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Penktoji 

tek 

$M vieno 

|>t ti\, 111, H-
uusieji: bukite 

mainymo, viens 
tų pugūnttainMaiti, brolybę 
iinėįais, gailestingais, 

įtkliais, iiusifcemtuanėiais; 
fįtiduodanflji$8 piktuoju 

piktą arba keikimu už 
smą; ht t atpūti hunu-

iuelaia -^no* tam esato l»a 
(Įdinti, idant tfuutmnite pa* 
Įminimų per tėvainyste. 
ĮfM kas nori mylėti gyveni 
$ ir regėti gerus dienas, 
gul sustaMo savo liežuvį 
o pikto, iv .jo burna tegul 
allm vyliaus, Tegul »t«i-

JH mm pikto, o tegul (1a-
j gurą; tegul ieško romybės 

i paskui ja *eka; ne* Vieš-
tie* akįs aut teisųjį o j<» 

Įisįs j u maldoms; lû t Vios-
ti*^ veidai piktai darau-

ęt\\*. W kas \-ra, kttfU ,|uum 
tai darytų, įp\ Roro so-
tojais bUKitiJ Bet ir jei 
kcnttat* d*l toiayb&i — 

Inimiuti. o iK^ihijokito ,įiji 
lidiniiuŲ uri uoiJ»i««^kiti\ 

«t*vV*kito VieRpnti Kristų 
iuau ftirdym\ vi«ado* būdami 

niivuK^ užganėdinti kiok* 
\fcmi i^kanti nuo jnmj at-
: kymo apio U) vilti, kuri 

įumvHo. 
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tavoiteliuvį nuo pikto ir wv ^P-i 'ijni«ii|iuw, i K»U. a p . j - " « — »WJI.HI- « " - ; ' - ; i . a / n y n a , UK IHTOI-IIĮ <UU* m - 1>ai< , h | U u . h. j J ^ v a l ( , v ! ( a 
ir l'aunuuiiėlvje, Pan. aj>. KV kuiiute jau pr.^ulrjrs ,,,, sis mki^iukaa butu dui 

• - • • 

Krangelija Mat, V, 2<>~-
, — Anuomet turo Jeaua 
vo mokinianm: Jei nebus 
ų teiaybė didoaiiu neg 
to mokytoju ir fanaAjv. 
inite į dangaus karalya-

Girdojute, jog yra para-
•eiu^mi#: NružmuAk. O 

i ujimui, IniH kaltas ttda-
<u O ftS Maknu jums, jog 

llokvuutas, kurnai rUHtina«i, 
Ha* lm« teismo. O kna «a-
t^ savo broliui mka, kal

bus sueigoH. O kaa aaky-
t beproti! bu» kaltna pra-
>) ugtuert. Jei tad dn«>di 
$i\ dovana prie aukuro, o 

iii atidalinai, jog tavo bro 
turi ką prieš tave, palik 
ai taVu dovaną prio alto* 
tis, o eik pirmiau arnotai-
ti HU Uįro broliu, o tada 
3V» atidut>si tavo dovani). 

vo burtu) nuo vyliaus, o jit^ 
koti ramybės ir eiti paskui 
ja. Ir palaimintoji ramybė 
tur būti rua»Iatu mušu JM»-
aistengimų tikslu. fl\*eiau 
Ma.-iiiarą kalbu* apie fcemik 
k*lja raiu>b(\ linosa nuo p*ie 
HŲ% varg\; ir kentėjimu. Kas 
gal Imti nuo jų liuosas* Ua-
niybe, kuHos ui^s reikalau
jame, iįeftkome ir kurion 
melsties privalome, paeina 
nuo vienybės mūsų širdie* 
au ViošjmtieH Jeauus Air-
džia. 0*vvsklte N'irspntį 
Kristų jūsų žirdyse**, Sau
kia av# Fetraa. Priimkite Jį 
Av. ^ u n w , Kvieskite 
Jį į savo Aliais tankiais at-
siduksV*jinuUs; tarkite Jani 
su dviem mokiniai** i8 Em-
maus: uPa*ilik an mumto". 
Pasilik su mumi«, nes diena 
ilga ir sunki ir pagundos 
jaus «|4udiia. Vasilik m 
mumis, nes mea esame silp
ni, o Tu atiprus. Pasilik su 
nnuuis, kad apramdytum 
muaų pageidimus, ^blasky* 
tumei iinisu hainiv, suteiktu 
xnti ramyl)^ ir savo nenpvei* 

Tra^kilhuoso, l'ktu. np%jke«iKaU Kadangi 1 h-uskhiiiij|.ažnyi'ia% tik altorių dar ne- 1 m i ( Į 
nutarė, jog Šaudymas e sp 

hiu už keikimą, bet, atpenė, i taip mažas, ne* is minėtų gu jau išsiskirstyti ir jau šį pa-iia, l!h Vaitekauskaitė Mo inusitaisyti savo laikrodžius. Oras ribas, bet .javai meu* 
laiiuiutmurm, nes tam, sak«». bornijų atsįuuėianui tiktai \nsaiį laukia atvakutojaiit įdegta, kitos \> baigusiųjų Į K*)Ji nu miesto taryba buv»»|kat au|e» kad lietaus trukę* 
esamepasaukti, k;ul palai •; po 155 žmones. omtiutuko matuoti laukatns; j dviklesės mukykloM moks!.i j nutarusi tų saiulyma pai.aj-.Suvar;ų uub. visi javai, 
minimą pavi*ldėtumėut. U # belaukiant stj»i Ir nelaimė Ūtos į "Saulės'* mokyt .n: kinh, n»- tai kenkia buk M p- apskr;tai, geroki (ypai5 
kHos, teėiau, pusės snvoj Kaunas. Kama. gub. vai ;,t.sįtik<». J»-i imlų prus mo įkmsus, kitos žada eiti dar|liukiniams nnumm>. V/uoi /MUI.: nmiai.i. Vasarojai 
klausytojams primena, kad 1 ,v,>n H W « 20 d, uit v i it i Um -kitm susitarę tai ual bitgalti»rijos kursus. Aiais aaiidvtrm miento tarvba bit- tik S< inų apskrityje buvę 
jei jie kų nors kenėia dėl tei- no šias uraui'i.|<»s: Kaiaiiuų rįk vienas butų nukentėjęs, metais dviklesėje mokyklo'so sumaniusi išstatyti ke ne ko)|, 
sybėsyra Hilaminti; lOMl|įMf^lV d^V*4^-"!?k i*k y ' l ^ . M i i i . v*MV* mikM iM*" {~ nml:ini.įli„se miesto vietose garsini K r u o n j s > Vilniaus gub, 

Mušu miestelis jau s u m o 
jo, vi*.as išsiskirstė į vien-
kiemius, VJM džiaugiasi, tik 
gerai pavargo, kol perkėlė 
tri(»bai. Nuo geg. 1 d. ėia po 
mūsų parapijų darbuojasi 
matin tikas rusas, niokįa 
susik^bėti ir lietuviškai, 
(jiuta'įti&kitui jau ^matavo, 
Šia vi sarų dar turės iftdaly-
ii siuo| kaimus: V^aiguv^ 
Narkinus. Dijokiskį ir I>a-
blntî . Kai-kur prioS issiskir 
siaut }<įla maistas, ir nere
tai atvyksta policija malšin
tų. Labiausiai moterėlė! 

S . 

• 
• 
• 

Re to, užtvirtinta draųjdja, 

nių kunigui 
vo vyrų ir moterų gimųązi 
jom. 

Naujieji dvenčionia, \ ilu. 
g, ftis miestelis visai dar jau 
nai, nes pirm pravedus ėin 
siaurąjį geležinkelį beveik 
jo (miestelio) ir nebuvo. 
Naujuosius Šveoėionis labai 
iškėlė kum kam J, Rurba. 
Jis eia )»astatė pirnO.kių ha'/-
nyėią, kuri neseniai gavo 
pu ra pi jos teise*. Daug ėia 

isidip'bavo kum Rurba. 
loties tatnsųs puslaukiniai 

apie tikėjimo dalykus kitus 
tiek tesuprato, kiek vista 
apie "kompasę". O eia rei
kia Imžnvėia statyti! klebo-
nijos nėra! Vargt» senelis 
ankfttanu^ namelyje ant grei 
ttiaios nupirktame, ir r&rgd 
parapijonų naudai, nes, ga-
lėdamas gyventi ftvenėiony-
se, vienok Ma vargo, kt»l už
dėjo pirmuosius pamatus 
katalikybei. Ola buvusieji 
lietuviai bnvo sngudėje tr 

gydymo laikas ir pradėjv a;bis, nes dailioje vietoje, ant 
įsisteigusi palaikyti kY>k W**\ t<,n d«lf«iĮj *m.»tiių, \vfoY%t kranto pastatytas, tik 

Ikidltt Vasileikr..'tai Oruskininkų stotyje va-j^įk^ \<ni\ ,̂įH n e r a m ų g įų įr 

klamą pagelhą, kad galėtu- ^ ^ ^ i u k , 
mėrn parhlokati savo p r i e ^^^l*!^™:™"*™ 
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tClON 
MY 

Kaip gražia 
litija ir eva 

os dienok 
ja ragina 

te ir svetur, K 
Viešpats mus mo 

neuf.tenka išpildyti, pa-
raidv, įstatynui, kuris SJI 

m -N<H4muSk!H Mums 
Į^udvra net pykti ant Hipį 

h 

m pai 
Mm. Tp ftodiiai ftioa dienos 
sv. M«ių tankiai atilliopia 
muaų šinlyse: uDievas vi-
suoinet yra mano akyse; Jia 
yra prie mano defiinta ir ne-
btisiu j>ajiMiintaa. Vieipats 
yra taaįao Avieaa ir išgany
mas, ko as biji)«iuoHt** Mel-
akiniia su BalnyMa, kad 
Uievaa įpilta \ muaų širdis 
tokiai Jojo roeilv, kad JJ my-
lediimi.uk viak^ ir visame, 
aptiirėtumėm Jo priJadeji-
mus, kurie peraugfttiua vi
slia nuiaų tn4kltiui». 8, 

saivis laiku be pifirastųjų ] 0 y g draugijų. Žmom's turi 
traukinių įsakyta stapterėti ^.lMV dertilįp}, tik labai $-

sidalinv. Vertėtų jiems «- i t i \ 
\ienkiemius ir taisyti ti\į\t 
bet apie tai, matyt, negaivo-

S. Z. jama, nes jie labiau ru^.ina 

greitiem-
No.No. 

vienų minutv U 
sicuiis trauki 
15, ttk 

Naujas laikraėtia. 
Tol." praneša, kad p. Am-
broaaitis, buvvks "hU*t. Rai
šo" bendradarbis jĮadas ne
trukus l^<ieti leisti Kaune 
lietuvių laikraSti kiApžval-

pavirkesnis, nes tolimi girdi
mas, o ir ne kiek t«'k<«nkia;-
t.amams. RėJto miesto tary
bos nutarimų gruzino atgal 
tarybai, kad ji dar sykį ap 
svarstvtų. 

Aleksoto "BlnivvlHV1 
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Naujas laikrašti*. Vaiki-

valdybos naritis: kun. Ra
si iseivybe, l^ekyba Kdų|eiuna, Jonų Mjlėių ir Joną 
rankose, tik yra viena sam Rinkevįėių Kuvalkų gtdau'-
krttva lietuvi<» p. ftpieriau*, natorius nubaudė po lOr, už 
RmogUI tai siy/ininuas, taigi tai, kad vakaH programm 
jam sekasi neblogai, V:nuo-|buvo bektogmIPuotos vien 
nininkas, lietuvis, mokina 
ihorij, tik vyrg kaip ir nėr.i. 
laibai i'eikalinga eia bhuvy* 

i , » . —nmi| i« . m 

Vargonininkų kurtai, 
fJepoa 1 ( U ) pmaidea Kau
ne vargonininkų kur«Mii, km 

m gyventi r?wnybeje na- ri«! \jn\k* iki rujfp* 1 (14) d. 
Vienas i) tų kursų ua.ky-

tojų bus žinomas bainytinės 
muzikos 1voinjai$it«irius mū
sų tautietis kum Teodoras 

••rFVfj & V d niaus. 

t>a b u v o liet u \ i š k a . 

Pradėjua dirbti atsirado 
ir įmonės, ir pajėgos. Jau
nuomenė pažino tikėjimo, 
pramoko lietuviškai puikiai 
giedoti, ir dabar, kad ir pa
mainoms su kuiknis, via tik 
garbiname Dievai gražiais 
giedojimai* prigimta kalba, 
Myli lietuvius ir kun, Ha*-
ėįflnas, dabartinis klebonas. 
Tik gaila, kad ėia vargoni
ninkai kaip ty#ią vis lenkin
tojai, ftit kad ir dalmrtinis; 
lenkus moko, o lietuvius 
uja; Me gi, matydami neap-
kentiinų, pradeda nuo giedo
jimo atkalti; t) giedoti nepa-
lyginauuii geriaus moka, ne
gu sulenkėjėliai. ~ Vertėtų 
neapleisti tokio puikaus lie
tuviu rlmro, kaipti atminties 
likusios nuo kauatminko J. 
Burlx»s. 

Masiai (Kruopių vaisė., 
kiaulių n\w.). tleg!iiė$ 7 d, 
Ma iŠ vieno laidario kilo ug-

roims gavo iš Vilniaus gu 
bernatoriaus luuhimovo pra 
nešimų, jog jam leista Išlei
dinėti Vilniuje lietuvių kal
ba laikraštį vardu %t Vilniaus 
Spindulys". Naujajame 
laikraštyje bus dedami: 1) 
straipsniai doriško turinio, 
2) politikoK ekonomijos, M) 
beletristikų (apysakos, ei
lės), 4) žinios is Lietuvos, 
Rusijos ir užsienių ir ft) ap
skelbimai. Prenumeratos 
kaina: metams 1 rub. 50 kp., 
pustu metų 75 Itap. Redakto
rium j>asira*y8 kun. Petras 
Kraujelis, 

M. Radievičiut^s jubilė 
jus. Šiomis dic^nomis suėjo 
25 metai, kaip pradėjo rašy
ti žbuuna lenkų apysakinin
ke p. Mare Radaeviėiutė, 
Varšuviškiai, jos talento 
gerbėjai, iškilmingai pami
nėjo ta dienų. Kitur težlau 
lenkų visuo!!uuiė buvo ka^t 
ir pamiršusi Radzevičiūtės 
jubilėjų. Radaenėiutė yjmė 
mėgo rąžyti apysakaa iŠ lie
tuvių gyvenimo. Kai-kurie 
jtm veikalai išversti ir lietu
vių kalbon, kaip autui MRie-
vaitis, 4*Žemių dulkės19 ir k. 
mažesni. 

Saunas. Ueguzė* 2H d. 
**Haulės" mergaiėių dvikkh 
sėj mokykloje ulbaigta mo
kslas. I*abaigė mokslą šios 
mokinės: 1) Ba«di»naitė JiHI 
tajm, 4) Robedinskaitė Ona, 
JV) Valadkaitė Julija. t> Ža-

» i i ».«••• v \*^ i-anai reiKanu^a nu m.-mi . j - • ,v atsirado j'auruoju aucatoua 
mukų dekonas-krtt- . , m . . ^ , n . a U ^ r W t W t r ^ n v H >M n(* nmfe0tniais, kurtu* u| i 

lietuviškai, 

Katedra bainyčioja pra 

nu (bene vaikai bežaisdumi deikvtė. Julija. 5) Janusevi-
bus UŠkrMf); smb»gė 4 tiki- rnitė laokadija. 6) Rlažytė 

įninkai kitam liko tik mar* "Kastė, IJ Marmytė Jėva, 8V 
Bus htrielio 5ki!iiai ant nugaroj ugnj sun į Rrijunaitė Kle«»pa, ih Baku 

>iolio ar žiaurų hi&\ U- d. lig liepoa 3 d,, Ĵ . m, priejku buvo su^talslyti, nes bu* ėjonytč Stanislava, 1<>) Vens 
į ir, jei jį užgavonM'.|ėio>»ykstės mokytojų seini-|Vo daleli^ vėjas/ N u o g i a i ! Jai^kaitė Ona, 11* Vaitke-

tuomi pasirnpinti. 
Vaitiekupial, Naum. jip. 

<!egužėj< 28 d, (n. k.) aplan
kė didelė nelaimė sio kaimo 
gyventojų Jonų Dėdiną, nê  
naktį sudegė jo tvartai, kluo 
nai su mašinomis ir kitais 
ūkio įrankiais ir rakandais. 
Apart to sudegė lt) raguolių, 
70 avių, ž^aįs, antįs ir t.t. 
Tasai nelaimingas ūkinin
kas turi apie 4,000 r. nooste 
lio, kurį šitasai gaisras jam 
padarė. HudegUKin* trobos 
įtrauktos vos j 900 r. ujacne-
vos. Dėl materijolo brangm 
mo tųjų pinigų neužteks 
naujoms torboms pastatyti. 

Krtiviai (Namu, ap., Suv. 
g.). Gegužės :il (n. k.) š. m. 
vidudienį Kreivių kaimą ap 
lankė didelis gaisras. I>e! 
didelės ugnelės, kai-kurie 
įmonės vos spėjo išbėgti iš 
ugnies. 0 viena sena akla 
bnbelka liepanoa pasie^j j 
trobos j»arb|okšta — sudegė 
Apgesinti ugnis buvo nega
lima, nes kaimas nebuvo 
dar išsiskirstė*. Pusė tojo 
kaimo gyventojų liko ne 
tiktai be pastogės ir duonos 
kųsnio, bet ir be drabužių, 
nes dauguma laike gaisro 
buvo laukuose, ii kui-knriu 
sudegė net pinigai ir vekso 
liai. Nuostolio galėjo pada
ryti gaisras apie 5ooo rul>-
lių. 

Vilkija, Kauno tfub, ftio^ 
mis dienomis peikimas už̂  

taisytos ir išdailintos supli 
kaeijos lietuviškai. Jau butu 
laikas ir visosto ba/aivėiosi* 
tas suĮ)likaeijas įvesti. 

Žasliai, Trakų. a])skr. (v,ia 
nuo pernai mdtų gyvuoja 
vartotojų draugija M8olida* 
riškumaa". Sekasi tur būti 
juisėtinai, nes platina san
krovų ir |l|wjM apte savo 
namus. TnPblbga, kad žmo
nės nesupranta naudos iš 
draugijos: dažnai girdėti 
kalhant, jog ir ten suksią ir 
«:aiia. 

i 4 Oia nuo tvej^ mėty 
valstieėiai spyrėsi netaisyti 
ponų laukais kelių. (Savo 
laukuose noriai sutikdavo 
taisyti). fcamJeeiių viršinin
kas už tai buvp patraukęs 
teisman ir buvo nuteisęs 
kiekvienų gyventojų užmo
kėti baudos po 1 r. ir 50 kp. 
Urėdninkui renkant, kai-
kurie tiek ir ujlnokėjo. Kiti 
gi nesiskubino, ir tit» tik jati 
js> (H) kap. tepasimokė jo. O 
kelius visgi t\M taisyti ba
jorų laukuose ir vioni ir kiti, 

Kun. Julius Narkevičius, 
flvefptabralriįio jtlobonaa, pa* 
dovanojo lietuvių Mokslo 
Draugijai dalį savo didelės 
bibliotekos knygų; padova
notosios knygos sukrautos 
trijose akryniose, 

Kolera. Rei?eknės aj>skr. 
Vitebsko gub, imairgo ir mi-
rė, visai kaip!kol«?ra sirgusi, 
valstietė. Intariamuj kad ji 
ištiknjju mirė kolera. Vy* 

[ '.53 

Klovainiaif Pan. a p. (Je-
gūžės 22 d. ėia vieno fikinln-
ko dabinėje buvo įrengti*', 
vakarėlis. Prasidėjus šo
kiams ir žaislamą, netikėtai 
atsirado Fakruoju autstolia 

! ^ 

y> 

m 

kad >usitaikytumė!n.hinrtjoa »tt 
ikeijoje šv. Petras i*agina,įįr Kauno 

»> dideli. Mitas kaimas jau s^lviėaite Antautna, 13) Kuo
jų Uuaita rės į ift+iti į vim^sė/ g ^ D.»niieėlė, %%) Fališiii 

^na|4«Hit, M vh atairafdavt» tvtė Morta, 14̂  Makutenai 
Kiek .pt^Bbkų. ^ą r.iein« vai tė Valerija .15) PaiUaitskai-

mušė valstietį J. <\**pkansk į̂ i^saybė ir gydytojai sn-
ir sudegino klojima vaisiie- bnijcdo, kad tidiau kolero* 
ėio M. (**iianausko« ueijleidus. 

ftaudymai par dvyliktą. Derlius. Vidaus reikalų 
Vilniftje yra i^aetai jaigyven ministerijos *\ Rinkta šit<̂ - , 
nvs jmprotys šaudyti is tani kios tinioa apie javų derlia 

irtion Pilies ^ gegulės 1 dle^ų Lietuvoje: 
kitų daiktų. Kuoj 

vienf kito pasigailėtu* hėiu liaudie 
Bujâ ėm vieuos nnn jp«><kiduiaj> s kursai. Kiek j priešu J ^ . ^ią fciem^ vor tė Valerija, 15̂  l^aiUauskailn^ arnmto*, kai mu>a <lvyti^ Kamto tfnb. ifj žiemos javai 
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klausi i: 4'kų ėia veikiate!" 
irengi|ai šjaip aiškino: **tat 
yra v |lcftruŠkos. Pas mtw; 
tokia mada - - gegužės mė-^ 
ueayj.Į pasidarėme alaus, \ 
supro įėmė svečius, sotumui* 
ji alų į irė, o jaunesnieji 8p- |A 
k«» ir laidė ant klUono arba K 
daržinėje". Rot autstolia f 
padarė kratų daržinėje Ir 
r#do Įkai-kuriuos reikalio* i! 
gus sj|ektakliui daiktus, ku
riuos, kaipo kaltės ženkluą; 
pasiėiaė su savimi, o ausirlfi 
kusieiis liapė išaiflkirstyti, 
kadangi tai esaa vakaras su 
vaidiilmaia, vyriausybės gi Į 
lėidinfas nebuvęs gautas, 

Kalroija, TelMų a 
NaktvįU 23 į 24 gegufcėa dio* 
na įsilaužė vagįs į vartotoja 
draup|jos sankrovą, išvogė 
pinigijįs, markes ir daug ma-
nufaldturcm. Nuostolių ap* 
akait'iftna api<» 3(M) rub. T* 
paėia naktį įsilauBė per lan* 
gų J traktierių, paėmė irgi 
pinigus ir kai-kurius bran
gesnius gėralus, Vionoje alu 
dėje, radę pinigų tik 7 kap. 
ir pbiihUų porų, bet ir tą 
sugriebė. Plėšikai mėgino 
taužties į monopoli, bet ėia 
jfcu i«juto pardavėja ir, 
mam durna, kad tai kokia 
girtu akliai, ėmė rėkti, kad 
degtinės neduosianti, neg 
naktį niekam neduodanti. 
Tai 11 gird v plėšikai pabėgo. 

Anksti rytų buvo duota 
žinia valdybai, pasidarė su-
bru&lfmas, vieni davė žinią 
polie jai. kiti šiaip ėmė tyri
nėti. Pa va kary j atbėgo pail-
iUlti Ąmm mergaitė, gyve-

miesčiuko ir 
sankrovos pardavė-

pamaėiusi ką tm\ 
\ rugiuose, netoljįį, ; 
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mrantn. "Rugiuose 
įtrastn daug manufaktūros, 

'jįilinšų, skareliu ir U. , bet 
ijįonjnku pavogtu iš traktio-

iftrtaus nebuvo. Vienas inta-
tiumasbuvo suimtas, l>.'t da
bar vėl paleistus. Labai ne-

j gomi, kad tokiam miestelyje 
jokio nnkįsargio nėra. Ma« 
Juaniuose miesteliuose ir tai 
po du nuktsnrgiu būna, Ar 
l\e goriau Imtu nusamdzius 
dorą, blaivu žmogų* kuris 

tavųjų laikiji Vilkaviškio 
|)r. skvriaUH nesus 
mus, kurių, kaip per p 
rąjj susirinkimą, pasirodė, 
ėia būta net ligi kaklo. Po 
to tas pats pirmininkas pa
kėlė 

I daboti) miesėiuką. 

Valkininkai, Trukų aps. 
<1«»̂ nž(*'s 24 dieną Vaikiniu-
k\i valsėiuje buvo sueiga dėl 
m o k y k l a Jau antra kartą 
valkhunkieėiams vyriausy
bė sinlo įsteigti ėia kokią 
nors nugšteanę mokyklą, 
dįvikleso ar triklese, bet vai-
Bljtnkieėiai yra dar taip ap-

hįtėmvN kad tas klausimas vi
sa i j iems nesupranta t nas, 
svetimas ir net neapkenčia
mas* Susipratusių gi visai 
inažai, ir tie turi vaikus ati
duoti net j Trakus arba į Vil
nių "švedautų". Mokytojas 
rusas, lietuviškai nemoka ir 
niekas nesirūpina prasyti 

į lietuvio, Oegužėa 24 dienų 

• 

šiuos klausimus: 1) 
apie įsteigimą dirbtuvės gi
rai dirbti, 2) apie nusamdy-
mą buto kepyklos krautuvei 
ateinantiems metams (Vil
kaviškio mieste kambarių 
samdymo metai prasideda 
nuo sv. Jono Krikstytojaus 
užgimimo dienos, t. y. 24 
birželio) ir 3) apie statymą 
antro namo draugijos pločiu 
į* 

Nors sie visi klausimai 
yra gana svarbas ir verti į-
vvkdinimo, toėiau tarp kai-
kurių narių sukėlė tiek gin-
ėų, kad t a r s i s reikėjo net 
ausis užsikimšti. 

Daugiausia ginčų kilo dėl 
kepėjo (kepėjas buvo len
kas iš Vilniaus), kursai iš 
pradžių apsimetė gana geru 
ir kepę* duonų ir pyragus 
kuopuikinusini, bet paskiau 
susinešęs su žydais ir daros 
draugijai kuodidžiausius 
nuostolius, nes kepęs duoną 
ir pyragus taip blogus, kad 

nariu, nes trauks nemaža 
apylinkės žmonės jau gerai 
su|)rato ūkio susirinkimu 
naudą, o antrą - Pilviskiuo 
se vieta patogi, nes susirin
kimai atsiliks uedėliomis 
tuojau po bažnytinių pamal
dų. Pirmas susirikimas Ims,I Kauno gvdvtoiu 
kaip minėjau, p. Kromieuės 
bute, o toliau manoma susi
tarti >u l tŽiburio" draugija 
it' JUJU bute daryti susirin
kimus. 

4 klesų gimnazijos, arba ki- buvo laikomi airių Hažtįy 
tos panašios mokslo j>tai- etos salėje, o dabar toįp s;i!ė* 
įjos, Be to paliudijimo kiek-į jo Ims ir mišios laįjtiotijos 
\Mena da turi turėti savo me-*!lietuviams, 8 v, Jurgio hįiŽ-
triką ir paliudijimą nuo gy- nyeia bus uždaryta. Tveriasi 
dytojaus, kad ji sveika. nauja parapija, kuri klau-

Prašvnms reikia siusti i sys vvskupo įsakvmu. Tari) 
i žmonių didžiausia suirutė. 
j Užtat šenandormėiu negali' 
ma girti, 

skvriu. 

0 ir pramonės mo 
žmonės visai buvo 
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sų ir 
kykb,o, 
atmety, laimė tik, kad pasi
taikė dvejetas apšviestes-
nių, kurie meldė palikti tų 
klausimą kitam kartui, bū
tent birželio 2 dienai. Turi
me viltį, kad tada atsiras 
daugiau apsviestesnių, gal 
tamsybė šviesos nenustelbs. 
Busimajai Valkininkų mo-

vyriuusybė siulijo net 4 kle- n e g u n m a buvo nei J burną 
jų imti. -Mat, kepėjas norė
jas Draugiją aubankrutyti, 

d) 

kyklnl geriausia vieta yra 
tienuolyno rūmai, kur iki-
Šiol stovėdavo kareiviai; jei 
atitiktų įsteigti mokyklų, 
kareiviai kur kitur išsikraus 
lytų. Taigi valkininkieeiai, 
kurio tą reikalų supranta, 
nesnauskite. 44 Viltis". 

KOliai (Telšių ap,)« Pas 
mus tamsybė tebeviešpatau
ja, I^aikrafiėių ir knygų vi-
tai maža dalelė teskaito. Bet 

j degtinę su alučiu tai gerai 
> jnaukia. Kits uet visus savo 
į Uždirbtus per metus skati-
įįMus paaukoja monopoliui ir 
Al inėms. Jaunimas, — žino-
} ina, no visi, — netik girtuo-
jiklinuja, bot ir nepadoriai el-
fjįflasi: (msigėre plflsta, o kaip 
\ kada net ir susipeša, ({ėda! 

apie ką valdyba patyrus ift 
pradžių ji persergėjo, o ne-
pasitaisius pašalino. Taigi 
jau trečia savaitė, kaip mi
nėtojo kepėjo nėra, dabar jo 
viatoįj yra kepėju Lietuvnin
kas (lietuvis), dar visiškai 
jaunas vaikinas. 

Kunigas Bakeviėius gra
žiai išaiškino visus nesusi
pratimus, paantrino visus 
tris viršui minėtus klausi
nius ir išrodė jų svarbume 
būtent t, t ) gim, kuria žada 
draugija dirbti, būsianti la
bai sveikas gėrimas ir atne
šianti draugijai nemaža už
darbio; 2) kepyklos sankro
va viduje miesto taipgi yra 
gana reikalinga, nes kepyk
lai esant pačiam gale ne vi
si gali ja naudoties, O l vio-
$4 klauaimą, t y, apie staty* 
mų antro namo, tai es$ kiek
vienam nariui įnešus po 2 
rubliu butų galima pastaty-

• Kaltinėnai (Ueseinių ap.). 
usų miestelis mažutis, bet 
me visgi yra 2 aludės, 1 
cmopolis ir visiems ueblo-

ai sekasi, nes kaltinėniškiai 
l įkend geria, o vienas begir
tuokl iaudamas ir kojų nu-
pBilaužė. Bet pastaruoju lai-
]-ku atsirado daugelis prakii-
njaesnių žmonių, ir jų rūpes-
iižiu sueiga nutarė uždaryti 
.traktierių. Pagalios yra Kai 
jtinėnuose Vartotojų Prau-
\ gija, kuri žymiai kįla augs-

tyn. 

Naujos stipendijos lietu^ 
ams mokslaeiviams. Miręs 

gruodžio 22 d. 1910 m. (4 
j> sausio 1011 m.). Italijoje 
j didelia Lietuvos mylėtojas, 
; autorius Ml4it\vini na Lit* 

\vieJ> ir Lietuvių Imno, inži
nierius a. a. Ottonas Zavišas 

aavo testamentu užrašė 15 
|ij tūks. rb. geležuiiu kapitalai) 

įsttugti iš procentų 9(M) rub
lių tris stipendijas studen-
tanjs—katalikams iš Lietu
vos, besimokinantiems Teeb 
nologų institute Peter 

Vittavi ikis (8uv. gub.). 
Jtl gegužės (n. k.) Fia buvo 
jjtttfbfcnnkų — Krikšėionių 

t i gana erdvas napas, kuria 
me butų: 1) salė~susirinki-
mams ir teatrams, Draugi
jos knygynas ir laikrašėiai, 
2) kainbariai, kuri\iose butų 
galima patalpinti keletas 
liuusų aenelių, kuriems už
laikymų su mielu noru su
teiktų pašaliniai žmonės. 
l*rio minėto namo pastaty
mo gerb. kunigas Bakevi
ėius ir pats pasižadėjo pri
sidėti. 

Visi minėtieji klausimai 
pasiliko atidėti ligi to laiko, 
kada bu* padaryt* revizija' 
ir pilnai ištirta, ar Draugi
jai per pereitoji laikt) kepyk 
la ir sankrova davė pelno, ar 
padarė nuostolius j jeigu pa
sirodys nors klek uždarbio, 
tai nutarta visus tris klausi
mus Ivykdinti. o jeigu paai-
rodya nuostolis; tai nutarta 
minėta kepykla parsamdyti 
pašaliuiems žmonėms. 

Užbaigiant susirinkimą 
kun. SakevhMus perskaitė 
i š i ( R y g o a OarsoM No. llf 
pono Ai Staugaifiio straips
ni J M Lenkai darbininkai 
krikšėionisn — dar prie jo 
pridėdamas savo smulkes
nius paaiškinimus. Tuo su-
sirinkimas ir užsibaigė. 

Pilviškiai. Jau nuo žiemos 
pradeda ėionai kalbėti apie 
įsteigimų M arijampolte 
Ūkininkų Draugovės sky
riaus, ti dabar būrelis uki 

Plokščiai (Naum, ap.), 
l'erniai rudeniop parsikraus 
tė PlokMiUosna iš Vilniaus 
p. Rybiekl's (lenkas) su s«i-
myna ir įsteigė vaistinę* Vi
si metai jau ji beveik gyvuo
ja, o ligi šiol nėra dar not 
jos jokios iškabos, užtatai iv 
silpnai gyvuoja. Vaistinė 
ėia net ir labai reikalinga, 
nes urnai susirgus, nėr jo
kios pagelbės, visur į mies
tus toli. Kita arčiausia vais
tinė tik Šakiuos už 18 vers
tų. Dar viena yra Veliuonoj 
už b' verstų, bet už Nemuno, 
o per Nemune nevisada pa
togus perėjimas. Taigi nors 
Veliuonos vaistininkas — 
žydas stato mūsiškiui viso
kias kliūtis, mūsų vaistinin
kas gal toliau turės ir gera 
pasišokinu}, nes šiek tiek nu 
simano ir apie medieiną, jei 
tik išdirbs gerų nuomone 
t>as sodieėius. Visgi vertėtų 
jų prilaikyti, kad Plokšėiai 
vėl nepasiliktų be vaistinės. 

Marijampolė. 25 gegužės 
nakėia buvo gaisras. Sudegė 
keli namai, Laimė, kad ma
žas buvo vėjas. Gaisro prie
žastis tuo tarpu nežinoma. 

Mookava (Huv, gub.). Pas 
mus yra gero ir blogo jauni
mo. Blogas jaunimas pikti
na visų parapija: eidami 
kur iš laidotuvių arba laido-
tuvėsna, nekalbant jau apie* 
kitas svarbesnes žmonių gy
venime dienas, dainuoja, 
staugia, rėkia; pačiose lai
dotuvėse Stumdosi, pliauš
kia nepadorius žodžius. 

Garbe geram jaunimui, o 
gėda blogam 1 

Tryškiai (Šiaulių a p s ) . 
" lilaivviaV* skvrius birže-
lio 26 ir 20 d, savo naudon 
rengia du lietuvišku vaka
ru. Vaidins: u Audra <»ie> 
d roję'*, " Nepasisekė Mary
tei" 

4. Muzikė. 
5. Leibgvardija D. L. K. 

Vytauto, nuo ftridgepnrto, 
o. įvardija D. L. K. Vy

tauto, nuo Tovvn of Lake. 
T. Sv, \gotos 

Draugystė, 
H. (Jvardija D. L. K. 

girdo. 

to, pilno energijos, žadani 
da jg, labai daug padnr*|fl| 
ge*o; džiaugiasi ir miuįųf 
tauta, m** gerbiamasis ptl« 
nuojautas, kun. A. Hriskay 

Moterių Į ync; karstas lietuvis, mu*ų; 
tautos reikalų karstas ap*| 

A I- gi liejas ii- užtarytojas. —J; 
Kun. F, Serafinas, vietinės 

rKNTRAL HHOOKLYN, 
N. V. 

!>. Palaim. Joantios is Ark.|))arapijos klebonas, m 

• » 
(!ia 18 dienų birželio pu

siau dešimtu valanda išryto 
šv. Mišif)s 

ir %* Velnias ne bo
ta '. P<» vaidinimo virtinio 

vargonininko Kas*. Bntienioj \\\^it atlaikytos 
eboras padainuos kelete tau
tišku dainelių. Ant galo so-
kiai ir skrajojanti k rasa. 
Trvskieriams vakaras 
didelė naujiena — nes pir
mas. 

Alytus (Kalv. pav,). (Je-
gužės 16 d. buvo didelis gaiš 
ras. Sudegė 146 gyvenamie
ji namai ir 149 klojimai ir 
tvartai. Gaisras prasidėjo 
apie pietus iš lentpiuvės ir į 
3 valandas sudegė beveik vi
sas miestelis, 

Spiogiai (Pan. pav.). Nuo 
seno ėia gvveno Žydelis ir 
turėjo "linksmybės vers
me". Artimesniųjų sodžių 
Žmonelės ateidavo jon trum 

išsikraustė, bet kkversmė". ., 
išsikėlė kiton vieton. . . gil
do dabar žmones vietinis gy
ventojas. 

Balbieriškis (Suv. gub.). 
Važiuoju per Balbieriški. Iš 
Bažnyčios išeina pulkas jau 
nų vaikinų ir merginų. Klau 
siti', kas tai butų f - - Hingė-
nų, sako kaimo jaunimas už
sisakė ekfcekvijas, išklausė 
šv. MiSių ir pagiedojo už 
dusias šv. KažauiHų. Žiūriu, 
kur eis i — Eina \ yartotojų 
Draugijos arbatin-VN išsige-
ria po kelis stiklus arbatos, 
užkanda ir išsiskirsto, nera
gavę nei degtinės, nei alaus. 
Gražus pavyzdys Ringėnų 
jaunųjų, kurie, kaip man 
pranešė, visi yra įsirašė į 
"Žiburio" Draugijų ir mėgs 
ta skaityti, 1̂ a lomi yra pri
sižiūrėti, kaip taip mažame 
miestelyje, kaip Balbieriš
kis, ja|i gyvuoja Darbinin
kų Ditougija, Skolinamoji 
Kasa ir Vartotojų Draugi
ja, kuri turi sava malūnų ir 
karštuvu^ nekalbant apie 
pTekes, Vietinis p. Vargoni
ninkas, kaip girdėt, sudarė 
eborų, kuris gražiai gieda 
bažnyčioj ir jau išmoko ke
letu gražių dainelių. Reikia 
tiktai iinovo, kuris suruoštų 
tsatvų* arba tinkamų Balbie 
riškieėiams Šeimyninį vaka
rėli. 

"baltinis". 

Moterims žinotina* Har
dine eentralinėje akušerių-
felėerlų mokykloje bus Ii 
rudeni priimamos iid<» lėšo
mis mokytis aštuonios me** 
giuos U Kauno gubernios. ] 

Valkininkai (Traku pav,), 
Labai prasiplatino daug va
giu, ir pradėjo labai arklius. 
vogti, ne tiktai naktimis, bet 
ir dienomis. Vagia arklius, 
kad ir prie žmonių, ir joja. 
Daug kartų buvo taip atsiti
kę Valkininkuose, kad, ma
tant, vagis nujojo ir nopaga-
vo. 

aut iuteneijos nariu draugi
jos šv. Antano, ant kurių 
susirinko diktokas skaitlius 
draugininkų apie 200, 
Vietinis klebonas, atlaikęs 
šventąsias Mišias, prakalbė
jo į susirinkusius narius iš
keldamas aikštėn tikslą, to 
bendro vienlaikio jų.įu su
sitelkimo ~~ to viešo jųjų pa
sirodymo netiktai anglams, 
kurie įeinant ir išeinant ste
bėjosi, bet užvislabiausiai 
mušu Sutvertojųi, kuris vi
sur visada ir visame nori m a 
tyti mus gerai elgtanėiat-
siais. 

Toksai tikrai katalikiškas 
pasielgimas draugijos šv. 
Anti^ o C. Brooklvne tebūna 

pinty savo algų, prasigerda- pavyzdžiu kitoms, kad ir jos 
vo. &iais metais savininkas Ivgįnai mokėtu negerbti pij.gv 

tuos, kurių nešioja vardus. 
K. Ežys. 

Pužalotas (Pan, pav.). Vo 
gaisrui miestelis sumažėjo. 
Beliko (i žydų krautuvėlės, 
dvi vaistinės (lietuvio buvo 
apdegusi), monopolis ir ali
nių pakaktinai, pasiliko ir 
vartotojų krautuvė, bet jai 
sekasi ne kaip. Šiais metais 
ji atidavė visas skolas, nuo-
šimėius, turi ir pelno — ir 
toliau, rasi, pralobs. Paste
bėtina, kad krautuvės vedi
me ir atskaitose daug ko 
stokuoja, reikia tvarkos. Dir 
ba krautuvėje tris darbinin
kai. Vienas gauna 800 r. al
gos, antras — 150 r., treeias 
o'Or. metams. Pati draugija 
mažai kitiems terūpi. Susi
rinkimuose daugiausia girdi 
"gerai", "sutinku". 

"Liet. Tk. ' \ 

J & ^ i O t t mėnesinis susirin1; njnkų j a u gavo leidimą it ~ 
ktityfc kuriame teko ir man n e d ė l i ^ U-tų birželio (m j tų mokyklų yra priimamos 
* *" \Al X>raugUos plrtid-l,^) daiv i*teiglamųji ^ m i - k ^ y M<*WI ^ergimis, ne 

KWf*»kHiės hntmĮjmw«i»nės kaip 16 mtų, U* iliukiitis* at-

« • ncijos, 

MINKRSVILLK. PA. 

A. a. Antanas J\nrkus pa
simirė 24 birželio š, m. apie 
2 valandų naktį Pottsville 
ligonbutyj. Iškilmingai pa
laidotas 2H birželio. J laido
tuves prisirinko labai skait
lingai žmonių. Vietinis kle
bonas po š. mišių jmsakė la
itai grauding«| pamokslų. 
Nabašnikas paliko nuliūdu
sių moterį, U sunūs ir vienų 
dukterį. Prigulėjo prie 24 
kuopos 8. Ii, R. K. A. 

Lai Ims lengva jam Ame
rikos žemelė! 

GKAND RAP1DS, MiOlL 

36-tų d. birželio mūsų ko
lonija turėjo nepaprastą ap-
vaikšėiojimą, tai yra primi-
<»ijas nai^įai įšventinto kuni
gėlio J. A. Uervieko, kuris 
tapo įšventintas vietinio 
vyskupo II. J. Riebtor'io D, 
D, Pereitą subntą, 24 d. bir
želio. Pirma stirnos primioi-
jantas su procesija buvo |-
vestas \ bažnyėių asistenei-
joje kun. Koss ir Ituba, Pui
kų pamokslų pasakė vietinis 
klebonas kun. Matulaitis 
apie pradžių, garbę ir sun
kenybes kunigų luomo. Jau
nas kunigėlis buvo labai su-
graudintan, o taipgi ir visi 
klausytojai. Po mišių buvo 
priėmimas ir pietus dėl nau
jai įšventinto kunigėlio mo
kyklos rmnuose, kur tam ty-
ėia buvo prirengti stalai, 
Ten jam prie piet\,i sudėjo 
dovanas su pasveikinimais 
draugijos: panų Nekalto 
Prasidėjimo Panelės svč\, 
Kesern mokyklos šv. Petro 
ir Povilo, taipgi moksle i 
viu ir pavienių kitų. Paskui 
baukietas tesėsi lyg ketvir
tai valandai popietij, ant 
kurio buvo suprašyti para
pijos komitetai ir vietinių 
draugijų prezidentai, taipo
gi ir sveėiai. Naujai įšven
tintas kunigas paeina iš Vil
niaus rėdybos, Trakų pavie
to, Butrimonių parapijos, 
kaimo Polasapniuku. Moks
lą ėjo Vilniuje, paskui įsto
jo Kaina) semiuarijon, baigė 
mokslų sv. Cyriljaus ir Me
todijaus Seminarijoje Or-
ehard Lako, Mieh. Yra tai 

Lietuvaičių Sąjunga. 
10. Moterių Dr-tė "Gar

sus Vardas Liotuvaiėhj", 
U. Draug. šv, Vincento 

Kerrerijaus. 
12. Draugi šv. Stanislovo. 
IS. Draug. šv. Kryžiaus. 
14. Draug, sv. Antano. 
15, Draug, &v, Juozapo, 
1(>. Draug. 8v, Martyno. 
17. Draug. Apaštalystės. 
18. Draug. Tretininkų. 
1!), Antra$iK Maršalka: J. 

Genys. 
Visos draugijos susirinko 

2 d, liepos mėn„ treė.ią vai. 
popiet u, kertėje \Vestern 
ave, ir UO-OH gatvės, Suėję i 
tvarką, susitiko 4-oje vai. 
po pietų •Iį)\Mal, Chieagos 
Arkivyskupų ir j{ lydėjo 
vii^rninėtoje tvarkoje iki 
Vienuolynui. Pas Vienuoly
ną atėję, kareiviai atsistojo 
priešai jo duris, o Moterių 
ir Mtugeiin Draugijos vie
noje ir kitoje pusėje durių; 
kitos-gi vyrų draugijos ei
damos pirluyn, apjuosė, di
deliu žiedu, visų-Vienuoly
ną. Tokioje tvarkoje drau
gijos pasiliko iki pabaigai 
proeesijos aplinkui Seserų 
Namus. Po .procesijai visos 
draugijos susirinko priešai 
Namus kad jKiklausyti pa
mokslo. Po pamokslui Jo 
M ai. Antvyskupis nuėjo j 
Seserų koplyčių, kad su-
teikti palaiminimų Švė. Sa 
k ramentu. 

Po apeigų žmonėms buvo 
leidžiama įeiti Vienuolynai*, 
pamatyti jo, 
minklėliuSi 

ir įgyti pa

tų. 

SHKNANDOAIL PA. 

Oirdėti liepos 2 d. buvo 
laikytos paskutinės miSio* 
Av. Jurfio balnyėioje. Jųs 
nuo kiek laiko at-kait\ davo 
kuiu Miekunas, nes klelM»-

tpri hmt palludijimf tt i w Kaminakas yra i ivaiia 

Kun. A, Staniukynas, 
>i » • m ! 

Birželio $Ptų dienų lietu
vių Visų ^ f e n t ų parapija 
tinėjo nepaprastų iškilmę, 
būtent tų dieną atsiliko pri* 
mieijos kuu, A. M, Briškos, 
užbaigimas vietinės parapl* 
jinės mokyklos mokslo me-

Kim^A, iBriška baigė 8t, 
Man-'s Seminariją (Klleno-
ra, l lamilton/O,). Įšventin 
tas j kunigiis bijielio 24-tą 
dieną Obie^gos Antvysku-
pio J. !«:. Ojnigley, jo paties 
namą koj)lyėioje. Iš lietuvių 
šventinime dalyvavo kuu. 
F. B. Serafinas, kun. Staniu 
kynas ir kk P. Lapelis iš 5s\ 
K i ry liaus ir Metodijaus se
minarijos, Orcbard Lake, 
Mieb. 

Pinnųsias S v, Mišias at
laikė su asista; prasidėjo jos 
.pusiau vienuoliktų. Bainy-
ėia buvo dailiai papuošta 
vainikais įĮtj gėlėmis. Vistji 
Šventų paiĮąptjos elu>ras, di
riguojant p. A, Poeiui, atgio-
dojo Adolfo Kaim'o Mišias 
keturiais balsais. Choras, 
matyti, asmenyje p. A. Po-
eiaus turi gerą vadovą ir 

karštas tėvvnės mvlėtidas ir W * W m Bi(>(1°J° « P kaistas t ^ y u ė s n let<u^ n ^ ^ ^ žavinančiai. Ti( 

laike i)asakė gražų pamoks 
la, pritaikintą prie tosios! 
dienos iškilmių. Daug para-; 
pi, ouų apsiašarojo išgirdę,: 

kaip tai yra sunkus kunijęcr 
už lavinys, bet podraug kaip 
jis yra šventas ir didis. . ,. 

Po mišuĮ ir kunigiškojo; 
palaiminimo bažnytinis eh<H 
ra* pasveikino klebonijo, 
gei-b. primid jautą, padai-
miojant porą ta\itiškųjų 
dainelių. 

Vakare tą paėią dieną 7Vį 
yal, prasidėjo viešas Vis\j 
S\ entn parap. mokyklos 
mokslo metu užbaigimas po j 
bažnytinėj salėj. Programa 
bevo įvairi ir užimanti, At«? 
liktu paėių mokinių, va<Jo^ 
vaujant šv. Kazimiero se4e| 
rims, mokytojoms minėįoį 
m^ikyklos ir vargonininkui| 
p. A. Poeiui. Ačiū įųjų pasil 
du rbavimui viskas atlikt^f 
gerai. Oana dailiai padaiųa4 
vi mokyklos mergaitės su^ 
tar inę dainą: "Ateis payaį 
sa rėlisM; jausmingai deklįaf 
m vvo p. M. Kuduliutė kųi 
F.jB. Serafino eiles: «Ka^w 
Ūkiškoje mokyklojen . VJ 
diikas Benevičia, sekdama 
pi saką: t4 Vilkas ir Avinakf 
soSiai prijuokdino publi 
savo gestikuliacijomis. K ė l 
m|dijėlė: i 4 | moksląM loft" 
krip seniai, nekurie npt vi* 
mi gerai atlikdami savo r 
lojį — Antgalo vietinio kle* 
b< no liko išdalintos dovanoi 
m(ikiniams, atsižymėjusia 
si-*ms mokinimosi ir 
diilie. Užbaigė* vakarų kat 
b(iį paragindamas gimdyt 
ju l pasirūpinti savo vaik 
vjkacijų laike, kad nep 
Įe i tų , neištvirktų, toki 
imįž-daug laikytųsi tvark 
ki4p buvo per mokslo metu 
seserų ir jo paties globcįje 
- ^iiamo mokslo metų užbai 
giaie apart primieijanto d 
lyvavo dar šie svočiai kuni 
gid: A. Skripka, Stauiukj 
uiib,; M. Krušas, A. Ežerski 
i r p u klierikai: M, Cibulske 
i r Vaitkus. 

Baigdamas, negaliu iiep* 
minėti ir nepasidžiaugti 
snyąją visuomene tuo 
k ui ši Visų Svent^ paraplj 
n >rs neseniai susitvėiiii8i|į| 
p ii kiai gyvuoja, josios rei 
kilai gerai stovi. Kun. kla 
b >nas stropiai darbuoįasįįį 
savo tautos labui, ypatinga: 
ri|pinasi tąja jaunąja kar 
ta, josios išauklėjimu, ant1 

kurios, kaip žinome, remia 
s mūsų tautos ateitis, Tė 
vynės laimė. Duok Dieveri 
mums daugiau tokių klubo 
ną, daugiau tokių BažnySioiįl 
Iritautos darbininkų! 

Vaidsvuitis i 
• • • » < • • ' • 

tikimės, kad pateks į mūsų 
parapijų, kaipo pagelbinin-
kas vietinio klebono, tuo ta r 
pu važiuoja trims savaitėms 
vakaeijos į Pennsylvaniją. 

Vistinis.' 
W . W V į i * H . I | W M"i - ^ 

CHICAGO, ILL. 

Programas Draugijų maria 
vimo dienoje V i e n u o l y m 
Pašventinimo, nedėlioja, %\ 
d. liepos. 

h Maršalka: 8. AnufaUf-
kis. 

Z VėUava, 

išlavinti choristų balsai tary 
tutn liejosi plačiu aidu vie* 
non barmonijinėn simfoui-
jon ir srnėgo \ kiekvieno ti-
kinėiojo UHI\\ žadino prakil 
nesnius jjajasmtis toje taip 
brangioje katalikų baŽny-
ėiai ir mūftj tautai valando
je, kuriojei jaunas vyras pir
t i e syk atlieka taip did|, 
šventų ir iSganingų dalykų 
— paties Kristaus žmonijai 
įstatytą nekruvinų Auką. 
Džiaugiasi Bažnyė)H l t . w 
valandos, nes Kristaus Vy-
M t »«* susilaukė sau mujo 

Q 18 d. birželio šv. Jurgi 
bįtuvių bažnyčioje1 la ik | į 
} | imąsias šv. mišias ku 
lionBtantas Šatkus, baigę 
Teologijos mokslus šv. B 
i-lventuro Seminarijoje 
] f d. birželio įšvenjtintas 
kunigus. Hartfordo vysk 
pas priėmęs savo vyskup: 
jon, pasiuntė k l in» mtkų j 
ifusonia prie airių kunij 
bet jam pavesti prižiūrėti 
llptuvių reikalab 

.+— 

UIU(3E, PA. 

Vietinė bninj-tėiė uži 
ant lietuvį) 
hvkn 

iri. 

, > ' . 
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IMuviai, taip vadina-
'pošedšiai". J ie tai la

mini ir nekeneia lietuvių, 
ę net nenori lietuvio kimi-
.Paskut in i s liotuvis ku 

įgus klebonąvd fin kun. M, 
Pilkauskas, Buvo tai pinu 
^llkoriij motu. Po tu kimi-

vo Kidge'iujo lenkai vie-
| k po kito. Lietuviai buvo 
mžemiuti. Paskutiniu laiku 

jjumnnyta visai išmesti lie-
Uvių vardą iš bažnytinės 

nuosavybės užrašo, Sako, 
kad "posėdžiai ' ' davė Serą n 
•ąn'o advokatams penkis 
į imtus dolerių, kad perdirb
tų užrašą taip, kad bažuytė-
19 pasiliktu vienu leidai nuo 
fcvybe. Teeiau vyskupas M. 

Iloban priešinasi užrašo 
^•dirbimui, nenori skriaus-

jiotuvių. Kaip girdėti, ki-
į̂ He parapijine verda nesit
ikimai už užrašą, bet tenai 
įtuvini eina prieš dvasišką 
riausybe, pas mus-gi "po-
Ižiai" gaimfoj* savo bro
lį bando įvairiais budais 

tiesti iš parapijos lietuvius 
*io nesigėdi savo tėvų kai 
, Reikia paminėti, jog 

ĮpošodšiaT (viri » VU-
P^UH gub.) šneka geriau lie-
įviškal, nekaip lenkiškai. 

Bp. 

apsigyventi jau prieš dvide- prieš padarymų užrašo, ko-
šimtj metų, bot mažame [{jo vyskupijos įstatai i . i-
skaitliuje ir tik nuo 7 metu kalauja. Bet kad bažrivtėlė 
lietuviu .skaitlius kas m<- Mivis apdriskus iv maža. irj 
tais žymimi auga, Šiandien! būtinai reikia didesnės, o j 
skaitoma apie tūkstantį HoMimtvyskupis be užrašo imu 
tuviškų dusių. Vyrai dirba įjos statyti neleidžia, tad 

! šiame reikale, kad ] asek-Rnusėj . . 4 d. (Laborday) ir eini dvasiškio. Piveesija pa- taneių doifn'ių. Ke\uriasdėf 
mes šių susirinkimu jam papr;<>ė visas vietines drau «ibai.uė palaiminimu aky- šimts du tikstanėiu doler 

K — —— * * • " 

f: 
•tSttfi 

PLYMOUTH, PA, 
! [Birželio a d. J o Mal. Vys-
ipas patvirtino padrutiui-

ąakramentu apie du šim-
asmeny ir paSventino 

iaų kapus, 
talko viotlniam klebo-
Šaulmskui pribuvo dar 

Ikiti kunigai: Kaupas, Ku-
fka, Dėltnikaitis, Inoiurn, 
br ikas Struekus ir apie 

svetimtaučiai kunigai. 
jKun. Inėlura pasakė gana 
Wdų iv iškalbingą pa
l š i ų prieš pat dirmavone, 

lepia nt į daugiausiai 
•mavouės aspirantų, 
mavonei gi J o Mal. 

fgkupas pasakė antrą gra-
pamokslą. Žadino lietu-

\w laikyties ne vientik tl-
įi*o», bet ir tautystės. Anot 

įdetuvu, taippat kaip ir 
šalįs, yra prisidėjusi 

viantioės civilizacijos 
į^ukentfejusi už laisvos žo~ 

<Ha Jo Mal. priminė 
iko ištremtąsias vienūo-

įtr koletą kit\) panašių 

įsidėjo procesija ant 

lojau po pašventimui 
[ai. Vyskubias apskelbė 

Idus, o kun. Dėlinikaitis 
tė graudų pamokslą, 
yra žinomi kunigo Do-

įaifiio pamokstiški ga
lai, galės atįjaust jo stip-

[jialsą ir patogų būdą iš-
Įkimo ir šiame pamoks-

#*iu, iškilmė padarė 
\fą Jspudį ant ' Ply-

tfcVieCių, kuris paliks 
Įoje atmintyje, 

Morkus 

r&TKBBURY, COITN. 
redėldionyje, 25 d. birže-

!)jonio savo Šv, Juoza-
ūrapijoje gražią iškil-
primioijfis kunigo Ed-
Orikio, baigusio moks 
^hard Lake, Mieli., sė
joje. 

\p torpu naujas kuni-
Ąxm pas kun. Saurusai-

iMiiHkui eisiąs i New Ha-
ftverti lietuviams para-

HSPORT, CONN. 
ta U graleamyjij 
sfcOvinHiji ant didma-

Bridgepor-m 

^iiley.inėse dirbtuvėse; kelį 
yra l>osais; merginos dirba 
goraotty, patrono, špuliu ir 
kitose dirbtuvėse. Merginos 
î ia nemažiau u/ vyrus už
dirba. Yra keletą saliunin-
ktti, barzdaskutvs, keli rūl>-
sinviai; vienas lietuvis laiko 
a įklius, vazioja anglis; jam 
gerai sekasi. 

Darbai šiuo tarpu eina 
pusėtinai. 

Lietuviai katalikai mažai 
susipratę, dėlto ėja buvo at
vira dirva visokiems* bedie
viams valkatoms. Rsafiėios 
draugijos, pora išėlmis, val-
nanuiniškos. 

Dabar atėjus jaunam ir 
energiškam kunigui, galima 
tikėtis, kad katalikų dvasia 
sustiprės ir pakils. Lietuviai 
turi savo bažnytėle; tiesa, ji 
menka ir nepuiki, bet užtai 
puikiausiojo miesto dalyje, 
tarpe milijonierių, villy,, ia-
liuojanobj prie pat jūrių, 
netoli nuo reaideneijos Bar-
num BaUiey, garsaus visa
me sviete savo oirku. 18 visų 
Amerikos lietuviškų kolio-
nijy BridgeportieSiai turi 
graiiausią vietą savo bainy-
ėiai ir netrukus jų parapija 
bus priskaityta prie piimu-
tinių Uetųviftkų parapijų 
Štai tik antras mėnuo, kaip 
darbuojasi tMa geri), kun. 
Pankaliskas, o darbo re»ul-
tatai labai iymųs. Be papras 
tų išdavimų ir supirkimo 
reikalingų i kleboniją ra
kandų, jau atmokėjo skolos 
penkis šimtus dol., o lieka 
skolos tik $2,500,00, Jei lie
tuviai klausys savo klebono, 
tai veikiai ir tą sumą atmo
kės. 

Draugelis. 
' , » , > . I • I H H W | 

I 

ĮĮ 

BROCKTON, MA8S, 
Uiporeitam 29 N, Draugo 

pasirodė Vaitkaus korespon 
deneija, k o l o j e 9is-tas buvo 
parašyta, kas visuomenę ga* 
Įėjo uiinteresuoti. Mano 
nuomone, visuomenė išgir
dus, kad pas mus tapo at
siųstas lalSkaa iš Vyskupi
jos* kuriuo vyskupija sten
giasi sutvarkyti didykus 
bažnyėios, žingeidi sužinot; 
ir daugiams apie tai. Tad 
trumpai apie tai paduosiu 
žinias, paimtas iš pirmų ra n 
kų. 18 karto tad turiu pasa
kyti, kad Brockton'o lietu
vių Šv. Roko parapija yra 
viena iš nelaimingųjų; — 
kuri nuo laiko, kada susitvė
rė, pr i tarė daugel nelaimiu* 
gų vaidų, perėjo daug skau
džių smūgių, ir lig šiol neiš
moko rimtumo. Nurimsta 
vien tuomet, kaip antvyaku* 
pls atima kunigą. Tuomet 
laisvamaniams ir M šakaliu
k a m s " t ikras buvo 'Rojus' , 
nm nieks jiems nestoja per 
kelią. Darbas visuomeniškas 
jų — platinimas bedievybės 
— eina sparčiai. Nei viens 
jaunas "grfoorėita" tam dar 
bui negali atsispirti. Kada 
jiems truputį nevyksta —-
tuomet alutis apvainikuoja 
dat 'bą.. . Tokiems žmonėms 
buvimas kunigo parapijoj; 
Žinoma, negeist inas. . . Kad
gi to blogo kitą-kart negali* 
ma išvengti ( taip jie mano), 
kad kunigas turi bnti, tad 
stengiasi jie nors savo ranko 
se prilaikyti visas vadžias 
parapijoje. Lyg šiol tokio
mis vadižiomis prilaikymą 
parapijos reikalų, buvo lai-
kymaa bažnytinės "prapar* 
tės*\ neužrašytos vyskupi
jai, šimteriopus valdu* kėlė 

nors dėl žmonių akiu reikia) 
i r tą blogą priimti, kad u p r a 
pa Uis" butų užrašyta ant 
vyskupijos, Tad po ilgų vai
du tas dalykas pradžioje ba-
landžit) mėn. š. m. tapo at • 
liktas, žinoma, sn visokiais 

veik praneštum, ir 'kad 
sudėtum pinigus Ar* i vys
kupo vardu, kas tik bu> 
surinkta šiam darlan, 

Tikrai išt'kinae 'i « 
mistai, 

J. I*. K. o run t . e l l , 
S r k l ' r J . i l i ! » s , " 

Šitas laiškas. u«»rs, r«':ji.-. 
taip paprastas, kaip pei ki
nu trenkė į akis iiuisii lai* 

arijas dalyvauti toje iškil vairioje kaniliaus Alfonso jau turi surinkę. Mil\vaukoį: 

n ėje, YU<» dnvujfiįoH, danu 
prisidėjusioj prie iM.ijoaios 
b /jiyėios išpuofimo, nes vi-
N« s įtai-sė JM. brangų lan-ja 
i?* suolus apmoka, rengia iš-
kilmingi) apvaikšėiojimą. 

Liepos [ d. apsivalė .lur-
::is Naudžius su Mareelė 
Dailidžiute ir* Jonas Moze
ris su Viktorija Tamuliouai-

ir Karaboiės N'iktori.įoH. miesto nu*juras Soidol laikė 
N>-w Vorl.e prakalbas ir už; 
įžaii.uą re kėjn .mokėti, Su
nokti ma prakalbu doleriai 
t-rposui c s a.fkrašėio pirki* 

Abdone tapn apvainikuo l n u fombuu 

ANUIJJA. 

vamaniams. Kaip tai, •%;<! *°\ 
^priedais* •— 4 i gvarant i jo-h c u m u n H susirinkiuua.so lai-

*» . » 
Khiotavpn labai (li(b>1i 

' ii, nt̂ t naktimis neat-
Maži vaikai pradėjo] 

įstatu. Tos garantijos p a g a l i n t u i kasa .Vivivvakupo \ a r " rii, nebegali iškėsti kars-! 

mnr » M t rust 'avimais' 'pa- j tų, proziduotų, kad jis in^ 
gal Ištikimų laisvamanybėslį s ; U ( l r n nkas pinigus ir pa 

karse 
\ ėsta 

tas su tlal/iausinniis iškil-
jnėn'i.v karalius Jurgis V ir 
karalienė Marija, parodos, 
bankietai ir 1.1, tysėli dvi m* 
vaiti. Svifto suvažiavę iš vt-
s»i *,diu, buvo daugVbe ir iš 
Su v, Valstijų. 

leisime kunigui — amžinai j 
mes pra/uve, apsuks mus, 
apgrėbs mus, na, ir kitokios! 
nelaimės kris ant mušu gal
vų . , . Ištarta ir padaryta, j 
Susirinkimas nubalsuoja ne 

ju nuomonės, privalėjo už-jduf! Kaip sviets- svietu tas 
laikyti pilną autoritete lai«- huti negali! Tokio laišku 
vamanybės, pilną ju pura- Į pripažinti negalima. Jei ta 
pijoS valdymą. Bet truputi 
apsiriko. Išeina aikštėn, kad 
garantijos, "deed ' tuose" 
v ra perinamos, kad valdv-
mas bažnyėios ir visos pra-
partės nuo antvyskupio pri
k lausys . , , I^aisvamaniy pa
siutimas negirdėtas, — pasi-
rįžo nors galvas pakloti, by-
tik neprileisti atimti sau iš 
rankų valdymų.. , Kova tad 
apreikšta: "žut ar but" . Ko
voja visokiais budais: mela
gy stėmis, apgavystėmis, agi 
taeijomis, grasinimais, riau
šėmis ir t.t. Vienų tokio ko
vos budo yra savaip iškrai
pytas aiškinimas laiško, pri
siųsto iš Vyskupijos, kuria
me paduotas yra pamatinis 
sutaisymas tvarkos parapi
joje, Tame laiško dvasiškoji 
valdžia paliepia kunigui da
boti reikalų statymo bažny-
ėios, tvarkų vesti susirinki
muose ir kolektuojamus pi
nigus sudėti arcivyskupo 
vardu. Paduodu laiško žo
džius ištisai1: 

# 

"Arebbisbop's Ilouse, 
Granby Street, Boston. 

April 17, 1911. 
The Bev. Vineent Dra-

gunevica, AVebster St„ 
Broekton, Mass. 

Kevereiul dear 8ir:— 
His Uraee, the Most He-

verend Archbisbop, di-
i*eets me to aeknovvledge 
reeeipt oi your eoimnuni-
eation ot* April 14-th, and 
to say that be wishes you 
to find out just \vhat is 
Vranted in rogard to the 
ehureh; that is, ivhether 
it is advisable or necessa-
ry to build a ne\v ehnruh, 
or simply to enlarge the 
old one. 

The Archbiahop wishes 
you to preside at all me<»-
tings in regard to this 
matter, to report to him 
at onee the result of sucth 
meotings, and to deposit 
in the Arehbishop^ name 
\vhatever uuuiey may be 
eolle<5tod for this \vork. 

Verv siueoroly your's 
J , P. K. O'OonnelI, 

seeretai-v.M 
* * 

Lietuviškai išverstas laiš
kas taip skamba: 
"Arcivyskupo Namai, 
Urauby gatvė, Boston. 

Balandžio 17, 1911. 
Kunigui Vincui Dmgune-
vifiiui, Webster gt., Brook 
ton, Mass. 

Oorbianuisis Tamista :-
J o Malonybė, Uerbia-

miausasai Antvyskupis, 
paliepė man pranešti apie 
apturėjimų nuo Tamstos 
raporto nuo 14 d. Balan
džio ir apreikšti, kad J i s 
nori, idant surastum baž
nyčios reikaluose vien 
kas yra pageidaujama: t. 
y. a r patartina, a r reika
l inga statyti naujų haž-

nu, Naujienos iš 

Iš Vis ur. 

VOKI KTU A. 
priimti laiško, Kunigas ke-j p , , l l | l t a j | p l , w , u n ę i 

bs kartus sušaukia žmones ^ ^ ^ ^ A m r r i k o S ^ 
ir stengiasi įkalbėti, kad iŠ- a t l a n t i ^ o j o laivyno pasie-
venginiui nesutikima priim
tų laiški). Rėksniai iš visu 
jiegi) imasi, kad tik savaip 
pastatyti. Kad nebūtų pao-
jaus nei Šešėlio prieš pražu
vime pinigų, keturi žmonės 
nori už kunige užstatyti 
$2000 kaueijos. Rėksniai nei 
to girdėti nenori. Vyrueiai 
nepasiduokime!... laikyki
mės!. , . Na, ir laikosi; — ir 
kova, ir vaidai ir riaušės, 
kaip vienas išmaningas žino 
gus pasakė: "už tušėią mai
š e ! " . . , Prasidėjo kolektos 
pinigų. Komitetas pradėjo 
rinkti sau, kunigas sau. Žnio 
nės nežino, ko laikyties ir 
nebnori duoti nei vieniems, 
nei kitiems, Komitetai be 
legališko pavelijimo kolek-
tuodami nuolat laukia areš
tavimo nuo polieijos. Kuni
gas pertraukė kolektns \\# 
parvažiavimui Arcivysku
po, kurs išvažiavo į Kumpą 
trims mėnesiams. Tai pasek 
mes Vaidų ir nepasidavimo. 
Advokatai tyko iš to pasi
pe lnyt i . . . Ak, kaip reikia 
apsvietos mūsų laumelėms, 
— apšvietos ir sąžinės! . . 

Kunvidas. 

kė KieF«) birž. 21, kur buvo 
Įpatiktd daugybė laivų, pasi
taisiusių apvaikščioti Vi
liaus metinę laivyno iškil
nia Pasveikinimai, Žinoma, 
pasipylė, kaip iš maišo, iš 
vokiečių pusės, Amerikiečių 
gi laivynas, vedamas Loui-
siaua'os, su admirodo Bad-
ger*io vėluva Jplaukė uos
tau j paskirta viet^, Saucty-
mų netruko, Popietų, atvy
kus Viliui, kiekvienas laivas 
pasveikino ji su trisdešimts 
šūvių, O vakaro Vilius vnl-
gė vakarienę su Amerikos 
karžygiais, ir, kaip visuo
met, gyrė amerikiečius. 

Dieni) 25 Birželio š. m., 
parapijiečiai drauge su ku
nigu dar kartę sušaukė pa
rapijos susirinkime. Norėjo 
šiaip taip \ tvarka sueiti. 
Norėjo išaiškinti tiems žmo
nėms, kurie gerai reikalų 
parapijos nesupranta, svar
besnius dalykus, ir parodyti, 
kaip pagal teisybės turi bū
ti viskas tvarkoma. Buvo 
pašauktas ir advokatas, ku
ris privalėjo išaiškinti pras-

PRANOUZTJA, 
Riaušių, kiek tik nori. Vo

kietijos vėluva buvo iškabin 
ta ant valdiškojo busto, o 
raudonoji plevėsavo iš 
bažnyčios bokšto, Coiivig-
no\vV ir kitose vietose bu
vo matomi sekantieji para
šai ant sienų, tvorų: "Ilgų, 
metų Prūsams ir jų valdo
nui, O tau, Viliau, męs duo
dame savo gerbiamus vyny-
nus, nes surukusi respubli
ka nenori jų", ete. — Ačiū 
generolui (Joiran karės mi-
nis^eriui, Mouis'o valdžia 
atsistatydino, o \ jos vietų 
Fallieres pavadino birželio 
26, tokius žmones, kaip Cle-
menseau, Millerand, Pain-
eare, Deleasse, ir kitus. 

. MKKSIKO. 

Žemesnioje Kalifornijoj 
soeijalistAi užsigeidė sutver 

Drąsus oro lakatytojas. 
Visas Ne\v Yorko miestas 

laikė kvapą suturėjęs, kuo
met praeitą suimtų žiūrėje* į 
drąsų lakstymą oru viršui 
augštų Ne\v Yorko triobe-
sių. Tą dieną atlėkė Henry 
M, Atwood iš Boston'o, pa
sisukinėjo po Long Islaud ir 
Ne\v Yorką ir nusileido ant 
(ioverner's Islande Belaks-
tant jam viršui New York'o, 
fabrikai sustojo dirbti, net 
stritkariai buvo suįtoję. 

Atwood ketina ateinan
čiais metais lėkti skersai 
Ameriką nuo Ne\v Yorko \ 
San Franeiseo, 

Pensijos našlėms mainierių, 
žuvusiųjų garsioje Ohe-
rry, Z1L, katastrofoje, 

Hpringfield, III. Moterįs 
žuvusiųjų Cherry angliaka-
syklos gaisre darbininkų 
gausią iš Valstijos kasos, 
mėnesiuę pensiją, kol jos 
neištekės antru syk, Tdkių 
našlių Cherry 'jo beliko vos 
devynios j kitos ar tai jau 
ištekėjo, ar išvažiavo Kuro-
pon, ar į kitas valstijas Išsi
kraustė, Pensija augštum<į 
nuspręs pat i valstijos admi-
nistraeiju. 

Darbininkas priešinasi dar-
bininkų partijai, 

(lalesburg, 111. Per kon* 
veneiją trukių mašinistų, 
unijos, pnątaroslos: pirmsA*: 
dis, W. s . Stone, savo pra* 
kalboje apreiškė, kad jis ne
tiki ir nenori, kad urganizuo 
tusi darbininkų partiją, ku
ri imtų dnlyvumą poli t ikoj! 
Stone*o \ uomone, darbiitiu-
kų tikslą: esą kitoki, negU 
dalyvauti šalies politikoje, 
kuri, j»ir«li, taip labai no-
švai'i. 

• • 

ti savotiška respubliką 
mę parengtų ir perduotų b e t . . . nelaimė! Kadangi 
Areivyskupui užrašų(deed) j valdiškoji kariumenė užklu-
hažnyčios ^prapartės*', ir po ant jų, išvijo iš Meksi-
laiško apturėto iš vyskupi
jos. Susirinkimas nieko ne
išklausė. Rėksniai nedavė 
vesti susirinkimo. I r dar kar 
tų mūsų lietuvių vardas ta
po nužemintas svetimtaučių 
akyse. 

Kunvidas. 

nyfią, ar vien padidinti 
senąją. 

ArcivyskufiM nori, kad 
Tamista pirmininkautum 
t i m p t * susirinkimuose 

WILKE8-BAHUi:, PA. 

An^ nedėldienj Juoto Mi-
liausk«» vaikinuks 9 metų ir 
mergiukė 8 m. išėjo girion 
pasivnogantų. Grįžtant na
mon pagavo juodu trauki
nis ir labai sužeidė — galve
les suskaldė. Mergiukė jau 
pasimirė, o vaikutis sorgą 
ligonbutyje, bet vargiai ii-
gis. Nereikia vienus vaikus 
išleisti. ne$ \ isokins nelai
mės gali juos patikti. 

ftlty nedėldienį kun. V. 
Vbigirda bažnyčioje apskel
bė, kad naujosios bainyčįo* 
pašventinimas a ts ibusiu 

k«»s i Suvienytųjų Valstijų 
teritoriją, kur turės jų su
manymas žūti, nes ameri
kiečiai turi užtektinai pa
prastojo proto, kad užsidėti 
8U panašiais aoeijalistukais. 
— Oaxaea\)S arei vyskupas 
užgresė savo pavaldiniams 
dalvvauti ateinančiuose rin-

* 

kiniuose. 

Gydytojų Sąjungos koaven-
cija. 

Los Angeles, Oal, Pereitą 
savaitę atsiliko Jifcme mies
to gydytojų sąjungos vai*-
du American Medical Asso-
eiatiou konveneija, Dr, A-
braham Jaeobi iš New Yor
ko išrinkta Sąjungos prezi
dente; d r. W, ̂ ai-vis Bar-
low ifi Los Angeles —• vioe-
prezidentu ir dr. Aleksan
dras <)raig iš Chicago — se-
kiM'toriumi, Sekantis Sąjun
gos narių suvažiavimas at
sibus ateisiančiais metais 
Atlantic Oity'je, 

Paaukojo gyvast} dėl vai-

New York, N, Y, Masko* 
lijos žydė Ida Sdhiff, išgir
dusi, jog tūla turtinga ame
rikietė miršta nito kraujo 
trukumo ligonbutyje ir siū
lo žymią pinigų sumą tam, 
kas sutiktų perleisti savo 
kraujo jos uįslosna, sutiko 
ant pavojingos operacijos, 
nes norėjo gauti pinigų sa
vo penkiatos vaikų pa įtrau
kimui iš Rusijos. 

Po operacijai Sebifrienė 
sugrįžo namo taip nusilpusi, 
jog apalpo ir puldama tre-
pais žemyn ant smert užsi-
mužė. I t taip dėl savo vaikų 

Netyčia nušovė motiną, 
Central ia, 111. Pereitą pėt* 

nyeią dešimties metų Marti-
nukus Swiek, žaisdamas su 
tėvo revolveriu, kurj buvo 
ištraukęs iš stalčiaus, nety
čia paleido šuv|, o kulipka 
pataikė motinai į pilvą, tuo 
tarpu rengusiai pietus vir
tuvėje. Moteriškė numirė 
pakeliui ligonbutim Nabaž-
nikė vos 29 metus teturėjo. 
Vaikištis neareštuota, nes 
koronerih pripažino žmog* 
žudybe atsitikus 18 nėtyJSių. 

Mažos kojos išdavė ją. 
Ohicag<j, 111. Tūla Sadie 

(lallaghep! 422 metų am
žiaus, persirengusi vyru, no
rėjo drauįgijoje dviejų jau
nų vyruk ų pabėgta iš Chioa-
gos. Du tletektyvu patėmijo 
linksmą t;rio ant gatvės. Vie
no tų tri jų sportų labai ma
žos kojon ir plonas balselis 
atkreipė detektyvų atidą i r 
jie areštfvo juos. 

- Į. 

Nušovė )0a6ią ir pats nusi
žudė. 

Speucoi*, Ind. Tūla Phillip 
sų pora, dėlei vyro žiauru
mo, nesugyveno ir rengėsi 
legališkai jiersiskirtl. Pr iė l 
atsisveikjsiant išėjo jiedu 
pasivaikščiotų. Einant pro 
kapines, vyras staiga ištrau
kė revolveri ir vieriv gerai 
nutaikytu šūviu paguldė 
paJlą ai4 vietos. Matyda
mas, ka«i jau negyva, Phi
llips pats nusišovė, 

Oaado niekadėją. 
Louis^Ue, IU. Minia apsi-

ginklavusiŲ famer ių gaudo 
nekurį .fames^ Geer, nese
niai pabuosuotą iš kalėjimo^ 
(leer kiirainališkai užpuolė 
paną PI0rą Soott, telefonis
te, ir kuomet ant JOB Šauks
mo sub.%0 žmonės gelbėtų* 
niekadėjas, gelbėdatnos, ga
na sunkiai pašovė keturis 
asmenim ir pabėgo. Farme-
riai, jei ju tik ji sugaus, pa* 
sirižę ii ft^uoti, š 

Jauniausias telegrafistas. 
LouieVillc, 111. Jauniausiu 

šios šalies telegrafistu, tur
būt yn* Dehno Braneh, tu
rintis tik 16 metų. Braneh 
esąs išmintingas, rimtas jau 
nikaitis ir pilnai atsakantis 
tai vietai. 

THPANIJA. 
Madride, bebaigiant Ku-

ibaristijos konjcresw>, buvo 
iškilminga procesija su ^ „ ^ , y d ^ ^ v a § t , t 

Švenčiausiuoju. Kariant 
Palle Rordadores, staiga 
sprogo bomba. Pati bomba 
nieko neužgavo, bet užtai 
kilo panika, kurioje apie 60 
žmonių tapo sužeista. Poll-
eija veikiai sugrąžino tvar
ką. 

Procesijoje dalyvavo 50 
t u k s i paroduotojų, 10 tuks. 
darbininkų ir keli tukstan-į žymią sumą 

laikraš Socijalistų na 

Ne\v York, N, Y. Mihvau-
kee, Wis,, sooijąlistai ren
giasi nupirkti Vieną New 
Yorko mažesniųjų laikraš-
r\ų ir pakeisti jį soeijalis-

. Tam tikslui ranka au
kas, kurios pa^ieksiancHoa 

Sava su 
,111. Per konvenci

ją nedėldienio (Sunday 
Sehool) mokyklų mokytojų 
nutarta kovoti su girtybe ne 
tarp suaugusiųjų, bet tarp 
vaikų, lairiuos reikia moky
ti ir perspėti prieš alkoho-
liaus miodus. Stengties'at
pratinti suaugusius girtuo
klius n»kytojoa pripažino 
u i bevs|iingą darbą. J ų nuo 
nu 11 iof * •eiki a apsaugoti atei-
sianAią kartą nuo alkoholio 
ilikmėH 
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-««Jlklškas Laikraštis 
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U \Yilke$-Barro, Pa., kan 
katvirtadiania 
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A. t . R, K. K. Sajuag* - teidėjai. 

Kttft. A. Kaupas — Redaktoriui 
X). Auguliutė — Všveiidėtoja. 

111,1 • • ! . I l | | > M K » » H • » «"» 'I UI I • • • • '• H» • • • ' » » » • » 

Visas koreapondeaoijaa ir kito* 
ktua raitus reikia tiuati pas 

; 64 Ohuroh 8t., 
Pttttton, Fa. 

Visus pinigus, ar tai prsauaie-
mss, ar tai u* "kabiui" ar ui 
atgaminimus ir %X reikia tlvjati 
lakiu antrašu: 

M I M k A t m A f l * 

lt BĮ.. 
TOUUUBMBB, PA 

••'•»'»• - • • i i . i n i m 

ja? bus tai apauidinimaa konati-
tuoija», ar plakatu, ar tikietu ar 
kitokio i tat panaląa reikalai, rei
kia visada* kreiptiea tuo padą 
antrai 

U! «w A4U0A8" 
814 I . Muk*t Bt, 

WHi1HHMtftW. FA. 
• » • • • ' • 

II 

Kedakoija pasilieka sau teiftf 
taisyti, trumpinti arrba atmesti vi-
ros pmiimSiamus raštus. 

Laikas ir vieta ražtą talpinimo 
pridera nuo redakoijoa. 

Atmestieji rankraščiai nėra gra
sinami redakoijoa lėšomis. 

Kasyti reikia tik ant vieno pus-
lapio, paliekant plačius tarpus 
tarp eilučių. Popieros nėra ko gai-
Mtiea, nos korespondentams ir 
bendradarbiams rašant ant abie
jų pusiu, da-gi smulkiomis, raide-
mis, redakcijai labai dažnai pri-
ikina perraiinėti atsiustus raitus. 

Norint, kad raitas tilptų arti* 
sUuaiame numeryje, rankraštis 
reikia pristatyti tpaustuvėn ne ve-
ttau, kaip 9 valandą išryto antra* 
<tta*yje (utarninke). 
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tas vaistas - tai bent tik* 
ret iškas susipažinimas su 
Suv. Valstijų gyveninio pa-

už/.iurėtojas Ulavis, nuken- matais. Ne tik reikia susi-lsai kaip rašo dienraščiai 
pažinti, bet dar reikia lysti paklaustas karaliaus, ku 
į to gyvenimo kailį, reikia įdaryti su Scbollcart'u, atpa

kalius tapo atidengtas, kaip 
tik į patį laika. Nukentėjo 
vyriausias viešųjų zenuų 

žemesnius miuNterius ir par 
tijų vadovus. Pasauktųjų 
tarpe buvo ir \Voesto, ktir-

tejo vyriausias ginų u/vaiz 
lu Pincbot, pats Hallinger, 

jbntgęs kalbą, duoda kardi* 
^ l l t I l n f R - K A jn4i&k<) palaiminime po to 

Reikalai. 

Stebėtinas K daiktas, kad 
retas lietuviu apsigyvenu
sia Amerikoje, interesuojasi 
vidurine Suv. Valstijų poli* 
tiktu Kiek tai svarbių kinu-

koliama bevoik 
bet kan mmų at» 

sūnų yra 
knHctien ~ 
kreipi* \ juos kad ir maži) 

Palipkime, pav., 
utsiojo toiBtno nu-

8p*įBdimu, jog ^Standard 
Gil Co." yra neteisėtas trus-
ta«, kursai turi likviduoti, 
savo reikalus \ seksis mdtte-
niu$, Šitas nusprendimas pa 
liefna kitus trukius, kurių 
Suv. Valstijose yra daugy-
W, kaip antai: cukraus, ta
bako, plieuo, popieros, aug
lių ir ne t . . . laikraseių. Kiok 
vienam iingfddinga Žinoti, 
kų dabar darys tiuatai, tuo 
llrtgetdingian, kad daugelio 
nuomone, truatų išsipiltoji-
tuas turėjo būti pirmutiniu 
Ihlgaiiiu prie sociali/ano, o 
Standard Oil (1o, reikalų ve-
^itno metodą buvo pavya-
dliu J. Maekaye*o panto-
krotijaL 

Arba teisino nuaprendi-
IW*» jug taip vadinanms i'u-
nlngham'o pretensijos prie 
anglies plotų Alaftkoje yra 
neteisėtos — kokias iSga-
ningas pasekmes atneš vi-
auomeuei! Juk tai pradžia 
t*otkalavimo, jog gamtos tur 
tai privalo pridordti visiem* 
Imonoma (valstijai), ne at-
8kiriema aanieninm Iv ne g*.-
iBioms bendrovėms. Uuuja 
wn|kintngų spekulautų bau 
dfc užgrobti turtingus ang-

?Hf« padėlius Ala^koje ne-
aingonns priemonėmis, tu 

alingą padfcjąfo aa 
dalybų 

juk tai visžeugimas 
artyn prie tobulos demokra
tijos l Bet ar lietuviui atėjo 
i-galvę sužinoti, kas yra toji 
demokratija ir ar demokra
tiškas valdymosl budaa iš
duoda tobulus vaisius? Juk 
ir apie tai yra gludai, da-gi 
kokie! 

Yra daugybė kitokių klau 
simų, kuriais privalo inteve-
suoties visi laisvi laisvos ža
lios gyventojai, Bet ar inte
resuojasi! Pirm kelerių me
tų vienas ateivijos tyrinėto
jas paklausė rusino kunigo, 
kaip rusinai gyvena Ameri-
koje. 

Kaip tai, Amerikoje1? 
nusistebėjo kunigas, — 

Ne% rusinai gyvena ne Ame
rikoje, bet apaėiojo Ameri
kos, Amerikos gyvenimas 
verėiasi per jų galvas. Jie 
negyvena amerikiečių gyve
nimu, jie net nepažysta Ame
rikos gyvenimo,.; 

Taip kalbėjo rusinąs, O 
kų pasakytų lietuvis apie 
savo tautiečius, gyvenan
čius Amorikojat (ial t^ pa
ti {t Na, sunku butų stebė-
ties, jei istiesų taip ir pasa
kytų, 

Tai-gl lietuvių gyvenimas 
Amerikoje nėra normalinis. 
Amerikos lietuviai kimba 
prie laisvamanybės, soeia-
litines anarebismo ir kitokių 
dalykų, bet retas jųjų gili
nasi i 8uv, Valstijų visuo
menės gyvenimo, tik maža 
dalelė isdr|sta dalyvauti ta
me gyvenime, o dar maJesnė 
drįsta raginti kitus prie to
kio gvvenimo. 

Amerikiečiai nori, kad 
visi ateiviai persiimtų jųjų 
gyvenimo dvasia. Jie nori 
dar daugiau: nori, kad atei
viai juos pamokintų geres
nių daiktų, parodytų jiems 
naujus kelius, patobulintu 
jų pafllų gyvenimą. Bet ar 
lietuviai vaįdhm tokią rolę f 
•— Anaiptol! Paprastai, ame 
rikUsMal fcuri į lietuvius, 
kaipo \ požtukus, girtuok
lius, apgaudinėtojus, eieili-
kus, vtožos romybės drmnz-
dytojus. . . 

r,t*iw*gu? 
IT .Įitu. 

y,i>st bent kokie bibio jteško 
tojai, i»*»nt kokie svetimo 
gyvenimo aniytt»jai, įteikiu 
lietuviams interesuoties 
amerikiečių gyveninut, rei
kia į ta gyvenimą leisti nau
jus, sveikus gaivinanėius 
SVVUS. 

nors valdiškai išteisintas, ta parodyti, kad ir lietuviai j kes: l%Tegul atsistatydina, 
p«) privemtas atsistatydinti, j Amerikoje nėra bent piulau-
Buvo daug barnių, piktumų, 
daug rašymų po laikraščius, 
Teismas pabaigė ginėą, is-
risdamas klausinių visim-
menės naudai, Pasilieka tik 
luukti, kiįt valdžia darys su 
anglies padėliais Alaskoje: 
ar pati kas JIĮS is po žemių 
ir pardavinės žmonėms, ar 
paleis kitiems jąs kasti \iž 
sudegtą mokestį nuo tono, 
ar gal duos reikalingam mi
neralui dar ilgai ilsėties po 
žeme. Svarbus tai klausi
mas visiems Huv. Valstijų 
gyventojams, 

Arba sutartis su Kanada: 
juk tai palengvinimas mai-
nyties savaisiais išdirbiniais 
Suv, Valstijų ir Kanados! 
Tai pradžia atmaiuymo yi-
sos komereijinės Dėdės Ba-
mo politikos. Tai svarbus 
dalykas, dėl kurio ir kongre
sas tapo sužauktas extra-~ 
posėdin. Bet ar daug lietu
vių žino, apie ką kongrese 
šneka ir tariama? Ar žino, 
jog Root'o pataisos nupuo
limas reiškia milijonus dole
rių metinių sutaupimų laik-
raSėių leidėjams Ir knygų 
spaudintojamsf 

Tiesioginis rinkimas atsto 
vų t Suv. Valstijų senatą, į-
vedimas referendumo, inioi-
jatbos, komisijų valdymo ir 
J tat panaftųa nauji įstaty 
mai -

Belgija yra maža katali
kiška viespatijėlė. Jinai yra 
neutralė — vadinasi, ji yra 
pasižadėjusi niekam blojyp 
nedaryti, jeigu kitos viešpa
tijos nekabįs jos. Ten yra 
karalius, bet tas karalius 
tiek tik teturi valdžios, kiek 
respublikose prezidentas 
Viską valdo parliamentas Ir 
kabinėtas, Nuo 1884 m. val
džios vadelės buvo kataliku 
rankose. Bet kur yra demo 
krati&kaa valdymosi būdas, 
ten yra ir partijos. Tai-gi ir 
belgai turi įvairias partijas: 
liberalų, soeijalistų, katali
kų ir t,t. Paskutiniu laiku li
beralai susijungė su soei.įa-
listais (vieni kitų labai ne
apkenčia, prie progos pasa
kius) ir pakėlė protestų 
prieš naujai sumanyti) įsta 
tymą apie mokyklas, Dėl tos 
priežasties SehollaerVo mi
nisterija nupuolė, o ir nau
jas ministerių pirmininkas 
de Broąuillo vargiai patai
kys permaldauti priešinin
kus. 

Dalykas tame, kad Belgi
joje yra dvejos rųsies mo
kyklas, valdiškos, kurios 
yra laisvamanių Įtekmėje, 
ir laisvosios, vedamos kata
likiškoje dvasioje. Visos tos 
mokyklos yra užlaikomos 
valstijos pinigais. Bet baž
nyčios priešams katalikiš
kos mokyklos buvo visados 
druska akyse. Tai-gi amži
nai buvo keliamas klausi
mas: ar Belgijos mokyklos 
turi butl katalikiškos ar be
dieviškos. Katalikų partija, 
nors buvo ligišiol galybėje, 
teėian nepasirūpino pervary 
ti teisingo įstatymo sulyg 
mokyklų. Tokiose vietose, 
kur laisvamanių įtekmė yra 
didesnė, katalikai buvo pri
versti užlaikyti savas kata
likiškas mokyklas ir drauge 
mokėti užlaikymui bespal
vių (valdiškų) mokyklų. 
Kad {vykinus Maip taip tei
sybę, Seholluert sumanė 
taip vadinamą "bon seo-
laire" sistemą. Tėvams bu
vo duota laisvė leisti .savo 
vaikus į kOkia, kan nori mo
kyklą, o vaikai gaudavo tai-
diSką ženklą, kursai suteik
davo teisę jų tėvams atsiim
ti nuo valdžios mokslo išlai
das (nuo M iki 40 frankų 
metams). Prie šitokios sis
temos vaikų auginimas pa
siliko tėvų rankose, o ue po
litikierių įtekmėje. 

Rodėsi, kad toks teisingas 
įstatymas turėjo pereiti par 
liamente. Bet liberalai, tuo
jau susivienijo, su aoeijalis-
tais ir pakėlė smarkių— 
smarkiausią protestą prieš 
tokį sumanymij. Tat dar bu
tų buvę niekis, nes katali
kai turi parliamente didumą 
sesių atstovų, bet, nelaimė! 
|>ati* katalikai pasidalino į 
dvi partiji, Prie* 8eho-
HoarVą stojo net buvusis ki
tados katalikų vadas Woes 
te> Seholleart'ui nepasiliko 
niekas kit, kaip atsisakyti 
mHo vietos, ypafkad ir pats 
karalius Albertas pasielgė 
netaktingai, pasisaukdama* 
Jtyt* aavt be ministerių pir-

įUiikolini^ kai-kuri 

kaip as atsistaty<linau 1HS4 
m. 

Ibi bar visas kraštas virte 
verda. Sebollaert, kuisai 
valdė viešpatiją pasekmin
gai imti 1!M»8 m., kursai pri
jungė Kongo prie liolgijus, 
kursai įvedė visatinį pri
verstina tarnavimą kariu-
luenėje - tas pats Hebo-
lleart suklupo, berisdamas 
teisingai mokvklu klausi-
mą . . . (Jaila. 

Tas klausimas be abejo 
vaidįs nemažą rolę ateinan-
ėiais metais, kuomet atsi
liks visutiniai rinkimai į par 
liamentą. Liberalai ir soeija-
listai jau dabar susiuostė 
tarp savęs ir be abejo prieš-
renkamosiose agitacijose 
dirbs kuosmarkiausiai, kad 
neįleidus parliamentan nei 
vieno (alininko l4bon scolai-
reM sistemos. 

Naujas ministeris de Bro-
(piille yra 50 metų amžiaus 
ir buvo geležinkelių minis
terių, kuomi ir toliau pasi
liko savame kabinete. Tai 
gabus vyras, tokių pat nuo
monių kaip ir Behollaert 
Kažinkaip mokės jis suval
dyti valstijos eldiją sunkio
se ir audringose dienose. Į jį 
atkreiptos akįs visų belgų. 

EHHI 

Betardant Plieno Trusto 
(United States Steel Oo.) 
istoriją, išėjo aikštėn, jog 
užsimezgant trustui 1001 
m,, į korporaeiją tapo įdėta 
$720.846,817 taip vadinamo
jo "vandens'*, t. y. kapito-
lo, kursai neatstovavo nie
ko, bt?t akeijų pirkėjams ne
šė 12 nuošimtį. Paskutiniais 
metais daug Mvandens'* ta
po išspausta, įvedant įvai
rius pagerinimus ir priper-
kant daugiau mmsavybės. 
Šioje valandoje esama tik 
$281.051.222 "vandens", 
bet ir tai vis dėlto milžiniš
ka sumai kuri nesą gražų 
pelną neproduktiviskiems 
spekulantams ir kitokiems 
dykaduoniams. Tokios ben
drovės privalo kaip norints 
būti suvaldytos ir suregu
liuotos. 

Austrijos pirmininkas 
baronas Von Bienertb atsis
tatydino. Jo vietą paėmė ba
ronas Oautseh von Frankeu-
tburm. Kabineto nuput»limo 
priežasties reikia ieškoti 
pastaruose rinkimuose į par 
liamentą (Ueiebsratb'ą). 
Austrijos parliamentas turi 
516 atstovų, o kandidavo 
2987 asmenįs. Viso 51 parti
ja statė savo kandidatus, o 
daugybė buvo tokių kandi
datu., kurie neatstovavo jo
kios partijos. Rinkimuose 
pralaimėjo krikseionįs so-
eijalistai, nes pasidalino į 
dvi dali ir nebeteko konser
vatorių partijos parėmimo, 
haukiausiai padidino savo 
skaiėių atstovai vokieėiai. 
Taiįu Ims isnaujo nepersto
jamos rietenos tarp ėekų 
(ir kitų slavų) ir vokieėių. 
Tos rietenos neduos parlia-
mentui veikti ramiai. Nei 
vieno jjero darbo nebus gali
ma nuveikti. Kabinetas tik 
prižiūrės, kad viešpatijosĮba J. K. kardinulas, isn»ikž-
mekanizm*! mašinerija suk- į damas geriausius velijimus 
tusi atsakomai, o žmonių at-i lietuviams katalikams. Ki-
stovai tuo tarpu barsis tarp darni išvien su kunigais, — 
savęs, pravardžim>sia vieni. sako jis, — galėsite nuveikti 
kitus, neduos įvykti geriems didelius katalikų tikėjimui 

ATBALSIS SEIMO S, L. 
R. K. A. 

Haltimorės lietuviams ka
talikams pasiliks minėtina 
30-ta diena gegužio HU1 m., 
kurioje turėjome laime pa
sekmingai pasidalyti di
džiausiu katalikišku džiaug
smu. Sena mūrinė lietuviu 
bažnytėlė, lyj* jausdama at
lankysiant ją kokie nepa
prasti sveėiai, pasipuošė 
Suvienytųjų Valstijų ii* ki
tokioms vėliavoms, nuo vir
šaus stogo iki durių slenks
čiui, Tos vėliavos įvairiomis 
spalvomis dabino bažuyėios 
priešakį, o keturi pilioriai, 
remiantįs stogą, apsidengė 
Popiežiaus vėliavomis iki 
pat akmeninių trepu. Per 
tarpą vidurinių stulpų vir
šui didžiųjų durių matyt 
baltą iškabą didelėmis raus-
mėlėmis raidėmis, kuri pra
einantiems pasako anglų 
kalba, jog ėia Seimas Sį L. 
R. K, A. 

Apie 9-tą valandą ryto 
prisirinko daugybė lietuvių, 
kurie gatvėse nuo saulės 
karštų spindulių tankiai 
braukė prakaitą nuo veidų. 
Minioje matytis nepažįsta
mų lietuvių: tai mūsų ger
biamieji delegatai! Štai tik 
iš bažnytinės salės pasirodo 
dvi gražios naujos Ameri
kos vėluvos ir kitos dvi mė-
lynžalės, vėluvos Šv. Kazi
miero ir šv. Jurgio draugi
jų, ISeina ir kareiviai abiejų 
draugijų, sugaudžia būgnas, 
ir užtraukia smarki orkes
trą, vadovaujant J. Jennle-
viėiui, ir klebonas karietoje 
pirma kareivių traukia į 
katedrą, kur prie kardinolo 
durių apsistoja. Paėmė .To 
KnMneneiją gražiausioje 
tvarkoje prie būgnų ir tri-
mytų skambėjimo, atlydėjo 
jį iki lietuviškos bažnyčios, 
kur prie durių jau laukė 
draugija Nekalto Prasidėji
mo Panelės Švenčiausios. 
Sąnarės visos baltai pasi
puošusios, su baltais velio-
nais laikydamos rankose 
abiem pusėm po raudoną 
platų kaspiną ilgio išten
kantį per visas draugijos 
sąnares, taipgi lietuviškos 
mokyklos vaikai ir mergai
tės ir-gi pasipuošę. 

Išlipa senelis iš karietos 
ir eina tiesiog į bažuyėią 
raudonais rūbais, kurių ilgį 
paskui vaikučiai eidami ne
ša su linksmu veidu. Kardi
nolas apsuptas minios žengė 
į bažuyėią, gėrėdamasis gra
žiu papuošimu ir daugybe 
Žmonių, kurie taip iškilmin
gai priima, kaipo savo vy
riausią ganytoją. Jau baž-
nyėioje. (landžia vargonai 
ir gieda eboras, Aut alto
riaus, apstatyto gėlėmis, bli% 
ga daugybė žvakių. Kvan-
Įfatidos pusėje stovi raudo
nas kardiuoliškas so*tas, 
sėda ir klauso M*, mišių, ku
riąs atlaiko S. L. H. K* A, 
dvasiškas vadovas, helega-
tai sėdi paskirtose sėdynėse, 
per bažuyėios vidurį. IMe-
gatų viso 60. Po F.vangeli* 
jos prakalba į delegatus dva
siškas vadovas, po mišių kai-

iškilmingai visų draugių 
[nulydėta* į lietuv, klubini-
ją priima Jubilėjinius pa-

.sveikinimus 50 metų kuni-
luystės ir :T> kardinolystės, 
! Kardinolą sveikina liet. mo
ks klos vaikai ir mergaitės. 

Į Dvi mergaitės prakalbėjo 
porą žodžių ir paduoda bu
kietą raudonų gėlių. Sveiki
na ilo Kmiueneiją kareiviai, 
buriuodami žiedą ir dr. mer
ginų Panelės Švenčiausios 
N, P, Po jų eina pasveikini
mai nuo parapijiečių: vyrų, 
moterių Ir t.t. 

Tuo tarpu delegatai su
skubo į salį atidaryt Seimą, 
Kardinolą išleido namo su 
didžiausia paguodone karei
viai ir bena*. Kardinolas 
džiaugėsi is puikaus lietuvių 
priėmimo. 

Tą patį vakarą 30-tą ge
gužio 8 vai., prasidėjo teat
ras "Rutvilė", Tai istoriš
kas dailus veikalas, kurį pa* 
rašė Vineas Nogurnauskas 
ir pats ihiiukino vaidinto
jus, pakeldamas daug vargo 
ir persekiojimų nuo karžtuo 
lių, kurie vis saukė: męs ta
ve boikotuojami W, Nogur
nauskas nenusiminė, varė 
savo darbą ir toliau. Priežai, 
matydami, kad nieko nepa
darys, kibo prie teatrališ
kos draugijos narių, kad 
juos atitrauktų, ir gąsdino, 
kad kurie priguli į tautifikas 
draugijas, tai bus baudžia
mi $10.00, jei vaidįs tą tear 
trą. Bet visi teatrininkai par 
sirodė vyrais, nesidavė ftmei' 
žikams pergalėti, gerai at
lošė kiekvienas savo rolę, už 
ką jiems garbė, nes visiems 
patiko, o tik tiems galėjo 

ir naudingiems sumany
mams — žodžiu, bus peuktu 
ratu prie vežimo. 

l)emokratiSka*la valdymo vynėje darbuoties netik 
būdas yra geras* bH ne vi- šlakai, bet ir 
pir ir ne visados. 

• 
• Ui 

nepatikta kurio neiiuo iŠ ka
tro kraSto istorija reikia 
skaityt. Ant rytojaus visi 
delegatai pabaigoj sesijų 
eidami pietų trukSmiugai 
suplojo dolnais ir dėkojo 
haltimoriePiam8 už dailų tea 
trą. 

Publikos pribuvo per 500, 
nes tą vakarą buvo ameriko
niškos pagodos, tai ardyto
jams pasisekė daug publi
kos ten nukalbiut gatvėse 
pažiopsoti, 

31 dieną gegužio antras 
seimo vakaras. 8 valandą ry
to prasidėjo Šviesios miSlos, 
kurias atlaikė vietinis kle
bonas. Susirinkusieji ant 
mišių žmonės turėjo neapsa
komą laime išgirsti gra-
žiausį giedojimą mišių, at
giedotų suvažiavusiųjų Ue-
tuviškų vargonininkų, kurių 
išlavinti balsai kelte kėlė šir 
dį prie AugSčiausiojo. Džlau 
gsmo ašaros veržėsi iš akių. 
veriantieji šiurpuliai })ei' 
krutinę. Nors tai maža kno«j 
pelė vargonininkų, bet į 
spudiugą paliko mums at 
minima, iš ko galime pasidi 
džinotU;jog tiktai pirma 4 
tokia atsitikimas Amerikon 
lietuvių; gyvenime. 

Apie 8-tą valandą vakarti 
pakilo lietus su vėju ir per
kūnijoms, per ką pasivėlino 
žmonės rinkties į koneert i. 
o kiti \Hsai neatėjo, bet vė
liau apstojus lietui, susirin
ko į 400 publikos, ir prasid4 
jo gražus turtingas tauti 
kas koiieertas, kurį rupe> 
tingai surengė J. Vasiliaus
kas, P.; Grajauskas ir J. Jo-
nuleviėiuH. 

Dainuota Lietuvos byia-
nas (ėia publika atsistoja), 
skambijo koncertinis Vy
tauto pmrSas, solo ir kitos 
visokios tautiškos daineb*, 
kurias gana gražiai vietb|* 
eboras padainavo vadovun-
jant p: Grajauskui. Publiitn 
neatsakomai buvo ulganfc-

Bžiaugsmingi rankŲv 
mai, vėl didžiai snf-

įgijant nuosavybes ir t t Vi r U* Hį|a, kaip lietųviiki vi 
: l asaH_ 

Sf ' i , i , • i : • j i t * r / i i . K I i L • t , : i L • : ,-fcfflle*.1 » 

gonninkai pasveik 
svertų giesmę daibavo ir a 
kanidami antrą kartą. 
nuiMkos nebuvo tiek džiau, 
SUK , kiek iš dainų. Tapo nei 
visi as išgrajinta, 0u\ vėli 
dideliai nudžiugino publik 
lietn\iškos mokyklos vai 
kai kurie puikiai išvaikS B 
ei.., t. vėluvos maršą ir ką-'[ 
rišką dainą sudainavo: **Tė-; 
gul giria šlamšėią užią'\ d 
Paskui mokyklos mergaites 
sklaistės maršą jmikiai ifc-
darė ir padainavo žvėrių ve-
seiiv, kas visus prajuokino, 
Iš trukumo laiko apleista 
bu\*o deklamacijos. Dar var-
go liniukai turėjo porą gra
žiu dainelių. Liko nedainuo* 
tos, nes atsidarė šokiai ifc 
buvo vėlus laikas. 

Vaikučių puikus plevėsa^ 
viinas vėlukais ir žemi link* 
jiniai (]>asiklonojimai) \i 
m^rgaiėių suliejimas ifi dan^ 
kaspinų į vieną dailią vėli* 
va, ir tos skardžios jų d 
nukės man išrodė, kad 
kas kitas, kaip tik kvieslyį 
lietuvių visuomenės, ka 
k negreičiausiai stMgtų H 
tuviškas mokyklas. Tie in 
žyėiai, lyg pražyto, praftė, 
št;ai męs žuvam dėl Lietu* 
ir mūsų tūkstančiai žu 
s vethntauėių mokyklose^ iii 
neatsibus niekad dėl tau 
Nerangi visuomenė, subfl 
k te mokyklų klausime. 

> : ! 

Koncerto Programas: 
Orkestrą (uždangą atį 

rant). 
1. a) Lietuvos Ilyuį 

(Atsistojant publikai) ; 
' Maišytas choras, (pri 

orkestrą) 
b) Paukšteliai 
2. a) Smuikas solo 

0. 

M 

b) Fleita solo 
J. Janulev 

į c) Fleita it? smuikas (di 
tas) 

3 Janulevičius ir C, 
d) Iiorn solo 

J, Januievl 
e) Horn (duetas) 
J. Janulevičius ir C, % 
f) Cornet solo 

O, Lu<$l 
3. a) Kur bėga ŠeSupė 
b) Paskutinė vąsarosį 
c) Saulelė raudona 

Soprano solo A. Stanike 
ėiutė. 
Orkestrą (pertrauka) 

and 'Poasant 
4. Deklamacija 

K. Cea^nk 
5. a) Vėliavos Maršas 
b) Kajiška Daina 

Mokslainės Vai 
Vytauto Koncertini, Ma 

acc. P, (Irajouskas 
(i, a) Suktinis 
b) Girioj 

Maišytas ^ 
7. a) Skraistės Mat 
b) Žvėrių Veaelija 

Mokslainės mer 
Tėvynės Darbai, Mar 

ace. P, Grajauskas 
B. Specialnas eboras 

Amerikos-Lictnviški Va 
nl 

9, a) Miels Kvetkeli 
b) Tegyvuoja Mus T e 

MaiSytas ehoraš 
(pritaikė orkestrą), 

Ii 

-m 

darbus, diria graių papui»-
simą bažuyėios, velija lietu
viams Šioje apsirinktok tė 

u savo vyto 
no Dusmos, Sėdos pąr.» 
šių apakr. Kauno rėd; 
Amerike penkti metai j 
miaus gyveno- Broo* 
N. Y. Kas sužinotų jo a 
nuoširdžiai meldžiu 

:! B 

Tikką atvažiavusi i i 
vos jo Imana , 

Julija na BuSmienė, 
21 BridgivSi, | 

Brooklyn, N, 

;' 
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nė IV, Maro Sitkuvionė lV»ll* latekieuė, Maro Slavių 
Augustus StankevRe t Ona kieno. 
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11 kp,: Jlirgl« Baltrušai
tis, Anelė Bnr/.ifuliutė, Auo-

leksandvns Lotukas, Auta-
nas Lukošius, Ponias Ma-
raoinskas, Tanias Lukošius, 

Xavasas, Vincas Bižys, Har 
bors Natautiouo. 

Sohaitionė. 5W kp.: JUOZUK Franoke-ĮM /itkiutė. 
28 kp.: Ona (Irebliuuienė viiV, Jurgis Simniškis III VJ kp.i Rožė Matulovioio- Al«ks. OomoliauskaĮs-

prie įstojimo dunmkėt 50eM b. 10 m.. Kazys Kresiuuas.nė, j 102 kp.: Marė Bauziouė, 
Juzė Žilinskienė 1 k. Marė 111 h.-10 m, Jurgis Mikuls-j \:\ kp.: Julė Matijosaiėiu- Pranas Akimis, 
Kaupienė, Maro Brukienė, kis 111 b, jtė, Petronė Hahiliuto, Juaėj pi? kp.: Monika šaknaite, 
Vinoas (Vrniauskas, Juozas 58 kp.: Jonas Jonėas, Ka-į Balinoiuto, Antanas Ainiu- Benediktas Bimkus, Tadas 

t to Veneiuvienė, Ignas IV- lis, Kazys (turklys, Maro Imkosevioe, Zuzė Ivanaue-
lipauskas, Veronika Poli- Lukoševičienė, kiūto, "Maro Javanava-iuto, 

30 kp.: Alona Valmliono.ipauokionė. į 1"» kp.: Anolo Ktašovskio-j Morta Uondlorlirt^ Morta 
Juozas Jonusku 111 h, KMnJ (ii» kp.: Magdė Kiuolsto-Įno. Juozas Kazlauskas, Pra-irnuiauskaito. 

III Skyriaus. 
So* kp,: Vinc&a Valuskas. 

Vaikų Skyriaus. 
24 kp.: Juozas Matusovi-

r-iukas. 
Sokretoriua K. J. KRUSINSKAS. 

Charl«8 L Keck, 

iii kp.: Simas (Irabaus- Andriulaitiono, Vladas l*o-
kas, Jokulms Oadiftauckna,; lokovioo, Teodora l>aulaus-
Julius MookaitiB, Ajcota Su- kionė, BarlK»ra Jurgai-
pioniuto —Jasioniauokiono l oiutė, Pranas (Jriuoovioo, 
bert. |Juozas Žemaitis, Ona Uau 

i\i\ kp.: Petrai Maukus,jdnavioiono, Jurgis Trušins-
Juozas Vioas, Mikas Luk- kis. Kazys \ausoda, Kos-

u a*TBiAT». 
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I 1 Skyr. PUnv 4»046 i 
12 

TO 8kyr. TUnu 80 
ltW*V 8kyr. Pilnv 20ft 

Hi» 

1 Skyr. ftutpend. 333 
TU Skyr. SUHIMMUL I 
Vaiky 8kyr. Sttipend, 3 

VU* 341 

l Skyr. librauk. 141 
III ftkYf. Uhrauk. 1 
V«lkV Hkyr. lM.rnuk. 1 

VUo 143 

m* 

8PENDUOTI NARIAI 
Ufc U BERTAIN|. 

• ) . Kp.? B ( ^ Purvlidon6, 
^įgan Straižys, Koiė Vit-

uakieno, Motiejui Valiu-
UB, Dominykas ValiniMus) 

tanas IiJkauekas, Marė 
kauokieuė, Ona Rudai* 

RinkoviSo. 
18 kp.5 AndritiH PotruSke-

vih\ Vincas BudauiBkas IV 
bort, 10 nu Ona Baliuniutė, 
M'niptt Potru8kevi51eu6, Ag 
nieikik Cesnitmė, Jona» IJ<̂ -
tuvnykas, Vincas Valfuu-
luaą Juoaas 8ajona», Rožo 
Stopanapokiono, Aludė M& 

x^ Maroolo Grigutienė, roe|kluMi, Ona Zdanienė, 
U Kupstionts Vhwė Mu-| j x x 0 9 m Jfanulovtflus, Pranas 

enis Aleksandra Sala- a t o j k u ^ 
«ii^ 15 kp.: Jonas Htnal(»nskas% 

kų>\ Motiejus Batkevl- Teresė SinaKniskionė, Moni-
^ Voronika RatkeviJioue, ka Lukošienė l bert, Baltrus 

H Kopuraitis, Viuoas Tamošaitis III ber. 10 m„ 
Nastaaija Staklenė, Jurgis 
J; Polijanskas, Ona Poli-
janskkn6, Dominykas Ka-
tauskis damokiH įstojimo 
$2,00 ir 11 bfflpti KoJK Tamo
šaitienė III bei-t, 10 mM Uab 
t rus KilovtHę damokėt įsto-

kauekas. 
4 kp.: Adomai* Dulekis, 
artynas Kiolerta. 
5 kp.: Aleksandras Mu-

ij^ums, Ona KueJnskiutė, 
llĮdomas Šiaučiūnas, Kazys 

rir.evieo I bert. 
H kp.: Antanina Žekieuėljhno $2,00, Karolius Auke-
; bert, 10 im Jonas Oriško-j yį̂ o damokėt istojinu^ *2.(X\ 
į Alena OriSkoniertė, Ta-JKaaė Vaidimienė \ \ bert. 

itis, Marė M a r isMareiukaitis,MarėMar 1909 mM Jonas MaJiUiaus-
kkaitiene, kas ir Rožė Maziliauskienė 
7 kp.: Ona Matusevioienėjabu ui 111 bert., 10 m. ir 11 

lostanoija Buholienė, Ka- bert., 11 m. 
s Austrą, Jonas Rinkevi-

įSe, AtoA Anstrienė, Agota 
Ipinkevioienė, MateuSas Ma-
iįtiseviėcs Paulina Grebliu-

f^lenė, Augustas Žmuidinas, 
pm Žmuidlenicnė, Viktė 

itkeviėlonė, Veronika Pa-
iutė, Antanas Leonavi-

ĮfOk Roiė Orabauckkmė, Juo-
s Gramas, Amylė Gra

ne, Teorosė Paeenkienė, 

H 

1(J kp.: Antanas Gerdziu-
nus, Antanas I^iKdauskas, 
Alena Kuamlckiutė, Kay.ė 
Krimlnskaitė, Domiuvkas 
Jucius, Rarbora Antanavi
čienė, Ana Mikulion*, Bo-
minykas Žutautas, Pranas 
Aleknat Vincė Ambraza^du-
tė, Ka|rė I*adauskieno. 

17 kp.: l^anė Bu*ient'\ 
Mareelė Pftugonlenė, Ona 

Ii 
iagdė Markauekienė, Jur- Mikelskienė, Pmi}* Servra-
is Niem^lnskas, Viktė Na- Uene, Petronė Bnlkauekieno, 

pekiutė, t»ahoh> Atmanavi- Marė Kalauekienė. 
'jftutė, Alena Stanienė. 18 kp,: Jonas Juoiapaitis, 

10 kp.: Leosė IJt«nienė. Morta MisiukevuMen*. 
• 
ti' n • 

i 
51 kp.: Antanas Stanaitis, 80 kp.: Jonas tHkau&kas, 

ieska Torvuisienė, Pe- 21 kp.: Jonas Ha u/a. 
iė Rauliukonienė, Ih^ė^ 2& kp.: Jonas MiKHnaik 

ikaitieno, Marė Oviloo Antuias fty^iitys. 
iąfils Agota Alenskieiusį 84 k|>.: Al«ė laikfciitienėlpaįtieuė, 

iuu* Janulis, Agobi Va-IV K, Katys Stravinskai|vienė» Joii 

Maroolė Vaioaitiono I b.,Įriutė, Domicė Haubiutė. j nas Andriulaitis, Maroelė 
Andrius Žemaitis, Jonas Ar 
lauskas, Andrius Vaitku
mis, 

31 kp.: Uršė Ramaiuuie-
kienė, Viktė Žiiionienė, Ona 
AndH»jauekienė, Juozas Gri 
Kaleviėo, Teklė PaSukevi-
eienė, Juozas Petruseviėe, 
Alzė Ooekionė, Mikalina 
Hurneekienė, Ona Stanelio-
nienė, Katrė Vroėinskiuto, 
Alena Kundrotieno, Mâ 'dė 
Maėiulskienė, Kazys Andre-
jauekas, Marė Potrusevi-
oienė, Ona Gotautienė, Pi
jus Strungys, Ona Strun-
gionė, Paulina Anooreviėio-
nė, UrSė ČesnavicMenė, Ig
nas Macojunas, Julė Jau-
ėauskienė, Marė Laimaus-
kieno, Mikas Laimanskas, 
Magdė Žarskiutė, Mai*ė Ki-
seliauekienė, Ro8ė Žukauo-
kienė, Viktė Šaltonienė, 
Katrt Grigolevicienė, Jieva 
Rodaiunienė, Ona Kreivė
nienė, Kristina Kugrionė, 
Ona Anuleviėienė, Marė Co-
kauskienė damokėt prie įsto 
jinu> $1.00. 

83 kp.: Karolis Raila. 
36 kp.: Rafolaa Grumbi-

nas. Jonas Bugis, Pranas 
Dauksys, Morta Rokiutė, 
Otm Dulinskienė, Kaiys Du 
lin8kas, Kaays Draugelis, 
Marė Jeraminienė, Marė 
Mockevičienė, Marė Mocke
vičiūtė, Marcelė Daukšienė, 
Ona Liutkiutė. 

40 kp.: Ona Dapkunionė, 
Katrė Kraugilioni I bort., 
Katrė Paulauskienė 1 b.-09 
m»> Jieva Frankuvieuė, Ag-
nieSka Mickienė, Katrė Mi-
Uukevi5ienė Įstojimo $2.(K) 
ir IT bei-t., Juozas Rama
nauskas, Antanas Vaisyta 
11 bert. 10 nu, Petronė Raė-
kauekienė I b. 09 m,. Ona 
Biiudžiuvienė, Marė Kioiv-
viėienė \l b. 10 m., Maro 
Ausurieno, Morta Kaspario-
nė l l l b. 09m.» Alona Laaaue 
kionė, Teresė Naviekienė, 
Magdė Veliokienė, Marė 
Daugėlienė, Jonas Matulo-
viėe, Marė Jurgelienė, Jur
gis Mickus, l^nas Kitelis 1 
b. U m., Katrė Žakaitionė 
damokėt |irio įstojimo 50e. 
ir II b,,tJiova Taukelevioie-
nė> MainJ Kijauekionė da
mokėt 2.50 prie įstojimo, 
Marė Janavičienė. 

41 kp.: Ona Juodaugienė, 
Jurgiu Kemešys, Juozas Sal 
dūkas IV h.-io m. 

42 kp.: Ona Karpavioiutė, 
Veronika Filipaitė, Ma«do 
Sugždžiutė, Ona Skrinskai-
tė, IMė Korsuliuto. 

43 kp.: Pranas Bapavioo, 
Morta Sapnviėienė. 

44 kp.: Motiejus Benkus 
I b,, Petnts 8. Gražulis, Juo-
saa Jurgele v iėe I b. 

4H kp,: Vinoas Mar<uuk«̂  
vifio, 

47 kp.: Jonas Norviėius, 
Agota Broneikienė, Ona 
Augsjtienionė, Veronika <'i-
kanaviėienė, Jurgis Maoiu-
lis^ Juozas N'erbila, 

49 kp.: Ona Milisuokiono 
60 kp.i Nikodemas V\ Mar 

tiiauckas, Viktė Martisaiu-
kienė, Lukošius P. Baltru-
k » n i i s . 

51 kp.: Pranas Gudins, 
Ona Grigaitienė IV b., Jie
va V«Hn$kionė, VtU Tu-

sys, Antanas Siskevieo. 
G7 kp.: Karolis Mikuls

kis. 
75 kp.: Jonas Didibaradis, 

Marė Palutienė. j 
77 kp.: Jonas Jase\ ioo, 

Pranė Moižiesienė I b., Jur
gis Juozaitukas, Jonas Mar-
einkeviėe, Jieva Maivinke-
viėienė, Adolfas Januleviėe, 
Alzė Kaspariuniutė. 

79 kp.: Jonas Dovidaitis. 
8Qfkp.: Jonas Bindokas, 
81 kp.: Juozas Htalkus 
85 kp.: Apolionija Ugin-

tienė, Rožė Ambrazaitiutė, 
Stasys Maroinkoviėo, Ma
das Norkoviėe, Kostaneija 
Norkeviėieno, Jurgis Bra-
zauskis, Liudvika Višmon-
taitė, Marė Druktenaitė. 

87 kp.: Antanas Kudys. 
8 9 k p . : S o f i j a K u p ^ t a i t o , 

Prnnfc ( ^ h o t n e o t i u u ' k i o n ė . 

90 kp,: Martinas Krasius-
kas, Alaė Krasinskienė, Pe
tronė fivodžiutė, Mikas Sta-
Jauskas, Feliksas (\snavi-

91 kp.: Stasys Gondaitis, 
Jurgis Vaitukaitis, Adomas 
Baulins, Jonas Himkus, Vin 
oas Petrulis, Kajetonas Ku-
eeviėe, Kazys Keiis, L\ vi jo
nas Šilkaitis, Jonas Šlekys, 
Jonas Aleksa, Jonas Siu-
ronas, Mikas Aiuronas. 

93 kp.: Pranas Ūsas. 
94 kp,: Jonas Rimkus. 
97 kp,: Alzė Valisiutė. 
99 kp.: Petras Burneika. 
103 kp.: Adomas Butri

mas, Liudvika Boturaitė, 
MotBUicii K(»lauokas, 

104 kp.: Kfagdė Misonio-
nė. 

107 kp.: Ona Šulkaito IV 
bert*, Vinoas Haulonas, Bar
bora Jasutienė, Juozas Xt\-
silkis, Ona Jonaitiene, Jiih 
va Jurgienė, Katro Auksio-
niutė, Salome Broziono, Ai
žo Baloiuniono, Juozas Rim
kus, Morta Malinauekiutė 
111 b. 10 ir II b. 11 m, 

108 kp.: Juozas Stanionis, 
Povylas Bolookis, Vinoas 
hileviėįus. 

109 kp.: Alzo Bonovioiuto. 
115 kp.: Petronė Petmus-

kaitė, Zigmas Gudukas, 
Pavienis Antanas Gu

tauskas, Hazel Kirk, Pa. 
H ! Skyriaus. 

321 kp.: Vinoas Klimaviee, 
kaltas $2.20 ui 1910 motus. 

Vaikų Skyriaus 
1 kp.: Meėius Minkevioe. 
U kp.: Ona TorvaiMuto. 
77 kp.t Jonas Jasovioiu-

kas, Ona Jiumaioiuto, Zaln>-
lė Jaseviėiutė. 

UU4I beri* Voroui 
. 

NARIAI IŠBRAUKTI iŠ 
SUSIVIENIJIMO 

taneija Nausėdienė, Pranas 
F, Kasparas, Aleksandras 
Goeeviėe, Jurgis Juodis, Mi
kas Dravisius. 

17 kp,: Petronė Žiogolie-
nė. 

20 kp.: Kazys Kaniaus
kas. • 

21 kp.: Juzė Pivariunienė, 
Antanas Lakafiauskas, Marė 
Slaužienė. 

23 kp.: Vinoas Sakalaus
kas, Pranas Spirauokas. 

30 kp.: Monika Samuolio-
nė. 

31 kp.:Ona Kazlau«»ki(»nė, 
Ona Blekaitionė, Marė Mi-
lukienė. 

33 kp.: Liudvikas Hatke-
vifte. 

40 kp.: Jieva Bartkevi-
ėienė, Ona Makniekieuė, 
Uršė Montvilienė, Jurgis 
tjdleftiuft, O n a H u n l o k i o n t ' , 
Katro Svooiaviėienė, Maro 
Kazlauekiene Maro Moekr-
vidienė, Ona Lelešionė. 

41 kp.: JUSBO Deltuvienė. 
42 kp.: Mikas Stankeviėe, 

Viktė Sidaraviėienė, Marė 
Narusevioienė (Naruskes). 

43 kp.: Adomas Jankaus
kas, Andrius Jakaitis, Jaro-
minas liakickas, 

44 kp.: Simas Staknys, 
Motiejus Žeimys. 

4G kp.: Jonas Naviokas. 
49 kp.: Mikas Kuseokis 
51 kp.: Jonas Misikevio( .̂ 
56 kp.: Baltrui Kaėkus. 
58 kp.: Hubi Polujanski, 

Kazys Norvaiša. 
(50 kp.: Jonas Ignatavioo. 
01 kp,: Jonas Valukonis. 
(>5 kp.: Petronė Paulaus-

kiuto, 
iJ0 kp.: Liudvikas Žilovi-

ėe, Jimzas Tvaraei(\jus, Pe
tras Pakalnis. 

71 kp.: Juozas Martusis. 
74 kp.: Maro liaiuauaūe-

kienė. 
84 kp.: Povilas Bartulis. 
85 kp.: Petronė Banevi-

oienė, Marė Adoniaioiuto,' 
Ju<»zas ržul»olis, Juze Vui-
tiokaitė—Gatoli^uė, Alzė Z. 
Aleksandravičiūtė, Kazys 
Stulga, Ona Rimolaitė, Juo
zas Go<«onas, Pranas Stasiu* 
lis, Pranas (Hnėauskis, Ona 
P. Naugzeinionė, Pranas 
Saunorius. Antanas Sušius-
kis, Aiitimas Beiiinskis, 
Stasys Radzeviėo, Dsidorius 
I^uidokas, Juozas Klijas, 
Juozas Bruoas, Uršė Maoio-
nė, Antanas ftikšnolis, P«K 
truneli Urbutaitė, Salome 
Kazlauskaitė, Alzė Skinde-
riouė, Ju<l\ ta Stulgiono, Hte 
linija Nutoft. 

8(i kp.: Juozas Tolusns, 
Vladas M. Dubulis, 

88 kp.: Bahrus Juoaitis. 
ti® kp.: Stasys Miliaus

kas. 

S. L. R. K. A. kuopos laikys 
berta4ninius susirinkimus. 
40 kp, Shonandoab, Pa., 

— 9 d, liepos, 2-tity valanda 
popiety, bažnytinėj salėj, 
ržpraSoiho visus sąnarius 
ateiti užsimokėti bertaininę, 

M. J. Povalskis, seki\ 

26 kp, Lewiston, Me,, — 
l(i-t^ dieno liepos, 2-tr$ va
landa popietų aut šv. Bal
tramiejaus salės, No. 223 
Lisbon st. 

M. 0ert>8k«viėe, sekr, 
• " > II II « 

24 kuopa S , L R. K. A., 
Minersviile, Pa,, laikys sa
vo iRU'taininJ susirinkime 
liepos 16 dieno mainiorii) 
nuUijo :l-«iQ. valanda popiotų, 
V i » i 8<ĮiiiiHai, v y r u i i r m o t o -

rjs, yra kviečiami pribūti t^ 
dieni) užsimokėti bertainiuc 
mokestį ir atsivesti naujus 
draugus, norinlūūi prisira 
syti. 

KANDIDATAS 
ant Sudžios 

Našlaičiu teisu.v, 
gimė Wliite Hvon'e ir visa
dos gyvulio Lusernėa pavie
to. Jis baigė moksle vieSoae 
mokyklose ir Mublenborg 
kolegijoje Allento\vn'o» 

Turėjo 25 metus prakti^ 
kos, kai po advokatas, visose 
tiesŲ šakose. 

Jis gerai žinomas uolu 
darbštumu viešame gyveni* 
me, Užmi pasitikime, jog 
bus išrinktas tam urėdui, 

IVillim Stoddari C* 
. j — -

Wht>Uale Groseriai 
ir 

I 

Komisi jos Vohc-

J. ifie, sekr. 

. L. R. X, A. 0EN 
TRO VALDYBOS 

ADRESAI. 
Jonas Hikteraitis, preE 

(>7 James Stv, 
VVaterbury, Conu. 

Matoušas Toluba, vice-proK, 
1139 Wyoming ave., 

\ Exeter Boro, Pa. 

Kazys J. Krušinskas, sekr. 
45T—17thSt„ 

Hrooklyn, N, Y. 

Pranas liurba, kasierius, 
454Maiu8tM 

KdNvnrdsvįlie, Pa. 
i 

Kasos globėjai: 
•Juojsas Vasiliauskas, 

112 N. lirottuo 8tM 
Baltimore, Md. 

40 & it SOUTH NAIN St 
WILKES.BARM> 

PA. 

& Co. 

Jonas Jai 
m mm] 

Ho. Bosttui, Mass. 
Kum Y. Vizgirda, knygius 

190 8. Meade St„ 
\Vilkes-ISarre, Pa. 

**. * 

Kun. J. Dumoius, dvas. 
P. O, Minersviile, I>a. 

Šilku išdirbėjai. 

Fabrikai; 
South VVilkei-Barre 

(Wall«r itfį); 

Kingst m prieš D. L & W. 

Nuolatinis darbas ir aug-
ita užmokestis moteriškom* 
darbininkėms, kurių berolk 
aštuor is šimtui oamdome. 

« 5 P m 

MIL 

i 

.< » * . U\ 
11-10 m., Oua Htravinskie- Marė (lavenienė. 
»ė 11*10 m», 0»a O^Mutiie-.) 65 kp. Juoms Uiekus, Ro-

\ kp,: Katro Kasoioiono. 
2 kp.: Katrė Korotumo, 

.luryis (lont'vioo, Kostantas 
Kerutis, Pi-sė (lonovi«'ionė. 

5 kp.: Antanas Vilkaitis. 
ti kp.: Oika Zulmont'. 
T kp.: Liudviso Jonuike 

vilionė4, Peti-as <IroiiIiunas4 
ka (luWiu- Joiuts KaMdm, Pma* Kasiu^ 

uskas, | bie nė. 
10 kp.: JuoMUI KndriiMU-

naa. 

,. ngos U o t VargoniaiU' 
kų Amerikoje vyriausy- . 

K. Strumskls, \pvei. 
įgoff igbst , 

Brooklyn, N. Y. 
91 kp.: Juozas Uerulaitis,}\\ Orajauekas, vioe-prez, 

Juoias Simanauokas, Po-i ]»Hon ^ Har<itoga St, 
ti-as Abo»oras, Junaas Juod j Baltimoî e, Md. 
snukis, Vinoas Bbi*nitisąj 
BINUUS Vaitkevioo. JiU^s1 J ' *"« ' •««• 
liakanat, Juo$as Naviok«s. 

9:1 kp.: Joruui Oailius. 
95 kp.: Toįrfilė Kukoa>vU 

eaitė, 
97 kp,: Ona MilaSeviįHu-

tė, Monika Makniokiutė. 
99 k [K : Ona J sokait ė, ĄH 

— 

Jusij 
• 

*4> 

geriausią duo* 
: • • 

n ą 

grosoris juos jums 
pardįtiOB* 

40 Sylvanus (St, 
Wilkos*Barre» Pa. 

A. Gudaitis, sekretorius, 
P. O. Box 

Silver Pa* 
. 

- — • m~* 

i i 

PIHST0N MILLINfi Cl. 
Plttston "Wfm 

REIKALINGI VARflKWI-
NINKAI 

prii? Mahanoy City, Pa., ir 
prie Aušros Vart^ lietuvių -j 
parapijos Chioagojo, mokau ; 
tiejie gerai v<»stl <jhorą ir at- ( 
sakai ifioi mokyti mokyklo
je. - Mabanoy Oity'je $50. 
algos mėnesiui ir jneigos* 
Atsišaukti šiais adresais: 

Re*. C. Aiubroifeitis, 
m* W. ?3rd Pb 

Chioago, III. 

. B. Paųtieniua, ^ 
iihanoy Cli 

II 



mm m 
'TTVT'T 

Br t i l i i i y i i i n j ^a i i i - i i . i . ! 1 . . ! " • v .IMT I .«, J I '. • • • i • p , A .. . • . . i . 'ggsg »H*'tf'>o 
< — • » 

Listuvoa MUM. 

Pinigu jieškotojai. 
Tikras atsitikimas, aprašytas 

apytakos formoje. 

Buka. 

kusi t» vvtv koll* vežimus skikhju i pati, antinio, trumpai pa*ir« [t 
ati- Pn. Edwin B. Morgan, ! 

IWt vėl netikėtas pricti- * K* «••""! I#UM« u«u^. 4 * | . . . I I .U . . V , — • 
kis: , « « , , « • . ka.l į i n i g J ^ ° ^ m , S , " J w i v '''/«**!«!>' H ' - ' ^ n u ; kažinkai,. j , « žinau, kai,, tri, ,ft,« 

. . , .l , * c seto pinigus } /v\H(\ O pini- i|N his hnsitittsc pru1 rankij. ja įsnrst inr.p' pats 
li«ymlomo ir m,ko apio juo* į , . ^ ^ , , , , , ,„ J>ii(

J ,%iij „ .„ ' ; | | i , k,.,,,. s k n , l i ; 1 l m v „ t U M , i ; 
luiiiiiuinc, ta.oy 1 U „ , buvo- t u r t i , j b m u n u - , t ( , l H W . v o . : L " . i , ! , ^ . Kai,, šuk,. , , - M - .mis IM*t. ,,-,sii,.,l 

red urecun, 

nu» nulv •*' turėjome juos su 
savim, pradėjo nesuluot i 
mums naudot it s. Tada IKI 
•itiau, koks tai svarbus dni 
tan priesaika. 

\\\\ 

» 

to susiėjus su draugais is-
puolė vienas raudonasis pra
ginti. Parėjės jau ganu vė
lokai namo, atsiguliau ir vos 
uiiuiuau, pnjtituu, kad ka-
iinkas smaugia. Praplėšiau 
akis nieko nematyt, bet jau-
J&ttU, krt(i kačiukas užgulvs 
laiko. Klausau, ugi ir halsas 
kaliukuks j mane kallm: 
11 Atiduok dolerj! kam pavo
gei? Siurbk, kad ryt atiduo
tum, nes bus bloga!'* Sulyg 
Sitais žodžiais pranyko slo
ga. Pergąsdintas visa naktį 
negalėjau užmigti ir tik vos 
prašvintant sudėjau akis. 
Sulaukus rytojaus atsitiki-
mo niekam nepasakojau, bet 
vlons aau apgalvojau, kad 
tai turėjo būti tik prisisap-
navimas ir išleisto dolerio 
»eaugrąiinau. Ugi sulaukus 
nakties, dar didesnė sloga už 
gulė. Taip prismaugė, kad 
vos, vos gyvas išlikau, "Jei
gu dar ryt neatiduosi pini-
fų. tai kita nakt atėjus su-

| ria užsmaugsiu", — pasakė 
j paleisdama. Sulaukę* ryto

jaus, pasiskolinau aštuonis 
auksinus (nes tiek mokėjo 

j' doleris) ir, padėjęs prie ras-
tvjy raudonųjų, užkasiau j 
iemę, kame dar lig šiai die-
ąmi guli nejudinti. Atėjus 

- Na, o kažin, tėvuk, kad Jis ir tuos nupirko. Uua lai- iręs ir pats Dfeityfi olusia ati 
dar kokią dteuą, kitą nobu- \{iX \v tie stiklai ir tos virvė* = davė. Po numirimo, žydas . . . . . . 
tmiiėt^atidavo tą dolor^gal Valkiojosi po paJiure, iki ap- sušaukė žinom* ir ispardn- kuris bus trinktas majoru 
loji sloga nei indui! u smaiKjntv kaimynai ueissine^iojo. vinėjo likusius mano hmlin Wilke*-Barre miesto yra inSynm; 
gusi. Uroįėiuusia, kad jU-!Antgalo išsimanė lėkti. Su daiktus, Viską pardavė, Ii vyru ii kaip tik atsakančiu majoro* 
mis tik taip kas priaisapna-jpirko daugelį sparninią h\- kosi tik viena skrynia. NV 

uolė, k:id 
Loiškus. 

a, «». paė-
p SOK<» pasi us IIOM, PIMMMII' mpu-

pastobėjo l'rsė, |.]«>.<I***us nuo kr«*igo, sta«'ia prastai sunki, /ydas supra-
No, dukrol, — atsa-'v"1, M i /t uiy ir užsiinusr. t<\ kad jnjr turi kasu«>rs lai-

j i k o Ktroiys, — jeigu nebu-':K t->s bn-lis ka/ioką ėmė ti. Tada jis .i' sapardavė, 
'ėiau atidavęs, butu užsmuu- kalbėti, draskyti ka sutik- bet liepė nunešti pas save Ir, 
•gus, nes sloga jaudinu iiomio,damas ir pagalios išdausiun Išieškodamas sunkumo prie 

Visuose Šventuose l^J»«j f fndatnas ir pažinau, kad tai keziui.m ; ligsiol apie ji jo-.žasties, atrado, kad jojr ln-
į Marijampolę ir pasiėmiau; , U | V 0 l l o p a | i m s t | | j 0 R a . Kas'kios žiuins nėra, dėta du dugnu, Išėmus vieš
kelėtą rastųjų dolerią. M i w - | | l l | k piuiuu, tai iie geri, bet' Treėlas brolis, umtvda- ną ilugną. rado piui-us. Pas-, 

tik nė mums. Jeigu kas ave-juuia, kad aniem dviem ras- kiti tas /ydas pralobo. Nusi-
timas juos rastą, tai galėtu ti<»ji pinigai negiii\a»ja, ne- Šoka ant 7 pusi. I 
naudotii^sj nieko jam ue-Įjudino ju nei skatiką. Su | 
kenktu, l>41 jei rastą kas is.pylė jisai juos į skrynią ir, 
mušą giminią, tai jie geram j pritaisęs antrąjį dugną, už 
neišeitą. Matot kaip buvo, kalė. Žuvus dviem broliam. 
Oviem mano broliam, gal to- |mus namai susiniekijo, jau 

ir baudžiavos neb<d>uvo kam 
kaip reikiant atlikti, 'l'ai-gi 
ponas liepė mums išsinešiu-, 
ti, o į mus namus (leido kitą! 

A. J. Roat Supply • i 

v-

Kingston, Pa. 
j DIDŽIAUSIA GELEŽINIŲ DAIKTŲ KRAUTUVU, ŠITOJI\ 
| KRAUTUVĄ TURI VISKĄ, KAS JUMH GALI BŪTI REIKAUK-

QA STUBOJE, VIRTUVĖJE ARBA ANT KIEMO. KAIP PRL; 
| ' REIKS ATEIKITE PAS 
I GAUSITE VISKĄ PIGIAU, tfEI KUR KITUR. \ 

A. /. Roat Supply 

M 

Paul J* Sherwood 

ji pati, slogu prisisapnavusi 
pasakė, kad juodu piuigų 
neimtu, nes jiemdviem bu-
sią bloga, Juodu nepaklau
sė, tai-gi abudu is proto is-. gyventoją. Tada brolis su 
ėjo. Vienas už tuos pinigus|paėia ir vaikais (IIKS jau bu-
ėmė pirkt nei pats nežino ką, 
nei kam, Kartą važiavo is 
Prieny. į Marijampolę keli 
vežimai su lunkinėmis vir
vėmis. Jis visas tas virves 
nupirko ir liopė sukrauti po 
pa&iure, Kitą kart pasitai
kė, kad tuomi paėiu keliu 

vo vedęs) išėjo pas žydą, 
Leiską, už berną. Tarnavo 
jisai ten keleris metus, pas
kui, užpuolus juos kažinko-
kioms ligoms, išmirė vaikai, 

—• 

*) Pats virbus stogo, spran 
das. 

Pono .Morgano išauklėjimai* mo
kyklose davė jam platų dalyką 
supratimu, taip reikalinga uii-
inant kokį viela ur*da, — Pabai-
gys miesto aug&tajų mokyklų, jis 
mokinosi tiesą pirmiausia Car« 
lislo kolegijoje metus ir Ponnsyb 
vaniju uiuveraitete dvejus metus. 
20 d. rugsėjo 1905 m. išlaikys lai
mingai Hoard egzamimui, buvo 
pripažintas teisotu advokatu bie 
lernės pavieto. 

Tiek jau ataiekes, pn. Morgan 
neperstojo troške daugiau moks
lo. Visą nuo 1905 metą laikų jis 
kuouoliausia studijavo. Smagiau-

| siu jo skaitymo siužetu yra apie 
iftalies valdymų; senoji ir šių laikų 

Advokatu Paul s. 8herwood. iat?rij?' j o P.ntwi^ "itie» ™' 
re,»ul.likini„ ksndidatH. ant w l k a į , . l r «"""» P00,^0* '.r ^ 2 5 * 
daloa Common IMaaa tebma, yra'^0 ^*.»kaityraaa. lnytoaioa tokm 
.i:,i..i!.. » • . j . . .• •.... ' _. kchu žinios d diduliu žiiiiiiiiii dnrhiuinki) prie IrauBu su jo tobulu 

f ' 

- i 

lt doesnt pay to neglect 
your Health 4 ^ ^ ! l 

Ar atCjai kada namo dr(0>Cduma*> su ^ / ^ ^ 
akaaUanėm galva, krOtinaja diegimais sope 

gaja gerkles ir gulėjai keles savaiUat 

Dr. Richter'io 
PAIN-EXPELLERiS 

Hbm ZZ llZZtZū£ ^ v ^ ^ ^ r a t i m u viri* reikalų užtikri-
kisėiu advokatas 8herwood buvo ^ ^vis jog trinkus j , miesto ga-
ii.wiit.inb,. tui., ,;*o i Ju:!v v»» turėsime viršiniukų lygų ki-
hudinmkų, kaip šerifas be jokio... ' . JC3 P„n«.viv»«HAi 
pasigailėjimo iAvijo jo tėvus is jų tiems visoj Pennsylvanijoj. 

««k.M«i, v.m tik užmigau, pa-8 U ^ , ™ H ' 

tas ifttikimaa senas naminis vaistas duos 
pagalba iv prašulįs itg*| vargi| jei|f\i 

* 

' • 

jutau, kad vftl ta sloga prie 
mano fiiupiMoja. Pagraibė, 
paiefikojo kažinko ir sako: 
MTai laimingas, kad sugrą-
linai pinigus, jau dabar ta- ^ 
Vo tik kaulus bftfiau topali- ^2L 

namuose turCk bonkuttj. 
Platus nurodymai apvvuioti apie 
bouka. 25o, ir A(k>. aptiefcoso, 

HergOkis pamCgdliotų taistų ir 
žiūrėk aut Inkaro Ir mūatj vardo. 

P. AD, RICHTBR A CO., 213 Pearl St«, New York 
Klcmer'lo Congo Plll4« yr» g«rut OttO tlJurU aukirUiloto. 

fanuos, vienatinės ju nuosavybės. Kad pn. Morgan butų tokiu 
Tie liūdni atsiminimai ir varginga parodo kad ir jo pasitarnavimai 
jaunystė turėjo ant jo gerą įtek- miesto rodoje. Nuo 1908 metų jis 
mv — jis ant visados pasiliko bed- yra darbščiu nariu miesto durnos, 
tiųjų draugu ir skriaudžiamųjų buvo išrinktas finansų komitėn ir 
užtarytoju. tris syk' vienbalsiai išrinkta jis 

Ir pastaruoju laiku p. Shersvood^11"11^ *™u"^»* komiU,«« 
lai ^ ' 
peni 
VVilliamsporte. is priei 
panijos neatbolumo tas darbiniu- aiento. 
kas tapo s\mkisi sužeistas, — pn- Nuo katla pn. Morgan u/.ėmė 
gijes ki»'k, bet nepajėgdama* viet»j Sveikatos Skyriuje daug 
dirbti, reikalavo nuo kompanijos padaryta Žmonių gerui ir už ką 
atlyginimo. Pastaroji bet nei klau vien tik jam priguli padėka. Jil 
syti nenorėjo. Visas reikalas pa, pilnai apsprendžia svarbumą svei 
vesta adv. Sher\\ood. kuris ir js* katos regulos ir neperstodamas 
gavo nuo turtuolių nuskriaustojo darbuoties, parodė savo uolumą ir 

..mojo sunki,, l.yl, M drūta ko.n- s ," ,m' , u m o ' uoha. darbuodam.M 
UdJ. ant nVudo. jna darbininko J!" Y" "V*" v T }'n VI' 
•illiamsnorto. Iš ..rioiaatiett kom- mm ,,nr,,1» ^v"lk«tl>N 1>,,Plu,,a-

FHRST N A T I O N A L 

DIDŽIAUSIA BANKĄ PITT8T0MS. 
PATARIAMI VISIEMS LAIKYTI JOJE 8AV0 PINTOM 

Moka 3-čią nuošimti. 
• I • ' 

u 

A. BLAU BANKINIS NAMĄ 
Union ticket Agentūra. 
Visu tautu B a n k ą 

203 Lackowanna a ve., 
Naujas Telefonas 303 

Scranton, Pa* 
Senas Telefonas 662, 

naudai $5.472.22. rūpinimosi žmonių gerove, 
_ ^ ^ UiUai toks žmonių priotelius, Užtai nominuokite poną. K. H, 
^~WP \ r kandiduodamas ant taip svar-! Morgane majoru rugsėjyje ir is-

a baus ir Įtekmingo umlo, pilnai rinkite jį tam urėdui lapkrityje. 
a* ate.it aot ^ J uAsitariiaiija mimu parėmimą lai- ,HS vertaa Jusi) užsitikėjimo lr4pa-
"••"•• ^v^^mm^^ ko nomiuaoijos rugsėjyje. 'laikymo per nominaeijo. 

mmmmmmmmm -* ». ̂  *, -» . 
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t S 4 k SS^Ba SSAa 9BStt> VJtt. tSdtt t £ A e SStfk tSJtt. 9££t$, iS/ti. aS^S aS^S a&tt a&£A a&£A aft£ft aft̂ Sfi a&SAa&^a&Sfta&Sfia&Sft 
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COMPLIMEN T S 

• I I I ' 

Pi: 
Ii: 
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• 
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DRŪČIAUSIA, SENIAUSIA t R IŠTIKIMIAUSIA 
LIETUVIŠKA BANKĄ VISOJE MAURYTINAJ PENN
SYLVANIJOJ. - PRIIMAME DEPOZITUS NUO VII-

fr NO DOLERIO (1.00) AUOI0IAU IR MOKAME TREČIĄ 
(3) NUOŠIMTĮ. 

BANKĄ ATDARA KASDIEN NUO 8 A. M. IKI 9 P. 
M, 0 NEDtLDIENIAIS NUO 10 A. M. IKI t P, M, 

Turint reikalą su mušu banką, galite jį atlikti liuo-
su laiku, neapleidžianf darbą. 

Męs esamo legališkais agent «s visų LAIVŲ LINIJŲ 
į Europą ir ii Europos ir parduodamo bilietui ui 8M» 
MIAUftl^ kainą. — Męs turime po agentą Now Yorke, 
Philadelpliijoj ir Baltimorėj, kuris sutinka iayašiuojan-
6ius keleivius, pasirūpina ju. bagažu ir laimingai isloidiia. 

Siunčiame pinigus krasa, kuriuos gauna Rusijoje i 18 
DlRNUj taipogi slunoiame telegrafu j visaa svieto dalis 
sulyg iemiausio dieuos kurso ir u* *emą atlyginimą. 
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! ( - . • • : . • • i - i >V|''', s\*l*'-\ Mmm™;: •.T'isifpir MI'II-
>i;', inimjn'A* 

Musi) bianis taip pakilo, jog n ikalaujame daugiau viotos» 
tai statomo fcaują trijų ang*«iu maiuauro bankini aamą, kurta 
sikelsim* \ d. npalit) 1911 m. Nauji* ii«» namai bus beveik pril 
dabartiniu* *- 218 Lackawanna Av.% 

Sutaisomo visokiun t«g«lilku« dokumentus visokiose kali 
ir pstvirtinam.- pas konsulį. Turima aavo ofiao advokatą, knrfclį 
riai duos jura* patarimu* pirkime sr pardavime sava****} ir kC 
tavojima plliljW Busijoje. 

AulminJc mm dabartoj na wę\: 
MVr.pN^/j*. 

| S j i 1 '.i^iiti^ 
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Į|co Butkdjo pačtos na-
ir lauku, toit> prekiauti 

IHconis ir dar lig Šiai m* 
giria verčiasi. Taipgi 

H M , k a d t to p i n i g a i t ik 
iiins negilhuga, o svotimi 
iii jais naudotum. 

i;-«- Cl kažin, tėvuk, man 
Įfc pinigui ar gilinėtu •' 
MlauHr Autams. 

į* Kodėl ne f Jei tik ras-
•llfiliuutŲ* 

^ Ar ttuot, tėvuk, papu-
fcokit jus man, kaino jie 
įlMpttt, aš <ral ir rasčiau. 

Jjtį tėvuk, as jus tada, tai 
p ponu, užlaikyčiau. 

Mitai, vaikeli. įsakmu 
pasakyti negaliu, nes ta-
butu vistiek, ką ir pats 

IjmMnu. Maliau, daugiau 
|iu nurodyti vietą, kane 
paslėpta, Itet tada nesu-

tai vtatirk, tėvuk, 
elaKai aiškiui papu

lt, o gal kitusyk ir nusi-
fti surasti, - įsikišo J.iM-
: 

Gui — t.u*6 kiek putylo-
itamU. — Na ti«k to, pasą-

į į i m n •Tf-firrtTT" 

DRAUGAS 
mmmmmmmmm—mmmmm 
4 Ų — . . I . m i ' <»».»• ^ . *• i • m ii « w * 

, . - .., ..— Li. , j, ; ',„gg — — — — * # — — * 
u»«m. M» » i ui > • , į I • |i i « 

kyšiu. StroUų kaimo sody-^ninutas pirkiioj pasiliko' Tokiam visuomet šalta. 
bus žinote! Nu tai pietiniu- tiktai vimas Strolys, begu-į — Kaip čionai šalta, pa-i RedlkCJjOS Atsakymai. 

Une kaimaviotos gale yra kelijlįs ant krosnies ir baisiai ėiule! sako senyvas p Z 
dideli akmens. Palei vieną l&j bekrii»kiąs, tarai tos slogos į sivo jauną pa<*ia. 
šitų akmenų ir tie pinigai smaugiamas. Niekam tikusiam vi 
užkasta. *w-«- . suomei bus šalti*, net ii n.'.• 

— Ar toli nuo a k m e n i o ? - Giodri, tfrn/.i rudfns dL*iia, tik ^ainjauie kamlmr\ ! at*;» 
pak lausė Antanas . r ? - h o b y v ^ f t - ^ u ! u u \ rmU»- u l l . l h i t . k i l m H ; . i a į | l i l t L 
t ^ ' " 4 ' si, neporaugAoiauaiai utkiluKt, h*«t * ' 

i i ido iraiut smagiai: niekur m»pn — «u »•*• — 
mat yni truKianrio darbininko, ap-
sivilkuaio kokiunom tvarku: viai g L R K A k u o p o t l a i k y 8 8 U l i . niouth, P a . Knirsijoiidciiri 
vienmarškiniai. Ale trumtoje ni*ra rinkimus' 
tokio gyvumo tokio smagumo, ko-

C. Porter, New Yo 
Tatttetos filosofija gal is da #*H" » • • 

Iii-.- ir t«UUiKH. bot viH dėlto Turime rtapaudo Iv. Ro 
F. J. Vaitukaičiui, Ohica *i<<»Kia» tuiVti w»vu* /'>- įandiaua tajemnyčias.' Pro 

g o . A r i u , l>«'t a p i e k u o . A 

*• Taip gai porų mųstu. 
- O ur giliai inkasta i 
~ Nelabai, kokios trįs pė 

dus. 

c 4 f 

kj matytum pavakary. Jau uehu 12 kp Brooklyn, N. Y., *» d. 
O t a s a k m u o a r s k i r i a - bauja apypiete paleiati iA trklo Įtwp»», tuojatm po sumai ant baž-

81 kllOlU IIUO k i t U f į s i k i š o (*«Ufr«>») j a u j a i , nofiullm, inki le nytinon sulas. Visi noriai Kusirin 
T i

 k dangaus erdvėjo, artojo draugus, kito. 
vovoniėlia uokukuoja ^j iuto . .Jau K. J. Kruiinakaa, sckr 
nobtuagirsi paryčiu linksmai ry 
Uuojančio pUmenėlio, neb^gird^i m , N V w l i r i t a i n p o m i _ 

^ neimliu nakvii !pavakare dainuojančiu sutaria , 6 Ą y ' 2 v u , { t hn) 
a s m tfaltu s . iK. . t l . ; mais b a l s a i žad nunom.s • « • | t o W t J u l l l A J . V h l • W l U iifal 

P a b a i g u s s e m i u kalbą, dainas, mor«inu. YvĮjm tan»i ap- m o k t \ t u 

Juozas. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
— Skiriasi., . bet tai bus 

j j au perdaug a i šku . To jau • 

l i n š k o s prituieijas gavome 
platesnį ir pilnesnį apra>\ 
ma, 

Nepa^sirašusiam is Ply 
3Uth, P a . Kolespoiulel ie į -

jįj br parašo ir adre> • n »!e-
lame, \ pa ė je i^u j«»sc randa 
i užgauliojimai. 

džius sąvoku išreiškimui, ne i^olika tajtmnyfiių kainuo-
uaip ,koi,uties svetimus /o- j a l 0 c e n t^ Kalbantieji ro-
d/ms. Nukalimai neretai t a n 6 l ų tepaairupiua parBi-
via neatsakomi, bet jie iš- traukti Uįemnyčiaa, Adre-
•»N i š v a r t o j i m o s a v a i m i , j ^ ^ . 
kaip lutose kalln.se išėjo iš eias. AdreHUokita: 
vartojimo visokie *Viehnla 

• • /A\\ ', "des^ezoehronai" , 
'Mnokrostepai*' ir 1.1. 

HI)rauga«M 

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

i 1.^*1 
m • * / * » * • • * 

pirkėioj pasidarė trumpa M. NavarcUuskas, pirm. mii%». 15 tarpo imuksoiu viong Tie-
nos tiktai kuosos, susitelkusios i 

tvta, Kol j i s pasakojo , mer- i pulkus, rengdamasios isUkti į 
mw wnidovA š a u k š t u s ir an~ dausą šalis ir palydimos daugybės \\ ^p \Vaterbury. Comi., 9 
gos suplovi sauKHtus u ap I J ^ ^ ^ ^ ^ k i e k ^n Ą ]u^ { ^ ^ ^ m p a f a 

Tn1oow hiifl Mm »okykloje ant antru lubų. 
l o m i u s ous, Atoikito visi ulalmokėtu, 

Pranas ftopis, K k̂r. 

sitrūsė, vyrai parūkė pyp
kei ir visi jau ėmė snausti. 
Naujo ka užimti pasakot nei 
viens nesurado ka. o Anta
nas nors dar butu. galėjęs ka 
meluoti, bet, turbūt apie1 

Strolio pinigus užsimąstęs, 
tylėjo. Tai-gi pakilę visi ėmė 
skirstyties gultų. Į kelias 

Soveros vaistai išsiplatino, nei užsitarnauja uzsitikėjinu*. 

4i T m i T~irr« ifiTiimi iii n, niiniii į m 

i' 
i 
• i 

- • 

TERM1NAL VIEŠBUTIS 
'oĄrt tttVi*&\*9rxęt 

ILKES-BARRE, PA 
Atsilankyk pas muĄ kuomet 

busi mieste, 
įausia nuo visu stočių. 

A . KJiy/t\jHU LtCjUi ! liepoa, 1-ma vai popletg bažnyčios 
4WWWH*#####H><i«««WÎ  Visi nariai privalo pri

būti, n»>s bus išduota atskaita ii-1 
T . , . , u A ; ^ UA&%«V4.4MI» daviray Seimo [>anmgimui. 
Kdirbėjas bainytinių j Vasiliauskas, »*kr. 
Altorių, suolų Ir ofi
sams rakandų. | ^ H 

mve 
as 

1 
er m 

Savininkai. I 
U* I I I ' 

niu zierkalu ir stik
lu langams. 

GERA PROGA. 
Parsiduoda Dry-good's, Č«very 

ky ir sykiu laikrodėliu krautuve, RJ 
gerojo lal>ai viotoje, liotuvirtis ap-1 y j 
gyvonta. Prio^astis pardavimo, M - i * 
vininkas važiuoja į liotuva dėlei 
ieltniniikų svarbig pric/asr-iu. Su 
visokiomis platesnėmis žiniomis Į 

« . krelpkltėa i iuo antrašu: 8810AI 
m e t a l l " Ibuik Str., \Vaterbury, Oonn, car»» 

ot' i)ry Ooods Store. 

Vasaros Liga, 
kraujyim, viduriu paliuosavimas, 
skaudėjimas ir sunkumas pilve — 
vardina vaikus ir suaugusius Šiuo 
motu laiku. Šios ligos tankiai da-
v»nla pri<» blogu patoktalu, joigu 
ju noapveiksi sunaudojimu 

Severos 
H Vaistu nuo koleros ir paliusa-

vimo 
Didesnė bonka 50e, 
Mažesnė bonka 25a 

Mirszta badi 
turėdami visko ik valei. Toks vra 
likimas žmonių, su .mgednsiais 
malimo organais. Netti^i apetito, 
o ka suvalgo, tai tuoj nuo to pilvą 
skauda, nos negali g«*ai malti* 
Prašalink blogumą 

Severo. 
Rūgščia Pikui 

Doleris u f bonką. 

i. 

Severos Vaistai parsiduoda visoso vaistinyčioso ir vaistų ajkloduoie. 
Niekad neimk kitokių vaistų, je igu tau dUotų, vietoje tikrų Sevtroi 

gyduoUų/^;|^,|;:| M ; ; ^ ^ ~ : lt 
i * 

f: Honover Breiving Co. 
Grynas \^mm 

Elius, Alus ir porteris. 
T I K R A S LENK1SZKAS L A G E R 

Atkreipkite savo atidą in produktą^Jusų tautiečio il< 
dirhamą. Sandėliai Bnt tonvoed . wilke».Barre ir 

itieoke, o bravoraa Danviil^j. 

Manageris Ir Prezidentas 
Abu telefonai. 

North Pennsylvania ave., 

VVilkes-Barre, 
Pa. 

- . j 

ECOtSlD 
Pratik B 

A R D H O T E l L vojatualr ant visados. 

Or. 0'HHll»r. Sp«-4.|i.e.. 

RUPTURA 
iL i 

Savininkas. 

MBI 

;•.. n 

Oeriauti Importuott ir naminiai 
Vynai, Likieriai, Alui, Oigarai ir 
t,t. 454-456 MAiK ST. 

Be peilio ar operacijos. 
Diržai numesti ant visados. 

Vkiškaa gvarantuota* iigydi*. . . . 
raas rupturoM (abiejų ličiu), ienųmlR^S Ui. 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ lar jaunų nepaisant, kaip ilgai ser-! 

P i r m o s k lusos karieton į Kate, gydau be peilip. 
Dr. 0 Mailey naujas tpasabas 

gydimo yra viaai nepavojingas,; 

SVARBŪS DALYKAS. 
Tankini tonka / isgtt*sti 

imones jioskant dsktaiii* 
koa pngelfeoa auo pilvo ligtj, 
t uotui pafiu tarpu kadu jie 
Hevįa wiusligo arba džiova. 
Bet kiekvienas gydytojas 
įBV%\ lino, jog atvedus pil
vą ir visus gruniultavhno or
ganus i gerų tvarkų, džiova j 
pati savainii Įiranyks. Aitas 
faktas parodo, kad niffl pri
valome^ atkreipti savo atyda 
ant pilvo sveikumo. Oeriau-j 
šias tam vaistas — Trinerio1 

Amerikoniškas Klixiras is! 
BiUei1 Vyno, kuris išvalo \ 
visų si|te|iių, sustiprina vi-į 
durtus ir sutvarko jų veiki
mų. Vartok Sitų vaiste kaip' 
tik pajausi viduriuoso ne-; 
sveikumų. Uauuanins Ap* 
tiekose. Jos. Triner, 13? 
1399 Ho, Ashland ave., C\\\ 

L : 

Negali išlaikyti 
Tavo inkstai negali išlaikyti nuo
latinio {tempimo ir užtai silpsta, 
Privalai juos sudrAtinti,* nes nuo 
inkstų drūtumo priguli sveikata 
viso kuuo. Pasieksi tikslų imda
mas 

Severos 

limas 
neramumas, jnirtunaa, bemigė, 
buiniės ir. rūpesčiai •* štai apsi
reiškimai nervų suirimo. Yra tam 
vaistai, kurių žėdnvs gurkšnis 
goibsti dirksnių npnnlsinimui ir 
išgydymui. Imk 

i 

Kepenims 
Didelė bonka $1.00. 
Mažesnė bonka 50c, 

i 

: • • 

veroi 
i 

Nervotoną 
Už bonka. 

i 
i I I 

Daktaro patarimai dykai; rašyk in mušu 
Skyrių* 

uoliu 

iMiii l iiii'iifm'ti 

ir arkliai parsamdyumi ir 
grabinio ofisas prio Hussell 

r»« 

,!" *?^f^*g 
EDVVAR8DSVILUE. P A . 

Nauj*» teMoea* $041. 
Bell t«Ufona. 9294.R. 

i v HEIGHTS DEPOSIT BANK 
K a m p a s E. M a r k e t ir H a n c o c k Sts . 

WILKES-BARRE, PA. 

_ _ _ _ ^ _ _ _ OBRA PROGA 
ie piaustimo, be skausmo, be ope' I Hote l iS a n t pardav imo, 
•aeijos, be atsitraukimo nuo už-' 

W . F. SEVERĄ C O 

rae i j o * ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
sifmimo. 

Nereikia jokių dirlų kada isgy-
dau. Ovarantuoju u^ganedinim^. 

Dėkingi žmonės prisiuntinėja 
padėkavones kas dien. Huvirs "»n 
ligonių IŠgydžiau praeitų mėtų. 

Dr. Alex. O* 
108 Wa»hinj:ton 8t„ 

WILKES BARRE, PA 

, # ^ i l 

loi silpnos sveikatos. 
Kur lietuviškai ir lenkiškai su-Į A t s i š a u k t i š iuo adnmu: 

3-6t* nuoMmt4 nuo sudėta pinigų ir ima pini
gus ant Buoėdyjimo nuo dolerio ir augščiau. 
mčia pinigus in visas svieto ša« 

s i kalbama ir suairašoms. 
Suviršum 30 metų daktamvi-

mo. Mi«*t« Witk«'H-Barr^ mu*i> 
glaunas ofisas. Prisiųsk 2e. mar
ke, o gausi knygutę apie ruptnrą 
dykai. 

MMI&Š^Ę^ |iBe MI a 
I 
be tavoro: Snapso, (4gaii) ir 
t.t. Prie namo yra Keras ste-į 
ht>lis, vieta labai paranki, 
m»s ant kampo tarpe lietu-į 
vhj ir kitŲ tautų. Savinin
kas priverstas parduoti dt»-

AOfttafy i« ryto iki ^jų po pietų; subatomi*— 
nuo 9̂ nių — 12 ir nuo 7 iki D vafcarė, 

M _ M M M M M M 

hT \ I l doleris, IŠBANDYMUI AR RE1-
f v r \ l K ALAU J! 3VEIK A TOS 

set FAtr*tl&« sv ir sii'l Prašau prisiųsti tnaa ilbsji4yiasi I 
• t •-! s i^ss . , » ^ « ^ « | M wrtM b»M«k.» •«Naujausių Nsf. 

[ ^ " t u r i .ki.u4*ilm« a.. "' vtthu Mgulku 
ir ••nu«>-« Ir krutinėję, 

i t* 

«nii t>«r«UUfbts. »tb* kttttl auo y a T a t t 
Is klaidu, l*i prUatllka ^upt* 
lai fttaiuskttf maa sa?o vsrta, e j 
T į MII> p#lt% b«k»uk% Maj*u- " « v * " « • • ' * 
•yknl . &ft«Mt*a 

* • • * • 

MtM.t r*r 10 4I..M, UtM ;>i 

nuavflisUiiii mokSU »•! %\mn-m !>*. T. ĮUrtm»»••«, aiMajstl fa 
*+t#t ffHiUSrlst, ksd pi f t A y l % tebus* k»Tgą p« v»r4» X»ttit 

Itess ant I m U s Msteda. -* *lte ks^gs sarsiu kaip, 
krSMlM tUkmii^a, po issoiauu kasą 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ mdrstiėSi I 

John Hamiuisy, 
1S8 Honnrtt*HtM 

lAizorno Boro, PA. 
(.13) r*"*! "wna • * . w * • • * • * » ^ 

i Fonografas dykai-
Biui 4ietas ksekrvie 

p»» mu« | M H « 
ko u» SS OS 

•MSS%S 

Hisks I I * M « « . . 
asrsikslanjM l a u k 

Męs |>adirbame visokios 
rųAiwi tulAoH. J<ugi| nori su 
."•t'dyti darbo įr laiko, rtlkfl 

I i *Uw* 
mu«s» flrms* 

aitas tm 

r iUrUMit« 
" F%iS. 

r#! 
^a« Papky't naujo 

s»ifmlss yts 
u ftrtattsis sssSssa, Hrt 
4iS*2« ilk«H»t trtetą 
Ir »»».»» ff*r«s •kayasi 
Tur*.Uioi « • « • > * • • 
ttafsj s*i>»« ***••#» M 
mi# puik« musik«s BsUj 
•etta. L ^ 

UM»k»iU Sik SMMAS-

|f. I I S I I M I U WM»»I . *» 

• I S i ^ M UutiSkM. ,UrM»imkiAkno ir k i t o k s <UUM, tllStMSĮįft • «SSS« l t 
r#4ls, sai«<»* f iMkif la^m 

tik J i M i t 
įy»swttt ia» 

asstfSis* JUM fUtiMSSS Hu.iiko T * U I » ui SS. 1b» tą IN^ttuTs 4>—f» *s t f ; rmrs 
inaiu irjiumtTuiak, ksip Mkss afsMli Apturėję f* « * • « * • l * , , i , i U 

pype matilnoa, 
• ^ v . . . 

257 E. Market st. 
Wllke»Barre. Pa. 

•IUPrtPiPSSiW*SWH«UWSUUWS^ 

Siutai? 

Kas r e lk*J u u j a 
(krajavų) ikaptierių 

, ir ftv. Traiesa, gali fau-
is visad*. Mfa lAdirhame 
lauiantknia pasiun^iam 
pailuroa. 

^ ^ ^ • • • • • • • s i s f l . . . 

Mru. A. Smailiene, 
1797 R Paeifie 8t., 

Ak 

Kada jųt einate: per miestų, tai matote pįioua langus 4to 
ruošia aiutų ir aųt kiekvieno padėtos prekes, Tai jųs l iu 
reto ir aukot*, kad puikus siutai, tiktai k*wl Ubai brangus 

Ak» jųa uloikito paa HouuntliaPa* o tada por»ltikr^ 
ait.» ir pasakysite, kad *ia U i tai g»?rt ir $gų« ir puikiai 
piviirbti 

Koki tik aiuts galėsi gauti visame \vilkes-Barre mia 
t-f v* 86 dol*riu*. tai |>as mus j j flrausi u i *0 dolorlu> o U* 
kuri kitur uktaokeni 30 dol.. tai pas roua gausi t f t>atį u* 

10 dolerių. Iii 

ROSENlIHALs 

. ! ; ' ?•• '?. 


