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Penktoji Nedeiia po 
Trąju Karalių. 
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Anuomet tarė Jesus mi-
I lliouis šitą panašumą: Pasi-
j darė panaši dangaus karą-
j'lyatė žmogui, kurs pasėjo ge 

.sekinant dirvos s,avu, 
onėms bemiegant atė 

jo j* i uepru tolis ir prisėjo 
kūkalių tarpu kvieėių iv nu-
c j o. 

Žolei uiaugns ir vaisiu iš
davus, tuomet pasirodė ir 
k Akutis. 

O priėję gaspndoriavis tar 
imi, tari jam; Uaspadoriuu, 
jttkgi paėjai gerą sėklą dir-
Voje tavo? iškurni atsirado 

tikau* r 
I, t.ii- jiems: Neprietelis. Ir tiri- Jienyi: .Neprietelis 

l iuoius tai padaro. O taniai 
tarė jam: \r nori, jog visi* 
bw», u surinksimo j). 

b tarė: N r, kad rinkdami 
jfcftkalį, neisniutuinite ^ 
<tr*uu su juouu ir kviečio,. 

Lenkite abiem teauga iki 
^įjrtiities, «• pintiem laiko tarsiu 

Ui:jSunukito p u t ^ 
fenitalį. ir suriskitM jį po<l.-
liuosua sudo^ioiuiui] t» k\i<^ 
!fiu> surinkit** kluoimo nuo 
lio. 

įklo tos kantryhoH, su kokia 
kontojo už Av. Tikojim^ pir-
mioji krikst^ooj*. Arba Ao, 
tūlas Ht<d>iaH% kt»do| )>iovas 
loido tiekai visokių atskalū
nu ir kroivatikių šalip kata
liku. Ir oia yra IMevu rnla. 
Pakol viskas yra rainiai, tn.ii 
sos pravioniai visi, 0v\ it 
pikti, t i k 1 us ir notiklo.% mai 
d\js ir oomaid\jis. Suly%ųltoli 
Kij*»s priklydėliai ima ihruz-
dėti. iM-yiArint pasirodo kurs 
katalikas yra ^oran, k\ir« iu«; 

Iš Lietuvos. 
» . — - «• • • . * * » * - - . . 
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. m i t i » . » » • riai ir apio 80 svt^iij. Pinni-
ninknvo S. Dvaranauskas. 
Antru kartu veik vienbalsiai 
(78 halsais prieš :*) patvir-

duoti polioijos rankoKuą. Su klabonui, ties tai jis parapi-;**2iburit»" dratigijps susi-
tuanvta padarytu. $We-jja pakelė ant tokio laipsnio,: rinkimas. Prilmvo 73 sinia 
tas vvru susitarv nuojo,U*ti, 
kur tasai plėšikas apįiuu- Perlojus (Trakų a)M. 

Pilviškiai (Marijampolės k v u j o < n, | ) a l , . įkalavov |kad ' , l r t U« ^in pasularbavo ,r dar 
pav.). SB uruodžio HUO m. ^ j i ( M n s | ) | W i i ( l u o t y < %^x\ buojasi gerb. musit klebo-
atsisvrikino su mmms ««M-h..%%IN|||.&kių k l l r t v g į » " pfmrn- n a s k l ,n* J ' SoP«va. Jis <l»»-;tintns kiilUsimas apio įstoi-
kunigas Kudirka, praWvv^ ^ k Į d c%>iu m juokai, s„ , m , , H i k l>«2oyMoje; M ir ^M} r.in 1 M . į ( , K | a udos pavar
ėm povą inotg . U a i l a m u m s k o h(^. ^Ąm , i n k u i p i{m už bažuVeios sienų. Kun. S o ! ^ H a n i s , , a s k u j k a | | ) ( \ t a s i KOmi<, Kada daktaras Jau 
ji». Kunigis Kudirka, mmL^ (m$ }l v v t u . K | > i ė 4 k a s . l , a v n >\li{{' Petito* h , ; , i v > l M . J a p i e pa ia ikvmi) ir p la t in imą nius, p a b a i g ę s v i s u s - y d y n a 
t u r ė j o n e p e r W e r i a u s i a svtd- n o K M | n m a s ' n u o įu u i n l K a t v ! i r «P*viftinų. Nu ir IStieRty fcataUk^kų laikrasėtg. Į +%\ ' ' " 

ko, k4d ji turinti Mpaparfiio 
žiodą •*, kiti sako, kad esanti 
koki tai MprauaS£M, o kvai
liai nesupranta, kad tai ym 
paprasta prigavike—burti
ninko. Nu ir plaukia zmono-
liai prie tos "stebuklingos 
daktmvs" su visokiomis li-
tfomk Kada daktaras Jau-

kat̂ u vicm»k stenicės darbuo 
tis žmonių labni. Priklausė 
ir darbavo>i vitdinėjf *'Zi 

I.1..J...I iš.iHkiru,. ta.-si. «••,-,-!•»•'••". ^^U;»J«-. k««- J.as-
• lai IŽHu. «it|»'i«'.ii .mBitv..įt,,,u;V"1

 , , , ' : u lik:'. ,»"»I«1IS 

m iti klaUHnfPi ««>krt«>, « V:>W>N; IJmuig* »«tavu-

ti, ki'tmitt kartus šovė ii sa
vo piiotoiiau^ braurmi^o, 

si įsteigti oia oljietnamį ir 
sutvarkyti tdsct»tas (kad tin 
ginifti ir apgavikai oeolico-
tautųi, Kai}»(» labai danu 
prijauoiautį elgetų reik •• 
h\ti\* išrinko viso to darbo 
Vedėju it* ̂ Inbėju taipgi kilti. 
Kudirka. (Jerb, kunigėlis 
malonini apsiėmė ir bitvt» 

tvirtosnieji palieka prie tei
singojo Tikėjimo. Ta ttMs\-
he matomo patįs. Hit. kmie 
tik pamotė katalikyste ir 
persikrikštijo, visi buvo ne, 
tikę. Męsgi patjs kaip isreik 
Stniue meil^ mažyst<\ kau
ti} be, jeigu tdekas neužka-
biutu mūsa ir visi it<»ik*luu~ 
tu iiiiiniH. Taigi, piktas iiii<H P ^ J ^ (iarbuotis bet ^ 
gus, ir nedoras Suo namuo-j^f » « • ?*£"į*£ ^ 
RO, yra reikalingas; jis varo į *"*?!** V ^ w ^ ' J g * 
fftus nenoroms Dangun. . ^ "Mu- h,v ! v**** 

* Bkehavo. luive padOk, jam 
M*4*Pamf^|be \mw" nitiminm Nmi įjarbuoti.* 

Amoniu lat>ui ir D i e v o gar -

d a u g e l i o zmoniu j a u negąfeį b u r i « M nkiA-jjkfįt 1MJ t i n u s 
ma paž int i , nes is g o r i a t a - K i i l | H , t j n i | H M l t a r t : i įssiras^i: 

bet tas jam nei kirk u « J g e i | , U c n VJKai bWvW*« ° , w v'^"*W\1ltįH, "Žemdirbį", "Vie 
Uėio. Hraxiuki<ėiai, iWrdv l j g t r a u k t o t r a u k i a [ r Uu> '! n y b v ' \ - L i e t u v a i t e " , " ( l a r -
s u v i n s d a h d a a u Įniršo f »u- i « o H s u lnlkr«»Ui». Tižiauln|»«. - s r i t in į - ir -Spįndu-
tarė ar zut, ar but, bet vis- >n* H r , u a ^ KJrtimkliy, kiiMųtt, 

i io daro LTCMIU visai parapi 

BAŽNYTINES ŽINIOS. 

Nubaudimas kunigo. Vi* 
tobsko diekanas ktm. Aūt 
drusk^vUdu apkrikštijo p. 
Ukso staėiatikės kūdikį ku 
taliky bažn\«oje. Uitai Pt* 
terburfo teismas mdiaudė 
kunigą Di^ rub. ir pusei me
tų jį nuo vietos atstatė, o |». 
Likso, uitai kad |»iti būda-
ma Ataoiatikė, davė krikšts 
t i kniUki katalikiškai, dve^t 
jais motais kalėjimo. 

Vilnius. Mirė a. a, pralo
tai Franekmiėius, buv^a kai 
įjuij laika, \Tilniaus vyskio 
pystAt valdytoju. 

Kaip gaspadorius nesėja 
kfikaim s»avi> dirvojr, taip 
• pievai nesutvj ,ia piktu žmu 
oiu. IVui žmonės |»atįs ran
das. Mudasirdingas Hievas 
neran».a j u* bet Iaik»» iki pifl 
tieK iki mirties; tuomet ai-
Hkirs juos ir stalegįs, 

Keikia apkėsti piktus /mo 
ltes, nes pats l>i<*vas apkot-
eia juos. Rocte, sunku yra 
tnuiiiR žiūrėti ant paleistuve 
Hkriaudikij. t>lėsiku, svotdva 
giU. V^langatninki), klastinin 
ku, žmogmusiu ir visokiu ki-
tv- Kartais šaukiame: Uo
t e ! kame esi, kodėl j»Į m-
t>uu<lif Kodėl leidi piktiems 
apmušti ir persekioti teisia 
gtisf Tokia kalba yra pann^ 
M į kalN) anų Evangelijos 

•IIŲ, ktuio norėjo išravėti 
;alį, nesulaukv piftties. 

Dangaus Šeimininkas kitaip 
elgias, ftit ka sako sv. Au
gustinas: MKiekvienas pik
tas žmogus gyvena artp-dėl' 
to, kad atsiverstų, arba kad 
juomi gerus batų datirtas'1. 
Kitaip posakius, ir piktas 
ilsiogiiH gvvima mlMToikalo. t[v*" n^ktorių, ir ketina 
I>ama0ius laidoku, reikia ate J*» *ttoti kltouiftkn i i»Uh 
»Ktis i; Dievo akės. - V i l t i s - d s kaip Ajusi. 

Reikia .lai kęsti piktus V i t o l a U i y y ^ ^ j ^ k u i t l . 
įnames <U to jo* jie gyvena w p | f i l i w | ( } V | ^ , | t | k m h 
„HYSII naudai , f a k t a s * n m g u s M £ U j a u , k a s | { l l l | l | | | ^ 

Kaunaa. dau visa sitvaitė 
serga Žemaiėių vyskiųma 
Sirtautas, Prašykim*' IHovo, 
kad sutv 
katu tny 
nytojo. 

— Kidkalaujant Vilniau* 
vyskupyste* valdytojui kun, 
Miebalkeviėtui, vyHku|>a» 
i 'irtautas pnrsikvieėia \% 
Vilniau* j smo vyskupyste 
kmi. Tuma, antrąjį %%\\l 

b«d. 

gi piėsika bAtiiuii )>auauti. 
Tada, matydamas i*' jų. 

nors |r {Irioje, netruksiąs, 
jU'ibė^es prie vienrm pliku
tės pagiryjo, gyvu Dievu 
[jrašėsi vidun jį įleisti. Tojo 
butelio gyventoja, sena bo-
Ndka, isuirdusi dojavjftms, 
pasigailėjo iv atidaHui| du
ris jį vi<lun įleido. UuVo vi
sas išlmlyi viotmar.škiril su 
kruvintai!* kojoms (uifct, bu 
ro, gruiKlas). ssakėtd iiėpąs 
nuo imogMitv,. NfliV^ri 
jį ir/musfk t.nlė! , , , i f f h i t 
tės jį jxislė]di ir mokyt i , 

jai. Vpaė girtuokliavimu 
atsižymi buvę \n»eri!«»j«\ 
Daugelis jų parvažiavę prn-
geria piuigum ir vėl važiuo
ja 

Girkalnis (Uos, pav.K 12 
muodžio griovė griaustinis 
Ir žaibavo. /įmones kalba, 
knd rživsriiiyj ]>erkunas su 
įlegines dvi triobas. 

Turimo \ ieiiakiosr uudivk 
lėlę, kur mokytojauja moto* 
ri>ka>. Dabar toji mokykla 
buvo kotinama permainyti į 
dviklo^c, bot atsirado gir* 
turklių, ttunsuoliu, kurie to-
kios mokyklos nenori. O dvi 
kiosė mokykla labai butu 

rMtMUftgat' m v 
Pas bažnyėją stovi nauja, 

i>et dar be durų ir be langų, kad jis ėia atbėgęs. Hobutė, 
Šunskai < Marijamp, ap,), ^ko, na tai slėpkis 1'aifeelUf»rpi«y*ti, laikas būtų ją 

(lavos vvriausybės leidimą I lysk po peėka, gal neras. Ji į užbaigti. Laikas butų taipo-
inkurti Šunskuose skoliui-Įsai taip ir padarė. Bet kur ,^ ^utolė pastatyti, 
nio ir taupimo kasa,, ISgruojtau t%giriniokai'* noras! .lio Naravai (Prienų parap,. 
dilo įvyko pirmas norinėių 
prie jos prisidėti susiriuki-
tttaa. Išrinkta valdyba, su-
ntatyta pr<»tt>kidas jos veiki-

pėrlsakomis (mat, tano kru
vinos) atėję ligi pilkutės pa 
reikalavo atšauti duris; o ne, 
tai išvorsią, nes ėia OSIJH plė 

mo ir imituita vyriausybei >ikas. Ka darys U>belka - būdu. Dievas /in, kur išsi-
tt^tvirtinti. Tn<> tarpu prisi- atidarė. Hra/aukieėiai inėję 

Marijam, ap.). Atėjęs ėioti 
tujinta is kur vaikinas, pri-
sisnokiim prie jaunos mergi
nos ir pradžioje Adventų a 

Jurbarkas. (Hes. pav.).J 
.ftirbarko muitinv J'tvay.iavo 
i> Taganrogt» naujas vnldi-
uiukas lietitvys, ir piinias 
darbas papuolė jam paskirti 
muito aut knysgų. Kur s<«-
niaus buvo mokama 1 r.v50 
k. už p 
ufc pudfį 
taisytos pasirodė jam lahnf 
ura/ios. Knygininkan nosuti 
kt* taip brangiai mokėti, pa
davė skundų į Peterburgą, 
departamentui, Kuo pasi
baigs byla, nežinia, o tuo 
tarpu knygos turi gulėti mui 
t , • ' moję. 

rasė prie naujai įsteigtos ka.grįėion tuojau "suvuodė" 
sos 32 žmonės. JIKS darltavi- kur Is^santa sveėit* ir paroi 
mosi dirva visa Šunskų|kalavo, kad jisai kraustytų-
parapija. 

Tautieoiai! naudokitės to
kioms įstaigoms, o bematant 
pakils tėvynės gerovė! 

danuino. 
Griškabūdis (Naum. ap. K 

3 gruodžio naktį Haltrnsai-
pirtyje, nuo smalkiij ux ėio 

Zapyškis (Marijam, pav. u 
Pastaraisiais d vėjais me
tais ėia buvo privisę viso-
kios rųšies plėšikų. Kai-ku-

. i rie is jų suimti poln-nos ir ve/.ti kunigą. Žinoma, atvira 
virtmtų brangu svet i ** , . , . . . . . i .,u» • . i 
.. n tmtesti kalejunan; kt i ka do gatiestiuuų y.m.oinų, kūne 

v umausio mūsų tla- ,. ,. / . tt, t •• - į . , , . ., 
v tuokur i^sidanghm. Tarp t-j jo prašomą i*t»tldė, At-

si iv JM, peėiaus, pirmiau is-j troško mirtinai Asmutis, to 
metęs jiems savo brauningą.^| paties kaimo, 28 metų vy-
Plė.Mkui mbiifo kas daryti, ! a s > Kūreno juodu su broliu 
nors ir neroms, bet išpildė pini. tingėjo vaare eiti na 
,ių reikalavimą. Kai jisai iš m , s t a t v\mm atsigulė pir-
lindo is )>o peėiaus, tada pra tyje, kitas priepirtyje ir abu 
Mdėjo spirtis*'. Matyt, êrc> du sumigta 
kai nabagas gavo į kailį, jojfl Tas, kur priepirtyje mio-
ant rytojaus, net prašėsi par g f ^ pabudęs nuėjo žįfirėti 

• žinoma, alsini luolio ir jau rado nžtrošknsį. 

Žaiginis. Jau metai, kaip 
prie mūsų bažnyėios susitai
sė eimras ir git'da keliais bal j 
sais lietuviškas giesmes ir 
lotiniskas sv, Misiąs, Ne 
mažai ėia pandarbavo vieti
nis mokytojas o. Žiėkauekis 
ir vargoniui»;kas p. .Jano
nis. Uįesmininkai nesigailė
jo nei žygio, nei laiko, ištolo 
suveikiami mokinties. Ir Die 
vui garbė didesnė ir žna»-
nėms mahnuaus melst tos, 
gifdiiaut sutartinį giedoji-

niokhlus, u/ receptą teima 
20 ku|>„ tai 'stebuklingoji 
dakt irė , \ nemokanti nei ra 
syti, nei skaityti, atima nuo 
ligonio po 1 rubl, ir dauginu, 
o kas nori ją į namus parsi
vežti, tas už k(>letą varstų 
pavažiavimo atima 4 ft r\t-
blius. S'u, ir kerpa sau nuo 
kvailįų avinų vilnas. į 

Apylinkėje turime <lw ko 
lotą Šundaktarių. Viena* is 
jų r.ymesnis tiu Pajttrio 
girtioklis. Tas taippat gydo 
ligonis visokiais ir ^savo" 
vaistais. O kvailių, uosanėių 
jam *avo ligas ir rublius, tai 
pogi hetruksta, Pas mus dar 
<!aių; tamsių žtnon<ilių: nef| 
mok v atskirti tikro daktaro 
nuo šundaktario, nemokau*) 

•t nei rašyti, ųv\m 
l*Stat pas mus v 

kiems šundaktariams yra: 
tikrus rojus. 

"Vienybė". 

V Lietuvių Dailės paroda 
Vilniuje, Vasario mėn. pa
baigto 1911 tnotų Liet. Dai
lės Draugija rengia Vilnio
je V is eilės dailės parodą. 

Tuigi penkta kartą lietu
vių dailė švęs savo šventę. Ai 
pa;< da paliudys, kiek per 
paskutinį penkmetį, t. y. 
mm pirmosios parodos uu-
ženefemo pirmyn grynoje ir 
pritulounojcg dailėje, lygiu 
bud t parodys, kiek lietuvių 
visuomenė prie savo dailės 
kylirtio prjsideda. 

JftL 
' lso*» 

Liikieva (Seinų ap,). las-
plėsiku buvo garsiausi: Yitir I valiavo iš fcapvAkiu kunura> M«Vi* B * « W ^ noilidelis, 
eas Storpilvis iš iJarb»vos,! ir aprūpino ligonio ditšią. M rtuvi Knovniose. Miestelį 
ką buvo Zupvskio kunigus! «onis, sako, bnvęs siipt.as. • P J ^ « W*l W" baziiyen^. 
Užpuolęs ir Kaxvs Lukšai- Kiek pasveikus, ligonis ntiJN«WI»i ė,a susitvėrė »?A-
tis iš Papiškių kaouo, kuris į duota polieijos rankosna. ,ll««» ' ^kvnus. liet sutikini 
pastaromis dienomis liko su kuri jo jau seniai ieškoj 
luitas Hmaiukų kaime ir Dabar sėdi nabagas kalėji 
atiduotai policijai, Apie; me, o ual jau ir |»iiHimiiv.. 
Storpirštį dalmr tūeko ne Tai koksai gato laukia to, kalnai. S.ni /nemes pasaU 
uirdėtt. iu>v* žmonės, vienas; kurie nei tOvu, nei Hâ .nv . J«» kad aut vieno iš ju bnvn 
kitę paUiugiuti m«r«Hlami, Hm neklauso. 
grūmoja SttopitVuti. 

mą. Kad tiktai žaiginiškiai 
ir tolians neapsileistų ir ne- |> m)don, kaip ir praėju-
Kiiatotu ėję nradėtu keliu! tfi.U miit̂ tjL hn« įveHiOAtid 

H l . 
tuo tarpu gyvuoja. Prieš pa 
ėią Liškievą(važiuojant nuo 
Druskininku) vra du grabus 

«,kytu,..,i. yra vUM n , , , . } . ^ į I V i < j j ( i r o k n s ^ ^ mU), h* p p r . , ^ 
k*!.,uas: vu,K.k^ !»<•.,.. a,H,K ^ ^ ^ ^ ^ p ^ ^ U«H po a,.,,t.nkV. . 

metų, kaip pradėjo \alkio 

Žvingiai (lies. apskr.). 
Jau keliolika motų oionai gy 
vena daktarai! Pr, Jauniua, 
tiaras nabašubiko prof. kun, 
dainiaus brolis. Daktarai 
Jaunins turi labai didelę 
praktiką: ligoniai atvažiuo
ja prie jo iš tolimiausių kraš 
tų% r ' iš Prūsų ir Suvalki
jon. Uvdo ligonis gana pa
sekmingai ir pigiai. lrž re-
eeptą teima 20 kapM nuo ne
turtingųjų nieko neima, o 
kartais dar ir vaistus dykai 
dunda. Žvingiskiai nors tik
rą daktarą turi pašonėje, b«t 
kaikurie įtikėjo \ tūlą Isibą, 
ie'molcai#i^ nei raiyti, nei 

U tų tai ir iš kitų atlvtil 
gių geistina, idant šita įuAati 
pamda būtų kuodidžiausia 
ir k loturingiausia. 

1 

: 

• 

• 

• 

šiam metais, bus priimami 
lietuvių dailininkų darbai, 
oiltoiit įvairiausių rusių orif 
gim liniai paveikslai ii"^ie-
šinivi, architektūros suma* 
nymai, skulptūros darbai, o 
taipogi vinokie išdirbiniai, 
kurtuose dailė yra pritaikiD 
ta prie amatų (geistinos ėia 
kompozicijos iš lietuvių raš
tu). •! 

i I 
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H, rie siHitaiv j) naituti ir ati IH* labai s VA dek mm aavo IHeuą 1$ gpiodšio buvb 

tų btiVft persekiotojų, uebiV 
tų buvę ir anų begalinių d«» 
rvbių ir atsidėjimo ant Die 
vo» Kad Dievas bfttų aunai-
kin^a Rymo eieaoriua, aiuuia 

; kHiWiimy|ies neprietelius, 
įMtu^Mume Jiiiudmi |>atneu 

P(»r keturias praeitąsias 
parklaa mūsų sodžių daili
ninkės ir dailininkai gėdos 
sau nepadarė. Nevienas dai
lini įkas ar dailės mėgčjas 
tai} lietuvis, taip svetimtau
tis, bežiūrėdama** į puikius 
raštas, kuriais lietuviai ao* 
dieėįai ir sodietis padailino 
savo atsiųstus parodoti išdir 

M f 

pm^jui 

galinti atspė-.orij: halinės dailės šaltinit 
• us ligį, bet j ir kud iš ten lietuvių mena$ 

ir via^ fmogausĮpri\|ilo semti sau gyvybės 
ve!nim .̂ Vieni sa pajėgas. 
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Ttirėdami tai omenyje, 
šiuomi kviečiame visus tuos 
lietu\iua ir lietuvaites, ku
rie ką nors ypatingai gra
žaus turi padirbę, arba jei 
k* iŠ lietuvių gražių i&dirbf-
nių turi pas savo, — atsiunti 
V dailės parodon i Vilnių, 

{ sį skyrių bus priimami: 
1* įvairiausi rinktiniai iv 

tjktiAytlniai audimai (prijuos 
tėa, juostos, divonėliai, juos 
tų divonai). 

3, Senoviški meiginiai ar
ba uigaliai (mėgsti piktais 
be kabelių) issiuvinėjimai iv 
t. p, darbai. 

5, Gražiai išmarginti daik 
tai i) medžio: kryželiai, dė-
žutės, lazdelės, kultuvės, 
klumpės, verpsėio lentelės iv 
M* 

4* Piešiniai ar bent foto
grafijos į va iriausiu lietuviš
ku ornamentų, taigi padaili
nimu prie koplytėlių, kry
žių, langiniu, gonkų ir kitų 
daiktų, kuriuos, dėlei jų di~ 
durno ar kitokių priežasčių, 
sunku b(ttų parodon siusti. 

l*rie kiekvieno veikalo, 
siunčiamojo parodon, turi 
bflti prikabinta kortele su 
užrašu, kas tą veikalą dirbo 
ir koks jo adresas. Reikia 
taip-pat pažymėti — parai-
duoda tas darbas, ar ne, ir 
jei parsiduoda, tai kokia 
kaina, Tie užrašai reikalingi 
tam, ydant parodai pasibai
gus, galima būtų Žinoti, kam 
ir kur sugražinti daiktai, ar 
ha pinigai už parduotuosius 
daiktus. 

Jeigu kas, atsiųsdamas 
parodon gražius kaimo isriu 
Irimus, malonėtų paaukoti 
juos Liet. Dailės Draugijos 
koleksijon (Musėjun), tai 
prašome taip-pat pažymėti. 
Visos tokios aukos bus p« ii-
mamos su didžiausiu dėkin
gumu. 

Ketvirtosios parodos pa• 
tyadliu, už gražiausius kai
miečių darbus, kurie bus pa
rodon priimti, Liet, Dailės 
Draugija nuo savęs skiria: ** 
rub, dovanų. Apie vert\ 
statytų veikalų spręs 
tikra komisija, sutaisyt • is 
dailininkų ir šiaip dailės V-
novų. 

Visi siunčiami parodon 
daiktai bus priimami iki va* 
sario (20 kovo) 5 d. l&ll m. 

— 5=5 

i;-
r m 

Siuntimus ir laiSkua mel
džiame rąžyti šiuo adivtu. 
Antanas 2muidainaviėins, 
Vilnhis, Zavahm 15-11, 
Liet. Dailės Draugijos Vald. 

Kaunas kad įsidainavo, 
tai Jsidainavo, Per vieną mė 
nes) Bie koneertai: p-lės Liu 
bieaitės Moterų Draugijos 
rūmo, p-lės Balėiauakaitės 
ir p* Starkaus miesto salėje. 
Dainai užtariant petrapilie-
fiių studentų Tilmansų tea
tre, drabinipkų Juoaapie-
fiių p.p. LeSkeviėiui ir Naee-
vikiui vedant ton pat, Kiek
vienam chore po 40—50 žmo 
nių ir vis kitų. Ift koncertų 
žvilgsnio po rusų4 mažrusių, 
žydų iiemet lietuviams pri
deri eilė. Vienas dalvkas tu-
ri būti greitoje ateityje pa
taisytas. Visos kauno drau
gijos, taisančios viešus pasi
linksminimus, turėtų susi
žinoti, kur, kuomet, kuri 
draugija ką stato ar taiso, 
kad neižeitų du panašiu i 
kits kitą dalyku gretimais, 
kaip ži karty. 8 sausio Til
mansų teatre koncertas dar
bininkę draugijos, o ant ry
tojaus ten pat studentų kon-
eertas. Ir kiti fiio sesono kon 
eertai perarti kits kito. 

Lenkai, jei į si tarpą ma
žiam dainuoja, tai su sceno
mis ir Šokiais nei kiek nepa
siduoda, bet lenkų pirkliu 
Ciiandlo^ev") draugija 

viename mus pralenkė. Ėmė 
teatrus taisyti nedėldieniais 
trečiai valandai muftus, ir 
tai be jokių Šokių, ne taip, 
kaip mes suhatvakariais pra 
dedame 9 v., baigiam 2—9 
ryto, visas nedėldienis rei
kia suvargusiam miegoti, 

Joniškis, Šiaulių ap, Vie
ną naktį neužtikti vagis iš
vogė iš Vartotojų draugijos 
sankrovos prekių daugiau* 
kaip už 500 rub. Tai didelis 
nuostolis draugijai. 

Draugijos kasininkas <— 
kun. Jonas Pranys, seniu
kas altarista. Nors jau gi
laus amžiaus, teeiau tebėra 
blaivaus proto, darbfttus ir 
mylįs savo tautą, jos kalboj 
ir tėvynę. Platina laikraš
čius, veikia tarp žmonių. 
Taip retas seniukas. Duok 
Dieve kuoilgiausiai jam pa
gyventi! 

Raguva, U km. ap. Kuone 
metus buvo du mokytoju: 
vienas rusas, kitas lietuvis. 
Lietuvis buvo vyras darbš
tus ir malinus, su vaikais 
apsieidavo, kaip tikras tė
vas. Dėl kokių ten menknie
kių jis buvo teeiau pasalin
tas nuo vietos, ĮL jo vietų pa
skirtas rusas. Taigi dabar 
turime du rusu. O kodėl lie
tinio nėra i Argi jo nerei
kia* 

Mažeikiai, Šiaulių ap. Pir 
miau buvo eia daktaras žy
das;, tarp žmonių įsitlkėji-
mo jis neturėjo, todėl nese
niai ir apleido Mažeikius. 
Tuo tarpu ap-tgyveno dak
taras Paneeriinskis. Nore 
bajoras, bet gerai moka lio-
tuviskai ii gan prielankus 
lietuviams. Kaip girdėti, 
darbo turi iki soties. Aptie-
kininkas žydas. Lietuvių in
teligentų saujelė norėtų ti
kėti, kad d-ras Paneorains-
kis padės jiems skleisti žvie 
są ir toliaus varyti tarp Hau 
dies kultūros darbą. 

"Bute". Gruodžio 18 d. 
Vilniaus ••RMoje" buvo vai 
dinama pirmą kartą verstas 
is lenkų kalbos 3 v. veikalas 
"Švarkas ir milinė", su dai
nomis ir Šokiais scenoje. Vai 
dinta gerai. Ypač patiko pu
blikai daiuos. 
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esyslawa Do\vojno-8ylwos-
tro\vie*a Flisosvi t "Kraju", 
kur po pramanytuoju vardu 
kun. "Stuuislln" aprašyta 
kun. Stakelė, buk esąs Seinų 
vyskupo uposbawiony kap-
tanstvra" už Mnicraoralne 
esyny" ir t.t. Kun. Stakelė, 
tuo straipsniu užgautas, pa
davė Jurjeviėių Vilniaus 
apygardos teisman. Byla hu 
vo svarstoma apygardos tei
sino vasario H d, s. m, ir 
"Goti, \Vil,M redaktorius ne 
panorėjęs Flis'o alapyvar-
dės išduoti, gavo mėnesį ka
lėjimo. Nuteistajam pada
vus apeleeijos skundų Vil
niaus Teisino Kūmams, toji 
byla ir buvo antru kartu na
grinėjama Teismo Kūmų 
gruodžio 21 dieną p. m. 

P,. Jurjeviėiaus advokatas 
J. Klott'as stengėsi išrodyt i 
teisine vysk. Ropp'o rastu \ 
dvasiški ją No. 71 (ĮOM m,) 
ir Žemiečių vysk kancel, ras 
tu į jį patį, buk kun. Htake
lė aprašytas tame straipsny 
je teisingai. 

Kun. Stakelė, dabar Ra
gelių t'ilijalistas, gynėsi 
pats, ir nors negavęs vertė-
jo-lietuvio nuo viaų prirody 
mų lietuvių rastais turėjo at 
sisakyti (lenkų bwo net tris 
vertėjai), teėiau ir pristaty
tais kitomis kalbomis doku
mentais užtektinai prirodė 
savo nekaltumą ir minėtojo 
straipsnio ir p, Kott'o priro 
dymų neteisingumą. Teis
mas pripažino, kad teisybė 
kun. Stakelės pusėje, ir pa
tvirtino apygardos teismo 
nutarimą, kuriuo b, "Goflco 
Wil." redaktorius p. Jurje-
vieius gavo mėnesį kalėji
mo. 

Uždaryta draugija* Vii-
imlaus gubernatoriaus isaky-
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mu Vilniaus lenkių motorų 
būrelis galutinai uždaryta. 

"Viltis" 

Geguitnas, Vilniaus ap. 
Pųsantri metai, kaip jau 
darbuojasi čia klebonas kun. 
J. Būėys. Žmonės J apšvieti
mą, knygų ir laikraščių 
skaitymą labai nelinkę, ale 
vis dėlto šiais metais išsira-
Sė sau "Spinduli" 20 žmo
nių. ' Taip-pat susirado 50 
žmonių, kurie pasirašė po 
prašymu į Kauniške "Blai
vybe", kad atidarytų čia sa
vo skyrių. Daug vargo bu
vo, kolei tasai pirmas Uegu-
žino blaivininkų žingsnis j-
vyko, ale įvyko, tat galime 
jau tuo pasidžiaugti. Bažny
čioje gieda gerai sutvarky
tas lietuvių mergaičių cho
ras. Žodžiu, sakant, Oegttži-
no lietuviai pradeda paraa-
žėli flviesties, 

Paystris, Panevėžio apsk. 
P. Hopeno paskutini jau 
dvarą Payatri Monrii dieno
mis nupirko lietuvis p, Juo-
sas Sabaliauskas, žinomas 
šviesos platintojas Rokiškio 
apylinkėse. Paystriui ypač 
reikalingi šviesos platinto-

"SAULtB" DRAUGIJOS 
ATSIUEPIMAS. 

Broliai Lietuviai! 
Lietuvių apšvietimo drau

gija "8aulėM steigia visoje 
Kauno gubernijoje mokyk
las ir knygynus, turi jau lig 
šiam laikui 72 skyrių, 40 mo 
kyklų, 30 knygynų. Norinti 
ikurti "8aulės" skyrių, rei
kia paduoti prašymas "Sau
lės" Valdybai nuo 10 žmo
nių, fctynario mokestis 5 rub. 
metams. 

Kaune "Kaulės" užlaiko
mos šios svarbesnės mokyk
los: 

1. Prirengiamieji "Sau
lės" kursai paaugusiems. 

ftitoj mokykloj primosią 
jaunuomene prie kvotimų 
ant aptiekoriaus mokinio, Į 
kunigų seminariją, i moky
tojus. Priima vyrus ir mer
gaites visokio amžiaus. Įsto
ti gali i T kursą mokantieji 
maždaug 1%, į R«~9% ir i 
111 -iUu gimnazijos klesų 
mokslą. Į metus mokasi už 
mokslą T-me kurse 40 rub., 
tt-mo kurse 50 rub. ir Ul
ine 60 rub. Mergaitėms yra 
internatas, kur už t50 rub. \ 
mctu$ duodama visas islai 
kymas. Programas galima 
gauti Valdyboje už 20 kap. 

sankrovose, kontorose ir t.t. 
Priimami vyrai ir moteriš
kos mokantieji gerai rusiš
kai kalbėti, skaityti, rašyti 
ir is aritmetikos mokantieji 
keturis aritmetikos veiks
mus su paprastomis skaitli
nėmis ir trupmenomis. 

Padarytasis 20-ai spalių 
m. dienai "Saulės11 Draugi
jos ineigų ir išlaidų apskai
tymas jmrodė labai sunkų 
eentralinės kasos padėjimą 
iš priežasties susilpnėjimo 
šiais metais tos įneigų da
lies, kuri susideda is aukų, 
sąnarių mokesnių ir procen
tinių dalių nuo skyrių. 

Matant vargingą pinigini 
Draugijos stovj, lygiai atsi
minus, kad nepaprastųjų 
stambesniųjų aukų bei davi
nių plaukimas pastaruoju 
laiku beveik visai sustojo, 
kad garbės sąnariu skaičius 
Aiandien pasilieka griežtai 
tas pats, koks buvo pernai 
metams prasidėjus, kad iš
laidų reikalai neikiek nesi-
mažina, bet visai naturalis-
ku keliu kaskart turi eiti di
dyn — sunku nematyti neto 
limo pavojaus, gresiančio 
kai-kurioms "Saulės" Drau 
gijos įstaigoms, jei platesnė 
visuomenė nepasiskubins 
duosnesne ranka ateiti jai J 
pagalbą. 

Geisdama atitolinti ir pra 
šalinti minėtąjį pavojų, 
Draugijos Valdyba primena 
gerbiamiems "Haulės" drau 
gams, šalininkams ir šelpė-
jams neatidėtiną reikalą 
šelpti naudingą mūsų apšvic 
timo įstaigą, dedant mažes
nes ar didesnes aukas, ren
kant naujus tikruosius ir 
garbės sąnarius, platinant 
paėios apšvietimo Draugijos 
pažinimą tarp įvairių visuo
menės sluogsnių, ypaė tarp 
sodiečių ūkininkų, kurių tar 
pe A l k gaunamųjų pašalpų 
iklšiol tebestovi paskutinio
jo vietoje. 

Tautieėiai, paremkite 
"Saulės" Draugiją! Siųski
te pinigus, raginkite įsirašy
ti į jos sąnarius, siųskite jau 
nimą į Kauno ** Baulės" mo
kyklas. Kai "Saulė" švies 
mums mokslu, ramiaus bus 
mums tėvynėje. 

Aukas meldžiame siųsti: 
Kun. K. Sauliui, 2em. Sem. 

prof. Kaune. 

Korespondencijos. 
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Vasario 4 ii. **Lietuvos 
Dukterų DrauRija" sureng
sianti koueertą, kuris busiąs 
*' Beavcr salėje". Mare 
Hlunskus skambius ant pia
no ir akompanuos dainoms. 
Choras sudainuos keletą dai 
nueių. Dainuosianeios p. Klz 
bieta Baltrus, p, Marė Bal
trus, p. Jieva Baltrus, p, Ma 
rė Civinskis, p. Ona Dūlins, 
p. Agnietė Kukutė, p. Ona 
Itauglis, p. J. Oaleskas. (1ho 
re busiančios kelios merg
šės su fardilkais ir "kazokiš-
kais" vardais, ale nenoriu 
suteršt laikraščio jųjų var* 
dais, ypae kad jau sykj bu-
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Matilda Alcniutė, ketuHo 
likos metų bostonietė, pa
skambins ant piano. Tai e-
santi Kabi mergiMia. 

Salė bus išdabinta tautiš
komis spalvomis: melsva ir 
balta. Merginos pasirėdy-
siancios nebe raudonai, ale 
baltai. 

— Stojo moterystėn Vac
lovas Zablackas, 40 Millbu-
ry str., s\i Anicle Seilių te; 
Adolfas Krapavicia su J ie
va Matulevičiūte, 16 Floren-
ce str., ir A. Kamendulis, 12 
Foyle st„ su Benedikta Bar-
tusiute, 12 Hpruce st. 

— Sausio lti dieną buvo 
mėnesio atminimo pamaldon 
Ui a. a. Mgr. Oriffin'ą. Bu
vo daug dvasiški jos ir šiaip 
žmonių. NabaAninko atmin
čiai šventojo Vincento Ugon 
butyj bus prikalta prie sie
nos bronzo lenta ir is Kalė
dinių dovanų bus pastatyt-as 
gražus paminklas ant jojo 
kapo. 

— A. Zakovskis, 8 metų 
vaikas, poliemonų pramin
tasis *• padauža", tapo sua-
raštuotas 17 sausio už išmu
šimą lango saldainių krau
tuvės. Praeitais metais jis 
buvo suareštuotas 8 sykius, 
žinoma, už "gerus" darbus. 

— Sausio 17 d. ant Sbrevvs 
berry st., du italu kare Jovė 
du svkiu is revolverio. Su-
žeista tiktai karas. 

— Daugelis "Draugo" 
skaitytojų yra buvo Wor-
eesterVj, nes čionai daug 
lietuvių pereina ir jau abu
du Susivienijimu laikė suvo 
seimus. Atsimenate, tatai, 
gerai vietinę surukusią gele
žinkelio stoti. Ale jau begu 
tąją stotį pažintumite, nes 
jos tiktai dalia tebeliko. Jos 
prisakyj pastatyta puiki, 
balta su dviem boniom nau
ja geležinkelio stotis. Dar
bas tęsiasi jau pustrečių mc 
tų. Patsai miestas tą j i sta
tymą labai atjautė, kai ku
rios gatvės buvo užtvertos, 
o ir nešvarumas nuo iškastų 
žemių, suverstų strampų, 
plytų buvo per visą miestą. 
Bet štai darbas jau beveik 
užbaigtas. Atidarymas sto
ties, spėjama, busiąs balan
džio 15 dieną. 

Nauda iš naujos stoties 
bus didelė, nes jijė papuoš 
visą miestą ir suteiks daug 
geresni patarnavimą publi
kai. Patsai geležinkelis tapo 
iškeltas, o tas labai svarbu, 
ypae vietiniems lietuviams: 
būdavo koks gilias liet u vys 
drožia sau skersai geležin
kelį nematydamas nei ženk
lų nei girdėdamas dundėji
mo ir šauksmų... Trauki-
nys-gi tik švyst parmeta, bu 
davo ant savo geležinės ka-
lados, šnykšt! ir galvos ar 
kojų nel>ėra... Ir taip be
veik kas metai po kelis lie
tuvius traukinys paglcinžda 
Vo. 

SPKINO VALLEY, ILL. 

Tanki oro atmaina atnešė 
ligas j Hpring Valley. Daug 
žmonių serga, labiausiai ma 
žiukai. Keletas ir numirk 

Juozas Vištartas, 70 metų, 
mirė 9 sausio. Buvo geras 
žmogus ir geras katalikas, 
bet neturtingas., ilgą laiką 
liego. Paskutiniu laiku dir
bo kasyklose, kur tapo su-
leistas ir tuojau pasimirė. 

Sausio 20 d. numirė My
kolas Žilinskas. Paliko mo-
terj, senuty ir ištekėjusią 
dukterį. Vasarop kasyklose 
netoli Springfield'o užmu
šė jo sūnų, o dabar tėvas nu 
keliavo pas sūnų. Nabašni-
kas prigulėjo \ katalikų 
draugijas ir tapo iškilmin
gai palaidotas, 

Darbai eina silpnyn. Kas 
ėia bus toliau t 

LA SALLE, ILL. 
Sausio 14 d. aštuntą valan 

dą išryto Stefanija, 8 metų 
Julijono Kelpšio duktė, iš
bėgo laukan pažiūrėti, kaip 
sriauname upelyje vanduo 
neša lytis, bet paslido ir į* 
puolė į vandenį. Jos kūno 
neatrasta ligšiol. Motina be
veik iš proto eina. 

• 

LADD, ILL. 

Kazimieras Šivokas iš Ce 
dar-Point laikė Čia iškilmin
gas vestuves su Mare Mar-
Mukaito iš Ladd. Kuomet vi 
si linksminosi kuosmagiau-
šiai, Šivoko giminė davė ži-
ui*» j°ft sudegė Sivoko na
mai sykiu su valgomųjų 
daiktu krautuve ir jog vos 
tik vaikai likę gyvi. 

ttMMMMM 
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CHERRY, ILL. 

Viktoriją Atkačiunienę, 
nelaimingojo pernykščio at
sitikimo moterį—našlę, paė 
mė sau už moterį Valerijo» 
nas Latvėnas, 

2.Dviklea* P«wgu.iyjų v" f(,u,,,tt "»™"*°" W 
vardui. 

Panaitės .1 uva Baltrus, 
Marė Hlunskus (suprask: 
Jablonskis), ir Ona Kapo-

me rg aiė i ų mokykla '' Se m i 
aarijMė1'. 

Nî k<> nemokėdamas įst»»-
iiii u>dv\ PavstHs Inrl i J tttfcMi Mtam mokyklon iner-
nlLn^tiea dvam JaHBiidra «^«» » 3 m^n»55«ii « klo-1 ^ « Ur t * tai nebus: Kar-diiaugties dvaro šilininkų ^ ^ ^ ^ ^ ,mviėia) sndainu^ dainut^ 

kų darbų mokinimas. 0 | triese (trio) -Ka tik prieš 
muknh ir viių> išlaikyme I T O ^ motin", 
rublių metams. , Ka*pa?UHutė < Ka|N»wers) 

3. Buchhalteriios ir preky viena (solo) išdainuosianti 
bos vienų metų kursai 

S. BOSTON, MASS. 

Darbai silpnai eina, tik 
siuvėjų "fiapose" užtekti
nai dirba. 

Vietinis klebonas T. Ži
linskas, lankydamas parapi
jiečius, nuficlo ir sunkiai su
sirgo, bet dabar jau eina ge
ryn. (Jau pasveiko. Hed.). 

Lietuviai katalikai sudarė 
ėia neseniai Blaivininkų 
Draugija, kuri retkarėiais 
daro susirinkimus ir steu-
giasi praplatinti blaivybę 
tarp savo brolių lietuvių. 

Cia gyvuoja ir socijalistų 
kuopa, kuri taip pat daro 
susirinkimus su prakalbo
mis. Kalbėtojais pas juos es
ti bedieviai arba laisvama
niai. Man atėjus J tokius su
sirinkimus, darosi liūdna ir 

Dabar jau to nebebus, I nemalonu, girdint, kaip be-
nes ant gatvių bus gelatt« Į dlovla kalbėtojas stengiasi 
niai tiltai, o ant tiltų ffirį užnuadyti klausytojų širdis 
tiems sunku bus užsilipti, bedievybės nuodais. Tuomet 
Svarbu dar ir tas, kad aut ̂ apšviestesnieji lietuviai iš-
kryžkelių nebereikės lankti, ( . j l m nuliūdę pro duris ir rū-
kol traukinys praeis. Nauj| pinasi tuojau užmiršti, ką 
jų stotj imstatė: B. & A, B & girdėjo salėje. Bet kitaip 
M ir N. Y., N-H& H. kom
panijos. 

Reporteris. 

ELIZABETH, N. J. 

Elizabeth'e prasidėjo ro* 
d) ties blogi laikai. Darbai 
kruta visai išpalengvo. ISkî  
tu r atvažiavusiam darbas vi 
sa i negalima gauti. 

Sausio 15 d. atsitiko nelai 
mė Klizabethport'o stotyje. 
Būrelis lietuvių grŲto namo 
iš krikštynų. Kaip jie krikS-
tynose linksminosi, galima 
suprasti ir iš to, kad J. ati
kus tapo suvažinėtas trau
kinio ant vietos, o Z. Rupfiie 
nė tapo sunkiai sužeisto ir 
nuvežta i ligonbuti. 

Dėlko, o dėlko, męs, lietu
viai, turime tokį paprotį var! 
t( ti kuodaugiausiai svaigi
nančio gėrimų savuose pasi-Į 
linksminimuose — ar tai! 
krikštynose ar vestuvėse ar 
kitokiuose atsitikimuose f 
Po vestuvių ar \ tat panašių 
atsitikimų — k$ girdimet.„ 
Ant geležinkelio suvažinė-S 
jo, kalėjiman pateko, ar ki 
U\ kokia nelaimė atsitiko! 
Oi ta girtybė, girtybė! Ar 
negeriau pasiskaityti laik* 
raitj, ypa2 ^Draugą", kurs 
d^bar, padidėjęs, turi viso* 
k ių gražių pamokinimų, vii 
šokių žinių ir kitokių tokiųį 
tokelių... | 

Pas mus yra kitas nėgei 
r. u* paprotis — tai kasiruoti 
iš pinigų. Kaziruojama smU 
klėse. Štai sausio 14 d. vie4 
nas vyras pasigriebė nuo sa* 
v o žmonos tris dolerius ir, 
atėjo \ smuklę kortuoti.Žmo 
geliui nesisekė — prakišo 
v isus pinigus. Išeidamas 
meldė, kad jam sugrąžint^ 
hOVB vienut dolerį, bet nie^ 
kas negrąžino. Tuomet &mof 
gelis išdaužė smuklės lanf 
gUH, už k« ant rytojaus tapo 
suimtas. Tas žmogelis atoft 
teisman su savo mažu kudi 
k iu ant rankų ir pasakė vii 
k », ką jautė, pamatęs, jog 
j 4 lšvyliojo visus pini 
da-gi nenoiėjo sugrąžin 
i »et vieno dolerio. * * Mano 
kraujas — sakė jisai — stal 
j.;a taip užvirė, kad neiškenr 
Mau, pradėjau daužyti lan^ 
j^us..." . ą f 

Teisėjas paleido žmogelL 
< i ant smuklininko uždėjo pa 
Hudą. 

Jo. Ptkaa. I 
— 

DURYEA, PA. 

apsimainymu, 

Kun, Stasio Stakelės byla. 
"Ooniee WUenski>' No. 

187, 1908 m. padėjo pasini 
šiušiojo slapyvarde "Fli*'1 

autoriaus straipsnį "Z |M-
wodu odpowie<lnM 

ATHOL, MASS. 

m 

••Onytę**. 
U* mokslą imama 100 rb. j Blunskiutė-gi -

PrirudHa prif ulaiėmim*itin* vasaros rolė 

tti..... iS.4.h.J.-!i*ALAi.-iiAil^.. . * * . . • . ^il,i.i 

• t Pasku-
»t 

darosi su tais broliais, kurie 
dar mažai tėra apsišvietę, 
ypatingai su jaunikaičiais ir 
mergelėmis. Tuos bedievių 
prakalbos patraukia i bedie
vių draugiją — ir tuomet iš
girsi sakant tikybai sudiev 

«l. V mopskto painiu |>ati. ant visados. 
tisai pasisakė policijai, kad Todėl apšviostesniems lie 
buvęs geras, niekados nefef* tuviams reikėtų pasirApinti 
davęs, tik pati salinuuo^e apsaugoti jaunimą nuo W-
iildmudusi jam pardavinėti dieviškų susirinkimų, itai-
gėralus... 

Reportens. 

Anielė Bukauskienė, ii na 
mų Šnarkunintė, pametė sa 
vo vyrą, A. Cukauską, 1^ 
sausio. Priežastis nešinom^ 
nes pora ėmė Sliubą dar tifc 
19 rugsėjo ir iki paskutinei 
ilienai sugyveno didžiausio* 
,įe taikoje. Vyras, #ugrilt|a 
i varno, rado visus daiktus ii-
vartytus: nebuvo tik paėios 
u* pinigų... 

PITTSTON, PA. 

Pijus Žitkus, kursai apdė4 
gė gaisre aną naktj, numii* 
ligonbutyje ir tapo ižkilmin 
gai palaidotas 25 sausio lie
tuvių kapinėse. 

Sausio 25 d. Pennsylvai 
jos Ooal (̂ o. No. 10 ftafto, be
važiuojant darbininkanis 
karuose, sprogo parakas. 
Sužeista 10 vyrų, jų taî pe 
du lietuviu. Vienas airis nti* 
mirė titi patį vakarą iŠ iais-
dų. 

• 

H 

n m 

• 

8TURMERVILLB, PA. 

Susitvėrusi ėia pinu po
ros motų lietuvių ftv. Petrxi 
ir Povilo parapija laikė mi

lo1 sausio ir nutarė pis-

•i 
K«l 

vasaryje statyti bažnyčią. 
sant jam kitokias pramogas.: Mokančių sąnarių parapija 

Ba BostonietU. ttu-ėjo p^rniai »8. Dvasil% 
IL , i \i 

k i i j .k. tlkAiiui 
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paiapljieMų reikalai lig-
Šiol aprūpinami iš Pitts-
toa*©. 
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J OR<fliAW> LAKE, MK II. 
1 

Sausio 23 dienu vietinėj 
S. Š. Kyiyliaus ir Metodt-

jį jaus seminarijoj prasidėjo 
[j pusmetiniai egsaminai ir te

sis iki mėnesio galui, Filoso
fijos ir teologijos klausyto
jai egzaminuojami i A visų 
dalyku akyvaisdoje semina
rijos vyresnybės ir profeso
rių. 

Ateinančiame pavasaryje 
Sadamą prie sominarijos sta 
I j i i bažnyčią, nes į koply
čias risi jau nebeghli su
tilpti. Pastebėtina, kad si 
seminarija, kuomet persikė
le is Detroito, žymiai kįla — 
skaičius augintiniu auga, 
kaip ant mielių, o ųiokslas 
kas-syk smarkiau plėtojasi. 
Išviso dabar yra 106 klieri
kai, ty, t daugiau kokiais 30 
asmenų ui pernykščius mok 
slo metus. Vieny lietuvių 
yra jau 14*), Gimnazijos 
klesose yra taipgi dar 12 lie
tuviu todėl sykiu šiuo tarpu 
ra- laši 2tf lietuviai, 

Rektorius, prisilaikyda
mas Popiežiaus {sakymo, už 
draudė auklėtiniams skaity
ti bykokius laikraščius. Iš 
tos priežasties ir lietuviai 
jokit) laikraščių jau nebe
gauna. 

Draugijėlės u Lietuvių 
Viltis" reikalai, ačiū Die
vui, pamažėl slenka pirmyn, 
— Nekantriai laukiama pa-
reiuant iš Lietuvos i&rašytų 
lietuviškų knygų ui 60 rub
lių. 

Gauta nuo Rektoriaus lei 
dimas surengti prieš užgavė 
uias Detroite, Mieh,, lietuvis 
k a vakarėlį lietuviškosios 
draugijėlės knygyno naudai. 
Bus lošiama dviveiksmė iš 
lietuvių sodiečių gyvenimo 
komisija: "Byla dėl linų 
markos", Vakarėlis bus paį
vairintas monologais, tautiš 
komis dainomis, deklamaei-
jonus, prakalbomis ir semi-

rljine pačių studentų or 

vo jkirf»> ir jic^du paketina 
išmesti jį laukan. Italas va
dina juos laukan persigalėt, 
kas ką gali, bet jiedu neina; 
o tuom tarpu provokatorių* 
apleidžia gertuve. Palukėje 
truputį ir jiedu rengiasi riti 
namon, Kuomet tik išeina 
laukan pasipila viens po ki
tam šūviai. Abudu tos nak
ties draugu susmunka ant 
vietos. Ant šūvio balso at
bėgo poliemonas Fr. Moloy 
ir antike* nelabąjį, bando su 
imti. Italas sauja dusyk, 
kaip liudija poliemonas, bet 
šautuvo butą tuščio, Polic
monas parkerta jį su lazda 
ant žemės ir galutinai sui
ma. 

Tai mat kaip galę gauna 
valkėaai! Geras pamokini* 
mas jauniems vyrams: vėlai 
nereikia valkiotis, ypač ve
dusiems. 

Gaila jaunų nelaimingai 
pražuvusių,.. 

BOSTON, MASS. 

Kun. Krasniekas turėjo 
bylą su "Keleivio" leidėjais 
UŽ šlovės plėšima. Leidėjai 
atrasti kaltais ir nubausti 
pinigiška bausme po ($23.). 
Mat kaltinamieji patįs save 
kaltais prisipažino, užtai ir 
bausmę gavo mažą. Bet ir 
tai privalo būti laikraštinin
kams geru pamokinimu, kad 
žmogaus garbė nėra tai 
koks skarmalas, kurį gali
ma plėšyt be jokios atsako
mybės. 

Teatrališka kuopa vardu 
"Žaibas" sulošė čia nese
niai "Pilėnų Kunigaikštį". 
Net patįs "Keleivio" kriti
kai vaidinimo nepagyrė, dar 
gi, pranešė, buk žiūrėtojų 
buvę labai maža. įstabu 
dėlkot Juk ikišiol Bostone 
salė per koiną vaidinimą bu 
davo pilnutėlė. Kasiin ar 
tik bedieviškos agitaeijos 
ant scenos varymas nebuvo 
priežastimi tokio apsireiški
mo, Mat "Žaibiečiai", vai
dindami "Mindaugį", nesi-
driovėjo falšuoti tekstą, by 
tik gavus progą tikėjimas 

bažnyčia vietoj seuosios me
dinės, kuri jau yra perauki* 
ta. Esama čia ir parapijos 
mokyklos mokina seserįs: 
trįs airės ir viena lietuvė, 
Kun, J, Halaburdai pagel
bėti laike atlaidų atvyko se
kantieji kunigai: Kun. J. 
Sutkaitis is Pittsburgn, kun. 
Seštakauekas iš Burlington, 
X. J., kun. Senkevičius is 
Alieghcny, Pa., ir kun, J. M i 
sius is Donom, Pa. Darbo 
buvo gana daug. Klausyklos 
net treškėjo, kaip Lietuvoje 
per didelius atlaidus. Links 
ma, jog lietuviai pildo savo 
tikėjimo pareigas, stengiasi 
pasilikti gerais katalikais 
ir šioj laisvoj Vashingtono 
šalelėj, kur papiktinimas ir 
doriškas supuvimas yra tai]) 
gausiai sėjamas tarp lietu
vių. Pamokslus pasakė: kun. 
Seštakauekas, kun. A. Šim-
keviče, pats klebonas ir J, 
Misius. 

Drąsutis. 

riestini. Rolės visiems jau 
paskirstytos ir repotieijos 
bus pradėtos daryti tuojau 
po kvotimų. — Detroito ir 
apilinkės lietuviai privalo 
šia proga pasinaudoti — at
silankyti jame kuostkaitltn 
giausiai. 
* l ' » 

•) Oia nordjau paduoti vi
sų lietuvių šios seminarijos 
pavardes, tečiaus su tuom i 
nesut t k us Draugi jos * * Lie
tuvių Viltis" pirmininkui 
nepaduodu. 

P. Kalnietis. 

paniekinti. Ir taip į Mindau 
gio lupas įdeda t "prakeik
tas kryžius", kokių tai žo
džių veikale nesama. Dargi 
"Žaibas" laikraščiuose ne
paliauja gyręais, buk Susi
dedąs iš vienų soeijalistų, 
O politikos j dailę maišyti 
taippat nereikėtų. Dailinin
kai privalo būti dailininkais, 
O ne soeijalistais. Rezulta
tai, kaip matome, negeisti
ni. — Žmonės paliauja to
kius teatrus lankę, 

Bastenis. 

ATHOL, MASS. 

19 d. sausio Mannings sa
lėje vaidino Brooklyno tea
trališka draugija. Publikos 
buvo apie 180 asmenų ir vi
si romiai žiurėjo, tik vienas 
darė maišatį,, kalbėdamas ir 
siulydamasis į pagelbą ant 
seenos, kas nemažai erzino 
publiką. 

Mackas. 

Polieijos viršininkas paso 
dino į šaltąją L. E. Jonėsyų 
ir Arthurą Jamesoną UŽ at-
spaudinimą ir pardavinėji
mą begėdiškų paveikslėlių. 
Teisme juodu prisipažino 
prie kaltės. Jamesonas bu
siąs nubaustas mažiausia 
$100,00, o Jonesena8, būda
mas nepilnamečiu, bus pa
liktas išbandymui, kaip kad 
teisėjas P. J. Dunn'as išsi
tarė. ' 

A, M.—čia buvo kaltina
mas už užgavimą A. Stra-
tton ir už gaudimą permažų 
žuvų. Byla atidėta iki Va
sario 4 d. 

Reporteris. 

G1LBKRTV1LLK, MASH. 

Pas mus nei sniego nei ša I 
čių, žiemos nėra, o jau pa
baiga sausio. Jau kibą tos 
žiemos šįmet nei neturėsi
me. Ale tai dar prasta bėda, 
kad nereikia į girią malku 
važiuoti. 

Lietuvių čionai gražus bū
relis (200), Daugiausiai lie
tuviai ant ūkio dirba. Daug 
čionai yra lietuvių, kurie sa
vo ūkius įsitaisė, ir gerai 
jiems sekasi. Daugiausia 
pienininką vimu užsiima. 
Yra čionai gerų žmonių ir 
gerų. katalikų, ale yra ir to
kių, kurie šventomis dieno
mis užiuot į bažnyėią nueiti, 
tai kortuoja sau namie, ar 
bačkutę pasistatę, siurbia 
jos vidurius. Negražu. 

Sausio 24 d. vietinėj baž
nyčioj buvo gražus šliulms 
Petro Brazausko ir Agnietės 
Lakavičiutės, Šliubą davė 
lietuviškas kunigas iš Olin-
touo. Bris. 

« 1 1 • i -
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FRKKLAND, PA. 
Pas mus pastarais laikais 

liūdnos naujenos. 16 dieną 
pereito mėnesio, tai yra pa-
nedėlio naktį, tapo mirtinai 
pašautu du vyru: vienas lie
tuvis — Pranas Grigaliū
nas, antrasai lenkas — Ra
i tel ius Tokarzewski. abudu 
Vilniaus rėdybos. Pirmasai 
TOS tik devynios savaitės 
kai apsivedei Tuoj po nelai
mei tapo nugabenti į Hasle-
tona ligonbutį, kur netru-
kus ir pasimirė, palaidot i ta 
po 19 dieną to-pat mėnesio. 

Nelaimės pradžia buvo ši
tokia: tiedu Jaunu vyru užė
ję buvo p. Žukausko gertu
vėm Buvo jau vėlus laikas, 
S valanda nakties. Tuom ta r 
pu atėjo ir koksai italas Sie-
eio, kuris reikalavo judvie
jų, kad ir j | pavaišintų. Jie-
du atsisakė išsikalbinėdami, 
kad nepažįstą jo ir nevaišj-

! sją. Italas perdaug jiems bu-

CLKVKLAND, OHIO, 

Sausio 18, 19 ir 20 d. šv. 
Jurgio lietuvių bažnytėlėje 
atsibuvo 40 valandų atlai
dai* Per visas tris dienas 
žmonės vos-vos tilpo bažny
čioje. Reikia mat žinoti, jog 
Olevetoud'e gyvena gana 
daug lietuvių, lietuviška pa
rapija gali būti priskaityta 
prie vienos didesniųjų lietu
viškų parapijų Amerikoje. 
Dabartiniam klebonui kun. 
J. Halaburdai gana sekasi 
čia: Jau ketvirti metai, kaip 
jis Clevelunde darbuojasi. 
S\mkus darbas nepasilieka 
bergždžias, Kun. J. Ilalahur 
dai atėjus Olevelandan, lie
tuvių parapija negalėjo pa
sigirti gera tvarka, buvo ap
leista, parapijos reikalai ėjo 
kasdieną blogyn. Šiandieną 
gi viskas pasitaisė. Skolos 
netik nebesama, bet dar tu
rima keletą šimtukų parapi
jos kasoj. Manoma veikiai 
pradėti statyti nauja puiki 

PORTAGE, PA. 

Darbai pas mus eina ge 
rai. Dirbama visas dienas, 
ir iš kitur pribuvę lengvai 
darbą gauna. Bet uždarbiai 
labai menki. 

Portage lietuvių yra 16 
šeiminų ir keletas pavienių; 
visi gyvena gražiame sutiki
me. 

Keturias mylias atstu nuo 
Portage. Martindale pečėj 
atsitiko baisi nelaimė Pe
trui Lukoševičiui: sudegė jo 
stuba ir du vaiku: keturių 
metų mergaitė ir vienų me
tų ir septynių mėnesių vai
kiukas. Tėvai t uos v k buvo 
veselijoje, o jų vaikai namie 
miegojo. Dar nepatirta, iš-
kur kilo ugnelė, kurioje vi
sas Lukoševičių turtas ir kfl 
dikiai supleškėjo. Šioji ne
laimė atsitiko 17 d. sausio, 
trečią valandą išryto, 

BOSTON, MASS. 

Aną uedėlią, bekasant pa
matą naujai lenkų parapiji
nei mokyklai, žemės užgriu
vo darbininkus. Negyvus at
kasta du: Adomą Marcinke-
vičią ir Bernardą Kelly. Su
žeista trįs, tarp kurių Juo
zas Urbanskis, Atkasime 
žmonių darbavosi vietinis 
lenkų vikaras kun. P. Ja
blonskis. Garbė jam! 

Reporteris. 

\VORrRSTKR, MASS. 

Katalikų bažnyčioj ėmė 
šliubą: Bernardas (lerbaus-
kas su Ona Tapakauskiute, 
Antanas Budreekas su Ona 
Vitkaite, Vaclovas Zablee-
kas su Anielc Seiliute. 

— Mirė po kelerių opera
cijų vidurių liga ir akląja 
Žarna Juosas Salaševičius. 

~ "Broliai Lietuviai" iš
mušė iš lietuviškų šokių an
glus. * 

i. 

Reporteris. 

CAMBRIDGE. MASS. 
Neužilgo bus pašventini

mas naujos lietuvių katalikų 
bažnyčios, Ale, kaip laikraš
čiai praneša, kai-kurie ne
sulaukdami tos dienos.užsi
manė apsikrikštyt bent pas 
jos duris. Sausio 11 d. du su
augusiu žmogų, kuriuo ne
buvo davę statymui bažny
čios, atėjo prie statomos baž 
nyčios. Čia juos krikštyta, 
tik medine krapila iš bačkos 
su kalkėmis, o poliemonai bu 
ve krikšto tėvai. Kažin ar 
"mačys" tas krikštas! 

Beveik metai atgal čionai 
viena lietuvė sužeista su pei
liu į krutina. Sužeistoji bu
vo apsisiautus su stora žie
mine skepeta (skara) ir dėl 
to peilis giliai neįlindo. Jijė 
pažinojo savo sužeidcja: bu
vęs tai irlandietis, su kuriuo 
ini net vienu tarpu tuose pa
čiuose namuose gyvenusi. 
Atvedė, tat, poliemonai du 
vyruku į ligonės kambarį, 
kurių kaltininką pastatė pas 
duris, o šiaip vyrą privedė 
prie jos lovos Ir klausia, ar 
tasai razbaininkas, kuris ta
ve sužeidė. Bet jijė pasakė, 
kad ne, ale tas, kur pas du
ris stovi. Vis-gi poliemonai 
nenorėjo priimti jos liudiji
mo, sakydami, kad ansai ne
seniai iš toli yra atvažiavęs. 
Mat varnas varnui akies ne
kerta. Ale ir už nosies va
džioti nereik pasi velyti. 

Reporteris. 

Sausio 27 d. atvažiavo iš 
pačio Griškabūdžio p, Juo
zas Baltrušaitis, inžinierius. 
baigęs Šveicarijoj** elektra* 
tėknikos mokslnine, Su juo 
drauge atvažiavo Jonas Bal
trušaitis, studentas, ketinąs 
į seminariją įstoti. Pasakoja 
jog Zanavykuose pereitieji 
metai buvę "geri natai**. 
Viskas užderėjo, o bulves 
kuolais vertė —•• tokios dide
lės. Ne gana to, Kainos dvi
gubai pakilo. Pav, už sėme
nų kartį mokėjo pusaštuntų 
rublio; už žąsį 1 rublį ir 75 
kap. Ūkininkai šiais metais 
turį Lietuvoje MAmeriką". 
Ruduo buvęs ilgas ir sausas. 
Iki Naujų metų žiemos ne 
buvo. Per visą Adventų lai
ką buvo neišbrendamas pur
vynas. Po Naujų metų pra
sidėjo žiema ir **geriausi lai 
kai" Lietuvos gyventojams. 

Vyrai per ištisas dienas 
dyki guli pas mielą kakalį 
su pasididžiuosimu sapnuo
dami apie nuveiktus vasaros 
darbus. Moterįs tokių gėry
bių nepažįsta; ners ir joms 
žiemos laikas lengvesnis, bet 
kiek toms nabagėlėms galve
lė prilinguoja, kad kasdieną 
tolkelę pristačius... Ugi 
žiūrėk, lupa ir nutysua kuo
delį bevilgant... 

Darbininkės Lietuvos mo
terįs. 

15 d. sausio tapo laikytas 
metinis susirinkimas 17 kuo 
pus S. L. K. K. A. Buvo svar 
stomi nekurie kuopos ir cen
tro reikalai. Labiausiai užė
mė visus narius ir nares svar 
stymas apie nepagarsintą 
)ernai metų seimo protoko-
ą ir vienbalsiai išpeiktas I 

seimo sekretorius M. Ka-
dacvskis už jo begėdišką, pa -
sielgimą su mūsų organiza
cija. Taipogi patvirtinta cen 
tro valdybos pasielgimas 
kasliuk suspendavimo blogų 
urėdu inkų. 

Beto kuopa reikalauna 
nuo centro valdybos, kad ne 
atbutinai tokius ponelius 
patraukti teisman už susi
vienijimo nuosavybės naiki
nimą. 

17 kuop. valdyba. 

!. 

Naujienos iš 

\VILKES-BAKRK, PA. 
Lietuviška parapija ren

gia fėrus. Perai gilsią labai 
dideli. Kelios dešimtis kolek 
torių renka jiems dovanas. 
Surinkta jau y vairių daiktų 
apie tūkstantį dolerių ver
tės. Kas gyvas — laukia fė-
rų. Pittstono teatrališkoji 
kuops sulos: "Neatmesga-
mą maigą". Vietinė-gi flie-
dorių kuot>a rengia: "Dėdė 
atvažiavo" ir koncertą. Bus 
ir šeip visokių pramogų ir 
žaidimų iki aofciai. 

Užgynė rūkyti. 
Oarson, Nevada. Valstijos 

teisdavystė išleido teise, ku
ria užginama visoje* valsti 
joje rūkyti ir pardavinėti ta 
boką. 

Pašauta vagį. 
Pueblo, Colorado. Tūlas 

A. Bebtley, drąsus vagilius, 
netikru signalu sulaikęs trū
kį Uolorado and Southern 
linijos, apvogė visus kelei
vius, atimdamas nuo jų pi
nigus ir visokius branges
nius daiktus. Ikvalei prisi
lupęs norėjo nuo trūkio nu
šokti, kuomet vienas apvog
tų keleivių šovė į jį ir mirti-
nai sužeidė. 

Eksplioaija sunaikino miea-
telj. 

Bedford, Ind. Vietinėj 
dirbtuvėj parako, dynamito 
ir kitokios sprogstančios me 
džiagos | išsidarė eksplozi
ja, iškeldama visą dirbtuve 
su pamatais į padanges. I*ly 
šimo iega sujudino visą Bed
ford miestelį ir daugel j jojo 
namų sugriovė. Kkspliosijos \ 
priežasties dar nepatirta. 
Apie aukas žmonėse laikraš* 
čiai užtyli. Turbūt jųjų ne
buvo. 

1 

Policijos viršininkas ėmė ky 
iiui, 

Fort Wavne, Ind. B. II. 
Klliot, vietinės polieijos vir
šininkas, tapo susektas net 
103-kiiume atsitikimuose kai 
tu kyšių ėmimo, filme jis kv-
sius nuo paleistuvystės na
mų užlaikytųjų, nuo ^balto
sios vergijos'* agentu ir vi
sokių lošikų iš pinigų. Sy
kiu su Eiliotu areštuota 2It 
sulieriai. 
Nori sugriauti laivinį trus 

tą. 
Wasbington, I). C. Suvie

nytųjų Valstijų valdžia iš-
tikrųjų rengiasi sugriauti 
laivinį trustą, kuris sauva-
liikai reguliuoja kainas už 
keleivių pervežimą. J trustą 
prigulinčių kompanijų lai
vai nebusią įleidžiami į Suv. 
Valstijų uostus. Laivinis 
trustas susideda iš sekančių 
linijų: North Deutseher 
Lloyd, Harnburg American 
Line, Red Star, Uunard ir 
keletas kitų, 

Kiauliniai atpinga, 
St. Louis, Mo. Pastarais 

laikais šiame mieste kiauši
nių kainos nupuolė net 81/į 
cent. už tuzinų, ir kiaušiniai 
esą dešimčia centų tuzinas 
pigesni negu tą pat mėnesį 
pereitų metų, Mat farmeriai 
taip daug jų pristato, jog 
kaina turėjo nupulti. Apie 
kiaušinių nupigimą prane
šama ir iš kitų šalies miestų. 
Nepaprastas vyro gerumas. 

Wichita, Kana. Pirm ke
liolikos metų tuomet jau ne
jaunas W, A, Luce vedė jau 
ną merginą už pačią, Jiedu 
gyveno laimingai iki kol po
nia Luce nesusipažino su tū
lu VVilson'u, kurį jijė pamy
lėjus, pradėjovyro nepaisy
ti. Senelis Luce supratęs da
lykų stovį, pmnešė pačiai, 
j°g ji galinti su j-uo pereis* 
kirti ir ištekėti už mylimojo. 
Moteriškė, žinoma, ant to su 
tiko. Kad dar geriau porai 
patarnauti, ponas Luce už
mokėjo visus persiskyrimo 
kaštus, iškėlė Wilsonams 
gražias vestuves ir priėmė 
juodu pas save gyventi. Žo
džiu, iš vyro senelis virto ge 
riaušių jaunavedžių tėvu. 
Buk jie gražiai sutikime gy
veną. 

Laivas 
Seattle, Wa&b, Garlaivis 

"Cottage OityM, prigulintis 
kompanijai The Pacifie 
Ooast Steamship Co„ be
plaukdamas iš Seattle į 
Skog\va\\ susikūlė netoliese 
(1ape Mudge. Juroje tuomet 
siautusi baisi audra, kuri mė 
čiusi laivą, kaip riešuto ke
valą. Laivo įgulą ir kelei
vius išgelbėta. Tik laivo peč-
kurys žuvo. 

Nauji pasisekimai avijati 
koje, 

San Diego, Cal. Aviato
rius Ulen I | . Curtis pirmą 
syk savo aeroplane laimin
gai pakilo nuo vandens San 
Diego »prieplaukoje. Pir
miausia jis plaukė mažame 
laivelyje, prikergtume po 
aeroplanu, paskui išpaleng
vo pakilo augstyn ir paskra
jojęs keletą minutų laimin
gai, vėl nusileido ten pat, iš-
kur buvo pakilęs. Vis tai at
liko gražiai, lengvai, kaip 
marių paukštis. 

Perėmė opiumą. 
San Franeisco, Cal, Šio 

uosto muitinėje perimta 
!0Wl dėžutės opiumo, kurį 
atvežta iš Kynų laivu "Ko-
rea*\ Opiumas esąs vertas 
$44.000 (keturiasdešimta ke 
turis tūkstančius). Ne\v Yor 
ke policija iškrėtė dvi ky-
nieAią lindyni iraukonfiska-

SB 

vo 603 dėžukių opiumo, po 
du svaru kiekviena, viso de
šimties tūkstančių dolerių 
vertėN. Areštuota keturi ky-
niečia i. 

i 

Morton'o testamentas, 
Ncw York, N. Y, Vietinia* 

me paliekamybės teisme ati
daryta neseniai, mirusio ap
draudimo kompanijos Equi-
table Insurance Oo, presi-
dento Povilo Mortono testa
mentas. Juomi milžiniškas 
Mortono turtas paliktas pa
čiai b.> jokių pasergėjimų. 
Kiti seiminos nariai nieko 
negavo. Apie labdarybės į-
staigas Mortonas taipogi pa 
miršo. 

Naujas mainierių unijos 
prezidentas. 

Col limbus, Ohio, Per ne
seniai atsilikusią mainierių 
unijoH konvenciją Unijos 
prezidentu tapo išrinktas 
Jonas P, Wbite, tik 82 uietų 
vyras. Kiti Unijos urėdniu-
kai pasiliko tie patįs, vien 
Tom. L. Lovvis dėlei savo ne-
popul larifikumo nustojo pro 
zidentystės. Naujas Mainie
rių Unijos prezidentas esąs 
apšviestas ir veiklus žmo
gus. 

2uvo vogdamas savo duk
terį. 

Marion, 111, Tūlas Walter 
Harril iš Dewmoine bandė 
pavogti locną dešimties me
tų dulcriuke, gyvenančią su 
motina, su kuria Harris bu
vo persiskyrus. Motorilkės 
pagelbės šauksmas sutrau
kė artimiausius kaimynus, 
ką matydamas Harris pra
dėjo šaudyti į pačią ir \ su
sirinkusiuosius. Tuomet iš 
tarpo gelbėtojų puolė keli 
šūviai, sužeisdami Harriaą 
mirtinai. Ligonbufiio gydy
tojai, sako, jog nelaimingas 
tėvas vargiai beišliksiąs. 
Tai ffarrišV prisTi^IniSs 
prie d tlkters atsieis jam per 
brangiai. 

Didtli užsakymai plieno 
dirbtuvėms. 

New York, N. Y. William 
0, Bro\vn prezidentas gelž-
kelio kompanijos New York 
centrai užsakė 176,750 tonų 
daugiau, negu buvo žadėjęs 
pareitais metais. 8į užsaky
mą plieno kompanijos Šiaip 
pasidnlino: United States 
Steel Corporation pristatys 
87,000 tonų, kompanija La-
ekawsnna Steel C5o. — 81-
500 toau ir Betblebam Bteel 
Oo. — 8,000 tonų. Tos relės 
kainuos m viršum penkis 
milijonus dolerių. 

— ——— 

Šarados išrišimas, < 
Pin aas per upe keldina — 

Valtis. 
Antras bandoj kailiniuos 

— Avis, 
Treeias pirmyn valtį varo 

— Irklas. 
Ketvirtas ežeruos nardo 
- Natias. JJH 
Penktas laivui reikalin

gas — Inkaras. 
Šeštas kūne tvermę daro 

— Kaidas. 
Septintas girioje spyg

liuos -4 F^glė. 
Aštuntas Žąseles gaudo *• 

Lapė, 
Devintas žuvyj skaitlin

gas — Ikrai. 
Dešimtas šviečia kaitina 

— Saule. 
Vainikėlis. 

. sia %radą geriausia išri
šo p. Raudonaičiutė iš Brook 
lvn, N. Y. 
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REDAKCIJOS 
-

"Saulė* gavo "telegra
mų" iš Cbieagos, kad **Bį« 
g i s " perėjęs 1 \>> •'• M< Taną-
neviėiaus rankas. Oali būti, 
nes 1-as šių motu "Dagio" 
numeris spausdintas "Kata
liko" spaustuvėje. Jei " te 
legramas" skelbia tiesa, tai 
p. Tam bus įgijęs organų, k u 
riame gulės p»i€ kti ntmut-

Labai nemalonų japudį da taip gražų sumanymą, kokiu riaušių Kerrer'o 
ro ginčai tarp p. KI. .lurge-
lionio ir p. J. (iabrio. Kokie 
ten yra tarp JŲ asmenišku-

gyvenime j 
yra įteigimas Paryžiuje i n 
formacijos biuro apie Ličiu 
vą I 

lenkiančius prieš savo dide
nybę asmenis be jokio pnsi- jų 'hnW\ų prasmę ir skelbia-
ffaMihno, Kaip tie laikai *i prieš teismą stosiąs "tik-Jtfp 
Pūliuosi! Dar taip neseniai 
" K - k a s " apskelbė MUft|jri** 
šlamštu, o daba r . , , o dabar 
spaudina ji savoje spaustu
vėje, da-gi badai pasiliko jo 
navininku. 

inai —dievai juos žino. Kadi Prisimena mums dar vie-
asmeniškumai ištiesų yra, Inas daiktas. Pirm 9 10 me-
da-gi "nevalyvi", pasirodo Į t I J "Tėvynėje" (anuomet 
iš "Lie t . " Ko. 8, kur p, Jur-I išeidinėjo iš BhcnaudnnM 
gel. išdunda tikrąja p, Qa* korespondencijoje iš Londo-
brio pavarde, "nuo savo no buvo paminėta tikroji pa 
nuomonių bei užmetimu ue-; varde vieno žmogaus kursai 
atsisako*1, apsiima teisman j anuomet gyveno Anglijos 
stoti už "Lietuvos" redakei- sostinėje po svetimu vardu, 
ja, jkaitinu* užmiršta tikra- Atsimename gerai ta laikę, 

nes "Lie tuva" pakėlė trinks 
minga proteste "deuuueia-

" Sugriovimus visu da 
bar veikiančiu Įstatv-
imi; 

išmetimas laukan ir 
išnaikinimas visu vie
nuolynu; 

pateko vieniems metams į 
kalėjimą u/, tat, kad buvo pa 
rases kelias nesąmones savo 
" P r e l h e i t V V . . 

Laisvoje1 Amerikoje kai-
•kurie daiktai yra apkcnėia* 
mi tol, kol nematyti ju bl<»-

ras savame a l ib i" . . eija »* girdi t , peržengi-

"Itogis", nors neretai 
paklys ta iš kelio, uutauškia 
niekus, pasijuokia nesųnto-
jingni, o kai kadų ir pame
luoja (pav., No. 1 šių mėty 
meluoja, buk U84 suspen
duotų h' išbraukta S, L A. 
imrify beveik pasivejąs ptl* 
nųj| akaitlių narių S. L. R. 
K, J*,J Kataliku Susiv, turi 
pilny na H v 4530*), bot vis 
dėlto jis daug Svaresnis ui 
vUukias "Dilgeles", "Pipi
ru*". "Perkūnus" , "Dal
giu*", "Rimbus", "Spar-
vau" iv kitokius neva "juo* 
kų ir satyros" padėlius, 
"Magyjo" bent ne taip labai 
metasi ) akis asmeniškumai 
Ir novas pasirodyti su savo 
ignoraneija ir storŽlevybe. 
Tod*l galima palinkėti juo
kų laikraštėliui (msisekimo 
naujose rankose, tik dau
giau svarumo, daugiau są
mojingume*, daugiau noro 
prajuokinti, nekaip užgau
lioti! . . . 

Na, na! tas alibi! Negut iš mas laikraštijos etikos!* 
Mr. Dooley'o hipy pateko 
tas alibi j p. Jurgelioniu žo-
dvna . . . 

Dabar, kuomet atėjo kai-
ba apie Paryžiaus lietuvį, ta 
pati pilna visokios etikos 

Teismuose apie "a l ib i " "Lie tuva" padarė visai ne-1 
atsiranda kalba tik tftdf, ***&» "% nereikalinga denun 
kad apkaltintasai bando pa- otjaeljcl.. 

nv 

m mm , 

Mary Baker Olover Kddy'-
i* fflttttirusių — 

taip skelbia ponia Stetson'-
ienė ir daugelis kitu išpažin
tojų krik&fiiouiSkojo moks
lo .— tojo "mokslo", kiužai 
nėra nei krikščionišku nei 
mokslu. 

Tokiu būdu nepilno proto 
senė, kuri numirė plaučių 
uždegimu, tapo palyginta 
prie Jaiatis Kristaus. 

Seniau žmonės laukdavo 
prisikėlimo ii numirusivi di
delių arba laimi mylimų vy
rų, Vokiečiai laukė kitados 
»ugr|iiuimo iš ano svieto 
Kridrikio Barburosos, nors 
iio kūnas buvo {svilintas 
Verdančiame vandenyje, mė 
sa munnuta ir tik kaulai pav 
vtMtti J tėviškę, O Ceaaris 
Borgia — tasai gražių-gra-
iiausias vyras, turįs atleto 
stiprybę, apie kur| tiek daug 
kalbos dramose ir apysako
se — *;.<* Borgia buvo taip 
mylimas liaudies, kad jo 
prisikėlimo M numirusių kitus daiktus, kurie skaitau-
žmonės laukė i 1 u a laiką. 

Bet, sakysime, buvo tuo
met tamsus amžiai: nesiste
bėkime! 

ToJiau 80-mo šimtmetyje 
net apšviesti ir mokVti vy-
rai laukia prisikėlimo iš nu
mirusiu žilagalvės įsteigė
jos ypatingos sektos, kurios 
uždaviniu yra kovoti prieš" 
ligas ne vaistais, ne chirur-
giAkomis operacijomis, ne 
.sanitariškais budais ir ne ki
tokiais pripatintais medici
noje pnemoniais, bet Itikėnė 
Jjiimi Sltvęa, buk liga negali 
atsirasti ir todėl jos neesą-
ma, — ir tie mokyti vymi ti
ki į tolyguuu> Kddy Menės 
s u . , . Kristum! 

Keista. Tai vis, jei atsimj 
sime Tolstojaus lodžius, *ap 
ivietimo* vaisiai . . . 

rodyti, jog buvo kur kitur 
tuomet, kuomet tapo atlik
tas prasižengimas, pav. jei
gu Petras, kur j kaltina už 
Baltraus užmu&inu), parado, 
jog tu dieną, kad Baltrus bu 
vo užmuštas Ne\v Yorke, ji
sai pats (Petras) buvo (1u-
eagoje. Taigi keistai išrodo 
p, Jurgelioniu 4*savojo ali
bi t ikrumas", P. Jurg, pir-
nuuMausiai prisipažįsta, kad 
tai jin p«t» ra&A pantaban 
apie p, Clabr|, o paskui tuo
jau,., nesibijau Teisino, nes,,, 
alibi. Vadinasi, buvau kur 
kitur, kuomet pastabos bu
vo raJomos arba spaussdina-
moa — ar kit kas buvo da
roma. Žodžiu, galimatijas. 

Taip, gal imat i jas. Ir tas 
lapsus eaiami arba memn-
riae (jei kam suprantami Ši
tie lotiniški žodžiai) ve rate 
verčia kiekviena iš šalies 
žiūrintį pripažinti, jog tarp 
p, Gabrio ir p. Jurgelionio 
y?a kažinkokie nesusiprati-
nmi, kuriuos abudu galt už
baigti vien teisme. Nedova
nai p. Jurg, rašo J 

"Toisme bent galima 
bus, išaiškinti daugelis 
laikraštyj užimtų ir dar 
visai neminėtų dalv-
k ų . . . " 

Kas yra tie laikraštyj už
imti (sic) ir dar visai nemi
nėti (sic) dalykai, p. Jurg, 
žino tiktai pats vienas, bet 
dėl ko— 

"geistina butų, kad po
lemikos dėl (labrio ir su 
juoni pasibaigtų*1 

—* nežino niekas. 
Kas gali pasakyti, buk p, 

Gabrio sumanymas įsteigti 
Paryžiuje informacijos biu-
r$ apie lietuvius yra nevy-
kvs arba nenaudingas! — 
Niekas. Teėiau "Lietuvos" 
antrasis redaktorius pradė
jo rašyti apie "dykaduo
nius" apie "ueoficijališkas 
ambasadas", apie septintąjį 
gyvenini? lotinų kvartale it 

Kokie cia buvo nmtivai / 

panaikinimas svietiš- W Pasekmių. Bei sykį Ke-
kosios valdžios, taip- n v , ' , M niokykltJs mokiniai 
pat kariumenės ir laivv -pnulės vykinti išneštas iš 
no; isgriovimas bažny- J»K W*jas, pamatysime, ko-
j j„ , kiomis akimis pažiūrės vai* 

siikonfiskavimas IsV1*1" i P i k t o « ^ k l ° 8 vohykl*. 
panijos baiiku ir nuosa-: Nedovanai anot 'Times' 
vvbiu tu žmonių (civili ^crrcr'o mokykla ir Muo 
niųirmil i tar inių) , ku *»$ R f t n k n " >'Vi{ * n « iv 

rie vra tarnavę valdžiai t a i ) H t ! ftbidvi X111 ' .v« l a l 

Ispanijoje ir jos kolnni- kenksmingos. 
jose; 

tų žmonių suėmimas 
ir pasodiuimas kalė j i-1 Sausio 23 d. Nevv Yorke 
man, kur turės sėdėti j prieš "Princetoniccių Klu-
iki kol neissiteisįs is da- bąM atsiliko baisi tragedija, 
romų jiems užmetimų! Koks tai beprotis Fitzbugh 
arba netaps nugalabyti; C, Goldsborough suvarė is 

flfei visuomenei išrodo ir ne-
inteivsingi ir įkirųs. Kas 
tarp jųdviejų yra, kad taip 
nepadoriai vienas su kitu 
elgiasi V — gali pak įausti 
bent kas, 

ir šitas tai nenoromis atei 
mjs klausimas verėia pagal
voti kiekviena bešališko 
žmogų, jog kaltybė turbūt 
randasi p. Jurg. pusėje. . . 

"Draugus" neturi nei pa
žinties nei artimų santykių 

Ne\v Yorke tapo įkurta 
I<Vrrer\> mokykla — La Es* 
cuela Moderną, kaip tai 
skamba ispanų kalboje. Iš
kilmė atsiliko Hre\vster'io 
salėje* 6 sausio ir jojo daly
vavo Knuna (Joldman'iutė, 
Aleks. Herkumi), Boltou 
Hali, Charles Kdvvard ttu-
ssell ir kiti pagarsėję anar
chistai ir soeijalistai. įdo
mu: kuomet Kerrer tapt) nu
žudytas Barcelonoje, bevelk 
visi Amerikos dienraščiai 
pavadino jį kankiniu už 
moksle ir apšvietimo. Da
bar, kuomet FerrerN) mokyk 
la tapo užiuegsta Ne\v Yor
ke, spauda atsiliepia kitaip. 
"Kvening SunM išreiškia 
nuomone, kad Amerika ne
reikalauja panašių mokyklų 
nes jos yra priešingos ne 
tik katalikų bažnyčiai, bet 
ir visokiai valdžiai, vadina
si, yra anarehistiškos, Nevv 
Yorkinis "Times'• tvirtina, 
kad nėra užtektinai Ameri
koje gimusių yankių nei 
Kew Yorke nei kokiame ki
tame mieste, kad pripildžius 
kad ir vienų Ferrer 'o mo
kyklų. Tokia mokykla esan
ti eggotiška. Juodosios Ran
kos draugijos ir esančios eg
zotiškos (vadinasi atneštos 
iš svetur). Abejos esančios 
kenksmingos, 

La Esouela Moderną, apie 
kurių tiek daug trukšmo bu
vo pakelta perniai salėse ir 
laikraščių skiltyse, prilygin
ta prie Juodosios Rankos!... 

konfiskavimas gele
žinkelių ir visu kredito 
bankų; 

neleidimas is Ispani
jos visų valdininkų, ku-1 
rie yra turėję šiokio to-! 
kių vietele, net kad ir vi 
sus savo turtus butu pa 
likę Ispanijoje.** 

Kaziu kokios pasekmės 
butų kiekvienoje valstijoje, 
jeigu mokyklose butų pave
lyti mokyti vaikus tokių 
griaujanciųjų draugijos pa
matus maksimų. Juk Portu
galijoje, kuomet ji tapo 
M laisvąja M respublika, tapo 
uždrausta netik elgties su-
lyg Ferrer'o receptu, bet Ir 
skelbti, kad gali atsirasti to
kių pasielgimų mėgėjų!. . 

Kas supranta, tam ir šito 
fakto užtenka. 

Yra senas sociologijos įsta 
tymas, kad tauta, partija, 
luomas, viešpatija ir t.t. gie
da apie laisve, teisių lygy
be, hirojybvjr į tat panašius 
daiktus, kol jaučia prispau
dimo is svetimosios pusės; 
bet jeigu sykį įsigavo į vir
šenybe — dairykies: gausi 
nuo manės daugiau, nekaip 
aš gavau nuo ki tų! . . . 

Ne sykį pasitaikydavo 
šnekėti su tautos veikėjais, 
kas butų, jeigu Lietuva iš-
netyčių įgytų nepriklauso
mybe nuo marių iki marių. 
Klausta ypatingai, ka lietu
viai padarytų su baltaru
siais, sulenkėjusiais lenkais, 
maža rūsiais ir kitokiais ki
tataučiais t — Štai išreikšta 
baimė, kad lietuviai nepra
dėtų elgties taip, kaip šioje {stabu. . . įstabu.. . 

Bet *4SunM ir "T imes" valandoje elgiasi lenkai en-
neikiek nepeikia įsteigimo plekai arba "tikrieji rusai". 
Ferrer'o anarcliistiškuju mo Nėra abejonės, kad viso-
kyklų Ispanijoje, nes ten jos! kie Ferrerai ir kitokie rėk* 
išdygusios dėlto, kad min-|niai, ko mokina griauti val
ties ir kalbos laisvė buvusi j džio» prisidengdami laisvės 
prislėgta, fta-gi, Amerikoje, uždangalu, taptų didesniais 
tokio prislėgimo, eso, nema- ityronais už visokius Cana-
tyti . . . — todėl ir anarebis- lejas'us ir t.t., jeigu sykį į-
tiškųjų mokyklų nereiktų, gytų valdžio į savo rankas. 

Į tat atsakt* "America", Reikia tik atsiminti Prancu 
nurodydama, jog Ispanija zijos teroro 17^5 m,! 

automatinio revolverio še
šias kulkas į D, (1, Phillips*o 
ir pats nusišovė ant vietos. 
Phillips į trečio dieno numi
rė ligonbutyje. 

Nesmagus atsitikimas, 
nes David Oraham Phillips 
buvo plačiai žinomas, kaipo 
vioims žymiausiųjų Ameri
kos raštininkų. Turėjo dar 
tik 43 metus, tai-gi buvo pil
name proto ir talento išsiplė 
tojime. 0 talentas buvo ne
mažas. Nabasnikui sekAi 
ypač portretuoti Amerikos 
gyveninio. Reikia perskai
tyti jo kad ir "The Tree 
Pluiu", kad įsitikinus apie 
jo gabumus. Iš tos vienos 
apysakos skaitytojas gali 
sužinoti tikrojį politišku 
partijų gyvenime & tikvųji 
politiškų "mašinų" veiki
mo geriau, nekaip iš Šimtų 
traktatų, skandališkų "at i
dengimų" ir panašios rųšics 
raštų, 

dailu talentų, mirštančių 
nelaiku. Oaila, pav. mums 
Kudirkos, Višinskio, Vaidai 
cio, kurie numirė džiova, bet 
labiau gaila didelių talentų, 
mirusiųjų netikėta mirtim. 
Gaila Puškino, Lermonto
vo. . . gaila ir Phillips*o. 

Keikia dar pridurti, jog 
užmušėjas Goldsborough 
paskutiniu laiku gyveno 
"HandV> visuomenės moks
lo mokyklos" (Rand Kehool 
of Sočiai Science) aparta
mentuose, kur buvo pasida
vęs socijalistu. Kaip pasiro
do iš jo užrašų ir pasielgi
mų, jisai buvo įsivaizdinęs, 
buk Phillips buvęs visuome
nės ir jo paties asmeniškas 
priešas. 

Kotoku gyveno kitados 
San FraucLscoje ir buvo ko
respondentu kai-kurio To-
kio's laikraščių. 

Sueijalistams ir anarchis
tams nepatiko ištarmė ir jie 
pakėlė protesto prieš bylos 
vedimo budy. 

Parllajmentui paduotas 
naujas budžetas. Japonija 
turėsianti daugiau išlaidų 
ateinančiais metais — viso 
27(i milijonus doleriu, o tai 
dėlto, kad daug naujų išlai
du daranti dabar prikergto
ji prie Japonijos Korea, o ir 
patvyniai pridarę baisybę ei 
bių. 

Ateinančiais šešeriais me
tais reikėsią l,o70,M0,000 
dol. pagerinimui geležinke
liu. Ir laivyno, eso, reikia 
stiprinti. NaujųJaivų staty
mui valstybė reikalausianti 
42 mil. dol, Pirmininkas Kat 
stira užtikrino, jog praei
tais metais pramonija Japo
nijoj pasidauginusi 240 mil. 
dol. . 

Skaitymo Laisvei 
— • - . . 

IlOLANDIJA. 

Parliamentan paduotas 
sumanymas išleisti 21,250,-
(MK) dol. apginklavimui pa-
kra&fių, Tie apginklavimai, 
eso, bus daromi prieš Angli
jos užpuolimo* bet, tieso, kai 
bant, kaizeriui Viliui sugun* 
dus. Mat jeigu kiltų karė 
tarp Vokietijos ir Anglijos, 
tai vokiečiai užpultų ant sa
vo prieše Iš Holandijos. Vo
kietija jau dabar skaito Ho-
landijo lyg kokia savo pro
vincija, bet jai ypač rupi 
Holandijos plačios ir turtin
gos kolonijos, 

Tečiau sumanymas sutiko 
tokį pasipriešinimo parlia-
mente, kad jo Jnešėjas, ka
rės* ministeris gen. Oool, tu* 
rėjo atsistatydinti. Jo įpėdi
nis, majoras Oolign, vargiai 
bedrįs groži»ti sumanymo i 
parliamento. 

Įdomu, kad nuo rytų pu
sės, vadinasi, nuo Vokieti
jos, Holaudija neturi beveik 
jokių apsigynimų, 

Nėra kų sakyti, Vokietija 
šioje valandoje* tvirčiausia 
Europoje valstija, Jei pasi
seks jai sugniaužti Anglijo 
— pamatysime, kas bus, 

Iš Vi įsur. 

JAPONIJA, 

KYNA1. 
I )žuma jau pradėjo platin 

ties iš iJtandŽurijos po kitas 
šalis. Geležinkeliai nustojp 
judėti. Daugelis diplomatų 
bėga laukan iš Pekino. Val
džia pavelijo sudeginti tris 
kvartalus Ilarbine. Tame 
mieste ir prasidėjo mafas, 
Vieno tik dienų rasta ant 
gatvių 24 negyvėliai, 

Siaurinėje dalyje An-hui 
provincijos badas netik ne-
simažina, bet dar . didinasi. 
Badaujančius šelpia misljo-
noriai, katalikai ir protesto-
nai. 

Apskelbta rinkimai į nau-
Siuisio 18 d. pasibaigė by 

la anarchisto t Kotoku ir 25 
yra valdoma konstitucija, Tai-gi tieso turi N«»w Yor-Į jo sėbrų. Išteisinta tik du, Ją parliamcnto* kursai susi 
kurios 13 skirsnis, 1 dalis už ko dienraščiai, sakydami,!dvidešimti keturi pasmerk-j r i nks i s 1013 m. 
tikrina laisvosios kalto* ir!jog Amerikai nereikalingos ta mirtin. Teciau ciesorius 
laisvosios spaudos teises., Ferrer'o mokyklos, bet ne-j paliko mirciop tik Kotoku j HONDUHAS. 
Geriausiu prirodymu, jogUiesų sako, buk Ispanijoje ir jo pačio, kitiems atmainė 
konstitucija yra pildoma, ga pagimdžiusios jos politiško- mirties bausmv kalėjimu lig 
Ii būti kad ir tos pačios Fe- šios sųlygos. Ferrer st<»igė sa gyvai galvai. Teisme tapo iš 
rrer'o nn>kyklos, įsteigtos vas mokyklas dėlto, kad tu- rodyta j(»g Kotoku Ir jo sė-
Barcelcmoj«* IfKVJ m„ o pas- rėjo pilni) laisvę tatai darv-Įbmi bandė sukelti kruvino 
kui ii prasiplatinusios po ki- ti, vadinasi, dėlto, kad ine-1 revoliucija su bombomis ir ... . ..^ 
tus miestus. Niekas: nei pc»- kas jam nedraudė jo stt^ijtrti.; kitokiais spn»gstanėiais į- ' ' <H> i8 ,

 <r 
Hcija nei valdžia nesikišo į Dabar Ne\v Yorke pavelyta rankiais. Ji<« norėjo apiplėš

au p. Juoau Gabriu. Npreu-jjų reikalus, fmm mokyklose įkurti nnarchistiško mokyk-į ti turtingesnius gyventojus 
diiame apie jį iš jo vieSųjųfmokitm daugelis mokytojų, lų vien dėlto, kad Hayniar-.ir sudeginti valdžios įstai-
darbų. Tie darbai ligšiol —• 
pradėt i palmigti ir sumany
to j i — mūsų akyse verti pa
gyrimo ir parėmimo. Apie 
jo blogus darbus nieko neži
nome. Dėlto tatai palaikome 
p. (labrio pusę ir drįstame 

Uevoliueijonistams seka
si. Ties Oeiba jie sumušė val
džios armiJo> Hevoliucijouis 
tų vadui Bonillai daug pade
da generolas Ohristian ame-

Daktaraa ir girtuoklis. 
H m , . . jei tamsta nori 

bet ligšiol niekas jų nekabi- kefo riaušės ir M«Kinley\> gas, taip-pat užmušti sosto; gyventi sveikas ir ilgai gy-
na, net po Bareclonos riau- užmušimas jau užmiršti, fui įpėdinį ir augštus valdiniu-. venti, tamstai privalai nusi-
Sių... Kur-gi čia slėgimas vaiidinkiine S4iu, kas butu km. tšgirdv ištarmv, anar- kratyti alk<»holių. 
laisvosios minties ir laitvo- buvę, jeigu Ferrer'o mokyk- chistai sušuko: Hbau«ai!M

l oį — O k* turiu gertit 
sloskalK^s? Ilabutų sumanyta 1!W m, ponia Kotoku'vienė, iSeida-Į — Pienių 

(Vgl ko tose mokvklose; Kokj trūkimo butų p i k i ^ j HM* linkterėjo publikai, n u - — liib netikiu } tai Te-
mokinama? Štai tiAimpa iH-įtie pal^ dienraičiai, kurie į siiypsojo ir tarė: "lf«|dliii<Į liukai yte^a fmvo^vveuimas 

paklausti p, Jurg,, kokia I trauka ift rafttų, kurie buvo tlahar tiktai palymi fiktą! 
|»iela$tis verfia ji ardyti! rasti tuojau po Barcelonoa Juk anuomet vargibs Muat 

me dovanoti mums visiems j geria pienų, o neikuomet ne
iti turbaoiją!" Į girdėjau, M iigai gyventų. 

Laisvamaniai ardauciuo 
se savo pasikėsinimuose ne 
apleido nesudrumsta sųvo 
kos apie skaitymo laisvę. Jfų 
darbų pasekmė, kad mldifn 
ne visi supranta, kas ta i yra 
skaitymo laisvė tikroje jbo 
žodžio prasmėje*. Ualima re
gėti, kad dori katalikai i 
karta apie šį dalykų porei 
į tikras svajones, ufauiršdĮB-
mi įstatymus doros ir telskr-
bės. Tad apie tai neproSjįlj 
butų šiek-tiek pakalbėti, 

Kaip perstatų mums skai
tymo laisvę laisvamaniai! 
Pigu suprasti. Užtenka pa* ; 
imti į rankas bet-kokį laia- į 
vumairiška laikraštėlį, kad i 
butų aišku. Kas tankiau nft* | 
nai pas juos rašoma, jei ne ' 
tas šauksmas prie skaitymo | 
viso to, kas papuola žmogui 
į rankas f J nuuty jėjo p«a 
juos tokį sakiniai: "Brolm \ 
Nai, seselės, švieskitės, skai
tykit, Apšvietoje jūsų laimė. 
Neklausykite kunikų, •— jie 
nepavelija jums skaityti, ji* 
tamsoje jus laiko, jie pavydi 
jums laimės. Bijo, kad nešu
si prastūmite, kad nestotu-
mite prieš kapitalisma, kad 
nostotumite priog juo* pa
čius. Męs jus šaukiame prie 
susipratimo, męs duodame, 
jums pilna laisvę skaitymo. 
Skaitykite viskų, kas tik \ 
rankas papuola, Nebūkite 
vienpusiškais. Perskaityk^ 
te ir to, kų kunigai p a r a ^ ! 

nors ten nieko išmintingo ne 
surasite". Tokie ir i tat pa
našus šauksipai i mūsų ausis 
nuolat beldžia. Galėtum m«-
uyti, kad tai kalba tikri žroo 
nių geradėjai. .Tuk, teis iu 
gai sakant, kur rasi ant žfe-
mės augštesnę laimę, ka(p j | 
apftvietojo?!... Be t . . . G\m & 
kaip ir kituose laisvamanių į? 
ai)siėjimuoset reikia pašaly Ą 
ti tų nelaimingų H be t M . ! , 
Visur jie prie gero prideda 
blogQ, prie geros sėklos ptti-
maišo kūkalius ir iSeina dir
i a užteršta, Išdygsta kvie
čiai, kūkaliai veik juos nu
slopina. Tokia pasekmė Jų 
šauksmo neatbūtina, 

Kunigai pagal jų šauksmo 
išeina kokiais nelemtai Jiųo 
QIŲ nevidonais, jieikanėiab 
prarijimo žmonių laimės. 
Tai tautos ėdikai (taip m*-
(Man "Keleivyje" No. 41 ku
nigus nupiešta), siaubūnui 
niekam netikę, gal vien pa
trankom ant paspiaudymo. 
Taip pagal laisvamanių. Ki
taip išeitų, jei teisingai butų 
kunigai teisiami. Čion męs 
kalbame apie skaitymo daly 
kus, tad paklauskime, ko šia 
me reikale kunigai ieSkof 
Ar kunigai jieško apšvietos 
nuslopinimo? Lengvas atsa
kymas. Kunigai žmonių ap
l i e t o s ne tik ncslopina, bet 
jos karščiausiai geidžia, Ku
nigams tas žodis apflvieta 
nepirmiena. Visuose am 
žiuose kunigai žadino žmo
nes prie apšvietos ir vedė pa 
įjal savo išgalėjimų. Kuomet 
dar pasauliniai žmonėa ra
miausiu miegu miegojo, ku
nigai steigė mokyklas, ati
darydavo universitetus, ga
mino knygas. Viduramžiuo
se, kuomet spaudos dar ne
buvo, tame dalyke vienuoly
nuose užlaikydavo rašėjus— 
vienuolius, perrašinėjimui 
naudingų knygų. Žodžiu, ku 
nigai nuo senovės jieškojo 
Žmonių apšvietos. Aiftkn tat, 
kad jie nepavydi apSvleto* 
ir plaukiančios iš to gerovės. » 
Bet kad laisvamaniai Siuo^o 

kuose stoja ant pavojin-
» kelio ir bruka žmonėnĮu 

tisus šiukšlins j rankas, ktw 
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norėdama apsergėti 
MM* nuo ištvirkimo, ista-
trirtai savo; "ne taip, v\ 

IkUl" Dvasiskija turi per 
tlua tuose dalykuose iš-

&*$ sveika supratimų. Pri 

r-

vojingesnis, nes labiaus sir- viskų pusnmksleviėiukų ras- lietuviški) km gų, kurių ne-
(Un įsiskverbia. ;tais, kurio taip nuuus istori- valia skaityti. Prie jų pir-

Pasikėlimas apšvietojo ne ją kraipo, kad vargu suras- mojo vietoje reikia priskirti 
reikalauja žinoti visų hiauruiti teisybe. 01 kad tas jau šventą raštą protostoniško 
mų ir nedorumų. Kuupui- gî lMtfttts pasilmigtų, kad išdavimo (yra tokiomis la
kiausiai galimu apsišviesti;groiėiaus tikri mokslo vy- sus Berlyno išdavimo Bibli-

ta plaėiuusių skaitymo įH padoru raštų: — padoru ra i Keras mums istorijas pa- jos. taip Nauji Įstatymai, 
| f i bet tik tikrą, ne palai- knygų, gerų laikraščių, ku- tfamintų, Ureiėinus mos a p- kaip ir visa Biblija), Šliupo 
Pagal mokymo dvasiški- ne nežemina žmogaus pa-|švietoje pasikeltumime. "Tikybų ir mokslas", pas-
valia skaityti visas geras šaukimo, doros ir dvasiškų! Tad svarbu žinoti, ku- kviliu Dembskio nekurie 
gus, visus gerus laikras-j jausmų. Iš šitų greieiau l* riuos raštus reikia priskirti' Filadelphijos ir Haltimorės 
ą Nevalia vien blogų, — geriau galima apsišviesti,'prie tų šiukšlių, ką nevalia laisvamanių išdavimai ir t.t. 
iimnėių Dievą, religiją, nes jie užmiršę visus parti-j skaityti I Toki raštai būva) Kaip ir visų "ciciUklIkv" 

$jim« ir dorišką gyveni- viškumus, užmiršv ktiri); dvejopo turinio: a) burno-į brošurpalaikių reikia veng-
prieš Dievą, religiją, tikoji- jautieji prieš Dievą ir tikėji ti. Iš laikraščių nevalia skai-
mą ir dorą, tiesiog jieško ap- ma ir b) vedantieji žmogų tyti kraštutinių bodioviškų-
švietimo žmogaus dėl vienoj prie nedoro gyvenimo, Ap- jų: "Keleivio", "Kovos" 
to žodžio apšvietimo. Juose skritai kalbant sekaneių rali "Laisvosios Minties". ^Te
tik grynos, nesuterštos moks': tų nepavelyta skaityti: 1), vynės", "Darbininkų Mi
lo žinios ir nesuteršta teisy- Visų kreivatikių raštų, rasy- ties" ir t.t. Grynai katali-
bė. Paimkime paviadtn kny- tu apie tikėjimo dalykus; 2) i kiškos turime tik du: "Drau 

Apiuasrį tat bažnyėia* 
leda, bet tik kuomet erži-
perdnug spardosi. Ir šia-

u dalyko bafcnyoia turi pil-
t*»is\\ nes ji, ne kas kitas, 
Ivalo daboti/ kad žmonės 

Dievo ir doro gyvenimo 
įtsisaldytų. Tad visokio 
įUlalo šiukšlins, niekinan-

dor$ ir tikėjimą, priva-
iJkinti, nuo Įmonių pra-

jjuti, ir tiesiog nepavelyti 
iu* jų imti. Tas nėra 

aiman laisvės, bet jos iš-
nUnimus; — yra aršiau-

\H kelias, kuriuomi imo-
gali greičiausiai pasiekti 
ty apsvietų ir gyvenimo 

tltybv. Yra tai išmintis pri 
rta amžiais ir sustiprinta 

lokalu Kristaus, kuris pa
lės "bukite kaip žalėiai 
uaningi ir prasti, kai]) ba-
iMltliai". Bukite išmani u-

~ supraskite kas dora, 
ne. Praatumoje-gi sav< 

raaios iSrinkite vien kas 
>jti. Nebraidžiokite balose 

lorybės, negeiskite vai-
\W pažinimo gero ir blo 

Ar išmaninga butų, kad 
onės skaitytų Šiukšlins, 

rtunanėius dorą ir tikėji-
t Taip butų išmaninga, 

kad yra išmaninga, kuo 
kūdikis pamatęs žėruo-

liepsnole. geisdamas 
ttbti, fci$a savo ran-

tf. Jkisys veik pakelia ler 
išmania, sopa!.. "Taip 

i su skaitymu nede
gų. Pasirodo jos ištolo 
m gražu, žėruojančiu. 

•bi prie jų linksta Žmo-
kita-kart net doras, pa-
i$*. Kad ir iškarpo šis-

lietinka, pamaz<v visi sio-
prifiUn^nniu nv ksta. Že 
geiduliai pradeda kelties, 
ftlif* taip susibiėiuiiuo-

visoa blogos pusės 8mo-
us su blogais aprašymais, 

H(i sųiinės balsas jau nepa
kelia. Išbrauktas jis tam-
, Tuomet žmogus tuos uo-

*rybė* šiukšlins taip ryja, 
p garnys varles, sakyda

mas geresnių austerių m-
roiki^. O varlės vis varlė-

pasilieka. Vien žmogus 
ji) priprato ir nesibinu-

. Bet ptfiėjus laikui pats 
ato, kas su juomi atsiti-

Visas atsimainė. Protas 
Jltvirko, širdis ištvirko. Pa-

lėjo nedorybe, pametė 
jfttevo baime, ir atsidarė 

tiek ji platus kelias prie vi-
niekiškų darbų. Nekartą 

ks galvotrūkčiais ritasi į 
rafttutinį "bomų" kelia, 

ffauujutes esąs tarp keturių 
tanelių kalėjime, prie pro-
m apmąsto, kaip gardu 

|jk*ityti nepadorus raštus. 
'okin past»kmė skaitymo be 
ieviškų ir nemorališkų 
Ukilių. Kas pasakys, kad 
milinga juos skaityti h .. 

gas dviejų pakraipų bet ko
kioje mokslo šakoje. Koks 
skirtumas! Imkim istorijas 

Katalikų raštų, rašytų apie gąM ir "Žvaigždę", Šiuos ka 
tikėjimų, kuriuose yra aiš- talikai privalo prilaikyti ir 
kios tikėjimiškos klaidos, į platinti. Kiti laikrašėiai A-

laisvanmniškas ir katalikiš- pakol klaidos naujuose tU;inerikos lietuvių, kaipo be-
kas. Kaip be jokio partiviš-
kumo parašytos būva kata
likiškos knygos ir kaip su 
įvairiais šmeižimais laisva
maniškos! Žinios, tarsi* tos 
pačios, bet pas laisvamanius 
vargiai rastum lakštelius, ne 
suterštus šmeižimais ir ieiš-
kraipytus atsitikimus, (mm-
tiškose knygose sunku jiems 
susilaikyti, kad tikro moks
lo neapvorstų įnagiu kfcvos 
prieš IMevų, norą žino, kad 
tuomi teršia mokslų ir mus 
be to puikiausiai gali apsi
eiti. Panašiai apsieina visose 
mokslo šakose. Kuomet ka
talikai i ieško moksle teisy
bes, laisvamaniai jieško agi
tacijos. Suprantama, kad vi-
sok * agitacijai moksle ne 
vieta. Moksle privalo būti 
viena gryna teisybė. 

Nereikalas gryno moks
lo slėpti tą, kur yra tikras 
papiktinimas. Kalbu 6ion 
apie istorijos tamsius šešė
lius. Papiktinančių atsitki-
mų visoj* žmonijos istorijo
je yra užtektinai. Nes žmo
nės po nupuolimui vislab bu
vo žmonėmis žmogiškomis 
silpnybėmis. Neliuosa tat 
nuo to katalikų istorija, aps
tesnė jais kreivatikių istori
ja, kupina bedievių istorija. 
Bet aiškinime tų silpnų pu
sių koks skirtumas! fttai, 
katalikai aprašydami juos 
konstatuoja vien istorišką 
atsitikimų, Pavadindami 
juoda juodu, nedaro skirtu
mo tarp atsitikimų, ar juos 

knygų išdaviniuose netaps spalviai, aiškių priezasėių ne 
atitaisytos; 3) Nevalia skai- turi, kad jų lenktis. 
tyti arento Rašto, Kreivati
kių pagaminto ir išduoto: 4) 

Nėra ko gailėtis, kad be
dieviškos ir nedoros rųšies 

Nevalia skaityti nedorų apy-j knygas ir laikraščius turi-
sakų, kuriose aprašyta viso-įme atmestu Jie mums gero 
ki lytiški nuogumai, visoki' neatneša. , .Jie rėdomi vien 
begėdiški apsiėjimai ir plio-jagitaeijai, o ne kad šviesti 
vonės prieš tikėjimą, kaip linome*. Neapsiriksimo pa va 
lygiai ir moksliškų knygų.'. dine juos tikrais aptemdini-
kur yra panašus aprašymai; UJO lizdais. Tiesa, jie skel-
6) Nevalia skaitvti ir Įnik- bia, buk atidarą žmonėms 
rašėių tokios-pat rųšies, t. y. jakis, parodę svietui skriau-
buruojanėių prieš tikėjime jdas, apgina žmones, atiden-
ir dorų. ftitokių visų raštų1 ffią kunigų nedorus darbus 
doram žmogui nevalia skai
tyti ir pas save prilaikyti. 

ir t.t. Bet tam nereikia leng
vai tikėti. Nes ne taip yra, 

„M A R B E L I A l" 
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gijos tveria pas save knygy-; Kitas pavyzdis. Vyras jau 
nus, kuriuose Mukšlams be-j senyvas, sakantis, esąs ge-
dieviškiems ir nemoralis-
kiems nėra vietos, Indek
sas palengvintų su tvarky
mų knygynų. O ir šiaip pi
giau žinotumėm, kurių kny-

ras katalikas, tikįs į Dievą, 
į Kristų, į posmertinį gyve
nimą. Bet pasakykie jam 
apie reikalų katalikiškų dai 
bų, viskas užsibaigė. Noreik, 

Kaip istorijoje neteisybė j kaip jie skelbia. Priegtam, 
yra didžiausiu nusidėjimu;kur atsiranda skriaudos, ne-
prieš žmonių apšvieta, taip < l o l i < ^ ) a i ^ panašus daly-
vaidintuvės tvariniuose, f-1 kai, — ti.i nurodo ir geriausi 
kunytoj* poezijoje ir apysa-i laikrašėiai. Nurodo gi be me-
kose, blogiausias dalykas ~-\H tikroje šviesoje, padorio 
išdėstymas nuogų nedoyy- j« ftim^JĄ rimtai. Smeiži-
bių. Šita dalis literatūros tii- l n a i i r papiktinimai niekuo-
retų taipgi labai mums rupė- ""'t negeistini. Pažiūrėkime 
ti, kurie mylime išsilavini- l ^v(» kaimynus anglus. 
mų ir tobulybe žmogaus. Kaip pas juos nėra šmeiži-
Siuose laikuose, gali pasa-j"^ »^» W*Uo taktikos 
kyti, nėra kito puikesnio į- "Keleivio" ir panašios kom 
nagio, kaip šitie tvariniai, panijos! Kaip rimti jų laik-
išdailinimui žmogaus proto I rašėiai! (Jali tiesiog iš to pa-
ir širdies, arba biauresnio— sigėrėti. Garbę savo tautos, 
ištvirkimui. Paimkime ras- «avo visuomenes, savo dva-
tus tokių: Miekeviėiaus, Mai siškijos jie s»ipranta. Jie sa-
rouio, Jakšt(», Slovaekio, VO lizdo nedergia. 
Orzeškienės, Sienkeviėiaus Nekeno kito kaltė, kaip 
Šatrijos Baganos ir t.t.; — j tik nedorų rašytojų ir raštų, 
kaip jie puikiai švieėia mus kad pas mumis priviso viso-

dr tobulina! kuodaugiaiisiai b\w rųšies blogų žmonių, ne 
jų skaitysi —' kuopuikiau- turinėių jokios sųžinės, no
siai išsilavinsi, (š kitos pu- kartų net žmoniškų papras-
sės paimkime raštus tokio ėiausių jausmų. Jų kaltė, 

bus papildv katalikai, ari Žolės. Kiek jis jaunimo iš ve kad gyvuliški instinktai ne-
kreivatikiai ar bedieviai. Ki!žių išvedė, kiek tvirtų ka- kurių širdyse pakėlė galva,Mis. Kada mes lietuviai šiuos 

s 

gų nereikia skaityti. Mums girdi, ausinės, galintu, mat, 
tas nekarta išrodo mažmožiu paėiam Dievui išjmžinti nuo 
bet kultūringesnės tautos to dėmes. Nereik eiti bažny-
kkta dalykus gerai snpran- ėion, nes bažnyėijj žmogui 
ta ir pridaboja. Kaip anglai turi savo širdyje, ir Dievas 
gražiai prižiūri, kad paškvi- paviršutinių l'ormų nertMka-
liai nebūtų pas juos skaito
mi, galima atspėti iš sekan-
ėio atsitikimo. Pradžioje lap 
kriėio mėnesio p. m. tūloje 
gelžkelio stotyje (Fort 
SeotVe, JNlo. — Missouri 
l'aeifie Depot) buvo agento 
dalinėjamas niekiškas trak-
tatėlis, priešingas vienuoly
nams ir vienuolėms, išvar
dytas M()pen the Nunneries 
and save the (HrlsM. Tūlas 
anglas iš l^ittsburg'o, Kaus., 
nurodė apie tų gelžkelio ap-
skriėio užveizdėtojui p. A. 
\V. Sullivan. Tuojaus išėjo 
įsakymas visiems apskričio 
agentams, kad butų praša
linti tie paskviliai ir kad 
ateityje nieko panašaus ne-

8u blogais raštais žmogus 
(ai sųžmės turėtų taip ap 

tėlti, kai)) su blogomis kal-
nis. Kaip mes privalome 

kalbų vengti, idant 
lUsų siela neu/sitei-štų mo 

įlntumėm savęs prieš Dierę 
kalbos uevartotumėm 

lt bbigo, taip lygiai yra su 
Itais. Tas pats žodis raSte, 

ir burnoj**; — da-g\ pa-

taip apsieina bedieviai. Rū
pestingai savo istorijas da
bina ir puošia visokiomis ro
žėmis, kurių, teisingai sa
kant, 4mažai teturi, gi kata
likų istorijų iškaišioja — 
vien akstinais; šviesius dar
bius stengiasi aplieti ūksme, 
tamsius atsitikima paduo
da padidintoj* formoje, pri
deda tuos, kokių visai nelm 
vo, iškreipia, pritaiko savo 
tikslams ir iš tų amžiais su-
budnvotų puikių katalikiš
kų budinkų, kuriuose, kaip 
saulė, spindi tikra kultūra, 
išeina vien menki griuvėsiai, 
menkas nykštukų dvasios 
vaisius. Vis-tai aeiu agitato-
riškai dvasiai bedieviškų pa
stangų. Aišku, kad tokiose 
drumstoje laisvamanių dar
bų dirvose teisybės nesura
si. Istorija neteisybe neturi 
gyvuoti, Nebeapkenėia ji 
kraipymo, agitaeijos, falša-
vimo, jieškojimo joje savo 
tikslų, ne teisybės. Kad-gi is 
torija yra mokytoja gyveni
mo, tad iš gražių darbų dUo 

rakterių sugadino ir ištvir- kad tūli pametė visa gėdų, dalykus suprasime*! 
kino, kiek per jį tėvai ašarų kad tarp mūsų visuomenės 
išliejo, žiūrėdami į savo su- atrasti jau galima viešai pa
klaidintus jaunus vaikinus !sigirianėius savo nedorybė- \i\\ atspėti. Paaiškinimui ga-
ir mergeles rūpestingai au- mis. Tas yra "egiptiška įima paduoti porų vaizdelių 
klėjamus augštiems idea- bausmė** pas mus lietuvius, iš gyvenimo, 
lams! O buvo tai žmogus Jlyjmusų tautos pažeminimas ir Tnlas vyras vaikšėiojn į 
maus talento. Oalėjo daug "e pirmyn bei augštyn, \mĄ bažnyėių, eina išpažinties ir 
gei»o padaryti, ir užsipelnyti /^niyneiga. Tas mus v<»da t.t.. bet nuolat skaito agita-
anižiuų gentkarėių garbvilprie išnykimo. Nes mistoji-

lauj: 'Jrras moterystės šo
nas, bet jis įsteigtas labiaus 
dėl žmonių akių, — tarp sa 
ves šįtą ir sau ir motorei gali 
ma, kad ir prieš 6-tų Die\(. 
)risakymų, pavelyti ir t.t. 
SodiiU, buk kataliku, bet ne 
pagal Kristaus mokslo, ale 
pagal brošurpalaikių laisva
manių bei eieilikų. 

Tokios tai nuomonės ap-
švietos jieškotojai visokios 
rųšies šiukšlinose. Pamėgin 
tum juos apšviesti ir įtikin
ti. Darbas veltui. Jie esų iš
mintingesni už išmintingiau 
sius pasaulyj<\ Pi tfu supras
ti, kodėl pas lietuvius nfin.o 
lebėra tos žymės paniekini

mo tiems, kurie vis$ dorų at-
atsikartotų. Puikus pavyz- meta, kurie šventus moterys 

tės ryšius ardo, kurie laisva 
meile platina, kurie atliki
nu,! Iv, išpažinties mets nuo 
meto velka, ir kodėl tikri 
"bomai' priimami būva i 
padorių žmonių draugijų Y!.. 
T.u vis teįsi pasekmė ne]>n-
dorių raštų, nepadorių skai
tymų. 

Kad neturėtumite lais\a-

karalystėn žmonių širdyse, 
neigi ard) m u viso to, kas do 
ra, švento, godotina, Pilna 
ir tikra laisvė nėra toji, ku
ri vedų j bloga, bet kuri tittO 
blogo ir nedorybių mus pa
žaboja. Tame visa žmogaus 
išmaningo vertė, kad savo 
nuo blogo prilaiko. Jei mes 
to nosilailcytumėm, turėtu
mėm nustoti buvo ne vien 
katalikais., bet žmonėmis tap 
tuinime pagal savo geidulių 
prastais tfyvulėtiais. Lftj ^j0 

tokiais stoja, kurie savęs ir 
Žmonijos neboafrkenMa. Pa
likim jiems palaidumo jieft-
koti tuose- palaiduose skaity 
muose. Mog kataliką^oį 
nyjo priAŠlomo tiiriti auį 
tų savo pašaukimą. 

Kun. V. Dragunevičius. 

Kaip įu'kuric^ns kenkia 
skaitymas blogų knygų, pi-

eijinei knygas ir persiima .maniškų laikraštpalaikių: 
jų (tėkme, Paklausyk-gi jo Kovų, Keleivių, Laisvujų-

Minėįų ir t.t., mūsų tautie
čiai, tie snnųs vis padorių tė
vų, prie panašių begėdišku 
juų neprieitų, Nelaiminga 

bet savo talentų jis apvertė mas doros, sųžinės tai pir-
blogai agitacijai, tad istori-"mas žingsnis |>rie tautos pra išmaningų žodžių. Tūla žm< 
ja į jį su pasipiktinimu žiu- žuvimo. Dorybės mūsų sene- į na, gera katalikė, aplanko 
rės. Tokių yra ne vienas.1 lių ligšiol užlaik^ mūsų tau-'jį. Kalba apie Šliupo bedio-
Tokių raštų rašytojų, aišku, tų tyra, tvirta, nors ji viso-j vylu;. Sako ji: jei iš munų 
kad reikia vengti. Išmintin- kiais budais buv<» vargina- padangių išnyktų Šliupas toji skaitymo laisvė, ne rim 
gas žmogus neims į rankas ma; nedorybės jų sūnų, jei įsu savo bedievybe ir raštais, ta, ne tikra, bet ištvirkus 
tokių nedorybės ir bedievy- už akių tam neužbėgsime, j labai sumažėtų nedorybė mu tiek mums blogo atneša. 
bes sėklų, negadins sau šir- bematant sugriaus lietuvius,!*ų tarp*'. — ftliupast! ~~ su-- Visi katalikai turi stoti į 
dies ir proto Dievo suteikto nors begyvenančius liuoses- riko vyras. Ar Šliupas ir jo kovą su ištvirkina* skaity-
augštesniam siekiui. Tikras nių laikų bėgyje, 
žmogaus išsilavinimas ne- Svarbus tat mums dalv 

knygos nereikalingos?! Kįuno laisve, turi rėdytis buti-
kslbill,., Šliupas yra ap-nai Dievo įstatymais, baži\y-

reikalauja pabudimo ir pa- kas naikinti tarp savęs n>- vei/dos tmogusl Jis Dievo r*įos ir skaisėios, nepalaidos 
piktinimo, Tat net talentuo- dorus raštus. - taip kny- pasiųstas, kad žmonėms akis!savo Širdies, čiuksiu ir pats 
to rašytojo, jei jis jieško mn gas, kaip ir laikrašėius. Ir .atidarytų!... Jis prieš Die-JMeprlvalo skaityti, ir kitus 
sų ištvirkimo, sųžiuingai tu- juotviiviau tų atliksime, juo vą nuodėmv turėtų, jtki būda- nuo jų skaitymo prilaikyti. 
rime vengti, kaip kad svei* greieiau iš tamsumos, iš tau- mas apšviestu (f!) tylėtų Sakau, visi katalikai turi 
kas žmogus vengia visokių tiško nupuolimo pasikelsi- apie kunigų darbu*. Jis tu-Įstoti kovon, nepaliekant ta 
masių, idant sveikatos ne- me. Kitos tautos turi pažy-iri valyti kunigus, nes jie ,i- darbą atlikti vien kunigams. 

S. L. S, X, A, OENTEO 
VALDYBOS ADRESAI. 
Jonas Riktoraitis, prez. 

67 Juues St,, 
Waterbury, Oonn. 

Kai. V aškeviče, vice-prea, 
186 Jefferson St„ 

Nnwark, N. J. 
Kas. J'. Krušinskas, sekr. 

457-*17tb st., 
Bvooklyn, N. Y. 

Ant. Daniseviče, kas., 
630 VV. Centre st., 

Mahanoy City, Pa. 
Kasos globėjai: 

Juos. Vasiliauckas, 
112 N. Greene st„ 

Haltimore, Md. 
. Kun. M. Pankauskas, 

Forest City, Pa. 
Kun. V. Visgirdą, knygius, 

190 8. Meade st., 
Wilkes-Barrc, pfu-

Kun. 11 A. Pankauskas, 
dvasiškas vadovas, 

Forest City, Pa. 

nustoty. Žvejotojai paleistu- mėtas pas wive knygas, ku- M vagįs, latrai ir t.t. — Ns» 
da mums pavyadį, kad jtios vingų raštelių daro įspūdį rios neprivalo huti skaito-,ar ne fanatikas, ar ne siukš 

Hskais purvais, idant ueže sektume, iš tamsių — kad jy j ty nelaimingųjų, kurie savo mos. .It»s papuola į Mlndek lių skaitymas jį is proto va-
)\ą vengtume. Tad jtw uŽdavi-apdvietos jieško nakties tam są'\ Tumnet žinoma, kad r<»1 %V»q>as - bedievis, Jr 

Il)5t svarbu^ bet» deja, mums aumoje tarp ubusių%\ arW» jos manių pilnos, laetuvių Šliupas — Dievo apveizdos 
lietuviams, kad neturime name kekšystės bei dmu tautai taipgi tas reikalinga.:pasiųstas!. H^lievis kimi 
ai»stai gerų istorijų. Kad gystėj* utiklelių ir iX I*ali»njrvintų mums darb*. irus apvalys t!... Ir jam tas 
e**m« kvailinami tų bedi^- Auprikoje turime daug Nekarta katalikiškos drau- rupi f!. . Kas tų supraatųf! 

Visiems augstas katalikų 
idealiis turi būti širdyje. Tu
rėkime jau nors karta tikra 
širdies entuzijafciui) prie 
taip dieviškų dalykų, ko
kiais yra šventi katalikų rei 
kalai. Atminkiiiuf, kad tikra 

Egzaminuojant. 

— Pa sakyk man, kas tai 
yra prigavimas? 

0 

— Prigavimas yra tai.. • 
e-ee. . . yra tai. .. 

— Duok man prigavimo 
pavoizdę! 

•— P« «ns Profesorius norė
jo maiM prigauti. 

— f! 
— N'nėjo išnaudoti mano 

i,JMmi , . . , l . i i i i ^ . ^ ! k . . . i K^wttiiiiifAtkiihiyi mki .. . Mekk 

nėra griovimu Dievo n^iiuojiiuu mano nenaudai. 
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ATBALSIAI. 
Ana! ve kaa ką mokinai. 

— Pasipiktino! O, kaip! 
Kad dagi jįjį tokurt 

— Ale kas? iš kol 
— Nagi laikraštis "Kata

likus", kad, girdi, "Drau
gas" su "Žvaigžde" sky
riuose: "Iš katalikų gyveni
mo" ir "Broliui Katalikui" 
talpina uštektiuai kata-
Ūkiškas žinias. 

— Na, o kg, juk gal gerai 
iv saku? Kaip patsai manai* 
— Tegu patsai patarimą* ir 
butu reikalingas, na, ale tik 
kaa jįjį paduoda! Juk pačio 
P<it a rojo net vardan "Kata
likas", o kiek ten daiktų 
anaiptol nekatalikišku — 
"Draugo" ir "2vaigidėa 
vardai parodo, kad ji© ne 
vien tik apie katalikybę pri 
valo rašinėti, kad jų dviejų 
vardai reikalauja, kad tik 
butų katalikų draugu ir 
spinksėtų katalikams. Tam 
savo vardui juodu ir atsako 
įvesdami skyrius iš katalikų 
gyvenimo. Gi antgalo jau 
"K," ir pasivėlino su savo 
patėmijimu, nes jau "Drau
ge" skyrius "Broliui Kata
likui" pakeista "Bainytinė-
mis iiniomis". Gi p. Taną-
nevičios laikraščio vardo 
"Katalikas"; košnas lino 
kas reikalinga, kad tam var
dui atsakus. Juk tai, trum
pai sakant visas laikraštis 
turėtų Imti "ii katalikų gy 
venimo". 

O dabar! Ka gi, duosim 
sau, tokios Goteh'o ienyboa 
turi ypatingo su katalikų ti
kyba!! Arba ant Gotchienės 
nupteStas paveikslas Got-
eho su . . . "e\rpidV ranko
se . . . O tai rašo laikraštis, 
kurio vardas ne "Sportas", 
ne "Milda", net nei ne 
4fc©wugas" ar "Žvaigidė", 
ale laikraštis, kurio ir var
das "Katalikas". Tai gi mat 
kas ka mokina! Savo akyje 
trampo nebemato, o kito ftiu 
kelius nurodinėja, . 

— Na, o užmetamos ii-
nios ar-gi jau tr po teisybei 
nėra iŠ katalikų gyvenimo, 
kaip kad "Katalikas" sa
ko! 

— Ale, kur tau! Jei kata
likai, kaipo katalikai, duo
da savo vyskupui, kaipo vys 
kupui kokią dovaną, tai kuo 
mi toji žinia nėra "iš katali
kų gyvenimo"! Ir vėlei, kuo 
mi "broliai katalikui" neat
sakanti žinia! jei kas šelpia 
katalikiškas misijas arba ki 
tas katalikiškas ištaigas! 

•— Ale tame pačiame nu-
maiyj* dar ir kitas keistu
mas, tik kaip "K-ui" tai pa
prastas, 

— Koks! 
— U-gi pašiepia sarkastiš 

kai "lietuvę, o ypač p. K. J. 
ui nepastovumą. Gi kas gali 
būti nepastovesnis, kaip pat 
su i laikraštis "Katalikas"! 
Nemato savo akyj. balkio ir 
gana... Pagaliaus jei p. K* 
J. maino klaidingas pažiū
ras ant teisingų, tai pažangą 
juk (tokioj prasmėje) nepa
vadinama nepastovumu. 

—• Naje, kaip sveikas ma
nai! Ar jau "Lietuva" ištei 
sybės mes bičiuliavimą su 
Miuptamiais, Dembakiaia ir 
vėlei atvirs ant tiesos kelio f 

— Eik, jau eik! Tai lik 
"Katalikui" panašiai sap
nuojasi, kada jau jam ne 
tik "areikatalikiški", ale ir 
bedieviški laikraščiai pasa
ko, kad jis nebe katalikas. 
Pakeisti savo nuomones 
taip, kad prieš seimą turėti 
vienas, per seimą kitas, o po 
seimui dar kitoniškesnes, ar 
ba tame pačiame numaryj 

persukinėti nuo vienų ant ki — Sutvarkytų žinių į tam 
tų nuomonių, tai tik nepa
stovusis "K." tegali. 

Sugrįžti prie tikėjimo yra 
nelengva. Tam reikia rimtų 
ir uolių studijų, o redakto
riai tam mūšai laiko gali pa-
švęsti. Dieve duok p.p. Ado
maičiui ir K. J. tiesą pažin
ti, ale dabartinėse juodvie-
jų aplinkybėse tai, kaip sa
kiau, sunku tikėties. Beveik 
negalima. 

— Na, tai kodėl bedieviš
ka "Lietuva" gi "Katali
kui" stačiai ir pasako, kad 
jis visai nei prirodymų ne-
turjs savo "katalikybės"! 

— Matai, yra žmonių, ku
rie yra nekatalikais bona 
fide, kurie ieško ir imtis tie
sos ir kitiems moka tiesą pa 
sakyti, nepaisydami net sa
vo asmeniškų pažiūrų. Kaip 
kada ir "Maniški" reikalai 
priverčia kitam tiesų pasa
kyti, nors asmeniški jsitiki-
nimai butų tokie pat. Dėl 
katros iš tiodviejų priežas
čių "Lietuva" pasakė tiesą, 
tai jau spręsk patsai, o jei 
nenori galvos mankyti, tai 
lauk, nes pati ateitis pasa
kys. Tik ve "Draugas" jau 
seniai p. Tananevičią ragina 
laikraščio vardą permainyti 
arba jiji leisti katalikišką. 
Tą patį sakė "Žvaigždė", tą 
patį ir Lietuvos katalikiški 
laikraščiai. O p. Tananevičią 
"tą pastebėjo ir iš to tvirti
nimo gardžiai pasijuokė". 
("Kat."No. 2). Pavadinti 
žmogų kataliką bedieviu tai 
juk nereikia didesnio panie
kinimo ir uigavimo, ale pa
vadink bodievį bedieviu, tai 
jam smagu, jis tik nusi
juoks; nolyginant, pavadi
nus lietuvj lenku, tai užgau
si, ale pavadink lenką lenku, 
na, tai ansai ir nusijuoks. 
Na, ale dėlvisoko, dar visus 
tuos laikraščius "K." pava
dino sarkastiškai "areika-
tąlikiškais", tai jau mano 
sau p. Tananevičią ir užtek
tinai savo skaitytojus nura
mino. 

Štai dar vienas palygini
mas. Kada pasklido paska
la, kad p. Tananevičienė su-
areštino savo vyrą ui kokią 
tai mergą ("Kat." No. 2) 
tai p, Tananevičią savo or
gane sieksnini straipsnį 
stambiomis raidėmis parie
tė, kad-gi jam užmetama jo
jo organo nekatalikybė, tai 
tik.. . juokias. 

Da galėčiau ką žingeidaus 
pasakyti. 

— Ką gi tokio! 
— Poniai apie Velykas, 

pašaipos laikraštis "Dagis" 
nupiešė, kaip "Draugas" su 
"Kataliku" muša kiauši
nius. Ant "D-go" kiaušinių 
buvo parašas * argumentą i\ 
o "Kataliko" kiaušinis bu
vo "Kataliko" rankose... 
snteškėjęs, 

Štai dabar jau net ir MLie 
tuva" sako, kad "Katali* 
kas" argumentų neturi. Na, 
o pavadinti "Dagį" ir "Lie
tuvą" "areikatalikiškais" 
nepavadinsi! 

— Tai kaip-gi p. Tanane
vičią juos užtitulavo! 

— Ugi nepastoviais! Štai 
ir "K." No. 2. Skaityk, fttni 
ve ant o% pu*).:. 

"Girdžiame, kad p. K. 
J. jau rėdos katalikiškai. 
Labai tai dailu, . ." 
Tai-gi mat p. Tananevičią 

(anot jo paties) atsivertusi-
ji prie tikėjimo priima... 
sarkastišku išjuokimu. Atsi 
mink tik, kad taip vaišina 

tikra skyrių neturi, ale ži
nias turi. Paimkio-gi angliš
kus katalikiškus laikraš
čius, o tenai atrasi skvrius; 
••Keelesiastieul [tems", ar 
panašiai. 

— Na, o kad šitaip mud
viejų šneką išgirstų p. Ta
nanevičią, — kasžin ką jis 
sakytų! Ar nevertėtų sura
šius jamjam pasiųsti t 

— Jam nusiusi, tai įmes į 
gurbą ir tiek! Velyk nusiųs-
kiva į "Draugą", tai pama
tysi. Greičiausia, kad pašitn 
puoš, išpravardžiuos ar vė
lei "pasijuoks**; panašiuose 
dalykuose jisai — pastovus. 
Svarbiai svarstyti, tai "Ka
talikas" su "Keleiviu" ne
moka. Na ale sekančiam 
"Kataliko" No. ant fl pusi. 
visgi paliurėkiva. 

Nesutinka. 
Katalikybės priešams ė-

mus reikalauti suvartyti 
emigraeiją į Ameriką, nes 
buk ateiviai daugiausia esą 
katalikai ir dėlto katalikai 
augą tvirtyn ir tvirtyn, tai
gi į tą užmetimą atsakė bu
vusia Harvardo universiteto 
profesorius Dr. Kliot. Nes 
jei, — kaip kad jis sako, — 
šita viešpatija toleruoja (ne 
persekioja) religiją (tikėji
mą) ir jei Katalikų Bažny
čia gali iš to pasinaudoti, tai 
aiškiai turinti prie to teisę. 
Suvaržyti emigraeiją tik dėl 
to vieno dalyko, butų baisiai 
didelė netolerancija ir sulau 
žymas įstatymų sulyg Baž
nyčios ir Viešpatijos nepri
klausomumo. 

Katalikybės brantas. 
Gyvename męs amžiuje, 

kada anaiptol dar no viena 
avinyčia, gyvenamo drauge 
su įvairių tikėjimų išpažin
tojais, o kodėl taip sulygi
nant mažai atsiverčia į tik
rąjį Kristaus įsteigtąjį kata
likų tikėjimą! Viena svar
biausių priežasčių — tai dau 
gelio katalikų ne sulyg tikė
jimo gyvenimas, papiktini
mas, Nekatalikai pastebi 
mūsų tikėjimą iš katalikų 
gyvenimo. Jiems blogas ka
talikas, kaip kad ir geras, 
yra išreiškėju katalikų Baž
nyčios, Kiek tai dėlto blogi 
katalikai daro blėdies ir sau 
ir tikėjimui! Jų darbų vai
siai — tiktai blogi. Ar-gi ga
li gerą įspūdį tarp nekatali-
kų palikti žmogus, kuris ne 
va katalikas, o sykiu yra 
baisiu girtuokliu, paleistu
viu? kuris šventomis dieno
mis neišklauso šv. Mišių! 
kuris artimo nelaimėj*1 ne
tik kad nesušelpia, ale net jį 
apvagia! kuris pliauškia 
prieš Dievą, prieš Bažnyčią 
nebūtus daiktus! Toksai 
žmogus netik kad nebėra ka 
taliku, ale vra nekataliku. 
Tuomet, tik męs, katalikai, 
turėsime pagundnnę tarp ne 
katalikų ir tuomet patrauk
sime kitus prie Dievo, kada 
visų-pinna mvs patįs busi
mo tikrais katalikais, t. y. 
ne iš vardo, bet iš gyvenimo, 
Bukime teisingais ir teisiais 
viešose įstaigose, urėduose, 
dinstų pildyme. Ne tiek 
dinstų įgavimu, kirk dinstų 
sąžiningu pildymu katalikai 
padaugįs savo eiles. Ko/nas 
katalikas privalo prisidėti 
prie apšvarinimo miesto, 
prie šelpinitno mielaširdy* 
bės įstaigų, prie kovos su 
girtunklybe ir demoralizaei-
ja. \A\\ kiekvieno obalsiu 

CHARLES DICKENS 

OLIVERIS TVVISTAS. 
Verti JONAS KMITAS. 

(Seka.) 

Į šešis mėnesius, Oliveriui pribuvus prieglaudon, ta 
naujoji tvarka buvo pilnam veiklume, Iš pradžių tas 
išėjo brangiai iš priežasties staiga pasididinusių išmokos-
čių graboriui, ir daugiausiai dėlto, kad reikėjo siaurinti 
pavargėliu drabužiai, kurie pradėjo liuosai plevėsuoti ant 
išdžuvusių jų pečiu, nuo keletos savaičių avižinio maisto. 
Bet uitai vargdienių skaitlius taip sumažėjo, kaip ir jie 
patįs, ir prieglaudos valdžia trynė rankas iš džiaugsmo. 

Rūmas, kuriame vaikus maitino, buvo tai didelė mū
rinė seklyčia, su įtaisytu kampe variniu katilu, iš kurio 
prižiūrėtojas su baltu žiurstu, turėdamas pagelbon porą 
moterų, semdavo košę ir dalydavo ja vaikams valgymo 
valandose. Paprastai kiekvienas vaikas gaudavo ne dau 
giau, kaip vieną bliudelį, išskyrus dienas kokio iškilmingo 
viešo pasilinksminimo, kada prie to dar pridėdavo dvi su 
trečdaliu uncijas duonos, Bliudelių nereikėdavo mazgo
ti. Vaikai išgramdydavo juos su šaukštais taip stropiai, 
kad tie žvilgėdavo, kaip nauji. Vaikai atlikę tą darbą 
(su kuom jie ilgai neužtrukdavo, nes šaukštai netoliesia 
taip buvo dideli, kaip ir bliudeliai), sėdėdavo žiūrėdami į 
katilą tokioms akimis, lyg norėtų jį praryti ir čiulpda
vo savo pirštus su ta vilčia, kad galės nulaižyti visas košės 
liekanas. Vaikai paprastai turi puikų apetitą. Olive
ris Tvvistas ir jo draugai iškentėjo tą nuolatinį badu ma
rinimą per tris mėnesius. Antgalo jie tapo taip ėdrus ir 
sunykę iš bado, kad vienas didesnis vaikas, negalėdamas 
priprasti prie tokio maitinimo, (ypač, kad jo tėvas turėjo 
mažą valgių krautuve) pradėjo šnairuodamas murmėti, 
kad jei negaus ant dienos dviejų bliudelių, tai gali atsi
tikti, kad jis kananors suvalgys kitą vaiką už save men
kesnį, .lis turėjo baisias, alkanas akis ir vaikai pilnai 
jam įtikėjo. Tapo padaryta susirinkimas, laike kurio 
burta, katram vaikui išpuls eiti pas perdėtinį prašyti dau
giau maisto. Nuburta ant Oliverio Tvvisto, 

Atėjo vakaras; vaikai atsisėdo ant savo vietų. Per-
dėtiuis virėjo drabužiais atsistojo, pas katilą; pa geibi n i n-
kas stovėjo užpakalyj. Košė tapo išdalinta; ilgos maldos 
atkalbėta prieš trumpą vakariene. Košė išnyko; vaikai 
ėmė tarp savęs kuždėtis ir pamojo Oliveriui: artimesnio-
jie kumščiojo jį į pašones. Vaikelis, desperatiškas iš 
bado, ir sunykęs iš vargo, atsistojo iš užstalės ir prisiar
tino prie perd»tinio su bliudelių ir šaukštu rankose, tarė, 
pats nusigandęs savo atkaklybės: 

— Meldžiu pono, aš noriu daugiau. 
Perdėtinis buvo nutukęs, sveikas vyras; bet jis bai

siai pabalo. Apsvaigęs iš nuostabos, jis pažiurėjo porą 
sekundų ant u.-ižo tvarkos ardytojo ir atsirėmė į katilą, 
kad neparpulti. 

Pageibininkės pastiro iš nuostabos, vaikai iš baimės. 
_ Ką! — antgalo ištarė perdėtinis alpstančiu balsu. 
— Meldžiu pono, aš noriu daugiau, — atsakė Oliveris. 
Perdėtinis smogė samčiu Oliveriui per galvą, grie

bė jį už krutinės ir garsiai pašaukė pėdelį, 
Valtlžia buvo belaikant prakilnų posėdį, kada p. 

Bumblys įšoko į vidų labai sumišęs ir atsikreipęs į poną 
sėdintį augštojoj kėdėje, prabilo: 

—- Pone Limbkins, atsiprašau tamstos! Oliveris Tvvis
tas norėjo daugiau! 
| Kilo didelė maišatis. Persigandimas atsimušė ant vi

sų veidų. 
— Daugiau! — tarė p. Limbkins, — Susiprask, Dum

bly, ir atsakyk man aiškiai. Ar aš girdėjau, kad jis prašė 
daugiau, suvalgęs paskirtą vakarienę! 

— Taip, pone, — atsakė Bumblys. s 
— Tas vaikas kada nors bus pakartas, — tarė ponas 

su baltu bruslotu. 
Nieks nesipriešino pranašiškai pono nuomonei. At

likta guvus posėdis. Oliveris ant tų pėdų tapo uždary
tas po užraktu: antrytojaus prie vartelių buvo prikaltas 
apgarsinimas, kad jei kas norės atsiimti Oliverį Tvvistą iš 
parapijos prieglaudos, tai gaus penkis svarus dovanų. Ki* 
tais žodžiais, penki svarai ir Oliveris buvo siūlomi kiek
vienam vyrui, nr moteriškei, kurs apsiimtų jį išmokinti 
kokio nors darbo, amato ar pašaukimo, 

— Niekame aš taip nebuvau (tikrintas savo gyveni
me, - - tarė ponas su baltu bruslotu, perskaitęs antryto-
jaus apgarsinimą, — kaip tame, kad tas vaikas bus pakar
tas. 

Kadangi aš noriu parodyti, ar ponas su baltu bruslo-
tu įspėjo teisybę, ar ne, tai man rodos, kad sugadinčia šios 
apysakos vertę, jei tuojau paminėčiau, kad Oliverio Tvvis-
to gyvenimas turėjo tokią baisią užbaigą. 

III. 

Apsako, kaip Oliveris Twiatas vos nepateko į tokią vietą, 
kurios negalima butų pavadinti sinekura. 

lo • 

Iniknrtti* kurio vardą,"Ka \'"*\'''^ į* į*1** 
tulikas1' ; katalikui darytina. 

™Oar"A»ltini*"su*VieĮ 
nybe" turi skyrius iš katali 
kų gyvenimo f 

1* 

Kun Tis 

Dasileidęs tokio baisaus ir begėdiško prasikaltim 
prašymo daugiau maisto, Oliveris per išmintį ir gailestin
gumą valdžios tapo uždarytas ant visos savaitės atskirtoj 
ir tamsioj vietoj*. Mums išrodytų, kad Oliveriui labiau 
reikėjo godoti nuomonė polio su baltu bruslotu ir pada
ryti jį pranašu aut visados labai lengvu būdu. Heikėjo 
jam tik užsirišti ant kaklo skepečiuke, o kitą jos galą pri-
drutinti prie kokio vąšo ant sienos. Bet to darbo atlikimui 
atsiraito kliutįs: būtent, kad nosinės skepečiuke* tajni pri-
paUnto* už puikės dalykus ir prašalintos nuo pavargėlių 
nosių ant visų ateisiančių amžių tamttkru valdžios palie
pimu, išleistu viename viešame posėdyje ir sudriftintu 

'ai 
lUi 

mtoikė 

antspaudu ir parašais. Buvo da ir kita didesnė ki 
būtent Oliverio jaunumas ir kūdikystė. Jis tiktai 
verkė visą dieną ir kada atėjo juoda baisi naktis, jis 
tiesė prieš akis savo mažus delnus, kad atitolinti tamayl 
ir susirietęs kampe, mėgino užmigti, dažnai pabu*dįai 
su išgasčia ir drebėjimu ir vis aršiau glausdamasis 
sienos, lyg jausdamas, kad jos šaltas ir kietas paviii 
buvo vienatinė prieglauda apsiaupiančioje jį tamsybėje*! 

Bet "sistemo" priešininkai tegul neužsipuola,I l 
laike to kalėjimo Oliveriui buvo atimta nauda kuni 
prasimankštinimo, draugiški pasilinksminimai, arba ti 
jimo pašalpa. Kas link prasimankštinimo, tai jis tui 
užtektinai šalto, sveiko oro ir galėjo kas rytas atlikti; 
dyklę prie šulinio ant akmeninio kiemo, akivaisdoje^ 
Bumblio, kurs sulaikydavo ji nuo peršalimo, tanki 
dėdamas prie jo sąnarių savo lazdutę, Kaslink draį 
tės, jį kas antra diena atvesdavo kambarin, kur 
valgydavo, ir ten jis gaudavo į kailį visų persergėji 
pavyzdžiui. Kaslink to, kad Oliveriui nebuvo 
proga dalyvauti pamaldone, jį kas vakaras įstumda^ 
patį kambarį poterių valandoje, ir tenai jam buvo 
klausyti ir raminti savo mintį vieša vaikų malda, ktfri 
rėjo tam tikrą pfidėčką, prikergtą valdžios prisakyį 
tasai garsino, kad vaikeliai turi melsties, idant bu< 
padorus, visu kuo ušganėdinti, paklusnus, ypač, 
lėtų apsisaugoti nuo nusidėjimų ir kaičių Oliverio Tl 
kuris, kaip spėjo malda, esąs ypatingoje globoje 
galybių ir net paties velnio, 

Oliverio reikalams esant tokioj' puikioj* ir 
dinančioj> tvarkoj1, vienų rytą atsitiko, kad p. Gal 
das kam i norius, traukė Aiigštosios gatvės linkon, kelti 
je giliai svarstydama* kokiu čia būdu išmokėjus nal 
samdą, ui kurią gaspadorius pusėtinai ji krimto. Nf 
smifrkiausi apskaitymai negalėjo davaryti pono Oi 
fieldo ineigų iki penkių svarų; ir valandose aritmetl 
nusiminimo jis buvo paedium bekankinąs savo 
ir asilą, kaip štai važiuodamas pro prieglaudos Uami 
tėmyjo ant varių apgarsinimą. 

— W(w)l — tarė p. Oamfieldas asilui. 
Asilas buvo giliai uždklepojęs, būtinai spėjo, ar jai 

teks vienas kopūsto kotah, ar du, nes buvo be veža* dii 
šiuku suodžių, kuriais buvo prikimštas mažas voii) 
Taigi nenugirdęs paliepimo, asilas timpino sau toliau.,: 
Oamfieldas baisiai ant jo užkeikė ir pribėgęs si 
į galvą tokį smūgi, kurs butų porskėlęs kiekviei 
tik n$ asilo. Paskui sugriebęs vadžias, sutraukė sn 
kiai gyvulio nasrus, kad Švelniai parodyt!, jog asilas 
yra pats ant savęs ponan, — ir tokiu būdu jį ausiai 
Paskui žiebė jam į galvą antrą syk', idant ji apsvaigini 
kol pats nesugrįš. Atlikęs tą viską, p. Oamfieldas i 
vėjo pas varius skaityti apgarsinimą. 

Pas vartus stovėjo ponas su baltu bruslotu,.ai 
raukas ui pečių, tik ką ilsiliuosavęs iš gilių jausmj 
nykuąių jį susirinkimo kuinbaryje, Patėmyjęs 
sirėmimą pono Gamfioldo su asilu, jis linksmai nųai 
kada pamatė tą žmogų ateinant skaityti apgai 
nes tuoj * nuvokė, kad p. Oamfieldas buvo tai žmogus, 
kio reikėjo suvaldyti Oli ?eriui Tvvistui. P. Gamflel 
perskaitęs apgarsinimą, taipgi nusišypsojo, nes penki 
rai buvo lygiai tiek, kiek jam reikėjo. Kas link vaj 
tai p. Oamfieldas žinodamas, kokį maistą duodavo pi 
glaitdoje, labai gerai numanė, kad bus tai mažas, sifeai 
trupinėlis, pats tikrasis krosniui padaboti. i 

Taigi dusyk perskaitęs apgarsinimą nuo pradijoa 
galui, ir pridėjęs ranką prie šekšninės savo kepurėj 
nusižeminimo ženklu, atsikreipė į poną su baltu ortiali 

— Ar tai tas vaikan, ką parapija nori atiduoti 
nystonf —• užklausė p. Gamfiledas. 

— Taip, prieteliau, - - atsakė ponas su baltu brtlab 
prielankiai nusišypsojęs. — O ką apie ji f 

— Jei parapija norėtų jį išmokyti smagaus ir fpei 
mo amato — kaminų valymo, — tarė p. Oamfieldas, 
aš apsiimčia jį pamokyti ir galėčiau tuojau jį atsiimti, 

—Meldžiu į vidų, - - tarė ponas su baltu bruslotu, 
P. Oamfieldas sugrįžęs pas asilą,'da syki &*•** j * 

per galvą ir truktelėjo už vadžių, kad gyvulys tuOinsj 
nepabėgtų, nuvėjo paskui poną su baltu bruslotu i vii 
kur Oliveris pirmą kortu jį pamatė. 

— Tai biaurus pardavimas, — tarė p. 
da Oamfieldas išdėstė savo reikalą. 

— Nekartą maži vaikai jau buvo uitroikiitti'kai 
nuose, atsiliepė kitas pouas. 

— Tai vis dėlto, knd kominoriai sušlapinu šiaudi 
prieš uždegsiant juos kamine, kad priversti vaikus nuli] 
žemyn, — atsakė p, Oamfieldas. -— Iš to pasidaro tik dufj 
mai, ne liepsna. Kur yra tik durnai, ten nėra ko nor*< 
kad vaikas nuliptų žemyn, nes durnai jį užmigdo, o vail 
tik to ir reikia. Vaikai labai rambus ir tinginiai, ir ni< 
taip nepriverčia juos nuhpti žemyn, kaip gera karšta Hej 
na. Tas ir žmoniškiau, nes jei jie įlenda į kaminą, t*M 
pasvilinus JŲ padus, priverti juos greičiau išlysti. j | 

Fonas su baltu bruslotu buvo labai užganėdintai? 
tuom išaiškinimu, bet j> džiaugsmas tapo imma)ftint*jgf 
pono Liumbkinso pažini ėjimu. į | 

Šusirinkusiejie pradėjo tarp savęs tartis per keliaf" 
minutas, bet taip negailiai, kad vos buvo girdėt tik 
vieniai žodžiai, kaip va: "sumažinimas iškaščių,,j " 
gerai peržiūrėti skaitlines'*: "jau pagarsintos ir atsj 
tos atskaitos" ir t.t. Tik tie sakiniai galima buvo 
girsti iš priežasties tankaus ir karšto jų vartojimo. 

Antgalo kuždėjimai apsistojo, ir kada valdžios n 
uiėmė savo vietas ir priddengė savo didybe, p. Limbkil 
atsiliepė: 

— Męs apavarstėme jųs įnešimą ir ueuitvirtiname 
— Suvis ne, — tarė ponas su baltu bruslotu, 
4~ Galutinai ne, — pridūrė kiti sąnariai. 

Ttiiaus bus. 
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K J- Sutkaitia, 
$113 Sarah st , 

Pittaburg, Pa. 

u Kaaparavičiua 
» E. 23 rd at, 

Bayonne, N. J. 

luošas Matiiauckaa, 
Fomt City, Pa, 

Kiaieviu Bos 167, 
nraville, Pa. 

M. Karbauckaa, 52 O. it., 
8o. Boston, Mass. 

I, Mikutaitia, 
1027 tobecca *t„ S. S. 

AUegheny, Pa. 

I, BartoaovuSe, 
4417 Marshfield ave., 

Chicago, 111. 

I UrbanavuSe, Bos 33, 
Thomaa, W, V. 

1j, Antanaitis Box 22, 
8woyers, Pa. 

J . Ytroiackan, 
68 Davidaon st., 

Lowell, Mass. 

Juosaa Akevičiua, P. O, 
BUver Croek, Pa, 

Vintaa 8taseviie, 
$49 Hamilton st., 

į; Graiul Rapids, Mich 

Jonas Leipus, 
1022 Bay s t . 

Superior, Wis. 

Alex Priuiimuaka*, 
1238 Lincoln ave., 

Waukegati, IIL 

Pranas Smolenskas, 
71 Hudson ave., 

Brooklyn, N, Y. 

BĮ Petruškeviče, 
223 E. 6th at., I 

Mt. Carmol, Pa. 
M, K. Petrauskas, 

264 Pine st,, 
Kenoaha, Wis. 

A. Urbonavifio, H 
329 River st., • 

Plymouth, Pa, 

Juozus Podžukyuua, 
1H88 So, Oanal St. 

Chicagn, III 

Dorn. M. AndmUonis, 
65 Davidaon st. 

LONVOII, Mass. 

Ant. Tuftta&uis Hox 118 
Plvmouth, Pa. 

Julius Bukantas, 
94 Blaokstone st.. 

Boston, Mass. 

Jonas liainanauokas 
135 Atnos st., 

Brockton, Mass. 

B. P. Miškinis, 
Box 124, 88 Arthur st., 

^ H Montello, Mass. 

H Kaime. 
— Pasakyk man, mažytis 

kas pas jumis kainu* yra vy
riausias? 

— Prašau pono, buvo vie
nas toksai, bet pirm savaitės 
mirė. 

^ H Argumentas. ̂ ^ H 
— Kaip gali paduoti vau-

ka tokiam vagiui 1 
— Nes kol laikau jo ran

ka, esu tikras, kad jos neįdės 
man kiSeniun. 

1NFUUENCIJA 
[GRIPPE]. 

Nelauk pasirodymo pirmutiniu ap 
šios pavojingos ligos, ku-

n« yra skaudėjimai galvot, kojų, 

Redakcijos atsakymai. 

J. PcUekui, Chicago, 111. 

parengtas Suslv. Liet R K P l y m O U t h N a t OI D a i 
A., loo-tos kuopos iš Chiea-j 
Ko, 111., atsibus subatojr, 4 
d. vasario 1911 nwttj Gnvri-j 

Laiškas nusiustas S. L. U. ,__,;••„, , „ , .„». , v 
i r , ». t- įavieiaus svetainėje, po No, 
K. A. sekretoriui, h. Kru 
šinskui. 

BANK. 
Kapitolas su perviršiu 

$166.000.00. 
2301—03 W. 32»d l'la.v ii ... _ , 
Oaklev ave. u

 S , , , , J l limk[\ P1'1*'"™'™ 
, , « « - . . .u . • L'ipruHonu. atsilankvti S l , V K , , , . v ,W V a l r t l J l v a l 

Jonui ii Bartiniku. A l ' ^ j k u o s k u i t l i u „ i a u s i a i . 
p. J. M. Tanai.ovinu jau ir Kv i ( l ( , i a K o m l t r t w . 
taip rašoma perdaug, Kam — m m 
daryti bereikalingo apskelbi * t — . . TMA«U. H « U „ . Mandagu* patarnavimas. 

džius. Moka 3 nuošimeius 
j nuo sudėtu pinigų. Galima 
i susišnekėti lietuviškai. 

=r?rr- i ^ * ^ 

« ° AUGA. o 
PINIGAS DARO PINIGĄ. 

PratUk t:iupti pinigu* pas mus. K H.! 
ir maginusia suina pridėta prlt su&4> 
»li linui ir 3 nuo- imtini, kuriuos moks
lu*', «rtMt padiU}* .iy.su tuu|iitu:«. 

Lietuviams paranki vieta. 

sireiikiroų žios pavojingos ligos, ku 
ri« yra skaudėjimai galvos, kojų, 
šaltis kreoia, karsti* apima, skauda 
ir pailsta kojos ir M,, bot tuojtus 
vartok 

Dr. Richter'io 

Pain Expeller, 
Sulyg parodymų ant popieros, ap

sukančios bonkute. 
Taipgi pasekmingas nuo reuma

tizmo, neuralgijos ir šalftio. 
Saugokis padirbimu ir žiūrėk, kad 

pakutis inrodytu visai taip, kaip lis 
paveikslėlis ir kad galai butų ui-
pecėtyti su mūsų pecėtyiirao lenk-
liukais, turinčiais ikarą, Kitaip jųa 
gaunats padirbtus vaistus. 

25c. ir 50o. bonkute vaistinyfciose 
ir nuo 

F. Ad. RICHTER & C0. , 
215 Fearl St, New York. 

Pirmas Didelis Balius. 
mą1 Argumentuoti su juo iri Parengė N. L. R. K. A., 70-
jo organu - - tai tušėias dar- ta kuopa iš Old Porgo, Pa,, 
l>as. Tt'sižinie sau! Dėti apio 
senus prietikius p. Vier. su 
"labai laisvąja malda" ir-^i 
ne savu laiku. Žemai atsipra 
šome, bot netilps. 

(BarbortoNvne) ant 18 d. va
sario 1911 m. Atsibus.I. Huš 
kos salėja ant Tom str., In-
eiga dykai, taigi atsilanky
kite kuoskaitlintfiausiai. 

Kviečia Komitetas. 

• H 

NORTH 80BANT0N 
BANK 

O. N, Postlethwaite, ; 1902 Morth Main Avenue. 
iždininkas. ! Scranton, Pa. 

H M 
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'' Kuomet visi vaistai, kuriuoa bandžiau apvilė mane, ba ne)vei< 
k e mano peraianldymo ir koaulio, tai nusipirkau Sovsros Baltamą 
'ianeiami ir vaistinių nuo pertttaldymo ir gripot, ir greitu laiku vi-

atikai išgijau. Be abejonės, Taimttos Balsamaa yra geriausia gyduo-
le plaueiams iv gerklei, kokia as kuomet nors bandžiau. s į mano 
pran f̂iims galite apskelbti, kad ir kitiems parodžius kur jieikoti 
pagelbos ligojo.'* 

Tai ištrauka ii laiiko, prisiųsto Jurgio Git»ga is Hasloton'o, 
Pa., fim\ai W. T. Severą Co., kuri pritaiao 

«r> 4 +4++4++A+ +++*++++** »»^»>»f>»f>M »•»»•»•• 

Severos 
Balsamą 
Plaučiams. 

Kaina S0o, ir ŝ l.C>0 

MM»fM»MM<N O^M»!H 

I ^ L l L l U Y n l l L 
ir dovanų 160 rublių priedo r ' 

- P i r m a s i s L i e t u v o s m o t e r ų l a i k r a š t i s 
lleins Kaune viena sykį \ mėnesį, kaštuoja tik 

DU RUBLIU METAM8 • ' 
Kaune ir visoje Lietuvoje, l'uainečiui Lietuvaitė kaštuoja vos tik 
1 rub. visoje Kusijojo. t Vienyje Lietuvaitė kaltuoja visiems me
tanu 3 rb., o pusmečiui tik 1 rub. ir 50 kap. 
Lietuvaitė paduoda j vairius straipsnius apie dora ir visuomene. 
Lietuvaitė talpina visokius dalykus iA moterų klausymo. 
Lietuvaitė veoa Literatūros skyrių, kuriame galima rasti: eilių, apy 

sakų ir kitų dalykų. 
Lietuvaitė raAo apie įvairins mokslo sakas; paduoda moksliškus 

straipsnius 
Lietuvaitė mokina, kaip reikia vesti moterų ukė, kad duotų daug 

pelno. 
Lietuvaitė praneša, kas atsitinka Lietuvoje, Rusijoje ir Užsienyje. 
Lietuvaitė apsako Lietuvių Katalikių moterų draugijos veikimą 
Lietuvaitė ainuflia visiems metams pietų sąstat%, 
Lietuvaitė priima apgarsinimus, iSreiškia atsigerinimus, duoda at

sakymus ant įvairių klausimų. 
Lietuvaitė privalo būti ant kiekvienos ponios Mmyninkės, tarnaitės 

motinos, mergaitės stalo; be jos tikrai kultūriška moteriftkė ne
privalo būti. 

Lietuvaitė jau pradės antruosius savo veikimo metus nuo pradžios 
1911 metų. Nesi vėlinkite ftį pirmąjį Lietuvos moterų laikraštį— 

Jau laikas užsisakyti saviiUams 1911 matams 

„suEMDIRBYS 
vienintelis ūkio reikalams pašvęstas laikraštis su kooperacijos prie 

du prie kiekvieno numeric 

Metai m. ^Aera tor ius leUillL 
s n 

kurį veda prityrusių kooperatortų būrelis, 
"Žemdirbio" su "Ko operatoriui n" kaina: 

s 

metams S rub., pusei metų 1 rb. 50 k p., trims mėnesiams — 70 k p. 
Vartotojų draugijoms, ūkio rateliams ir paskolos—taupymo 

draugijoms, o taip-pat ir minėtųjų draugijų nariams, užsisakant 
"fcemdirbt" su "Kooperatorium" Sieliems metams, atleidiiama pi
giau, būtent tik ui 2 rb. 60 kap, metami. 

Minėtųjų draugijų narini, norėdami tuo pnainaudo* 
ti, teiksis gauti i« BUVO valdybų paliudijimų, jog tikrai 
yra tos dr-jos nariai ir atsiųsti tai mums, 

41 Žemdirbio" adrosaa: 
Russia, Vilna, Stefanovskij Forsitad, Dom Urba-

noviesa. Eed. 4,2emdirbys". 
*«nnnnnnMMHMt »• m —— 

9 9 L I E T U V . A I T E " 
užsisakyti, skaityti, palaikyt:, 

platinti ir premijos 150 r. apturėti 
Lietuvaitės adresas. Kaunu, Maculevičiaus namai prie Vielojo 

L. K, knygyno, 
Pinigai meldžiama siųsti tiesiog į Hedakeijo "Lietuvaitės". 

Prierašas: Kas nori 150 mb. apturėti, teuKairû o Moterų laik
raštį "Lietuvaitę", 150 rublių bus gyvais pinigais išmokėta Katine 
vienai arba vienam "Lietuvaitės" skaitytojų 1911 m. 

Mūsų kraite daug yra gabių mergaičių. Jos galėtų su dideliu 
pasisekimu mokintiee, bet dėlei to kad neturi pinigų, jų daugelis 
pasilieka be jokio mokslo ir apsišvietimo. "Lietuvaitės" Redakci
ja, turėdama jas savo ftirdyj^ ir norėdama joms nors U dalies su
teikti pagelbą, paskyrė iA savo iždo 150 rublių vienos mergaitės mo
kinimui Liet. Kat. Moterų Dr-jos — "Mergaičių amatų ir naminės 
ukė« vedimo mokykloje". Tuos pinigus 150 rub. galės pasiimti ta 
"Lietuvaitė*" skaitytoja, kuri užsirašys "Lietuvaitę visiems me
tama ne vėliau 1 d. liepos 1!H1 m.Kain pateks 150 r., bus pagrasinta 
"Lietuvaitėje" ne anksėiaus Liepos mėn. 1011 m. Taigi pilietiės kuo 
greičiausiai užsirašykite metams moterų laikraštį — l4Lietuvaitę". 

N. B. Jeigu, 150 r. pakliūtų, traukiant burtus, vyrui — Lietu 
vaitės skaitytojui, — tai pinigai 150 r. bus ne jam, bet jo išrinktai 
ir prisiųstai mokyklon mergaitei suteikti. — t 

"Lietuvaitės" Redakcija. 
1 ! • 111 • • • ' • ' 

Penkiolika Doleriu. 
Šiandien -• šičia. 

Kas nori nusipirKti gerų siutą pigiai, teskaito mano 
abaKelbirru). 

65siutu [specijališKai šiai dienaj], padirbti iš ustra-
llnes vilnos, pasiūti aulyg naujausią madą. UžtiKrina-
me, juogjoKioj Krautuvėj negautumėt tokiu ^ 1 g 
net už $20. ŽiureK mano Kaina y i O « 

Ateik šiandien ir pažiureK tuos drubužius. Tiesa, 
nedaug ju yra, bet geri daiKtai neateina krūvomis. 

P e n k i o l i k a D o l e r i u m D a b a r - Čia. 

LOUIS ROSENTHAL, 
ANT KIRBY'S KRAUTUVĖS, 

S o u t h M a i n SU Wilkes>Barre 9 Pa . 

Nuo Naujų Motų pradės eiti iš Vilniau j 

99 BALSAS ts 

bepartijinis, peiangus visuomenės, politikos ir švietimus lalkraitis, 
skiriamas plačiajam Lietuvos valstiečių ir dar bininkų himnui. 

BALSAS" dabos tikrųjų gyvenimo reikalų, rūpinsis, kad jie 
tvarkytus ir lavintus savitai, — lluosi nuo kokių nors vartymų Ir 
prievartos iA šalies. 

Oryna, lavystovi link tikslo ir spalvos kultūra — tai "Bato1' 
obalsii. 

"BALSAS" eis syki kas mėnuo, 
fa ALSĄ" leidlia ir veda A. Vėgėlė. 

"BALSO" kaina: Lietuvoje ir visojo Ruiijojo: metams 2 rub., 
pusei metų 1 rub,; užsieniuose: metams 3 r b., pusei motų 1 rb, 
60 kp. ' 

"BALSO" adresai: Russia, Vilna, Ohirinskaja 22. Red. 
"Baltas". 

si * • MB 

Naujausias Importuotas Fonografas dykai 
BUR div>tt« kiokvie-

vienam kss nupirks 

Esi mus Buettko Taba-
o ui $6.00. 
Nieko nuo jaiu dsu* 

pleuM nerelksisujsm 
tik kmi pitsrtumlte 
»»vo draugams Dlrktl 
U niUHŲ firmos tabaki). 

iitas Inportuotst Fo-
nogrsfai yrs psdsrytsi 
U gorlauHio metalo, tari 
didele nikeline trlube, 
Ir labai gerai skamba. 
Turėdami m UBŲ Fono* 
«rafų gallto nurengti na 
mle pulku muilkos kon 
oerta, 

UiMukiite tik maitnč* 
lf, uftd6ftlte volutka, ir 

llĮutlM tautlAkas, darblainkilkaa ir kitokias 
r>-( IŲ, laidimų vitoklv Inatrumenty pavienlv 
bt\R malonu ne tik Jume ir juty Šeimynai, bet ir ,<eiu paiyttamiemji ir kai-
in> naniH. MUM y Fonografai yra geriausias, koka t k dabar gali buii. Mot 

galtNiite iAgirsti gra-
.luina , tetraukąs U operų ir opo-
Ir oritestry. Klnusant tai visk* 

duodamo jums tą Fonografą auvls dykai. Prlslyskke tik 00c. mr.rkem ir mee 

dymali, B 
likusius S0.50. 

utKiysim jum gerlaueio Itusllko Tabako ui *6. ir \% Fonografą drauge su vo-
llHsia ir"nurodymai!, kaip rolkia apsieiti. Apture.se per Kspresą, uftmokoslte 

SI dovana vra suprantama ir puiki, aėra *la , oklos rlitlkos, taigi naudo-
kitrs, pamatysite, kad busite uiganėdtnti. Pasarga: praSome nosulygintl mu-
ay firma su kitom. 

EN0L1SH ASIATIC T0BAC0 C0., 1IH15 E. I t l St., Dapt- W, Nsw York, N. Y. 
i •HiiSSil'SiiisiiHiiB i " i r " " ' ' — ^ 

IVr trifidcšimtH nu»tų KHVO gr««ro«e ypatybow ji« pasilieka netu-
lyginamu, kaipo gt̂ riauMins vaiataM nuo ilgo, įkirauj* knaejUno, per 
Hmaldymo, bronchito, astmos, aunkauK kvėpavimo, balso nu*tojimo, 
kokliušo, *»logoa, plaučių užliejimo ir nuo visokių (rorkloa ir pinučių 
ligų. 

ANT PARDAVIMO 
VAISTINYČIOSE. 

VaktuokU, kad nogauttiuv kitokių vaistu, 
kuriuos n*' *yk. aiulo violoje tikru Srvrros 
vaiatų, v ir n todėl, kad kiti vuintai nebū
dami taip gt-rjtH aunkiau parsiduoda. 

Hali taipgi gauti Kalendorių ir Vadovą \ Sveikata 1911 metams. Reikalauk nuo vaistininko 
Jeigu vaistai namie reikaU ngi, tenebūna kitokį, kaip tik Severos. 

arba pas mus rašyk 
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Daktaro p a t a rymai d y k a i 

JsEii ^Sf law« isF^k ,/^k Co 

THE People's Union 
• eopie s uanka &,*&*&&*£ 

PubUc Sąuare, PIT8TON, PA. 
WILKESBARBE, PA. T u r i k a p j t u l n KU nuošinuMnis 
Moka 3 nuoMiucius nun $330 000 00 

nudėta joje pinige. Atdaru 
nuo 9+tAų ryte iki î -jî  pu Moka3 mitt&imĉ itia nuoati-
piotg. Subatomia «i nuo &. dėtg pinige, 
uit; iki 12-tni vai. prtoš piel Oeriuaaiai kelias \ prolobi 
ir nuo 7-niu iki S-nuti vaka- rną 
,,«'- yra praduti uldirbtiun pini 

Gera, NIŪKI Kanka, u M*- į ^ į K1.r> į^nkų, 
ta prtrfl 40 roetu, MVS priimame m\ IKI vi«»-
THE PEOPLE'S BANK, ^ < l l l l r r į 

Wtlkea Barre, Pa. 

lltOAR RSPtOS 
I0WA 

f f T y w r y ~ 

MAUTNS MOKYKLA 
GRAMATIKA aaft^iM aaihos sioktans «« atskiat^o (ap4atfU) SI 

V NAUJAA Hl P \H m. k i s i . s HŠfti S* Mottatojo 1<V 
l1 
i* 

i 
VAIKU DKArOAlI afha Sais. SMkiatii skaitą it ta*n hs moilstop XU 

A i m C K T I K A asok»a»sia»«i H«aa4as« j» i f i iUUu i|vl 
r sfiKOLAima, aoi et naw VOKK CITT 

sryta SSs 

STRIPPED TOBACCO 

DYKAI 
25c. vertes pypke su kiekviena 

užkandžio dėžute* 
Vaktuok kad pypkė butų su ienklu ' KINO KO AL' \ 

Parsiduoda iėdnoje tabokos krautuvėje. 

Parsiduoda žednoje tabako krautuvėje. 
TįstS AMCftMCAN TOSACCO CO. 
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ŠAUDYMO IR 
PUTOJIMO. 

| k valai šnypštimo* ihiuy; 
"yvas.'-ini jh'tfu. <lauu swi -
katos ir smaginu^ kiokvt^ 
Uttmo stikle 

STEGMAIER'O 
ALAUS. 

•I<dųu nori )K'isitikrinti, jj 
tai progai pasitaikius at-
kiiujkabonkutvį nhw putoda
mas bd{{9 lankau* o ,j«» uvras 
kvapsnis padarys tave jo 
nuveju. Bet turi Imtinai rei
kalauti Stegmaier'o, kitaip 
paduos tau kitokj " ta ipgi 
£vvi\%\ kuris atneša pardavė 
jui daugiau p$lt)6. 

Reikalaudamas alaus kliu 
be, kavinėje ar į namus, a t* 
ahnink, kad titegmaiev'o a-
lus yra- gor iaus ias , k a gfcĄ 
gau t i , vįemvk t iek pa t kai
nuoja . Pamislyk. 

^ ê eMse} e) e»e} •••••• • • • » • • • • • • 

Merchants 
Banking 

Trust 
Company, 

Mahanoy City, Pa. 

; : 

i: 

Turi Kapitulų su nuošim
čiais 

$190.000,00. 
Sudetų pinigu 

$700.000.00, 
Męs vertame visokį tegft 
liska biznį. 

Mūsų bankoje galima 
susikalbėti: lietuviškai, 
tenJdlktti, vokiškai ir $ 
angliškai. 

JOHN J. MEYER, g 
Kasininkas. T 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Kiekvienas privalu «"**»<i\ r i 
Olos dalį t«>« ką jis uždirba 
ir padėti U«TO#JI\ sumitijr 

B L • anąoje. 
Musu Kunka v ra taut i>ka 

(National i ir jau nuo Un 
metu varo bizni Kcrantuoiio, 

Męs \ rlijanir dums t urėti 
rokuudas su muiuis, ar luitu 
didelės a)* maJos, 

M(;̂  mokamo :» nuošimtį. 

Traders National 
Bank, 

S0RANTON, PA. 
Mandagumas musu y pa 

tybė. 

Offics New Telsphont ;*7. 
R*iid«nc« uoo. 

Lietuviu Advokatas. 
Jonas S. Lopatto 

47-4M9 Bennttt BuiidJng, 
VVilUea-Bare, Pa. 

Norintieji pasiskolinti pinigu|ICapiloIai 
ant pirmo mortgage, arba pirkti I p 
namus lai kreipiasi. 

~ . - - - * 

First National 
BANK, 

PLYMOUTH, PA. 

K A P I T O L A S $100.000.00. 
P E R V I R Š I S $250.000.00 

IVilkes-Barre 
Deposit & Savings 

BANK 
71 PUBLIO SQUARE, 
NVILKE8 BARRZ, PA 

- * 150.000 
fcrvirlii - . $375.000 

o k t 3 oi% nuošimtį nuo sudėtu 

Jojt pinige. j t 

1 
i 

PIRMUTINE KRAUTUVE 
IR IIDIRBY8T* 

Bažny t iniu D aig tu i 
t f R Y J. N Y C I A 

PO GLOBA MYKOLO ARKANIOLO, 
114 8. Chestnut St., Shenandoah, Pa 

Banką atdara kasdien nuo i> r,\ -
to iki 9 popietu. suimtomis nuo 
D 12 vidurdienyje, 

Galima susikalbėti lenkiškai, 

2\ak«»« margoi vaikinei po 1 h vara 2, 3, 4, 6, 8, ir 14 tvaru pe 
Sveko* vaikiui'* rankom marguos po t tvar., 4, 0 ir S svaru po 
Pakeliais knatai Taikiniai (wai tederi) pukelii po 
IK'11 aštuonių tiiouij pakeliai po 
Angly* ui avari> 

£33 

! 

ĄHejea 18 day) ui gorHy 
ilė) dėl uf.eejirao p 

Metine* ivakfi vilkinei po 16 ivary ir 18, įvarai po 
Žvakoa vaakinAi (Boi*j dėl u dejirao no U ir 4 įvarui, ui įvarą 

Didžiausia ii 
Banką mieste. 

Moki 3 nunšinaMus 
sudėtu joji' piniuu. 

šauniausia 

l l l l n 

^ * » * # # # > t 

Kurių skaitytojų prenu 
(iryno imiinto žrnklns ant merata pasibaigusi, tiems 

kiekvirnos la»nkutės, 

STEfiMAlER BREWIN6 C0. 
Wilkes Barret Pa. 

Naujas telefonas 977 
Bell tcdrfotms 422 

šis numeris bus paskutinis. 
Siunčiant pinigus, čekius, 

arba MMSHey Order", siųs 
kita ant adreso: 

1 <DR AUGĄS' \ 
Wilkes Barre, Pa. 

i 
IĮ 
Boston 

FABIOLE, 
gani kardinolo NVisemano apviaVa 

Vartė VYTAUTAS. 

Kaina $1.00. 
Imant. -^ dauginu kaip vieną eg-

remplioriu, noleidžintna* didalii nuo 
limtii. ••aiinama pai: 

BBV. V. VARNAaiEIS. 
312 80. 4tu St., Brooklyn, K. Y. 

I 

IvHkt̂ a 8tarioavoa lietinei 16 if. ir 18, u* įvarą 
* v iik.-s 4 iv. ir 6 miuktoi 4 i f. ir 1 iv. 

Altoriam ivakoi (o«tra) iv. po 
(•*>Hono vaako 1 iv. ir 6, įvarui po 
Kodylai pranrCliUkai yo 
Kodylai ''franrineenio'' Į>O 

TeJpgl iluva puikini bainyt nius rūbus, taiso lenui. Parduoda 

M*, 

į kui, cimborijas, monstrancijai. 
f Oalima gauti Uetuvilku mallaknygiu, kviotkų, draugijoms teukteU 
* vėliavas, larfas ir t. t, 
g KUN. h. LBVIOEAS, 

pw*tdew*s*. 

«•* 

mmmmmmimmmm 
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ALBERT G. GROBLEWSKI, 
Savininkas ir Fabrikantas Geriausių 

"LENKIŠKŲ LIETUVIŠKŲ VAISTŲ.*1 

^ ^ 511: : į i s n i n 
t Geriausia 

Gyduolė 
nuo 

8trėmi skaudėjimo 
Degimo krutinėję 

Galvos skaudėjimo 
Kataros 

Uisi&aldymo 
Neuralgijos 

nuo 
Gerkles skaudėjimo 

fi* 

ItHIM 

Skausmo krutinėję 
nuo 
Patrūkimo 
Asma arba 
Dusulio 
dtyvumo sprando 
Skaudėjimo 
Šonuose 
Ranku ir 
Kojų. 

m 

it 

• 

[P. F. Brennan'o] 
iQ9 N. Centre St, Pottsville, Pa. 

Gefiausla mastiniu prokiu (tavoruj sankrova visata 
SchuylkiH'o paviete. Pirmutine visam mie#t« Ntnkrovn, 
kuriityk pasako tikra kaina. 

Pardavinėjame tik geras prekes. 
Pritaikome |>as su ve daug prekių kiekviename skyriuje: 

Muslinu, paklodžių, pagalvėms įpilu ir u/.velkalu. vil
noniu uiktodtiu, ptuku kaldru, saliu ir t. t. 

Did U ausie visoj*? apygardoj*? Audeklų sankrova. 
Drabuiių viršutinių ir apatiniu, — vyriftkitSB&s, moteris-

koin.Hioms ir vaikams, visokių rūiių, kc»kių tik norite, — 
bet ne niekų. Kelnių, marškiniu, pirltlnių, parasonų. 

Naminių nositraukinn(5ių flanelių an^likasiams ir fal>-
briku darbininkams, -~ mastais ar gatavai pasiūtų 
marškinių ir kelnių. 

JUODŲ IR VAR80TŲ ŠILKŲ. 

UNION TlCKET AGENCY. 
Sonlauita LUInvlaka Banką loranlono 

Ir Viiojo Aplinkinėje. 
Agentūra Litvakortlu ant Geriausių 

Ltnijn. 
Hiuii.'ih |.IIŪI:UH VHI dieo in Tiiaa iii 

iii svieto; taip'gi perki ir ilmalno vi-
toktUH pinigus. U<lirba viiokiua doku
mentui* Ami>rikoH ir laeturon teismuose. 

O f i i n atidarytai k n difn nuo 8-toi 
>l r.vto iki !» t«'M vnl. vak. 

Hed6)loJei nuo loto* iš ryto iki 5-tet 
valai'<l»»i vuknru. 

Adolf Blau% 
Ueiii:>Ji 'Hckcit A^urecy, 

103 Lacka^.vnna A ve, 8 r ranto n, Pa. 
*;: Taip įfi turime mvo krautuvėje «lnu-

<\I'V Visokiu nia1ilnkny){iy ir iviotilku 
kn.v̂ Ų visokioje kalboiiv 
PELEPONAl! NaujHi 303 Holl rtrtj 

BUK 
WRAS 

w\ 5 
• ' •>i 
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5 0,0 Oi 
KNYG 

Vysai Dykai Del Vi 
Ta knypa yra Rtebukllnffa Ir siuita yra tyk de l fy 

Knvj :i ta pra it»i*, aujmialnia Kodtiaia pasaka kaip g 
atgauti vyritMmu, iaifrytlui nuo neunodljlma krau 
orbna>vpili,itiit>ii-({i*tuiaiekloa,pairotituaty|iribelpttCk< 
ir kimu f< mietinius, ncKromulavlme, patrotl 
a*yprib*», pyh a. kiapctiu, Inkstu ir puile* lipas, runi 
tixma, Ronorrlmua arba triperi, nuujal Igautaa lygas 
atdctuia l r v ' e a s v y r a ly^ea, ^al bud llgidort^aa sava 
uatmiHO privi.tiftkat, alapta Ir labyi pygjal. 

Tn, tlykni įgauta knypra, pamikla Juma kO<le| jue 
kentat Ir knin jalet jralutli.sj Iflgydltl. Krytra ta yra 
kra':tu\jj ViiMe. Vatrua turo šluoti lu inas vedos aVbe 
n«»vi'fioa v-rtt*. Ta knytra yra parn$l:a jnr P.iktara, 
katraa atsu l i /o ilj.ro laį'ru tyrlticjum tn, upecijalUkn, 
ly»r«, To::r Mt, joįf ta kuyrra yra siituta v\*al d.vka<, 
nvim'-\f'uni'1pėfto, Injf uXpeOt,tlta konverta. Neaiuatc 
0'okokiu i'trifiju, *v'« paraNik sava vaidi , ir a f̂".-̂  ant 
jjunirun padu*>|u kuponu, katrų oiunk inunaa Setnlotia* 

DYK/ J G/ " "3 KNYGAS KUPONAS. 

fį ..i •in*Ti|U( i i i U l ;iii<i»,( s i.ei/. ,ii.. Irti.i. " • 

runia-

: n 

V ' ! Ą A . %* * » • • • • M U M « » , » • » . M « M 
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Ypat ingos GyduoltSa. 
JetKUi *erm»te ui(»>v«'>> .i'i^ionu* Ug<»nuK HIK> kuriŲ no^ali pa^lbot xw dt\\< 

tarai nu ligontuuiui, urba paiU|)tingu»n» ligoni*, įpiUN.vkit man H«IVO HCMH 
kum;} gerai ir aUkiai (be ululupimn) uvn oion įlaa no tik npb« tavo sveika-
ti>. bet labai tankiai ir anie tavo gyvastį. (Atmmlak, jog kiekvienu* garbinga-* 
daktur.H nsiaiko pailaptį kaip aut Hpa*lntte*]|. l'žtai nesigtSlyk ir nebijok, 
fHŠyk toiiyhe, *> mielai lutelkfiu rwl,*> tr prislyilu gerai gyduolei pagal tavu 
Ug*. au įturodyinu kaip reikta jai vurtot, ui pruky bibui nwiS|« Keikia reJyt 
laiškiu -ta« i:u ]>ai mane pridedant visados ^e. laarks ant atsakymo, nen ki 
taip nuganHit atsakymu. —• Tuipgi mc* reikalaujame «uru atfeatu klekvio 
aaiue <iuieUanu< milžto ir iu aplUikiiu'*H.» Agoutai nuo l.b-tuvi.šl.m |.«-nki>ui.i 

f jrtltiotlų gali uždirbti ouo *>0 dol. ikll5 iH>T. ant mėnciio. Vldarb) duodamo 
iutgeriausi:}. «Taigi rąžykite reikalaudanu ageuturon. Kiekvienai lletuviAkan 

Itoruikas teipgi privalo užlaikyti visada nuis^ puikias dieta vilk M gyduole* 
•avo Aturuoie ant pardaviniu, kad muiu tautiečiai roikalamlami galėtu pa • 
kiokvn-ii.) nusipirkti ir nereikalautu i*<luoti pinigus <luvanai kukiemn nors 
apgavikam! toao aplinkine. etornykai,ra*ykit« pirelkaltmdatei gyduollv> nea 
geriu \iidarbya ir parduokite mu*v tyras I»iotuvilkai gyduolei, kuriiH nu;s 
gvaraatuojaiae, Kaiykite po fntraftu: 

ALBERTAS G. ORABLIAUCKAS, 
; E lm & Main Str., Plymouth, Pa. 

REKOMENDUOJAME MŪSŲ NAUJĄ AUKSINI 23 
AKMENŲ GKL2KELIO LAIKRODULT. 

SWALM HARDWARE C0„ 
21 Nortfi Main St„ PdttMilIc. I»3. 
[vairiausi ffeletiniei daiktai, tv-

ralai. stiklas, dmios, plast^rls, 
įrankiai, sportiniai ir naminiai 
tint tai . 

j i 

n 

. • 
• • • 

b 
V;-

Aukniniai, panukmoti ir kitoki ui \i'S 
aki-««'nimin, parduomee 10,0'i0 vailina 
mg "Accuratus" laikrinleliv tiktai ui 
ST».7f» iedną. Tie Krežiu i»skrtMj*llai 
puikiai iirAaytl, dubultavi lukštai, go 
rai laiką rodanti, lubianiial koliauninki) 
naudojaral, kurie turi daboti laiką, nu. 
toriAki ir vyrilfci, gTaraotuotl ant 90 
metu. Tikrai graAyi laikrodėliai, ne 
gėda bui nei draugaoai tokj parodyti. 
Joigu uori Urėti ger% didegorelį, tai 
fttal muig paiiulvmai: Mei nuaiyaime 

^*ita lalkr.Mbli kiukvianaai O. O. t>. u* 
« • e?i.75 ir ekaprevo ki l ta i dėl periiurė 

jtmo. Jei nepatika, ©emokėaitt* tiri ae* 
to. Mes riakuojame vtaką. Aukiinia 

graaditudii duodasi dvkai m laikrodžiu Adreiai: 
BKOlLaiOR WATOH 00., DEPT 005, OHIOAOO, TU* 

Juozas Szukis, 
Geriausias Lietuvys 

F0T0GRAFISTAS, 
Naujas Telefonas 1070 I . 

20 E. Market st., VVilku Barre. Pa. 
• — • • • ' • • • • - • ' • . i . . . . • . . . . 

X S 3 C ^ I M 

TELEPHONR: C ABLC A0RESS: GR0CHOVVSKI 

PI GRANO »T. 

ROOKtYN N Y 
at NRWVCk̂ KNY 
'AYr>OA0JflWiCAtl 1. Priinuun padėjimus pinige dėl sutaupininit^ su pus-

tHotitiiti nuoš imčiu (wo«©rituJ« 

• > 
«»•. 

PaskulinanH' pinigus unt morgi^inUJ ir uotu. 

NAUJA KNY<JA 

B I B L I J A 
arba šv. Raštas išloistaM. 

Tik vienas šitas šventraštis yra 
katalikiškas. 

Kaštuoja $2.15 persiuntimui. 
Adresas: 

REV. S. PAUTIEN1US, 
Mafraaraoy City, : j a . 

J0 F. Oil l is. f̂ 

Pas ji galima flfauti visokiu 
toriolku, bliOdu, stiklu, pun
du, liamuu ir visokiu virtu
vei reikalingu daiktu. Yra iš 
ku pasirinku. Ateikite per
sitikrinti. 

102— 1 Oi 8. MAIN ST , 
WILKE8 BAPUE, PA 

**************** it***)* 

Mt mm luni-Kit» u u n » K'ti-n n v«'ffM •(• n K »I.H.H « n̂ Oi 
wi ui • LIETUVtlKA AGENTŪRA 

Laivakorčių ir Pinigu Siuntimo* 
Parduodu laivakortes už U\ paeiti preke*, kaip pas pafciaa 

kompanijas Now Yorke. Siunčiu pinigus greitai ir pigiai in 
visas dalis svieto. Prašau -dsu lietuviu atsilankyti m kokiai* 
reikalais arba kelieujant Lietuvon meldžiami kreiptis pas 

VINCĄ TAMULEVICZE, 
*%%**•*/* AGENTĄ, • * • * * * • • 

1 3 7 Hazle St., * WHk*t»B*rr t , f4 

(iKRIAUSAS PINKJAMSPASIDEJIMAS. 
TAI ŠTAI ŠITAME BANKE: 

Merchants National 
Bank, 

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

padėsi trumpam laikui, Z nuošimti, jei šešiems mĄneiiarfta, 
M ir pusę nuošimt. jei padėsi vieniems metams. 

Gali praduti pasidėlioti, jei tnri $1.00. 
Maloniai kviečiame VIHUS atsilankyti pas mus. 

Gerb. O. P. BKCHTEL, Pre/,, A. W. SELTZER, Vioe.^r„ 
C. H, MARSHAliL, Kasieriua, 

^ ! 8 K L W « 

«•«««•»«• 

i 
:?. lšmiiučianu'pinigus ir anudmiK' u/sakymus iii vt«U» 

krnštus, . 

4. liniaiii'.tni' ir jiat'duodainc užriil.f/.inius pinitu- |>.i 
«al tOS (Unios kurs;.). 

•ARTRAUKIMAS 
PINI61I 

IS EUROPOS 

BIURAS I N M K U l ! 
MAINYMAS 

.". Pardundame laivakortes (^ifkortf* 
Kun»|)o> ir Amer ikos , 

ha p r i e p l a u k a * 

THE FERNERY. 
x Naiuraliskų ir padirbtų . oiyny 

> krautuvė. 
fialtuin gauti t«\\ų Vfr^UJoeiS, 4«r 

meeinM ir eil« k«<u Uk j»nr«»tku», bu 
kteiueee arba ^mžiu* v iirik\u». 

Mrs. J. HERBEAT, 
SAVININKE. 

M W Mirkit lt.. WiU-^i Birra. Pa. 
' i • — ' » ' • . . i . 

mmmmmm 

"DRAUGO" 
' I I I ' — U 

i I I i iwi« I 
S P A U S T U V E 
ZZ] 
NAUJAUSIA., DIDŽIAUSIA IR GE

RIAUSIA GREITAI ATLIEKA 
ĮVAIRIŲ {ValftlAUSIUS DAEBU0 

— 

11 m 

(i. Parduo«inu:«'tiki»'tu-v aut Relelinkotio AuM'rikoje, 
7. l'adanuue aktus rojitntelnus su paliudijitnu KOIMIVI< 

įio, 

PINIGU 

EUR® R 
BIUIUS 

ADV0KAT1NIS 

8. Asokuruojamr gyvastį u\u> uelaiiu<vH ir Ugnie* 
-luriuauu'K 

tu 

KANCELIARIJA 
REJENTI 

\ tswaukit ir pmni^kit keiktam laikraštyje šita aj»~ 

gaT$inUHe) |kliti>t, o męs priMųsime dykai \mkn kąlf>!!« 

dorig l&il Muiamv 

TflMIKVTE LIKTI VIAI. 
KslionS p<jr jūres. Tūkstančiai 

tūkstančiu nulsu tautiečiu ke
liauja in prijrimtą sn!» ir is tenai 
atgalia Amerika, o j visi labiau
siai užganėdinti, kurie perka lai
vakortes pas: 

Joną Nemeth'a 
S V. MAIN STR 

W1LKESBARKB. 
O Sodeli N" , t u n S*r i j . r . ^ o r ^ i -;|. 

paiantie kalioac. tad lartae> eeie ii 
i>ait«ie koi»)>aaljo« het.j pirif lai va 
loetee. 0leeti»ee pi»ųn fftilieastes tr 
pifieaaiee feeevlv; 

SPAIDINA 
P I G I A I 

«*•» 

UŽKVIE7IMUJI IR KITOKIUS DARBUS 

KONSTITUCIJAS, PLAKATUS, TIKIITUI. 
• • • immmmmmmmmmtmmmmmm i innmp ,mmmmmmmnmtmmmmmmm 

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

A!>RtBUOklTK BSrA. 

" D R A U G A S " 
314 E. M.rk.-t Si. Wilke.-B.rre. Pa. 

*1 


