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DVIDEŠIMTI SEPTINTOJI NEDALIA PO SEKMINIŲ 

Lekcija. — Kol. I, 9—14. — Broliai: HfĖ iš dienoj 
kurioje išgirdomo, nepaliaujame u/ juos melsties ir pra-
šyti, idant butumite pripildyti jo valios pažinimu, viso
kioje išmintyje ir dvasiškame išmanyme; idant varkščio-
tumite vertai patikdami Dievui visame kame: visokiame 
gerame darbe, vaisių atnešdami, ir augdami Dievo pažin
tyje; patvirtinti visokia stiprybe pagal jo šviesybės ga
lybės, visokioje kantrybėje ir gailiaširdybėje su linksmy
be; dėkodami Dievui Tėvui, kursai mus vertais padarė, 
idant butumime dalininkais tovainystės šventųjų šviesy
bėje, kursai mus išgelbėjo iš tamsybių galybės ir perkėlė 
j savo meilės sūnaus karaliją, kuriame turime atpirkimą 

r jo kraują, nuodėmių atleidimą. 

Evangelija. Mat. XXIV, 15—35. — Anuomet tarė 
Jėzus savo mokintiniams: Kad paregėsite išnaikinimo biau 
rybe, kuri yra pasakyta Danieliaus Pranašo, stovinčią a r t 
šventos vietos: kas skaito, tesupranta. 

Tada, kurie yra šventoje vietoje, tebėga ant kalnų: 
O kas ant stogo, tenenulipa pasiimtų kąnors iš namu 

savo. v 
O kasUmt dirvos, tenegrįžta pasiimtų rūbų savo. 
O bėdos nėščioms ir žindamoms anose dienose. 
O prašykite, kad jųsų bėgsina nebūtų žiemą, n r su

imtoje. 
Nes tuomet bus didis priespūdis, kokio nebuvo nuo 

svieto pradžioj ikišiol, nei nebus. 
0 kad nebūtfi sutrumpintos anos dienos, joks kūnas 

nebūtų užlaikytas: bet išrinktiemsiems bus sutrumpintos 
anos dienos. 

Tada jeigu kas jums tartų: Va, šičia yra Kristus, ar 
ba tenai: netikėkite. 

Nes kelsis netikri Kristus, ir netikri pranašai, ir da 
rys didelius ženklus, ir stebuklus taip, jog ir išrinktieji 
būtų paklaidinti (jei gali būti). • 

šitai apsakinu jums. 
eiti tat tartu jums: še, yra girioje, neišeikite, še pa

slaptiniuose rūmuose, netikėkite. 
Nes kaip žaibas išeina nuo saulėtekio, ir pasirodo sau-

lėlaidoje, taip bus ir atėjimas žmogaus sūnaus. 
Kamenoris būtų kūnas, ten susirinks ir areliai. 
O tuojau po priespūdžio anų dienų, nžtems saulė, ir 

mėnuo nebeduos šviesos savo: o žvaigždės kris iš dangaus, 
ir dangaus galybė pasikrutįs. 

Ir tuomet pasirodys ant dangaus žmogaus sūnus: 

y 

ženklas: ir tuomet skųsis visos žemės giminės: ir paregės 
žmogaus sūnų ateinant} Dangaus debesiuose su dide ga
lybe ir majestotu. 

Ir nusiųs savo aniolus su trimyeiu, ir didžiu balsu, 
ir surinks jo išrinktuosius nuo keturių vėjų dangauu kraš
tų, iki jų kraštų. 

0 mokykitės panašumo nuo l'ygos medžio: kad jau 
jo šaka sprogsta ir lapai skleidžia, žinote, jog arti j r a va
sara. 

Taipos ir jus, kad paregėsite vis ta, žinokite, jog arti 
yra duryse. 

lštiesų sakau jums, jog nepranyks šita giminė, ko
lai k vis tai stosis. 

Dangus, ir žemė pranyks, bet žodžiai mano nepra
nyks. 

PASKUTINYSIS TEISMAS. 

Atėjo paskutinis sekmadienis Bažnyčios metų ir vėl 
mums yra skaitoma rūsti evangelija apie svieto pabaigą. 
Girdime vėl iškilmingą Viešpaties baisa: "Nes kaipo žai
bas išeina nuo užtekėjimo saulės, o pasirodo iki minileidi-
mo: taip bus ir žmogaus Sūnaus atėjimas. Saulė užtems 
ir mėnuo neduos savo šviesybės, o žvaigždės iš dangaus 
nupuls ir dangaus galybės bus pajudintos. Ir tuomet pa
sirodys ženklas žmogaus Sūnaus ant dangaus ir tada rau
dos visos giminės žemės: ir pamatys žmogaus Sūnų atei-
uantj debesiuose dangaus su didžia galybe ir šlove. Ir 
nusiųs savo aniuolus su triuba ir su balsu didžiu ir sirinks 
išrinktuosius Jo iš keturių vėjų nuo kraštų dangaus iki 
kraštų j o . " 

Taip tai ateis mūsų Teisėjas, kada žmonių giminei pri-
siartįs žemiškojo gyvenimo pabaiga. Žmonės gal užkišt 
savo ausis, kad negirdėti tų baisių žodžių, gal užkietinti 
savo širdis, gal kalbėti apio šios dienos evangeliją, kaipo 
apio kokį paprastą prilyginimą, bet negal užginčyt, jog 
tai yra iškilmingas Jėzaus Kristaus, tikrojo mūsų Teisėjo 
pranešimas, apie svieto pabaigą. Yra tai Pačios Teisybės 
žodžiai. Tos pačios amžinosios akys, kurios regėjo artima-
jj miesto Jeruzalem išgriovimą, taip pat aiškiai matė atei
nančią teismo dieną. Jeruzalės nupuolimas buvo paveikslu 
ateisiančio visuotinojo teismo, kuomet mūsų dūšios IU kū
nu susivienyje, stos prieš Kristaus sostą. Netikintis ar 
piktadaris gal stengsis užginti tą baisią atsiteisimui die
ną, bet išgirs iškilmingą ir tvirtą Amžinojo Žodžio atsa
kymą : "Pangus ir žemė praeis, bet žodžiai Mano aepra-
eis' ' . 
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Pasilieka viens išmintingas darbas kiekvienam, tikin
čiam ir netikinčiam žmogui, gyventi taip, kad būtumėm 
pasirengę pasitiki i savo Viešpati. Skai tykime atidžiai ši 
Iv, MateuŠo perskyrime, apie Didįjį Teismą. Kaip liūdnas 
laidotuvių varpas, arba kaip t r iukšmas laike didelio pa 
VOJatlS, taip ant atšalusiu svietiškame gyvenime /.mokaus 
jausmu kr inta žodžiai To, Kuris neapsakytoje meilėje 
buvo pasirįžęs oeulilgio atiduoti savo gyvastj u/ nusidė 
jusius žmones: " ' Jauski te tada, nes nežinote kurioje valau 
doje jūsų Viešpats a teis . . . Dėlto ii* jus Imkite gatavi , nes 
kurioj valandoj nežinote Sunūs žmogaus ateis. O tarną, 
kuris paniekino persergėjimą apie Teisėjo Viešpaties atė
jima, toks laukia l ikimas: " A t e i s Viešpats ano tarno, die
noj, kurioj nesitiki, ir valandoj, kurios nežino: ir atskirs 
ji , o dali jo padės su veidmainiais. Ten bus verksmas ir 
dantų griežimas". 

Tie yra žodžiai Jėzaus Kristaus, Dieviškojo dūšių My
lėtojo, priešai Kinio neapsakomąjį gailestingumą, mūsų 
gailest ingumas kaip niekas dingsta ir Kuris geriausiai ži
no, kaip reik apseiti su žmonėmis, kuriuos J i s pats sutvė
rė. Pasigailėkime tad palys savęs ir Viešpaties persergė 
jimo neužmirškime. 

^ K A S GIRDĖTI LIETUVOJE. 

P. Vaniekienė (Joniškyje) rengia ateinanSiajai va
sarai ar t is tu skrajojamąją trupą, su kuria žada apvažiuo
ti visą eilę Lietuvos miesteliu, J a u dabar rūpinamasi vei
kalais, kurie norima vaidint i ; teiraujamasi ir renkama 
taip pat žmonės, kurie prisidėtu prie tos keliaujamos tru 
pos. 

Raguva. Per kinkymu ir vežimu surašymą Putelis 
kės Narbutą, žinomu visos apylinkės gerbiamą, Ukmergės 
sargybinis užkliudęs, areštavęs, visi pasakoja, nekaltai . 
Arešiantu, kamaroje Narbutas buvo taip primuštas, kad 
vos akių nenustojo. 

Panevėžys. Spalių 10 d., 11 ry to vai., iš nežinomo, 
priežasties pakilo Senamiestyje < 1 i«1« lis gaisras. Suplėšk ė 
jo 3 gyvenamos trobos ir :i klojimai. Nuostoliu labai daug. 
Argi ne metas skirstyt ies j kolionijas .'! 

Vilnius. Sudegė miesto salė. Spaliu lt) d. naktį apie 
1 vai. sudegė tik neseniai a inanj inta miesto salė prie 
Aušros Vartų ga tvei No. K), šią vasarą tą salę pertaisė 
lenkų teatrui ir lenkai art istai jau buvo pradėję vaidinti. 
(i.tisras prasidėjo po vaidinimo, kaip jau išėjo netik pub 
lika, bet ir ar t is tai ir tarnai . Taigi iš žmonių nenukentėjo 
niekas. Ugnelė prasidėjo tui'-but užkrėtus netyčia degtu 
ką ar gal nuo elektros - t ikrai neištirta. Salė sudegė vi 
Siekai. Be to, sudegė visos dekoracijos ( ta rp jų puikios 
Ivušėieo dekoracijos "Kielei Yeneda i " ) , kostiumai, butą 
f ori ja. Artistu draugija iš to tnri apie b.000 rub. nuostoliu. 
Kiek miestas turi nuostoliu - dar nežinia. Namai tie ap
draust i miesto draudžiamoje dr-jojo 2<>0 tūks tančiu rub
lių. Tuose pa t namuose, pirmajame gyvenime, y ra dauge

lis sankrovų t a rp jų ir "Vi lu . Ž in ių" knygynas, nukentėjo 
ir kelios sankrovos. Turėjo tik nemaža baimės gyventojai 
viešbučio " G r a n d Ote l " , kur is y ra taip-pat tuose namuo
se; reikė buvo kraustyt ies ki tan viešbutin dėl dūmų. Vieš
bučio sudegė tik viena didžioji salė. Sudegus miesto sa
lei, lenkų art is tai nebeturi dabar kur vaidinti, negu tik
tai " L u t n i o j e " , kur ia i Montvila kaip tik pa lu igė s ta tyt i 
nuosavius namus ir sceną. 

Lietuviams minėtina sudegusioji salė tuo kad 1905 
m. čia tarėsi garsusis "Vi ln iaus se imas" . Be to, buvo čia 
nesykj keliami didieji lietuvių vakarai-vaidinimaai ("Bi
r u t ė " scenos jubilėjui ir k . ) . 

" K . K." pažymi, kad salė, kuri buvo namuose No. 10, 
sudegė 10 dieną spalių mėn., kuris yra 10 tuo, u mėnesiu, 
ir 1910 metais. Tikrai , keistas 'skaitlinių susigret inimas! 

Mokyklose mokys kareiviavimo. Vilniaus i įokslo apy
gardos globėjas sumanė įvesti vidurinėse mokyklose ka
reivių mušt ravimo mokslą. Daroma tai tuo tuksiu, kad 
mokiniai naudingai likusį laiką sunaudotų. Bet vienu ilius
travimu p. globėjas nežadąs pasitenkinti, klišai manąs 
da r įvesti vyresniųjų klesų m o k i n i a m s . . . šaudymo moks 
lą. Dėlei to dalyko pradėta jau, sako, tarybos nu junkeriu; 
mokyklos viršininku pulk. Adomavičium. 

Pigesnis kuras . Malkoms pabrangus, K a u m gub. vals
tiečiai, kaip rašo " S , Z. T . " , pradėję vartoti kurui dur
pes. Durpių Kauno gub. yra daug. Kuras bi la i geras ir 
gana pigiai apsieina, daug pigiau, nekaip malkos. Daugely 
miestelių atvežama tu rgo dienoms jau pritaisytos kurui 
durpės ir valstiečiai mielu noru perka. Galima tikėties, 
kad ne t rukus durpės Kauno gubernijoje bus visur varto
jamos kurui , kaip kad Vokiečiuose. 

Lietuvių kalba bažnyčiose. " S . Z. T e l . " girdėjęs, kad 
ne t rukus žadama įvesti pridedamosios pamaldos ir pa
mokslai lietuvių kalba visose Kauno miesto \n žnyčiose. 

Skapiškis, EI. ap., Rūgs. 30 d. pas H. atsiėjo matyt i 
blaiviai užtat ir ramiai praleistos vestuvės, -lai b imas Įvai
rino sau laiką ir linksminos puikiomis tautos dainomis, šo
kiais, žaidimais ir visokiais ratais. Tarpais deki.emuota ne
lik bernaičių, bet ir mergaičių. Visai gražus pokilis. 

" V i l t i s " . 

Tauragė (Bes. pa v.). Per keturias savaites Tauragė* 
je kilo šeši gaisrai. Tauragei tai perdaug. Pastarieji buvo 
kas dieną : 29 ir 30 rugsėjo ir 1-mo spalių mėnesio. Ugnis 
vis pasikėlė iš nekur inamu triobų ir vis ne vienoje dieno
je, o vis vienoje vietoje. Du pirmuoju pasibaigė užsidegu
siomis triobomis. Paskutiniame-gi, pučiant snark ian i vė
jui, kiek ugnis užėmė, tiek lig lauko ir iššlavė, net žydka-
pių zomatai sudegė, nors nevisi. Visi spėja, kad atsirado 
koks nelabasis, kursai tyčiomis pakuria ugnį. Sudegė pas
kutiniu gaisru septynios triobos ir visa, kas jose buvo: 
taip ugnis veikiai jas apėmė, kad negalima buvo nieko iš
kraustyt i . Kad but vėjas ant miestelio pūtęs, butų visas 
supleškėjęs. 

Raseiniai. Šia vasarą Raseinių paviete išėjo j viensė
dijas ir galut inai išsidalino žemę U sodžiuose 285 fiki-
ninkai, va ldant įs 4440 dešimtinių žemės. Per jaskutinius-
gi t re jus metus išėjo į vjenasėdijas l l l sodžiuose 1810 
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ūkininku, valdančių 24 tūkstančius su viršumi dešimtinių 
žemės. 

Užpaliai (Ukmergės pav.). Dar 1!K)8 metais išėjo j 
vienasėdijas du dideliu sodžių : Užpaliai (()!) kiemai) ir I)a-
vaiuiai (39 kiemai). 12 rugsėjo Kauno gubernatorius, ap
silankydamas Užpaliuose, apžiurėjo patsai j vienasėdijas 
išėjusių ūkininkų gyvenimą. Pasirodė, kad triobos tvirtai 
pastatytos, aplinkui jau užvesti sodeliai, žemė padalinta 
i (i laukus palei pamokinimą agronomo. Darydamas revi
ziją valsčiuje, gubernatorius drauge peržiurėjo ir komisi
jos agronomo Daugirdo veikimą. Agronomas pristatė pla
nus, kaip žemę dalyti j daugelj laukų, pamokinimus, lie
tuviškai surašytus, apie žemės išdirbimą. Gubernatoriui 
pripažino reikalingu daiktu, kad tuose pamokinimuose 
Sale lietuviško butu ir rusiškas tekstas. Paskui taip-pat 
nuvažiavo j Davainių sodžių apžiūrėti anųjų vienasėdijų. 

' 'Vienybė". 
Gižai (Vilkav. pav.). Valsčiaus sueiga. Rūgs. 30 d. n. 

sk. buvo (Iižų valsčiaus sueiga. Apskelbta keletas "ap
linkraščių, paraginta mokesčius užmokėti, kelius pataisy
ti, taipgi vaitas pranešė, kad pavasarį paskirtus sužeis
tiems ir negalintiems dirbti, kurie patenka į ligonbučius, 
—- 200 rl>. jau užmokėjo; ir kad dar daug mokėti reikia, 
tad reikalavo, kad valstiečiai sudėtų po 1 kap. nuo margo. 
Valsčiuje valstiečių žemės yra išviso 12,97(5 margai. Tai 
susirinktų 129 rul>. 76 kap.; visi beveik, be jokių ginčų 
ant to sutiko. 

Ant galo viršininko pagelbininkas (Jrikietis pasiūlė 
valstiečiams įsteigti 3-čią mokyklą ((Jižų valse. 2 mok.), 
paaiškindamas, kad valdžia duoda medžiagą, ir pinigus 
mokyklos Įtaisymui ir mokytojui algos kasmet apie 400 
rublių; nrm-'Yalstiečių reikalauja duoti tik mokyklai vietą 
(piečių) ir kas reikės, pataisyti. Taipgi aiškino, kad daug 
jMWUftkiau Imlu visam valsčiui bendrai visos trįs mokyk
los užlaikyti. 

Dabar mokyklos yra padalintos: prie Oižų mokyk
los priguli 7572 margai, o prie Bardauckų 5404 margai ir 
dėl tokio padalinimo išeina daug neparankumų. Vieni pri
guli prie Bardauckų mokyklos, o į (ližus daug arčiau; 
jiems parankiau luitų ten, kur arčiau, bet čia jų nepriima 
u/dyką, reikia mokėti; antra, prie Bardauckų mažiau že
mės ir todėl po daugiau reikia nuo margo mokėti. Bet 
pradėjus keliems rėksniams rėkti, kad mokyklų nereik, 
kad dviejų perdaug, gana vienos ir t. t., p. Or. tą klausi
mą atidėjo ateinančiai sueigai, patardamas apšviestes 
niems kaip galint pasistengt išaiškint tiems rėksniams, 
kad mokykla tikrai reikalinga. Kita sueiga bus gruodžio 
m. š. m. 

Seirijai (Seinų pav.). Seirijuose jau ketvirti metai 
kaip gyvuoja ' 'Žiburio" skyrius; turi ii- knygyną kuriame 
yra apie 400 knygų, bet beveik 5—10 kapeikinės ir men
kos vertės. Daugiausia Iv. Kazimiero D-jos, "Šal t inio" ir 
Amerikos "Žvaigždės" išleidimai. Aš, kaip viet. "Ž-r io" 
Harys, imdamas knygas skaityti, užtikau keletą ir "Lietu
vos" išleidimų, bet viena tiktai knyga buvo eiela, viena 
bernai visa išplėšta, kitos pusė. 

Kupiškis (Ukm. pav.). Pa* mus prasidėjo kratos. Mat 
Kupiškyj persimainė žandaras ir urėdnikas, tai turbūt 

"nauj iej i" norėdami pasirodyt darbščiais pradėj) dar
buotis. Rūgs. 15 d. urėdnikas su sargybiniu krėtė Šalna-
kandžių sodžiuj ir Vidugirių vienasėdyj. Ieškojo šautuvų, 
bet, žinoma, niekur negalėjo rast . . . Bet štai ant galo, lyg 
ant nelaimės, užėjo kokj tai supuvusį, kaip žmonėj sako 
— "nuo prancūzu metų", šautuvą. Šautuvo butą užtaisy
to (gal dar nuo praneuzmečio), o sargybiniai tuoj užsigei
dė iššauti. Bet šaunant šautuvas sprogo ir šovusį sargy
binį užgavo. Dievo meilė dar, kad neužmušė... Vakare 
grįžo namo privargę, apsikulę veždamies dienos užiarbio 
— supuvusio šautuvo skeveldras. 

Linksminančios skaitlinės. Mažiausia degtinės geria
ma Kauno gubernijoje. Sulig paskutinės apyskaitos, kiek
vienam gyventojui per metus atsieina tik 4—5 bonkos, 
kitose gi valstijos gubernijose išgeriama apskritai nuo 10 
ligi 11 bonkų. Tai}/ mąžta girtuokliavimas ačiū "blaivy
bės" draugijai. 

Kaunas. Vyriausybe inkūrė liaudies mokytoju kur
sus. .Mokslas tesis 2 metus. Kandidatai būsią priimami ne
žiūrint tautos ii* tikybos. Priimama baigusieji mesto 
arba kitas joms lygias mokyklas. 

Prienai (Marijampolės ap.). Yra čia " Ž i b u r o " ir 
"Gyvojo Rožančiaus" draugija. Žmonės jau mėgstfi skai
tymus: knygas ir laikraščius. Oera būtų čia sutverus var
totojų draugiją, nes visa prekyba žydų rankose. 

Lietuvių vartotoju draugijos. Liepos 1 dieną 1P10 m. 
Kauno, Vilniaus ir Suvalkų gub. buvo 120 vartotojų drau
gijų sankrovų. Kapitalo jos turėjo 500 tūkstančių riblių; 
apyvartos buvo 2 mil. 500 tūkstančių rublių, o gryno pel
no 'M tūkst. 425 rub. 'M kap. Privatiniu lietuvių rankose 
sankrovų skaitoma apie 1 tūkst. 500*.' Pačiame Vilniuje 
jų yra 100, "Šatt inV'i 

Iš Aplinkiniu ir Tolesniu Vietų, 
LANDSFORD, PA. 

ria su darbininkais No. 4 kasyklose atsitiko nelaimė. 
Dešimts žmonių, besileidžiant jiems šaftu žemyn, nupuo
lė 500 pėdų. Stebėtina, kad nė vienas neužsimušė nors 
visi tano sužeisti, septyni tai ir labai. Nelaimingieji tnione 
visi paeina iš Summit Ilill, Pa. 

Darbai šitoje apygardoj*1 jau nuo kelių mete eina 
labai gerai. Čia Išdirba visą laiką. Lietuvių šitame mieste 
tėra visai mažai — vos keletas šeimynų. Užtai sl.ivokų 
tai knibždėte knibžda. Tikką pasistatydino jie sau naują 
gražią bažnyčią, kuri su įtaisymu viduryje atsieis j pusan
tro šimto tūkstančių dolerių. TŠ kur jie ėmė tiek pinigų, 
paklausite.' Mat, jie užsivedė pas save labai gražia tvar
ką. Kiekvienas angliakasys, prigulintis j tą parapiją, pa
veda bažnyčios reikalams vienos dienos uždarbį kas mė
nuo. Tokiu būdu nuo kiekvieno vyriškio jplaukia j para
pijos kasą nuo $1.50 iki $2.50 kas mėnuo. Kunigas nerei
kalauja vaikščioti ir prašinėti po namus, gana — kad nu-
veis į kompanijos oft'isą, o parsineša kiekvieną mėnesį 
po pusantro tūkstančio iki dviejų tūkstančių dolerių 1 Prie 
tokios tvarkos tik ir galima įstengti tokias brangias mžay 
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eias pastatyti. žmonelės teeitus, negirdėjau, kad skus 
tusi, būk perdaug j iems bažnyėia atsir isiant . Priešingai 

jie noriai duoda ir džiaugiasi, kad ju pastatyt iej i Die 
vui namai yra gražiausi visoje apylinkėje. lieto, jie turi 
ir savąją parapij inę mokyklą, kur mokina sesers—sla
vo k ės. Pakeleivingas. 

M Ali ANGY CITY, PA. 
Lietuviu bažnyėia dfl vis tebėra u /da ry ta . Pamaldos 

l ietuviams tuo t a r p u yra laikomos Knights of Columbus 
salėje, š i toje vyskupijoje yra jau ir daugiau uždarytų ka
talikų bažnyčių. Dėl tos paėios priežasties, ką ir Maba-
nojuje, tapo neseniai uždaryta MeAdoo, Pa., lenkų ir sla-
vokų bažnyčios. Šitų bažnyčių kunigai y ra išvažiavę. 

NKVY PIIILADKLP.IIIA, PA. 
Pas mus neseniai buvo atsilankiusi "Lie tuv ių Teat 

l iniuku kuopa" . Vaidino ji< ėia tris vakarus, šio mėnesio 
'•i, -1 ir o d. Tarp ju labiausiai lietuvius interesuoja be abe
jonės p. A. Kundrotas , kuris kaipo d r ū t o m i s ypač pra-
garsėjo uuo imtynių su lenku stipruoliu p. Zbyszko, kuris 
neįstengė p. Kundroto parnietti per pusę valandos, nors 
buvo apsiėmęs, p. Ališauekas (iikėiai prijuokino svieteli 
su savo magiškais išdarymais. Teėiaus vienam iš žiūrovų 
kai kas nepatiko. Mat, pakvietus magikui, jisai apsiėmė 
duoti sau rankas surišti ir, Įlindus j tam tikrą budutę, 
prisižiūrėti ir pasimokyti, kaip magikas savo š tukas daro. 
Nežinia, ką jis ten matė, bet, turėjo pamatyt i ką nors bai
saus, kad neilgai ten buvo ir su išgąsčio r iksmu iš būdu-
tės išėjo su besidriekiančioms paskui jį petnešoms ir dra
bužiais didžiausioje netvarkoje . Sako, kad ir su kitais 
drąsuoliais ta ip buvę, kurie jau pirmiau buvo išdrįsę j tą 
keistą būdutę lįsti. 

Galime pasigirti , kad tur ime du l ietuviu—mokytoju, 
kur iuodu mokytojauja, viešose mokyklose. Vienoje iš jų 
(Cumbolėje) moko p. Zajenkauskas, o kitoje p-lė M. Ra-
dzevyėiutė i% Shenandoah 'o . 

Darbai j žiemą jau pasitaisė, d i rbama po 5 dienas į 
savaitę. Per visą vasarą išdirbdavo tik po 2—3 dienas. 

K—tis. 

IT ITSBURG, PA. 

Spal. 21 d. pasimirė Marė Akueeviėienė, iš namų Rad 
vinai iekiutėr jau sename amžiuje, ir 24 d. tapo palaidota 
labai iškilmingai. Bažnyčioje buvo trejos mišios, kuriąs 
at laikė kunigai : Sutkai i is , Vaišnoras ir Ju rgu t i s . Pa
mokslą pasakė klebonas Sutkait is . Nabašnikė buvo našlė, 
paėjo iš Alvito parap. , Suv. gub. Amerikoje išgyveno 20 
metu. Paliko gyvais :{ sunūs ir 2 dukterį . 

SHENANDOAH, PA. 
Pėtnyėioje iš mūs miesto tapo suimti aštuoni vyrai, 

lietuviai, ir nugabent i į Bloomsburgą atsakyt i už pašovi-
mą Kandolfo R u p e r f o iš Beaver Valley. Tų vyrų vardai , 
kurie papuolė i bėdą, yra š i t ie : donas Bernatonis ir Mar-
ėius Sabalius sa l iuninkai ; Petras Matukas, M. Vaitke-
vyėius ir M. Ramanauskas - angl iakasia i ; Flori jonas 
Baslikas — barzdaskutys ir Aleks. Klimas — siuvėjas. J i e 
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visi buvo išvažiavę medžioti, pasiimdami su savim penkis 
šunis. Paleidus sunks ir pradėjus medžioklę, du š anų vy
rų : Ramanauskas ir Matukas, sekdami paskui Minis, užė
jo ant Amos'o Ruper t 'o formos. Šitasai užgynė ant savo 
ūkio medžioti ir pagrasino, šausiąs, jei nepaklausytų. Sa-
l^o, kad Ruper t ' as pirmutinis šovęs į šunis, o paskui prasi
dėjo kova t a rp žmonių. Amos Rupertas buvo suduotas 
skaudžiai su kulbe per galvą, o jo sūnus, l\and<lfas, t apė 
įšauttis į krūt inę. Tuojaus po tjuu atsit ikimui buvo pa* 
šaukta valstijos policija iš Pottsvillės ir I lazleton'o i r M. 
Ramanaukass tapo suimtas. Kada šitasai tečiaus pasakė, 
kad ne jisai vienas, bet ir visi kili, dalyvavo niuštynėje, 
todėl aštuonis ir nugabeno į Bloomsburgą. 

Prie mūsų bažnyėios įvyko kunigu sumainy nas. Kun. 
Taškūnas, kuris buvo ėia prie lietuvių bažnyėios vikaru, 
tapo iškeltas už vikarą prie šv. Kazimiero lietuvių bažny
čios Philadelphia, Pa. J o vietą ShenandoahV u>ėmė nese
niai atvažiavęs iš Lietuvos ir tik ką dabar Amerikoje iš-
sišventinęs į kunigus, kun. Duriekas. L-vis. 

PITTKTON, PA. • 
Bažnytinis eboras nutarė laikyti " f a i r ' u s " bažnyėios 

naudai sausyje. Pradėsią Naujųjų Metų vakarą koncertu 
ir kitokiais pasilinksminimais. J au yra renkamos dovanos 
Serantone, VVilkes Barre ' iuose ir aplinkinėse. 

Praeito četvergo (10 d. šio mėn.) vakare .F. Rudaičiu-
tę aplankė netikėtai apie 60 jaunimo iš Pittstoi o ir toles
nių vietų (surprise p a r t y ) . Pasilinksminimai t raukėsi toli 
po gaidžių. Viskas atsiliko padoriai, švariai ir gražiai. 

Teatral iškoji kuopa susitaikė t a rp savęs. Bus vaidina
ma "Nih i l i s t a i " , o paskui ' 'Nea tmezgamas Mrzgas" . V. 
S t rygas rengia mažų mergaičių teatrėli ww' 'Angliaka
s iu s" . 

Paskut iniu laiku gužutis atnešė Martinui Skripkiu-
nui ir Juozui šalčiui po sūneli, o Motiejui Snu Istorini ir 
Juozui Miliui po dukrelę . 

Darbai eina nekaip. Kiti važiuoja toliau, bet nevienas 
ju ir grįžta atgal , 

PUIUTAN, PA. 
Šitas miestelis guli tarpe kalnų, giriose. Gyventojų 

keli šimtai. Lietuvių di klius būrelis. J a u jie ėia gyvena 
nuo devynerių metų. | vakarus nuo Puritari 'o. už kokių 
tr i jų mylių stūkso kitas miestelis, vardu Poilage. Ten 
lietuvių daugiau, nekaip P i r i t a n V . 

Pradžioje šių metų sutverėme 86 kuopa S. L. R. K. A. 
ir šv. Juozapo draugiją. Lietuviškos bažnyėios neturime, 
vaikščiojame j bendrą bažnytėlę, kurią užlaiko slavokai, 
lenkai ir airiai katal ikai . Je i kas nori pasiekti lietuvišką 
bažnyčia, tai tur i važiuoti į Pittsburgą arba kitur kur. 
lagišiol velykinės išklausyti vis atkel iaudavo koks tai ku
nigas iš MarylandV) (bene kun. Polujairskis? — Red.) . 
Bet lietuviai pradėjo reikalauti sakramentų magiausiai du 
sykiu į metus. Tam tikslui 16 d. spalinio šv. Juozapo 
draug . mitinge tapo įnešta, kad draugi ja pas i ša ik tų kuni
gą tankiau. Bet draugijos vadovas pasakė, kad to pada
ryti nereikia. Taip ir pasibaigė mitingas. 

A r ta ip gražu dary t i ka ta l ikams? 
Petras Kalasaackae. 
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GHAN1) RAPIDS, M1CII. 
Spalinio 16 d., o ne 15, k;iip apskelbė soeijalistų or

ganas (MV, L . " t ) buvo ėia a tva id in ta d rama vardu 
" T a r p dilgėliu rožės", ( ie i l ikams tea t ras nepatiko. J i e 
buvo atbėgę prieš tat pas vargonininką V. Staseviėių ir 
barė ji , kum, girdi, loki veikalą mokina, o po tea t ro pale* 
mino laikraštyje vaidintojus, vargonininką \t kunigą. Bet 
t\v. šv. Kazimiero, kuri vaidino " T a r p dilgėliu rožės" , ne
paiso i šmeižimus ir jau mokinasi komidėjėlę: " P i r m u t i 
nis bal ius" . 

Darbai eina gerai. Šv. Petro ir Povilo mokyklos vai
kai sutvėrė šv. Aloy/ijaus draugijėlę. šešupis. 

S P R I N d VALLKY, I tyj . 
Po šešių mėnesiu bedarbės darbai pradėjo eiti kuo 

gražiausiai visuose aaftuose, ėia ir aplinkinėse. Buvo iš 
važia\ę nemažai svietelio i kitas šal is ; daugelis JŲ nesu-
grižo, todėl naujai atvažiavusiam kmgva ėia gauti darbą, 
bet reikia turėt i mainieriaus popieras. 

Bedarbei ilgai u/sitęsianf, daugelis lietuvišku smuk
liu tapo uždary ta ; bet dabar, kad pradėjo dirbti , vėl no
rėjo a t idaryt i tik a ldermanai nu ta rė neleisti daugiau 
smukliu, vadinasi palikti t iktai tiek, kiek dabar y ra (apie 
10 i. Lietuviai šnairuoja, klega ta rp savęs, buk miesto gy
ventojai sukelsią maištą, lietuviams vadovaujant , jei ne
bus a t idaryta daugiau smukliu (ar-gi gali būt i? Red.) . Tai 
tau progresistai ! 

Mirštąs nenori turėt i daugiau salimui gal dėlto, kad 
lietuviu smuklėse (laimiausiai peštynių ir kitokiu negra
žumu. Ana, du laisvamaniu (.1. B. ir d. S.) suimta ir dabar 
sėdi pavieto kalėjime u/, muštynes ant gatvių (mušėsi su 
akmenimis ir peiliai*). Laisvamaniai buvo sušaukę net 
susirinkimą, kad tik išėmus juos iš kalėjimo. Bet niekas 
net iš ju pačių neįstengė sudėti kaucijos. Dabar ir spręsk, 
žmogeli, kokie tie laisvamaniai—pirmeiviai! 

Mūsiškis. 

IIILLDALICPA. 
Džpereitą savaite kasyklose karas skaudžiai sutry

nė Prano Karaškos koją. Sužeistąjį nuvežė j miesto ligon-
buti, kur padarė gerą operacija, ir ligonis eina geryn. Ši 
mėnesį kasyklose dirhamą kas dieną. Marmuks . 

fcttNERS MILLS, PA. 
Mušu miestelyje yni nemažai lietuviu, bet mažai yra 

susipratusiu, mylinėm savuosius. Lenkiška ponystė kai-
kiiriciiis da kvepia ir todėl ats iskirdami nuo savo broliu, 
lietuviu eina lenkams bernaut i ; tėvai savo vaikus lenkina, 
ims mat, nors pas lenkus bus pastumdėliais, bet " p a n i e " 
galės kalbėti. Nedovanotina nuodėmė mušu lietuviu, ku
rie, atėję Amerikon virsta lenkais ir savo '*aikus lenkina! 
Vienstypiai vyrai nenori prigulėti j l ietuviškas draugijas , 
jie težino kasyklas ir- karėiamas, toliau ju išmintis nesie 
kia. Ką uždirba, tai ir prageria arba prakaziruoja I Mušu 
saliiininkai turbūt nuo indijonu paėmė " m a d ą " balius 
daryt i . Tai b u m u s ir nedoras būdas pinigams iš kvailių 
vilioti! š i ta is saliuninku baliais reikia biaurėtis ir juos 
išnaikint i ' Doras žmogus ii1 neina j tokius balius. 

Marmuks. 

ASHLEY, PA. 

š i tas miestelis, galima sakyti , NVilkes-Barre'o prie
miestis, d ame gyvena apie 100 lietuvių vyru, bet jie vie
nybės nesilaiko. Daugumas prasigėrė, prasilaidokavę, kad 
net svarbiausių žmogaus krikršėionies priedermių nebe-
pildo, nes neturi laiko išsiblaivyti ii' apie savo likimu pa
galvoti. Vasario m. šių metų įsikūrė ėia pagelbinė drau
gija šv. Kazimiero vardu, d i buvo seniai reikalinga neši
mui pagelbos nelaiminguose atsitikimuose. Teėiaus vien-
nešiai vyrai nelabai rašosi draugijom Viskas pas mus 
butų gerai, uždarbiai neblogi, netiktai gražiai pragyvent i 
galima, bet ir senatvei centelių galima butų su ta ik in t i , 
tik nelaiminga t a gerk lė! per gerklę, kaip per k rūsn į , 
vislab prašvilpia! Marmuks. 

BOSTON, MASS. 
Neseniai Bostone atsiliko prakalbos, surengtos sieti

nės Gediminb draugijos. Soeijalistai kalbėtojai prapltjupo 
tokiomis pliovonėmis, kokiu dar Bostone ikšiol nebuvo 
girdėta. Ypatingai ats ižymėjo: (Jegužis, Mielielsonas ir 
Bagoėius. Katalikai tomis jų zaunomis y ra labai pasipik
tinę, bet " T ė v y n ė " (No. 45) tas prakalbas giria. Mat da
bart inė " T ė v y n ė s " redakcija susideda iš vienų soeijal sti.i, 
tai j iems, žinoma, tokios nepraustburnių pliovonės labai 
pat inka. " T ė v y n ė s " sądarbininkas A. Ž . . . j as " į žanga 
į moks lą" vadina. J i s prikaišioja kunigams, būk ji< su 
"sviet iškojo mokslo p la t in to ja i s " nenori i diskusijas į t i. 
Reikia pripažinti , kad kunigai su soeijalistais neatla ky-
tų, nes pliovoti jie nemoka, o soeijalistai tame "speei jai iš
k i l m e " galėtų laimėt visasvietinį rekordą. Negut koks iš 
po Maskvos kaeapas su jais " d i s k u o t u o t i " galėtų, kulisai 
kas an t ras žodis vartoja žinomą maskolių "poslovieą " . 

Basteni*. 

Mt. St. Mary's Seminary of; the West, Ohio. 
Nors ir neturime savo Kolegijų, Seminarijų ir kito

kios rūšies mokyklų; nors mušu tauta ir yra užsilikusi už
pakalyje kitu tautu mokslo srityje, vienok galime tikė-
ties, jog neilgai taip bus, nes aiškiai matome, kad skaitl ius 
lietuvių mokslaeivių nestovi ant vietos ir nesimažina, bet 
kas mets auga vis daugyn ir daugyn. Pažvelgkime tad 
ir į Seminar i jas ; ir ten jau randasi gražus skaičius lietu
viškos jaunuomenės, kuri lavina, protą filosofijoje, teolo
gijoje ir kitokių mokslų srityje, o širdį pildo krikšėioliš-
komis dorybėmis, idant prisirengus tokiu būdu tapti aisa-
kanėiais darbininkais Kristaus vynyne ii- gerais savo tau
tos vadovais. 

Mt. St. Mary "s Seminarijoje esame t\ auklėtiniai lie
tuviai. Kadangi mūsų skaiėius nedidelis, t a i g i jokios deau 
gijos negalime sutvert i bet ir be draugi jos nežuname sve-
timt.auėiu bangose. Gaiviname meilę, lietuviškos kalbos 
ir šių dienų lietuviškos-katalikiškos rašliavos. Mušu 11 
davinys yra, reikalui ištikus, parodyti d raugams svetim-
tauėiams, kas yra tie lietuviai, kuo jie skiriasi nuo lenkų 
ir kitų t au tų ; nes šios Seminarijos auklėtiniai yra Įvairiu 
įvairiausių tautų mišinys; tarp jų ats iranda ir tokių, l u-
rie labai mažai žino apie mūsų tautą. A. Br. 



496 D ft A U O A S Lapkričio (NovemW), 17,1910, Met. 11. No. 46. 

Iš Amerikos. 
Suvaržo studentų liuosybę. 

Louisville, Ky. Augštesniuju šio miesto mokyklų vy
riausybė prašalino 64 studentus Kr studentes už tai, kad 
nenorėjo pasirašyti ant dekleraeijos, jog neprigulėsią prie 
slaptu draugijų. Tarp pavarytųjų yra 2J) mergaitės. 

Prašalintieji pasisamdė advokatus ir rengiasi per 
teismą priversti savo perdėtinius priimti juos atgal i mo
kyklą. 

Žmogžudžius pakorė. 
Nashville, Nevada. Vietiniame kalėjime pakarta M. 

Cooką, balta, ir J. Cossoną, negrą, nuteistuosius mireiop: 
pirmutinj už pačios užmušimą, antrąjį už užmušimą mažo 
vaiko iš Memphis. Žmogžudžiai sutiko mirtj rainiai. 

Netikras gyventojų skaitlius. 
Washington, I). C. Daugelis miestu rūgoja ant cini-

meratoriu už neteisingą jų gyventoju skaitliaus padavimą 
ir reikalauja, kad išnaujo juos perrokuotu. Tarp rūgo 
janeių yra ir Baltimore, Md. Cenzo direktorius Durand 
bet apreiškė, jog išnaujo jųjų gyventojų neperrokuos. 

Reikalauja miestiškų lombardų. 
Mihvaukee, \Vis. Šio miesto valdžia, pasirįius uždėti 

miestiškus lombardus, kur neturtingi žmonės galėtų už 
mažą nuošimtį pasiskolinti pinigu ant užstatytu daiktą, 
nes Šiandieninių lombardų savininkai ima negirdėtus pro
centus. Taip viena bėdina moteriškė, pasiskolinusi $75.00, 
jau išmokėjusi $300 nuošimėiais ir dar vis tebesanti sko
linga tuos $75.00. 

Milvvaukee prokuroras pagiria tokį užmanymą, bet 
tvirtina, jog ši teisė privalanti pirma pereiti per valstijos 
legislaturą. 

$3.000 bausmės daktarui. 
New York, N. Y. Augščiausias valstijos teismas pri

pažino P. La/.aroviėienei iš Brooklyno $3.000 atlyginimo 
už jos sūnaus mirtį. Vaiką sužeidė tramvajus. Pašaukta 
daktarą R Sussmaną. Kadangi vaikas baisiai rėkė ir ne 
sidavė daktarui žaizdų dasilytėti, gydytojas prieš motinos 
norą, uželdorot'ormavo mažą ligonėli, nuo ko jis ir pasi 
mirė. Lazaroviėienė padavė gydytoją teisman ir išlošė pro 

Nelaimė kasykloje. 
Hillsboro, 111. Angliakasykoje Sebool (Veek Coal Co. 

pasidarė gazą sprogimas. Ekspliozijoje penki mainieriai 
žuvo ant vietos, o keliolika tapo sunkiai sužeisti, 50 gi 
išsigelbėjo į laiką. Sako, tuo laiku dirbę kasykloje apie 

^ 350 vyrų, bet daugumas jų buvę nepavojingoje vietoje. 
Nepaprastas rekordas aviatikoje. 

Ne\v York, N. Y. Neseniai atsibuvo Uelmont parko 
aviatorių konkursas, kurį laimėjo amerikonas, Kalph 
Jolmstone. Jis sumušė visus pastarųjų laiką rekordus nes 
pakilo NVrighto systemos aeropliane net !>,714 pėdą augš-
tyn ir paskrajojęs valandžiukę, laimingai nusileido. 

Vaišino draugus po mirčiai. 
Ne\v York, N. Y. TCatje Siedenburg, turtingas Ne\v 

Yorko vaizborius, miręs spalio mėnesyje, paliko $500.00 
dvylikai geriausią savo draugą, kad už tuos pinigus su

valgytų hotelyje gardžią vakarienę ir išsigertų ant jo at
minties. Ištikro, turčiai nežino, ką bedarą. 

Žibalo trustas teisme. 
Jaekson, Tenn. Standard Oil Oo. p e r s t a t y t a i India

na valstijoje patraukti teisman už peržengimą prieštrus-
tiniu Shermano teisią. Už tokį prasižengimą jiugšėiausia 
bausmė yra 30.084.000 ir mažiausia — $1.524.000. Kadan
gi tardymas dar nepasibaigęs, tai nežinia, ant kiek toji 
kompanija bus nubausta. 

Ar galima mušti pačią? 
Washington, D. C. Augšėiausis teismas (Supreine 

Court) turi peržiūrėti bylą ponios Jessie B. Tho npson, k u 
ri skundžia savo vyrą, reikalaudama $10.000 atlyginimo 
už sumušimą. Žemesnieji teismai nuspręzdavo, Įnik vyras 
ir pati, tai vienas kūnas, taigi galį kaikada ir susipešti, o 
katras drūtesnis, tai to ir viršus. Tbompsonit nė teėiaus 
tokiais nusprendimais neužsiganėdino ir apeliavo į augš-
ėiausį teismą, tikėdamos jį stosiant po nuskriaistosios pu
sei ir pripažįsiant jai pageidaujamą atlygininu . 

Bankierius eis kalėjimam 
Ureenville, S. C Federališkas pavieto teisi įas nut.isė 

Miltoną A. Carlisle'ą, prezidentą Newberry National Bank 
penkeriems metams kalėjimo Atlantoje, Ga., už bankos 
t'umhjšo išaikvojimą. Carlisle apeliuosiąs. 

Išmainė automobilių ant baliono. 
New York, N. Y. Milijonierius Kornelijus Vanderbilt 

pirmutinis Amerikos turtuoliu; išmainė automobilių ant 
aeropliano ir skrajoja sau padangės*'. 

Dovanos drąsuoliams. 
Pittsburg, Pa. Komisija dovanu skirstytai i iš Carne-

gie'o fondo išdalino medalius ir po tūkstantį dolerią pi
nigais, dvylikai šeimynų, kurių tėvai žuvo S". Paul ka
sykloje, Cherry, lll., begelbėdami savo nelaimingus drau
gus angliakasius, kurių, kaip žinoma, tuo sy i žuvo net 
apie 300. Be to, našlės gaus iš to paties fondo nuo $20.00 
iki $50.00 mėnesiui pensijos. 

m *m* 

Radau, radau kišeuiuje ! . . . 
Ką tokį? 

- [spėk! 
Pinigų? 
Ne. 
Taiką tokį? 
Jspėk! 
Ar jis didelis ar mažas? 
Nei didelis nei mažas. 
Ar jis žalias ar raudonas? 
Nei žalias nei raudonas. 
Ar jis kvepia ar smirda? 
Nei nekvepia nei nesmirdi. 
Ar jis sunkus ar lengvas? 
Nei sunkus nei lengvas. 
Tai pasakyk, kas toks? 
Skylė. 

..... i . j į . « , . ; , . . 
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POLITIŠKA PERŽVALGA. 

Suvienytosios Valstijos. 
Praeitos savaitės rinkimui se laimėjo demokratai. Gu-

!>«' r-i i.-i t o r i a i i š r i n k t i s e k a n t ie.ji v y r a i : 
A l a b a m a , K m m e t t O ' N e a l ( D e n i . ) . 
Calit'ornia, Kiram W. Johnson (Rep.). 
Colorado, -lobu B. stepben (Rep.). 
Oonneotieut, Simeon 10. Baldvvin (Dem.). 
Idaho, James H. llavvley (Dem.). 
lovva, Ii. F, Carroll (R*p.). 
Kansas, \Yalter P. Stubbs (Rep.). 
Massachusetts, Kutenę N. FOKS (Dem.). 
Miebigan, Chaae S. Oshorn (Rep.). 
Minnesota, Adolph O. Bberhart (Kep.). 
Nebraska, Cliester 11. Aldrich (Rep.) . 
Nevada, Denver S. Dickerson (Dem.) . 
Ne\v l lampshire, Pobert P. Bass (Rep.) . 
New .lersey, YYoodrovv Wilson (Dem.) . 
Ne\v York, .John A. Dix (Dem.) . 
Nortb Dakota, John Burke (Deni.). 
Ohio, Judson l la rmon (Dem.) . 
Oklahoma, Lee Cruce (Dem.) . 
Oregon, J a y Bowerman (Rep.) . 
Pennsylvania, John K. Tener (Kep.). 
Pliode Esi and, Aram J. Pothier (Rep.) . 
South Carolina, 0. L. Rlea&e (Dem.). 
South Dakota, Pobert S. Vessey (P"p . ) . 
Tennessee, Ben \V. Hopper (Rep.). 
Tasai, O. B. CoIquitt (Dem.). 
\Yisconsin, Franeis K. MeGovern (Rep.) . 
Wyoming, Joseph M. Carey* (Dem.) . 
J kongresą pateko 227 demokrata i , 168 republikonai 

ir 1 socijalistas. Pezul tatai r inkimu į a tskiru valstijų le-
gislaturas užtikrina, jog senatan teks daug nauju denio 
kratų, nors diduma senatorių pasiliks republikonai. Atsto
vu Luzernės d i s b i k t o išrinktas diduma 500 balsu C. O. 
Bouman iš PitHftono, republikonas. 

\V\v Vorko gubernator ius Mughes paskir tas j Suv. 
Valst. augšėiausiąjį teismą. Tikima, kad jis taps vyriau
siuoju teisėju. 

Prezidentas Tat't išplauk*** ant šarvuoėio ' 'Teunes see ' ' 
j Panamę ištirti ant vietos kasamą kanalą. Reikia mat 
jau pradėti rupinties tokiais reikalais, kaip pav., kiek 
valdininkų prisieis laikyti prie kanalo, kiek muito imti 
už perplaukime kanalu ir 1.1. 

Meksiko. 
Piaušės prieš Ameriką nesiliauja. Praeitą savaitę mi

nia meksikiečiu, vedama keliu šimtu s tudentu, Meksikos 
mieste sudraskė Amerikos vėluvą, išdaužė sąkrovas, ke
liolika žmonių apdaužė, o tr is u/mušė mirtin. Suimta 180 
riaušininku. Paskui riaušės ats ikar tojo Guadalojoroje, kur 
studentai su minia iškūlė amerikiečių sankrovų langus. 

Riaušių priežastis kurstymai kai-kurių dienraščiu 
prieš yankes. Mat pirm keliu savaičių vienam Kansas 'o 
mieste tapo lynėuiotiis meksikietis, koks tai Antonio Pod 
riguez. Riaušės ir buvo protestas prieš tą lynėiavirną. 

Portugalija. 
Anglija, Praneuzija, Ispanija, Italija ir galop Vokie

tija pripažino naująją valdžią ir a tnauj ino diplomatiškus 
susinėsimus. Reiškia tatai, jog respublika yra atsistojusi 
ant tvirtų kojų. Toėiau Suv. Valst. dar laukia pat viri ini-
mo žinios, kud kel i j e zu i ln i b u v ę rin ušėse u ž m u š t i . 

Paskutinis būrys jėzuitu, skaičiuje 50, išplaukė i Ilo-
landiją, kur gaus prieglaudą, nors tas kraštas yra kalvi
nistu rankose. 

Vokietija. 
Pas kaizerį ats i lankė caras Mykalojus II. Su caru 

važiavo ir Sazonovas, užsieniu dalykų ministeris. T<ėiau 
iš susitikimo dideliu pasekmių nelaukiama. 

Praneuzija. 
Briand pasiliko ministeriu pirmininku, nors jam pri

siėjo apsirinkti sau visus naujus pagelhijninkus. Tarp mi« 
nisterių nėra jau soeijalistų: Millerand'o ir Viviani'oi J u 
vietą užėmė kiti. Mat Briand, kol dar nebuvo vyriausiu 
ministeriu, visados kurs tė prie visuotino straiko, bet paė
męs valdžios vadeles j savo rankas, sutr iuškino kilusį vi-
sutinj straiką. Už ta tai davė jam pipiru soeijalistų vido-
vai, J au res ir Suesde. Bet parliamente jis vis-gi gavo vir
šų. 

Iš didelių lietų Seina, Mozele ir kitos upės patvyno. 
Daug nuostoliu. Vokietijoje i r g i potvyniai. 

S. L. R. K. A. Reikalai 
ATSIŠAUKIMAS Į VISUS BALTIMORĖS LIETUVttfri 

IR LIETUVAITES. 

Atminkite, brangus tautiečiai, kad mušu mieste at
siliks 20-tas seimas S. L. P. K. A. Putinai turime visi su-
brusti visomis savo pajiegomis ir surengti gražu se luą, 
kad suvažiavę iš svetimu miestu lietuviai atstovai pasi
derėtu mūsų gražia tvarka, kad sugrįžę nemuole js-ustų 
užganėdintais ir pilnais geru minčių apie Baltimorės lie
tuvius. Šitie dalykai privalo rūpėti visiems Baltimorės lie
tuviams, nes savo geru pasirodymu galėsime savo vardą, 
pakelti, o apsileidimu ji nužeminti akyse lietuviu ir kita
taučių. Jei darbuosimės visi įšvien, rašysimės 'uoska i l l in -
giausiai prie Sus., tai apie mušu pasistatymą, seime suži
nos netik Amerikos l i e t in ia i ; išgirs apie jį Vilnius, Bjau
rias ir visi Lietuvos pakraštė l ia i : Bus mums garbė, o gar
bingai organizacijai nauda. Tai-gi ruoškimės prie iškil
mės išanksto riškimės į vienybę! Atsiminkime, kad tik 
vienybėje galybė! J. K. 

•t 
KLAIDOS ATITAISYMAS. 

" D r a u g o " No. 43, S. L. P. K. A. Kasos Stovyje jį* 
skverbė kla ida; yra pasakyta : " Pugsėjo m. Išeigos 
M 4 v . " už organavinią nuo I .V V 08 iki 15 VI UW) 
\v kaucija $456.08. Viso rugsėjo mėnesyje išėjo $969$8; 
pas kasieriu lieka $1.689.93". Turi bū t i : " 2 v . " už oiga-
navimą nuo 15 V iki 15 VI 1009 ir kaueija $546J84. 
Pugs. m. išduota $970.64, pas kasieriu lieka $l.ti89.1?| 

K. .T. KRUŠTNSKAS, 
S. L. R. K. A. Centro :}ek. 

file:///Yalter
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DRAUGAS 
ORGANAS SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ RYMO-KATA-

LIKŲ AMERIKOJE. 

Eina kas savaite ii Wilkes Barre, Pa. 

Kaina: metams $2.00, pusmečiui $1.00, trims mėne
siams 50 centų. Į Europą, Kanadą ir kitur $3.00. 
Adresas: 

" D R A U G Ą S ' , 
314 E. Market Str. Wilkes-Barre, Pa. 

Raštus ir korespondencijas reikia siusti pas: 
REV. A. KAUPAS, 

64 Ohuroh 8tre«t, Pittston, Pa. 

Su visais reikalais reikia kreipties šitokiu antrašu: 
" D 8 A U O A 8" 

314 East Market Street, Wilkes-Barre, Pa. 

D R A U G Ą S" 
(THE FRIEND) 

The Official Organ of the Lithuanian Roman Catholic 
Alliance of America. 

WEKKLY, published at 314 E. Market St. Wilkes 
Barre, Pa. 

Subscription: $2.00 a year, $1.00 six months, 50 cents 
three months. 

Rates of Advertising on Application. 

REDAKCIJOS PASTABOS 

"Lietuva" gimt d-rą J, Šliupu nuo mušu tariamojo 
užsipuolimo, prikiša mums "prasilenkimą su teisybe", 
"iškreipinėjimą teisybes" ir "užgauliojimą Šliupo", nors 
buvome aiškiai pasakę, jog " D r a u g o " siekiu buvo vien 
konstatuoti soeiologiškąjį faktą. 

Nenorime eiti į ginčus, todėl trumpai atkartojame 
savo nuomonę apie tą vyrą, kurs taip plačiai žinomas iš 
raštų ir kalbų. Pirmučiausiai, pabriežiame dar sykį, jog 
Šliupas ne mažiausiai, bet daugiausiai prisidėjo prie "Auš 
ros" nupuolimo. Ne kas kit, tik užgauliojantieji tikė
jimą ir bažnyčią raštai Šliupo, kursai teikėsi jais 
papuošti "Aušros" paskutinius sąsiuvinius, sukėlė 
prieš tą laikraštį Lietuvos dvasiškiją, kor i juk ir šioje 
valandoje yra ne bent kokia galybė, o ką besakyti apie 
anuos laikus! Jei ne Šliupo užgauliojimai, " A u š r a " gal 
butų gyvavusi ikišiol. 

"Šliupo istoriškieji raštai yra faktu rinkliava ir ši
tame mums jo raštų svarbumas" — rašo "Lietuva". Fak 
tų rinkliava!.. . Faktų pavelijame sau pridurti ne 
patikrintų, neištirtų, vienašališkai apšviesta, arbitrariškai 
ir nemoksliškai susta tytu . . . Ir tame originalinės "rink
liavos" svarbumas?. . . Mūsų nuomone "r inkl iava" atei
tyje teturės (o T dabar jau teturi) negativiškąjj svarbu
mą. Vadinusi, rtMtles Istorikams prisieis vien išrodinėti 
Šliupo klaidas: čia ŠI. klaidingai suprato faktą, čia iškrei 

pė faktą, čia j j kreivai apšvietė, ir t.t. ir t.t. Pa imkime 
kad ir "Lietuvos praeitį, dabartj, ir ateitį". Juk ir isto
rijos parodija, ne istorija! 

"Lie t . " teikiasi prikišti mums ir nesąžiningu nąj bū
tent, rašo jinai, Šliupas, esąs tik sumanęs amžinąją stipen
diją, "Lietuvos" gi redakcija ir išleistuvė uždėjisios tai 
stipendijai Šliupo vardą — o mat "Draugas" ėmcs ir pa
rašęs, kad tai pats Šliupas susimanęs pasistatyd nti sau 
amžiną paminklą. Paaiškiname, jog sunku butų ' 'Liet ." 
žodžius suprasti kitkip, kaip mes juos supratome. 

Apie ateitį, žinoma, sunku spręs'i. Bet vis dė to gali
ma iš regimų faktų šis-tas numanyti. Jeigu, pav., kas skel
bia šioje valandoje atgyvenusias savo amžį idėjas, tai toks 
žmogus ir ateinančiųjų kartų nebus laikomas pagarboje 
vadinasi neturės įtekmės ateityje. Kas kit sekta. .Jeigu 
toks šarlatanas, kokiu buvo Aleksandras Dovvie, išgalėjo 
patraukti prie savęs siaurapročius šimtais ir įsteigei sektą, 
kuri gyvuoja ikišiol, tai ko stebėties, jog ir mūsiškiai 
sui generis siaurapročiai pradėjo glausties po Šliupo Vė
luva. Dar taip neseniai eitų žodžių rašytojas turėjo progą 
išgirsti nuo vyro, kurį ypatingai profesija verčia susieiti 
j artimus santykius su įvairių—įvairiausiais žmonamis, — 
išgirsti, įdomų patėmijimą: jog jis nėra matęs didesnių 
ignorantų, k a i p . . . "šliuptarniai". Pas juos, girdi, nesą 
jokios paguodonės nei svetimų nuomonių, nei asmenų; 
nesą draugiškumo, linksmumo: visur, girdi, pavydas, kerš
tingumas, dantų sukandimas, ėjimas išvien ne luncjruose 
visų, bet tik savuose reikaluose. . . Vis tai sektant zmo dė
mės — tokio sektantizmo, kursai visuomenei nėra pagei
daujamas. "Šliuptarnių" arba "šliupinių" sekta pasiliks 
pačiam Šliupui numirus, pasiliks istorijoje, kaipo pasiliko 
šimtai kitokių sektantų — tik su tuo skirtumu, jog kitų 
sektų įsteigėjai turėjo ome#yje ir darė kaikuomet gera sa
vo pasekėjams, bet Kurėjų-Kurėjas savo pasekėjų nepakė
lė nei doriškai, nei protiškai nei net medžiagiškai. Paga
mino "susipratusių" ignorantų gaują. Kokias rūšies tie 
ignorantai yra, gali atsakyti kad ir p. Didvyrio straips
nelis: "Kaip aš mėginau tapti garbingu vyru", tilpusią 
tame pačiame "Lietuvos" numeryje. 

C'enstokavos vienuolyne pasidarė ne bent koks skan
dalas. Vienas paulinas užmušė savo brolį ir, įkišęs lavoną 
j sofą, įmetė į tvenkinį; paskui pabėgo su brolio pačia. 
Prieš tat atsiliko didelė vagystė prie stebuklingojo Dievo 
Motinos paveikslo. Spėjama, kad užmušimas turėjo susi
rišimą su vagyste. Dabar eina tardymas. ] reikalą įsikišo 
ir svietiškoji ir dvasiškoji vyriausybė. Lenkų, o paskui 
juos ir lietuvių laikraščiuose pilna sensacijinių žinių. Męs, 
laukdami nagrinėjimo pabaigos, iki šiol tylėjome, už ką 
" K c l . " (No. 44) prikišo mums, buk tokius "darbel ius" 
norime užslėpti. ,-

Ne, negeras darbas nereikia slėpti; už jį reikia nu
bausti prasikaltėlį. Mums rodosi, jog tardymai atidengs 
nemažai ištvirkimo Čenstokavos vienuolyne, jog kaltinin
kai taps atsakomai nubausti, ir viskas pasibaigs tuo, kad 
nešvarumai bus išvalyti, o garsus lenkų istorijoje vienuo
lynas vėl pasiliks tik "Skaisčiu Kalnu". 

Faktas visados pasiliks faktu; jo nei užslėpti nei už-

f 
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ąinti negalima. Bet kas kita skandalas . Skandai iškų ži
nių skelbimas neneša niekam naudos, o kiek užkenkia do
ra i ! Atsimename dar taip neseniai I l a r ry 'o Thavv'o skau
da lišką bylą. J u k tuomet Suv. Valstijų valdžia pagrasė 
kaikuriems dienraščiams, jog uesiuntinės krasa tu nume
riu, kuriuose bus aprašyt i paties Thavv'o. NVhite'o ir Eve
linos Nesbit ' iutės purva i ! Kuropos dienraščiai tuomet 
piktinosi iš Amerikos laikraštijos užtat, kad aprašinėjo su 
Visomis smulkmenomis dalyką, kurj galima buvo aprašyt i 
ti'iimpais žodžiais: vienas ištvirkėlis nušovė kita ištvir
kėlį už ištvirkusią moterį, ir galvažudys bando ištrūkt i 
nuo elektrikinės k r e s ė s . . . 

" D r a u g a s " nemėgsta skandalu. Nors skandalu pilna 
ir S. L. A., ir L. S. S. A., ir " A t l a s Traders Assoc ia t ion 'e" 
ir pačiame " K e l e i v y j e " ( " K o l . " juk pa t rauk tas teisman 
už melagingos žinios padavimą!) , teeinu sensacijų skelbti 
nesiskubiname. Prisilaikydami devizus: " l a i kiekvienai 
pats išsisluoja šiukšles iš savo pr ieangio" , rašome apie 
skandalus tik tuomet, kad esame pr ivers t i t a ta i padaryt i . 
Nei "Keleivio'*, sei " K o v o s " nei kokios įstaigos, organi
zacijos ar tai asmens skandalu nenorime slėpti, bet skan
dalu skelbimą laikome nešvariu da rbu — t o d ė l . . . na, į 
tat atsa'kys pats skai tytojas. 

Tame paeiame " Keleivio" numeryje pilna «onsaeiju. 
Tarp sensauijiriiu straipsniu žymokę vietą ima: " K a i p 
chemikas sutvėrė žinomu", Raitelis paimtas iš "Bos ton 
Amer ican 'o" , \V. R. Mearst 'o organo. Toji viena aplinky
bė, jog straipsnelis paimtas iš " g e l t o n o j o " dienraščio, ati
ma jam visiškai mokslišką svarbą. J a m pri t inkamesuė 
vieta 'uitu buvusi " J u o k u " skyriuje, ypač kad pats ver
tėjas pripažjsta, jog prof. I lerrera, kursai 

" sudė jo visus tveriančius žmogaus gema
lą e b n i e n t u s . . . * • * ir galų gale, su di-
<tele dek t r ik iu i ' s r o v e , . . . gavo formą, pri
menančią žmogaus gemalą"— 

tas pats I lerrera stovi ant vieno laipsnio su d-ru Oook'u, 
kursai, kaip žinoma, a t r a d o . . . " žemga l į " . 

Ar negeriau butu buvę išaugšto paaiškinti , kad ir ši
tokioje formoje: "Ska i ty to j au , absimink, jog toliau bus 
prirašyta nonsensu, iš kuriu galėsi juokt ies kiek tik norė-
s i . . . " 

A r g i nebūtu, geriau buvę? 
Nėra juokingesnio daikto, kai]) išgirsti neva " t i k r a s " 

Minias nuo tokiu Žmonių, kurie interesuojasi kokiu nors 
dalyku, bei jo neapkenčia ir visai nebando jo ištirti. Atsi
mename, kaip koks tai Vaškevičius pranešė " T ė v y n ė j e " 
apie A. Bieliauską, kurį būk Tėvas Kazimieras išvaręs sa
vo pamokslais iš proto. Bieliauskas buk at idavęs 1000 dol. 
Kapucinui ir t.1. Kita neteisinga žinia buvo a tka r to t a net 
Kuropos laikraščiuose. Kaktai-gi rodo, jog " T ė v y n ė s " 
korespondentas Tėvui Kazimierui laikant misijas visai ne
buvo PittStone, jog Bieliausko nėra matęs akyse, j o g : " k ą 
rašiau, tai tik girdėjau nuo žmonių" ( toks jo išsiteisini-
Hoas), ir d a r g i kas : —.pas i rodė , jog Bieliauskas jokiu 
tūkstančiu doleriu niekados neturėjo. Juk , a u v e i n i Biel. 
} bepročių namus, buvo ieškota jo pinigai ir tapo ištirta, 
kad B. turėjo pirm ketvertu metų hankoje du šimtu su 

viršum doleriu, bet pinigus buvo išsiėmęs tais pačiais me
tais. Kaip-gi misijonorius galėjo išgauti tūkstantį dolerių 
iš žmogaus, kursai misijos laiku pinigu visai neturėjo I 

Dabar, kuomet teismas, pr is i taikydamas prie; didu
mos parapijiečiu noro, liepė Scrantono lietuvių bažnyčią 
at iduoti vyskupo Hobano glooon, " V . L " (No. 44) i at
kartoja " D . V . " ir " L i e t . " zaunas. Tarp tu zaunų y ra 
toks skir tumas, kad " D . Y . " meluoja, buk "vyskupo agi
ta tor ius ke l i s syk važinėjęs į Minorsvillę, kalbindamas lie
tuvius į Serantoną ant klastingu balsavimu, o iš Forest 
City nuvežta buvę į Serantoną n^\ keli karai , priki nšti 
"ba l suo to jų" , - o " L i e t u v o s " korespondentas pakako 
tiesą, rąžydamas, jog bažnyčia " d a r tebėra parapi, onų 
rankose" , tik tą tiesą iškreipia taip. kad " V . L . " prisieina 
pavadinti parapijiečius vyskupo priešais, nebeturinčiais 
valios ant bažnyčios. 

Taip, Scrantono lietuviu bažnyčia kaip ir visos ka
talikų bažnyčios — buvo, yra ir bus parapijos nuosavybe, 
bet vyskupo priedai neturės ant jos valios. Be reikalo " D . 
V . " skelbė, buk minėtame mitinge dalyvavo atvaži i ru
sieji iš ki tur lietuviai. Tame mitinge kalbėjo ir balsavo 
vien Scrantono šv. Juozapo parapijos sąnariai. Joigi ta
da vyskupo priešų pasirodė mažai, tai tam nekalti Mi-
nersvillės, Porest City arba kitur gyvenantieji lietuviai, 
nes jų tą-vakarą tenai nebuvo, j salę įleista vien parapijie
čiai — ir jie patįs nutarė savo bendrąjį reikalą be jokios 
pagelbės išpašalio. Teisme toji tiesa išėjo aikštėn. Ko 
daugiau n o r ė t ] ! 

Orjžtant-gi prie " L i e t u v o s " korespondento raštelio, 
nebus pro šalį pasakyti , jog t ikru katalikiškųjų parapijų 
valdytoju yra diecezijos vyskupas, ne " t r o s č i a i " ar ki ta ip 
kaip juos pavadinus. Jeigu žmonės suprastu, jog bažnyčia 
visados yra parapijos nuosavybe, nepaisant į tat , kai? ji
nai y ra užrašyta, tai nešvariu barnių ii- tąsyniu už užrašą 
nebūtų. 

Vilniaus " V i l t y j e " (No. 118) tilpo žinutė iš Mas (vos 
apie tenykščių lietuvių studentų susirinkimą. Tasai su
sirinkimas tuo žingeidingas, kad tapo sušauktas daugiau
siai tam, idant, pakėlus priešingumą Pr. Dovydaičio s t inips 
niui "P rob lema apie Kr is tų" , tilpusiam paskutiniuose 
" D r a u g i j o s " numeriuose. Priešai straipsnį kalbėjo du 
s tudentu. Vienai prirodinėjo "graž ia i , moksliškai, t i l ne
a i šk ia i" , buk krikščionystės filosofija nebuvo nauja, buk 
ji buvo "o rgan i škas produktas dvasios stovio tuolaikinių 
žmonių", o kitas apskelbė, kad "kr ikšč ionys tė visuomet 
taikėsi ir taikosi prie ap l inkybių ." Taip tatai Masivos 
studentų nuomone, krikščionystė, neturi pradžios Dievy-
je (vadinasi, nėra apreikštu iš dangaus t ikėj imu) , tik vat 
pirm devyniolikos šimtu metų žmonių dvasios stovis bu
vo toks, kad iš jo ėmė ir išdygo krikščionystė, o je tas 
"o rgan i škas p r o d u k t a s " užsiliko ikišiol, tai tik dėlto, 
kad " p r o d u k t a s " mokėjo ii- moka taikyties prie aplin
kybių. Kaip tai lengva maskviečiams atl ikti , a ts iprašant 
kriukį. Pavadinai sau tokį svarbų žmonijos gyvenime 
veiksnį, kokiu yra krikščionių tikėjimas, augštai—skam
bančiu "o rgan i šku p r o d u k t u " ii" paba ig ta : dalykas, 
apie kuri laužė galvas Origenes, Augustinas, Akvinietis, 
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Bonaventūra ir kiti proto milžinai, pavirto niekais, apie prasto žmogaus (sulygink Btryan'o: uėommonerĮjM) ge-
kuriuos dary t i t a rdymus \ ištiek ką tapti atžagareiviu,**$!'rovė, reikia taip pasielgti, kad tas prastas žmogi s pajus-
būti nemokėta, t rukdyt i dvasios progresą. Kaip tai leng , tu, jog j am ištiesu lengvinu, geriau ir smagiau JK> nauja 
vii Maskvos s tudentams tapt i mokslo vyrais, ii* "mokališ-S, I valdžia. (> republikonams, oorint sugražinti savajĮ prės
k a i " varyti debatus. Profanams nesuprantami žodžiai irĮLitiza, reikia ati taisyti klaidas, kurios buvo padarytos tais 
drąsus tvir t inimai pas juos u/vaduoja Taktus ir prirody 
mus. Vis da r jie žiuri pro marksizmo akinius. 

'f 

Pastarieji rinkimai Suv. Valstijose parodė, jog žmo 
uės nėra užganėdinti iš dabar t ines valdžios. Šalis, kuri ii 
gus metus buvo republikonu rankose, staiga pateko de
mokratams, Juk ateinančiame kongrese bus .'>() demokratų 
daugiau, nekaip republikonu. Kongresau pirmutini sykį 
atsisės ir vienas soeijalistas. Bus tai žinomas Mihvaukee's 
" b o s a s " Viktoras L. Berger. Tokiose didelėse ir įtekmių-
gose valstijose, kaip \'e\v York, Ne\v Jersey, Massaelui 
setts, Ohio, Mfain, Connecticut, gubernatoriais ir kitokiais 
viršininkais išrinkti demokratai . 
Reiškia jisai, kad 

l i lga is viešpatavimo melais. J iems nereikia tapti demago
gais (kaip t<ii bandė daryt i Roosevelt), jiems užt juka pa
rodyti darbais, jog praktikoje pripažįsta ttj ties$, kuria 
dar viduramžių teologai yra išreiškę žodžiais: "l ionuni 
eommune est prius botio p r i v a t o " ( l ie tuviškai : privatinė 
gerovė turi nusileisti prieš visuomenės gerovę). 

Tai tiek šiuo tarpu. 

ATSKAITA IŠRINKIMO AUKŲ " V A D O V Ė L I A M S " IR 
" F O N D U I " . 

Konkursai . Sistemai iškas garsinimas konkursu Vado 
Jvė t i ams rašyti buvo sumanytas pradžioje 1905 m. 

L. Pirmos Skai tymu knygos konkursu i pinigus, loo 
Braido I sudėjo kunigai d. Žilinskas, M. Pėža, Jusai t i s ir 

1 Į IVe/identui Taftui sunku bus pervaryti kokj norsHHžebivs. 
savą j ] sumanymą : 2. Antros skaitymu knygos konkursui pinigis sudėjo 

2) Net progresyviški republikonai, vadovaujant po-BLawrence'o lietuviai, teipgi sumoj 100 dol. 
puliariškam Roosevelt'ui, nejstengė atgaivinti žmonėse* 3. Trečios Skaitymų knygos (Christomati^jos) dalį 
u/sitikėjimo republikonu par t i ja i ; H ( 1 0 0 rubl.) sudėjo Broektono l iet iniai , pasiuntė per kini. 

(8) Kongresą nustos valdęs nekenčiamas "dėdė , , o1PėŽH. 
Oannon; \]M 4. Geografijos (visuotinos ir Lietuvos) pilną konkur-

(4) Ateinančiu Suv. Valst. prezidentu galės labai M 100 dol. pagarsino teippat Broektono l ie tuviu, 
lengvai tapti demokratas . I 5. Lietuvos Istorijos kunkursui vėl Broektono lietu* 

Bei ne šiėia dar guli visas svarbumas. Prisimenfl | viai prisiuntė rb. 157,86 kap. 
mums l 'p ton 'o Sinelair 'o pranašavimas, š ta i jisai išleisto ',' G. Ari tmetikos konkursu i VVoreesterio liet iviai sol*] 
je pirm poros metu k n ingo j s rašė. kad netrukus Mihvau ' rinko 75 dolerius. 
kee pateks i soeijalistu raukas ( pi anašavimas [vyko), 1912 • 7. Gramatikos patašiumi konkursą pagarsii o Uosto-
m. prezidentu taps išrinktas \V. R, l learst , o paskui jau no lietuviai. Pinigu sudėjo 100 rb. 
prasidės soeijalistu vežimas. Ar kili Kinelair'o pranašu Dapildymui t rilkslanėiu konkursams pinigu ir teip 
viniai Įvyks, šitoje valandoje*niekas negali Žinoti, bet vis ' pradinio mokslo reikalams, žiemą 1905-6 metuose, Brook-
dėlto galima daryt i spėjimus. Štai, pav., galima sakyti , lyn. N. Y., sur inkta 107 doleriai. Pinigus tuos kun. Varna-
kad jeigu demokratai , kurie šįmet gavo viršų, užvils rin ..'uis prisiuntė konkursu kasieriui p. Tam. Žilinskui, su-
kėju norus, tuomet rinkėjai nusigręš nuo vylingos parti- moję 205 rb., 50 kap. 
jos ir kelias taps a t s i r a s soeijalistams. Kaip žinoma, Komitetas ir Teisėjai. Kad konkursų reikalai geriaus 
Mihvaukee's miestą soei.jalistai valdo dorai, sąžiningai. eitu. Europoje buvo apr inktas " K o n k u r s u Kom t e t a s " , į 
Tenai soei.jalistai gavo viršų dėlto, kad žmonėms buvo kurį įėjo: p. Tanias Žilinskis. kaipo amerikiečių atstovas, 
nusibodęs netikusis republikonu ir demokratu valdymas. kmi. Tumas, ponia Fel. Bari ke\ iėienė ir p-ia Ona Pleiry-
die tiesiok ieškojo sau gerose teisingos i r sąžiningos vyriau tė Puidienė. Kasieriuini liko Į). Tam. Žilinskis, Kaune, 
sybės. Ir gavo ją. Ar-gi to paties negalima pasakyti apie Laike pirmojo Mokslo Draugijos susivažiavimo buvo 
visas SUN. Valstijas. ' žmonėms nusibodo republikonu ve- apr inktas ir komitetas te'sėjis konkursams sprąsti. Į tą 
žimas, jie ijfoirinko savo valdovais demokratus. Bet ar de- komitete įėjo p.|>. Tam. žiliuskis, kun. Tumes, J. »lab-
mokratai u /ganėdis žmones ' Jei ne tai juk ir dabar pi louskis. Ant. Kasakaitis, .luoz. Vokietaitis ir Seinų moky-
lieeiai, bėgdami šalin nuo visokių " b o a s i i m u " , " e a n n o n i / to jas Grabauekas. 
inii", ir 1.1., tveria visokias naujas par t i j as : " ludependen Laimėti Konkursai . Konkursu komitetui Imv ) prisius-
e taague", Keysto'ne P a r t y " ir k i tokias! Bet kas užtik tas d ik tokas skaitl ius rankraščiu. 17 iki l!> ba l an i / i o 1!M)8 

ris. kad ateityje, bebėgdami n u o " i z i n u " , neprisiplaks prie 
kito ' ' i / .mo" , vadinamo sooijaliamut Tokiame atvejyje 
žmonės apsir inkti! sau soeijalistu vyriausybę ne dėlto, kad 

m., konkursu teisėjai siisivažiavo VilniiVje ir >ripažino 
premijas už sekaneius prisiusi ns konkursams veikalus. 

1. Ksav. Vanagėliui UŽ "Dovanėlę , arba " P u m ą Skai-
išpa/intu soeijalistu mokslą, bet dėlto, kad norėtu švarios tymo knygą" , pusę premijos. 
administracijos. 2. Lud. Laūmianskiui u/ parašymą "žiupsnelio" arba 

Tai-gi demokratams, kuriu šioje valandoje yra vir " Ant ros skai tymu knygos" , pusę premijos, 
šus, norint užlaikyti savo prestižą nelytėtu. reikia išpil 3. Vr. Daugirdai pilną premiją u / " Arit me .i ką " . 
dyti savo prižadus, reikia parodyti , jog jiems ištiesti rupi !. .1. Oftbriui pusę premijos u/ "Cengral ' iją " . 
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5. ,). Tu belini puse premijos už "Geografijos" ver 
t imą. 

Fondas Vadovėliams leisti. Sumanytas " F o a d a a " ir 
pradėta aukas rinkti IDOS ir 1909 m. psie progos atmini
mo 40-tiea metų ir pradžios lietuvių Amerikon Lmigraci 
jos. Kasieriumi i'ond. apr inktus p. 1\ Čapliką*. Viso fon
dui sur inkta 1616 doleriu. Iš tu pinigų 950 dol. paskolinta 
l>. Gabriui " G e o g r a f i j o s " budimui. Atskaičius kitus kaš 
tus ir išlaidas, kasoje pasiliko da 289 dol. 36 6611,, kurie 
tai pinigai tapo priduoti Mokslo Draugijai, kuri 1910 me
tuose paėmė " F o n d o " kasą po savo globa. 

Atskai ta iš sur inktų pinigų. Aukos sudėtos vadovėliu 
konkursams ir pinigai fondo vadovėliams leisti, suvesti į 
vieną tabelą, išeina teip. 

Kasieriui p . Tarnui žilinskiui, Kaune, pr is iųs ta : 
Kun. -). Žilinskis 1908 m. prisiuntė premija rb. kp. 

l o s Skait . knygos, loo dolerių, 194.33 
Kun. .1. Žilinskis 190H m. premiją ll-os Skait . 

knygos 194.33 
liroektonieėiai 1908 m. (Geografijos konkursui 194.33 
Brooktoniečiai 1908 m. Liet. Istor. konkursui , r>7.8(> 

Broektonieėiai 1910 m. Liet. Istor. konkursui, 100.00 
Iš Broekton 1908 m. kn. Peša ((1liristomatijai) 100.00 
Iš Bostono 190S m. Gramatikos konk. kun. .1. 

Žilinskas (dali) 25,00 
Kun. J . Žilinskis reikalams konkursu paaukavo 25.00 
Brooklyne sur inktus 107 dol. pr is iuntė kun. 

Varnagiris 205.50 
Nonvoode Fondui sur inktus 26.48 
p. Tam. žilinskis pridėjo procentų liti laikomus 

pinigus 15.00 

Lalui p. T. Žilinskiui prisiuntė rul>. 1137.83 
Kasierius p . Tam. Žilinskis išmokėjo: 

Ksav. Vanagėliui konkur. u / I-ą Skait . knyga • 97.K! 
bud. Laumianskiui u/, ll-os Skait . knygą 97.16 
IV. Daugirdai už Aritmetiką (pilną premiją) 194.33 
J. Gabriui už Geografiją 97.10 
J . Tubeliui u/, vertimą Geografijos 97.10 
Visoki reikalai ir išlaidos 1907 metu 25.00 
Kelionė konkursu sprendėjams i Kauną 25.00 
Išlaidos ir kelionės kasieriaus 211.44 

Labu kasierius Tam. Žilinskis išmokėjo, rb. 05(5.41 
Viso laito pas k a ii erių Tam. žilinskį buvo įeigos 1137.88 

Pas kasieriu Tanią Žilinską pasiliko, rb. 481.42 
Pas dabartinį kasieriu p. K. Vileišį "Vadovėlių" ir 

"fondo" pinigų yra: 
Pinigai perduoti buvusio kasieriaus p. T. Žilinskio 481.42 
Kun. .1. Žilinskis pridavė likusius 75 rb. Gramatikos 

konkursui 75.oo 
Kun. -i. Žilinskas pridavė Worcest«Ho auk;i Arit

metikos konkursui, 75 dol., rb. 140.'.V.) 
I \ Čaplikas prisiuntė M F o n d o " pinigus 560.58 

Viso pas p. A. Vileišį, dabart ini kasieriu, yra. rl>. 1253.39 
Skolingi Fondui pasi l ieka: 

Sus. Liet. H. K. Amerikoje dol. 308.16 ceu. 570.99 

Sus. Liet. Am. 100 dol. rb. 194.:;:* 
Palaimos Juzės Draugija, Neua rk , N. ,J. 5 dol. 9.05 
P. GiiOris, jei skaitysima pasiustus l 'nion City 

60 dol. ir 950 dol. 1902.73 

Viso Fondui skolingi, rub. 274:5.70 
I r t e i p : 
Fondo kasoje yra pinigu 1253$9 
Fondui skolos išneša 274: .70 

Labu Fondas Vadov. leisti turi tur to Rub. 3997.09 kp. 
Tie 8997.09 kp. tegul bus pamatu, ant kurio ir atei-

tėje remsime musų mokykloms vadovėliu rašymą, gerilii-
iną i'r leidimą. 

Baigdamas šią atskaita turiu ištarti kuokaršėiai sia 
padėką draugams šiame dar . . ką užsiėmė rinkimu atiku, 
Ii.'t. laikraščiams, ką gelbėjo išais! uiti naudingumą wi -
kalo, draugijoms, kurios padėjo surengi: prakalbas, kal
b ė t o j a m s . . . , bet širdingu širdingiausiai <n" kavoja li< tu-
viškaijai Amerikos visuomenei, kuri pasit ikėdama ant 
mūsų, ant rinkėjų, taip gausiai ir ta ip noriai dėjo pamannį 
akmeni mušu pradinei lietuviškajai mokyklai. 

Kun. Jonas žilinskis. 

KODĖL N E I N I IŠPAŽINTIES? 
Parašė kun. Aloyzius J . Warol , J . Dr. 

ver tė kun. V. D. 

(Tąsa) . 
J ie džiaugiasi, kuomet avelės j ieško pas juos mais

to. Ir kuom gi esame męs kunigai. ' Kristaus žvejais. J e i 
maža žuvytė užsikaliis ant meškerės, nelabai tuo džiau
giasi žvejys, nes menka nauda. Paprastai , nukabinęs, pa
leidžia ją atgal i vandenį, kad pailgėtu. Bet jei didelę lydį 
pasiseka sugauti , žvejys nesitveria iš džiaugsmo. Atsar
giai ją ištraukia ir nukabina, linksmai ją apžiūri, nes ži
no, kad nemenkai pelnys. Menkos žuvytės, maži nusidė
jėliai, tankiai artinasi prie klausyklos. Nuodėmkla įsis 
juos išrišinėja ir palei/dinėja, ydant augtų Dievo ga 'be i 
ir žmonių naudai. Gerai ir tai, bet kunigas da nesuvisai 
pakakintas . Ateina didelė lydis nusidėjėlis, ką per kė
lėt ą arOa ir keliolika metu niurdėsi nedorybių dumble, —-
tai rods džiaugsmas nuodėmklausiui! O kad tai daugiau ir 
laukiau lokiu ! 

Nikodemas: Aš pats nekartų rengiausi eiti išpažinties, 
bet mane draugai sulaikė, s kydami, kad Amerikoje UŽ 
išpažintį reikią, užsimokėti. Su darbu buvo sunku, negalė
jau gauti, 0 be pinigu bijojau eiti prie kunigo. 

Misijonorius: Tą pati užmetinėjo man kartą Ameri
koje vienas tautietis , žmogus neva apsišvietęs, bet laisvų, 
nekatalikišku sąžinių, kaip sakoma " p i r m e i v i s " . Kan- < 
triai išklausiau jo ilgų nusiskundimu ant kunigu, ne dėlto, 
kad .linu būčiau pritaręs, bet dėlto, ydant patyrus, kas 
jam rupi ' "K iek tamista užsimokėjai už i špaž in t į?" — 
klausiu jo, kaip visą tulžį jau išliejo. ~- " N l l - g i . . . aš 
nieko neužsimokėjau " atsako. " T a i l a m i s t ą už dy
ka kunigas išklausė . ' " — " I r tai n e " . . . teisinasi sumi
šęs. BUVO matyti , kad da lyg ką turėjo ant liežiuvio galo, 
bet drovėjosi pasisakyti. Prispirtas teSiaus prie sienof ta-
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rė, mikčiodamas: "Man, kunige, čia Amerikoje nesinori 
eiti išpažinties, nes čia kunigai sakramentus pardavinė
j a " . — " O iš kur tamista apie tai žinai" — klausiu jo — 
jei nuo jų nieko neperki?" — "Teip visi kalba" — teisi
nosi ponaitis. Ir kas-gi buvo tie "vis i"? Išvardino porty 
laisvamanių ir lengvadūšiu, panašiu jam, kurie nuo išpa
žinties šalinosi, Lyg velnins nuo švęsto vandens; o šv. Mi
šių klausymą nedėl dieniais laikė per laiko gaišinimą, nors 
didesne dienos dalj ir per naktis trindavo*! po karėiamas 
ir alines. Jogiai vienok šį užmetinėjimą tankiau nugirz-
dlavau, todėl pradėjau aš sąžiningai tyrinėti: ar-gi tai 
tiesa, kad Amerikoje reikia už išpažintį užsimokėti? Ty
rinėti nebuvo jau teip sunku, nes misijonoriaudamas per 
dešimts metų Amerikoje, atsilankiau kuone kiekviename 
mūsų kolionijų kampelyje, o kai-kur ir po kelis kartus. 
Ir kas gero ir kas blogo noroms nenoroms viskas teko pa
matyti. Tečiaus niekur nepatėmijau šitame atžvilgyje 
jokios dėmės ant Amerikos dvasiškijos. Kunigai nei cento 
neima už išpažintį. Da-gi daugelyje diecezijų neleista 
jiems po didele bausme priimdinėti intencijų šv. Mišioms 
klausykloje, nors penitentas iš geros valios siūlytų. Augš-
tesnėji valdžia išleido tą įsaką tam, kad prašalinus net 
jtaizdinėjimo šešėlį, būk už išpažintį reikalaujama kokio 
nors atlyginimo, liet kas man ypač metėsi į akis? Kad to 
biauraus šmeižimo prisileidžia ypatingai tie, ką šnairai 
žiuri į kunigus ir į išpažintį. O kas aršiausia, kad žmonės, 
sugrįžę į savo gimtinį kraštą, parsineša tąsias pačias klai
dingas žinias ir platina jąsias tarp savųjų neteisingai pa
rodydami Amerikos dvasiškiją. 

Nikodemas: O tečiaus kunigai prieš išpažintį klausi
nėja žmonių: ar priguli į parapiją ir ar moka ką bažny
čiai? 

Missijonorius: Tai suvis kitas dalykas. Nemaišyk į 
krūvą dviejų suvis skirtingų klausymų. Kas kita yra už 
išpažintį užmokestis, kurio niekas nereikalauja ir neturi 
teisės josios reikalauti, o kas kita vėl bažnytinės mokestįs, 
kurios yra kiekvieno parapijiečio privalumu ir nuo kurių 
nė vienas be tam tikros priežasties negali atsisakinėti. Ta 
nemaloni pr iedermė — rinkt i bažnytines mokestis, teko 
Amerikos kunigams — ne t ik lenklškiemsiems, bet ( ir 
lietuviškiemsiems. Vert.) ir visiems kit iems. Nėra kito 
kelio. Tokis jų padėjimas. Iš to blogi žmonės, nepažinda 
mi vietinių santikių, ėmė šmeižti juos, jteizdinėdami, būk 
parduoda išpažintį. Kas žmri į šios šalies papročius ir 
įvedimus pagal senosios tėvynės papročių, tas ir pats klys
t a ir ki tus klaidina. Didelis yra skir tumas, kurio nerei 
kia pamiršt i , o ypač j is reikia suprast i . 

Toliaus bus. 
GERA PROGA 

^nusipirkti bueeriaus tulšes. Visai da r naujos ir labai pi 
ffiai. Ateiki te pažiūrėti po šiuo adresu : 
Mykolas Pawiak, 432 S Sherman St., Wilkes-Barre, Pa. 

KAS REIKALAUJA 
austinių (krajavų) škaplierių Panos Šv. ir Šv. Traieės, 
gali gauti pas mus visada. Męs išdirbame ir reikalaujan
tiems pasiunčiam porą ant pažiūros. 

Kaina 50c. tuzinas. 
Mrs. A. Smailienė, 2737 E. Pacific St., Philadelphia, Pa. 

"PAIN -EXPELLER." 
Dr. Richter 'o galinga išlauki

nė gyduolė privalo būti 
kiekvienos šeimynos 

vaistų šėputėje. 
Prašalina skaudėjimą reu

matizmo, padagros, strėnų die
gimą, strėndieglį ir neuralgi
ją. Greit išgydo sunėrimų ir 
muskulų štyvumą. Puikus nuo 
išsukimų, šlubavimo ir pasi
leidimų. Skubiai gydo persi
šaldymą, infleuuzą, gerklės 
skaudėjimą, sunkumą ant kru
tinės ir nedaleidiia plaučių 
uždegimą. Gelbsti nuo galvos 
ir dantų skaudėjimo. 

SEROSKIS PADIRBIMŲ. 
Tikras Pain-Expeller tan

kiai buvo pamėgdžiotas. Aty-
dliai apžiūrėk pakelį ir tėmyk 
ar jis taip išrodo, kaip ant 
paveikslo. Jei skirtųsi nuo 
čion parodyto, tai gaunate nu
duotą vaistą. Visi vaistininkai 
Suv. Valst. parduoda Pain Ex-
peller po 25c. ir 50c. bonkutė. 
Padirbtas per 

F. Ad. Richter & Co., 
25 Pearl S t . New York, N. Y. 

P. 8. Jeigu Jųsų sveikata 
labai nupuolus, bandyk Dr. 
Richter 'o Ferrolą, garsų ge
ležies vaistą, 75c. ir Dr. Rich
ter 'o " Table t ' ' Lozenges, 50c. 

Mūsų knygutę apie Ancbor 
vaistus gali gauti kiekvienas 
•' Draugo ' ' skaitytojas uždy-
ką. Tik prisiųskite savo ant
rašą. 

UNION TICKET AGĖNCY. 
Sfiiausii Liitiviszka Banką Scraotoae ir Visoje Aplinkinėje. 

Agentūra Laivakorčių ant Geriausių Linijų. 
Standi* Pinigus kas dien in visas dalis svieto; taip-jji perka ir 

išmaino visokius pinigus. Išdirba visokius dokumentus Amerikos ir 
ir Lietuvos teismuose. 

Ofisas atidarytas kas dieu nuo 8-tos iš ryto iki 9-to* vai. vak. 
Nedėlioję: nuo 10-tos iš ryto iki 5-tai valandai vakare. 

ADOLF BLAU, Union Tioket Agency, 
203 Lackavvamia Ave., Scranton, Pa. 

Taipgi turime savo krautuvėje daugybę visokių imUdaknygių 
ir svietiškų knvgų visokiose kalbose. 

TELEFONAI: Naujas 308 -— Bell 662. 
REKOMENDUOJAME MŪSŲ NAUJĄ AUKSINĮ 23 

AKMENŲ GELŽKELIO LAIKRODĖLI. 
Auksiniai, paauksuoti ir k toki su 23 

akmenimis, parduosime 10,000 vadina
mų " A c c u r a t u s " laikrodėliu t iktai u i 
$5.75 žėdną. Tie gražus laikrodėliai 
puikiai išrėžyti, dubeltavi 1 ikštai, ge
rai laiką rodanti, labiausiai keliauninką 
naudojami, kurio turi daboti laiką, mo
teriški ir vyriiki, gvarantuoti ant 20 
metų. Tikrai gražus laikrodėliai, ne
gėda bus nei draugams tokj parodyti. 
Jeigu nori turėti gerą dziegorėlį, tai 
štai mūsų pasiūlymas: Męs nusiųsime 
šitą laikrodėlj kiekvienam C. O. D. už 
18.73 ir eksproso kaštus dė. peržiūrė
jimo. Jei nepatiks, nemokėsie nei cen-

^ ^ • J U B ^ ^ ^ Mos riskuojame viską. Auksinis 
grandinėlis duodasi dvkai su laikrodžių. Adresas: 
EXCELSIOR WAT0H 00. , DEPT. 006, CHICA30, IL^ 
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Priprask, ligai užpuolus, imti šeimyniškus 
Severos vaistus. 

VIENA GYDUOLE NAMIEJE. 
K 

Sf 

i 

lietai atsitinka, kad j parą laiko nors vienas šeimynos narys 
nereikalautų kokiu vaistų. 

žaizdoms, 
votims, 
išsisukimui, 
sutinimui, 
neuralgijai, 

reumatizmui, 
pulėjimui, 
išbėrimui, 
štyvumui, 
skaudėjimai krūtinėj, 

susidaužimui, 
raumenų skaudėjimui, 
uždegimui, 
nusišaldymui, 
kryžiaus skaudėjimui. 

r 

•ii • !.«•* • 

arba nuo kitokiu negalėjimu, kuriuos galėtumėm dar išvardinti. 
JfiKii t ik vionjj. va is te namie laikai , tai juomi pr iva lo l»ūti 

Severos Aliejus Sv. Gothardo. 
Yra tai puikus linimentas, kuris užganėdino ir užganėdina tūks

tančius ligonių,, kasdien ji vartojusių. Kaina 50c. 

'Severos Aliejus šv. U ithardo yra geriausiu vaistu nuo paprastų 
ligų ir priepoiingų susiž jdimų",— rašo p. J. Palleezny iš Kewa-
nee, 111. — "Apsaugoja tuo daugelio skaudėjimų ir žymių iškas-
V • J J 

eių. 

:w^W«Sbl**-—»-

mUXMt**»<im*u **+ay** 

^5%SW ! 

"•nu w.uw | f t*S: 

'gefflĖfl 

f. f. SfltU f* 

Severos vaistai parsiduoda aptiekose beveik visur. Persitikrink gaunąs gerus. Jeigu nebūtų 
arti vaistinyčios, rašyk pas mus, o męs patarsime tau, kaip vaistus gauti. 

Nuo 
žiemos kosulio, 
Smarkaus kosulio, 
Sauso kosulio, 
Koklušinio kosulio, 
Gerklės sakudėjimo 
ir kitokių negalėjimų 
plaučių ir gerklės 

imk 

Severos Balsamą Plaučiams. 
Kaina 25e. ir 50 centų. 

Nuo 
Išbalimo, 
Silpno virinimo, 
Fyziško silpnumo, 
Užkietėjimo, 
Geltonligės, 
Tulžiavimo, 
Neveikiančios tulžies 
ir galvos skaudėjimo 

imk 

Severos Gyvasties Balsamas. 
Kaina 60c. 

Daktaro patarymai dykai. 

\ F. SEVERĄ C O . CEOAR RAPIOS 
I0WA 
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Didele Benesch & Sons Krautuve, 
Bennett Building, Public Square, Wilkes-Barre, Pa. 

GERI NAMINIAI RAKANDAI UŽ MAŽĄ PREKE!. 
Reikalingi daiktai už labai žemas kainas. 

DUODAME ANT KREDITO; GALITE MOKĖTI DALIMIS, DAIKTUS NAUDODAMI. 
IŠLYGOS: 
$1(U>(i vertes 25e. savaitei. 
$85.00 vartos 50c. savaitei. 
$85.00 vertės 75c. savaitei. 
$50.0(1 vertės $1.00 savaitei. 
$75.00 vertės $1.25 savaitei, 
$100. vertės $1.50 savaitei. 
Gražus Missimi laikrodis dykai su kiekvienu 
pirkiniu už $15.00 jir daugiau. 

Pečius .šildymui nuo $8.50 ir augščiau. 
Pečius virtuvei nuo $25.00 ir augščiau. 

(Vtedras anglams ir spatukas dykai) 
Virtuvės kresės nuo 50e. augtčiau 
$12.00 virtuvei šėpa u/. $7.00. 
Misinginės lovos net ui $8.75. 
Geležinės lovos net už 98c, 
Miegamam kambariui įrengimai už $6.50. 
$3.00 portieros už $1.08. 

DIDELE NAMU KRAUTUVE BENESCH, 
SS6 Bennett Buildin?, 32-34 Public Sąuare, Wilkes-Barre, Pa. 

Specijališkos kainos ant Thanksgivignday. 
£). 

•• 
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JONAS RIKTORAITIS,, prezidentas, 
(57 James St., \Vaterbury, Conn. 

KAZYS VAŠKKVICE, vice-prezidentas, 
L86 Jeffenon St., Nevvark, N. J. 

KAZYS J. KK'l'šINSKAS, sekretorius, 
457 17th fet., Brooklyn, N. Y. 

ANTANAS DANISKVICE, kasierius, 
630 W. (Vntre St., Hahanoy City, Pa. 

Kasos globėjai: 
.JTOZAS YAS1IJAUCKAS, 

112 N. Greene St., Baltimore, Md. 
ĮTARTINAS KAD2IEVSKIS, 

3244 S. Morgan St., Chicago, 111. 
KI'N. V. VIZGIRDA, knygius, 

190 S. Meade S t , VVilkes-Barre, Pa. 
KFN. M. A. PANKAl'SKAS, dvasiškas vadovas, 

JAU ARTINASI RUDUO 
kiekvienas privalo 

nusipirkti 

NAUJĄ SIUTĄ. 

IMI 
•K' 
U 

K 

S 5 
ii 

utį 
.«: 

Mano siutai siuvami geru kriaučių; perka juos 
i kiekvienas, kurs nori gražiai pasirediti. Mane vi-
| si gerai pažįsta, kadangi mano krautuvėje kiek- ĮĮ; 

vienas pilnai huną užganėdintas. Ir Jus, kurie 
skaitysite ši pagarsinimą, ateikite persi t ikr ini , 

;; o pamatysite, juog pas mane geresnis ta voras ir 
P. ()., Forest City, Pa,, g žemesnes kainos. Nerasite vyro, kuris negalėtu 

1 
n 

Louis Rosenthal, 
Office New Telephone 37. Residence 1100. I P M i ™ k t i s h f ° ] ) a * a l s a v o s k o n i m a n o k ^ t u v e . i e 

LIETUVIŲ ADVOKATAS, 

J O N A S S. LOPATTO 
47-48 49 Bennctt Building, Wilkes-Barre, Pa. 

Noi'mlioji pasiskolinti pinigu ant pirmo mortgage, arbbn ANT Kl UTUVE 
pirkti namus lai kreipiasi. B SOUTH MAIN ST., Swaim Hardware Co.f 

L'1 NORTH MAIN ST., POTTSVILLE, PA. 
[vairiausi geležiniai daiktai, tepalai , stiklas, dūdos 

plasteris, įrankiai, sportiniai Ir naminiai daiktai. 

Wilkes~Barre, Pa. 
:: »< )t.» ų v,u s; ų(xtf u «;K ų un u u n HjjiMffl mfflft 

VYRAS 
5 0 , 0 0 0 
KNYGŲ 

Vysai Dykai Del Viru 

| Nauja knyga-Riblija 
\ arba šv. Kaštas išleistas 

Kuri S. Pautieniaus. 

Ta knyga yra s tebukl inga ir siustą yra tyk del vyru. 
K n y g a t;t prastais , supras ta is žodžiais pasaka kaip gal 
ai gaut i vyriškumą, isigycliti nuo uznuodijima kraują 
ai busypii i ,nubiegimu šiokios, patrot i tu stypribe, puokus 
ir kitu* išmietimus, negromuluvima, patrot i tu 
stypribe, pylva, kiapeuu, inkstu ir pūsles l igas, rnma-
tUma , fronorrhoea arba tr iperi , naujai igau tas ly^as , 
s t r ie tura i r v y s a s v y r u lygas , gal būti iggidomas sava 
namuse pr ivat iškai , s lapta ir labai pygjai . 

Ta» dykai Įgauta knyga , pasakis jums kodėl jus 
kenta t ir kaip galė t ga lu t ina j isigyditi . K n y g a ta yra 
krautuve" žinios, k a t r a s ture žinoti kožnaa vedos arba 
įievcdca vvras . T a k n y ^ a yra paraši ta par Daktarą, 
ka t r a s utsydave ilgo lajka tyr inejmu tu, specijali.sku 

m$ lygu. Temvki t , jog ta knyga yra siustą vysai dykai , 
v..,mokaui už pačto, i n y uspeSetita konverta. Nesiusk 
nekokiu piningu, tyk parašik sava vardą, ir adresą ant 
Žcmiaus padUOtU kuponu, katrų siusk mums šendena. 

DYKAJ GAUTOS KNYGAS KUPONAS. 
LR. JOS. USTER 4 CO., i 909 22 Fiflh Av«.«e, Ckicgo: 

G ••')oiii;:iH Tam i a •: i &fal TtraUtot prtltdlajma, ai norioPjau 
j oi; Taml«tn prlalastumoi m«.u rjaaldykal v6na JUKŲ kajgrad*] vyru. 

V irdaa. 

Adresas: Si 

$Tik vienas šitas šventraštis yra ka-a-
\ likiškas. 

& Kaštuoja $2.00 ir 15c. persiuntimui I 

;< Adresas: REV. S. PAUTIENIUS, g 
MAHANOY CITY, PA. I 

— •»»-> • i U I IH |HM 

j FABIOLE, 
\ garsi kardinolo Wisemano apysaka. 

Verta VYTAUTAS. 
Kaina $1.00, 

Imantiems daugiau kaip vieną er>z€hi-
£ ploriu. nuleidžiamas didelis nuošimįi , 

(Jaunama pas: 
Rev. V. Varnagirią, | 

| 312 So. "4th Street, BKOOKLYN, N. Y. 
>'S,f,t,^f,&&*j*>t&>Ū&4&&&&G& 

file:///Vaterbury
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I THE FERNERY. 
$ Naturališkų ir padirbta žolynų krautuvė. 
ii (ialinia grfiut i >v«.-liu yMaltjomt, famnvntmi Ir liilo kada tik prireikus, bu-

kiotuoso arba Kražius vainikus. 
MRS. J. HERBERT, Savininkė. 

51 W. Market St., Wilkes-Barre, Pa. 

Naujai Telefonas 1006. S«nu Telefonas S6t. 
DR-AS ALBERTAS KAUFMAN, 

—: OYDYTOJTAS I I L I N T U T O l l— 
| Speci jalUtas ru> visokiu ligų. 

Gydo ne' labiamoi ulli>«n*JtttiM c'ironifckas vyru, moterų ir kūdikiu 
HuaH (ialima Nusikalbėti, lietuviškai, lenkiškai, rusiškai ir voklikai. 

61 N. Waihiagton lt. , Wilkti-larrt, Pa. 
• *»* mtv t-t ••*•-»»•'•'»•'• I - I - I * * * * * * *>w**%w*%ww%mw 

PIRMUTINE KRAUTUVE 
IR ISDIRBYSTS 

BAŽNYTINIU DAIGTU 
„ R YZNYCIA" 

PO GLOBA MYKOLO ARKANIOLO, 

114 S. Chestnut St., Shenandoah, Pa 

Krautuvėje randasi Bažnytiniai daigtai sekanti: 
Žvakės margos vaškinės po 1 svarą 2, 3, 4, 6, 8, ir 14 

svaras po 2Cc. 
Žvakės vaškinės rankom margįtos po 2 svar., 4, 6 ir 8 

svaras po 50e. 
Į Pakeliais knatai vaškiniai (wax tapers) pakelis 

po i 24c. 
Dėl aštuonių dienų pakeliai po 67c. 
Anglys už svarą 28c. 
Aliejus (8 day) už gorčių .' $1,10 
Žvakės vaškinės (Kožė) dėl uždėjimo po 3 ir 4 svarui, 

už svarą 60c. 
Lietinės žvakės vaškinės po 16 svarų ir 18 svaras 

po 22c. 
Žvakės Starinavos lietinės" 16 sv. ir 18, už svarą 16c. 

" 4 sv. ir 6 susuktos 4 sv. ir 1, sv 16c. { 
Altoriaus žvakės (extra) sv. po . 37c. 
Geltono vaško 1 sv. ir 6, svaras po 30c. 
Kodylas prancūziškas po 55c. 

H "franeineense" po . 50c. 

Teipgi siuva puikius bažnytinius rūbus, taiso se-
nu>. Parduoda kielikus, cimborijas, monstrancijai. 

Galima gauti lietuviškų maldaknygių, kvietkų, 
draugijoms ženklelių, vėliavas, šarfas ir t.t. 

Kun. L. Levickas, 
Prezidentai. 

TĖMIKYTE LIETUVIAI! | 
/ft Kelionė per jūres. Tūkstančiai tūkstančiu miny tautie- A 
* čiu keliauja j prigimtą šalį ir iii tenai atgal į Ameriką, o visi 4> 
^labiausiai užganėdinti, kurie perka laivakortes pa*: % 

JONĄ NEMETH'A, 
3 N. MAIN STB., WILKES-BABRE, PA. | 

O kodėl f Nes turi gerą prižiūrėjimą, paranki;) kelionė, B 
I kad tartum kaip ir pačios kompanijos b*ūtu pirkę laivakortes. £ 
J Siuntimas pinigu greičiausias ir pigiausias pasaulyj '& 

• " " • " • - " • WM—f>u—J mini wu w y î'wt K m y w w w w 

J. F. Gillis, 
P M jj galima gauti visokių torielkų, bliūdu, htiklų, 

puodų, liampų ir visokių virtuvei reikalingų daiktų. 

Yra ii ko pasirinkti. Ateikite persitikrinti. 

102—104 8. MAIN ST., W1LKES-BAR)IE, > A . 

lYilkes-Barre Deposit & Saoings 
^=— BANK, —>4 

71 PUBLIO SQUARE, WILKES-BARRE PA. 
KAPITOLAS $150.000. PERVIRŠIS $376.000. 

Moka 3-čią nuošimtį nuo sudėtų joje pinigų. 
Banką atdara kasdien nuo 9 ryto iki 3 popietų, su-

batomis nuo 9—12 vidurdienyje. 
Galima susikalbėti lenkiškai. 

DR. ALFRED J. YVENNER, 
77 South Washington Str. 

Wilkea-Barre, Pa. 

NAMINĖ MOKYKLA. 
GRAMATIKA angliškos kalbos mokintis be mokintojo (ap

daryta) $1.00. 
VAIKŲ DRAUGAS arba kaip mokintis skaityti ii raSyti be 

mokintojo 15c. 
NAUJAS BUDAS mokintil rašyti bo mokintojo 10'!. 
ARITMETIKA niokiuimiiisi rokundu BU paveiksi.kis (apda-

rvta) M«. 
P. MIKOLAINIS, BOX 62. NEW YORK CITY. 

DR. I. W. MENDELSOHN, 
Lenkiškas Gydytojas. 

PRIĖMIMO VALANDOS: 8 10 1S ryto. 3-4 popiet. 7-8 valur<-. 
50 South Washington St. Wilkes-Barr«>, Pa. 

Peoplea telephone 1585. Bell telephone 756. 


