. 
— į — 

ai inauadiaimaa konati-
ar lakatų, ar tikim ar 
'Mat panaium reikalai, rei-

kYalpuea tuo padia 

"91&1HM*S" 
ttA Jk Murkei l t , 

WILXM»1AMUL FA. 
; * * • •» • • ' • « • • 

;J : 
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••*htr 
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Mat 

ta aau taiaa 
Ui arka almeeti vi-

raitu*. 

•;***: 

i'" 

%fi>**,f 

i^Jfcii u ; 

J N i r J t t 

rietą raitų talpinimo 
nuo redakeijoe. 

ji rankraioiai nėra f r* 
redakcijos leftomU. 

a tik ant vieno p i* 
ant plaiiua tarpus 

Popieroa nėra ko gai-
koreiDondentama ir 

iama rašant ant abie-
imulkiomia raidė-
labai dOnai pri-

ataiuatua raštui. 
tilptų arti-

e, rankraštis 
matutėn ne rė-

ralandą išryto antra-
utarninke), 

tapo nupirktas nei universi-
toto mokslas pabaigtas. Šla
mąs atsirado Amerikoje ir 
apėmė lietuvių parapija K. 
St. JUmis, UI. Twį kiek gir
dėjome, mokino žmonos per 
pamokslus soeijaliamo, Kaip 
ten buvo, taip buvo, bot už 
kiek laiko matome jį Brook* 
lyno jau persikrikštijusį \ 
B. Vytautę il-jį ir drauge 
su kunigaikščiu Monsikovu 
(kitas perkrikštą, 068 Mon-
Sikovo tikroji pavardė buvo 
A. Joeis) apgaudinėjant] 
lengvatikius lietuvius. Te-
ėiau apgaudinėjimai neaitfh 
sė ilgai, uos Joois atsidūrė 
netrukus kalėjimo, o ftl. pa
bėgo \ Kanada* MontroaP-
yje Vytautui-Slainul prisiė-
jo nusiskusti barnią ir ūsus 
ir grlebtiea iSnaujo kunigo 
amato, prisiplakė jin ton 
prio lenku ir lietuvių, bot 
kad negalėjo parodyti tikri) 
popiarų, tapo atstatytas nuo 
dvasiSkojo vadovo prieder
miu 

Susyk apie Siamą nustota 
rašyti ir girdėti. Tik i GriS-
kabudžio parapiją atvažiavo 
koka tai p. Hutą ir nusipirko 
Karėrudėa dvaroli. Ponai 
Hutą sakosi esąs gimęs Ang
lijoje, bet daug važinėjos po 
svietą ir atradęs, buk Lietu • 
voje osą geriausiai gyventi* 
Katalikams sakėsi esąs ka
taliku, protostonams — pro
testams Po kiek laiko vedė 
kokio tai Kauno pastoriaus 
dukterį ir, kaip žmonės kal
ba, gavo net aštuonis tūks
tančius kraičio, Bot p. Butą 
darbininkams algos nemokė 

"tiel", "Tėv," ir "V. 
Liet". 

Taip — pamik p. Sek. — 
atsirado šventakupriai. Jie 
atstovauja kairiųjų partijo
je tą elementą, kuriam yraįjime nieko nevalgė, nes bi-
nusibodo amžiui šmežimai Į jojusi, kad gaus džiova, ir 

m 
kų užtarytojams prisiėjo 
septynias valandas vežioti 
akmenis į malyklą ir pernak 
voti dvokiančiame kambary -
jo. Sinclair visą laiką kalė-

• n. i i - 1 

1 
1 

ih '* 

•t 

Rl 
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EIAKC! 

I i I4etuvos ateina iiuia, 
jog buvusia katalikų kunl-
f us Bolesiovas Siamas priė-

^Uniuje pravoslaviją, 
oks atBitikimaa nebepli** 

mas katalikų bainyflioje ir 
yra vaisium doros nustoji-

Kas yta ftlama«» - Štai 
pa jo gyvenimo istori-

m 

davęs, dâ gi galop not savo 
ekonomui nustojęs mokėti 
ui jo darbą. Tas tai ekono
mas ir i3davcs p. Rūtą vy« 
Hauaybei. Pasirodė, jog p. 
Rūta — tai buvusls kunigas 
Boleslovas Siamas ir tur|» 
dar tris kitas paMas Salia 
paskutiniosios. Papuolęs į 
teismo nagus, Siamas pra
dėjo ieftkoti pabaudos pa
lengvinimo. Pirmutiniu pri-
silaiiymu oaro vaidilai buvo 
perėjimas \ pravoslavų tikė
jimą. Priėmęs pravoslaviją, 
buvusis kunigas gal dings, 
kaip kamfora ir po svetimu 
vardu varys.M Aiofov'o dat1-
bus. Juk panaSlų persimote-
lių karjera paprastai baigia
si tuo, kad jie tampa kokios 
nors despotinės valdžios Snî  
pals ir iftdavėjais! Tuo tarpu 
pirmeiviai nurodinės s\V plrS 
tu i Siamą ir sakys žmo
nėms: tiurėkite, kokio kuni
gai yra! — o jei tas pats Sia
mas paraSys kokią prieiti-
kybdnę knygutę, lieps ją 
•kaityti, sakydami: imk ir 

Kauno seminariją! ir skaityk, nes ją raSė kuni* 

dvasiškijos ir bažnycMos, kur 
sai mato daug juokingų pu
sių pirmeivių eilėse ir nesi
bijo tų juokingų pusių išro
dinėti viešai satiros formo
je, Sventakuprisnnas yra re-
akeija prieš laisvamanių, so-
eijalistų, anarchistų ir kito
kių pirmeivių nešvarumus ir 
nesąžiningumus, šventa-
kuprių obalsiu — jei gerai 
suprantamo tos naujos sro
vės dvasią — yra: "Neimk 
& savo artimo akies krislo, 
nomatvdnmas savo akvjo 
rąsto", Kitaip tariant, pa
matyk, brolau, pirmiau savo 
paties ydas, o paskui galėsi 
piritais badyti kitų žmonių 
silpnybes.. . 

0 gal sventakuprių obal-
sis yra kitoks t Apie tai jie 
patjs goriau žino. Mums vis 
dėlto rodosi, jog Sventakup-
ri/mas vaidina role naikin
tojo savytarpių ueapykantų 
partijos prieš partiją, iSro-
dydamas, jog ir viena, ir ki
ta ir trečia j>artija turi sa
vyje tiek žmogiškų silpny
bių, kad galima is jų juok-
ties, iki sočiai, kaip iŠ kokių 
komedijantų. Sventakupriz-
mo dėmė, mūsų nuomone, — 
tai nedoro noro trukumas, 
vadinasi, geli, bet tavo gėli
mas nėra nuodingas. Jeigu 
pats įgeltasis po kiek laiko 
mato savo klaidą ir pats iŠ 
jos juokiasi — tai juk tat ir 
yra humorlstikos siekis! 
Prie to siekio — tokia bent 
yra Sitų žodilų rafiytojo nuo 
monė •— artinasi Šventakup
riai, Kokia jų bus tolesnė 
ateitis f... Na, užtenka pa
sakius, jog satiroje reikia 
druskos ir pipirų, bet reikia 
padaryti taip, kad tą druską 
ir pipirus valgytų pats ap-
raiomas Smogus, o ne taip, 
kad 18 Šalies žiūrintis juok
tųsi ir gamintų savyje ne
apykantą druską ir pipirus 
valgančiojo... 

Ar ne taip! 

nieko negėrė, uos bijojosi 

Prio to prisidėjo du , 

niu. 
1) Didelis sugebėjimas 

kum Staugaičio, 4*Vadovo" 
redaktoriaus, viso susirinki
mo tam sykiui išrinkto pir
mininkauti. 

2) Linksmos žinios, ku-

sasssi •i i • I I 

gauti til'ų, ir nemiegojo, nesĮrias, posėdi atidarydamas, 
prasikaltėliai labai knarkė j paskelbė gorb. "Saulės" pir-
ir kriokė — bot vis dėlto su-Įmininkas kun. Kastantinaa 
gobėjo parašyti eiles apie Olšauskis. 
"žmonos gyvulius*', Apie] 
kalėjimą ketina parašyti il
goką straipsnį, už kurį, žiuo-
noma, gaus diktoką sumą pi
nigų. Ne ėia dar galas. T|)-

Per ištisus metus lietuviai 
buvo baimėje, ar išliks ta 
vienatinė Kauno gub. švieti
mo draugija "Saulė"; ar 
pat virt įs jos įstatus senatas, 

ton Sinelair žada apskelbti a r [0įs įvietlmo ministerija 
karęprfei visus, žaidžiau- atidengti privatines mokyk-
ėius šventadieniais kokiushn 8 įr t . t Daug padirbėta 

jai 
Oimd rytų Lietuvoje, 

gtonatijon ėjo Mintaujoje, 
itir pmmoko gerai voklikai 

ondoriavo Žemaičių vys 
e. Būdamas vikaru 
oje, tapo susponduo-

• 

iii 

kad apsiėmė vailuo-
Londoną, kur viotinla 

vyskupas reikalavo anuo-
lietuvio kunigo, tai au-

įsa tapo nuo jo nuimta 
nu sąlyga, jog svetur patai-
aya ąavo gyvenimą, Atva* 
žiaves į Londoną, Siamas ra
do lietuvius besiorganituo-
jant rnĄyg sc^ijaliatų moks
lo. Be ko, ir pati parapijėlė 
buvo sofujalistų rankose, tS-
^o tat kova tai*p kunigo \t 
fMM îjallstų ų i pnrapijoa rei* 
kabis. Kova atsiliepė labai 
negeistinai \ parapijos rei
kalus; <k-gi Siamas tapo 
įtartas, buk esąs jmsisavinęa 
klek tai parapijos pinigų* 
Apleidęs Londoną, Si. atsi
rado Friburge, ftveiearijojo, 
kur sakosi, bevažiuodamas 
ift Anglijos } Sveieariją, su
stojęs pakeliu jo Monto Piir-
l o > Ir ton laimėjęs diktt^ką 
sumą.: .pinigų ant rulėtos. Su 
tste |iim<rais. i'inli, nežinos 
J " W: p irkt i s liidnvo-

ar mokvties unlvęis 

g a s . . . Juk dar llgilol žmo
nės nesidrovi dėti epiteto 
i4fytttt<M P1*** 1^ Jueevičiaus, 
T, iVGrady ir, atsiprafiant, 
Dembsklo vardų! 

Gaila paklydėlių, nustoju
sių doros ir net padorumo 
pajautimų, bet dar gailiau 
tų įmonių, kurio duosis ap
sigauti tiems paklydėliams. 

— — 
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Jonas Sekevlčius apraSo 
Vion, Liet.H, kaip atsirado 

t*IventakupriamaHM, Buvę 
tai 1908 ar 1900 m. Hrookly-
ne. Koks tai A, Rinkevičius 
pasakojęs vieną vakarą Pro
greso Rateliui apio Kristaus 
mokslą ir Standieuinę mūsų 
dvastskiją. Kaikurios i*ofo-
rato v\rtm buvusios gan rie
biai apySvontės, ir badai 
pais Rinkevičius pavadinęs 
tą vakarą "SventakupriSku 
apsakymu**. Nuo tos dienos 
visi Rink. draugai pradėjo 
į | vadinti Sventakuprių, o 
vėliau ir Sventakuprių t#vu. 
jo draugus—pasekėju* i t en 
Ukupriais. Kiek laiko i ^ n -

nprisl glaudėsi prie " 

nors žaislus: golfą, tenmVą 
irk. — tegul mat žmonės iš
vysta, kokie tie **molinieji 
Įstatymai11 vra kvaili! 

Taip tatai uoliausieji da
bartinės tvarkos griovėjai, 
kuomet susipyksta tarp sa
vęs, šaukiasi šiosios tvarkos 
palaikytojų teismų ir kiša 
vienas kitą kalėjimam Žmo
nės vis pasilieka žmonėmis, 
nepaisant i tat, kokias idė
jas kas skelbia ir kokius 
augštai skambančius Sodžius 
kas vartoja, žiūrint iŠ doriš
kosios pusės, nėra jokio 
skirtumo tarp anarohisto 
Brown'o ir socijalisto Sin-
elah^o. 

44Saulė" perspauzdino iŠ 
"Rygos Naujienų" nežinia 
kokiems galams vienašališ
ką, neteisingą ir pilną už
gauliojimų straipsni apie 
mariavitus. "R. N.", iŠ eti
kos pusės žiūrint, stovi že
miau net ųž Amerikos "Ke
leivi". P. Račkausko orga
nas vargiai drįstų perspauz
dino t i "Keleivio" šmeiži
mus, Kam-gi perspausdino 
nesąžiningą ir pilną piktų 
norų informaciją iŠ laikraš
čio, kurj p. Jakavičins lei
džia Rygoje katalikų bažny
čios ir lietuvių raštijos pa
žeminimui f "Saulės" skai
tytojams patartumime per
skaityti knygutę vardu 
"Kaalavitų šokta", kurioje 
ras daug teisingesnes žinias 
apie mariavitus. 

; • . 

IMUžiA&i 

44Saulės" eontro valdybas; 
keletą kartų važiuota depu-
taoijos į ministeriją, dar dfiž 
niau važinėta paties pirmi
ninko kun. Oliauskio, Aiš
ku buvo, kad ne jo rūpestin
gumas, ne jo tikrai žemaitiš
kas užsispyrimas, ne jo ap
sukrumas ir tikra gudrybė, 
— Lietuva butų jau nebetu
rėjusi privatinių savo mo
kyklų: arba jei ir butų gavu
si, tai tokias, kokių jokiuo 
būdu nebūtų galėjusi priim
ti. Tad ir gerb. Pirmininkui 
pasiprašius paliuosuoti jt, 
menkei sveikatos, nuvargusi 
ir SUH nervinusi, nuo pirmi 
ninkystės, visi vienu balsu 
baimingai sušuko, Saukė ir 
prašė, kad to nedarytų, nes 
šiuo laiku neturime nė vieno 
žmogaus, kurs butų vertas 
ji, kun. OlSauskl, atstoti. Vy 
riausieji centro valdybos na
riai buvo taip-pat prašomi 
pasilikti valdyboje ir per 
ateinančius metus. 

Tvarkiai ir labai nenuo
bodžiai tarianties, padaryta 
Štai kokie nusprendimai. 

1) ISleisti 1912 metams 
"Saulės" kalendorių, ski
riamą Lietuvos jaunuome
nei. Kalendorinę dali galima 
bus paimti bendrą su šv. Ka
zimiero ir Blaivininkų drau
gijų kalendoriais. Tai atsi
eis nebrangiai. Pridėti an
trą dali — smulkiai išseman-
čią "Saulės" veikimo sričių 
apyskaitą su visomis su 
44Saule" ką nors bendro tu
rinčiomis informacijomis, 
Tą dali prirengs pati Centro 
Valdyba. Literatinė dalis su 
redaguoti pavesta kun. J. 
Tumui. 

Jo jau kai-kas padar; 
Antruoju Kalondoriaus re 

dakcijos nariu iSsirinktn p. 
Sofija Čiurlionienė, kurios 
maloniai sutikta. Si litera
tiškoji dalis padalyta l tris 
skyrius: 1, Jaunuomenės eti
ka— ISminčtų nuomonės Ir 
aforizmai, 2, Dailioji litera
tūra: trumpi vaizdeliai, mo
nologai, eilutės, turinčios 
dailės vertę Ir paliečianoJn8 
jaunuomenės dalykus, jos 
sielą. To skyriaus sudaryti 
ketinama kviesti patįs praš
matnieji mūsų dailininkai-
literatai ir tikimasi, kad nei 
vienas neatsisakys duoti ko
kį daile kvepianti mažmožė-
1}. 3. Praktikos skyrius: 
trumpi iliustruoti patari
mai: apie keliones po tėvy
nę, apie sportus, slojdą ir 
savo krašto gamtos tyrimą-
darymą botaniškųjų, ento-
molngtftkųjų ir k. rinkinių. 
Jau gauta keletas pasižadė
jimų. Tr kiti kviečiama, pa
galvojus, maloniai išreiįkšti 

užsiimti plrklyba) ir nuves- pietų, atvyko jau apie 800 *«vo pritarimą Kalendo-
ta pas teisėją! Tnrp suimtu-1 žmonių, nes ir laiko po pietų »™»* Redaktoriui kun. Tu
jų buvo ir žinomas *4 Peikiu" radosi daugiau, ir patraukėjui , kurio adresas veikiai 
autorius ITpton Sinelair, Ap plaėiai Kaune žinomos •Bau-|bns paduotas, arba antrMaio 
skųstieji prisipažino prie lės' Mokytojų Kursų Uotu- Reaktoriui p. Sofipii i inr 
kaltybės ir tapo nubausti 4 vių kalbos mokytojos p. Ho- lianionoi (Kaunas, 1). Hado 

Netoli nuo Dohuvare, Md., 
yra vietelė vardu Ardon. 
Ten gyvuoja vienatės duok
lės (single-tax) kolonija, 
įsteigta kokio tai p. Sto-
pbens'o. Kolonistai gyvena 
laisvai ir laiko laisvus susi
rinkimus, kuriuose bent kas 
gali išreikšti savo nuomom*. 
Bet pasitaikė taip, kad vieną 
kartą anarchistui George 
Brown'ui tapo atimtas bal
sas. Tadą Brown pakėlė 
triukšmą, už ką tapo netik 
iSmestas IS salės, bet dar 
įteiktas l policijos rankas. 
Paskui teismas pasmerkė 
neromų anarchistą kalėji-
man prie sunkaus darbo pen 
kioms dienoms už tvarkos 
ardymą. Brovm pasiryžt* ne
dovanoti \ Arden*o kolonis
tams. Tai-gi, iSėjęs ifi kalėji
mo, apreiškė, kad ims na gan 
kolonistus, jei šie ncdėldie-
niais žais žaislus ir pardavi
nės "ico ereamV*- Kolonis
tai Bro\vn*o grasymų neišsi
gando. Todėl 1 rugpiučio 
vienuolika kolonistų tapo 
suimta už peržengimą 4*mė-

Dėl kunigų Tumo ir Oliaus
kio atvažiavimo. 

Kažinkaa Chieagoje pa
leido paskalą, buk kunigai: 
J, Tumas ir K. Olšauskas 
yra suspenduoti ir renka pi
nigus no "Saulės" namams 
pastatyti, bot sau. Laikome 
reikalingu paaiškinti, jog 
toji paskala neparemta jo
kiais faktais. Visi surinkti 
pinigai eis pastatytam! na
mų kauniSkės švietimo drau 
gijos "Saulės". 

Redakcija. 

VISUOTINASAI SAULI 
NINKU SUSIRINKI 

MAS. 
Šisai visuotinasai švieti

mo draugijos "Saulės" susi
rinkimas, įvykęs vasario 8 
d. 11 vai. ryto Kaune TU-
mansų teatro salėje, yru šeš-
tasai iš eilės. Pirmajan po-

laikraščiuose j ifirinkta kun. 
Pr. Turauskis, 

\\. Aukoms rinkti išrinkta 
tam tikras komitetas: kun, 
Turauskis iš Kauno, Civiliš
ki* iš Kauno, Civinskis iš 
Seinų. Bikhms iš Rygos ir 
p.p.: Lebkauskionė ir Vait
kevičius. 

4. j "Saulės" mokyklų 
programą, kiek galima, t. y. 
kiek tik laiko užtenka, in-
traukti mokslo apie alkoho
lį, gigijeną, slojda, gerą el
gimąsi, adresavimą laiškų ir 
t,t. Tiems ir kitiems peda
gogijos dalykams apspręsti 
išrinkta tam tikra peda
gogų komisija: p.p. Vokietai 
tis, Podorys, Stanolytė, Ur
bonas ir vienas Centro val
dybos narys. 

5. "Saulės" Centro Val
dybą susirinkimas ingaliojo 
rūpinties, kad Kauno vidu
rinės mokyklos turėtų nuo
latinius lietuvių kalbos mo
kytojus, t. y. surasti žmones 
ir lėšas jiems pamokėti. 

6. Ypačiai svarbus buvo 
visuotinojo susirinkimo nu* 
tarimas — pasistatyti na
mus 44Saulės" kursams, in-
ternauti ir t.t. Sis sumany
mas buvtf* kBįsmetai skelbia
mas, bet vis raidavo daugiau 
priešininkų, neg pritarėjų. 
Šiemet priėSingai ~ rado 
daugiau pritarėjų, ISreikSta 
nuomonė, kad labai norint 
tai įvykinti kelioms deSim-
timls žmonių, nebus tai ne
galimas daiktas — surinkti 
apie 100 tūkstančių, ilgai ne
laukiant, patarta tuojau kai 
ką sumesti (ir sumesta tre
jetas Šimtų), o kitiems pasi
žadėti kasinėtai mokėti pe 
kiok nors, kol "Saulės" na
mai Kauno nebus pastatyti, 
Ir pažadėtą įjau keletas Šim
tų, Kitų palydėjimus priima 
ir tai padaryti praSo Centro 
Valdyba. Injudirius kuni
gus, liaudį, auHų uStektų ir 
Lietuvių HJjoksfo ir Dailės 
draugijų ^ainspis, ir "Sąų* 
l į s " namamji. Imkime tik 
rinkti. 

Tąjį siuųanymą padavė 
Mokytojų Kursų vedėjas p. 
Vokietaitis |r jo reikalingu
mą prirodė, paduodamas la
bai smulkiai ir tvarkiai su
rašytą Kursų apyskaitą, i š 
traukas 18 jt) paduosimo vė
liau. Gražus rinktinių peda
gogų veikimas buvo aiškus. 
Tad susirinkimas trukSmin-
gai garbino p. Vedėją Vo
kietaitį Ir jo padėjėjus. 

Indomi pelnų ir išlaidžių 
apyskaita *i Saulės'' Centro 
Valdybos, 

• f . ^ » 

•*į*W 
darbams % 

m 

247 r. 10 fc 
Šančių mokyklai 1826 r. 98kl 
KoKĮmėms, tar- -|į 

niuns 410 r. 75 k. 
Remontui 212 r. 30 ki' 
Raktinei 186 r, 70 k. 
Malkoms 751 r. 40 kv 
Netikėti išlaidžiai 98 v. 28 k. 

" " " ' ' , . ' ' ' • M » . I > « • 'i )m 

WviBo 23,272 r, 86 k. 
Nepritekliaus 592 r, 51 10 

KltieniH metams sumeste-: 
Pnjannj 21,480 r. 
HlafdžiŲ 22,452 r, 51 U. 
Nepritekliaus lau

kiama 1472 r. 51 k. 

•Ą 

•hi 
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sėdin, prieš piet, atvyko arti 
llnųjų įstatymų" (kad n^-j šimto narių ir kiek tiek sve-
dėldioniais užginta žaisti ir|ėių, Antrajan poaėdin, po 

KUNIGAI: J, TUMA8 IB 
AL6AUSKAS 0HI 

OAOOJE. 
• 

<Nuo, B e i Paliekame iŠ* 
reil^tas žia nuomones au
tor ius atsakomybei). 

l\irbut visus Amerikos 
lietuvius aplėkė žinia, kad 
kuiu Tumas ir kun. AlSaus-
kan, išrinkti visuotinuoju 
44Saulės" Draugijos sus^, 
rinįįimu Kaune \ užmari Si-
tan kraStan rinkti aukas jo* 
sio£ reikalams (namų staty
mui), jau yra atvykę i C f j | 
feajto. ~ Cbicągos 
labai apsidžiaugė ai 
muitaip garsių vyrų, savo 
tautiečių, karStų patrijotų» 
vis|(tmenėB veikėjų, tikėda* 
miAi išgirsti ne vieną gerą, 
meQų, pamokinanti žodį apie 
t ė^nę , jos padėjimą, bi 
— seserų tenai pasilikusi 
jų vargus, jųjų klotį ir ne-
paėvedimus, tikėdami^ 
pastiprinimo tėvalni 
dvasios ir paskatinimo pi 
v i i f ybės, susipratimo ir ht 

tfieko nelaukiant sureng
ta keletas susirinkimų—pą* 
sik^lbėjimų. Paskirtose vje* 
t o $ ir paskirtu laiku pilto 
žmimių... Gausiai pradėjo 
pln|ikti aukos. Vienoje tik 
tai Visų Šventų parapija 

^ 
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Kle-

r i 

Narių mokomiŲ ir au
kų 4005 r. 14 k. 

NuoSimfi. ir ekyrių jsto 
jamųjų i { 256r. 30k. 

Mokesnių pjrirong. kur-
n 4923 r. 50 k. 

Už mokslą ir užlaikymą 
mokinių ir kursls-
ėių 

Mok. už 
11,252 r. 50 k. 
Buebal-

terijos Kursų 450 r. — 
Mokiniai 141. mokyk

los 181 r. 15 k. 
ITkio pe 
Paskola 

s 97 r. 
77 r. 

Nuo5. nuo Uapitolo 60r. 76 k. 
Pereinamosios su

mos 1227 r. 
.i 1 1 1 1 1 II «»i 
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dol, kiekvienas. Kmlungi neijij.m Kymantaitės ^iurlia- vaja No. 40V Tikimasi, kad 
vienas jųiu nenoi^jo mokėti nionės užsakvta į s k a i t a : «'» "Saulės" Kabmdqrins 
koros, tai tapo ivanądinti;11 Vakarų Kuropos naujosios mielai bus priimtas Lietuvoi 

I jaunuomenės, 
2. Nuolatiniu l4ftau1ėrM 

dalykų skelliėju lietuvi* 

aštuoniolikai valandų kalė-įmokykbis". 
jiman. Sinelair*m ir kitiems* Tarybos fciuo sykiu 
m l n k l N ^ ^ ^ darbiniu-1 daug ramiau ir linksmiau. 

Išviso gauta 22.530 r. 35 k. 

iftLATD^TAT. 
Pereitų metų defiei-

tas 276 r, 67 k. 
2-kl. ninkykla ir ben

dras Imtas, neskai
tant malkų ir na
mo samdymo 10,046 r 23k. 

Parein. suttios 1227 r. , 
PriiT^n. kursams 6735 rį 42k. 
1-kl. mokymai W 2 r . 7 1 k , 
Huobalterljos kur-

^ H t 4 m . 311 r. 32 k. 

sucnkta apie 407 dol, 
botas tos parapijos v 
paaukavo 100 dol; viso 
50d dolerių suvirSum. Ge
rai tai Ženklas..., gausi ta( 
auka, Matyti iŠ to, kad ame-
ril|ėfiiai liptuviai nėra dar 
labai atSale tėvynės meilėje, 
kai atjaučia tėvynės reika
l u i apSvietos stoką, tatai 
aukauja "Saulei*f kas kiek 
gaji ? nes žino, kad ji tiiri 
ajiviesti LietuVą savo 
didiais, suSildytl ją savo 
lu ̂ ia. . , Matyti taippat, 
kaį Ameilkos lietuviai nįrsi 
ta b jau, kaip kalbamo, at» 
Sal$ tikėjime, nes nesigi 
katalikiškai organisacijai 
kmvinai uždirbtą centų, nes 
mato, kad jijė yra vedama 
ant doros ir katalikų dvasios 
pnjgrindų prie išganingo, littĮ 
nuųs tikslo — Lietuvos, mu* 
sų brangiausios tėvynės ap-
S\ietimo. Svečių—nebuvėli 
Ibį vardai skamba po vi 
Cbieagą it vaiTpas, priima 

visų su didžiausiu ent 
smu 
ok} į8pfldi padarė sve« 

5i|ms-—nebuvėliams pirma-f 
sui apsilankymas Šioj 
liaosybės Salyje, pirma 

Vi 

;-: 
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sul susitikimas su liti 
sj|)ės dvasios prisi gėrusiai jį 
suvo tautiečių minia, pir
mieji dar neyieSųs ir n 
kilmingi priėmimai, 
n ta. Čia ne Lietuva, ne Šįu4 
sija. no Europa, bot Amsri-t 
k S, Amerikos, abelnal, žmojj 
n tų nuomonės, pažiūros, |siji 
tikinimai, dvasia skirlasfi 
n Qo Lietuvos, Busi jos bė^ 
lltiropos nuomonių, pažiurę 
iv t.t. Šviežiai atvažiavus i 
krašto, kur žmogaus jausis 
mai, }>rotas. dvasia, 
>ra suvaržyta j kražtą, kv 
kiekvienas turi didesne liuobi 
svbe, gali veikti kij 

i 
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i ip tinkamas, reikia būti 
fajbai atsargiam, pasielgti 
ra savimi atsargiai, kad ne
ištiki u krūtis minėtuose žino 
gaus ypatybėse. Žmogus tu
ri liuosiu vajî i btt ta valia 
lųvi valdyties protu, u pro
tas privalo pasiduoti autori
tetui. Kuomet žmogus taip 
valdosį, vadinasi, tuomet jis 
»Miia titulai, nereikia jam 
klaidžioti sunkeliais* Yra 
kalbama ir ne be pamato* 
kad is tėvynes atvažiavę lie
tuviai tuoj i&tvirksta, tos 
Ąuosybės, kurio ėionai ran
da, nemoka sunaudoti nau
dingiems dalykams, nusto
ji doros, su dova sykiu is-

ypsta iŠ tikėjimo vežu, 
r*ta bedieviais, atšalėliais 

*r kitokiais. Taip atsitinka 
priežasties persisvėrimo 
*mų aplinkybių į naujas, 

Httekuomi neauvaržytas. 
Norint nepriduoti Ame

rikos dvasios arba Mefisto
felio viešpatijos bangoms, 
Teikia jau įplaukus Ne\v 

orkan būti apsiSarvoju-
m prakilnia tėvynainiš-

dvasia, krikftčioniSkai-
siais idealai* ir nuolatiniu 
budėjimu savimi. 

Materializmas Amerikoj 
tttri giliai įleidęs savo Sak
ais, Lietuviams emigran
tams stoka apšvietimo, sto
ka toaioa dvasios, tatai daug 
JŲJŲ žflva toto bangose, In
teligentui lengviau su mate-

imu ir materijalizmo 
ekmėnus kovoti, bet to jis 

_ H papulti J jojo priegloba* 
], jeigu, žinoma, nesisergės, 

Kitą nyki nenorint galima 
atsirasti tarp laisvamaniu, 

Kialistų, bedievių ir kito-
s rųšies asmeny, klaidžių-

janėiųjų šunkeliais ir tos ap* 
Hnkybės be liuosos valios 

privemti pataikant i 
emsiems, pripažinti JŲ ten-

tr net sykiu per nekurj 
a *u jaisiais veikti. 

Neži nau, ar nepanašus t ik -
tu) bus atsitikimas su kum 
JL Tumu ir jo bendrininku 
kun. K. Alftausku. Nelaime, 
Dnoma, IUUSŲ tautai, jeigu 
Imtų kitaijH t. y., jei sekan
tysis iemiau incidentas pa-
ptŲir liuosos gerbiamųjų 
%Ve$ių™nebuvėliųH valios. 

| lat Cbieagos laisvama-
4<piwaoiviai'\ matyda-

keliamas ovacijas katali-
tautieėių ir vietinės dva-

UftkijoH atvykusiems sve-
ttflins, sumanė ir jie iškil-
ptagai juosius priimti, pa
gerbti ir iSreikžti neva norą 
Hlieticlrni** veikti tautos ge
rui, "Lietuvių Ratelis1' tad 
fUrongia 27-tą liepos diena 
flrand Paeifio Hotelyjo tam 
tikslui tikrai aristokratiška 
vakarienę. | vakarienę su-

KaSo Žymiausius Ohieagos 
tuvius inteligentus, Už-

|*raSo ir . . , kunigus, Įžanga 
tienam $2,50, Nežinia, kas 
tthaidė nuo tos vakarienes, 

brangumas už įžanga, ar 
kitas, Susirinko mažai, 

ugiausiai minėto "Rate* 
o'1 sąnariai 18 kunigų, ga-

sakyti, atvyko tiktai 
as Ambroaaitis apart 

ji kurių garbei toji vaka-

iteuė buvo engiama ir to, 
lliris (kum F. Serafinas) 

atvažiavo svečius vedinas, < 
Cbarakteristi&kas, jdo-

Bs ir, galima sakyti, origi-
Iflkas tai susiėjimas. Kie-

tip susiėjimas? Nagi, nevaĮ 
fhlcagos lietuvi i; inteligou-
||bet Utiosų kiek ten buvo 

tigentų, nenorėdamas 
Huti j egoizmo panelns,| 

endžiu. Prio "Ratelio" 
ttli, žinau, didžiausi ver-

i, daktarai, advokatai 
kiti nu (vairiomis paiiuro 

— Vienas kalbėto] vi, 
ftutjs prie "vakarienės" 

l|Įo komiteto, aiSkiai 
i pasakė, kad "susiėjimas 

labai margas, pradedant 
• i 

nuo raudoniausio, karičiau-
sio "eiciliko",, Ugi juodo il
gaskvernio "atžagareivio", 
nuo desiniausio, ligi kairiau
sio. (Oia kalbėtojas atsipra
šo kun, Tųtao ir kun. Alsaus-
ko, nes šiandien, sako, jiedu 
nėsa * juodaskverniais*, mat 
buvo apsirėdė visai svietiš
kai, pilkais drabulials). Vie-
nok, nežiūrint į skirtumą tu 
pažiūrų, anot to paties kal
bėtojo galimas esąs ife reika
lingas "bendrus darbas" tė
vynės labui. 

Kun. J. Tumas ta patį pa
tvirtino; jo adresas pilnai už 
ganėdinantis visiems susiė
jimo siekiams. Kaip soeijn-
listai, anarebistai, bedieviai, 
taip ir "klerikalai", katali
kai privali) dirbti išvien. Ti
kėjimas, sako tas pats kun, 
Tumas, tai padalinis dalykas, 
tai asmens dalykas (Didžiau 
šias rankų plojimas\ 

Kas žiu pastarasis iSsireiS-
kimas kunigo veikėjo ir dar 
neseniai apskelbto, neatsi
menu kuriame "Vadovo" 
numeryje, kaipo katalikybės 
apgynėjo, ar sutinka su tei
sybe, su katalikų bažnyčios 
principais, gyvenimo fak
tais arba kad ir su sveiku 
protavimu, ir ar ras sau jis 
prielankume platesnėj vi
suomenėj, nes 8ia aiškiai yra 
matomas pataikavimas lais
vamaniams, Sulyg Sių žodžių 
tėvynei vis vien kas tu ne
būsi, ar bedievis, ar soeija-
listas, ar kltokis, by tik bū
tumei geras tautiotis, Tikė
jimas nėra vleSas dalykas, 
kuris reikalautų vieSo, ben
dro visų rūpinimosi. Tikėji
mas prio tėvynės organismo 
gal i prigulėti, gali ne: ai Akus 
separatizmas. Todėl kun. 
Tumas šaukia vien tik "Pa
tria!" "Patria!"; ir toji Pa-
tria yra augSėiausiu jo idea
lu. Toki kun, Tumo devizą 
labai patinka mūsų "pir
meiviams", nes nustoju
siems tikėjimo, atsišalinu
siems nuo bažnyčios šaukti 
"Dous et Patria" nepritin
ka, nepadoru; juk taip tiktai 
tesaukia "atžagareiviai"* 
Bet tiek to. Aš negvildensiu 
čia tuo tarpu klausimo, ar 
socialistai, anarebistai, lais
vamaniai gali Imti gerais 
tautiečiais, ar ne, Pažvelki
me dabar \ pati susiėjimą ir 
susiėjimo tikslų arčiaus. 

Kadangi susirinko žmo
nių įvairių pašiūru, na, tai 
žinoma, neapsėjo labai ra
miai; prie stalo buvo užtek
tinai užgauliojimų svetimų 
jausmų ir įsitikinimų, — 
Viskas atsibuvo "pirmeiviš
kai". Svočiai—nebuvėliai 
apsirėdę taip jau "pir
meiviškai* Kalbos prasidė
jo taippat "pirmeiviš
kai" nuo atsiliepimo pir
miau į dailiąja lytj, kurios, 
nelaimė! buvo labai mažai, 
mažiau negu ketvirtoji dalis 
visų susirinkusiųjų/ Padai
nuota porę duetų; ant galo 
vietoj lietuvių himno už
trauktas kvartetas: "Tu 
mergele, aš tave karštai my-
K'jau ir mylėsiu..." ar ka 
kitką, Per ištisų vakarų ne
buvo matyti rimtumo, visi 
kaž ko lyg nusiminę, lyg Im
tų stigv dręsos, Ant veidų ne 
buvo matyti tosios vieny
bės, santarvės, pasirjžimo 
bendrai veikti. Kiekviena
me žodyje, kiekviename pa
sijudinime matyti buvo dis-
sonansias. Pažymėtina taip 
pat atvirumo stoka. Kalbos, 
nežinia dėlko, rodėsi šaltos, 
nota* žodžiai, sukiniai savirsp 
gražus, turbūt, kad neatėjo 
iš širdies, ne iš Įsitikini 
mo. , . Tankus žvairavimni-
si, raudonavimai, nedrn*ųs 
gestai — žodžiu, viskas lyt* 
butų buvt>, ot taip sau pro 
forma, diliau, plačiau mas
tančiam, manau,, tąsia "pir

meivių" pasveikinimas arba 
susirinkimas išreiškimui 
garbės gerbiamiesiems sve
čiams ir noro neva bendrai 
veikti arba kad ir patsai, gal 
dar vienatinis savo rūšies 

« 

lietuviu visuomeninio gvve-
nimo istorijoje, pirmutinis 
susiėjimas, uilių įspūdžiu 
nepadarė. 

Duokim, tasai "bendras" 
darbas. Juk jis nėra niekuč
iui pamatuotas, tušti, galima 
sakyti, išsitarimai, daugiau 
niekas. Nesuprantu, kokiu 
budu galima bendrai dirbti 
ant tautiškojo dirvono tėvy
nės labui, jeigu mus visus 
skiria nuomonė. Kiekvienos 
partijos bei partijėlės nuo
monė apie tėvyne yra kito
kia, tėvynės reikalus kitaip 
supranta ir savaip kiekvie
na nori juosius aprūpinti. 
Katalikas apie tėvyne ir tė
vynės reikalus supratimą 
turi tokj, bedievis arba soeia 
listas kitokį, anarchistas vėl 
kitokj; na, tai kaip dabar 
bus? Katalikas darbuojasi 
ant tautiškosios dirvos ne 
pirmeiviškoj dvasioj, bet 
katalikiškoj; tautieėiai ka
talikai remia ir privalo rem
ti "Saulės*' draugijos reika
lus, nes tai katalikiškai— 
tautiškoji organizacija, nes 
yra jau pripažinta, kad jo
sios Lietuvoje veikimas tiks 
liūgas, tiesiu keliu vedamas. 
Sociali8tai-gi ir kitokie lais
vamaniai "Saulę" vadina 
juoda, tamsinančia, nes yra 
vedama daugiausiai kunigi

jos rūpesčiu ir triūsu ir ka
talikiškoj dvasioj. Bedieviai 
kad ir tio patjs soeijalistai, 
vėl nori, kad iš mokyklų bu
tų išmestas religijos moky
mas, kad jaunuomene butų 
auklėjama jųjų dvasioj; ka
talikai gi suvis priešingai. 

Tatai gi pasakykite man 
gerbiamieji "bendro" veiki
mo -skelbėjai, kokiu būdu ta 
sai jūsų veikimas arba dar
bas vykdinamas praktikonf 
Kaip galima bondrai dirbti, 
jeigu tarp mus minėtųjų da
lykų supratime ir vykdini-
me yra didelis priešingu
mas! Atsiminkite, kad męs 
nenorime vien tiktai Lietu
vos, bet mes norime Katali
kiškosios, tikinčiosios Lietu 
vos» Visos mūsų pastangos 
yra atkreiptos taip, kad tąjį 
savo troškimą atsiekus. Vi
sų pirma ant širdies mums* 
guli siela ir sielos išgany
mas, paskui kūnas, jojo ge
rovė ir laimė; pirma Dievas 
kaipo paskutinysis žemiško
sios mūsų pasiuntenybės tik 
slas, paskiau tiktai tėvynė 
kaipo antrinis tikslas. Mūsų 
gyvenimo ir veikimo devizą 
vra ne Patria—Tėvvnė tik 
tai, bet Deus et Patria! — 
Dievas ir Tėvynė! Mums ne 
vis viena,} ka kas tiki ir ko
kių kas yra pažiūrų; mūsų 
sielai ir širdžiai artimiau
sias, brangiausias yra tasai, 
kuris kaip ir m ŝ yra Rymo 
bažnyčios sąnariu ir tikru 
Kristaus mokslo pasekėju. 
Mca kovojame ir kovosime 
iki galo su taisiais, kurie su 
mumis kovoja pakol nepri
pažins mūsų teisvbės teisv-
be! 

Męs norime bendrai veik 
ti netiktai Kristaus vynvne. 
bet sykiu ir ant tėvynaini! 
kojo dirvono vien su taisiais, 
kurie jau yra vienodų su 
mumis pažiūru, vienokios su 
mumis nuomonės apie tėvv 
nes reikalus, taip jau ir apie 
josios esencija; męs pagalina' 
norime bendrai dirbti su tai
siais, kurie vienaip supranta 
patj bendro yelkimo tikslą?' 

P. S. Prakilnus yra kuni- i 
gn J. Tumo ir kun, AiSauskn 
atvažiavimo į Amerika tiks| 
la* fr kuod* u gia i uja i su-1 

rinkti aukų Švietimo reika
lams arba geriau pasakius 
"Saulės" draugijai Kaune, 
kuri taisiais reikalais užsii
ma. Kaip visiems žinoma, 
"Saulė" daug jau yra nu
veikusi: įsteigė nemažai mo-
kvklų, mokyklėlių,'Šaulės* 

Reikalai. 

KODĖL MCS TYLIME? 

kursai jau daug pagamino | N o r 8 3R» P»6jo pora m&j 
doru mokytoju, kurio plati • m>s«U BU© 26-to S. L. H. K. 
na su didžiausiu pasisekimu A. seimo, bot da neteko pa-
Lietuvoje apšvietimą. Uis-: ti»myti organo nei vieno 
vamaniai "Saulei" daro vi-'straipsnio, kuris maž-daug 
šokius užmetinėjimus, nori žadintų prio darbo mūsų ov« 

voi-josios darbą sutramdyti, ganizacijos goresnius 
taip pat panašiai ir rusų k<'JU8- Tiesa, kartais męs 

raštus, kartais ir gan* svar
bius. Bctf iki šiam laikui, da 
nuteko patėmyti, kad' Drau
gas ' butų atsakas vietos S. 
L. B, K. A. nariams, boi kuo
pų nutarimams; kiekvienas 
naudingas organizacijai raš
telis buvo patalpintas nežiū
rint, kad kartais būdavo 
11 užvežta M ir pačiam MDrau
gui H (nekuriu kuopų nutari
mai prieš 26-tą seimą). Nau
dingiausi ir labiau pageidau
jami Busiv. yra straipsniai 
agitatyvifiki, t. y. nurodantįs 
S, L. 11. K, A. naudingumą 
ir raginant|8 visuomenę prie 
prinirašymo. Man rodos, kad 
S. L. Ii. K. A. labu daugiau
siai turėtų ruplntle8 kuopų 
virsaieiai. 

Jeigu tad, kiekvienas kuo 

Pilnųjų Blaivininkų Lietu
vių Amerikoje Blaivinin
kų Sąjungos trečiam-
jam Seimui (nešimas. 

Kinu j u i ' i u j n n . * » '*.-• .~*. 
iek turi viso- ifcftfc i r tfti « t l i» t t **»*! Jeigu tad, kiekvienas kuo 
ištaigu, kad, B**fcUi »«iPjJ visuom^nskų. p o s vit*aitis(prezidentas bei 
vietą visonsu- T ( , k s a i vaSymas ne tik k:ulĮHokrotor iu^ para5vtų \ or

ganą tik po vieną atraipsn) j 
metus, tai uuuns nereikėtų 
girdėti užmetimų, kad 
"Draugas" nesirūpina S. L 
B. K. A. reikalais, Straips
niai turėtų būti ne keliantis 

valdžia darė visokias klifl- rašome, rašome net perdaug, 
tis, varžvmus, tec îaus, aėiu, h(lt tik tada, kaip mūsų ap-
gabiarn veikėjui, kunigui— kalbamas dalykas jau yra 
patrijotui Kast. AlSauskui, veikiamas, i 4 nuveiktas, ar-
ji vis smarkiau plėtojas. ha kada užeina epidemija 
"Baili*" iau tiek turi viso- ffl«*\h ^ tai daugiau asme 
kių švietimo 
norint i viena _ . T .^^^^^^^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
tilptų, būtinai reikia namo "entneša mnidos, het. prie-
l|i kokius 100.000 rublių. To »''>««» ~ h]M'\- Kom \mnin-
dėl tuodu kunigu, kaipo vei- raišiais metais, pasidėknvo-
kliausiu, ir išrinkta rinkti .i»nt b.'šališkiunui eentro k<»-
aukų tokių namų pastatydi- "«iteto, visoki ffineai ir 
njinut, drautf' su kuomi nemalonios 

Mieli toliai ir seserįs! orsanizaeijai pasekmės tapo;v a W n g ^ ^ į ^ i , )ot 8„. 
auk<»kime tiemsiems reika- prašalinta, bet vis-tfi mę» tdįkt#į« skaitytojui norn 
lams, kiek kas galime. Tuo- »<'K»linie sakyti, kad !'»«, pn^nlėti prie s'. L. « . K. A. 
du delegatu aplankys maž- ">»f 3»» viskas taip Rerai.i K . v i r g a l 8 l H U g u t o l k l . 
dftUK visas didesnes lietuvių k«« Kenau nored<ia. Ki«'k-,te d a u g i n u K V V U m o oraani-
kolonijas. (1hie»Ko8 lietuviai vienos draugijos likhnas pri.zm. i jftj fc<Į|1£a ftr rft8tftlg( Q 
vieni sumetė daugiau kaip i W »»o paėių nar.ų; j«|M y ^ j ^ nptolimojo ateityje 
du tftkatanėiu dolerių. He- nanai rupmasi savo draug,- v a i a h , 8 SftVf) d a r b o , 
veik visi kunigai davė po .I"8 !«>»'. >r kartas is karto m 

100 dolerių. Kun. Petraitis a r t n i ŽO(,ži,,< nr r n a t u n t ' 
aprašo "Saulei" net savo kreipia kitų atida, tokia 
astronomiškųjų observato- uraugija M^B, kaip skait-j _, j , , 
rija už 8.01K) dolerių. N«- l i u m i , , a r i ^ ^ 'P '•' finan-Oontro nariu iuslrinkimas. 
klausykite, j.dgu kas sakytų. f k < » : . ** kttr dvMifika R t į L į g , , a M j | ^ i į R . 

i..ui draugijoH putė m»veikia, t«H v M * iti KtUl • f ^ - . rre atsibuvo etuitro valdy-
})ns susirinkimą*. Visi een
tro nariai atvyko, Nutarta 
išmokėti pora posmertlnių; 
nebepriiminėti aplikaeijų be 
parašų kuopos viršaičių. Kai 
kurios kuopos atsiunčia np-
likaeijas ir |)inig\w be savo 
adreso ir jokio parašo, Tan
kiai būna klaidų J nesant pa
rašo nei adreso nežinia į ką 

M. P. Braiauskas, 
mę 

kad tai išnaudotojai, 
renka kokiems žemos vertės »««»oJB visoks judėjimas, ir 
dalvkams. Ne! Mfisu tos an- <l'-'«isija pasilieka žmogaus 
kos <»i8 prakilniausiam daly
kui — mūsų brangiausios ^ ^ ^ ^ 
tėvynės— Lietuvos apšvieti- s'1 S ' l« U* K A' foiųfan*. 

šiai vra kaltė u/Jnetanm 

nebylio pavi<lale. Išdalies, tą 
galima pasakyti ir apie mu-

%t Draugui" kuris buk "ma
žai vietos suteikia S. L. R. 

mm, 
Viršui buvau palietas 

kun. Tumo asmenj, para- „ 
džiau jo netaktiškumą, bet K- A« reikalams . 
tasis netaktiškumas palieka 
netaktiškumu. Lietuvių vi
suomenė privalo tai giTai į-
sidėmėti. K. R. 

Het, man rodos, kad visa 
kaltė yra tai nn.sų paėių ^ l ^ į ^ ^ ^ ^ J f ^ ] 
L. R. K. A. narių. Mi m*.w„M|lk,.Hni n . i k n , a i H l l t v ; i l , 
nesirūpinamo pripildyti nr-

-

gaiie S, L. U. K. A. skyrių. 
Orgaua mes nuaamdome 
vien kaipo laikrašti, kuris! 

Siuomt pranešame vuiemij hn.į )ų[į\ redaguojamas at 
og mci attpaudecne iinaujo, nakai^iu^ niusn nr^auizaci 
TRUMPĄ KATEKIZMĄ, jai Ntontonfa M m* nH£!»i«i i i IA *»\ 

^ ,rf^ ' ' LP. Klimo, nauįostos salės, 571 
Prospoet ave., laikys *extra* 

kvta. 

ĮSO ku(»pa H. L, R, K. A., 
Uayonm% X. J., 18 d. rug-, 

nėjo. 7-tą vai, vikare ant' 
taigi kurie pirmiau reikalą* nns.imdėmr redaktorių, ku-
vot«v tai dabar galetita f auti, ris užvaduodamas mus, ra 

irių S. U H. K. A nuka-

1. Kadangi jokiu labu ne
gali, būti teisinga apdraudė 
mo draugija, jei blaivinto-
kai, piluiejie ir daliniai, ui 
lygi* ir vienoda pouuirtinę, 
lygią ir vienodą pomirtinę, 
kadangi mums lietuviams 
uitonka vienos apdraudimo 
draugijoj, kuri yra tuo tar* 
pu E, K. L. A. Susivieniji
mas, net- visi blaivininkai* 
norintiej i pomirtinės, gali 
pristoti Musivienijiman, męsf 
žemiaus jjasirašusieji, no-
Hm, kad trečiasis Sąjungos 
Seimas nutartų visai išmes
ti pomirtinę, ir sugrąžinti 
lig 8iol centran prisiųstus 
])inigus visoms kuopoms, 
arba viekai užklausti kuopų 
ant ko tuoR pinigus apversti, 

2. Kad nutartų, idant oeil-
tro valdyba visuomet butų 
renkama vien iš pilnųjų 
blaivininkų; o atstovai Sei* 
mu, jei bus nenilnieji blai
vininkai idant jio tiktai tuo
met turėtų balsą, kuomet 
bus svarstoma apie nopilnų-
jų blaivininkų reikalus. 

3. Jei Seimas nenorėtų 
pristoti imt Sitų mųs ifilygų, 
męs vis liek nopristosim ant 
to, kad dti blaiwbės laips
niu pasiliktų po lygiortiis iš
lygomis, 

Sajuiųtos L. A. Blaivinin
kų T)vaRiškas Vadovas 

Kun. P. Saurusnitis, 
Pirm, Adomas Tuekns, 

ViVe«Pre,z, J. Kovas, 
Rekr, Pranas Gunas, 

Iždininkas J. Pranulis, 

Pajieškojimai. 

Kas gilėtų suteikti žjnią 
apie PraneiSką Žaliauskiute, 
po vyru Kuldenę, Meldžiu 
kreiptie^ šiuo adresu J 

Kev. S. Kučas, 
1239a Ontario % 

M^ntreal, Oanacla. 
Suteikiantis žiuic apie ją 

gaus $5.()0 dovanų. 
. f m •'!' 

10 centu eg2empliori». 

.Dr«uga»*\ 514 E, Markei MF.. 
WaWB*rT«, Pa. 

Pajieškau 

hmso, nes redaktorius tokias; 
susirinkimą, ant kurio visi; jauno vaikino vedimui krnu-
kuopos nariai tufi pribūti, 'tuvės, mokančio angliukai, 

I S . . ^ -

įan ,mvil,«ij«s turi p r i c ^ ^ ^ f 1 'f^"". ^ « Įo«k»kni ir IMnviSkai. din-
SuMiv kali. ir kiekviorns «0n»i«nl. prlRtilin*wi ir no- h l w j 0 nin vi-uus inetns 

ta ». L. R. K. A. reikaluoMil ii :. i MlMUU*- iĘedweetJ 
_ 
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Nauey! — suriko Oliveris. — Kas tau yra t — juii iry; *— MirtKO v»ii\en*« **Ą 
M* tglim eibė draskyti savo drab 

rankos ir p r i d ė s vantoj p#<| jo *milkip> taip arti, kad 
tas net daiytėjo, nuo kio vaikai neiškentė bekiHitelėjvs, «* 

ir-tivpM'ti ko- vį<>į mums išėjus laukan, tu ištars* nors yiį-nį žodį, issky-
joms į grindis, bet Omai siisivaldŽius. apsisupo skepeta lt }4»s j'** i* $*!$ tav«' užknllijsiu, tai šitas gjfflm be jokios pa
drebėjo nuo salėio. sargon atsiras tavo galvoje. Taigi, jei noi<ėsi su kuo pasi-

Oliveris pamaišė ugnį. Priaislinkna su kėde prie ug- ;snokėti, sukaliok pirmiaupoterius, 
uies, ji pasėdėjo valandėle, tylėdama, l'askui pakelė gal-* Sudrutinimui savta ?o<lžhj, p. Sikes dirstelėjo labai 
vą ir apsidairė, snairiai ir tysė toliau: Ki<k as žinau, ėja aplinkui nėra 

| Senis, kurs t a da stovio pas ugn Į. riekdamas dumia, ^ h i a u , kas man kartais užeina. - tarė ji. |v« nei vieno, katras perdaug apie tave kiauninėtu, kad ir tu 
P ^ f ; t * paat tyfoo^ u imwk\a toj* > .lyg W> tn i t tVf |a t l ia s a v o drabužius. Turbūt dėlto, kad Hsi fi.kisi to norėtum; taiui as, po visų velnių, nereikalauju imti ant 
jjj^fi^r* lmrM *v*)* ^a<* j ll°* ^U^ *' * [traški, kusi stuim, Na, Noitv, branuus, ar tu |Kisin*u^s« n\rs ruposrio, kad tavr pois<(u^ti dėl tavu paties gojų 
fM^flįl^1 t i k ««l^V* .: . : ; • , , aM Av man rinkami tavim cit T užklauso Oliveris. Ar^irdi? 

\\M Hnl noî tamiH BmtU KU tu ten eisi pas Htkt^u t| . n , ,„,,.„;,,:> .. 'r.mu,,,; L,»!i,iuit. tn on.i nU»iiWi ^ fAw, WnW noimumei žinoti, k<> tu ten m\ \K\* Hiki^ 
^iydniį ^iweigf8 in Oliverj savo akis. 

Ar man reiks su tavim eit? — užklausė Oliveris. 
Paip, a atėjau nuo BilPo, atsakė ineruiua. 

T\\ t liti eiti su manim. 

'-i 

fclMjgl^ M m JHimdgfH m Oliverj savo aku t m . ^ ^ ^ 
^iv^hl m m »«• ^P^to, kad norias vagis skaitoj K m f ^ ^ ( ) | i v j^.^ t n m k ( l j n u a s i s ; l t . a | 

jo udntis, bet drąsiai pasako, .kad neretu ilnotb ( ^ atkartojo mergina, pakėlus akis ir tuoj 
w4 l)ėlk<i ktiitt'tau rodosi — tviinoju cauums, at- , ., ,,? .^. ' ' ... , gft 4itiKo, Kaip WH f^rlf? * • ;as nukreipus, v(»s tik jos susitiko su Oliverio akmus. 

i į i f t i tu i s jo klrtusbn^ n h , n,( n t l . , . .;„ 
. ^ • . ' 

i . ! J 

II.': 
I 
i 

HI 

\l%$ nieko ne&mu, tamista, — ntHakėOliveris. 
|}tt! — tarė iydaa, apririkvH, iv ttual^ttitpfa uuo 
į įkuria veidą būvu tyrinėja atlrtiini, 

į PnlaukHi, M pat« Sikea tnu paaakys. 
Žvdan matiyt buvo laimi nutrintas tuo, kad Oliveris 

c] joki«> Jltogoidumo imą dalyke; bet isteisybėn 
i labai m$to »no»į t|k sumiJo nuo audraus 

Ar uittli i 
Trumpai kalbant, tu nori pasakyt, — tarė NaneyJ 

kalbėdama labai karštai ir bįskį susiraukus aut Oliverio, 
kad jis nerai įsitėin\ tu tuos /od/aus, kjnl jei jis tau prie-
>:sis tam darbe, kurį tu nori atlikti, tai (u sulaikysi jį nuo 
nasaku, išores jam į tfalvij; ir drįsi su juo tą |>adaryti, kaip 
ir su daugeliu kitu šiam reikAle pasielgi, — beveik kits 

•~' ^;ffrT,r* 

i 

— Oh! m* ant blogo, 
— AŠ tau netikiu, atsakė Oliveris, kurs atsidėjęs įnėnesis, 

į j$ tėmijosi, Ot, taip, patvirtino p, Sikes: r4 moters visados 
— Kaip sau nori, — t;irė mergina, mėgindama \\\\A moka išdėstyti dalykų trumpais žodžiai**, bene jei* kada 

juokti. — Tai ant blogo. sutcAku, nes tąsyk viską pratęsia. Dabar, jam viską t^ 
()lh«uus galėjo patėmyti, kad jis turi nekuria valdžią j supratus, turėsime [^vakarieniauti, kad žiok tl(dc pra* 

ant goresniu mergiru»K jausim): ir jau buvo beavaratęs, snūdus prieš pradėsiant. 
k îj) ėift sujudinus jos gailestingumą, perstatant apverk- i Klausydama paliepimo, Naney spardiai užtiesė stnh) 

•» Į nį i • 

%v. j , Sįitkttitis, i 
1^112 Sarnhut., 

Pittsbiuib Pa. 

C Struniakas, 
I!!)« Uigh sb„ 
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tuitis, 

tina RIVO padėjimą. IM staiga per jo smegenis perėjo; ir iSėjus ant valandėlės, bematant sugrj?*o 8ti uzbonu por-ftlgluo pažiūrėjimo, ir nuo savo paties Mokia tokio dasi-
I!!11 iM,i1*fBpv~^ ^ i l ^ 8 i a u a l ) i e tft i ^klftusinijo. mintis, kad buvo dar tik vienuolikta valanda ir daug Ztno !terio ir avies galva; kas davė progą p, 8iki«s*ui kelifi«vfc 

{Įaugini! mtP»> x™ V«W _ ^ ? ™ niv tuo laiku vaikšėn>jo ant gatviy; iš \ų gal rasis mm* Į meiliai pasityėiotu Teisybę pasakius, ;tasai gerbiatnUB 
vienas, kur« intikėn jo pasakai. Taip apsvarstęs jis žengė fld vakarai, Vnkare gi i^ngėfti išeit. 

i\W\t h?iėą\ — tnrd lytine pad^v* k *»*• ^ 
m knyga, gali j * $ĮJ$tfc kol iieatein tavo. vo^ 

~ tttiiakė tykiai OHverU, 
pas dnrin, per pett gurėjo ant vaiko* 

įk nustojo \r |>afiauko vaikQ v**dm 
ida ataigi*i*o» '8ydw pjvmoĵ ft ant Kvakto,1" liepė-
i G^mvin paklaus iv jpaatatęa jft mt stalo, pa* 
p ijiiftl 8 tamsaus kampo tėmiįosi i ji, druCî i 

tumista, gal pa<lirgintas laukianti 

kurs p*rock\ kad ji atminė viską, kas perėjo per jo mintį, 
— Tyloki — tarė mergina priėjus arėian ir parodžius 

[duris, — Tu negali nieko padaryti. Aš labai norėjau tau 

us. 
orit 

-
tis! — tni^ aeniii. naa 

s i 

0 
imtvs to, 

W raima. — Jk JivivkatuH imogtis ir jei s 
, tai įis krauju gal pratletu Kaa ta^ iSpuls voik 
k̂ nieko, ir daryk, kiJfrUęp, |dttwyk! į 

" t| ant paakt^inio iodiio, žydas 
ai^iraukuni •veidę ant baisaus 

paj*m6 W&rą ant rankų ir 
b tik k$ girdėtuft ŽodiiUH. 
^|į pasargą*. Jvio mažiau su-

t, kad nusiuntę 
aekroėa, kaip b*-

niūprendė, kad 
atę, kol nmt«i-

perdaug Jau birvo 
ikomas, kad taip labai 

f, \?< * t V •«••* * 

: 

miutytej paskui 
knygę, kuri* 

ivo tai iitorija did 

B'-
HSl M 1 

oi, b«»t užtikęs vietą, 
Ktant jknlubo l skai-

ti}} j»s mitorSti k-
Riokaus vartojimo. Cio 

<Uj$mai, kRd apiojuo* bo-
nto, pijpasnkota aplo 

ai ant nelan-
i 

ant v 

V; apio k\tnu», IjuėHttia J gilias duoboa ir 
jų laikyti, JMX dftHf{ri tnetų i3 
p pigindavo iitioglttpiliiSa 
ėaant kaltalH ir Saukėai kąt* 

pjiullmus. fta taipgi ji s 

LU a. ti 

t l(»TOJO buvo 
jucm pi i-

\9\ 

sttvo mlnttų, knrhia 
rlnių darbų, k?*fl įuo^ paminė-

ir a^iariai dreba. Hateųa 
gyvai poratatytl, kad 

nuo 
i, garniai skambi** 

jo nugalabintųjų dulto*. 
liveri* uSvoiA knyg^ ir metė 

karStai moldėsi prie Plot 
balsių darbų; ir kad v#r» 
tu^tų trlaujfti tokių h\\* 

ų atlikimui. |^l^M?Vo|}U nnsii^nuno ir jau laite** 
m %ifų ir uuMiminuidu balau meldė Diî vo, kad j» 

nuo dabartinio pavojaus, ir :j«i galima, kad toks 
||#i*yfdik«H^ 
t\} ^ daužau* kt>kii> uora pagelb^ tai kad toji ateitų 

j|& kada |te vienas, visų | a|dftotas ign̂ eno viduryje 
nų|iWmių it* kaltybių. 

Iii H ? jĮim jla pabaigi s^yo ittaiidų, bot via dar buvo b«**y 
lUtii rAnkų, kaip Jtai jį prikfM netikėtas beldimą*, 

i 

kius, j tąsa i 
u jo darbu, mvo 

Bobeecą st,, 8» si? 

BartoSevižo, ! l 
a?â  

•III. 

!o, BOK TO 
, ,/. V. 

pirmyn ir gana skubiai pasakė, kad yra pasirengęs. kiam uja-. To prirodymui jin hejuokaudhmas išgėr6;vk§# 
Tan galvojimas ir j(»j(» siekis neištruko nuo viešnios alų iki lašui; ir laike ištisos vakarienės! toižtai^ daugiati, 

atydoH* Jam pasakius kad yra pa.sir<kngvH, mergina ntHi- kaip keturiasdesiints koikamų, pagal gr(dt(,i apskaityme, 
dėjusiai j ji paiiurėjo ir jos akyse suivito supratimas. Vakarienei pasibaigus, — pigu 8Upraati,ikad Oliveris ne 

turėjo didelio ėdrume -4 p. Sikes išgėrė porų stiklų deg
tinės su vandeniu ir pa įgriuvo ant It̂ vos,! paliepęs Ouytįiį 
kad prikeltų lygiai kaip penkios, baisiai keikdamas ir gm* 

patarnauti, bet nieko iŠ to neišėjo. Tu apipainiotas is visų modamas, jei to nepadaryt. Oliveris, liepiant tai pa?mi 
pusių. Ir jei tu kada is ėia iStruksi, tm un dabar. vyriausybei, nenusirėdes atsigulė ant tuatoraeo, patiesto 

f. Antjšiial'1 
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I stovėjo NHtiey. 
— Pastatyk Svieaf an, 
». - Ji nmti duria bi «Wa, 

|T«#tM|«lttiljo. kad | i bįayo i*bal I8V«)H». ir tykiai 

m 
fe }u4fur4ju | 

tarA jn«*$fina nlirf-

* i * 1' 

1 ? . ; 

UJgauta* įos (morgija, Olivoris pažiurėjo jai [ veidą 
didžia nuostaba* JsVodė. kad ji sako tiisyt>e; jos Veidas 
buvo ilbalfs ir sujudintas, ir ji net drebėjo is rimtumo. 

4^ Jau sykj t\i tave išgelbėjau nuo kankinimo, ir da 
iSgelbėsiu, ir noriu gelbėti dabar, — tęsė ji garsiai toliau, 
— nes jei aft noapsiinuMa tave tonai nuvesti, tai kiti butų 
su tavim daug JiurkStosni, nekaip aS. Prižadėjau jiems, 
kad ttt busi tykus ir lėtas; jei nepaklausysi, tai padarysi 
blėdį sau ir man; ir gal busi mano mirties priežasėia. Žiū
rėk! &it$ tiską aš jau dėl tavęs nukeuėiau, ir tas taip tei* 
singa, kaip dabar Biovas .mato, k^ aš tau rodau. 

Ji greitai parodė savo kaklą ir rankas, sudraskytas 
keliosfe vietose ir labai skubiai kalbėjo toliau. 

t*f Ajhaimliik tą I Tr uodtiok man daugiau už tave m\-
kęsti, bent dabai*. Jei galėfti*vu tavo išgelbėti, tai aft tą pa-
darySia, bet neturiu galybės. Jie tau nenori blėdies; ir ka 
lieps tati daryti, tai ne tavo kaitė, Tjdėk, Žėdnas tavo žodis 
yra man smogiu. Duok man savo ranką..Skubink! Duok 
rankų! , 

JS sugriebė rank^^kurią Oliveris instinktyviftkai jai 
padavė, ir ulputus ivakę, traukė jį paskui save žemyn. 
Duris tapo greit atdarytos kasčinkeno, pasislėpusio tamso 
je; ir jiems iSėjus, taippat greitai uisidarė. Karieta jau 
laukė. Tuo paMu smarkumiv kurį P&^dė Wi^ kalboje, 
mergina isitraukė Oliverį i Vidų ir uitraukė uždangas ant 
langų. Vežėjas neklausė, kur važiuoti, bot suplakęs arklj, 
paleido ji klek tik įkabino, nelaukdamas bei akimirksnio. 

Tisu keliu mergina laikė OHverį už rankos ir skverbė 
jam to ausis tuos paėius persergėjimus ir pamokinimus, 
kuriuos pirmiau buvo pasakius. Viskas tapo atlikta taip 
greit;ir skubiai* kad vaikas vos spėjo atsiminti, kur yra. 
ir kaip Ma pateko. Karieta tuosyk sustojo pas tuos pa-
ėius namus, kur žydas buvo Atsilankęs pereitų nakti. 

fj0 tų trumpų valandėlę Oliveris greit dirstelėjo ant 
tusėins gatvės ir Sankanms jmgelbos jau kabojo ant jo lu
pų, Bet merginos balsas skambėjo jo ausyse. Ji tokiu so
puliu meldė jo atsimintu kad jis neturėjo širdies surikti, 
Jam abejojant, proga dingo, nes jis atsidūrė namuose, ir 
durį* užsidarė. 

-~ Kik Sent — tarė mergina, tik dabar paleidusi jo 
rankų. — 1)111! 

r- Halio! — atsakė Hikes, pasirodęs duryse su žvake, 
— Oih! tai geriausia Mos dienos valanda. Eikit Sen! 

9Pai buvo labai didelis pagyrimas ir labai Kirdintras 
užkvietimas nuo ypatos su tokiu karštumu, kaip Hikes. 
Naney, febai tuo užganėdinta, širdingai jj pasveikino. 

— Buliaus akis nuėjo namon su Tarnu, — tarė Hikes, 
įsileidęs juos į vidų. — Jis turi eiti į darbą, 

— Tai gerai, ~ atsakė Nauey, 
— Ar jis ramiai užsilaikė ? 
fr* Kaip avinėlis, — atsakė Nancjv 
— Man smagu tai iSgirsti, — tarė Hikes, pažiūrėjęs 

;iurHėini ant Oliverio, — dėl jo jaunos puolenos, nes ji 

ant grindų. Mergina, pataisius ngn}, atątyėdo pas ją, jpaib 
raugus juos prikelti paskirtu laiku. 

Oliveris ilgai neužmigo* vis lūkuriavo, kad Naric^ 
suras proga pakugždėti jam in ausį daugiau 
bet mergina sėdėjo ir žiurėjo in ugnj, visai uepii 
ma, tik kelis kartus pakilo, kad užsukt ] 
nuo hlkesėlo ir liūdėjimo, Oliveris Antgalio ųanjjgo, 

Kada jis pabudo, tai stalas jau b^vo užtiestas; ir 
Sikes kamSė visokius daiktas į kiSėni^si viržutiuių triny-
ėių, kurie buvo patiesti: aut kedėi*:A $iįmy įvožėsi a|)ie 
imsryėius. Dar nebuvo prašvitę, nm Hi'iiiė vis da žibėlbį 
ir lauke buvo visiškai tamsiu $ langą; barSkino stambus 
laSai lietaus, ir dangų* buvo tamsus Jr|$siniankęs, 

—. Nagi! ~ užgitiovė Sitees, Olivaul 
po penkių! Apsisuk grfcit, ba negausi į i l i iy 
vėlu, 

Oliveris neilgai reųgėsiir Siek 
ant žiurieštaus Sikes^o klausimo a 
gęs, |-;L| 

Nanoy, vos dii*stelėįjo ąųt vaiko, 
skepetaitę, Sikes gi davė jaim ilgoką pi 
peSių. Taip apsirengęs, jis padavė w . . _ _ , 
Sikes grūmodamas wk parodė jam Šoniniam kifiėniu^e piS 
taiietą, pagriebė druėląį iStlfestą rankf Ir atslsveild*^ su 
Naney, iftsivedė jt laukain. 

Daėjęs iki durų, v # a s truputt atid|grt*o, t i k ė d a m i 
sugauti Onytės akis. Ijet ji jau sėdtyb\ant pirmesnės $a* 
vo vietos ir Murėjo in ugnį nekrutėdama. 

. 

nes jau 

iii«pyftiavęs, 

• l *M 
m 

<H 

ô janat neiĮntešmas rytas, mm Jie tsejo ant 
rės; putė vėjas ir smarkiai lijoj itpob^siai išrodė sunkus 
ir lietingi. Nakties butą labai Šlapioj ties ant kelio susi
rinko didelės balos ir tnl^i buvo perį) ink Ant dangaus 
jau rodėsi pirmoji ^ublankus Šviesa j b t̂ ji tik labiau i*oĝ  
ra t į apsunkino, nejcai|) palinksmino.; Nublaųkus ryto 
auAra tik darkė fiviesąi kurią davė liaiįpo*, liei kiele dau
giau neapftviesdamoa Šlapių stogų, n^apytamsės gatvės, 
Nieks dar nesirodė toj* mieisto dalyjįues langinės dar] 
buvo uždarytos ir gatvės, kuriomis jttiotlu ėjo, buvo tykios' 
ir tumios. 

Kada juodu pisuko į Bethnal GHetvkelią, diena jau 

223 £1, v Cv., 
MtCamel, 
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g«»rokai pradėjo brėkSH. Daugelis Įtalpų jau buvo 
siute s keli vežimai iŠ kitimo nespw8ji(ii| ritosi Londono lin 
kon. Šen ir ten karieta, vtea aptaSk^ta purvynu, 
pravaitavo pro šalį, o įjos vežėjas praajltunkdamas \\\ 
su rimbu nerangiam kaimiečiui, kurslpi^sųkęs ne į tą fioną 
sugaišino pribuvimą jo t miestą visjftįjketvj^ia miuntoa* 
Smuklės, apšviestos ga58u, jau buvo ajtldarytos. Ilgainiui 
ir kitos krautuvės pradėjo atsidarinėti ir keletas žmonių 

butų nukeutus!., Kik šen, mažink: aš tau duosiu lekeiją, i pasirodė ant kelio, Cia vilkos iSsiskiijltęku 
kurią turi išmokti tuojau. 

Taip užkalbinęs naują savo augintinį, p. Sikes me 
4~ Kas 8iat — sušuko vai^m, greit pašokęs ir pamtu traakė Oliverio muėę ir trenkė \ kampą. Paskui paėmęs jį 

• 

i 

už peties, pats atsisėdo už stalo ir j>astatė vaiką prieš 
save. 

-~ Dabar pimdausiai ar žinai, kas eia yni f — už
klausė Sikes, paėmęs kišenini pištalietą, kurs jsmlėjo ant 

ninku, einančių darban j f ia, vyrai iri moters su žmtlpln 
tinėmis ant galvų; ftia vežimėliai su anderėms* ve 
prikrauti mėsos, moteriškės su piemf felbiraisi ir 
rųšies žmonės, kurie skuV>inoai į mî ijtą su visokiais ml 
g\-mo ištekliais. Jiems ariluantieš tirle miesto, triukŠ 
mas ir judėjimas ėjo di^a, ir kada JModn traukė gNtvė 
mis tarpu Shoreditefc iv 
tobfgini rikimą ir 

01iv«rlaikt«ii^ka4|ta|»* j Jau prašvito | # i i tik galėjo pra 
Daba* Žiūrėk, — t*a« Wfa* toliau,. — Cia paikai , ėiaii tr dėl pusės lio$.«oiio 
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Kun. J. 

įi tirusokas. Priimtos 
p4vt dovanoj nuo p, A. 
jausko, kim, "l1. Reguls-

kun. A. »Tnvko» po 5 
Ifro nehne j geležinį ka-
jplauktV $70.00, į higa-

lUtarta pa l ik t i atipeticlljo 
150 dok metams 

ft&voa universiteto sttv 
[iįtul I*r. OovydaKdui iki 
>1 jin m pabaiga mokslo, 
^pažinta pašalpa sumojo 
įp iiol, Peterburgo konsev-
*to*ijo* mokiniui St, Šim
ui, A. Kulikauskui stip<uv 
BB* Jxri|HvAiuimas at idėtas 
ii kitu metu. P. A, J, Valau 
frinus i* kit\j mnuaufh) 

m\\ų mokslu jaunikai-
Ų prašymai atmesti. Nu-
bfa taip-pat atsymuati iŠ-
tįijo !M$eg& '"Motinai**" 
m ' įeijes, ^Dvaugas" 

j$ftns draugijos orga-
M$ĮWM $Į$ftariams (lova 
užrilkton mok^t|s, Jie 

p. .). S. Lnputtai ua augraai-
nima l&O-diit, į " M o t , " kasą į 
(p. h< buvo tn\įiw metas 
" M o t , " stipemli.jautu). Sol* j 
nie pasirodė, jog entuziaz
mas prie " M o t , " yra atsi
gaivinęs. T«>«UM gulinui tikč-

Redakcijai prisiųsti 
laiškai, H 

h.i^ kitam, kaip darbo, taip 
ir hėdoje lui reikai<\ ii* 1.1. 
Kvieeiame tat visus y.v mes 
U i t e 
lu'tn imsi! su 

* « » * 

dėtu \«ikti t«»je dirvoje*. 

.) : ,us j} u: 
u : m] ledalei.loH iki suu- Mateugaą Toluba, viccvjirez, 

kini ! i va i Dėlei t<» privalu H l̂) NVyotuiiî  av»i., 
ll.Netor Boro, Pa. 

. d. JHUI tiUPi dvąs. vad, 
P, O. Miiioj'sville,, Pa* 

i 
• * • « " * • - • 

^^ik,^ius, kad j i e | i n v - I - . ; ; u ! : ; t l . r n m , , i " Amn-ikonis 
m u s , i s u i m m v m a i M , e :--.« ''•'.»•.» '^ I«U?r Vy««. 

raepos 4JJ>, 1911. j 
Miels Tautiet i : 

Erių i*... f,» t^tiiaFitir.. <ii...n.r; Kailaiiui ruusg tauta , k a i p i S / . .' ,'-• 
t i e s , joji ta uauui i i^a iiraiejfi-1 . , . - : ' !Oai*no k;ui» / o d / m 

. 1 < - t t 1 |A uavMisKos, ta ip \v is t*i<«»-1 . , , 
ja tUt'eS kuoSVirsiausią at<4- : M /:1* t l J s . . . . . " , \in\U t a ip ir dari) 
tį. Jau 
*4Mot\uėl 
l(intm»tu8 
kykhj stude 

Sąjungos Liet. Vargoniain 
ku Amerikoje vyriaueyi 

haktil jausis \isiskai pvri Kazys J, Krušinskas, šok r. bės įdresai. 
1 Suprasdami to visu svat- k"' ^ i t a ^ v < l , ^ l t ' l*v«w. is! 4 ^ I7th St., K. Strumskis, prc% 
Ibuma ii- rcMkalintfimui kvie- knuo «>*«k«w n<H\vstumus, Brooklyn, N. Y, U»0 lligh Ht., 
ieiatm^Tamista ir tikime, į.\u ^ l s t l V n u a aprti ta, pauaiki-l 

s 

prisidėsite prie tu švento !a v i s o l < i a s i , i l v u uedajcalesj PriuiiiK Burba, kasteriu*. 
patari- « H , V ° 8 skaudėjimą, veioima. 454—456 Maiu St„ 

Linm - ,' /-'«s- »irili<^ fieKinima. n«v Kdward*viUo. Pa 
: » 

: 
Bruokh u, N, Y. 

i 
i P. drajauel as, vico-pre3!5f 

P a « a & Buiatoj^a St , , 
B a l t i i į o v e , M d . 

H 
i , 

: 

kuoivirsiaiisia n * 4 . | ' " " " " " J t " \ p , " ' , s .<- ' :"- i um. taip ir «t»rl.ti vcikUi.u. «'.^"N- w ^ " 7 '»'•«"""»>. -»,,- . Kdw»rd.vlUo, 1>„. ' »am.B r W " 
, kolinti metai. kaip': , l u , m s k o s ( ' ' 1 {7U ''T'* *°1 TikMuni sulaukti prijau- ™*T» » "• * • " ' T ^ '' ° ' K i , r ; ; " " g f r ,, i, Bi 2 3 ^ 1 1 
•u.» šelpia vi«u ^ t mlau«lMn« w«id««l Ktovyj,.:; . i ;m(i ,11lwkv,1Hli , j o k n n , M, A|»tj«kow. .T«w. ITIIICP. Iv , , \\ ilk.'H-Hanv, Pa.U. Stulgaite;, knsienus, 
8 «tt«5t.^.igju i m - į k m , , u , « l a , H k , m , m , t : , s u ;" , ;: j aukšta pa^arl-a - m n 80 Ashln.ul „ v , . 4.) Sylva, , L Sjkį 
iifcSb. J f e S t o i a f ^ j f muftM^ žon«'aJ Kolerilos Studentai ( b , r H « n - 1 U ' Kasos globėjai: ^ i l t e B a r r * . Pa, .,,„,„,•.„„,„, , iištautoinno bangas iHtatsi- A.owgijos ouuiciuai. 
S ' S ! ? 2 N j l i « » t i i i » ™ t o r t W . M . K S. A.livSuokit.. patą- jfiS&h Juo/as \ as.haimka,. A. GudaitiH^ekrotorius, 

MIIII • • • ! • • H M f l I M * 4 * 

as 
Agentas. 

įjoji 
Situkus rodo didoli kumpu* 
Jiitorlatis talt̂ nta, lies, ne
skaitant piruiesnit) kump<»-
scieijtj, istt'Urte &\ų vas,aro 
išleisti 20 liotuviikŲ daimt 
gaidas, savitai harmoui'/uo-
tv, uMotintdeM, tikisi arti-
muje ateityje sustipti dau
giau talentu:, bet ir pati rei-

a su.^pimo, Tai-^i, 
ai, kas norite, kad ap-

;istautĄįimo bangas neatsi-į Kolegijos Studentai. 
t i savo tautos rei-1 p. s. Adresuokite pata

rimus;— 
am 

Alln-rt Ai'lvis, 
1034 Bank St., 

Waterburv, Conn. 

"Mot." Htlprndijantas, \>.'^'\.<,, 

Pv. Dovydaitis, jau yra atHi-lfVV KM*V . • . • 
iy„u\ięs n.okslo dirvojo, i r ! ^ 1 ' ^ ******.'"^ *>\\*> 
už ;įo £m$ chm platyn K(n- " t u d p n^ l» t««*tMmlww hiiti 
fai lietuviu imm, P. Kt. mT> *«iH*n.ų'»»'-; ".' vad..-

vais, esame išsiblaško po vi-
stis kampus be jokio susiri 
simo tarp(k savęs ir nog&li-
me taip getui apsirūpinti sa
vo reikalais ir dirbti savu 
tautos labui, mes, mokiniai: 
J. W. Savame, Albertas Žel
vys ir K, TiUkosius nuspren-

•n 11 rrT"T5>3acw*<aah Įjt^rerartyai 

ŲH titnKOttfUi liotuviai it He-
V Jî l norit tnrtt lengvu keimiac 

v t&i M*lpMttt tli»*iog i»«s (f. 
m M iiMii vr;i T Utenu žin»mu» 
Hh |irit»teu* it^t vii^, Tetpgl 
ne itiivkorte* ir »iuaMame i»i-mm 

P W. Broadwa.v. So, Boston Nass 
jin ln»itr^Htw YorlCl(y. 

Wilkes-Barre Mine Driil Co. 

• » • * • • • III 

lf/»* *.•.*!• 
Red. Prierašas. l4I>vau 

iiasM išreiškia užuojautolt 
prakilniam siunatiymui ir 
ragina savo skaitytojus šelp
ti kirn kas gaU jauntts, bet 
pilnus noru studentus. 

v 

v 

- i "wnm»w»iww« 

Ii • • • l inu I I M i nu I I 
et padirbame visokios 
m tuišes. Jeigu nori su • 

UAyti darbo irltiiko» reika* 
lauk 
Papky't n w t o patento 

pypomoulnot t 

e 

RUPTURA 

ar operacijos. 
nuiMtti ant vitadoa. • 

?wpitttuotai 
ueimUaut, kaip ilgai aor
ta u tie peilio. 
mmki+VJ u ji*. 
yra filpll my* 

^timo, y akau«uo, b« 
be atBltraukinio nuo ui-

t̂Ureikia jokiu dirlų kada ilty-

^ik2Sr"tt1^t^ 
cavon«H ka» dion, Su v iri (00 

»C*Aai«a pra#ita mtta, 

Alex. 0'Malley 
158 Waahingtan St., 

WILKBBBARRE. PA. 
Kur lietuvilkai ir loukiikai m-

ir stnriraioma, 
.Jum M) mtų d ak t a ra v i. 
Mieato WUkea-Barre tuusu 

ofisaa. Prinit̂ sk 2o. mar-» 
o Kausi kayjrut̂  »P»« rupturą 

, ! 

• i mi ut»jiwit»Nwai wmmmmm 

» » • • • « 

Turime atspaude iv, Ro 
žančiaus tajemnyčias. Pen-
Molika tajemnyčių kainuo 
ja 10 centtj. Kalbantieji re 
žančių tepasirupina parsi 
traukti tajemnyttas. Adte 
suokite: 

MDrau#a8M 

314 E. Market St., 
Wilkes-Barre, Pa. 

NUSISKUNDIMAS. 

VarRUoli lietuvi! Koks tavo paskyrimas? 
Tik vargti ir kentėt ir jimfta vilkt kituf 
Kur saitui tu jieicu, is kttr kantrybe imas, 
Kantriausias, tu, visu paniekintu tautų? 
Tėvynėj\svetima ranka tave slogina. 
Ir kalbi) nor ispl̂ &t is soptitteios Vmrttus. 
Tuiiuri s\i skausmu \ JlaurŲjį kaimyną, 
Kurs tyko su ginklu už tavo priemenios. 
Ir žemės prigimtos kaimynai tau pavydi, 
Kuriui skalsiu palaistai prakaitu kasdien, 
Kad dirvos gabale atėmus tau nedidį, 
Yisi nenaudėliai susitarė išvien. 
Kad kalbi) ii* tėvyuėV meilę tau ISplėSus, 
Vaikams jie skelbia moksli svetimoj' kalboj', 
Dmugais jiems Uep* vadint didžiausius tavo prie-
Marina ]ų sielna svaiginanėioj glt)boj', (Sus, 
Vieni tau įkalba prisiimt sau už tėvyne 
Kur orelys dvigalvis slankioja žiaurus, 
Kiti su prievarta tau kala prisimynęs 
Kad lystumei \ balto erelio nasrus. 
Nuo vieno tik dalyko jie tave apdraudžia, 
Ir to tau neatleis ant amžių, niekados,— 
Jie vargSą lietuvi už tai labiausiai spaudžia, 
Kad uori but aunum tėvynės Lietuvos! 
Bet gal užšvis ir tau giedri dienos aaiilelė 
Ir vėjai debesius miglotus išblaškys, 
Į kruv« susitelks tvirtų sūnų saujalė 
Ir kalbą prigimtą, kaip reikia palaikys! 

J. K. 

• i 

- — 

A.Ciudaitis^ekrėtoiįlua, 
P, O, Bu> 73 

Silvor <3rcek, Pa. 
1 

!f 

Gali išgelbėti 
i Vidurių skaudėjimai, sunkumas, pjaustymu ,̂  vid\irių 

sttkitdėjinms arba paliuopavimas, malimo bewarkė — 
tai paprasti negalavimai Sitio metų laiku. r|ahie yru 
pavdjtts, bt̂ t ))ttgelba giteita, jeigu turi po ranka 

5 , 

į e 

savimo 
Bmagus palengvinimas ir greitas pasveiki3tlas j | su
vartojus. Atidėliojimas gali reikšti mirt|. ' 

J>ar«irluoda aptleko$e. Kaina $5c* i 160o, 

m 

U ••ii 

!..:S 

. i ra 

m 

a i „ n w a u m u m m . i i u a i m . •Jittommmmmmmtm mmmmmmm 

Pasako tau šio apsireiškimai; 

apetitas silpnas arba visai nei 
malimas šlubuoja, 
kenti galvos skaudėjimą, atsirugimą ir 
turi skaudėjimus ir sloginimą. 

ine padėjimo geįbsti 

Yra tai sykiu vaistas ir pastiprinimas 
Sugrąžina apetitą 
Sustiprina pilvą 

jio priėmimui ir jo suma 
Visados išeis ant sveikatos ir priduos 

1 . « 

i 

— m n 
Kainu > 

'•"> "»«W' l 

Pf»l I I IMIMI m •imętmmmmm 

to 

u 

.i; 

lt doęsnt pay to n 
your "" 

Ar alėjai kada namo dr^ncdamas, «u 
m«lan»MJi irai va, knitnuji- tlįfl 

galą garklCa ir guU-jai knies savaite* 

Dr Richter'io 
skamlanOta pūva, krutinCje <l^ytwais »opa 

VISUR PARSIDUODA APTIEKOSE. į\ 

Uvlkahuik tik Severas 
dav 
ki 

iriaakyk "No", jeigu |par-
avėjas duogį kft kitą, TeisUįgah gydytojo pataiiiuas 
iekvienam l'ŽUVKA, 

P M M mu j jumi nimimu j MJ . iiim.ii ii 
Kaa reikalauja 

auRtiuiu (krajav^) akapllarit) 
Paaaa | r . Ir ftv. TraicH gaU gan-
ti pas mus viaada. Mft išdirbame 
ir ivikal»ujantii»m» paaiuučlam 
porą aut pažiūros. 

MM. A, ĘmatHtae, 
ta» B, Pacifio 8t,, 

IMiiladolpltia, Pa, 

1 
tas llttkhna* sfnn* uamitila vai$taa duos 
tagalbą ir pmtolji ilgą vargu įei^ 
ūmai vario*!. 

Viauvjuet tiainu«>s,> IvtCfa Viotikul**. 
riailįis nurodymai tpvvuioU' apie 
bonki|. t5o, ir 50e, apttoum* 

Sirjjfki^ paiuO^Uiotii vality ir 
žiurvk aut Inkaro Ir mu-*u vardo, 

I r.AD.WCHrBRaCO„2l5t>earlM.,NewYork. 

W . F. SEVERĄ C O CCOAR RAPIDS 
mm 

: • • •• 
I •,ję. * 

m ••• ^i^^^l^lfe; 

2M0NISS, KURIE NIEKAD 
NA U2M0KŽTI, NIEKAD 

NEPADABO, NlfcUT GAU 

1/) mrbU' 
• M I I I I • • • — • • 

mmmmmmmm mmm i i i n 

M* mum-***-*'-'*-* i^vuMtmĘtšT 

DAUGIAU U2JH0KUTI, 
NEGU UŽSIPELNO. 

a 

* -
y . į - -•- t-i ' * ' . • • t * v * ' * * - ^ * mm wwwiiw^—— 

4KiMX«i>«»naHa>ana 

S E. M a r k e t Ir H a n c o c k Sts. 
| į i WILKES-BARRE. PA. 

Moka 3 čia nuošimti nuo sudėtu pinigu ir ima pini 
jĮįj gm ant suiėdyjimo nuo dolerio Ir a) 

a pinigus in 
į Įj 

' ' ; M i b a l o i a i a -
Vlt? 

i f i • ' n* 
ire. iMi 

"TTTl1 
• i * • 

M n i i J 
v i T T7TT 

* . i i i \liMii :iii.j!i 

r * M . —*— 
^ W M ^ * * * ^ ' - * •-•» 4 * * . * ^ - < h » . - . * - • * - * * T 4 J» *.-,V.#-* »• * -

REKOMENDUOJAME MU8Ų NAUJA AUK8INJ 23 
OILtEBUO LAIKRODBI.f 

A įkainiai, p»»uk*uoti it kitokį «o ^ 
aimtuimU. parduotimu I0.'><)0 va«UnA 
aw M M • » M l a • , * laikr^t^ii) UklU a i 
H > 5 I****, t l t |»ra*w» U»»;r*!.li.t. 
peiliai i*r<*vO, ttMMtiM tuknai, ^ 
r*t latką rottftti, ta!iiau«mi k t̂iMiaiô n 
•»u.trti*mi, kati* turi 4at**i laUa, mo-
Utm\ ir vytttii. irarMtttotl aal 90 

nin* negu paprastu sittttts ux mažiau plMigŲ. 

MAŽAS P A VYZDIS TO, KĄ PADARO ŽEMESNE 
ANTRO AUG80IOI 

pakuti ir grrai |uli 
pirma uopnmdave ttrnmžiat^ kaip*2<lir $32. Manu k 

m«ta. Ttkrtl m l 
fMa Uit nei *ivtu 

frigu ai»ri ti»r*H 

rVir*ViW« li^r^4tial» •• 
rimfnmn toki p»ra*Jf*l. 

ta mt\ tur*t» jrtfi 4ii#««*rfH. *»* 
*Ul III»«« j.miiutvmiMi. M** »«*tB*tm# 
Ui t Uiltr^^li k i r k t i o a m 0 O. IK »i 
Mv.TS i? #V*pn*ft> k^Uu» t!*l j^r*i»r«-
)imu M n#f>nOkis t*«m«vk.»»it«» n̂ i r«A 
to. !tf Hafca»i«ttM ?uk%. A « M n l a 

ANT 
1 

1:1 
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: ką 

; 

feS 



. 
• * ; « • * • s j f j l 

turimo 
Jei taip, tai nėr nieku #c 

rėmuo kaip Stcgmak'r'o 

IĮ: 
• 

I 

I t * 

m 

Puikus gėrimas, sveikas 
ir skanus. 

Męs padarom jį išimtinai 
Šeimyna vartojimui. Kad 

. neupaigautumčt, muay var
das yra ant kiekvienos bon-
ko8. 

Pasiklausk gydytojo apie 
ii 

Puakvortinėse bonkoso 
5(k\ už tnahu). Mažesnėse 
bonkose 30c. už tuziną. 

Plymoath Natioaal 
' „DRAUGĄ." BANK. 

Kapitolas su pervirsiu 
$165.000.00. 

Šitoji Banką prižiuronm 
Su vienyty jy Valatijy val-

Jdiios, Moka 3 nuoiimeius 
nuo sudėty ptuigy. (.Salima 
susišnekėti lietuviškai, 

O. N. Postlethvvaite, 
iždininkas. 

Mandagus patarnavimas. 

"T r » M 

Gryno maisto ženklas ant 
kiekvienos bonkūtės. 

-

•I t i s 

STEfJAIER MEIIN6 
Wilkes Barre, Pa. 

Naujas telefonas 977 
Bell telefonas 422 

First National Bank 
PUBLIC SOUARE 

Wilke»-Barre, Pa. 

UNITE! STATES NPtSiTARV 

KAPITOLAS $375,000,00 
Perviršis Ir nepa 
ia lr ta nauda 490,000,00 

Už sudėtus pinigus moka 3-čią 
nuošimti. 

WM S. Me. I.KAN. Ptesklent, 
FR ANC1S DOUOLAS. Cashitr. 

. A. Norkūnas, 
Vienatinis Lietuvis lidirbejas 

visokiu ž e n k l u 
draugystėm, o y-
patinjrai: «5>kaHuf 
gu*ikučiu meta-
liavu. anameliotu 
ir padengtu cellu-
loid'u, Sarpu, vė
liavų ir Karimu. 

Man pavutu i d*r 
bus sUieLu artis-
aiksi. 

1 . A. Nsrkimas 
1*2 PR0SPKT ST.. LAftKENCE. MASS. 
•HMMHMMI i m n H H a n n i t 

SfALM MAR&VVARE C0„ 
21 North Man Su Ftttsvills, Pa. 
įvairiausi geležiniai daitai, te

palai, stiklas, dūdos, plasteris, 
Įrankiai, aportiniai Ir naminiai 
daiktai. 

Banking 
Trust 

Company, 
Mahanoy City, Pa. 

Turi K a pi tok) su n nosim-
Čiaia 

$190.000.00. 
Sudėtu pinigu 

$700.000.00. 
Męs vedamu visokį lega 
liaki) biznį. 

Musy bnnkojg galima 
susikalbėti: lietuviškai, 
limkiškai, vokiškai ir 
angliškai. 

JOHN J. ME YER, 
H ^ H I Kasininkas. 

mm 

Office New Telephone 87. 
Residence 1100. 

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

Jonas S. Lopatto 
47-48-49 Bennett Huilding. 

Wilk«*-Bare, Pa. 
Norintieji pasiskolinti pinigu 

ant pirmo mort>raK*\ arba pirkti 
namus lai kreipiasi. 

Bell Tolophone, Dicklnton 375? 

. Ignotasl 
Vienat in i s t ikras daktaras - l l e tuv l s Philadelphlj 
» - - — -— m l t _ f c — *_ . s * _ 1.1 I I I 

First National 
BANK, 

PLYMOUTH, PA. 
UŽDBTA IS*4. 

KAPITOLAS $100.000.00. 
PERVIRŠIS $250.000.00 

Didžiausia ir saugiausiu 
Banku mieste. 

Moka 3 nuošimčius nuo 
sudėty joje pinigy. 

—* . * . . . ^ , » 

JIJ11JU. 

"''iiTinvii'.inn" -n m •i.rnrsT-; 

JLUi-A'4.JBgB—HttUJ. g 

! Tfce BENEFICIAL SAVTNGS FUND S0CIETY 
1200 ir 1202 CHESTNUT STREET, & JfcJ 

PHILADELPHIA, PA. ^ " M ^ 
UieUte 8 0 diena BeJaadiio 1863 metuose. ~~..*i: 

Nuolimtia 3 . 6 5 metama. . H'tikt: 
PAMATINIS KAPITOLAS - trylika milijonu doleriu, l g 
SUDftTU PINIGU — vienuolika ir tris čvertis milijono 

doleriu. 
PERVIRŠIS — vienas ir viena čvertis milijono doleriu. 
Depozitortu suviršum trylika tūkstančiu asmenų. 

DEPOZITUS PRIIMAME PER LAIŠKUS. 
IGNOTAS J. DOHAN. Presidentas. 

ANDRIUS J. KISGAN. Vice-preaidentes. 
ALFRED J. MURPHY. Sekretorius Ir Ka.ininkai. 

ANTANAS HURST, ge*., Patarėjas. 

Juozas Szukis, 
Garlauslas Lietuvy* 

FOTOGRAFISTAS, 
Naujas Telefonas 1070 R. 

8* E. M>rket l t , VVllkea Barre, Pa 

<• \r . i , i j . i i »".' i* I M I * ! * * 
• i t i I. | .. n . . c.'rV { 

> *+• • M f ^ f M 

Lietuviškųjų Šv. Kaa 
Seserų Semin 

CHICAGOJE. 
Lietuviškosios Sesers priima pas save mer-

Jaites mokinimui ir išauklėjimui. Seminarijų* 
i px1e reguleriškojo mokslo, arba ir atsky-

rium, yra mokinama, muzika, paišymas, siuvi
nėjimas i* taip toliau. 

Reikale meldžiama kreipties prie Motinos 
Perdėtinės Šiuo antrašu: , -i 

for, 
ST. CASIMIR'S SEMINARY, 

6700 Roc^tvell St> Chicago, M. 
> > * . f t * * t > ^ ,\rf 

• • • 

i * t 

/ u P it t stono vertas 
erimo 

. 

: 

-

porteris. 
LENK1SZKAS L A G E R 

* 
I 

Atkreipkite naro atidą in produktą, Jutg t a u t M i o te
dirbamą. Sandėliai Huttonwoodt WUkea.fiarr«i ir 

Nauticoke, o bravoras Danrillėj. 
m 

» 1 1 1 1 

Kurių skaitytojų prenu 
merata pasibaigusi, tiems 
i is numeris bus paskutinis. 

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

"DRAUGAS", 
314 East Market St.t 

Wilkes Barre, Pa. 

UNION TICKET AOENCY. 
aamiauala xaal«Ttlaa Baaka foraotoot 

Ir Viaoje ApHnkinėJa. 
Agtntura LalvaJioreiv ant Geriausia 

Llaljų. 
Hinn(*ia plnifut kaa diea la vilai da

ili svieto; taip gi uerka ir iimaloo vi-
lokiua pialfua Iadlrba viaokluf doku 
mestus Amerikos ir Lietuvos teismuose. 

Ofisas atidaryta* kas <Hea nuo Stot 
ii rua iki Mot vai. rak. 

N e d ė l i o j ę : nuo lOtoa i i ryte Iki 6-tat 
valandai vakarą. 

Įr»̂ r»̂  Hjronbuiį Ir klynika 
su laUiratorija PhiUdelphi* 
<•>• miesto. Tame pn îame 

UHino ĮrenK* savo )<M'nc np-
ti«'kii. kurioje randasi naujo 
išradimo geriausi vaistai 
P A Š A R O A: Mano ligota 
būtyje ir klinikoj turiu po 

iaavo j-ru-?..ura svetimtaučiu 
I daktarus speeijalistUH im̂ rot 
bai |>ru> operacijų Ir JIHVO» 
ju-k'4 hfcT-j Pas mano visi II-

'tfonlal išsigydo Ir pasilieka 
nveiki. Vaistus siunčiu Ir [ 
kitus Itoiiua ir į visas ftaHs. 

(lydau Visokias Ligas. 
Su MMta ir nuuja motoda su 

ichemiskals ir medlolnofl iry-
dmdAmls, su vandeniu (hy-
d rot hera py), kraujo skysti-
mu (sorotherapy), su moks
lu peychologijoeipsyohothe 
rapy), kaip lai lodllais, nu 

Šitas paveikslas parodo, kaip Dr. t 
Stankus su pagelba elektros švies* 
(X—ray) permato visą žmogaus kur 

atrauti s pavojingas ligas. I! 

Adolf 

LBERT G. GROBLEVVSKI 
Savininkas ir Fabrikantas Geriausių 
M U E T U V l S K Ų - L E N K I f i K Ų VAISTŲ.M 

OERIAUSIA 
OYDUOLt: 

NUO 
STRIKU 8KAU 

DĖJIMO, DEGI
MO KBUTINUJE, 
GALVOS 8KAU-

•s» SSTSW esaS^S\sVf 

KATAR08, 
UftfllaAlJDYMO, 

UOS; 
_ _ . KUO 

OERKLtS 
SEAUDUJIMO. 

MEdLUNOIO 
SKAUSMO KRU 
TINftJE KUO 
PATBUKIMO 
AZMA ABBA 
DUSULIO 
S T Y V i n i O 
SPRANDO 
SKAUDtJIMO 
aONUOSE 
RANKŲ ZB 
SOJŲ. 

Unlen Ticket Agency, 
909 Laokawaana Ava, Scranton, Pa. 

Taipgi turima savo krautuvėje dau-

frke visokio maldakaygiu ir svietiiky 
nytu visokiose kalbose. 

TELBFONAli Naujas 303 — Bell 96a. 

rodymu, atkreipimu H lydos, ^ 
Ir tt. Gydau su oloktra (eloctrotherapy). X—ray (Šviesa, pormatantl vla| I 
jiįi ftimvįraus), greita elektra (hyfroquoncy) Oalvana aloktm, Paradejaua aH 
t m Ir šitomis suvlonylomls elektromis. Ihtrydamu* oporaoijaa IsgydStt vk 
knis organUkaa Ilgas, kuriu, negalima įlydyti vaistais ir kitais prietaisais. 

Turiu įsitaisęs savo locnaa elktra gydymo masinas, 

, „ ^ ,. TT, , , ai par telefoną Ir pai vrm.~^.^m mn^mwmv>wl 
kaip toli gyvonat; Amerikoje, Kanadoje, Anglijoje ir kitose salise svieto, 

STANKUS 
1220 So. Broad St„ Philadelphia, h 

Valandos ofioo: Nuo 0 Iki lt , nuo 2 Iki 4 p. p. ir nuo 0 iki 8 vaka* 
'Kedeldianii 

•xi J. L .. -i _JJ^ ^x,mmmmmmmFmmwiimamt 

FABIOI 

bot 

Ypatingos Gyduolės. 
.teigu sergato ulsleenėjusiomla ligotais nuo kuriu negali paael-

www ne daktarai n6 liaonbueiai, arba paslaptingomis ligoms> a)>ra
šykit man savo nesveikumą garai Ir aiškiai (be usslėplmo) nes 
floa eina ne tik apie tavo sveikata, bet labai tankiai, ir apie tavo 
gyvastj (Atsiminkit, jog kiekvienas garbingas daktaras uilaiko pa* 
slapti kaip int iipalinties). Uitai Besigėdyk ir nebijok, rašyk tei* 
aybt, o mielai suteiksiu rodą Ir prisiusiu geras gyduoles pagal tavo 
ligt) su nurodymu kaip reikia jaa vartoti, ui preke labai maia. Rei
kia ralyt laUkus stačiai pas mane pridedant visados Se. marke ant 
atsakytao, nea kitaip negausit atsakymo. — Taipgi mes reikalauja* 
me geru agentu kiekviename dideliame mieste Tr ju aplinkinėse. 
Agentai nuo Lietuviukai Lonkiiku gyduolių gali uidirbtl nuo 50 
dol. iki 150 dol. ant mėnesio. UldarbJ duobiame kuogeriausia. Taigi 
raiykit^reikalaudami agentūros. Kiekvienas lietuviikas itornikaa 
taipgi privalėtu uilaikyti visada mušu puikias Lietuviškas gyduolių 
savo storuose ant pardavimo, kad mušu tautiečiai reikalaudami ga
lėta pas kiekvieaą nusipirkti ir nereikalautu išduoti pinigus dova
na kokiems nors apgavikams tose aplinkėse. Stornykai, rašykit* 
pareikalaudami gyduolių, nes geraa uidarbys ir parduokite mušu 
tyras Lietuviškas gydu des, kuriąs mes gvarantuojame. Rašykite 
po antrašu: 

ALBERTAM O. ORABLIAUCKAS, 

garsi kardinolo Wlsemaoo apysaka. 
Varta VYTAUTAS, 

Kaina $1.00. 
Imantiems daugiau kaip vleaą eg-

sompllorig, nuleidftiamaa didelis nuo 
ilmtls. Gaunama pas: 

BEV. V. VARNAOIRIS, 
818 80. 4tb 8t., Brooklyn, K. T. 

• amu u JUUIS j . - • 

<9or. Elm & Mf.in Str., Plymouth, Pa. 

50,000 
Vytai Dykai Del Viri 

Ts kayga yra atebuklinga Ir aluata yra t vk del vyru 
KnyKa tafraataia, suprastais žoaltiaia paaaka kaip gal 

-NAUJA KNYGA-

BIBLIJA 
arba šv. RaStas išleistas. 

Tik vienas šitas šventraštis yra 
katalikiškas. 

Kaštuoja $2.15 persi untmui. 
Adresas: 

REV. S. PAUTIENIUS. 
Mahanoy City, Pa< 

• • U I ! I I I I II I 
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IdĘJO 13 SPAUDOS DAILUS SCENIŠKI 
! VAIZDELIAI VARDU 

ir „ K a t r u t e . " 
«»»- -jlrirĮrgfT?-il-.ig*svi.vaaiSfsar • > . tr -̂  Į r-^,y,sm ?1 

KAINUOJA PO 10 CSHTU. 

„Dmugo* Spaustuvėje. 
issri 

H i S S i l l S S S ! > S i i l l ! 
* • * + * M < * • * - • • * • * • < 

.^ •—^.^ -^ -^ 

atgauti vvrslkatna. Uisrvaiti nuo osauodijima k'ra a ja 
arbasy pili, auDicgima ateklos, patratiu aty prika, puCkiis 
tr kitus iamlatimus, negromulavima, patrotitu 
aWpribe. pvlv.i, kia*»enu, lakatu ir pūsles Ugaa. ruoii. 
tUma, gonorvhoea srs»a tripari, saujai igautaa lygaa, 
atrietura ir VTS*H vyru lygi a, gal bu'ii llgldosraa'aava 

privatlikai, tUpia. ir labai pygjaT. 
Ta, dykai igaata kovgsv paeakli jums ka4el jua tatlrkaf ' mn.rr .... „ ^ 
nt u v i šit.—, wvmwwm <mv-r~ . _ 

nevedės vyraa. Ta knyga yra panaSita par Daktarą, 
B^B^B^B^B^BHB^BB^B^B^B^B^B^BBBS^B^B^B^B^B^B^B^S^SI 7\ ^^^s^B^Bl ^^^^BSTiiL * 

B S s l 

kantat Ir kalu galot galutina] lSį7«l''i.' Knygs ta yra 
krautuvliloioa, kstruetura llaott kolnaa vedės arba 

ydave tlffo tajsta lyrintjrmi tU, apecljalisku 
mvkit, jog ta knvgsv yra aiuata y « s t dykai, 
uS pačto, Istgr •IfM^ettta kon verta. Nesiusk 

katraa atejrda 
lysrtt. T c m 
n l r n o k a m u L , f m w , 
nekokiu piningu, lyk para Ai k sava vardą, ir adreaa ant 
lamkaus paduotu kuponu, katrų aiuak mums leudena. 

DYKAJ GAUTOS KNYGAS KUPONAS. 
SS. KM. USTta S TO I fgS 22 Mik A-teas, Cksnfst 

Tsia.si*|>rtsiu»i«ssa4 « * « v^eaKirksi <r«asjM»a a«rfsS«t vyra. 

1 . , « . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • > • • . . . . . . . . . . . . • > < • - < « « » • • • • • « 

ASresąai Si»«t*« se . ee , * « * • * # « * » • < 

Wilkes-Barre 
Deposit & Saoings 
BANK, 
71 PUBUO SQUABE, 
WILOS.BARRE, PA. 

Kapitolas $W0.000 
PervirSis $450.000 
Depotltai $2.625.(KK) 
Moka 3čig nuoiimt,ano sadėtų 

Joje pialgv. 
Banką atdara kaadien nuo 0 ry

to iki 3 popietu. subatomis nuo 
9—12 vidurdienyje ir nuo 7 vai. 
vakare iki 8. 

Galima susikalbėti lenkiškai ir 
lietuviškai. 

LABAI NAUDINGAS KNYGUTES 
PO VARDU • . ' • r 

„Naminis Valku 
s V ^ M s ^ i w J l e W W s l 9 

Kainuoja po 12c. su persiuntimu. Pelnai eis instel-
gimui našlaičiu prieglaudos. (Ialima gauti pas 

Kun. A . Stamiukyną, 
4557 So. Wood St. CHICA0O» ILL 

>itiisaaaaaS'***^*v '* '^A '*AAAAAi fcA '>* ivâ AstassAšajeisšiiai P l f l B I l T T f f l f l f f f f f f f f l ! z f f f f l f f f f f ! 

• • i i i irTr-mm • iffnmrrmn snrimTrri įTirnissitsni 

SECOND WARD HOTEL 
Fnmk Burba Savininkas. 

Goriausi Importuoti ir naminiai 
VyTjai, Likiatiat Alos, Cigarai tr 
e.a* »ww**<*,"w^̂ p s^s^aAav esa• 

l'tritH'S klt'Hoa karietos 
ir arkliai paroarodymui ir 
gralunio ofi^tn prie Rusaell 
gatves 

EOVVARSOSVILL 

i I X F. Q}!!is. 
! PAS ji galima gauti viiokiu 
; torielku, blindu, stiklu, puo-
I du, liampu ir visokiu virtu-
! vei reikalingu daiktu. Yra iš 
! ko pasirinkti, Ateikite per
sitikrinti, 
102—104 8. MAIN ST., 

WILKE8-BARPE, PA. | 

L. RAUCHUT 
Dirbtuve Uniformų 

ir visokiu reikalingu 
daiktu draugijams ir 
nrkieetrom*. aidėta 
1887 m. Dirbame taip
gi vėliavas, sukardas. 
arnotus, kapas ir t. t. 
Reikalaukite i Iist mo
ti kataJiogu. 

SAPUSTUVE 
> M n ^ i 

t 
A s s s s T 
S P S I . 

1520N.4 
PHILADELPHIA. M 

Bdl 
i i 

I 
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NAUJAUSIA, DIDŽIAUSIA Ift GE* 
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t:: RIAUSIA GREITAI ATLIEKA ^ 
ĮVAIRIŲ IVAIEIAŪ«VS DABBŪ8 

i rrnT̂ aaal3&jw*i*fi, 

SPAtDINA 
P I G I A I 
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UŽKVIETIMU8 IR KITOKIUS DARBUS 
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RAlDfiS _ 
8IOJO PATENTO-MAŠINA "LINOTYPE" 

AURtStllOKITK 
1 

" D R A U 
314 & MsrU 
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