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I Kor. X» CM3. 
roHait Negeiskima pik-

daiktų, k<*ipo ir anie goi-
ė> Nei nebūkite dievaičių 
veiksli* garbintojais, kai-

kurie iš jų buvorKai-
yra parašyta J Sėdosi Žmo 

*ė valgyti ir gerti, ir kėlės 
Sti, Nei neprisileiski-
įleiatuvyaiiių, kaipo na-

&jrie iš 3vi paleistuvavo, ir 
olė vî m>j dienoj drir 

trįs tūkstančiai, Nei 
ikimo Kristaus, kai 

rio 18 jų gundino, ir 
žalčių pražuvo. Nei ne* 

iūrmėkito, kaipo uekurio 
I JŲ uniruiejo, ir nuo žudy-

prapuolė. O tie vifti daik 
] jiems išsidavė paveiks-

o yra paraftyta tnuttia ap-
Mdlmui, ant kurių atėjo 
\ų pabaigaf l^ėlto kas aa-

ii» kad stovi, tesisaugoja, 
d nepa^ltų . Tegul jtis 
phna pagutidinimas, tik-
toks, k\ir$ yra JmogiiS-

k Bet TMeva« ym teiain-
į» kum JURU (cundinti dau 

a, liet dar.nuo par 
inimo padaiga iSvengi* 

^tumite; iitoaėtl 
• • -?• 

. . • • • 

lės išgriovimu RuairiSanti, 
ypat ingai atkreipia mu»v 
dorn^s jogei t$$ą nelaime 
praneftė Kristua ir, jogei j i 
išsipildė iki raidei, Je i pa-
galvosime, jogei Jeruaalėm, 
tojo gadynėje buvo tai tur
t inga ir galinga Dievo Jatelg 
tos Karalijos sost inė ir, kad 
Kristus , anot Evangolisto, 
i&vydes ja ve*kė ir, J i s , P a 
ti Tiesa, iBtarė tuos baisius 
SodiUuu 4<Ateia aut tavęs 
dienos ir apkaa tave tavo ne 
prAteliai pilimh ir apguls 
tave ir iŠ vi&ij Salių auapaus 
tave j ir*at*t iiomoa iivers ta
ve ir sunūs tavo, kurio tavy
je yra: o nepaliks tavyje ak
mens ant akmens dėlto, jog 
nepažinai laiko aplankymo 
tavo", ar neaudrebės kiek
vienas iŠ . to rūstaus Dievo 
teisybės apsireiškimo Y By* 
miečiai tapo trankiu atker
šyti uigautąjj Dievo majes
tote. Jieniaalėm griuvo, 
šventynę sudegino ugnis. 
Gyventojus, aure Dievo iš
rinkta tauta, pavergė prie* 
Sai, Taip Bganytojaus pra-
naša^maa Jvyko, Bet Sis 

vas neapkenčia nusidėjimo 
bet pasigaili nusidėjėlio pa
kuty darančio. Jei tad blogai 
iki Šiol gyvenome, atpirkime 
geru pasielgimu pragai&yta 
laikų ir išsigelbėsime nuo 
grūmojančios ateityje Dievo 
rūstybės. S, 

Katalikiškos Žinios. 

Vilniaus vyskupijos kuni
gų permainos. Vi ln iaus šv. 
Jono bažnyčios kamend, 
kum Navroeki keliamas į 
Zabludovę klebonu; kun. 
Lajevskis ift Proaoi%kų i I^a-
banora. B e to dar vidaus da
lykų mlnisterio parėdymu 
Zabludovo klebonas kun. 
Puayrovski perkaltas yra į 
T/iaekiĮ kamondoriu. 

Iš Lietuvos. 
i 
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Svobiėkio kaimas ( l a n 
kavęs vals . ) . Sodžius ganu 
didelis, ūkininkų gyvenu 16, 
bet nenori dalytis vienasė-
džiuosna. Norėtų t iktai ko
kie trjs ar keturi. Hodžiuje 
gyvena kalvinai ir katalikai, 
dorinu j ie praleidžia pini
gus p ra gėrimui, negu ūkio 
pagerinimui. Nors Svohis-
kio sodžiuje nėra nei mono
polio, nei aludės, bet gėri
mų degtinės nepritrūksta, 
geradariai slapPia pristato. 
Atsit inka peštynių, teismu. 

atsitiKin^aa yra ta i t ik si lp
nas pavyadys tos nelaimės, 
kuri laukia nusidėjėl io, Žy
dų k e n t ė j i m a i fc&vo Hglniki-
nis, o nuairiėjėlių bus amži
nas. Žydų nelaimės prielaa-
tia parodo J ė a u a : ą l jog uopa-
žinai laiko aplankymo ta
vo", Dtevaa žydua iSrinko 
•au ui taiitą, <Javė jieans tsta 
tynnia per aniuolų tarpiniu-
kystvs ^iiadėjo jiema At
pirkėja, Bavo.-'Sūnaus aame* 
nyje, kuria priėmė imogaus 

trigimim^;, bet jie panieki-
o Jėsų Kristų, Jo mokslą 

o stebuklus 
burnojo ir 3) patj pasmerkė 
gėdingon mirtin ant kry-
liaus. 

Nelaimingieji Judoa vai
kais Sunkia naSta Dievo 
kerštaa krito ant jųjų! Jie 
11 nepažino savo aplankymo 
laiko" *~ nes nofaorėjo: jie 
Dievo malonę atmetė, Jo 
persergėjime neklausė ir 
krito aukomis Jo nepermal
daujamos teisybės! 

Jei žydai buvo Dievo nu
mylėtiniais, tai mes, krikS-
fiionfo apturėjome da tobu
lesni UUO Dievo įstatymą. 
Kad ISpdldyti Dievo įsaky
mus* per malda ir Sakramen 
tus v ra šute ik am a Dievo ma-
lohė. Dievo įkvėpimai judi-
na imisų Slr^i. Jo tarnai mus 
\ atgaila ragina ir Dievo gai* 
iestlnjrtime strandaiue savo 

aidė išganytojui ala- nuodėmių atteidimą. 
ffea iŠ akių, im matė laukiau Deja* daug krikJBkmių, 
%$ juos bausmę: išgriovimą kaip tie užkietėję lydai, uei 

ir nelaimingoaioa Dievo malonių nepriima nei 
ant persergėjimų nepaiso. 
Kodėl f Kad nepaiino savo 
aplankymo laiko! Laužė 
Dievo isakymua, ėjo lydų 
pėdomis saito nedorybėse ir 
tapo jųjų priežasties daliniu 

s. 
Krik&ioniii, męs galime 

tų nelaimių iSaiaangott. Linu 
kimėsi piktai darę, atgaila 
darykimi> už uolabua darbus 

• ir toliąua jų tengkiuie. Die> 

Kas nori būti laivyno oficio 
; rium? 

Luk. XIX, 41 
įt| (kad prislar-

ivydęs miestą, 
lamas: O kad 

itnei, o tai toje 
|e, kas ant ranvy-

i, bet dabar yra už-
fpgti daiktai nuo tavo fc* 

ĮįNes ateis ant tavęs die
ta tave tavo prie-

if ir apgtds, ir iŠ vi 
dių suspaus tave, ir iS« 

IHj tavo ir tavo sūnus ant 
įą o nepaliks tavyje ak-

m* ant akmens dėlto, kad 
įępažinai laiko tavo aplan-

o. O įėjęs i bažnyfiia 
Įėjo iSVariftėti pardxm-

iąnJius ir'perkančius anoje, 
jiems: ParaSyta 

id mano namai, yra 
namai, o jųs padarė-

jtįnuoa lindyne razbainin-
tr mokė kasdieną balny-

: 
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DIEVO RŪSTYBE. 

1 

3ėiu% t e g ė d n m a s mieatą, 
4* Ęydų užkietėj imas 

MlUtos iSblaskyma po visą 
jįa*anli« Pavyzdžiui iSnaiki* 

j n i m o Jeruaalėm parodo 
{liJĮ^jns VieSpats apverktinas 

km<«i kokias nuodėmė 
i stelbei Žydų 

etėjimas — tai nusldth 
k nepilSltaisymas iki ga* 

ųUSblafikymaa — tai 
o prieSų |>a-

bi, su Jeru«ai 

Suv. Valstijų marininkų 
akademijoje Anuapolis, 
Md., yra 350 vakansn,. Aka
demijos durįs atdaros ir ka
talikams. Keikia turėtįi at
sakomą prisirengimą ir bū
ti Suv. Valstijų • piliočiu. 
KvotimaHgAn afitinja. Suv. 
Valst, iždas apmoka visas 
mokslo iSlaidas. Duodamas 
kuugeriausi&s išlavinimas 
savojo profesijoje, Katalikų 
reikalus apžiūri redempto-
ristai. 

Gimusieji Amerikoje lie
tuviai turi lygias toiaes įsto
ti i akademiją m yankėmis 
Preaidentas Tart siunčia ka

taliką delegatu. 
Presidentas Taft paskyrė 

kun. O'Callaghan'ą iŠ Cbl-
eag08 Suv. Valatijų atatovu 
ateinanfliamo tarptautinia
me kongrese prieS alkoho
lių. Tas kongresas atsiliks 
Hagoje. Kun, Callahan yra 
preaidentu blaivininkų są
jungos "Catholie Totai Abs-
tlnenne Union". 

1 • 

Paminklas katalikui. 
Suv. Valstijų kapinėse 

Alingtoue, tapo atidengtas 
paminklas inžinieriui Pierre 
Charles I/Knfant, kursai pa 
darė pirmuosius Wasbing-
tcihN* miesto planus. T/Kn-
fant buvo katalikas. 

Metodistams nesiseka. 
Ne\v Yorke metodistai 

pardavė rusinams savo baž
nyčią netoli Oooper 8quare 
(E. ?th st,). Tą bažnyčią, 
nors jinai buvo misijinė, 
nustojo lankyti žmonės. Pas 
tarais laikais neateidavo 
daugiau, kaip 100 žmonių, 
pasiklausyti metodistų pa-
mokalų. 

Tupikal (Naumies. pav.)t 
Šio kaimo jaunuomenė šir
dingiausiai atsidavusi balta
kei ir rudžiui. Geriama ir 
vifckas prageriama. O neuž
tenkant pinigų štai kaip da
roma: imama duoklė nuo 
naujai atėjusių bernukų pa
prastai vienas rublis, nežiū
rint, ar jis draugaus ar ne
draugaus su jais, o nuo ūki
ninko, pasistačiusio naują 
trobą, arba įsikūrus visai 
naujai, reikalaujama įkur
tuvių koletos rublių. Jeigu 
kas pasipriešina * tiems jųjų 
įstatymams: rė&iama ausin 
arba daromos jeibės. 

Prie to darbo spiria senes 
nieji jaunesniuosius, nese
niai da iSėjusius iŠ piemenų. 
Mat patiems **seniams" ne
gražu lysti, 

Pokyliai už surinktus pi
nigus padaroma keletą kar
tų per metus. Na ir cypiama, 
ūžiama per naktis. 

Talkon prie jųjų prisipla
ks da panafiių jaunikaičių iŠ 
aplinkinių kaimų: Valių, 
Pranokabudžto, Vyipiuių,.. 

Pajevonys (Vilkaviškio 
pa v.). Birželio 15 d. atvažia
vo Vilkaviškio žandarų vir
šininkas, vienas žandaras 
ir vietinis žomsargis Budvie 
<Mų kaiman ir iSkrėtė Stum
brį, Kurtinį ir Mickų. Nie
ko nerado ir išvažiavo, Paė-
mė keletą Stumbrio laiškų. 
Girdėti, jie buvę kaikurių 
žmonių įskųsti. 

rinktas naujas viršaitis T, 
Kundrotas is Kiškaičių sod, 
Heuasai viršaitis buvo išmes 
tas is vietos dėlei kyšių ėmi
mo ir girtuokliavimo rašti
nėje. T, Kundrotas lietuvis. 
Kaip elgsis jis, parodys ntei 
tis, dabar nelaikąs spėti. Bet 
kartą labai nustebau, pama
tęs, kad jis nemėgsta kalbė
ti lietuviškai. Buvo jis at
važiavęs j Auksučius mo-
kvklos reikalais, Tai mokv-. . 

tojas ir seniūnas kalbėjo lie-
Utviškai, bet jis varė rusiš
kai. 

"Liet. Uk." 

Siuomi 

TRUMPA KATCK1ZMA. 
pirmiau reikalą-

ai dabar salėsite gauti. 
centu egtemplioris. 

Draugas , JI4 E* Mtrket str., 
WaWBsnt, Ps, 

Lukšiai (Naum. pav.). 
Vietinis olgėtnamis pataisy
tas. Pataisė klebonas, lauk
damas vyskupo atvažiuo
jant. Pirma net pažiūrėti 
nebuvo galima: stogas,nu
draskytas, suplyšusi troba, 
lentos nuo galų nudaužytos. 
Pirmiau, kaip klebonas no
rėjo, kad parapija statytų 
naują elgėtnamį, tai elge
tos ir draskė. Sudraskė ir 
patįs neturėjo kur pasidėti. 
Klelnmas reikalavo 'naujų9. 
Buvo padarytas klebono ir 
prižiūrėtojų suturimas su 
žydu pastatyti "naują99, 
žydas pastatė girioje, tiktai 
neatvežė. Klebonas, laukda
mas vyskupo, pataisė seną
jį, ir galima jame nors 80 m. 
gyventi. Pirklys pralol*. 

Snopiai (Šiaulių pav.). 

Mažeikiai (Šiaulių pav.), 
Miestelyje gyvena kelintus 
metus nebejaunas žmogus, 
geležinkelio darbininkas, 
kurs gydo žmones. Gydo lu
piausia nuo rožės, pataiko ir 
kitas ligas užkalbėti. Paty
riau, kad gydymo pasekmės 
prastos. Bet žmonės neSa 
jam pinigus kartais ir sun
kiai uždirbtus. 

Galvijams gydyti kiti at
sigabena iŠ Akmenės latvį 
bekojį. Šisai taipogi gydo už 
Įnirtais vaistais, Nežinau, 
kaip sekasi jam gydyti Ak
menėje, bet mūsų krašte 
tiiekft negdbatb-G-alvijai lai* 
komi pusėtinai gražus ne
prastai. Butų, rasi, gerai ap
sigyvenus Mažeikiuose gal
vijų gydytojui. 

Mažeikių moteris prade
da nešioti pirktines drapa
nas, moka brangiai ir mažai 
tenešioja. Pradėjus daugiau 
kalbėti Mažeikiuose apie 
"Blaivybę", įsikūrė da vie
na aludė netoli bažnyčios, 
lietuvio namuose. — Mažei
kiai, Leckava ir Laižuva pri 
klauso prie ViekSnių vals-
ėiaus. Sueigoje vienbalsiai 
buvo nutarta ir nutarimų 
knygose-įrašyta, kad šven
tadieniais ir karališkomis 
dienomis butų uždarytos vi
sos valsčiaus aludės ir smuk 
lės. Kad viršaitis geriau pil-
dvtų nutarimą, jam prideda 
50 rb. Bet ligi šio laiko virš-
minėtos ištaigos šventadie
niais atdaros, nutarimas ne
pildomas. Tai tokios mūsų 
naujienos. 

nmis leisti miesteliuose vai
dinimus ir šokius naujų baž
nyčių statymo naudai. Pasi
klausus gubernatoriui, Ti
kybos dalykų departamen
tas pranešė, kad dėl to rei
kalo reikią kiekvieną sykį 
kriepties į Vidatis dalykų 
ministeriją, kadangi tik is 
ten galįs būti duotas leldl-
įnas rinkti aukaa ir rengti 
vakarus Bymo-liatallką baž 
nyėių naudai. 

v 
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ukininkians po sklypelį. Piu 
kiečiai t*Qau nepatenkinti 
tuo skirstimosi (noi* pirma 
labai pageidavo didesnė pu* 
sė), ir daugumas dejuoja 
4 4 apsiga įę' \ 'Bereikalingas 
nusiminimas, nes, pąv,, pa-
giegalieiltti, kurie jau se
niau iNdallno vionaaė-
džiais, -4 dabar džiaugiasi. 

i 
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Pabauda. "Kur, Wil.t9 

praneša, kad Vilniaus gu
bernatorius pabaudė 100 
rublių Lebedzevo (Vileika 
apskr.) kleboną kun. 8, 55a-
pasuinką už įrengimą iš baž* 
nyėios J vietinį kryžių pro
cesijos, kurioje buvo neša* 
mos įvairių spalvų vėluvos, 
nieko bendro neturinčios su 
bažnytinėmis vėluvomis, 

Jatų stovis. Vilniaus gu
bernijoje žiemkenčiai javai 
neblogi, vasarojus gi daujr 
menkesnis. Katino guberni
joje žiemkenčiai javai vidu
tiniški, vasarojus geresnis. 
Javams užkenkė lietaus *t<* 
ka ir Šalčiai. 

Profesorius anglas Kau
ne. Birželio 16 dieną Kau
nan atvažiavo Liverpolio 
universiteto profesorius 
Pers'as, kuris nori aušipa-
žinti su žemės tvarkomųjų 
komisijų veikimui Jis aplan
kė keletą sodžių ties Nemu
nu, kalbėjosi sų Valstiečiais 
ir apžiurėjo keletą naujai 
įsikūrusių vienaamžių. Pas
kui jis vėl iSvažiavo į Lon
doną, kur žada padaryti ke
letą paskaitų ir ąpraSyti są* 
vo įspūdžius dienraštyje 
"Times99. 

Pttnia, Trakų apskr. Prieš 
kelius mėnesius sukruto— 
sujudo mūsų tariamieji in-
teligentai į blaivybę rąžytis: 
tik čia įstatai fe|tl negu vi-
aur. ^iųištauų^uma^yt^Jrts 
buvo vietinis vij&ik — gė
rėjas, kuriam pritarė ir ki
ti. Nutarta: ka^lgers iŠ pa* 
sirašusiųjų po nutarimu, 
tas už kiekvieną kartą mo
kės po 5 rub. pabaudos, Kai-
kurį laiką pild^,! net malonu 
buvo kai žmonės matydami 
savo virSilą blaivų ir patįs 
pradėjo nuo gėrimo susilai
kyti. Jau kal-kurieuia ir pi
nigui žmonos nebesibiojo 
duoti miSkni nusamdyti ir 
kitokiems reikalams. Mies
telyje muštynės sumažėjo; 
buvo dailu. Tik šit įstatų 
sumanytojai išrado, kad jų 
nutarime apie konjaką nie
ko nepaminėta, ir kai ima 
konjaką traukti; o kad visi 
sutiko nutarime laužyti, tai 
ir pabaudos nebuvo kas ieš
ko ~ tokiuo budn Punios 
blaivybė ir sugriuvo. 

Pluktai, Pan. ap. Šiomis 
dienomis matininkas pabai
gė matuoti Plukių sodžiafls 
žemę kolonijomis,, o ūkinin
kai pasiskirstė! kiekvienas 
sau koloniją, Buvo lieitaci-
ja: kas ėmė jceresnę žemę, 
gavo mažiau, kas prastesnę 
~ daugiau. Phv.j ūkininkas 
2M kurs turėjo dubą 29 deS„ 
gavo geros Seįnės tik 9Vi 
deš,, o ukin. K»vturėjcs taip
gi 29 d„ gavo W d. ir t.t, Be 
to, sodybas sutarė palikti 
sodžiuje po i% deS. kiekvie
nam ūkininkui. Vieną lauką, 
kurs a re ia usia \ prie miesto, 

s kursai m 
jame. BlMelu> 10 d. pra 
jo Vihnįije vadinaniieji 
gentų kursai mo 
Mokina Vilniaus moterų 
gimnasijos ir kitų vid, mo
kyklų (^inavlmo mokytojas 
p. Buil«|vas, Kųraupaną at
vyko lî iudies mokyklų 
rektorivfj atsiųsti 41 mo 
tojas ir p mokytojos: iš Vil
niaus gi|b,~38, Vitebako 11> 
liauno- r% Minsko—10, Mo* 
gilevo-«. Be to, knraus 
lanko d|r 6 psalomftikai ir 4 
pašalimi! klausytojai. Kur
suose nĮkoma: musįkos teo^ 
rijos, s|lfodžio, bažSnytinlį 
(cerkvisio) giedojimo ir 
svietiftkb dainavimo. Kur
sai tmiB iki liepos 20 dio* 
nos. TciĮcie kurdai buvo jau 
surengi h pernai metais 
vasarą, f 

KūlUi (Telšių ap,)Nl*al-
velsių |odžiuje paa V, But* 
kų bu^o labai gražios ves
tuvės, ipaiėjo visai be deg-
tinėa i$ visi svečiai gražiai 
ir padalai elgėsi.,. Jauni
mas diiuavo giežias pado
rias dnlnas ir žaidė visokius 
tautiškjis žaislus. Jaunimui 
vadovuVo p, ZUsaha Tarvi-
daitė i | Vincaa Butkus.; į 
tWlto flaęs, visi vestuvinin
kai, ji«ažrtm už triuką 
nuo8ir|žlal ačlu. * 

Nemunaitis (Trakų ap.), !: 

30 giružė* ir 0 birželio cjla 
buvo visuotinieji blaivitdn-
kų sutrinkimai, Piimlnin-
kas kilbėjo apie tai, kaip 
yra: nevarą, kad tėvai duodâ  
savo Alkams IS mažens ra
gauti | o truputį degttpės ir 
alaus |r kad paslium tokis 
vaikai papranta gėril ir už
augęs tpaailieka girtuoklitu 

ad iSnyktų girtuo
klyste mūsų kraSte, pirtni-
ntnka( patarė, kad tėvai pa-
tįs nefortų ir, kaip gaiA«H 
iulf į 

t \i 

: 

t . 

aveik 
kun. m 

\tų savo vaikus nuo 
alkoholinių gėrimų. Paskum f 

aiSkinta alkoholiaus į 
Ingumas žmogaus ; a 

Vietinis klebonas 
tuSka paskaitė susi* 

ems apie platinimą-
ybės kitose Šalyse ir 

kaip reikia tvirtai 
su girtuoklyste, Pa-

baigoj susirinkimo priaitn-
Sė bl-sivybėn dar keli usult 

si bla 
nuroc 
kovot 

! 

Vaidinimai statomųjų baa 
njėių naudai. K ;̂ kurie 
Kauno gubernijos katalikai 

Vie ton numestojo i* vietos j j>arapijonįs kreipėsi į KnUf 
v ir ia i f io V . Šalkauskio i š - n o gubernatorių su p r g l ^ 

iii 

\ 

imliko n e d a l i ^ ; dirbs j į rė- nariai. Nors pabaigoj 
žiais ligikolial, nes, sako, bu gal nė vienas norės save 18-
sią Sia išplatintas miestas, 
kada Panevėžys paliks gu
bernijos miestu. Ar tai tie
sa — a i nežinau; bet kad 
t a i f kalba ir jį*to, gal nu
jaučia . .. Beėifttiiojaut Plfl-

sodžiaus iįtmę, rasta ir 
žemės s £ i e 30 dešim*. 

vėl išdalins rijan|>olėje Apygardoj te is- | 
4 ' 

» * t mt 

Tą Žemę, sa 

sihra likti iŠ draugijos dėlto, 
kad uiuosmet reikia d 
mokcitis mokėti, bet b 
ninku skaičius nuo to nesu
mažės, nes per kiekvieną su 
iirinlįimą prisirslo 
po kojia asmenis. 

ampolė. 3 liepos Ma*| 

«?Š 

' • « ; . 

m 
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m a n u i apvosrinu* a. a* k u n. 
Senka usk«», Marijampolės mm 

ąftmsas Vizbaras pasmerk 
tas trims metanas ureštantu 
rotosma, o Mickus — pua* 
tretiems metama. Abiem 
atimta teisės. 

is (Ežorėnų ap.). 

' r f ; 

Skapiškyje nuo-pat žiemos 
siaučia nemaloni viešnia <— 

inium ūkininkui piiroa-
Hi>cUiui (li<ri 1911 m. buvo 
v it-t i uis kl ibomis pirmsė-
ilis)% vienok kitaip pasiro
dė* jo be atilsio darbas aiš
kią naudą draugijai atnešė. 
Tvarka susirinkime Imvo 
kuogeriausia. Susirinkime 
ačiū N-čiaus sumanymui 
buvo vienbalsiai nutarta 
palikti neišeminėjus divi
dendą, kad padauginus drau 

Tam nepatogumui išvengti 
nūnai viet inio klebono ru
pesniu tano iškastu du itil* 
niu ir prie jų pritaisyta 
skardinius semtuvėlius įmo
nėms Atsigerti. Nors čia no
rą aludžių, nei monopolio, 
bet vietiniai ūkininkai pri
daro "tnacuauH9' alaus ir 

• ****mitmą,ęimam-f , * • ' 

. gijos turty. He to buvo mi-liltlnė, rinkdama aukas. *£į^ k n d J o | kaf> m u n i r t l l 
Kaip gedėti, jau pagalios ji; j s d m u , j j o s imr ių, t l l i j a m 
persikėlusi iŠ miestelio i Hu»&idotl, kiekvienas is 
diiuft. Dieve, sergėk! (nuduoda po 6 kap., i 

im-
nors 

Birželio 
tas (Vilniaus gub.). I vienas iS l o n k u bajoru buvo 
J) d. (seno kal.).iP»,»'̂ «'K«». sakydamas: "O 

Kamarauskas,,kad ir žydas numirtu, tai ir 

išviso 34 monetas. 

i i ' B! 

h 

(Šiaulių apO» 
Mnyje, 32 birelio iš* 

leista lioterijon gramotb* 
m l ^ a l sukalbto, maga-
lyfiioms atidėta 13 rub, 5U 
&ap> Dažniausia atsitinka 

s mus, kad tokias Nmaga-
ageria, o pasigėrę 

a da-gi susipeša* 
avuidųjų Uote-

ir dabar labai spyrė* 
magaryčių pinigus 

pragėrus. Bet pasi* 
visgi tokių, labai my-

ų degtinėlę ir alut), no-
ir daugumas, ko-

is apšviestaeuioma pa* 
aituos 18 rb. 50 kap, nu-

n&udoti taip j 

Birštono miestelio gyventojai mes turėsime duoti jam 
jas, ilvejus mėšlą ~ savo palaidot*?", Pirmsėdis pa
tvarte rado kiaulių išknista aiškino, kad kodėl męs žy

dui negalim* duoti palaido
ti, jei jis mums duos J Visi 
sutiko ir bajore protestai 
buvo atmesti. 

Ar tik Nomakšėių draugi
ja nebus pirmutinė draugi
ja Lietuvoje, kuri nutarė 
palikti dividendus draugi
jos turtui padidinti ir miru
siems nariams duoti palai
doti. Butų gerai, kad ir kitos 
draugijos panašiai elgtųsi, 
nes joi kiekvienais metais 
išimama pelnas, kaip gal i 
draugija plėtotis. 

tjuvo susirinkime nutar
ta išduoti knygeles ir pasa
linėms jipatoms, ne nariams, 
kad ir jų išpirktas prekes 
užrašyti, o paskui, atskai
čius nuošimčius, padaryti 
pajų, nes ir tas bus draugi
jai ant naudosi eis daugu
mas tokių pirkti, kurie ue-
gali ineiti pajus, ir padidės 
pirkikų skaiėiua, 

Musu draugijoje tiktai 
viekas valdybos prasižengi-
mas, kad nedaboja, kaip par 
davėjos mastinėje kemšte 

10 miestelio pade-
10 rub, 85 k., Bsi-

laikraiti—3 rub, 15 
Irnžus pavytdysf 

(Buv, 
o 1 i o Merklilk ių so-

ūkininką Kulvinska 
valu-

•k 
,* 

(}' 

n 
•; 

ii 

IpjMuftiausia bai 
šeimininkę, 
į atotrą kambarj, 

ie gulėjo Soiminin-
liausia kirto mie-
seiinininkui 8 

Ivi po tam v 
alaudami 

nkas, m# 
ti nors gyvq, pa 

|e šimtą rublių, ku 
ig|s tuojau paėmė 

ijdvažudliams to 
l l l l t l b t l t ^ ' f T^.' 

imogų wA% 

lietuviams lenkišką 
gerti 

bet pa-
kaip 

k 
kulba. Now 
kalba lietuvi 
klaustos Ii 
Iriomis atsako lenkiškai 

Abeliai (Zarasų pa v,). 
Ola užtvirtinta gaisrininkų 
draugija — iki Moliai visa
me miestelyje nebuvo nei 
vieno įrankio gaisrui gesin
ti, 

— Gegužės 8 d, buvo vi* 
na s 4 Blaivybės' drau g, 
ų skyriaus susirinki

mas. Buvo pakelto du klau-
tfaugiau plirtg^simait pagerinti arbattof, 

tai — nupirkti veidro-
kadangi arbatinė pa-

os namuose, tai kad 1 ni
tų atdara ir laiko pamaldų, 
Abu sumanymų buvo at-
mesftu. 

mm 
i 
it 
L. 

iv 
}. 
1 

ė kampe stoviu 
spintą. Bet joje nieko nįe* 
o. Tuo tarpu laiminiu* 
i'kttpi ton išlindo per 

opas kai
mynas su šeimy-

lėsi pagalbiu bet 
siskubino 

m-

>Mja stropiai pik* rutaviėius, 
ieško ir yra ^1ltia 

i 
• • 

M • 

to 
"Vi 

• 

— 

i 
f f 
'i 

lot 

»toj* B vieno lonp to 
& ilkitų 

šilai, kalnyėiai. 
laųg yra «dnewlinių 

Man regis, tais 
tis darsuniškioftai 

tada-nors gerai pasi-

! ' 

min. kun. J. Budrys, sekre-
tor. Ant. Kazanavieius, iž-
indin. liko kun, kleb. V. Bi-

Nuo liepos 1 d. atsidenfi 
krasos skyrius. • w-i \ 

i > * 
i • 

l» 
U M 

lėiai (Ras, pav.). 
8 d. buvo vietinės 

iu draugystės vistm-
Įl susirinkimas, apsvars-

{^ti draugijos padėjimą ir 
vieton išstojusių 

ii-kuriŲ iš vladybos narių 
\Ą Apyvartos nuo Knte

davė sankrova 15,-
fjp^no pelno apie 800 

tikimės, kad dau-
itais metais atnel 
I nelno, negu praei

nu^ pmaiios mo 

i 

Lietuvių Ka 
Draugijos 

inko skyrius rengia 
anėlo š. m, rugplučio 

14,15 ir 16 d, Vabalninke 
motorilkųjų išdirbinių pa
rodą. Žada būti šie parodos 
skyriai; audimo, mezgimo, 
siuvimo, išsiuvinėjimo ir 
balnytinių dalykų išdirbi 
niai, o taiposgl 
daiktai, dariovėe ir 

i 

(Vanev, apskV 
Daujėnų bažnytėlė nedidelė, 
bet praeitais metais tapo 
graliai atnaujinta, £ia ) Bek 
minių atlaidus suselna daug 
Žmonių not Jft tolimesnių jm-
rapŲų. Kadangi JJla mieste
lio nėra ir šulnių gerų tai-
pogi trūksta, ta) taukiai *au 
šame laike pristigdavo $a 
va»įie«a atsigerti. Vieni il«v-

o 

pardavinėja p<̂  25 k. gorčių. 
Beveik nėra ėia gyventojo, 
kuris tuo alumi neužsiimtu 
per Sekmines, girdydamas 
žmones. Taigi šventadienio 
vakarais girtų pilni patvo
riai ir takai. Girtuokliauja 
ėia susirinkę svetimųjų pa-

% a i » * I 

rapijų žmonės, ypaė jauni
mas, papiktintas paveikslu 
vyresniųjų, kurie taipogi ge 
ra i ėia geria. 

Čia reikėtų (steigti "Blai
vybės1* skyrių, gal kiek su
mažėtų girtuoklystė ir vi
sos jns piktybės. Kai kurie 
vaikinai jau prieina prie 
to, jog gėda rašyti. Štai da
bar keletą girtu vyrukų su
stoję, prie bažuyėios durių 
sumos laike pradėjo daryti 
betvarkę, neleisdami žmo
nių iš bažnyėios. Reikėjo 
sargybiniams apmalšinti bė-
tgėdlius. 

"Vienybė", 

Vilniaus apskričio bepro
čių ligonbučio užlaikymas. 
Minsko rėd. buvo paskyrusi 
Vilniaus bepročių ligonbu-
aiui 1911 m. tiktai 9<XK) rb„ 
bet atskimji valdyba padi
dino pašalpą — paskyrė 
21000 rb. Ligonbutyjo laiko
ma 150 lovų, kiekvienas gi 
ligonis išmaitinti apsieisiąs 
140 rb. (seniau 90 rb.), taigi 
ir buvo padidinta pašalpa. 

Plungė. Jau treti metai, 
kaip Kantaučių dvaras pa
teko { Karpio rankas. Kar
pis prisisamdė darbininkų-
gudų, kurie moka gerai gir
tuokliauti ir muštynes kel
ti. Plungėje buvo toks atsi
tikimas. Užėjo vyras su Imo 
na aludėn. Jiemdviem bege
riant atėjo 5 kantauėių dar
bininkai ir pradeda tarti: 
girdi, Vyrus išvysime, o mo
teris paliksimo. Vienas jų 
paėmė alaus stiklą, geria ir 
kitą duoda kitiems, Žmogu
tis, kutio buvo alus, pradė
jo sakyti, kad "mano alus 
ir t . i" Gudams to ir reikė
jo. Antausius pradėjo dau
žyti. Moteriškė norėjo nl-
sistoti vyrą, bet jai BU peiliu 
perdūrė sprandą ir nugarą. 

Kybartai. Liepos 6 d. n. 
sk. du jaunu vaikinu R. K. 
4 valandą ryto apipuolė mie 
gantį stoties numeryje 
Grindbergą, mainomos pi
nigų kasos kasierių, norėda
mi pasmaugti, Bet jiem ne
pasisekė — nes tas pabudo 
ir juodu išbėgiojo. Vieną 
tuojau sugavo Kybartuose 
~~ namio, o antrą 9 vai. ryto 
Vilkaviškyje, tuomi laiku, 
kada rengėsi valiuoti trau
kiniu. Jų, spėja, norėta pa
smaugti, paimti raktus nuo 
kasos ir rytmetiniu trauki
niu išvažiuoti aisienln. 

"Bronislavo" kinemato 
grafas žada, pradedant nuo 
birželio 19 d., dovanai tai
syti prieglaudų vaikams 
spektaklius. Spektakliai tai 
somi du kartu j mėnesi. Vai
kams nebus daroma jokio 
skirtumo, nei tautinio, nei 
tikybinio. Programa bus 
pritaikinta, kad vaikai su
prastų ją. 

raitininkų kur 
sai. RugpiuSio 15 d. Vilniuje 
atsidengia kursai, norin
tiems prisirengti prie vals
čiaus mšlfnių darbo; kur
sai tvers 4 mėn. Klausyto
jams hm futolktt* tiso* M-
aii./H, ik u i i »̂  a f i p w # p i w 

1911 m. priims tiktai išlai-
kusius tam tikro kvotimą. 
MHdinmi |>iiinuuiii kursi; 
kaucelerijoje: Vilnius, Didi, 
Pogulianka n. No. 14 b. 21. 
Mokestis už visu lai U;) — 40 
rb, 

Kelmuotos moteris pasi
rodė ir Vilniuje. Bene pir
mutinė pasidrąsino vaikšti
nėti praeitą še&tadienj Pnli
pinėje gatvėje. Vaiksėiojan-
titji, pamatę ją, puolė is 
Versyno visa minia ir ap
stojo, Nelaimingai reikėjo 
pabėgti. 

Arkliavagystė. Arkliava
giai paliko baisiai atkaklus. 
Pirmą gegužės mėn. dalį 
Vilniaus rėdvboįe atsitiko 
20 aridiavagysčių. Policija 
sučiupo tiktai vieną vagį ir 
sugrąžino arklį savininkui. 
Kiti vagįs prapuolė su ar
kliais, kaip žemė pralijo. 

Utena (Ukmergės pav.). 
Gegužės mėn. sudegė dvar 
Karielos Hegsnių dvaras. 
Gaisras prasidėjo vidunak
tyj. Sudegė gurbai, klėtjs, 
klojimas, degtinės dirbtuvė. 
Sudegė keletas ir gyvulių. 
Nuostoliai siekia ligi 10 tuk. 
rb, Dvarininkas, rasi, paims 
atsargos pinigus. Darbinin
kų taipogi viskas sudegė, 
bet dvarininkas teisinasi, 
kad jis nekaltas, Girdi, bė
da nuo Dievo. Žinomas daik
tas, Dievas visiems lygus, 
bet... kaip atsargos pini
gai, tai jie papuola tiktai 
dvarininkui. Laike gaisro 
vos-ne-vos liko išgelbėtas 
kerdžius, taip buvo įmigęs; 
nieko nespėjo išgelbėti, tik
tai patsai išbėgo su šeimyna. 
Dvarininkas žada nieko dar 
bininkams neduoti. 

Alsėdžiai (Telšių pav.). 
Tai vienas iš užmirštųjų 
Lietuvos kampelių. Ilgai rei 
kės vartyti visus laikraščius 
ligi surasi iš Alsėdžių nors 
trumpiausią žinelę. Rašyti, 
rodos, butų kam. Yra 8 ku
nigai, 2 felčeriai, mokytoja, 
raštininkas, o vasarą gyve
na vienas, kitas moksleivis. 
Rašyti taipogi yra kas. Mies 
telis nedidelis. Krautuvės 
visos lydų, tiktai viena ka
taliko. Aludės 5 ir monopo
lis, o kiok slaptų "sinkų"! 
Monopolyj išgeriama ui 9 
tukst. rb. Lietuviškų iškabų 
mažai, bet kokia pasitaiko. 

Krasos nėra. Laiškus ir 
laikraščius parveža rašti-
nėn. Kokia tvarka supran
tamai Ateinu, laiškai, "po-
viestkos", laikraščiai sudė
ti spintelėj. Sargo jokio, kas 
nori, ateina, pasižiūri ir tin
kamą laišką, ar laikrašti pa
siima. Ne vienas pasakojo, 
jog laiškai, labai dažnai pra
puola. Pernai buvo kalbama 
apie krasos įsteigimą, bet 
nieko nebuvo. Dėlko — ne
žinau. O prašyti valdžią i-
steigti k rasą būtinai reikia. 
Nors valsčiui reikės kiek mo 
keti, bet kas tai... Tada ką 
nori, tą gali išsiųsti ir viską 
gausi, niekas neprapuls. 

"Liet. Žinios". 

-w » »»»<"» 

Bus vaidinta mora 
pamokinanti it' pfana junkio-
fi?a iš sodle^uji gyvenimu dvi 
veiksme komedija: "Hvia 
dėl linų markos". Hus taip-
ui kalbus, monoliogai, eilės. 
dainavimai, skambinimas 
ant piano, Ant galo hus šo
kiai, Pertraukose ir šokių 
laike grieš puiki orkiestra. 
- Žodžiu, programa I uis 
plati, užimanti ir net panai
kinanti. Panašins rūšies pa
silinksminimo Chieagoje 
dar nebuvo. Tasai vakaras 

tai ehieagiškiams lietu
viams naujiena. Meldžiama 
nuoširdžiai kuoskaitlingiau-
siai jame atsilankyti. Atsi-
lankvdami į tą vakarą ne 
vien dorai pasilinksminsite, 
linksmai laiką praleisite, bet 
dar sušelpsite savo apsilan
kymu lietuvius mokslei
vius, medžiagiškai neturtin
gus, nes minėtasai vakaras 
rengiamas yra neturtingųjų 
mokslaeivių naudai. r 

~ Pas kun. K. B. Serafi
ną, Visų Šventųjų parapijos 
vietinį kleboną 10806 Wa-
bash are., apsistojo Ameri
kon atvažiavusieji Lietuvos 
veikėjai: kun. Tumas — bu-
vęsis "Vilties" redaktorius 
ir kun, Olšauskas —* "Sau
lės" draugijos pirmininkas, 

Vaidevutis. 

; i ; 

"(Jyvojn TioŽnncinus 
Draugija" dar čia tik praei
tą pavasarį susitvėrė. Dau
giausia priguli merginos. 
Kun. Jakalėiui pagarsinus, 
kad galimu busią po mišpa
rų viešai kalbėti šv. Hožan-
ėius, ir vyrų ir moterų ko-
tama prisidėti. 

— Pažymėtina, kad čio
nai tarp lietuvių vis mažiau 
pasitaiko peštynių. Imama 
ir gražiaus rėdyties vilkėti 
ir gražiaus elgties. Taipos-gi 
"eieilikų" laikraščiai vis 
mažinąs ii* mažinąs, o jų vie
tą užima rimti katalikiški 
laikraščiai. Labiausia čia 
prasiplėtojęs yra ' Draugas'. 

Reporteris. 

fNabašnikas paėjo ii 
J;0 Kubern., T©l§iu a;_ 
<*io. Skundo par., I'nlukonii 
kaimo. Dveji metai! ka 
;\|uerikoj(\ Dirbo dok 
nuižiaus turėjo apie 
Išlaidotas tapo 2J Ii 
ant Iv. Trejybės ka>ų, "s 
mišiomis ir bažnytinėm! 

— 

Koreipondencijot. 

0H1CAGO, ILL. 
Chieagoje leidžiantieji va-

kaeijas įvairių augstesniųjų 
mokyklų H,-K. lietuviai 
studentai 20-tą rugfiiučio 
(Augusto) dicuią rengia bc»n 
dronds sakomis dideli tau
tišką vakarą—pasilinksmi
nimą Iv, Jurgio svetainėje 
(aatnd PI. ir Auburn av^.) 
ant Bridgeporto. Į 
turi sau ulsikviete 

Chieagoje lietuvių daugy-
be, ir jie visokiais budais 
darbuojasi tėvynės ir tikėji
mo labui, bet nelaimingų at
sitikimų ir gi užtenka. 

Štai seredoje, 19 liepos, 
tapo užmuštas gatvėkario 
Gabrielius Čelua. Buvo taip i 
Velionis ir jo pusbrolis Pe
tras Čelna taip-pat draugas 
Petras Pivoriūnas valiavo 
namo. Visi jie gyveno 736—-
88tb st., Privažiavus iki vie« 
tai, t. y, 89 st., tik norėjo pe
reit skersai gatvės i tą pusę, 
kur jie gyveno, bet štai neti
kėtai gatvėgaris, einantis ii 
kitos pusės, trenkė G. Čelną 
ir ant vietos užmušė. 

Velionis prie draugijų ne
priklausei Bet buvo palaido
tas pėtnyėioje, su balnvti* 
nėmis apeigomis lietuviško
se Iv, Kazimiero kapinėse, 
lydimas savo giminaičių ir 
draugų, kurie paeina visi iš 
vienos parapijos Lietuvoje. 
Lydėjomo velion} skaitliuje 
28 įmonių, Ant kiekvieno 
veido matyt buvo žymė gai
lesčio ir nuliūdimo. 

Męs beveik visi valiuoja
me i šitą šąli, kad sutaupus 
keletą skatikų ir vėl pagrį
žus i lietuvą laimingai gy
venti. Taip'ir velionis jau 
ketvirti metai Amerikoje ir 
rengės ateinanti rudeni griž 
ti i tėvynę, bot štai vietoje 
tėvynės, nukeliavo i amJĮiną. 
tėvynę aplaistydamas savo 
krauju šitą svetimą žemelę, 

Velionis paėjo iš Vilniaus 
gub.% Švenčionių pavieto, 
Tverečiaus par., aodžiaus Vi 
lekų, nevedęs, paliko Lietu
voje tėvą Vitalį ir seserį J\u 
zefą, o Amerikoje pusbrolj 
Petrą Čelną ir pusseserę 
Heleną Čelniutę. Giminės ir 
pažįstami malonės atsidusti 
už mirusiojo vėlę. Tegul 
jam būna lengva svetima 
Amerikos žemelė! 

Petras Pivoriūnas, 

WOaCH&nRRl MAS8 
Liepus 7 d. atvažiavo kun, 

l)r. Bartuška iš Fribourg'o, 
Jisai apsigyveno prie kun. 
Hukaveekoi 

— Liepos 24 d, kun, Bu-
kaveekas suvedė \ poras Mo 
tiejų Kasslaueką su Oviklių 
Karolina ir KaaJ Liberį su 
Steponaičių Kmilija, 

~^ Miestas baugštinasls, 
kad gali |pįritrukti vandens, 
todėl kotama prisipirkti ke
letą balų, ! Šiomis dienomis 
užtikta tosk balose negyvų 
ai kliu, neskaitant daų 

apeigomis, kuriąs atlaik 
kun. J. Šeštokas, Šv. P 
Aušros Vartų bažnyčios 
bonas. 

A, a. P. Strakšys nê  
b|q nei j jokią draug 
pinigų neturėjo, tai p^ 
j tno kaštus aprūpino pus 
broliai ir iš aukų surinko1 f 
lota dorelių, 

Šitas ati 
but pasarga kitiems, ko 
y ra pavo, 
ant augšto o taipgi ir 
nias s 

1 

8*1 
u s O-kas. 

, . • 

—— 

; 

Nieitą nedėlią, liepos' 
d.,3 atsiliko Čionykštėje | | 
Ivafižimiero bažnyčioje pi 

prigirdytų Sunų ir icaeuju 
; — Panedėlyj pas mus gra* 
llai palijo, Tat šiok-tiek nu
malšino Įsivyravusias Woi»-
eesterio dulkes ir šiukšles 

AMSTERDAM, N. Y, 
23 d. liepos, 8 valandą po 

pietų Teodoras Paulya jMri* 
gėrė Sąeod Dogą Park, elero 

tlamo. A. A. 
Teodorai paėjo ii Kauno rė-
dybos, Dftinavos parapijds, 
Kamėnų kaimo. 24 d. liepos 
8 valandą vakare buvo ok^ 
portas i bâ nydląa o ant ryt
dienos 98 d. liep. po pamal
dų tapo palaidotas lietuvių 
kapinėse. 4 n t pamaldų bu* 
vo prisirinkę gana daug 
įmonių, idalnt hors paskuti
niu kartu atidavus jam paą* 
kutini patainavimą. Pmnel* 
darni iluomt apie tą liūdną 
atsitikimąj itaminame velio
nio tėveltujs ir giminėles, 
kad prie jojo mirties pribu
vo kunigas* UI a. a. Teodora 
meldžiame i 
butų jam tfdelaširdingu. 

mJcijoB kun, Blmąno Sta 
kaus. Tų dieno sumog 
bavo Kiugatonis Pitt 
^IkeB-Barro IT ^ 
bfgi svietelio atsi(nmdq 
K tų miestu. Visi I 
»4tllpo baBnygiojo. į 
vMinio klebono atvyko „ 
kfidgai! A. Kaupas, V. fc 
d |ka, V. Visgirdą, S, 
n | Tlnkanlia pamoksi* 
kĄ kun. Iuoiun 
rilum buvo kils 
Plukštis, p knn. 
diskonu ir ku«. Ka 
dįikonu. 

prasidėjo gaj 
s| Audimai. Pirmiausiai 
fofninta dlMMisklja, pas 
t^Ri, broHsi ir seserlT 
mlncs ir kiti žmon 
n^inis choras p 
ffisdojo miSias. 

Amsterdamiečiai. 

Daudaravi^a tapo ele 
kos užmuStjis General Kk'c 
tric dirbtuvėje. Jonas ttau 
daravičia paojo iŠ Kauno 
gub., tyM 
Amerikoje 
metus. Btf>l| turėjo 
beth, N. J* ir moteli su vni-
kuSiaia Lietuvoje. Amliaua 
buvo 81 moty. Tapo, kompa
nijos lėšomis palaidotas su 
bagnytlnėihls 
Plttsficldo kapuose. 

J. Savage. 
i. 

NI5W TJORK. N. T. 
. 

PnTHFIELl), MAHH 
Liepos 19 dieną atsilankė 

pas mus kun. Jakaitis i& 
Clintun Ni, dėlto turėjome 
pn>gą priimti šš. Sakramen
tus. Neseniai čia užsidėjusi 
M Gyvojo Iiožančians 
gijaH daugiausiai 
parsikvietiinu kunigo mif 
m) kart u. Dėkingumo ženk 
lan, toji pati draugija į 

Iš 171 18 liepos naktj nu
puolė nuo pimkių lubų augš
to Petrą* enrakšys ir tuojau 
mirtinai užsimušė. 

Mat a. a, P. StiMikšys dė̂  
lei didelės šilumos eidavo 
ant viriau* toamų gulti, ir tą 
naktį parėįd namo 12 valan
dą jau tmpntį gėr?s, Kf»rs 
tada uębtit^ labai Šilta, l>et 

viršaus mtmų. 
s apie 4 valant-

. 

ITHA1 

reMs, bet 
nifikadir 
Ijfi žinutes iš lito 
n H 

miesi 

la 
traukli 
(i*1 knyi 

ta#;artt savęs iSju< 
m|pykantą uliil 

^iomis dienomis atvi 
y(|į;No. Afam guodflji 

^ J , JT 
lietuvius 

os, kurią 

. ^ 

TąĄ jatinas 

m I nors buvo atvallavęs 
kilo miesto ir neatsiilsėJĮE 
biriuose paailkino naudin. 
fi^įnft s 
laScra 
kifią nelaimf ftnt 

ūkia Imotiės, 
m | šiukšles* Žmon 
d^jaųgesi, ilgirdę t* 
gi i pamokinimus, nes 
nj^l8iai lietuviai 
di pietuviškus pamoksi 

" ras čia tuo tarpu ne 
s, kate (Kituose 

i -

k^M 

staruoju laiku dari 
Adams'e eina n< 

rs$ ypač audekliniai i viliio* 
nifi ir cataniniai. Kiti gi 
mii j)usėtiniii# 

Liepos 22 d. apie 4 vai | | 
d̂  popiet j elektrikin 
ei^antj iš Adams \ 
A|ams, įsėdo syras ma|H 
mtonų tikėjimo vardu Fad-
lo Mallak, 20 metų amžiaus* 
{lipęs i karą, jis atsisėdo 
paį:alyje motormano. 
tonnanas liepė jam eiti \ it* 
pakulinę sėdynę, liet sjnjat 
pa|i priešino, o kad mot̂ r* 

i? 

u t 



(ĮltiiiM i M mf.'iilffl'i'iif'iii i •'•'i ?,f'•! i 

anas kažinkų jam pasakė 
/ras užpyko ir, išsitraukęs) 
lešimties šūvių revolveri, 
iįvvė du sykiu į mntm-nmuų, 

JĮfluorge K. lloyt'ų, užmuš-
|<lamas jį ant \ietos, ir tuo-
Jįąu, atsisukus, davė šešis šu-
įfius į žmonos, sodinėms ka* 

Viena morfiną, Miss 
[Marthu Ksle, iš Adams tapo 
jflimušta ant vietos, o pon-
TcioH kitos sužeistos, is jų 
Uis mirtinai, Jas nugabeno i 

Adams V> ligonbutį. 8y-
atlikus tokį narsų dar* 

Įjjžokp iš kam ir mėgino 
pabėgti, bot jam bešokant 
;vienas vyras ištraukė jam 
Į P ^ n k ų revolverį, <> paties 
nesulaiko, Hyras pasileido 

j bėgti į miškus, o apie 40 
Įmonių jį vyties, pasigriebę 
įvairius ginklus: akmenis, 

jparasouus ir U . Syraa gra
sino, rodydamas ilgę peilį, 
tet nioko negelbėjo: gavęs 

wl 'ftroSmt t nui«mi3pi ns 
Uolė tint žemės. Vyrai tuo-

s jį paėmė. Atvažiavo 
ieija su automobilium ir 

lKtigabo.no jį i policijos stotį. 
K% J* B. 

į 

jį ATHOL, MA8S. 
Mikas Muaelnikas šuva-

Aliojęs p-lc Emilijų T, ir dų 
I kelionei išvyliojęs kiek pini* 
li^o dingo kaip druska vande-
| py je. Merginos turėtų but 

atsargesnės su panašiais po-
; nais, nes neatsargumas pa-

įaro amžinai nelaiminga, 
čia gyvuoja jau nuo 1908 

i m, lietuviška ėeverykų ir 
II drabužių krautuvė, kurios 

fllreisdėtoju yra Povilas 
ulevėis. Užlaiko jų žeiioa 
,ios. Joje randasi taipgi 

j^roligiSkų daiktų. Čia taip-
pat galima gauti pagelbų 

t liuntimo pinigŲ ir kituose 
reikaluose, nes kitokio tikro 

agento nėra. 
Butų geistina, kad ir ki

tuose miesteliuose* aiisitarę 
lietuviai atidarytų panašias 

utuves, nes ką vienas ne-
ms—šešiem* 

aryt. 
r Teipgi rhndasi ir grosor-
hė ir mėsinyflia Juoio Tau-
tolo ir Ko.; anglai bufieriai 
laimi neuikflnėia ir varo 
kompetioijų, kad aubankru-
tyty. Pirmiaus laikė Kas. 
Vaitiekus, tai tų nupirko 

i buferiai. Buvo pa-
kiauliena nuo 18oM 

dabar jau re i kia mokėti 18o„ 
pet kada užsidėjo Taunis 
tai jie vėl nupigino ant llo„ 
kad tik negalėtų lietuvis bu-
fteris gyvent. Anglai taip 
aakyt tveria trustų. Vertėtų 
lietuviams pnremt savuosius 
ties kada lietuvio nėra, tai 
anglai lupa kiek nori. 

Kitokios lietuviškos pra
monės nėra, Parapijos reika 
Jai eina vėžio žingsniais. 

Darbai *iuo tarpu silpnai 
eina, nes daug\unas turi va-
kaeijas, 

Ex Vabaliukas. 

rė 1906 metais ir dabar jau 
I Movų garbina savoje muri
nėjo bažnytėlėje. Maspoth'-
ieėiai atsiskyrė 1W8 metais 
ir sykiu bažnyčios statymu 
pradėjo rupintios, Hronkly-
ne nauja parapija susitvėrė 
JJK© liūtais prie airiu bax 
nyėios. Dabar jau bažm ėiai 
lotų ieškoma pirkt. Kaip 
girdisi, dar ir kiti pakraš
čiai rūpinasi tuo paėiu. 

Dar vienas svarbus daly
kas, apie kurį neteko man 
niekur patirti. Tuo dalyku 
yra nuosavios kapinės. Kai-
kurios lietuvių parapijos 
Amerikoje turi savo kain
uos. O mum, ėia brookliuie-
oiam butų labai paranku vi
soms sykiu įgyti savas ka
pines. Bo abejo ir najorkio-
ėiai taipgi prisidėtų, nes da
bar daugumas jų laidojasi 
Brooklyne, Taigi butų gerai 
suvienytomis spėkomis nu-
pirkt kur gabale žemės ir už 
vest kapines. Tuomet dar 
daugiau mus surištų vieny
bė. Iki Šiam laikui esame 
laidoję savus gentis po viso
kias kapines, taip kad nega
lima net kitam nei sužinot, 
kur kas palaidotas. Tų su
manyme butui galima įvykiu 
ti lengvai, kad tik mūsų guo 
dotini klebonai pradėtų tarp 
savęs svarstyti, o ue truktų 
ir gerų žmonių pritarimo, 

Jonaa Raudonaitis. 

U • I B I l H n H K - ' ^ ^ ' VTS.^m7'rA'ii = : 

mieras Sir \Vilfred I^nrier Reikalas nuėjo pas justiei-
pasiliks prie valdžios toliau j<»s ininistorį U'iekersham'a, 
ar ne. Dabar parliam<aiite!kursai Įiutarė prezidente 
yra liberalu viršus, bot opo- TaiVui atstatyti Witev. Tu . 
zirija vilkina pripažinimą tarpu visoje spaudoje kib> 
-av\tarpės sutarties su Suv. auksinus, pasipylė protes-
ValstijvMiiis, taip kad prisiė t. i iš visų pusiu prieš Wiley 
jo parliameutą paleisti ir atstatymą taip, kad Ta f t at-
apšaukti naujus rinkimus, s i rado labai nemaloniame 
Jei liberalai laimės, tai su- padėjime: atstatysi \ViIev, 
tartis bus patvirtinta tuo* tai turėsi visuomenę prie* 
jau, jei ne - - tai gal artesni save; neatstatysi, tai prasi-
pirklybos santykiai su Suv. kalsi prieš NViekorsbam'ų, 
Valstijomis niekados neį-kurs juk yra laikomas arti-
vvks. 

Naujienos iš 
menkos. 

tai 
yra longv 

• 

THOMAaW,VA. 
Anglių kasyklose mažai 

tedirba, bet iž kitur atvažia
vusiam vis dėlto darbas ga
lima gauti, nors uždarbio ii* 
nebūtų J mat bosams vis 
tiok, ar kas uždirba, by tik 
dirba. j . 

Jau bus savaitė, kaip pasi
darė vėsu. Beikia not langus 
uždarinėti Ir penius kurti, o 
naktimis tai jau visa) salta. 

Lietuviai ir kitokie žmo
geliai, kurie mėgsta išsiger
ti, labai nuliūdę, nes saliu-
uai uždaryti. Tokia buvo 

[žmonių valia, Nubalsavo, 
kad nebūtų daugiau parda
vinėjami svaiginamieji gė
rimai. Dabar mūsų valstijo
je tik septyniuose pavietuo
se tegalima laikyti smukles, 
o 41 pavietas — tai "sausi". 
Taip "s%a\i8ųjų" pavietų 
randasi ir musiSkis. 

P. H. 

lietuviai svetur. 

Apvogė bėdnus darbininkus. 
Jauesville, \Vis. Keturi 

vyrai, apsidengę kaukėmis 
veidus, sulaikė trūkį, vežan
tį geležinkelio darbininkus 
po išmokėjimui jiems algų, 
sustatė visus juos į eilę ir 
liepę pakelti rankas į viršų, 
apvogė juos iŠ visos savaitės 
uždarbio. Vagįs pelniję ke
turis Šimtus dolerių, pabėgt 

miausiu prezidento patarėju 
justicijos dalykuose; paliksi 
\Viley aut vietos, bet pabar
si jį už įstatymų nepiUĮynią 

vėl negerai, nes \Viley sa
vu pasielgimu niekam skriau 
dos nepadarė, tik norėjo 
d-rą Uusby palikti visuome
nės tarnyboje, da-gi už pu
sę tos algos, kokia jam buvo 
pripažinta įstatymais. O ėia 
ir pats \Viley sako, kad nei
siąs is savo vietos be nuo
dugnaus sav\> prasikaltimo 
ištyrimo, (lerai dar, kad kon 
gresas apsiėmė pradėti tar
dymus tuojau. 

Gi prezidentas Ta f t vii* 
kiną, vilkina ir jokio nu
sprendimo neišduoda. Sitų 

j artimiausioj* giria ir ten | ž o d i i V rašymo dienoje.nu-
pasislėpė. Geležinkelio kom-1 "P^ndimaa dar nebuvo išė-
panija paskyrė žymi* dova-!^8 

n* už jų suėmimų. 

m n u 

BROOKLYN, N. Y, 
26 d, liop. atsiliko katali-

os prakalbos. Laike jas 
gas, atvažiavęs iš toiimo 

iašto, iš South Floridos, 
Jo vardas Stanislovas Frog. 

prakalbas užkvietė lietu-
us ir lenkus, KalMjo leu-
iškai, prašydamas paželpos 

saivo bainyeiai, Sumesta 
$6.10. Klausytojų buvo apie 

LONDONO LTETTJVTAT. 
41 Rygos (lai*sasH rašo, jog 

lietuviai pradėjo apsigyven
ti Londone nuo Sevastopo
lio karės (1854—53 m.) Pa
imtus nelaisvėn maskolių 
kareivius gabeno l Londotu). 
Karei pasibaigus, kas norė
jo, galėjo grįžti namole. 
Taip pasilikusių Londone 
lietuvių kareivių buvo koks 
tai Mojmraitis, iš Griškabū
džio parapijos, ir Mažeika. 
Teėiau lietuviai ilgai Londo
ne nepabudavo, užsidirbę 
kiek važiuodavo į Amerika. 
Pmdėjus žydams plaukti i 
Anglijos sostinę, lietuviai 
gaudavo pas juos darbą. 

ftjmet Londone surašyta 
viso 1580 žmonių: 473 vyrai, 

Perkūno užmačia. 
St. Joseph, Mo. Smarkiai 

audrai siaučiant, perkūnas 
trenkė j tūlų TurneekMeuę, 
nurovė jai plaukų dalį, išde
gino didelį vingiuotų ruožą 
ant nugaros ir atsidūrė že
mėje. Moteriškė apkurto ir 
sunkiai serga nuo persigan-
dimo, bet gyvens ir visų gy
venime nešios ženklų šio ha i 
saus atsitikimo. 

Dr, Wiley bėdos. 
Suv. Valstijose žemės dir

bimo ministerijoje yra oho-
mijoB biuras, To biuro virši
ninku nuo daugelio metų 
buvo d-ras Harvey W. AVi-
ley, Columbios universiteto 
profesorius. D-ras \Viley yra 
labai gabus ir teisingas vy
ras, rūpinantysis visuome
nės gerove. Jis pagarsėjo 
savo kova prieš nešvarius 
valgius ir nuodingus vaistus. 
Degtinės ir kitokių svaigi 
nanėių gėrimų dirbėjai, įvai
rių uždarytose dėžutėse val
gių pardavinėtojai, paten
tuotų vaistų gamintojai bu
vo žadėję, kaip sako, milijo
ne dolerių, kad tik atsikra
čius tokio įkiraus ebemijos 
biuro viršininko. Na, ir Wi-
ley įpuolė i bėda. 

Vienu didžiausiu įvairių 
vaistų žinovų Amerikoje yrn 
d-ras H, II. Rusby. J j tai ebe 
mijos biuras buvo pasam-, 
dęs, kaipo ekspertų, ir mo
kėdavo už eksperimentus po 
20 dol. dienai, o už liudijimų 

"Sausa" valstija. 
Laporte, Ind. Nuo laiko 

įvedimo teisės, pavelija n-
ėios uždarinėti sinkius pa
prastu balsų daugumų, 71 iš 
92 pavietų Indiana valstijos 
yra visai "sausi", SaHunai 
užsiliko dar pavietuose, su 
didesniais miestais, kaipo 
South Bend, Tndianapolis 
ir kiti. Bet ir ten smarkiai 
agituojama, kad panaikinus 
karpomas ir bravorus. 

Pasmerkia "Scoutus", 
La Crosse, Wis. Preziden

tas valstijos Darbo *FVdera-
eijos, Frank J. Weber iš 
Mihvaukee, Wis,, savo moli
niame raporto pasmerkia 
vaikų organizacijas, taip va
dinamas "boy seout", tvir 
tindamas, jog kapitalistai 
po patrijotizmo skraiste Or
ganizuoja jaunuomonę ir 
kareiviškai jų mokina, kad 
turėti savo reikalų apgynė
jus, — jog straikoms kilus, 
tie vaikai stos prieš darbi* 
trinkus ir šaudys į juos. Vi
sa darbininkų organizacija 
yra prieš ubov seout". 

Reikalauja ilgesnio termino 
prezidentui. 

Albany, N. Y. No\v Yorko 
valstijos logislaturoje per
varyta bilius, reikalaujantis 
vietojo keturių motų šošmo-
tinio tonuino Suvienytųjų 
Valstijų prezidentui. Legis-
laturtis nariai teisingai t\ ir-
tina, jog tankiai prezidento 
rittkiinai iššaukia sumiši-

•i#. im . ' . . 

Vargonininkai, dalyvavusiejie Vargonininkų suvažiavime Baltimorėj. 
I ' . I . I . » . . I H I » * , , , i , i « W f » f n M m -

žasėia savo paoios mirties. \ toje paėiojo vietoje susirin-
Prisipažino tik tuomet, kadjkt) tūkstančiai buvusiųjų 
rado žmonos lavoną, užkastų i neprietelių: "mėlimeji" ir 
avinyėioje. Lonsborry pasa-i"pilkieji" ir apio šimtas to-
koja, jog susibaręs su pačia kių, kurio dalyvavo minėti-
nž savo motinų, kirto jaiko-'iuye kovojo, Dabar jie susi-
lis sykius kumšoia per gal-j rinko, kaipo draugai, kaipo 
va, nuo ko moteriškė krito vienos tėvynės vaikai. At-
ant aknuMiinės aslos ir taip vyko ir prezidentas Taft su 
smarkiai sudavė galva į jų, automobilium, nors prisiėjo 
jog užsimušė. Farmerys bi- važiuoti per lietų, purvynų 
jodamas teismo, su motinos j ir maurynes. Prezidentas 
pagolba užkasė lavonų ten, į savo trumpojo kalhoje ap 
kur jis dabar rasta skelbė, jog į dešimti dienų 

Visų kaltę vvras-užmušė-|l>UH padaryta sutartis su 
Anglija ir Prancūzija, Ta 
sutartis bus tokia, kad Suv. 
Valstijos nekels karės prieš 
tas dvi viošpatiji nei tos dvi 
viešpatijos nekels karės 
prieš Suv. VaUtijas, bet vi-

nesutikimus atiduos 

jas verčia ant savo motinos, 
kuri nosugyveno su jo žmo
na ir buvo vionfttinė prie
žastis tos šeimyniškos dra
mos. 

Teisėjas aprubežiuoja uoi-
VIŲ viešėjimo laiką. Į nusprendimui tvcriŲjįj toin-

Nc\v Y(.rk. N. Y. UoSviu m o- T « f t i^imiJko, j»K pn-
nopru't.'liunū vra sndžia "•>««• »utortj»- Inta notru-
M.-(.)uir«>, now«nini nuspren- km padaiytoi dnr sn tvimis 
dVs( j«.H n«>Ki\lj llgUu, |įaij» Mt<M» vielpą^ijomia. Sp«J 

«UH 

Bull Run. arti. Pagalios ji žinojo ke-

MO moterių ir 72 
šeimynų 280. 

vaikai, 

* > < > 1 1 ii n. Pavilonit, m 
Apylinkėse Brooklyno ne

pilnai į 10 metų lietuviai pa
darė pirminžangos didelį 

b Vi 

•niky 
i i f l i 

• i 
Į • * į i ' 

įsur. 

KANADA, 
Kanados gî neraKirutier-

natorii^ Qrey paleido par-
Nauji rinkimai pa-

• t ^ t ruinėjo. Nuo tų 
ų pr ik laus ar pre-

.iii ,'iB^^^^^^^ 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ mus visoje šalvje ir tankiai 
prieš įvairias komisijas po | a b a i {dkvuk'm jos vaisbai, 
50 dol. dienai. Neseniai tapo|d a U K iškastuoju politikos 
išleistas {statymas, kad nė-! | m r t i j O S | n u o ko, ginli, ken-
joks okspoiias, valdžios pa- r i f t visuomenė. Visas tas 
samdytas, nedali gauti ab priežastis gerai apsvarsėiu-
iros daugiau, kaip 3,500 ^ N r v v York*o valstijos le
diji, metams (paskui pakol-j KįsifttUra reikalauja, kad 
ta iki 4,(X*) dol.), vadinasi!rinktų prezidentų šešiems 
negali gauti daugiau, kaip ! f n o t a l l W t bet užtai tik vie-
9 dol, (paslciau U dol.) dio- n a m terminui, 
nai. D-ras Husby, žinoma, 
ant tiek algos pristoti neua- Suv. Valstijų Vaisba. 
įėjo, bet d-ras \Viloy jokiu l^aeitais metais išvežta 
būdu nenorėjo paleisti î  iš Suv. Vaisi įvairių prekių, 
valstijos tarnylkis toki.-daugiau, kaij) už 2.000,000,- j**- Konfederatai, jeigu butų' Vėjas nepūtė. Snieguotos 
brangaus vyro. Tai-gi susi- «MK) dolerių, tai 3tB>0OOjO0O nort\iv, butų lengvai paėmė medžių šakos visiškai nesi-

Washinirtonų. He k<». Kuro- j ud lt to, Viskas miegojo žie-
_ , , . P** viešpatijos labai stebė- mos miegu. Galėjo atrodyt, 

derėjo Rusby ui 1600 mcHIVfc mUianlo dol., t. y. išvež-įj«»*b <b>lk«» taip nebuvo pa- kad sniegas ant žemės ir yi-

došimts dienų ant sykio VH»~ 
sėti pas savo žouotų sūnų ai 
žentų, Po dešimties dienų, 
joi«u marti ar žentas nenori, 
kad uošvė ilgiau viešėtu pas 
juos, jijė. privalo kraustyties 
namo. Tokj nusj>rondimų tei 
sėjas išdavė, užbaigęs bylų 
tūlos MoCoylo, kuri skun
dėsi, jog ilgai viešėdama jos 
uošvė sukėlė barnius ir ne
sutikima tarp jos ir jos vy-; 
ro, nors pirma laimingai SIH 
tiko. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

Pagalios pradėjo eiti. Jai 
Paminėjimas raužio ties ; atrodė, kad i dvarų labai 

jama, kad tos viešpatijos 
ynu Vokietija, Holandija ir 
Švedija. 

Tas apskelbimas labai ti 
ko paminėjimui sukaktuvių 
kovos, kurių buvo sudarę 
broliai su broliais, kaimynai 
su kaimynais. 

Nieko neatsakė. 
Vaitiekau, noriu j grin-

<) už valandėlės vėl: 
~~ Vaitiekau, nes eisiu 

pati . | 

Liepos 21 d. sukako lygiai Hų. nes kas šventadienis 
54) metų, kaip šiaurės ir pie-1 vaikšėiojo juomi su matuše 
tų valstijų kareiviai susitiko 1 bažnyMų, Bet dabar turėjo 
pirmojon didesnėn kovon eiti pati. Oirioj sniego buvo 
ties Kuli Run, Virginijoje, i daug, bet už tai naktis buvo 
nepertoli nuo N'ashington'o,; Šviesi, ftviesa mušanti nuo 
I s abiejų |>usių tų dienų sto- sniego vienijosi su šviesa iš 
jo po 18 tukst. kareivių, debesių, ir kelias buvo ma-
Siaurės kariumonė (jų vedė tyt, kaip dienų, Kokia tai 
gen. MeDouell) tapo su- didelė 
mušta ir sugrįžo į Washimr- miško, kuri priduodavo vai 
ton'ų didžiausioje netvarko- kui drųsos. 

medžių, tai gal ašaros, ap
verkiančios našlaitės liki* 
mų. Medžiai toki dideli, o 
taip ^šilini mažiuliukės. fttai 
ji vieoa, mažiukė, tokia stipi
na, turp sniego, nakties ir 
medžių, brenda sau per 
sniege tartum nieko niekur 
ir nebūtų! Šviesi naktis 
dosi ^pinasi jąja^ Yra kas 
tokio malonaus tame, kad 
kuoroat kas toks silpnas, 
mažat paveda save globon 
tokiai milžiniškai spėkai. 
Tokiu-būdu gali viskas gy
vuoti atsidavus ,ant IMavo 
valim ĵ Mergaitė ėjo jau ga
na il|ai ir nuvargo paga
lios. Kenkė jai perdidoli ir 
persvnkųs ė(»batai, kurio 
dažnul krito nuo kojų, Sun
ku h\m ištraukt tokius di- I I : 
deliuH ėebatųs iš sniego. 
Prie to ir rankų nogalėjo 
liuosni judinti^ nes vienoji 
stipriai užgniaužus laikė 
Kulikienės dešimtukų. Bijo
josi pamest. Tarpais pradė
davo gailiai verkt ir staiga 
nustodavo, kad Įsitikinus, ar 
kas pogirdi jos verkimo. 
Veltui, tik vienas miškas 
girdė, o. Apart to da gal ir 
kas kitas girdėjo, Mergaitė 
kas kartą pamažinu eina. 
Argi galėjo paklysti! Kur 
tau! kelias aiškus, baltas, ir 
toli matosi tarpu sienos juo-
duojrtpėių medžių. Mergaitę 
pradoju apimti nenuvaro-
tnas viiiegas. 

Pasitraukė iš kelio ir atsi-j 
sėd<» po medžiu, Blakstienos 
krito ant akių. Vienu laiku 
manė į kad per sniego baltu
mą i latušė ateina pas j ^ 
nuo Kapinyno. Bot nieks ue-| 
atėjo. Mergaitė vienok buto! 
jsitiklnus, kad kas turi atei
ti pa* jų. Kasi — Aniuolas. 
Juk lėnoji Kulikienė sakė, 
kad jų sergsti aniuolas. —-

taręs su vaistų skyriaus vir-1 daugiau, kaip 1907 m. A t 
šiniuku L. P. Kelbor'iu, su-; vežta gi į Huv. Valst. už apii 

tams, paskirdamas jam tiek!ta už $30,000,000 dol. dan-
dien| darbo, kad išeitų neigiau, nekaip atvežta. 
$30 dienai. Bet m^pėjo d-ras 
Rusby išsiimti 100 dol. al
gos, kaip suokalbis tapo ati
dengtas. Paskirta komisija 
2Įtarė proridnirtui liepti 

rui WiWy afątetatydititl ir 
attvarfyti Kebler'io valių. 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Marj tė pažinojo j}. Matu-
jamvbė viešpatavę.l^8 8<*nSioJ b u v o v i e n a < l a n t 

paveikslo su leliją rankose 
ir su sparnais. Būtinai ateis. 
Miškas pradeda garsiau 
mėti. Tai gal jo sparnai 
kreM.fe daugiau lašų. — 
ku! ištikrųjų kažin kas 
ateinu; N sniegas, norints 
minkntfis, bet aiškiai gii 
si, ka|p girgžda, žiių 

Rado moteriukės lavoną avi 
nyėioje. 

rbarb»tte, Mieh. Fsnne-
rys William E. Ijonsberry i* 
WinAio? prtaipaliuo, jog 
1005 metais jis bttvp prie- į 

daryta. Bet kova buvo svar- su tylinti giria, ir balti do
bi tuo, kad konfederatams besiai ant dangaus, kad tast ,, . , t 
suteikė įsitikinimų, jog jie{viskas tveria vienų baltų! f t l 1"\ ,^ l

l r ar t
i
luf t81 ' W 

visados porgalė* *'šiaurės vienaty - apmirusių. Vienui{fmtl Mergaitė su užsltikė-
jonistams da* gyvu daiktu, judanėjn kaip , J » ^ P ^ ' 1 " « ^ s , 

mažas, juodas faškutis tarpi Kantai! 
tų tvlinėių milžinų, h\m\ PilUa, kokia tai trikampė 

šošktis**, o uniį 
vė atkaklybe kad štai ne-įroaiss, juodas taškutis tar|> 
pasiduoHime, mūsų bus vir-
šus! 

Po penkiasdešimts 
• * aš.-i X ' 

kai l T$« UMI furm w * i į " į s U atjrdą liyrl | 
• • • • 

• » . • 
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*mm Amerikos Ltetavi* 

I 
I 

* i save atidą 
es'o, kursai ir 

ižgyirė ta veikalą laikrašty-
je "Pilotiken". Garsaus kri
tiko iigyrimas lyginosi pa* 
statymui jauno poeto ant 
nugsėiausiojo garbės laips* 
nloe Įveltas netrukus j poli-

l i i Wttke*Bam, Pa., ks* 
kttvirtadto&if. 

•.ii} 

&,fcB.K.K.8%l«*ta~UHW* 

Ina. A- Ktv** — Mtaktori«i 

Sevskio enciklopediją, ku* 
rios kažkurie bendradarbiai 
pareikalavo, kad jų straips
niai btttHĮ patalpinti taip. 
kaip bu« parašyti, vadinasi, 
su visomis kalbos ir raly-

i I I II * 1 1 II«I» i • M t ^ M B M 

laimėję, ko tmftko —• pini
gų, visi ik viuiiam sugrįš at« 
gal Tėvynėn. Tada męs jų 
pasiilgę, pasidžiaugabM, ta
da ir savo velkama naštą pa-
silcngvįsimc, jais pasiv&duo 

bos klaidomis. Suprantamas darni. 
daiktas, prieš tokius reikti* Ir patjs išeiviai, rodos, ne-

Jorgonsen atsirado j lavimus negalima buvo nu- kitaip mano. Bent aš neesu 

I Mariau aprašiau šiįoa irų-
sies musų sugrįžėlius iš Ru-
sijus» norėdamas pirštu pa
rodyti musų tikriesiems iš
eiviams; nujau, Bmliai, be
ne tokiais pat ir jus sugrjši-
te! Nujau, ir jus beneparve-
šito tik savo relikvijas ir 
imuos benereiks tik sveikin-

Bi! 

V. AaįftiNtt - UlftladMajfc 
» » • • • • » " i ' i i " ' " * " ' 

V » M kor«»p«nd«»eiJM ir kito 
bu* nitui reikia siųsti pto 

B#v. A. Kaupas* 

1 -i? • 
PHtiton, Fa. 

i • » 1 1 • • i » i • • • » • 

sfru Mm 
E J I 

! 

H: 

Viwt pinigus, ar tai pmm+ 
t r Ui už "4MMRM" ar a* 

ir U reikia aivti 
lak,u antraiu: 

31% I. Mark*, l t , 
TOLKM-lAlll, PA 
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| |#r baa tai »wnudiwmaa koMti-

•Jptiei tftO pa8ii 

i»» "DRAUGAI' 
Įtarki SV, 

y 

» paaili 
>ittti 

įau tekę 
esti vi-

U U , i ^ ^iita rąltv Uipiuiao 

i rankr 
o i jos l 

aw 

•vi I 
« b; 

ikiH tik ant vieno puš
kant pla*iua tarpus 

eros nėra ko gai-
ndentama it 

t ant abie-
smulkiomia raidė* 
labai dainai pri-

ėti atsiustus raitus. 
Norint, kad raita* tilptų arti-

«iauaiame numeryje, rankraštis 
**tyti apattltuvta n* pa

valančią iiryto an 
arninke). 

jljltiioniaa Amerikos raiti* 
tinkas Maurieo Imančia 

, burnai yra Suvlonytų-
ų paeiuntiidu Ko-

gotfe, *'a8o viename pas 
savaitrąSSio "Ave 

kraštutiuiauaiojo radikalia* 
mo sūkuryje. 

Paskui prasidėjo kelionės 
po V o k i e t į ir Italija Tose 
kelionėse Jorgonsen užkliu
vo J AssiaiVs vienuolyne, 
kur kitados gyveno didis 
Praneiškus. Bevažinėdamas 
iš vietos į vietų, jisai susiti
ko su įvairiyi nuomonių žmo
nėmis, pamatė }dėjy veiki
mo vaisius... Tuomet atėjo 
jam klausimas: ar mano nuo 
monės yra taiaingoa? Ką aS 
-padariaut K$ mano tautie^ 
čiai nuveikė?,.. Kas tiesa t 
Kur tiesa f... 

Prasidėjo audra sieloje, 
kuri vėlinu — vasario, 18 d, 
1896 m. — nuvedė Jorgen-
aeû ą paa jemrity Briuk-
mann^, Kopenhagoje, Bet 
tuo tarpu poî tas priėjo prie 
Įsitikinimo, jog ne smogus 
valdo tio*& bet tiesa valdo 
faftagv* t 'jvjog iinogus pri
valo no lenkti tiesct ant savo 
ktu^paliana, bet pats nusiže
minti prieft Dėaa, v 

Bet kur tiesai 
Jorgensen ieftkojo jos dai

lėje bet dailė jo neimrami-
no. Ieškojo jos meilėje, bet 
patytė, jog pas žmones dau
giau pavydo ir neištikimu-
mo, uekaip meilės, leftkojo 
Jt>8 gftrbėjev bet pamatė, kad 
garbę yra niekis. Ieškojo 
jos kvietiatWk Buddoa m<»ks-
le (nirvanoje), bet vieton 
romybės ir tiesos indo ten 
vien tuStmro). 

matvs ir gii'dėjvs nei vii»no|ti jus, kaipo nedutėjusiij 
garbingy pelenų urnas? Nu
jau, bene šitaip jumis džiau g 

silonkti, 
Ta i-gi ir kilo klausimas, išeivio, kurs staeiai luitu pa-

kokia eia įvedus vienoda ra- mojos ranka ir tarės: žino-
syb̂ v cneiklopedijon. Klau- kitės su savo Tėvyne: manlaiinėat 
•imas svarbus tuo, kad jo [ten Tėvynė, kame daugiau "Šitai garbingas lietinis! 
pasekmingas Išrišimas gali pinigų! Visi sako: svoturUlis visg savo sveikata sve-
atsiliepti geistinomis pasek pelnytie*. namie gyventi irĮtimiesiems paklojo; užtat, 
mėmis į {vedima vienodos- mirti. Vadinasi, kiekvienas j žiūrėk, kaip Tėvynė karstai 
rašybos vison musy raiti jon. j tvirtai yra pasiryžęs gręžti jo mylima —jis mirty namo 
Tuo tarpu "Lietuvoje" til- namo. isugrjžo, Mikime, pasikionio-
j>o j). Kloofo Jurgelionio Neabejokime, kad tai, kt(ijkime"!l 
projektas subendrintosios|žada, ir išpildys. Ne kiek-! Taip tatai Tėvynė tunka 
rašyboa, Nors "Draugo" ra-į vienas teeiau sugrįžimas yra savo iseiviy žadiniais, kaip 

vilkas pasakomis! 
Ne! Taip toliau būti nebe-

šyba pilna nenuoseklumu,;Tėvynei atlyginimą*. Žiu-
tekiau iki kc»kiam laikui tie-rėkime, kuomet ir kaip grjž-
nenuoseklumai 
lith,augi»H, 

i! 

Į 

I 

oa 
Johan-

tien î Jorgensen'ą, Taa poe-
^MH080tas yra mums žin-

tuo, kad ptidera 
ioŪ9 ryšiai, kuri bo-

odama šviesos ir tiesos 
ose teorijose ir filoso-
sistomose mdo galop 

|#nybc i r ' atšilai katalikų 

n a^eaaen yra gimęa 
*o miestelyje ant 

salos 6 lapkriėio 
Jo tėvas buvo laivo 
is ir kapitonas ir 

plaukinėjo \ 
ta Ouineas, Brazilija 
ir kitua kraštus; na-
retai tepaairodydavo. 
tėvas neturėjo jokios 

mažo Jonuko auk* 
lefiioliką metę turė-
foiijenaeii atvyko J 
igcį mokytiea, Čia 

tolė įtekmėn Ja* 
fįį kiiraai eilėmis ap-

ateiamo tri\imfą, 
JBymn'o ir Turgienev*o, Di-

ii'«maf«i-iiipudi padarė Ooe-
m * s "Faustas" ir Shelloy'-
":- " tetėjus". Tikėjimo 

pradėjo urnai ges-

h ir 

ttiii 

sieloje. Dar
ine galop išmetė iš 

visokius tikybi
nis. Vasarą 1884 

mokai<) ir pra 

Galop pasakė sau šitaip: 
HTiio*a turi vesti smogy 

prie laimės, o netiesa prie 
nelaimės ir prapulti**. Tai 
biologijos principas. Pasau
lio pažinojimas verčia žmo
gų gerai elgties, netikros ir 
neteisingos idėjoa verčia ne
teisingai elgties.11 

Tuomet Jorgensen pama* 
**» jog jo gyvenimaa ligšiol 
buvo kreivas ir pilnas, klai
dų. Pasiliko tik padaryti 
žingsnį prio krikščionybės, 
dar arčiau buvo prieiti prie 
apčiuopiamiausios k rikŠPio-
nybėa formos •*- prie katali
kų bažnyčios — ir matome 
Jorgensen \i kataliku, 

Romybė ir skaistumas su* 
grižo pas poetę. JJuo to lai
ko jią gyvena Ordrup*e ne
toli nuo jeituitų -kolegijos, 
lioveik kasdien matysi ji be
dirbanti Kopenhagos kara
liškame knygy nes o jei at* 
vyksi j Ordrup^, tai tikrai 
kasdien matysi, j) einanti 
su savo vaikais J koplyčią — 
iniflių iSklauayti. Visi danai 
au pasigėrė j imu skaito jo sa 
valttuius feljetonus, ratą 

des, nors dabar nesu-
a su Jorgensen'o nuo

monėmis, teeiau pripažįsta 
jam genijaliskunu) (r ati
duoda priderančią garbf jo 
poezijai. Be ko, kai kurios 
poemos yra laikomos danų 
klasiškomis, Visame krašte 
tėmytina kuodidšiauaia pa-

Tai-gi katalikų balnyčia 
nėra tokių tamsybės ir prie* 
tarų ttadtu jei tokio šviesus 
protai toki«»s jautrios širdjs 
ir tokia tieaoii meilė, kokią 
matome pas danų poetųf 
glaudfiati po joa motini^ 
kaia sparnais. 

Suraum cordal katalikai! 

"Tėvvnė*' rašo: 
"Praneuxai - katalikai 
Kanadoje sukėlė tiesiog 
laikraštinę kovą už pa 
rapijų turtus; nenori 
mat pripažinti vysku
pus savo turtų globėjais 
ir prižiūrėto jais *\ 

Oinlėta, bet negerai, su
prasta klaidingai, o iš to vi
so tikv skriauda kataliku 
hieitorehijai ir pačiai bažny
čiai, * Tėvynės* redaktorius, 
kaipo ex-klėrikas, privalėtų 
turėti daugiau pažinojimo 
katalikų bažnyčios įstatymų 
ir daugiau paguodojimo 
įstaigos, kurios labdaringoji 
įtekmė tęsiasi jau beveik du 
tūkstančiu metų. 

Ta pati "Tėvynė" iš-
apauadino iš M Rygos Nau
jienų" žinią apie popiežiaus 
įėmimus ir išlaidas. Žinia 
neva semta iš laikraščio: 
uLa panseeH. Tegul ir taip 
būna. Bet iš kur "La Pen-
see" ir kitokie laikraščiai 
gali žinoti apie šv, Tėvo fi
nansus t Juk popiežiaus iž
dininkas nerodė pp. Jakavi-
čiui ir Rakauskui (nemini
mo kitų į kasos globėjų * var
dų) sąskaitos knygų I 

S, L. A. organui reikėtų 
būti rimtesniu ir panašių 
"žinių" visai nedėti į savo 
skiltis. «Žinios» gadina tik 
orą. 

• • • ' » 
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Palikkime šaly klausimą, 

kri ivikalai, t ikras skur 
das, tikras augštumas ir ne
laisvė varo lietuvius iš jų 
gražios Tėvynės. Žinokimo 
tik, kad visas Lietuvių me
tinis priaugi is išplaukia į 
svetimus kraštus. Prasidė-
jusi vos tik priefi 30 metų, 
iki šiai dienai išeivybė jau 
nusekino gerą penktą dalį 
visų lietuvių, o gerus tris 
ketvirčius visos jų jaunuo
menės. Keli šimtai tūkstan
čių jaunosios lietuviu kar
tos, tai tokia pajiega, kurios 
nesuvartojus, butų nedova
notinas apsileidimas. Išei-

pasiliksjta kiti musų išeiviai, kurių 
teeiau, kažin kodėl, neskai
tome ir nevadiname išei
viais — musų vadinamieji 
inteligentai, 

Daugumas musų brolių, 
kuriems pasisekė ingyti 
mokslo, priversti ir gera va
lia jieško sau duonos ne Tė
vynėje, bet gilumoje Rusi
jos. Pasakiau — jiesko sau 
duonos, Tai nevisai teisin
ga: kasdieninės duonos Lie
tuvoje yra sočiai. Musų švie 
šuolis paprastai jiesko pyra
gų ir garbės laipsnių. (Žino
ma, jei činauninkaujant ga
lima tikros garbės ingyti). 
Pnidėdami gyvenimą savy-
myliais, jie bet gi patjs ne-
apsikeučia, patjs kitų nepa-
dorėjasi. Tad save ir kitus 
stengiasi nuraminti priža
dais. Kas, girdi, Tėvynei iš 
mano mokslo, jei ji neduos 
man didelių turtų ir žymes
nės vietos f Kas kita, kai tu
rėsim tiek ar tiek tūkstan
čių ir raudoną pamušalą! 
Tada1 Tėvynės reikalus ne 
skatikais suglobsiu, o savo 
žodžiu galingai užstosiu. 
Tad palaukkite, palaukkitef 
nerūstaukite, į turėkite kan
trybės, .. Ir Tėvynė laukia: 
ką gi daugiau darys! O kan
didatas į ger$ Tėvynės sūnų 
vis krauna turtą ir lipa augs 
tyn biurokratų kopėčiomis. 
Krauna, lipa, lipa, krauna, 
kol jo neatstato, padarę šio-
kiuo ar tokiuo valstybės pa
tarėju, Ir kandidatas į Tė
vynės sūnus galų gale grįž
ta namo — darbuotis jau sa
vo brolių naudai. Tėvynėje 
nerimas ir sensacija. Toks 
ir toks grįžta! Koks jis ge
ras, koks idėjiškas. Tėvynės 
neužmiršo. . , Gerai — es^s 
generolas... Kiek mums 
garl>ės: lietuvis — genero
las!! Eikime, pasiklonioki-
me'V.. Kiną, bėga ir mato 
tą *jaunąM, nes tik ketinan
tį pradėti gyvenimą Tėvy
nės darbininką sukumpusį, 
sukrypusi, žlibakį, apykurtį 
su gemorojidais ir — su per
karusia kolyta pinigų, ku
riuos užgulusi laiko nemaža, 
dažnai svetima šeimyna... 

•Ir norėtų dabar tasai ypa
tingas Tėvynės mylėtojas 
darbuoties jau iki amžiaus 
galo; bet kas naudos, kad to 
galo beliko mažas galo\isf 

privalo. Ačiū už visas geras 
širdis, gerus norus! Lai jnis 
vokiečiukai pragarą išsigrin 
diia. Ypač ačiū už gausių— 
gausiausius prižadus, iš ku
rių tiek naudos, kiek dur
niui is raudonos kepuraitės, 
Visus žadinius reiktų pasi
laikyti vaikams ir tai labai 
mažiems. O augusiems bren
dusiems Tėvynės vaikams, 
kenčiantiems įvairių-įvai-

te-

i' 

rime 
1W *va 

nausius priešingumus 
kliūtų bent koks, bent mnn-
kiausis, ale tikras, reališkas 
davinys. Orįžkite namo, kol 
dar lieka jums nors kelioli
ka motų sveikatos diktam 
darbui. Šita dalis sveikatos 
atstos anuos šimtus dolerių, 
kuriuos dar uždirbtumėte, 
bet jau paskutiniais savo 
viekais. Grįžkite dar gyvais 
žmonėmis, o no vien pelenų 
urnomis dar — vien maiše
liais pinigų, Tai bus bent 
koks, bent dalinis atlygini
mas Tėvynei, 

Bet kol tai įvyks, ypač, 
kai spėjame, jog tai gali ne-
taip greit įvykti, kasmetai 
atlyginkime Tėvynei savo ne 
buvimą šelpimu tautos 
įstaigų, ypač mokslo ir mo
kymo. 

Už musų išeivių apsileidi
mą tame dalyke mažiau te
galimo jiems prikalbėti kar
tybių, Išeiviai visus gerus 
Tėvynės sumanymus palai
ko. Jeigu ką ir pasakysime 
toliaus apie tuos dalykus* 
tai nebent gailistaudaml, 
kad ne visi tą savo pareiga 
jaučia ir supranta; kad vos 
tik menkoji dalelė teskaito 
savo pareiga atliekamus ska 
tikus nevisus praleisti sau 
pamaloninti, bet dalį Tėvy
nei nusiųsti. Tame dalyke 
palyginimo iš Lietuvių gv-
venimo duoti negalime, kaip 
viršiau tai esame padarę. 
TTžtat pamėginkime musn 
išeivių duosnumą sulyginti 
su kitų kraštų išeivių duoš-
numu jų tautų reikalams, 

Pasibaigus nepavykusiai 
Rusijos revoliueijai, kuriai 
musų išeiviai buvo išpylę ne 
maža turto, ir Amerikos laik 
raštijoje kilo reakeija, kaip 
ir Husijoje. Amerikos laik
raščiai, pasityčioję iš revo-
lueijos (kitokių maža), štai 
kelinti jau metai neliaujaai 
(ypač satyriškieji) tyČioję-
sis iŠ visokių rinkliavų Tė
vynės naudai. Netikusios ka 
rikaturos, netikę dirbtiniai 

kų, be uždarbiautojų, be kulnai nebesikilnoja; šauktųjjuokavimai turėjo atgrėsti 
> jaunų karš didžiu baisu — tik plaučių, visus rinkėjus nuo Ameri-

viai šiokiuo ir tokiuo būdu 
privalo Tėvynei atsiteisti už i Patriotiškieji jausmai at-
padarytas jai skriaudas - kiūto ir kuonesprogina kru
ni palikimų jos bo darbiniu-! tinės. ftoktų. bėgtų — tik 

tūkstančių ^ar neišbandy
tam kokiam aeroplanui. Ly
giai kokiems pernelyg bran
giai apmokamiems išleidi
mams ar kapt kitam pana
šiam, liet niekas nesityčio
ja, jog "Žalioji Sala" — ir-
landija turi nuolatinius ko
lektorius, kurie suklomis 
kits po kito eina ir eina kas
inėtai po savo išeivius ir 
traukia Tėvynėn — milijo
nus, Nepadidinta. Niekas ne 
sityčioja, nes tais pinigais 
laivo per tiek ilgus metus 
vedama nuolatinė politiška 
agitacija už Irlandijos auto
nomija, daromi rinkimai j 
parlamentą, šiandiena įsteig 
ta ir užlaikoma (iOOO mokyk
lų, kur mokoma senovinės 
užmirštos airišių keltiškos 
kalbos, renkama milžiniškas 
kapitalas išpirkti iš lordų 
airišių žemei, Na, kuone vie
nų išeivių trųsu, rūpesniu ir 
dunsnumu baigiama iškovo
ti Tėvynės laisvė. Airišiai 
nepaliauja tųėtę kokius bal
singus ob$lsius ir plačiai 
tam sykiui pradarę tautiečių 
kišenes. Kaip smarkus, štai* 
gus, bet neilgas lietus nein-
vilgo žemės, taip ir viena-
kartis, nors gausus, sušelpi-
mas nopaatiprįa Tėvynės. 
Nuolat čiurlenanti srovė, 
nuolatinis organizuotas Tė* 
vynės stiprinimas, — tai pa* 
tveriantis veiksniai, Tie-pa
tįs kolektoriai yra ir tarpi* 
įlinkai tarp Irlandijos ir joa 
išeivių; padėjėjai aptarti ir 
bendrai išaišjrinti visus nau
jai kįlanČius Tėvynės reika* 
lus ir sumalamus. Kolekto
riaus atvykimas ten reiškia 
mitingą ir uepiažą proto dar 
bą ir inforni&jcijų rinkine. 

Taip sutvarkyta Irlaudi^ 
jos išeivija, kad ir jos trįs 
penktos dalįa visų Tėvynės 
gyventojų, Tėvynoi skriau
dos nepadaro. Anaiptol, kadį 
tos išeivybės nebūtų buvę> 
I rlandija seniai jau butų bu
vusi Anglijos praryta ir su-
gikymųluota. 

ISeivybė m dalykas neiš
vengiamai jfuo bėdinesnia 
koks kraštas, juo didesnė iš
eivybė, nerjtyo didesnė iSei-
vybė, juo tvočiau gyventi Ii 
kusiems, ju<> lengviau viso 
plataus paaąįilio pakreipti 
savo pusėn nuomones, juo 
tvirčiau ir aparčiau namie 
dirbti savas tjautinis darbas, 
Atmename nelaimingus, tur 
kų pavergttls! ir nukankin
tus graikus. Jiems taip atfšu 
buvo pasidarę Tėvynėje gy
venti, kad vbi dešimtoji da
lia begalėjo namie ištverti, 
Kiti pakriko po pasaulį. 

9S 

rio paslenka atvirai pa 
binti į tautiečių širdis ir 
raginti prie tokios aulį 
kuri nemaž jų biudžeto 
sumažina, o dvasią gar' 
gai lavina ir jungę su T 
ne i>alaiko. 

ftai kokie galvojimi 
mudu su MSaulės" p 
nii^u atvedė į Amerikos 
eivius. Atvedė bai 
ar num supras, ar ne 
veiks, kaipo nevidonus, 
dabar drąsiu*, ir links 
jotf suprato ir broliškai 1 
so musų nupasakojimų 
apte tautinės lietuvių ktįį 
tnroH reikalus ir apie 
varinu* tautos gyvenime 
ei\ tų. Ohieagos lietuviai 
nm priima knd 
nni|nB žodžių išreikšti Ir įįį 
menišką ačitlir siuntu 
nu* švietimo drau 
uSaulėsn džiaųpmą. Bil 
tame tad manyti, jog m 
ahykimas ir kituose mieli* 
tiifiio nebus abiem pusėm bą 
naiftioy. 

Kun, Juoias Tumai, 
Ohieago, 25, VII. 

B! 

Ai 

UoSia ' M V | 
ipo ženklįi 

kry«Ų a n 

Šviesuomenės, be 
tų užstojau. 

Atsilvginimo gali būti 
daug būdų. Parodykimejpajiegos sudūlėjusios. Tan-įmus" ar kitaip iŠprnvar-
čta bent du: 1, neabejotiną'tietis beparvežė Tėvynėn sa diiuotus darbus. Tai nedo-

netora. Dvasia nudėvėta,! koa, turėjo sustaMyti visus 
nuomonės atsilikusios, kūno."milžimus, kirpimus, skuti-

sugrjžima ir 2, nuolatinį šel
pimą. 

Kai TėvvnAje likusieji kai 
ba apie išeivius, tat sako: 
nuiĮiSkiaii svetur — darbuo-
jasi; nėkuomet nesako — 

ve*o. Suprask: mu-
ar kame aiškiai 

gitur 
iri 

ar ilnykųfO, ne! Kaip 
žydai šiandien, taip greikai 
pra* Šimtą mėtų dirbo viešą 
Europos nuomonę, kol nepa-
gimdė tokio Byrono, pastd-
musio visą Eujropą Graikijos 
iŠ turkų nagų paliuosuotų. 
Tr Graikija liko laisva, sau-
karalija. O paidarė tai — jos 
išeivija. 

Graikų i šp i ja neapleido 
ir išliuosuoto \ savo krašto. 
Reikėjo dar atgaivinti nu
slopinta tautdS dvasia, su
gražinti aanoVėa dailė. Gar
sui visame pasaulyje graikų 
papročiai, nėt žaislai. Bet 
Graikija neturte, uolų kara
lija. Ir štai v4l iSeivija sku
ba jos šelptų. Vienam akro-
po)iui atstatyti beria bene 
11,000,000! i 

vo relikviją. Piltų bent pi- vanotina klaida. Sakvčian 
niguaUutoa ištaigoms, M tikras nusidėjimas tautai 
jie pravartu pftalei ir gemo- Ne pačias rinkliavas ir davj-
rojidams gydyti .. rną privalėjo stabdyti, ap-

Ar Šitoksai sugrįžimas »i-įjunkti, bet chimeriškus tikij-
li akaityties b«fit kofcino nt-jlus, egaageraeijas ar 
si!virinimu Tėvynei. Ar visi 
žadiniai nebuvo lygiai 

Oįriau ar M verfios. kaip kelyje 

O kame italai, slavokai. 
rusinai, lenkjaįl ir t.t. ir t.t. 
Ar jie sati tėdirbaf 

Sulyginu* pasidalijimą 
aato uždarbiu su Tėvyne, 
kurį matėme virliau, {>a«a-
kyti reiktų, jog lietuviai iš
eiviai, nors iaŠlp juos užsto
ji nekviestoji užtarytojai. 

kiria TėiHy 

llžtat prife vynk. Zvbrmi 
Man* prasideda vėl kov« 
peifodasi IfieJun oi! 
lietuvystės klaų|dmaa. Liej 
\'ifll: delegatai Ifidiista pi 
šytlidant bent: Iv. Mikakįl 
jau^ bažnyčioj buty laikoi 
Vii aiaus lietuviams prid< 
daidos pamaldoB liotuvil^ 
kai. 

Aį'skupas neįio^ apie tai 
nei klausyti; delegatai g r t f l 
ta >tioko nepele. Eina Bkun-
dos I Metropolitą Klapatai " 
kj. Sis ultaria lietuvius « 

viai galutinai gai 
lojaus ' 
dliuge lietuviai j-enl 
«, taiso, 

SM& 
jubiliejini 

U ptoaį 
Linkai negali to lietu-] 

viai|s dovanoti, Plėšia nu6 
sier<|s tą nieko nekaltą lietu* 
vi81| kryžių; prisieina ji* 
aių^i Byman parodymui, 
kad |ji» nepagonljlkas. 

Afelna 1904 m, Liotuvii 
atgnlma spaudą, Ima joj< 
viefIi: dejuoti apie savd 
skriiudaii kaip Šiaip jau gj» 
veiiąne, taip ir bažnyčiose^ 
Nen|rmaliSkumąs tvarko* 
bažijytinėse pamaldoseį 
ypaį Vilniaus vyskupijoje 
iSebįa via aifikyn ir aiSky»P1 
Liel4viai nuo ^laisvės mer 
tų^|ijį*avc bent kiek 
giatudrąsos, pradeda 
lautiaavo kalbai teisių 
nytifėse pamaldį*^. 

V|sk, Boppas iSpradtt 
steii gias tą klausimą teisiiv 
gai IriŽti. Bet deja, 
Hercules contra plares. 
uiauf kapitula, kuri ne) 
aeni^i buvo prielanki 
kalb|ir dabar nori parodjfl 
save^ ,<kataUkiikuinąMt ji 
gritfai prie^naal Jvedimul 
\mm kąjbos no tik i Vltį 
niaui bažnyčias, k t ir giy 
nai botuviškose parapijo 
J lic tuvius pradedama 
rėti } kaipo J natijos 
ntuidistus, su kuriais j 
moduK vivendl negalima^, 
Hu j*is, girdi, belieka kovcH 
H, 

Na ir prasidedi! arži 
va. Už lenkus ir lenkų kalb^ 
stoju vilniSkė dvarponijaj 
visa lenkų laikrąžtija, g š | 
HngJij Vilniaua kjįpltula, v 

davatkų armija, h 
. . ' ; ' • ' 



$M*Ugijetoa ir keli "Vilties" 
leistai... 
lovai neverdant vysk, 

.jppas liuką prašalintas, 
skupijos valdyme apima 
M km p Mehnlkevi-

j Jis supranta iš kaito, 
piriniauidu išrišimo rei-

yra j&uįantHu klausimu 
praplatinimas lietuvių kal

ybos teisių bažnyčioje, ir ma-
Į$> visų to klausinio sunky-
& . Tai beveik neatmeaga-
w&\* masga& Po teisybei 

# lietuviams 8ls-tas 
i p 1 # M pasakys ' 

tokieskaitlingiir ga-
M$% - uotik Vt iM ^ 
Hr paeiam Uyme! Gia visas 
ftaMumas; 

Įfffritdedn tat nuo bandymo 
tikint bent savo globai 
Mftus lenkus ir lietuvius. 

Sįm tikslui 1909 m. suSau-
]]kia kunigų suvažiavimų, sa-

karsta prakalba apie vte-
bės reikalingumų. Lietu-

vyksta geriausiais ne
daryti toising>mo-

viveodi Bet kun. Čer-
vdriH daro provokaeijų: 

ir kunigų endckų Jtai-
a Valdytojui memoriale, 

udama*. ka£ preal-
a* partrauktu pradė

tuosius finelis dėlei lietuvių 
santįkių; negana to 

lietuviams kuni 
negirdėtas piktada-

fce#, įkalbinėdamas dvasi* 
įl^ivaldaiiAiad lietuvių Ju 

J o j i m o nėsų, esų tik Otakiri 
jfcpaonės, kurto prasimano tų 

jjjudėjimų kelti. "Nubauski-
& vadus ir nurims viskas — 

s taip ramu, kaip 
510 metų". BūvtfUm-

pasibaigia irfeku» jo fim 
į $eka be jokio* reikS 
Tarp lietuvių ir lenkų 
tkla dar didesnė bedug 

omot kum Miehalkavt* 
toando pats ifcrifiti liotu-
• klausimų. Aprištoje 

i biurokratiško statisti-
principo, jis liepia Uotu-

falams kebliose Vilniaus baž-
;|įy{ioso tam tikrame laike 
nusirašinėti, parodymui, kac" 

ivių Vilniuj tikrai esa-
kud Jie nori lietuvis-

tame surašyme 
ų savęs, bet 

nutaria 
klausyti Vai 

o, 
tttbruada. viaaa 

Lotuviams einau-
rasyti daroma iš 

i vairus baugi* 

'*w 
11 

Į i 
1 

pirmuosius 
tus "! ppmokslus keliose 

lama net atviri 
Nežiūrint i tai He

i lo apie 2,000 
Iku, jog ta statistika ne

tikra, jog tau skaitliun vi-
1 a kur-kas didesnė 

nesusipratusių da
tai niekis. Lenk^ 

•Ulieistat stengias tų su-
* itymo reaultatų sūnau-

savo tikslams priparo-
daw& jog dviem tnka< 

i ^ i a m Uetuvty pilnai už
tenka Sv. Mikalojaus balny-

jog pagal teisybę lio-
hetopT teisės reifcalau* 

•avo kalbos į ki-
VllnUua bažnyčias ir M. 

JKmi, MtahaftevUfiu* tūlų 
svyruoja, tyaia ir ati-

oja p$ftadtHąjot lietuvių 
ai reformų, bet galų ga-

P leidžia sakyti lietuvišku* 
^mokslus katedroj ir Ati** 
m Vartų balnyJioj> 

T$ pati statistikos prind-
pj^alko j[is fa? Joniškyje, 

vių randa tik ko-

Vilniškis "Gon. Godi." rašo 
gerb. Administratoriui net 
panogyrikų, vadindamas jo 
pasielgimų JonySkyjo uSa-
tamono teismu". Įvedęs šias 
reformas važiuoja kun. Mi
chalkevičius užrubežin pa
silsėtų, apsilanko pas šv. Tė 
vų, apsako jam savo sunkų 
padėjimų ir gauna Jo Šven-
teuybės pagyrime pro paee 
eomposita iuter polonos et 
lituanos. Net ir p. Raukus, 
išdėstęs lietuvių skriaudas 
laikraštyje "La Croix" ates 
tuoja kn, Miehalkeviėių, kai 
po valdytojų pilnai užganė
dinusį teisingus lietuvių rei
kalavimus, nesgi jam lie
piant, "pradedama gražinti 
l kaikurias vietas Hetnvių 
kalba' \ 

M V ilties " redakcija, pa
duodama Rankaus straips
nio tūriui, kaipo nieko ne
girdėjusį apie tok} paliepi
me, padeda prierašas "Is 
parapijų varoma lietuvių 
kalba, kur butų sugražinta, 
nešinome". 

Šie keli žodliai, * lyg ug
nies kibirkštis, duoda pra
džia dideliam kovos gais
rui. Kinu Michalkevičius 
jaudiasi tuo prierašu smar
kiai nlgautas, Nutaria drų-
snoliui publicistui kun. Tu
mui nedovanoti. Nekviečia 
tat jo pas save, dėl pasiaiš
kinimo, bet apsironka biuro* 
kmtiftka$ kelių. Liepia iš
siųsti i; kun. Tum^ šit koki 
of ieialiakų (rusiškai rašytą) 
laiškų: 

Vilniaus Kymo-Katalikų 
Vyskupo Raštinė. 
j Spalių 83 d. 1910 m. No. 
7755. Vilniaus m, P, •"Vil
ties " laikrašfiio Redaktoriui 
kun. Tumui, Vilniaus R,-k. 
Vyskupo Raštinė, p. Vysku
pijos vajdytojui įsakant, tu
ri garbę nuiemintai prašyti 
Tami& sutekti šiai Rašti
nei žinias, paduot inas Jo 
Malonybei Adminiatrato* 
riui, kokiuose tat atsitiki
muose ir kada p. Vyskupi-

tojas pašalino is 
lietuvių kalbą, 

kaip tai minima įspėjime 
prie straipsnio vardu "Pran 
eusų laikraščiai apie Lietu
va1* padėto No, 95 Tamstos 
leidliamo laikrašflio. 

Sek^torius Ssymanskis. 
Kaipo neturįs toisės vie

šai pasirašinėti "VUita*1* 
re«|rtW4rium, kun. Ttunas 
manu neturįs teisės ofieia-
lišku raštu atsakinėti gerb. 
\ilniatvi vyskupijos admi-
nistrat^Hui. Atsako tat jam 
viešai 185-mė MViltiesH

t 
vwiay išlydydamas 8 vietas, 

i v pilnai 

ehalkevitliui valdanti tapo iš 
dalies fcrba ir visai praša
linta, 

Kun, Tumas tikrai prasi
kalsta, atsakydamas } ofieia-
lišką valdišką popierj — pub 
licistisku straipsniu. N į s t a 
bu, jog Šis straipsnis iššau
kia aitrių tiliniką Vilniaus 
kunigijos, kurios vardu pa
sirašo Vilniaus dekanas kn. 
f'erniauskis, Ten kun. Tu
mas kaltinamas prastieugi-
me prieš Bainyi ios kano 
nus, nie 
džius, 

dvasiškos vai 
s fano-

gum **bei otoy i wiary", ver 
tu visuotino iš pusės h-nkų-
k u n i | ^ boikote 

l \ i o ilsibarimu, rodos, ir 
i*eikėj0 l iam incidentui pa-
sibalgii, Oal taip Uitų ir at* 
sitikv prie Valdytojaus bent 
kiek ramesnio ir nuolaides
nių. Bet kun. Mlebalkevi-
eius Imogua greito budo, |-
pratęs valdyti kunigus i« 
vli'gn fertt% y^a8 Hetutiun, 

I 

f$ 

vyskupo. MViltininkaiM ban 
du užtarti kun, Tumų. Siun-
<Ma delegaeijjj Kaunan. Het 

UUO protestantizmo vien te 
sekdamas bažnyčios įstaty
mų apie lingua vernacula ir 

kun. Miehalkevieiaus uiti-[įvedant į Lietuvos bažnyčios 
matum persveria. Kun. Tu- vietinę kalbų. Ant nelaimės 
mas tampa atšauktas savo- ši išganinga reforma būvu 
jnn vyskupijun, nežiūrint į-padaryta lemojoj Lietuvoj 

P. Buays. 

ILINRE-
(Pasaka.) 

Netoli Lendrijų miesteli< 

duris, inkilo galvų ir tarė: 
j — Kad taip, tai nieku no-
K^usi! . '.; į 

O rabinas tarsi negirdėjo. 
Skaitė ramiai sau knygas 
tuliaus. 

Įsisėdęs savu vežimėliu, 
tai, kad turi pas save mirs-Į (Žemaičių vyskupijoj).; buvo Itūdbaiio dvaras, u ta- Morkelis va/iavo . namon, 
tanėią seserį, kad prie galo Tuumtarpu augštujuj Lietu- nie dvare pusgalvis ponas.,bet nelinojo, kų eta pradėti 
metų labiausiai reikalinga j voj, milžiniškoj Viiuiuus'Jis būvu užsimanęs Hūdba- Buvn nžbaugiiuj? rabiną, ale 
redakcijoj prie'/iura, kad vyskupijoj viskas tebepasi- lio ežerų išsemti, dugną iš- nellnojo kaip bauginimą is-
toks nelaiko atsitraukimas j liku pu senovei ir po šiai mūryti ir degtinės prileisti J pildyti. Tik plakė ir plakė 
antrojo neofieialinio redak- dienai lenkų kalba tebėra Arkliams kai-kada duodavo\savo skursnų kumelaite, 
turiaus gali pagaminti "Vii- \ viešpataujančia bažnyčiose.. šampanu gerti, o Lendrijų į (nemistflis arkliais bernai 

i 

e i a i " didelius piniginius į Pagal iaus laikraščio redak- kromininkui Murkeliui už i dirbo jo dvaro laukus) . 
nustolius. 

L I E T U V I Ų - L E N K Ų 8 A N 
TIKIAI PRANCŪZŲ 

LAIKRAŠTIJOJ. 
JOJ. 

eija primena, jog jų korės-1 degtukų dėžutę kai-kada d i^ 
Dundentas is Lietuvos jiems šimtine, kai-kada šimtinę į 

MKatalikyba ir panpoloni2-
mas Lietuvoje". 

Šiuo vardu pasirodė dide
liam praueusų dienraštyj 
**La Croix,> straipsnis, ku
ris, kaip galime spręsti, is 
pačio užvardinimo gvildena 
santikius lietuvių su lenkais 
Lietuvoje. Šia kas ten rašo
ma tarp kitko: "kuomet Ja-
gaila vedė Jadvigų lenkų 
karalienę, apkrikštijo 138(> 
m. jis pats pašaukė prie 
krikšto visų tautų. Tdant at
likti ši didelį veikalų pakvie
tė jisai lenku kunigus į Lie
tuvą, kurie turėjo skelbti 
naujų tikybų Lietuvos fcmo-
nėms ir juos krikštyti. Len
kų mlsijonieriai nemokėjo 
lietuviškai ir priversti buvo 
sakyti pamokslus lenkiškai. 
Patsai Jagaila ir jo brolė
nas Vytautas buvo pirmai
siais jų vertikais. 

Skaitlius krikščionių au
go Lietuvoje ir kadangi jau
nai bainyfiiai stygo kunigų, 
buvo parkvieėiami iš lenki-
jos naujų kunigų būriai. 
Stebėtina, lenkų kunigija 
visai nesiskubino išsimokyti 
lietuvių kalbą, idant skelbti 
Dievo įod| Su prigimtoj kal
boj, Bainyfeios įstatymas į-
sakantis kreiptis į kiekvie
nų tautų "in Lingua verna-
eula" liko pirmiausiems len 
kų misijoideriams Lietuvoj 
nsgyva Jstatymo litara, die 
velijo prilaukti kol naujai 
apkrikštyti išmoks lenkų 
kalbų. 

Lietuvių kalbų jie vadino 
stabmeldiška ir persekiojo 
lygiai kai£ ir senobinę lie
tuvių tikybų, priešingai len
kų kalbų jie teikė naujai ap
krikštytiems lietuviams ir 
skaitė jų būtina sąlyga krikš 
eionybės Lietuvoje. 

. . . . . . Vienų sykį padaryta klai-
kur lietuvių kidba, kun. Mi- ^ a buvo smikiai atitaisoma 

priduoda labai svarbius at 
sitikimus (faktus), rodan
čius apverktinų lietuvių pa
dėjimą Vilniaus vyskupijoj 

Redakcija priduria dar, 
kad lietuviai-katulikai šau
kiasi Ryme sv. Tėvu labai dą. Suimtai atėjus reikėj 
melsdami pasiųsti Lietuvon! pačiam švęsti, o gyvuliams 
savu įgaliotinį, kuris ištirtų ir laukui duoti pasilsėti, 
sį svarbų klausymą, Paga- Taip žydų tikėjimas liopia. 
liaus "La Croixn ramina .Nedėlioję šeimyna neklausė 
lietuvius sakydamas, jog ry-; ir nėjo dirbti nei geru prasu-
mo-katalikų % bažnyčia dėl įma, nei p ik tu varoma. M<>r 
visų savo vaikų, kokios tau- keliui, jo gyvuliams ir Jau
tos j ie nebūtų, tu r i lygiai mo kama darėsi dvi šventi dieni 
tiniškų meile. J i e i i viso pa-J kas savaitė. Taip ūk in ink ių 

Kelias varsnas už Lendri
jų ties Ragožių kaimu jMnr-

moicėdavo. Dažnai ne piut-Įkolis rado Sale kelio gulintį 
«ais, u ablikais už toUtus piriigrabejo apdriskusį žmogų. 
kinius atsiteisdavu. Kai Rud Tik švyst Morkeliui per gal-
l>ali(» dvaras lieitaeijun par-įvą auksinė mintU. 
ėjo, Morkelis jį nupirko. Į — Morkelis turi rnl»iną 

Nupirkus ingijo didelę bsl k r u p y j e , — galvojo Rjftdba-
lio dvarininką^ sustobdy-
dama* kumelaite ir lipda
mas is žydvežimio. 

Perkase gulėjų l l inkė, vi
sam pavietui žinomas vie
natinis žydas — girtuoklis. 
Visi sakydavo, kftd l l inkė i r 
Morkelio tėvas itaip panėfii 
kits į kitų, kaip du dvynu-

! 
"iu. Skyrium susitikęs nie-

šaulio su issitikėjimu, ra-! jaut galima nieko netekti. O j kas nežinodavo ar su įlinko 
miunu gali kreiptis į jų tik-; Morkelis norėjo gerai uki-Uir su senuoju llbrkeliu kai-
^i , jog jie jiems užganapa- ninkauti. Antrų savaite pėt- ba. 
darys, 

Tikėkimės, kad žinom žyg 
Lietuvių balsas, lietuvių kul 
banėių iš taip žymios tribu-
nors, kaip **La OroixM pa
sieks Rymų ir bus išgirstas. 

L. I. B. 

LIETUVIAI TAUTŲ KON 
GRESE LONDONE. 

• i • i 

Iš tikix> Šaltinio patyrė-
UK', jog Tautų koiųjįrese 
Londone 26—29 V i i daly
vaus p. J. (labrys, Lietuvių 
Inform. Biuro vedėjas. 

Kongreso nariams bus j -
duodas memoire'as apie 
lietuvių tautų ir jos padė
jimą po rusų ir vokiečių 
valdžia, dviejose kalbose, 
angliškai ir praneuziskai. 

• » • » « 

"8VIE8A M 

i 

Katalikiškasai Lietuvių 
bertaininis laikraštis. 

• * | " • 

j i tesėsi amžius ir iki šiol 
dar tebesitęsia, ji padarė 
Lietuvai nsapskaitomą, do 
rišką nuostolį ir ji ikisiol 
dar tuos nuostolius daro. 
Kuomet X V I am. pasirodė 
Lietuvoje reformacija, stai
ga išsiplėtojo Lietuvoje, nes 
protestantizmo skelbėjai ne
be t inge jo išmokti lietu vii* 
kai. Žmonės su pamėgimu 
klausė jų pamokslų ir trum
pu laiku didžiuma lietuvių 
tapo pasekėjais Liuterio ir 
Kalvino. Katalikų kunigai 
sekė žmones. Tokiu būdu 
Žemaičių vyskupijoj tebeli
ko ? lietuviai kunigai. 

Jei Lietuva visgi atvirto į 
katalikybę tai a5ių tiktai ku 
uigaikšėiui M. (ledrairiui. 
Ismaifių vy*k. (1574~1«06 

pustebejo didele 
katalikų bažuyėms klaidų 

8 

Redaktorius—leidėjas 
Kun. P. Saurusaitis. 

aftviesosM tikslas: neiti 
broliams lietuviams tikrųjų 
Šviesų; rodyti pirštu į ar
šiausiąjį žmonių laimės ur-
dytojų ir ginti savo brolius 
nuo to neprieteliams. 

H 6v ieso je n skaitytojas, 
ras daug dvasiikų pamokini
mų, gražių pasiskaitymų, 
kokių nėra nei viename lie
tuviškame laikraštyje. Už
sirašyk ir skaityk "Šviesa,". 
Kaina metams $1.00. 

Adresas: 
Rev. P. Saurusaitis, 

36 James S i , 
Waterbury, Oonn. 

Paskutinis Piknikas, Meri 
den, Conn. 

84 kp. S. L. R. K. A. ir sv, 
Kasimiem dr. atsibus 13 die-
n%.mgpiu?io (August) 1911 
m., Seheutaen Parkf. Prasi
dės 1 valandų popietų ir 
trauksis iki 8 valandai va
kare. Ant to didelio pasi
linksminimo uiprasom is vi
sų apielinkių lietuvius ir He-

padfti*yl| Lietuvoje ir pa ituvsites pribut ant mūsų 
dskubinn jų pataisyti, ftitas Į pikniko, nes bus Wlaimėji-
v^skupaa {steigė mokykla \ m m tik dan*r žinios, ar l ie-
da\igiausiai savo ledomis, ku | dss, ar l 

mokančius i visiems dovanai. T a i p g i 
lie- bus labai puikus murikan-

Isi 

nyJioje i>o pietų, jis saukia 
savo vyriaus} bernų ir sako: 

— Jonai! pirk nuo manės 
arklius ir žemę. 

— Neturiu pinigų, —- at
sakė Jonas. 

— A$ pigiai parduosiu, 
Jonai 1 Tu turtingas vyras. 
Tu turi daug pinigų, tu gali 
visų mano dvarų nupirkti. 
Tu turi dešimtj skatikų, aS 
pats maiHau. Duok man 10 
skatikų, bus tavo dvaras, 

— Ar iš galvos išsikraus
tė žydas! — pamanė Jonas, 
ale nepasakė, o tarė: 

— AŠ tau duosiu 10 ska
tikų, o tu man dvaro tik ne
duosi, tai kas man iš to l 

~ Subatos vakare, aš vėl 
pirksiu nuo tavęs dvarų! 
Per visų dienų tu sau arsi ir 
akėsi. Laukas ir gyvuliai 
bus tavo. Vakare tu vėl man 
parduosi dvarų su gyvuliais 
ir gausi savo pinigus su ma
garyčiomis, 

— Jei-bent su magaryčio
mis! — tarė Jonas, atsimi
nės, kad pereitų savaite, bu
vo dvi dieni šventės ir su
pratęs, ko Morkelis nuo jo 
nori, 

.Joms davė Morkeliui 5 
kapeikas, Morkelis davė di
deli stikleli degtinės Jonui, 
Bernas išėjo linksmas gas-
padorauti ant savo dvaro. 
Bubatos vakare po šabui Jo
nas vėl pardavė dvarų Mor
keliui ir gavo du stikleliu 
degtinės. Taip juodu pirk-^ 
tlavosi ir parduodavosi tų 
dvarų kas savaite, iki kol 
Morkelio tėvas buvo gyvas. 

liet štai Morkelio tėvas 
miršta. Rudbalio dvarinin
kas važiuoja j Lendrijus pas 
rabiną, kad palaidotų. Ka
binas buvo piktas ant žydo, 
kad su visų žydelių pagalba 
dvarininku tapęs, nieko ne
aukodavo Lendrijų sinago
gai per daugeli metų, Nebū
davo žydo šyleštesnio u8 
Markelį 

Ra biria* jam sako, kad 
tokio dvarininko tėvui nėra 
ant kapinių pigesnės ?ie-
tos, kaip už 500 rublių. Mor*-
kelis derėtis, [siūlė 900, pas
kui pusketvirto. Rabinas bę 
vo kietas Morkeliui lygiai 
taip, kaip kitados Morkelis 
būdavo kietas rabinui. 

- N o r i 
i 

laidok tėvų, ne-

Turėjo vargo jaunasis 
Morkelis, kol girtų įlinkę in 
kro\ė vežimpaialkin. Jnkro-
Ve# linksmai barškėjo na
mon, Parvažlito jau sute
mus. Pati padėjo išimti Illu 
ke 15 vežimo ty įnunoštl ten, 
kur gujėjo p^arvotaB W 
baSniukaa, 

Paskui dvarininkas jau 
vienas aprengi Įtėvo lavonų 
rfu įlinkės s|i<irmalftls, o 
Įlinka su tėvo Jobais. įlinka 
imli ko tėvo kambaryje, o tė
vo lavonų, nuvcjžųs, namotė 
ten, kur buvo IlinkeJ radęs. 

Ant rytojaus \bendrijų ra
binas gavo žinių, kad girtuo
klis llinkė n e g y v a s guli 
perkase ties liagožių kaimu. 
Kaimo žmonės, sinagogos 
atstovas, žemsk|ai ir dakta
ras iSmėsitiėjcv lavonų, rado 
kad savo rairfita'miręs ir pft* 
kasė tat žydų kapinių Len-
drijuose, nes IHnkė buvo to 
mierto gyventojas. Morkelis 
norėjo žinoti, kdr Jo tėvų pat 
laidos: vyriauiiįtm; dftnui, ei
nančiam mokslus, liepė paiit 
viešėti LendrįjUose pps gi* 
minės, kurių sjunus taip-gl 
ėjo mokslus iv pribūti ant 
kapinių per paįknsynas. 

THiotarpti tikrasis llinkė, 
iSsipagirio|ęs,| pabudo Rud
balio dvare ^fiesiam kam
baryje, Paslbųįo Ir nustebo, 

~ Kas 8ia gjįli būti* Kur 
aS dabar esul; 

ftupt sau u4 kojų, Ogi 
apautos aksominėmis keli
nėmis. Žiuri į lave — mato, 
kad apvilktas ilgu ftilkiniu 
švarku. Gražuli nauji ėoba-
tai. Niekadoii 

— įi Ar as dųhar gj^as, ar 
numiręs f Tik turbūt numi-
»e«, nes gyvani niekad nesi
tiko taip gra*i<d būti. Ala^Až 
girtuoklis, tai' man reikėtų 
patekti veikiatis } fiool, ne^u 
pas Abraomų, Rasi rabinas 
pats nežinojoį k ų s a k ė . . . 
Rasi ir girtuokliams gera 
luiva numirus?. 

Mato duris, bandodieiti, 
het užrakintos!. Eina prie 
langu, fiokti MgaJiraa; tobai 
auj^taf o ir ;iįždarytas lan
gas taip, kad nešumuSęs 
stiklo' negali įttrukti. Pro 
langų matyti $odas, paskui 
ežeras, paskui laukai. Ale 

pesfcio i t valgo. Umąi pyra 
go nel ie |a , o bonkįį ta 
tuščia. l įgeręs vėl ųSml w,,ri, 

Antruayk pasibudo j$u ^ 
nųbe ant lovos, o ant grin
dų, Kanlbaryje atsidavė ne* 
ganlžiai. 

— "Jei toliaus taip eis nie 
kyn, tai per amžių amžina 
gal p M ^ r y t i taip bloga, 
kad m m visai nepakenfiia-
maH — galvojo Įlinkė. 

Labinusiai jwn parlipo 
dejttinėrfrti pyragu. Bot bon 
ka vėl slpvėjo pilna, 0 ehalod 
gabalas "buvo noikiok nema-
žesiiis. I 

~ "Kad taip, tai da* ga-
Įima a|$ikęst i" — tarė j is 
mų ir r p ė drutjntis. Pi 
dmtinęs vėl užmigo. 

T u o t ^ p u Mork6Ub tėya*? 
iau b\wp palaidotai Londri 
jų žydi I jau buvo vižmirię 
tariam<|o į l inkės Sėhnenis, 
Morkela gi pasinaudojo tuo, 
kad .tiktasis l l inkė vėl pasi
gėrė, nirengiį jj, apvilko pa-
laikiaiKlskamatais ir, nuvo
žęs nalft}, panietė anapus 
Bagožii^ po krūmais. l l inkė 
pabudo antrų djenų betems
tant. J|**ijuto, kad dlrėgnay 
dmbužfai niekai, pilvas tuš
čias, gjlvų sopa. 

— u T a i sapno bflta, «— 
manė *au, — o dabar pagi
rios, . ; B e t kas 5ia, kad m 
tie dra lūžiai? 

PažiĮo Ragožių 
ojo i vieSkelf ir eina į L<m 

drijUs.|o vis rūpestis ims, ar 
gyvas fir miręs. Ineina [ 

i ir pamato, k a i 
krašte |miesto Sroliaus kaiv 
Mama Atdara. Tuomet mo
nopoli t| dar nebuvo, Sr< 
vlenė fnaudė, ant Slukiaus 
stovėj.i kvortiriė bonka deg-
tinės i I kelios bandutės py
rago. I lgai negaliodamas, 
llinkė Šoko } vidų ir gr ieH | 
dfegtinf su pyragu., Broliu*;: 

v i ž ) 4 aersigando ii? si 
— 1 įnke wieder 
t* j į llinkė iŠ riumirm 

\'p 

Suklikusi Srft 
smūkd o llinkė 
bėgęs nusiminė, 
vienė, fpasakė; " 
der letjendig". 
buvo ^miręs, kad 
bar sn)co, jog jis 
liuabįna. 

Bu(|mas numiręs, jis ns» 
drįso iamon eiti pas Sor^ K a 
o tmblgo ant kapinių. Len-įv 
drijų kapinės labai tankiall l l 
medžiais apžėlusios. Ten j t i # 
])asis^j)ė po medžiais, ul»! 
gėrė, užsikando, ale u ž m i g t i t 
nega i šo . Nqi degtinė jaiiįfj 
buvo iiomalonu. N e r i m a s t į 

ė vaikščioti po ka 
pinesjaumanė eiti pažiūrėta 
af jo jpati gedulius gedi/a*^ 
ne, J i godi, tai n u m i r ę s ^ 
jei n«4 tai gyvas. Juk nieklH 
negali nei pradėti, kol tikrafe 
nesižiiai, ar gyvas esi ar 

Penėjo ll inkė per tuSM 
daržus, prityklft 

prie iavo bustos lango 
dU*st«ė;jo j vidų. .To Smo 
sėdėį į ant pelenų. Tai ženk 
las, )m 

l*¥i 

rė 

o 
nori — palieki j|> kad psuklSĮtiaim. HeriMJttMs ir rūpestis 
*tni sukatų Ir žvėrtai s ^ apima l l inkf j nesižino kur 
draskytų, — tižlmigė 
nas, žiūrėdamas j d i d e l e sev linkui po ka 

raW- wlųs. Bando ftalkSlioti ap« 
linkui " b £ " f 

nas knygas, 
Morkelis sukeikė, 

durimis ir iUįo pik 
H9 | grali 

tai užtinka ^l<telę; bonkų 
r>«* 

h: :vLi£l iaiihkiiCi 

galvig ir, porsij 
nuoui . 

ip-gi nusigando ji 
klikuno ir leidosi bėgtii 
kapinių. Jau buvo numtoĮ 
ant dienos. Niekiausiame 
piniu kampe po med^i 
užėjo naujų kapą, Jo gal 
buvo įsmeigtas lontoe gft! 
su pai-aSu, kad 5la palajį< 
tas llinkė. 

P i r k a i t e s tų paraSų, 
kniu |o nabagas ii* aj 
kė. l l k r a s gailesni a] 
filrdl^ tlgai t i i p finiUJtt 
pu oi ̂  ir verkė, 
ndiui kad:doį 
neifi}|etfos de^gti^s. 8 

irsurtui^ 
, 
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Vertė JONAS 
(Šoka.) 
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Šalta, miela Onyto, — tarė lydąs, šildydamas prie 
ugnies sudžiūvusias raukas. — Rodos, kad Šaltis perėmė 
mane peniom, —- tarė senis, parodęs pašonę, 

Keikia ylos, kad pereita per tavo širdj, — tarė 
Sikes. — Duok jam ką išgert, Naney. Kad a8 sudegėin, pa-
siakubink! Gali žmogus apsirgti, bežiūrint ant tos senos 
puolenos, drebančios, lyg kokia dvasia, tik ką atsikėlus iš 

Naney greit atneSė bouką i3 spintos, kurioje jų daug 
būva matyt. Žiūrint ant Įvairumo jų iivaisdos pigu buvo 
įspėti, kad jose tilpo Jvairios rųSies gėralai. Sikes, pripy-

l l P «tik)o)| degtinės, pakvietė žydą išgerti* 
pi: — Bus gana, bus, aėlu Bilį — tarė žydas ir pastatė 
•Pjfkfcli tim]> ™* prikibs lupas. 

I tu bijaisi, kad męs tave norime nudėti f — už-
ą, Jsmeigts J Žydą akis. — TJft 
inaneiai suniurnėjęs, p. Sikes pagriebė stiklą 

išliejo Ujo degtine i pelenus; atlikęs tą, kaipo prisiren-
*P*JB«> prlrfpyl* stikleli sau. 
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uiu iš džiaugsmo, sukelto tuo klausimu. Šydas užkimusiai nusikvatoję*. ~ Maniškis, jei tau taij 
~ Tai galima bus pridėti, kada tik nori, — tarė Sikes, jmtinka, Bill. 

atstumdamas pratęsta Žydu ranką nekuriuo paniekinimu.! - Ir kas, - tarė Sikes, baisiai sniaruodamas ant su-
— Mudu su Toby buvova ten už tvoros, užvakar imktj,|vo susitatkauėio sėbro. Kas tave privoreia tiek rupiu-
mėgindami duris ir langines. Lopšys ant nakties uždary-jtis apie tą isldyskusj vaikėzą, kad tu jų pažįsti kokią 
tas, kaip kalėjimas, bet tenai yra viena vieta, kurią gale- penkiasdešimts, ką sukinasi kas vakaras apie Commou 

» 

bepilstant clegfcinę, žydas dairėsi po stubą, 
i* žingeidumo, nes ją kelis syk buvo matęs pirmiau, bet 

fc$*|veljftinai, kaip buvo papratęs. Stuba ture-
atus rakandus, nes viskas vertesnio buvo ten pa* 

{skverbti nuomonę* jog ėia gyvena darbininkai 
paivelgtinų daiktų nebuvo ten matyt, 18-

storų laidų, stovintų kampe ir "gyvasties 
o ant sienos, tirS krosnie. • 

, tarė Sikes apsilaižęs j — aš jau prisirengęs, 
ikalo? — užklausė lydąs, 

e reikalo, — atsakė Sikes, — sakyk, ką 

ii;- m 

iii 
ii 

Apie lopšį ant Chfertjfcy, Bill? — tarė žydas labai 
ai, ir prislinkęs kėdę artinu, 

!H*ttyp> #M ką apie j[t ~ paktausė Sikes. 
Al tu žinai, ką a8 noriu pasakyt, mano mielas, ~ 

" ney, ką ai nlenu> aį< Ml 
tarė S|kes per dantis. — Arba 

Sakyk ir vadftrik daiktas var-
ir kalbėdamas ant pirštų; 
apie va 

žin 
jis nežino, 

t, o tai 

tupimas 
• : * f.i; ' '-

pft-
i . . • 

i 

( ~ tarė tyd**, veltnp 
ą, — 0aK dar kas iSgirsti, 

— a8 ne paisau, — Bet 
l iStarė tm h ^ 

įdarytai 

1» p«k«ę» akru. 

žydas prisigerindamas. — As 
n nieko, ttobar, mano mielas.1 

Chertsey, $ada tas r îks atlikti, BlU, eht 
ks kąsniay mano brangu toks 
eS laiką trindamasi ii ditaugsmo 

w as ^ o-

kes. — Bent tas darbas ne* 
• -ikėjomės. 
aikšfliota, 

nepasakok, 
s. — Kas tu toks, 
kad Toby Craokit 

aplinkui pėr visą nakti ir neiriono tarno 

tarė žydas nusi-
nei vienai 
t ^ 

jiems duotum pon-

atsiliepė 
tlt 

tarė žydas ne
yra moters. 

atsakė Sikes. 
u bn»lotu 

per nieką, 
prisisegti ūsus it* apaiauti 

mėgina ^ $ttėmė Sikasj — ir tas 
kaip ir kiti diegai. 

dė labai nusiminęs nuo 
tinės, j is galvojo keletą miliutų ir vėl pa-
rt, kad jai nei mitrasia Tobj Oraekit ule* 

tai jau atliktas dalykas, 
kas liūdniausiai mano 

I bWopa' 

ant kelių, — nustoti to viskcn kada jau į 
ką įdėjome savo Širdis. 
Taip yra, — patvirtino Sikes, 

ilga tyla, laike kurios žydas 
jMdf* mittiys«. Jo suaitaukęs veidaa išmlė tikrai Sė 
Iftkai. Laikas nuo laiko Sikes ž ino jo ant jo ispasalu. 

5j% matj i nenorėdama aupykintt 0 ė l i k ( s sėcttjb ilu* 
i ugnk tartum nematė, nei negirdėjo, apie ką eina 

e, — atsiliepė Sikes. Urnai pertraukęs tylą, 
poiikiosdežim t s auksinų da ugia u. jei vis-
is lankot 
^ l V P W W " ^ J f * W ' * * , W*P#JpW 

t — uiklnti»> MikfN. 

r m 

tuva išlaužti tikrai Ir uegarsiai. 
— Kur ji yra, Hill Y — godžiai užklausė žydas. 
— lr#i, — tarė Sikes pašnabždom*, - perėjus pie

vute. 
— Taip, taip, — tarė žydas, atkišęs galvą, is kurios 

ak(s, rodėsi, iššoks. 
— Vtl — suriko Sikes, Amai susilaikęs, kada mergi

na vos žymiu galvos krutėjimu pamojo Sikesui ant žydo 
veido, — Tiek to, kokia tai vieta. Aš žinau, kad be manęs 
neapsieisi, bet turint su tavim reikalą geriausia nuo vis
ko užsitikrinti. 

— Kaip sau nori, mano mielas, kaip sau nori, — atsa
kė žydas. — Ar nereikia tei> ko kito į pagelbą, tik tu ir 
Toby f 

— Nereikia, — atsakė Sikes, — Reikia tik kalto ir 
vaiko. Pirmą jau męs turime, antrąjį turi mums surasti 

— Reik vaiko! — sušuko žydas. — Tai tenai yra len
tutė, eb t 

— Tiek to, kas ten yra! — atsakė Sikes. — Man rei
kia vaiko, ir kad jis butų nedidukas. Viešpatie! — tarė 
Sikes užsimąstęs, — kad aš tik turėeia tą vaiką Nedo, ka-
minoriaus. Jis tyčia nedavė jam augti ir leido i darbą. Bet 
jo tėvas pakliuvo, p ėia ateina Jaunųjų prasikaltėlių 
Draugija ir atima vaiką nuo amato, aut kurio uždirbo pini
gus; mokina j | skaityt ir rašyt ir paskui siunčia tarnauti. 
Ir taip jie vis žengia pirmyn, — kalbėjo piktai p. Sikes, 
atsiminęs savo nuostoli, — ir varo savo darbą. Ir jei tik 
jie turėtų gana pinigų (kurių aėiu Apveizdai neturi), tai 
mums \ porą metų neliktų nei pusės tuzino vaiky, tinkan
čių i amatą. 

— Taip, mums neliktų, — pritarė žydas, kurs laike 
tos kalbos buvo užsimąstęs ir sugavo tik paskutinį saki-
nj, —Bill! 

~ Ką-gi dabar t — užklausė Sikes. 
Žydas pamojo galva ant Noncy, kuri vis žiurėjo in 

ugn|» Tuo lenkiu jis davė suprasti, kad ją kokiu būdu kur 
nors iisiuntus. Sikes nekantriai patraukė pefliais, lyg pa
rodydamas, kad tas atsargumas nereikalingas; vienok pa
prašė panos Naney parnešti puodą alaus, 

•*- Tu nenori alaus, —- tarė Naney, sukeitus rankas 
i* atsisėdus labai rimtai. 

— Sakau tau, kad noriu 1 — atsakė Sikes. 
— Kvailystė! ~ atsakė mergina šaltai. — Sakyk, Fa-

gin. Aš žinau, ką jis nori pasakyt, BiU. Jis tegtd nepaiso 
manęs, 

Žydas vienok abejojo. Sikes žiurėjo nuo vieno ant 
su nekuria nuostaba. 
4* Juk t>* m rubau&uii senos pamatomos, ar ne, Fa-

gint -r- ištarė jis antgalo. — Tu ją paėsti gana ilgai, kad 
užsitikėti, arba kipšas į ta js i kis. Ji ne tokia, kad iš
pliaukštų, ai* ne, Naney t 

— Žinoma, kad ne, ~ atsakė mergina, prisislinkus 
prie stalo ir pasirėmus ant jo alkūnėms. 

— Ne, ne, mano miela, aš žinau, kad ne, bet.. . — ir 
vėl senis susilaikė. 

—• Bet ką t — užklausė Sikes, 
— Aš nežinau, — bet tu gali prarasti ūpą, mano miela, 

kaip aną vakarą, •— atsakė žydas. 
Ant šio prisipažinimo mergina prunkštelėjo juokais 

ir išgėrus stiklą degtinės, drąsiai pakratė galvą ir ištarė 
kalėtą sakinių, kaip vai "Varyk žaislą toliau!" u Nieka-
dos nesakyk mirsiu V * ir panašių. Tas viskas turbūt iš
syk pertikrino abudu vyru, nes žydas su užganėdinimu 
palingavo galva ir atsisėdo. Tą pat padarė ir Sikes. 

— Dabar, F a g l n e , — tarė Naney nusijuokus. —- Tš 
syk užsimink Billiui apie Olivorj! 

— Ha! Kokia tu gudri, mano miela! Smarkiausia 
margina, ką man teko matyti, — tarė žydas sudavęs jai 
p«r patj. — fciuoma, juk aš apie Oliverj norėjau kalbėti, 
na! ha!ha! 

— Tai ką apie jjt — užklausė Sikes, 
**- Tas vaikas tau tinka, mano mielas, — tarė žydas, 

Užkimusiai kugždėdamas. Paskui dalytėjo nosj pirštu ir 
biauriai nuaijuokė. 

-~- Jis J -<- suriko Sikes. 
•—Imk ji, Bill! ~ tarė Naney. — Aš imėia, jei burtis 

tavo vietoje, Jis gal nepersmarkus, kaip ir kiekvienas ki
ta* bet tau nereik, jei tik jj imi, atidaryti duris, (lai jam 
pasitikėti, jis nepavojingas, Bill. 

•— AŠ pats žinau, kad ne, — pridūrė Pagina*. ~ Po
rą savaičių jis buvo geroj* rnokslainėj* ir laikas jam pra
dėti dirbti ant duonos. Prie to, kiti jau perdideli. 

*- Teiaybė, jis tokio flgio, kokio man reikia, — tarė 
svarstydamas. 

* Jis padarys viską, ką tik jam liepsi, Bill, mano 
mielas, — (sikišo žydas. 

Jis kitaip negali, žinoma, jei gerai ji nugąadjsi. 
Ar nugąadisiu! — atkartojo Sikes. — Tai nebus 

nuduotas uugąiidinimas, paminėk mano žodi. Jei jis rfl-
gos, eidamas į darbą už vieną peną, ar už svarą, tai dau
giau jo gyvo nematysi, Paginė, Apsvarstyk tą pirmiau, 
kaip ėia ji atsiųsi, Jsitėmyk mano žodžius! — tarė vagis, 
pakilnojęs geležinę štamrą, kurią ištraukė t* po lovos. 

** Aš viską apsvarsčiau, — tarė Šydas su energija, — 
Aš —aš— laikiau ji savo akyse arti, labai arti, mano mie
li. Duokit tik jam syki pajusti, kad yra viena* Iš mūsų; 
ayk| tik persiimti mineia. kad jis yra vairi*, — ir jis mū
siškis! Mūsiškis ant viso gyvenimo, Oho! AŠ n*g*lė*ia 
padaryti geriau! — Senis sukeitė *a v o rankas ant kruti 
nes ir įtraukęs galvą į peėius, tieniog pats na?<? apsikabino 

Uarden, gali išsirinkti vieną is tu, 
• Dėlto, kad jie man nenaudingi, - - atsakė žydas, 

IVLT sumišęs, neverta ji.i imti. Viena išvaizda jau juos 
pasmerks, pakliuvus jiems į bėdą, ir as visų ant syk ne
teksiu. Su šituo vaiku, atsakančiai išauklėtu, aš galėėia 
padaryti daugiau, ne kaip $u dvidešimčia anų, Prie to — 
kalbėjo toliau /.ydas, jau visiškai susivaldęs, — jis jau 
turi mus rankoje, jei pabėgtų isnaujo; taigi turi būti toj* 
paėioj valtyje, ka. ir męs. Tiek to, kaip jis ten paklius. 
Kad turėti ji pilnai savo valdžioje, man užtenka, jei jis 
dalyvaus tik vienoj vagystėj*. Aš tik tiek noriu, Dabar 
matote, kad taip bus geriau, ne kaip nudėti vargšą vaiku
tį: tas butų ir pavojinga ir mes vis tiek jo netektume, 

— Kada tas roiks padaryt t — užklausė Naney, nore* 
dama sulaikyti kokį piktą žodį iš pusės Siklra'o, kurs jau 
rengėsi išreikšti pašiepimą iš nuduoto žydo žmogiškumo, 

— A! iš teisybės, Bill, — tarė Žvdas, —-kada tas rei
kia atlikti! 

— Aš susitariau su Toby užporyt nakflia, ~j atsakė 
Hikes šiurkščiai, — jei jis negaus nuo manos priešingos 
žinios. 

— Gerai, —- tarė žydas, — dabar mėnuo nešviesia. 
— Ne, — atsakė Sikes. 
— Ar viskas prirengta kas link parnešimo grobio! 

klausė žydas, 
Sikes linkterėjo, 
— Ir apie*— ' 
— Oh! viskas yra apsvarstyta, — pertraukė Sikes, 

Nesirūpink apie smulkmena*. Verčiau atveakie 5ia vaiką 
ryt nakflia. A i pristatysiu akmenis i vąlandį šauliai užte
kėjus. Tik tu laikyk liežiuvį už dantų ir 
tnrpinlmo puodą. Tai visas tavo darbas, 

Po valandos tardymų, kuriuose da 
buvo nutaria, kad Naney tttrės eiti pas 
naktj ir pasiimti Oliverį su savim, nes 
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ai 
ausyti, tai 

varė, nei 
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išsitarė, kad jei Oliveris pasirodytų nen 
jis greičiau eis su mergina, kuri neseniai 
kaip su kuo kitu. Taipgi rimtai buvo 
gutis Oliveris dėl gero ekspedicijos turi būti pavestas pil
nai globai ir rūpesčiui p, Siftes'o ir kad p, SHkos gali irtsį 
juo pasielgti, kaip tik jam patinka iv negali imti ant sa
vęs atsakomybės už kokią nors nelaime, kujrl gali vaikui 
atsitikti, nei už joki pabaudimą, kurs gal atsieis reikąlin-: 
gu. Taipgi buvo susitaikyta, kad dėl geft> ti>s sutarties, 
visokie p. Sikes'o išsltoisinimai turi būti patiildyti mitro-
jo Toby Craokit V>, pasibaiguį jau žygiui. 

Užsibaigus tiems nutarimams, p, SikWf 
«?erti degtiną ir švaistyti geležinę* štangą^ 
labai nemusikališkas dainas, maišydamas jas 
keiksmais. Antgalo, užėjus norui pasldidHuo'i savo ama
tu, jis užsispyrė parodyti dėžutę su visokiąiįi trankiais 
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spynų laužymui ir vos spėjo išaiškinti kiekvieno daikto 
tikslą ir puikų Įtaisymą, kaip kritb aut 
ant vietos. 

'—• Labanakt, Nanoy! — tarė 
tintais trinyčiais. 

—* Labanakt! 
Jų akis susitiko ir žydas atydžiai j jąs 

merginos akyse nieko primaunančio nebuvo, 
ke ji buvo taip teisinga ir rimta, kad ir ji» 
negalėtų būti teisingesniu. 

žydas antrą kart* pasakė labanakt, ir jiį* 
nasppyrė koja išsitiesusią p. Sikes *o ypatfc h i|Wjo. 

:im Vis yra išėjimas! — mtirmėjo pats J 
damas namo, ~ Aršiausia su toms moterims, kfrd mą^au 
šias daiktelis sugrąžina joms seniai uJS]cnli?ito|» jausmus, 
kurių net ir geriausi ilgai nepatenka. 
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:enosha, 
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žydaj, ei-

I I . . t t int ras 
-

j i ' 
. 

• 

: 

i 

į 

siundytas ant kūdikio u i aukso nudšeli! 
Sutrumpindamas sau laika tokiomis smagiomis min 

timis, p. Kairi na s traukė per ptirvyną } savo: | nelink 
gažtą, kur Sukėlus kantriai lankė jo sugrjiiino. 

~~ Ar Oliveris miega! Norėjau su juo 
tarė žydas, žengdamas augfltyn. 

— Jau kelios valandos, kaip užmigo, — atsakė Suk* 
ėius, atidaręs duris: ™ Štai jisai! 

Vaikas, sunkiai įmigęs, gulėjo ant kieto patalo, taip 
visas išblyškęs nuo baimės, nuliūdimo ir smagaus kalė
jimo, kad išrodė lyg numiręs, Netokia mirSlaj kaip grahe 
po juodu uždangalu, bet rodėsi, kad jo gytaMls vos tik 
užgeso ir jauna, prakilni dvasia ant valandėlės nulėkė j 
dangų: ir sunkus žemės oras ita minėjo j | apnešti savo 
dulkėmis. r F/B. 

— Ne dabar, — tarė žydas, išlėto atsitraukus, 
toj1 rytoj*! 
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mielas, — tai* 

Kur Oliveris yra pristatytas p. W 
Kada antrytojaus Oliveris pabudo, tai nujliste 

pamatė šalia lovos naujas kurpes įimtais, storais puspa 
džiais, vieton senųjų* kurios buvo atimtos. KptiadŽių tas 
radinys jam patiko, ne« tikėjosi^ kad tai bus jo Išliubsavi-
mo ženklas. Bet ta viltis greit išnyko, atsisėdus jjau drau
ge su Žydu pusryėiaut, nea tasai prandiė balsuį įukėhisiu 
jo neramumą, kad Oliveris šiąnakt turės p«p^kraustyti 
pas Bilt*ą 8ike*'s. 

— Ar -*- ar — a* ten apšigyvc«a, tamsta f 
sė baugiai Oliveris. 

— Na, ne, mano mielas. Tų ten neliksi, 
das. — Ifąt nenorėtume tavęs nustoti. Nesibij 
tu su g rišt pas mus a t i?al. I l s ! ha! ha! Męs lįs 
V irt L* ii'fallifrtllal k#il ftttvši IMulL><tii 
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Vaškui apgalvojo, kaip ne persigando įlinkas, kaip mii 

PKIl^»mHHilKJWil lMMI»W1>iMl* '>»w<Įfyf»f^ l wi i • ~y 
T*'\ kVr V1. J,uval* V"81 Redikdjos Atsakymai. 

' -"H J : 

L. R. K. A. CEN 
TRO VALDYBOS 

Šita pasaka paradyta ne 
darė, kad gyvas būda- ties, Kiek tik np*ko$ turėjo, žydams apjuokti. Ar žydas, ;ka, net iki Siu laiko po t*v©| _ _ _ _ 

>a» girtuokliavo. Vaitoda- kirto su botagu kumelaitei, i ar lietuvis, to paties Dievu mirti*} 1 M K P o t r a u s k u i K e n o 
_ją$ kalbėjo: Ta pa įlėkė į Lendrijus, kaip sutvertas. Kieuo širdį apima • As vis buvau pas teta. a h a *Wis s j ^ ^ ^ j . >n 

- " K m i dubar gab iau Raibas. Susėjo aut rinkos, pinigo gasluiuas tad uesibi- lM ji manęs neapkęsdavo, j s t i .. ' ^ į ^ ^ ^ Uikteraitis orei 
P gyvas Imti, nehneiau tos Susibėgo žydų, kiek tik ju jo prigaudinėti IMevą, daro i r priverstas buvau užvakar f i | i | | ! n ; s r k l v t , , r i ' J o U t t S U 1 K U U U U S> 1,K< 
imarVės nei į burn^: šaky-1 buvo mieste. Visi jau Žinojo suktybes Hažnyėiai, tikra apleisti jos namus. Vakar; (>7 James Bt, 

iau visiems žydams: Mne-
ykit kartintu^", visiems 

l ižėms: " noragu ukit deg-
il.liuės nei laao, liana vieno, 
llfcad llinkė buvo nedoras". 

Pripažino iydelis ir Die-
lj*> M i»ybv» kad girtuoklio 
Perkloję žemėje nelaiko. Pri 
JMžiues užsidėjo pats sau pa 

IJlttudn, kad Iki saulei Iev
utes ms ikrut į s i sv io^ 

ji' Iv kiurksojo susirietęs ka-

iS 8roliuvienės ir llinkienės, sa^) teviĮ nesidrovi perkase naktį ten pu vienais tropais P. Lapeliui iv kai kuriems 

m~™ 
kad llinkė vaidinasi. Daba r i pamesti. 
apie jį pas vežinu) pakilu 
neapsakunias klegesys. Vio-i 
ui baudė Tepkį, už ka šabflj NAŠLAITIS. 
laužė, kiti stebėjusi žydo j 
girtuoklio likimu, Tiktai ?, , ,. . , . • Vakaras buvo tamsus, l\-Morkeho mum* atėjęs į mi-L. . , u . . . ,\ , r 1jr • / i I t įnirus ir saitas. As skuni-nia, su pasididžiavimu kai- h 
%.V naus namon greit, nes jau 

* vr .. . . buvo vėlu. 
— Nenorėju rubinas pus- D . , .,.,. „ . „ I A ; . , . . ,J rnes save tikka galėjau 

\Vaterburv. Conn. 
prasnaud/.iau; bet ftii) naktį korespondentams. Žinutės 
nežinau, ką daryt, nes lietusiatėju pervėlai ir negalėjų j Ma tratas Toluba, yice*pres. 

Jonas .liroševižo, 
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So. Boston, Mass. 
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Kun, V. Vizgirda, knygius 
į 100 S. Aieadc 8t., 

\Yiikes-Bam, Pa, 

Kun. J. Dumčius, dva», vad. 
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Ui , , . . . n . b , t e * v , r t " *»»'"• t a i w * « 0 matyt, kad kas tai juoduo 
,, n.u kain,ai yj...() ajne kn-;tle, «,•««,,, o mano Wvo to-j , p n s i v i j ,,,, im(-. iaa vai 

i jiiiw>H ta»iH« daikte iŠ dviejų j vau palaidotas. 
: jmsiii buvo dvaro rugiai pa-1 j ^ t{ gyti ai nesuprato, ką 
Ijfflti. Huvo tylu ir ramu. Be-' jj8 foįeka. Tada lekus Mor-

isždėdiinuis llinkė užmigo, keliukas apsakė, kaip .M o r-
Pabudo jau vakare. Sau-į^i į s sumainė girti> Įlinkę 
%m» nunileidus. Kelios\m s a v o naljasninku tėvu. 

| iwut inės žvaigždutės ži- ;2ydai, iSklausv šnekos, 
|*»josnt dangaus. Ant plen- j ̂ irstėsi naiuun labai pusi-
Ikęro kapines girdėti buv(vpĮ|.tįUVf labiausiai už visus 
ltar»ė}ima* Tržimėlio. Tai utebėjosi pats llinkė is t... 
Hfcuhinnvi ! miestą žydas kas atsitiko. Džiau^damasįs, 

ką, kuris vis šluostėsi su 
skepetaite nuo savu veidu 

ir ten pasiekė, — kalbėju tilpti Aitame numeryje. 
vaikas vis verkdamas. 

~ .x , J. Truskai. Norai geri, bet - - O is kur tu maistą ira- , 4. , . . . . ' spaudai netinka. 
vai per tas dvi dienas f pa Kazys .J. Krusuiskas, suki 
klausiau. Rep. Sūnui, Pittaton, Pa. 4-fi—nt\\ fįt 

~ Matai, tamista, užsii- Tukiu daiktu MDraugas" nei lirooklyn, N, Y. 
imt pardavinėjimu laikraš- laipina net prieš didžiausius! 
ėin; labai sunku man, bet ką savu priešus. Yra juk l<itn-'|>ranas B u r b f t j k a B i e r i u S ) " 

kie keliai kovoti prieš tu- 4 ^ ^ | 5 ( i Main St., 
knis "telij^entus . 

darvti, turiu varuti. 
Aš papilvujau sau. Ne

norėjau dautfiaus vaiku klan 
sinėti, maėiau. jojj jis yra 

Sąjungos Liet. Vargoninin-
| kų Amerikoje vyriausy-
S bės adresai. 
K. Strumskis, prez. 

IDOHllhSt, 
Brouklyn, N. Y. 

P, Grajtiuekas, vįce-prež, 
Paea h Saratoga St , 

Haltimore, Md. 

»n 

jį j savo namus, pavalgy d i 
nau ir tariau: 

— Cia bus tavu luva ir da-

p^Vpkis, gyvuliy pirklys. Jo 
lųžii^ buvo Hemmi, nes tai 
buvo pėtnvėios vakaras: 3a-
W nžpuuies Išvažiuojant. 
j llinkė t& atsiminęs gavo 
itgttiU* priladus, 9oko ai^ 
jtyn prie vežimo ir beveiirtnt 
•t^idmė $«le Tepklo. Tepkia 

Lietuviškas 
Agentas. 
vim««»ti»l lUIovUl Ir ll«. 

! mM$% ka»oM j M«ą Uvy^f LUtutą ir 
\mmfi U%\ *wkrl»tMitu ttvailavft 

\m$m Y«tU>. Ui kfeipkU tUtlog ptt 
' M * M U U « . JU vliUm* IlttomM fttftt 

•»lr% Xtw Yorke. I^rduo«l» 
t vinį p»«»ulio A*\i* »Bt 
lt HMMIUIMIV Uiv\̂  ir ui 

|lf4»w..iM kąlMM̂  Siuil»ra# piolgat it 
HMlnoau t»l tmerikonilką. Parūpi-
MUM fub«r«.ku* sportus i* KOMU-
" •' ktltttlMM kirabtrlui 

kad Kyva», atnaujino » a v u ! m o t i n o H | _ paklausiau as. 

ašaras. Man pagailų jo, ir nuvargęs, todėl pavadinau 
paklausiau: 

— Ko taip vei ki i 
Jis atsisuk(», j mano pažiu

rėjo ir nedrąsiai atsakė: 
— Neturiu kur dėties: 

niekas nenori manės priim
ti. 

Ar tu neturi tėvo nei 

prižadus daugiau nebegir 
tuukliantU Morkett*. i kt 

Tada vaikas susigraudinu ir 
labiaus pradėjo verkti, Man 

Teisėjas. — Ar tu geri.' 
Kaltininkas (pasipūtės). 
Tai mano reikalas! 

Teisėjas. — Suprantu. 
. . . Ar atlieki kitus kukius rei-j bar pareisi pas mane nakvo- , 
kl

 l kalus, apart ilto? 

Mdvvardsvilie, Pa. 
P. Oi Kingston Statiun 

Wilke8*Barn\ Pa.M. Stulgnitis, kasiorius, 
40 SyIvanus Stf, 

ti. 

Kasos globėjai: 
Juozas Vasiliauskas, 

112 N. (Ireene 8t.$ 

Kaltimore, Md, 

Wilkes-Barre, Pa. 

A. Gudaitis, sekretorių*, 
P. O. &ox 73 

Silver Oreek, Pa. u 

U«s diotius po to atvniSiavvs I m v f t m i n u s jį, j i s p^bilo: 
J Lendrijus, ^io .kruti* nu] _ J a u ftpie lwity[ ]n[ko< 

^•Į *Mi 

RWI wt u(y« 

rabinu, kad leista pastatyti 
paminklą ant kapo. Rabinas 
nešnekėjo BU Merkeliu; pus-
rabinini liepė atlikti tą da
lyką. 

kaip mano tėvas mirė, o mo
tinos aS nepamenu; ji mane 
paliko, kaip kiti sako, tik de
vynių mėnesiy. 

-— Nabagas, — pamislijan 
sau; ir toliaus jo paklausiau: 

= — 
. P ^ — ^ w ^ » » ^ ^ - »• !*•% * • « m! i **{ • •^•»-^^"»» 

Out! Ymįd better 
care oi įburaeif 

Oalvoa BkftudCjimas, g e r k l e tope, 
•kautieiiinai krūtin€je, ionuote. pabrinką 
nmakuUi ar kitoki slogų ieukiai noiatia 

i suukvj padėjimą Jaiga 

IM-EKPELLERI 
mufodyta ant pako-

u i bonką. Sergikia 

io . i i ommaco . .3 iap«r iM. . NMFY«H(. 

IK oiaipf, a$>«*i*H»u*. 

RUPTURA 
gre i ta i , b e |>a-

iM Ir mM viiiijdfti 
Bte peilio ar operaciJOH. «l mitnaaH ant Tkadoi. 

u garantuotai iigydi-
m rupius (%bi«ja li«iu), aoDų 

unu nepaiiant, kaip llf*i ••^ 
1 fat« f lOrdau tie peilio. 

|ar. O'Malloy imujaa ipaaabaa 
ra viufti nepavojingas, 
o, be akaiuimo, hą ope-

b* aUitrattkimo nuo ui-
. - : 

I 

i! 

Ii 
BU 

praeiti metą. 

Dr. Akx, O'Malley 
"*• ' t * n •v, 

M, PA. 
ir li)»kUk»l *n 1 Kur 

aikalbana ir 
S«viia«ia ao metu daktaravi-

\ Mm'' Mieata Wilkea.Bar»# IAUMU 
oHnaf, Priaiuak 8o. mar 

o ętmė knygutv apit rupiura 

011AMOOA 

J
Partiduoda Dry-good'a, Cevery-
| ir sykiu laikrodėliu krautuvė, 

ge-oje labai vietoje, iietuviaia ap-
gyventa. Prieiaatis pardavimo, aa-
vminkaa važiuoja ) liotuvą dėlei 
Seiminiiku svarbiu prio*a«oių. Su 
visokiomis platesnėmis žiniomis 
kreipkitės iiuo antrašu: 883% 
Bank Str., Waterbury, Conn. care 
of Dry Ooods Store.' 
• • • • lafsi 

Pasinaudokite! 
—— 

Turime atapaudę IT, KO 
žančiaua tajemnyčiaa, Pen-
hiolika tajemnyčiy kainuo
ja 10 centų. Kalbantieji re 
iančių tepasirupina parai 
traukti tajemnyčias. Adre 
tuokite: 
ilaSi Adresuokite: 

"Draugas" 
314 E. Market St. 

WilkesBarre, Pa, 
i s i i in inamiism wi niuiojusiusj i 

Kai reikalauja 

Panos ftr, ir t r , Traieėn, gali gau-
austinių (krajav ų) ikaplioriu 
Panos flv. i t | t , Traieėn, gali gau
ti paa mus vUsda. Met lidirbame 

iijaatiema paahuiaiam 
por% ant panura* 

M ra. A. SmaiKaaa, 
•J • M7 Ki Parifio St., 

Pbiladelphia, Pa. 

T BANK 
I U n ų » « B. Market Ir Hancock Ste, 

VVILKES-BARRE. PA. 

Wilkes-Barre l l i e Drill Ca 

Męe padirbame viKokio» 
r\0i«i tulSee. »reigu nori au 
fiįdyti darbo ir Įniko, reika 
lauk 
Papky's naujo patento 

pypo maotlnot, 

357 E. Market it. 
Wllk«s-Barr«, Pa. 

Gajai (Vėjai) Kūne. 
Prisirinkimas žmogaus S 

kūno gazij užduoda didelį f 
nesmagumą ir akaudėjimą,] 
Geriausia nuo to gyduolė, 
yra Trtnorio AmrrikoniskaB 
Klixiras iš Hitter Vyn«>, ku
ris sutvarko malimo orga-, 
uus, išvalo visi* kūnų, ir vis-į 
ki> sutvarko. Jis yra skiria-Į 
mas nuo pilvo, koponų ir 
žarnų ligų. Taipogi pasek-j 
mingai gydo galvos ir pilvo j 
skaudėjimus, neuralgija J 
reumatizmą, pcžiij skaudė-; 
jimf>, vėmimą netekime ape-: 
tito ir tam panašias nedaga-
-nftKi m; d\jn\ tf >io t̂«A w\ 
si nors vieną iš virsminėty 
simptomŲ. Gaunamas aptie-
koae. Jos. Triner, 1333-1339 
So. Aehlaud aveM Chicago, 
m 

OERA PROOA 

nusipirkti saliuną 
sierje vietojo ant Chestnut 
etr., Salia lietuviftkos bainy-
8ios, Plymouth'e, Pa. Parai-
duoda iŠ priežasties vyro 
mirimo. Norintis teataiftau-
kia pas pardavėją, imftlę 
Ažgauekienv. 

PA8KTJTINI8 DIDELIS 
PIKNIKAS, 

Parengtas d-tės D. L. K. 
Gedimino, Meriden, Conn. 
Schuetzon Park'e 8 d. rug-
pilkio (August) 1911, pra
džia pirmą valandą popictŲ. 

Prašomo atsilankyti ant 
to puikaus pasilinksminimo, 
visus lietuvius ir lietuvaites, 
vietinius ir is aplinkiniu 
miestų. Bus puiki numykė, 
užkandžiai ir gėrimai toki, 
kaipNew York'o Moteliuose; 
prie to bus laimėjimas laik 
rodėlio ir daug kitŲ zobovy 

Kviečia Komitetas. 

* » » « • • — * 'p • 
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I M I 

Naujausias Importuotas Fonografui dykai. 
B«s 4o«ssa Ūš****-

v i « R t i i kaa *«^irk> 

Vm «t tf.Ot 
Iflsss saa lasą 

fiAu« »*rtiaaia< 
iik aa4 
H M 4ftaį i— f »'*«' 
IS inukM firstet i M t M 
nn^rafaa vts p*4afjrt*» 
M fsrtaaaU atstals, Ur 
aM«te aikstiaa trtabi 
ir Hibal ***** t f c a M t * 
T«if«4aail «Msa ' • • • 
sjrala $*ttt* tatsasjU a* 
sisasT^P ^ H s a ^ a ^ ^^^^ '̂̂ ^•^^^ ^^^r^» 

t *«ute.»*» Uk 
l t 

avs 

nuoėirati nuo sudėta piaigv ir i»a pini 
suėėdyjimo nuo dolerio ir augMUu. 

piniirusi in viaas svieto ša-
A Mara ana 9 nia H ryta iki M ji» pa &**%; auaatoaia— 

ftuiV - 12 ir auo 7 iki 9 

fcaafca Ii aaaf| s am 
im% aaattsm Hsaala taatrassaala aa^msa U smastft. ttamaal Ua «tsm 

i v v f f ^ n v ^ ^V^BV^p#^v^^waww s • , wwi^^ w^*^^^*» 

|gagk> |» k « i 

t l „ 

i't44«m- ^______ 

m 
. I« • 

IfTPE 

i^uiLiiAAi-

agraaska. M>m INmiamiat yta ąnUimsayliaM ifamiiaf a ••» k«U. Mas 
w*^^wp» J W ?̂  rn9w«9T«r% *wvsi */»aa ^TUM^PI^ *•• —-- ^̂ * ^̂  
t u i ^ h . >i« MHamls t m S m Tarnas tf m lt t% rm#syal% amafS saL m 
balais tt aaraiymaia, k**p rtikU %f\*i\i A»urijs m* Stffssa, iftaiaUti 

a 4 i»«» iyy i M M M I U M ii >«tt^ a*n a V J I M H 
! 

• I * I M I I W M > . 
tariM ^tMMUii. Mum 

^įiMjii ihii i i i l 
u. laU^ii 

su hfL s . SN> tek, aj» 

wm—mmm 11 • — — — • • " Mki 

Gali išgelbėti gyvastį. 
ViduriŲ skaudėjimai, minkumas, pinustymui, viduriu 
sukietėjimas arba-piiliuonavirnaa, malimo betvarkė -V 
tai paprasti imgalaviiiiai Šiuo metų laiku. Tame yra 
pavojus, bet pagelba greita, jeigu turi po ranka 

" i 'j 

i nuo paliuosavimo 
Smagus palengvinate ir greitas pasvoiįUnaa ji su
vartojus, Atidėliojimas gali reikšti mirti, 

•M 

Parsiduoda aptiekose. Kaina 26a ir 60c. 
ii 1 

mm 
mm 

Hnawl«mawiai mmmmmm—mmm 

' i! 

JI 
• - • wmmmmmmmmmmmmm 

1 Kuomet Pilvas reikalauja pageltos 
, 

! } • '* , 
I I."-J 

I;, 

Pasako tau šio 
1 

apetitaa silpnas arba visai neturi jo, 
malimas šlubuoja, 
kenti galvos skaudėjimą, atsirugimą ir žakaėjimą 
turi skaudėjimus ir sloginimą. 

Tokiame padėjimo gelbsti 

\ 

lu vaistas ir pastiprinimas 
Sugrąžina apetitą 
Sustiprina pilvą 

Pagelbsti valgio priėmimui ir jo sumalimui 
Visados išeis ant sveikatos ir priduos jiegų 

. 

aina llj.00- — > > in. m 

M M l mmmmmmm 

VISUR PARSIDUODA APTIEKOSE. 
••HĮPP — 

-r 

i 
• 

m 

I 
m 

Reikalauk tik Bevejąs VaJstŲ Ii* sakyk "$<*"> jeiffp par* 
davėjas du^a ką kiUy Teisingas gydytojo pal|Hmas 
kiekvienam l?#l>YK4> 

1 i 
i 

u 

ti, i 

SEVERĄ C C \fc-', !• f n 
i < į n i < w i » i f c » i » ' E t ui i ^ u ^ į n M ^ M O ^ į į į ^ ^ ^ ^ ' ' * " M<lS<. 

• * i • 

VAIKINAI, SAUGOKITĖS 00N, BUHK & OOMPAHY K31AUTUVI?. 
"I ' 

UvideHimts tuety atgal ^(Nm, Bunk ^ Co.H turėjo krautuvę Sėdna-
uw mieste, miestelyje ir kaime šioje Salyje, 

Šiandien i»iî  ju krantuviiji Hiunafcėjo, nors paėiuoso Wilkes-Barriuo 
se turi kelies. 

Saugokitės "Con, Hunk krautuvių11 ~ jftė i^ko neturi tau duoti, || 
kaip tik didelius pažadi! įimun, augštas kaina*, didelius pagyrimus — ir 
maiai vertės. 

SS 
« 8 
J t j f 

w 
>A • 'v iA 

11 •į 

[ • ] 

i ; | 

T! 

KALBĖK APIE 2YMIU8 
PiwV ir »>.-Hainj mi paiimftahi in*litioH B««rĝ , pilkos ir rudos vilnonėa , 

mat<>rijo», V6NUM kasinii-o. ii/lmi)rti Kraft̂ ti ranka siutai galima gauti už 
$15.00 

I * 
Jus liuote, ką pigi randa krautuve įąnt m\ 

'• i . • • 

augl io gali padaryti 

i ii 

• 

: 

A N T KIRKY'S 
! i 

H 
* • • * • • • 

m 'Sjrr-
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i : , ; L. 



ttDNA MOTERIS 
n \ 

•B 

kiul taukini prisieina j«i 
l»nht»»i -svirius ii' duoti 
jii'Uis k̂ j ncnw atšviožiuancin 
tint 10 P*** 

BANK. 
Kapitolas su perviršiu 

$166.000.00. 
Šitoji Banku prifeiuromn 

„DRAUGĄ." 
• • - " ' - • » — » — • • ! U I U I 

Tokiu****' »tnitikiouit»H(-HuvįenytŲ3\i Vatstijvi vai* 
ttthai vrA.imranku turėti gar d ž i o H - * jjuka 3 ml0HumMus 
tly, atv*}*hmutį K'fvmu), gft- m i 0 s u aėtv pinigų, Galima 
tava padavimui, u tokiu gar s u t e k ė t i llrturilkai. 

G. N. PosUethwaite, 
iidiuiukaa. 

M atida gus pa ta r na v i i n a i. 
iiriTrriiiTnirT J - • 

iiaiu gėrimu yra 

Hi! 

tu kaliai* sandvičiais, sūriu 
ir tuo alu JŲ» galite greit su-
daryti skanu užkandį. 

rinakyk Uaknuko šiandien. 

Ory nu maistu lenktas ant 
kiekvieno* bonkiitės. 

STEUAIER BREWIN6 CO. 
Wilkea-Barre> Pa. 

Naujas telefonas 977 
Bali tolefonas 422 

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

Wilke*-Barre, Pa. 
1 

! • • • » • • > • • • • » • 

l!KITE» STATES MP0SITARY 
rrrrrfr'"f i v " • • " • • ' 'J ' •ll1"'1 

. A. Norkūnas, 
Vienatinis Lietuvis I įdirbėjus 

visokiu h 1 n k l u 
draugystėm. <> y-
patingai: skurdu 
gusikutiu meta* 
liavu, anamoliotu 
ir padengtu cellu* 
toid'u, Jarpu, vė
liavų ir K aru n u. 

Man p*vsttus dar
but stliaku artis* 
Ulkai. 

.r.«rw 

M ' M * i • • , ' • ' ! 

KAPITOLAS $376,000,00 
Perviršis ir nepa 
dalyta nauda 400,000,00 

Į 

U i sudėtus pinigus moka 3-čią, 
nuošimti* 

« ffISfflfffl iSSS 

WM S. Mc. LKAN. ptaa ldts t , 
KHANC19 POUUIA& CsshVsr, 

rnTmTr-nnTmTTiiii m m 

Iflt BENEFICI AL SAYINGS FUND S0CIETY 
1200 ir 1202 CHESTNUT STREET, j M 

PHILADELPH1A, PA. && '*"& 
Utdau 20 dianą BaUmiiio ISS3 matuoia. *f3J * $ 

Nuošimtis 3 . 6 5 metama, M&Jfo 
MMAT1NI8 KAPITOLAS ~ trylika milijonu doleriu, * p : 
SVl>fiTU PINIGU — vienuolika ir tris avertis milijono 

iu. 
PERVIRŠIS — vienas ir viena Svertis milijono doleriu, 
DeiMaitoriu suvirtum trylika tūkstančiu asmenų. 

DEPOZITUS PRIIMAME PER LAIŠKUS. 
IOM0TM J. DOHAN. PresUsnUs. 

ANDRIUS J. KEEGAN, Vlce.pruklentas. 
ALFRED l MURPHY. Sakraloriu. it Kasininkas. 

ANTANAS HURST. E.q.. Pstar.ja.. 
• 

• » • • • • • • • • • • » ^ v * * • ^ • • * * * • • • • * . • • 

Lietuviškųjų Šv. Kazimero 

eseru Seminarija I 

j 

ICAGOJE. 
letuviSkoaioa Svsora priima pas 8ave mer

gaites mokinimui ir teaukįėjimui. Seminarijo
je prie reguluiiSkoJo mokslo, arba ir atsky-
ritau yra mokinama, muzika, paišymą*, siuvi-
į ė j i m a s ir taip toliau. 

Reikale meldžiama krelpties prie Motinos 
lVrdėtiuės Jiuo antraSui 

Mother Superior, 
\ CASIMIR'S SEMINARY* 

6700 Rockwell SL> Chicago, lll 
> » * 

; 
: :- • 

GLENO 
/a* PUtstono 

, 

> 

ii'-: 
'! 

ar 

Honover Bretving Co. 
_ 

—^ Grynas u— 
Elius. Alus ir porteris. 

Atkreipkite savo atida ln produktą, Juat| Uutialio ii-
Jirhatfii». SnncUliai Hattonwood, Wilkaa*lUrra ir 

Nautkokf, o bravoras Daaraiėj. 

! r f > r 

• 

i * . A b . 

• t«tM91 «•!* 
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N. A. Norkūnas 
Itt HtOSPECT ST., LAW«ENCE. MASS. 
• • • • • • • iii. i| . • w a > < " . " i, • 

SWALM HARDWARE C0., 
2I North Main St., Pattsvilla, Pa. 
įvairiausi geležiniai daitai, te-

alai. stiklas, dūdos, plasteris, 
rankiai. sportiniai ir naminiai 

daiktai. 
mm 

įMerchantsl 
| Banking $ 
| Trust 

Cotnpany, 
Mahanoy City, Pa. 

Turi Kapitolo su nnoaim-
Čiaia 

$190.000.00. 
Sudėtu pinigu 

$700.000.00. 
Męs vtidama visokį lega j 
liška biznį. 

Musii batikoje galima 
susikalbėti: lietuvifckai, 
lenkiškai, vokiškai ir 
angliškai. 

JOHN J. MEYEK, 
Kasininkas. 

f 

Office New Telsphone 87, 
Residence U00. 

Uetuviu Advokatai. 
Jonas S. Lopatto 

47-48-48 JU'nfM'it Buildlng, 
Wtlkea.Bare, Pa. 

Norintieji pasiskolinti pinigu 
ant pirmomortgaire, arba pMkti 
namus lai kreipiasi. 

- i • . . . i j 

First National 
BANK, 

PLVMOUTH, PA. 
U?.ŪKTA lWi4. 

KAPITOLAS $100.000.00. 
PERVIRŠIS $250.000.00 

Didžiausia ir saugiausia 
Banką mieste. 

Moka 3 nuošimčius nuo 
sudėty joje pinigų. 

Boll Tl lephono, IHekinson 3757 wi 

Dr. Ignotas Stankus 
Vienrtlnis tikras claktaras-lietuvis Philade!phi)oj 
|rąr>fts lltfttofeutt Ir Kilynlkf 

l 

fr 
>U . . .14- . . 

i • Juozas Szukis, 
Geriausias Lietuvy s 

F0T0GRAF1STAS, 
Nsujas Ttlafoaas 1070— a 

80 E. Msrket st., Wllke8-Barre. Pa 

— 

mm l . ' l ^ J i l l ! •• . . " U 

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

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

"DRAUGAS", 
314 East Market St.f 

Wilkes-Barre, Pa. 
• . . ' .. L 

ALBERT G. GROBLEVVSKI, 
Savininkas ir Fabrikantas Geriausių 
"UETUVIŠKŲ-LENKIŠKŲ VAISTŲ.n 

MBALUNOIO GERIAUSIA 
OYDUOLt: 

NUO 
STRUNŲ SKAU 

DtJIMO, DEOI 
MO KRUTINĖJĘ, 
GALVOS SKAU

DĖJIMO, 
KATAROS, 

VSSXSAU>YMO, 
NBURALOIJOB; 

KUO 
OERKLtS 

BKAUDMIMO, 

I I III l « — M M — — I JI I • » ' 1 

«tAWCC2rV/|f SKAUSMO KRU
TINĖJĘ KUO 
PATRŪKIMO 
A2MA ARBA 
DUSULIO 
STYVUMO 
SPRANDO 
SKAUDĖJIMO 
•oNuosa 
RANKŲ IR 
KOJŲ. 

Ypatingos Gyduolės. 
.MJIU wrffate usat^nsjuaiomUi Ilgomis nuo kuriy negali \m*l' 

bvH n«i aaktaral ne HgonbuMsl, arba pafUi.tlngomia Ugvma, apra-
lyiat man aavo ntaveikunuj getai Ir aiškiai (be užalėniino) ura 
dou eina ne tik apie tavo avvikitą, bet labai tankiai, ir aj.ie tavo 
gyvastį f Atsitiksi! , joje kiokviena** garbingas daktaras nilniko pa-
•tapti kaip ant iftpaiintlea). VStai neaig^iyk ir nebijok, rašyk tol-
ayi»V, o mielai sutelksiu rods ir prisiųsiu geras gyduoles paual tavo 
lm.) s \ nurtnlymu kaip rolkla jus vartoti, u* preke labai roeftą. Rei
kia i-rfAyt laišku* stačiai pas mais nrldoUaat visados 2c. marke ant 

'atsakymo, nes kitaip nogau*it atsakymo. — Telpgi mes reikalauja
me p'nj agontu kiokvionamo dideliams mieste ir jų aplinkinėse. 
Agentai uuo UetuviAkalLenkiakų gyduolių gali ufcllrhtt nuo 50 
dol. ikt Ia0 dol. ant numoelo. Uldarhį duodamo kuogerlausla. Taigi 
ralyklta* reikalaudami agentūros. Kiekvienas llstuvllkas *tornikas 
telpgi privalėtų ualalkytl vUnds mūsų puikias Lietuviškas gyduoles 
savo storuose ant pardavimo, kad mūsų tautiečiai reikalaudami ga-
K-tu pas kiekvieną nusipirkti Ir nereikalautų Išduoti pinigus dova
na kokiems nors apgavikam* tose aplinkt.ee. ttornykai, rašykite 
tereikalaudami gyduolių, nes geras usdarbys ir parduokite mūsų 
yru* Lietuviškas gyduolei, kuriąs męs ^vursatuujnmo. Raftyklte 

po antraSui 

ALBERTAS O. OR ABLIAUCKAS, 
<̂ or. Elm & M&ia Str., Plymonth, Pa. 

I 

* * 

. ' • . . - *W -t * -

50,000 
KNYGŲ 

Vysai Dykai Del Viru 
Ta treyga m atebukllnga Ir atimt a yra tyk dat vyru. 

Knyr* U praaials, suprastais lodslala pasaka kaip gal 

U N I O N TICKET AGENCY, 
Seniausia Lietuviška Banks Scrantone 

Ir Vitoje Aplinkinėje. 
Agentūra Laivakorčių ant Geriausių 

Linijų. 
Siunčia pinigus kas diou ln visas da

lis avietei taip gi nerka ir llmalne vi
sokius pinigus, l lairka visokius doku
mentus Amerikos ir Lietuvos telanuoae. 

Ofteae atidarytas kas dien nuo 8-tos 
ii ryte Iki * tos vai. vak. 

Nedėlioję: nuo letoe Ift ryto Iki S tai 
valandai vakare. 

Adolf Blau9 
Uni«n Ticket Agency, 

403 Lsckawanna Ava, Scranton, Pa. 
Taip gi turime savo krautuvėje dau-

fybe visokių maldaknygių ir svietiškų 
nvgu visokiose kalkėse. 

TELEFONAI: Naujas 8f3 — Bell 068. 

FABIOLE, 
garsi kardinolo Wlaeniauo apysaka. 

Varta VYTAUTAS. 

Kaina $1.00. 
Imantlems daugiau kaip vieną eg 

sempliorlų, uuleldSiamas didelis nuo
šimtis. Uaunama past 

MV. V. VARNAGIRIS, 
312 80. ith 8 t . Brooklyn. K, V. 

SHU,'J.USLJJ1 U HI. ' l ' iJ i įUJlULl. IJLIUS L I.UffT 

- N A U J A KNYGA-

B I B L I J A 
arba Šv. RaStas išleistas, 

Tik vienas iitas Šventraštis yra 
t katalikiškas, 

Kaltuoju $2.15 persi urtmui. 
Adresas: 

REV, S. PAUTIEN1US. j 
Mahanoy City, Pa. 

KU liiiiorattirija Phlladclpiii 
,JC*H »ni<>»tt». Tumo pstiatno 
u ame įri-n^^ sftvo loctuv ap. 
tlek:i, kuritijo nuuiant naujo 
i&radimo goriausi vuiKtal 
P A S A R G A : MHUO iig«m. 
būtyje ir Klinikoj turiu po 
>*avo prlellura svotjinilattrail 

1 daktarus stH\cljaiUtua )>agoi 
bal prie ojK'raeiJij ir pavo» 
Jlngųligu Pus mano visi ll» 
gotiial Išsigydo Ir plsllieka 
sveiki. Vaistus sluuMu ir [ 
kitus Įveltus ir \ \'\um sulis. 

(lydau Visokias \ąt& 
8u soua ir nauja rnoUslą su 
oho m lakais ir medicinos gy* 
dutdemis, su vundoulu (h>* 
dnnherapy), kraujo bkysti* 
mu(aorothfrapy), su moks* 
lu |Mycuologijo*Vp*yohothe* 

I -Ą 

šitas paveikslas parodo, kaip Dr. Ig.į 
Stankus su pagetba elektros šviesos) 
(X—ray) permato visą žmogaus kunąf 

rapy), kaip tai lodllais, nu-| l r atrauda pavojingas ligas. 
rodymu, atkreipimu atydos|| , , • i i » 

ir lt, Oydau su otokira(eloctrotherapy), X — ray (&vio*a, pormatanil visa ku^ 
uit smogaus), groita elektra (liyfrenueiicy) (iah um oloktra, Paradojaus olok* 
tra Ir kliomla suvlooyto»nls olektromia. Darydamas operaoijas ligydau vii 
klas organUkas ligas, kuriu nugalima išgydyti Naistais ir kitais prietaisais. 

T u r i u į s i t a i s ę s s a v o l o c n a s e l k t r ą g y d y m o m a š i n a s . 
Visi srogantl kreipkiti-s prio daktaro STANrtAUB asabiakaiarbalalftku, 

bualte n>.Kan»'dmt.i nos jis gydo pasokmingleuilai vlsokas ligas Ir daro vis 
kea operuotjas savo locnam ligonbutyjo. l->akti riskij rodą MI teisingais pata^ 
rimais duoda DYKAI, •— ypatiakal par telafon-f* Ir par laiSkus bosklrtumo 
kaip toli gyvenat; Amerikoje, Kanadoje, Anglij )Je Ir kitose lallso svieto. , 

DR. 
1220 Šo. Broad S t , 

Valandos ofico: Kuo 0 iki l t , nuo 9 iki i )»« p. Ir nuo 6 iki $ vakaro. I 
NodHdlonials nuo l Iki 4 po plotų .̂ 

STANKUS 
Philadelphia, Pi 

i • : 
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IŠĘJ0 IŠ SPAUDOS DAILUS SCENIŠKI 
VAIZDELIAI VARDU 

„Degtine" ir „ 

Galima 

„Draugo* Spaustuvėje. 
tl$!ltttt!tlSttlll{l»l$Mllll 

— 
, » . « . - • . . . . k - ,%" - ' - >*t»-^i. 

ms, Uigydltl nuo usnuo4ijiMia kraują 
.nusaugittia Mtklos, patrotitu styprlbe, puCkus 

atgauti 
Ir kitu* iRmUtimus, negromulavima, patrotitu 
a^vpribo, p\ u-u. kiapenu, Inkstu ir pūsles Ugaa, ruois-
titma, goaorrhoea Stt»a triperi, naujai Įgautas lygas, 
Stricturs Irvyaaavyrs Ivgra, gal butl isgides'Sa aava 

k . t " / ' 
katn galėt gaiuMuaJ laigvt 

krautuve linloa, kairus turo si imti kolnaa vedės arba 

3f' 
aarnuse privstUkal, alapta ir labai py g; 
ketitat ir kain galėt gatuMuallaigvclltl,' Knyga ta s ra 

Ta t dykai Įgauta knvge* posakis 
rlal 
jums kode) jus 

novedea vyras. Ta knyga yra parautą par Daktarą 
katrasatnydavo Ilgo lajka tyrloejmu tu, specljaUsku lygu. Temvklt, jog ta knyga yra siustą v v ^ i dyksi 

Ipečotita konverta. Nesiusk 
nekokiu piningu, tvk parsSlk aava varde, ir adresą *nt 
ulmokaui ui pa2to, Ing ui 

lemiaus paduotu kuponn, katrų siusk mama leudona. 
DYK A J G Al 'TOS KNYGAS KUPONAS. 

•I* 108. UITU S co t tOS » r*ik At«M. fWMr 
0>MtoniM« T*»l*i«: F«r*l TsiaUn« pnlad^liss^ ai soria^iss 

Jof TsM.»t4!tfltia*tsM*4*Ma*ysate?*st *4ssj*«sSa]rfs4sl vyra. 

TaiSaa.. . , , , ,». .»,»,. . ,«*.•«,«,*«,, ,««M...«, . .• • « .« . ,»•«. . • . i«. 

at* t iae. . . . 
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uųes-Barre 
Deposit & Savings 
BANK-, 
U fUBLIO SQUARE, 
VVILKJBS-BARRB, PA. 

Kupitoina $150.(K)() 
I'rrviiKis lM50.(K)O 
Depoiitar $8,623,000 
Moka 3*61% nuoilmti BOO sudėtu 

MS s*tln 
Banką atdara kasdien nuo 9 ry

to iki 3 popietu. subatomis nuo 
9—12 vidurdienyje ir nuo 7 vaJ. 
vakaro iki S. 

Galima susikalbėti lenkiškai ir 
lietuviukai. 

PO 10 CENTU. 

nTnrsTį^TnisT.;aaJW 
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SECOND WARD HOTEL 
Fratik Burba Savininkas. 

dariausi Importuoti ir naruiniai 
| ] Vynai, Llkieriau Alus, Cigarai Ir 

J .F . aiuis, 
Pas ji galima gauti visokiu 

toriclku. bliodu, stiklu, puo
du, liampu ir visokiu virtu
vei reikalingu daiktu. Yra iš 
ko pasirinkti. Ateikite per
sitikrinti. 

1102-104 8. MAIN ST, 
m i E M A m , PA 

ssssssessaasssasssssssSl 
• — 

u. 464-4M MAIN 8T. 

Pinuos klosnH kartotus 
ir arkliai pnivaiudynmi ir 

j |{rulitmo ofinas \n\v \h\md\l 
KAtvėft 

i , ' 
EDWARSOSVILLE, PA 

Naa|ss ••sassNaae as«st« 
fUU t . W m . I2S4R. 

L. RAUCHUT 
Dirbtuve Uniformų 

ir visokiu reikalingu 
daiktu draugijoms ir 
nrkiestroms, utd^ta 
887 m. Dirbame taip

gi vėliavas, K u k ardas, 
arnotui*, kapas ir t. t. 
Reikalaukite ilistruo-
« k.Uliogu. 

1520N.4 gatve 
PHILADELPHIA PA. 

B«ll rhon« 
« « t a D. KINUNOTON 

s a a s a &aa s a a a a a a a a A a a u u a a a t >S' 

Wtwlt?n?nillT;*tr3SKiI 
PIRKITE LABAI NAUDINdAS KNYGUTES 

• i PO VARDU 

„Naminis Vaiku 
Auklėjimas11 
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"Katekizmas Apie 
Alkoholiu/9 

Kainuoja po 12c. su persiimti mu. Pilnas eis instei-
ffimui našlaičiu prieglaudos. Gal ma gauti pas 

Kun. A* Staniukyną, 
CHICAGO l ILL* 

m 

4557 So. WoodSt, 

vmmam 
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'DRAUGO" 

PUSTUVE 
— • — — — 

NAUJAUSIA, DIDŽIAUSIA IR GE-
RIAUSIA GREITAI ATUEKA g : 

ĮVAIRIŲ JVAIEUUBIVB DARBUS 

s f s sw | • "• i I I i it 

U8KVIET1MU8 IR KITOKIUS DARBUS 
^^^^^^^^MMg^HMggMMg^^^MSMsvavst aMBsMBasaHMHBaaaMVHSvsvssaiMBa 

KONSTITUCIJAS PLAKiTUS, TIKISTU8, 
Hįį l Į — — — III Į I I ' 

STATOMOS D) DĖLE-NAUJAU-
SOJO PATENT0-MAS1NA "UNOTYPE" 

ADint l lOKITK i i H T I 

" D R A U € A S " 
f > 
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