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Ukcija. I Jon. l l l . t 1 3 -
;.— Mylimiausiai: Nesdft-
Wkiti\ jtu ju$ų Hvietas no-

|ikeiifia. Męs žinome, jog 
10 perkelti iš mirties į 

yomnuĮ, nes mylime bro-
H. Kuris nemyli, pasilieka 

ilrtyje. Kiekvienas, kuris 
ospken^ia savo broKo, yra 

Ogiudyn, Ošinote, jog 
^krienas imogžudys netu-
amžino gyvenimo, savyje 

yėrianeiojo, Tame pažino-
D Dievti meil«4\ jog savo du-
ą paguldė \r̂  mus: ir męs 

ititime padėti dubias už 
dius. Kas turėty si o svie-
turtti. o regiHy savo broli 

Jkfttaujantį, <> uždaryta 
Jiįvo vidurius prieš jį, kaip-

jame laikosi Dievo meilei? 
juio sūneliai, nemylėkime 

Siu nei liežuviu, bet dar-
ilr tiesa. 

» » » ! • ! III • « I 

4, — Anuomet tarė tie-
lįs fariaejams: Vienas žmo-
i\s padarė didelę vakariene 
pakvietė daug. Ir nusiun-
wivo tarną vakarienės va
doje pasakyti pakvies-

msiems, idant ateiti), nes 
U viskas yra surengta. J r 
liulėjo visi drauge išsikal
bėti. Pirmas jam tarė: 
irkauf ukį ir reikia man ei-
ir n\)Jiurėti jį: prašau ta-
s, turėk mane už iskaibė-
O kitas tarė: Pirkau pon-
juugusjaiuMŲ ir einu anų 

mėginti j meldžiu tavęs, 
rtk mane už iškalbėti), O 
tas tarė: Moterį vedžiau ir 

Wto negaliu ateiti. O su* 
rfžęs tarnas, patuikė tai sa
li ponui. Tada uisirustinęs 

l^kininkas tarė savo tarnui, 
jijlk^ivitai aut gatvių ir 
^ttiiesto takų, <> ubagus, ir 
įSKtnsus. ir aklus, ir raišus į-
ĵ €Sk eionai. Ir tarė tarnas: 

jVieipatie, st(»josi, kaip įsa-
$*i, o dar yra vietos. Ir tarė 

I^YieSpatft tarnui: Eik ant ke-
ų ir jiatvorių, o priversk į-

, Hti, idant mano namai butų 
] pilni, O sakau jums, jog nei 
į Vienas is anų vyrų, kurie 
ii buvo pakviesti, neragaus 
į'.bumo vakftrienės. 

I U2KVIETIMAS. 
• m 

Prilyginime apie didžity-
ISją vakarienę sii»s dienos 
jlfvungelija mums partKlo ue-
Įjjįjittakomį Uievo geruma, 
IlkltriH kvieėia kiekvieną da-

angaus laimėje, 
sav<» tarnus, 

Įvvautų 
{liliH 

kuris kvieėia i Dievas, dan
gaus ir žemės *Yiespats, ne
pabaigtai laimingas pats sa
vyje. Kas gi esame męs, ku
riems Dievas savo kvietimu 
drtro garbei Pelenai ir dul
kės. Koks tad neismanv-

• 

mas, kokia nedėkingystė, to 
kiu užkvietinm paniekinti ir 
sau nelaimę parengti. 

Jei žemiškasis kunigaikš
tis mus ant pokilio užkvies
tų, tai netik ulkvietimo M* 
atnu^tnm, bet da už #arbę 
sau laikytumėm, bilti įleis
tais j didžiūno rūmus, Kaip 
gi galima atmesti karalių 
Karaliaus užkvietima ir ne
laikyti uį^daug didesnę gar
bę būti įvestu į Dangaus ka
raliją ! { 

Ar tik suprantame kokį 
męs turimo užkvietima f No 
\ pokilį kuris1kelias valan
das pasibaigs, mus kvieėia 
bet \ dangaus linksmybę 
amžinai patenkanėia. Ar ga
limas yra daiktas tokiu Die
vo malonę atmesti 1 D**ja, 
atsiranda kriksėionių, ku-
% M ^ t ą o^ngelijose ap-
r«flytų ueistnanėllų, ifftik 
atmeta uikviėtima, bet pa
duoda iisiteisi nimus, kurie 
tik didesnę jųjU nesąmonę 
ir nedelhngumų parodo. Vie 
nas sako pirkęs ūkį, kitas 
jaukių junga ir dėlto negali 
ateiti. Dėlei žemiškųjų, nyks 
tauėiųjų turtų atsižada ne
išsemiamų amžinųjų dan-
daugs lobių. Užmiršta .)ė-
m\\n persergėjimą Jo moki
niams duota: u ku padės 
žmogui, jei visą svietą polny 
tų, o aut savo duSios skriau
dą turėtų; arba ką žmogus 
duos mainų už savo sielą IM 

Kits da žiauriau atsako, 
kad paėlą paėmė ir todėl 
ateiti negali. Kaip mažai 
yra tyrų dangaus linksmy
bių pasekėjų skaiėius, kurie 
visiškai pasišvenčia. Dievui 
tarnauti i Ir priešingai, 
kaip daug yra balsuotojų už 
papeiktinus kūno pataikavi
mus, dėl kurių išsižada bu
simosios laimės. Neišmanė
liai! Ar visi sio pasaulio 
smagumai išgalės užstoti 
jiems Dievo regėjimą ir 
dangaus laimę ir pragaro 
karieta*? 

Pasiteisinimai užkviestų
jų evangelijoje, taip užrūs
tino Viešpatį* jogH sis ap
skelbė, kad nei vienas jųjų 
neragaus jo vakarienės. Ne-
dėkinfcuniu* užkviestųjų su 
silnufca bausmės, Nedah * 
vaus jie dangiškame poki 
lyje. Viešpats suras \ertes-
nius uisikv&stl. <lal kas 
leisti velniui, svietui ir kū* 
ivui vablyti savo nelaimingą 

di 

,ei 

Katalikiškos Žinios. • 
» . . « » , .i m « i 

Kardinolas Oibbons pa* 
gerbtas. 

liirž. (i d, Baltimorėje 
peukt<»jo regimeuto salėje 
susirinko t5,(MK) žmonių įvai 
rių tautų ir tikybų atiduoti 
garbę kard. JaniesNii di-
hbons*ui, kursai šįmet susi
laukė 25-metmių sukaktu
vių savo isaugstinimo į kar-
dim»lus ir oO-metinių sukak
tuvių savo kunigystės. Kal
bėtojais buvot prezidentas 
Taft, viee-prezidentas Sber-
man, vyriausias teisėjas 
White, buvusis prexidentas 
Uoosevelt, Anglijos amba
sadorius Bryee, žemesni<»jo 
busto pirmininkas(speaker) 
(1hamp Clark, senatorius 
Root, gulier. ('rotluus, buvu
sis **speakerH (1ama»n ir 
mieSto majoras Preston. \\\\ 
vo taip-pat daugybė auus-
tai pastatytų asmenų: gu
bernatoriai, teisėjai, sena
toriai, kongresmonai, gene-
mlaiv•nn* îma<U^a4^U*• 1.1, ir 
t.t. Tukstanėlai telegramų 
ir speeijaliskai rašytų lais-
kų gauta i& viso pasaulio, 
nuo tų, kurie negalėjo at-
vvkti tskilniėn. 

Kardinolas sėdėjo ant 
raudonai išmušto sosto, ap
sirengęs kardinolo rūbais. 
Kalbėtojai visi išreiškė ju-
bilantui pagarbą už išganin
gą įtekmę, kurią jisai, kai* 
JMI katalikų bažnyčios gal
va, Huv. Valstijose, yra pa
daręs valstijai ir visuome
nei, 

Kardinolas atsakė į tat la
bai išmintingais ir pamoki
nančiais žod/iais, nurodyda
mas, jog valdžia yra tik pil-
dytoja Dievo valios ir jog 
kiekvieno piiieėio prieder
me yra eiti išvien su teisėtai 
iSrhikta vyriausybe, jos 
klausyti, jai padėti. 

Kardinolas Uibbons gimė 
Baltimorėje, mokinosi Ir-
landijoje, įšventintas į ku
nigus Baltimorėje, buvo ka-
meudorhuu Nortb Karolino
je, paskui Riebmond'o vys
kupu, Baltiiuorės sufraga
nu, galop Baltiiuorės antv>s 
kupiu. įskeltas į kardino
lus 7 birž., \m m. Liudvinavas (Kalvarijos 

Dvastsklja apvaiks.'ins n^)% } | ̂  į g u l ė s ėia buvn 
kardinolo jubilėįa nnleny- uBl^lvyb*sM skyriaus susi
ję, 'rinkimas. Naujai pri>idėįn 

Jauniausias vyskupas visa : i , J i a r V H ' . ė . 
# . . Susirinkimas nutarė > u* 

ms pasaulyje. 

rontojr, Kanadoje, ir ga 
laipsnį dailių magist 
( Master of Arts). Tai yi 
pirmutinė vienuolė, gav 
tą laipsnį Kanadoje. 
Prancūzų Akademija apdo 

vanoja vienuolius. 
N)us praneirzų vyriaus 

bė persekioja vienui»lius, t 
teėiau praneuzų Akad 
mija apibiiingina 
nuolių nuopelnus. Ne 
niai toji Akademija a 
vanojo dešimtį jėzuitų, 
ristų, kapueinų, ir seserų. 
drąsybę, parodytą perny 
ėiose armėnų skerdy 
Kiekvienam teko po 
frankų. j 

Vilnius. Kunigų permai 
nos. Perkelti: kiin. Ba 
lauskas Rodunėn, kun, 
niekas Induron, kun. 
ebauskis Žoludkan, 
Burba, Asavon, kun. 
liavskis Krasovkon, 
Augstolis Augžtadv 
kun. Jablonskis Volpon, 
tiabseviėius Volko* 
kun. Kakarėkji Mai.ša 
kun. Rubikauskas 
nėn, kun. Blažiejeviėius 
Krxvvvean, kun. Matulevį-
ėins Užiu^žain, kun. Sabanie-
viėius Strunaieiuosna, kun, 
Drukteinis — Karveli, kun. 
Meškinis Yerenavon, kun. 
Petrulis Pivašiunuosna, ku. 
Stasvs Mar<*inkonvsna, kun. 
(Jloderis paėiam prašant pa-
liuosuota nuo vietos, kun. 
H 

Simeliunas (Mębokon, kun. 
Būvis (lelvonvsua, kun. liu-
neviė — Dolistovon, kun. 8PI 
bolevski Auniskan, kun. Ma-
teviėius rntunkan, kun. Ba 
gienski - Jelnon, kun. Jast, 
Kretoviė — ^emeti»vsėi/(non. 
kun. Driežulskis į Kama
jus, kun. A. Sukniauskas Į 
Žirmūnus, kun. Punskis į 
Polusą. 

Kaunas. Kunigų permai 
nos. Perkelti kun. Yederaus-
kas is Kriklėnų Til. į Kan
taučius kleb.; kun. Tita^ 
Raguvos kam., į Kriklėnus 
fil,: kun. Adamauskis, Rie-
taVO kam., į Raguvą kam. 

Iš Lietuvos-

i 
kels dainų meilę, nes šioj 
apielinkėj jos trnputį p« i-
daug paniekintos. _ 

Bažnytinį tečiaus ebora 
galima t»agirti už uolumą. 
Ražanėiaus paslapčių gioat 
meles išm<»ke atskiras kiek
vienam laikui (Adventams. 
Kalėdoms, gavėniai, Velykų 
šventei ir kit.). ''Tėve mū
sų", "Sveika Marija" ir 
•Hlarbė buk Dievui Tėvui" 
linksmesniu laiku gieda pa
gal Naujalio 'Mliesmynę'*, 
p gavėnioj vietine meliodija. 

Kalėdų šventėms moka 
gana daug tam tikrų gies
melių. Mažiau gal pasek
mingai išeina suplikaeijos, 
giedamos pagal p. Naujalj 
(!* bals,). Apskritai visos 
giesmės neišeina, žinoma, 
kas-žin kaip artistiškai, bet 
kaip nuo kaimiečių galima 
tikėtis — gana gerai. 

Punskas (Suvalkų ap,). 
Nuo 12 kovo jau ir pas mus 
gyvuoja "Blaivybės" arba
tinė su kepykla. , žmonės 
džiaugiasi, kad nereikia pas 
šydus pirkti. Oaila tik, kad 
žiomą, ypač gavėnioje, vie
noje arbatinėje visi negali 
sutilpti, per tai daugelis 
pįiversti eiti pas žydus. Ar
batinė kas diena turi nema
ža apyvartą* ir iš to galima 
spręsti, kad pati savaimi ga
lės gerai laikyties. Arbati
nės įsteigimą daug paleng
vino vartotojų draugija 
"1 V/alkas", kuris pavedė ar-
batinei kelis savo kamba
rius. Nors čia ir nelabai pa
togi vieta, nes toli nuo baž
nyčios, bet arčiau bažny
čios butų reikėję brangiai 
mokėti už butą, ir per tai 
arbatinė* įsteigimas būtų li
kęs tolesniam laikui. 

Pas mus "Blaivybės" na
rių skaičius kas-kart didi
nasi, dabar viso yra prisira
šiusių apui 400 narių. 

Nortnt blaiVybė platinasi 
ir tarpiai auga, bet ir gir
tuoklystė dar neužsileidžiat 
beveik kas šventa diena tem 
ka pamatyti inkaususio jau
nimo, nors smuklės ir bfina 
uždarinėtos. 

Palavėnel* (Kžer. a p., 
Kauno gulO. Miestelis visai 
mažas, stovi gražioje vieto 
je ant ha venos kranto. Baž
nyčia, mūrinė, pereitą vasa< 
ta atnaujinta triūsu kun. 
Avoiniekio. Mokyklos jokios 
nėra, kuri čia butų labai lfd< 
kalinga. 

Žinau, kad net iš kaimo 
kas dienu ateina vaikai vaf-
kinties po miestą. Kas juos 
leidžia, ar ne tėvaH. ., Ar 
negalėtų tėvai leisti vaikų 
pas gorus nkininkus tarimu 
t i . . . 

Radliuikiai (l\ujsko par., 
Snv. gub.).. Musų kaimo 
kampelyje yra neturtingo 
ūkininko Kalinausko griu-
telė. .loję darbuojasi žmonių 
labui jau apie aštunti metai 
sergąs Kalinausko sūnus Ka 
zys. Pastebėtina, kad svei-

^Žiburiu1' susirinkimą. Ne
žiūrint į tai, savo daro kaip 
ir daręs. 

Beto •įeperseniai ,pabaigė 
koloniją lįeifcudją Švęntaže-
rio kaimas. Dabar jau sioja 
parapij< j užsiliko kaimuose 
tik trįs mažytėHai sodžių-
kai. 

Du*aon|e (Trakų ap,), 
*Mnsų parapija nedidelė. 
Bažnyčia serui ir maža, bet 
sį pavakarį žadama statyti 
nauja. Viskas pas mus butų 
neblogai kad tik žmonės 

prantaut apsišvietimo nau
dos, šisai doras vyras turi 
daug augstesuiųs siekius. 

Jisai skaito knygas ir laik 
raščius, ragina visus, kurie 
tik jį atlanko, rašyt ies [ 
draugijas ir t,t, JBe to jisai 
atneša didelę naudą visai 
apielrtikėj, kaii>o ueapverti* 
namas amatninkas: apdari-
uėja knygas, dar(» visokius 
in/ržiuožius is skardo vario, 
geležies; jisai stiklius, skap
te n'ius, vienu žodžiu, ko tik 
prisi reikia *iiplinkinia1n> 
ūkininkams, turi po žouu vy 
ra, kuris atlieka darbą ne 
blogiau už miesto speeija-
listą. 

Todėl sirgdamas jau keliu 
ti metai tasai jaunikaitis 
netik neguli sloga ant var
gingos šeimynos* bet pade
da jai. darbe doram, darbs-
eiam ir apsišvietusiam vy
rui, o apielinkės jaunimui 
pavyzdis, kiek jte sveiki bū
dami galėtų nuveikti ir at
nešti naudos. 

kajai jaunuomenei belel-įneštų < egtinę gėrę ir dau-
džiaut niekais laiką ir nesu- Jciau sktitytų, 

Bažnyčioje viskas atlie
kama lietuviškai, nes "pa
liokų" fu nedaug, o kiek ir 
buvo, tid po truputi vėl grįS-
ta prie letuvių, ypač jau
nieji. 

Bažnyčioje gieda 'gražus 
eboras ir griežia orkestrą. 
JaunuTiąK-moka graSiai gie
doti ir dainuoti. 

fiventaieris (Seinų ap.). 
Pirmą Velykų dieną buvo 
čia įsteigiamas H 4,Blaivv-
bės" susirinkimas. Pirmi* 
ninku išrinkta vietinis kle* 
bouas kun. K. Hakalauskas. 
Narių susirašė 132. 

Jaunutė draugija turi sa
vo arbatnami ir skaityklą 
drauge su **Žiburiu". Drau
gija gali tikėties pasiseki
mo, nes jon prisirašė nema
ža jaunimo — vis tai karsti 
kovotojai su girtuoklyste, 
0 1 kitus prasineša jauni
mas ypač kaimo Teistų, Aga-
rinių ir is dalies Janėnų. 
Pradeda jie daryti patogius 
pasilinksminimus, kuriuose 
neranda vietos! nė degtinė, 
nė alutis, ftoka tautinius fio. 
kius, dainuoja |r skaito laik
raščius, ypač "Vainikėlio" 
straipsnius. 21 gegužės žada 
būti jaunimo šventė. Baž-

VilkavUkis. Sį,,mis die-nyčioj bus iškilmingos šv 

Jėsnif (TS^ky ap.). Sis 
miestelis stovi gralioje vie
toje, ant^žero kranto. Pro 
*atieitis plontap, iiNe,mupąv 
bus apie 7 verstai. Yra jame 
augSta balta mūro bažnyčia 
dviem bokštais: yra taipgi 
dvikle>į mokykla, monopo-
livS paeta's ir apie H alu-
džių, d augelis.sankrovų: yra 
ir vartotojų draugija, kuriat-
sekas neblogai. Žmonės apie 
Jėzną (cyvena pasiturinčiai, 
tik daf perdaug geria ir 
maža .̂ dcaito. 

ti V. Durnos atstovams pm-\ 
Jauniausiu vyskupu vi [Ąymą, kad jie tvirtai kovotų tuanis buvo Ma <lv«jo^ MM- Mišios, o \H\ Misjiarų tam ty 

šame pasaulyje yra Miebeal^ž M Blaivybės" nikalus ir. 
K, Power, kątik paskirtas kaip galima, naikintu glj 
valdytoju Bay St. th-oru<k tuokly^tv. Nutarta pavali«s 

fllDvangelijos skelėjus, kad " ^ nukčs atjivnsti vi^is ne 
Bv ies tų ir sykiu pranešta į laimimas nu^ėmės imsek 

savo, be 

sielą, bot ateis laikas, kuo* 4 į W s i j o s ; Vakarų Ne\v >teigfi šeimvniška vakarėli 

lOgei viskas \ ra 
•f 

mestu* į 'a^ 
vngta. » ^ ! 

foundlande. Jam nukako M su vaidinimu komedijoj dai 
metai 17 d. praeito va^irio. nomis ir deklamarijomis. | , 

Joniikėlis (Panevėžio 
ap.). rtis miestelis stovi ant 
dešiniojo Alažupės kranto. 
\rasnrij nusekęs tižfciterSla 
visokiomis šiukšlėmis ir to-
dėl vanduo smarkiai dvokia. 

Mirštelio gyventojai be
veik visi lietuvlai-katalikai. 
Kaip visur, taip ir čia yra 
ta lpoj keletas tuzinų iyde-
Hų-geradarių. 

Kasant apie Joniškėli, rei 
kin priminti apie matusę-
bažnytėlę, kuri pasfatyta 
bene H71 m.: turi nepapras
tai augsią bonią, raudonai ir 
balta V nudažytą. Viduj baž-
nyčiju jvuoMn dailus didysis 
altorius su ftv, Panelės Ra-
Žančiaės pnve)kslv> 

ApJvietimas / J^niskėtyją 
stovi ant augšto laipsnio. 
Nuo seniai čia yra dviklesė 
vyrų mokykla, kurią inkūrė 
a. a. Ignacas Karpis Vals
tiečiu vaikams ten intaisyti 
tani tikri butai, kurio duoda 
mi d nanai su kuru. 

Antra mokykla stovi tmo 
miestelio už kokiu dviejų 

tai pradinė ūkio 

"Ntinis" 
ap.). 

*4 

mok^i<la. 

tarnams prielankumo neat^P^^'^ 1"^ nuopuolį. 
, |>levas \ėl bet-gijiuks Klausykime 4ad ^laiigiMlaimi llarl*or BivtonV, 

l#t*iV7jtYėjais aimiėia Uojo ^siuntinio tlžkviet^ 
j^Į^Ktu ir ragintų pnti mo, kol laikas malonus, ir Į V I T O U V W K»*W iiįmu* 

aip jien^s gailesti m į gemis datl^ais stengkiiuėsl ttfimo Nt. Įsteik. \Ą t. 
ą. Koks Dievoį idtiJ^nti sato I š sukimą ĮTetto kon^r^gav^os, 

" ufotl's WiverHtet.|i T< 

menįs, vienos paeiame mie^- čia pamokslas. Paskui ar 
te, kito* kaime A, Atėjęs ura tik nesusirinks kur ant ve
idan, kad tai bilijanh b»šia: jos padainuoti ir pasiskalty-
mėtosi kąsniais, pamė-il/ ;- ti. Malonu, istikro žiūrėti įį Tauragė (Reseinių 
ja vienas kitą, Wv ui'-«in»> pradedant susiprasti vaiki-.Tauragės ir Psgramančio 
ir h»žančią daro juokus. \\ nains ir merginoms. Tik gai-jnpyhjhkė labai garsios gir

dis ta|H» įšventinta* R)iu«« v\kdyu;ui li« dalyku \+ru\\ ^u nežmoniškai. . . Kaime la. ka«l ir šioje parapijoje tuok|uj*. Kad giH»ičiau pasi-
UMi m. Pirm U buvo jis kW< ta komitetas i*̂  trijų asmenų, A. ypatingai mergos \mfa% sąšlavynų da lUMuaSa. Ir gėruą ir gyvuliu virtus. Čia 

bnt«nt: B. Siručto, T. KaU- trė netikusiai, tiikjal taip. Per *v< ^nrgį ypatĮĮl^ i l ^ i * pradėjo gerti anodi-
dos ir V. Trask.ua-ko. Vie- — Vilkaviškyje daug jM'^aį atsižvmeįo alaus naiki į i. kuri labai eina šiame 
ttnls vargonininkas 1. In* gatves valkiojasi mikų Ujidmu Kžerėlin kaimss, ftvei)įkra?N Anodija o.irdavinė-
da jin mokina tam tiksliu m-t jaugus ių \ pusln n njn-i.. ;i kaimo jNunimas, jiun , dažniausiai ^užsiimnį 

'• eh..r;i U.-dim.i kuriuo, tėvai -eri^W jo ,tik kelis issitvvus. gavo \:\\\ vertivės im.terįs: '}••* pa.-j 
ad i is ehoras su- k\m iš į | J | f t ! l i a i i ^ M svkį v i e ^ palikimą Kr ėios fc^ria ir kitiems 
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duoda. Bet ne visoms j 
ta biauri pirklyba ištUua aut 
sveikatos. Štai balandžio pa
baigoje viena iš tokių parda 
neatsargumų pirkėjo degtu-

sipylė anodija ir per 

Skapiškis (Ezerėuų up.). Dabartinis kasus stovis 
Nuo Ugnies 1 d. oia prado 
jo vilkti naujai atidarytas 
paėto skyrius. 

iiįįHįTi' 

Išskolinta 15,01") rb., sudėta 
10)886 rb. 4<» kup. Palūkanų 

^ • f t ^ ' i ^ ^ T ' •5-5555 . . . . . . 

Illasko, laimėjo viršų ant; 
• 

* Huvirsum :UKK) Amoniu, ulai, kuriuos ėionnykšnai 
realistu, kuri*' turėjo padą-1 Atvyko \ draugijos is Boki-[lietuviai vadina Žydais. Yi-
rvii tokias didele* rntolai- tonos Sv. Kazimiero I, Sv . s i dirba uuulhi kasvklose ir 

neišmokėta 3S3 rb, *7 kap. das'\ Kazimiero II, Sv, Petru ir uždirba pusėtinai. Smuklių 
Miestelyje ligsioliai gilll*- flryno pfduo u*, praeitus moi Tų žinia "Nov, Vr." taip l'ovylo ir Saldžiausios Kir- I nėra, bet aluėio ėia išgeria 

davome nusipirkti "Salti-! tus :J7o" rb, 71 kap. IVlnasjdar paaiškina: "Tasai atsi- dios V. domius, Iš 4!am- gal daugiau, nekaip kur ki-
Idego. Akimirksnyje j uį*' ir kitus laikrašėius pas skirstomas į tris dalis: » ir- j tikimas turi didelę reikšme bridge atvažiavo sv. Juozą- tur, Veruivių 3; mėsos par 

i anodijos liepsna uždegė par-|sankroviuinką <J. Nūnai iš-'ina valdžiai (turbūt gėlo- is atžvilgio į politikus pade- P«> draugija, iš Nashua sv. duotu vės ir biliardinė. 
davėjos rūbus ir apdegi'* jai isikrausėius jam nei jokių iinin kapitolau* Red.), au-jjimo paaiškinimą. Iki šiol Kazimiero, iš l.aw reneo šv. y,.a iį(.tuviška bain>fcia 
krūtinė ir pilvas. Apdegusi laikraščių negaunama. Taigi; tra pataisymams, trečia - |%ąroalistaiM arba "krajov-j Uiuryiiu ir sv. Pranciškaus*|\r mokykla, kuri tik šįmet 
suspausta skausmais, issi-»reikėtų, kad kas iš micstelė-į vedėjams. Vedėjai ui gavo: 
gydyti nėra vilties. 

PMValiS (l'anov. upsk.), 
ttiulžio 17 d. buvo MBlai-

bėsM skyriaus nusirinki-
Nutarta atidaryti kny-

gyuc-skaityklij, Cia labai rei 
ingi namai pa vargeliams 
trhatnamis. 

įai (Šiaulių ap.), 
Mušu parapijoje yra dide-
lis kaimas ftiaulaiciai. C*ia 
yra apie 40 ūkininke. Ūki
ninkauja jie labai prastai. 
Nuolat Imrasi dėl tvorų, ke
liu, gyvulių ir t.t. Rutinai 
reikia eiti į viensėdijas, o 
tuos reikalus veda apskri
ejo Sėmės tvarkomoji komi
sija. 

Daugelis is jauuimo mėgs 
ta lankyti smukles. Pertai 
nustoja savo vertės. Ypač 
gaila mergaičių., kurių smuk 
lėse Šventadieniais daug ga* 
Įima pamatyti, Josios ir pa
lios suves negerbia, ir pas 
kituą garbės nustoja. 

Plungė (Tel&iu apskr,)* 
Jurgai čia yra du kartu \ 
savaitę—panedėliais ir pėt» 
nyciorois. Šitais turgadie
niais, labiausiai panedėliais, 
dėl girtuoklystės, vagystė* 
ir kitų prasižengimų ne vie
nam gan neretai atsitinka 
fialtojon atsitūpti. Šit praė
jusiame panedėlyje balan
džio 25 dienų augl iaus mi-
nėton šaltojon sargybiniai 
ĮMitupdė vienų jau 76 ' mėty 
senukų ui kumelės pavogs 
mų »U0 svetimo vežimo. 
Kaip papraatai yra daroma, 

nu užsiimtu lietuviškų laik
rašeiu pardavinėjimu. 

"Vionvbė". 
Vilniaus universitetas. 

Vilniaus miesto savvvaldos 
apSvietos komisija vėl ėmė 
rūpintis augštosios mokyk
lom Vilniuje įsteigimu. l>a-
bar tos komisijos sąnariai 
pasidalino darbi) ir prisiža
dėjo parengti vyriausybei 
tam tikri) rast<i su išrodymu, 
kad siaur- vakaru krašte 
universitetas būtinai roika-
luigas ir kad tas universite 
tas bus naudingiausias, jei 
bus Vilniuje, 

Naujamiestis (Panevėžio 
pav0» šitame miestelyje 
yra: raJtiuė, mokykla ir 
vaistinė; be to — monopo
lius, smuklė ir trįs aludės. 
Krautuvių 10, i& kurių j 1 
lenkiška arba 4lbujoriSka" 
su (lenkiSku paraSu), 1 lie
tuviška ~ visai nedidelė, ki
tos gi visos Jydų rankose, 
visas pelnas, vadinasi pasilie 
ka iydų rankose, Butų geis
tina, kad įsteigtų eia 4<Vąi*-
totojų draugijaM, kuri labai 
reikalinga. Tada iv prekės 
geresne* galėtume gauti, pel 
iią- galėtume a p versti sa
viems reikalams, 

Jūžintai (Zarasų pa\\), 
BalandJlo 23 d. (Šv, Jurgio 
dienoje) ift vietinio mono
polio ifigerta degtinės ui 
384 r, 

Į 

Slliurai (Panevėi pa\\) . 
tūlas žydelis uilaiko 

slaptų smuklę, Vyrai susi-
polieija pirm Jvedant ji Sal- i«enka ir, bosilinksmindami 
tojon—iSkratė, kad kartais niaukia degtinę, Ypafl dal-, 
neturėtų kokio daikto, ku- nai lankosi samdininkai,- pra 
Huo galėtų sau galų padary- loiadaini kruvinai uždirbtus 
ti. tHandnko rytų ]>olieija skatikus. 
jėjus šaltojon atrado ten sa
vo svetį sukniubus} begulint 
ir visą kraujuose pa-
p) nei tįsi—mat perpiauta saii 
gerklę. Kaip jis pats sako, 
peiliu save sužeidęs ir išme
tęs per langų. Kaip jį poliei
ja kratė — peilį jis turėję** 
naginėj. Dėlko Jis norėjo 
nusiimi vt i, tikrai ue/ino 
ina. Jo gyvybė pavojuje — 
vargiai beiSsisuks nuo mir
ties. Kaip nuo jo paties iš
siteiravau — esųs iš Telšių 
miesto. Nors buvo sveikas, 
vienok beveik vis*j savo am-
8el) buvo dykaduoniu-vel-
tėdSiu. Tai kaipo elgeta, tAi 
kaipo jmskuttnis valkata gir 
tuokliaudamas ir vagiliau
damas vazojos jis po sodžius 
ir miestus, niekad niekur 
neaplenkdamas nei aludės 
nei traktieriaus. Paskutiniu 
laiku dauginus būdavo Ku
liuose ir Plungėje. Vis tai, 
galima sakyti girtuoklystės 
apverktini vaisiai. 

Onuškė (Kžerėnų apskr.), 
Pas mus /narnės apsišviesti 
mažai tesirūpina. Į Onuškės 
vartotojų draugiją ateinu 
vos 2 numeriu laikraščių 
"Šaltinio" ir "Vienvbės>\ 
ir tu nėra kam skaityti. At
vejų atvejais laikrašėius pa-
siska;t\ t i įma senesnieji hm 
nės, jaunimas ui, kuriam 
daaglau^ia pridtvrėtų skain* 

IeSko tik vakaruškų, 
KSU ir degtinės, (hm 

kėje turime 2 aludi, bet jos< 
jau pebetilpsta Anmnės v̂< 
tat 

Pušalotas (Panev. pav.). 
Balandžio 80 d, buvo vals
čiaus sueiga. Vyrai visi pa
sirašė ~ taip buvo guberna
toriaus liepta —• kad gatves, 
griovius, Šuliniui išvalysią 
ir laikysią tvarkoje ir šva
riai, kelius sutaisysiu so
džiuose nelaikysiu tokių 
slaptų mokytojų, kurie ne
pabaigė jokio mokslo. To 
viso-ko neišpildžius, reikaię 
mokėti 50 rb„ arba kalėjime 
tris mėnesius sėdėti. Dėlei 
paskutinio paliepimo kai-
kurie raukėsi. Matai, pir
miau kiekvienas, neturėda-
nias iš ko mokyti vaikų mo
kykloje, galėjo samdyti mo
kytoja. !kibar*gi būtinai rei 
kės prisiimti antrų mokyk
lų : ~ tas valstiečiams labai 
nepatinka, 

Vaitkabalių vatsč, (Vilk. 
pav.), Taiųmniosįos kasos 
tfllt) m, apyskaita. Valdžios 
duota pašelpos 6B3 r>>. ĮKi 
kap. Žmonių sudėta 11.9tH> 
rb. 41 kap. Hkoliinnkai — 
atidavė 12tHI0 rl»„ pijiluka-
nų 8<>8 rb, H kap.. pabaudos 
11 rb. 60 kap. Neir/mokėta 
palūkanų už praeitus 1910 
met. *m rb. HM kap. VIHO la-

iŠdininkas, pirmininkas ir 
| pauelbininkas • po 20 rb,, 
raštininkas o\*> rb, 58 kap. 

Jūžintai (Zarasu pav,). 
Balandžio «M d. įvyko įstol-
giamasis 4iPavšalpos*v 

smulkiųjų valstiečiu ir dar
bininku iš Zarasų pavieto 
draugijos — susirinkimas. 
Buvo išrinkta valdyba iš 7 
(Unonit} ir keletas jiems pade 
jėju. Draugijon i»risidėjo 
mažai arti 20 /.moniu. bet 
jie visi gerai supranta drau
gijų naudingume. (Jreitai, 
rasi, draugija bus skaitlin-
gesuėi Ir šį kartų butu dau
giau prisidėję, bet visi pri
truko pinigų — pavasario 
laikas, sunku sugraibyti 1 
r. 20 k, (t rb. įstojamųjų, 
20 kap, mėnesinių). Husirin
kimas nutarė kuone vien
balsiai at8pau2dinti draugi
jos įstatus lietuvių kalba. 
Pinigų draugija teturi visai 
mažai; reiks paskolinti ir 
įstatams spausdinti. Drau
gijos pirmininku išrinktas 
P. Kuamh, Revizijos komi
sija bus išrinkta kitę kartų, 

Raguva (Vkmerg, pav.), 
Raguvos dviklesėj mokykloj 
iki 1010 metų rudeniui buvo 
antruoju mokytoju lietuvis, 
Bet tam išsikėlus, valdžia ir 
antrųjį atsiuntė rus*). (Vy
resnysis taip-pat rusas), 
Valstiečiams tai nepatiko, 
Šiemet jie per sueigų, pasi
remdami earo * įsakymais 
apie lietuviškos kalbos mo
kymų pradedamosiose Kau
no gub, mokyklose, nutarė 
ir pareikalavo, kad Raguvos 
mokykloj butų mokoma lie
tuviškoji kalba. Neilgai tru
kus po to nutarimo antrasis 
mokytojas rusas tapo iškel
tas, o i Raguvos mokyklų 
paskirtas žemesniuoju mo
kytoju lietuvis Pilkauskas, 
neseniai iŠlaikvs tam tikrus 
j mokytojus kvotimus. 

Haguvieeiai išmintingai 
pasirūpino apie savo dvikle-
sę mokykla, tik gaila, kad 
užsimiršo apie kitas dvi sa
vo valsėiaus mokyklas, val
džios lėšomis išlaikomas. O 
juk ir ten jų vaikuėiai mo
kinas. 

"Liet. Tkin." 

Vilniui, "Nov. Vr." (No. 
12025) padėjo iš Vilniaus to
kių ŽUIUĮ; **Kina ėia ikišiol 
du lenkų dienraščiu "Kur-
jer \ViienskiM (realistu or
ganas) ir 'Mloniec Codale-
nnyM (tautinių demokratu 
organas) nuo liepos l dienos 
susilieja vienun. Prie/astis 
to susiliejimo, arba kaip len
kai sako 'Tu/ajos*', yra pi
niginiai keblumai, Abu iki 
šiol ^atkakliai" kovojanėiu 
dienneM-iu toli ura/u neap-
siuM.kėdavo leidėjams h rei-
kalavę nuolat pašalpos iš po 
litiko* partijų atstovu. Ta

rai* suvedžiojo rusu visuo-
narnės nuomone, o vimė Pe-
torburgo valdžia, buk jie v-
>ą priešingi kvisalei\kiams>. 
Su tilo Peterburge, rodos, 
rimtai skaitėsi. Dabar lenku 
naeijouali/mas pilnai lai
mėjo. Bet geriau turėti h via 
su aiškiu, negu su slaptu 
lenkų naeijonaliznnr\ 

Linksmojoje (Veselavo-
je), už Nemuno gegužės 1 d, 
atidaryta Liet. Kat. Moterų 
l>rauuij°s skyrius; galima 
tenai gauti: pieno, saldai
nių, pyragėlių, kefiro, arba-
ttKs, kavos, vaisvynių, ledų 
ir k. d. Visa tai gaminama 
1'Mergaičių amatų ir namų 
ruošos mokyklos'* mokinių. 
Linksmoji žada šiemetai p. 
J. Prapuolenio rrtpesniais 
pasipuošt gražiais takeliais, 
suoleliais, staliukais ir t.t. 

I i Kauno Hirštonau žada
ma intaisyti plentas, kuriuo 
galės vaikščioti automobi
liai, gi vienoje Nemuno vie
tojo perkasas (kanalas)— 
tatai sutrumpįs 0-mis mylio
mis garlaivių kelionę. Iš Su
valkų Kaunan ten ir atgal 
vaikšto dabar 4 automobi
liai; su laiku žada jų bilt 
daugiau. 

Giedraičiai. "Vilties" 
skaitytojai jau žino, kas atA 

atitiko Giedraičiuose. Kai 
policija suėmė mušeikas (da 
bar jie sėdi Vilniaus kalėji-
Df$,), tai lenkininkai pasiju
to labai nuskriausti, kad 
lietuviai mušami netyli, bet 
drįsta skųsties vyriausybei. 
Lenkininkai tuojau, kaM, 
patįs gyrėsi, kreipęsi j vys
kupijos valdytojų, kum Mi
chalkevičių, prašydami už
tarimo. Ištirti tų atsitikimą 
gegužės 1 d. atvažiavo in~ 
eognito j Oiedraiėius garsu
sis ir visai Lietuvai gmni 
žinomas kun. (Vrnrvskis, 
pakelėje pasiėmė* sau pa
dėjėju Paberžės kleb. Vai
tiekūną, kuriuodu ir tardo 
tų atsitikimų. Lenkininkai, 
matyt, gerai žinojo, kas ir 
kada atvažiuos, nesą jau ba
landžio 30 d. prisirinko mi( n 
toliu daugybė lenkų susitik
ti tardytojo, Ką suras kal
tu kun. (Vrnevskis, parodys 
ateitis. 

»>» IŠ Uaverbill šv. Kazimieroi ta | )0 atidHryta, Vaikų Jau-
kareivių ir šv. Juoaapo, ifik iwj ;){)t j balny^ią kas sek-
Manehester \ ytanto dr. ir I š L m d i e n j g atvažiuoja kun 
Lowell šv. Juozapu, AlgirdoLlUuZttpai) Petraviėius iš 1)<.-
ir Aušros Vartų motelį 1 T i g v l l W s . Bažnytėlė ir mo-
, ] ,;'uu,- ia- . , , , kvkla sutaisytos kuogra-

PlgU suprasti, kad prie to 
kio skaitlians draugijų rei
kėjo daug tvarkos, Bet tvar
kos būta, ir butą daugiau, 
ne kaip visi tikėjosi. Net iš 
lupų amerikiečių, pripratu
sių prie visokių parodų, ver-
žesi žodžiai tikro, nemeluo
tum pagyrimo, kad, girdi, da 
LovveiPyje neyra matę to
kios skaitlingos ir puikios 
parodos, ne tik iš pusės lie
tuvių, bet ir apšviestesnių 
tautų. 

Ir ištiesų, žiūrint į tuos 
puikius augalotus vyrus, ap
stojusius ilgą taką nuo kle
bonijos iki bažnyėiai; klau
sant gražių melodijų, litį* 
rioms benai pripildė orą ir 
tarp kurių daugiausia skam 
bėjo: "Lietuva, tėvynė mū
sų1*; tėmijant tvarkų, pui-
gėrusio, Taip, sveėiai buvo 
jimų lietuvių, -~ veržte ver
žėsi mintis, kad toji vargin
ga mūsų tauta užsipelno ge
resnės vietos pasaulyje. Kad 
tie neskaitlingi mūsų tau
tos anūkai, matomai, paeina 
nuo tokių prabočių, kuriems 
valdyti kitus nebuvo nau
jiena. . . 
f Anglų laikraščiai su di
džiausiu pagyrimu atsilie
pia apie patogų lietuvių ap
siėjimą. Kas įdomiausia, 
kad iš tokios didės; nąinios 
neatsirado nei vieno *ižsi* 
gėrusio. Taip, svečiai buvo 
priimti su atviroms ranr 
koma, bet -~ bo svaiginan
čių gėrimų. 

Ar ne ateis tik gadynė, 
kada lietuvių tauta pradės 
pažinti blaivybės vertę Ir 
bent tautiškose apeigose at
sikratys nuo žemo pnpro-
čio — alaus vartojimo, Pa* 
šventinimo apeigos LovveiP
yje parodė, kad lietuviai bo 
girtybės yra tai viena gra
žiausių ir simpatiškiausių 
tautų. Reporteris. 

Gausioje tvarkoje. Vaikus 
mokina Jurgis Ailųigįs. 

Birž. 4 d. pirmąją šv. Ko
muniją priėmė 40 bernai
čiai ir mergaitės, Prieš Ko
muniją vaikai pagiedojo 
giesmelę prie Sv, Dvasios, 
o kunigas pAsakė griaudu 
pamokslą ir ragino tėvus, 
kad savo vaikus mokintų do 
roję ir ĮMovo baimėje. Ne
vienas tėvas ir motina susi
griaudino ir apsiverkė. 

Praeitų rudenį susitvėrė 
čia sv. Kazimiero draugija, 
(lyvuoja pusėtinai. Sąnarių 
turi uU Toji draugija keti
na jsteigti knygyną. Tikima, 
jog sumanymas Jvyks ne
trukus. 

Ledford'o lietuviai mažai 
teužsiima skaitymu laikmš-
čių ir knyjgų. Teko matyti 
pas kažkur j : " Lietuvą", 
"Saulę" ir "Katalikų", bet 
ligšiol "Draugo", kaip ro
dos, nei v|enas dcr nelaiko. 
O gaila, mis mano nuomone 
"DraugasM yra naudingiau
sias laikraStis J tenai tik feno 
gus gali rasti gerų pamoki
nime J, Vita, 

Korespondencijos. 
» — — . - • ^ — • 

LOWKLL, MASS. 
OegUŽės ;io d. buvo čia pa

šventimai Lietuvių Katali
ku bnkuvėios. Šv. Juozapo 
vardu. Apeigas atliko Bos
tono vyskupas ttiffraga-
uas Joseph H, Anderson. 
Pft|pdlsm vietiniam klebo
nui kun. K. l'rbjma\ vėiui 

ALLKtMIKNY, N. V, 
Cia yi'a šv. lionaventuros 

kolegija ir seminarija, domi
na rija i duota pradžia 1859 
m. Dabartiniu perdėtiniu 
yra Tėvas .Juozapas Hutler, 
O. K. M, Aplinkinės labai 
dailios. Vieta sveika, 

&ioje mokykloje lietuvių 
vi>o 7. Iš jų keturi semina
ristai. Teologija baigia du: 
Konstantinas Aatkus ir Si-
manas Stiaiekus, Abudu ta
po įšventinti į diakonui 
biri. U sv, Juozapo katįedr »-
je Buffalo'je, N, Y., o se
kančių diena Šatkus gayo 
kunigvbės š\«utiniinus. 
Šventino J. M. ('aries R 
Oolton, Kun. Sutkus laik\s 

piibu\.» s.tie kunigai: O- primhdj^ 18 d. šio mėnesio 
llrien ir Mullin i; L..ue!l, T.t^v. j u r L i l n lmfmėio)e, (hi

tai iu-nso, legalios, abiem Žilinskas iŠ Su. Boston, J-Uigo, 111. 
Krasniekas is rauibridgej (iorimmj I IJS laimės, :Urian 

(^INOINNATL OIIIO, 

Pas mus nuo 8 gegufcio 
graliai Atšilo! Oras labai 
gražus, medeliai žaliuoja, 
bet darbininkui žmogui nė
ra su kuo girtie8. Žmonelių 
be darbo užtektinai. Odų 
(skurų) dirbtuvė eina ge
rai. Tenai lietuviai daugiau
siai dirba, bet darbas be 
įaiprašyiM sunku gauti. 

(leg. 26 d. atsilankė čia 
kun. A. Halinskas ift She-
boygan, Wis., ir išklausė iš
pažinties apie 50 amnenų. 
A8iu jam \iž tai, 

Tų pae.ių dienų persisky
rė su šiuo pasauliu smukli
ninkas Tdofilius Žukauskas 
ir 29 geg, tapo palaidotas 
S v. Marijos kapinėse. 

j j 

THOMA8, W. VA. 
Birž. (i d. b\ivo t̂ ia vaidina 

mas teatras *Betlėjau$ 8tai-
n<»lė". Aktoriai atliko savo 
roles neprasėiausiai, tik šis 
tas galima buvo patėmyti 
ant karaliaus llerodo ir ka
reivių, žmonių mažai tesu
sirinko; pelno nekiek tepa
sidarė. 

Darbai anglių kasyklose 
eina gerai 

Mūsų vargoninkas išva
žiavo į Lietuvą. 

JMlypa* Nutruka. 

\VArKK(iAN, 1LL, 
< sit(»s korespondencijos 

patalpinimas labai ilgai u£-

(Veiliu) in (j minor 
K. liattsf 

A. Pocius. 
L*, a) Panis Angelicum 

J. Obei*steinel 
bj SviMku Marija ! 

A. Poot 
e) Kxultate Domino 

M. Nemme 
(,borus ot' St. Hartbolo-

mew*s Church 
:i. Solo ^Ave Maria" 

O. Oounod 
M. Jakseviėiutė. « 

4 a) (lloria from Sevont 
Mass W. Moza 

b) Tui sunt. coeli C. K 
Diorus of 8t (leorge's ji 
Oburcb, Ohicago, UI. 

"). a) Celebrated Prelud 
Mid Kugue in E, minor 

J. S. Ha 
b) OfJVrtory on two Chri 

laasHymns A. Ouilma 
Noel and Adestc^ F ide l į 
e) Toeoat^ iu D op. 32 

R. Beek 
A, Pocius 

(J. Holo, Aria ITear Ye, 
ra(»l, from Oratorio Elijajhįį 

J. Mendejs^ 
A. Klimavieaitė 

7. Agnus ]>ei, from 
ventb Mass W. Mo 

Oborus of St, George *s 
Church, Chioago, UI, 

8. Sonetą Maria (Milaf 
Baritone įįoi 

M r. W. Boelder 
J). Triumphal Maî ch 

C. Ooim 
Ohor. of St, Bartholom^ 
und St, Georgo** Chtu^hi 

Chorus direotors 
B. Janušauskas, of 

Oeorge's Ch 
K. Kibortas, of HU \l*$ 

lomevv's (Ibiii' 
Viskas iŠ ftugSfilau r 

mėtų v a i k a i atlikta pa 
įaingai k1 pagirtinai 
ijla, butų apie tai Uu 
rankų plpjimąs, bet e 
liMnyčioj panaSiai n«(i 
iVtsitikti. Paflkul tik 
,iiį>si užsiganėdijimai ir 
gr imai tarpe žmonių, i 
jus iš bažnyčios. Pon^ 

t ieius, varg. iŠ Chioagoį 
jo gana sunkias komp6; 

, | s . Atliko pagirtinai. 
Taip tatai užsibaigė | 

oncertas gana puikiai. 
Mūsų klebonas aiškinu 
sykius, kąs tai yra k 

«jevta8, ir rodos buvo gaj 

?įprasti apie tai, bet ne! 
o žmonės kalba visai ąt 

Jtariai. Sako, buk bafcnySi 
. | noioista jokių konce 
rengti} mat nekurie ly 
*v. koncertų prio balių ari 
^okių (bulves }>rie žirnių 

Tiktai po koncerto ga) 
buvo suprasti, kokios p; 
kraipos buvo tas darbas, n 
buvo giedota no kokios d 
ivuskos, bet bažnytinės giei^ 
mes, paprasti žodžiai, kų b^li 
nyėioje yra giedama, tik " 
su nauju gaidų sustatymai 
Tai rods lengva atskirti tj^ ! 

kius koneertuR nuo baliai 
arba šokių. 

Rengiant minėtų koncert 
visos draugijos nutarė nįį* 
rengti jokių ])asilinksmiit^ 
tnų tų dienų, nors jau ir svįį* 
tainę buvo pasisamdė — *fr 
stojo, bet ve kas isdr}s' 
priesinties netik bažnvit 
b<4 ir visiems draugijų n 
tarimams. Keli Lietuv. Teą** 
tralisk(»s Dainorių drau 
j**s nariai atskalūnai, lujlc, 

adiemais ir nntL'ių diem^l*11 <f> ' ^ insžtm^iaina U pa«ai>u apie bendrų rr^ak mn ir jos stebuklingą ple-; a i k r a M ^ m 
uis Ji.nopobš uehl.u^ lĄm* P l*. *» feip. m* komite^ M aišku, tojhn^i pnsiOcf kun. T. St<U^res^uidencij^ |». mu^Hm nus. «\v»m»| 

vutda* A'istai Onuškėi ų nuo S;ius*| pradriop 
'kąsujit buvo m\ rb. IM kap. tinų ji ljjg* palikti ted.^kto <nskaitom<* UUIUMS. Vienų mhuvo wi 

m jng tautininkai, pastate btt* liuskas. žmonių dalyvavo m ! «^»u<«. 
i\\mų\ kuriųgVfdytįeH r v 

W|*>; 
i t i i fJ 

*K iB ka] t w 

vantas kotieer-; kokiems.tai draugijos ardp 
fd <*om ert).' tojams minėtos (1 raugijj 

aį SulaukuH T v i i vak. bu- ;<4ebarter<,iM Ir vieton sfisl 
vio.,\o ^ekanliSjjįrteranias. dvi i tokį darbą dar i] 

**k<mm\ \>m 'Urtwių buvo 14 Imugijų,ilVrsekHHiavojuos^b. L i l i ^ d į OMertory (8t. g y v a u j a 
i. ii H 



^̂ ^̂ «̂'K%«»% Î̂ ^̂ J -'̂ HsLt̂ nm VVankc^ koje nėra respuldikon uHj45į06<) ir stebėtina, kaip ji. 
liiiiurkeiiu timltn nubausti laisvės, A^ nesilaikau su M a maru arba kita kokiu n/krr-

kiuK pirtiįii'unkus ir praSa-jdem. Koviausi tirs Kl Vatle 
•jfruti is drauuiju, kad netu-; iv Ualeana po įsen. Onem 

Mama ilga ruplulrKtą, 
IV/ n/iiuu svarbia \ i'*; 

DRAUGAS \ 

- »" > « • " " " • ' t' • n»»«»ll»į I» I I . I |1M- iltiJMII>«"lN « T 5 5 ^ ^ ^ ClSt , '<iftiMr»»liiip.lni « • JJ11L1. I . , 

Las I .omas tortu Managtm 
je ( Niknrai;Uos sostinėje 
tapo padrta- .iui.'hih »-
Sprogimas u/um-r 117 ka 

• J ^ 

f5SSfi« 

f 
fotų durnynu pmu'i.s ardyti j ro. Mago n yra partijom va pirklyboje. Iš ria eina kam j ivivlij ir nttneŪ ph*Mrt$j 
ivavka ir darvti visiems - ė - d a s , bet ne kandidatas | \anai į piėtuį ir rytus. Net rūmu -ala. 
. »» » » . . .. 

! 

I 

• prezidentus. Kad sugris ro- Timbuktu sima'-ia čion nay'o 
."Draugo" Korespondentas. uiybė, tuomet tik /momViprokes, Iš ėia eina pasaulin 

tepasakys, kas bus pre/a-jdaktiliai, rvzjuos, riešutai ir 
dontn. Kada bus roniyhė l\ kitokio vaisiai; alyva, me-

urziuau." I dus, drambliu iltį*, didz-
Ku ma-miistu evoliucija!l»«ukMiij plunksnos, auksas 

vra arti suristas ualva Pie* į "U-kao dulkės, Oia dirba Kar-
tu Kalifornijos soriįalistų : s i n s vilnonius uždangalus. 
Simoi) liertbol. įdivonus, balnus ir. Žinoma. 

i, . . . , ,, kepures. \adinamas "foKe-
liet be "stiprios rankos L..,i\» 

vanriai tvarka sugrįš j Mrk 
siko. Huvusis finansų mi-
nisteris Limantonr isva/ia-
vo į Kumpa. Sako, kalbįshjK 
Dia/\a. kad su-ri/tu atyal j 
savo tėvyne 

•n-. 

NTAYARK, N- .1. 

l'umają. antrąją ir trr-
jfeiaįą Sekminių diena, mušu 
fcninytėlėje atsibuvo l»> va 

jįnudu atlaidai. Kaip kas uu-
Įtįai ir šįmet apvaikščiojome 
jttihai i<Uilmimiai; altoriai 
|graziai i uvo išpuošti ;jyvo-
'liMis Atolui*. Apio tūkstantį 

|pan)enų prisiartino prie Die-
|jto stalo. Mušu kunigėliams: 
|«taknrv iviru ir Petrauskui 
;|-mįp<lht»ii pribuvo Šio kuni-
tibaoi: Vnrnngiris, Remeika, 
Pl|t^Mlis, visi tris iš Brookly-

K*; 

' « • • " • • • " 

l kun. Žindžius iš Kliza-
ėtb, kun. Jakaitis iš Cliu-

įttin, Mass., kun. Kasakaitis 
Freetando, kun. Dumčius 

g Minersvillo, kun. Durie-
J|fį$iM\>al Dale ir kun. Viz-

Irda iš \Vilkea-Barre. Uraj-
Dievo žodžio Rkelbėjų 

mokinimai ilgai pasiliks 
įftjMfl} atmintyje. 

Uždarbiai šiuo tarpu men 
! | i Fabrikai lotai dirba, 
jpūTasMausiai dirba akribol-
toinkai. Rep. 

Iš Visur. 

V K X K / r K h \ . 
Huvusis pr(4/.id<kntas (M-

priano ('astro riu^ia rovu-
liuriją prios dal>artino val
džią. Visos viešpatijos, ypfo- |u l s % į^ant nesuterštu šven-

Tniversitoto uarbo se
niai jau nupuolė, bot vis dar 

(tebegyvuoja kelios mokyk
los, noriai lankomos malio-
metiuiu mokinių, Yra ir be-
profili prieglauda. 

Mieste gyvona KMHK) 
žydu, bet dalis labai sunki. 
Jie livveiia atskyrimu ir ne-

« » 

turi teisės išeiti iš savo kvar 
talo naktį. Dieną, jei eina į 
miestą, turi nusiauti ėevery-

Suv. Valstijos stropiai da
boja, kad ('astro kaip uo-
rints neįsigautų j Vene/au 

tų uatvių. Kuropieeių labai 
nuirai: inaueuzų (be atsiąs-
tosios kariuUienės) apie 110; 

lą. Aplinkinių salų yyriauskit i — analai, italai, voki«»-
svbė žiuri dieiaj ir naktį -eiai, ispanai ir po vieną svei-
kad tik buvusį Vene^aiebis 
despoto kaip norints suda
vus. Antrą dieną Kingstoue 
(Jamaiea) muitininkai bu
vo suėmė Lhnon\> vyskupą, 
manydami, kad tai persiren 
gęs ('astro. 

• • • • 

1 

MEKSIKO, 

Franeiseo T. Madero atvy-
^0 j Meksikos miestą gejj. 
| ;d. Bntiko jį švilpimais, var-
>ų gaudimai* muzikoms n* 

Uksmais: **Viva Madero!M 

\igiau, kaip pusantro sim 
ūksiančiu žmonių svtsi-

ido aplink stotį, ant pat-
ir aplink prezidento ru-

IftUH įmsveikinti **šalies iš-
Parodoje* daly-

vo beveik vieni bėdinesni 
Mmes. Kareiviams buvo 
drausta rodytios ant Rat* 

^ . Tvarkos dabojo 300 ma-
(l^ristų, nuorganizuota ant 
greitosios J būrius. 

Naktį prieš Maderos at-
IKMiaviinj) Meksikos mieaty 

įtiko Žeinis drebėjimas. Su 
utt>* kaaan>iės ir ke-
leiimts kareivių užmuž-
Nukentėjo ir šiaip jau 

įmonės, bet pragaišties 
H|»U|k' nepadaryta. 
\':\ Nors Uia'i išvažiavo į Eu-
lįopą ir Madero su triumfu 

cmgė į sostlm/, teėiau i-omy 
lar intapo sugražinta, 

į^innuėiausiai neužgauėdin-
lįii visi UiaaN) salininkai, An-
į?trat neužganėdinti patįs re-
^ffoliueijonistai, nes pakibai* 
;gu«i revoliueijai, ką darysi 

jįf* reikia ieškoties sau dar-
];bo, o ėia vyriausybė jokiu 

hudu viaiems darbo surasti 
nogali. Tuo tarpu kai-ku-
jiems buvusiems rovoliuei-

^jonistams pavesta malšinti 
Hlaip vadinamus umagonis-
į|̂ tu»*% kurie muiori pripažin
a i naujos vyriausybės. 

Magonistai patįs save va
dina liberalais, kiti gi va
dina juo* soeijalistais. Jų 
vadu vra Rieardo FJores 
Magon, pinniau gyvenęs H\. 
Louis'e, paskui Lc>s Aug< 

i « 

FEZ, 
Viso eivilUuoto pasaulio 

akįs atkreiptos į mi\ią mies
te, vardu Peą gulintį Mo-
rokoje, už kokio šimto my
lių, į l i e t u s nuo Vidiuiemių 
marių, 

Seniau maliometiniaum 
Feii buvo šventu miestu, 
kiok ką, žemiau atovinėiu už 
Mokę, Būdavo taip, kad jei 
kas negalėdavo nuvykti pas 
Mahometo karsta (grabų) 
kelmudav<t j P c » V J | įkūrė 
aštuntame šimtmetyje koks 
tai Edris, apio kurį teėiau 
tik tiek težinome, jog turė
jo didelę įtekme į Mahometo 
pasekėjus. 

Vionu tarpu Fez gyrėsi 
turįs 90,000 namų ir 785 
moakaa (mahometinių šven
tyklom). Čia buvo laidojami 
prakilnus musulmonai; lyg 
šiol dair matyti tų kapų 
griovėsiai. Ilgus metus ėia 
buvo sostinė mahometinių 
viešpatijų Vakarų Afrikoje. 
Kitados buvo ėia universi
tetas, imgarsėje* ypaė me
dicinos, filosofijos ir astro
nomijos skyriais. Univer
siteto garbingas vardas bu
vo žinomas net Pietų Euro
poje, iš kur net krlkšėionįs 
važiuodavo mokyties, 

JVa įgijo didesne svarbą 
po iAvijimo maurų ir Ispani
jos. Daug išeivių apsigyve
ni* jame, kaipo šventame 
mieste. Pasidauginus gy
ventojams ir praplitus gar
sui apie mokslingumą, atsi
rado menas (dailė) ir pra-
monija, Fez stovėjo tuomet 
ant sa \o garbės augštybių. 

Miestas guli ant krautų 
turinėio grusios pavidalą 
klonio, kurio viduriu teka 
Wad-el Jubar arba Perlų 
Upė, padalindama miestą 
pusiau. Aplinkui visur grio 
vėsiai pilių, tiltų, šventyklą, 
didelių namų, mauaolcjų 
sHmvės didybės jmlikimai! 
Dabar į šiaure* vakarus ir 
rytus neauuštų kalnų pa
krantes apaodintou ajsdcimj 
\v kitokių vaisių medžiais, 

vlskai Šnek.nit, išeitų lyg1 Viduryje miestas negra-
*Maisviniuknr> skundžiasi «on# CJatvėa siaun>s, purvi 
Jtod Mfkaikoje nėra lais- no.. Namai neturi langų, U^ 

eina nė* i ų į gatvę: visi langai 
iš kiemo pusės, Gyventoja] 
Ah»ji* valandoje V\>* turi 

earą ir austrijietį. Haltų mo
terių neseniai buvo 11, vai
kų 12. 

« » ' I ' " 

lės V. Dabar operuoja £e-
ilnesniojoje Kalifornijoje. 
Tas pats Mngon bnvu pakė
lęs Meksikoje revoliueiją 
pinu trejų metų, bet nieko Ii Belaimėjo. Liberalai (lietu 

Kynai reikalauja atlygini 
mo nuo Meksikos. 

Maišto metu Meksikos 
mieste, vardu Torreon, tapo 
užmušta ao:i kyni(»ėiai. Ap
sieita sti jais nežmoniškai: 
kankinta, deginta ir t.t. Da
biu* eina paskala, jfo.u: Kynai 
pareikalavo atlyginimo su
moje 10 milijonų dolerių 
auksu (kiti skelbia, kad 80 
mil.) už sunaikintą turtą ir 
atimtą gyvybv. Sako, ir ka-
vėn laivas esąs pasiųstas į 
Meksikos pa^rasėius, ka<l 
tik priveltus naują valdžią 
užmokėti pinigus. Kynai 
kaltina abi pusi. Kaltina 
Diaa'ą už tat, kad jo karei 
viai apleido Torreon *ą, ne
perspėju kynieėius, kad 
jiems gresia pavojus. Ka
reiviams išėjus iš nuėsto, 
ant kynieėių tuojau užpuolė 
Visokie valkatos ir žulikai. 
Bet maištininkų kareiviai, 
paėmv miestą savo globon, 
netik ką nesugrąžino tvar
kos, bet dar padėjo valka
toms kankinti ir užmušinėti 
kynieėius. Todėl ir Madero 
yra kaltinamas, kad nemo
kėjo suvaldyti savo šalinin
kų, 

Kynai netik reikalauja 
piniginio atlyginimo už 
nuostolius, bet dar garanti
jos, kad toliau tokiu daiktu 
nebus. 

Naujienos iš 
Amerikos. 

Girtybės aukos, 
Xe\v York, N. V. Priei

tais metais suareštuota N»-\\ 
Voi'ko mieste trisdešimts 
ttikstanėiu itsmeųų už uii-
tybe. Iš to skaitliaus petį* 
kiolika tukstanėių vyyų iš
siųsta aut salo> lila<-k\\ells 
tslaud, o septyni tukstau* 
ėiai gydyta Dellovue ir ki
tuose ligonbuėiuose. l'xl n i -
kvmas ir gvdvmas girtuokn 
lio atseiua miestui du tidvs-
tanėiu dolerių metams. Da
bar nuėsto valdžia tariasi 
uždėti toli nuo miesto gir
tuoklių koloniją, kur jie ne* 
pindami svaiginančių geri* 
mų užsiimtu darbu ant švie
žio oro ir kur juos systema-
tiškai gydytų nuo prtuo-
klybės įpratimo. Šiuo laiku 
kalėjimai pilni įvairių pra
sikaltėlių, papildžiusių žmog 
žudylass ir vagystes vien kuo 
met jie buvo po įtekme alko
holio, Daugiau nei pusė tų 
kalinių butų dorais, darbš-
ėiais salios pilieėiais, kad 
galėtu pergalėti palinkimą 
naudoti svaigulius. 

• • 
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Vaikai žaidžia. 
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Maištas prieš Madero. 

l*o w jfds. S h ^ t a s i s EI Pa 
kiavintakas" Benjaminas 

Atlixeo*s miestelyje, ne
toli nuo Puehlos, kariuviai 
nenorėjo pri}mžinti atsius
tos Maderos vyriausybės ir 
užpuolė ant kazarmių, ku
riose gyvena maderistai. 
Trįs užmušti, keletas su
žeista. Atėję iš Puehlos ka
reiviai sumažino tvarką. 
Keturi maišto vadovai nu
šauta. 

(b'U. We\es atvyko į Mek-
. . f 

sikos nuėstą ir tapo karštai 
priimtas. Kalbojr pasakė. 
kad rems Maderos valdžią. ̂ a | 

Nauja įstaiga pamišėliams. 
Sprin-t'ield, III. Illiuois'o 

valstijos guberantorius De-
ueen pasirašė ant biliaus, 
pavelydamas statyti didelę 
naują koloniją beproriams. 
Nutarta nu]>irkti šiaurinėj 
valstijos dalyje tūkstantį 
akrų žemės ir pastatyti at
sakančius budinkus $1.200. 
000 vertės. Tuose namuose 
ualės sutilpti tūkstantis li-
tfnuiu. Darbas tuojaus pra
sidėsiąs. 

Valdžia nori atimti žemę 
nuo kompanijos. 

Washingtnn, D. ( \ Val
džios prokuroras skundžia 
geležinkelio kompaniją Sou
thern Paeifie Hailroad už 
užgrobimą didelių plotų val
džios žemės Kalifornijoje, 
turinėjos gausius žibalo šal
tinius. Užgrobtoji žemė n])-
kainuota ant $500.000.000 
(penki šimtai milijonų do
lerių). 1801 metais paimda
ma mm valdžios tą žeme. 
kompanija prisižadėjo iš-
pareeliuoti ją ir parduoti 
kolonistams, kainuodami! p<> 
|98Q už akerį. \M kad iki 
šiol to prisi/adėjimo neiš
pildė ir žemė guli neatneš-
dama jokios naudos, minė
toji geležinkelio kompanija 
turės sugrąžinti jn valdžiai. 

Užgynė rūkyti gatveka 
ruoae. 

Kaušas Titv, Mo. Sio 
nuėsto majoras Hrovvn ne 
užtvirtinti miesto rodos nu
tarimą, pavelijantį rūkyti 
eigarns ir net smirdanėias 
pypkes gatvekaruose. Ma
joro nuomone vra netmontJ-
ka rūkyti tramvajuose, ku 
riais važiuoja moterįs ir \ai-

bilo, tai pasnekėsj-—ginfą 
užbaigė tokia baisia tėvo ir 
patžudybe. 

Baudžia kyšių ėmėjus. 
rolumhus, Ohio. Prisieku

siųjų teismas išrado sena
torių Thotnas'ą Dean'ą, du 
žemesnioj(» busto atstovu, 
Krank'ą Me(1alvey ir <Jeor-
ge'a H. N ve ir senato mar 

8 j 

užsiimi į šcniH'iiimiB iv )S-dar U(»|>anorės budvyti susi
rinkimus, tai prokuroras leisti nors eentą tam siekiui, 
mokės juos privorsti pildyti 
savo pareigas, aštriai nu-
l>MUsd{uuas priešinan^iusis. 

Šykštuolis nustojo turto. 
San llernardino, Cal, Tū

las v\. H. Urgulmrt, gana 
turtingas, bet baisus šykš
tuolis, gavo žinią apie savo 

šalkos asvstonta, Stanlev F.'dėdės mirimą ir paragini-
Harrison, kaltais ėmimo ky- iną atsakanėiai pašarvoti 
šių ui balsavimą už visokius gulintį pas grabinį lavoną, 
biiius. Nors sndžia neap- Skupus giminietis atsisakė 
skelbė dar teismo' nuspren
dimo, bet visi žino, kad už 
tokius prasikaltimus baus
mė nebus visai lengva. 

Daugelį pasiuutitnu ir 
valstijų senatorių laukia 
dar panašus likimas. 

Tą paei$ dieną atvyko ua-
bašniko bendras, gražiai mi
rusi i okavojo ir apreiškė 
Urguhu\rt'ui, jog jo dėdė tu
rėjo didelį turtą mainose, 
kuris butų perėjęs ant sese
rėno, bet kad pash^ode taip 
nežmonišku ir nenorėjo ati
duoti dėdei nei paskutinio 
patarnavimo, tai iŠ žymioa 
paliekntnyhės negausiąs nei 
cento. 
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Second National Bank 
Tr}8 rado mirtj gaisre. 
Kort AVayuc>, Imi. Mii-s-

tel\ įe Svvan, penkiolika my-
liu atstu nuo Fort Wayne, 
sudegė nakėia Ottouo Klem-
mo daržinė, Jos griuvėsiuo
se rasta į anglį pavirtę la- Invastytų pinigų 
vonai paties Klemmo, jo pen 
kerių metų sūnaus ir Elijo 
Bunningo, se»u» kareivio. 
Spėjama, ugnelė kilusi nuo 
pypkės. 

VVIIkes-Barre, Pa. 

Didžiausia Banką Luzornes paviete. 
RAPORTAS BIRŽELIO 7, 1911. 

Turtas. 

Bankos skolingos 
Gatavų ir metvos kapitalo 

$5,281,727.46 

72,263.34 

1,331,648.02 

$6,685,638.82 

Privalumai. 

Bėgyje pinigu 
j • į 

Deposltų 

Septynias savaites išmiego-
jusi pabudo, Kapitolas 

Vaialalia, III. Išmiegojusi Perviršys ir nepadalyta nauda 
septynias savaites jauna -
llazel Selnnidt staiga prâ  
lmdf>, apsidairė aplink ir pa-
maėiusi saviškius paprašė 
duoti valgyti. \M kol spėjo 
valgį atnešti mergina vėl n/ 
migo ir joki gydytojų sten 
gintaisi negali jos prikelti, 
t lydytojai lingeidžiai dahin 
ja tiĮ Jiepa|>rastą apsireiški-
mų, kurio jokiu hudu negali 
išaiškinti. 

$500,000.00 

1,01^785.93 

494.400.00 

4^8,453,59 

$6.685,638,82 

III • ! • •« * 

CoMety National1 Bank 

f.; 

• 
Į f 
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Raportas Birželio 7,1911. 

N I K A U A U r A . 
Tia pradėjo kelti re\oliu 

Utmušė tėvą ir aave. 
Masou, tieoiLria. I>\ide 

šimties natų <•••«.r-e Oavis 
eij^ prie* prezidente Alfuii- «u«iginWjea *u -avo \vw\. 

Majoras moteris pergalėjo, paskolos ir at okavimas 
liuniicvvi'll, K&IMU, Nu- (»l>!i|4nci,įus. Ak<'i,)'>s ir t.t. 

s.hij.i iArinkta i.m.joni p,,- suvicii. N'nlHtiji.i Akcijos 
„ia WltaoH t.nrj. . i.ukVsti | . | , . l l l i j t , s m l „ s . V. Akcijų 
„„..latinius nmmvmm ,Mlh.kim(. ft>m,(. 
mio įmesto rodos narių, 'M*. -. , . . tx , . 
n,.,ua. w , u knri,- nop«M ^ilJ^"1'" !* f f * ^ # W 
.,.•> palioplmų, iM-at«-iilnv«> K , , ' , K , , , ,"1<,, , , i» n-wrv..s aucDtai 
aut >u.Mriukiinu. kad mot.- <ia(avij |»inin;Ų ir užrašu 
tî ki-M viiiUtvnuiniiii darbuof 

w 

tUM Ulli'sto uy\.nti.jl,l u'<T.>. 
v. i. Taip jicniH cl^inntlo* mm. 

1.088,8?5.fM) 
283,5)88.15 
2(K),00(),(K) 

2.9B8.75 
10,000.00 
10.4«0.»4 
80.742.70 
95,585.10 

1 

¥-•-» m*& 

Privalumai 
si) l)iax/a ir .įo patlojoji) g.n. fiO-ties meti) sem hn, užmu-|tM.ni;i \ViUon buvo priversta Kapitolan 
Mena buvvttia pre/identas :ė jį k in iu aut \IHOM, O \m*Ąkreipties j valstijos prokn- Pervirsiu ir nepadalytas pelnaa 

ori), ir Uin nusprendė, kad Bėgyje pinigų 
Kiikt», (Jetir^e Davin de tokieno* tnieato HMIOH Š\U> \^H 

Kstmda tikint bilti pn*i<l< n Umth metų ne|ir«^nekėjei» f *#m W u^nauila viso inies-
tu vienos re*|ndilikos. Po ieva. o ku«»met ant^alo pra to turi Imti galą*, ir jeJ jie 

tftmn K$trada. Norima re«- ktii patą nusižudė. 
IMlblika padalyti į dvi <lali. 

t 

$1,778,641.0:1 

$40O,0fHU)O 

pi,ooo,iw 

$1,778,041.«3 

I 
• 
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DRAUGAS 
(THE PRIEND) 

Katalikiškas Laikrašti* 
Faavęatas Amerikos Uetvvių 

Katalikų Reikalams. 
— Organą* 8. t . E. K. A. — 

IftVum U Wlk«*Bam, Pa., kas 
ketvirtadienis. 

gamtininkus iš prigimimo, 
žinojo teoriją, 

«»• *«» » į M ^ » ' i 

| | i . L, R. K, K. 8ąjung-a -- Leidėjai. 

Kun. A. Kaupas — Redaktorius. 
U. Auguliutė — Užveiadėtoja. 

VUas koreapotidoncijaa ir kito 
kius raitus iv ik ia aiutti pas 

JUv. Ą. Kaupas, 
64 Ohurch St., 

Pimton, Pa. 

Vwus pinigus, ar tai prenume
ratoj ar tai u* i4diabaueM ar ui 
apgarsinimus ir 1.1, reikia aiuati 
takiu antrašu: 

"DRAUGAS" 
m t. Market 8L, 

BARRE, PA. 
_L j . i I I •• T -r - - - ' • - - • • " • 

Af bus tai spausdinimas kuusti-
tuoiieM, ar plakatu, ar tikietu a? 
kitokie i tat panašus reikalai, rei
kia visados kreipties tuo pačiu 
antrašu. 

"DRAUGAS" 
314 E Market St., 

PA. 

Kodakcijn pasilaka sau teise 
taisyti, trumpinti Arba atmesti vi
sus prisiunčiamus raitus. 

Laikas ir vieta ratų talpinimo 
oijos. 

! • 

Atmestieji rankraščiai nėra gra
sinami redakcijos lėšomis. 

Kalyti reikia tik ant vieno pus-
lapio, paliekant plačius tarpus 
tarp ellumų. Popieros nėra ko gai-
Uties, nes korespondentams ir 
bendradarbiams rašant ant abie-
įų pusių, da-gi smulkiomis raide* 
mis, redakcijai labai dainai pri-
ilsina perrašinėti atsiųstus ratus. 

Norint, kad ratas tUptųNarti* 
miausiame numeryje, rankraštis 
reikia pristatyti spaustuven ne ve
lka, kaip 9 valandą išryto antra* 
Usnyje (utaminke). 

UIAKCIJOS PASTABOS. 
" • M 

Pirm kelių dešimčių me
tų augustijonų vienuolyno 
Brunn'e (Moravijoje) per* 
dėtiniu buvo koks tai Oro* 
gorus Jonan Mendel, Mirė 
jis 1884 m. Austrijoje j is 
buvo žinomas iš to, kad ne-
norėjo mokėti doklės, kuriai 
Yyriausybė buvo užkrovusi 
ant jo vienuolyno, ir užvedė 
u i tat bylų teismuose. Byla 
galutinai buvo išlaimėta, 
bet jau mirus abatui. 

Teoiau platus pasaulis ži-
no apie Mendel i ne 13 tos 
bylos. Mendel *io vardas jp*r-
sus ne vienuolyne, bet moks 
lo srityje. 186li ir 1869 m. 
tilpo jo du raštu "Transak
cijose", leidžiamose Bvun-

Naturalės Istorijos 
Tie raštai buvo 

Danvin'o 
apie kuria anuomet buvo 
visur kalbmoa. Bet Mendu-
tuii teorija nepatiko, ir jin 
pradėjo bandyti, kaip ištie-
ssjt gamtoje darosi su "gam-
tos pasirinkimu'' (natūrai 
seloetiou) ir "paveldėjimu" 
(llerrdity), Tardymus jis 
pradėjo daryti pirniuinau-
siai su žirneliais, paskui su 
bitėmis. Prie vienuolyno, 
kuriame Mendel gyveno, bu 
vo dideli daržai, kuriuose 
augo visokios daržovės, .fau
nas mokslininkas pradėjo 
tyrinėti žirnelius. Jis patė-
iniju juose visokius įvairu
mus: vieni augo dideli, kiti 
maži; vienu žirniai (sėkla) 
buvo apvalaini, kitų susi
traukė; ir 1.1. Patėmijes tai, 
jis pradėjo maišyti poromis 
nelygias sėklas ir patėmijo, 
jog pirmoje kartoje stipres
nieji ima viršų, Ir taip, jei 
sumaišysi augštai augan
čius žirnelius su žemai au
gančiais, tai išaugs visi augs 
ti. Bet jeigu gaut*) sėklų pa
sėsi vienų, tai tik trjs ket-
virtdaliai teišaugs augštai, o 
lygiai vienas ketvirtdalis 
išaugs žemai. Tas .ketvirt
dalis visados veis tik žemu
kus, o iš trijų ketvirtdalių 
tik 23 visados pasiliks augš-
tūkais, likusieji 50 išdavinės 
maišytus vaisius. Tokiu tai 
būdu Mendel atidengė gam
tos įstatymų, apie kurį iki-
šiol žmonės nežinojo, Tasai 
(statymas sumažina Dar-
win*o teori jos vertybe, nes 
pasak Danvin'o, jei stiprės^ 
nis pergali silpnesnį, tai už
muša jj ant visados, o men
delizmas rodo, jog silpno-
sysis elementas vėl atsilie
pia tolesnėse kartose, da-gi 
taip, kad stipresniam ele
mentui tepasilieka 2B nuo
šimtis. 

Šioje valandoje eina uolus 
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jam pažangų, atidengia gam 
tos įstatv mus. 

Ateis laikas, kad mokslas 
nulenks galvą prirš YVas-
niiiiiM\'i ir atiduoti prideran-

sirodvs Ne\v Vork'o **Me-
tropolit.yj Opera llouse", 
ir jam mėtys bukletus Ame 
riko.s milijonieriai, < 
a u s t a i , aut gab»rij*>> 

mašinoms gaminti Ir jomis rimn P. Vileišiu sutartį, at-
kaip ir kitais nkini rrika- pirkdami steigianmsios ben-
liniį.iis daiktais, prekiauti, drovės reikalams jo fabri

kui' Todėl Bendrovė kuephįėuUl' ką. Ta l'abrika st<»vi arti ge-
1) savo darbo ir Ir/inkrlio stoties N'ilniujc, 

užsienio labrikii užima l!5H4 ketvirtainius 
i n r šiai versi 

ėii,i gurbe kitiems katalikų l«ni«nai ir melomanės sn^|geriausių 
dvasiškiams ui įn nuopel-wVm* atsidūsėjimus prie sa ūkio ir kitoms mašinoms bei sieksnius (apie \S/Ą marino 
mis įvairiose mokslo dir- ! V o dievaiėio. padargais; 2) įvairiomis : ,s di'simt.) akmenimis iš-

— . — 'dirbtinėmis trasomis ir 3) gr)stoH žemės su tam fikro-
Amerika niekados dar ne-j parinktomis daržovių, šak- mis trobomis, visomis mriši-

: 

vose, Artinasi valanda, kad 
net didžiausi kataliku baž
nyčios prii4ai pripažįs - įmatė toku»s iškilmės, kokia ninvaisiu ir javu hv\ žolig uolius ir'jrankiais. 
uiti prieš savo norą, jogjatsiliko b dieną sio mėnesio į sėklomis. Het<» dar yra ma- Padai*ę įtokii) pradžią, su-
kataliku dvasiskija netik ka Baltirnorėje. Kardinolu, j noma užsiimti dirbimu ma- manytojai sukvietė bundi 
neplatina tamsybės, bet at-
penc\ apšvietimui atiduoda 
neužmirštinus nuopelnus. 

ii'o 

užmušti. 
Draugijos, 
atsimušti 
Tik fttai 188Shn. — i penkio
lika tnetg po MendePio nnr-
fiai — trįs vyrai, be viens 
kito žinios, atidengė užmirš
tus rastus. Buvo jie: de 
Vries (llolandijoje), ( V 
rrens (Vokietijoje^ ir Teher 
mak (Austrijoje). Staiga 
viso pasaulio mokslo tyrai, 
ypaė Vokietijoje*, Austrijo
je ir Anglijoje, pradėjo kal
bėti apie kuklų Bruun\> 
ahaty. Apie ji atsirado lite-
j*turtK kuri galėtu pripildy
ti geroka knygyną (atsimin
kime, jog tik 12 metu, kaip 
"mond*li!5masM tapo ati
dengta*!). Hendelio vardas 

Salia Novvton'o. 
ir kitokių mokslo 

atsirado 
Paltim9" 

tardymai ir karšti ginėai už 
MendePio teorijų. TeSiau 
abatas gauna vis daugiau ir 
daugiau Šaliniukv. Jeigu jo 
teorija ištiesų bus patvir
tinta faktais, tai jos pritai
kymas praktlngiems sie
kiams atneš neapmatuoja-
mą naudą ūkininkams, gy
vulių augintojams, paukšti-
ninkams, žuvininkams.. , 

Tiktai tiek f Anaiptol! Ir 
sutvėrimų karaliams — 
žmonėms — \tendePio {sta
tymas pravertės. 

Apie tai kalba naujas 
mokslas, pramintas eugeni
kos vardu. Ko eugenika ieš
ko, parodo geriausiai to 
mokslo tėvo, P. Oalton*o| žo
džiai, parašyti dar 1869 m. J 

"Kaip rūpestingai su 
taikant gyvulių veisles 
galinta pasigaminti veis 
les, turinčias pažymėti
nas ypatybes ir gabu
mus, taip galima butų 
patobulinti ir žmonių 
veisle, suvedant mote-
rystėu atsakomas poras 
ir jų va ikus M . . . 

Anglijoje, .Vokietijoje ir 
Amerikoje-jau yra draugi
jos, pasišventusios eugeni
kas (statymų sužinojimui. 
Vienas tyrinėtojų, p. Amey 
B. Katon, parašė straipsnelį 
apie darbus Amerikos "Kn-

Ueeord OM'ieeV* 

Iš to, kas v ra narašvta 
i i i 

augsėiau, galima spėti, jog 
eugenikos tikslu yra pada
ryti, jei galima, taip, kad 
gimtų vien sveiki žmonės, 
turintieji stiprų kuna ir 
tvirtą dvasią. Kitaip ta
riant, eugenika nori praša
linti nuo žemės pa vi r Šio li
gotus, silpno proto ir silpno 
eharnkteriaus Žmones, Jos 
idealu yra, kad butų gimdo
mi viim talentai ir genijai. 

Jsivaizdinkime sau, kad 
tas tikslas tapo atsiektas — 
vadinasi pasaulyje gyvena 
vien talentuoti žmonės abie-
jos lyties, genijai visur lei
džia savo šviesos spindulius. 
Bet kas iš to, kad pas tuos 
viršžmogius nebus doros! 
Makedonijos Aleksandras 
ir-gi buvo nepaprastas vy
ras, bet kas iš to, kad buvo 
paleistuvis ir girtuoklis! 
Numirė pirm laiko ir da-gi 
negarbinga mirtim! Napo
leonas buvo taip-pat geni
jus, bet jo " nuopelnus1' Hg-
šiol apverkia Prancūzija. 
Praneuaams, kaip žinoma, 
trūksta gabių vyrų, kaip 
moksle, taip diplomatijoje, 
valstijos valdyme ir kitokio
se srityse. Tie tautos gabu
mai, sako, tapo sunaikinti 
pragaištingose Napoleono 
karėse . . . 

(iibbous'u tą dieną gerbė šinų ir įrankių, tinkamų mu*.labiau pasiturineių tautie-
visos Huv, Valstijos - ką tunams, aliejinėms, plyti- ėiu, kad dalyvautų Bendro-
sakau Huv. Valstijos} jjinėms ir kitoms ūkio pramo- vės steigime. 
gerbė visas pasaulis, urs iš-inijos įstaigoms. Pagalios visiems susita-
kilmėie dalydavo visu vieš- Bendroves fabriką tuip-įrus, Balandžio K> (29) d. š. 
patijų atstovai, o Anglijos; pat ims taisyti visokias ūkio I m. suvažiavo Vilniun visi į 
ambasadorius lir\<*e pasakė masinas 
net kalbą. Hr to, kalbėjo 
Maryland\> gubernatorius|va yra 
(Voters, prezidentas Taft ir 
kiti (smulkmenas skaityto
jas ras kitoje šio numerio 
vietoje). Visi išreiškė pa
garbą vyrui, kurs yra pa
dirbėjęs nemažai kai}) tikė
jimo, taip visuomenės labui. 
Iškilmėje dalyvavo katali
kai, protestonai, žydai ir be-
tikiai, 

Stebėtinas dalykas: Iš di
desnės dalies protestofliško-
ji valstija atiduoda garbe 
atstovui tos bažnyčios, prieš 
kurios mokslą ir reikalavi
mas tos valstijos gyvento
jai protestavo pirmiau ir da
bai' kalkuriose vietose tebe-
protestuoja! 

Dėlkof Už ką f 
Atsakymas: 1, dėlto, kad 

kardinolas Oibbons ištiesų 
vertas visutinos pagarbos: 
2, už jo nuopelnus visuo
menei. 

steigėjai, kurie padarė pas 
Reikia atminti, jog Lietu- notarą u Vil i jos" Bendrovės 

perdėm žemdirbiui įstatus ir tuo pačiu žygiu 
šalis ir jos gyventojų ekoiio-; perleido jai nupirktą iš P. 
nujos gerovė nepakils, kol Vileišio fabriką, 

Taigi neužtenka, kad žmo 
nės butų sveiki, gabus ir 
tvirti. Heikia dar, kad butų 
dori. Oi doras žmogus yra 
toks, kurs pažįsta ir sąži
ningai atlieka priedermei 
link Dievo, kitų žmonių (vi
suomenės) ir paties savęs. 
Etika juk yra mokslas ne 
apie ką kitą, tik apie šitas 
tai priedermes. Dora tai eti
kos spindėjimas ir veikimas 
atskirame žmoguje. To spin 
dėjimo ir veikimo negali bū
ti be tam tikro lavinimo. 
Doroje gi laviuties nei vie
nas žmogus negali be prisi-
taikinimo prie tam tikrų 
principų, tarp kurių pirmą
ją vietą ima tikėjimo prisa
kymai. Bet tikėjimo prisa
kymų ir tiesų skelbėja ir 
aiškintoja yru bažnyėiln 

Ir vėl priėjome prie tie
sos, jog norint padaryti 
žmoniją tobulesne, be tikė
jimo ir luižnyėMos pagelbos 
apsieiti negalima. 

genies 

Iš Lietuvos ateina žinia, 
jog Kipras Petrauskas, jau
nas tenoras ką tik pabaigos 
Peteriui ro konservatoriją, 
laimingai atlikt* savo debiu* 
tą (pirmutinį viešą pasiro
dymą) Maskvos Ditl/iamja-
me Toutre. Po to debiuto 
jaunas giesmininkas tuojau 

Užmuštas neseniai aero
plano puolimu prancūzų ka
rės ministoris Berteaux, bu
vo viršininku meklerių (bro 
kerių) firmos: **Berteaux 
et Oompanie". Jam tapus 
miid8toriu, daug armijos 
ofieierių pradėjo nešti fir
mai savo pinigus, kad nusi
pirkus šiokias tokias pelnin
gas akcijas. Sako, vienu tar
pu firmos kantorą atlankę 
nei 500 ofieieriai su savo 
sutauptais pinigais I Nedori 
liežuviai skelbia, buk dėl 
tos priežasties Berteaux mo 
kėjęa užlaikyti discipliną ar 
mijoje, o koks tai Paryžiaus 
dienraštis pagarsino, buk 
kapraliiiH Piou išdrįso syk'j 
duoti ministeriui mažą pa
tarimą knreivijoH dalykuose 
ir už tai tapo pasodintas 
septynioms dienoms į šaltą
ją, bet kuomet tas pati ka-
pralius nusiuntė firmai 
Borteaux et Tie" laišką, 
klausdamas patarimo, ką 
daryti su savo sutauptais pi
nigais, tai tuojau gavo atsa
kymą, jog ministeris "labai 
rūpestingai" svarsto, kaip 
ėia pasielgus su "brangaus" 
klijento "gerbiamu užsaky
mu i t 

»* 

Herai valdyti tokius žmo
nes, kuriuos turi s a v o . . . ki-
šeniuje. (lai dėlto praneu-
aal, atsiprašant, "spardosi 
jog Berteaux įpėdiniu pas 
kirtas ne mekleris, bet ar 
mijos ofieirris. 

mūsų ūkis bus vedamas 
prastu senovišku būdu ir 
kol nebus taikomi naujieji 
mokslo prityrimai ir naujau 
šieji įrankiai, juo labiau 
šiandien, kuomet žemės kai
na kįla vis augštyn, darbi-v 

ninku gi skaiėius, dėl emi
gracijos, eina vis mažyn. 

Norėdama patarnauti sa
vo krašto žmonėms, "Vili
jos" Bendrovė laikys agro
nomą ir kitų ūkio šakų ži
novus, kad jie davinėtų rei-
kalingesniemsioms patari
mus. Žodžiu sakant — Ben
drovė stengsis netik aprū
pinti žemdirbius, vartotojų 
draugijas, ūkio bendroves 
ir kuopeles reikalingomis 
mašinomis, įrankiais ir k., 
bet suteikti jiems ir visokių 
žinių bei patarimų iš žemės 
darbų praktikos. 

Kaip toks sumanymas 
šiandien yra mums reika
lingas ir kiek jis gali padėti 
mūsų krašto materijalei ge
rovių pakelti, kiekvienas 
aiškiai supranta. 

Bendrovė tiki, jog dirbda
ma taip svarbų visuomenės 
darbą, duos drauge ir ne
menką pelną visiems tiems, 
kurie į j# bus prisidėję sa
vo ištekliumi. Panaši mū
siškiai "Ekonomiškoji Lat
vių Pkininkų Bendrovė" 
Rygoje, turėdama 200.000 
kapitalo pernai metais yra 
padariusi du milijonu rub. 
apyvartos ir davusi savo na 
riams daug gryno pelno. 
Apie Vokietijos, Anglijos, 
Švedijos, Danijos ir kitų ša
lių tos rųšies bendroveN, ku
rios daro apyvartą milijo
nais nereikia nė įuinėti, Pas 
mus gi vien apsukrus tar
pininkai—atėjūnai pardavi
nėja ne visuomet tinkamus 
mūsų kraštui mašinas bei 
kitus padargus ir didelius 
pinigus IvetUT gabenasi, Ne 
reikia užmiršti ir to, jog 
"Vilijos" Bendrovė, duoda-
ma pelno saviemsiems na
riams, suteiks uždarbį ne
mažam skaiėlui mūsų žmo
nių. 

Kadangi lietuvių tarpe 

Ligšiol yra Įstoja Beu-
drovėn pilnaisiais nariais ii* 
įsimokėjo pasižadėtus įneši
mus visus arba dalimis: 1: 
inž. Petras Vileišis, 2) d-ras 
Jonas Basanavičius, 8) a-
gronoinas Jonas Smilgevi
čius, 4) prof. Andirius Du
binsiąs ii* .'p J. Pesys. 

Kaipo Bendrovės įsitikė-
jimo nariai taipogi pilnai, 
ar dalimis, įmokėjo savo pa
jus: Vin. Palukaitis, A. 
Stungurys, d-ras Dielinin-
kaitls, A, Vosylius, A. Au
drusis, d*ras K. Pautionius, 
d-ras J, Jfarašius, d-ras J. 
Bagdanaviėius, inž. L. Šnap-
štys, J, Budzeika, J, Kriau
čiūnas ir kun, Jarulaitis, 
buvęs Valst. Dūmos lietuvių 
atstovas, d-ras Oanusnvi-
čius, ądv. Petras Leonas ir 
J. Damijonaitis. 

Tad kviečiama visus pa
siturinčius tautiečius įstoti 
"Vilijoą" Bendrovėm pajai 
prasideda nuo 500 rub.; pil-
&#9 R* Bendrovės narių 
įnešimai yrą no mažiau, 
kaip 5,000 rub. Pinigus ga
lima mokėti ir dalimis, ne 
visus iškabto. 

Pasižadėjimas ar pinigus 
prašoma, tuo tarpu, siųsti 
d-rui J. Basanavičiui, Vil
niuje, Lydos g-vė (Lidski) 
No. 7, paklausimais gi kreip 
ties į Bencjrovės "Vilijos" 
fabrikos kontorą Vilniuje, 
Poltavos gatvė (Poltavska-
ja) No. 55, 

Žodelis, 
Tam ir atspausdinamo šį 

pakvietimą, kad mūsų tau
tiečiai dėtųsi savo kapita-

(įalams yra laba 
grindus susijungti iviiiflj 
toti. Šiaip jau preky 
*unkios butų lenktynės, kjį*] 
da .ją turi kiti užgrobę,! Bfct 
ūkis ir jo aprūpinimas 
kalingaisiais įrankiais, t|įt 
dar nepaveldėta dirva, tjit 
tokia vieta, kur lietuvia^l 
rungčioms eidami su prad 
jusiais jou veržties svetini 
šiais kapitalistais, gali ti 
ivii laimėti, 

"Vilijos*' Bendrovės jšt 
gėjų tarpe yra tokių prit$j 
rusiu žinovų, kaip štai lite. 
prastas l'inansista* p, HmilKf 
sjevieius, kurie mokės aiškfitj 
ir tikru keliu pavesti iutik^f 
tuosius kapitalus, m o k ^ | 
tvirta junge surišti da lyvu^l 
sius bendrovės narius. 

Antra vertus, lietuvi 
laukininkai ima vis daugi 
ir daugiau telkties ant 6a\ 
okonojimos reikalų pagrit: 
«lo, sudarydami ūkio ir va 
n>tojų draugijas. Toms dvi 
gijoms labai pravartu bu 
dar žingsnis pažengti pri 
Hftkin. Joms vertėtų ui 
iqegzti tvirtesnius bet 
ryčius su didosniąja u 
įrankių ir padarų firma, 
gi šiuo kartu ne pro Salj b 
tų palikti kalbamosios bei 
<lrovės dalininkėmis. Tąpi 
nios jos nariais, gautų n 
fa kredito ir naudotųsi j 
dividendu. 

Bendrovės įsteigėjų Ui 
užtiktas geras pamatas. K 
tiri palaido skatiko, tas t 
H progą prisidėti } dideli 
naudingą mūsų kraštui d 
bą. Įsigalėjusi bendrovė 
darytų labai dmig mūsų 
ferijalės kultūros pafeė 
inui. Jos paveizdas 
Kintų sutraukai lietuvių 
l4talus ir kitose pramoniį 
i i1 prokybos airityse. 

I 
Ll€C» K«*K« 
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PROTOKOIAB 
26tojo Susiv. L, R. & 

Seimo, laikyto dieno#e 
30 ir 31 gegužės ir 

1 biri., 1011 m. 
Baltimore, Md. 

lais į naujai įsisteigusią ben 
drovę, MUŠU dvasios kultū
ra, jos jslgalėjimas labai 
pridera nuo mūsų ūkio paki
limo, nuo materijalės gero
vės pataisymo. Lietuviai nė
ra jau taip bėdini, tik nelai
mė, kad jų išsiskirstyt? lobj 
varto kiti, kad tie milijonai 
lietuvių pinigų nėra savose 
rankose. Tie kiti mūsų pini
gais muša mus pačius, išstu
mia iš pirmųjų eilių kovos 
dėl gyvatos. Mūsų krašto 

mažai tėra didesnių kapita- nuėstai minta sodžiumi, lau-
listų, tai mes sumanėme, 
kiek galint, laikyties koo
peracijos pagrindo, t. y ves 
ti reikalą sudėtais pinigais, 
kaip tai daroma ypač Dani
joje, Švedijoje ir kitose ša-

'VILIJOS' B E N D R O V Ė S , 1 . ^ k u r rtnkttntata kapita 
ATSIŠAUKIMAS, 

(Tbe Survey, June :i, HM 1). į tapo angažm.tas į Marijų* 
Tame straipsnelyje paminė-j Teatrą Peterburge. Tame 
ti MendePio nuopelnai bio- teatre ir Maskvos Didžiau-! 
logijai. Tatai ir davė mums j 
progą pamšyti truputėli į * 

Kaip neseniai esame mi 

lais yra padaromi mužįulv 
ki interesai, Juo daugiau 
kapitalo surinksime, juo ph 

" ėiau bus galima veikti, juo 
i r o m u >iif<nn«ui!i i ' iun i<u i - , t , , , . . . A , n • 

ja.n, T,nt.v įis u i , , l„s u v a r - f f i . V T \ I ' " l , n u ' v i a " W , W d B W ' , a s k , " i s 

(Mausiąs r,',!,; , . ,« .„«,: ).»I»"U«' 1»M"I.^, nk... m:,- , u i;,,),.,,!,,,,,,. M\*> 

didvvrių vardu. . . 
KąrgJ tat Mendel padą-į dui, parodo, jog kataliku 

r&f į bažnyčia ir jos atstovai (ku 
Težiūrėjus, lyg 

Tai-gi ir lietuviai nors sy
kį susilaukė artisto, kuriami 

atsišaukimas: 
O. T. 

H 

menkąįniįni ir vienmdiai) netik ką plos rankomis parinktinė* Balandžio 16 (29) dieną 
daiktlb Dar naujuku buda-įnėra mokslui priešingi, bet publikų (lai kada ateis lai jddll met. susidarė Vilniuje 
nm ViVnuolrne, jisai, kaipo; dar ^tumil jį jiaakiui, gimdo i kas kad mūsų tautietis pa- " Vil i jos 0 Bendrovė ūkio 

s;»\o krašte, taip ir !;kur. 
** Vilijos" Hendrovės n. b 

nas bus dalijamas sulit^ jua 
šų didumo: juo narys įmo
kės didesnę sumą. juo d*m 
giau turės pelno. 

Bendrovės sumanytojai 
į%$ gruodžio 31 d, ^010me
tų buvo padarę px'\} : 

kais, laukininkai gi tai lie 
tuvių tauta, lietuviai sodie
čiai. Dabar sodžius sujudės, 
sukrutes, skirsto*! vienasė-
džiais, gri<»biasi naujojo ūki-
ninkavimo budo, reikalingos 
mallnos, naujieji ūkio pada
rai, ir čia tarpininkauja 
mums tie, kurie nieko ben
dro neturi nė su mūsų tau
ta, nė su sodiečio reikalais. 
Pajuto tad kaimynai, su
prato lietuvių sodiečių na'u-
jojo ūkininkavimo reikrnone 
ir spraudžiasi jam tarpinin
kauti, užimti pelningas nau
josios gytyl>ės sroves. 

Taip tad sodiečiui ūkinin
kui tapo reikalingas naujas 
tarpininkai o šiam atsida* 
H tiaivjas Beirto į t i n t a Kur 

Heiinas prasidėjo Utai 
niūkė 9 valandą iš ryto 
kilmingomis mišiomis, kttU.« 
i ias atlaikė dvasiškas va " 
(lovas, kun. M. Pankaut 
kas, asistencijoje kun, VI 
MiKgirdos. Ant mišių priibttjf 
v o J. E. kardinolas Oibboni^ 
kuris tapo labai puikiai p a | 
tiktas vietinių bažnytinei 
draugijų, vyrų, rųoterų 
niet'gaičių, taipogi kapeli] 
jvw. Per mišias pamoks] 
sakė pats dvasiškas vado] 
v | s , kun. \f, Pankauskasiji 
Po mišių J. K.'kardinola*;]J 
libbons savo prakalboje y\' 
elegatus išreiškė geriaiij 

sius savo linkėjimus SUaifUl 
nui L, R. K. A. ir M 

( 

i. Po mišldt{ 
tsirinko }; 

no kur, o « a lietuvių kapi* sfvančių kuopų dėle 

v* 
Seimo didegatamrt. 
visi delegatai stisii 
vietine pobažnytine salv* ki^ 
ri buvo paskirta laikymui 
Seimo sesijų. i J 

HKSIJA T. 3 
Pirmas prakalbėjo į dMet' 

i-ai us dvasiškas vadovas| 
ližkviesdamas visus delega^i 
t is, kaipo tai pridera kataf 
b kiškai organizacijai, praA 
dėti savo darbą su maldai] 
Putam pirmsėdis J. Riktof 
r|itis meiliais žodžiais paf 

ikino Heimo (bdegatus i^| 
darė 2(Mąj| R, L. B. 

i) 
mną. 

Toliaus ėjc» ^priėmimai 
ndatų. Scdinąn pribim 

• t f • 
• -
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t* tlitrbn ir JUOKIU* Ce-
Hii** 

P»M ForestOity, Pa.:lg-
: llerdauakaa ir Kazys 

:aa. 
kp„ Plvmouth, Pa.: An-

rrhanaviėe,, 
kp.. Pittston, Pa.: Matas 

M\ ir P. Kašiuba. 
kp., Clovelnnd, Ohin; 

IH Urbšaitis, 
kp., Philadelphia. Pa,: 
J. Kaulukis ir Jurgis 

rtiftuakas. 
į l kp., \Vaterbury, O.: 

Kovas* 
kp„ Bnlthnore, Mil.: 

l*na Vasiliauskas, Jonas 
įįalius, Petras Urujaus-

į* iv kun, J. Lietuviukas. 
pįtt kp., Ohieago. III.: Ma-
f i Vabalas, 

kp., Wilkos-Barre, Pa.: 
Stutgaltia, Vineas 

į)ydą ir kiuu V. Vizgirda. 
kp., Northnmpton, 
Vaanonla. 

kp., Pkihidelphia, Pa.: 
i* Milukas. 
kp., &o, Boston, Mass.: 

Jaroševide ir Juozas 
inskas. 
kp,, Minorsvttle, Pa.: 

Mikutavife ir kun. J. 
&tts, 
kp., Lusorne, Pa.: An-
Vaitulionis. 

kp.: Sernnton, Pa.: Vin 
Eačulaitia ir Mikas Mor 

City,Pa.: 
i, P, Ži-

. Kundrotą ir Au 
Daniso 

Jų>., New 

||p„ Shenandoah, Pa.* 
Povalakis, Kaiys Ra-

Jieva Jurkevičie-

ljp„ Woroester, Mass.: 
JJukaveekns. 
jįlp*, Brooklyn, N. Y.: 

N . J . t S t a 

Bemoi 

, 
tla. HPUi Petras 

fcjy Shamokin, Pa., 
8 Baltrušaitis. 

įp , , New Philadelphia, 
jtųn. V. Dargi* ir An-

Gudaitia, 
p., Juozas (Irąžulis. 

fcp,, JUOKIS Gaižutis. 
«p,, Bayonne, N. J,: P. 

kp„ Duryea, Pa.: Ka-
Yalukonis. 

fJkp., Waterbury, Ct.: 
ikeviče, 

kp„ Vfanamie, Pa.: 
Vosylius, 

kp„ Swoyer», Pa.: Mi-
jlamileviče. 
kp„ Chleago, III.: Kun. 
orskis, 

71 

kp., YTaterbury^ Conn.i 
Cibulskas, getras 

Mas. 
kp., Lawrenee, Mass.: 
Ceaoniutė, 

kp*, Chleago, 111. i Izi-
ta Nausieda. 

12 kp*, Nevvton Upper 
Mass. i Kaaimieras 

Elfis. > 
kp», Ctoeago, ilk: 81-
Piliaokaa. 

ktK* iJikodemas Žel-

W kp., Vladas Yalutke* 

16 ko.. Ne\v Ilaven, Ct.: 
mieras Makareviėe, 

fįl kp., Counerton, Pa.: 
į, Tasknnas. 
kp., Eliaabeth, N. J.: 

B. Žindžius. 
j|18 kp., Laukaitis Ambra-

nttm viršaičiai: pirmsė-

a 5 = = • = 

seimo pirmsėdžlu išrinktas 
J, Kovas. 

Ant seimo sekretorių 
ka ndidata vo Matas M ilu-
kas, V. Stankoviče ir J. $ed-
vydis. M. Milukas gavo 28 
balsus, Stankoviče 10 ir P. 
Šodvydis 10 balsų. Seimo 
sekretoriais tok i U būdu iš
rinkta M. Milukas ir V. 
Stankeviee. 

Maršalka vienbalsiai iš
rinktas Ambrasas Laukai
tis. 

Komisijon knygų peržiū
rėjimo pateko: .1. (Ypano-
uis, 1*. Saulėnas, ir J. Vit
kauskas. 

Presus komisijon išrinkti: 
kun. Lietuviukas, kun. Ele? 
skis ir P. Orrijauskas. 

Sesija tapo pertraukta iki 
2:30 po pietn.. 

SESIJĄ II. 
Pirmsėdia ir sokretoriai 

užAiiid savo vietas. Toliaus 
ėjo priimin^jimas kuopų 
įnešimų. ] komisija inesimų 
sutvarkynio iirinkti: kun. B. 
Remeika, M. Vabalas ir 
Kaalmieras Makai*ovWe. Si
tai pat komisijai pavesta 
taipogi mandatų peržiūrėji
mas, 

Perskaityta telegrama 
nuo kun, N. Lukožiaus, Ohi* 
cago, MK Lailkas su linkėji-
maia nuo Klemenso Mons-
tavldiaus, 110 kuopos sekr., 
Athol, Ma^l., laiškas su lin
kėjimais nuo kun. A. Sta-
niukyno, Chicago, 111. Lail-
kas nuo 109 kuopos valdy
bos, Ne\v Britain, Conn., su 
linkėjimais ir $1,00 dova
nų. Visi priimta rankų plo» 

(centro seki'etorius išda
vė visų metų raporte su-
lyg kurio Susiv. L. R. K. A. 
pastaruoju laikų tuJrtt I sky
riuj 5307, H—12, UI—3, 
vaikų skyriuj - 2 U sąnarių, 
arba viso labo 5863 sąna
rius. Pinigų gi savo iždo tu* 
ri $26.967.81, 

Potam skaityta Centro ko 
miteto paskutiniojo susirin
kimo protokolas, ant kurio 
tai susirinkimo M. Kad'/ievs 
kį, kaipo pasirengust kenk
ti Susivienijimo plėtojimui-
si, vienbalsiai nutarta iš
mesti i8 Susivienijimo, Pro
tokolas balsų didžiuma tapo 
priimtas, (Su M, Kadsievs-
kiu gi susitaikyta pabaigoje 
aelmo), 

Ant prašymo Antano Mu
rausko, 36 kuopos. Nevvark, 
N. J,, nutarta jam išmokėti 
pusę jo^posmertinės., 

Reikalauta išmokėti pos-
mertinę už a.a. Mikola Ta-
nanoviėiu; CeutiH* komitetas 
aiškino, jog jis sulaikęs tą 
posmertinfc todėlei, kad a. a, 
M, Tananeviio buvo nelega-
liškai prirašytas prie Susiv. 
L. B. K. A., nes jis atrasta 
H metų senesniu, ne kaip 
kad jis buvo pasidavęs. Nu
tarta ta reikale pavesti Cen
tro vyriausybei, kuri per 
advokate ištirs tą dalyką jv 
užbaigs visą reikalą.. 

Posmertine už a.a. JOUŲ 
Sulgausk^ ivikalauja i ši no-
Uėti jo brolis ir jo pafiios 
tėvas. Jlutarta tą atidėti aut 
toliaus, pakol išsiaiškįs, ku-
m iš jų dviejų yra pirmuti
nis teisėtas to turto jmveldė* 
tojas. 

Nuimta'' išmokėti ^>smei*-
tiuv už a.a. Lucijų Haant-
mauekiene, 39 k\u>pos, Ma-
kanoy Plane, Pa. 

Jonas Obidenka, 21 kuo-
PI J. Ittktoraits, raštiniu- pos 8o. Boston, Mas«„ kuris 

K, Krulinskas ir kun. jau antri metai serga, prašo 
įkfjttsksH, dvas. vadovas, pašalpos. Pagal pereitų įne
rtam sekė rinkimai Sei- tų Seimo nutarimą jam jau 

Vedimo vyriausybės išmokėta pusė jo posmerti-
teimo pirmsėdžio kan-Įuės, tad šiuomi kailu jatn 
ivo J, Jaraseviėe ir J. nutarta išmokėti *A0 išOen-

3Ž balsais prieš U4 tco kasoa kaų>o auka. 

Prašymas ifemokėti po-
smertinę už a.a. Jokubę Viė-
\hn\ iv Marv BoBiehę, 40 
kuopos, Khenatuloab, Pa . 
atmesta, kadangi juodu bu
vo abu suspenduotu, ką aiš-

vius pinigiukai. Jau gtuitas 
leidimas nuo valdžios turėti 
savo atstovą arba agentą, ku 
ris galės lankyties kiekvie
name atplaukiančiame į Phi 
ladelphiją laive ir duoti pa-

greiėiausia, kad tie žmone
lės, neėjv katalikų mokyklų, 
neturėjo progos nuodugniau 
pažinti katalikiškoji! tikėji
mo: jei jie poterius moka, 
tai ir tai dar gerai! Nėr ko 

»•»• « • > m • i i i i i n m ?fc= as4 S P M 

mą parėmė globa ir įpini-
gais, nes Kazlauekienės pa-
sekėjai» buvo atsimetėliai 
nuo katalikų bažuyėios. Bet 
kad štai pastaraisiais me
tais Kazlavitai ėmė skilti j 

labai tikėties, kad jie pa- dvi dalis, tai Rusija, kaip kiai parodo deklaracijos. 40 sažieriams — lietuviams ir 
kuopos sekretorius aiškino, lietuvaitėms — reikalingus:jiegtu aiškiai atskirti sehiz-Įmatai, parodė, ka. jijė gali, 
kad jie yra pilnai užsimokė- patarimus, Nėra reikalo aiš- mą nuo tikrojo tikėjimo, Ma ir skaldytojai kas Austri-
je, nes taip yra užrašyta'kinti, jog daug mūsų brolių ia net ji«'ius tas rūpi, ar pojjon, kas kitur išdūmė.,. 
kuopos knygose ir jųjų pa-
kvitavojimo knygelėse. Pa
sirodo, kad kuopos vyriau
sybė nuo jų pinigus priėmė, 
bet neišsiuntė į Centro kasą. 
Sulyg konstitucijos, už to
kius sąnarius atsako pati 
kuopa, arba sekretorius, ku
ris tuos pinigus priėmė, o ne 
Susivienijimas. v 

Jurgiui Kliuėinskiui ir 
Antanui Surdokui, 01 kuo
pos, Duryea, Pa., sužeis
tiems mainose, nutarta iš
mokėti po 50 dok iš jų 'po-
smertinės. 

Nutarta išmokėti pusę 
posmertinės Marei ustešljfe-
\1?ienei, 26 kuopos, Lovvis-
ton, Me, 

Ant prašymo Kaaimiero 
Ta rūtos, 31 kuopos, .Maha-
noy City, Pa., nutarta išmo
kėti $25 iš jo posmertinės. 

Seka sesijos pei^trauka. 

SESIJA III. 31 gegužės. 
Prašymas Vineo Vaičiū

no išmokėti posmertine už 
jo brol| a.a. Antane VaiėUu-
ni>, 18 k u o p o j Baltimore,' 
Md., atmesta, kadangi na-
bašnikas dar neišbuvo Su
sivienijime 6 mėnesių, skai
tant nuo kada jo pinigai ta
po įnešti i Susiv, iždą. 

Toliaus sokė skaitymas 
pereito seimo pirotokolo, ku
ris tapo atidėtas ant ap
svarstymo. 

Prfimtd laiškai su . linkė
jimais nuo Prano Šopio iš 
Waterbury, Conn., nuo Pau
liaus P. Mikalausko iš So. 
Boston, Mass., nuo Jurgio 
Tumasonio iš Chicago, UI., 
nuo J. VieraiSio iš Woives-
tor, Mass., taipogi telegra
ma nuo St. Vincenta Colle-
ge laboratore klierikų. 

Kun. EŽerskis išdavė 
portą iš veikimo presos ko
misijos. Telegrama Šv, Tė 
vui jau pasiųsta, bet dar 
atsakymo negauta. Taipogi 
jie kiek galėdami pagarsino 
apie Seim$ vietiniuose ang
lų laikraščiuose. "Raportas 
priimtas rankų plojimu, 

Sesija pertraukta aut 10 
minu8ių. 

Pabaiga bus. 
M. Milukas, 

I Seimo sekretorius. 

PHILADELPHIJOS PA 
OBLBINK SĄJUNGA 
LIETUVIAMS EMI 

ar jos iškraipymas.' Maža, sikišti. Čionai valdžiai ma-
pagalinus, jiems rupi, kad ža rupi, kokia tikybą paval-

Ir seselių, nemokėdami aug-įuo '•Htanlev Mieke\viez'- Bet Amerika tai ne Rusi-
lų kalbos, įpuola į bėd^ irliaus" mokslas yra tasai j ja! Čionai valdžia su haŽny-
vieton rasti aukšti ir sidab- pats, ką ir apaštalui ar tai eia gyvena pu savam: vieni 
ro kalnus, randa vargą, skur yra Kvangelijos skelbimas,jį kitų dalykus stengiasi ne-
dą ir ašarų liejimą. 

Ikišiol susirašė 20 Pbila-
dolpbijos draugijų į sąjungą 
ir prižadėjo remti emigran
tus pinigiškai. Bet tas dar
bas nėra vietinis. Jis yra 
visuomeniškas, nes ne visi 
lietuviai, atvažiavę į Pbila-
delpbiją, pasilieka pas mus. 
Didesnė dalis važiuoja į ki
tas vietas. 

Todėl ir kreipiamės į vi
sus Amerikos lietuvius, 
melsdami piniginei pagal
bos taip brangiam sumany
mui. Išlaidos yra nemažos, 
agentui reikia užmokėti at
sakomai, nes kitaip uždar
biauti jis neturės laiko. Be 
to, nevienas atvažiuoja su 
neaiškiais adresais, reikia 
giminių ieškoti, mušti jiems 
telegramus, maitinti kelias 
dienas, ir t.t. 

Sąjunga užsiims Šitokia 
tai pagelba. Kiekvienas cen
tas, tam tikslui prisiųstas* 
bus sąžiningai sunaudotas. 

Pasitikėdami, jog bran* 
gųs broliai ir seserįs neatsi
sakysite nuo aukų taip pra
kilniam sumanymui, 

pasiliekame su pagarba 
Prez. Kn. J. J. Kaulakls, 
Vice-prez. Geo. Belauskis, 
Kasierius Salas Maukus, 
Sek. Prot. A. M. Stanelis, 
Sek. Fin, Jur, Lukaševiče. 
P. S. — Kas uori kreipttes 

su bent kokiais reikalais, 
tegul adresuoja: 

333 Wharton St., 
Philadelphia, Pa. 

GRANTAMS. 

KĄ SASO PATSAI STA 
NISLOVAS MIOKE 
W I 0 2 APNEŠA: 

Korinis tarp lietuvių ne
begyvenu, nors asmeniškai 
su p. "Stanley Mieko\vios" 
ir neesu susipažinęs, bet, 
skaitant lietuvių periodiš
kus raštus ir dažnai atsilan-
kinėjaut artimoje lietuvių 
kolonijoje, WoreesteVyje, 
apie "garsų pryėerp* esu 
prisiskaitęs ir girdėjęs tiek 
ir t iek!. . . 

Daug jau kas buvo "Dran 
g e u apie jįjį prirašyta ir 
nors daug daugiaus dar bu
tų galima nuošaliai pasaky
ti, bet šiuo žygiu pranešiu 
apie Stati. Miekevviez'ų su-
lyg to, ka jisai pats sako 
apie save. 

Tarp p. Stanislovo Mie-
ke\vicaiauH pasekėju, kaip 

ištyrus, ar p. Mieke\viez ia 
yra kunigu katalikų tikėji
mo ar ne i 

Žinoma nuo paprastų dar
bininkų neėjusių jokių moks 
lų, dažnai net skaityt — ra-
šyt nemokančių, neteisinga 
butų reikalauti kad mokėtų 
teologiją, visgi sveiku pro
tu svarstydami, butų galė
ję, kaip ir kad dauguma to 
paėio luomo žmonių, atskirti 
pelus nuo grudų. 

Tokie žmonelės į viską 
Žiuri paviršutinai: jie, tar
tum, savo akinus galvotų, u 
ne protu. Pavyzdžiu, štai 
kokių galvojimų galima tarp 
jų išgirsti: 

1. **Tai, — sako — kuo 
jis ne kunigas! juk ana ir 
kunigišką "kalnierių" ne
šioja". — Sulyg tų žmonių 
protavimo išeitų, kad būti 
kunigu, tai nereikia jokių 
mokslų, nereikia priimti sa
kramento kunigystės, ale už 
tenka atsikreipti apykaklė 
i r . . . jau kunigas.. , — Su
lyg tų žmonių galvojimo 
išeitų, kad kunigas toliai ku
nigas, koliai kunigišką apy
kaklę turi užsidėjęs, ale už
tektų, kad tik ir trumpai va
landžiukei nusiimti apykak
lę, na, jau ir po kunigys
t e i , . . Gerai dar, kad ūmu 
užsldėjimu apykaklės ir vėl 
galima susigrąžinti kunttff-
bė l . . . 

Štai dar kokius gražius 
juokus mums pakrečia tie 
akių galvotojai. — Worees-
ter'yje tarp daugybės žydų, 
taipo8-gi daug yra ir sina
gogų arba "žydų 'šifllių— iš
kalų", kurioms yra atsako
mas skaitlius rabinų. Ir dy-
vai! sutyg mūsų akių — gal
votųjų tai tie žydai rabinai 
butų katalikų kunigais, nes 
kone visi jie nešioja kuni
giškas apykakles... Juk an 
tai net daug ministerių pa
sisavino katalikiškų kunigų 
apykakles. Sulyg akių—gal
votųjų tai visi jie yra katali
kų kunigais, nors žinome ge
rai, kad kai-kurie "pryče-
riai" jau net Kristaus var
do neatokenėia! Tai matome, 
prie konių nesąmonių priei
na žmonės ne protu, ale aki
mis galvnjantieji! 

2. Sako dar: "Tai, *bra-
eia* , kad Miekeviėia nebūtų 
kunigu, tai policija jam ne
pavelytų garsinties kuni 
gu.M šitokia klaidžią mm-ir kad galima buvo tikėties, 

yra žmonių, kurie žino, kas Įmonę l4akių-golvotojaln at-
jis yra per paukštis: yra tai j si vežė iš Rusijos, Rusijoje, 
paprastai žtnonės, kurie ii- j kaip žinome, bažnyėia nėra 
gus metus gyveno šalia ka-(atskirta nuo valstijos ir skai 

tosi vieša įstaiga. Visokios 
naujos religijos turi pirma 
pereiti per Rusijos cenzūrą. 
kad butų teisėtai pripažin-

talikų tikybos, nors toji ti
kyba jiems nupavelijusi pa
laidai gvventi. Tokie žino-
nės prisiplakė prie lenkiš-

Paskutiniu laiku urnai pa 
sididino emigracija Pbila-
delphijos porte. Net penkių 
kompanijų pasažierimai lai
vai su emigrantais ateina į 
Philadelphiją (iš Hambur
go, Bremeno, Liverpoolio, 
Antverpijos ir Italijos). Su
prantamas dalykas, jog tais 
laivais atvažiuoja labai daug 
i» lietuvių, kurie išsėde iš 
laivo, ižvažinėja j visas Ame 
rikos šalis. 

Pasididinus ateivybei, pa- dimus galėjo užlaikyti ir sy 
sirodė reikalas paduoti gel- kiu neva tikinčiais Imti. 
bėjančią ranką savo bro- Ne į tuosius nelaimingu< 
liams lietuvianm-ateiviams, sius šiuo žygiu ketu prašiu 
idant jų neišnaudotų kita-'keti. Labiausiai man gaila kiek gerų kunigų ui koki m»• 
tauėiai. ypač tyrini. Tam žmonių, kurie yra suradlio* atsargesnį žodį atsirifire Si-
tikslui vietinės lietuviu jami dėl savo ignoraiHjos ar biran ar Amerikon!. Taip 

y* Philadelpbijoje ba nepažinimo dalykų. Hau- tai de«las Rusijoj! Žandaro 
"nagaika" ten aštriai ir ne* 
prašoma prižiūri net per 
uoliai tvarkos, — Štai kad 
ir "Kaslavitų" atsiradimas 

naso"į nes ir savo žemus ger 
kosioH reformacijos k'pm-|tos, Kunigu tapti Rusijoj, 

tai reikia dar valdžios ma
lonės, visokių užtvirtinimų, 
paliudijimų **o Mauonade;V 
uosti*' ir t.t., dar prieš įste-
siant į seminariją, ir šiaip, 

sutvėrė Pagelbinę Sąiungn ^ gumas p. M iekeviėisu^ pase 
Apgynimui Lietuvių Bmi-ikėjų, jįjį seka tiktai dėlto, 
grantų, važimijan^ių \ Phi-j kad Jiems rodosi, buk Mic-
brielphijos pottą. Draugijos keviėia yra katalikų knni-
šelps, kiek kuri išgalės, atei- gu. Šita k lai d iš imi <š to 

• f 

I^nkijo^e. linsija tą judėji* 

etiniai išpažįsta, bile tik bu
tų gerais piliečiais, neskelb
tų anarchijos l>ei tvarkos 
neardytų, Dėlto tai ir mato-
me Amerikoje tokią daugy
be visokių tikėjimų, kurių 
kitus net tikybomis pavadin 
ti nebegalima. Bet-gi visas 
jas valdžia toleruoja, o net 
iš dalies ir prilaiko Šiokias 
jokias privilegijas suteik 
dama, Jei, tat, Suv. Valsti
jų valdžia nesikiša t tikėji
mo dalykus, bile tik konsti-
tueijai nesipriešina, dėlto 
tai ir MinkeviMa liuosai 
"priėerauja" savotišką ti
kėjimą skelbdamas, 

daliaus, p. Stanley B. 
Mickevioa'ia nei pateai nesi-
vadina katalikų kunigu, o 
jei ir pasivadina, lįai tik 
kaip jo pasekėjai-kitalikai 
tai užklausia. — Antai męs 
save vadinanu\ katalikais ir 
mūsų bažuvėia vadinasi: 
"Katalikų bažnyftlaM. Kad 
atsiskirti nuo kai kurių 
schizmatikų, kurie savo nors 
neteisingai, taip-pat katali
kais pasivadina, kaip antai: 
anglikonai, pravoslavai, nie-
zaležninkaP ir kiti, dėlto dar 
kartais pridedamo žodi Ry
mo, kad aiškiau išreikšti, 
kad męs tą pati tikėjimą iš
pažįstame, ką išpažino pato
sai Šventasis Petras ir kiti 
apaštalai, Angliškai, dėlttt, 
mųsų bažnyPią vadina: "Ro-
man-Catholie e h u r # \ ; Oi 
|)onas MlekeviMa ištolo bijo 
to vardo. ~ Štai kad apie 
pusantro mėnesio atgal ji* 
sai susimanė pasistatyti už 
du tūkstančiu dolerių salę 
pamaldoms, tuomet praneš
damas plafiiau pasauliui 
apie savo toki "milžinišką" 
sumanymą per "^orcestor 
Telegram"', tarp kitko pa
sisakė, kas jis per vienas, 
kokio tikėjimo, ir ar jis yra 
katalikų kunigas ar ne, Te
nai p, MickevirHa prisipaži
no, kad jis visai nei nebe-
priguli prie B. Katalikų baž 
nyčios ir jo bažnyMa, tai vi
sai nesanti katalikų bažny
ėia, ale "Tautiška suvienyta 
bažnyėia". Onl daugelis 
"Draugo" skaitytojų nėra 
skaitę to straipsnio "Wor. 
Telegram'e", dėlto paduodu 
kažkurias vietas; visą-gi 
straipsnį galima atrasti 
-Wor.Tel.M Vasario 26 d 

Tai-gi štai kaip p. Mieke
viėia vadina savu tikėjimą: 

"The <;hureh U ealleri 
the national united 
church. At pivsent tl\e 
beadquarters of the 
ebureb is in Ameriea at 
Kcranton, Pa., the bislmp 
i n cbarge of the ebureb 
there beiug ftt. \h%y Fran
cis llodur. wbo sent me 
i n July to organize tins 
ebureb. — The ehureh is 
able to pay me $t>0 a 
month and it raises ^80 a 
montb additioiial for the 
pavment <if the rent at 
274 Main street, and the 
reetorr ex*[ieusek" 
Matome tat daliar, kaip 

patsai p. Miekevifna prisi
pažįsta nėsąa txp\ kataliku, 
ale tik "tMtiškmįstijungtos 

<M%f sąnarių. 
'•***"* pafiiame VW#r- Te-

legr." p. Mirk. pasako ir 
kelis skirtumas tarp sįivo ir 
katalikų tikėjimo, Štai ko« 
kius jisai maro skirtumus: 

"We refuse to believo 
that the Vą\c is the suc-
cessor of 8t. Peter". 
Kaip matome, p. Miek, no 

toli mato, jni tik tą vieną 
skirtumą tikėjime tegalėjo 
atrasti ir įvairumą adminis-
trativiškuose dalykuose, ku
rie juk ir katalikiškose ša
lyse ne visur tokie patįs, 
kaip sulyginu kad ir su Lio* 
tuva, gerai žinome. 

Nors visgi ir p, Miekevi
ėia didoką skirtumą "W. 
Tel." reporteriui apreiškė, 
tik, žinoma, tasai skirtu
mas yra kelis-syk tiek di
desnis. 

Juk boto tik, kad jie atsi
metę nuo Apaštališkos Baž* 
ny<Mos, nepHguii prie šven
tojo Petro įpėdinio, popie
žiaus, ir ka<| aukos daro
mus balny4ioms pasilieka 
ne bažuyėios, ale aukotojų 
valdžioje, d*r trumpai šiuo? 
mi laiku pažywiu» jog skir
tumas yra ramet 

L Katali^<ų bažnyėia yra 
paties Viešpaties ICristfaus 
įsteigta; nqjęs, kataiikaiv l 
tai tikime įr tą išpažįsta
me, ką Kritus mokino, ką 
Apaštalai mmns perdavė. 
Tuo tarpu Viešp. Kristus 
jokios "Suvienytos tautiš
kos bažnyfl^s" nejkurė, nes 
kaip p. Miekeviėia tame pa* 
ėlaml "Worcesta|p Tele
grama pripažįsta; kad jų 
tikėjimas Jitairado tik nuo 
40 metų, fel-gl dar mūsų 
laikuose, KHstus-gi jau ne
toliese du tūkstančiu metų, 
kaip ižongdji dangų! Štai 
paties p. Mlek. žodžiai: 

"The united national 
ehureh teįnot a vory young 
ehureh. It first came Into 
•JdstanooMn 1780 around 
Bonne, (įermany, , , 

2. Sulyg t), Miokev, ir con-
sortes išeitjj jogai Kostus 
suklydo, išakydamas šv, Pe
trui ganyt I tr aveles ir avi
nėlius, mokinius ir mokyto
jus, apaštulus ir tikinSiuo-
siuos. Tu fmtarpu katalikų 
bažnygia Mantai tiki, kad 
Kristus būdamas Dievu jo-
kiu būdu fiegalėjo suklysti 
ir dėtto tai męs klausome 
bažnytinėn valdžioj įsaky
mų, nors J«ai-kada ir stip
rios valios įam reikia. 

3. Ponai Miek. užmiršo 
Kristaus Įfuikymą klausyti 
bainytinėf valdžios. Išgany
tojas sakė apaštalams: "Kas 
jūsų klauibi manę$ klauso." 
Taippat atpirkėjas, (sakęs 
artymą įprivatižku būdu 
perspėti, 1 įsakė, jei nepa
klausytų, Jduoti Žinią baž
nyčiai, o ,|>i ir bažnyčios ne
paklausyta, tuomet sako, 
tegul tau | i s hutų kaip mui
tininkas. • 

"Tautininkai" arba "nie-
zaležni" jau seniai tuosius 
IŠganytojaus įsakymus už
miršo, n< s jau 40 metų kaip 
nebepildo tųjų įsakymų, ka-
talikų-gi bažnyčia, kaip lai
kėsi, taip ir laikysis šių Ir 
visų Kristaus įsakymų. 

Sulyg Mnie55iilefnųM Išrf-
tų, kad 1̂  l.vdo Apaštalai* kljr 
do šventieji, klydo krikftčio-
nija per daugelį šimtmečių 
iki kol ^0 metų atgal pono 
M iek. | pieteliai neuždėjo 
1870 Voliietijojo savo "Su-
vienytos tautiškos bažny-
«usH . Kaip ;nie«ale»ninkai, 

•ori uuttiįi gailėtis, kad tik 
štai vos kelinti metai atgal 
taip m garsiai iSgirdomo 
^Sttvienytos tautiškos baž
nyčios" pranašo balsą, as-
meiiyje |^MiekeTi8|aW bei 

!|Kaip tai tuodu po
naičiu tari lieti ašaras, kad 
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jojb oeiškrai-
iua ir nei ketindama 

iiisti savo katalike tiky-
SU prieš 40 motu i&rasta-

dft!MHUvienvtn tautiška baž-
•».- . » 

H? « * 

iį jų tėvynė, dar lig- tbe stųdėnts fo pbiloso- rį jisai vadina vyskupu tai
kosi Vi$įia$cįi Kris- phy. |vn f'įitifitftt'' iv tik po nuje-

T romain, Rev. doar mintu maldavimu priėmęs 
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Kiither 
Yours KttK'orolv 

F. J. Shaotor, 

Im8gųjųf lavonu ant kata
likišku kapiniu, taip ii* klok-
vienus apšviestas katalikas, 

įutgal irtai duodamas prastą ar ji^ Ims dvasiškis, ar šiaip 
; parapiją, kad užsidirbt/* pi-i/anodus, kiekvienas na 
n imi ir vėl įM'itu mokinties i smerks Mieke\ iėians ir į<> 

. 

Ueetor.*1 kunigus kataliku tikėjimo, pašokėjų dai-l.u^, kaipti išs 
Šito užtenka, kad pažinti, Dabar, kaip uirdėti, p. (žadėjusiųjų in-i iskraipiu-

t P+\t\ iH'nLPns lipni u*s M . Miek. už IVuvidoni'e'ieiMu Isiuiu KrMnH aju'eik^tajį iM j . no piogos iiiuii uuis koks p, Miek, paukštis, nes . • ; 
ftfctoimi imžytm-ti, k«il t.u-!titi v l s | ) ) U , .m t a į„ ,I;1(M;US l , i , l i i ins- " l:i" "' *>w**» Mtk.-ji»i*.«. 
poĮi-gi ym didellM skirtu- ž l,dįĮjuis. Uiitm>sui.tk<n»Mti ,'i,"",,u - ; ' l , ' , u vA,<'1 m , ' s " i "Ni-l'riuuhiii.^vji.r- MMH-
lOrin notik tikėjimo. a<l»>i-įpn(|m,d»i durstai žemiau ko-!* ,'17""1 "' ' ' '" M , ! U I "'"'<«• !'li"'» n.l'-'-.'tiov -k.-.itvti ',.-. 
lįįMnitfljoje. nio ir sakrn- | i a s įį t l , l l l kas iš [,. Miokovi- '"*• l"'1 '»«••«""»• '-'•'''••U Į'il-jl.-.liknis. jau ji., .kai,, ka.la 
inojituoso. Nos |», Miokovioiu!(-.imw Įaį^k... Ta*ni laiškas.i'1 '" l" ' l v» l"" l , | s kataliku,!,. ,; v ; m | . mntm.i<-< >,ol.o-
nogaM katalikams suteikti ! l i a t v , n,;V(as metu vidun- '<""'.«"'. ! i l • •'""'! '1- . i ; " " f;,> piiuuli Į.I ir kataliku lmžny-
jokiy sakramentu: nei jisai m-.s 'km-.m," kuomet dar s»- m ' , f l lM ' r"'s -iis ,il«Vli""J "' Pins. Kai|. ka.l liuteronai. 
'tfltiimo neĮjnli suteikti. imt į j | l d | l f W U t .„..-.lau^ užkie- k " ' " - v l " ' s sakramentą iMtalviimi. pravoslavai, aieji-

naiuloja savo ŽMiiiskioim knnai. pivslą terijunai ir l;i 
tikslams, n tuos žeiuiškuk ti vra tai lik atsimetėliai 

tai imtik kad nonptnrotiĮ 
lliiųo prieky, ale dar 
Idytų mirtinį griektj už 

ima su schizmatikais, 
t, nors jaunieji imtų 

jo filiui) kad ir šimtų 
ų, vistiek noapturėtų 

ramento moterystės. — 
stis, dėl kurios p. 

Miek, negali dalyti sakra-
muntij yva toji, kad mikrU* 
itionttmdttlytt g(0i tiktai ku-
nišas, t, v., pmuo piiėinfii 

-ntąi kunigyben Krfs 
•Jiojo ir b\manti8 
su katalikų bal-

pn. Miek nebuvo tlvtntin 
tM I kunigus katalikų 
nyei e to Jr pats 

i da)mr atsiekia 
su katalikvste kuvodaman. 

tote, Kitais *«»- j tėjusiai ir apHlikiniv ver-
tti^ kad nors katalikai ir Niurnas norėjų sugrįžti prieĮnJ<sJmus; ° 
ųi išpažinties prie p. Miek. Kristaus tikėjimo ir net n o - ' t , k s l u s į!*nl 

rėjo mokvties, kad ilgainiui:^1 1<^^»,<y>-\ --;•"• -
tapti kataliku kunigu, n l o P 1 1 " ^ *» ^ n ; n J°į" P r f 
į m i n ą s kad dėlto r e i k t a M 8 * 1 1 ™ ^ . k u n s s t m " 
išsėdėti mokvklos suolo ko- n l w P« M,<*k' 

prJHipaži*ta. Štai kad ir ta* 

\\ atvirai Sprint 
pA|)«tat kad niekados nebu
vo įšventintas \ kunigus: 

"Iwa8never ordained 
a priest of the Oathollc 
OhUroh, althuugh 1 ha ve 
beem a deacon, having »tu-
ditnl at tho St. Paul thoo* 

Tie patįs fn< (kovi<%us 
prisipftllnimo žodiiai, lietu-
vtfkai maiy skamba: 

MA$ niekados nebuvau 
idventintaa t kunigus ka* 
talikų bažnyčios, ners bu-
v̂au clijnkon 

tet|| moty, velijo patsai mus 
aimokįnes prisiplakti prie 
lenkę sebtematiku, ir kitus 
mokinti, Paduodu tojo laiš
ko kelia* ištraukas m viso
mis klaidomis, kad gerbiami 
"Draugo" skaitytojai gaUV 
tų numanyti, koka p. Miek, 
išlavinimas:— 

uLo\volI, Ma»K. 
Lapkri, 5 ta 07. 

Brangus Tiovie! 
OivcUejau kad tamista 

asi Kast St. LuiB, trokštu 
s\uuaynoti BU tamiata ku. 
Mau atnimiana dienos dar 
AHsumptiun Oollege> vo 
inona vargaj par kvudu-
gia jums labai /žymaj i 
buvoii pas "Delegato apo. 
l^aleonio AVaihiugton-^ 
nie" pasakle man ants 
vaaioti tiesiok ing Rime. 
bas iau aS jo 

••Ls41i. 

e ae-

Tai-gi luat iii tai, H Woi-
tKatotf'ictflai taip gindijaai, 
būtent ar p. Miek. yra kuni
gu, ar ne, jiaai pataai net 
per laikraščius apsiskelbia, 
kad jis niokadoa nebuvo ku* 

u, Gaila, kad to pat p. 
ok. neapippjbia savo ave-

ldni8,x— tuomet mažiau bn-

Gorai p. Miek, padare, 
be«t ]»er laikraSeius priaipa-
linęs, kaĄ nėra kunigu ka-
tįlliku tikėjimo, tik negerai 
padarė sumeluodamas, buk 
mokinęsis teologijos ir bu-
v ^ dijaįkonu,^ nei ji« to«r 
logijos mokinosi "St. Paul 

ir net jisai nei 
koni| |Šra. Ncss štai kq 
įpaut seminarijoii iryri 

t8akc> apecdaUflkai 
klaupus apie p, Mickevi<% 
(pad\iodu vî > laiska i S ^ 
aa$): 

" t h e St, Paul Seminary, 
Park, 

Apr i l l^ imi . 
\ dear Pathert 

8, B. Miekievviea 
>van a student in tbe 
eoiirae of the first year 
P«P»Pby at the St. Paul 
Smninary duriu* the first 
sesaion of the JSK)&*~C)6, 

ad uidęng-
tu tus klapatus pas savi, 
atS4\k6 kad ants nietur 
Ueeesios sava kur padieti 

\. • * ' » 
idau sugrizau atgal 

taj Nuvaaiavau į llabokin 
Alanastary j klofitur) kur 
parbuvau duj mienieslu, 
moktejau anims $45,00 
ant mieneso vo par ton 
laiko kietinau gauti pi-
ningy nuog Brolių, yo ii* 
buvimo du utie. niegavau 
nuog brolių pinigu turė
jau ajti laukų i»klo, 

ir sugriitii tng siana vie 
t^.hut vyskupas, (suprask 
Hoduras) buvo ialiitęs 
niouo?ejo atgal priimtie, 

parproaaiau ir prie-
po , priėmimo davie 

man Uogą parafia kad pi
ningu nio uidlrbcziau, tik 
ka majsta galiu padariti. 

Mieldąiu J, M. l'aajsz-
kint i man kokiu būdu man 
igpruki, ji^mis tynoma 
kad a8 asmu labaj suni

ro pri tolių nieturių, 
Visų Svien 

1^, gavau ainio apej ju-
ŪŪV karta meldslu 

alti ant kojų 
vo^mana jausmas uagiere-
dieistie nio užmirsių 

tikittos kad gausiu at
šok 

Sugodonle, 
kn. S, B, & 

Bev, S. B. Miekiesviez 
8ad Ooneord strt*t 

Lowell, Mass." 
W to lailko matyti, kaip 

p. Miekevi^ia buvo mefe|S 
"oepriguhniogą suvienyta 
tantiAk^ b*Xiiy^i^M ir mri-
dvs apastaliiftkojo delegato 

kc 
pranešė tam 

parsikrausėius į \\'(»rees-
ter: 

41 Kast St. Louis, 111. 
I Liepos, 1908, 

darbus Kunigėli! 
S, B, Miekievviez buvo 

"Atitumption" kole^ij(»je 
metus su viršumi ir ja ap
leidi*, kaipo visiškai moks 
hu netikęs. Jis pirmiaus 
pradėjo "kunigiškai kal-
K4ei^*' dėvėti, negu pra
dėjo sėdėti ant suolų 
mokslaiuės, Būties jis bu
vo gavęs nuo kn. .r. Štikv. 
rekomendacija į "St. Paul 
Seminary", kame kolety 
mėnesių pabuvęs, pasiro
dė neturįs atsakančio 
mokslo ir turėjo semiua-
riją apleisti. Iš seminari
jos parvykęs Chieago'jo 
prikibo prie lenkų nepri-
gulmingo vysk. A. Koa* 
lowskio ir nuo jo už pua* 
meėio likosi padarytas no 
prigulmingu kunigu, ko
kiu ir po Šiai dienai tebė
ra. 

Jaigu norėtmnėte apft» 
jį plaėiaus žinoti, tai gau
kite nuo kum A. Mitoko 
tuos i i i 

Į j ' : 
CHARLES DICKENS. 

O L I V E R I S ^ 
Vertė JONAS KMITAS. 

(Seka.) 

\- vakau, uad .įî  ^nli Imti tiar hio^esnis, atkali! 
injn p. < i !-iui\'• !•:. I> kur jis atėjo,' Kas jis prr vienas?; 
:\. ks jis t Jis siriru karštlige, ir kas iš to? Karštligė nėr.i 
il'i laitiua dėmė Lierci /iiuujjaus, ar ne? Blogi žmonės taipgi 
«»i kariais apserpi karštlige, gal nei Pažinojau fctuog^i 
kurį pak(»rė Jamaikoj1 už uu/udyma savw |.»ono. «lis bnv >; 
Mri:ęs karsi ligi1 <̂•̂ is sykius ir iš tos priežasties jo suvnj 
nepeistatė sud/iu uailestingumui, Kt! Kvailybė, ir ganai 

Teisybę pasakius, tai gilumoje savo širdies p, (Irini-i 
\ i- luivii pasireie^ęs pripažinti, kad Oliverio būdas ir i\\ -; 

siejimas į pa t ingai jam patiko, het jis turėjo didelį noi'ii 
•;ii,ėvtios, ypaė rad\i* apelsino žievę, Jis pats sau nus-

i proiidė, kad nei joks žmogus neturi valios skverbti iani nuo kataliku naznvems, .. , ,v , . . , / ' ; savo nuomone, ar vaikas gerai išrodo, ar ne, taigi is pn* tampat ir "nepngulnim- ... ... .. . . . . v. ., . , a ., l i 
-,.;. ' , , , u pt'JuiziŲ jis rįzosi priesinties savo draugui. Ponui 

Hronknv pasakius, kad dar nei ant i'ieno savo klausim-H 
nejravo nuo Oliverio užganėdinančio atsakymo, ir kad vi
sišką ištyrimą jo piaeities atidėjo iki visitskam vaikiščią 
pasitaisymui. - kada bus gana drrttaR viską atlaikyti, - -
n, (irhmvigas pa5jopian8iai nusijuok^ ir užklausė, ar gas-
padinė turi paj>n»tį kas vakaras suskaityti torielkas. Nei 
jei vieną gražu rytą ji neras poros Šaukštukų, tai jam Inu 
smagu apie tai dasižinoti, *— ir taip t«)liau. 

Tą viską p. Bronlow, IHU'S ir pats buvo karstas, nu-
kentė gana ramiai ir linksmai, nes Žlliojo savo draugo \pkį 
tybes. Prie to kadangi p. Oriimvig prie arbatos laba f 
gyrė pyragaičius, tai dalykai pradėjo eiti visai švelniai ią 
(Hivoris, kurs taipgi buvo prie stalo, pradėjo jausties danj 

f O ^ > 

>im«< * iimmimm 

Rev. J, Šutkaitii, 
2112Sarahst, 

>urg, Pa, 

K, struinskas, 
IJHilIighst., 

Brooklyn, N. T. •f 

Juozas MaliSa 
F<»rest Oity, Pa, 

T. Kizievič Box 167, 
Minemville, Pa, 

M. Karbaiajk^s, 
So, Boston, 3 

Žvaigždės" NN„ 
kuriuose yra apie j{ ra* 
Syta* 

Su pagarba ir gerais 
linkėjimais, 

Kun. J. O-kis," 
Šitas raitas parodo, kaip 

p. Miek, pasidarė neprigul* 
miugu kunigu ir pradėjo 
savu nedora suvedžiojime 
katalikų^ galandamasis 
imk jis esąs kataliku kuni
gas, o kaip ųiatome, juomi 
UgSiol dar nebuvo ir kažin 
ar tokiu kada bus. 

Apskelbiu tiu>s kelis do-
kunuuitus apie p. Miek. dėl 
labo tų AVorcenter'io kata
likų* kurie <Jar nežinojo, kad 
jisai yra atsimetės nuo ka
talikų tikėjimo, Hchispiatt? 
kaį ir kad ligsiol nėra bu-

goji1' atsimetė nuo Kri 
taus bažuvėios. \'isas tas 
sektas galime pavadinti 
protestoiiais. kaipo protes
tuoja u<fius, ne tik prieš ko 
kį ten dekretą, bot kaipo 
protestuojančius prieš kokį 
nors dogmatą kataliku baž
uvėios. Nors į u vardai į va i-
rt)s, bet daugelis ju beveik 
tą patį mokslą išpažįsta: an
tai pravoslavai, "nozalež-
ninkai", "tautininkai1', ma-
riavitid, senkatalikiai, ang
likonai, episkopatai yra tai 
viena kitai labai panašios 
sektos. Visos jos eina išvien, 
kaip prisieina kovoti su ka
talikų bažnyčia. MiekeviSia 
taiposgi priguli prie vienos 
iŠ tų protestoniškų sektų, ir 
stengiasi lietuvius ir lenkus 
taiposgi į tą sektą patraukti, 
Sekta, prie kurios Miek, 
priguli, vadinasi, anot jo, 
"Suvienyta tautiška baž
nyčia", o žmonių dažniau 
vadinama "neprigulminga 
arba nieaaležna bažnyčia" 
arba trumpai — "tautiš
ka". Ir šiandien "neprigul-
tninguosius" greičiau gali
me pavadinti, proteatonais, 
ale ne katalikais. Stanley 
MiekovvloVią, kaipo protea-
tona gali kiti protc»stonai 
padaryti savo pryčeriu ar-

ministeriu, ale kaip ir vi-
i pryė(»riai arba ministe-
įai, taip ir jisai negali būti 

katalikų kunigu, kolei ji
sai ueatsivers'ir kolei jį ka
talikų bažnyėia nopripažįs, 
katalikų bažuvėios kunigu, 
— Protestonai mielai prii
ma Mickevičių į savo drau
giją, nes tai mat jiems sa
viškis. Štai dvi savaiti at
gal p .Meikeviėia pilko nuo 
protostonų ji) seną maldna-
mį ant kampo Bigelovv ir 
Kndieott gatvių. Tą patį 
maldiuunį lenkų klebonas 
kun. Heding norėjo dar per
nai atpirkti, kad perdirbus 
| katalikišką mokyklą, bet 
protestonai atsakė, kad už 
jokius pinigus neparduosią. 
Šįmet, tas pats klebonas, iš-

J. Mikutaitis, 
K)27 Itebeeca st., S. 

teny, Pa. 

vęs katalikišku kum. i, . 
Nemalonu man svetimas | W » kad tuosius namus 

nedorvbes skelbti vieSat^parduodama, vėl per savo 
ypa8 kad asrmudSkai pi ^vokata stengėsi atpirkti 
Miek. man nieko blogo n t l *** »«»w». • b ^ proteato 
padarė, bet matant, k 
Woreoster'io katalikai d 
jojo gali suklysti ir amži-
nastį pi*arasti, aSai nebega
liu ilgiau tylėti, Nes, tikėji
mo dalykuose tnes visi ka
talikai esame broliais, tiekiu 
rinit net į kalbų skirtumą ir 
dėlto tai privalome vieni 
kitus kuomi galime šelpti 
Wore#sterietMai-gi man ar
timi netiktai, kaipo katali
kai ir lietuviai, ale ir šetpt 
mais mokslus einant, Jr 

H 

FaleonK kad $ priimtų at 
H p i m Septembor 1905 ^ l į katalikų biįžnvėią, pri-
to Jauuary 1906, and tw pažinęs katalikų kunigu, ir Į praleidimu vakaeijų, tarp 
a short time during the fcaįp pankui p, Miekeviėia jų ir lavinimu jų vaikmMų 
^ ^ ^ " i H l P 1 1 b f l ^ ^ r | ^ a i | ^ 
IkHh 

Thero is no m*m\ i n i ^ a ^ i l p o s ilgesniam l^llotiti) atsiminimų, i. 
our books that he reeeiN-••4||||ti|#MiHi ir v « « ^ M , t t r t n | m g r . (irimą1*,* tia 
ni\y orders vvlnle at the .rin/mos, kad suvadžioti Ui,*, už j,» tokj fttm>nly «£. 
aer/iinary;anditisagainst imuuea. Pasisako taipt»s-gi, vndtiojimą. ksip .ftUoidimi 
|h»cuatomofthehouseto ka.i kaip antru ka$iu pri katalikai, mt% svetimta* 

W$m eoufenvd onj^tojęa, tai jįo vyr*wfty% ku ėiau nepriiuMi '*neprigiąh 

prigimtoj kalboj per tJtUą 
[lyn* ir bnk dėlto, kad nega-į vasara ir daugHiu kitų ma-
vvs jm*ali>oa dgesniwfi m« 

nai, sužinoję kad is jų nori
ma padaryti katalikišką mo
kykla, nepardavė kun. Be
dingtu, nors tas ir daugiau 
pasiūlė. Bet pardavė p. Mie-
kevičiui. Mat kaip protesto
nai viešai užjauėia "nieaa-
ležninkams", nes mat ir jie 
atsimetė nuo katalikų baž
nyčios ir atsimesdami tapo 
JUJU broliais. 

Huosesniu, nekaip ispradŽių, vos tik (patekęs į to baisam 
pono draugiją, | 

~~ Ir kada tu nori išklausyti pilnos, tikros, su smulk 
menomis pasakos apie gyvenimų iri prietikius Oliverio 
Twiatot — užklausė Griinwigaa pono Bronlow, pasibai
gus užkandžiui. Tai sakydamas, Iš paSalų žiurėjo iij 
)hverp 

^~ Hytoj išryto, -~ atsakė p. Bronlow. — Aš vartįiai* 
noi*ėčia būti vienas tuo laiku. Atetk pas mano rytoj, ii 
lyto dešimtų valandą, mano mielas. 

—-Gerai, pone, — atsakė Oliveris. Jis atsakė lyg ne 
visai tvirtai, nes staiga sumišo nuo smarkaus p. (Irimwj 
go pažiūrėjimo. 

**• Zinai, ką, aš tau pasakysiu* T* tarė pašnabždom 
tasai ponas, atsikreipęs i p. Bronlowj — jis rytoj* n^at 
Aš čia, kaip jis abojoja. Jis tave prigąuclinėja, mano gora 
draugo, J* 

— Aš galiu prisiekt, kad jis 
p. Broulow, 

J. Bartošovičo, 
4417 • |fa»bfiold * 

Chi( 

M. Urbnnavlfie, Bojį 
" i W. V. 

J. Antanaitis Box 22, 
S\vo};ers, Pa. 

J. Vorsiaekaą 
65 Davidson stn i 

L Mass. 

Juozas AkcviSius, Į^ 
Silver Creek, Paj , 

— Jei jis neprigaudinėja, tai a š . , . — i rp , Grlmw 
lazda sudundėjo į grindis. 

—. Aš atsakau už to vaiko teisingumų savo gyvasčia 
— tarė p. Bix)nlow, davęs kumžčia į fltalą. 

— O aš už jo melagingumų savo galva! — atsakė \ 
(hlmvvig, taipgi rėžęs į stalų.' 

-— Pažiūrėsime, — tarė p. Bronlpw, valdydamas pik 
tumų. 
f — Tai pažiūrėsime,«— atsakė p,j %im 
šypsojimu. 

Likimas taip norėjo, kadfpobla Bedwinienė M 
valandų atnešė mažą pundeli knygų, kiurias.p. BronĮow iU 
laudoj atneša magų pundelį knygų, kurias p, Bronlow ih-
ryto buvo nusipirkęs pas tą patį knįyglų, kui's jau buv< 
paminėtas šitoj* istorijoj, i^dėjus jas ant stalo, jr rei 
gėsi išeiti. 

Sulaikykito pasiuntin}, p. Bqdwinieko, 
Bronlo\v, ~ aš turiu jam kų sugrųžinfl. 

tarė j 

Jau jis nuveju, tamsta, -*i atsakė Bedwinienė. 
Pašauk jį, 

'i 
aš turiu įislkaln 

> i i i < 4 i . 

tart OI i 

Dėltf* \voreesterieeiai ap
sižiūrėkite gerai, kas }>as 
jus lankosi, kad nesigailėtu
mėte paskui, kaip kad Pro-
yidonee'ieėiai gailisi jijį jai-
leid^. Pasiklausinėkite apie 

ti»$e vietose, kur jisai bu-
arba nuo pažįstamo ku-

iir t.-ii iš Imtuvo*, ar 
koa, ar lietetflfc ar u^-

nvio, hv tik kataliko, o 

tarė p. Bi*onlo\t, 
Knygius neturtingas žmogus, o aš da už jas neužmokėjau 
!*i*i<̂  to da turiu jam sugrųžinti kelias ^nygas. 

Durjs \ gatv^ buvo atdarytos, Oliveris nubėgo į vii 
ną ))use, tarnaitė \ kitų, p. Bedwlniebė stovėjo ant trep 
ir Šaukė vaiką, bet jo nubuvo matyt. Oliveris su tarną it 
sugrįžo uždusę ir pranešė, kad jokio ivaiko nerado, f 

— Po galų, man labai nesmagu, —* tarė p« Bronlov j 
—^ai labai norėjau jam sugrąžinti tas knygas šį vakar į 

— Pasiųsk su jomis Ollver}, --* tarė p. Grimvvig iri 
niškai nusišypsojęs; — jis tikrai jas pristatys į virtą. 

— Taip, duokite, aš jas nunešiu,; tamsta, 
yerls, — nubėgsiu kuogrpiėiausia. 

Senis ponas jau buvo besakęs, kad jokiu būdu Olivo| 
rio neleis, bet kuolabiausia pašiepiatis p, GrirmvigO atsif 
kosėjimas permainė jo nutarimų, Greitas atlikimas ref» 
kalo prirodys jo draugui, kad jo paneigimas neteisinga: 
-— ir tai parodys tuojf ant tų pėdų. * 

— Galėsi eiti, mano mielas, — t$rė p, Bronlow. Kny-
gos stovi ant kėdės pas mano stalą, Atnešk jas ėionai. 

Oliveris, nudžiugęs, kad ir jis bus kam nors naurfui-
gas, atnešė knygas, laimi subrusfdęs ir kepure raukoK 
laukė, ką jam pasakys, 

—- Turi jam pasakyt, — tarė p. Bronlow staliai žiū
rėdamas į Olivor}, - kad atnešei šias knygas atgal ir už
moki jam keturis svarus ir dešimt* šilingŲ, kuriuos r | 
jam kaltas, fla yra |>enkiŲ svarų pinigas, tai turi maa 
parnešti iš to dešimti šilingų. 

— Aš neužtruksiu nei dešimts itiinutų, pone, — tar^j 
kaistai Oliveris. U 

fsidėjys pinigus į kišenių ir ufetisogiojęs savo %ipi 
naitį, Oliveris j>asiėmė kjnygaa po pažaste ir suignodor 
Hnkterėjfs, išėjot P. BedvsiniiUi*pvdėjo jį iki durų 
dav* daug patarimų. Kur at*iau*iaĮ U * 
varde knygiaus Ir gatvės vanlas, 
kad supranta, 

is hus» 

Vim . sevižą 
349 Hamilton sti į 

Grand Rapida, 

us, 
1022 Bay st., 

Superior, W|a, 
V, J. Miller, 

Lithuanian Storeį i] 
îol, Mass. 

i 

i 

Pr. S, Karaonas, 
2422 W. 69th at., 

Ohioggo,IU. 

nas Smolenskaą 
71 Hųiįiaon fttiįj-.^ 

Brooklyn, N / tk 5 

»; St. Petruškovižo, 
288Bf

,6ihai9-
Mt. Carmeį Plįi 

M. K. Petrauskaa, 
415 Middle st., 

Keuosha, Wia/ 

A, I7rbona\dfie, 
320 Biiver st., 

Plymouth, Pa^ 

Juossas Podžukynai 
1338 So. Canal S i 

ro, 111, i . 

m. M. Andruli* 
i 

65 Davidson st. 
Lo\voll, Mass. 

Ant. Tuškėms nox 
Plymouth, Pa, 

Julius Bukantas, 
94 Blackstone st4 

Boston, Mass. 

Ramanauokaįa 
st., 

ton, Mass. 

BiP . , , , „ „ . , 
124, 35 Artimi 

lo, Masą. 

P. B. Varsocky, 
257 So. 38rd st., 

So. Omaha 
K "•• 

as J, Šabai^ 
Box 239, Lewista*, 

Pr.l1 , 
131 

• 
\:-

eviie, 
kson st., 
nce, Ma*a, 

pi^i 

Jonas 
109 &G. 3rd St., ; 

Brooklyn, N, JT. 

Kun. A, EŽerskis, 
5447 S. W< 

• 
• m 
m m 
T 
m 

m u bu 
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Š o k a i i i io 6*t<>. 
itaakva k<4uu.s, kad 

kio ant jos tnorgiSio« Toliaua Natiounl Saukoje, ar Jnoj«įa Antanas Valinskas iŠ tSw 
K. Weiit*iwkon>, tu lotų M*- ttooke; JUOZUH Dūla ir JW 
vininkan, ir l.M'umn F. Plii- zas llanuos/ovski is Ply-

i^Z^mFTtiJmTTiT^^^T- a*» 

WC& užmokėsime iškasius 
Nesusipratimas. v iSkos parapijos Jorsoy VISKAS. VfRA GEftAI, 

jivttitt netik kad neyra pasamdymo advokato, jei-
įu> ale jau nel»eyra ka-igii su jo pngelba norėtų pir-'iipps, jo agentas, yra ištiki- mouth'o; Antanas Ostrots-
ų% . % kusiejie ištirti visk î apieunl, Mušu ofisai rauvianijki, ilonan Ceier, Mykolas Ai 
ftttuvtkitc jo jmpieras 

— Meldžiu dm 
poįvija. 

•- Su nialouuuiu. 

»t kumpu ( i!»v' ^ •'• Atsilmn 8 liepos,; 
suimtoj, Haldu'in Parki Bal-j 

KAS 

NV su malonumu, til 
tiuw lotus:.Iie gali išsirinkti Weitzenkorn Kamuosi kaut|bosta ir VValter Albosta is S | | uarstV(Mo!i»įs. 

į^umti- tenai parašo kokį nori advokatų ir jeigu bariai 18 ir H), kur jų* <;ali Kugar Nott'h, jie turėjo m-
Mikų bažnyčios vysku- jis išras jų deed'us negerais,|te visados mus rasti, turi-įrę advokatų. Klausk jų. 
be ar ta i HodurV arbamvs užmokėsimo advokatui me taipogi agente W»llia-j Paulius Peterson iš P'\ 
įlo\YHki'o, katruodu vi- ir duosime $25.00 loto pir- ma Kverhart, ir ofisą ant t.i mouth'o; klausk jį. Joną 

< • » i . . i i . » i . / . : . . ; ' l . . m !/itWia v i o . ^ L . i i t « 1 u i n w I t n l n l i iv I M v m i i n t l i ' I c l u i l s l 

dwiu avo ir Nevvkirk s t . ; 

Jersi'y ^ity, N, J, Prasidės 
2-vų vii landa popiet u. 

I užauga 25<\ Priveža prie! 

<m m « • 

'}'• 1 

Parko In'lt l.iiu- karai. 
Labai maloniai užkvieeia 

I 

lo\YHki\\ katruodu vi 
IlK̂ ra nei katalikais. 
'oreeaterieiHai katalikai 

Iduokite suvadžioti. Lai-
liinfo savo tėvų tikėji-

. ! 

Sun. J. J. Jakaitis. 
J>, 8, Kitus katalikiškus 
l katalikybei užjauėiau-

laikrasei\w prašau per* 
kiiadinti. 13 kalno tariu 

J. J. J» 

tus ir išsiėmė su advokato Ulen Lyou, klausk jį. j uos Birželio. Prasidės 5-ti (/olmvu). 
pagalba deeiPus, pasiklausk, Klausk pas kiekvieną, ku j valandų popintu. Kalbėtojai (iiajįs puiki muzika ant 

tą su Button 
-<1M€»d Haighta lotais. 

luomai m-doras a»-
na paskalus tarp 

Ą* tuo* lotmr jau pir-
kurie dar fcada pirkti, 

le negausių gerų deed'ų 
\ų loty* nes toji 8emė 

iii savastimi AngUea 
ijų, o ne vieno aa-

j*t- J. K. Woit»enkorn, 
įlomi męs siūlome $\00, 

imo u8 pmneSimus, 
ius prie artėto ir nu> 

mo to ar tų asmenų, 
fckkidftia tokias pas-
'-Toliau* męs ultikri-
jog kiekvienas par-
lotas turi gor^ deed*ą 

pirkėjų savastimi. 
ii kurios šie lotai pa-

i, priguli prie nuo-
Marės Onos BuJ 

0 ne anglių kumpani-
fg uimokėjome už tą 

fįtavais pinigais ir tu-
^fflfm deed1*), be jo-

PRAKALBOS 
ir duosime $25.00 loto pir- mų Kverbart, ir ofinų ant t\i mouth'o; klausk jį. Joną. IKi-ta kuopa S. L, Ii. K. nu* visus lietuvius iš n\v 
ki\jui, ' įlotų, kuris visados atdatas.įlialuh iš Plymoutb; klausk A. Nev\ llasen, Coliu,, pa- kės. 

Jau tik 30 lotu: bėra par
davimui už $25.00,i toliaus 
lotų kaina pakils ant $100. 

Jeigu nori nusipirkti lotą 
vietoje, kur savasties kaina 
kiltų, dabar laikas tai pada
ryti. Kuomet atsidarys ne
toli tų lotų du brėkeriai, 
Dandee ir Loomis, tuomet 
kiekvienas norės nusipirkti 
lotų, bet anglies kompani
jos žemės neparduos, iv mū
sų lotai vienatiniai, kuriuos 

Neprivalai nusiminti, kad 
kartais kas išeina no 

ginimo už supa- U f k v i o i m B gajį ^ y t L 
Nuvažiuok pasižiūrėtų; 

važiuok medelioje, jeigu no-» 
gali šiokia diena. Męs įvo-
dame vanden| ir sutaisome 
gatves. Žėdnas lotas turi nu
meri ir ant jo para&yta kai
nų; Jųs galite lengvai pasi
rinkti; ton visados yra smo
gus, prie kurio galite kreip
tis. Ateik mūsų ofisam užsi
mokėk $10, o $10,00 ant mė
nesio ir nepatniršk, kad męs 
užtikriname nuosavybe ir 
užmokėsime jūsų advokatui, 
jeigu jis išras, kad deed'ai 
negeri ir duosime jums $25. 
už jūsų baderjį duosime 
jums taipgi $10CK0O \\i pra* 
neMmų, suUg kurto galima 
butų areStuotl ir nubausti 
melagi* kuris visaip kenkia 
tų lotų pardavimui, 

Jolgu nori žinoti, kas mvs 

per vieni> piiSiklausk Wllkos 
Bax*ro Deposit ir Saviug 
Bankoje^ l4^uiernė Oount.y 
National Batikoje. Seeottd 

kaip tu norėjai. Buvo žmo 
s liTam liii-t11^' kuri (' nustojo visko, nu

stojo net vilt įes, bet štai m* 
Sekantieii nusipirko !o« pas jį. Fedor Hordisli is rengė prakalbas ant 18 die- l»arke \ ra visokių žaislių|s.vk Jil>mH sužibėjo laimės 

ką jų advokatai sako apie t) vie ką nors žino. 
Žeme — ar viskas gerai ar Pasiklausk pas 

bus: p. Kr. K. Juškevičius triubų. 
kunigų iŠ La\vrenee, Mass., ir p, J. 

,u.: Osopy, kreku katalikų baž- Riktoraitis, prex. S. L, U. 
Klka Uaula Steponas Frt»įny^0B Wilkes-Barre, ar J. K. A. Po prakalbų bus dai 

mel, Andrius Maeenka i; 

PADĖKOJIMAS: 

spindulys, ir ją gyvenimas 
atsimainė frėrojon pusėn. 

Komitetas. "|Noturi tad nusiminti, joi ta
ve patiks kjoniftkos, rodos 
neiigydomof ligos. Vartok 

ITrinorio Amerikonišką Ell-
.. K. Wmtaenkorii, tos žemėsmuotos dainos naujausio?, Visoms draugijoms ifi 8o, x'r* «• BttteB \ yno, o busi 

Antanas Peeik, kurie gyv 
na Hreslau, jie turėjo gera|ras-
advokatų, pasiklausk jų, Į 

savininkas, yra ištikimas vy \ dar niekad negirdėtos Wa-! Boston, (1ambridge, Haver-
Su pagarba 

J, K. Weitienkom, 

— w — i — '• I I ' i i m n i 
• ^ H. - ^l|F. •įP,«pT*. • • "W • >*•+*+>*** » . l 

Jį 
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ENON'S 
s lu Plūstom 

INFLIUENCIJA 
[ G R I P P E ] . 

Nelauk pasirodymo pirmutiniu *p 
sireiskimų iioi pavojingos ligos, ku
rie yra ikaudejimai galvot, kojų, 
iaJtii kr«ii4. karšti* apima, tkavda 
ir paiUU kOJOI b t i i bet tuojaus 
vsrtok 

Dr- Richter'io 

Pain Expeller, 
Sulyg parodyme aut popUrot, ap-

luksraos bonkute. 
Taipgi pasekmingas nuo reuma-

tiimo, nturalgijo* ir iallto. 
Saugokit padirbimu ir UArik, kad 

pakutia ilrodyty viati taip, kaip ta 
pateikiHUa ir kad galai butu ui* 
politTti iu muių poWtyjimo ioak-
liukaią turinliais (karą. Kitaip jut 
gaunate padirbtus vaistu. 

25c. ir 50o. bonkute raistiny 
ir nuo 

F. Ad. R1CHTER & 
215 Pwl St, New York, 

terburio (aiclie'eiiji) ebom.iiill, Lnvvronee, \anliua, Man 
|Tu(lėl meldžiami? atsilankyt chcHtnr ir Lo\vi*ll% ku ĵoa du-

Herman F. Phllipps. kom^kaitlingiausia, Svetai- lyvavo pašventime Lietuviu 
B uės No» 916 Chapol str., prie- Katalike bažnyftios Lo\vell, 

sais didiji gvytuj. ; Mass., tariu nuoširdžiai aSlu 
m ,„ m j už pavoisdingą tvarkę, pui

kai u?«silaikynujt ir brolišką 
Didelis Piknikas! ; patarnavimu paSv^ntimo 

* 

: 
• • » i » t ^ . » . Į • • - . . ' • • • * ' " " " " - T 

Keliamas lietuvių »« J e r - j a P ^ « ° » ^ 
sey City, Hoboken ir Bhadyl 
Side, naudai S v. Onos lietu-i 

Su pagarba 
Kun. K. Urbanavyčia. 

— — — — — 

išgydytas. Vartok visada Si
tî  gyduole, iie« nuo jog dau
gelis žmonių, kurie feivo nu 
stoję iSgyjiuĮn vilties, pas
veiko. Vartck jį nuo nomali 
mo, vidurių skaudėjimo, ne* 
tekimo apotiįo, galvos ir ^o-
eiî  skaudėjimo, anemijos, 
Sarny užsikimšimo, kosulio 
ir pilvo lifcy. Aptiokoao. 

Jos, Triner, 1333-1039 So, 
Ashland avt|, Chioaįo, 

— iv+m+IHfm 

• » ! • • < I • • « • l > l l 
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Visi skaitykite 
' 

"Draugą" 
• • ±U1M.I mm 

• 

Wiikes-Barre line Drill Co 
. 

erimo. 
• • ! • • 

COND WARD HOTEL 
LL-L 

I m 
V" 

~iL 

Geriausi Importuoti ir naminiai 
Vynai, Likiariai, Aiua, Cigarai ir 
U. 454-456 MAIN 8T. 

Pirmos klest>s karietos 
ir arkliai parsamdymui ir 
grabinio ofisas prio liunsoll 
gatvės, 

E D V V A R S D S V 1 L L E , P A . 
N4U|M uUloau 8041. 
INU UUfoMi 9294-R. 

*+••"*• m . . « « M . . , . , , į -^~~^»i+į4,ipifę,4ri,ęM,iq* H;,, 

Ii 
it i 

Ii 

GHTS DEPOSIT BANK 
K a m p a s E. Market Ir H a n c o c k Sts. 

WILKES-BARRE, PA, 
3 čią nuošimtį nuo sudėtų pinigų ir ima pini

gus ant sučėdyjimo nuo dolerio ir augščiau. 
Siunčia pinigui in visas svieto ša-

Mes padirbame visokios 
ryšio* t u t sVs. Jeigu nori HU 
Sėdyti darbo ir laiko, ixuka 
lauk 
Papky's naujo patento 

pypė maulnoa, 

267 S. Market st. 
Wllkes-Barre, Pa. 

Dr. 0'MalU.y, Hp«clall*Ua. 

RUPTURA 
Išgydyta greitai, b e pa
vo jaus ir ant v isados . 

Be peilio ar operacijos. 
Diriai numesti ant visados. 

Visiškas g varant uotas i£ gydi
mas rupturoM (abiejų ližių), senų 
ar jaunų nepaisant, kaip ilgai ser
gate, gydau be peilio. 

Dr. O'Malley naujus Hpnsubas 
gydimo yra visai nepavojingas, 
no pimist imu, be skausmo, be ope* 
raoijos, bo atsitraukimo nuo u i -
siėmimo. 

Nereikia jokiu dir/y kada iš ly
dau. (Jvaruntuoju užganodinimą. 

Dėkingi žmonos prisiuntlti4ja 
psdėkavones kas dien. Huvira 500 
ilgoniu iigyd^iau praeita meta. 

Dr. Alex. O'Malley 
158 Waahington St., 

W I L K 1 B - B A « R B , PA. 
Kur l ietuviiksi ir lenkUkai su

sikalbama ir susirašoma. 
Nuvirsimi IK) nu* t u duktaruvi-Į 

mo. Mieste NVUken-Darre mmi) 
glaunas ofisas, Prisiu-sk 2o. mar-
kę, o brausi knygutę api«> ruptura 
dykai. 

| Jaučiuosi kaip naujagimis. — Pn. Jos. Hejhai i i East Jordan, Mich.^prisiuntė J f 
j j mums sekanti laiSka: u S m a g u man pranešti, j og sulyg Jua patarimo ė i i iau tūlą 
!! laika Severo* Gyvasties Balsama, ir t ikrus stebųkiua jis padarė. Dabar jaučiuosi 
! I drūtu ir sveiku,' nokaipo atgimęs". 

į! ! 

!. 
; 

1 
•> 

M1& 

• It 
i 

: • • 

• : ! 

1 , 
. V-' •'• , 

RupesSiai, darbas virš pajėgų, j ėgų nustojim^s, ir kitos 
priežastįs padaro tai, kad žmogus išrodo senesniu, negu 
yra. Pažiūrėjęs veidrodin, matai raukšles, i šblyškime in-
dubusius veidus, pailsusi veidą. Daryk ke, kiti daro ir imk 

s.* B 
vasties B 

« • • • . * • 

Paaštrina virškinimą. 
Prašalina užkietėjimą. 
Pataiso jeknų negalai 
Apteikia silpnumą. 
Paturtina kraują. * 
Priduoda smogui naują 

Uankjti 

, 
: , 

• 

f -1 

41 

Kaina 75 oental. 

Gamta relkal Iii] 
» 

kad ikvalei miegotum laike 24 valandų. 
Ar miogif Jeigu turi silpnus dirksnius, 
suersintus, tai negali miegoti kaip reikia. 

Severos Nervotonas 
atnaujina pailsusią nervu systema, nura
mina Huersintua dirksnius, šugroiina 
jiema jėga, duoda drūtą, atgaivinanti 
miegą. Doleris bonka, 

^ ^ - * • •* • ! • i. v^Mfmmwtę»\ i i l i m i t u Į < i « • • •' > • 

^ i - -

•*-** » * < - i > ^ . . rf. --*- -» .#» ,=* .v^* : 

ta pagalba 
geidžiama, kuomet turi ruitįnatismo skau
dulius, raumenyse ar lenu uose, arba nu
garkaulio skaudėjimą ir neuralgiją. Taip 
greit gelbėti. 

Severos Aliejus šv, Gothanlo. 
j 

Jis! pasiekia skaudulio .virtą.-. Nieko dau-
giau nereikia, kaip jtrlnt delnu aliejų ir ipfilt skaudama vietą. 

I dna 60 oentu. 

Sevsros Vaistai parsiduoda kitkvtanoja apUskojs. Wrk tik Sararos, o idtokių ne. 
imk, kokias Tau duotu. 

! | 
. H . . . O L J I M < I ' I » I I K " I I . į i iO i . tw f • • • •» • | ; < I . I 4 * T '* • • — — - » « • . ..!>•••« «••>•» < y - - » > >• M» 

Daktaro patarimai dykai; rašyk pan 

W . F. SEVERĄ C O i 
mi 

^^** *F W"^P^P^|P^P^f - •^^^••^• '«MH'"^f * 
I I I 

* ir*i * » * m, *-•*.-. • - " - . • * - . , 

\l • - -*• MMftrf •»* i«4i | . * f t * -

U 

Naujaus ias Importuotas Fonografas dykai . 
«ZZ ivZ *$£ *» ***** 
ims mus auAtlk* T»¥* niKtmiti (krajavy) škaplierių 
ko ui SS.OI. Panos ftv. ir ftv. Traice>, gali gau-

Atdara nuo 9-niu in ryto iki 3-ju po pietų; suimtomis— 
IMIO 9-nit,i — 12 ir nuo 7 iki U vakare. 

! • • • • " M « 
- . , . . . . « V-» - T • 
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mmm Honover Breiving Co 
x 

mm 

I 

/Grynas 
Elius, Alus ir porteris. 

TIKRAS LENK1SZKAS LAGER. 
Alhrfi|»ktto HIIVO otidij in |tr»<lt)ktQ, .luoų tanti.tllo U> 

.lirli.mų. ."Ninil.Hiiti l)uttniiwooil. M'Uked-ltamt Ir 
Nauti<ok«, Q bravoruH Dauvill^j. 

ŜMM M«HfMMsk«s, Msnagsrls Ir Prsi ldsntst 

• ' 

i 

pstarttiniU ir reikalaujantiems pasiuii6iam Kinus 
tik ka.l , 
i»vo «.r*«g**w sirk*» pora ant pažiūros 
ii tnu*v Utmo* t»Wk% 

V, 

Šitas iapertutte* T* 
nogtuth* yra f&iVjiu 
U gsrifttttio mKaJo. tun 
.lutei., n i k •HM trittfcą 
Ir hibat garai skamba 
TorAdan»i »»•«. ^oaa 
grafą gallta surangtt aa 
mia puik v muaikaa kaa 
«HS> 

l'toukatu tik »aiia4 
lt, ui<l«-sit<* valiuką, ir 
faUaita išgirsti fra 

sUusias tsstiiksa, 4arbt»uibilsas ir Mtoklai <taioaat iMraaiaa U oj »ru ir •r^ 
"•''V. Uitlimą rta*>k»v ia-tru»snlu sa îmaî  ir urk<>str« KUuaaat Ui tiaka 
bus malaau a* tik justa ir juau **iiay»»i. kat ir juiru t»siyataiaia»li fa kai 
•nvnatai. M it v INMasra/aa yra gariau*!**, kuka tik Sabsr gah kuti llfi 
•iuodMia juata tą roatvgraf̂  suvia <tyMi I»rW ŝkita tik SOc. marka« it s*» 
Wial 
Ukuaina SMJ10. 

Mrs. A. Smailume 
2737 E, Pacific St., 

I'hilarfelphia, Pa. 

ikti: 

.:!\\\U\ij'iiuirltlii S\\\:iiit-iiiii 

m 

<mmm jM«a lą raaogvaru t«v*a dykai Ptka«MUM US w». wara«» ** m** 
va*«a )\\m ttrtsisla liiatlko Tabako ui |S ir tą Koaoatra/ą «raa«a •« ** 
tik tf a*w>4y»ala, kaip r«UU aptilti. Aptartjf p«r Arafatą, ***•**&• 
U datana yra aua?anUm« (t ^uikS, m% tis itkk* n-»k,.v %«igi *m** 
K p*»*ttaits. >M bssAtt ulgan«Ktinl» Paaafga: f**mm* sssaljg^M • » 

inTiaucį A S U I K ca,lans r. la %, a*.v.N* YNI, ** 
'• 

Amm&tt i t ; * 

! ! 

Nemokėk $20 už siutą 
ale ateik pas Uosanthal', tai 
liks penki dol. jus kišeniui. 

i) už tuoi* 5 iiiilonus nusipirk tkn Hlcrybol̂ , 
arba kita daikty. | 

Kitur mokate už siutus po 20 ir 35 dol., pas 
auls gausite ui i .: 

$ 1 5 . 0 0 
Visokia mmH ir drūtos m«tc rijos, pasiūti 

pagal naujausiipnadj), j 

LOUIS ROSENIHAL, 
ANT KIRBY'S KRAUTUVftB, 

S o u t h Main SU WiIkesBarr©, Pa. 
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Kas tai yra blaivybe? Plymouth National Užsirašykit 
"Nuosaikus pataikavimu* 

apetitui" yra geras, aiškus 
Įtyillclytuan. 

** Išmintingai valdyti ir 
JjC*tiM kitas pnsakytlĮ. 

Itlaivylu* rolJkla susilai
kymo. Ir tik peržongitfms 
susilaikvmo ruboiiu vvžkon-
kitu 

Nokonkiantis ht»t sotinan-
tiM gėrimas> kaip 

BANK. 
Kapitolas su perviršiu 

$165.000.00. 

„DRAUGĄ." Merchantsf 
• 

II•*• I'I i į m ė i » H 'fi i*m « i M ^ H M M 

: 

vitm gelbsti. Sveikas ir gar
džiai kvepia. 

Pareikalauk vieim skrv-
ttt%« 

Qtyw maisto ženklas ant 
kiekvienos bonkutės. 

STEMA1ER BREWING CO. 
WUkM-Barre, Pa. 

Naujas telefonas 977 
Bell telefonas 422 

Šitoji liauka prizinioma 
Suvienytu jų Valstija val
džios. Moka JI nuošiinf'ius 
nuo sudėta pinigų. Galima 
susišnekėti lietuviškai. 

G. N. Postiethwaite, 
Iždininkas. 

Mandagus patarnavimas. 
' H ' i r i -i i i i " r i i -i • n. "II i i - r • ' i i T 

First National Bank 
P U B L I C S O U A R E 

VVilkea-Barre, Pa . 
• 

: : • , :=zzzz: 3T5S 

UNITED STAitS DEPOSITARY 
i ' ! ' • • • • '• " • ' . 1 , ' : = S S =5= 

KAPITOLAS $376,000,00 
Perviršis ir nepa 
dalyta nauda 490,000,00 

Už t pinigui moka 3-čią 

nuošimti. 

. A. Norkūnas, 
Vienatinis Lietuvis Iždirbejaa 

visokiu ž e n k l u 
draugystėm, o y-
patingai: Jįokartlu 
ifusiaudiu meta-
linvu, anameliotu 
ir padengtu ceilu-
loki'u, sarpu, vė
liavų ir Karunu. 

Man pavattu* dar
but alIUku artU-
tUkai. 

M. A. Norkūnas 
M2 PROSPECT STM LAMENCE, MASS. 

• . . • m 

SWAIM HARDWARE CO., 
21 Norili Mala St., Poitsvillc, Fa. 
įvairiausi geležiniai (laitai, te

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

Banking 
Trust 

Company, 
Mahanoy City, Pa. 

Turi Kapitolo su nnoaim-
c'iais 

$190.000.00. 
Sudetų pinigu 

$700.000.00. 
'>} Mes vedistne visokį lega 

liška biznį. 
Mūsų batikoje galima 

susikalbėti: lietuviškai, 
lenkiškai, vokiškai ir 
angliškai. 

JOHN J. MEYER, I 
Kasininkas. 

e********************* 

Office Nevy 1>!ephone 37. 
Residence 1100. 

Lietuviu Advokatas. 
Jonas S. Lopatto 

4748-49 Bsnnett Building, 
VVilkes-Bare, Pa. 

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

-•».»-V.w,«4--. 
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Br. IGNOTAS STANKUS M.D. 

— 

O 
o 1 

irst National 
BANK, 

PLYMOUTH, PA. 
UfcDKTA »«W. 

KAPITOLAS $100.000.00, 
PERVIRŠIS $250.000.00 

Didžiausia ir saugiausia 
Banką mieste. 

Moka 8 uuošimeitts nuo 
sudėty joje pinigų. 

J l ' l J ! " " » • • . 

WM 8. NU. I.KAN. I'r.-M.l. i.t. 
r HANCtS POUULAH. C««hl»r. 

mm SOkmSUmSSSi 
, i> h \ i> Ą ; » , tt.li :< .i t u!:t .»•»»;••'*> t » 

'ONAS KARBAUSKAS 
—m- I I i • 

Drabužiu, čeveryku ir vyru galianterijos 
krautuve. 

Turi gerą patyrimą vaizboje ir parduos tau viską 
pigiau, negu užmokėtum ui tą pat) daiktą dideliame 

' mieste. 
Pirkdami pas Joną Knvbautfką, galitp HuSėdyti 

pinigo, nes nereiks mokėti už strytkarį ir nereiks to
li važiuoti, 

Mainstr., Nanticoke, Pa. 

Juozas Szukis, 
Geriausias Lletuvys 

F0T0GRAJSTAS, 
NaUjM Telefonas 1 0 7 0 - R . 

80 E. Markot l t , Wilke» Barre. P* 

— - • ' • • 

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

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

-

"DRAUGAS", 
314 East Market St„ 

Wilkes Barre, Pa. 
... l l » ĮB f"p i i | | l Į l WS»«P ' 

G. GROBLEVVSKI, 
Savininkas ir Fabrikantas Geriausiu 

"LIETUVI6KV-LEMKI8KV VAISTy." 

mmmmįMm+mmmmmmmmmmmmmm 

oVt ott 
* 

Lietuviškųjų Šv. Kazimero 
Seserų Seminarija 

Geriausia 
Gyduolė 

nuo 
Strėnų skaudėjimo 

Degimo kratinėje 
Os l tos skaudėjimo 

Kataros 
/ Usaišaldymo 

NtttreJgtJoi 
nuo 

Gerklės skaudėjimo 

Mėšlungio 
Skausmo krutinėję 
nuo 
Patrūkimo 
Azma arba 
Dusulio 
Styvumo sprando 
Skaudėjimo 
Šonuose 
Rankų ir 
Kojų. 

UNION TlCKET AGENCY. 
Seniausia LiatuviAka Banks Scrsutons 

ir Visoje Aplinkinėje. 
Agentūra Laivakorčių ant Geriausiu 

Linijų. 
siuu.'-iH pinigui kai dien ln visas dn 

UM sv ieto; t a i p g i perka Ir išmatas vi* 
•okiui pinigu*. Iftdirba v is lktus doku* 
mantus Amerikon ir Lietuvon tolimuose. 

Ofiaa* atidarytas kaa dlen nuo 6-toi 
i i ryto iki u to* vai. vak. 

Nedėlioję: nuo lOtoa i i ryta iki fi tai 
valandai vakare. 

Adolf Blau, 
Union Ticket Agency, 

103 Laokawanna Are, Scranton, Pa. 
T a i p g i turime aavo krautuvoja dau 

fyb\» vi«okly roaldaknyifly ir •v let i lku 
nygu vl*oklo*e kalbose. 

TKLKPONAI: Naujai 308 — Bell 601. 

an mm 

FABIOLE, 
garai kardinolo Wisemano npvsaka. 

Vertė V T T A U t A B . 

Kaina $L00 • 

IK • H * 

CHICAGOJE. 
i Lietuviškosios Sesers priima pas save mer
gaite^ mokinimui ir išauklėjimui. Seminarijo
je prie reguleriSkojo mokslo, arba ir atsky-
rium, yra mokinau^* nįušiką, paiSynms, siuvi
nėjimas ir taip Wliau. %\ 
4 Koikale meldiiama kroipties prie Motinos 

Perdėtuiės &\\\o antraSuj 

Mother Superior, 
ST. CASIMIR'S SEMINARY. 

6700 Rockioell S<\, Chicago, III 

Ypatingos Gyduolės. 
Mergute uastRoniJnslonus ligomla nuo kurių senuli paganai 
gonbuciai, arba pasla^lngoota ligoma, aprdlykit man tav 
i ir aUkial (be uislėpimo) nos «lon eina l ie tik apie tav 

JiMtfu Mergute uisinon 
tarai na U 
kuine gerai 

ligomis nuo kuriu aegnli pagelbėt nė dak-
o nesvei-

vo sveika-
tų, bet labai tankiai Ir apie tavo gyvastį . (Atsimink, jog kiekvienas garbinga* 
laktara* užlaiko paslapt) kaip ant i lpa i int les ) . t'*tai nesigėdyk ir nebijok, 
tftyk tol*ybf, o mielai suteiksiu rod% ir priniunin geras gyduoles pagal tavo 
<i» su nurodymu kaip reikia jas vartot, u i preke labai matą. Reikia re&yt 

«iikus ataėial paa mane pridedant visados i e . marke ant atsakymo, nea ki-
y*i taip negaiiNlt atsakymo. — Tetpgi mes reikalaujame geru agentų klek vie

šame dideliame mieste Ir jy aplinklaise* Agentai nuo Lietuviskai-LenkUky 
; fyduoliy gali uidirbti nuo 50 dol. ikilft d< 1. ant mėnesio. Uidarbį duodamo 
; kuogeriausia. Taigi raAykite reikalaudami agentyro*. Kiekviena* lietuviška* 

Itornika* telpgl privalo uftluikytl visada musy puikias Lietuviškas gyduoles 
| tavo Itornose aat pardavimo, kad roueo tautiečiai reikalaudami galėty [>u* 

kiekvlean nusipirkti ir aereikaluuty išduoti pinigui dovanai kokiema nor* 
apgavikam* tose aplinkė*e. Atornykal.raaykitr pareikalaudami gvduolly, nes 
4«raa utdarbys ir narduokite musy tyraa Lietuviškas gyduoles, kurias mes 
I varau tuo jame. Kasykite pu antrašu: 

ALBERTAS G. ORABLIAUCKAS, 
Oor. Elm & Main Str., Plymouth, Pa, 

(mantiems daugiau kaip vieną og> 
templioriy, nuleidiiamas didelis nuo-
ilmti*. liaunamu pas: 

EBV. V. VARNAOIBIS, 
Sia So. ith Bt„ Brooklyn, K, T. 

aaaaawsBawamm^wwaaia^aflaaai»mii>miui a i 

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

B I B L I J A 
arba ftv. Rastas išleista**. 

Tik vienas ftitas Šventraštis yra 
katalikiškas. 

Kaštuoja $2.1 S persiuntimui. 
•"Adresas: 
REV. S. PAUTiČNIUS, 
Mahanoy City, Pa. 

* * • • • • — 
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GERIAUSAS PINIGAMS PASIDFUIMAS. 
TAISTAI ŠITAME BANKE: 

National 
Bank, 

POTTSVILLE, PA. 
Nuo padėtųjų paa mus pinigu gausi a miolimt., jei 

padėsi trumpam laiui. H nuošimti, jei seftiems mėnesiams, 
S Ir PUŠŲ nuosimt. Jei padėsi vieniems metama. 

Gali pradėti paaidelioti, jei tnri $1.tn». 
Maloniai kviečiame visus atailanyti pas mus. 

Gerb. O. P. BECIITGL. P m . . A, W. SELTZER. Vice-Pr.. 
C. H. M A R S H A L U Kasierius. 

+*•*•* 
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|The BENERCIAL SAVINGS FUND S0CIEH 
1200 ir 1202 CHESTNUT STREET, 

PH1LADELPH1A, PA, 
Uldeta StO dieną BaUndtio 1 S S ) mel«««« 

Nuošimtis 3 . 6 5 matams. 
PAMATINIS KAPITOLAS .- trylika milljtmu tlolerlu. 
SUDlyrU PINIGy - vienuolika ir tris cvertie milijono 

doleriu, 
KRY1R&IS •» v įeitas tr Viena 4 vertis milijono doleriu. 
Depogitoriu suviraum trylika tūkstančiu aamenu. 

DEPOZITUS pmiMAMK PER UI8KU& 
IGNOTAS J. DOHAN* frvaieUnu*. 

ANDRIUS h KtKJ&AR V a ^ e ^ a i e a t a ^ 
AUUKO X MUarHV. >aii»eea îea is fUstieaSea. 

A M T * * * * M U M T . U+, ratsi^ia, 

50,000 
KNYGŲ 

Vysei Dykai Del Viru 
T a k n y g e y r a atehukllnfra Ir aluata yra tyk del vyru. 

KMV» a ta praataia, aupraataia l ods ia ia paaaha kaip g a l 
a p a u t i vyr iškumą, ia igydl t l nuo u m u o d l j i m e kraują 
srbaaypl l l .nt tbkig imsalakloa , patrotitu atypribe,pučkua 
Ir kitua ismietlmua, neg roamlar ima , patrotitu 
aryprlbe, py lva , k lapetm, Itikstn Ir pualea l lgaa. f u t n s -
t i t m a , gonorrhoea arba triperi, nauja i Įgautas lygaa , 
Stt'ictura i r v y a a a v y r u l y g i a, ga l bnti i lg idotraa aava 
natnu*e p r l v e t i i k s l , a lapts ir labai py g i ai. 

T a , d y k a i i g a n t a k n y g a , paaakia jum* kodėl jua 
k t n t a t (r k a i p gmlet g a l u t i n a ] laigydit i . K n y g a ta yra 
kriMtuve* l in loa , katrus ture inu . t i k o l n a e veore arba 
nev«alea vvraa. T a k n y g ų yra parasita par Daktarą, 
katra* a t»ydare I lgo lajka tyr lnejmu tu, apecijalUku 
l y g u . T e n v k l t , j o g ta k u v g a yra aiuata ry*al dykai , 
u l m o k a m u i pašto, i n g u^pe^etlta kouverta. Neainak 
nekokiu p i n i n g u , tyk par-alik aava verda, ir adreaa ant 
l e tu lau* paduotu kuponu , katrų »iu«k m u m iendeita* 

DYI^AJ C A l ' T O S KNYGAS KUPONAS. 
os. jos. usnį s co i It l ti nrts seam a..... 

0<^t<.tiii»ii T * r » M . I *?*\ 1 I « K I I « pr>l»<ti«|*i«, « l a o r a ^ | * t 
Je«rT*«ttaU|ai«tK»t»m«i "»•««» vykaisy*** »4a*jw»» * « j f * t U ! *jrr». 
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IVilkeS'Barre 
Deposit & Savings 

BANK, 
71 PUBLIC SQUARE, 
V/ILKES-BARRE, PA. 

Kapitolas • į. $\ 50.000 
Perviriis - * $450.000 
Depozitai • $2.625.000 
Moka 3-čią nuosimtj nuo sudėtų 

Joje pinift*. | 

Hanka atdara kasdien nuo 9 ry* 
to iki 3 popietu. suimtomis nuo 
9—12 vidurdienyje ir nuo 7 vai. 
vakare iki 8, 

Gulima susikalbėti lenkiškai ir 
lietuviškai, f 

• '̂  • ' i L s s m s m 
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J.P.OilIis, ' 
Pas ji Kalima Rauti visokiu 

torielku, bliadu, stiklu, puo
du, l iampu ir visokiu virtu* 
vei reikalinRU daiktu. Yra is 
ko pasirinkti, Ate iki te per* 
sitikrinti . 

104 8. MAIN S T , 

W1LKES BARRE, PA. 

1 1 ' • ' 
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OMENDUOJAME MŪSŲ NAUJĄ AUKSIN J 33 
AKMENŲ OBLtKELIO LAlKRODULj 

Aak«iei*i, p»auk»«*nti ir k t toki *n ft3 
atuteaitat*. pantuomfiie IU.INMI vaditm 
mą ••Ateuratua' lai*r< t«h> ūkta i u i 
SSsYS Is4n* t i e «r*tue laikrad<liai 
{•Aktai įSr^Syti, duWit«*» luk*tat, ae 
rai b,iką ro4a»U, htbtaaetai «<>t>i»u*<akt| 
aaudejatet. kurte turi daboti laik% m*> 
te fUki ir vyriški, graraat ^U a s t t a 
SsetS. Tikrai i t e i * * ia»Kr«»d*l'ai, ae 

)Ą bus n t̂ Ji 
M norv |at 

IteF mtj*e*| r>ąaSjBJH 
alte isikrtalail kkek 

fėtia Ut* n»*t .Irsti****** tok; i»*Mrd«tt 
JIMMI nun |tiret.t įį*tą d/tejf«r»-!|. tai 

i (»u**j imsialyaiaa; Jtlee »u«*u»4*** 
% ienas* C. O. D. « l 

|ftr> s* stsaisaa* ke4tua «t*» setklefė 
j i « e Je% aepattkav e#*»ak#eite »#l eea 

L. RAUCHUT 
Dirbtuve Uniformų 

ir visokiu reikalingu 
daiktu draugijoms ir 
nrkiestroms, u fds ta 
1887 m. Dirbame te ip-
iri vėliavas, aukanias , 
arnotus, kspss i f t t. 
Reikalaukite ilistruo-
ti ka 

e v » W ^ ^ § SSSV a^awSawŝ BW w*^asaa^ 

«raa4iaeiie «taiMta*i dykas ea įeikr**Um a S s s a a i : 
«0H 0»rr sos, omoino, tu 

e*»^t »n es t n ejsutms 

Iii i 

1 5 2 0 N. 4 gatve 
PHILAOELPH1A. PA 

esess KKI 
m 

rui».,i^VH du <turijM;e luokelo universitete va i s te 
Indiana Ir b dK\** icvolltnus uug|Ctau«ioj ir jau 
KutlnėJ mokykloj Naw York P o . t G r s d u a t e l 
D1CAl- SCI OOL & HOSPITAL, kurtoje apeėij 
i,.Niun Insiliiv (na nyd> iiif visokių pavojingiausių {U 
yx\ ii diu-yii.i. oinu.u-'jn; paliaiRea to mokais ĮgSU 
v.»rd.> augsi ', dhb.io dūkiam. \)t Jg. STANKUI 
|u'i k U i; Įsai ;o buvo inlrsUtvu tlnktftTU Indi 
Ii-. Imi., ki r tui-f-Jo dUU-ie praktika gydynif |val 

^ v > Urfu. ntltkdrma* aavo ufduotj kuogeriaualsi ir 
\ K UI.MUI.HIIC ai, d«twuni itiHiftvftitYt. labui aavo b 

lli) utull \M\t, Ir kad apaaugot, juoe nuo llnaudoj 
' IOO per neevtinIAkua daktarui, (range savo i 

numini ligoub(U| ir: 

• V 

. i . ..:.-» KVIEČIA VISUS PAS SAVE SAKYDAMA8: 
Jeigu sergi, nr l.i-nklu ka* sveiksta!, *ku »|ttl kreipkis pas mane y|>ati|kal ai 
luieku, o bitai Iftgyil.vnia. Jeigu kiti dak H ra l pi-ipufciuo Ilgs nelsBytlonaa, nee 
jok, n««« sa t?irA.lHni*«dl«1e«M pinktlka iretigAb*Hi| mokslą, tau pageluesTn 
Hiiuik iu tikrai t»M>iiHk»» ir nuilniAkįi )od» Ki**kvU<nu* 1A aUlftaukuelu pereit Ik 
iįn, kiid ««*u |vd»«iK«'!* diib-nej dukturlftkii nok«ls\ Ir gailu geriau gydyti negu k t1 

dakterai ev«timtaucl*l. 
:t (į t « 

« i APBIIMU PASKKM INGAI I Š G Y D Y T I 
Nuo reum*ti*ev), "kaudejlum irp^Umo »»ąn*rl ^ ksulų, *ttonų Ir »o*n; nuovltoklų kr 
iitr'i. uakintCJlmo Ir tv<v««Skiino vidurių, tAi>erliu< , l»nn«» nit«WJnno, visokių apuogų, d«4arv 
Ir »ltukttn<> t>t»Qki|| KKIVO* IVII-HI.-.IU, .. nuo llnds* ll«n«>, InSStų, plaučių, k*p«nų. Nuo v 
kių I.TTI»»I| litrų, i.furnlKlJn.. <lt.'b̂ JUu.» nąnm ų, n*mtago)tmQl, |jgą«f|ųi UUO gtsite V*l 
moą •*nk»mi kt^pąvimo, aeriatltao ir DUO vu»k tą *ipgų. Nuo ,i,okių nskrečkunt) IrUi) 
«ų irvltoku) kitokių nsiUpnCilmųcvAlkftto*. ''*l|>gl nuo vl*ok!ų moterlUa. Ilgų, ska 
gi) luenoittnių, b*i« ųjų. t-'iOjimo ir gumbo llgt) 

TURIU SPECIJAUŠKA DIPLOMĄ DEL DARYMO OP 
litlkus bfltlnaie r^ksllnguronl oiMMr*«Uo*, ksd* mttat n*gal >*gydvU kaip tatt augiate *S 
H iiiv ;<• tr vuesią akroseii, ik««SuUu Irgu»ų, st ial bntų pflaieje, tnkktsese, kspenyself 
nune, vt«ką tą »u psgelb* oper*cl)o* galtm* pm- ątlntt kuogarl&u»l«l Ir nl moakąmoka 
r*u telngt ia*t*raol}s, ant kaub), *megrnų, gro* \ Ir Ivttiikųorgin^ kaip vyrų taip ir 
: -t ••Um t-ritrnukt-f neikiu Ir kej»*. Ug^dsu * n«uj*u«io bfldo operarl̂ a rnpturą ai 
prnkų. ivrtt.i kr^ipkltd« Mekvli»noJ» ligoje pn» pmin*. Jrlgu n«galiina pilbfltl ypaUika 
pąrftivkiio k*Hk«ud« Ir kokiu* na*,«lk*ifmft j»t fl*te savyj, o %i lapfialu tr lityrąt duosis et 
u )• .• i fetaV) prbtųtln ir eyduol**, ksinUdt n^ r\>ntutuPt»: AtnortkoJ, Anglijoj, Keaae) 
klio«s - ii •-!•. AtfPankąntktu* vtatiikil Ir dol ip«>r*ot)q, turt« a%to natsla| pulkų 

IHEDKVkl GYIIA U n o V A N A I l 
' • i2208. i 

tirVslaiido* oaio: N«o Mtki l.», nu..y mi 4i .p. Ir nuo u Iki 8v»k. Hi46l ouolrkl 
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IŠĘJO 13 SPAUDOS DAILUS SCENIŠKI 

VAIZDE) M I VARDU 

„Degtne" ir „Katrute.^ H 

z^xit^.*i ~u.,..zZ u.ttį'įapaai. j*i įgn„••rra|WĮrr - -i......»•> •. 
••'. 
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KAINUOJA PO 10 CENTU. 

raugo" Spaustuvėje, 
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MsnaMiaBBagsi s i vsstjpįi 

PIRKITE LABAI NAUDINGAS KNYGUTK 

aMeseasssM 

m f f . . - »~y^» i i i . i m i l « • • • . . . . . » . » . r n.'i ~ ^ ^ M . W g U * 

•*•** PO ^ARDU 

„Naminiis Valku 
Auklėjimas" 'm 

rei 
as Apie 

Alkoholiu/7 

Kainuoja po 12c. su išsiuntimu. Pelnas eii inal 
gimui nailaičiu prieglaudos, Galima gauti pas 

Kun. A. Staniukyną, 

SS 

I 

4557 So. WoodSl., CHICAGO, \lh 
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"DRAUGO" 
1 1 — 

STUVE 

N A U J A U S I A , DIDŽIAUSIA IR GE : 
i . * * * • • » • * 

RIAUSIA GREITAI ATLIEK/ 
ĮVAIRIŲ rVAOUAUBIUS DAkBŪS 

M#?te**4**! »?*-*tw 

S P A U D I N A 
P I G I A I 
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