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Metai UI. 

ji Nedelia po 
Vdyku. 

Lakcija. I J on. V, 4-10. 

>Velkin sviete, mūsų 
m* Kas yra, kurą pergali 

), negut tik tas, kurs ti-
jfcg Jeaus* yra Dievo Su-
\t Jis tai yra, kurs atėjo 
^vandenį ir kraują, Je-
Kriatus, ne vien per vau 
|i bet per vandenį ir krau 
Jr tai yra Dvasia, kuri 
ja, jog Kristus yra tie-

$ea trjs yra, kurie duo-
Uudijimo danguje: Tė-

Žodia ir Šventoji Dvâ  
KlĮr trįs yra, kurie duoda 

Jim* ant žemėa: dva-
b vanduo ir kraujas, ir 

įtoĮa yra vienu. Jeigu prii 
fanonig liudijimą, tai 
litidijlmaa yra didės* 

jlaai paliudijo apie 
įtinu. Tbs, kurą tiki 

savyjo. 

, 
sas— « » « * » . 

' 

vo Sunūs, ir tikMaini gyve 
nhiu) turėtumite jo vai»de. 

—. 

R A M Y B Ė . 
MUHŲ Uganytojfts atėjo 
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|a. Jon, XX, 11)-
anuomet kuomet buvo 
)l paei» dieno, s\ibato-

|uV|a buvo uidarytos , 
uvi» susirinkę moki* 

ii dėlcu baimes žydų, atė-
'Jtesua ir atsistojo vidury-
it1 tarė jit«ns: Ramybė 

Ir pasakęs tai, parodė 
tankus ir Šoną, Nu-

lilgo mokiniai pamatę 
ilpatį. !r tarė j iems an-

kartu: Hamybė jums. 
\į. s iuntė mane Tėvas, 

(p a3 jus Hiun<Jiu. Tai taręs 
rįpė ant jv ir tarė: Priim-

Avcnt^jo I>va»ią. Ku-
nuodėmes atleisite, bus 
įstos jioms, ir kurių uuo-
>s užlaikysite, bus ui -

lytns, f) Tomas, vienas iŠ 
l ikos , kurs vadinasi B i 
tus, nebuvo su jais, ka-

atėjo Jotus . Sakė jam 
Iti mokiniai: matėme Vieft-
Lt). Bet j i s tarė j iems: Jei

g u nepamatysiu jo rankose 
friniu įdurii\io ir neįdėsiu \ 
fo fioiu||mano rankos, neįti-

po aštuonių dienų 
vėl buvo vidų jo ir 

Jais. Atėjo Jeaus 
tas duris ir atsis-

jų ir tarė: Ramybė 
tarė Tomui: Įdėk 
Itų Sifiion ir pama* 

10 rankas, o pakelk 
aką ir įdėk į mano 

Imk- ne uetikintis, 
itis. 0 atsakydamas 

imasĮ tarė: Mano Viešpats 
manio Dievas, Ir tarė jam 

[ttlus: Dėlto, kad pamatei 
*o, Tomai, įtikėjai. Pa-

liuiintu kurie nematė, o įti-
Į<jjo, Daug kitokių lenkiu 

irė JesuH savo mokinių 
nėra užraSyti 

i© knygo«e. O Utie yra 
»t tikėtuniite t 

»i«-
;«į«S 

mybės skelbėju*'; Jani gi
mus, aniuolai giedojo dan
gaus augštybėse: t 4Ramybė 
žmonėmsM . Pamoksle ant 
kalno J i s apskelbė palai
mintais esant tuos, kurio da 
ro ramybę* PrieS savo mirtį 
J i s tarė s ' * Ramybę palieki; 
jums", P o savo prisikėli
mui, kaipo jau viską atli
kęs, visas paslaptis išpil
dęs, suteikia ramybę savo 
Apaštalams ir savo Bažny
čiai. Ramybė žmogui suteik 
ta yra tai vaisius Jėaaus 
darbų ir kentėjimų. 

Sielos ramybė yra tai fano 
gaus laimė ant žemės. Visi w , . . Zt. .. . .... 
turtai be ra^bės darni A f"" .̂ &x™lU T ^ 

ais ir visi vargai su ra- K ^ " įsakymą dvasiSkos 
i^SiteftaldiES.*44^ k:Whc«*H» ap 

ske lbė i» nakykifMi, kad jati m y h ė yra ta i vlinuntėliB 
turtas, kuris prigul mio 
mųs pa i ių ir kurį lengvai ga 
limo įgyti . N e kiekvienas 
gal būti turtingas, bet kiek
vienas gal turėti gryną są
žinę. Turtus gal nuo mfla 
kas-nors paimti ir mums ne 
norint, teėiaus niekas negal, 
mums noprisidėjus, atimti 
nuo mųs geros sąžinės liudi
jimą. Tad igykime sąžinės 
ramybę link Dievo, artimo 
ir savęs; Atsi lyginkime 
prieš Dievą už praėjusiojo 
gyvenimo kaltes, nes kitaip 
nusidėjimai neduos mums 
ramybės — "nėra ramybės 
bedieviams", ir nuolat į 
mus š a u k s : 4 i K a l t a s esi mir* 
t ies". Dievo teisybės kardas 
kybo visuomet ant galvos 
nusidėjėlio ir kiekvienoje 
valandoje gal jį ištikti; tik 
per išpažintį ir atgailą už 
savo kaltes tegalima tą Die
vo rūstybę nuo savęs atito
linti, V, JėsuB, ramybės 
mums linkėdamas ir įsteigė 
Atgailos Sakramentą, saky
damas: u K u r i e m s atleisite 
nusidėjimus, bus j iems at
leisti". Laimingi tie, kurie 
jau suramino savo sąžinę Pa 
kutoa atlikimui Tie-gi, ku
rie da Velykinės išpažinties 
neatliko, te jos neatidelio-
ja, bet teiftmeta nuodėmę, tą 
giltinę, iš savo užančio ir 
džiaugiasi ramybe, kurią Jė 
/ns atnešė. 

Palaiminti ramybę daran
tieji! Palaimintos sielos, ku
rion daro atgailą už savo 
nuodėmes, džiaugiasi aptu
rėję jųjų atleidimą ir gy
vena meilėje ir baimėje To, 
Kuris jonyi dangų atidarė. 
Budamoa ramybėje su Die
vu, jos meilėje gyvena su ar
timu, sugrąl iua skriaudą, iš 
meta iš širdies neapykantą 
ir pasišvenčia, Laiko val
džioje savo pageidimus ir 
tur ramybę savyje. J o s ps-

nėsi J Ramųjį vandenyną, 
kurio vėjai neblaško ir ku
riame spindi dangaus švie
sa. Su meile pasilenkia prie 
jų Dievas, nes M»lis sumiši
mo nemėgsta. Ramybėje yra 
Jo vieta. P a s jį ateisime ir 
gyvenimą pas jį padarysi
me", Kas-tfi galėtų neramiu 
ti tą, su kuriuunii yra Die
vas. Ir ko vra verti visi 

v 

svieto turtai ir linksmybės, 
sulyginus su šia Dievo ra
mybe, "Ne«kaipo svietas 
duoda, Aš jums duodu". 
Kol susilauksime amžino
sios ramybės danguje, ku
rios priešskoniu yra džiaugs 
mas geros sąžinės ant že
mės, duok mums, Viešpa
tie, tą Tavo ramybę, "kuri 
peraugština visokį pajauti-

kus; kun, MnTarski iš 
vabne į Barglavą, 

•1 . - r i 
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Katalikiškos Žnios 

visiems barbarisraams galas 
kad jau bažnyeioje giedosi
me be pavietrių, noglų, nes* 
mertelnų ir t.t, Išpradžių se
nesnieji žmonės, nesupras
dami kame dalykas, buvo 
pradėję nerimastauti, — 
Girdi, mūsų maldas išvadi
no kaž-kokiais ""barbariz
mais". Bet vieną-antrą šven 
tadiepį pagiedojus, visiems 
patiko. Nekartą tenka sa
vęs paklausti: — Kodėl se
niai taip negalėjo giedoti? 
Taip dabar gražu! 

Bažnytinis choras tebegy
vuoja, ir kaskart labiau la
vinas. Jau ir dainų žiupsne
lį teko išgirsti. Aeiu už tai 
sodiečiams dainininkams ir 
vargonininkui pon. Saba
liauskui. Vieno tik gaila! — 
Negalėdamas žmoniškai iš
simaitinti mūsų vargoninin
kas išvažiuoja kitur. Ar be
gausime tokį darbininką? 
Paregėsime. 

Rūdiškis (Trakų pav,) . 
Žmonės laukė iki sulaukė 
arčiau bažnyčion, bet da
bar kai-kurie ir tuomi labai 
nesotus, Lietuviai su len
kais labai nesutinka, — dėl
to kad vis-kaa atsibūva len
kiškai bažnyeioj, kaip giedo
j imas ir t t . Dabar susirašė 
lietuvių 1018 ir padavė pra
šymą pas Vysk. Valdytojų, 
kad butų vieną sekmadienį 
lenkiškai, o kitą lietuviškai, 
dabar rengias važiuoti į Vil-

Prienai (Mar, ap.) . Per 
šv. Kazimierą buvo Prienuo 
se ( lyvojo Ražaneiaus vaiki
nų šventė. Po iškilmingų 
Mišių kun. Direktorius pa
sakė vaikinams pamokslą. 
Išdėstė, kaip ant delno, kad 
gyvenimo sūkuriams mai
nantis persimaino ir patekės 
J juos jaunas žmogus: dėlto 
tas pats jaunikaitis vienais 
metais geras, kitais jau ne
tikęs; o jogei nėr kam, paė
mus u i rankos, žmogaus ge
ru keliu vesti, tad prisieina 
save prižiūrėti patiems. Pa
tarta nuadotis nors šventa
dieniais "skaitl iumi sąži
n ė s " tuo dvasios veidrodžiu, 
kad pamačius į katrą pusę 
gyvenimo krypstama: daž
niau eiti išpažinties, kad 
nuodugniau save pažinus, 
permanius; klausyt pamoks
lų, kad gilesnį supratimą 4n • 
gijus: dažnai atsiminti Ma
riją, kad didesnį norą Jai 
tarnauti paėmus; daiytifgo-
Tna'-ptMkifUnfaniifr, t i t f l r u ^ 
t u s ^<' lr / . in ius , k a d TIORUUYS-

tų, o no Hilpnus — medin i on, 
kur greit sutreška, sulfižta. 
Priminta, kad nusižiūrint 
ant švento Kazimiero gali
ma išmokti ištikimai tarnau 
ti Dievui, Marijai ir tėvynei. 

Iš Lietuvos. 
Auksučiai, Kruopių vaisė. 

Kovo 12 d. saulei tekant nu
šauta 2 šūviais iš šautuvo 
Stanislovas Šliupas, garsio
jo amerikiečio Šliupo blIUa, 
BUVO tai žmogus laisvų pa
žiūrų, lietuvių .laikraščių ne
skaitė, tik rusiškus. Uerai 
ūkininkavo, per didžiausias 
pelkes iškasė griovius, pa
dirbo* kelius, bet užtat nuo 
pravažiuojančių imdavo po 
10 kap. Nekentė labai vagių 
ir skriaudos niekam nedova
nodavo, o visuomet į teismą 
patraukdavo. Šit ir dabar 
važiavo į teismą su P. — 
dėl medžioklės. Vos pava
žiavus kokiuos M 0 žingsnių 
nuo namų — buvo nušautas, 
atimta 50r., revolveris ir 
laikrodėlis. Piktadarys bu
vęs vienas, bet dar nesusek
ta, kas tai toks. 

Roialinas, Pan. apskr. 
Džiaugiamės sulaukę į li-
goubutį g e m gydytojo. Tai 
p. Tikuišis, lietuvis, mylįs 
savo kalbą ir kraštą. Ligom 

nių lietuviai pas Va ldy to ją /būt i s visad pilnas ligonių, 
jeigu neišklausys prašymo, ' ( lydytojas išsykio visų šir-
tai kad vėl atskirtų į tas pa-idis \n\vergė lipšniu su ligo-
rapijas, kuriose iki šiolei omin ia i s apsiejimu. Prie tam gi 
vo (Anusiškyje—Alkenin- nebrangininkas, o biednuo-
kuose) , sius ir veltui pagydo, 

"Vi l t i s" . 

mokytojas rusas. Praėju
siais metais gyventojai bu
vo padavę prašymą, kad 
jiems duotų mokytoją lietu
vį, bet lig šio laiko jokio at
sakymo nesulaukė. Sodžiuo
se vaikus mokina lietuviš
kai. "Bla ivybės" draugija 
pradeda tvarkytis, jau bū
relis — arti 400 žm. Bažny
čia visai pasenusi, medinė. 
Klebonas ir parapija nori 
pradėti statyti naują, bet 
trūksta pinigų. Jaunimas 
jau pradeda busti iš miego. 

Ebutoniai (Pan. pav.). 80 
džius nemažas, gyventojų 
arti šimto. Laikraščių tepa
reina tiktai " L . U k . " ir 
" V i e n . " po vieną, Jaunimas 
ištisai maudosi degtiuėje.Tu 
rime tris smukles, Pasigers 
ir eina galvų skaldyties 
(prisitaisę gelažgalius ant 
virvelės) , , 

Vilkaviškio pav. ^Suv 
rėd.). Negana to, kad vi
sos straikų laiku iškovotos 
lengvenybės ir algos padidi-

« 

kurie dvarininkui Jveda da 
ir kitUH apmmkininriuH. P e -
reitais metais kai-kuriuos 
dvarus atpirko iš Lenkijos 
atvykę dvarininkai, ir savo 
" madas M įvedė. 

Bajorų dvaro valdytojas, 
rodos, lietuvis, pereitais me
tais uždraudė savo darbinin
kams iki Iv. Onai kiaules 
leisti laukan (po šv. Onai ga 
Ii leisti, bet reikia turėti sa
vo piemenįs) ir rinkti ar lau 
kuos ar daržo žaliąjį pašarą: 
uitai užmoka pinigais po 20 
rublių. Boto da tas dvarinin
kas uždraudė kumečių vai
kams užeiti dvaran, gali 
vaikščioti tiktai apie kasa* 
rus. Šiais metais tokius rei
kalavimus žada įvest i ir kiti 
dvarininkai, o kaikurie iš jų 
reikalauja savo darbininku, 
kad išsimokytų lenkiškai 
kalbėti. 

Anot darbininkų, "buvo, 
buvo — o dabar ir dugnas 
išpuvo. Kaip pirmiau buvo, 
tai nors ir po truputį, bet vis 
turėjome uždaio, o dabar tai 
visados turėsime nedarytą 
lakti". 

Giedraičiai (Vilu. pav.) . 
Mūsų valsčiuje beeinant ar 
važiuojant išrodytų, jog 
šioj vietelėj gyventojai da 
nealkani dėl miško: matai 
ir miškus, ir krūmus, ir go-
jalius, laukai retkarčiais 
taipogi apaugę medžiais. 
Bet deja! vietiniai valstie
čiai turi važiuoti kur į di
desnius miškus (nors Ir tie 
didieji pradeda mažėti) ir 
ten jau pirktis sau reika
lingų medžių. 

Miškus perka žydai — 
vertelgos, prarenka geres
nius medžius svetimiems 

mas šitoks — atmieruoja, at 
plauna 9 aršinų ilgio ir vėl 
rnieruoja colius, kartais gi 
tiktai pasižiūri ir Uemiera-
vę atiduoda — žinoma, kur 
blogesnį: "pirk ir važiuok 
sveikas". Beržinių malkų 
sieksnis K rub., apušinių—5 
rub, 

Plungė (Telšių pav.) . Lig-
šiol mūsų krašte pirklystė 
buvo žydų rankose; pagal 
savo sutarimo jie ir temoka, 
GyVeUft jie vienybėj ir rei
kalui atsitikus nepasigaili 
ir pinigų sumesti, kad kelią 
kitam pakirsti. Buvo toks 
atsitikimas, - pirmadieniais 
čia suveda karves parduoti; 
pasigirdo atvažiuojąs iš Ry
gos pirklys, tuojau Žydai su
metė pinigų ir užstojo kelią. 
Nebegirdėti, kad atvažiuotų 
kas daugiau. Vietiniai val
stiečiai taipogi pragudrėjo, 
— nobeparduoda nepasvėrę, 
kainas taipogi žino, Tiktai 
žydų da negali priveikti. 

Matarnai (Naum. pav.) . 
niurni j>aaaiki»ta, bot k a i - { ^ o d l h i ^ g y m * r He J ukinhi-

k g ir 0 kampin inka i — gri-
te lninkai . SodžiiiN turi 64 
margus bendros ganyklos ir 
miško. Dirbamoji žemė jau 
senai išdalinta vieųasėdžlals 
ir miškas su ganyklomis — 
taipogi išdalintas, bet tiktai 
valdžios nepatvirtintas, Uki 
ninkai visai neduoda maža
žemiams naudoties nei miš
ku, nei ganyklomis. Matai, 
mažažemiai gyvena ir prigu
li atskirai prie dviejų kolio-
nijų. Jiems atsako: "Jųs ga
lite jieškoti miško ir gany
klų iš tų vienasėdžių, kuria
me turite žemę pirkę." Pa
klausi šitų, tai atsako: "Jųs 
iš n rusų pirkote tiktai lau
ko, miško ir ganyklų mes ne 
pardavinėjome", Vienas 
mažažemis turi ir vienasė-
dito numerį, bet ganyklų ir 
miško negauna. Kaip mokės 
čius mokėti tai ir mažaže
miams prisieina mokėti po 2 
kap. nuo margo. Mažažemiai 
sujudo reikalauti, ar duoti 
jiems malkų ir ganyklų, ar 
mokesčio jie nemokės, nes 
dabar lygiai su kitais jįems 
reikia UŽ visą žemę, ir dirba
mąją ir nedirbamąją — miš
kus ir ganyklas, mokėti. 
Kas iš to išeis — nežinia. 
Tkiniokai, kaip girdėti, pa
vasario sulaukę žada išdaly
ti mišką ir prašyti valdžios 
patvirtinti. Dabar visi sten
giasi .iškirsti visus medžius, 
kad kartais kitam nepaliktų. 
Atsitinka miške dabar daug 
kas. Vieni vagia, kiti gaudo 
— vaidai, muštynės, teis
mai. Kovo ketvirtą naktį 
kas tai buvo užpuolęs J. 
BU'Iskį, šaudė... Kratos, 
suėmimai. 

parduoti, — kur netikę 
Duimė&įi (Trakų pav.). vietimnms.Kaip mačiau, sic 

Kunigų permainos Balnų 
vyskupijoje. Kuu. J. LIK-
kus iš Lankeliškių į Vištytį: Pas mus tokios nau 
kun. Kotlevvski iš Suvalkų į Vįeua mokykla, vaikų joj? j tol. po 15 kap.; 9 col.—ią 
Lipaką klebonu; kun. Kala- prisirenka iki 40; kiti jų vi-įeol.— po 20 kap.; 12 eol. ir 
burda iš Barglavo į Suval «ii nesupranta rusiškai, bet daug.—-po 25 kap.; pardavi-

iIOJUS parduoda šitaip: 

Panevėiys. Vasario 20 d. 
čia buvo visuotinas metinis 
fty. fuotapo darbininkų 

f! draugijos susirinkimas. Su
sirinkimas btivo nedidelis, 
nes dauguma samiuu matė 
jė.. Iš atskaitas;pasirodė, 

praėjusiais metais 
draugijoje gauta 826 rub. 78 
kap., išleista gi 012 rub. 90 
kap., pini;įų kasoje sansip 1 
d. buvo 218 rub. 83 kap. Iš 
stambiųjų išlaidų pažymėti
nos: kailių išdirbinio dirbtu
vei įtaisyta išleista 318 rub. 
85 kap. ir sergantiems drau
gijos sausiams duota 111 
rub, 10 kap. pašalpos. Drau
gijoje yra 117 sąnarių, praė
jusiais gi metais išstojo 35 
ir pastojo 25 nauji, Urani
jos pirmininku išrinktas kn, 
J. Stakauskas, 

Praeitais metais buvo nu-
taî ta išrašyti draugijos pi* 
nigais "Šaltinį" ir kitua 
laikraščiui, Pirmininkas pa
tarė išsirašyti "Rygo» Gar> 
są", kiti lįuvo dar bemėginę 
pasiūlyti ktUygos Naujie
nas", bet įos buvo išpeiktos 
ir nepriimtos, Paleistas tai
pogi buv^ klausimas ir apie 
kailių dirltuvę, kad ten dirb 
tų meiste #a — draugijos7 są
narys. Pornai kailių dirbtu
vė surinkt) 1748 rub, B0 k., 
taigi gryuo pelno liko 214 
rub. 50 kip. 

Plate l iuose Ir P l u n g ė j e 
(TolSių i iv,) žadama jkurti 
vartotojui draugijos, 

11 
.M I 

Nemakščiai 
pav.) , Vasario 9 dieną 8ia 
buvo vartotojų draugijos — 
" V i l t i e s " susirinkimas. Ap
svarstė metinę apyvartą ir 
išrinko naują valdybą. Pasi
rodo, ka<l draugijos sankro
va gerai gyvuoja,; — jai, ga
lima sakyti, pirmutinei taip 
sekasi iš visų draugijų ž e 
maičiuose, nes sąkroįvjos vo-
dejas — aumatąs, darbštus 
ir numanąs savo darbą žmo
gus, Apyvartos per metus 
buvo 30 tukst, rūbu • tar
nams, batas ir atsargos ka
pitalas 2,400 rub,) grj'no'pel
no 1000 rub, Sąnariai — pa* 
jininkai gavo po 5 nuoš., u i 
išpirktai prokpa — 3 nuoš* 
Pirmais metais u i išpirktas 
prekes duodavo po 6 nuoš, t 
ir apyvo rta buvo didesnė. 

Vietiniams pirkliams — 
žydams \ \ D-ja labai bado 
akis, jin nesidrovi not-gl 
mėginti papirkti; plIeS su-
surinkiiaą jie platino viso
kias pankalas, kad V. D-ja 
žūsianti. Žmonelės, nejaus
dami žabangų, pradėjo atsii
minėti pajus, palikdami tik
tai po f i rub. Paskutiniame 
valdybei posėdyje nutarta 
neišduosi pajų be visuotino 
susi rink tino. 

Kurkliai (Ukm. pav,) , 
VM) m, Žmonės buvo prade
da judėti, spiestis draugijos* 
na, Atsirado ir M Ukio rate
lis", ir !• Blaivybė"* ir el-
gėtuamį rengėsi įtaisyti. 
Draugijos pi ima is metais bu 
vo veiklios, bet dabar viso* 
snaudži |: neteko vedėjo. 

"k 

Wivl*lrtai (Marijam, ap.) . 
•Vaiiario B< djkmą nedėldieny 
jo Pilviškiuose "traktierių-
| § " kaiif >e mirė nuo degli* 
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n6s ūkininkas JUOSCIIH Oir, iš 
Kr. kaimo. Mirusia gilėjo 
turėti iš pažiurus kokių 40 
tanių amžiaus, Paliko visų 
navo šeimynų ant praskolin
ti) ūkio. Jau toks netikėtas 
staigius mirties atsitikimas 
4įa ne pirmutinis. Per metus 
laiko apie Pilviškius numi
rė keli taip staiga, kaip J. 
0„ tik tas tarp jų skirtu-
urna, kad anie mirė ne smuk
lėje* bet savo namuose, 

Aleksonįs (Krosnos v., 
Kalvarijos ap,). Šis kampe* 
lis yra visai tamsus, nes to
li mm bažnyčios ir nuo mo
kyklon. Žmonės ̂ norėdami 
mokyti vaikus turi samdyti 
daraktorius, nes mokykla 
bent už 10 verstu, La ikras* 
ėius skaito tik vienas žmo* 

*s. 

5= 

PaviStaičiuose (V išty&io 
valse. Vilk. ap.) atidaryta 
nauja (katalikams) mokyk-
la. Per daug moty vargo he 
iMikykloa Pavištaiėiokų vai
kučiai, taigi dabar visi diliau 
giliaî  jog jau ir čia pasieki 

OH spindulys. Tuo tarpu 
lomas kambarys* o va

sara rengiama statyti nauji 
namai mokyklai. Uurbv pa-

Įėiokams, kad rftpinasi 
vaikučiu apšvietimu. 

Lietuvoje, $ulo 
jau ma$a. Kūgiai 

visur atrodo gerai Žmonės 
su pašaru nelabai tesiskun* 
ttiia« ne taip, kaip pernai pa
vasarį, Gyvuliai šiemų per-
gy voho neblogai. Kuo ligų 
apskritai nedaug mikontėjo 

rėti vežėjo numerį, Mat mirs 
te vežėjai visi numeruoti, 

Nevtoronia (Karmėlavos 
par. Kauno pav.). Pas mus 
kaimieėįų tarpe atsirado 
slaptai pardavinėjančia deg 
tinę, todėl ir kaimo susirin
kimai neapsieina be girty
bės ir muštynių. Noviero-
niškių uegal pavadinti tam
siais, skaitvti beveik visi mo 
ka, daugumas neblogai para 
šu. Pirmiausiai, vyručiai, ka 
aaVokime tuos, kų nuodija 
mūsų jauuinu.i degtino, skai-
tykini daugiau laikrašėių. 
Pažiūrėkim į tuos namus, 
kur skaitoma doros knygos 
ir laikraščiai, ar nepamaty
simo skirto nuo tu, kurie nie 
ko neskaito. 

Pabaiskas (Tkm. pav,), 
Dabar jaunimas vakarais 
susirinkdamas paskaito lai k 
rašeins, pasikalba apie tai, 
kų skaitė. Pirma težinojo 
vakaruškas ir netikusias kai 
bas, 

Kamorunai (Kalesninkų 
pa r, iiydos pavieto), Žmo
nės pradeda susiprasti* jau
nimas ima skaityti knygas 
ir laikraščius. Sjmet užsira-
j&* "Vienybę", "Šaltini" ir 
"Spindulj". .lauoimas sn-
seidamas gražiai pagieda ir 
padainuoja, Dievo padėk ka 
iuorunieėiams ir toliau Avies 
ties, 
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Id&kuva (Panevėž. pav.). nes tėvai neparkalbami. Ap-
80 metų sukaktuvių šventėn skritai imant, vis dėlto iš at-
vasario 19 d. prisirinko pil-ĮftvIlglo į laikrašėių skaity-
nu bainyčia žmonių, buvo mų, pušalotiečiai nepaskutb 
pamaldos, pamokslas, po toinc vietų užima; nes kiekvie-
Unėjom į dvlklesę mokykla, name kaime rasi nuo J 7 
kur buvo sienos ir paveiks- egi, įvairiu laikrašėių, Su
lai papuošti eglių vainikais lig senųjų tai aišku: vien-
ir šiai]) eglės pastatytos, [baisiai agituoja, jog iš 
Žmonės susirinko iš ,\ vata- skaitymo duonos nevalgysi, draugijas įkurti įstengia! 
eiu: Linkuvos, Žeimelio, Pa'Tik. sako, dykaduoniams, Argi mūsiškiai mokėtu vien 
kruojaus ir ItnsEtiliuo. Ihivo kuine neturi dailiu, priguli pasipelnyti iš Lietuvos išsi-
tai vi* šemieėig viršininko "liežuvis laužyti**, Ačiū danginę? 

Dievui, pastaruoju laiku to 

mm 
• • u l i n i . 

męs lietuviai apie tai žino
me/ Ar tas mums tarp tu 
girių augusiems rūpėti ne- i 
turi i Juk pirklių ir praiuo-
nininku v ra ir lietuviu. Lo-
dėl jie nepasirūpina naudo
tis tuo iš ko svetimtaučiai 
mušu krašte minta ir sau 
taupomai skolinamąsias 

*ia 
"Šaltinis", 

liaulių ap.). Iš
kilmingai surišta moterys
tė* ryšiu Juoaapas kubickaa 
ift Vnidalonių sodiiaus su A, 
< Hiebiuke. Kadangi jauniki* 
priguli prie bažnytinio cho-
ro, prie "Blaivybės" ir 8v. 
Kas. draugijos, taigi ehoroa, 
keturiais balsais atgiedojo 
"Voui Creator" ir mišias, 
klebonas pasak* prieš šliub^ 
pamokslėlį, nurodė kaipo pa 
vyadingas jaunikaitis savo 
kuliu patraukia daug jauni-

Kaipo blaivininko ir 
rvtebuvb trumpos ir 

Malvina, kokių mažai teat
sitinka Lietuvoje. Nebuvo 
ėia nei avoiių, nei piršlių, 
nebuvo nei jokių ypatingų a 
polgų-coremonijų, pagaliaus 
ir muzika neturėjo Jin vie
tos, Hubėgo jaunimas, tarp 
kurių taipogi buvo giesmi
ninkų ir dainininkių, padai* 
navo gražiai tautiškas dai
na*, pašoko tautiškus šo
kius, pasilinksmino ir visi 
padoriai išsiskirstė. Nematė 
nieks čia nei degtinė* nei 
kitu stipriųjų gėrimu, per 
tai ir svečiai buvo visi blai
vas, visi malonus, "ftikšnos-
IHirniam*" jei tik nepatiki* 
tokios vestuvės. 

Bepigu, kad visur butų 
tokios vestuves Ir tokie nve-
teliai, tad greit musiji tauta 
taptų turtinga, ir Dievo pa
laima hutų'su mumis. 

Ltotuvių draugijos. "Hau-
leiM leista įsteigti knygyne 
su skaitykla Debeikiuose ir 
Krakėse po atsakomybe Ik* 
Nikiuose kun, Mikšio ir 
Krakiuoae kun, Lukšo. 

- « 

Įvairios. Atraliavn iŠ ?a-
nevėslio i Kauni) K. M., kuri 
pribuvo Kaunan 4 valando
je naktį. Paėmusi velėja 
prašė, kad fa nuvežta į xiti* 
Mų draugiją, V alėjas pnrui-
kalavo tuojau užmokėti, ji 
ueapsižiurėjusi padavė 9 
rublius, Vylėjas išvežvs | ko-
H\ priemiesti gerokai ap
draskė, išmetė, ir nuvažiavo 

Sėdant i vešėjo, ypaf 

Palikai (Kžerėmj ap.), 
"SauUV* mokykla jau uždą 
ryta ėia, reikalinga bnįų ėia 
nors vieuaklesė mokykla, rei 
kėty, rodoa, apie tai pasirū
pinti "Saulės" skyriaus va
dovams, ir padėjėjų užtek
tų, bytik butų geri norai. 
Dabar gi matyt nelabai pa* 
laikoma darbas a. a, kuji. 
Žeimio, kuris-skynė fia pir
mas tikėjimiško ir tautiško 
susipratimo kelic. 

Kurtavėnai (Šiatdių pv.). 
Nakti iŠ 27 i 28 d, vasario su
degė dideli namai, priklausą 
grapui Zibarkul-Pliateriui. 
Tuose namuose buvo " Sau
lės** tpokykla ir vartotojų 
draugijos krautuvė, Moky
tojas ir krautuvės užveisdė-
tojas vos suskubo pakilę iš 
miego išbėgti. Spėjama, kad 
buvo kieno padegta. 

Krinčinas (Pan. pav,). 
Vasario 27 d. pasimirė Dauk 
uinnu sodžiuje a. a. ūkinin
kas Aleksandras Malevleius. 
Buvo labai darbštus, blaivus 
ir maldingas žmogus, pavyz
dingas ūkininkas, gražiai 
užauklėjo vaikus, mylėjo sa
vo tėvyne ir stojo už pavar
gusius. Duok jam, Dieve, 
regėti amžiną šviesybei... 

Vilniaus gub. valstiečių 
ūkių aprašymas. Caro vardo 
pramintos rusų geografijos 
draugijos skyrius, veikian
tis Vilniuje nutarė ši^ vasa
ra užsiimti Vilu. gub, vals
tiečių ūkių aprašymu, To 
aprašynio programi) sustatė 
draugijos narys H. Vrueevi-
ėia, Pagal tos programos tu-
rtm butl aprašyta ūkininko 
šeimyna (kiek vyrų, kiek 
moterų, kas moka skaityti 
ir rašyti), kiek žemės valdo, 
kokios rųšies; koks ūkis ve
damas; kiek sėjama javų, 
kiek sudorojamn javų ir šie
no; kiek laikoma arklių, ra
guočių, kiaulių, avių, ožkų, 
naminių paukšėių; kokios 
padarynės vartojamo*; kiek 
pelnyjnma pinigais; kiek iš
leidžiama; ar yra kur arti 
gydytojas; kiek mokenėių ir 
t,t. Tas ūkių aprašymas bus 
pavertas liaudies mokyto
jams daryti. Ketiu* dar tų 
dideli ir svarbų darbe pade 
ti dirbti žemės tvarkontnaio* 
komisijos nariai, girininkai 
ir mokytu* renkantieji in-

kuvie«*i\i hu\ o senu \vru, 
i moterų ir vaikų daugybė. 
Mokytoja paskaitė rusiškai 
iš knygų, vaikai padainavo, 
pasakė sakines, eiles. Hent 
;» dainas ir H eilutes kalbėjo 
lietuviškai, paskaitų nebuvo 
lietuviškų, laike rusiško 
skaitvmo žmonės senieji 
murmėjo, kad nieko nesu
pranta, bet mokytojas lietu
vis paaiškino, kad lietuviš
kai esa užginta. Laike skai
tymų išsiskirstė žmonės j 
priosienį, šnekėjos, rūkė pa-
pierosus, kalbėjos: t4Kad !>u 
tų skaitė lietuviškai, tai bū
tumėm snprate, ka skaito, o 
dabar eikim!" Daug ir išė
jo. Dainavo rusiškai ir sak
mes šukė vaikai rusiškai, o 
po dainų lietuviškai padai
nuotų ir eilių lietuviškai 
pasakytų plojo rankomis 
žmonės. Kaip %iBože Oaria'* 
užgiedojo — visiems liepė 
atsistoti ir tuoin užsibaigė 
vakaras. Po giesmės rusas 
mokytojas dalijo vaikams 
earo Aleksandro 11 paveiks
lėlius. Aludės, monopolis ir 
traktierius buvo uždaryti, 
kol mokykloje buvo susirin
kimas. Taip tatai męs šven
tėm vasario 19 d. baudžia 
vos panaikinimo sukaktu 
ves. 

suvarvti: raštininkai, vhš;ii 
ėiai. seniūnai, teisėjai, iš lin;kių •'Išminėių'1 mažai beli

ko, Reikia da priminti apie 
viena, būtent: valstieėiai, 
lei/dami vaikus moksian, iš-
anksto skiria jiems bnt" ku
nigais, sako, žtuogus, «> in 
/inieriai valkatos. . . . 
Miestelyje jokio knvii'vnė-
Ii<> ar skaitvklos nėra. 

Kuliai (Telšių pav.). Vi
sas miestelis bevelk vienų 
žydų apgyventas, nors yra 
ir Vieno lietuvio sankrovėlė, 
Buvo susitveręs ūkio rate
lis, bet ir tas jau kaip ir mi
rė, nes niekas nedaro jokių 
susirinkimų. Reikalinga bu
tų vartotojų draugija... bet 
kas pasirūpins jt> įsteigti f 

Pušalotas (Panevėž, ap.). 
Pušaloto parapija gana pla
ti: bo viensėdžių ir dvarų 34 
sodžiai su 500 ūkininkų. 
Štai tų sodžių ir vardai: Pa
piškiai, Didumai, •Jekoniai, 
Sedekoniai, Medikoniai, 
Uailiunai, Skaisgiriai, Siau-
dynė, Vytėnai, Valmonys, 
Matktmai, Joeiunai, (lir|»et-
riai, Uaglienai, Pagirnupiai, 
Šniunu, Juseuai, Šermukš
niai, Jakubonys, Pabuojiai, 
Buojragys, Kidžionai, Šil<^ 
iriai, Ažagai, Žalia pu rviai, 
Staeiunai, Uragonys, Kups
taî  Pabervalkiai, Pazukai 
ir Datiknėiai. Apšvietimo 
reikaluose pusalotieėiai sto
vi i<«mai, nes stoka uolių 
darbininkų — šviesos sėji
kų. Inteligentų tėra tiek, 
kiek ant vienos rankos pirš
tu. HaAtininkas ir mokyto-
ja.*—lietuviai, bet nelaimė, 
nelemta jiems darbuotis vi
suomenės dirvoj... 

Laikraščių skaitymas 
tarp mūsų ūkininkų Šiemet 
dvigubai pasididino; tam 
tikslui karstai pasidarbavo 
gerb. kainendortus. 2inoma, 
daugiausia pareina "Šalti
nio", uVienvbės%\ "Spin
dulio'1. 

Nelinau ar visur taip el
giasi moteris, kaip ėiouai: 
priverstos, kad ir ima kokį 
laikraStj, tai tik dėl "for-
moH*\ gal kita nei pasižiū
rėti nepasiftiuri arba sekly-
fių sienas ir skrynių virta* 

Lentupis (Svenėionių pa* 
viet.). Koks mūsų krašto 
žmonių apšvietimas supras 
kiekvienas iš ėia aprašytų 
atsitikimų. Vasario 7 d. va
žiavo iš Lentupio namon į 
Švenčionis gydytojas Orlo
vas. Buvo naktis. Pakilo 
puga. Dangus su leme mai
šyte maišėsi. Daktaro veži-
kas suklydo kelia ir įsigrū
do taip sniegą u, jog arklys 
iškinkytas savo spėka pasi
kelti negalėjo. Vetikaa pa-
ftietfa daktarų ir arklį lau
ke, pats nuėjo į Popehkosų 
sodžių prašyti pagelhos. Bet 
kas tau duos pagelbų i Nak
t i s . . . niekas nei keltis ne
sirūpino ir tik ant rytojaus, 
kaip išaušo, 8 valandas per-
sėdėjas pusnyje, daktaras 
susilaukė Žmonių. Arki J pri
sėjo net arkliais iš pušnio 
gabenti. 

Vasario 8 d. Vilniaus ap
skričio teismas teisė Šven
čionyse baltarusių laikraš
čio J4Naša Niva" korespon
dento J. Jakubavičiaus už
mušėjų. Girdėti buvo tarp 
žmonių kalbos, rodančios 
aiftkiai, kaip velioni Jakuba-
viėių Invoriės čia nekentė 
vien už tai, kam jis apie Len 
tupį korespondencijas rafty-
nėdavo. 

Užmušėjas T, Klimaševs-
ki vra nubaustas vien vie-

* • » 

nais metais kalėjimo. Kaip 
baltarusiai taip ir eionykš-
ėiai lietuviai raštų nekenčia, 
arba apie knygas ir raštus 
jokio supratimo neturi, Jei 
kas kokiej nuperka — tai ne 
bent maldaknyge- Yra čia 
mėginimai daromi nešioti 
lietuviams lietuviškas kny
gas į namus... bet kol kas 
iš tokio mėginimo naudos 
nėra. Niekas neperka. 

Tarp girių pramonininkų. 
Šiaur. vakarinio krašto gi
rių pramonininkų sąjungos 
visuotinas susirinkimą* bu
vo Vilniuje Šiomis dienomis. 
Narių susirinko labai daug: 
buvo atvykusių iš Kauno, 
Minsko, Slomimo ir t.t. 8var 
biausis klausimas tame susi
rinkom' nagrinėjamas buvo 
Aiaur.-vakarinio krašto gi
rių pramonininkų taupomai-
skoliuamosios draugijos jku 
rimas. Nutarta, skolinti vi
siems tos busimosios drau
gijos nariams. Svarstomas 
da buvo sumanymas įtaisyti 
Uostų Tilžėje ir ekspedieijos 
kantoras 
Buvo da nutartit už dviejų 
mėnesių, sušaukti nepapf&t* 
tų Visuotiną susirinkimų, 
kuriame tarp kito ko keti* 
narna svarstyti tos ^jun
gos narių šelpimos draugi
jos klausima. 

Kaip matome susirinki
mas Kvarbua, nutarimai da 
svarbesni ir rodantį* didelį 
toa sųjungos gyvumą. Ta-

Siauliai. i:v III buvo vi
suotinas "Varpo" l)r. susi
rinkimas dėlei remonto nau
jai nusamdyto buto. Apie 
kalbas ir nutarimus daug ne 
rašysiu. Tik patėmysiu, JOM: 
atsirado ir tokių narių, anot 

I kurių "Varpui*1 nėra taip 
labai reikalinga nuolatinė 
gera seena, kur butų galima 
vaidinti nevien menko turi
nio, bet didesnius Ir rimtes
nius veika I ils, Cia privesi n 
vieno kalbėtoju žodžius: 
"Jei nenorite sutikti, jog 
"Varpui" būtinai reikalin
ga gera seena vaidinimui ir 
koncertams, tai belieka pas
tatyti žalius staliukus, už-
veati lmfetų sn svait»innn-
ėiais gėralais... ir i* dra
mos-muzikos draugijos pa
daryti kokj tai kliubų. . ." 

N\itarta naujame Unte pa
didinti salę ir jtaisyti nuola
tine, gerų ir nemažų seenų, 

Stisirinkime dalyvavo ne
mažas narių skaičius. ^įritė
si keletas darbininkų. Visi 
lietuviškai šnekasi. Kaip 
tai keista ir nemalonu daro
si, jog laike susirinkimo kai-
kurie Valdybos nariai, tarp 
savęs pasitaria "po swoje-
mulf—lenklSkai, n \ susirin
kusius prabyla "mužikiš
kai "—lietuviškai. 

gražiai pasiiinksmįs. Tiki
masi tų jlįhitĮ1 naujų narių 
Iraugijon įstosią. 

29 d. balandžio lietuviu 
benas po Jono Krevo vado
vyste rengia ant Kam Voeisp 
svetainės puikų koncertų, 
kuriam užsibaigus bus ba
lius, tik gaila, kad su svafc 
ginaučihis gėrimais ir dai 
suimtvakaryje, 

9 d. bal. per .launuome 
nes d-jos susirinkimų viet i-

> uis klebonas kun. Undeikis 
padavė sumanymų, kad su 
tverus kooperatyviška kran 
tnvė, bet draugija tame su 
sirinkhne nespėjo klebon<< 
inešimų apsvarstyti ir ki. 
nors nvitaiti, Bus sušauktas 
extra susirinkimas. Kiti, 
syk* apie tai pranešiu. 

Žemaitis. 

dssss 

tuvių vardai šitokio; 
1. Miliūnas Jonas, 42 i 

tų, vedės, paliko moteri 
vaikuėius 7-—2 metų 
žiaus. 

•B 

«« 

2. Baliekas Matas, 36 UtfĄ 
tų, v(»de,s, paliko moterj ir 
vaikų 7 metų. 

ii. Jonas Plioplys, viens* i 

. . 
! 

Tallial. Apšvietimo nd-
nisterija atsisakė Tnllly vy 
rų gimnasijai sutrikti val
diškąsias teises, * Patarė 
stengtis iSgauti teises vien 
mokiniams. 

"Liet. Žinios". 

KAST 8T. LOIJIR, UX, 
hm 

Šiltas, malonus pavasa
rio vėjalis gaivina ir mūsų 
lietuvius ir tarsi kitais žmo
nėmis virto. Turime gražių, 
didele bažnyėių, ir ji šven
tadieniais kimšte prikimšta 
žmonių, 30 d. kovo apvaik-
šėiota naujų stacijų paftven-
tinimas. Šventino jųa He-
llevillės vyskupijos geuera-
Iiškas vikaits, J. M. Xisgr. 
(1. Cluse, o lietuviškas mal
das ir apdūmojimus skaitė 
Springfieldo klel>onas kun. 
Tiuberkis, giedojo-gi vieti^ 
nės mokyklos vaikučiai, va
dovaujami mokytoj g M. 
Hudruno ir KUbietos Cip-
liauskiutės. Antrytojaus 
prasidėjo 40-ties valandų at 
laidai, j kuriuos pribuvo net 
10 kunigų sveėių. \'erbų ne-
dėldienį ir gi du kunigu tu
rėjome, o aukų sudėta dvi
gubai daugiau už pereitus 
metus. Verbų popiete Sv. 

b tas prasilavinusių vaikinų, 
kurio, ttalkf, godliai skaity
tų, tik mdaim6 neturi kaip, 

latkralfiais nulipdo, Tra ke- riama ir svarstoma î la bran-

rurgio draugijos 17 narių. 
Smalininkuose, munduruose, mokinosi mus-

ttnis, kad per Velykas atsa-
kanėiai galėtų dalyvauti 
apeigose. 

Minėtoji iv, Jurgio d-ja 
per atvelykį, 2d d. balan
džio, savo patrono dienų ap
vaikščios 50 metų sukaktu
ves ImUtUiavos panaikini
mo Maakolijoje, o sykiu ir 
Uetuvoje. Iki pfet visi !n«il* 
sis balnyiioje, ą atĮt dviejų 
popiet ų nuo 

ginusio mūsų šalies turto, 
mūsų girių ir miškų likimas, 
jų iinaudojlmas... O kg-gi 

Mm tvarkoje nu 

HC^RANTON, PA. 
i 

(Nuo mūsų korespondento). 
Halandžin 7 d, ištiko bai

si nelaimė * Prioe-Paneoast! 
kasykloje ties Tlimop, l*a. 
Kasykla pridera Hcrant^i 
CoaJ t\>„ bet lietuviai vadi-
na jų uKupun arba uKepa*' 
rėden (iškreipta iš angliško 
4* llougb— and — HeadyM) | 
Nuo Seranton miesto rūbe* 
žių (t'ityiine) iki tai kasyk
lai ima nueiti*20 minutų lai
ko. ' į 

Buvo tai p^tnyėios rytah, 
Sopulingos Motinos švetitt»| 
Vieni, likę namie, rengėsi f 
bažnyėi^, kiti leidosi jvkjM 
•yW%, kaip bent kokty db * 
mf. Apie \2 valandų kil<| 
gandas, kaip perkūno tren< 
smas: '^liroop kasyklos d<| 
gal Zmunės, mulai it t.t. liko 
po iemp! r . . Autotnobiiia i, 
veSimaiį tmmvajai pilni 8mo 
nių, skubinasi t Throop. V -
sur sumiftimas, lyg pa&kut* 
nėję dienoje. Trumpu laikt 
i 10 tUkstanSių žmonių aįį 
stojo kasyklų* Pradėja \\ 
klausiii^ti, kas, kur, kai {į 
pasidarė po Žeme. PaaiSkt^ 
jo štai kas: 

Apie 8 valandų išryto vb 
nuose iš dviejų mašinos nu 
mų, kūrinos priiiurėjo ti 
vienas mašinistas, pasirodl 
ugnis. Namai buvo medinialį 
pilni vatos, skudurlų, albi 
jaus ir kitokių reikalingų 
mašinos šveitimui dalktii 
Tatgi nėra ko stebėtles, ka| 
nei mašinistas nei pašaukti 
ugniagesiai neįstengė ug
nies nutnalšinti, Po trijų vt | 
landų ugnis pilnai isivyr^ 
vo, o -kasyklos dirba, 

Tik apie 11 valandų su
stabdė darbų ir liepė anglia
kasiams išeiti laukan. Dir
bantieji toliau spėjo išsigel
bėti, bet tie, kiuie dirbo ar-
ėiau prie mašinos, užtroško, 
Bosas ir fajerbosls ėjo per
sergėti darbininkų, kad gd-
bėtųsi, bet ir patjs krito ]) i-
kelyje Inegyvi. (lažai, karfti 
durnai ir pati kaitra staî ;a 
numarino visokių gyvybi, 
(lalinui sakyti, kad tie ka^ 
kiniai be jokio sopulio Jr 
skausmo atsiskyrė su šiuo 
pasauliu. | 

Po vidnknakėio 2 valas-
&ą 8 balandžio ]>radėjo ne;̂ \ 
vėlius kilnoti iš kasyklos. 
Hvmkaityta 72 darbininku ir 
vienas anglas, gelbėtojas t-
JoftOph Evans, Visų veidii 
išrodė romus, kaip miega 0-
ėių, tik vienas buvo apdegęs, 
o kitam galva praskelta. 

Nub$Sninkai buvo jvaii tų 
tautų: daugiausiai lenk.fi, 
slavokni, magarai, anglui; 
lietuvių buv(» tik šeši; iš jų 
Salėiaus kūnas (Šalėius \^ 
ėjo \h 8uv. gub., Marijanų *>-
Ws pav., Ąutausvo cn*vi-
uos) dingo nežinia kur 

typis, 24 metų, iš Huv. gųb* 
Marijampolės pavieto, 

4. Klimkeviėia Juos 
vienstypis, 22 metų, iš Suv, 
gub., Naumiesėio ])av„ ^a^| 
nemunės parap. 

o. Diėkus Mykolas, iŠ &W 
gub., Marijampolės pi 
(iarlevos parap., vedęs* 
ko moterį sunkiose diem 

Našlių ir našlaiėių šelpi 
umi i'enkamns fondas. 

Kas kaltas f 
Vieša opinija kaltina ty 

panijų, kad 
1) dvi masini, viena įw 

kitos atstu 100 pėdų, prifll 
rėjo tiu»kart vienas da: 
ninkas, kuomet visados |n 
davo du; 

2) ugniai paaiHKtt|ji) 
kompanija leido dirbti 
tris valandas ir kad ugub 
gesiai negalėjo ugnies 1̂1 
lieti, tuokart tik liepė 
liakasiams išeiti hnk^į 
Konųmnija teisinasi, knĄu 
vnsi žinių darbinitikafnsj 
lefonu, bet kas patvit 
juk jieoiegyvil 

Tuo tarpu einą tyriu 
mas, kurj veda pavieto 
roneris, valstijos vyriai 
bė ir Suv. Valst, vali 
kiekviena Instancija 
rankiškai. 

Nušluostyti arašoms 
našlėms ir 123 vaikams 
karnas fondas, Aukos 
kia gausiai. Šiandien 
rinkta $55,000. Jei susii 
didelė suma, kuo koinit 
pasitiki, tai bus istei| 
žinąs fondas šelpti 
našlaičius angliakasykl 
kų. 

Tie, k̂  dirbo toltyi* 
mašinos, spėjo išsigel 
Ignas Butkauckas su 
devyniais išėjo la 
seniai jau išdirbtas 
las. 

Kad ttgiiis buvo 
matyti iš to, jog deš 
rų su anglimis sudegė 
nai ant kelio, fteši 
taip-pat krito negyvi':i 

kelio. 
vVngliakasiai ką prie į 

bo veikė, tokioje posle 
ir mirė. Vienų rasta, be 
dant duonų: duoną Ii 
prie burnos su ranka. $ | 
uos} BJU skepetaite šlu 
Kiti pikius arba spatusj 
ko, durių sargai prie d$ 
sukniubę... 

CHLBKRTVtLLK, MAl 
Hvarbiausia mūsų naujie4j 

na tai kad 24 dieilų šio mj 
nesio prasidės lietuviška 
misijos, 

Oras pas mus atšilo. % 
lė ima šėlti... Artojai 
noragų ieškoti. 

1 * * '"*^wi?f 
y • 

i'iim uirkut nopri|pilėj<0.: nyiia ir sukolektoota 
V|M palaidoti ;iv. Ju< 

Iri'f :- i."; 5f i f « i hl LiTs'"1! Ė.J'V-.I 

iuoa j 8ara Yoeį«s mtoitif. i P" kapinėse, kurios guli g 
587 Cdliiaville Ave+, kur! ta Pa^conat kasyklos. Llh 

BALTIMOiUS, U\ 
18-tos kuopos B. Iii 

A. Reikalai link 
seimo. 

Pagarsinus klebonai 
nyėioje, kad bus 2/liai 
susirinkimas Husiv. U H, 
A. k p. tuo jaus po nJiši 
pribuvo nemažas nartų 
liūs. Atidarius .T. VakiH*! 
kui susirinkimą, taį)o;pi 
nešta visiems nariams, 
jau parūpinta dalrpri 
viešbutis, teatrui \r< kmi 
tui salės, taipgi aeteioi 
joms salėį po lietuviška 

garsinimu i progrąi 
$<)0,00 suvirfium; 
dus, kad u$sl 

HHI 



DRAUGAS 
!-JJ . , J 

-MMII. Koletas ufeisa-
Paduota svarstyt įncši-
Heiman, l>et palikta se-

ąnėinnt mitingui, npsinujs-
% gerai. Ant pabaigos pra
nta, kad teatrališka dr-ja 

sakė lošt teatru iš pr ie
ties, kad kun. J. Liotuv-

kas grieitai atsisako S. L. 
» Seime dalyvauti ir savo 
ftnytiui ebor$ leisti dai-

U<>t per minėtaji seimą už 
gj kad tojo susivienijimo 
Manas niekina Dievą, ra-
triumas maža raide, iSjuo* 
lįa tikėjimą iikunigus ir t. 

U K tai tautieriai norėjo 
:elt armydorj tarp M-tos 

Įilopos S. ],. R. K. A. nariu 
teatrališkos draugijos 

EĮ̂IH jiems nepasisekė ir toa-
V dr-ja vėl sutinka lošti. 
;t> balandžio buvo pavyz-
' ttgas pngrnlms, Antano 
tyitiokuno, kuris a.a. prigu 
Įjo į kareiviška sv. Kazi-

ii su muzika atlydėjo į 
įSnyėią aut mistŲ, ir išlei-

o ant kapinių. ŽMONIŲ 
vo pilna hažnyria. Kleho-

m palakė labai graudų pa-
iksla, taip kad visiems 

foįritesi ašaros iš akiu, Kitas 
|n pirma syk| buvo girdėjęs 
į<te numirėlio graudu beno 

»|inuj. I r kunigas pagy-
draugv*U% kad savo na-

JUs gražiai1 palaidoja. 
;|!) kovo Antanas Kleige-

pasigėręs, šovė į 3-kly 
'įjptų \aika .Joną Ktoėkutį 
įtni, kati vaikas gįrtuok-

besitrankant žadėjo po-
Įfyitt;) parvesti. Pataikė j 
Muk). Kulka nesiekdama 
mlo, išėjo pro ausį. Kloi-

da l'Utiji soves, bet kiti 
jįįfcebė girtuoklį, apdaužė 
uuavestojo. o vaiką į ligon 

įltj vmvežė; pasveiks. Klei-
vris24 metu. Dvi sesutės 

ku-ybė ir ghiybė —- mus* 
Bikaiėius paveikia tig-

knriu neverta nei prie 

Jnoaas Baniulis, sirgęs vos 
lietuviai dienas plauėiu už
degimu. Išl iko nuliūdime 
moterį, kūric tik trjs mėne
siai, kaip buvo vedęs. Lai
dotuvės ahioju. numirėliu 
atsiliko anb$ Velykų, dieną. 
Amžimj atsilsi tegul jiem 
Viešpats Dievas suteikia. 

Parapijonas, 

mum 

• HM II " . " I \,\f ? — 55 

Iš Vi sur. 
PRANCŪZIJA. 

———~ 

os iš 
Amerikos. 

KINUSTON, PA. 

Šiame laike pas mus vi
sose dirbtuvėse dirba labai 
gerai. 

Nauji altoriai jau atėjo, 
sią savaite gal sustatys ir 
per atvelykį busiąs pašven
tinimas. Nauji aukurai, už 
kuriuos užmokėta $a,000l00 
didžiai papuos mušu bažny
tėle. 

Riaušės dėl šampano. 
Marne'o ir Aube'o depar

tamentuose riaušės vis dar 
nesibaigia, Šimtai tūkstan
čių bouku šampano jau su
daužyta, į atsiustus gražin
ti tvarką kareivius mėto
mos bombos, du karišku ae-

-H* 
!J*IfiHli 

i 

Žymus Amerikos pilietis | 
pasimirė. j 

(levoland, Obio. Praeita 
savaite pasimirė ėia ilgai pa Į 
sirgys buvęs ilgus metus 
Cleveland'n miesto majoru] 

i 

Tomas L, Johnson, p ra gar 

I ,£i 

roptouų sunaikinta... Riau M * 8 V } H I > ^ kūW. k o v a s u 

\YILKK8-HAKttK, VA. 

Daug visokeriopa naujie
nų pas mus buvo, bet visi 

sių vadai: Dubois ir Lagaehe 
suimti. 

Ui ka tos riaušės.' 
(ii ui šampaną. Tiksliai 

kalbant, vyno darytojai ke
lia sumišimus dėlto, kad 
žmonės reikalauja daugiau 
šampano, nekaip jie gali pa-
daryti. 

Trumpai kalbant, istorija 
šitokia. 

Dar Jie taip labai seniai. 

tramvajų. Kompanijomis u/ 
3<\ važinėjimą karais iš vie- j 
no į kita miesto kraštą. Sa
vu laiku Jobnsou'as buvo 
turtingas, turėjo bent tris
dešimts milijonu doleriu 
anglies kasyklose ir pabri-1 
kuose, bet kovodamas su| 
minėtomis kompanijomis 
žmonių gerui, beveik viso 
turto nustojo. 

Valdant jam Clevelandą, j 
pirm kokiu. 30 metu, kiek* vndluta ji geriausiu majo-
viena firma išdirbinėjo šam! m SĈ vittUBial rėdomo mies-
pana iš vvnungiu, augintu ;K>« Mirdamas tepaliko pa-

lietuviai taip užimti, kad ir mį s aVusios žemės. Tuomet: il"{ ir <iviem dukterim tik] 
surašinėti nebebuvo ' kam. \ i , . u am r tik VenteuiKv 
IMesH'evbas per devynis h u v n 2(M) atskiru vynynu. 
vakarus Imvo laikomi para-

a])ie du šimtu tukstanėin 
doleriu. Palaidotas ant Xew; 

, Išdirbtąjį vyną pirko'noriai Vork'o kapiniu, kur jo tė 
pijt^s fuirai naujosios baz | fenįiniftvV) ir l\beims%o nir--Vi|b vienas kūdikis ir gt 
uyėios salėje. Visi atsilan
kiusieji gėrėjosi erdvia sale, 
nors da neišbaigta, Fairams 
Imvo parinkta gra/.iu daik
te. Hinnin ėjo puikSai. Pelno 
pasidarė apie du tukstanėin 
doleriu- Patįs brangiausi 
daiktai tapo neišleisti, tatai 
neužilgo v£l per tridierie bus 
UetuvinkaM jomavkas. 

Balandžio 12 d. palaitlo-
tttį Andrius Revuta, 45 na1 

tų senumo. Paliko moterį ir 
i vaikuėius j\ašlai^inis, Nu-
bašuikas gim^H Poukiškin 
kaime, Kahaiijos pav., Su
valkų tfutv .\^rė kasyklų'' 
džiova. 

Kotvorne pri^S \'elykas 

kliai, mokėdami augštas kai ''nutsias < įrangai mokvto-1 Rado seną. pinigą. 

pviskaityt, tiktai fcu- kasyklose anglį* puldama 

i 
(^takais vaikyt. 

J. K* 
» — i m m • 

HKOOKLVN, N. Y, 

Jttusu Ui6uyėi(»je 2, \) ir 4 
^ ImlandMo buvo labai iš-
lljuiugai apvaikailpjami 40 
%\\i[ų atlaidai. O nikiai pa 
vtas altorius ir pilua baž 

p a ŽJuonių klarė didelį į-
dį. Mu»v v:<u'bfcmi(*niB 

unigams pagalbon teikėsi 
į^buti sie kunigai: .1, 2e-
rfe* i« Ne\v Britaiu, Coutu, 
,:JlindiiuHiR Klissabeth, N. 
>, V-Htakrievyeius ir kun. 

IVtrauakaH iŠ Newavk, 
'i! J., U, Šedvydis iŠ Bayo-

t K. J., A, ^NtUukaa iŠ 
Uftdelpbia, ?a., B. Molo-
tis iA Alhany, N, Y„ A, 
fpniia is Utiea, N, T „ A» 
UH is ('entml Brooklyn, 

l Y., A. Jarkaf P. Wila-
\vski, A. Silveatri, A, Ca-
i iŠ Brooklyn, N, YM T., 
mitoki, lenkų klebonas is 

klyn, Pamokslua sakė 
miigai: A, Kodis, B, Žin-

UH, M. Petrauakas, M, 
vydia ir A. Deksnia. Lai-

fa ud^ių ir mis])anj vietinis 
ijkioraH laimi ga i l a i pagiodo 

I^ike iiviSių 9 v 
labai gražiai 

jįJtslainėH vaikai ir mergai 
ISp<iiintieg iSklauayta 

,J00 HUviriniu, 
(t Velyk&H perleidome gra-

M. Po prMMHmo VieSpa-
m Jeaaus iš grabo buvo 

oaija, kurioje dalyvav«> 
baltai parirėdllusit) mer 
H) «u laliaia valiukais 
galvo*. Jimonių buvo 

aigrudus bnknyfiia. Liuku 
feiivo ta?iaua ne vialeum. 

uas. Bet; p a i k u č i u lai) u &* *™™l »»W «^žiliU mie-l , ^ ^ K y J a | W j | 

viskas atsimainė. Pirkliui K* i Į Layton iš Poiut'Link/Ky!, 

Savotiškas Laiškanešys. 

samdė tikras pavo^ojo vai- Pastarųjtji laikų (ilclelte ne
ko dėdė \Villiain l^gf^m, ku-; laimės ftngliakaayklo8e, 
ris ir ^12.00(1 išpirkimo ga-, ^ , į į U«fa 

sulaužė Petrui Aeevi^iui k«. 
į$, Mirtia negresia* bet kaip 
bus su koja mjjiinia. Serg: 
Merey ligonbutyje. 

1\ Viljeas KviotkauMkas, 
vienas «euiausi\jjų lietuviu 
šiaim* mieato, i%yvenc* eio-
uai 25 metus, neumSal pasi-
darbavvs organizuojant ies 
parapijai ir vuiuumot buvęs 
veikhiH tari>o lietuviy darbi-
niukas, prakilnus tautietis, 
karštai niylintla Lietuva, 
prieš Volykaa persikėlė } 
Httatomj ir taikyti tenai ho-m 

Šį mėnesj kasyklose dirba 
kas dieu^, Pavasaris nepa
prastai Saitas, kitais metais 
apie sį laiko kur kas Silfliau 
budayo* 

m 
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AudueiHos, Belg.. HįįpM 
11, 1892 : 

•JolmstONvn, PaM lic?i). 
n , 1002 112 

Uaunaii, Wyo., Utb 
2CH) 

tytojo, gyviamsio 8850 u\v išsigando ir pardavė sav 
yiffUUH syndikatanu M t i - H ^ 1 ^ ^ H n s m ' l l s v 

nynus, pradėj<i traukti vy
ną iŠ kit\,r Prauenzijos sa-
IbjU tą Yftią p'4rvarinėti per 
šampano procesą ir parda- P^nesinu) keleiviu, atvyk* 
vinėti ji, kaipo" t i k ^ sam~!? tam 'uJ * $*»«** l! t t0 V V 

kanniŲ Meksiko })akrasėiu. 
Meksiko provincijoje Sina-

Vrr Mą tris vaikisėius. ^ ^ ^ ^ *"*>»• 

snlo iis į k a i t e s h . iu is Pažvelgti™ m m t^ii?#^rti% fe^^mii^itn-į^^į41Caiat« 
fgi nepabijojo urąsiulmii. if^l™ l f f H T 1 ^ t T T į-j , ... S u . ?H« m žavini u ž d u o t u s iv; J a s (l » u 7 1 0 ( w ' 

l*e/ štai kas isėįo: į » hioi^hfus tr I ji, dasi.| Kdvvardsville, III. ^ Į J ^ h . llHM|«oklės ^ : * » » • J%T^ fA }Wf; 1, 
Svndikatau svkį įgiję vv ^ * t o ^ W r t T a l ^ i ^ f f i » N » " H ^ I ^ apsiginti nuo N l ™ » . X V X H " 1ftft 

Žemės drebėjimas Meksike. JH)^>u V(dstijos legislaturos v i l | t ( ,^ i anH nesp4j*> iššauti į ( «tan«ft, Mexieo, bir, 
Tuseon, Ariama. Sulyg ; narys, įpainiotas į «eiiat<n! u$į tmonisi ii vilką kuris su* ^ 19i)(J 10( ) 

Pitta 
200 

kas .»• pnos vnU.ui.-nv n,,,.- ^ ^ p ^ ^ ^ j J ^ ,Tll (U, Rftden, ^ruKiiosp, saus. 
•j" ^ " " " " l y t i . lig&J n.-sii- S|,k(>1(.įvi„ ir „mnikintam 
laukdama |.nt. Mffr m a u d ^ į j U ^ ^ ^ į į , . ( l , i s ' p i . 
m-n Ir nul.» vvn.i j««i >K'«\va ( U i u s u ž p l l o | i k l l H , | S į } ^ s l l 

mirus, nuo n,,tM,k.k8ijoK. v j , w v j l k n i p ^ ^ i v (j, 

pan«). Žinoma, kad šampa 
no finnos gali išdirbti me
tams tik ()0%(H)0 galom.i sam-
pattn, bet jmvduoda keturis 
milijonų g(\lmuji, He toį ke* 
leriais pastarais milais vyn 
nogės neužderėjo, o ėia 
žmonės ])radėjo reikalauti, 
vis daugiau ir daugiau to 
brangaus gėralo, Tuo paėiu 
laiku vokioėini pradėjo par
davinėti netikra, dirbtinį 
Šampane. Tokiu būdu nu
stota žinoti, k$ Smogus ge~ 

Uogušio 1 d. balnythds ria: tikrę ar dirbtini Sam-
ehoraa ir Plymuutbo daini
ninkai turės koncertą ir bâ  
li\i Loomls^ salėjo. 

SVARBU ŽINOTI 

Turime atspaude iv. Ro 
žančiaua tajemnyčias. Pen 
kiolika tajemnyčių kainuo 
ja 10 centų. Kalbantieji Ga 

ų tepasirupi 
na parsitraukti tajemny 
čias. Adresuokite: 

nDraugasM 

314 S. Market St., 

h Pa, 
M M 

Kas reikaUaja 
aOftibiD (krnjavi^ Jikapl iorii) 
Pano* sv. ir 9v. 'rraicėi, »nli gau
ti pa« IWIW vinada. Mc« ildirbam« 
ir rrikalRii jantiemt ptiianMam 

A. ftio mėnesio n\«nii^ Sil j pora ant pailutoa. 
jfįįiitrtiB 8iu0da, da ja\mas 
Itfgftinaa, airgfs ilge»nj lai* 

\ą dliova. Paliko nuliūdime 
fcYo r*merį ir kit4M* gimines. 

U lio mttimio numirk 

nuadelpftlt, 

panę, J reikale prisieje^ jsi-
kižti valdiiai, uea aeni5 Šam
pano darytojai pradėjo bai
siai ruffoti. Val^iia tat nu
sprendi, kad šampanu tega
li vadinties vien tii> ^ n a i , 
kuriuos išdaro Mai*ne*o de-
l^artamente, Aube*o depar
tamento vynas nustojo tei
sės neiioti šampano vardg, 
IA to piktumas, riaušės ir 
vyno naikinimas. Tuomet 
parliamento komisija, kad 
nutikiu* piktumus, nuspren 
dė, kad visi vynai, isdirlm-
mieji iinomn pi*ocesu seno-
sioa fiamimnijoa departa
mentuose, gali vadinties 
Šampanu. I r vėl kilo rugo-
nės, nes tuomet Samjmnas 
butų suskirst>*tas i penkias tų draugija laimėjo byl% su 
rųsis: Marne, Aise, Anhe, skrybelninkn unija, kuri 

lua buv\is smarkus zr'iuės 
drebėjimus, patraukdamas 
daug medžiagišku nuostoliu. 
He to sužeista nemažai žmo
nių. Artesnių žinių dar ne
gauta. 

Studentai nenori klausyti 
Crane'o prahalbos. 

Pasadeua, CW, R, T. 
Crane, milijoninis Cbieagos 
pabrikantas plieno ir gele
žies išdirbiniu, rengėsi lai
kyti prakalba Oeeidental 
universitete. Studentai bet 
griežtai atsisakė klausyti 
tos prakalbos, nes (Yane'as 
pirruiaus kur kitur laikyto
se, iSsireiftkes, buk speeįfi-
jaliSkas augStas išsilavini
mas vaikinui uėsi)s reika
lingas ir uei kiek nedarus jį 
tobulu. Crane'as norėtų ma
tyti jaumuvinenv vikresnė 
ir neprigulminga, unt* joje 
visai nobuty artiste, litera
tų, lingvistų, ir kitų speei-
jalisk^ mokslą užbaigusių 
asmenų. 

Skrybelninku byla. 
Danbury, fonu. Kiek lai

ko atgal skrybėlių |wbrikau 

V U | ICM!ianH m^spejo išsami ] v;; ' 
narys, n»"nw.t»Kj synat... ^ hxs] jį v i ) k | l t , . l u . i s m ) . : 1. 9lX> 

..v.mU-lms. L.uk buvo •*«)* „ , ,;(lvk,.1H h i v j ( l j ( l ttt„ira. l»urK, «.. 20, 180f 
ka* ir prieš vsknrienę i»<.)V.- , . .„.„i^.,,,,. „ .Tl) An Bftdeii, frusuosc. 

Lmko mmynn te^laut » ^ Į M g i ^ j v i w i pwHP8 . v „ i k i . 
kal.-m.Tu kad Kydjrtuja. P ' ,inl> l l 0 m , n h ( l i , M . W g t t „ d c i r 
ra litlrtų ar JIH mirt t.krai SU(h im>1 .v l lu t i ( i a i H ) i n M n i ] ) a . 
uatnrnhHka tnirtnm. ^ tt)ioHtoli M-nvll. kur 

Nabasmkas buv*» svar-
biatisiu liudvtoj\i LorimertOi , -
byloje, pats gav^s tūkstantį 

i dabar aydtm nu<t M\u\ų ir 

28, 1908 160 
('hihuahun, Alexiėo, 

vaa. 18, 1008 100 
^1/ tUi irv-iA 

ilolerių ui savo balsg. 
Tai antras paslaptingas 

Pirmutinė moterie majoru. 
llunmnvell, Kaušus. Jo-

mirties atsitikimas tmmm kSoa nenaudėlių vyrų intri-
jųsųrysį su garsaus UffMfjtMi rinkimuose įiegelbėjo, 
^ • t o hyla. i r ponia Klla Wilson likosi 
r^ i i *— * . J .. aprinkta majoru ltunmnvell 
Išteisintas tmogludys vėl ulioHto% MoteHų lygybės vie 

papildė tmogludybę, j U ( > 8 ( , d | l i y k u o r t 0 m v y m i s 
Jaekson, Ky. Visai dar.priedai ifi vięų jięgų stengė-

uostiniai išteisinta tulq Ansejsi išrasti tuos rinkimus ne-
\Vhite,g, kuris užmušė savojteUotais ir apšaukti nau-
draugą .fonų Abneri), nes;jus, bet tas jam pepasisekė: 
buk jis tik gynęsis nuo jo.'ponios Wilson'ienės isrinki-
Šiomis dienomis White su- iną patvirtinta, 
siginėijo su kitu savo drau-j 
gu ir ištraukęs revolverį is 
kisrniaus nušovė ji ant vie
tos, 8mogftudyb{» papildė VI- l*aieškau vsavo pusbrolio 
sai Saitai, taigi sįsvk mm už-i Kazimiero Mikalausko, 11 
tarnautos bausmės nebeiki-į »">tų kaip Amerjkoje, pa-
g i i ^ *ina is Kauno gub., Teisių 

Į pav., (HnteliSkės gminos, 
Sugavo vaikų vogikus. kaimo Žeimių. Paskutiniu 

Seine et Marne ir Haute 
Mai*ne, Ulpyfco lnbiausiat 
ilarneVi gyventojui ir tai 
ui tat, kam Aul>e\> vynalius 
leista vadinties šampanu. 

Yra vilti* kad kariumenė 
Veikiai tmmaUįs riaušes, su• 

tuomet užmokėjo ]>abrikan-
tams $233.240.^Į atlygini
mo ui skrybrloiukų straikt> 
palaik\*nu> ir firmų boikota-
f)M|. T«*ėiaus a^diaeijoa 
teismas i&rado kt>kias ten 
teehm;kas klaidas pirma 

gr&iis tvarka o Šampano da tne piwese, ir skrybelninku 
rytojai imsiramiu liaip taip. byla m pabrikautais tur*#i 

Tai mat kas damui dėl ka iiimujo Imti perkratyta. 
gėt*iiti! 

Hast Las Vegas, N. M. 
F*ora savaiėių atgal pavogta 

laikti gyveno flhicago, 111. 
Kas apie jį linotų arba jis 

liep. 21. 1908 m 
Tokio, Japonijoje, 

bep, 22, 1908 480 
FangfTse, IVkine, 

Kynnosi rugp, 20,1908 
112 

i Munongah, W, Va,, gi\ 
6, 1908 410 

Volai ide, Ala., gr. 16, 
1908 00 

»JTaeoU?s Creek, Pa„ 
gr.10, 1|08 m 

Blueifeld,W, VaM 
saus, l&i 1909 • 100 

Leiter, Ilk, saus. 11» 
1909 25 

Birmingham, Ala., vas. 
3, 1909 

C h e r 4 J l l , t ap te lu, 
1909 , 285 

Prim«ro, Oolo., saus. 
31, 191D 75 

Drakesboro, Ky., vas. 
1, 1910 

Las lįsperanssas, Mex. 
vas. 2, 1910 63 

Mnlį i kasyklose, Bir-
mingluim, Ala., bal, 20, 
1910 41 

Bolton, Anglijoje, 1910 

turtingo advokato dviejn/tmt*> melditomt pranešt, 
metu sūnelis A. T. Iioger»Ų <u>» y™ labai avarbus rei^ 
ir paska lau ta 1)2.000 į̂ . kalas; busiu labai dėkinga. 
pirkimo. Tėvai išmokėjo tų Magdelena Živinkliutė, 
sum^ ir imskyrė $20.000 d o 
van^ t^m, kas sugaus va*' 
gis. Savaitei praslinkus su* 
imta tūlas Joe Wlgginm <&-
kalinys. Prie tyrinėjimo i^-
simdė, kad VVinggins^ pia* 

210 N. Oreene s t , 
Baltimoret Md. 

Littltjton, Ala., bal. 8, 
1910 

r; i • 

l'aii. oast k(isvklo,j<>. 
ThroojvPa., IIRI. 7, 1910 
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(THI FRIEND) 
Katalikiškas Laikraštis 

' * * * » Am.riko. m** 
Katalike Reikalams. 

- Organai s, L. R. K. A. — 
Iština iš \Yilkes-Barr<\ Pa., kas 

ketvirtadienis. 

4. L. B. K. K. Sąjunga - Leidėjai. 

Pnvyadžiu, kiek džiaugs* 
mo sukėlė pirmeiviu eilėse 
Krnesto JloeekePio "Pasau
lio Mįslių" išrišimas. Kao-
ckePio "systema" bando 
net įgyti tikėjimo privilegi
jas ir paimti visų kitų tikėji
mų vieta,. Bet veikiai pasiro-
d*, jog "naujas tikėjimas" 
tapo sudogmntizuotas su 

•5SM 
BEAVftAS. 

keturioms 

• - • . • .m - . . . . - . - M 

yra geologijos ir pulevutolo-mo Keturioms mėnesiams 
gijoit profesorium didžiau- kalėjimu ui įdėjimą "B&ltt 
šiame Vokietijos universMnin** pasakaitės vardu: "Auj 
tėte. Kas pažįsta arčiau pir- (iros Auka".1 Rusų vyriau-
naivius • vpnė mūsiškius svW darosi kaskart aStres-
pirmeivius tam nesunku nė ir aštresnė. Paskutiniu 
bus sutikti pilnai su ta nuo- laiku pradėjo kabinties net 
nione. 

* ' • • ' • • • i 
TT 

3*3$3R5. —— 5fi 

BAŽNYČIA NESIPRIE 
SINA MOKSLUI. rias tei 

• 

prie kryžių, pastatytu dar 
Reikia būti drąsiam, rcį-'| 1SH.VI m.! 

kia nesibijoti pasakyti tie-

a turi |vai-
m nepalieėiamas 

ir nentniaiuomas. Jos yra 
_ . tlL , fi "žodžiu Amžinosios Tcisv 

(Turinys kalbos, aikytos W ą ir kai t o k i o s Ht jas i 
laike Įkūrimo moksliškų va- dogt»*t$! b a i l i o s , į į ip karolių draugijos šv. Kasi 
miero Brockton'e, Mass.) 

s 

gamtos mokslų nuoskauda. Įsos į akis. Kas išsižada krik 

Kun. A, Kaupu ~ Redaktorius. 
U. Auguliutė — Užveiidėtoja 

' - • " ' •*»-'» I » i . . . . i i " • • — * ~ — - — • • * » 

Visn.s korrspoiuk'iu'ijii.s ir kito-
kius rast us reikia siųst i pus 

Rev. A. Kaupas, 
M Ohurch St., 

Pittston, Pa 

Visus pinigus, ar tai pnmume-
ra ton, ar tai už "džabaut," ar už 
apgarsinimus ir 1.1, reikia siusti 
tokiu antrašu: 

•DRAUOAS" 
31% *. Market St, 

WILKE8-BARRE, FA. 

Ar bus tai spausdinimas konsti
tucijos, ar plakatu, ar tikiotu ar 
kitokie į tat panašus reikalai, rei
kia visados kreiptios tuo pačiu 
ant rašų: 

"DRAUGAS" 
314 I. Market St., 

WH,KES.BARRE, PA. 

Ropoki'i j u pasilieka sau teise 
taisyti, trumpinti arba atmesti vi-
SUS prisiunčiamus raitus. 

Laikas ir vieta raitų talpinimo 
pridera nuo redakcijos. 

Atmestieji rankraštini nėra grą-
iinatni redakcijos lėšomis. 

Rašyti reikia tik ant vieno pus. 
lapio, paliekant plačius tarpus 
tarp eilu5iu. Popieros nėra ko «ai-
lyties, nes korespondentams ir 
bendradarbiams rašant ant abie
jų pusiu, da-gi smulkiomis raidė
mis, redakcijai labai dainai pri
sieina perrašinėti atsiųstus raitus. 

Norint, kad naštas tilptų arti* 
miauaiame numeryje, rankraštis 
teikia pristatyti spaustuvėli ne vė
liau, kaip d valandą išryto antra-
dieuyje (utarninke). 

REDAKCIJOS PASTABOS. 
* • • ! 

Mrmoiviai, kuomet jiems 
prisieina kalbėti apie tiko-
jin>Ų% baiuyeįtt ir klerikaiia-
m<u visadoH kelia aikštėn 
chasios vnrilyiruj; ir žad*\ i3-
liuosavima iš vergijos paiv 
Hty Mokslas, kad yra To-
1 

\*adinasi. Haeekel. norėda
mas padaryti savo mokslą 
tikru, tyėia sulalsavo fak
tus. Negana to. HaiM'kei, no
rėdamas priduoti daugiau 
skaistybės savo naujam ti
kėjimui, tyėia iškraipė ir 
apdrėbė purvais krikšėionv-

Apie tai štai ką rašo Ber-
lino universiteto profeso
rius d-ras V. Brnnea savo 
kuyKoje: 4tKiek žinome apie 
priešistoriškajį lįaog^11. 

Bent kas gali tikėties. 
jog niekeno nėra dar
bus kištis į jo tikyba ir 
dogmatus. Bet viskas 
kitaip išrodo, jeigu kas 
pradeda iš geiH) noi'o iš-
kraipinėti — kaip tai 
daro Hoeekel — .tavo 
proto stovį, ^kursai ne
suskaitomoms nunioms 
reiškia tikra, reikalą, 
šventi^ jsitikiiumą, jkvė 
pim$ prie gero, tvirtą 
principų pagrindą ir no 
išreiškiamą ])aguodą 

' nelaimėje. 
Kiekvienas, kurs drjs 

ta rašyti apie kity žmo
nių ir apie krikšėionlŲ 
fikėjin^, kaipt išdrjso 
Haeek<d savo 4N|Jasau-
lio Mjsltuose^, p>trt)do 
tiek paguodouės kitų 
žmonių dvasiškojo gy
venimo, klok rodo Na
poleonas paguodouės 
savo kareivių gyvytob, 
kuomet iltari žinomus 
žodžius: "Spiauju ant 
šimto tūkstančių g y w -

IStit^ų, pamatinė pirmei-
vijos d*tn6 tai gili neapy
kanta kitų žmonių šventų 
jausmų, Tikėjimas yra at-
žagareiviškas jausmas ne 
dėlto, kad stumtų žmoniją 
užpakaliu, bot dėlto, kad aš 
ja. nekenėUul — pirmeivių 
uhalsls. Brmeivis negali 
žiūrėti į tikėjimą , bešališ
kai, negali apibrunginti ti-
kėjituo nuopelnų dorai, pa-

šėionybėa augs t g ideah.i <lė 
lei plataus ir žemo ateizmo 

tam (žinok) uždrausti 

Malonus Tautieėiai ir Tau 
tii'tės! 

Kalbėtojui smagu stoti ant 
J. Kubilius ir A. Smetona ontrados, kuomet jis mato 

niškaifyziškų 
<\ų įgimtą medžiagoje . 
liko tą per ilgus milijotitti 
metu. Pradžioje buvo svjįf! 
tas paėiam užmezgimo. 1)||( 
vo (frabniausi atomai n 
džiagos, kuri toliaus per kf l | 
tėjimą spietės į nebules, į M 
nebulą stojo skysti degaįlttf 

vis dar tebeišjuKliuėja *4 \*il-
tyje* pirmeivių klaidas. I*įr 

vaisiui labai kvepia. Tam m;.jviams tatai labai n«p.i-
kiauliena pėtnyėinjr yra t i n j ^ U r s j i r | iu,; iu | |MlVn 

skaniausiu valgymu, tam pripratę tik užpuldinėti, o ėion stoti: viena, kad pašab 
orgijos ir hakehanalijos sap j0j išKįrsdavn kokį priešių- pine draugija, kokia yra ju-i 
nuojasi dieną ir naktį. Toks m |m j s < u t a i t i k i ; kuuijią sų draugija Šv, Kay.'inueVo,! 
žmogus nenori prisileisti nei ]mį#. Ui kunigo balsas jų stojfc į kultūros darbia -an 
ištolo minties apie atsako- [akyito iu*sveria nieko (kuni-jtra, kad dar taip jaunutei 
m/be ui savo darbus, ž o . | B a į ^ ^ oįn a tik savus [draugija pradeda rodyti j 
džius ir pageidimus. Jam į rxdkahm). lb-t šiuo tarpu 
nuobodu bažnyėioje, pri(^|ulIsa k(.Mn MVietiškiai, da-gi 
maldos ir don* lbrvą my- buvusieji dar taip neseniai 
lineią žmonių draugijoje, pirmeiviai, Kaip-gi toks 
Išpažintis, atgaila, gyveni- h a | s a s ] > n t i k s p in n ( . įv inms, 
mo pataisymas jo akyse at- rpafl kmi (r argumentai to-
stoja nuožmiausią pabaidą. k i (. SVarbns, jog atremti jų 
Nesistebėkime tat, kad ifisi- negalima — prisieina kovoti 
liuosavusieji iš -panėių^j | l r i | l S j U 0 8 skardžiais, bet 
pirmeiviai savo sprendimuo tnšėiais šauksmais! 
*fi apie religiją, ypaė katali- V a , )Ut i y m ^ p i l , 

bažnyėia kaipo dogmatus 
tarp kitų teisybių užlaiko: -
Kad yra asmeniškas Die
vas, kuris davė pradžią vi- kūnai, potam sutvirtėjo, Įnl 
šiems daiktams ir esybėms: po saulėmis, planetomi*i 

kad .lis yra Rėdytoju pa- satelitais ete, Planetos raį4j|: 
savo brolius- tautie.'-ius ;

 s a u , , i o ; * ,<:ul Uievo Sunūs atsakanėias aplinkybes iŠ* 
pradėjusius veikti ir kultu- ;^t, ,.iusi žnn»guiiu dėl svietu davė augmenis, gyvybę)įį( 
riškai lavinties. ^inndieii fK a , , . v n , nJ k a ( l žmogus, mintį. 'Paip ant žemės, vjįjf 
dėl dviejų priežasėių smagu iM"l«»vanotas nemirtinga du- kiaut spinduliams saulės m 

šia, aname sviete prieš \)W- atmosferai, turime puikk|«4 
vą turės atsakyti už savo šias žoles, medžius, Žuvjtoį 
darbus, ir apturėti atmokės- vabalus, smelžius, pauk^| 
nį bei bausme; kad Die- ėius, keturkojus gyvuliusftil 
vas davė žmonėms apreiški- žmogų. Žmogus išsivy 
mą viršprigimtinių teisy- per ilgus tūkstančius m 

ženklus savo gyvvbės. Uer-! ,li,.L '"" Tlv >'riX svarbiausi iš kitų gyvūnų. (lyvunR, 
biuaš uitai jus! . . \ j bažnyėios dogmatai, iš ku- pradėją savo gyvavime nitaį 

rių j.laukia ir kitos t<ns>̂  paprasčiausios eollulės piį̂ »: 
bės katalikiško mokslo. Nuo toplaznios, vis ėjo tobub 

;šitų tt'isybių bažnyėia nie-jir sutvėrė ėielą eilę vis ' 
kuomet atsisakyti negali:įžūlesnių gyvūnų, —anl 

kų r«kligiją, neprisilaiko tei
singo saiko. Juk tai visi re
negatai, pabėgusieji nuo | 
idealų prie,. . antikbu'ika 
lizino. Krikšėionvbės idea-

meiviu: t 

Maskvos universiteto lie-

l%UĘįĮf> fe(^ n u o rvginiojo pa 
saiulio nepriklausomoji KsvĮžangai, eiviliaaeijai, kultu-

tvertojas ir Valdytojas, ku-
ri«» priaakymų reikia klau
syti po Imusme laikinos ir 
amžinos prapulties, - toks 
mokslas tai, pirmeivių aky
se, tik panėiai aut žmogaus 
laisvos dvasios. T<»kį moks
lų i*eiki^ — vardan laisvės 
ir žmonijos gerovės — nai
kinti. Todėl tai, jeigu atsi
randa kokia teorija kuri 
bando išrišti pasaulio klau
siniu* be Dievo jsikišimo į 
pasaulio dalykus (pav, kad 
žmogus , 4lišsirituliojoM iš 
JM^diionės), pirmeiviai to
kią teoriją tuojau^ pavadiua 
mokslu ir dar prideda pa
sargą, kad tam "mokslui" 
tegali būti priešingi vien at-
šagitreiviai, spungi klerika
lai (**<lvaai<»s vergai*') arl>a 
nesi)žiniugi žmonės. Taip 
aako mokslas — ir tam rei
kia šventai tikėti! toks 
yra pirmeivių paprastas at
siliepimas. 

Tuo tarpu tie vyrai, ką iš-
tikrųjų mokslo dirvą arinė-
ja, kurie kad ir mažu šapu-
ku prisideda prie mokslo 81-
nių padauginimo, kurie m*-
sikabinn teorijomis ir h\+ 
džiais, bet dirlm, tardo — tie 
vyrai žino gerai, ko verti 
yra visi "mokslai*\ #su ku
riais taip skardžiai pnėnisi 
Avitomiai, Hitautai ir kito^ 
'kif"plrnieivij4Mi šulai. 

rai,Pirmeiviui meilesnis yra 
bedievybės mokslas ne dėl-
tfH, kad jame rastųsi tiesa, 
bet dėlto, kad bedievybėje 
lengviau gyventi, nekaip 
krikščionybėje. Krikšėioniš 
ka dora, ypaė toji, ką apsi
reiškia pasišventimo ir išsi
žadėjimo darbais, yra vai
sium nuolatinio darbo, nuo
latinio lipimo angštf n, yra 
vaisium kovos su žmogaus 
gyvuliškais palinkimai*. 
Kas dorybėje yra apsilei
dęs, tam be abejo negali ne
patikti bedievių knygos, ku
riose pasakyta, jog nereikia 
jkovoti su gamtos reikalavi
mais, vadinasi su žemes
niais pageidimais ir patrau
kimais. Plaėių minių doriš
ku pasileidimu tik tegali
ma išaiškinti, dėiko Hae
ekel *io prieškrikščioniškas 
raštas susilaukė tokios skai
tytojų daugybės. Nusileisti 
nuo augftėio vis lengviau, ne 
kaij) lipti dar augsėiau. Nu
sileisti nuo tų augštybių, ant 
kurių atsistojo krikščiony
bė savo išpažintojų pastan
gomis, vistiek ką atsirasti 
ant lygumos, kurioje miegąs 
linoguje gyvulys gali lais
vai klaidžioti, beieškoda
mas tų gerų daiktų, kurie 
gali užganėdinti vien jo že
mesnius troškimus. 

Tokia yra nuomonė d-to 

Jus jie saikuoja... neapv-l t n v i a i dudentai labai dideli 
kauta, o pirmeiviją.,. savo 
pamėgimais. Bet kad pasau
lis reikalauja, idant pirmei
viai parodytų, jog turi po 
savim tvirtus pamatus, tai 
jiems prisieina kasties po 
svetimais autoritetais, jų 
galybę griauti p savo dar
bus kelti į padanges. Tokia 
tai, jei galima taip išsireikš
ti, pinneivijoH psyehologija. 
A. Smetona, J. Kubiliui ir 
kiti, ką Lietuvos pirmeivius 
gerai pažįsta, teisingai išro-
dinėja "Lietuvos Žinių*f Ir 
kitų phmdvtškų laikrašėių 
Silpnybes, Doresnė jaunuo
menės dalis purtosi ir-gi 
nuo pirmeivijos ir yra susi
telkusi į katalikų studentų 
sąjunga. Tai viltis kataliklš 
kos Lietuvos, Nenusiminki
me tat! Tegul mus p ra va r-
džiuoja, tegul vadina atža
gareiviais, klerikalais, te
gul mums net katalikų var
de* pavydi — drąsiai eikime 
keliu, kuri užbrėžė tas, kurs 
pats savo pavadino tiesa, ke 
liu ir gyvenimu. 

Pašelpos iraugijoN be
veik visos paprastai s ien 
savo naminiais reikalais pa
pratę užsiimti, būtent: šelp
ti draugus ligoje ir atsiti- im Mttfittai pasiliks nepa-
kus draugo mirčiai mokėti p ^ m o s . 
miltinę, Prakilnus, tiesa,! ^<$MW *»P Rtevo ir baž-
ir praktiškas darbas. Betin>'(M°8 l'rl(,*ai s a k o : + tikė-

įini(» į dogmatus ir yra už« 
kirstas kelias mokslui. Ne

darnos ką plaėiau veikti I ?a l i ' ^*Wj b u t i niokslo, kur 
draugijos paprastai įpuola. ]* ^ahn>, pasakytu, kad tas 

tokiu būdu suprastas nebe 
turi platesnių rybų, Netarė-

taip sakant, iš nuobodžio į ir tas yra teisybė, Mokslas 

Kaune yra sekanėios ka
talikiškos draugijos: sv. Ka-
aimiero, (knygutėms spau-
dinti ir platinti; toji drau
gija išleidžia taip-pat "Vie
nybe" ir %iDraugiją"), *Sau 
lės* (steigia ir užlaiko mo
kyklas), šv. Kitos (tarnaiėių 
organizaeija), šv. JitoKapo 
(tokia pat, tik lenkų) ir 
Blaivybės. Visas tas drau
gijas leido ir užtvirtino Kau 
no gubernatorius. Bet nese
niai senatas paaiškino, jog 
gubernatorius neturėjo tei
sės tų draugijų užtvirtinti. 
Tuojau pasklydo gandas, 
buk valdžia uždaranti Kau
no katalikiškas draugijas. 
Teeiau gaudo butą netei
singo. Reikėjo tik kreipties 
I tam tikrą instaneiją kad 
gavus b idimą varyti toliau 
pradėtąjį darbą. ft;oinis die
nomis atėjo iš Peterburgo 
žinia, jog vidurio dalykų mi 
uisteris užtvirtino visas vir
šui įvardintas draugijas. 
Todėl kiekvienas gali drą
siai siųsti aukas bent ko
kiai tų draugijų be baimės, 
kad auka teks tikron vieton. 

ll«l,WI,ĮMHl 

«< Buvusia "Staromo ro-
daktorius. kun. Vailokaitis 

neoH, kursai, naru keliu, tapo nuteistas VnrAavos teis 

pirmeiviai. Pasak "Auiri 
nės" lietuvių studentų ka
taliku teesama tik L*-o\ o ir 
pats vardas "katalikai" pa
dėtas svetimžodžiuose, lyg 
kompromituotų jį nešiojau-
<1ius. Žymiausiu studentu 
katalikų yra Pi\ Dovydaitis, 
kurio raštelis "Problema 
apie Kristų" taip sujudino 
pirmeivius, kad jų vadui K, 
Bitautui prisiėjo stambiai 
pasidarbuoti, kad prašalinus 
Dovydaičio įtekmv į studen
tiją. Pasisekė. "Aušrinėje" 
pasakyta, jog Bitauto atsa
kymui Dovydaiėiui ploję ir 
"katalikai". Atsakymo pra
džia jau tilpo tame paėiatne 
jaunuomenės organe. Kiek 
iš pradžios galima spręsti, 
ploti nebuvo ko. Teėiau plo
ta — gal iš mandagumo, gal 
iš džiaugsmo, kad štai ne 
vieno Dovvdaiėio v ra tiesa o 
gal ir taip sau: juk nemo
kąs suregzti sakinio su sa
kiniu Šeštokas ir tas 
dar gauna ploti!. . . 

žinoma, butų didelė kvai
lybė tvirtinti, kad studentai 
pirmeiviai ir jų vadas yra 
kvailiai, nemokėtos arba pa-
risėjai. P. Bitauto nenori
me nei žeminti nei jo vardo 
teršti. Į jo paskaitą geriau
siai atsakys pats p. Dovy
daitis. Mūsų siekiu buvo pa 
briežti du daiktu: 1, jog mū
sų studentija yra persigė
rusi iki gyvam kaului pir-
meirija — bedievybe ir % 
jog paskutiniu laiku studen
tijos eilėse apsireiškė reak
cija prieš bedievybės įtek
mę } jaunuomene. Naujoji 
srovė vis dar silpna, bet tai 
tik pradžia. Teėiau jau yra 
užsimezgusi "Katalikų Stu
dentų JDraugija", o jos or
gano pirmasis numeris jau 
išėjo (»* Ateitis*', ptiedfcS 
prie "Draugijos*' No. 5m. 
Organizacijoje ir organe 
tos srovės stiprumas ir atei
tis, Bus dar kivirėų su be 
dieviais, bus polemikų su 
Ritautais ir Ko. kaip ne
buvę — bet tose galynėse iš
sidirbs katalikų sąžinė, su
kietės ginklai. sut\irtės į-
sttikiuimai, o to mums ir te
reikia! Katalikiškoji Lietu
va reikalauja netik dvasiš
kių, bet svietiškių vadovų-
katalikų. 

Tai-gi lai gyvuoja busi
mieji tautos vadovai, lietu
viai studentai, katalikai! 

negeistiną upą disputu ir t i k u> u ž WjWp gali pripiu-
vaidų. Kasdieninė narių * i n t i ' k * «J«H«o iš prityrimo 

Net pats katalikiški dogma-duona: viens kitą smaugti, 
jieškoti atsižymėjimų — lyg 
konkurencijas, kabinėtis 
prie geriausių įstatų savo 
konstitucijos, juos nuolat 
kaisti kaip suavėtus batus 
ir 1.1. Nekurtos draugijos iš 
tos-pat -priežasties ! už savo 
užduotį stato reikalus pro
pagandos. Vis tai nesveikas 
apsireiškimas, jkirėja jos 
net nariams ir kenkia. Ne
bebūtų to, kad draugijos tu
rėtų užsiėmimus tam tik
rus, pritinkanėius, prakil
nus . , . 

Niekad aš negalėjau su 
prasti, kodėl pašelpinįs 
draugijos neįstengtų u.Žsi« 
imti darbu kultūros I Mano 
nuomone, joms tas lengva, 
nes laiko turi, ir darbo yra 
užtektinai, .lei kur, tai Ame 
rikoje ant laiko negalima 
rugoti, nes jo daug visi turi, 
ir jei kur, tai tarp lietuvių 
kultūros dirva apleista: vi
sur dagiai, usnįs, varputįs. 
Dirva kultūros iš savo pri
gimties labai plati, kaip pla 
tus mokslas, kaip plati ap-
švieta, kaip platus reikalai 
mūsų tėvynės. Kad kiekvie
na draugija šį-tą Žmoniško 
nuveiktų, gal greitu laiku 
dirva mūsų kultums butų 
aprūpinta, 

Užmėtinėja katalikams, 
kad jie mažai darbštus, Dė

tai buk moksliškai nedaro
domi!.., ASiu tiems moks
linčiams, kurie iš savo malo
nės pasakoj — apie Dievu, 
amžiną į^venimą ete. nieko 
nebežinom — agnostikai, 

koks — ten orangutanas M 
davė žmogų. Truputi keblfe 
mo atneša materialistam 11 
si vystymas žmogaus dv(fe 
8ios2) (proto, - atmintif 

te.), kuri matomai augžt 
ė už jiegas fyziko-ehem 

kas, medžiagiškas. Visį 
"(lordijo mazgą V peiridL 
to. Pasakė, mintis tai v |t 
fmieija smegenų, 8 m e g e i | | 
yra veidrodis, kuriame a t « 
Hepia visas tas, ką pavirSt$ 
finis pasaulis savyje turi ||Į§ 
susitveriant j apatrakcij* įįįį 
duoda mintj, Gal net sme 
uyse yra kokia eiaatiška m 
džiaga, leuri tarpininkau 

bet kiti stačiai visus dogma- tarp smegenų ir minties, 
tus užgina — matęrijalistai 

Apie agnostikus maža 
mums rūpestis. Jie apie dog-
matus nieko nežino, — pa-
sikakina jie sau gyvenime 
moksliškomis išvadomis. 
Kitas dalykas su materija-
li«tai»/ Jiotns dogmatai kaip 
vanduo ugniai. Ne vien jie 
bažnyėios dogmatus atme
ta, bet dftv pripažįsta už di
džiausius priešus mokslo, už 
baisiausią klaidą, už prieta
rus nieku neparemtus. Sitų 
nuomonės mes pro ausis pra 
leisti negalim. 

Dėl parėmimo savo moks
lo materijalistai turi puikią 
teoriją evoliucijos, kuri 
jiems \uįtektinai išaiškina 
visas augšėiausias proble
mas žmogaus ir paslaptis 
buito. Taip teorija Darvino 
aiškina evoliuciją gamtos, 
augmenų, gyvių ete,, teorija 
Markso — maerijališką evo
liuciją istorijos ir t.t. Pagal 
dabartinių pažangiųjų mok
slininkų evoliucijos teorija 
yra paskutinis mokslo žodis. 
Ji pastojo jiems ne jau hi-

bet ja, ėion teisvbės nors kar-l ?**** J*1 g n » W j * « » 
ėios dikėiai.' Katalikai di ^entenybe. Išaiškindama 
džiai apsileidv. Visuomeniš 
kas ir kultūros darbas ma
žai mus užima. Tame neiš
pasakytai didelė mūsų, klai-

buk paslaptis buito, juokia
si ji iš teisybių, už dogmatus 
pripažintų, Čion ir yra tas 
aprėktas susirėmimas baž
nyėios su mokslu. BaŽnvėia 

— 

da. Patįs mes visur pralai-
mėjam, o darbštus mnsųi » m l t t i^Hndą viršprigim-

tiuį į aiškinimą buito, moks
li ninkai-gi vien gamtiškas 
jiegas. Šiek-tiek tad išpuola 
mums pakalbėti apie teori
ją evoliucijos, kad supra
tus, ką verta ji tikroje pras
mėje ir tikram supratime, 
tš karto turime pažymėti, 
kad evoliucijos teorija kaip 
iš vienos pusės daugybės da
lykų nebegali išrišti, taip iš 
kitos lig tūlam laipsniui, ga
li eiti greta su dogmatais. 

jaunimas, neturėdamas prie 
ko telktis, pastoja auka se
paratizmo, agitacijos, mark
sizmo ir bedievvbės. Tas 

* 

būtinai atitaisvtina. 
Yra dar kiti užmėtinėji-

mai katalikams: — neteisus, 
žiaurus ir kenksmingi. Buk 
katalikai dalykuose mokslo 
netikę, katalikų bažnyėįa 
buk iš pamatų priešinga 
mokslui ir t.t. Du dalyku la 
biuusiai užmėtinėja bažny
čiai: dogmatizmą ir netole
ranciją. Kiek tame teisylHvM 
— 'apsvarstykime. 

Užmėtinėja bažnyčiai dog 
m »ti/iiiit. kuris buk su moks 
lu į jokic sutartį eiti negali; 
- tai baisi šmėkla, ką smau
gia moks!ą. Biaurua 
riejimas, bet mažai-ką 
vertas. 

jus vienija. Tik vien d 
mokslas tos mediiagoa n 
'"rado. Kiti sako, nors 
arodynm, kad mintis y 

paslaptinga medžiagos ji 
$a, išsivysčiusi žmoga 
*mogony$e8). Kaip neb 
įehlumas vien tik tarno. 

w 

mokslas dar nemoka 
(̂ rgti mintj «" smogenįm: 
larksas, Engolsas ir ki 

apsiginklavę Noo-Kanti 
tpu, eidami tolyn, pamok 
kaip materijalistiška mln 
žmogaus vystėsi. Žmo, 
jirdi, iš[>ei»ėtns evoliueijc 
nuėjo jieškoti sau maist 
įprėdalo ir užlaikymo *g$| 
O'bės. Heikalal tvėi«ė mi 
4;—-juo daugiaus jų atsfe 
•asdavo, juo mintis Žuufe 
Jfaus platinosi. Ižsiplėtojfe 
ims minėtų žmogaus, — tąfc 

?0'va pasekmė i^siplėtojii 
jo ekominių reikalaHtmJji 
Istorija žmonijos, —. tai 
n vystymas ekonominio ĝ f; 
'enimo. Mintis žinogat 

*aip prilipus prie žmoga 
•eikalų, kaip uodega pH^t 
., šunės. Nužudyk fturij 

uodega žuvus, otmesk ek^t 
uominius reikalus žmogau^ 
nebebus ir minties. Tat, j<įt 
1 msakytum, kad žmoidjc#Jį 
istorija tai darbas žmogau^f 

,ų teisių: pasirinkimo, ąta(* 
mainymo ir paveldėjimai 
liet aiškiai sako: — nei vitil j 
no jis nepadarys darodymml 
kad išvirkšėiai šimteriopa | 
būdu tas-pat negalima butįfff 
<la rodyti. Aut. 

Stambialtsi tiesa evoliu
cijos -i t a i p apsireiškiaj): 
Visas }wisauliii ir pats žmo
gus išsivystė įMits per save 

— — • • — 

1) Darvinas sutvėrime 
medžiaga nuo Dievo neul-
gina. Jis riou stato principą 
apie tolesnį jo* išsivystymą. 
Hemia evoliueijc jis ant tri-

2) Katalikai išsivyatym 
• Kasios iš medžiagos prip 
y\hi\ negali, Dušla žmoga 
uilo Dievo atskirai šutvei 
Mokslas negali darodytjį 
had ir kūnas žmogaus nea<Į4 
skirai sutvertas, bet iš berfj 
džionės paeina. Aut. 

3) HaeckePis, pasinį jH 
miant žodžiais Aristoteliui 4į 
"Kad nieko nebegali butįl 
pabaigoje, kas nebuvo p 
<l|ioje", sako, kad pradini 
atomai, î  kurių tvėrėsi 
h sulis, buvo apdovanoti c 
ta ir valia, kurie pa 
tlrėjo išsivystyti, Aut 

• 
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sutvėręs pirmutinę 'formą 
medžiagos, fah\j<> jai duoti 
fyziškas jiegaa* pagal kuriai 
toliaus formuotųsi. Taip 
galėjo susitverti pasaulis, 
palojo kūnai neorganiški su
sitvarkyti ehemiskai, kūnai 
organiški išsivystyti fysii-
kai. l'ries tokį apskritai su
prasta išsivystymą pasaulio 
bnžnyėia nepakėlė savo hal
so, betgi teoriją evoliucijos 
pilnoje jos prasmėje laiko 
vien už bipoteaų, Nes jinai 
turi savyje daug keblumų, 
kurių išrišti nebegalima, 
Taip, sunku (lamdyti, kaq 
rušjs organiškų kūnų keis-
tusi, kad tvertų naujas rų-
šis, Matome atsibūvant at
mainas trts-pat rųiues% kaip 
paveizda*( avįs veislės "an-
eonMb) bet tuom pat žygiu 
matome* kad kryžiuotos rų-
sįs netikv arba visai negali
mos?). Niekur neatranda
ma* kad gyvūnai žemesnės 
rųšies išduotų augštesnes 
rųsis; — dagi paėios eellulėa 
protoplazma nors pagal iš-
tyrimo fyaiškai—chemiško 
nieku viena nuo kito* nesis
kiria, išduoda nesUprnnta-
mu būdu visokius rųšies oi** 
ganiamus, skirtingus tarp* 
savęs, ir t.t$). 

Tat matome, kad kaip 
mokslas grabės keblumų 
evoliucijos dar neperšoko, 
taip bnžny8ia savo dogma-
tais nenžkirto jam kelio; 
dopnatnl turi savo uždavi
n į mokslas — savo, Tegul 
tik mokslas nestato tą ui 
galutino tiesos ištarme, kas 
yva vien hipotoza. Ligšiol 
pradžios visatos be Dievo 
mokslas neišrišti, be Dievo 
rėdimo svieto istorija nesu
prantama, ir balnpflta ne be 
pamato tvirtina, kad šiame 
mokslas niekuomet prie ki
to išrišimo neprieis, Dog-
matai-gi bažnyčios neužsto
dami kolio mokslui, , kaipo 
viršprlgimtinės tiesos, nuo 
Dievo apreikštos, privalo 
jam nurodyti, kame moks
las gali surasti teisybę. 

Laikas jau pakalbėti apie 
tolerancijų bažnyčios moks
lo dalykuose. Žiaurus užmė-
tiuėjimaa baJmyiliai netole
rancijos yra be pamato, BaS 
nyflia nebeturi priežasties 
būti priešininke mokslo iS-
siplėtojimui. Juo mokslas 
Jabiaus išsiplėtoja, juo iv ui-
daviniu bažnyčios stojasi 
aiškesniu, 

u pagal Markso butų 
Blausia heresdja. Tai 
j ! , . . 

M $*i kaip materialistams 
1wgva [M-rkirsti 'Miordijo 
Mfjft", kaip lengva išaiš-
įJMi pasauli** buitį, sutvar-
įymų organiškų ir įUMÛ ca-
į|ftkų kūnų, išsivystymą gy
mių ir žmogaus. Viskas 

lisku, viskas suprasta. Ura! 
Įttoliueijui ir materijaliz-
Uii. Ksate išminties didi 
Miniai!... Tik vienas ma* 
utis užmirštus, kad evo-
Mjų žinojo žila senove, 

kkiausį materljulizma tu-
|$jfi graikai ir kiti, bet pa-
1 j*tė, Atėjo augstenis moks-

krikseionijos, žmonės 
jo prikibo. 

Kaip prie tų mokslų atsi
ja bažnyčia / 
Materijalumų turi griež

ei iitnuuti — tas aišku, Baž 
finu apart medžiagos žino 
ir dvasit), Ir teisingai, oko-
jiriiki reikalai neišaiškina 
įies dvasios-*), Jei dvasia 
HĮitų ii medžiagos, tai ki-
(iorviiiiai, ypae augštes-

gimties, lygiai su fano* 
\ vibruotų smegenimis 

įvertų mint j, Tuom tarpu 
juos atsiranda šioks-

įs šešėlis impresijos, vai* 
iuves, apart to nieko 

tygMus, — menki klavi
šai su stygomis, dvasios 
trupučio. Taip-pat ma-

iljaliskai-ekonomiskas iš-
inimas žmonių istorijos 
bepainatinis. Istorijoje 
[aus minties daugiaus 

|bo nei ekonomiški reika-
[ithai. Tukstaneiuoae isto-

atsitikimų tų galima 
ityti. Imkime, pavyzdžiu, 
ĮjHileouo l intorijų. Prieš 
l^aneuinja ramiai tūnojo, 

irius aptoryboje savo 
taly naminiai — valsty-
lc, fttai atėjo mintis Nn-

ir atsitikimai seka 
tikimus — vis galingoa-

į iris platesni. Karės pra-
lfo> visuose Europos kam-

Praneusas ymveldžla 
į̂ g tautų ir atsiduria net 
įje#uosna M Baltojo Kara-

iM. Napoleonas nupųo-
Įr su juomi visa galybė 
įcuaijos. -r Mintis Pe-

Wdžiojo stitvėiv Rosijo 
kia ir galinga. Miutįs Ja* 

louų HurlS«> lietuvius su 
tais ir pražudė galinga 

garbinga lietuvių tauto. 
liiitia KolumlH) atmdo A-

ir milijonus žmonių 
•tumė ete. Kur čion 

umnnutr mateįijaliamasf 
ue priežastis — jis pa-

tmė minties. Kokiu tad 
IMltt galima butų pavadin-

materijali 
iilo žodžiu, 
intingam žmogui supras 

Kors-gi iiažnyčia pripa-
įa sr|ti dvasios, vienok 

i\ kiek nedraudžia tyrinė-
gamta. U teisingo istyri-

tr pažiniim» gamtos Imž* 
la daugel ko laukia. B-

rrtmas gamtos |>arodys aiž 
skiiiunu) dvasios ir me-

kgd|f!'4i*; parodys, kati 
$n dalyku teturi suvis at-

^ prigimime: — is to 
lidės supratimas Imžny-

mokslo apie Al̂ solut^ 
lyisus dogmatus. 
(aslink teorijos evoliuei-

tie visame jai dogmatai 
'fioK priešinasi. Teolo-

^y skolastikos daug min- , , , 
randasi, kurias Darvi- ^ trumpakoj^ kad nega-

il paėmė j savo teorijų, ^ų šokti por tvorą, ir tas 
č pas sv. Tarnų Aquinie- Jftm V^vyko, Ant. 

koment\u>jantį mintis sv. ?) Taip mulas, paeinantis 
nstiuo. Kosmc«onijoa » arklio ir aailo, visad nu-

yi*\ biblijinis Sežių die- į vaisingai 
tvėrimas panažus \ evo- 8) Uamtoje yra daug klau 
^<» |»erijod\w. Dievas, *\mų< kuriose kaip ir matini 

dėsniai evnlii 

— nmmmmmmmmm 
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CVVft I i A f D JC A I 102 kp. Dmpiesne, Pa., — 
OU5* LilCl. !%• I \» /%• 2:) a halandlid, 3 vai. ^įpie-

Reikalai. tų kur visados, Hns daug 
svarbių nutarimų užtai te-
afiilanko kiekvienas. 

Mano svečiai. 

' 1 . ,,^!J .įM'M'l MII",. ,1 I " ' I I Į l 

Atsitinka ir taip, kad as 
ir pati dalinamės si t u dar
bu: as vrdu vienų svečių vi<k-
nur. o mano žmtma su teta 
eitia kitur. 

XXVI tas SEIMAS S. L. 
R. K. A. 

< limiau, augau ir ilgai gy-
_. , Įvenau kaimuose, bet nuo 

li-eia kp. Klizabetli, N. J., kai-kurio laiko gyvenu VU- ta pirkinėti pigiai if knogra-
2t> d, bal., ant Jatttaitienės niuje, žiausius pirkinius; greit 

Panedėlis, 29 d. gegulės, salės, W0 Pine st., H vai, vn-| i*r<»vineijos kniiuuose, pirkti nemėgsta:-pįrkinėda-
yra paskirta priėmimui kare. Visi nžkviečiami |>ri- niiesteliuose ir dvareliuose į tuos skrybėlę jos aplanko 
gerb, delegatų. Seimas prasijbut užsimoket bertaininę mo yra daugybė mano giminai-lvisas krautuves, |>askui 
dės, utaruinke, 30 d. gegu- kestj ir po 25e. aut kuopos ėių ir gimiuieeių. Hkaitlius j svarsto kų ir kur matė; tuo-

= = 
MM 

tas galų tvertų, nes jos dar* 
bo drapanoj visai niekai; kū 
ma Autanioiiė sako, kad is-
rodau, lyg skolintuose dra* 
bužiuo»el.,| AS ir magiau, 

žės su ižkilmingomis jnisio-
mis 10-tų vai. ryte, lietuviš
koj iv, Jono Krikštytojo 
bažuyrioj, ant kampo paea 
ir Saratoga gatvių, Aut mi
šių pribus Jo Kmineneija 
kardim>las J. (libbons'as ir, 
tikimės, pasveikįs trumpa 
prakalba gerb, delegatus. 
Vietinės lietuvių katalikiš
kos kareiviškos draugijos 
su paroda pasitiks ir išlydės 
kardinolų, tuomi išreikšda
mi paguodone ir prideran-
ėių meile vyriausiam perdė-
tiniuį katalikiškos bažny
čios, Suvien. Valstijose. 

Po mišių gerb. delegatai 
užkvieėiami \ sale po bažny
čia; ten pat bus laikomos ir 
Seimo sesijos. 

Pirm<) vakarų bus lošta 
vietinės teatro mylėtojų 
draugijos teatras "Hutvi-
lėM, istoriška tragedija 5-se 
aktuose, iŠ atminimo lietu
vių karės su kryžiokais, pa-
raSyta V. "Nag(»rnoskio. An
tį^ vakarų bus duotas kon
certas, susidedųs is dainų ir 
muzikos, taipgi ir kitokių 
užimančių perstatymų. Po 
koneertuf poi*ų valandų tę
sis Šokiai—balius. Teatras 
ir koncertas atsibus ant *Ber 
manta Maennerchor Hali' 
4K>—4i2 W. Lombard st, 

Apsistojmio vieta gerb. 
delegatams yra paskirtas 
viešbutis MEuta\v House" 
ant kampo Baltimort> ir Ku 
tuw gatvių, nepertoli nuo 
ftesijų vietos. 

Delegatai, kurie atkeliaus 

h įkalu. 

77 kp, 8woyers, Pa., -
24 d. bal., b vai. vakare ant 
Mvkolo JanulevnMaua salės 
ant Hradriko. 

31 kp. Mabanov City, Pa., 
26 d. balandžio mokyklo

je, ant kurio užprašo ateiti 
visus sųnarius ir atsivesti 
norinčius prisirašyti. 

1b kp. Chleago, III., - 23 
d. balandžio, nedėlioję, 7 
vai. vakare pobainytlnėj sa
lėj š\\ Mykolo parapijos, 
K>44 \Vabansia a ve, Visi na
riai teiksis pribūti. 

įn vra gana didelis, ir ne-|met dar karta visus mados 
lengvu man juos visus su- saliomis aplanko ir antgalo 
skaityti: vienų tetų bus apie nusiperka skrybėle, kuri vi-
keturiolika; kiekviena kui te- sai jokio gražumo neturi, 
tulėturi vvra ir daugybę! Taip reikia tėtuly vadžio-
įvairių giminieėių ir gimi- ti Į>O miestų, nešioti nupirk-
naiėių, itus dėžėse ar rvšeliuoHe pir-

kinius; reikia dažnai tetu
lei paskolinti pinigų, kurių 

114 kp. Khone, Pa., — 29 
d. balandžio, tl vai. popiety 
ant Juozo Žad/eikos salės. 
Visi nariai privalo ateiti už
simokėtų. 

Komitetas, 

5)' Yiejty Siamo dalyke 
bažnyėia turi teisybe, ku
rios joks mokslas atmesti 
nebegali, buteut» kad Die
vas viskam davė pradžių. 
Sveikas protas ir filoaofijos 
mokslas tų pripažįsta. Me
džiaga, kaipo daiktas nuo
lat atsimainomas, amžiuas-
ties neturi. Turėjo huti lai
kas, kuomet toji medžiaga 
atsirado iš nemedžiagoa ar
ba is nieko. J6 nieko, kaip 
žinome, "Nihtl ftt" (nieko 
negali Imti). Kad-gi yra, tu
rėjo jai kas duoti pradžių, 
o tų, kas davė jai pradžių, ir 
vadiname Mievu, Aut. 

ti) Tokia pradžia tos veis
lės: Vieno Mnssaehusotts'o 
farmerio, 8ethV> Writh, avis 
atvcnlė avinuke su trumpo
mis kojomis. Writh*as už
manė ii jo užveMi veisle 

20 kp, Pbiladelpbia, Pa., 
— 2J1 d. balandžio, nedėlioj, 
tuojaus po mišių, parapijinė 
je mokykloje. Užprašoma 
kuoskaitlintfiausiai susirink 
ti ir aptarti reikalus kasliuk 
seimo, taip gi atsivesti no
rinčius prisirašyti. x 

M. Milukas, kuopos sek r. 

Męs, \Vilburtonfo, Okla-
homa, 113-tos kuopos na
riai laikėm savo berįainini 
susirinkimų 9-tų d. balan
džio ir nutarėm vienbalsiai, 
kad męs norime "Draugų" 

B&OgeleŽin4celiur^lonės;už <>^vuų ir ^ kitiems ine-
sustoti ir išlipti ant u0am-
deu 8tation% nuo kur bus 
lengva pasiekti apsistojimo 
vieta pėkštiem, nes visai ne
toli, Kurie atkeliaus Penn-
sylvania geležinkeliu, teik 
sisiSlipti ant "Union Hta-
tioii", nuo kur bus galima 
pasiekti apsistojimo vieta 
gatvekariais, 

Komitetas rengimo seimo. 
J, Vasiliauskas, 

J. Karalius, 
A, Laukaitis, 

P. Grajauskas. 

S. L. R. K. A* kuopos laikys 
bertaininius susirinkimus: 

116 kp. Now Haven, Ct., 
-— 23 d. balandžio, 2-tų vai. 
popietų svetainėj No, 15, 
890rhap(d str. Ateikite pa-
tjs ir naujų atsiveskite. 

K. A. Makarevieius, sekr. 

tams, nes Susivienijimas be 
organo negali pasilikti. Ka
dangi mums pertuli siųsti 
delegatų seiman, tai pavo-
dam savo k\iô >os balsų Cen-
trali^kam Sekretoriui, p. 
Krusinskui, kad jis mūsų tų 
nutarimų seime palaikytų. 

Prez, duonas Balsevičius, 
Nekr. .Juozas Kundrotas. 

8. L. B. K. A. 36 kuopa, Ne 
wark, N. J., rengia va

karą. 

Tas didvsis skaitlius ma-
i 

no giminių lanko mano na
mus ištisus metus. Kiekvie
nas jų turi Vilniuje šiokį— 
ar tokį reikalą; pirkti sau 
vasaros ar žiemos, rudens ar 
pavasario drapanas, teismo 
bylas, reikalų pas gydytoją 
ir t.t. 

Atvykę Vilniun, jie visi 
mane aplanko ir pas mane 
kelioms dienoms apsigyve
na, nes mane labai myli ir 
gerbia. 

Dar vieniui svečias, neiš
važiavo, kaip štai jau kitas, 
dar meilesnis, negu ans, už
eina ir svečiuojasi kud|>ui* 
kiaušiai, Nesuprantu to ge
rai, ar mano giminės susita
rė taip viens paskuf kitų ap
silanko, ar kitaip kaip tas 
atsitinka, bet tas jiems la
bai patogiai ir nuosekliai 
dedasi: per kiaurus metus 
visuomet turimo pas save 
sveteli. , 

Dažnai būva ir toki atsiti
kimai, kad issykio suvažiuo
ja keli svečiai, ir tuomet, 
vargšai, gifldi pas mane 
ankštumoje, kaip silkes. 
Bet tųs jiems nieko neken
kia: jie kantriai laukia, kuo 
met kitas malonės namo iš
važiuoti Ir tuomet nebflva 
taip labai ankšta ir jiems ir 
man. 

Lengva tad suprasti, kas 
darosi mano namelyje. As 
per kiųurus metus uegaliu 
niekuomet miegoti savo lo
voje, nes joje kasdienų guli 
tas ar kitas svetelis. Daž
nai turiu miegoti ant sofos 
ar ant grindų. Jeigu aplan
ko mus kuri-nors teta ar 
giminaitė, tai tuomet aš tu
riu ant grindų miegoti; jei
gu gi apsilanko tas ar kitas 
dėdė, tai tuomet ant grindų 
miegoti pareina mano pa-
ėiai; ir tokiu būdu viens iš 

i r<»\ iitcijos viešnios mėgsįkad bus biiurus jus darbas, 
ir sinti pus jų nenorėjau; 
tik turiu dibar tau, brangio 
ji, aėiu pasakyti, taip neti
kusiai nelnhnėn įpuolusi.,. 
Todėl pataisyk dabar tų 
klaidų; eik prašyk jos, kad 
praplatintų šituos drabu
žius, kuriuos siunčiu tau 
kraną.. ,M 

Ar vėl: **Kik kuogmičiau 
šiai, mieliausioji, pas profe
sorių X ir pasiklausk jo, kų 
jis manė' pasukęs noaj, už
klausus nuut jo, ar galima 
man ankšti gorsetų vežio
t i . . . •• ir t.t. 

Ilgai svarstydamas, nu
tariau, jo^ei reiks man ati
dengti .vielbutj, Tuomet tu
rėsiu daiųf svočių, bet jau 
nereiks mvn jų reikal 
boti, 

Norėjau išsikraustyti i i 
Vilniaus^ bet nelaime, mano 
šeimyna nu tuo nonori su* 

Atsibus balandžio 22, mudviejų visuomet turi ant 
1911 m. ant Sv, Jurgio sa-l3krr»luiy miegoti, 
lės 180-182 Ne\v York ave.,| \\xm> j ^ f c tų mato, la 
Nevvark, N. J. Pradžių 7 ' ^ l m i džiaugiasi ir vadina mus 
vakaro. Tikietas: pirmos!k,rraiH v a r j a į 8 t Viešbuėių 
sėdynės Me., paskutinės 25e . ; l a n k v t i n, j U O H 0 H,miRyvejiti 

Bus perstatyta JUOKO Ple lU e m>mėgsta, nes nenori mu 

- . — « . — . 

83 kp. Youngatown, Ohio, 
— 28 d. balandžio, 4-tų vai. 
popietų ant vokieėių šv. įnieK retai 
Juoaapo bažnytinės mdės, i/uxm> 
Hayen a ve. Visi nariai bu-' 
tinai turi ateiti. 

M. J. Keršulia, S4kkr. 

rio keturveiksmė labai juo
kinga komedija ° Vagis**. 
l'(» perstatymo bus šokiai. 
Tnigi kvieėiam gerbiaums 
Tautieėius ir Tautietes at~ 
silaukyti ant šio vakam, 
nes tokius gražius vakarus 

kada tesureu-

sų užrūstinti. 
Teta Uršulė, kuri kas mė

nuo du kartu atvažiuoja pas 
^velytoji), visuomet taip sa
ko: 

— Mano vyras liepė man 
apsigyventi viešbuty j \ kad 
jums neįkyrėti, ir jūsų ne
varžytii; bet aš, jus gerai pa
žindama, tariau jam: žino-
uau, ar tu supranti, ka kal
bi ?!... Ar galima taip skaus Nesuprato. 

Oaspadorius. —. (siipnla^ ti germ»sius giminiečius?!... 

\} Kmpiriškas mokslas ne 
aiftkinimui srįties dva-
ia aiikinama ontolo-
Attti 

landų p«-pietų 
K u neoš salės, 243 K, Market 
st, Ateikite užsimokėti. 

beveik visuomet ji turi ma
žiau, neįiu pirkiniams rei
kia; reikia gailinti laikų, 
day.nai ištisas dienas; vaka
rais gi reikia jai aiškinti, 
kad pirkiniai geros rųSies ir 
visai nebrangus, kad negrei 
tai išeis iš mados, kad na
mie visiems labai patiks, nes 
šitame pastarame atžvilgy
je tetulės labiausiai atsar
gios ir labiausiai svyruoja. 

Dažnai mums siunėiamos 
per k rasų dėžės ir kuoman-
dagiausiai praSoma mano 
Simonos dar kartų aplankyti 
mados salionų ir pamainyti 
nupirkti skrybėle, nes Uito
ji skrybėlė, žalsvos spalvos 
su raudona plunksna, bus 
daug geresnė ir gražesnė, 
kadangi (taip totą raSo) ir 
jos pažjstama aptiokorienė 
yra tos paėios nuomonės, 

vV rsiausios yra tos tetos, 
kurios gydosi: jos reikalau
ja geros ir jautrios namų 
globos ir kiekvienų dienų lan 
ko j gydytojus. 

Tokių tėtuty reik pas gy-
dytojjĮ nuvesti, ten palauk
ti ir atgal parvostj, nos ki
taip ji galėtų paklysti: galė
tų į namus nepataikyti. 

Kitos vėl tetos atvažiuoja 
labai susirgusios; tuomet 
reik vionų ar kelius gydyto
jus namo pargabenti. Tuo
met mūsų namai tampa 1b 
nonbueiu; męs gi feldžoriy 
ir rūpestingųjų seserų prie
dermes pildyti turimej spin 
tos ir spintelės aptiekomls 
pavirsta. . ' 

Begyvenant majn Vilniu
je mano namuose atsitiko 
keturios lengvos operaeijos, 
trįs sunkios, vienas gimdy
mas, dvejetas šermenų ir t.t. 

Mūsų sveteliai Hugrjžc 
namo i£ Vilniaus ir nežinoda 
mi t<», kad jiems ižvažiavus 
jau turime kitus mylimus 
svetelius* siunėia mums ga
lybe laiškų: "Praftau tavęs, 
mano mylimoji, lįueik ]>as 
siuvėjų ir paprašyk jos, 
kad padarytų man prie dra
bužių siauresne i juostele, 
bet šilkine; mat važiuoda
ma namo svarsčiau, sėdėda
ma vagone, ir nusprendžiau, 
kad siauroji juostelė tiks 
daug geriau ir bus gra
žiau. . •.M 

Kita vėl tetulė ra$o mano 
žmonai; "Brangiausioji 
Onute! atleisk man, kad ta
ve trukdau, bet jūsų myli-
mamjam bute užtuirfius pa
likau nakties marftkinins: 
buk maloni išsiųsti man 
JUMH pfer krasų, uos nesitikiu 
ureit Vilniuje Imti. . ." 

Treėioji tetulė ra^o: "IV-

! 

7S kp, Kastt»tu l*«., -r 88 
d. *mlandžio pas Pranų Bal- tnas Uruaitf) Nubt'k tu, O j-Juk jie labai, lal)iu pykt j, 
4 38 Norih Tniou st. 8u*i- oute, ant stoties pažimvtiį^^ojus man viešbutyj*. 
rinkite tint antros popietų. kelintų valandų traukinis Viso** mano tetos ir gimi* 

ržpra&olKonntetas.; po piH išeis. naitės labai giri* mūsų vira-
1 . Mvnų (kuknių); apart to j,.s *[mt| dienų sėdėjau pas jus 

17 kt> Wilke*.Barre Pa Taniait* lapiMe paliepi y^A gerbia nmsų skoni, Vilniuje ir apie darbiausių 
K l balandžio, 4-t^ *į * * &**&* t i k U* ,M>r°H kiekvienam atžvilgyje ma- fctejM ^}™" r 
da popietų ant Juoto V u , a n d u no žmona jų akyse yra tik- Tad bftk gora. nubėk ) tų di-

(laspad^us. ^ IKdko moju l**mm* »r turi vaiki- dėle knm uve ir nupirk 
taip vėlai sugrįžail i * * HU jomis po miestų fr ^ f f t H | M N . ^ , t l ^ 

! lankyti visas, krautuves. Į fa»pet*lj ir smiltelių dantims 
tjiajigoti; tų visk$ teikis kra-

r*t\j bainyėioa atmušimų 
šiame dalyke piaėiau suprasi 
t K teskaito Tani^ Aq„ Skotų 
ir kitus. Aut, 

lOt) kp Chifag^ UU —; Tarnaitė, ~| J^i wnm lHvįTl lr i l r i ^ t i tmam. vyr^ duk 
28 d Maadto^ tttudiim-•iwi'Ptt ^ f t ^ t kelintų valau- • n ,r į j r riM Ml j o m i , pirkinė 
sumai Au;ros VartŲ pam- **• tmuklnla tWs* Tai a» ir ti% lleH, pagal jų. kaipo dbb 

vi« laukiau, kol o. 
Dagiliukas. 

ItO mi 
tikrai puikų skoni. 

Ketvirtoji teta: "Kik. 
ausioji, pas siuvėjų 

ir imsukyk Jai, kad h *»*- visi auklėm. 

Tetulė rengiasi namo ti 
auoti. 

Nors ir labai gerbiame ir 
mylimo n msų tetulę 0nųi 
vienok įionuliudome, išgir
dę, jos paiirjžimų ryt namo 
važiuoti. 

— Ryt anksti keliausiu 
uaiųo, nmuo brangioji; ly* 
giai aštuntų valandų ryto 
eina traukinys, ir aS tikrai 
išvažiuoju. Būkit Mp gori, 
nerflstauldt, man vos tik 
savaitę pas jus viešėjus, ir 
nesulaikinėkite manęs, nes 
tikrai turiu ryt vakaro būti 
namie. 

Męs m l nemanėme pykti, 
-atpeni, sutikome su jos no
ru iv ste^Am^s padtti jai 
kelionėn rengttes. Dėstėme 
ir raišėmi jos pirkinius; rfl-
pinomės, kad jai ko nouB-
miiius, nes ryšių, rySolių, 
dėžių ir dėželių su pirkiniais 
buvo didelė galybė. Didu
mas ir svarumas tų dižių ir 
rySclių b|vo labai įvairus. 

Ištisų Ąimą dėstėme ir 
raišiojonė tetulės pirkinius; 
pasląii nipestingal sukabi
nėjome )•() dvi ar po jfcris dė
žutes į A ienų vietų, kad tik 
sumažinus tų labai didelį 
skaitlių ryšių, dėiių ir maz
gų; bet >iis gi galop suskai
tėme jų dar apie Aštuonioli-
kų, 

Labiausiai rApinpsi pati 
tetulė: jai vis rodėsi, buk 
dar vieno ar kito ryšelio 
tnlksta, kad dar neviskų su
rado ir loviskų sudėjo. •!! 
labai buvo susinlpinUs tupi
mi, kad tas viskas netilps 
aut vieno vežimėlio, i golž-
kelio stc.ti važiuojant, ir tuo
mi, knH konduktoriuj su to
kia galybo pirkinių jų gali 
vagonai noileisti; ,ir tftks-
tantj \vi$iių rūpesėiijiturėjti 
mūsų Utulė; labiausiai gt 
buvo tuomi susirūpinus, 
kad ryt nepasivėlinus ant 
gelžkeli >, kad laiku iš miego 
atsikėlus. 

Todėl prašė mūsų tetulė 
pastatyti laikrodi taip, kad 
lygiai ketvirtų valandų ryto 
suskambėtų ir iŠ miego pri
keltų. 

H Traukinys išeina lygiai 
aštuntų valandų* b t̂ tetulė 
nori keltis anksėiatu idant, 
greičiau kelionėn priairuo-
sus, galfetų anksčiau geliko-
lio stot|je būti. 

Manu fcmoua pastatė laik
rodėlį lygiai kotvirton su
skumbi ti; trttdė, ^įtikinus. 
jog lailąMėlls gerai prireng 
tas, atsigulė miegoti; ir męs 
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DRAUGAS 

Staigu nakėia iigirdau 
kaž-kokį vaikžėbjhnų* po* 
pierų mindžiojimų, kėdžių 
stuindymų ir smarkų -rtide-
lės dėžė* nuo stalo nupuoli
mą. 

Tai tetulė vaiktHuja; ji> 
l>rit juti prie mano žmonos 
lovos, pasiklausė: 

Ar tu miegi* 
No, — tarė mano žmo

na, ii thtogu pabucluai, -~ 
kas atsitiko ir ko tetule 
v a i k i a u f 

Aš manau, brangioji, 
mų laikrodėlis noge-

; gal jis pagadintas. 
dar iki ftiam laikui nei pony. 

akambėjo; jau gali Wni po 
ketvirtos valandos. t 

••- ^įžiebsime žibnrt ir 
dme, — tarė mano 

Netrukus sužinojome, kad 
dar vos tik pirma valanda 
|H> pusiaunakčiai* 

Tetulė vėl atsigulė \ lovų 
hvsiskųsdnma, kad jokiu 
btydu negaUMi užmigti, kad 
tik vos-vos truputį užsmV 
do. 

Tokiu bildu dar tris kar
tu** tetulė mus prikėlė, ma
nydama, kad mūsų laikro
dėlis pagodos. 

Antgalo išgirdome baisų 
laikrodžio skambėjime. Te
tute Šoko is lovos ir pradėjo 
greit vengtio*. Valandai 
praslinkus jau ji buvo visai 
apsirengusi ir, vaiksėioda* 
ma, trukdė mutji$ niiogų. 

! e ! -

šios, surūgusios ir piktos. 
As nedrįsau į jųs pratarti, 
kad tik neišgirdus kokio 
šiurkštaus žodžio. 

t^>as jųdviejų, buvo toks 
nepatogus, nes giminaitė ne 
galėjo nieko sau gero išsi
rinkti, nieko patogaus įtusi-

CHARLES DICKENS 

OLIVERIS TVVISTAS. 
Verte JONAS KMITAS. 

(Seka. i 

lyg abejodamas, ar pasisekė, padėjo jį; vėl ant stalo i r f | 
itsiloses ant kėdės sumurmėjo: 

* M & . , * A k • * • Ui k ' * k. L . . ^ 

enl 
'J 

Koks tai puikus dalykas nugalabijimas! Numirė 
liai niekados negrįsta, numirėliai niekados neišneša 
aikštėn kvailu pasakų! Puikus amatas! Visas penketas 

[tuimli lyg ant siūlo, neliko nri vieno, kurs išduotu., arba 
: nusigąstų. 

Istai^s tuos žodžius, žydas netyėia atkreipė porvo-
pirkti. I į bonką, du ar trįs eininiai indai, duonos kepalas ir rianėias akis ant Oliverio ir pa tom i jo, kad vaikisėio akįs 

Per aštuonias dienas uit\- torielka. Ant skaurados, uždėtom ant ugnieH u* pridrutintosį buvo atkreiptos ant j«» su didžiu žingeidumu. Nors tas 
sų namuose nebuvo jokiosU^ siutu prie kukuėio, apirgėjo keletas* dešrų, kurias su Aa- e*irstoli\junns tesėsi laimi trumpai, ~+- Icuotrnmpiausia 
tvarkos, nes visu namu da* kute rankose dabojo labai senas susiraukus žydas, kurio] valandžiuke, vienok senis spėjo suprasti, kad Oliveris to-
bojo puskvailė tarnaitė, ku- bjauriai išrodantis ir atstumiantis veidas buvo papuoštas mijusi į jį. .lis garsini UŽVOŽO dėžute ir pagriebęs UUo 
ri vis skundėsi, buk pati vie-ikeiinis pluoštais susivėlusiu rialu plauki). Jis buvo apsi-Į^talo duoninį peilį, šoko pasiutusiai prie vaikisėio. Jis 
na nieko padaryti negali ir vilkęs taukuotais rūbais, kurie nepridongė jo pliko kaklo.; taip drebėjo, kad Oliveris nors buvo nusigandęs, bet 
kad pradžioje srkanoio mė- liodoa, žydo atida buvo pusiau padalinta tarpu *kauradoa spėjo patėmyti, kaip peilis krutėjo jo rankose, 
uosio pasiieškos sau kitu \v augšto medinio ožio, ant kurio kabojo daugelis šilkiniu Kas tai yrf - suriko žydas, —- Ko tu Kiuri į ma-

" • ' " m m i II 

Re v, J. Sutkaitis, 
2112 SarflJi rt,» 

i- kepetaioių, Keletas migių, sutaisyti,! iš senu maišu, riog-! ne f Kam tu pabudai? Ką tu matei t Sakyk, vaiki'! (ireit-
Atjausdamas sunku pado s , , j n pasieniais. Aplink stalą sėdėjo keturi ar penki vaiki greit! dėl tavo gyvasties! 

jimų vargšės-tarnaitės, H* j imi, ueivienas nevyresnis už Dawkins'ų, rūkė iluas moli- Aš negalėjau ilgiau miegoti, atsakė Oliveris 
pradėjau kaikuriuos mote
ry darbus daryti: klojau le
vas, šlaviau grindis, tvar 
kiau lempas ir t.t„ nes pati, 
vėlai sugrįžusi namo, ooga-
Įėjo jau namu tvarkyti, tik 
turėjo barti nelaimingi} tar
naite, nes ši perbrangiai nu
pirko daržoves, netikusią 
parnešė mėsa, kopdama 
kopsuį pridegino ir jo puse 
suvalgė... 

nes pypkes ir traukė svaiginančius gėralus, kaip suaugv bailiai. Man labai nesmagu, jei aš kuom nors parėjau 
vyrai, Visi jie greitai apstojo l>awkins\i, kada tas tamstai į kelią. 
!:as/.inką šnabždėjosi su žydu, paskui atftigrjžo prio OH- - Oal jau tu pabudai valandą atgal? —? tarė žydas, 
verio ir švpsojosi. Žydas su šakute rankose taipgi nu- atkreipęs ant vaiko baisias akis. 
sijunkė, — Xe, - ne, tikrai, ~ atsakė Oliveris, 

— Tai yra jis, Paginė,— tarė Jonan l>a\vkins: ma- — Ar tikrai taip!V — suriko žydas, žiūrėdamas dar 
lio draugas Oliveris T\vistas. baisiau ir grūmodamas peiliu. 

Žydas nusišypsojo ir turstelėję* žemai prieš Olivorj 
paėmė jį už rankos ir pasako, kad jam esant didelė garbė 
arėiau su juom susipažinti. Ant tu žodžiu visi vaikai su 
|)\pv^mis dantyse apstojo Oliverį ir sveikinosi su juo, 
kratydami už abiejų rankij. ypaė už tos, kurioje jis laikė 

Po pietų tuojaus jiedvi savu pundelį, Vieni norėjo pakabinti jo kepurę, kiti bu-
vėi greitai miestan išėjo ir V u taip mandagvjs, kad net iškratė jo kišenius, norėdami 
net tris kartus visas krautu-! p r į ^ eisiarU gulti jį išvaduoti, nes jau buvo \m\nę*< Tie 
vės aplankė; jiedvi gera; ži-j malonumai gal butij pasiekia ir toliau, jei ne smarkus vai
nojo, kas kiekvienoje kran-l t < l j i m a s šfd<utės, su kuria žydas ėmė juos šveisti pei- gab 
tnvėAoyra ir ko nt .*a. 

Vo^ tik aštuntą diem> gi-

h< 

niiiiaito drjso sa\i skryt»ėl«; 
ir Jakietą nusipirkti; puau 
i.i ligi) krautuvėje užmokė 
jo, k it į puse Įuižaibjo, grei 

vas \r peėius, 
fVtums labai smagu tave pažinti, OUverL labai, 

K. StriumMt 
m Iligh st., 

Jirooklyn, N. Y. 

Juossas MaliSauckaa, 
Forest City, Pa, 

T. Ki/dovič Box 167t 
Minorsvillo, Pft, 

M. Karbauokas, 52 G; 
So, Boston, Masu. 
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J. MikutnitiB, 

1327RebcccaV8tfS,8. 
AUegtony, Pa, i 

J. Bai-tošo 
4417 Marshfioid a v ^ 

Chieago, Jlb 

M. Urbanaviee, Box % 
onms,^?, V. 
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laie žvdas. Sukčiau, nuimk dešras nuo ugnies ir 
prišliink Oiiveri(» kėdę prie kakalio. O, tu žiuri ant no&r 
niu skeĮadaiėig, mano mielas! Oia jįj giuia daug. ar ne.' 
Męs jas tik pei'žiunme ir rengiamo skalbti, daugiau 

inauo žmonai — juk dar trįs tai iš namu atsiunti. Iš vie- nieko, Oliveri, daugiau nieko! Ha! ba! ha! 
v-landos iki traukiniui, dar nos krauttivės tarnas afeiof Art paskutiniu žodžiu visi to linksmojo pono atlgirv* 
galėtumėt dvi valaudi, iki šė dėio su fcakietu, iš kitosjtiniai pasdeid(» garsiais juokai*. Taip juokdamies, jie 

į t intai pamiegoti, nof — didelę dė^ę su baisi ii ^tttjs^dd vakiVrieiuanti. 
ffia ski\bėlo. j Oliveriui suvalgius paskttta jam dalį, *ydns priren 

Oiinhmitė buvo hWĄ UŽrl gė stiklą karšto vandens su džinu ir liepė jam iSgottl gr«ū 
traukinys vos aštm;tt| W ^. 

- T.i kaliu tie:,p^- pa;u-
ke tetulė--- iraštii patjma 
niau, yjiao todėl, nes per iš
tiš;) naktį nemiegojau; to-
<lėl dar karta atsigulsiu nors 
valaudoM pusei, nes labai 
Uorių miegoti; bet 'jį(Ul*iu 
apsiroūguat. 

Ir ataigulė tetulė. Aš la
bai drugiai užmigau, ir pa
budau VOH devintą valanda. 
Pabudus pasiklausiau pa
ėjus, kuri iš viralinės atėjo: 

- ~ Na, kaip tetulė, ar la
bai skubiai iškeliavo 1 

~ Tylėk! — sakė pati — 
dar iki šiam laikui ji smar-
fciai miega, Tiaai apaivonjfn-
ab 

mite. 
Atvvko pas mus gimiuai* 

Bot, meldžiamieji 
aitytojai, nemanykit, kad 

tai buvo mūsų giminaitėj 
no, tai buvo tolimoji tetoa 
Agotos giminaitė; mušu gi 
geroji paiįstama, nos jau 
apie aAtuouia kartus viožėjo 
pa» mus Vilniuje, atvažiuo
dama 5io4o dideliamo mies
to nusipirkti. Visuomet ji 
nniH giminėmis vadino: 

— Kadangi teta Agota 
jums giminaitė, — aiikin-
4avo ji, ~ o ai vėl tetulėm 
Agotos giminaitė, tai jau vi
sai aiškiu kad ir mes gimi
nės. 

Ką galėjome sakyti ant 
fckio paaiškinimo f! Ma
no fcmona sutiko »u JI»H nuo
mone ir vadino ja, giminai-

S} kartą giminaitė atvyko 
Vilniun nusipirkti vasami 
ikrybėiėa, lakioto, akėfio, di 
dėsnio ir mažesnio apsiavi* 
mo ir daugybės kįtŲ dalykų 
\V dalykėlių. 

Mano Imona vadžiojo gi* 
minaitt per ištisas dienas po 
ndiwtų; jindvl lankydavo vi-
tokias krantines, mados sa
liomis ir krautuvėles, K 
dion jio<lvi irrįy.davo v 
anmo pietų valgyti ir dar vė 
t a u vakarieniauti. Orįldavo 

vi nelinksmoH, pailau 

|anė<lintn savo pirkiniais ir 
pradėjo tudlttes k«li(»nėn; 
bet vos dar dvejom dietmm 
praslinkus ji iškeliavo m** 
rro, }iriSadėjum ryt ar poryt 
tanius pinigui* atsiųsti* kî  
tos ptinės pirkinių kalium 
apmokėjimui, 

*h\\ ifivafciavus, kita dieną 

8avome nuo giminaitė* lais-
(V tokio turinio? 

M Mieliausioji! Mano OIK*-
jonė kaslink gerumo pirki
nių buvo tikrai lakiotas yra 
neapsakomai niauriai pasirg
tas \ negaliu jame niekur lt* 
oitl. Viaas muši) miestelis 
yra tokioa pat' munnonėa, ir 
as negaliu jo sau paaiHkti. 

rybėlė dar biaurosnė! ąIr 
na Ir kita pirkinį siunėiu 

tau kraną. Man perkant tuos 
pirkinius, rodos, krautuvė
se prižadėjo priimti atgal, 
j^igu tnan nesitiktų. Ne-
pyk* mano brangiausioji! 
Labai mandagiai praftau ta* 
ves tuojaus nueiti i anas 
krautuves ir iiasakyti, apie 
ty mano pirkinių atmetime; 
tegul jie paims savo daikttis 
ir togul HUgrąŽ|s tau ušino-
kėt us pinigus, kuriuos man 
kuogreiėiausiai ]>ražau ifi-
sĮųsti. Dabar pirksiu tuo* 
daiktus oia, mūsų miestely
je; kadangi ėia gana gražus 
ir daug pigesni. (HaudŽiu 
tave prie širdies,. .** 

Mano pati, nepabaigus pįe 
tų virti, nubėgo greit i mies
tų; valandai praslinkus, ji 
sugrjžo namo labai rflatL 

•̂f Tik tu pagalvok, — ta-
rė ji man — kokis JM l̂kusis 
mūsų padėjimas: nei v b-no, 
$ei antro pirkinio nenori 
krautuvėse priimti!.. * Jie 
reikalauja likusia m u/mo 
ketų pinigų.. * 

Nieko netariau žmonai. 
Y a kuru ataf*ė is krasos dvi 
dideli doži. Mana senė ko 
nepasiuto ii piktumo; per 

"# ji nusiuntė dėžes j 
|MM|uves . 

— Jeigu no|>auorė« a 
įimti, — attkino ji tar 

tei, *** tai padėk dožo* krau 
Pabaiga ant 7 pusi. 

tai, nes kitas vaikinas laukia savo kaleiuos. Oliveris H-
gėrtl NeuŽHgio p4»taru pajuto, kaip ji kažinkas b^ngvai 
nunešė ir paguldė aut paroniito patalo, kur jis filiai ir sal 
džiai tržmigo* 

IX 

— T/tikrinu savo žodžiu, kad no,— atsakė kuoriin-
ėnmsiai Oliveris. -* As nebuvau pabudęs, povu*. 

— Tylėk, tylėk, mano mielas, #H tani žydas, urnai 
itaJĮMlmttr l>ažai,lv« KJUĮfa p.ul6jo jj «t«nl aut Ht«- ; j A n t a l M l l t | ( B o x 2% 

lo, lyg norėdamas parodyti, kad J| ])a^nobė ot, taip sau,i Swoverfi Pa 
notyėia. - Žinoma, as ti) mariau, mano mielas. Norėjau > » • 
tik tave pagųsdinti. Tu drąsus vaikai, Ha, ha, ba! tu T V r t . . j . f l f l 
drąsus vaikas. Oliveri. *\ 5? , 5 ^ . 

' t ! , i . i i i 65 Davidson st.t 
ir /ydas juokdamasis tryne s;iU rankas, vienok ne- r . ri A. 

ramiai pažiurėjo į dėžute, U w e , ! | M t t M t 

Imi užklausė žydas uždėjęs rankjj ant dėžutes. ft,, - 0 į . p 
— Taip, tamsta, - atsakė Oliveris " tol * l - U ( % ^ 

(>,~. ;susukožyd^vėlisl ,dVH.į ;J^ Vinoas Stasovifie, 
(Uiven; ma/.as mano turtas. Is to as tik gJ^Tnu ant se- ; 
eatvės. Žmonės vadina mane vargdieniu, majto Jnielas 

tik vargdieniu, d«H'tj;iau nieko, 

1 • 
H 

i 

34J) Mamilton st., 
(irand Uapids, M 

Oliviu'is pamislijcs kad tas senas ponas turi būti tik
iu vargdieniu, py vinidiunas tokiuose \\\Hvariuose įuuiiudso 
su tiek laikrodžių į bet atsiudnos, kad gal užlaikymas 
Sukčiaus ir kitų vaiku kaštuoja janį dan« pinijęų, jis tik 
su pagarba pažiurėjo ant žvdo ir užjdausė, ar gali jau 
keltis. 

i - Žinoma, mano mielas, žinomiff *~~ atisakė 
<»lkis. Ten kampo rasi u/.hona su A'andoUilik A 

Oia yra daugiau išpasakota apie meiluj) senuką ir jo 
užsitikėtinus augintinius. 

JUU buvo vėlu išryto, kada Oliveris pabudo iŠ ilgo, 
sveiko miego. Stuboje daugiau nieko nebuvo, tik senas 
žydas, kurs virė kavę pusryčiams, negarsiai švilpauda
mas ir sukydamas aplinkui su geležiniu šaukštu rankose. 
Trypdamas aplinkoj jis kaip kada sustodavo ir klausyda
vo, ar kas nosibold/ia apadioj*! nusiraminvs* vėl sukinosi 
ir švilpavo, 

Noi*s Oliveris paliovė miogojvH, bet visiškai dar m»-
j>abudo. Yra toks perėjimas iŠ miego j budėjiuu), kada 
žmogus su pusiau uždarytomis akimis ir pusiau voikian-
ėiais jausmais, daugiau gali persapnuoti į penkias nuim
tas, kaip i penkias naktis, su visai užmerktomis akimis 
ir miegančia nuovoka. Tokiuose atsitikimuose žmogus 
užtektinai žino, ki) veikia jo mintis, kaip ji atsiskyrus 
nuo savo žemiško sėbro ir peršokus por laika ir erdve, 
parodo savo veiklumų ir tveria nokuriuoa miglotus išva
džiojimus, į 

Iiygiai tokiam padėjime buvo Oliveris. Pusiau už
merktomis ifkimis jis matė žydą; girdėjo jo negarsų 
švilpimų; atskyrė skambėjimų sauksiu į puodo kraštus; 
ir drauge jo mintis buvo užimta mųstymu apie visus, ku-
riuoH kada nors matė ir pažino. ISvirus kavai, žydas nu
kėlė puodų nuo ugnies. Tų atlikęs, jis valandėle stovė
jo, lyg nežinodamas kų daryti; paskui prisiartina prie 
Oliverio ir pasaukė ji vurdu. Tas neatsiliepė, matomai 

o. 
Įsitikrines apie tai, žydas tykiai uždarė duris. Tų 

padaręs, jis ištraukė, kaip Oliveriui rodėsi iš kažinkokios 
skylės grindyse, mažų dėžutę, kurių atsargiai padėjo ant 
stalo. Kada atvožęs jų pažiurėjo j vidų, tat Jo akįs nu
švito, Prisisliukea prio stalo senų kode, jis atsisėdo ir 
išėmė iš dėžutės jaukų auksinį laikrodėlį, žihairtį dei
mantais. 

— Aha, - tarė žydas. įtraukęs galva į peėius ir su
raukę* kiekviena savo veido dirksnį į Imisų šypsojimų. 
•iįj Apsukrus fcunes! apsukrus šunes! Oudrųs iki galui! 
Niekados neprasitarė senam savo, klebonui, kur jie buvo! 
Niekados nepasigyrė seniui Faginuit Ir kam f Tas vistiok 
neatliuosuo* suveržto massgo, Ne, na, m*! Puikus vyrai, 
puikus vyrai I 

Ku tais ir panašiais žodžiai* žydas padėjo dėžute at
gal į savo vietų. Paskui išėmė iš ten dar mažiausia pusę 
t u/; n-, kitokių dėžių ir žiurėjo į jas tokiu pat pasigėrėji
mu. Tenai buvo žiedų, sagučių, bmaletų ir kitokių bran
genybių, tokios puikios medžiagos ir ižmtalaus išdirbi
nu*, kad Olivoris neturėjo nei supratimo, kaip jie vadi
na i . 

tuos žibučius, žydas tšttatikė da vi<m* taip Oliveriui, žinomu, buvo navstniukMp juodu gal 
jis i-sitrU ant jo pirito. Turėjo ton h^Kfeoks j laiko taip daug užs|di * ' 

Kenus. ieu Kampo rasi uznona 
ėia, aš tau duosiu blindų nusipraust, mano mielas! 

Oliveris atsikėlė ir nudėjo į kaipp?) atsiuosti uv.bonų. 
Kada jis nugrįžo, dėžutės jau nebuvo, 

Vos tik jis nusiprausė ir apsitriusė, išliejęs vandenį 
pro langų pasak žydo paliepimą, kciip štai nugrįžoi Suk
ėlus su kitu labai mitriu savo draugu,!kurs tapo jau pers 
tatytas kaipo Ohajiea ilates, Koturie«e jie susėdo valgytiį 
pusryėius, kutio susidėjo iŠ kavos i j1 šiltų banduoių sr 
kumpiu, kuriuos Sukėlus pamindė aavo skrybėlėje. 

— Tikiuosi, -— tarė žydas, pažidrėję,s gudriai i Oli 
verį ir atsikreipęs į Sukčių, — tikiuįoM, kad judu dit»botoį 
gerai šįryt, mano mieli? j 

— Smarkiai, — atsakė Bukėiuą:1 : 
— Kaip vinją —-j pritarė Charlėsį liatos. 1 
- - HIIIBKUS vaikinai, smagias vaikinai!—- tarė žydas,; 

— Ka judu pelnėte, Hukfiiaut į 
— Porî  mašnelių, - - atsakė tas-ponaitis,' l 
— Ar su pamušiUtif — užklausė! žydas su didžiu gu-

drunnt. , I 
* Pusėtinai, atsakė BukSius išttankęs dvi maSnetėf 

pinigams, žalių ir rattflonų. 
— No taip sunkios, kaip galėtų but, — tart Žyda^ 

u;erai peržiūrėjęs jų vidurius, — bot labai gražios ir pui
kiai padarytos. Gudrus iŠ jo darbininkas, ar ne, OHverH 

— Iš teisybės, pono — atsakė OllVcris, ant ko Charles 
Bates pasileido garsiu juoku didžiai stobintios Oliveriui) 
nes jis nesuimto iš ko 5ia juoktis, 

— O kų tu sugriebei, mano mielas! — paklausė žy 
das CharPio Bates'o^ 

— Masgoėių, — atsakė tas, ištitaukęs keturias nosi
nes skopeoiukos. 

- - Matau, kad jos da geros — labai, —- tart žydas 
peržiūrėjęs jųs stropai. — Bet tu jas da negerai paženki t 
nai, Oharlos; ženklai tuH būti iikitaįpštytl su adata; .m^ 
mokįsime Olivorj, kaip tą padaryti, i r gerai, Oliverit H4, 
ha, ha! 

— ,foi jums taip patinka, pone, *** atsakė Oliveris. 
— Norėtum ta {p lengvai ženklinti skepociukes, ka^p 

Charles Batos, ar ne, mano mielas! — klausė žydas. 
— Labai, jei tik mane iSmokjsite, — atsakė Oliveris. 
P. Batos rado tų atsakymų ta(p juokingu, kad v$l 

pasileido juokais. Juokas susitikęs su kava, kurių gere, 
nubėgo į kitų gerklę ir vos pirma laiko neužsprangino tą 
linlcstnų pouaitj. 

— Jin toks baisiai nenunokę*! i— - tarė Charles atsi
peikėjęs, IVK norėdamas išsiteisinti IS tokio nemanda
gaus apsiėjimo. 

Sukėlus nieko neatsakė, tik glostė Oliverio plaukęs 
ir ramino, kad ispalengvo jis visko ifimoks. Senasis 
ponas, matydama*, kad Oliveris užkaito, permainf k 
kų, ulklauadamam ar <Uiug žmonių buvo tų rytų au* 
kuoijos (uugalobijinio). Oliv^ii via labiau stebėje 
uos i i vaikų atMkytnų iiuvo ai|ku, kad juodu t<»n buvę; 

i 

nors paraks, nes žydas }*dajo jį aut stalo ir pridengės 
delnu UUO šviesos, ilgai ir rimtai ant jo žiurėjo. Ant galo. 
1! 

Jonas Leipus, 
1022 Bay s i , 

Suporior, W s , 

P. d, iMillor, 
įuauian Store, 

Atimi, Mass. 

Pranas Smolenskas, 
71 Hudpion ave^ 
, Brooklyn, N, Y. 

• 

8t. PotruSkoviėa, 
223 K. 6tb st., 

Mt. Carinei, Pa* 
* 

M. K, Petrauskas, 
415 Middle st., 

Kenosha, Wis. 

A. Urbonaviėe, 
329 Kive,r st., 

Plymouth, l*a. 

Juozas PodSukynaSf 
1338 SOvCanai S t 

Chidftgo, I l t 

\ ( 

m 

r 

DouvM, Andrulionia, 
GSlDatldson st. 

LoNvell, Mass. 

Ant. TuSkėnis Box 11« 
Plymouth, Pa, 

H 

ti. 

Julius Blukantas, 
04 Bląckstona st,, 

Boston, Mass. 

Jonas Ramanauckaj 
135 Ames st,, 

Brockton, Mass. 

.̂ 

į ;.*n 

;i! 

B. P. MiSkinis, 
124, 3Q Artbu^ 

[ontello, Mass. 

P. B. Versooky, 
257 80. 33rd Bt,, 

So. Omaha, Neb, 

Stanislovas J. Šabaaį 
Box 239, Le^stea,! 

Pr. F. JiiSkoviSe, 
131 Jackson i t , 

LąimiHM, I; --M 

Jonas Oaleekaa, , 
109 |lo. ?rd s t , 

Brooklyn. N. F.į 

Kun, A. Ežerskis, 
,W47 R Wood t4» 

OMcago, III 
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Blaivybes Skyrius, 

K' 'Netrūku* tarnaitė sugrį-
j o Uitknnta iŠ miesto: jai |>a-

faisokė |MuK»ti iK'žrs ir pa-
!**tfti. 

Uot kilioms 
įjiTuslhikiis, 1U1 

fcrnutuvmnkai viM namu su 
l ^ o i h i o . Pati uu\i»iiu> nrpri- \ir>airiai pasirašv ! ) n , a i * 
Imti, bot vaikinas ir mri^i-: ku, patįs nežino, ka rašo. 
tjia* ki) iložrs buvo mums at- Štai ka sako savo laiške: 
tH'so, |>aUk(» jas ir nuėjo. Mat \vaterhurieeiai, o ypar 

I • , T • • J i 

' " « K t l l » ' . l M | i * »a>* +»™**+*i*mmmt*mi*ĘpiSm 

ninkiĮ suvažiiiMinij, Imvn Napoleono iodiiai. riti Amerikoniškus Klixirns "stvaigidta" 
JUO! pro^a vienaip dirbti, o] Napoleono*, užklaustas į* Hittor Vyno sutriks tau Numeris, j 
kitaip mialyti, kas dabnr iš- }lpit' priežastį jo pasisekimo, išvirinusiu pag inę , Jis ne- "Žvaigždės" jni.iiojinis 
kilo aikštėn. snkė: "Turėk savo priiai- turi jokiu vmliugii dalrliu numeri* ((IrsįmUo* nietn 

Mes» laikydamiesi pirmo pus teisumai/ o veikiai tu ir padirbtas yra iš karėtu sukaktuvių) yra didelis ir 
sušaukimo L, K. Ii S. A. juos jgjsi."Tn* yra teisumu šaknelių ir tyro vyno. A p- gružus, l'nošia jį daui» ilius-
\Vaternury, Totin., taipat to kiekviename atsitikime \ tiekose. Chemiška Lahora- tranju, Uors ualėjo Imti dan 

h 

L. B. 8. A. centro viršai
čiams atsakymas ant laiško, 
tilpusioNo, 19 "Draugo". 

Mes, \Vaterlmrv\) l*. I i , . . 
minntoms S. A. pirma kuopa atsako- paties laikeiurs antraine sei | i a * k r t l b l h u r t | I R | l | l .k i l l j u t , , , , . Jos. I nuer m, VXVA 

m lininis me: Nors tas laiškas never- 'V* ^ ^ l [ n ^ i m x v ^ "«'»*. i e š k o k pirmiau- I.KKl S. Ashland , n , , H 
tas atsakvmo, dėlto, kad tie tiktai nž pdną u n n lUUHU M ; u p a ž a s t i e s ir kad, ,įą .•..*.. III. 

ortfiuuzneijoj, tą, kuris, po surasi, iš«vdvti liua l-u- — ss*» am 
metų išmėginimo, lieka pil visai leimva. Kadangi ta 
nuoju blaivininku. Apgintlu ( |a tu žinosi, kad geriausiu RCfllkClJOS AtSiikvIIIUI, 
mi pilnųjų blaivininku or- n i ( l l \{) v a istu \ ra Trinerio , 

- Ar i š s idė l io ta ta, kad Dvasiškas Vadovas ( k a m l « i m i * u ^ l1-11?11*1* w l f a u k " Amerikoniškas * Klixiras iš P. J. M .s. Lietuviai *,K 

utuvės pritins pirkini 
litrai, jeigu jie nepatikta 

wų Hvasiskas \ auuvas vKam . •••- • , . . , - • . , . - - . . « . _ . _ _ . . . _ * 
ius jus įį rinkot. kad n e g r a s f) N ? » ] , t t m ) Blaivininke su- l l i t f r \ yn» . Vartok j , tuo- , „ , , «M, sakydami: -Vardan 
ki»t a^itavojo užpiltuosius blai-j ««"*vliuu pasinisorn. j . I I I H , ir tavu kova bus lai hievo Tėvo ir Sūnaus" vie-
mi vhriiikii. 0 viršaiėiai išsita- K u n ' ' ^ ~ * * < mrtn. Jei kada nors kūnas ton "Vaniai. Tėvo. . - i; 

uiau. Svarbi v ra istorija kai 
kuriu lietuvišku kolonijų 
Amerikoje. 

Savo draugei linkime kuo 
ilgiausio *r\ veninio! 

S. L. R. K. A. CENTRO 
VALDYBOS ADRE&AL 

- i klausiau aS aavo žmonos 
fi Kebeatsinienu! — tave1 re laiške, kad jie (bostonit 

jĘ , 

w Tai daryk, ką nori, 
įį&takiau aš — nes aš to vist. 

i žinoti nenoriu. 
- .lau žinau, ką padary

t i ! - pasakė pati. 
Ji nusiuntė giminaitei te« 

Įmainą: 
"Nenori priimti, sugrubę 

u tau dėSeHn. 

. i 

ėiai) abejojo ir apie ardymą 
tvarkos laike seimo, jeigu 
reikės likti pilnaisiais blai
vininkais. Toliau skaitant 
randame gailestaujant, kad, 
girdi, kodėl smuklininkai 
blaivybe nevarfco. 

Taigi, broliai, veltu jus 
sakot, kad mus buk piktina 
sparėiai kįlanti Sąjunga. 

J. Kovas, ims silpnas, ar neteksi ape 'seno papratinto. Žodis "l)ic 
Pranas Matuseviėius, tito, kada kankįs ga lvos , \o" turėtu būti išmestas. 

J. Atnanaviėe, skaudėjimas, nemalimas, kas >u laiku reikia tikė 
Juozas Kazlauekas, diegliai ir prietvaras, Trim- ties ir įvyks. 

Leonas (Junas. 

Ka^os globėjai: 
Juos. Vasiliauckas, 

112 K, Oreone st., 
Baltimore, Md. 

Kun. M, Pankauskas, 
445 Park Ave., 

Bridgej)ort, Coun. 

Kun. V. Visgirdą, knygių* 
190 S, Meado aįį 

Will{es-Barre, Pa, 

(h^uiškas vadovaB, 
Kun. M* Pankauskas, 

445 Purk AveM 

l̂ r dgeport, Oonn. 

\'ienas politikierius su* 
uus ])risiiHuig(i su Knlarkift 
kalba savo tėvo rinkifrinins* 
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Jonas Riktoraitis, prez. 
b? James St., 

NVatorburv, ('onn. 

Kaz. Vaškeviče, viee-prez. j Atėjus į rinkimų luuubarj ir 

m 
5 ^ 
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Kalioms valandoms pra-: Apsirikot. Waterbury, (T., 
linkus gavome telegrafe* sušauktas pirmas lietuvių 
įsakymu: 

^Nepriimsiu; nesiųsk, 
m atj^l *ugrąžįsiu.lM 

Ir pasakykit, mano mel* 
iamieji, kas man bedaryti 

U dėiėmis, kuriom stovi pas 
f&UH ir su krautuvėmis, ku« 

w inan teismu grasina už 
ipniokėtus pinigus ir tai* 

J 

i«^i su paiia, kuri sunkiai 
itirtfo i« to susirūpinimo. 

Ksav. Vanagėlis. 

Blaivininkų suvažiavimas 
su tikslu sutverti Ameriko
je pilnųjų blaivininkų orga-
uivsaeiją. Taigi to mv« laiko
mės ir laikysimės. Mes su 
geriančiaisiais nieko bendro 
neturime savo organizaei-
joje. Jus geriau šinot, dcMko 
larmiauH sutvtjrėt Boston V 
kokiij ten neblaivyninkų są.* 
jungą, o kada išgirdot sau
kiant į Waterbury blaivi-

PAKLYDĖLIAMS. 
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Nifeipildys jųn* troškimai, 
Notu jus* dievai jau susiprato, l 

Nora smaguriij drugys juoa kmto, 
Nors nožmųn kįla pageidimai— 

Kaf jus* pilvai, tai jus1 dievai— 
Kotu viską mina jie po kojų, 

Ir žydams nor* sutverti yojų, 
If tinginiaut, gyvent lengvai?— 

• 

Per niek burnojimai, keikimai, 
NĮelfaipildys jųs* troiklmnl. 

Kol dar pasaulyj* y r' tvarka, 
Pigu ir jums tenai gyvuoti, 

Nes jūsų ulduotia — kovoti, 
Pakol dar turite prieS ką. 

Kur yra kūnas, ten yr ericė, 
Kur yra gyvata-tenai 

Ufeilftikyti gal betvarkė 
Ir graužti kūną amžinai. 

Bet kada džiūsta medžio Sakos, 
Nerasi lapuos' kirmėlės: 

Nus augalui syvų netekus, 
Ji ten išmisti negalės. 

Taip bus ir jums. Namus sugriovus 
Jr naujos gūžtos nesukrovus, 

Nebus prieS k$ jau priesginiaut, 
Nes mokate tik griaut ir griaut. 

Bet koliai tie namai sugrius, 
Jau nebeliks nei vardo jųs! 

Perniek burnojimai, keikimai, 
Nora jua' dievai jau susiprato. 

Bet nesulauks betvarkės meto: 
Neifaipildys jus' 

i 
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INFLIUENCIJA 
ĮGRIPPE]. 

Vis viena. 
Jokūbas. Koks \ra skir 

t urnas tarp magiko ir "Ke-
leivioMf 

Nelauk prirodymo pinnutiaig ap Motiejus. Vis vlt»nn 
iirciSkioui Sioi pavojingo* ligos, ku- . . , ., . 
rie yra ikaud*jlmM galvot, koj^, abudu lengvatikiams akis 
šaltis Jaečia, karitla apima, skauda moniįa. 
ir pailsta kojos Ir U,, bot taojaas 
vartok _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

IHti JetTersou Bt.f 
Nevuirk, N. J. 

Kas. J. Krušinakas, sekr. 
457 - 17th st.; 

Brooklyn, K. Y. 

Ant. Daniseviča, kas, 
tm \V, Centre st., 

Mabanov Citv, Ta. 

atsistojvh prieis klausytojų 
minią, jis taip suinįSo kad ne 
galėjo kalbėti, Aut gttlo su-
mikeiojo: Tamistosl einant 
man is n;unų, tik du žmonės 
žinojo, kitaft kalbesiu: mano 
tėvas ir i i . Dabar ~ dabar 
tik mano tėvas žino. 

11 
11 
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Dr. Richter'io 

Pain Expeller, 
B\ilyg parodyme aut popieroa, ap

sukančios bonkuto. 
Taipgi paKekmiugas nuo rouma-

tismo, neuralgijos ir šalčio 
Saugokit padirbimt) ir židr^k, kad 

pakutis tfroilytų visai taip, kaip Šis 
paveikslėlis ir kad gaiai butu aš 
pustyti su mušu pečstyjimo šeuk-
liukais, turinčiais ikarą- Kitaip JUM 
gaunato padirbtus vaistus. 

26o. ir 60«. bonkut* •aiatinyčioaa 
ir nuo 

F. Ad. R1CHTER & CO., 
21S Paari St, New York. 

• • # * # • • • • * • < • > • * • . • ' • * • ^v* 

Severos Vaistai yra tikriausias apsaugojimas 
•J i 

Dabar 
;:.:^4^t.:s kfegq$ra±i&! ...... _, :~Z?z,:'£z??.i 
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B Pabigo 
|8tonlslovas llaje\vskis, apie 
]f)0 metu amžicįus, 5 pėdu 
Ijingšeio, gdtouais ūsais, pus 
li į l is , nosis nulinkus, laikro-
ĮIHHUM ir visokias masinas 
*||į|isydavo, moka kelias kai 

Itis. Oyreno ant Htanton 
Jiill ir jaa du mėnesiu, kaip 
jppfHpuolė* Jgtis apie jį pra 
Stipk \z*\m dovanų $5.00. Pra 
y&Hi AlaHinui Straglui, 
BIIX 2 \Vilket-Barre, Pa 

r JL m 
i' 

v 

rfflTr -friiimaiPTrrrr 

Paople'a Union 

Cor. Main * Wator SU. 
PIT8TOH, PA. 

Turi kapitolo su nuolimSiais 
$380,000.00. 

Moka 3 nuošimčius nuo su-
dėtų pinigų. 
Oariuasias kelias i prolobi 

yra pradėti uždirbtus pini 
gus į garą Bank*. 

Męs priimamo net po vie 
ną dolerį. 
mmmmmmmm m m i 

KRAUJO 3 !U 

e"B,nk, 
Public Sąuare, 

WILKES BARRE, PA. 
Moka 3 nuosimeins nuo 

sudėtų joje pinigų. Atdara 
nuo 9*nių ryto iki 3-jų po 
pietų. Subatomis gi nuo 9-
ni^ iki 12-tai vai. prieš piet 
ir nuo 7-niu iki 8-niy vaka
ro. 

Gera, saugi Banką, ufcdė-
ta prie* 40 metų. 
THE P E O P L E S BAKK, 

»» sa^^w ^^wa• w| * w* 

į 
• 

Kada kūdikis 
prašo penu 

nusipirkimui pigiu saldainiu 
JU vietoj© duok jam riekę 
duonos JI pi r j»t a 

RUBR0 
0BU0UU SVIESTU 

HvvikuuM En»»ltuuto«» bi«k<rt«M, 
•lis labiau tai meics neicu pi-

s glaa kendes ir h\\% 4jam svi«i. 
kiau. Obuoliai svoikiauniaM 
vaiaius, o Criibro Obuoliu 
Svi»!̂ taH padirbtas in nal-
džiausiu obuoliu. 

•H* pigu* ilOc. ir 25e. didu 
mo) — m a/a i kainuoja, o 
vien hlekine užvaduos aviafįp 
to avsru. Pra&yk pas gn>serį 
ir pabandyk, 
$100 ATLYGM 

NIMO. 
Cruhn. k.inMrvAl 
Ir t^tirlnioa '1«rl» 
vw* <r* *k*ot(utU* 
iMkt t "> » i ir IMMlirb 

km f t »i . i . . . . . . . i , 

kt»kvi«n«m. kur* 
»** mm koki >rte-

t 

gi viso organiamo atnaujinimui 

' > 

pulkus pavasario • vaistas ir vienatinis 
kraujo apvalymui ir atgaivinimui, taipo-

• 

amas nuo: 
; I 

Pūliuojančiu wM 
Aptlnimo, 
Palandsių istinimo, 
Skrofulo. 
Skuros Ilgų, 
Abelno nusilpimo 

ir nuo pailsimo jiiusnm, taip 
paprasto šitm motų laiku. 

Kraujo silpnumo ir skystumo, 
Kraujo l£to bėgiojimo, 
ftunvoftių, 
Ubėrimų ir spuogų, 
Pūslių, 
Vottų, 
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> IIOLK] T BONKĴ . ąą 
• į — 
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Crabro gryao msislo produkt. 

i^u-siduoda v a i s t i n į loštu 
Nepriimk kitokių jaryduolin 
tau siūlomų vietojo Sovrros. 

' 
Liotuviska 

,41 » > % . . ; - . 

knyguto su pa* 
aiškinimais duodasi su kiek* 
vienu bonkute. 

I • 
-

Rašyk pas mus, aišku pamokinimą apturosi dykat 
i J J . L. , - * . • . ^ . 

F. SEVERĄ C O :f;[]fiR R 1 

rrmr 
DYKAI - Dovanos mušu kostumieriams « DYKAI. 

* i 

iii 

** ** o 

PVKAt: — rirklt pas nui g«Hs«S% tabaką d«l rttkltto s i fS-OU, tstU nm psvolimun Jam* MalHsliti »uvi« ijrksi. kaipo dovuns vlesą M p»rn.!yt^ įja 
• i l l . j - : T l U l . 
ton. 8. Ovai 
k| muiiks frsjisu 10 nttuutv 

ttki lUikttj: t- N»ti)s«»U importttofss rotofrafH* »u <lld#ls »ikrU»» «rat»* ir r^kor.ln U»tr*« Ub«t ftslisl *k«mb» Koi»«» gali kurtaftt MVO i»mw«» puikų 
ft*9t»tt* a«lSa ir mttikcM. g. OrafUi Armoniką i* inxo»w» v*kiiko« f»briko»t«j pKttkisisla hohaU, tt»t»i« ir ntir<*iio»»u.. 3 Puiku* «1»1»VM laikroili* nu 
SMtStk* 

44| 4akr«u*. & HaVls* 4«l rJymo, »»ikkOot U i i 
ttSSMabritati, •ndr^lst «r*Jiiftr» h»Uioki», $ po»U»m, a vldtt'tti*, a di4*Utt *»uk*t»t, S »..*«*, 1 p#tl » .U) »vi.^to ir vien*» iatikituM* 
salaa 4«i rasjrno, aat ksOos kolnsa gal deukuot* vtoks, k% tik HOP*4 r. N#vni%«̂ n» utkeiiavuiu, f «yk »•• «*UIIA nu grasisi IMirbU rsoktlr 

Visus vtHmiaMvs daiktas [>a*M|*M aal nsriMk-ly J»Hga shrtt, Ui galit fciriskti «l«ir kitas ilsiktus: soitatM sJnmsias tNtt navMiksly su munka 10 ir tat** 
oattų asgatna. IHikas krssU «!• I alaus sa fsakavota tarp drtais 4agas a>aaiks, 9 Ir ruso coiių sagtis* m grasisi INIrMoaaa ftgi4n»aui, |«ro«laafia«ais visa 

jisa tausika kaip tik patutytit ia. raoKika aarsioja, r»aa<laat Jaiss MIM 4^ 
. jaa 

•kS)*HK * Jalfit asbaa lalp, kaip |srais«a, tat galit ištaro aslstti. 
sap^asis TNirt w\n> ir Tiasa 

Viskas, ką Jus reikalaujate, 
pasimokyti Rosenthal'io mo
kykloje, kaip gražiai apsi-

Tai iMuiims jums dauglalKo,- tik Kelias minutas 
ima laiKo, Kad |«aiiKinua Reraa upntybea 

' ' ' A ': 

Nauju pavasario aiutu ir paltu. 
Isejv Ii mano moKyklos. moKe ule garai apsirengti 

$ 1 0 , $ 1 S , $ 2 0 , $ 2 5 i r $ 3 0 
tai mano kainos. AU«iKite persitikrinti ir psaimioruoti. 
Mano siutai |>rioinatni juau iernolet ir UKS jums. 

Mnt*ri*Ki ploniai nuo lietaus $fi.00 verti ui $3.98, 
n ! įl l i «| 

tik |»akslsitM krart. gNjisa ssaaika: kaip 
Nkosaaaaavsjtasiit* s> MS tirss% savo i 
i* Sit| «iaiklV suvt. Aik*x A|»lsrfjf tai par 

lik cattsijsli ją, rauKiks ptrato^a f»a«4aa« Jaiss Šilas lataaaa aioko •laosSau S»o 
patistaaiioma rriaiaakil rauass M taala a*ark*wk» »r akaa atsisjsila Jnai ta hsk.iukv 
sat aksprosą, afaaaaaaHa Ukuahss SSJUi Eaa aar gali apsiaroil tavorą* atiasaai Į\ «* 

u 

ENGLISH-ASIATIC TOBACCO CO Oap. a. 118 K* Tth Stsf cay. 

IS ROSENTHAL, 
ANT KIBBY'8 KRAI tuvfts, 

South Stato St, WUf ~ 
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DABAR 
laikas privotigti jiiaij fva.rV 
ki) padėjime kad atsikru-
chm to pavasario pailsimo* 
doriausia imti 

Stegmaierio 

Plymouth National Užsirašykit 
„DRAUGĄ." 

Extrakta 
Nei vieno turbūt nėra, ku 

ris kuomet nors nereikalau
ta autlrutinti savu jėgas, u 
nioko nėra geresniu tam 
tikslui, kaip mvaų Malt Kx-
troct. 

Pasiklausk gydytoju. Jei* 
gfc tavo vaistininkas nelai-
ko, reikalauk tioaiog nuo 
1HU8Ų. 

Gryno maistu ženklas ant 
kiekvienos bonkutės. 
SfEMUlER BREWING C(X 

Wilkes-Barret Pa. 
Naujas telefonas 977 
Bell telefonas 422 

Kapitolas su perviršiu 
$165.000.00. 

Šitoji Bunka pr iii u romą 
SuvienytŲJy Valstijų val
džios. Moka i* nunsimeius 
nuo sudėty, pinigu. daliniu 
susišnekėti lietuviškai. 

Mandagus patarnavimas, 

G. N. Postlethwaite, 
iždininkas. 

— — «•*• 

— 

PINIGAS DARO PINIGĄ 

Pradek taupli pinigu* pSS mus. Kad 
ir mailausta tuma pridėta prie auee 
dijimy ir 3 nualtmotal, kuriuos raoka 
mu, greit p.-i.liifJM ju*u tauplmą, 

Lietuviam* paranki vieta. 

NORTH SCRANTON 
, BANK 

1902 North Main Avenue. 
Scrsnton, Pa. . 

. A. Norkūnas, 
Vienatinis Lietuvis Ihltrbejat 

visokiu ž e n k l u 
draugystėm, o y. 
patingai: įkainiu 
Ku/.ikHėin meta-
liavu, anamtliotu 
ir padengtu toliu-
loUl'u, tarpu, vė
liavų ir Karunu. 

M « A pSVSStUS il«r 
b u * A t l i e k u Artis-
tiltai. 

M. A. Norkūnas 
IMPHOSPECTST. UVKRCE, MASS. 
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SWALM HARDWARE C0„ 
21 North .Main St.. NtsviUe, Pa. 
įvairiausi geležiniai daitai, te

palai, stiklas, durtos, plasteris, -

{•w^^^e#o#s^ws^ Sve • •# • • • 

Merchants 
Banking 

Trust 
Company, 

lahanoy City, Pa. 
Turi Kapitulų su nuošim

čiais 
$190.000.00. 

Sudetų pinigu 
$700.000.00. 

Mes vedame visokį lega 
liška biznį. 

Musųi batikoje galima 
susikalbėti: lietuviškai, 
lenkiškai, vokiškai ir 
angliškai. 

JOHN J. MEYER, 
Kasininkas, 

miliiiittieiiteil 

i + m » i i S ^ 3 

Office N e w Teleph o ne 37. 
Reaidenee 1100, 

Lietuviu Advokatas. 
Jonas S. Lopatto 

474848 Bennett Ruilding, 
W.lkea-Bare. Pa. 

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

i s « • 35S5 .-— 
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G E R I A U S A S PINIGAMS PASIDĖJIMAS. 
TAI ŠTAI ŠITAME B A N K E : 

rchants National 

; 

First National 
BANK, 

PLYMOUTH. PA. 
KAUKTA 1>M 

KAPITOLAS $100.000.00. 
PERVIRŠIS $250.000.00 

Didžiausia ir saugiausia 
Banką mieste. 

Moka W nuošimčius nuo 
sudėtų joje pinigu. 

POTTSVILLE, PA. 
Nuo padėtųjų pas mus pinigu gausi 2 n u o s i m t , jei 

padegi trumpam laiui, 8 nuošimti, jei šeš iems mėnes iams, 
.'J ir puse nuosimt. je* padėsi vieniems metams. 

Gali pradėti paaidėlioti, jei tnri $1.00. 
Maloniai kviečiame visus atsilanyti pas mus. 

Gerb. O, P. BECHTEL, Prez., A. VV. SELTZKR, Vlca-PrJ 
0 . H. MARSHALL, Kasierius. 

1 « « n MM M M M *:>< it u m : u K u it n n 
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įrankiai, sportiniai ir naminiai 
daiktai. 

• • • • • » 
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UETUV.SKA AGENTŪRA — į 

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

kompanijas N e w Yorke. Siunčiu pinigus greitai ir pi Kini in 
vi sa i dalia svieto. Prašau visu lietuviu atsi lankyti su kokiais 
reikalais arba kelieujant Lietuvon meldžiami kreiptis pas 

VINCĄ TAMULEVICZE, 
%***«**« AGENTĄ. +*+»+%%% 

137 Hult St., Wllk**-B«rre, Pa. 

Kurių skaitytojų prenu 
merata pasibaigusi, tiems 

Juozas Szukisv*1";22SSSh?\v**?™*-
™ Siunčiant pinigus, čekius, 

Goriausias Lletuvya :a r b a u M o n e y 0rderM, siųs 
F0T0GRAF1STAS, wte m a d m o 

' • ^ v v ^ - "DRAUGAS", 
NIUJM Teiefonm įoTo-R. 314 East Market St., 

80 E. M*rket i t , Wilk«i B»rre, Pa. ^ . l t % _ ^ 
Wilkes Barre, Pa. 

" i im' j i iM 1 «W 1^H.U.)||JHLWX. - , —— 

ALBERT G. GROBLEVVSKI, 
Savininkas ir Fabrikantas Geriausiu 

USNK18KŲ-LIETUVISKŲ VAISTŲ. 

wmm mm 
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Uetuviskuju Šv. Ksrimero 

Seserų Seminarija 
CHICAGOJE. 

Lietuviškosios Seners priima pas save mer
gaites mokinimui ir išauklėjimui. Seminarijo
je prie reguleriSkojo mokslo, arba ir ntsky-
rium, yra mokinama, muzika, paisymas, siuvi
nėjimas ir taip toliau. 

Reikale meldžiama kreiptiems prie Motinos 
I*erdėtinė8 ftiuo antrašu: 

Mother Superior, 
57. CASIMIR'S SEM1NARY, 

6700ĮRockwcll S(s, 

M 

Geriausia 
Gyduolė 

nuo 
• trėnu skaudėjimo 

Degimo krutinėję 
Galvos skaudėjimo 

Kataros 
Užsišaldymo 
Neuralgijos 

nuo 
Gerklės skaudėjimo 

»» 

Mėšlungio 
Skausmo krutinėję 
nuo 
Patrūkimo 
Asma arba 
Dusulio 
i t yvumo spraudo 
Skaudėjimo 
Šonuose 
Baniai ir 
Kojų. 

UNION TlCKET AGENCY. 
•eoUuiis laletuvUkft Banks Smalom 

ir Visoje ApUnklaėje. 
Agentūra Lalvakortių ant c^rlauaiy 

wSmWh 
HiunMt pinlgua k M dion in vlsan da

liu ivioto; taipgi parka ir ilmalno vi
sokius plnlgua. IAdirba vlaoklut doku 
(n«ntut AnuTikoH Ir Metuvoa toiarauoHo. 

Ofltiaa atidarytas kas dien nuo Stos 
ii ryto lkl D-tos vai, vak. 

Koil«lloje: nuo lOtos U ryto iki 3 ta) 
valandai vakars. į 

Adolf Blau, 
Union Tlcket Agency, 

103 Laokawanaa Ava, Scranton, Pa. 
Taipgi turime savo krautuvėje dau 

TKUfirONAI: Naujas 803 — Bell 8U8. 

The BENEF1CIAL SAVINGS FUND S0C1EH 
1200 ir 1202 CHfSTNUT STREET, 

PHIUDEU«IA, PA, 
Uideta 20 diena. Balar.tiio 1853 metuose. * 

Nuošimtis 3 . ( $ 5 mėtoma, 
PALATINIS KAPITOLAS •» trylika milijonu doleriu. 
SUDETŲ PINIGU - vienuolika ir tris cvortli milijono 

doleriu. 
PERVIRŠIS •» vienas ir viena čvertis milijono doleriu, 
Depozitoriu suviršum trylika tūkstančiu asmenų. 

DEPOZITUS PRIIMAME PER LAIŠKUS. 
IGNOTAS J. DOHAN, f r«id«.,Us. 

ANDRIUS J. KEBGAN, \'lc*.pr«ldentat. 
ALFRED J. MUKFHY. Sekretorius Ir Kaainkikaa. 

ANTANAS HURST, Esu, Nurejas. 
KMDOl 

p h c v&okiu tnaldaknyglv ir svietUky 
knygų visokioee kalbose. *** *** - -— ^ -

Ypatingos Gyduolės. 
Jeigu 

tarai ue llgoubuttal, arbn'paalaptiagum* ligoms, apralykit man tavo naevel-
•orgate utalnonijusiomis ligomis nuo kuriu negali pagelbėt ne dak 

abi -

patingos oy< 
nejustomis ligomin 

arba paslaptiagoi 
kurną gerai Ir alikial (be uisleplmo) ues (lon eina ne Uk apie tavo sveika 
tą, be t labai tankini ir anie tavo gyvaatj. (Atsimink, jog kiekvienaa garbingas 
iaktaras uilatko ptiMlapti kaip ant UpaalnUea). Uitai neaig^dyk Ir nebijok, 
Uyk teiavbę, o mielai auteikstu rod% Ir prlal̂ Hiu geras gyduole* pagal tavo 
<ą au nurodymu kaip reikia jaa vartot, ui preke labai tuaia. Reikia rašyt 
•tikus ataciai pa« mano pridedant visados 2c. markę ant atsakymo, nee ki-

FABIOLE, 
garsi kardinolo \VUomano apvsaka. 

OTerte TSrTAVtAS. 

Kaina $1.00. 
Imantlems daugiau kaip vieną eg> 

sempliorly, nulelaltamas didelis nuo* 
•imtis. Oaunama pas: 

M V , V. VARNAOTRIS. 
319 So. 4th St, Brooklyn, K. T. 

m Ii 
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IŠĘJO IS S P A U D O S D A I L U S SCENIŠKI 
VAIZDELIAI V A R D U 

„Degt ine" it „Katriute." 

<* > *+ f > 

- P 

Chicago, Ui 

i - • ^ < l 

taip uegausit atiakymo. 
ii I.ouklAky 

Telpgl me* reikalaujame gėry agentu klekvle-
iukinėae. Agentai nuo Llotu\-likal " 
oi, iki 18 di-l. ant monesio. l'/darbj 

uogeriaualą. Taigi rašykite reikalaudami agentūros. Kiekvienas lietueiikax 

aame dideliame mieste ir ju aphuaineae. Age 

fttornlkas teipgi privalo uilaikytl vlaada musy puikiai Uetuviftkaa gyduolei 

klnėae. Agentai nuo Lietu 

Cydnoliu gali uidirbtl nuo" 30 "dol. tkilfl dcl. ant monesio. r/darbį duodame 
u 

savo itoruoae ant pardavimo, kad nuusu tautlu^ial reikalaudami galėtu pus 
kiekvieną nusipirkti ir norelkalautu iaduott pinigus dovanai kokiem* nors 
apgavikams toao apltnkAse. Stornykal.rašykite pareikalaudami g>duolio, nes 
feras uadarbya ir parduoklto niu*u tyraa Liietuvtikaa gy<luolea, kurias mes 
{varantuojame. Kaiykito po sntraiu: 

ALBERTAS O. ORABLIAUCKAS, 
ČJor. Elm a Main Str., Plymouth, Pa. 

ISl I i • ll l - • • • 
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Didis ir Garsus Dr. Ignotas Stankus, M. D. 
pabaigęa daktarUką' mokslą 
tėte valstijoH (ndiaun, taipgi 

unlverai-
ipgi pabaigos 

kvotimus aug^iausloje ir jau paskuti-
niojo daktariškojo mokykloje New 
York Post OrJMluate Msdical School 
and HoapitaL. kuriuie speeiallikat iisl-
lavina gydyme visokiu sunkiausiu ir 
pavojingiausiu Hgu ir daryme operaei-
Ju; pabaigęs ^l tą mokslą igauna var
dą auglto Ir 

l>r. I, 
ko buvo iniostavu daktaru mieste In 

nNjo dldelf prak 

did/io daktaro 
gnotas J. Stankus per kiek lai 
o mlestavu ^ak 

dianapotis, Ind., kur' tu 
tlką aydytne jvatriv tigy, ut likdamas 

JVV »«vo uiduoti kuogeriausiai ir uSgaar-
>^ dlaanotnl >n aullal, dabar gi, pasi

šventė labui savo broliu tautiety, Ir 
kad spsHugoii juoa nuo linaUAojimo 
per ueaąlUUkus daktarus, )r»ag« savo 
lotiną namini Hgoabuti ir 
Kvleeia sergančius pas sava, sakysa-

Jeigu sergi, ar konkla kas sveikatai, akubel kreipkies pa* maae, ar vpa-
Uakai ar lataku, a ausi ligydvtaa. Jeigu kilt daktarai prtssftiao ligą asiagy 

ai turėdamaa dtdasne praktiką Ir sugitesnį mokslą, tau 
K'ekvienaa 1A at* 

deesa, neabejok, noa ai turėdamas didesne praktiką Ir su 
ssta^oaaiu ir sutaiksiu tikrai brolišką ir sąlialiką rodą. ląati 
išsaukusią pss mane atras teisingą daktarišką pagalbą ir pats pstsitikrta, 

'ektariiką mokslą ir gal 

APSIIMU UOVDYTI 

tingą i 
kad asu pabaigta didesnį daktarišką Mokslą ir galiu geriau gydyti, o»gu kiti 
daktarai svetimtauliat. 
Nuo roaumatUmo, skaudėjimo ir galimo aąnarią, kauly, streny ir lony; nuo 
visokiy kraujo Ilgu, uikletAjimo ir aadlbimo vlduriy; iibėrimo kimo, aieiėji-
sso, visokiu aiiuogy, dedervlnią, allnktmo plnuky: galvos skaudėjimo, nuo Ii 
goa iirdiim, Inkaty, plaueiy, kepenų. Nuo vmokiy aerviiky ligy neuralgijoa, 
arebsjimo sąaarlu, nemiegojimo ir isgą^io; nuo greito nuilsimo, sunkaus 
kvėpavimo, persalimo Ir nuo viaokiy siogu- Nuo visokiy eskro<Mamy IvtIAky 

Ir visokiy kitokiu nusllpnejlmy sveikatos. 'IVipgi auo visokiy motrrilky 
sknusmingy ir neregnliarliky meneainiy, baltyjy tekėjimo ir guntbo 

5 0 , 0 0 0 
KNYGŲ 

Vysai Dykai Del Vinį 
Ta knyga yra stebuklinga tr siustą yra tvk drl ryru. 

Knyga ta praatala, suprastais kodtlata pasaka kaip gal 
atgauti vyrliknnia, iaisrynul nno uanuotlijlma kraują 
afbasypill.tmblegimasiekios. patrotitustyprit>e, pufkus 
ir kitus Umietlroua. negromulavima, patrotitu 
atyprtbe, pytva, kiapenn, inkstą Ir pūsles ligas ruma-
tuma, gonorrhoen arba triperi, oaujal įgautas lygaa, 
ątrietura Ir vyaaa vyru lygaa, irai būti llfldoarns aava 
namuso prlvaiilkai, slapta ir labai pt g jai. 

Tai drkai įgauta knyjra, paaakla jutus kodėl jua 
Irarttat tr kaip f atat valutinaj Ulgyditl. Knyga ta yra 
kra-ituvS tinloa, batrua turą šluoti koinaa vodea arba 

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

B I B L I J A 
arba fiv. Raitas išleistas. 

Tik vienas šitas Šventraštis yrs 
katalikiškas. 

Kaštuoja $2,18 parsiuntimui. 
Adresas: 

REV.JS. PAUTIENIUS. 
Mahanoy Clty» Pa-

• i s — • • • • ii Į i ia> 

WilkeS"Bąrre 
Deposit & SaOings 

BANK 
71 PUBLIC SQUARE, 
WILKES-BARRE, PA. 

- sfl 5 0 . 0 0 0 
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Galima 
KAINUOJA 

- v 

1 0 CENTU. 

„Draugo" Spaustuvėje. 
tsninististt 

assta»ĮWB»muiu.u. uasat 

* a t ė + * Ii l a i 
* * 4 * 4 ; * ^ < • * • ! • • + 

aWis|SJNąrs 
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PIRKITE LABAI NAUDINGAS KKfYGUTES 

mm 

mmmmm PO VARDU 

Kapitolas 
Perviršis 
Depozitai 

$450.000 
$2.625.000 

tnevedrs v vras. Ta knyga yra parakita par I'aktara, 
katraa atsyOave ilgo lajka tyrlnejmo tu, apecljatlako 
lygu. Tesnvkit, jog ta knyga yra slnata visai dykai, 
stlmnkain nl paSto, ing uipečetlta konverta. Nealusk 
nekokiu plntniru, tyk parak k aava verda, ir adresą ant 
letnlaua paduotu kuponu, katrų aluak niurna iendena. 

DYKAI GAUTOS KNYGAS KUPONAS. 
M. JOS itsrz* a co. i s u s ms K*-* C? .M. 

&at..iirtj«Tiau.i.: » \gi\ 'i juoskis î  ssstteisss. si apHeijaa 

j<*ir Tamista ensUstunset p*a .ysai o f s»i vias ja»s ksyf aSs! v» »s. 

VąrUas ..», „ , . s * * . • . . . . • ™ i * " a a * » » ^ • • • » * t* * i 
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Moka 3-čią nuoiimt) auo sudėtų 
jojo pinigų. 

Kanka atdara kasdien nuo 9 ry
to iki 8 popietu. subatomis nuo 
9—12 vidurdienyje ir nuo 7 vai. 
vakare iki 8. 

Galima susikalbėti lenkiškai ir 
lietuviškai. 

„Naminis Valku 
Auklėjimas'4 

"Katekizmas Apls 
Alkoholiu." 

Kainuoja po 12c su porsluntlmu. Pelnas eis (natai-
trtmui našlaičiu prieglaudos. Galima gauti pas 

Kun. A . Staniukyną, 
Į557So. WoodSt.. CHICAGO. ILL. 

įfHSHtttSS*? Ut 'tiSto 

1 • " 
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J.P.OIIlls, 
Pas ji Kalima gauti visokiu 

toriolku, bliudu, stiklu, puo
du, įtampu ir visokiu virtu
vei reikalingu daiktu. Yra is 
ko pasirinkti. Ateikite per* 
sitikrinti. 

102-104 8. MAIN ST., 
WILKE8 BARRE, FA. 

• " - • • • i . i • • • » • v SIS S ll 1 • • — ~ 

S-
TUSIU SPEOlALISKA DIPLOMĄ DSJL DABYMO OPBSAC1JV-

ir Mttkua būtinam reikalinituniul ooeraeuna, kada vaistai aeiral pafytlytt, kaip 
tai augimo vaito skilvyje, ir vUokla akmenų, skauduliu "* fury. nr tai butg 
pasleje, lakatuose, kepenyse ir laraoaa viską ta su j>agelba uperaeijos galima 
sralallatt kaonartaustat ir ui mešką aiokeet}. Uarau teipgi operaeilas aat kau 
\ \ smsgeau. V'M Ir lytišku orga*v. kaip vyru taip ir moterių. Ištiesiau i>n 
trauktas kojas ir raskas. lagydydau asujsuain budo operacija, • ruptara ui 

- j , ^ praka, 
Psrtai kndpkitėa klekviaaoja Ufoie ar ypatiSkat sr lallkn. spraAydarai 

snesku prekę. 
' ttat 

I 
ypatUki 

stsi fiaau dovsaat 

yp 
st-aava tdogurous, o ai serai '^vres, suteiksiu atsakaaf ia red», n^larosktrtuasa, 

kain toli gyvenate, u r Amorikoje, Kaaad....«v Anglijoje ir 
ksaktpMom* ypatUkal lt d. I o|»era.MJu. tariu savu 1O,«B% nimm. ilguuriuti. SlaS 

k it este 4 s lyse. A tai 

D R 1GNAT1US STANKUS! M. D. 
Philadslphia, Fvv UBO & Broad St, 

klsa vaiaadoat at»i S Ikt Ik, ami I Ik i 4, ir aaa S iki ll vakare Svtamtsate 
H M a^piaH 

t?»»«i*<Mrtr«:?t!»̂ <kl!n»0«&4s*<ia <M»»0»0<»<^»<! S SS BUSSSStSS S 
REKOMENDUOJAME MU8Ų NAUJĄ AUKSIN, n 

AKMENŲ O E L S K B U O LAIKEODSLI 
Ankslalat, paaeksueti ir kiloki «u SS 

akaiealsniis parduosime 10,000 vadina 
tau "AsVStfakaS" taikr^tėliu ttlrtat ai 
SO 75 sestaa. Tie gratua lafckrnleliet 
puikiai itreiytl, dnbeltavt lukštai, ge 
rai laika rmtaati, labiausiai keliauninką 
naudota*!, kurie turi dabati laika, aso 
loriAki ir vyratki. cvnreatuott aut SO 
maUj. Tikrai gralos Isikr^Mia . ae 
jseda bus aei draugams tok j parodyti 
Jeigu aori turėti ganą dttegoret^ tat 
šiai sausy pasialvsna* kiea uusnistave 
kita taškradilt kiekvienam r o. IV ai 
SS.7S Ir ekspreso kaatus i i peritura^ 
firao. Jei aapattka. eensokeatte u»d eaa\> 
tav kfse rtasraalasaa visata, Aukaiaia 

dykai esi ktlkradtis Adresas 
ILSIOR w«%toi oo, n t t . $06, OKIOAOO n»T» 

grasnttaeha di 

L. RAUCHUT 
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