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Trecioji Nedelia po Tri
jų Karalių.

»et, kad Jėzus nu* 
žengė nuo kalno, sekė pas
kui jo <idė minia.

Ir ėfe atėjęs raupsotas, pa 
sikloungo jam, tardamas: 
Viešpafee, jei nori, gali ap- 
čystyfe mane.

Ir ištiesęs Jėzus ranką, da 
silytėjo jo, tardamas: No
riu, būk apčystytas. Ir bu
vo apšjatyti raupai jo.

Ir tam jam Jėzus: dabok, 
kad niekam nepasakytumei: 
bet eik, pasirodyk kunigui, 
ir aukaak dovaną, kurią pa- 
liepė Mssiis ant liudijimo 
jiem.

O kaittėjo Rafamauman, 
Le jo šimtininkas, 
įas jo, ir sakyda

mas: Viešpatie, tarnas ma
no guli namie vėjo užpūs
tas ir sunkiai kenčia.

Ir tarė jam Jėzus: Aš nu
eisiu, ir išgydysiu jį

Ir atsakydamas šimtinin-“ * •” if" •••”• M'‘V|tarė: Viešpatie, riees-
▼ertas, idant įeitumei

|stogo mano: bet tik tark 
ir bus išgydytas tarnas

iario.
Nes ir aš esu žmogus pa

statytas su valdžia, turįs po 
savęs kareivius: ir sakau ši 
tam: Eik, ir eina, o anam: 
Eikš, ir ateina, o tarnui ma
no: Daryk šitą, ir daro.

O išgirdęs Jėzus, stebėjos, 
ir tarė jiems, kurie ėjo pas
kui jo: Ištikro sakau jums, 

l neradau taip didelio tikėji
mo Izraeliu j e.

Ir sakau jums: Jog daug 
ją ateis nuo saulėtekio ir 
nuo vakarų, ir sėsis su Abra 
omu, ir Izaoku, ir Jokubu 
dangaus karalystėje:

O sūnus karalystės bus iš 
mesti tamsybėsna paviršu- 
tinėsna: tenai bus verksmas 
ir dantų griežimas.

VIENAS YRA DIEVAS.

Trečiojo po Trijų Karalių 
sekmadienio Evangelija pra 
neša mums apie du dideliu 
stebuklu, Viešpaties Jėzaus 
padarytu. Pirmu stebuklu 
yra išgydymas raupuoto, ku 
ris šaukė: “Viešpatie, jei 
nori, gali mane apČystyti,” 
ir Viešpats, ištiesęs ranką, 
dasilytėjo jo ir tarė: “noriu, 
būk apčystytas”: ir tuojaus 
jo raupai buvo išgydyti. Aū- 
tras stebuklas tai buvo išgy
dymas šimtininko tarno, 
kuomet Viešpats savo visa
galybe išgydė ligonį ištolo, 
tikinčiąjam šimtininkui mel 
džiantr “ištark tiktai žodį, 
o bus išgydytas mano tar 
nas.” Tarė Jėzus šimtinin
kui:
tegul

et Eik, o kaip įtjfeėjai 
u stojas,

ei
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Pirmasis Dievo prisaky
mas yra toks: “Neturėsi 
svetimų dievų prieš Mane.” 
Vienas teyra Dievas dan
guje ir ant žemės, Vienas 
Trijose Asmenyse, Švč. 
Trejybė. Jis yra begalinė 
gale, begalinė išmintis, bėga 
line meilė, begalinė tobuly
bė. Jojo apvaizdoje męs 
esame silpni, dulkė ir niekas 
o betgi esame vaikeliais Jo 
dieviškos galybės, išminties 
ir meilės; Jtięs' esame įsta
biais Jo rankų sutvėrimais, 
ir be palaikančios Jo galy
bės išminties ir meilės; męs 
esame įstabiais Jo rankų su
tvėrimais, ir be palaikančios 
Jo galybės, męs grįžtumime 
vėl į nieką iš kur išėjom.Męs 
privalome tvirtai ir be jokio 
išskyrimo tikėti į Jį taip, 
kaip Jis nuo mus reikalauja. 
Męs negalime sakyti, kad 
tikėsime tik į tą, ką supras
ti galime. Nes jei ir taip bū
tumėm išmintingi, kaip che
rubinai, tai bet, kaįp galė
tum suprasti begalinį, viską- 
Amžinąjį Dievą*? Ką Jis 
tėlkėąį*'rfį)rėikšti apie save 
savo sutvėrimams randame 
išrašyta gamtos knygoje, 
kuri kalba liežiuviu lengvai 
suprantamu apie išmintin
gąją, galingąją, visu-kuo 
valdančiąją Pirmąją Prie
žastį; tatai buvo apreikšta 
žydų bažnyčiai, kuomet ta 
didžioji Pirmoji Priežastis 
prabilo į Savo išrinktuosius 
žmones, sakydama: “Aš es- 
mi Viešpats tavo Dievas”; 
yra tatai apreikšta per Jojo 
Sūnų Jėzų Kristų. Žodį, Ku 
ris stojosi kunu, Kurio gar
bę regėjo Apaštalai. Ir da
bar mums Dievas yra aprei
škiamas per Jo vieną šven
tą katalikiškąją Bažnyčią, 
kurią Jis pastatė ant šv. Pe
tro, kurią Jis garbinga pa
darė jos milijonų vaikelių 
šventybe ir daugybe stebu
klų, apie Jo galybę liudijan
čių. Nesunku yra tikėti į ste
buklus tam, kuris į Dievą ti
ki. Nes Tam, Kuris pasaulį 
iš nieko sutvėrė, o saulei ir 
žvaigždėms vietas paskyrė, 
Kurio rankoje yra gyvastis 
ir mirtis, kaip lengva, kaip 
visiškai Jam lengva išgydy
ti žodžiu ar palytėjimu, ar
ba be jokio žodžio ir paly
tėjimo, jei Jam taip patinka. 
Stebuklai Šventraštyje pa
duoti, kaip ir nūn paminėti 
yra tai liudininkai dieviško
sios galybės mnsų Viešpa
ties Jėzaus Kristaus; jie yra 
pagalba sutvirtinimui mūsų 
tikėjimo į vienąjį Dievą, 
prieš Kurį nėra kito; jie yra 
pagalba sudrutinimui mūsų 
pasitikėjimo Juomi, nes jei 
Jo tokia butų valia, Jis kal
nus pajudintų, kad mums 
pagelbėti; juo labiau mus 
sušelps reikalinga dvasiška 
malone,^kad ištyrimo laiką 
pprk(flOb^lėtum. S.

Bažnytines žinios. Kun. Dovidatfičius ds 
gudajns: “iši

Metai UI.

Žemaičių vyskupijos ku
nigų permainos. Kun. Ry- 
bak, Viešintų kam., perkel
tas į Pakruojį kam., Pakruo 
jo kun. Braknė į Sedą kam., 
Sedos kam. kun. Rožanskis 
į Renavo filiją, Renavo kun. 
Chrapovskis į Aknystos fili
ją, Aknystos kun. Šaikūnas 
į Beibelius, Pavandenio par., 
kur statoma bažnyčia.

Seinų vyskupijos kunigų 
permainos. Kun. Antanas Ei 
dukevičius, Slabados kam., 
ir kun. Kaz. Siderevičius, 
Liškavos km., sumainyti vie 
tomis; kun. Kaz. Pėtruškevi 
čius, Zavadų kleb., perkeltas 
į Šumavą kleb.; kun. Pr. 
Lendo, Šumavo kleb., per
keltas į Vizną kleb.; kun. S. 
Garmus, Punsko kam., pa
skirtas naujai įsteigtosios 
Bagotosios parapijos klebo
nu; kun. Vine. Kudirka, Pil 
viskių kam., perkeltas į 
Punską kam.

Vėl muša lietuvius bažny
čiose. Gruodžio 5 d. šį mėne
sį Rodunėje (Lydos apsk.) 
turėjo būti lietuviškai laiky 
tos adoracijos. Per tas ado
racijas paprastai privalo bū
ti visa lietuviškai atlieka
ma. Atlaikius kun. Dovidavi 
čiui rarotus ir lenkiškai per 
skaičius litaniją į Panelę 
Švenčiausiąją, lietuviai gies 
mininkai, sulipę ant chorų, 
pradėjo lietuviškai giedoti 
adynas, (Adynos lietuviškai 
giedota tik antrą kartą toje 
bažnyčioje). Lietuviams be
giedant, gudai, sėdėdami 
klaupkose, pradėjo lenkiš
kai giedoti adynas, stengda- 
mies lietuvius perrėkti. Ne
galėdami perrėkti, pradėjo 
atsigręždami į lietuvius'gies 
mininkus, plūsti ir rėkauti 
Antgalo, nustoję giedoti, vi
si (nedidelė kuopa) nuėjo 
ant chorų ir, užgesinę švie
są, ėmė stumdyti ir mušti lie 
tuvius giesmininkus, ligi vi 
sų nenustumdė nuo chorų 
Daugelis lietuvių buvo gero
kai primušti (kumštimis ir 
begriūvant nuo laiptų), o du 
iš jų, Čuina ir Konevičius 
sukru vintą. Lietuviai mušei 
koms nesispyrė ir nė viefio iš 
jų nei pirštu neprilietė

Giedoti, žinoma, liautasi 
ir tą dieną nebuvo lietu
viams nė adoracijų, nė pa
mokslo. (Pati suma ir tai 
skai’tytinė tebuvo).

Nukentėjusieji kaltina 
kun. kamendorių Dovidavi 
čių.

Muštynių metu kun. Dovi- 
davičius šitaip elgęsis. Gu
dams, giedant klaupkbse ir 
trukdant giedoti lietuviams 
jis buvo klausykloje ir nie
ko prieš tai nedarė. Wl»dė 
jus mušti U*s*is bažm

dažnai
sakydavęs gudains: “išnaikį 
sime čia Litvą’* Patiems lie 
tuviams inkajeiiiėjęs, kad 
iautųsi reikalavę savo pa

maldų, ir, mol 
ietuviškai*) 

su daugeliu n< 
tai kalbėties.

Tokio turi] 
tas Rodunės 
tinių prašymf 
skupijos Valdj

lamas gerai 
fr išpažintį
įori lietuvis-

1
yra paduo- 

tuvių ingalio 
Vilniaus Vy 

tojui.

Lentupis, ŠyenČ. ap., pa
rapija ir siaurojo gelžkelio 
stotis, sugudėjęs (ne sulen
kėjęs), kaip ir visas šis pa
kraštys. Beužįsiliko lietuviš
kai kalbančių ketvertas so
džių. Bet per didžiąsias šven 
tęs susirenka į Lentupį daug 
lietuvių iš apylinkės: Šven 
čionių, Strūnaičiu ir Adutiš
kio. Gruodžio I—3 d. buvo•*' • « v
čia šv. Andriejaus atlaidai 
ir keturiasdėsimtė. Dabarti 
nis klebonas, b. Merkinės de 
kanas, kun. Pakalnis papra 
šė vieno kunigo svečio lietu
viškai pasakyti pamokslą. 
Kaip gi graudu buvo žiūrė
ti, kaip tie vargdieniai ati 
džiai klausėsi Dievo žodžio 
savo tėvų kalba! Matėsi net 
ašarojančių. “Vilties” skai
tytojai tegu dabar atsimena, 
kokį trukšmą darė ir prot 
tą rašė kun. Jokymas Rač
kauskas, neseniai iškeltas iš 
Lentupio, prirodinėdamas, 
kad jo parapijoje nereikia 
lietuvio kunigo.

Iš Žemaičių vyskupijos.
Mirė šie Žemaičių vyskupi 
jos kunigai: kun. Justinas 
Simonaitis 51 metų ir kun 
Pranas Vaškevičius, Kan
taučių altarista 77 metų

Lietuvių kalba bažnyčių
se. Kaune, Seminarijos baž 
nyčioje per Nekalto Prasi
dėjimo 40-ties vai. atlaidus 
šiemet, pirmą kartą giedota 
suplikacijos ir kiti giedoji
mai lietuviškai.

mokytoju, abu rusu (vienas 
moka lietuviškai). Rodos, 
ertėtų leisti vaikus į mo

kyklą, bet pasirodo, kad vals 
iečių vaikų mokykloje vi
sai maža, daugiausia žydų 
ir miestelėnų vaikų.

Laikas jau susiprasti ir 
eisti vaikus mokyties, ne
augi dar neaiškus mokslo 

naudingumas*?!
Ką apie pačią mokyklą, 

tai pastebėjau joje didelį ne
švarumą, nes prie mokyklos 
nėra nei sargo, nei jokio tar
no, o viską atlieka patįs vai
tai, kaip antai: malkas kapo 
ja, vandenį neša, pečius kū
rina ir mokyklą šluoja.

Naujieji Šventėnai (Vil
niaus gub.). Lapkričio pa
baigoje čia atidengta siuvi
mo ir kirpimo mokykla. 
Mokslas joje tęsis nuo 3 mė 
nėšių ligi metų. Mokestis už 
mokslą 35 rub., nežiūrint 
kiek laiko reikės mokyties. 
Mokyklon daugiausia įstojo 
sodiečių. '
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Antašavas (Panev. ap.) 
Musų apielinkėje labai sir
go raguočiai gyvuliai nasrų 
ir panagių liga. Bet dabar pa 
liovė sirgę raguočiai, o ėmė 
sirgti kiaulės, kurių gaišta 
beveik tiek, kiek apšerga. 
Ūkininkams labai dideli 
nuostoliai, nes turėdami ko
kias 8 — 11 kiaulių susyk 
netenka nei vienos.

Kaimai pas mus 
skirstosi vienasėdžiais. 
išsiskirstė Atravų kaimas, 
pavasarį žada skirstvties 
Darsiškių ir Paliepių kai
mai.

Iš Lietuvos.

Ramongaliai (Panevėžio 
ap.). Išėjus vienasėdžiais ra 
mongaliečiai pasidarė daug 
blaivesni. Nereikia dabar 
gerti už ganevas, nereikia 
gerti už pabaudas. Seniau, 
kaip pradeda visas kaimas 
gerti, tai stačiai baisu: apsi
daužo, apsidrasko, barasi, 
mušasi: dabar gi to visai nė 
ra. Ačiū Tau, Dieve!

Stakliškės (Trakų ap.), 
Jau bus penkti metai, kaip 
pastatyta čia nauja, puiki 
mokykla. Mokytojauna du

*1 Kur nemokės, kad pats 
yra kilęs iŠ Panemunio Kau 
n© nūs valstiečių tė-

nčių lenkiškai.Cl(

jau
Štai

Sėda (Telšių ap.). Pas 
mus labai buvo prasiplati
nęs kortų lošimas iš pinigų 
žinomas daiktas, kiek kas iš 
lošė, tai tiek ir pragerdavo 
bęlošdami alinėse. Dabar lo
šimai jau nyksta. Dauguma 
buvusių lošikų patįs nelošia 
ir kitus tfaukia nuo lošimo

Valutiškiai (Ežerėnų ap.). 
Šitas kaimas didelis ir dau
guma gyventojų yra pasitu
rinčių, bet laikraščių, kiek 
girdėt visai neskaitoma. Vie 
na tai tik dar pagirtina, kad 
keletas gyventojų įsirašė 
lŠv. Kazimiero” draugijon. 
- Skirstyties vienasėdžiais 

nemanoma.

pagalba, viena mergina pri
gėrė, o kita užšalo; plaukai 
ir rankos rasta prišalę prie 
edo, o kojos vandenyje.

Butrimonįs (Viln. gub.). 
Neseniai čia buvo toks atsi
tikimas. Atėjo pas vieną ū- 
tininką elgeta, kuris atrodė 
20 metų amž., be dešinės ran 
kos. Seneliai, šeimininkas ir 
šeimininkė, turintieji bent 
>o 80 metų am., pasigailėjo 
berankio elgetos ir pasiliko 
tokiam laikui jį savo na
muose. Po kokių 10 dienų se 
nelis apvilkęs elgetą savo 
rūbais, išleido jį su senute 
bažnyčion. Senutei nuėjus 
Mišių klausyti elgeta nuva
žiavo savo keliais ir dingo.

Stakliškės (Trakų ap.). 
Stakliškių miestelį puošia 
augšta balta mūro bažny
čia, dviems bokštais. Visi 
bažnyčios tarnai turi sau gy 
venti namus, tik vargoninin
ko ir zakristijono butai jau 
labai menki: špitolė taipogi 
sena.

Stakliškėse yra mokykla, 
monopolis, pačta ir apie 10 
alųdžių, visos sankrovos žy
dų rankose, viena yra katali
ko sankrovėlė, bet sunkiai ji 
gyvuoja, nes žmonės jos ne
remia. Stakliškių parapijo- 
nų daugiau yra blaivininkų. 
Geistina būtų inkurti “Blai
vybės” skyrius, bet nėra 
kam tuo rimtai užsiimti.

Apšvietimo platinimu Sta 
kliškių parapijoje daug už
siima vietinis zakristijonas 
Jonas Samsanavičius, už ką 
garbė jam! Apšvietime žmo
nės iš tiesų vis labiau prade
da kilti, daugiau ima skaity
ti ir svarstyti. Lietuviai su 
sipranta lietuviais esą.

“Šaltinis”.

Kaunas. Lapkričio 27 d. 
‘ ‘ Dainoj e ’ ’ buvo sulošta 
“Nutrukus styga” ir “Bur
tai”. Viskas atlikta gerai, 
Tiktai nereikėtų laike loši 
mo įmaišyti rusiškų žodžių,

Svėdasai (Ukm. pav.) 
Lapkričio 21 d. Svėdasų 
“Saulės” draugija surengė 
vakarą; pelnas skiriamas 
“Saulės” mergaičių mokyk 
lai. Lošė “Pilėnų Kunigaikš 
tis” ir “Brangusis Pabučia
vimas”. Žmonių susirinko 
nemažai.

Šekštininkai (Virboliškių 
vai., Ukmergės ap.). Šisai 
kaimas turi net 25 gyvento 
jus. Susipratimas ligšiol bu 
vo menkas, o laikraščių atei 
davo tik 2 egz., šiuosmet gi 
laikraščių ateina 5'egz. ir ap 
skritai žmonės kįla augštyn 
apšvietime ir susipratime,

Olotai (Kauno gub.). Čia 
atsitiko nelaimė. Dvi Vait 
kūnų sodžiaus mergaitės nu 
ėjo Verksnionysna per tik 
ką užšalusį ežerą. Į ten jos 
nuėjo laimingai, bet grįštant 
atgal aplūžo. Kol pribuvę)

J: *
Papilė (Šiaulių p.). Nelai

mingi atsitikimai. Spalių 28 
d. kuliamoji mašina Šven
drių s. Lipsk. Ad. nutraukė 
soją. Sp. 28 nutraukė koją 
Daukšai (Viekšn. p.). Lapk. 
pradžioje Papilės Kušmano 
gariniame malūne vienam 
vaikinui nutraukė rankos 
nykštį. Visi jie serga Papi- 
ės ligonbutyj. Kojas abiem 

jau nupiovė, o trečiam tur- 
but ranką prisieis nupiaut. 
Lapkr. 26 d. Purvių sodž. ga 
rinė mašina vieną žmogų vi
sai sudraskė.

Lygumai (Šiaulių pav.). 
Lapkričio iš 24 d. į 25 d. plė
šikai išplėšė Salaku Mazgio 
klėtį. Nuostolio padarė į 
tūkstantį rub. Suimti įtaria
mi tame plėšime vieti
niai žmonės — rusai iš Nau
jojo Pamūšio.

Plungė (Telšių pav.) 
Ūkio ratelis su pagelba kitų 
žmonių sumanė įsteigti var
totojų draugiją. Gavo leidi 
mą ir lapkr. 21 d. š. m. buvo 
sušaukta įsteigiamasis susi 
rinkimas. Susirinko arti 200 
žmonių, iš kurių prie draugi 
jos prigulėjo 145. Pajus 10 
rb. ir 50 kap. įrašų. Valdy 
bon išrinkta didžiuma dvar
ponių ir kunigų.

Nelabai gerai, kad pajus 
toksai didelis — neturtin- 
gesnieji negali įstengti tiek 
įmokėti. j.

Vabalninkas (Panev. p.). 
Lapkričio 22 d. buvo Šv. Ce
cilijos giedotojų vakarėlis. 
Iš pradžios buvo parodyta iš
šv. Cecilijos gyvenimo gyvie 
ji paveikslai, paskui buvo 
vaidinta “Nesipriešink” ir 
deklemacijos. Choras padai
navo kelias dainas.

Pasvalys (Panev. p.). Čia 
yra viena elgeta (ubagė), 
kuri negali paeiti. Tiems 
žmonėms, pas kuriuos ji gy
veno, žinoma, buvo labai da- 
ėdusi, tai jie susitarę sudėjo 
pinigų vežikui ir išvežė į Pa 
nevėžį. Bet kaip pas mus, 
taip ir tenai tokie svečiai no 
pageidaujami, tai panevėžie 
čiai, sužinoję, iš kur ji yra, 
vėl sugrąžino. — Man rodos, 
kad geriausia butų, jei to
kiems žmonėms taisytume 
elgėtnamį.

Kamajai (Ežerėnų pav.). 
Lig šiol musų apielinkėj vi
si galvijų aplotai (turgai) 
buvo žydų rankose ir nuo jų 
prigulėjo ir galvijų kaina; 
užpykdysi vieną žydą — 
pirklį — žiūrėk, tavo jaučio 
ir neperka, arba nors ir per
ka, tai už mažą kainę.

Lapkričio 17 d. š. m. Ka
majų miesčiuke pirmą kart 
apšaukė galvijų “aplotą” 
latviai. Suvedė galvijų gana 
daug is visų kraštų. Pirkliai 
buvo net iš Rygos — žydai. 
Latviai už galvijus mokėjo 
daug brangiau, negu žydai 
(už gerą jautį mokėjo 12 — 
15 rub. brangiau). Matyda
mi tai, žydai — pirkliai šo
ko ant latvių, norėdami iš
vyti juos iš miesčiuko, bet 
už latvius užsistojo bemaž 
visas “aplotas” (visi esan- 
tjR turguj žmonės) taip, kad 
žydai pirkliai turėjo ausis 
suglausti.

Dabargi tie patįs latviai 
apšaukė galvijų “aplotus” 
ir aplinkiniuose miesčiukuo- 
scČKad tok i no b u du išpirkti 
rj^įuosius gali
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Nemažiau, o gal ir dar dau I “Blaivybei*’ tarpti kuopui- 

giau mus vietiniai pirkliai kiaušiai! Juk lietuvių drau- 
apgavinėja ir su linais1?!... gija Vilniaus gubernijoje to

Laikas susiprasti ir vieny- Į kia reta kol kas kregždutė.
tis į draugijas! , • t>

TTLįij ” Venclaviskiai, 1 an. ap
Sako, kaį-kas prakortojųs vi

Šaukėnai, ŠiauL ap. Gruo- sus dvarus. Pas mūsų ūki 
džio 5 d., pirmininkaujant niūkų A. Sm. taip-pat korto- 
apylinkės žmonių mylimam juma iš pinigų, guzikų ir.... 
grapui Capskiui, buvo mene iš degtukų. Kartais kįla ne- 
sinis vietinio Ūkininkų Bū- susipratimai, ginčai ir peštv 
relio susirinkimas. Perskai- uės. Šeimininko vaikas ja <i 
eius praėjusio susirinkimo nuo 3 metų pradėjo kortoti 
protokolų, pirmininko pade- ir dabar 12—13 metų toks 
jėjas kun. Leikus perskaitė jau gudrus, kad niekas nebc- 
ir paaiškino Būrelio įstatus, priveikia. O knygoje nė vie 
Po tam dvarininkas p. Put- uos rąidės dar nepažįsta. Ži- 
vinskis gryna lietuviška kai- noma, ne vaikai, bet tėvai 
ba aiškino, kaip pagerinti | kalti
kafrvių veislė. Valstiečiahis
tai labai patiko. Ant galo Juosvainiai, Kauno apsk 
dvarininkas p. T. Gorskis Prieš dvi savaiti atidengta 
patarė “mužikams” karves Pas mus aP^ieka. Pasidarė 
šerti “siečka”, o kun. Leikui didelis gyventojams patogu- 
patarė nekalbėti “augšta” inas- Gaila., kad tai vaistinei
lietuviška kalbia. Pastarasis Ive8^ _
p. Gorskio patarimas vals- žmogaus - lietuvio, ar bent 
tiečiams pasirodė begalo bitokįo pažįstančio lietuvių 
keistas, nes kun. Leikaus kalb^ Dabar čia sėdi Ne
gryna kalba jiems daug su- lio 8Ūnus’ 8U kuriuo te8Usi 
prantamesnė už p. Gorskio šnekama rusiškai, mums vi-
‘neaugštąja”. Skaitant Bū- sai ar mažai tesuprantamai, 

relio įstatus, paklausė kun. Taięi pasidaugino .skaitlius 
Leikus valstiečių: ar viską Ištaigų, platinančiųjų rusifi- 
supranta. Jie atsakė: “La-Ikac^^ musū padangėje
bai gerai suprantam: juk gi 
ne maskoliškai”.

Kilo sumanymas prašyti 
valdžių, kad surengtų ūkio
kursus. Bet klausyti jų teuž Į malkos ir šienas labai bran- 
sirašė 11 žmonių, o reikia 15, gu> nes iš toliaus negali ftt. 
tai, žinoma, tuo tarpu kursų vežtL Brangu ir kiti produk-

tai, išskyrus javus, kurie šie 
Stebėtinas valstiečių nepa met pigus. Linai šiemet būtų 

sitikėjimas, ‘ponais’ kaip jie nepigus, tik gaila, kad tie žy 
vadina dvarininkus. Neskai- deliai, beslankiodami po kai
tant kelių girtų valstiečių, mus, dažnai apgauna mūsų 
kurie ardė tvarkų ir per- žmoneles: išgikaruoja pi 
daug familijariškai išreiškė giau, o žmonelės ir dejuoja 
savo neužsitikėjimų jais, ir vėlai susipratę. Kiti parda- 
blaivieji ir rimtieji valstie- vę kokiems Iršoms ar Lei- 
čiai murmėjo, nedrįzdami boms, ten pat, karčiamose, 

-» viešai išreikšti savo nuomo- ir palieka (savo) vasaros 
nių. Arčiau prisiklausius jų pelnų. Karčiamos dygte 
kalboms, galėjai girdėti: dygsta ir gerai gyvuoja, o 
“Ponai praeityj vis mus nie “Blaivybės” arbatinėms, 
kino ir spaudė, tai kaip~męs juodos dienos. Kitų sodžių 
galim dabar tikėti, jog jie ūkininkai pabūgo ‘Šaltinio’ 
mums gero velija”? Čia jie kvieslių, manydami, kad tai 
atminė ir lažus, ir lenkme- raginimai “Blaivybėn” ra
čius, ir šių dienų santykius šyties.. . Tai tokios naujie- 
su dvarininkais. Skundėsi, Į nos musų padangėje, 
jog tebevadina juos užgau
nančiais jų jausmus, “muži- Į Vertimai. Kad nedirbus 
kais, kainais”, o dvar. G. te- bereikalingai keliems vienas 
begųzdina juos lažais, sakv- ir tas pats darbas, ypač jau 
damas: jeigu ne jis, tai jo atliktas, p. K. Alyta prašo 
sūnus, bet vis tik sulauksią mumis pranešti, jog garsi Le 
lažo metų! Kaltino dva'rinin- vo Tolstojaus drama “Vlųst 
kus ir už kolonizavimų mūsų t’my” (“Tamsos galybė”) 
krašto svetimtaučiais. esanti jau lietuvių kalbon iš

Vis dėlto reikia tikėties, versta, tik dar tebėra rank 
jog ilgainiui musų valstie-1 rastyje.
čiai, supratę Būrelio tikslų 
ir jo naudingumų, nebebijos 
spiestis į draugijų, kad ir su 
ponais.

Panevėžys. Vargas šiemet 
I visiems delei tokios šlapios 
žiemos. Žmonės negali mal
kų atsivežti iš miško. Mieste

rusių laikraštis, einąs sykį į 
mėnesį ir kapeikinis dienraš 
tis rusų kalba.

Daugai, Trakų apskrities. 
Netikras gydytojas. Prieš 
Velykas atklydo nežiApmas 
žmogelis ir pasiskelbė didžiu 
daktaru. Iš ligonių, kurių 
tuojau atsirado daugybė, 
“daktaras” reikalauja iš 
augšto užmokėti už vaistus 
ir gydymų. Buvo mokama 
po 10, 20, 30 ir 40 rub., bet 
ligoniai... nepasveiko. Ji
sai netaipkgydo, kaip kiti, 
duodu receptus: jisai “bran
gius vaistus” leidžia paskū- 
rin. Kai-kam duoda ir recep 
tų ir vaistų. Per Velykas 
Melnytėlės Petrauskas, drū
čiai per gavėnių išsipasnin- 
kavęs, dikčiai pridrožė mė
sos, visa tai užgėrė saldžiu 
pienu, na, ir dikčiai susirgo. 
Atvežė “daktarų”; jis užlei- 
dė paskūrin, paėmė 14 rub., 
bet ligonis nepasitaisė. Ta
da bobutės už grivinų parne
šė ricinos ir ligonį kaip šau
te iššovė iš patalo. y

Šiandien daugumas tam
suolių jau pradeda suprasti, 
koks tai “daktaras” bet dau 
gumas dar tiki vien dėlto, 
kad valdžia jam leidžia “gy
dyti”, t. y. apgaudinėti. Va, 
jis renka iš žmonių pinigus 
vaistinei intaisyti; aukoto
jams iš jos duosiąs vaistų dv 
kai. Vėl rengiasi įsteigti vais 
tų sankrovų, bet vis dar esa
ma kokių “kliūčių”, vis dar 
iškabos nėra. Buvo, tiesa, 
pakabinęs; bet per Daugus 
važiuojant apskrities gydy
tojui, iškabų skubinai nuė
mė ir paslėpė.

Pasirodo, kad; tasai “dak
taras” neturįs jokių teisių 
gydyti. Tarnaudamas ka- 
riunienėje, buvęs prie ligon- 
bučio kokiuo amatjnnku; 
būta Vileikoje, žinoma, ne 
daktaru. Šių vasarų tupėta 
cypė j e keli mėnesiai. Pirma 
daktarauta Varanavo j e,
Lyd. ap., bet kažin kodėl 
jam ten angšta pasidarė. Jis 
vadinasi: Teofil Mištovt. 
Kodėl gi nė policija, nė gy
dytojai hepasirūpina apsau
goti žmones nuo išnaudoji
mo?

, f J >

ŠvenČionįs, Viln. g. Čio
nykštis komitetas, kuris rū
pinasi įsteigimu Švenčiony
se vyrų gimnazijos, turi su
sirinkęs jau gimnazijai steig 
ti 6.000 rublių. Nutarta rink 
ti aukos, kolei nesusirinks 
bent 10.000 rub. Tuo tarpu 
prašys ministerijos, kad pa
skubintų leisti manomųjų 
gimnazijų steigti.

Kaunas. Kun. A. Dam
brausko vardu mokykloje*
Vilijampolės Slabadoje, ga 
vus Caro leidimų, jau stato 

Kaunas. Į įsteigtus prie Į ma pečiai ir kiti darbaį karš-
Kauno miesto mokyklos pe- tai varoma, nes žiemų vis- 
dagogijos kursus mokyto- kas pigiau atsieina. Bet ka 
jarns ruošti—- priimta šie- goję... belikę 3 rub. Taigi 
metai 36 mokiniai, visi rusai. dar sykį primename tautie 
“Vien.” girdėjusi, kad/da-Įčiams: kas dar neprisidėjo 
bar jiems ketinama įvesti
lietuvių kalbos mokslas.

savo rubliais prie, įsteigimo 
šios mokyklos, kaipo regimo 
ženklo, jog tauta užjaučia 
gerbiamąjį savo veikėjų — 
kun. A. Dambrauskų — dai
nių ir publicistų — ir per 25 
metus Jo kunigavimo sukak 
tuves nori tų užuojautų pa
rodyti, tegu kuoveiįpausia 
atsiunčia savo krislų hrba į 
Kauną stačiai kun. Olšausko 
adresų? arba į Vilnių kun.

Dūkštas, Ež. ap. Per dve
jus metus prašę lietuvio mo
kytojo, šiemet ir gavome. Iš 
100 vaikų lietuviškai mokv- 

ties užsirašė 20. Mūsų tam
suoliai vis dar tebevelija 
“šlėkčiuoti”, t. V. kalbėti ne 
lietuviškai, liet lenkiškai ar 
gudiškai.

Žiežmariai, Trakų ap. Tumo, Mokyklos statymo 
Prieš dvi savaiti čionykštis komiteto nario adresu. Ne- 
“Blaivybės” draugijos aky-1 palikkime darbo nepabaigę! 
rius intaisė ir atidarė Žiež
mariuose savo arbatinę. A-l Naujieji laikraščiai. Nuo 
not “Vienybės” korespon- Naujų Metų žada pradėti ei- 
dento, žmonėms ji, matyt, Į ti Kaune trįs nauji laikraš- 
patinka, nes ją lanką. Esą čiai: lietuvių.kalba dienraš- 
joje ir lietuvių laikraMių.įtis “Žaibas”, kurio numeris 

įok, Dieve, Žiežmarų! kaštuosiąs du skatiku; balta

Vabalninkas, Panev. ap. 
Gruodžio 6 dienų čia prasi
dėjo' ūkio kursai. Nežiūrint 
baisių pūryvnų, klausytojų 
prisirinko daugiau šimto. 
Kai-kuriomis dienomis esti 
ir apie 150.

Aiškina trįs agronomai. 
Kauno komisijos p. J. Tūbe
lis, Panevėžio — p. Plauskis 
ir Ežerėlių—p. Ivonavičius.

Klausytojams ypač patin
ka aiškinimas p. Tūbelio. Jo 
gyva, aiški, populeriška, te- 
cife.iT, vienok ir rimta, moks
liška kalba — tiesiog priver
čia su atydžia klausyti kad 
ir ilgas valandas.

Platesnes žinias apie kur
sus pranešime netrukus.

(Tuo tarpu tariame nuošir
dų ačių tiems žmonėms ar į 
staigoms, kurie tuos kursus 
mums įsteigė! Daug kas 
mums paaiškėjo, daugel nau 
jo patyrėme ir jau pradeda
me suprasti, kad be mokslo, 
šviesos — nebus mums ir ge 
rovės. >

J uos Vai ui ai, Kauno apskr. 
Ligšioliai Juosvainiečiai ne
turėjo gydytojo. Kam no- 
rints susirgus, reikėjo va
žiuoti prie gydytojo į Kėdai 
nius. Kadangi Kėdainiai ne 
suvisu arti, daugumas susir
gusių mirdavo, negavę gydy 
tojo pagelbos. Atsirazdavo 
ir tokių tamsių žmonių, kad 
kreipdavosi prie visokių 
“šundaktarių”, kurie gydy
dami neva tai hipnotizmu, 
be vaistų, apgaudinėdavo 
vietinius gyventojus. Dar ne 
labai seniai-vienas toks ‘spi- 
ritikas’ sukinėjos po Juos- 
vainių parapiją ir po Kėdai
nius. Dabar, ačiū Dievui, 
JuosvainiečiamTB nebereikės 
ięfekoti “stebuklingų gydy
tojų”, nes, atidengus p. Na- 
grockiui aptieką, žada atva
žiuoti gydytojas iš Kėdainių 
po vieną sykį per savaitę — 
trečiadieniais. ,

»
Rietavas, Reseinių apskr. 

Gruodžio 3 d. apie 1-mą va
landų dienos, drąsus vagis, 
atradęs raktą nuo Vikarijo
to, inėjo į kūu. Vaitekūno 
kambarį (kufcigo namie ne
buvo), antrąsias duris nuo 
miegamojo kambario išlau
žė, išmušė rašomojo staliu
ko dugną, išėmė 80 kap., auk 
sinius akinius, vertus 15 rb., 
peiliuką, lovų išvertė visų 
(mat, pinigų ieškota). Ne
daug pėšęs išbėgo. Bet nepa 
vyko. Tarnaitė ėjo kamba
rio ruoštų, pamačiusi daik
tus išmėtytus, labai nusigan 
tdo ir tuojau pranešė klebo
nui, o tas policijai. Greit ir 
sugavo vagį urėdninkas 
miestelyje. Keli žmonės ma
tė, kaip jis tą dieną vis po 
klebonijų vaikščiojo, po kie
mą, suprato, kad jo darbai, 
o buvo tai jau nuo seno žmo
gus įtariamas įr jau buvęs 
kalėjime už vagystę. Prisi
pažino. Daiktus žydo stada- 
lpj atrado.

“VUtis”.

Rietavas Reseinių apskr. 
Musų miestelis žymiai pra
dėjo kiltį. Greitai bus atida 
rytas “Blaivybės” skyrius. 
Leidimas gautas. Tuo pačiū 
laiku atidarys ir arbatinę, 
gražiai ir švariai jau įtaisy
tų. Bus kur pakeleiviui užva 
žiuoti ir arklius pasistatyti 
Žmonelės, turėdami savo ar
batinę, turės kur sušalę pa
sišildyti, arbatos išgerti, lai 
kraščių pasiskaityti, — o 
moterėlės savo ryšuliukus 
pasidėti; einant į bažnyčių. 
Misijos, šįmet buvusios Re- 
tave, didelį padarė įspūdį, 
buvusieji girtuokliai liovėsi 
gėrę. ,

Ūkės ratelis sukas gerai 
daug prisideda savo praktiš
kais pamokinimais vietinis 
klebonas kun. Kasperavi
čius. Važinėjo šįmet klebo
nas su dviem atstovais nuo 
“ūkės ragelio” į Pskovą linų 
parodom Vartotojų draugi 
ja, įkurta 1908 m., eina kas 
kart gervė. Pargabenta ir 
mastinių tavorų. Dirbama 
naujos lentynos. Žydeliams 
nemalonu, nerimsta. Norė 
darni pažiūrėti, kas krautu 
vėj, eina pirkti nors už 
kap. — Daug triūso prideda 
prie vedimo vartotojų drau 
gijos p. Dr. Cirtautienė. Lab 
daringa draugija žada irgi 
greit įsikurti. Kunigaikštie 
nės Oginskienės kaštu išduo 
dama kas dieną jau viralo ir 
duonos (po 1 sv. ypatai) 
apie 70 žmonių. Kelios po 
nios iš miestelio tuomi užsii 
ma ir dalina. Varguoliai turi 
šiltos sriubos ir duonos.

Korespondencijos^

NEWARK, N. J.

Kad musų apielinkės lie
tuviai jau susipratę, mylį 
apšvietą ir dailų gali paliu
dyti kad ir surengtas 7-tą 
dieną sausio š. m. muzikališ 
cai-vokališkas koncertas 
Irooklyn’e, N. Y. Koncerte 

dalyvavo šios giedorių drau 
gijos: vyrų choras “Milda” 
iš Brooklyno, mišri “Dai
na’’ iš Ne\v York’o, moterų 
‘Lyra” iš tenpat ir šv. Ce

cilijos mišrus choras iš Ne
bark’o, N. J. Koncerto pro
grama Jmvo įvairi ir gerai

kevičius, Juoz. Makarevi- 
čius, Marė Valaitienė, Marė 
Makarevičienė ir Kaz. Ma- 
karevičius. •

Reikia ištarti ačiū gerbia
miems kalbėtojams ir Bris
tolio chorui.

Kas. A. Makarevičius.

MINERSVILLE, PA.
Lietaus nemažai. Slidu

mas. Darbai eina gęrai. Nau 
ji metai atėjo, bet Dievo pa
laiminimas nepasiekė tų šei 
mynų, ką skambino su stik
leliais. Atsitiko baisios tra
gedijos. Naujų metų vakarų 
sudegė Jono Kasiulevičiaus 
penketus mažų vaikučių.
Apdegė ir jis pats ir dabar 

išrinkta. Artistiškas dainų Įguli Pottsvillės ligonbutyje.
išpildymas tiesiog žavėte ža 
vėjo klausytojus, rankų plo 
imams nebuvo galo. Be dai-, 

nų buvo dar puikios dėklė-, 
macijos ir griežė • orkiestra. 
Jh orams vadovavo persi
mainant pp. A. Radzevičius 
iš Newarko ir L. Ereminas 
iš Bčooklyno. Taip tobulai 
surengto ir gražiai išpildyto 
concerto šios apielinkės lie
tuviai dar buvo neturėję, 
;at-gi ačių jo rengėjams ir 
dainininkams, nepatingėju
siems pasidarbuoti. Ačių 
taipgi ir publikai už skait- 
ingų atsilankymų ir gražų 
įasielgimą.

Pelnas nuo koncerto (jei 
ms, nes bilos jdar neišmokė- 
os) žadama paaukoti gaidų 

išleidimui, kurios, dėlei lė
šų'stokos, guli rankraščiuo
se. 'i

Lietuviškų dainų mylėto-
as Pelių Perkūnas.

NEW HAVEN, CONN.
Gruodžio 4 d. atsilankė 

pas mus p. J, Riktoraitis su
prakalba apie S. L. R. K. 
A. Po prakalbos susirašė 7 

kūopa, bet kad tuosyk nei 
vienas neužsimokėjo- mokės 
ties, tai viskas ir pakriko.

Bet kaip nei vienas dar
bas nepasilieka neatnešęs 
vaisiaus, taip ir p. Riktorai- 
čio atsilankymas nepasiliko 
ie pasekmės. Antrų dienų 
kalėdų (gruodžio 26 d.) vėl 

tapo užšauktos prakalbos. 
Atvyko kun. P. Saurusaitis 
ir p. Riktoraitis. Pirmas kai 
bėjo apie girtybę, t. y. ko
das blogas pasekmes išduo
da alkoholis. Trijose tik gu
bernijose į metus lietuviai, 
eSų, prageria 20,600,000 rub 
ių. Už tuos pinigus klek tai 
but^ galima labdaringi) dar 
bų atlikti!...

P. Riktoraitis aiškino 
mums apie reikalingumą 
mokslo ir vienybės. Ragino 
rašyties į organizacijas, 
ypač į Susi v. Liet. R. K. *A.

Prakalbos buvo pamargin 
tos dainavimais ir skambini 
mais ant piano. Dainavo 
Bristolio mergelės Katari- 
na ir Elzbieta Zigmančiu 
tės, Helena Pečonkiutė, Juo 
zapas Zigmantas. Skambino 
ant piano Veronika Zigman 
čiutė, Padainuota dainelės

Sugrįžk”, “Tikri širdies 
jausmai”, “Onytė”, “Per
siskyrimas su tėvvneV ir 
“Paukšteliai mieli”. Maži 
vaikeliai Kazlauskučiai pa- 
dainąvo: “Tasai žmogus be
smegenis”.

Prakalbos ir dainos pati
ko visiems. Prisirašė prie 
Susi v. 13 narių, visi užsimo
kėdami įstojimą, mėnesinės 
ir už organų. Prisirašiusių
jų vardai: Jonas Bartkus 
Silvestras Savickas, Juoza
pas Šūkis, Jonas ir Pijus 
Augustinaičiai, Jon. Paukš 
tis, Kasim. Didvalis, Ignas 
Juknd^rieįu^.Jųoz. Bura

Vaikeliai vieni sudegė, kiti-
užtroško durnuose. Vvriau- *
šia mergaitė turėjo 8 metus, 
mažiausias vaikelis tik du 
mėnesiu. Vaikai miegojo sal 
džiai, kuomet prasidėjo ug
nis, bet Kasiulevičiai nemie 
gojo. Gaisras kilo iš to, kad 
visiems girtiems būnant ka
žinkas apvertė lempų. Pasi
darė sumišimas, kuriame 
apie miegančius vaikus ta
po užmiršta. Ugnis tapo už
gesinta veikiai. Kasiulevi- 
čiug, nors laisvamanys, ta
čiau, nelaimėje būdamas, 
jau antru sykiu šaukėsi ku
nigo su šv. Sakramentais.

Tų pačių dienų atsitiko ir 
kita nelaimė. Viena moteriš 
kė įkaįtino geležinę kačergų 
ir nuėjo į kitus namus mušti 
vyrų. Kas griebė už kačer- 
gos, tas apsidegino rankas. 
Grįždama po tokios opera
cijos namole, moteriškė pa
matė, kad jos vaikeliai žiuri 
į jų, pro langų. Tai kaip kirs 
su kačerga: net langai subi
rėjo ir stiklai sulindo į vei
dus vaikeliams!

Broliai lietuviai, kadų pa- 
mesite tuos gėrimus? Juk 
jie pražudys jus!

Minersvillės Lietuvis. -

nų savo bažnyčioje, kuriuos 
baigia statyti The Tellers 
Organ Co. ir kurirf kainuos 
apie $2000.00. Sulaukus nau 
jų vargonų tuojaus bus pa
rengtas bažnytinės muzikos 
koncertas, kuriame daly
vaus geriausi lietuviški var
gonininkai, kaipo baigęs koh 
servatorijų p. A. Pocius ir 
kiti. Apart muzikos, giedos 
dar du chorai: vietinis, vado 
vau j ant p. K. Kibartui ir 
Chicagos šv. Jurgi© parapi
jos choras p. B. Janušaus
kui diriguojant. Abudu cho
ru skaito į 70-80 asmenų; lite-, 
kurie jų ir keletas svetim
taučių giedos solo.

Minėtas koncertas atsibus 
29 d. sausio; prasidės 7 vai. 
vakare lietuviškoje šv. Bal
tramiejaus bažnyčioje ant 
Lincoln avė ir 8-tos gatvės.

Kadangi lietuviai ikišiol 
neturėjo panašaus koncerto, 
užtai privalo skaitlingai at
silankyti ir stengtis ateityje 
panašius pasilinksminimus 
rengti. >

Draugo” Korespondentas.ii

CINCINNATI, OHIO.
Teko man girdėti apie Cin 

cinnati’ės lietuvius, bet apie 
uos jokiame laikraštyje ne 
mvo minėta nei pūsės žo
džio. Tatgi pasitaikius ge
rai progai atsilankyti šiame 
mieste, pasiryžau surasti sa 
vo tautiečius ir sužinoti apie 
jų skaičių. Tatai man pasi
sekė. Iš lupų intekmingų 
vyrų, tarp Cincinnati’ės lie
tuvių sužinojau, jog šiame 
mieste gyvena apie 30 lietu
viškų šeimynų ir apie 50 pa
vienių : 25 šeimynos ir 39 pa
vieniai priguli prie lenkų 
bažnyčios. \Bet lenkų kuni 
gas, nemokėdamas nei žo
džio lietuviškai negali jiems 
patarnauti dvasiškuose rei
kaluose. Tatgi nemažai jie 
vargo turi suradimui ir par- 
traukimui lietuvio kunigo 
Velykinės išpažinčiai. Cin
cinnati’ės lietuviai nors ir 
neturi savo bažnyčios ir ne
girdi pamokinimo šamo Įkal
boje, vienok yra tvirtais ka
talikais ir lietuviais, mvlin- 
čiais savo katalikiška tikė 
jimų ir lietuviškų kalbų. 
Taipgi yra kuopa S. L. R. K. 
Amerikoje ir šv. Kazimiero, 
draugija. Šviesos spindu
liui taipogi randasi vieta, 
nes keletas jų skaito lietu
viškus laikraščius: “Drau
gą” ir “Žvaigždę”. Daugu
mas jų turėdami gerų uždar 
bį skurų dirbtuvėse pasitu
rinčiai gyvena, o taipgi ke
letas net savus namus turi.

A. Br.

WORCESTER, MASS.
Šventojo Kazimiero para

pija praeitais metais išmokė 
jusi $4.000. Paimu išviso bu
tą $9.929.^5. Išlaidos buvu
sios $9.764.69. Tai-gi skolos, 
kurios siekė beveik $44.000, 
numažėjo iki $39.000 su vir- 
šum. Pasisekimo klebonui ir 
parapijiečiams ir likusias 
raukšles nudildinti.

— Bažnytinė salė nese
niai tapo sutaisyta ir apšva
rinta. Pripirkta sėdynių, iš
plauta naujos durįs iš šono, 
įtaisyta šiluma.

— Moterystėn įstojo Mi
kas Borauskas su Mikalina 
Genaičiute. Beveik trečc 
lietuvių eina į lenkų bs 
čių. Šliubus jiems ten im 
ar tai patįs ar gal kun. 
dingas apkdrpo lietuviški 
galūnes. Štai iš ^“W. Tele
gramas” pavyzdys: Alek
sandra Kulašius su Marijo
na Kiekesutz. Pamergė bu
vusi Kotryna Pieliutė, bro
liu Petras Šenis.

Reporteris.

V

WAUKEGAN, JLL.
Šio miestelio ne

kantriai laukia j^^^H^rgo

PLYMOUTH, PA.
lt 1

Sausio 8 d. pasimirė Vin
cas Barzdaitis, plaučių už
degimu, pasirgęs tik tris die 
nas. Nabašninkas augęs Vii 
kaviškio parapijoje, Suval
kų gub.; Amerikoje išgyve^/ 
no 20 metų. Sveikas būda
mas mėgo paburniot ant ku 
nigų, į posmertinį gyveni
mą, kaip pats išsitardavo ne 
tikėjo bei bažnyčios nemy
lėjo. Jausdamas giltinę arti 
esant, šaukėsi kunigo, bet 
jau buvo pervėlu: lietuvis 
kunigas neprispėjo, tik ai
rių kunigas davė paskutinį 
šv. Aliejais patepimą. Gyve 
nimas ne žaislas k Dievas ne 
vaikas!

Pereitų savaitę karai su
malė ant vietos A. Jakima
vičių, einanti šliopoje. Na- 
bašhinkas paliko mėterį ir 
du vaikučiu našlaičiais.

Sausio 16 d) tapo palaido
tas Mykolas Skirkevičius, 
miręs mainų džiova. Nabaš
ninkas buvo drūčiai tikintis 
ir mylėjo savo bažnyčią. Am 
žiną atsilsį jo dusiai!

Kasyklose kas diehą dir
bama. Oras netikęs, žmonės 
labai sirguliuoja.

Žinnešys.

cife.iT
cife.iT


DRAUGAS

WILKES-BARRĘ, PA.
Sausio 16 d, tapo iškilmių 

gai palaidota Konstancija 
Stanevičiūtė—Janušienė, 30 
metų. Nabašninkė buvo do
ra moteris ir paveizdingai 
gyveno su savo vyru Juoza
pu Janužiu, kuris yra mai- 
nierią organizatorių. Mirė 

kūdikiui palikdama ketu
ris vaikučius našlaičius.

Tą pačią dieną palaidotas
Tonas Šulgauskas, 42 m. Mi- 

,rė plaučiu uždegimu. ,
Utaminke tapo palaimin

ti moterystės ryšiu Antanas 
[ockaitis iš Readingo su 
Latarina Klimiene. Naujai 

prakilniai porai velijame lai
lingo gyvenimo!
Nuo Naują Metą oras la- 
li mainosi. Vieną dieną ly- 

kitą šąla, kad ausį# spir- 
Dėlei staigaus ir kasdie- 

įio oro mainymosi, žmo- 
užsišaldo, daug pas mus
sergančią.

laikraščio redaktorius neži
notą pavardės tokios svar
bios organizacijos, kaip ka
taliką Susivienijimas, virši
ninko. Red.), bet kad prakal 
bą surengime darbavausi aš 
pats, da-gi pats kviečiau kai 
bėtojus, tai-gi žinau, jog 
joks Sakalaitis viršminėto- 
siose prakalbose nekalbėjo. 
Kalbėjo tik kun. Saurusai- 
tis ir p. J. Riktoraitis.

Korespondentė rašo, kad 
kun. Saur. kalbą nepatiko 
smuklininkams. Iš kur ši
tokią žinią sėmė1? Kur fak
tai? Aš pats esu smuklinin
kas ir padavimu tokios ne
teisingo® žinios esu užgau
tas. Aš pats prašiau kun. 
Šaurusaičio su prakalba, ži
nodamas gerai, prieš ką jis 
kovoja. Man kuri. Saur. kal
ba patiko. Nors pkts parda
vinėju svaiginančius gėri
mus, bet žinau, kad kol žmo
nės reikalaus tokią gėrimą 
tol reikės žmonią, kurie

vena iš to, ką išplėšia iš ki 
tą. Man rodosi, kad tokiems 
žmonėms rupi ne atsikraty
mas nepakeliamo jungo, bet 
priešingai — jiems rupi 
linksmas ir lengvas gyvatai

“ždin Lietuviu Vi»uo- 11M00°. ‘"T?* !9!°m

menę.
New York, N. Y. 1910 me 

tais atvyko į Suvienytąsias 
Valstijas milijonas, šimtas 
keturi tūkstančiai (1.104.- 
000) imigrantą iš įvairią ša
bą, daugiausia bet iš Tarp- 
žeminią jurią uostą.

ATHOL, MASS.
nisio 15 d. čionai pirmą-

Bykį sulig įsakymo Spring
Įdo vyskupo Tbomas D. 
įver D. D. atsilankė kun. 
iaitis. Dabar jis regula- 
įai kas trečiąjį mėnesio 
kldienį atlankinėsiąs 
piečius.

Klebonui Howardui in 
$1.000 Jokūbas Cotto- 

Įintaisymui varpo. Tarp 
Irią negirdėt taip gau- 
\uką.

Sausio 9 d. sudegė seno 
ji gazaunė. Blėdies padary-' 
ta $6.000. Gaisras buvo anks 
ti išryto. Vieno pieniaus pa
sibaidė arklys ir sudaužė 
daug’butelią. Pieno paliejo 
25 kvortas.,Vežimas išsime- 
tė, ale du tuzinu kiaušinią 
likosveiki. ___

— Anielė Kaivica surešti- 
no K. Užubalį už “rūtą vai
niką”. Advokatai buvo iš 
abieją pusią. Byla nutęsta 
iki Sausio 21 ęl-

— Reporteris.

Lietuvią Mokslo Draugi
ngas be darbo, bet są sveti-|j°B Komiteto buvt^ jau lie
pia skriauda. Mano nuomo- kartą kreiptasi į visuomenę,
ne, Blinda nedaug kuo aky- kviesta ją dėti aukas L.IZbyaiko laužo priešui kau 
rėsi nuo šią laiką plėšiką. Mokslo ir Dailės Draugiją lūs.
Nėra ko stebėties, kad pub- namams statyti Vilniuje. Bridgeport. Conn. Šiomis 
lika, vaidinant “Blindą” Keliais mėnesiais sumesta dienomis atsibuvo čia indy 
Brooklyne, sakė: “žiūrėk į suligšiol jau 7.000 rubbą, ku nės Zbyškos-Cyganevičiaus 
plėšiką gaąją!” Daugumas Mą tečiaus toli-gražu dar ne su drutuoliu boeru Noger 
taip-pat piktinosi iš to, kad užtenka tiems namams ingy tem. Išsyk negalima, girdi 
kunigas važiavo į girią duo- KaiP daugeliui Mokslo buvę įspėti katras katrą į- 
ti Blindai šliubą, ir klausė: Draugijos sąnarią , ir jos veiks. Žingeidi kova traukė 
“ar-gi taip galėjo būti?” draugą, taip iąjmums — tos si 36 minutas. Zbyškai, ma;

Girdėjau nuo žmonią ne- Draugijos Komiteto sąna- tyt, nesmagu buvo taip ilgai 
užsiganėdinimą ir rašiau tą, riams — labai rupi, kad tuos priešo nepergalėti, taigi su
ką tikrai žinojau ir mačiau, namus kuoveikpąu pasista- rinkęs visas jiegas kad tren-
o neprasimaniau iš savęs, čius, nes jie, kaip jau laik- kė Nogertemą ant aslos, jog
kaip tvirtina p. J. J. P. Kad raščiuose nekaltą buvo mi- tas net nuo arenos nusirito ir
publika ištiesą buvo neūžga nėta, Draugijai būtinai rei- šonkaulius susilaužė. ,Sužei-
nėdinta iš “Blindos’^ paro- kalingi. Kad paskubinus to- stas boeras, žinoma, ilgiau
do kad ir “V. L.” No. 52, kiu namą ingįjimą, rodos, imtis negalėjo, ir Zbyško Ii-
kur pažymėta, kad ne^^visi priderėtą ir menkiausiai kosi pergalėtoju. Paskala,

juos pardavinėtą; bet jeigu Į buvo užganėdinti, nors buk progai pasitaikius, kviesti buk Zbyško sergąs kraujo
sykį žmonės nustos gerti, partiriškumas buvęs iššau- lietuvią visuomenę, pagal iš užnuodijimu, matyt, netei-
tad smuklininkai eis ieško-1 kęs neužsiganėdinimą. tėkliaus, dėti tiems namams singa. Juk sirgdamas nesi-

Su guodone aukas, kuriomis bus sušelp- imtą ir priešams kaulą ne-
P O-kas ta kultūros'kilimas lažytą.

' tokioje tautai, svarbioje vie- Neaoveikiamaa Ootch’as
Red. Prierašas. Nematė- toje, kaip Vilnius. To dėlei

me ant scenos nei neskaitė- dabar, baigianties seniems P s •
ivuivo vnuciitc uun. me “Blindos”. Todėl apie metams, kuomet daugelis lie Humboldt, Iowa. Garsus

Sakalaita^^ šios dramos verty- tuvių laikraščią skaitytoją drutuolią šampionafs Gotch-
raitis) ir pats nežinojęs, ką K negalime spręsti. Bet a- ketina sau parsisiązdinti ^ekos imtymą laimėta
.......... -- r..........  • I laikraščius arba atnaujinti Nas» ffab)P tapo pergalėtas

ją prenumeratą, lai ir manlkuPido (meilės dievaičio) ir

ti kitokią užsiėmimą. Gal ko 
kiam smuklininkui iy nepa
tiko kun. Saur. kalba, bet 
negalima sakyti, kad nepati 
ko visiems.

Korespondentė rašo, buk

kalba buvo aiški ir supran- turime geros nuomonės.;
tama. Tiesa, kaikurie “pir
meiviai” ir cicilikai klausi
nėjo p. Rikt.i apie kai-ku- 
riuos daiktus, bet jiems ta
po paaiškinta trjimpai ir at
sakomai.

Keistai skamba korespon 
dentės žodžiai, kad prakal
bas surengė katalikai, o vi- 

dainos padainuota..

Iš Visur.

PRANCŪZIJA.
Nors Briand’ui pasisekė Į mos pakelti, o Draugiją na 

nugniaužti visutinį streiką, mams susirinktą nemaža pa 
tečiau straikas tęsiasi to- šelpa

ta'utiškZ.Ar-pnortta, I ‘iau’P™mė kitų Uvaiz- 
kad paprastoje salėje butu °abar g^amkebų dar- 
giedama: “Pulkim ant ke- brinkai nemeta darbo, bet
ių” arba “Šventas, šven- Vaka7 
tas”? Męs gerai žinome, jog 180 Prekes lr slul>tu»us. JT“

sos

šventos giesmės yra gieda- greitai gendamus daiktus

Pardavė pačią už $8.00. Išdavė pačios užmušėją
Beverly, N. J. Tūlas kpr- a^“e’ .Nel).r'.. . 

nelijus Pace iš šio miesto, Mftt/ l8dave 1C‘jai IL He_ 
nebeturėdamas pinigą ant tnsiiu u e savo pa
alaus, pradėjo tarties su ver- a. u ^a e^8 'eS 1 
tu savęs draugu .los. Flo- isdave^ poįna Matz
įver’u ir pardavė jam pačią 
už čielus.... aštuonis dolerius, 
kuriuos tuoj smuklėje ir 
pralakė.

Išsipagiriojęs, Pace su
prato kvailybę padaręs, nes 
pati, girdi, gerai virė val
gyt, ir nuėjęs pas Flower’ą 
norėjo ją atsiimti. Pirkėjas 
tečiaus nei klausyti nenore 
jo ir moteriškės/ neleido. A- 
biems nenusileidžiant, ture 
jo eiti į teismą. Galop netur-

sutikusi ant žmogžudystės, 
bet dabar sąžinė pradėjus 
jai išmėtinėti ir ilgiau nega
lėjusi žmogžudybės slėpti.
Milijonierė ištekėjo už po

licmono.
New York, N. Y. P-lė B. 

P. Morosini, milijonieriaus- 
bankierio duktė, kuri išleiz- 
davo $30.000 per metus pa- 
rėdams, šiomis dienomis ište 
kėjo už Artūro M. Werner’- 
io, buvusio policmono iš So-

T> f. .v, . merville, N. J. Pnes penke-tmgas Pace sutiko teisiškai . ’ ....v. , .. rius metus Warner’is sulai-su pačia persiskirti, kad u- , .
•ji x t,n , .vx ke pasibaidžiusius p-les Molė galėtą uz Floiver’o iste- f . ... . . .» ,; , . . v .. rosini arklius ir tuomi įsgel-keti; pastarasis-gi užmokės |T A. ;
divorcijos kaštus.

Senatorią išmetė.
Springfield, III. Valstijos

bėjo ją nuo neišvengiamos 
mirties. Iš dėkingumo tėvas 
Giovani ’ P. Morosini davė 
Werner’iui gerai apmoks

x • • / w tt xi m$ vietą savo bankoie. Tensenatoriui D. W. Hostloiv 7 ,. x i •VVernens parode tokius ga- 
s Į bumus, jog seniui Morosini 

mirus, tapo atiduota jam 
bankos reikalą vedimas. Da 

Brangus budinkas sudegė. ! bar<q Morosiniutė /pavedė 
Cincinnatį, Ohio. Sudegė p° £b*ba* ir save. Jijė turėjo 

puikiausias' šio miesto bu-1du rnilijonu dolerią, kuomet 
dinkas — Cincinnati Cham-
ber ofz- Commerce. Gaisrą 
butą galima buvę užgesinti, 
kad nebūtą užsidegęs gazas,

prisipažus prie kyšią ėmi 
mo, jo draugai išmetė jį iš 
urėdo. Gerai tokiems.

bus leista ją prašyti, idant.parpuolė.. ■ į kojas jaunai 
butą malonus, siąsdami re- ^adY Oestrich, su kuria ir 
dakcijosna prenumeratą, apsivedė'11 <1. šio ^mėnesio, 
pridėti prie jos nors po ke- Vestuvėse dalyvavę tik 36 
lėtą skatiką ir minėtąją na- asmens, artimiausi jannave- 
mą naudai! Aukotojams bu d^^° nuotekos giminės 
tą nesunku tokios mažos su

Dr. J. Basanavičius.

Werner’is buvo bėdniokų. 
Tai bent amerikoniškai.

Stebuklingai išsigelbėjo.
San Francisco, Cal. Pran-

kurio ekspliozija sugrio\ e Į cuzas aviatorius Hubert La- 
namą iki pamatą. Penki as- Ljiam paįjjęg SUfSavo mono- 
mens turėjo žūti ugnelėje, p]anu 300 pėdą augŠtyn, štai
nes ją niekur nerandama 
Medžiagiški nuostoliai sie
kią 'milijoną dolerią.

Ligonis, kuriam nieko ne
trūksta.

Garsus savo laiku juok
darys, Bekmanas, gydėsi šil
tuose Karlsbado vandenyse •

— Kaip j ūsą sveikata? — 
klausė vietinis gydytojas 
rengianties Bekmafeui išva
žiuoti, — ar ko nertūksta ?

— Ačiū ponui daktarui, - 
atsakė plonu balseliu juok
darys, — nieko man netrūks 
ta, nieko. .

mos bažnyčioje, o tautiškos (yai8ius,et?-> taiP’ kad.Pir
šiaip jau susirinkime. j*llal lr kltl interesantai ai-

■, ,. .,.v ba visai negauna prekią, ar-Korespondente prikiša , ,-x i • -> vxj i j v • x- ba gauna kitokius daiktus,dar, kad be reikalo kvieteme , . , ,, . . . , . . . , .. nekaip kokią lauke, arbaidainininkus ir pianistes iš r , ,v. ’

Naujienos iš 
' Amerikos.

Redakcijai piisiunsti 

laiškai.

1,749 balsą pardavėją.
Keliaus aplink žemę.

New York, N. Y. Hilda 
Gilbert is Glen Eilėn, Col., 
dramatišką veikalą autorė, 
draugystėje savo tarnaitės

aplink žemę, pasiėmusi visai 
kelionei tik du Šimtu dole
rią, gitarą ir mandoliną, ant 
kurią tai instrumentą gana 
gerai griežia, ir dar prižadė
jusi tuodu šimtu atgal parsi
vesti. Kelionės iškaščius ir 
maistu užsidirbsianti žaidi
mu, ir giedojimu gatvėse. 
Sugrįšianti už dvieją metą.

ga nukrito ant augštos tvo
ros. Monoplanas ir tvora su
lūžo 4 šmočiukus, Latham’ą- 
gi ištraukta iš po skeveldrą 
nei kiek nesužeistą. Aviato-

West Union, Ohio. Iki šio pjpjg pats stebisi savo giliu- 
Adams’o paviete nubausta kuj Tikrai, stebuklingas iš- 
pinigiškai ir atėmimu teisės gįgelbėjunas.
balsuoti per penkerius me
tus tūkstantis, Siuvėją straikas Chicagoje
ir keturioadęšimts devyni pi Šventėms praėjus
liečiai. persitikrinta, jogl kieriai s įjudo. Ėmė vėl
balsus pardavinėjo turtingi 
asmens lygiai su bėdniokais 
už... $5.00 ar $10.00. Teisė
jas pinigiškai baudžia sulyg 
prąsikaltėlią turtingumo.

tuoti už straiką. Kompani- 
os-gi, regėdamos darbinin
ką ištvermę, ėmė minkštėti. 
Nes, nors jos giriasi, jog dar 
rininką tur iki 90-to nuo
šimčio, bet visgi milijonus 
irastoja, nes ir tiek darbi- 
ninku da neužtenka, kad pil 
ną drapaną pasiūti. Kai-ku- 
rios mažesnės kompanijos 
taikosi toliau su Riuvėju 
Unija ir, be jokią išlygą, 
priima -darbininkus—strai- 
kierius atgal. Net ir atkak- 
liausoji, iki šiol, kompanija 
Hart Schafner & Marx pra
deda jau daryti tarybas su 
straikieriais. Linkibia, kad 
greit ir pasekmingai jos pa
sibaigtų.

Meilės tragedija. 1
Indiandpolis, Ind. Alici- 

jo Poebler iš Guthrie, Okla., 
mirtinai pašonė hotelyje 
Karolį V. Storey, Illinois’o 
mirtinai pašovė hotelyje 
ti, taipogi mirtinai, susižei
dė. Hotelyje jiedu buvo už
sirašė kaipo vyras ir pati. 
Nežinia kas tarp judviejų at 
sitiko, kas merginą pastū
mė prie žmog’-ir patžudy- 
bės. Paliktame į tėvus laiš
ke Poehler’iutė skundžia 
Storey’ą už suviliojimą ir 
nepaisymą apie ją.

Paieškomas Vertėjas 
(vyras).

Suv. Valstiją .vyriausybė

gauna pervėlai. Iš to sumiši
mas vaisboje ir didelis neuž- 
siganėdinimas. Tokie dar
bai yra vadinami prancu- Į paieško vyro prie imigrantą

. , . . .ziškai “grėve perle” (strai- namą Philadelphijoje, kur
j, viotin, chorę, kursai ne- L, B Ij mokėt felia a Mko.
bloga, nugiedodavo bet jatl k 8lo8 kalbos dar rusiškai, be
is,ro Dabar kelios/ hetuvai- ktokius . tuviškai> lenkiškai, vokiš- 
tes lavinasi giedojime ,r išdir<ėja\?monė8i įurie kai ir čekiškai. Metinė alga

i • *law°’ i e tarnauja valstijai, t. y, vai- 1.200 dol. .lavinasi. Nuskam ,v. ... 7
bina gerai tik viena Montvi dz‘"S.8amdln,al- ’ I Kvotimai tęsis dvi dieni:
daitė, bet kaip pianisčių, Kazin, kas pasidarys, jei- 25 ir 26 d. sausio. Geriausiai 
taip ir dainininkių neturime Uu .P»™8n>8 sP08us Padėtų išdavusis egzaminų gaus tų
taip gerai išsilavinusių kaip kaI-«1'’1«i lr vietų. Kitų, stojusiųjų į kvo-

kai? ItimūŠ, vardai bus įtraukti į

kito miesto, kuomet ant vie
tos esama užtektinai tos me
džiagos. Atsakau, kad prieš 
keletą metą turėjome savą-

skambinime ant piano, 
tik dav.

Zigmančiutės. •
Koks laikraštis, tokie ir

New Haven, Conn 
Sausio 7, 1911 

Garbi “Draugo” Redak 
cija!

Meldžią patalpinti šitą 
raštelį. “Keleivio” No. 1 
patėmijau korespbndenciją 
iš New Haven, Conn., rašy
tą kokios tai Peemgės (grei 
čiau M. S. Paukščiutės, nes 
prakalbose vis su paišeliu 
rašė). Viršmįnėtoji kores
pondentė, aprašydama pra
kalbas, atsilikusias 26 gruo 
džio, pamini, jog kalboje 
kun. Raurusaitis ir R. L. R. 
K. A. prezidentas Rakalai- 
tis. Kad negyvenčiau New 
Haven’e arba bučiau radęs 
Šitą žinutę kokiame rimtes- 
niame laikraštyje, bučiau 
pagalvojęs, kad Rus. L. R 
K. A. turi du prezidentu: p. 

Kiktoraitį ir koki tai Ra?
tur

Briand’ui sunku kovoti su knygas, taip kad neišlaiku-
korespondentai. Teisybės I ™'fzi08 K*1*“1* darb‘; egzameno galės vėliau 

\ v, , m . X X lunkais, bet nesunku kovoti gauti vietą.ten neieškok. Ten viešpatau . v / , V1
, ja vien juodinimai, šmeiži- U™®* vaikaįUyra menami Kyotimai bus iš\ kalbos 

nimai, neapykantos sėjimai ■ , .. .- . . , (ar moki tas kalbas?), svla-- ir vaidų kėlimai! “^^^^Ibmvimo, aritmetikos (že:
tolikų- bažnyčiai priešingų mSausias Rkyriu8)j IaišklJ

Kaz. A. Makarevičius. vadovei ią. Dėl tos priešas švmo (kandidatai turės pa-ties daugelis tėvų atsiėmė iš raSyt| norR
Brooklyn, N. Y. viešąją mpkyklą savo vai susi

dedantį iš 125 žodžią), kali-
k™:2a'(^ikia parodyti, ar 

rašai gražiai, švariai, suskaiSausio , 1. 11. nepat;jko. Tai-gi dabar kilo 
Patėmijau “Draugo” 4 sumanymas bausti tuos tė- 

numeryje laišką p. J. J. Pa- vus, kurie neleidžia savo 
leko, kuris pastebi mano ko- vaiką į tokias mokyklas, ku- 
respondencijoje vieną klai- riose mokinama iš priešin- 
dą (jpano korespondencija gą katalikams vadovėlią. 
tilpo “Dr.” No. 1). Norima bausti netik tėvus,

P. J. J. Palekas rašo, buk bet ir tuos, ką kalbina juos, 
“Blinda, svieto lygintojas” kad-nesiąstą vaiką į tokias 
neikiek nepanašus į plėšiką, mokyklas. Žinoma, čia tai- 
Bet man neaišku, kuo gali koma į kunigus ir laikrašti- 
įsivaizdinti sau p. Pal. tokį ninkus. Tai tokia dabarties 
žmogą, kurs nieko nedirba, Prancūzijoje laisvė. Joje vai 
slapstosi po girias su pana- džią laiko laisvamaniai ir 
šiais į save vyrais ir užpuldi masonai. Įdomiausia, kad 
nėja ant turtingesnią dva- naujo įšt&tymo apie moky-
ininką Tokią pasileidusią 

1 ir dabar Lietu
kas sumanytojais vra Rteeg, 
Donmerguei Faur^.ir Buis-

tomai, greitai ir t.t.) ir per
rašinėjimo iš spai^zdintąją 
daiktų.

Į kvotimus bbs .priimami 
tik vyrai, turintieji nema
žiau, kaip 20 metą.

Šaukties reikia šitokiu ad 
resu:
United States Oiril Service 
Commission, Washington, 
D. C.

arba:
. .Third Civil Service, Dis- 
trict, Post Office, Philadel- 
phia, Pa.

Visados reikia reikalauti

Apgynime vyro garbės.
Jefferson City, Mo. Tū

las Jonas O. Holmes, buk, 
padavęs Missouri valstijos 
legislaturaj užmanymą pa
tvirtinti tokią teisę, kuri pa 
velytą žudyti pačią suvylio- 
tojus, užkluptus besimeili
nant prie ją. Negana to, rei
kalaujama dar, kad ir ap
gaunamo vyro giminės, pa- 
tėmiję ką blogo, galėtą su- 
niekšu atsiteistijį užmušti. 
Tas keistas užmanymas, 
kaip nekurię laikraščiai pra 
peša, galįs tapti valstijos į- 
statvmu.

Kytras vagilius.
Pittsburg, Pa. Nuo se

niai policijos j ieškomas 
už visokias šelmystes Fred 
Fitch dasigavo į tūlo skap- 
toriaus dirbtuvę ir pradėjo 
savokiškai ^aspadorauti 
Kadangi buvo jau vėlu, ta^ 
pamačiusi žiburį policija a- 
tėjo dirbtuvių pažiūrėtą 
kas ten taip vėlai dirba. Va
gilius, pajutęs policiją, atsi 
stojęs tarp stovylų ir pats 
į vieną ją pavirtęs. Susirin
kę policmonai išsyk nepatė- 
miję nieko pažvelgtino, be- 
jieskant tečiaus visupse 
kampuose vienas policjno- 
ną atsirėmė į stovylą-vagi- 
lią ir abudu krito ant aslos. 
Tuomet tik persitikrinta, 
juog butą tai ne stovylos, 
bet vyro žmogaus — jieškę>- 
mo Fred’o Fitch’ \ kurį tuo-

Nevadoje 12 pėdą sniego.
Reno, Nev. Šią dieną snie 

ginė audra buvo smarkiau 
šia šio miesto ir jo apielin 
kės istorijoje. Rnigo be 
perstojo 46 valandas. Ne 
kuriose vietose, kaip antai 
apie miestelį Truckee, snie 
go išpuolę, dvylika pėdu gi 
lumo. Gi Immigrant Gap 
Cal., apsidengęs baltu snie 
go ploščium 6 pėdų storu 
Tramvajų ir trukią judėji 
mas pertrauktas. Rusineši 
mas telegrafu ir telefonu 
taipogi beveik negalimas, 
nes daugelyje vietą vielos 
sutraukytos. Netoliese Rie- 
rra kalną du tavoriniu tru
kiu įklimpo į sniegą ir nei iš 
vietos negali pasijudinti. '

Nevadoje ir Kalifornijo
je sniego audroms siau
čiant, Manitoboje, Kanado
je, viešpatauja baisus šal
čiai — 52 laipsniu žemiau 
zero. Taip didelių šalčių Ma
nitoboje neturėta nuo 1879-Į Kietą (Baidokiutė)

Lietuviškos Sesers.
Sausio 7 d. atvažiavo į Cbi 

cagą Šv. Kazimiero lietuvis 
kos Sesers ir savo globon 
paėmė Visą Šventąją para
pijos mokyklą. Į tą mokyklą 
lankosi dabar apie 135 vai
kai. Yra joje astuoni sky
riai arba klesos. Mokinama 
angliškai ir lietuviškai. Mo
kykla gyvuoja jau trečias 
metas. Pirmais metais vai
ką skaitlius siekė iki 110; 
antrais — iki Y32. Pirmais 
metais mokino vaikus du mo 
kvtoju: panaitė Jeanette 
Rowland, baigusi Akademi
ją ir Normai School — ang
liškai; ir vargonininkas p. 
A. Pocius — lietuviškai. Pe
reitą metą, skailiui vaiką pa 
sididinus, į/akviesta tapo į 
pagelbą angštesnius moks
lus baigusi, p-lė M. Horodec. 
kaitė. Šįmet n’esant djd^ 
Ii am vaikų skaitliui, ta j 
pat, tik trįs Sesei s in<>l 
Resno M. Tmmaculata 
ranauekiutė), Resno

ir cniiratA.
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Į gul tik gamtos spėkos bunal Apie p. Willis’o raštelį 
[suvartojamos atsakomai, te- bus daugiau kitu sykiu, tuo 
I gul tik darbininkai gauna už tarpu gi pažymime, jog ko- 
mokėti tiek, kiek — visuo- misijos raportas bus prista- 

Suvienytųjų Valstijų imi- meniškai imant — jo darbas tytas kongresui, kursai ir 
gracijos komisija pabaigė sa yra vertas, o nereiks milijo- spręs apie įleidimų arba neį- 
vo tyrinėjimus apie ateivius, nams išeivių ieškoti laimės leidimų Amerikon italų, įen- 
To darbo vaisiai pasirodys svetur. kų, lietuvių ir kitų ateivių,
net 40 storuose tomuose. Kadangi ateiviai plaukia Keikia dar paminėti, jog įsta 
Tuo tarpu vienas komisijų- Amerikon ieškoti dolerių, tymas, kuriuo neleidžiama į 
nierių, H. Parker Willis, pa- taį kokia gi yra iš to pasek-p“>uv* Valstijas tokių žmonių, 
duoda apskritais ruožais ko mė ekonominiame Su v. Vals kurie turi išaugšto pažade 
misijos raporto turinį New tijų padėjime1? tųjį darbų, pavadintas komi-
York’o savaitraštyje “The p Willis išveda, jog, ap-l^08’” nelogiŠku * aba™- 
Survey” (Jan. 7, 1911). Ka- imant, ligšiol ateivy-
dangi tie dalykai privalo ru- liau(j^ kraštui.
pėti ir mums, lietuviams, tai Į . . ,.1 Nors neapšviesti, nors ne-

REDAKCIJOS PASTABOS.

dišku.

atpasakojamo trumpai p 
Willis’o žodžius.

Pirm visko reikia atsakv 
ti į klausimų: ko žmonės ei 
na į Suvienytąsias Valsti
jas?

Štai daugelio ligšiol dar 
manoma ir skelbiama, kad

išsilavinę, tie prasti ateiviai 
kerta girias, tiesia geležin- 

I kelius, kasa mineralus — žo 
džiu, kad nebūtų ateivių, 
Amerika nežengtų paakiui 
taip, kaip žengia ligšiol. Tie
sa, ateiviai varo laukan iš 
darbo amerikiečius ir senes-

Šiomis dienomis Londo
nas buvo liudininkų nepa
prasto atsitikimo. Policija, 
beieškodama plėšikų, kurie 
neseniai užmušė tris slaptus 
policistus, užtiko vienuose 
namuose du įtartu “anar
chistu”. Vieton daryti, kas 
jiems priderėjo, t. y. vieton 
eiti į viršų ir suimti įtartuo
sius kad ir išlaužiant duris, 

namų
šeimininkę, pradėjo su ja 
šnabždėties, rodyti pirštais į 
viršų, žodžiu, atkreipė į sa
ve dviejų piktadarių atidų. 
Beslankiojanti policijai ap
link namus ir vis nedrįstant 
įeiti į vidų, iš viršutinio gy
venimo langų pasileido šū
viai. Policistai, manydami, 
kad yra užtikę anarchistų 
lizdų, pasišaukė pagelboh 
daugiau tvarkdarių. Bet ir 
šimtų policistų neužteko. 
Pašaukta kareiviai, ugniage 
šiai ir

užpuldinėjo ant ponų, degi- nė, Pranas Žuraitis, Kazys Išbrauk. 4: Jurgis Česna-j 
no dvarus ir naikino brau- Aleksandraviče, Magdė viče, Jurgis Vadeika, Vin
gius paveikslus ir kitokius Aleksandravičienė, Juzė Ba cas Baberis, Jonas lzokis. 
dalės daiktus. Buvo tai plė- kunienė, Magdė Ramanauc- 23 kp. Hastings, Pa. 
šikai, prisidengę revoliuci- kienė, Agota Valaitienė, Pilnų 25.
jonistų vardu, ne anarchis- Magdė Mockevičiūtė, Ona Susp. 2: Juozas Laukaitis, 
tai priimtoje to žodžio pras- Ališauckienė, Motiejus Skis Stasys Jaruševiče. 
mėje. timas, Jieva Skistimienė III 24 kp. Minersville, Pa.

Ar šiai]) ar taip imsi, vis- b., Motiejus Rinkeviče, Ka- rPilnų 108.
gi Londonas buvo liudinin- trė Šukvietienė. Susp, 12: Aižė Lukšaitie-j 09., Marė Janavičienė, Bar-
kų kovos valdžios su papras Išbrauk. 7: Juozas Gris- nė, Kazys Stravinskas II b , borą Zmitrienė, Katrė Ma-| 
tais galvažudžiais, ne su|kauckas, Magdė Marčiulv-1 Ona Stravinskienė II b., An Į liukevičienė I—II b., Juozž

40 kp. Shenandoah, Pa. 
Pilnų 196.
Susp. 46: Ona Yaitkevil 

čienė IV—09., Liudvise Re| 
kuvienė, Morta Stankevičū 
nė, Motiejus Rėkus, J«O2 
Arbačinskas, Jokūbas Bare 
nauckas, Katrė Kano&ienė 
b. 09., Juozas Akaviee IV bJ

anarchistais.

Sus. Liet. R.-K. A. 
Reikalai.

NARIŲ STOVIS UŽ IV 

BERT AINĮ SPALIO. 
M. 1910.

ateiviai ieško Amerikoje po- nįus ateivius, muša žemyn 
litiškos ir tikybinės laisvės, uždarbius, bet kol kas : 
kad bėga nuo prispaudimų stumtieji iš darbo amerikie-i r . , . -5
savoje gimtinėje (pav. nuo čiaį randa užsiėmimų kur ki [ ?° C ai P 1 a 
augštų doklių, nuo priversti- tur. Bet vis dėlto dalykai ° 
no tarnavimo kariumenėje tęsties taip, kaip dabar yra, 
ir t.t.). Tečiau komisija at- ilgai negalės. Komisija pa
rauda, jog priežastįs bėgi- taria suvaržyti ateivybę, nu- 
mo į Amerikų yra, savo pa- kreipti jų prie žemės dirbi
mą tuose grynai ekonominės, j nio ir sulaikyti nuo pramo- 
Šitokį tvirtinimų komisija nijos centrų, nuo miestų. Va 
pamatuoja sekančiais priro- karuose, girdi, vokiečiai ir 
dinėjimais: skandinavai dikčiai pasidar-

1. Tuose kraštuose, iš ku- bavo ūkininkavimo prapla- 
rių dabartiniu laiku plaukia tinimui — tegul dabar dar 
išeivybė į Amerikų, prasti, buojasi kiti, ypač, kad ištir- 
neišsilavinusieji amatuose ta, jog ūkininkauti sekasi 
darbininkai yra apmokami lenkams, čekams, italams ir 
daug žemiau, nekaip Suv. Rusijos žydams.
Valstijose. Na, žinoma, lietuviai ne- __ ______

2. Ateiviai nenori persiim- mėgsta dirbti žemės Arrieri-1 pasklydo^gandas, "kad val
tį amerikiečių dvasia; jie, koje, todėl apie juos nėra nei džia veda kruvinų kovų su 
kiek galėdami, bando užlai- paminėta. anarchistais, ir žmonės pra
lyti senosios tevyhes gyvem Labai nemalonų įspūdį da dėjo bėgti į batalijos vietų 
mo būdų ir papročius. Tatai ro ištraukti aikštėn nežmo- iš visų pusių. Galop nuo nuo 
parodo, jog Jie neieško Ame- riįški išnaudojimai ateivių latinių šaudymų namai ųžsi- 
nkoje laisves, nenon įssi- kelionėje į Amerikų ir pa- degė, ir jų griuvesiuoses” 
liuosuoti iš senojo gyvenimo Lįoje Amerikoje. , Įvairios Įdegė abudu “anarchistu

. . . v. |laivV kompanijos lhpa, sku- Kas jie buvo — šitų žodžių
Daugelis ateivių važiuo ta tamsius sodiečius be jo- rašymo valandoje nesusek- 

ja į Amęrikų su tvirtu noru kio pasigailėjimo. Keli ko- ta. Paduodami Rothsteino ir 
sugrįžti atgal į gimtinę šalį. misijonieriai, persirengę Goldbergo vardai yra žydiš 
Vieni jų, prispirti aplinky- “emigrantais”, važiavo įvai ki. Amerikos policija spėja, 
bių, arba dėl kokių nors kitų riomis linijomis trečiąją kle kad buvo tie patįs galvažu- 
pi iezascių pasilieka Ameri- sa ir atrado ten neiškenčia- džiai, kų Bostone išplėšė iš 
koje, bet kiti vis dėlto grįžta mas sųlygas. Nešvarumah, kokio tai TJllian’o krautuvės 
į tėvynę su uždirbtais Ame- nemorališkumas, apsiėjimas diemantų 18.000 dol. verty- 
rikoje pinigais. Tenai baigia lyg su galvijais verte vėrė, bės.

b<“ n*Peažio kaiP ™ peiliu, širdį valdžios Dabar pamąstykime 
ir be didelio vargo arba at- atstovų, pasisventusių ištir- 
siekia tikslų, kurį turėjo, ti tikrų padėjimų keliaujam .v
keliaudamas į užmarį, vadi- čiųjų iš Italijos, Vengri; m Etymologiškai imant, a- 
nasi, nusiperka žemės arba kitų šalių Amerikos doleriu narcbistas tai netvarkos 
užsimoka skolas, ir t.t. ieškotojų. Bet ir išlipus ant šabninka8: tai žm°gus nePri 

Komisija ištyrė dar, kad krašto sųlygos nebuvo gėrės ĮpažMųs įsivyravusių įsta- 
daugelis ateivių važiuoja, riės. Įvairus emigrantų na-ržinoma, kiekvienas 
kad nusipirkus žemės Suv. mai, darbo agenturbs, pini va^8’ Plėšikas ir kitoks pra- 
Valstijose arba sutaupus pi- gų mainytojai ir t.t. apsiėjo 8uen£ebs prieš įstatymus 
nigus ir nusiuntus juos at- su jais taip-pat nežmoniškai. Fra a^rchistas. Bet Londo- 
gal namole. Tas parodo, jog Čia tuo skaudžiau buvo ži i- n? policija pasiskubino pasi 
ateiviai nėra dykaduoniai, rėti į nelaimingus ateivius, ?*k kovojusi ne
jog — nors neišlavinti, ir ne- kad brolis lupo kailį savo Prie& plėšikus, bet prieš val- 
nori persiimti amerikiečių broliui, tautietis skriaudė OVV žudytojus, prieš nepil- 
papročiais — tečiau yra pro- tautietį... I napročius ašmenis a la Ca
duktiviškais veiksniais vi- Ateivis ir darbų gavęs be 
suomenėje. išnaudojimo nepasilieka.

Kad ekonominės priežas- Yra kompanijų sankrovos, 
tįs stumia išeivius į užmarį, iš kurių darbininkai priver- 
komisijos nuomone, parodo stinai turi pirkties sau daik 
kad ir toji aplinkybė, jog tus; reikia “nusipirkti” dar 
-ateiviai—ūkininkai Ameri- bų, vadinasi, reikia įkišti ko
koje nesigriebia senojo dar- lėtų, keliolikų, o kai kadų ir 
ho, bet eina uždarbiauti dirb keliasdešimts dolerių, bv tik 
tuvėse ir kasyklose vieton gavus darbų; yra “padrone 
dirbti žemę. Mat tokiu budu svstema”, kurioje vienas se 
greičiau “pasidaroma pini- niau atėjęs vyras apsieina 

pristatyti tiek ir tiek darbi

galop... artilerija 
(du kulkasvaidžįu ir viena 

į gatlingo patranka). Tuojau

tru-

gv

I mene, Antanas Daukas, Jie I tanas Gudžiūnas, Ona Gu- Ramanauskas, Antanas V s 
| va Narstienė, Monika Čiolei dziunienė, Marė Šitkunienė, šilą Ilb., Marė Jankaackh 
šiene, Kazys Marčiulynas, Aižė Mališauckienė IV b. Į nė, UI b., Jurgis Miniukas,)

| Viktė Barkauckienė.
12 kp. Shamokin, Pa. 

Pilnų 32.
Susp. Jonas Sirataviče.
13 kp. Baltimore. Md. 

Pilnų 147.

109., Jonas Smaidžiunas, Ka-1 Petronė Račkauskienė I bJ 
trė Tilvikienė, Katrė Rut- 09., Monika BaraackienėJ 
kienė I b., Petronė Botirie- Marė Kirevičienė II b., MaJ 
nė III b. 09, Marcelė Dauk- rė Aušiurienė, Marė Sakaį 

[šiene. vičienė, Aižė Kapotienė F
Išbrauk. 4: Jonas Vaičių- b. 09., Morta Kasparienė

Susp. 11: Ona Grajauc-Į lis, Jonas Mandzerskas, Pe- b. 09., Jieva Strazdauckit 
kienė, Andrius Petruškevi- tras Mikelevičiukas, Agota nė, Pranas Čekaviče, Prs
če, Vincas Rudzinskas, Ona Zorskienė II ir IV b. 
Balčiūnienė, Magdė Senkiu- 25 kp. Beaverdale, Pa. 
tė, Jonas Šelonskas, Magdė pįhių 3.
Petruškevičienė, Julė Jur- 26 kp. Levviston, Me.

1 kp. Edvvardsville, Pa.; I gelioniutė, Kazys Gurklis, Pilnų 95
Pilnų 166. Magdė Žeimienė, Jieva Ce- 27 kp. Minersville, Pa

Susp. 11: soniutė. 1
Rožė Purvinienė, Jieva Išbrauk. 4: Stasė Židen-

Straigienė, Antanas Liš- kiutė, Julė Mandravickie 
kauckas, Marė Liškauskie- nė, Ona Gabrilavičienė, Jus- 
nė, Juozas Varnagiris, Ka- tinas Kungis.
trė Vamagirienė, Emilija 14 kp. Pittsburg, Pa.
Tamelienė, Jurgis «Įaku- Pilnų 5. 
bauckas, Antanina Krakauc 15 kp. Chicago, III. 
kienė, Jonas Greblikas, VinĮ Pilnį 67. 
cė Mickevičienė.

Pilnų 16.
Susp.i 4: Alena Šiaulians- 

kienė, Marė Žukauckienė, 
Kun. J. Dumčius, Kun. V. 
Dargia.

28 kp. Luzerne, Pa.
Pilnų 140.

Susp. 4: Juozas Makaviče,

Kvedaravičienė I b., Jua 
Paliulienė, Jieva Grabai 
kienė, Ona Kazlauskienėj 
b. 09., Ona Rudzinskiei 
Ona Kuncienė I b., Marė 
sinauckienė IV b. 09., Jie 
Jurgelienė, Marė Žitkui 
nė, Marė Aidukienė, Joi 
Matuleviče, Karalina Geg 
žienė III b., Alena Abrai 
vičienė, Marė Kazlauckie 
IV b. 09., Teresė Betkei 
nė, Mikas Betkerys, Mj 
Jakobvnienė, Morta 
vičienė, Rožė Vainaviči

Susp. 12: Jonas Maziliaus Marė. Brusokienė, Ona Žu- IU b., Jieva Taukelcvi.
Išbraukta: Marė Grigu- Į kas III b., Rožė Maziliaus- Į rinskienė III b., Antanina 

tienė. ' kienė III b., Baltrus Tarno- Bagdanavičienė.
2 kn Forest Citv Pa šaitis III b., Vladas Milei- Išbrauk. 2: Rožė Veronie- 

Piln/lOl ’ ka HI b., Juozas Tarvvdas nė’ Martinas Drazdauckas
Susp. 3: Petras Juozapa- IV b«> KaroUs Šukevičė IV | 29 kp. Cumbola, Pa.

viče, Kostantas Šveikauc-1b<’ Bmuura -imuusiuuenep—v — i
kas, Vladas Ramaška. 

Išbrauktas Petras Veleč-
ka.

3 kp. Elizabeth, N. J. 
Pilnų 40.

Išbraukta Ona Kolesins- 
kiutė. ,

4 kp. Shenandoah, Pa.
Pilnų 39. * ‘

5 kp. Forest City, Pa. 
Pilnų 16.

Susp. Antanas Tuškinis.
6 kp. Plymouth, Pa. 

Pilnų 51.
Susp. 2: Antanina Žekie- 

nė, Jonas Kardokas.

I—II b., Juozas Vievy 
Levosė Staniulionienė.

Išbrauk. 8: Kazys 
nas, Jurgis Geneviee, 
Genevičienė, Ona Vili 
nė, Antanas Žironas, 
Levulienė, Adelė Mikniai 
kienė, Tarnas Bataitis.

41 kp. Worcester, Ifass.

III b., Baltrus Kileviče III 30 kp. Scranton, Pa 
b., Ona Šatkauckiutė UI b. Pilnų 82.
09 m., Jonas Vainauskis IV Susp. 5: Jieva Kolesins- 
b., Aižė Vainauskienė IV b., kienė III b., Juozas Januš-lPilnų 44.
Kazė Vaidinienė IV b. 09 m. ka III b., Marcelė Vaičaitie- Susp. 2: Rožė Saldukienė, 

Išbrauk. 7: Monika Luko- nė Lt b., Antanas Valentina- Juozas Saldukas. 
šiene, Aleks. Vaitkeviče, Jo viee, Alena ValentinaviČie- 42 kp. Brooklyn, N. Y. 
nas M. Tananeviče, Domini- nė. Pilnų 67.
kas Kataųskis, Jonas J. Bi- 31 kp. Mahanoy City, Pa. Susp. 3: Magdė Zinkiutė; 
janskas, Stasys P. Tanane- Pilnų 179. Jonas Šteinys, Viktė Sidara

Dominikas L. Kadzevsl Susp. 14: Aižė Služelienė, vįčienė.
II b., Akė Gelgotienė II b„ Išbraukti 4: Agota Mue 
Ona Sabienė II—IV b., Ma-1 8
tas Tamulionis, Marė Žilio- 
nienė II—IV b., Pranas Gel

niutė, Marė Dauderiutė, I gota Ilb., Magde Matulaitie, 43 Rp port Chegter? N y
Teklė Čiosienė, Alena Kuz- ^^b"’ ^are Kiseliauckie-

viče
kis. >

16 kp. Chicago, III.
Pilnų 30.

Susp. 17: Morta J. Kalai

A kevičiutė, M. Jankeli«niutė, 
Veronika Navickienė, Juo-i 
zas Januškeviče.

Išbrauk. 5: Stasys Labec-1 mickiutė, Anastazas Valan-Inė’ Morta Tamulionienė, 
kas, Ignas Labeckas, An- gius, Kazys Karaliūnas, E- Paulina Zurauckienė Ilb., 
drius Žekas, Kristopas Čer- milija Endriuškevičienė. I Pranė Miliauckienė II b.,

Išbrauk. 5: Juozas Zongai 
la, Jonas K< zukeviče, Juo--a • vi • v • • 1 a_* ivi i ii u i izi izKtrifi ■ ■ ui 'Endnuskeviciene,

i Kristina Kugmene, rauimai . „
. l-trin__ ____ i TT v tr_ ilgenene, Boleslovas Bartke-

7 kp. Pittston, Pa
Pilnų 224. Įneyičienė I b., __ ____

Susp. 17: Magdė Marčių- Žutautas, Jonas Gužikauc-[ Išbraukti 6: Petras Kas-
lionienė HI-09., Aižė Spu- kas, Marė A. Rekiutė, Aižė Paras> Juozas Jnrgeleričia, ™ų zo
dienė II b., Vincas Navi- Guzikauckienė, Ona jašinsJ Petras Navickas, Marė Jurg _ ^5 kp. Poųuonock, 0»nn. 
kauckas, Antanas Mikui- kienė, Jacintą Astrauckai- 8^enė» Marė Kasparienė, Ma Į 
čius, Magdė Mikulčienė, An tė, Vincė Ambrazaičiutė. Berkienė.
tanas Zareckis, Mikas Šli- Išbrauk. 4: Marė Ger- 32 kp. Ansonia, Conn. 
kas, Stasys Makačinas, Ma- džiuniutė, Povilas Mikėnas, Plį”Ų,8’ v 
rė Makačinienė, Antanas Marė Mureikiutė, Ona Va- L 83 kp Kensington’ 1 
Dailida, Marė Dailidienė, liunienė. " Pilnų 9.
Ona Urbonienė, Aleks. Sa- J7 kp WiĮke8.Barre, Pa. -???? Cineinnati’ Ohio 
veikis, Marė Saveikienė, Ro pį]nų pj9 I P1*11^ 4.
žė Baranauskienė, Juozas

bauskas, Juozas Būtinas. I Antanas Čereškeviče, Barbo I Kristina Kugnienė, Paulina | Z_aL^ZU^e^Sel.AneIe _^IZ

vice.
44 kp. Haverhill, Mass.

seris, Bresci ir t.t. Tokiu bu 
du policija išsistatė pati sa
ve juokams viso pasaulio. 
Užmuštieji Londone pikta
dariai nebuvo iš rųšies Czol- 
gosz’ų et Co. Jie greičiau 
priklausė prie “Giltinės” 
gaujos.

Beje, pirm kokių trejų ar 
ketverių metų beveik visa 
Bostono policija (badai 800 
jųjų) buvo pašaukta prieš 
tris latvius, pasislėpusius 
ant vieno kapinyno. Buvo ir 
ten šaudymai. Policija paė-

Radzeviče, Ona Radzevičie 
nė.

Išbrauk. 11: Teofilė Jaku 
levičienė, Aižė Kazlauckie- 
nė, Jurgis Šinderaitis, Jo
nas Kazlauskas I-as, Leonas 

. .Balčiūnas, Motiejus Barti- 
šiunas, Agota Sinderaitienė,

Susp. 8: Konstancija Va- pį]ny 7
lentienė, Antanas Bernec 
kas, Ona Daukšiutė, Marce 
lė Reketaitienė, Pranė Bu- 
zienė, Marė Ališauckienė, 
Marė Beržinskienė, Marė 
Kulauckienė.

46/kp. Sugar Noteh, Pa. 
Pilnį 27.

Susp. 3: Magdė Kaalauc- 
kienė, Jieva MaimAienė, 
Jonas Moliušis.

Išbrauk. 2: Juozas Gu
dauskas, Marė Skripstomie- 

35 kp. Mc Kees Rocks, Pa. | nė.
47 kp. Mt. Carmel, Pa. 

Pilnų 39.
48 kp. Cambridge, Mass. 

Pilnų 2.
49 kp. Reading, Pa.

Pilnų 10.
50 kp. Cleveland, Ohia.

Susp. 3: Martinas Navis- 
kas, Boleslovas Mališauc- 
kas, Jurgis Parčevskis.

36 kp. Newark, N. J. 
Pilnų 102.

Sųsp. 6: Paulina Kali-
Išbrauk. 3: Magdė Ado- Į nauskienė, Pranas Daukšvs, ] Pilnų 7

Marė Sanmaaitienė, Petras maitie,,ė' Vincas' Plauckis, Jonaa Venckus III b., Mag- 51 kp. New Philaw w I A v»4n»inci mėlr/»a I 1 • _ !_•_• A . 1 ? I C 1

Komisija, kaip rodosi, iš- ninku už suderėtų kainų nut 
netyčių nurodė ir priežas- galvos: pats ima, sakykime, ...
tis, kurios netolimoje ateity- po pusantro dolerio nuo gal- me šturmu tvirtovę, bet at 
įe galės sustabdyti išeivvbę vos, bet “galvoms” atiduo- tlk vienų latvj...; negy
į Suv. Valstijas. Bus tai dar da vien po dolerį. Yra ir ki-|^- Kitu du sugebėjo ištruk 
bininkų būvio pagerinimas j tokių išnaudojimų Todėl
Europos viešpatijose, kaip 
štai yra daroma pav. Italijo-

ir nukreipimas jos kur
.u r. par. į Kanadų, Argen- 

ir kitas Pietų Ameri- 
Istybes. Tegul tik se

se pramonijos me- 
pa atmainytos, tė

ti. Kur jie dingo -r- ligšiol 
komisija pataria uždėti aš- Į nesusekta. Bene bus jie tie 
trešnę priežiūrų ant laivų, P*t|8 “anarchistai , prieš 
emigrantų namų, privatinių kuriuos Anglijos vyriausy 
bankų, darbo agentūrų ir pa bč šaukėsi net artilerijos pa
našių įstaigų, kad tik apsau- gclbos.
gojus ateivius nuo nepaso- Bet anie Bostono latviai 
tinamųjų žmogėdrų (rėki- Rusijos revoliucijoje (1905- 
nų — “sharks”) godumo. 06 m.) atsižymėjo tuo, kad

Čiužas, Gna Čiužienė, Jur-1 
gis Kunceviče.

8 kp. Cleveland, Ohio. 
Pilnų 59.

9 kp. Cleveland, Ohio. 
Pilnų 42.

Susp. Marė Netkevičiutė.
10 kp. Phiiadelphia, Pa. 

Pilnų 47.
Susp. 5: Levosė Išeimie- 

nė, Jieya Kiudienė, Anta
nas Poniškis, Kazys Vižė- 
nas, Jonas Baltutis UI b.

Išbrauk. Jonas Dambraus 
kis.

11 kp. Waterbury, Conn 
Pilnų 145.

Susp. 13: Ona Stcrbaitie
r

Antanas Vaitkeviče
*18 kp. Tamaąua, Pa.

Pilnų 23.
19 kp. Northampton, Mass 

Pilnų 20, „
20 kp. Phiiadelphia, Pa. tis, Paulina Šeperienė 

Pilnų 32. 37 kp, Gregon City, Or
Susp. 6: Juozas Auštra, Pilnų 8.

Kazvs Kazokauckas, Poli-) 38 kp. Homestead, Pa.

dė Juškauckienė, Anelė I Pilnų 51.
Bartkuvienė, Petronė Sprei Susp. 12: Pranas Gasčius, 
naitienė. Agota Mickuvienė, O»a Gri

Išbrauk. 3: Kun. V. Stak- gaitienė, Marė Butkevičie- 
nevičius, Antanas Barškai-Įnė, Marcelė Vėlyvienė, Apo 

lionija Kukaitienė, Uršė 
Čiupaitienė, Agnieška ffus- 
čiuvienė, Zuzana Petrauskie 
nė III h., Aižė Sakalauskie
nė, Magdė Jurgelevičiūtė TIkarpas DilkeviČe, Bronė Dil Pilnų 67.

kevičienė, Ignas Kazokauc- Susp. 3: Juozas Kasulai-lb., Ona Verbilienė. 
kas, Kazys Kamčauskas. tis, Ona Kasulaitienė, Ze- Išbrauktas Anta»as

21 kp. So. Boston, Mass. la, Jonas Kazakeviče, Juo-1 venas
Pilni; 67. 

Išbrauk.
ne.

nonas Kasulaitis./ 52 kp. Lawrence, Mass.
Jieva Račiuvie-| Išbrauk. Mo^ka Gudu-Į Pilnų 7.

kiutė. 53 kp. Shamokin, Pa.
39 k p. Mahanoy Plane, Pa.^Pyjd®5.

Pilnų 12.
22 kp. Brockton, Mass 

Pilnų 14.
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čiunae, Petras Kavalskis.
54 kp. Grand Rapids, Mich.
Pilnų *.

55 kp. Bernice, Pa.
Pilnų 13. i

56 kp. Brooklyn, N. Y. 
Pilnų 38.

Susp. 4: Jurgis Simniškis

Pilnų 13.
Susp. Izidorius Žukau

skas.
84 kp. Meriden, Conn. 

Pilnų 15.
Išbrauktas Jonas Gra

žys.
85 kp. Chicago, III.

III b., Kazys ’Erešiunas III Pilnų 91.
b., Jurgis Mikulskis, III b., Susp. 14: Silvestras Pau- 
Povilas Mikulskis 1.50 prie kštis IV b. 09, Antanas Va-
įstojimo damokėt.

Susp. Vincas Kraneckis.
57 kp. Ezete’r Boro, Pa.

Pilnių 13.
Sus. Vincas Kraneckis.
58 kp. Curtis Bav, Md.

Pilnų 44.

liauckis, Kunigunda Cepau- 
skienė III b., Katrė Taūke- 
vičaitė, Barbora Valančaitė, 
Marė Vaitukaitienė III b. 
09, Vaclovas Bartušis IV b. 
09, Pranas Sanonius, Magdė 
Bajorinaitė, Antanas Šikš-

Išbranktas Ramualdas Ki nelis IV b. 09, Domicė Go-
sielius.

59 kp. Galitzin, Pa.
Pilnų 6.

60 kp. Bayonne, N. J.
Pilnų 36.

Susp. Jonas Križanauc- 
kas.

tautienė IV b. 09, Marė Dru- 
ktienaitienė III b. 09, Ado
mas Jonutis, Stefanija Nu- 

I toft III b.
Išbrauk. 18: Barbora Vi- 

I tartaitė, Antanas Banys,
Į Leonas Šarauskis, Kazys

Išbraukta Alena Saukie- Lukošius 1-as, Juozas Vara-
nė (Čtepaičiutė).

61 kp. Duryea, Pa.
Pilnų 164.

62. kp. Sheboygan, Wis.
Pilnų 9.

63 kp. Youngstown, Ohio
i Pilnų 26.

nauskas, Zofija Varanau- 
skienė, Marė Paulikaitė, Ju
zė Jocienė už II—IV b., Ju
zė Šeporaitė, Adomas Gau- 
čas. Alena Trakinaitė, Ka
zys Jucius II—IV b., Jonas 
K. Jucius II—IV b., Anta-

_ _ . , . _ . nas Marciukevičė, Ignas
6tkp.So. Bethlehem,Pa.|strainyg Kostancija Pre.

činauskaitė, Ona Bracaitė, 
Juozas Paliekąs.

86 kp. Portage, Pa.
Pilnų 22.

Susp.. 2: Jonas A. Haleris, 
Antanas Stabingis.

Išbrauktas Matas Šalčiu-

įlnų 5.
>. kp. Paterson, N. J.
įų 22.

* 1 I.

Ignas Sudikas. 
jbrfiak. Jonas Tulukevi-I

6. kip. Elizabeth, N. J. 
*ilnų 36.
Likusieji 28 suspenduoti.
67 kp. Chicago, III.

Pilnų 7.
68 kp. Union City, Conn.

Pilnų 7.
69 kp. Ashlev, Pa.

Pilnų 17.
70 kp. Old Forge, Pa.

Į Pilnų 30.
Susp. 2: Pranė Urbonavi-

nas.
87 kp. Allegheny, Pa. 

Pilnų 18.
Susp. 3: Apolionija Grin

ienė, Pranas Krivickas, 
Stasys Gečiunas.

88 kp. Donorą, Pa.
Pilnų 14.

89 kp. Amsterdam, K. Y. 
Pilnų 8. „

Suspenduotas Uokas Sta-čienė, Martinas Mirijauc- 
kae, damokėt prie įstoji- Į nislaviče. 
mo 30c. 90 kp. Hazletou, Pa.
Išbraukta Magdė Versec- Pilnų 27. 
kienė. ' Susp. 3: Juozas Vansevi-

'71 kp. Waterbury, Conn. če, Petronė Švedžiutė, Ado- 
ilnų 12. mas Kekus.
Išbrauk. 2: Kazys Dudo-| 91 kp. Waterbury, Conn.

|nis, Mikas Pranaitis.
72 kp. Newton Upper

Falls, Mass. Pilnų 4.
Pilnų 4.

Išbrauk

Pilnų 152.
Susp. 6: Antanas Juškis, 

Petras Kunigonis Vincas 
Žukauskas, Kazys Višin- 

Jonas Ramaške-1 skas, Juozas Navickas, Juo-
viče. , zas Bernotą.

73 kp. Hudson, Pa. Išbrauk. 8: Vincas Siur-
Pilnų 11. kus, Jurgis Pečiukcviee,

Susp. 3: Juozas Noreika, Mikas Mickunas, Simas Šil- 
^otiejus Vacarkauskas, Po kaitis, Jonas Paulius,/ Au

las Heroika. gustas Bandzeviče, K. Geda
Susp. 6: Marė Gratkauc- minskas, Petr. Grabauskas, 

ienė, Ona Kuncevičienė, skas.
niele Čemiauckienė, Ele- 92 kp. Valparaiso, Ind. 
orą Oemiauckienė, Rože Į Pilnų 7.

93 kp. Easton, PaBbdonienė, Katrė Bubnie-

he.
Išbraukta Pranė Subačie-

75 kp. Wanamie, Pa. 
JPilnų 32.

Susp. Jonas Didzbalis.
Išbrauktas Vincas Petrau Pilnų 18.

[Pilnų 14.
94 kp. Westville, I'.i.

| Pilnų 27. t
Suspenduot. Konstantas 

Kemiažys.
95 kp. So. Boston, Mass.

•kas.
76 kp. Connerton, Pa. 

’ilnų 11.
77 kp. Svvoyers, *Pa. 

[Pilnų 57.

96 kp. Gilberton, Pa.
Pilnų 11.

97 kp. Lavvrence, Mass. 
Pilnų 35.

Susp. 3: Marė Samolaičė,

Pilnų 18.
101 kp. Chicago, III.

Pilnų 18.
Susp. 4: Simas Piliackas 

IV^b. 08, Aleks. A. Lemont 
IV b. 09, Julė Tananevičie- 
nė IV b. 09, Barbora Bur- 
baitė. >•» v

102 kp. Duąuesne, Pa. 
Pilnų 10.

103 kp. Rochester, N. Y. 
Pilnų 24.

Suspenduotas Jonas Sa- 
dzeviče.

104 kp. St. Clair, Pa.
Pilnų 1.

Išbrauk. Marė Petraitie- 
nė.

105 kp. Braddock, Pa. 
Pilnų 6.

Susp. 5: Dominikas Milu
tis, Simas Kavaliauskas, 
Vladas Arnastauskas, Juo
zas Raponkus, Petras Mar- 
čiulynas.

106 kp. New York, N. Y. 
Pilnų 2.

Susp. 3: Antanas Seščila, 
Barbora Stankuvienė, Mag
dė Norkus.

107 kp. Waterbury, Conn. 
Pilnų 53.

Suspend. 19: Jonas Rim
kus, Magdė Valiukienė, O- 
na Sulkaitė, Jie va Vaičiu
laitienė IV b. 09, Baltrus 
Vencius, Veronika Vencie- 
nė, Magdė Karolienė, Bar
bora Viršinskienė, Morta 
Černiauskaitė, Ona Stolgai- 
tienė, Anelė Dudžiutė, Ta
das Lukoševiče, Aižė Pri- 
dotkaitė, Jieva Jurgiėnė, 
Morta Malinauskiutė III b., 
Petronė Lukoševičienė, Ai
žė Balčiūnienė, Apolonija 
Dobilaičiutė, V. Pasaiciutė 
I-4v b?

108 kp. Maspeth, N. Y. 
Pilnų 14.

109 kp. New Britain, Conn. 
Pilnų 8.

110 kp. Inkerman, Pa.
Išbrauktas Jurgis Milke-

viče.
111 kp. Rumford, Me. 

Pilnį 8.
112 kp. Morgan, Pa. 

Pilnų 12.
113 kp. Wilburton, Okla. 

Pilnų 23.
Susp. 2; Antanas Iranau- 

skas, Jonas Masiliūnas.
114 kp. Rhone, Pa.

Pilnų 17.
Pavienių Pilnų 7.

i
U SKYRIAUS.

17 kp. Pilnų 1.
19 kp. Susp. Petras Zu- 

bas.
33 kp. Pilnų 1, susp. Alek 

sandra Dima.
42 kp. Pilnų 1.
99 kp. Pilnų 2.
103 kp. Pilnų 2.

III SKYRIAUS.
12 kp. Pilnų 1.
15 kp. Pilnų 1.
33 kp. Pilnų 3.
61 kp. Pilnų 1.
75 kp. Pilnų 2.
86 kp. Pilnų 2, susp. Jo

kūbas Januškevičius.
90 kp. Pilnų 5.
94 kp. Pilnų 3.
96 kp. Pilnų 1.

46 kuopa. Pilnų 3
n

n

73 kp. susp. Ona Norei- 
ciutė.

75 kuopa. Pilnų 4 
77 „ „ 24
Susp. Jonas Jasevičius 

Vb. 09, Ona Ju^zaičiutė 
IV b. 09, Anastazija Šim- 
cuniutė, Juozas Šįmkuniu- 
cas. ‘ ” /

Išbrauk. Vincas Bartus- 
ta, Ona Bartuškiutė.

93 kp. susp. Pulkerija 
Višviliukė.

96 kuopa.
107 „

I Skyr.
II „ 

m „
Vaik. „

Pilnų

Pilnų

Viso......... 4530

I Skyriaus suspend. 341
n 

m M

Susp. 2: Agota Dapkevi- Marcelė Kazukoniutė, Jonė
(•ienė, Ona Simkunienė. 

78. kp. Dubois, Pa.
*ilnų 13.

Meškiniutė.
Išbrauk. 13: Marė Kerli- 

[čiutė, Emerencija Milukie-
Išbravktas Kazys Šupie- nė, Anastazija Micunienė,

nius.
79 kp. Sag Harbor, N.
linų 8.
80 kp. Eynon, Pa.
ilnp 17.

Zofija Latkauskiutė, Pauli
na Vilimavičienė, Rože Bu- 
drevičiutė, Pranė Sabesco- 
niutė, Agota Juralaičiutė, 
Karalina Graženiutė, Mar-

VAIKŲ SKYRIAUS.
1 kuopa. Pilnų 7

4 „ „ 11
11 „ „ 14
17 „ 1
18 
19 
21 
24
Susp. Ona Ambrazevičiu- 

tė III b.

n M

1
3
3
5

Vaikų

I Skyr. 
Vaikų

f

8

Viso 352

Išbrauktų 146
n

Viso 148

K. Krušinskas, Sekr.
S. L. R. K. A.

Nepagarsįnus p. M. Ka- 
dzevskiui 25 seimo protoko
lo, žmonės nebuvę seime ne
žino, kiek dabar reikia mo
kėti už organų, užstojus ber- 
tainiui pasipylė klausimai 
kiek kada kuopos turi mo 
keti už organų“?

Tat šiuoini visiems tame 
interesuotiems pranešu, jog 
25 seimas už organų paskyrė 
mokėti po 25c. visiems, 
kas organų ima. Ta mokes
tis turi būt užmokėta kartu 
su Sausio mėnesio bertaini- 
ne mokesčia.

Taiposgi nekurios kuopos 
nemoka tautiškų centų: 
jos taipogi privalo užsimo
kėti ir tautiškus centus Sau
sio ar Balandžio mėnesio 
bertainyse. Kuopų viršai
čiai teiksis nelaukti pasku
tinės dienos su mokesčia, 
bet prisiųsti pora dienų 
anksčiau, kad notųpti su
spenduotais.

K. Krušinskas, Sekr. 
S. U- R- K. A.

Susirinkimus laikys:

19 kuopa Northampton, 
Mass., — 22-trų dienų Sau
sio, 2-trų valandų popietų 
Širdingai užkviecia ateiti už 
simokėti ir naujų atsivesti 
Viršininkas Jonas Vaičiulis.

Snsp. 2: Karolis Urbas, celė Čepukaitė, Marė Kle-
| ” i Valiukevičienė.

81 kp. Norvvood, Mass. 
ibių 21.

k». St. Louis, Mo.K
icranton. Pu

[ poniutė. ,
98 kp. Worcester, Mass.

Pilnų 13. |
99 kp. Chicago, III.

Į Pilnų 55
100 kp?

28 kuopa. 
36 
38 
42

M
Pilnų 11

„ 3
„ 12

Susp. Vincas Sjdar^vičiu- 
kas. i S

Ji. . ? 'A.

Gražus paukštukas.

nėšio, tuojau po sumai baž
nytinėj salėj. Visi sųnariai 
privalo ateiti užsimokėti, at
sivedant naujų.

J. F. Mikutaviče, Sekr.
t

Braddock, Pa., 105-ta kuo 
pa — 22-trų dienų sausio, 7- 
tų valandų vakare šš. Petro 
ir Povilo draugijos salėje, 
818 Washington avė. Pribu
kite visi ir naujų atsiveskite.

Užprašo Komitetas.

7-ta kuopa Pittston, Pa.,
- 22 d. sausio, tuoj po su

mai ant M. Juškevičiaus 
(naujos) salės.

Užprašo Komitetas.

Hazleton’o, Pa., 90 kuo
pa — 22 d. sausio, nedėlioję, 
tuoj po pamaldų bažnytinėj 
salėj. Visi nariai privalo pri 
būti.

Juozas Šergalis, Sekr.

3 kp. Elizabeth, N. J., — 
24 d. sausio, utaminke, 8 
vai. vakare ant Jančbitieųės 
salės. Visi privalo pribūti 
užsimokėti bertaininę ir at
švęsti naujų prisirašyti.

J. Balčiūnas, sekr.

Rhone, Pa., 114 kuopa 25 
tų dienų sausio, 7 valandų 
vakare Juozo Žideikos sa
lėje 108 Pan (?) str. Užpra
šo visus komitetas.

Chicago, III., 100 kuopa — 
22 d. sausio, 12-tų valandų, 
tuojaus po sumos Aušros 
vartų parapijos bažnyitnėj 
svetainėj. Ateikite visi ir 
naujų atsiveskite.

V. J. Sabaliauskas, sekr.

87 
Pa.,-

kuopa iš Allegheny, 
- 22-tr^ dienų šio įnė-

S. L. R. K. A. CENTRO 
VALDYBOS ADRESAI.
Jonas Riktoraitis, prez. 

67 James St.,
Waterbury, Conn.

Kaz. Vaškeviče, vice-prez. 
186 Jefferson St.,

Newark, N. J.
Kai. J. Krušinskas, sekr. 

457—17th st.,
Brooklyn, N. Y.

Ant Daniseviče, kas., .
\ 630 W. Centre st.,

Mahanoy City, Pa.
Kasos globėjai:

Juoi. Vasiliauckas,
112 N. Greene st., 

Baltimore, Md.

Knn. M. Pankauskas,
Forest City, Pa.

Kun. VC Vizgirda, knygius, 
190 S. Meade st.,

Wilkes-Barre, Pa.
Kun. M. A. Pankauskas,

dvasiškas vadovas, 
Forest City, Pa.

KORESPONDENTŲ IR
SKITYTOJŲ ATIDAI.
Nors kiekviename “Drau 

go ’ ’ num ery j e pranešama 
kokiu antrašu siųsti pini
gus ir su visokiais reikalais 
kreiptis, tečiaus nekurie 
musų skaitytojai, neatsi
žvelgdami į -tuos praneši
mus, vis dar rašo čekius ar 
išperka monev orderius p. 
J. Lopatos vardu. Nuo šian
dien tokie čekiai ir money 
orderiai, ne “Draugo” var
du išpirkti, bus grųžinami.

“Draugo” gi sųdarbinin- 
kai — korespondentai mel
džiami rankraščius siųsti 
“Draugo” redaktoriui kun. 
A. Kaupui, 64, Church st, 
Pittston, Pa.

Su pagarba
“Draugo” Administracija.

Redakcijos atsakymai.

K. Arminui, Plymouth,
Pa. “Darbininkų Teatrališ
kos Choro Draugijos” reika 
lai tegali interesuoti vien 
vietinius gyventojus. ‘I)rau 
gas’ permažai turi skaityto
jų Plymouth’e, kad galėtų 
duoti vietos jūsų pasiskel- 
bimams. Be to, tamstos tu
rite “D. V.” savo organu/ 
Tenai ir kreipkitės.

K. y&lukoniui. J privati
nius ginčus, da-gi už du do
leriu, redakcija nesikiša. 
Laiškelis pasiųstas prezidon 
tui J. Riktoraičiui.

las dar nei viename laikraš
tyje nebuvo spaudintas. 
Protokolas (ir protokolų^ 
knyga) gub taip saugiose 
rankose, kad išimti iš jų gal 
tik vien teismo keliu tebus 
galima.

Mažiukui. Mintis graži, 
bet reikalauja išdailinimo. 
Kadangi tamsta nenori jo
kių sutrumpinimų, tai laik- 
raštin nedėsime.

A. Tarnui. Eilės galėjo bū 
ti geresnės. Bet kad paragi
nus tamstų prie tolesnio ra
šymo, įdėsime atsiradus vie
tos. Rašyti proza daug leng
viau. Bet ir čia reikia turėti 
aiškių sųvoka apie tai, kų 
nori parašyti. Neaiškus min 
ties išreiškimas, pastatytas 
ne vietoje žodis sugadina ir 
geriausių straipsnį. Geriau 
butų, jei tamsta pradėtum 
lavinti savo talentų nuo ver 
timų trumpų pasakaičių ir 
straipsnelių iš svetimų kal
bų.

Pajieškau
Sesers Petronės Juseičiu- 

kės, paeina iš Suvalkų rėdy- 
bos, Vladislavo pavieto. Du 
metai iš Lietuvos, nuvažiavo 
į Chicagų. Ji pati ar kas ki
tas tepraneša šiuo adresu:

Leonidą Juseičiukė 
Box 641

Minersville, Pa.
(No. 8.)

Jiš. — Mų rodos, kad jau 
apie meilę viskas tapo para
šyta ir pasakyta.

Ji. — Bet ne man.

Gaspadinė. — Nuo to lai
ko, kaip daviau .tau para
gaut mano pyragaičių, tai 
atsiunti pas mane visus sa
vo prietelius.

Valkata. — Atsiprašau 
Pa^’-|ponio8, aš atsiunčiau pas 

Įmiu, jog 25 seimo prot<J^> tamstų savo ^^^ietelius.



6 DRAUGAS

CHARLES DIOKENS.

Oliveris Tvvistas.
Vertė JONAS SMITAS.

I dos našlaitis, pažemintas, badu marinamas siratukas, 
visų paniekintas, niekeno nepriglaustas.

Oliveris graudžiai verkė. Jei butų žinojęs, kad ta- 
, po našlaičiu, paliktu mielaširdystei visokių parapijos 
užvaizdų, gal butų verkęs dar smarkiau.

n.
Apie Oliverio Twisto auginimą, mokslą ir užlaikymą.

Apie vietą, kurioje Oliveris Tvistas užgimė ir apie jo Į per sekančius aštuonis ar dešimts mėnesių Oliveris 
užgimimo aplinkybes. | buvo auka nuolatinio vyliaus ir išn^uddjimo. Jį penėjo

iš rankų. Alkanas ir vargingas siratuko padėjimas bu-
Tarp viešų namų vieno miestelio, kurio dėl daugelio! vo prigulinčiai praneštas prieglaudos valdžios parapijos 

priežasčių geriau neminėti ir kuliam nėra ką duoti pra-! valdžiai. ,Parapijos valdžia su didybe užklausė prie- 
manytas vaidas, riogsojo vieni namai, kokie paprastai glšudosxvaldžios, ar ten nėra kokios moteriškės, kuri 
randasi dideliuose ir mažuose miestuose, būtent prieglau-1 galėtų atsakančiai penėti ir prižiūrėti Oliverį. Prieglau
da. Tuose namuose vieną dieną; kurios nėra reikalo čiafdos valdžia nužemintai atsakė, tokios moteriškės nėsąnt. 
pažymėti, nes tat neturėtų jokios svarbos skaitytojui, t Tada jau parapijos valdžia gaileBtingai ir ^žmoniškai'nu- 
bent šiame atsitikime, — gimė asmuo, kurio vardas yra tarė, kad Oliveris turi eiti ant kaimo, kinais žodžiais, kad 
piįkergtas prie pirmojo skyriaus šios apysakos. jis reikia išvežti į vieną prieglaudos kolioniją, trįs mylios

Kada jis tapo atvestas ant šios ašarų pakalnės para- atstu kur dvidešimts ar drisdešhntš mažų prasikaltėlių 
pijos gydytojo, tai išpradžių buvo abejotina, ar kūdikis raičiodavosi ant grindų per visą dieną, perdaug neapsun- 
toJiai gyvęs, kad apturėjus bent kokį vardą; ir tokiam at- kinti geru valgiu ir puikiais drabužiais, bet užtai motiniš- 
sitikime ši apysaka nebūtų pasirodžiusi. Jei ir butų koje globoje senyvos moteriškės, kuri prižiūrėdavo išdy- 
pasirodžiusi, tai sutraukta į porą puslapių, butų tarėjus I kėlius ir maitindavo juos už septynis pusponius į savaitę 
neapsvarstomą svarbą, nes butų galėjusi būti pavyzdžiu Už tokius pinigus galima išmaitinti kūdikį netik užtekti- 
trumpiausios biografijos kiekviename amžyje ir litera- nai, bet net pergeni maistu apsunkinti jo pilvą ir įvaryti 
taroje. * jam ligą. Toji apysenė moteriškė buvo pilna išminties

Nors aš neprisilaikau nuomonės, kad užgimti prie- lr datyrimo. Ji žinojo, kas tinka vaikams, bet taipgi 
glaudo j e butų toks' laimingas dalykas, bet šiame atsiti- labai gerai numanė, kas tinka jai pačiai. Taigi ji prisisa- 
kimc geriausia buvo Oliveriui Twistui, kad jis tenai už- vindavo didesnę pušų savaitinės algos savo naudai ir au
gime Tame dalykas, kad išpradžių sunku jį buvo pri- gindavo parapijos šeimynėlę dar prasčiau, ne kaip jai 
pratinti prie vieno mažmožio, tai yra kvėpavimo, painaus buvo įsakyta. Tokiu budu iš didelės gelmės ji brido da 
dalyko, bet būtinai reikalingo gyvasčiai. N e kurį laiką gilyn ir pasirodė esant dideliu patyrimo galvočium,
kūdikis sunkiai dvėsuodamas gulėjo ant patalo ir nely- > Nevienas žino pasaką apie tūlą patyrimo galvočių, 
g.ai svyravo tarp šio ir anojo pasaulio, labiaus pasviręs l^urs išrodo smarkią teoriją apie arklį, galintį gyventi be 
į anąjį. Taigi jei šitoj’ trumpoj’ valandoj’ jį butų pašaro. Jis tą prirodė taip puikiai, kad sumažino arklio 
apstoję gailestingos bobutės, rūpestingos tetos, išlavintos pašarą iki vienam šiaudui ant dienos ir butų tikrai paro- 
auklės ir gilio mokslo daktarai, tai vaikelis ištikro butų <ks, kad arklio suvis nereikią šerti, jei gyvulys nebūtų 
užmuštas nesavu laiku. Bet šiame atsitikme nebuvo pastipęs,/lygiai į dvidešimts keturias valandas prieš gau- 
prie jo nieko kito, kaip tik neturtinga sena moteriškė, ku- siant skanų oro kąsnelį. Taip tankiausia atsitikdavo ir su 
ri išrodė lyg miglota nuo smarkaus vartojimo alaus, ir ta moteriške, kurios motiniškai globai Oliveris Twistas 
parapijos gydytojas, kurs tuos dalykus atlikdavo už pi- buvo atiduotas. Tą pačią valandą, kada kūdikis šei 
nigus. Taigi Oliveris pats sau vienas kovojo su pri- taip galėdavo dagyventi prie mažiausio trupinio silpniau- 
gimtim. Užbaiga -buvo tokia, kad .Oliveris pasispardė, štojo maisto, vis kaip tyčia taip atsitikdavo, kad kūdikis 
dtsidusėjo, ėmė čiaudėti ir pradėjo rodinėti prieglaudos arba apsirgdavo badų, ar šalčiu, arba per nepriežiūrą 
gyventojams, kad nauja našta tapo užkrauta ant parapi- įlįsdavo į ūgių arba kokiu nors budu užsimušdavo, — ir 
jos sprando; nes jis paleido tokį garsų verksmą, kokio taip'vargšas kūdikėlis eidavo į anąjį pasaulį pas tėvus 
galima buvo tikėties tik nuo vyriškos lyties kūdikio, ku- kurių niekados nepažino ant šio svieto.
riam Ūpo atimtas balsas ilgiau, nekaip trims minutoms. • Jei kartais būdavo užvestas koks akyyesnis, ne kaip

Oliveriui davus tą pirmąjį ženklą smagaus ir pri- paprastai tyrinėjimas, apie parapijos kūdikį, kurs nety- 
derančio vartojimo plaučiu, menkas užtiesalas ant gele- #a užsimušė, puldamas, j lovos briauną, arba į skalbynę, 
įžinės lovos sukruto; išbalęs veidas jaunos moteriškės pa- nors paskutinis atsitikimas būdavo retai, — dalykai pa
kilo silpnai nuo pagalvės ir alpstantis balsas neaiškiai našus į skalbimą, pasitaikydavo netaikiai, — tada teisė 
atsiliepė: jai imdavosi į galvas visokius rūpestingus klausymus.

— Leiskite man pažiūrėti ant kūdikio ir — numirti. Bet tokie dalykai būdavo greit slopinami arba gydyto-
Gydytojas sėdėųo atsikreipęs į ugnį, šildydamas ir jaus arba pėdelio (žemesnysis užvaizdą). Gydytojas,

trindamas savo rankas. Jaunai moteriškei prakalbėjus,' atidaręs kūną, paprastai nieko viduriuose nerasdavo (ir 
jisai atsistojo ir prisiartinęs prie lovos atsiliepė su didės- i® teisybės ten nieko nebūdavo), pėdelis gi taip prisiek- 
ritu meilumu, daugiau, nekaip nuo jo galima buvo tikė- davo, kaip parapija jam liepdavo. Beto, valdžia pa
ties : rengdavo nuolatinius atsilankymus ant f armos, ir visados

— O, tau da nereikia kalbėti apie mirtį. pirmiau pasiųsdavo ten pedelį. Vaikai būdavo nupraus
— Dievuliau tu mano, neik- įsikišo bobutė, greit li ir Serai užlaikomi, ir ko čia tie žmonės nori

idėjus į savo kišenių tamsiai žalią butelį, iš kurio kampe Negalima tikėties, kad toks užlaikymo būdas atneš 
buvo skaniai ragavusi. — Dieve jai padėk, kad ji taip derlingus! vėsius. Taigi suvėjus devintų metų su- 
ilgai gyventų, kaip aš. Susilauktų trylikos-kūdikių, ir jie kaktuvėms, Olfveris buvo išblyškęs, sunykęs vaikutis, 
visi išmirtų, išskyrus du, ką su manim prieglaudoje, tai Piek tiek mažo u^° ir ištikro menko stuomens. Bet pri- 
ji žinotų geriau, kas tai yra, Dieve jai padėk! Maitai, tu ginais suteikė gerą ir stiprią dvasią Oliverio krūtinėn, 
mano balandėle, kas tai yra būti motina! / ' Pėlei to ^ai 8al kasios stiprumo jis apvaikščiojo savo

Matomai ta raminanti pasaka ‘apie motinos užduotį derintų metų sukaktuves šaltoj kelnorėj ir palinktoj 
nepadarė pasekmės. Ligonė pakratė galvą ir ištiesė drauf?ystėj dviejų ponaičių, kurie visi gavę po garsią 
ranką prie savo kūdikio."- Gydytojas,padėjo kūdikį ant Undinę, tapo tenai užrakinti už negirdėtą prasikaltimą: 
jos rankų. Ji gąsliai prispaudė savo išbliškusias lupas išdrįso būti alkanais.
prie jo kaktos, su drebančiais delnais patrynė savo veidų, .. Tam p«eiani laike ponia Mann, gėroji namų gaspa 
pažiūrėjo \baisiai aplinkui, sudrebėjo, puolė atbula ir — dinė netikėtai tapo užklupta pasirodymu pono Bumblio, 
nuinirė. — Juodu trynė jos krutinę, rankas ir smilkinius, Parapij°^ pėdelio, kufš mėgino atidaryti šonines daržo 
bet kraujas jau sustingo ant visados. \ f doreles. \

— Viskas atlikta, p. Thingummy! — ištarė galop gv- — Gėrybe tu mano! arfai jus, p. Bumbly! — sušuko
dytojas. ponia Mann, iškišus galvą per langą ir puikiai nuduoda-

— Iš teisybės ji pasibaigė, nabagėlė! — atsakė auklė, ma džiaugsmą. — (Zuzanna,‘nusimesk Oliverį ir tuodu iš- 
suradus kamštį nuo žaliojo butelio, kurs buvo nukritęs dykėliu ant viršaus ir ištrink juos gerai). Koks džiaugs- 
ant palatų, besitriūsiant jai apie kūdikį. — Nabagėlė! mas! P. Bumbly, kaip man smagū tamstą matyti!

— Jei kūdikis verks, tai neprivalai jį nešti pas mane, Ponas Bumblys buvo nutukęs ir šiek tiek nuojautrus 
aukle, — tarė gydytojas,^maukdamas ant rankų piršti- vyras, tąigi užuot meiliai atsakyti ant tokio atviro ir šir-

Labai užneša ant to, kad jis bus nepakajingas. | dingo pasveikinimo, jis smarkiai pakratė dureles ir spyrė 
į jas taip, kaip tik pėdelis moka spirti. __

— Dievuliau! tik pamislykite! — sušuko ponia Mann, Į 
bėgdama laukan, tuom tarpu trįs vaikai jau buvo praša
linti. — Tu man užmiršk, kad durelės buvo užkabintos iš j 
vidaus, ir vis dėl labo tų brangių vaikučių. Eikite į vidų, 
tamsta, — meldžiu į vidų, p. Bumbly!

' Nors tas užkvietimas buvo sujungtas Su tiek malonu-1

A. Mickevyčia.

Tėčio sugrįžimas.
Vertė J. K-

Kitokį laikai, kitoki papro
čiai.

Akamonas. — Ko tu, kvai
ly, žiopsai ir da-gi su kepu- i 
re, ar nematai, kas prieš ta
ve stovi!

Bernas. — O kaip aš jam 
žiebsiu per ausį, tai nesto
vės!

Cirko savininkas (jiesko- 
damas pabėgusio slonio). — 
Žmogeli, ar nematei čia to
kio navatno gyvulio I

Senas airys. — Kur gi ne
matysi. Neseniai čia gumi
nis Indijos bulius rankiojo 
morkvas su uodega. . r

Elizos Ožeškienės.

MOČIUTE
Vertimas S. P.

A

A

nes.
Duokite jam košiukės, jei nerims.

Gydytojas užsidėjo skrybėlę ir eidamas per duris,
apsistojo valandžiukę.

•— Tai butą patogios merginos, iš kur ji atėjo! — 
užklausė.

— Ją atvedė čia vakar vakare, — atsakė bobutė, — 
iš prižiurėtojaus paliepimo. Rado ją gulinčią ant gat
ves. Matyt buvo ėjusi ilgą kelią, nes jos kurpės suplyšę mo, kiek užtektų suminkštinimui pėdelio širdies, vienok j 
į pluoštus. Bet iš kur ji atėjo ir kur buvo beeinant, nieks ponas Bumblys buvo nepermaldautas, 
nežino. — Ar jums gražu, ponia Mann, — užkldusė Bumblys Į

Gydytojas pasilenkė ant lavono ir paėmė kairiąją grūmodamas su lazduke, — laikyti už vartų parapijos j 
jos ‘ranką. — Sena pasaka, — tarė palingavęs galvą. — urėdą, kada jis ateina su parapijos reikalais apie, parapi- 
Neturi vestuvių žiedo. Ak! labanakt! jos našlaičius! Ar jus žinote, ponia Mann, kad esate|

PdnaR daktaras nuvėjo ant pietų. Auklė da sykį parapijos atstovu, užlaikomu parapijos lėšomis! 
patraukusi iš žalio, butelio, atsisėdo ant žiemos kėdės pas — Aš tik žinau, p. Bumbly, kad aš kalbėjau su kele- Į 
ugnį ir pradpjo vystyti kūdikį. ' , ta-brangiųjų kūdikėlių ir nepatėmyjau tamstos atei-

Kokiu puikju paveikslu parėdų vertės buvo tuomet
Oliveris Twistas! Suvyniotas į paklodę, kuri liki šioliai 
buvo vienatiniu jo rubu, jis galėjo būti paskaitytas pono, 
arba prasčioko vaiku. Bet dabar, kadA tapo suvystytas 
į senus vystyklus, kurie nuo ilgo dėvėjimo jau net pagel- 

mavo, kadjAuvn suvaržytas ir paženklintas, į£-ejqpo
■ 1 -1 • v - - - » •  •* .Tb-  ■ -S-'-

nant, — atsakė nužemintai ponia Mann.
P. Bumblys turėjo augštą nuomonę apie savo iškal

bą ir didybę. Dabar jis parodė vieną ir kitą. Jis atsileido.
— Hm, hm, p. Mann, tas gal ir teisybė, — atsakė šal

tesniu balsu. — Tas gali būti. Vesk, tamsta, mane į ridu,
neatėjau su reikalu. Turiu šį-tą ymakytl.

“Bėgkit, vaikeliai, visi drauge bėgkit’,
Už miesto, ten aut kalnelio,
Ir prįeš stebuklingą paveikslą kalbėkit 
Maldas už sveikatą tėvelio. » —

_ ,
f Tėtis negrįžta. Apsiašaroję 

Jau męp ir akis pražiūrėjom.
Keliai taip blogi; gal jį žvėrįs terioja,
Pakliuvo gal piktadėjam”.

Išgirdę vaikai, visi greitai nuvėjo 
Už miesto, ten ant kalnelio,
Ir prieš stebuklingą paveikslą Raibėjo 
Maldas už sveikatą tėvelio.V

Tenai pabučiavo jie žemę pirmiausia,
Paskui jau pradėjo žegnoties, (
Žemai išpažino Trejybę Švenčiausią,
Be kurios nieks negal stoties.

Poterėlius visus atkartojo,
Prisakymus ir karūnėlę,
Knygas atsivožę paskui užgiedojo,
Graudingą balsą pakėlę.

Ir litaniją į Paną Švenčiausią 
Vaikučiai pradėjo kalbėti:
“Panelei — jie meldėsi paskui vyriausią, 
Išgelbėk, išgelbėk mus tėtį!”

Išgirdę ant vieškelio ratų beldimą 
Nudžiugo vaikai atsistoję:
“Žiūrėkit, žiūrėkit į pirmą vežimą,
Tai tėtis mus’ parvažiuoja!”

Pirklys juos išvydo: iš ratų iššokęs 
Pribėgo, rankas jiems isskėtęs:
“Sveiki! Kas girdėt! Naujienas turit kokias! 
Ar'jau išsiilgote tėtės !

Mama ar sveika! Kaip gyvuoja tetutė!
Namie ar visiems gerai sekas’!
Lauktuvių jums parvežiau pilną gurbutį!”
Visi jie tik džiaugias, tik šnekas’.

“Važiuokit namo, — jis vežėjams paihojo,' — 
Aš'pėkščias pareisiu į butą.”'
Kaip štdi galvažudžiai urnai juos apstojo, 
Plėšikų gi dvylika butą.

Jie,baisiai išrodė: sutroti, apžėlę, >
Rubus sudraskytus nešiojo,
Su peiliais už juostų, ir buožes iškėlę,
Pašėlusiai šoko prie jojo.

Suriko vaikeliai, prie tėvo tuoj ’ puolės,
Ir jį kaip paukščiukai apspito, /
Pirklys negalėjo jų ginti — varguolis!
Tarnai slėpės’ vienas už kito.

“Atsiimkit sau turtą, tik gyvus palikit!”
’ Pirklys taip jiems tarė išblyškęs:
“Našlaičiais vaikelių mažų nedarykit;
Našle nepalikit maniškės!”

Plėšikai neklauso: viens sugriebė žirgą 
Kits prie vežimo jau siekia,
Anas su peiliu prieš akis jielnis mirga,
Su buožėms tarnus kiti pliekia!

“Palaukit! Sustokit!” Štai vadas suriko,J K
Ir juos nuo vežimų nuvaikė,
Ir išliuosavęs pirklį nuo plėšikų,
Jam liepe: “namo dabar eikie!”

Pirklys jam dėkoja, bet vadas neduoda: 
“Nėra ką dėkoti* — aš bučia 
Suardęs tau galvą, kaip molinį puodą,
Jei ne. tie tavo vaikučiai.

Vaikai tą padarė, kąd išlikai gyvas,
Jie tau sveikatą paliko:
Jiems padėkokie, o jeigu tau dyvas,
Klausykie, kaip tas atsitiko.

Seniai jau žinojom, kad čia tur važiuoti 
Pirkly?, savo turtą pardavęs,
Tai aš ir sėbrai šitie mano barzdoti, z 
Giraitėje laukėme tavęs.

* - z. X '
. Atėjęs iŠ ryto, — matau aš per krumus, , “ 

Vaikučiai už tėvą čia meldžias:
Išpradžių juokiaus’; bet toliau koks graudumas 
Sukėlė mintis lnan<T^aldžias. .

Klausau ir vėrkiu, namus savo atminęs,—
Iš rankų iškrito man peilis:
Ten mano pati ir sūnūs pirmutinis

, Išsiilgo gal tėviškos meilės.
Pirkly! eik į miestą, aš trauksiu į girią,
Vaikučiai! čia kartais atbėgkit,
Ir tokią maldelės galybę ištyrę,—
Už mane ją sukalbėkit!” /

Staiga iš minios smulkių 
ravimai, kurie kįla ašaro
mis net prie išganytų akių. 
balselių, apsupančių galingą 
milžinų chorą, dar vienas 
pasigirdo; buvo tai aiškus,, 
graudus vaiko verksmas.

— Tadukas verkiai
Nustojo girdėjus žvaį 

dės ir jūres; klausė 
verkimo; '

— Ar girdi, Jonuk! Ta! 
kas verkia../ Vargšas 
bai serga ir ten prie jo 
moteriškė su šaltomis ak? 
mis, kuri šilkinio andaroko 
šlamėjimu žadina jį iš mie
go. Kas sykis labiau ver
kia ... Aš tik viena moku jį 
nuraminti. Ak, kaip verkia! 
Ar girdi, Jonuk!

Negirdėjo. Sy galva prie 
žemės palenkta, klausė laik 
rodžio žaidimo, giedančio 
apie tai, ką labiausiai myl ė 
jo ant žemės, kas nebuv 
jam maistu, nei jo kunui pa 
stoge, nei galvai garbės Vai 
nikų, nei krūtinei apgynim 
skydu — bet tik širdžiai m 
le ir begaliniu skausmu.

Arti-gi laikrodžio, vis dar 
žaidžiančio, buvo girdėti vai 
ko verkimas, kas sykis gar
sesnis, sumaišytas su kas sy 
kis gailingesnių šauksmu:

-— Močiute! Močiute!
Moteriškė nuo dangaus 

vartų atsiliepė:
— Einu, brangiausis,' ei

nu! Einu, bėgu!
Nukrito nuo balsvai-raų-j 

dono kąsniuko ir iš tarpo žf i, 
džiančių žvaigždžių, iš po u 
dangalo, išausto iŠ begalinio 
platumo, nukrito į tuštumą 
tamsų, kurtų, be dugno

VI.

Jau nuo seniai, kuomet^ 
ant dangaus, mėnulis nuslin 
ko ir patraukė paskui save 
savo šviesas; nuėjo su juomi 
taip-pat ir balsvai — auksi
nis kasninkas, kursai per mo 
čiutės kambarėlio langutį 
plaukė nuo spinduliuoto dan 
gaus prie vargšių grindų iŠ 
storų lentų. Močiutė pabudo 
gilioj tamsoj, tik senas laik
rodis virš jos galvos lygiai 
taksėjo: tak-tak! tak-tak! o 
iš apačios, iš po grindų gir-i 
dėjosi gailingas vaiko verki
mas.

Močiutės akįs buvo dAr 
pilnos dangiškų šviesų ir; 
brangiausio veido; jos ausy-] 
se skambėjo muzika žvaigl 
džių, kaskartą tolesnė, mii 
tanti, veidas apsiliejo ašai 
šaltiniu. Bet su apsiašarojuj 
siu veidu atsistojo išsitiesi 
šnabždėdama:

—- Tadukas verkia!
Drebančiomis 

lemoą u/Aiebė, kuj
pj<yjąi

\ \



DRAUG

Tarp kaimynų.
— Klausyk, tamista! — 

suriko įpykęs kaimynas, -r- 
Tavo šuo suėdė septynias 
mano vištas. Kas dabar bus ?

— Aš nenoriu tųsyties po 
teisinus, — atsakė antras. — 
Jei mano šuo peapsirgs, tai 
nieko nebus, — aš neskų- 
siu!

Nebrangiai kaštuoja rūky 
mas musų piliečiams.

čiodama, drebančiu balsu, 
niunavo laikrodžio polonezų.

Vaiko verksmas tylo, kei
tėsi į tykų gaikščiojimų; 
smulkų veidukų, karščio į- 
kaitintų, glaudė prie savo 
krutinės, kol apsiverkęs bal
selis neprabylo:

— Močiute, dainų!
— Dainų, paukšteli! Dai

nos norit gerai, tuoj bus!
Tarp ilgų šešėlių, kurie 

nuo rakandų krito ant sienų, 
silpnoj lempos šviesoj, ne
šiodama jį ant rankų, polo
nezo žingsniais, tai vienon 
pusėn, tai kiton, truputį gie
dodama, truputį kalbėdama 
pradėjo:'

— Ten Vvtautas didis, 
garsiai viešpatavo...

O jis jau gerai toliau ži
nodamas, toliau su jųjų kal-

Gydytojui besidžiaugiant 
kad ligonis pasveikęs, Bek- 
manas paaiškmo: * .

— Matote, Tanistų, atva
žiuodamas į Karlsbadų ture 
jau akių skaudėjimų, turiu 
jį ir dabar, ūžė man ausyse, 
ūžia ir dabar; skriudėjo vi
durius, skauda ir dabar; iš- 
tiesų, nieko man netrūksta: 
kų atsivežiau, visa vežuosiu 
atgal.

s, plačiai išskėstomis, la- 
i nusistebėjo:
— Sugrįžai^? Kaip tai t 
io pačių dangaus varių su 
Ižai?
Pakratė galvų.
Bet šnekėti sū senu drau- 
Lneturėjo laiko; jau žengė 
Imi h skubiai, greitai, kol 
ktsidurė sergančių vaiku- 
Ikambaryje.
Birutėlė tykiai gulėjo lo- 
J?j, bet Tadukas labai ver 
. Močiutė, su pakelta gal- 
Iprasiirė pro susirupinu- 
I moteris. Dabar tarp jos 
Io niekas, o niekas negali 
Ii. Ji dėl jo nuo pat dan- ls vartų sugrįžo.
I Brkngiausis paukšteli! 
B- Močiute!
■ orints turėjo jau keletu 
lų, buvo lengvas, ir molė, pakėlus jį, pradėjo "ne 
Ii, silpnoj lempos šviesoj 
■arp šešėlių, kurie nuo ra 
pdų krito ant sienų.Vaikš

American Tobacco Cę. siu 
lo visokios rųšies tabokų už 
stebėtinai žemų kainų. Šia
me laikraštyje telpa pagai* 
sinimas “King Koal” tabo
kos. Kiekvienas apskelbimo 
žodis turi reikšmę ir praktiš 
kų patarimų.

Kiekvienas i/loka 45c. už 
svarų paprastos tabokos; ši
čia siulpma ne tik geriausios 
rųšies “King Koal Stripped 
Tobacco“ svarų, bet dar pui 
ki eršketmedžio pypke, ver
ta mažiausiai 25c., viskų tai 
už 45c. Beto, “King Koal“ 
taboka parsiduoda gražiame 
pusryčiam blekiniame bak- 
suke, kuris naudingas bus 
namuose. Priegtam rūkoriai 
turi žinoti, jog uždaryta ble- 
kineje taboka nenustoja kve 
pejimo, kaip kad popieroje 
suvyniota.

Kiekvienas lengvai. gali 
patirti tos tabokos gerų ver
tę. Tik. pabandykite!

ĮGRIPPE].
Nelauk pasirodymo pirnlutinių ap 

aireiškimų žios pavojingos ligos, ku
rie yra skaudėjimas galvos, kojų, 
šaltis krečia, karštis apima, skauda 
ir pailsta kojos ir t.t., bet tuojaus 
vartok

Dr. Richter’io

Pain Expeller,
Sulyg parodymų ant popieros, ap

sukančios bonkutę.
Taipgi pasekmingas nuo reuma

tizmo, neuralgijos ir šalčio, t
Saugokis padirbimų ir žiūrėk, kad 

pakutis išrodytų visai taip, kaip šis 
paveikslėlis ir kad galai butų už- 
pečėtyti su musų pečėtyjimo ženk
liukais, turinčiais įkąrą. Kitaip jus 
gaunate padirbtus vaistus.

25c. ir 50c. bonkutė vaistinyčiose 
ir nuo

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

PA1N-EXPELLEHĮ »«g.U.3Pkt0tf I 
49%ALCOHOL 
F.AiRICHTER&Co 
I\newyork,T

AR APTURĖJAI?
Severos kalendorių ant 

1911 met.l Jau išėjo iš spau
dos ir yra geresnis, nei pir
miau buvo. Sutalpinta jame 
visas kalendorius, o kiti la
pai pripildyti naudingais pa 
mokinimais kiekvieniems. 
Teipgi yra daktariški pamo
kinimais įvairios ligos ir jų 
gydymai, ko nerasi jokiame 
kitame rašte, jam panašia
me. Gali gauti vienų egzem
pliorių uždykų pas kiekvie
nų aptiekorių, arba taip pas 
gyduolių pardavėjų? Jeigu 
negali gauti, tai rašyk pas 
mus: W. F. Severą Co., Ce-

Negirdėta Naujiena

Geros dnlkavojimos ma: 
šinos, vertės $9.95, dabar par 
duodame tik po 4.00. Tas pi
gus pardavimas tebus -tik 
per 60 dienų. Jei kas norėtų 
vienų nusipirkti, tesiskubi- 
na. Pinigus galite siųsti per 
money orderį. Męs gavę juos 
tuoj ipašinukę pasiųsime.

Adresuokite:
- Miss G. .Miller,
L. Candee & Rober Co.

New Haven, Conn.

,o‘*

— Ten skamba po kaimus 
Bilutos daina...

Galas.

Didele Benesch & Sons Krautuve,
Apsiginkluok prieš ligas, laikydamas Severos vaistus namuose.

Bennett Building, Public Sąuare, Wilkes-Barre, Pa. 
STEBĖTINAS FAKTAS MEBLIUOSE.

. * s
Viduzieminis išpardavimas su numuštomis kainomis ir Vacuum valitojas DYKAI.

I • S ‘ .,i J •
Mebliai, karpetai, divOnai, visokių rųšių stalai, kresės, šėpos virtuvėms, siuva

mos mašinos, blanketai, kaldros, firankos, sopkos, geležinės ir misinginės lovos, pe
čiai virtuvėm, klijonkės, veidrodžiai, paveikslai, šėpos indams, garniturai fronti- 
nėms, šėpos drapanoms, miegamiems kambariams mebliai — visoki naminiai rakan- * 
dai dabar už' pusę prekės per viduržieminį išpardavimų. Beto, kiekvienas, pirkęs už

jo£ žmogaus kūnas perstato nekaipo chemiškų dirbtuvę išdirbimui visokių nešva
rumų, labai pavojingų žmogaus sveikatai, o net ir gyvasčiai, jeigu pavelyti jiems 
kraujaje pasilikti. Inkstų užduotim yra prašalinti tuos nesveikus diegus iš žmogaus 
organizmo. Bet jeigu inkstai yra nesveiki ir negali išpildyti savo užduotį, pasek
mės to būna ląbai svarbios. Taigi kad už laikius inkstus sveikais ir veikiančiais, rei
kia imti

SEVEROS VAISTUS
UŽMOKĖSIME UŽ KARĄ

Su kiekvienu pirkiniu už 
$25.00 ar daugiau, męs nu
teisime už jųsų kelionę stryt 
kariu į ir iš Wilkes-Barrių, 
jeigu netoliau 15 mylių. Jei
gu pirktumėt už daugiau, 
tai ir tolesnės kelionės kaš
tus apmokėsime.

IŠLYGOS

INKSTAMS ir JEKNOMS$10.00 pirkiniu, 25c. savaitei 
$25.00 “ 50e. “
$50.00 “ - $1.00
$75.00 “ / $1.25 “

$100.00 ' “ $1.50 “ 1

Prašalina sugedusį kraujų ir gydo uždegimų. Atidaro mažus kanalus. Inkstų veiki
mų daro reguliarišku. Priduoda gyvumų jeknoms. Apsaugoja ir gydo Bright’o ligų 
ir vandeninį tinimų, taipogi prašalina pūslės nesveikumų.

(/ Dviejų didumų: 50c. ir $1.00

Didelis Namas Benesch & Sons yra naminių rakandų biznyje jau 54 metus. Vi 
sų tų laikų jie taip daug įgijo prietelių, kad šiandien jųjų krautuvė yra didžiausia 
vakarinėje dalyje Suvienytų Valstijų. Jus galite ateiti čia ir pirkti visokių meblių 
su persitikrinimu, gaunu daugiau, nei jųsų pinigai verti. Atėjęs čia buk persitikri
nęs gausius daugiau už savo pinigus nei kitoj krautuvėj, ba musų prekės daug gėrės 
nės, nes jų pabrikantai, pas kuriuo^ męs visados daug imame, bando mums įitkti 
duodami geriausios rųšifcs tavorų. Patįs gaudami daugiau už savo pinigus, ir jums 
duodame daugiau už. jųsų pinigus. . ą

Kaip reikalausi fomičių ateik pas / s \

APSAUGOTA NUO OPERATORIAUS PEILIO.*' Vienatinė tavo viltis operacijoje” pasakė gydyto
jai poniai Francis Ęovaler iš Yale, Kana., jai sirgus penkis mėnesius inkstų liga. “Tuomet atlankė mane 
drauge ir priminė man apie Severos Vaistus Inkstams ir Jeknoms. Pasiryžau- išbandyti juos pirm pasi 

> duosiant operacijai. Ant mano laimės sveikata pradėjo eiti geryn diena iš dienos. Dabar esu visiškai iš
gydyta ir niekądL taip gerai nesijaučiu. <

Negalia surasti ikvalei žodžių išgyrimui tų puikių vaistų. Taip pasekmingai ir taip pigiai atsieina.”

Gaunami aptiekosė ir pas vaistų pardavėjus. Būtinai reikalauk “Severos”. Ar jai 
turi Severos Kalendorių 1911 metams? Jeigu ne, pareikalauk nuo vaistininko. Dy

Valgik ką roni Po pirmutiniu apsireiškimu
kosulio, persišaldymo, gerklės skaudėji 
mo, užkimimo, bronchitis imk

SEVEROS BALSAMĄ 
PLAUČIAMS, ‘

kad užbėgti už akių rimtoms plaučių li
goms. Tas būdas ir gyvastį gelbsti.

Kaina 25 ir 50c.

Didele Benesch & Sons Krautuve,
Bennett Building, 32—34 Public Sqpare, Wilkes-Bai

it nebijok jokios pilve betvarkės, jeigu 
prieš valgysiant priėmei

Severos Rūgšties Pilvui
Ji paaštrina apetitą. Prašalina užkietėji
mą. Sudrutina nusilpiisius organus.

Kaina $1.00

ATSARGUS.
Kas čia pas tave, brolau? Prie kiekvienos trioboe 

vandens statinė, ant stogų jrrikiai, busokai^ kopėčios. Ali 
keršija kas padegti?

— Kas čia keršys; tik ana/mano kaimynas, kurio, nri 
tai, kluonas nepertoliese, vijsus savo javus ir ūkio padar
gus apdraudė (į fajerkastjintraukė).

People’s Union 
Savings Bank,
Cor. Main & Water Sts. 

PITSTON, PA. ,
Turi kapitolo su nuošimčiais

$330.000.00. x
Moka 3 nuošimčius nuo su

dėtų pinigų. I
Geriuasias kelias į prolobi 

mą
yra pradėti uždirbtus pini
gus į fcerų Bankų.

Męs priimame net po vie
nų dolerį.

REIKALINGAS
geras vargonininkas, mokan 
tis atsakančiai chorų vesti. 
Atsišaukti:

(Rev. J. Šeštokas,
7 Vandom st.,

New York, N. Y.

STRIPPED TOBACCO
Jus dirbote už pinigus, dabar te

gul pinigai dirba už Jus. j
Jeigu jusu bosas pasakytu jums, jis m o esąs jums 

$20 per savaitę, jus neprašitumet, ad tik $15 duotu.
Taigi, uometaš sa au, jog mano siutai ir overko- 2 

čiai $15 geresni už kitu krautuvių $20 vertus, 'jus neiš- 
m esi te bereikalingai $15.00? Juk jus turite sunkiai juos h 
uždirbti.

Gal reikalauji naują siutą ar overfeotį, jeigu taip, 'rts 
noriu. kad pas mane j; pirk tum. Daryk kaip tūkstančiai B 
kitų daro. Imk dvidešimts dolerių vertą drabužį už $15. a 

o $5. padėk bankoje.

Aš ne vienam padėjku čėdyti pinigus pinigus; pade- I 
siu ir tau, jeigu tik tu norėsi mano pagelbos. H

Ar norėsi I B

LOUIS ROSENTHAL, į
ANT KIRBY'S KRAUTUVES, ■*

South Main Wilkes-Barre, Pik. £
OTBffll,NyiO<nfJQQOC''^ Z 1- • ' ! « >11 r»)< u lį !li:i ><TXifiŠ&iHBt X £" iCmt* (i* >1 x tilt: ?

STripped TobaccoPublic Square,
WILKES BARRE, PA.
Moka 3 nuošimčius nuo 

sudėtų joje pinigų. Atdara 
nuo 9-nių ryte iki 3-jų po 
pietų. Subatomis gi nuo 9y 
nių iki 12-tai vai. prieš piet 
ir nuo 7-nių iki 8-nių vaka-

THE HEIGHTS DEPOSIT 
‘ \ BANKA.DYKAI

Kampas E. Market ir Han 
cock Sts.

Moka 3 nuošimčius nuo bu 
dėtų jojė pinigų. Teipgi siun 
čia pinigus į visas svieto da
lis, kaip antai į Rusijų, Len- 
kijų, Lietuvą, Austrijų ir 
taip toliau. Atdara nuo 9 
vai. ryte iki 3 vai. popiety.

25c. vertes pypke su kiekviena 

.užkandžio dėžutė.
Vakt nok kad pypkė butų su ženklu “KINO KOAL”. 

Parsiduoda žėdnoje tabokos krautuvėje.

Parsiduoda žednoje tabako krautuvėje.

Gerų/ saugi Banka, užde 
ta prieš 40 metų.
THE PEOPLE’S BANK,

l Wilkes-Barre, Pa.

vaimra mokykla.
OKA 11A TIK A angliško* kalbos mokinti* b« mokintojo (apdaryta) t1.00. 
k a i K U DKAUGAS arba kaip mokinti* (Raityt ir rašyt be mokintojo ĮSe. k' A UJ S BODAS mokintis fašvK|ta mokintojo 10c.
k KJTM KTIK A mok inlmuisi *11) pavoikslais (apdaryta) S6o.
i r. Mikola lyra. york oity 'KxMSi

CEDAR RAPIDS 
IOWA



8 D*AŪ»A*.

Ar reikalauji su* 
' drutinimo?
Jei tai, tai niekas taip ge

rai nepagelbės, kaip Steg- 
maierio

Porter’is.
Tai puikus gėrimas, kuris 

ne tik ką gelbsti bet ir daro
gerai.

Męs darome jį išimtinai 
silpnų šeimynų naudai. Kad 
apsaugoti nuo padirbimo 
musų firmos vardas randasi 
ant kiekvienos bonkutės.

Pasiklausk save gydytojo 
apie tą gėrymą.

Puskvortinėje bonkose 
50c. už tuziną.

Čysto maisto ženklas ant 
kiekvieno pako.

STEfilAlER BREWING CO.

Wilkes-Barre, Pa.
Naujas telefonas 977
Bell telefonas 422

* Merchants
Banking

Trust
Company,

Mahanoy City, Pa.

Turi Kapitolo su nuošim
čiais

$190.000.00.
Sudėtu pinigu

$700.000.00.
Męs vedame visokį lega 

;; lišką biznį. ; ;
; [ Musų banko j e galima
n susikalbėti: lietuviškai, ;

lenkiškai, vokiškai ir 
j į angliškai.

JOHN J. MEYER,
Kasininkas. |

KAB BBIKALAŪJA

austini y (krųjevų) škepiierię Peno* St. 
ir žv. Traiešs, gali gautf* pM uiua 

visada.. Męe išdirbame ir reikalaujan- 
tiems periančiam porą ant pažioroe. 
Mn. A. Smailienė. 2737 K Pacific lt.,

PbliadelpMa, Pa.

M. A. Norkūnas,
Vienatinis Lietuvis Iždirbejas

visokiu ženklu 
draugystėm, o y- 
patingai: kokardų 
guziKučiu meta- 
liavu, anameliotu 
ir padengtu cellu- 
loid’u, šarpu, vė
liavų ir Kartinu.

Man pavesta* dar
bas atlieka artše-

M. A. Norkūnas
1M PROSPECT ST, LAWRENCE, 1ASS.

Užsirašykit

“DRAUGĄ.”

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

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

“DBAUOAS”,
Wilk»s-Barre, Pa.

ALBERT G. GROBLEVVSKI,
Savininkas ir Fabrikaųtas Geriausių 

“LENKIŠKŲ-LIETUVIŠKŲ VAISTŲ.”
Geriausia

Gyduolė
nuo

Strėnų skaudėjimo 
Degimo krutinėję

Galvos skaudėjimo 
Kataros

Užsišaldymo
Neuralgijos

' nuo
Gerklės skaudėjimo

Mėšlungio
Skausmo krutinėję 
nuo
Patrūkimo 
Azma arba 
Dusulio
Štyvumo sprando 
Skaudėjimo 
Šonuose 
Banką ir 
Koją.

Ypatingos Gyduolės.
Jeiga sergate užsisenėjusiomis ligomis nuo kurių negali pagelbėt nė dak

tarai nė ligonbučiai, arba paslaptingoms ligoms, aprašykit man savo nesvei
kumą gerai ir aiškiai (be užslėpimo) nes čion eina ne tik apie tavo sveika
tą, bet labai tankiai ir apie tavo gyvastį. (Atsimink, jog kiekvienas garbingas 
daktaras užlaiko paslaptį kaip ant išpažinties). Užtai nesigėdyk ir nebijok, 
rašyk teisybę, o mielai suteiksiu rodą ir prisiųsiu geras gyduoles pagal tavo 
ligą su nurodymu kaip reikia jas vartot, už prekę labai mažą, Reikia rašyt 
laiškus stačiai pas mane pridedant visados 2c. markę ant atsakymo, nes ki
taip negansit atsakymo. — Teipgi męs reikalaujame gerų agentų kiekvie
name dideliame mieste ir jų aplinkinėse. Agentai nuo LietuViškai-Lenkiškų 
gyduolių gali uždirbti nuo 50 dol. ikil5 dol. ant mėnesio. Uždarbį duodame 
kuogeriausią. Taigi rašykite reikalaudami agentūros. Kiekvienas lietuviškas 
itornikas teipgi privalo užlaikyti visada musų puikias Lietuviškas gyduoles 
savo Storuose ant pardavimo, kad musų tautiečiai reikalaudami galėtų pas 
kiekvieną nusipirkti ir nereikalautų išduoti pinigus dovanai kokiems nors 
apgavikams tose aplinkėse. fitornykai,rašykite pareikalaudami gyduolių, nes 
geras uždarbys ir parduokite musų tyras Lietuviškas gyduoles, kurias męs 
gyąrantuojame. Rašykite po antrašu:

ALBERTAS G. GRABLIAUCKAS,
.f Cor. Elm & Main Str., Plymouth, Pa.

telephone:

t
.-£• UŽ 3g.TAS:l8'60 Mi - ' * r----

Lietuvi mokykis fotogra
fijų darymo amato. Dabar 
geriausia proga, nes išmo
kysiu už dyką.

Plačiau klausk per laiš
ką arba pats ateik.

JOS. SHUKIS,
20 E. Market Str.,

Wilkes Barre, Pa. 
New Telephone 1070 R.

First National 
BANK,

PLYMOUTH, PA.
UŽDĖTA 1864.

KAPITOLAS $100.000.00. 
PERVIRŠIS $250.000.00

Didžiausia ir saugiausia 
Banka mieste.

Moka 3 nuošimčius nuo 
sudėtų joje pinigų.

>»»»»»»»»♦♦

Boston Store,
[P. F. Brennan’o]

1109 N. Centre St., Pottsville, Pa.
i

Geriausia mastiniu prekių [tavoru] sankrova visam 
Schuylkill’o paviete. Pirmutine visam 'mieste sankrova, 
kur išsyk pasako tikrą kaina.

Pardavinėjame tik geras prekes.
Pritaikome pas save daug prekių kiekviename skyriuje: 

Muslinu, paklodžių, pagalvėms ipilu ir užvelkalu, vil
noniu užklodžiu, puku kaldru, šalių ir t. t.

Aidžiausia visoje apygardoje Audeklą sankrova.
Drabužių viršutinių ir apatinių, — vyriškiams, moteriš- 

komeioms ir vaikams, visokią rūšių, kokią tik norite, — 
bet ne nieką. Kelnių, marškinių, pirštinių, parasonų.

Naminių nesitraukiančių flanėlių — anglekasiams ir fab- 
brikų darbininkams, — mąstais ar gatavai pasiūtų 
marškinių ir kelnių.

JUODŲ nt VARSOTŲ ŠILKŲ.
U u U.-U -U M. U U U U .1

m »s»0iii a a»»»»»#

*•*

RX KOMANDUOJAME MUSŲ NAUJĄ AUKSINĮ 23 
AKMENŲ OELŽKELIO LAIKBODBLĮ.

Auksiniai, paauksuoti ir kitoki su 28 
akmenimis, parduosime 10,000 vadina
mų “Accuratus” laikrodėlių tiktai ui
35.75 žėdną. Tie gražu* laikrodėliai 
puikiąi išrėžyti, dnbeltėvi lukštai, ge
rai laiką rodanti, labiausiai keliauninką 
naudojami, kurio turi daboti laiką, mo
teriški ir vyriški, gvarantuoti ant M 
metų. Tikrai gražus laikrodėliai, ne
gėda bu* uei draugams tokį parodyti. 
Jeigu nori turėti gerą driegorėlį, tai 
štai musų pasiūlymas: Męs nusiųsime 
šitą laikrodėlį kiekvienam C. O. D. už
85.75 ir ekspreso kaštus dėl peržiūrė
jimo. Jei nepatiki, Bemokėsite nei een- 
to. Męs liekuojame viską. Auksinis

graadiaėlis duodasi dykai su laikrodžių. Adresas:
BZOBL8EOB WATCH 00., DKPT. 906, CHICAGO, ILT.

c able adress:grochowski

<AV,»Wf<«Ag_

fOFOPO AVf.tR GRANO ST.

JROOKLYN N.Y.
UI-fRmST. N<WVQIUtNY. 
101 rfcčKAvvAY road nMMMCA L.I

...
J'

’ARTRAUKIMAS
/ PINIGU
i IS EUROPOS

BIURAS INFORMACIJŲ
MAINYMAS

VISOKIU
PINIGU

EUROR
BIURAS

ADVOKATINIS

KANCELIARIJA
JENTINE

1. Priimam padėjimus pinigų dėl sutaupinimo su pus
metiniu nuošimčiu (procentu).

2. Paskoliname pinigus ant morgičiaus ir notų.
I ’

3. Išsiunčiame pinigus ir duodame užsakymus in visus 
kraštuš,

4. Išmainome ir parduodame užrubežinius pinigus pa
gal tos dienos kursą,

5. Parduodame laivakortes (šifkortes) in prieplaukas 
Europos ir Amerikos,

6. Parduodame tikietus ant geležinkelio Amerikoje,
7. Padarome aktus rejentelnus su paliudijimu Konsu

lo,

8. Asekuruojame gyvastį nuo nelaimės ir ugnies (in- 
šiuriname).

• 8 - a

Atsišaukit ir praneškit kokiam laikraštyje šitą ap
garsinimą skaitėt, o męs prisiusime dykai puikų kalen
dorių 1911 metams.

Wilkes-Barrc 
Deposit & SaVings
BANK,

71 PUBLIO 8QUAKK, 
WHXB8BAK*8, PA.

Kapitolas - - JI 50.000
Perviršis - » - $375.000
Moka S-6ią nuošimtį aus sudėtų 

jojo piaigų

Banka atdara kasdien nuo 9 ry
to iki 3 popietu. subatomis nuo 
9—12 vidurdienyje.

Galima susikalbėti lenkiškai.

FABIOLE,
gani kardinolo Vfieemano apysaka. 

Vertė VYTAUTAS.

Kaina $1.00.
įmautiems dengiau kaip vieaą eg- 

sempliorių, nuleidžiamas didelis nuo
šimtis. Gaunama pas:

V. VABMAOZBIS,
SIS So. 4tk at„ Brooklyn, X. Y.

Union Ticket Agency.
taniausia Lietuviška Banka Scrantone 

ir Visoje Aplinkinėje. 
Agentūra Laivakorčių ant Geriausią

Zalnlją- ~~
Siunčia pinigus kas dien in visas da

lie svieto; taip gi perka ir išmaino vi
sokius pinigus. Išdirba visokius doku
mentu* Amerikos ir Lietuvos totemuose.

Ofisas atidarytas kas dien nuo 8-tos 
G ryto iki 9-tos vai. vak.

Nedėlioję: nuo lOtoe iš ryto iki 5-tai 
ralandai vakare.

Adolf Blau,
Union Ticket Agency,

803 Lackavranna Ava, Bcranton, Va.
Taip-gi turime savo krautuvėje dau 

gybę visokių maldaknygių ir svietiškų 
knygų visokiose kalbose.
TELEFONAI: Naujai 303 — Bell 662

Office New Telephone 37. 
Residence 1100.

Lietuviu Advokatas.

Jonas S. Lopatto
47-48-49 Bennett Building, 

Wilkes-Bare, Pa.
Norintieji pasiskolinti pinigu 

ant pirmo mortgage, arba pirkti 
namus lai kreipiasi. -

SWALI HARDVARE CO.,
21 Nortb Man St, Pettivilk, Pa.
įvairiausi geležiniai daiktai, te

palai. stiklas, dūdos, plasteris, 
įrankiai, sportiniai ir naminiai 
dai tai.

Juozas Szukis,
Geriausias Lietuvys

FOTOGRAFISTAS,
Naujas Telefonas 1070—B.

20 B. Market st., Wilkee-Barre, Pa.

-NAUJA KNYGA-,

BIBLIJA
arba šv. Raštas išleistas.

Tik vienas šitas šventraštis yra
atalikiškas.

Kaštuoja $2.15 persiuntimui
Adresas:

REV. S. PAUTIENIUS,
• Mahanoy City, Pa.

PIRMUTINE KRAUTUVE
IK IADIBBYBT8

Bažnytiniu Daigtu
„R YZNYCIA”

PO GLOBA MYKOLO AKKANIOLO,
114 B. Oheatnut Bt., Bbėaaadoab, Pa.

žvakės margo* vaškinės po 1 svarą 2, 3, 4, 8, 8, ir 14 svaras po 
žvakė* vaikinė* rankom margįtos po 2 svar., ė, 0 ir 8 įvaras po 
Pakeliai* knatai vaškiniai fwaz tapers) pakelia pe 
Dėl aštuonių dienų pakeliai po
Angly* už svarą
Aliejus (8 day) nž gorčių 81-1
žvakė* vaškinės (Boto) dėl uždėjimo po I ir 4 svarus, už svarą 
Lietinė* žvakė* vaškinė* po 16 svarų ir 18, evaraa po 
žvakė* Starinavos Uetinėe 16 iv. ir 1S, ui įvarą 16*.
žvakė* 4 ev. ir 6 lusnktoe 4 rv. kr 1 sv. 16

Altoriau* žvakė* (eztra) ev. pe sį
Geltono vaško 1 ev. ir 6, svare* pe
Kodylas prane&rilka* po 
Kodylas ' ‘ franeineense ’’ po

Teipgi atava paikina baanyttalue rūbu, taiso senus. Parduoda 
kas. cimborijas, monstrancijas.

Galima gauti Uetavllkų maldaknygių, kvietkų, draugijoms 
vėliavas, šarfaa ir t. t.

KUM. L. LEVICKAS,

***********

Vysai Dykai Del Viru

Adresas;............................. .................................St»ltas.

J. F. Gailis,

Pas ji galima gauti visokiu 
torielku, bliūdu, stiklu, puo
du, liampu ir visokiu virtu
vei reikalingu daiktu. Yra iš 
ko pasirinkti. Ateikite per
sitikrinti.

102—104 B. MAIN «T.,

WZLKK8-BARBB, PA.

3»»»ė»ėėto»to»M<totoėto*ei

THE FERNERY.
Naturališkų ir padirbtų žolynų 

J krautuvė.
Galima gauti gelių veeelijome, šer- 

menima ir bile kada tik prireikus, bn- 
kietnoee arba gražius vainiku*.

Mrs. J. HERBERT;
SAVININKE,

51 W. Market et., WUkee-Bam, Pa.

TfiMIKYTE LIETUVIAI.
Kelionė per jūres. Tūkstančiai 

tūkstančiu mūsų tautiečiu ke
liauja in prigimtą šąli ir iš tenai 
atgal in Ameriką, o visi labiau
siai užganėdinti, kurie perka lai
vakortes pas:

Joną Nemeth’a
S N. MAIN STB, 

YTILKBS BAKKK. PA.
O kodėl* Nas turi garą prižiūrėt 

paršukią kelionę, kad tartom kaip
» n Į »r. :■ . bnii) t r h ą 

» rl.» -J; inlinitl , migų (fr.i-" Kiliu 
~ įtuaiu pesui:

Ta knygą yra stebuklinga, ir aluata yra tyk dėl vyra. 

Knyga ta prastais, suprastais žodžiais pasaka kaip gal
atgauti vyriškumą, isigyditi nao uznuodijima krauja 
arbasypili, nubiegima sieklos, patrotitu stypribe, pučkus 
ir kitus išmietimus, negromulavima, patrotitu 
stypribe, pylva, kiapenu, inkstu ir pūsles ligas, ruma- 
titma, gonorrhoea arba triperi, naujai igautaa lygas, 
strictura ir vysae vyru lygas, gal būti išgidomas sava 
namuse privatiškai, slapta ir labai pygjai.

Ta, dykai igauta knyga, pasakis jums kodėl jus 
kentat ir kaip galėt galutinaj isigyditi. Knyga U y ta 
krautuvg žinios, katras ture žinoti kožnaa vedes art; 
nevedes vyras. Ta knyga yra parašita par Daktar 
katras atsydave ilgo lajka tyrinejmu tu, specijalis 
lygu. Temykit, jog ta knyga yra siųsta vysai dyki 
uimokam už pačto, ing užpečetita konverta. Nėšiui 
nekokiu piningo, tyk parašik sava varda, ir adresa ai 
žemiaus paduotu kuponn, katra siusk mums šendena.| 

DYKAJ GAUTOS KNYGAS KUPONAS.
DR. JOS. LBTIR Z C0.. I ISS 22 FM Av»«. Cti<M«

©•"lotinas Tami.t.: . agal Tamisti.s priladiejina, až norlečj
joj Tamista prialcatuniei maayyaal nykai všna jnsn knygadel vyli

Vardas.

-LIETUVIŠKA AGENTŪRA

Laivakorčių ir Pinigu Siuntimo.
Parduodu laivakortes už tą pačią prekę, kaip pas pačias 

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

VINCĄ TAMULEVICZE,
AGENTA,

137 Hazle St., Wllkes-Barre, Pa.

GERIAUSAS PINIGAMS PASIDEJIMAS,
TAI ŠTAI ŠITAME BANKE:

Merchants National
Bank,

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

padėsi trumpam laikui, 3 nuošimti, jei šešiems mėnesiams, 
3 ir pusę nuošimt. jei padėsi vieniems metams.

Gali pradėti pasidėlioti, jei tnri $1.00.
Maloniai kviečiame visus atsilankyti pas mus.

Gerb. O. P. BECHTEL, Prez., A. W. SELTZER, Vice-Pr,, 
C. H. MARSHALL, Kasierius.

“DRAUGO” 
------- 1 I-------

SPAUSTUVE

NAUJAUSIA, DIDŽIAUSIA IR GIt 

RIAUSIA GREITAI ATLIEKA 

(VAIKIŲ (VAIKLAUBIU* DAKBU8

ShUlllB
PIGIAI

UŽKVIgTmV IR KIT0KIU8 DARBUS 

KON8TITUOUA8, PLAKATUS, TIKIBTU8,

RAIDES STATOMOS DIDELE-NAUJAU- 
8IOJO PATINT0-MA9INA “LINOTYPE”

ioueiraim ,

“DRAUGAS”
314 E. Merket Si. J Bsrre, Pa.


