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Metai IV.

Lekcija ir 
Evangelija

, Penktoji Nedėlia po Trijų 
Į Karalių.

Lekcija. — Kol. III, 12— 
17. — Broliai! apsivilkite 
kaipo Dievo išrinkti, šventi 
ir numylėti mielaširdystės 
viduriais, malonumu, nusi
žeminimu, kuklumu, kantrv- 
be, vienas kitą kęsdami ir 
kits kitam atleisdami, jei 
kas tur ant kito skundą. 
Kaipo Viešpats atleido 
jums, taip ir jus. O ant to 
viso turėkite meilę, kuri yra 
tobulybės ryšiu. O Kristaus 
ramybė tegul pergali jūsų 
širdyse, į kurią pavadinti 
esate viename kūne, ir dė
kingi bukite. Kristaus žo
dis tegul apščiai gyvena ju
myse, visiškoje išmintyje 

--mokydami ir persergėdami 
~T>atįs save pšlamėmi£ gies

mėmis ir dvasiškais giedoji
mais, malonėje giedodami 
jūsų širdyse Dievui. Vis ką 
tiktai darote žodyje arba 
darbe, Viešpaties Jėzaus 
Kristaus vardan, dėkodami 
Dievui ir Tėvui per Jėzų 
Kristų musų Viešpatj.

Evangelija. — Mat. XIII, 
24—30. — Anuo metu Jėzus 
pasakė minioms šį prilygi
nimą, tardamas: prilyginta 
yra dangaus karalystė žmo
gui, kuris pasėjo gerą sėklą 
į savo dirvą- O, kada žmonės 
miegojo, atėjo jo nepriete 
liūs ir užsėjo kūkalius tarp 
kviečių ir nuėjo. O, kada žo 
lė užaugo ir išdavė vaisių, 
tada pasirodė ir kūkaliai 
Priėję-gi šeimininko tarnai 
tarė jam: Viešpatie, argi ne 
gerą sėklą pasėjai į tavo dir
vą? iš kur tad turi kūkalius? 
Ir tarė jiems: Neprietelius 
žmogus tai padarė. Tarnai- 
gi tarė jam: Nori, einame ir 
surinksime anuos? Ir tarė: 
Ne, idant kartais rinkdami 
kūkalius, neišrautumėte su 
jais drauge ir kviečius. Da- 
leiskite abijiems augti iki 
piutei, o piutės laike tarsiu 
pjovėjams: Pirmiaus surin
kite kūkalius ir suriškite 
anuos j pėdus dėl sudegini
mo, kviečius-gi sukraukite i 
mano kluoną.

"DAUG PASAUKTŲ— 
MAŽAI IŠRINKTŲ”

Sios dienos evangelijos 
prilyginimas visaip buvo 
aiškinamas. Pagal vienus, 
mokesties skatikas visą sun
kenybę išriša, nes nurodo vi
loms lygų dangaus užmo- 

Kiti sako, kad Dievas 
laiko ilguma, bet į 

su kuriuo Jam

tarnaujame. Da kiti aiškina, 
kad įvairio šaukimo valan
dos ženklija įvairius tarpus 
Žydų istorijoje, kuomet jie 
prie Dievo buvo šaukiami: 
laikotarpyje nuo Adomo iki 
Mozei; valdant Dovydui ir 
Karaliams; Kristaus ir Apaš 
talų laikais. Tačiau yra ir to 
kių, kurie prilyginimą pri
taiko šiems laikams ir sako, 
kad jis tinka ne tik kiekvie
nai tautai, bet ir kiekvienam 
žmogui, atskyrimu. Šis pas
kutinis aiškinimas gal būti 
naudingiausiai mums pa
tiems pritaikintas.

Pirmoji valanda musų pa
šaukimo Dievo tarnybon, tai 
buvo Krikštas. Dievas mus 
pašaukė iš grynos savo ma
lonės be jokio nuopelno iš 
musų pusės. Bet dabar, kas- 
gi galėtų atvirai pasakyti, 
apie save kad visuomet nešė 
dienos naštą ir karštį, kad 
niekad per mirtina nuodėmę 
neišėjo iš Viešpaties vyny
no?

Antrasis šaukimas, gali
ma sakyti, buvo. kuomet 
Viešpats mus kvietė priimti 
Jį į savo širdis pirmojoje 
Šv. Komunijoje. Kaip visi 
gražiai atmename tąjį šau
kimą! Kaip tada linksmai 
įstojome Dievo tarnybon, ir 
kaip ištikimai pildėme duo
tus prižadus! Tik, deja, iš
tesėjimas musų nebuvo il
gas. Nevienas greit Dievo 
tarnyboje nuilso ir pasidavė 
svieto ir velnio valdžiai.

Tačiau šeštoje ir devinto
je valandoje Viešpats išei
na vėl ir šaukia įvairiais bū
dais atgal tuos, kurie Jo tar
nybą apleido. Įpatinga savo 
malone sujudina jųjų sąži
nę, šaukia juos laike misijos, 
mirštant draugui, ar ištikus 
nelaimei; visokiais budais 
primena jiems paskutinę pa
baigą ir dabartinį jų sielų 
padėjimą. Gal nesykį kulti 
buvome ant tų šaukimų, bet 
nei viens negal pasakyti, 
kad nebuvo šaukiamas, kad 
tinginiauja, nes nebuvo kam 
jo pasamdyti!

Da bus vienas šaukimas, 
vienuoliktoje valandoje, 
mirties laike. Ar bus kas 
nors, taip apsileidęs, kad tos 
paskutiniosios valandos 
lauktų? Tiesa, daug buvo pa 
šauktų toje valandoje, bet 
kas užtikrįs, kad ir męs bu
sime jųjų skaitliuje? Daug 
yra pašauktų, bet mažai iš
rinktų! Kodėl? Todėl, kad 
šaukiami šaukimo neklausė, 
ar jame neištesėjo. Męs tik
rai esame iš ‘‘daug pašauk
tųjų” skaitliaus; tad gerais 
darbais ir geru gyvenimu 
stengkimėsi ištesėti ‘‘išrink
tųjų” skaitliuje, kad musų 
gyvenimo vakare apturėtu- 
mėm nuo Viešpaties tą, kas 
bus teisinga”. S.

GRABNYČIOS.
Linksmas Kalėdų ir Nau

jų Metų laikas traukiasi, 
taip sakant, iki Sausio mė

nesio pabaigai. Toliau jau 
seka kitos metinės šventės, 
primenančios įvairias musų 
Viešpaties gyvenimo paslap 
tis.

Pirmą tokią šventę ap- 
vaikščiojame antrą Vasario 
dieną, kuomet primename 
sau Šventąją Šeimyną, pir
mą syk, po Viešpaties užgi
mimui einančią bažnyčion, 
kad išpildyti Možes įstaty
mą. Ta Šeimyna buvo aukš
čiau pastatyta už Senąjį Įs
tatymą, tečiaus pildė jo įsa
kymus. Todėl Nekalčiau- 
sioji Motina išpildė įstaty
mą apie apčystijimą — Ka
ralių Karalių sutiko būti 
perstatytu bažnyčioje ant 
rankų Aukščiausiojo Kuni
go Savo Amžinąjam Tėvui 
ir tą viską atliko musų pa
mokinimui, kad būdami po 
įstatymu, noriai ir skubiai 
kiaušy tumėm tų, kurie tei- 
sotai yra musų valdonais. 
Viešpats Jėzus pasakė, kad 
Jis atėjo ne sugriauti įstaty
mą, bet jį išpildyti. Marija, 
pildydama įstatymą apie ap
čystijimą, netapo per tai 
mažiau nekalta, anei Vieš
pats neperštojobuti Dievu, 
įstatymo klausydamas. Atsi 
minkime jogei paklusnumas 
įstatymams musu Viešpa
ties ir Jo Šventos Motinos 
buvo Dievo valios pildymu, 
nes patsai Dievas Mozei pa
davė, ką jis tur žmones mo
kyti ir įsakymą paliko, kad 
tasai jp mokslas butų žmo
nių užlaikomas.

Šv. Simeonas nudžiugo, iš 
vydęs Dieviškąjį Vaikelį ir 
paėmęs Jį ant savo rankų su 
džiaugsmu sušuko: ‘‘Dabar 
išleidi Tavo tarną, Viešpa
tie, pagal Tavo žodį, romy- 
bėje, nes mano akįs regėjo 
Tavo išganymą, kurį pare- 
dei visų tautų akyvaizdo- 
je”. — “Šviesybė ant ap
reiškimo pagonams ir ant 
garbės žmonių Tavo Izrae- 
liaus”.

Ta Šviesybe ir męs šian
dien džiaugiamės ir žvakės 
pašvęstos Grabnyčių dieno
je ženklija Tą. Kuris yra 
svieto šviesa ir kiekvieno į 
Jį tikinčio išganymas. At
naujinkime savo tikėjimą į 
musų Viešpatį, kaipo švie-' 
są, kuri “yra tikra šviesa, 
apšviečianti kiekvieną žmo
gų, kuris ant svieto ateina”. 
Ir padarykime pasirįžimą 
sekti Kristaus pėdomis ir 
būti šviesa kitiems, anot 
Viešpaties žodžių: “taip te
šviečia jūsų šviesa priešai 
žmones, idant regėtų jūsų 
gerus darbus ir garbintų 
Tėvą jūsų, Kuris yra dan
guose”.

Mylėkime Mariją, Švč. 
musų Motiną, dėlei jos ne
turto, kuri įstabiu nusiže
minimu pildydama įstaty
mą, Apčvstijimo dienoje, ne 
galėjo nieko daugiau paau
koti. kaip* tik du balandėliu. 
Sekime Dieviškąjį Vaikelį, 
pasiduodantį įstatymui, ku
rį Jis atėjo atmainyti Savo 
— tobulu įstatymu. Si

nas turėjo garbę ir laimę 
laikyti ant rankų S avo Vieš
patį tik per trum' >ą laiką, 
o neapsakomai ] radžiugo, 
męs-gi galime jį ! priimti į 
savo širdis ir siela 3 tankiai, 
taip net ir kasdien jei sten- 
giamėsi būti tobuli ris ir vi
suomet turėti Jį svečiu savo 
sielose.

Pasinaudokime 
šia Dievo dovana 
nes, kurias ji a 
verskime apšviet 
proto — kad ge 
pažintumėm; sa' 
uždegimui — kad

didžiau 
r malo- 
eša ap- 
ni savo 

u Dievą 
širdies 

mvlėtu-A
mėm Dievą nieku neperskv- 
riama meile. Bet tų palai
minimų Įgijimui, mums reik 
turėti nusižeminimą, kokį 
turėjo Šv. Motina., o visu- 
nirmiausiai tvryhe proto, 
širdies ir sielos, kam Jis atei
damas į mus, atrastų malo
nia Sau vietą, S.

Politiškos Žinios.

KINŲ REVO
~ Klnlji 
įlinkai —jaunieji kunigaikš. 
— vėl kelia galvą ir nori tęs
ti kovą su respublikonais, 

Monarchistų premieras, 
Yuanshikai, patarė nepradė
ti mūšio su respublikonais, 
bet laukti jų užpuolimo. Ta
čiau jaunieji monarchistai— 
kunigaikščiai tvirtai tam pa
sipriešino; jie nori tuoj pa
daryti užpuolimą ant respub 
likonų ir atnaujinti pragaiš
tingą savitarpinį Kinijos pi
liečių karą. Tatai aišku, kad 
nejuokais monarchistai pra
dėjo nebeužsitikėti premie- 
rui Yuanshikai’ui.

Iš tikrų šaltinių pranešta, 
kad buvusis Nankingo tar
ta r-generola s, Tichliang, kai 
po vienas iš stambesnių Ki
nijos reakcijonierių, reika
laująs nužudyti dabartinį 
premierą Yuanshikai; Tich
liang mano, kad Yuanshikai 
vis-gi turi nemažą įtekmę 
Kinijos monarchistų armijo
je. tatai negalima, esą, pa
leisti jį gyvą iš sostapilės 
Pekino.

Matomai ir pats Yuanshi
kai gerai tai permato, užtat 
jis drutina savo sargybą: 
praeitą savaitę jis vėl pasi
šaukė 1000 tikrųjų kiniečių 
kariumenės, tai-gi dabar jo 
ypatos sargyba susideda iš 
4.000 gerai išlavintų kinie
čių kareivių. Vienok-gi Pe
kine stovi 12,000 mančiurų 
armijos, prieš kuriuos Yuan
shikai turėtų ginties su 4000 
kiniečių, o mančiurų neapy
kanta prieš Yuanshikai žy
miai auga.

Bet-gi negalima daleisti, 
kad ir taip nepamatuo ja utis 
savo situacijos karštgalviai- 
kunigaikščiai. kėsintųsi ant 
Yuanshikai’o gyvybės, kas 
tik paskubintu jau dabar 
besvyruojančios monarchi- 
jos puolimą; ypač, kad ir 
šiaurinė armijaų ačiū tik

Yuanshikai padavė sąly
gas revoliucijonieriams, kad 
delegatai butų išrinkti pana- 
šium budu, kaip kad Jungti
nių Valstijų rinkikai, kurie 
nuspręstų Kinijos busiančią 
valdžią. Gi pats Yuanshikai 
oficialiai aplaikė markizo ti
tulą, kas lyginasi Anglijos 
lordui.

PRANCŪZIJA IR ITALI
JA.

Yuanshikai’o įtekmei, tebe
silaiko monarchistų pusėje.

Yuanshikai ir viešai leido 
pagarsinti, kad jis nenorįs 
būti nei monarchistų, nei res 
publikonų įrankiu ir daryti 
tai, ką jie prisako. Gi jo vie
natiniu noru esą V- patar
nauti Kinijos žmonėms. Jis 
nemanąs atsisakyti nuo pre
miero vietos bent lig tol, kol 
nebus įvesta Kinijoj koki — 
nors tvarka; vien laik pridu
ria ir tai, kad jis mielai at
sisakytų nuo premiero urė
do, jei tatai rastųsi kitas su- 
gėbus žmogus, galįs išvesti 
Kinijos valstybę iš to pavo
jaus, kuris jai dabar gręsia. 
Bet-gi nieko nedarąs savo 
vpatiškai naudai ir neturįs 
noro tai daryti. Sakoma, kad 
ir svetimų šalių pasiuntiniai 
beveliją Yuanshikai’ui lai- 
kvties savojo urėdo ir išreiš
kę jam savo pasitikėjimą.

Nežiūrint tos Yuanshi
kai’o išpažinties, kad jam 
labiausia rupį žmonių gero
vė, respublikonu liglaikinis 
prezidentas Sunyatsen apie 
Yuanshikai’o ištikimybę la- 

i-ftbejojftyjia pasiuntė ilgą
telegramą respublikonų tei
sių ministeriui Wutingfang’- 
ui, kame jis aiškina, jogei 
Yuanshikai’o motyvai esą 
labai pavojingi ir reikalau- 
jantįs didelio atsargumo. 
Dėlto Sunyatsen dabar visai 
nemanąs atsisakyti nuo pre
zidento vietos, bent lig to lai
ko, kol užrubežinės valsty
bės pripažįs Kinijos naują 
respubliką; jei bent Yuan
shikai galutinai išsižadėtų 
monarchistų šalininkų ir vie
šai apskelbtų savo prielan
kumą respublikoniškam rė- 
dui. Tik tada sutiksiąs atsi
sakyti nuo prezidento vietos
užleisti ją Yuanshikai’ui.

Sausio 25 d. Pekine įvyko 
monarchistų slaptas posėdis, 
kame dalyvavo ex-regentas 
kunigaikš. Chun, kunigaikš. 
Tsaisuun, kunigaikš. Tsai- 
tae ir kiti įžymus monarchi
jos šalininkai; jie reikalavo, 
kad našlė ciesorienė šauktų
si prie Japonijos valdžios 
pagelbos užspausti Kinijos 
revoliuciją. Ciesorienė tam 
pritarus ir pavelijus tuo
jaus apie tai pranešti 
Japonijos valdžiai. Bet 
gi kabinetas tam priešinasi 
tatai vargu Japonija pano 
rėš kišties ten, kur jos ma
žuma telaukia,, ypač, kad to 
pasekmės, gali išpulti visai 
negeistinos ir pačiai Japoni 
jai. .

Vėlesnės žinios vėl kitaip 
skamba. Telegramai prane 
ša, kad revoliųcijonieriai iš 
Wuehango jau traukia Peki
no linkon, kur nieko nelauk
dami žada padarytu užpuoli
mą. Trįs svarbiausi miestai 
ant Tsientsin-Pukow gele
žinkelio linijos perėjo res
publikonų pusėn, tokiu bu
du perkirsdami monarchistų 
generolo Shang’o armijos 
susinešimą tarp Tsucbautu 
Tsinganfu.

Kaip jau buvo galima ir 
tikėties, kad dėl italų sukon- 
fiskavimo dviejų pačtinių 
Prancūzijos laivų, “Cartba- 
ge” ir “Manouba”, neatsi
tiks nieko svarbaus, kad 
Italija paskubįs užganėdin
ti Prancūzijos reikalavimus, 
kad neįgijus sau negeistino 
priešo.

Berods tarybos dar neuž
baigtos, bet Italija prieš 
Prancūziją nusilenkė ir pa- 
liuosavo suimtuosius pran
cūziškus laivus, ir pagrąžino 
Turkijos Raudonojo Kry
žiaus narius, kurie buvo įtar
ti esant persirėdžiusiais Tur 
-ki jos -kariškai* oficieriąis.

Gi dabar Prancūzija daro 
ant vandenio savo laivyno 
manevrus; taš vienok gyven
tojams duoda progą manyti, 
kad tas daroma kaipo de- 
monstrancija prieš Italiją, 
nors valdžia ir griežtai tai 
užginčija. •

Iš itkrų šaltinių praneša
ma, kad Cagliari’e italai te
belaiko kalinyje turkiškus 
Raudonojo Kryžiaus narius, 
tarp kurių randasi įžymus 
Konstantinopollio gydyto
jai.

Italijos kariškasis laivy
nas ant Viduržeminių ir Rau 
donųjų jūrių vis labiau ken
kia kitų valstybių laivų plau 
klojimui. Tankiai italai su
laiko svetimus laivus ir daro 
kratas jieškodami ant jų 
Turkų kariumenės aficięrių 
arba gabenamų kontraban
dų, nors bent ligšiol, nieko 
svarbaus jie nesurado.

Gi Tripolio karas anaiptol 
neina užbaigos linkori. Lai
kas nuo laiko būna vienų ant 
kitų užpuolimai ir mažesni 
ir didesni mūšiai. Nors dau
gumoje vietų italai atmuša 
turkų su arabais pajiegas, 
bet toli jų nepergali, o Tur
kijos valdžia iš Konstantino
polio pagarsino, jog turkai 
visai nemaną išsižadėti savo 
valdybų Tripolyje ir prieš 
Italiją nusileisti.

Kas Italijai gelbsti — tai 
orlaiviai, kuriuos pamatę tur 
kai labai persigąsta ir ne
kartą, vien dėlto, pabėgo nuo 
mūšio lauko.

Ta kova juo tolyn, vis au
ga smarkyn. Pastaru laiku 
jau randasi nemažai ir iš val
džios pusės pritarančių as 
menų Irlandijos autonomi
jai. Mat irlandai revoliucijų, 
bent ligšiol, niekad nekėlė ir 
visada buvo gerais šalies pi
liečiais, tatai teisingiems jų 
reikalavimams negali prie- 
šinties nei vienas geras žmo
gus, jie vedė savo kovą už 
tėvynės autonomiją visada 
pamatuotais argumentais; 
bet-gi kaip reikia prieiti prie 
paskutinės pergalės — ne
galima apsieiti be užsikarš- 
čia vinių.

Taip antai praeitą savaitę 
likosi pašaukta keli regi- 
mentai pėstininkų kariume
nės, Belfastan, kad išvengus 
betvarkių, kurios gali iš
tikti laike čia rengiamų de
monstracijų prieš Irlandijos 
autonomijos priešininkus..

Belfasto vaisbininkai apie 
linkėj Ulster Hali, kur turės 
įvykti demonstracijos kraus
tosi į šalis, kad apsisaugojus 
nelaimių.

Irlandus, kovoj’ už auto
nomiją, vadovauja lordas 

‘fWiTršWn Spebc«r. Ųhurehiil 
ir žemesniojo buto pariia- 
ment narys John E. Red- 
mond.

IRLANDIJA.
Kaip jau žinoma, irlandai 

jau nuo daug metų veda 
smarkią jcovą prieš Anglijos 
valdžią už Irlandijos naminę 
tvarką, arba tariant — au
tonomiją.

VOKIETIJA.

Pirmą ~ kartą istorijoje 
Prūsijos liaudis atsisakė 
švęsti Vokietijos kaizerio 
Vilhelmo gimimo dieną. So- 
lingen miesto taryba nutarė 
visai neatkreipti atidžios į 
kaizerio varduves. Kaizerio 
gimimo diena išpuola 27 d. 
sausio.

Paskutiniai atstovų rinki
mai į Vokietijos reištagą už
davė kaizeriui skaudų smū
gį. Ir šiuo kartu daugiausia 
laimėjo socialistų partija. 
Net Potsdame, kaipir kaize
rio distrikte, ir ten socialis
tai paėmė viršų; nuo to dis- 
trikto laimėjo rinkimuose 
Dr. Karolius Liebknecbt’as, 
kuris užklaustas, ką jis ma
no apie dabartinį socialistų 
laimėjimą, pasakė tik tiek, 
kad, anot jo, “dabar pasau- 
li6 rOmybė užtikrinta”. Tšro- 
dytų, lyginai, kad jie visą 
svietą valdys, o ištikro, tai 
jie ir Vokietijoj nebus vie
natiniais šeimininkais. Tie
sa, jie gali šian-ten pakišti 
valdžiai koją, ypač skvrinnt 
pinigus kariumenės ir laivy
no padidinimui. Bet tai ir 
viskas. Gi didelių permainų 
Vokietijoj jie nepadarys.

Dabartiniame Vokietijos 
reištage įvairios partijos tu
rės savo atstovus taip: so
cialistai 110; katalikai 93; 
konservatyvai 06: taut.iniu- 
kai-liberalai 47; radikalai 
44: lenkai 19; įvairių 19; ta
tai išpuola, pagal atstovų 
skaitliaus daugumą, socialis
tu partija yra tvirčiausia, 
bet jeigu kitos partijos jiems 
nepritars. tai jie anai 
nebuJt reištago vai
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Vilniaus žemės banko rei
kalai. “Nov. V r. 12851

praneša, kad senatas šiomis 
dienomis svarstęs Vilniaus 
žemės banko ir vieno Vil
niaus notaro bylą dėl žemės 
pirkinio. Bankas skundęs 
notarą ir Vilniaus apygar
dos teismo nutarimą (toji 
byla buvusi jau pirma na
grinėta Vilniaus apvg. teis
ine), kam nepatvirtinę vie
nos Banko padarytos žemės 
pardavos. Senatas pripaži
nęs, kad Vilniaus žemės 
Bankas nesąs “lenką kil
mės” ir todėl Vakari) gu
berniją lenkai neturi teisės 
pirkties iš jo dvarą, kad ir 
buvusią pirma lenką ranko
se.

Guberantorius susirgo.
Susirgus Vilniaus guberna
toriui p. Liubimovui, jo pa
reigas pradėjo pildyti vice- 
gubernatorius p. Podjako- 
novas.

Dėl Pilies Kalno, G ruo- 
džio 22 d. lenką Mokslo 
draugijos ingaliotiniai in- 
teikė miesto galvai prašy
mą, kad miesto durnai dar 
sykį butų duotas apsvarsty
ti sumanymas statyti Pilies 
Kalne kanalizacijos bokštą. 
Prašvme nurodvta, kad to- 
kio bokšto statymas, galis 
padaryti begalines eibes 
praeities ištyrimo mokslui, 
nes pagadintą kalno vidu
ryje paslėptas, gal-būt, se
nosios pilies dalis. Miesto 
galva pažadėjo tuo dalyku 
pasirūpint.

“K. W.” 171 No. to bokš
to sumanytojas, Vilniaus 
kanalizacijos darbu vedėjas 
inž. Šenfeldas aiškina, jog 
jis pastatysiąs tą bokštą 
taip, kad jis 1) neturėsiąs 
bokšto išvaizdos, kad jis 2) 
busiąs kalno viduiyje ne ant 
paties kalno, kad 3) nebūsią 
nei kiek paliesti pilies griu
vėsiai, kad 4) nei per nago 
juodymą nepersikeisianti 
Pilies Kalno išvaizda.

Taip tai taip. Bet svar
biausia, kad nebūtą palies
tas nei Kalno vidurys, kur 
tikriausia yra užsilikę viso
kie pilies urvai, pamatai ir 
t.t. Kasant visa tatai žiltų.

Teisėjus nuteisė. “Rieč” 
praneša, kad Vilniaus teis
mo rūmai, senato įsakvmu, 
nagrinėję bylą šešią valstie
čių, kurie būdami prisieku
siais teisėjais apygardos 
teisme, papirkti, išteisinę 
stačiatikių dvasiškį Chvedo- 
rovičią, kaltinamą dėl su
žeidimo tarnaitės. Teismo 
rūmai pasmerkę 5 kaltina
muosius sunkiesiems dar
bams po 2% metų. 

i
Pabaudos. Vilniaus gu

bernatorius nubaudė 105 ve
žėjus pinigine pabauda nuo 
50 kap. ligi 10 rublių, arba 
areštu nuo 1 ligi 7 dienų, 
kam reikalavę iš važiuojan
čiųjų didesnio mokesnio ne
gu reikia, kam buvę neman
dagus, kam kankinę arklius 
ir t.t.

Laikraščio byla. Gruo
džio 20 d. Vilniaus teismo 
rūmai nuteisė atsakomąjį 
“Kur. Wil” redaktorių p. 
N. Raubą vienam mėnesiui 
kalėjimo, kam minėtojo 
dienraščio No. 18 (138) pa
dėjęs p. W. B-skio straipsnį 
“W otvvarte karty”, kuria
me buvusį pasmerkta bal- 
_tarusių rusifikacija ir iš

reikšta užuojauta balta ru- 
'sių kilimui.

Laikraščio byla. Gruodžio 

is Teisino rūmai

teisė antrą kartą dienraščio 
“Siev. Zap. Golos” redak
torių M. Šatą, kaltinamą 
kam padėjęs dienraštin Suo
mijos seimo rezoliuciją į Jo 
didenybę dėl rusu teisią 
Suomijoje. Dėl tos bylos p. 
M. Šatas jau buvo nuteistas 
apygardos teismo 3 dienoms 
arešto ir 10 rub. pabaudos. 
Teismo Rūmai tą bausmę 
patvirtino.

Nemokamąja laikraštis.
Kaži-koks Mejeris Šapiro 
gavo leidimą leisti' rusu kal
ba dienraštį “Vilenskij Lis- 
tok Objavlenij” (Vilniaus 
Apskelbimą Lapelis). Bū
siąs jisai visai nemokamas.

Vilniaus , rusų teatrui,
kaip praneša “K. W.” gu
bernijos vyresnybė uždrau
dusi rodyti žydą rašytojų 
veikalus.

Dėl rinkimo IV-jon Dū
mon. Kauniškis dienraštis 
“Siev.-Zap .Tel.”, o paskui, 
ir kaikurie kiti Vilniaus 
laikraščiai, pranešė šiomis 
dienomis, kad “Kauno lie
tuviu kataliką partija” jau 
pradėjusi ruošties prie rin
kimu IV-jon Valst. Dū
mon; pažymėjusi ji jau še- 
šius kandidatus: 3 dvasiš
kius ir 3 svietiškius. Tai p 
kitą esą b. Valst. Dūmos at
stovas J. Kubilius ir kuni
gai: J. Tumas ir A. Dam
brauskas, “Draugijos” re
daktorius.

Dėl tos žinios “S.-Z. Tel” 
No. 300 kun. A. Dambraus
kas padėjo šitokį praneši
mą:

“Dėl padėto vakarykš
čiam “S. Zap. Tel.” nume
ryje pranešimo, kad Kauno 
lietuvią kataliką partija tei
kianti mane būsimosios Vals 
tvbės Dūmos nariu, laikau 
pareiga pranešti, jog aš nie
kam nesu davęs dėl to savo 
leidimo ir,nieko nesu jnga- 
liojęs kelti šitokį klausimą. 
Neturėdamas mažiausio no
ro keisti savo* literatūros 
veikimo politikos veikimu, 
aš esu priverstas apskelbti, 
jog pažvmėtasai girdas esąs 
neteisingas, ką per Tamstų 
laikrašti visiems ir pranešu.

Su tikra pagarba kun. A. 
Dambrauskas, “Draugijos” 
redaktorius”.

Biržai, Panevėžio a p. Jau 
ketvirti metai pas mus Bir
žuose vra privatinė prade
damoji mokykla, kurioj nuo 
pat jos atidarymo mokvtau- 
ja p. F. Sakalauskas. Pir
muosius dvejus metus ta 
mokykla buvo “Saulės” skv 
riaus laikoma, bet paskiau, 
Centralinei “Saulės” vai 
dybai uždengus tą mokyklą, 
buvo gautas direkcijos, lei
dimas laikyti trečiąjį moky
toją Biržų dviklesės mo
kyklos privatinėmis lėšomis 
ir turėti mokyklą atskirą 
nuo dviklesės. Mokytoju 
paliko tas pats p. F. Saka
lauskas ir skaitosi trečiuoju 
Biržų dviklesės mokyklos 
mokytoju, bet laikomas pri
vatinėmis lėšomis. Dabar 
mokykla yra Biržų labdarių 
draugijos namuose, didelia 
me ir šviesiame būste. Vai
kų vra daugiau kaip 80. Mo 
kvtojui algos moka metams 
800 rub. ir duoda gyvenimui 
kambarį su kuru. Palaiky
mui mokyklos laikas nuo 
laiko yra rengiami vakarai 
ir dabar tam tikslui yra 
gautas gubernatoriaus lei 
dimas dviem lietuvių vaka
ram — sausio 6 ir 8 d. Vai 
dis “Pirmąjį degtindari” ir 
“Gyvuosius nabašninkus”. 
Gražus tikslas, manome, su
kvies daug svečią.

Skuodas, Telš. apskr. Jau 
treti metai kain čia gvvuoja 
4 klesų mokykla; mažai dar

jinai ligšiol težinoma, net ir 
netolimoje apylenkėje, nes 
nemažai ją smelkia ir Tel
šių, Palangos bei Liepojaus 
netoli esančios gimnazijos, 
kurios, žinoma, savo moki
niams duoda tvirtesnį rams
tį rankosna; nemažai kaltas 
ir žemaičių tarsi ingimtas 
mokslo nemėgimas, arba 
bent šaltas į jį atsinešimas; 
kas kas, o žydeliai, tai ma
tydami, iš džiaugsmo tik 
peisokus krapšto ir galima 
sakyti jau užgulė visą mo
kyklą; mat iš viso skaičiaus 
100 mokinių, kataliką tik 27, 
14 rusą, vienas-kitas liute- 
ris-latvis, o likusieji visi žy
dai; katalikai gi visi lietu
viai — 23 berniukai ir 4 mer
gaitės; antruose mokyklos 
gyvavimo metuose, mokiniu 
kataliką buvę kur-kas dau
giau, bet kadangi ligšiol ne
buvo mokykloje kataliką ti
kybos lekciją, tai dauguma 
tėvą savo vaikus iš šios mo
kyklos atsiėmę išvežiojo į 
Telšius ar Palanga; tik šį 
rudeni prieš kelias savaites 
katalikų tikybai išguldyti 
paskirtas vietinis vikaras 
kun. Kožuchauskas. Lietu
vių kalbos niekas nemokia, 
žinoma, niekas jos čia ir ne
reikalauja, bet ir kitą kalbu, 
k. t. vokiečių, prancūzą ir k. 
rusą kalbos visai dar nepra
dėta mokyti. Bet kas labiau 
□uola akvsna, tai skuodiškių 
žemaičių ypatingas atšali
mas į tą mokyklą, nes iš vir
šaus paminėtojo lietuvią 
mokinių skaičiaus skuodiš
kių vra tik 14 berniuką ir 
viena mergaitė.

Panevėžys. Gruodžio 29 d. 
realinės mokyklos būste stu
dentai taiso koncertą balių. 
Lietuviškame skvriūje da
lyvaus žinonias musą artis
tas p. Audėjus. Leidimas 
jau gautas.

Sausio 7 d., bus ugniage
siu salėje “Aido” dr-jos lie
tuvią vakaras. Bus vaidina
ma: triveiksmis dramos pa
veikslėlis iš liaudies gyveni
mo “Katriutė” ir “Ekspro- 
nrijatorius”. Paskui smuiką 
koncertas. Vakaras baigsis 
šokiais. ' ,

Kun. J. Tumo paskaitos.
Kun. Tumas kalbėjo arba 
dar kalbės po Kalėdą apie 
musą išeivius į Ameriką 
šiose vietose.

Kauno gubernijoje: 
Šiaulių apskrities: 1) Šiau 

liuose (skaityta lap. 20 d.),
2) Joniškyje, Radviliškyje,
3) Lygumuose, 4) Kuršė
nuose, 5) Mažeikiuose, 6) 
Viekšniuose ir 7) Laižuvo
je.

Kauno apskrities: 1) Kau 
ne (skaityta sp. 19 d.), 2) 
Rumšiškėje, 3) Pernaravo
je, 4) Jonavoje, 5) Betyga
loje ir 6) Ariogaloje.

Panevėžio apskrities: 1) 
Panevėžyje (skaityta lapkr. 
27 d.), 2) Panevėjyže (skai
tyta), 3) Vabalninke, 4) 
Biržuose.

Ukmergės apskrities: 1) 
Debeikiuose, 2) Utenoje, 3) 
Anykščiuose ir 4) Svėdasuo
se.

Reseinių apskrities: 1) 
Reseiniuose ir 2) Skaudvi
lėje.

Ežerėnų apskrities: 1) Ro 
kiškyje ir 2) Rageliuose

Telšių apskrityje — me 
kur.

Vilniaus gubernijoje:
1) Vilniuje.

Suvalkų gubernijoje:
1) Marijampolėje sausio 

19 ir 20 (vasario 1 ir 2 d.), 
2) Seinuose sausio 22 (va
sario 4 d.).

Kuršo gubernijoje:
1) Liepojoje sausio 7 d 

Lyvų gubernijoje:

1) Rygoje.
Peterburge (skaityta 

gruodžio 9d.).
Indomu palyginti, kur la

biau indoniauja žinoti, kas 
dedasi lietuvių kolonijose 
už marių.

Ketinama, jei laiko už
teks, padaryti 29 paskaitas.

Vilkaviškis, Suv. gub. 
Ti •ečią Kalėdų dieną (n. k.), 
bežibinant žiburį savo kam- 
barėlyj A. Jakevičiui, smo
gė kažin-kas lazda per gal
vą; jį primušęs, paėmė jo 
apie 40 rub. ir pranyko. 
Vargšas Jakevičįus atgijo 2 
vai. naktį. Suimtas vienas 
intanamas žmogus, bet ne
žinia. ar tas pats, ar kitas. 
Kitą dieną naktį patiko kaž
kas gatvėj vieną vaikina, 
primušė ir atėmė apie 15 
rub.

Dūkštas. Ežer. apskr. 
Gruodžio 14 d. žvejai Disnos 
ežere pagavo žuvies viena 
valkšna daugiau kaip 2.000 
pūdą. Tai negirdėtas 'atsiti
kimas.

Gruodžio 15 d. netoli Dūks 
to traukinys suvažinėjo sen
tikį, einantį į darba. i

Lesnistvos vai., Naumies
čio apskr. nors nėra skaito
mas tamsiu kampeliu, bet 
girtybė labai madoje: ypač 
daug geria per šventes. Štai 
per Kalėdas kai-kuriuose so

džiuose ūkininkai, vnač jau

nimas, išgėrė nemaža degti
nės ir paskui nusigėrė »»p 
vienas kitam galva pramušė

Šiemet šiam valečiūie la

vai derėjo neblogai, ūkinin
kai prisikūlė grūdu -nema
žiau. kain kitais metais, vie
tomis net ir dapgipu. Nora 
vasara ir sausa buvo. bet ja

vu grudai svaresni negu ki
tais metais.

Musą ūkininkai baigia 
julti prieš Kalėdas. Kulia 
vis ar kliffetriis mašinomis. 
Šiemet tečiau kai-kurie Ra- 
moniškią kaimo ūkininkai 
atsigabeno naftų varomą 
mašiną ir gerai ir greitai pa
baigė kulti. Už valandą kū
limo reikia mokėti 2 rubliu. 
Ligšiol dar niekas iš šio 
krašto ūkininku taip nekū- 
lė; dabar tokios mašinos ne 
vienam parūpo. Galima ti
kėties, kad kitais metais 
musu krašte būsianti ne vie
na tokia mašina.

Reiktų po šį kraštą pasi
sukti ir “Vilijos” agentams, 
jie čia rastų platoką dirvą 
jos prekėms. Dabar gi po šį 
kraštą dunda Kamberio nuo 
Vilkaviškio, Rekošo iš Kau
no arba Zigmunto Nagrodz- 
kio iš Vilniaus, mašinos.

Šio valsčiaus ūkininkai 
verčiasi daugiausia grūdais. 
Pienu ir gyvuliais dar ne
moka versties. Grūdus su
pirkinėja Naumiesčio žydai. 
Dabar moka už kviečių pū
dą 1 r. 5 k. — Ir. 10 k., mie
žių — 1 rub., sėmenų — 2 r. 
10 k. — 2 r. 20 k. Sėmenis 
dar retas ūkininkas tepar
davė. Pernai gavo brangiau, 
tad ir šiemet tiek nori. Iš 
rudens už sėmenų pūdą mo
kėjo 2 r. 30 k. — 2 r. 40 k., 
bet tuomet veik niekas ne
suspėjo parduoti. Po to puo
lė ligi 1 r. 80 kap. Ūkininkai 
buvo sutarę neparduoti tol, 
ligi pakils iki buvusios kai
nos. '

mainos. Kiti gi kunigai vis 
dar tebeprisilaiko senovės.

Akmenos ežere (Trakų 
apskr.) paskendo bajoras 
Antanas Nanovič.

Subatas, Kuršo gub. Gruo 
džio 26 d. Subato Latvių su
sirinkimo dr-ja taiso vakarą. 
Vaidįs J. Leono ‘Jzglitotie’ 
3 perm. Per permainas lat
vių choras padainuos keletą 
lietuvių dainų. Mat latviai 
labai čia pamėgo lietuvių 
daineles, net savo chorą jų 
išmokė.

Nelaimė su lakstytuvu.
Gruodžio 20 d. Šančiuose 
109 pėst. pulko aficierius 
Kulvinskis bandė savo iš
rastąjį lakstytuvą (aerople- 
ua) be motoro. Pirma lakstė 
patsai išradėjas ir jam pa
vyko laimingai. Po jo įsėdo 
lakstytuvan kitas to pat pul
ko aficierius, Rudniovas, ir, 
iškilęs ligi 20 sieksnių augš- 
tumo, nukrito su aeroplenu. 
Lakstytuvas sudužo į ske
veldras, gi nelaimingas lakū
nas taip susimušė, jog maža 
tėra vilties, kad pagysiąs.

Stetiškiai, Panev. apskr. 
Šiomis dienomis buvo atvy
kęs pas mus koks tai stebūk- 
lingas daktaras, žadėjo iš
gydyti visokias ligas, net ne
bylius. To tik ir tereikėjo: 
tuojau atsirado ligonių, au
simis ir kitokiomis ligomis 
sergančių. “Daktaras” pa
gydė dvejetą dienų ir, pama
tęs, kad daktarauti taip to
linu bus nebegalima, slapčia 
kaž-kur iškūrė. Apgauti 
žmonės buvo mėginę vyties, 
bet kur jį besugaudysi: iš
spruko ir griebk atsiraitęs. 
Tas apgavikas buvo viduti
nio ūgio ir amžio, geltonais 
ūsais tarnavęs kariuomenėj, 
buvęs Amerikoje, kur ir iš
mokės daktarauti.

nakty braižas; čia, mat, nėra 
kas jų “veikimą” sustabdy
tų.

Aną sykį “Viltyje” ra
šiau apie įėjusį madon pa
prastą naujastojų kareivi- 
jon šaukiamųjų “gydymo
si”; be anų dviejų paminėtą 
‘ ‘ pasigydžiusią j ą ’ gruo
džio 16 d. trečią jau nuvežė 
kapuosna, ir gi “pasigydžiu
si”. Tai tik iš vienos nepla- 
čios apylenkės atsitikimai.

“Viltis”.
Kalvarija (Telšių pav.). 

Kalvarijos miestelyje atida
roma kursai kirpėjams, ku
riuos rengia vietinis siuvė
jas J. Armalis, neseniai bai
gęs kirpimo mokslą Berlino 
akademijoje.

>
Viežaičiai (Res. pav.). 

Gruodžio 14 dienoje Viežai- 
čių dvare grafo Volmierio, 
Joną Gailį ištiko baisi nelai
mė. Gailys buvo dvaro gyvu
lių šėriku. Vieną dieną be- 
čystydamas jautį gavo galą. 
Mat įpykęs gyvulys negyvai 
žmogų subadė; perlaužė ran 
ką ir krutinę sutrinę. Šau
kiantį jam pagalbos niekas 
negirdėjo, paskiaus atrado 
jau žmogų visai sustingusį.

Pasvalys (Pan. pav.). Vi- 
tartų dvare miško sargo na
muose 16 gruodžio atsitiko 
baisi nelaimė. Vakare sargas 
jieškojo kažiko trioboje, kur 
buvo pakabinta šaudyklė 
Kaip jis ją vartė, beregint 
žmona išgirdo šūvio balsą. 
Įėjus rado savo vyrą gulintį 
kraujuose, šaly ir šaudyklė 
buvo. Šūvis perėjo per gal
vą, nutraukė tris pirštus. 
Peršautasis beregint pasi
mirė. Paliko žmoną su sep
tyniais mažais vaikais. Tai
gi atsargiai su šaudyklėmis.

Aleksotas (Suv. gub.). Ko 
vo 20 dieną 1912 metų pas
kirta pardavimas iš Imitaci
jos Stanislovo Gavronskio 
dvaro Vesolova, Aleksoto 
gminos. Licitacija bus Su
valkų apskričio teisme. Vi
so labo skolos ant to dvaro

vasarą, kartais per dieną 
iki 500 butelių. Iš šią visą 
dalyką uždarbis mažas, bet 
galima buvo išsiversti, o net 
vienas, kitas šimtukas užva
ryti. Arbatinėje darbavosi 3 
mergaitės. Dabar pradeda 
darvti dešras. Ateinantiems 
metams nusamdyta didesni 
namai.

Taigi valdyba nemaž pa
sidarbavo, kad arbatinę tvir
tai pastatyti. Kita gi “Blai
vybės” tikslo pusė — plati
nimas blaivybės taip žmo
nią — visai užmesta. Dau
gelis rašėsi į “Blaivybę” dėl 
mados, kaipo prie naujo 
daikto. Bet naujiena ilgai 
būti negali. Reikia dabar vi
siems pagalvoti, kaip pradė
ti darbą ateinančiais me
tais.

“Vien.”

KORESPONDENCIJOS.
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Skuodas, Telšių apskr.
Pereitą savaitę Kulią so
džiuje ūkininko Šukštos my
nė linus; pačiam vidurnak
tyj įsiveržė jaujon keturi vi-

skaitomai milijonas 25,265 
rabi. 2 kap. Dvaras apkai- 
nuota 45,108 rubl., ir nuo tos 
sumos prasidės licitacija. 
Žemės tame dvare, apsun
kintos servitutais 289 mar- 

Stojant į lieitaciją rei-

Naumiestis, . Suv. gub
“Vilties” šią metą No. 46 
buvo minėta apie pamaldų 
tvarką Naumiesčio bažny
čioje; buvo rašyta, kad, sa
kant evangeliją, atiduoda 
ma pirmenybė lenkams. Da
bar gi jau kun. Baltrušaitis, 
parapijos vikaras, tą pirme
nybę atidavė lietuviams; 
“lenką” labai maža. Girdėti 
net juos ir niurnant dėl per-

tvbaldos, ir iš niekų tuoj pra 
dėjo kibti į tų namų ūkinin
ką. Vienas iš valkatų pamė
ginęs į jį net savo peilį, bet 
tuoj supuolę darbininkai 
ūkininkui pagelbon ir prasi
dėjusi baisi kova, vienas 
valkata pasilikęs čia-pat vos 
•gyvas, kiti apkulti išbėgę. 
Valandai praėjus vienas dar 
bininkas, išėjęs iš jaujos, 
patėmijęs čia-pat stovintį 
valkatą, kuris tuoj su mietu 
(kūolu) perskėlęs tam dar
bininkui galvą. Užpuolikas 

tik 17 metų kampininko 
vaikas; tos kovos pasekmės 
tokios: du vaikinu jau ma
rinamu — vienas iš užpuoli
kų, kitas iš užpultųjų, kitų 
užpuolikų tebeieško, visi ži
nomi to paties sodžiaus ber
nai, nei vienas dar 20 metų 
neperžengęs. Dabar ne vien 
tas ūkininkas, bet ir buvu
sieji prie jo darbininkai dre
ba dėl savo gyvybės, nes aiš
kiai nujaučia, kad jei ne iš 
vienos, tai iš kitos pusės — 
ar nuo tų užpuolikų, arba ir 
nuo jų draugų turės sykį 
keršijimo susilaukti. Pana
šios naujienos musų apylen
kėje nebepirmiena, nors ne
visus vienaip aitrios; dau
giausia pasitenkinama pa
prastų langu iškūlimu, gy
vulio sužeidimu, arba ir ak 
meniu galvon pasveikinimu, 
dažniausia iš bevardžių už
puolikų. Nors visi gerai at
spėja, kieno tai darbas, te 
čiau kenčia dantis sukandę, 
kad paskui dėlei to neingau- 
ti gumbo į galvą, » Ir taip 
žmonės, nežinodami iš kur 
pagelbos belaukti, žiūri dan
gun, iš kur rasi bent koks

gai.
kia turėti pavelijimus nuo 
Kauno tvirtumos komen
danto.

Švėkšna. Dažnai girdėti 
kaltinant vartotojų draugi
jas, kad jų kromuose tavorai 
esą brangesni, negu kitur. 
Tiesa, gal vartotojų draugi
jos apsirikti, bet ir kiti kro- 
mai nebe klaidos. Švėkšnoje 
šio mėnesio pradžioje polici
ja darė svarstyklių (vogų) 
reviziją. Vartotojų draugi
joje atrado visa gerai. Dau
gelio kitų kromų giros buvo 
be štęmpelių ir mažesnės: 
vieno svaras mažesnis lotu, 
kito daugiau ar mažiau, bet 
visgi mažesnis. Štai tau ir 
pigumas 1

Dabar turime 4 draugijas: 
“Blaivybės”, vartotoju, 
ūkės ratelį, labdaringa. Pa
vasarį 1910 metais “Blaivy
bė” atidarė arbatinę. Buda-

CLEVELAND, OHIO.
“Draugo” No. 2 Clevelan- 

do Lietuvis rašo, kad Cleve
lande nesą korespondentų, 
vis tai esąs apsileidimas, 
kad neapskelbia visuome
nei clevelandiečių darbų, t. 
y, teatrų ir t.t., o redakcija 
nuo savęs liepia rašyti, tai 
nereiksią nei rugoti ant ki
tų.

Clevelande lietuvią apstus 
būrelis, tai, žinoma, mums 
reikia rašyti ne tik apie savo 
gerus darbus, bet ir apie 
blogus, kuriuos daroma per 
savo neišmanymą.

Apie vynus rašoma dau
giau ir dažniau, bet apie 
merginą apsiėjimus — tai 
labai retai. Merginos čia or
ganizacijos reikaluose atsi
likusios toli užpakalyje vy
rą ir net moterių, nors mote
rims daug sunkiau laikyties 
organizacijos, nekaip mergi
noms. Moterįs čia turi dide
lę draugiją P. Š. Aušros 
Vartą ir daugelis ją pride
ra į S. L. R. K. A. Merginos 
gi, tiesa, turi net dvi drau
gi ji: Nekalto Prasidėjimo ir 
šv. Agnetės, bet abiejų drau
giją sąnarės galima ant pirš
tą suskaityti. Į Sus. L. R. K. 
A. taip-pat mažai tepridera. 
Pinigą taupimu merginos ir
gi neatsižvmi: kaip neturi 
pilno šimto dolerių, tai ne
deda į banką, bet nešiojasi 
užkišusios už pančiakos, o 
naktį pasideda į skrynią. 
Bet čia kas norints patėmija 
pinigus ir juos sau pasisavi
na. Viena mergina jau baigė 
dėties šimtą dolerią ir butų 
turėjusi jį šioje valandoje, 
jei ne tas nelaimingas ba
lius. Parėjo namo subatva- 
karvje ir skubiai apsirengė, 
kad spėjus į balių parke — 
užmiršo net pinigus užra
kinti skrynioje. Drauge vie
nuose namuose butą stali
ninko (burdingieriaus), 
kursai seniai laukė progos 
migrobti merginos pinigus. 
Tr nugrobė. Tik po kokio lai
ko savininkė patėmijo, kad 
itartas vyras turi pluoštą 
pinigų ir juos lengvai aikvo-

vo joje arbata ir piragai. Lig ja. Taigi tuojau pavadino 
tėvo Kazimiero misijų blai- dėdę su stora kočėlą, kurs
vininkai buvo visai apmirę. 
Vasarą 1910 metais ketinta 
net arbatnamį išnuomuoti. 
Po tėvo Kazimiero misijų 
blaivininkai atsipeikėjo, o 
arbatinė visai ant nauju ko
jų atsistojo. Rudenį 1910 
metais pradėjo kepti baran- 
kas, kas žmonėms labai pati
ko. Žiemą barankų labai 
daug išeidavo, per nedėlią 
lig 5000 štukų. Pavasari 
1911 metais pradėio darvti 

duonos ir citrinų. Gi-
šventas atėjęs, atsiimtų tuos ros ir gi daug išparduodavo

net nuogą nuvilkęs aną vyrą 
iškrėtė, bet nieko nerado. 
Tačiau mergina nenusiminė 
Su savo broliais jinai iškrė
tė tą vyrą išnaujo. Pinigus 
rado įkištus, bet ne drapa
nose. Tuomet vaikinas pri
sipažino ir atsidūrė kalėji
me, kur ir dabar tebesėdi. 
Kiek pinigų pragėrė, tai nie
kas neatidavė.

Taigi, mergaitės, apsisaų 
Hte. Nenešiokite savo^

d;-’'tn pinigu nai 
bet dėkite į binką



ritės akcijas Taupimo ir
Skolinimo draugijos, kuri 
moka kas pusė metų šeštą 
nuošimtį. Neklausykite, ką 
cicilikai atkalbinėja nuo tos 
draugijos, sakydami buk ku
nigas ją valdo. Jie taip daro 
vien iš pavydo, nes negali 
perkęsti, kad katalikai kįla 
medžiagiškai augštyn.

Špokas.

PITTSTON, PA.

Naujienos prastos. Orai 
šalti, sniego buvo prisnigę, 
ir vėl nuleido: saulutė nu- 
šildė. Darbai paprastai eina. 
Šafte No. 8 įvedė kitokią 
tvarką: anglį pradėjo kirsti 
su mašina iš apačios, o kom
panijos mainieriai nušauja 
anglį, taip kad vienas pada
ro darbą už dešimtį mainie
rių. Tik su tomis mašino
mis tegali dirbti vien tenai, 
kur geras viršus, kitur — 
ne. Mainieriai gali kad ir 
anksčiau pareiti namo, o jau 
lėberiai, kurie dirba pagal 
kontraktą, tai turi laukti 
alioverio (pabaigos), kaip 
visus kelia į viršų. Pripylę 
savo karukuš, jie ateina 
prie elevatorio, kaip kada 
sušilę, ir turi laukti kokią 
valandą arba pusę, kol kels 
1'viršų. Be laiko neleidžia 
Tai darbininkai iš tokio bo
seliu pasielgimo labai nenž 
ganėdinti (nauja tvarka i- 
vesta tik nuo naujų metų), 
nes daug peršąla ir įpuola i 
ligą.

Man krinta į akį ypatin
gas atsitikimas. Sausio 17 d. 
turėjo būti K. Volskio ves
tuvės, bet nebuvo, nes Mo
nika Čižauskiutė, iš Seran- 
ton, kuri žadėjo tekėti tą 
dieną už Volskio, prikalbin
ta savo seserų, netikėtai pa
bėgo nuo jaunikio. Volskis 
sakosi turįs daug nuostolių, 
nes, neskaitant kitų išlaidu, 
už vienus tik rakandus už
mokėjęs 250 dol. gyvais pi
nigais. O kiek gėdos! Tai 
tau ir vesk pačiutę!

Pittstonietis.

DURYEA, PA.
Sausio 21 d. vėlai naktį 

numirė čia Gabrys Laibinis 
43 metų amžiaus. Sirgulia- 
zo jis seniai, bet nuo poros 

etų nei iš namų išeit nega
lėjo. Visi kalbinimai va
žiuot gvdvties praeidavo 
vėjais. Galop kojos taip su
džiūvo, kad ligonis nei ne
paeidavo. Tapo palaidotas 

didelė iškilme šv. Kazi-
iero kapinėse Pittstone.
A. a. Laibinis 1909 m. bu

žo išrinktas S. L. R. K. A. 
kasininku, bet ligai užpuo
lus negalėjo išlaikyti iki ga
ni. Rd.

įsu

NFAV YORK, N. Y.
Gražiausioji ir plačiausio- 

|i New Yorko gatvė “Brod- 
zay” dailiai išrėdyta vėlia- 
Įomis ir kimšte-prikimšta 

įonių. Visi žingeidžiai žiu- 
į uosto pusę, kur ant pu- 

pjančių jūrės bangų artina- 
vėliavomis gražiai pada- 

įntas gari a i vys. Ką tai vis 
aiškia? Ko toji tninia taip 
įukiat Gal kokio galingo 
įsaulės valdono, kuris tei
ksi aplankyti ši miestą? 
le, ji nelaukia pasaulės ga
lino, bet dvasiško valdono, 
įžnyčios kunigaikščio — 
irdinolo Farky’o. kuris iš- 
rningai grįžta iš Rymo, 
įurėjes. iš Šv. Tėvo, Pin

otojo. ranku. Kardinolo
’ybele ir sujungta su tuom 

iyo\ ėjos rėdoje galybe. 
Kardinolas Farlev privuli 
(e tu vpat.u skaitliaus. kū
le visa širdimi vra atsida-

Dicyn garbei, artimo mei

lei ir mokslui, idant Kris
taus karalystėje ant žemės 
sėtų vienybės, doros ir švie
sybės sėklą. Jis gimė 20 d. 
balandžio 1842 m., Cully- 
hann’e, Irlandijoje, kuri ne
atsižymi gamtos gražumu, 
bet šviečia žmonijos istori
joje praeities didvyrių dar
bais, doros skaistumu ir 
mokslo išsirutelėjimu. Kar
dinolas Farley, paeinąs iš 
turtingos pirklių šeimynos, 
buvo išauklėtas istoriškai 
moksliškoje prakilnoje ir 
moksliškai augštoje atmos
feroje. Daugelis jo šeimynos 
narių buvo prakilnais kata
likų bažnyčios veikėjais — 
kunigais ir išsižadėjusioms 
pasaulės vienuolėmis.

Dvasišką išsilavinimą Kar 
dinolas Farley įgijo Šv. Juo
zapo Seminarijoje, Troy 
mieste, ir Amerikos kollegi- 
joje Ryme, kur 1870 liko įš
vęstas į kunigus ir atlaikė 
pirmąsias šv. Mišias.

Pabaigęs mokslą ir pabu
vęs trumpą laiką assistentu, 
jis liko išrinktas Kardinolo 
MeCloškey sekretorium. Pa
galiaus 1891 m. Ne\v Yorko 
“vicaru generalis” ir Šv.
Tėvo Leono XTII-tojo pas
kirtas apaštališko sosto pro- nas Pira&is- 
tonataru. įgijęs visuotiną 
meilę ir prielankumą, po 
mirties arcivyskupo Corri- 
gan, vienbalsiai buvo išrink
tas New Yorko arcivvskupu. 
Paskutiniame-gi laike, bū
tent Lapkirčio mėn. 1911 m.
Pins X-tasis prijungia ji 
prie Katalikų Bažnyčios 
Kunigaikščių — Kardinolų 
skaitliaus. Toji linksma nau
jiena milijonuose tikinčiųjų 
sužadino prakilnius tikybos 
ir doros jausmus, kas liko iš
reikšta šimtais telegramų, 
atsiųstų naujam Kardinolui 
iš visos pasaulės pusių. Prie 
ju prijungiam ir męs, lietu
viai, savus linkėjimus, no
rus: “ilgai ir naudingai dar
buoties Bažnyčios ir žmoni
jos labui”.

Broadway /gatvė ir Fifth 
avė. buvo papuoštos ameri
koniškomis ir Šv. Tėvo spal
vos vėlavomis. Su viršum 
60,000 ypatų dalyvavo paro
doje. Katedra iliuminuota 
suviršum 42,000 šviesomis, 
per 10 dienų.

Įspūdis kuodidžiausias.
Report.

— nieko. Nes pinigų pas jį 
jau nei vieno dolerio nebera
do.

Tai vienas atsitikimas.
Antra-gi “nelaimė” buvo 

tokia. Vienas lietuvis prieš 
Naujuosius Metus vakare 
(nežiūrint, kad tai buvo 
šventės diena) užsikvietė 
svečius vištų “šekit” (kau
liukais grajus — Red.). Su
prantama, kad svečiai ne- 
skupėtų gra j ui pinigų, su
manus “biznierius” parsi
traukė alaus, kad pavaiši
nus “mylimus svečius”. Na 
ir gėrė ir grajino visą naktį, 
o jau pabaigę vištas pra
dėjo lošti iš pinigų. Nežinia 
kas įskundė policijai. Atė
jęs Dėdė suėmė šeimininką 
ir pasodino į šaltąją. Teis
mas buvo 1-mą d. sausio; bet 
tą dieną teisėjas neatvyko, 
tai susitaikė geruoju, bet gi 
$10.00 bausmės vistik turėjo 
užsimokėti. Tai tau ir pra
jaus “pelnas”.

Trečias atsitikimas ir-gi 
tam panašus, tik čia buvo di
desni nuostoliai. Kaip praei
tam “Draugo” numeryje 
buvo trumpai minėta, 5 d. 
sausio atvažiavo iš Lietuvos 
antru kartu Amerikon Anta- 

Važiavo pas
brolį. Kaip-gi, ant pinuos 
sueigos reikia pasivaišinti. 
Tč.» ii parsigabenta alaus vai 
šėnk- kelti. Pribuvęs iš kelio
nės Antanas Piragis padavė 
savo pinigus savo broliui 
Jurgiui $400.00. Trįs šimtai 
buvo Amerikos pinigais ir 
šimtas rublių ruskų. Kada 
Jurgis Piragis Įkaušo, pra
dėjo visiems girties, kad va, 
štai kiek jis pinigų turįs. Gi 
ten pat butą ir vieno geradė- 
jo. kuris prisitaikė prie tų 
pinigų ir juos pavogė. Pini
gus pavogė Antanas Sinke
vičius, arba, kaip ji čia vadi
na. “Išgurdelis”. ir išdūmė 
į kita miestą. Išsimiegojęs 
Jurgis Piragis patyrė, kad 
jau pinigai dingo, tuoj sukė
lė triukšmą, pranešė polici
jai. Gal kada ir suras vagi
šių, kada prašvilps visus pi
nigus.

Kaip minėjau, Antanas Pi 
ragis Amerikon važiavo an
tru kartu, ir vežėsi su savim 
nemažai pinigu, mat jo vv- 
resnvsis brolis, Juozanas Pi 
ragis, atmokėjo jam pinigus 
už. žeme. o čia atvažiavęs ir 
tų neteko.

Tai skaudus pamokinimas 
ant ateities. Jau viena, kad 
nereikia girtuokliauti; antra 
gi, kad kuolabiausiai šalin- 
ties nuo neištikimų asmenų 
ir su jais visai nedraugauti. 
Ak kad ir minėtas Antanas 
Sinkevičius—Išgurdelis, jau 
nebešiandien buvo žinomas 
nedorėlis; nekarta buvo su
imtas už įvairius blogus dar
bus ir pasodintas kalėjiman. 
Tad kam tokius įsileist savo 
tarpan. Bet alus ir degtinė, 
visus sukviečia į krūvą; tai
gi šalinkimės ir nuo šiųdvie
jų nevykusių “draugų”. Be 

tu dalvkų apsieiti galima 
kuopuikiausia!

Adomas.

ATHOL, MASS.
Bent tuotarpu, darbai čia 

visai susimažino. Dideli 
žmonių būriai vaikščioja be 
darbo ir laužo sau galvas, 
kur turės pasidėti, jei grei
tai negaus darbo. Taip. Dar
bo mažai ir gyvenimas ritasi 
sunkiais žingsniais, ypač, 
kad dabar taip brangus visi 
valgomieji produktai, bet-gi 
tą viską atmetus, girtuoklys
tė nei per plauką nesusima
žino. Priešingai — da-gi la
biau plėtojasi. Negana kad 
geria — ir pinigus vieni 
nuo kitų vagia.

Taip neseniai atvažiavo 
pas vieną tautietį į svečius 
jo brolis. Tr ką-gi? Prisigėrė 
visi; o svečias, prisisvečia- 
vęs, pavogė merginos įna
mės $60.00 ir vieno vyriškio 
$10.00, ir išdūmė į platųjį 
svietą. Po kelių dienu pri
siuntė laišką, jei girdi, ne- 
jieškosite jo, tai, esą, kaip 
užsidirbsiąs — sugražisiąs; 
priešingai — tiek jį ir tema- 
tvsia. Laiškas buvo adresuo-
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.Eritiški svečiai Washing- 
tone.

AVashingtou, D. G. 25 d. 
sausio apsilankė AVasbing- 

tas iš Bostono. Tatai praneš-Jonan britiškas kunigaikštis,
ta vietinėj nolicijai, kad va-j Ca na dos general-gubernato- 

I gišius vra Bostone. Policija į rius, Cannaught. 
j telefonam Bostonan ir vagi- Apsilankė pas prezidentą 
sius likosi suimtas ir atgn-(Taftą, pasisukinėjo po Ame- 
bentas Atbolan. Atsibuvo joĮ rikonų sostapilę, aplankė ke- 

j teismas. Gavo, nabagas, du jėta tam tikslui surengtu 
mėnesiu i šaltaja. Bet kokia j vaišių — ir išdūmė atgal i 

i iš to nauda nuskriaustiems iCanadą.

Prilupę mokinę.
Parkesburg, Pa. Panelė 

May L. Ernest, valdiškos 
mokyklos mokytoja, priro- 
žavo savo mokinę, 16-kos 
metų mergiščią. Ta, žinoma, 
pasiskundė tėvams, o tėvai 
— mokyklų tarybai, kuri 
dabar stropiai kamantinėja 
tą dalyką.

Mat vaikus bausti rykštė
mis mokykloje aštriai už
drausta.

Bryanas be kelinių.

St. Louis, Mo. Čia viešėjo- 
si garsus demokratų vadas 
W. J. Bryan, kuris taip įsi
gilino kalbon su savo ben
drais politikieriais, kad jis 
praleido savo traukinį, ku- 
riuom jis buvo pasirengęs 
išvažiuoti. Tada p. Bryan 
nuvėjo pas kriaučius, kad 
jam išprosytų kelines, o kad 
tas vienas teturėjo, tai kol 
kriaučius kelines išprosino, 
p. Bryan pasėdėjo be keli
nių. Potam Bryanas pašne
koje labai išsireiškęs prieš 
Roosevelto išrinkimą trev»u 
kariu į prezidentus. Tris 
kart likti prezidentu, tai jau 
esą perdaug, nežiūrint parti 
jų skirtumo.

Taftas šaukia amerikiečius 
šelpti kiniečius.

AVashington, D. C. 26 d. 
sausio prez. Taftas, kuris 
yra prezidentu ir Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus Draugi 
jos, išleido prokliamaeiją, 
šaukiančią Amerikos pilie
čius dėti aukas mirštančių 
badu kiniečių gelbėjimui.

Yangtze ir kitos Kinijos 
unės praeitais metais neku
rtose provincijose, visai iš
naikino javus ir kitus eųg- 

menius; tatai, kaip žinios 
praneša, milijonai kiniečiu, 
gi ypač moterų ir vaiku, 
miršta iš bado, o pati Kini
ja. užimtu savitaminiu karu 
visai nesirūpina baduolių li
kimu.

Aplankys Kanalą.
AA’ashington, D. C. Pačto 

viršininkas generolas Hitch- 
cock ir vidurinių reikalų mi- 
nisteris Fischer vasario mė
nesyje aplankys Panamos 
kanalą.

Nušovė pačią ir pats save.
Huntington, W. Va. Harry 

Kilpatrick kadangi jo pati 
atsisakė atšaukti perskirų 
(divorce) bylą, iš revolverio 
nušovė savo pačią ir pats 
save.

Nuskendo du jūreiviu.
New Haven, Conn. Čia 

susitarė du jurininku per
bėgti ledu per prieplauką, 
uuo vieno kranto prie kito, ir 
abudu jūreiviu įpuolė po le
du ir prigėrė.

Stebuklingai išliko gyvu.
AAJcbita, Kan. William 

Tole, elektrikos darbinin
kas, yra visai sveikas, nors 
per jo kūną perėjo 30,000 
voltų elektrikos pajiega.

Kada Tole taisė pasilipęs 
elektrikinius dratus, jam ne
matant, jo draugas metė ge
ležinį reteži, pataikydamas 
ant elektrikos drato ir ant 
Tole’so.

Kad negali mylėti — nusi
žudė.

Philadelphia, Pa. Ponia 
Edith Marvel, kadangi ji 
persitikrino negalinti mylėti 
savo vyro — papildė saužu-
dvstę.

Ne laike užsimušė.
Philadelphia, Pa. Tik po 

aplaikymui paveldėjistės ant 
$100.000 turto, Malcom Fra- 
zier iš Newark, Del., bedalv- 
vaujant automobilių lenkty
nėse patiko mirtį.

3 mėnesiai į šaltąją už 
“turkes”.

New York, N. Y. Jokūbas 
Ginsberger gavo tris mėne
sius į pataisos namus, 1 kad 
prieš praeitą Padėkonės 
Dieną, pardavinėdamas ‘tur
kes’ (kalakutus), pirma pri- 
lesino švinu, po tam parda
vinėjo. Mat nuo švino “tur
kes” greitai ‘nutukdavo’ ir 
daugiau sverdavo.

Reikalinga bausmė.
Philadelphia, Pa. 25 d. 

sausio čia likosi nuteistas 5 
metams kalėjiman Louis 
Crossin, baltosios vergijos 
užlaikvtojas. Tiesų ir tvar
kos agentai liudijo, kad 
Crossin užlaikė dvi mergai
tes, 18 ir 17 metų, kurių visą 
uždarbį sau prisisavindavo.

Operacija pagelbėjo.
Buffalo, N. Y. Edwardui 

E. Grimmell’ui, kuris buvo 
nuteistas 9 metams kalėji
man už vogimus, padarius 
operaciją ant smegenų, da
bar, esą, visai jam dingęs 
noras vogti, prie ko pirmiau 
jį kaip traukte traukdavo.

Geras išradimas!

Didelis gaisras.
Chicago, III. Čia sunaikino 

gaisras L. C. Corroll Oo. sie
ninių popierų įstaigą; gaisro 
padaryti nuostoliai siekia 
lig $500,000.

Maineriai reikalauja pakėli
mo algų.

Indianapolis, Ind. Kietųjų 
ir minkštųjų anglių maine
riai, kurie laiko čia savo kon
venciją, nutarė reikalauti pa 
didinimo algų ir astuonių 
dieuos darbo valandų. Minkš 
tųjų anglių maineriai reika
lauja pakėlimo algų ant 10 
nuošimčių; kietijjų — gi — 
20 nuošimčių.

Nenorėjo leist vaikų mokyk
lon — pasodino kalėjiman.
Philadelphia, Pa. 23 d. 

sausio septynių šeimynų tė
vai nubausta 5 dienoms ka
lėjimo už tai, kad kelis kar
tus persergėjus, nepildė 
miesto valdžios prisakymo 
ir neleido vaikų mokyklon.

Tą dieną 23 tėvai stojo 
prieš teisėją Bovlesą už to
kias jau kaltes, bet 16, po 
daug argumentų užsimokėjo 
paskirtas bausmes po $2.50 
ir likosi paleisti.

Carnegie gavo algą.
AVashington, D. C. An

drius Carnegie’us aplaikė 
nuo Jung. Valstijų valdžios 
$28.70, kaipo liudininko al
gą plieno byloje prieš Stan- 
le’’o tarybą.

New Yorkas prasiskolinęs.
Ne\v York, N. Y. 24 d. sau

sio finansinis New Yorko 
departamentas išdavė savo 
raportą miesto majorui Gay- 
norui, kuris rodo, kad New 
Yorkas turi $1,037,811,718 
skobų; arba $20,000,000 dau
giau negu visų Jungtinių 
Valstijų skolos.

Automobilium per ežerą.
Put Tu Bay, Ohio. 6-tą d. 

sausio iš čia susidariusi spor
tų kuopa perlėkė automobi
liais per ežerą Erie’ą ir su
grįžo atgal.

Ledu kelionė buvus labai 
puiki.

Straikas tęsiasi.
La\vrenee, Mass. Či a ne

seniai pradėtas straikas ne
sibaigia. Pribuvo čia buvu
sis Vakarų Mainerių Fede
racijos prezidentas \VilIiam 
Hav\vood, kuris pri gei bės 
vesti straiką straikierių va
dui Ettorui; Havwood tiki
si štraikerins suorganizuoti 
i Industrial AVorkers of the 
AVorld skyrių.

Sociologijos Kampelis.

Deras būdas platinti tikė
jimą. — Chicagos “Catholic 
Church Extension Society” 
tapo įkurta pirai sešerių me
tų. Savo ižde tuomet netu
rėjo nei vieno cento. Gi per
niai pajamų joje buvo $307,- 
967,1,5 o prieš tat 536,007,12. 
Iki spal. 18, 1911 m. draugi
ja pastatė 537 koplytėles vie
tose, kur pirmiau joks kata
likiškos koplyčios nebuvo. 
Dabar stato koplyčias po 
tris vienoje savaitėje. Be to 
draugija siuntinėja vagoną- 
koplyčią, iš kurios žmonės 
raginami statyties koplyčias 
ant vietos. Draugija šelpia 
Porto Rico ir Filipinus. Por
to Ricoje stato koplyčias ir 
steigia mokyklas su seseri
mis mokytojomis. Filipinuo
se prisideda prie pastatymo 
seminarijos, kurioje moki
nami kunigai misijonoriai. 
Vienoje valstijoje šelpia ka
talikiškas mokyklas, nes ten 
meksikiečių katalikų vaikai 
yra vyliojami į betikės mo
kyklas. Draugijos organas 
‘‘ Church Extension’ ’ turi 
115 tuktsančių pilnai užsi
mokėjusių skaitytojų. To 
laikraščio vertybė šiandien 
siekia nemažiau, kaip 100 
tukst. dolerių. Moterių-pa- 
gelbininkių skyrius 250 ša
kų. Vaikams yra leidžiamas 
mėnesinis laikraštėlis (kai
na 25 centai). Vaikai savo 
aukomis jau vra pastatę vie
ną koplytaitę, o netrukus 
pastatys kitą.

Per šešeris metus draugi
ja išdalino daugiau, kaip du 
milijonu katalikiškų rašte
lių.

Draugija auga ir plėtojasi.

o
Grįžta prie kraugeringų 

prietarų. — Jenings’o mies
telyje, Louisianoje, tapo su
imtas Pašventintosios Baž
nyčios (Sanctified Church) 
pastorius, koks tai King Ha- 
rrison, negras. Iš jo tikima 
išgauti, kas praeitais metais 
nužudė penkias negrų šei
mynas (24 žmones). Harri- 
son yra laikomas lyg kokiu 
pranašu ir — kaip sako liu
dininkai — skelbęs, buk 
Dievas reikalaująs žmonių 
aukų už parapijiečių nusidė
jimus. Tokią barbarystę te
galima užtikti vien Afrikos 
gelmėse. Gal pratėvių lauki
niai papročiai šitame atve
jyje atsiliepė Louisianos ne
grų tarpe.

Ateivybė Amerikon suma
žėjo. — Daugelis ekonomis
tų ir sociologų bando išrišti 
klausimą, dėlko perniai at- 
vvko į Suvienytąsias Valsti- 
jas daug mažiau ateivių, ne
kaip kokiais kitais pastarais 
metais. Ligšiol šimtai tūks
tančių ateivių grįždavo į tė
vynę, jei Amerikoje susto
davo darbai arba atsirasda
vo pinigų trukumas, bet kaip 
tik gerovė sugrįždavo, atei
vybės vilnis vėl užplūsdavo 
išnaujo. Žodžiu, ateivvbė bū
davo saiku, kuriuo saikuo
davusi Suv. Valst. geri arba 
blogi laikai. Bet dabar jau 
taip nėra. Rodosi, darbai ei
na priderančiai, tačiau per
niai ateivių atvažiavo ma
žiau, nekaip net 1908 m., 
kuomet panika buvo sustab
džiusi beveik visą pramoni- 
ją Suv. Valst. Europiečiai, 
drauge su jais ir ateivybės 
komisorius AVilliams yra 
nuomonės, kad jau galutinai 
atėjo atcivvbei senini lau
kiamas galas, vadinasi, Suv. 
Vais. pramonija nereikalau
ja daugiau ateivią-darbinin
kų. Pastebėta taip-pat, jog 
nors ateivvbė i Suv. Valst,. 
sumažėjo, tačiau — į Kana

dą ir Pietų Ameriką pasi
daugino. Tai-gi aišku, jog iš
eivy bė iš Europos jieško nau 
ją dirvų.

Sustojus ateivybei, ir atei
vių gyvenimas, nepastipri
namas vis naujais syvais iš 
tėvynės turės persimainyti.

----- o------
Bandys apsieiti be tarpi

ninkų. — Pastorius Madison 
Peters atidarė valgomųjų 
daiktų sankrovą po No. 440 
Šimtas dvidešimt trečiosios 
gatvės New Yorke.Vakaraįs 
ten esti koplyčia, bet dieną 
pardavinėjami daiktai pi
giau, nekaip kur kitur. Val
gomieji daiktai yra perkami 
iš pirmųjų rankų, tai-gi tar
pininkai yra aplenkiami. Pir 
kėjai gauna pilnas mieras, 
sveikus ir pigius valgomus 
daiktus. Jei pirmas bandy
mas pasiseks, panašių sąkro- 
vų bus įsteigta daugiau. Bus 
tai didelis palengvinimas da
barties brangenybėje.

o
Išnaudotojai. — Jaunas 

vaikinas, reikalaudamas pi
nigų, pasiskolijo iš skolina
mos firmos 10 dol. ir apsiė
mė atmokėti skolą per tris 
mėnesius, mokėdamas kas 
mėnuo po $5.25. Vadinasi, už 
10 dol. apsiėmė trumpu lai
ku atiduoti $15.75. Paskola 
turėjo atsieiti jam 230 nuo
šimčių. Gerų žmonių įsikiši
mas išgelbėjo vaikiną nuo 
išnaudotojų.

Kitas atsitikimas — jau 
New Yorke, kur kaikurios 
firmos neleidžia savo darbi
ninkams skolinties pinigų, 
užstatant savo algas. Vienas 
klerką pasiskolino iš skoli 
narnos draugijos 50 dol. No
tą indorsavo skolininko 
draugas. Skolintojų įstaty
mais, jei ne skolininkas, tai 
50 dol. privalėjo atiduoti in- 
dorsuotojas. Bet pirmneg 
mėnuo pasibaigė, skolinin
kas nebeteko vietos ir išva
žiavo iš miesto. Tadą skolin
tojai prisikabino prie indor- 
suotojo. Šis neturėjo iš ko 
atiduoti, ir, žinodamas, jog 
bus pavarytas iš vietos, jei 
darbdaviai sužinos, jog jist 
yra užtraukęs paskolą ant 
savo algos, nuėjo pas kitą 
skolintoją, ir paėmęs reika
lingus pinigus, užmokėjo sko 
lą pirmam skolintojui. Buvo 
tai pradžia eilės pasiskolini
mų, kuri traukėsi aštuonioli- 
ką mėnesių. Pabaigoje nelai
mingas vyras be anų 50 dol. 
išmokėjo pridedamųjų 250 
dol. ir vis dar pasiliko kaltas 
300 dol. Prispirtas prie sie
nos, jis galop pavogė nuo sa
vo darbdavio 200 dol. ir ati
davė skolintojui, bet vis dėl
to pasiliko kaltas dar 100 
dok Skolininkas prisikabino 
prie algos, ir nelaimingas 
klerką tapo atstatytas nuo 
vietos. Tuomet išėjo aikštėn 
’r vagystė. Policijai pradė
jus jieškoti kaltininko, jo 
niekur nesurasta. Pati įtarė, 
kad nusižudė.

Amerikoje tokie skolinto
jai vra žinomi rekinų 
(sharks) vardu. Jie ėda 
žmogų gyvą. Viename tik 
Ne\v Yorke randasi daugiau, 
kaip 300 tokių rekinų, iman
čiu nuo savo aukų nno 120 
iki 500 metinių nuošimčių. 
Pennsvlvanijoje, kur įstaty
mais uždrausta imti daugiau, 
kaip 6 nuošimtį, rekinai ima 
kartais 7oo nuošimtį.

Kad apsaugojus visuome

nę nuo rekinų, yra daugeliu 

sumanymų įsteigti paskolos 

biurus, imančius nedaugiau, 

kaip 2 arba 3 nuošimti mė

nesiui. Tokiu biurų ikurimn 

rūpinasi ypač Russel Sage’o 

fondas Ne\v Yorke. Klerk,,s 

ir kiti augštesniosios rūšies 

darbininkai’ vra raginami 
steigt) savvtarpes tatųymoir
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Visas korespondencijas ir kito 
raštus reikia siųsti pas

Rev. A. Kaupas,
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Visus pinigus, ar tai prenume
ratos, ar tai už “džabsus” ar už 
apgarsinimus ir t.t. reikia siųsti 
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“DRAUGAS”
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WILKJiiS-BARR£, PA.

Ar bus tai spauzdinimas konsti
tucijos, ar plakatų, ar tikietų ar 
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antrašu:
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Redakcija pasilieka sau teisę 
taisyti, trumpinti arba atmesti vi
sas prisiunčiamus raštus.

Laikas ir vieta raštų talpinimo 
pridera nuo redakcijos.

Atmestieji rankraščiai nėra grą
žinami redakcijos lėšomis.

Kasyti reikia tik ant vieno pus
lapio, paliekant plačius tarpus 
tarp eilučių. Popieros nėra ko gai 
lėties, nes korespondentams ir 
bendradarbiams rašant ant abie
jų pusių, da-gi smulkiomis raidė
mis, redakcijai labai dažnai pri
sieina perrašinėti atsiųstus raštus

Norint, kad raštas tilptų arti
miausiame numeryje, rankraštis 
reikia pristatyti spaustuvėn ne vė
liau. kaip 9 valandų išryto antra 
dieryje (utarninke).

Sociologija

Daugelis
ir Socializmas.
net vidutinio 

mokslo žmonių neatskiria 
sociologijos nuo socializmo. 
Jų akyse sociologija ir so
cializmas — vienas ir tas 
pats daiktas.

Taip nėra. Sociologija ir 
socializmas — du atskiru 
vienas nuo kito dalyku.

Sociologas šaltai, bešališ
kai tyrinėja visuomenės gy
venimų ir daro apskritai iš
vadas. Gi socialistas turi iš- 
kalno pasigaminęs nuosa
vias teorijas ir mėgina visus 
gyvenimo apsireiškimus 
pritaikyti prie jų. Pavyz
džiu, socialistas tiki šventai, 
buk visus apsireiškimus 
gyvenime gimdo vien eko
nomiškieji santykiai — tai
gi net grynai dvasiškas sro
ves, — tikybines arba filo
sofines —.bando išaiškinti 
medžiagiškomis priežasti
mis. Ne taip daro sociolo
gas. Jis mato, jog gyvenime 
pinasi krūvoje daugybė į- 
vairių veiksnių, tai-gi ir ne
mėgina atiduoti bent ko
kiam vienam jųjų neapri
botų viršenybę ant visų kitų 
visur ir visada. Socialistai 
tiki, kad užtenka permainy
ti nuosavybės formų, kaip 
tuojau viskas visiškai atsi
mainys. Socialistai klysta, 
nes žmonės mainosi savu no
ru, savomis pastangomis 
Pabaigoje aštuonioliktojo 
šimtmečio viešpatavo nuo
monė, buk įvedus politiškų
jų lygybę, atsiras savaimi 
laisvė ir brolybę. Nuomonė 
buvo klaidinga, kų veikiai 
parodė gyvenimo faktai 
Taip-pat klaidinga yra ir so 
cialistų nuomonė, kad pa
naikinus privatinę nuosavy
be, išnvks savaimi skurdas 
ir užviešpataus visutinė ge- 

nologaš žino, kad
taip n«

Jeigu sociologas klysta, 
tai dėlto, kad arinėja naujų, 
dar neištirtų dirvų. Jam 
smagu, jei kas iš šalies pa
rodo jo paklydimus. Socia
listas gi pyksta, jei kas pa
rodo jo klaidas. Socialistui 
rodosi, kad jis vienas težino 
viskų ir vienas niekados ne
klysta. Užsidaręs siaurame 
savo nuomonių ratelyje, so
cialistai žiuri į kitų nuomo
nių žmones su neapykanta ir 
paniekinimu. Taip daro ir 
paranoiakai. Bet paranoia- 
kus veža į bepročių namus, 
o socialistus išrenka kai 
kadų į pilnas atsakomybės 
vietas. Pirm kokios dvide
šimts metų buvo mada kai- 
kuriose sluogsniuose vadin
ti socializmų liga. Taip va 
dinta socializmų dėlto, kad 
jo nepažinota. Jeigu dabar 
kaikas pavadina jį tuo var
dų, tai dėlto, kad jo arogan
tiškas vienašališkumas pa
našus yra į kaikuriųs proto 
ligas.

Kalba žmonės, kad neil
gai laukus ateis socializmo 
gadynė. Gal ateis, tai socio
logas tyrinės jų taip šaltai 
ir bešališkai, kaip tyrinėja 
dabartį ir praeitį. Toji ga 
dynė bus jam tokia pat gy
venimo mokykla, kaip ir ki
ti laikotarpiai.

Sociologui brangus kiek
vienas- žmogus. Brangus 
jam kūdikis — ir jis bando 
apsaugoti jį nuo ligos ir 
mirties; brangus jam vai
kas — ir jis saugoja jį nuo 
ištvirkimo, nuo persidirbi- 
mo, nuo tamsybės; brangus 
jam ligonis — jis bando jį 
išgydyti; brangus prasikal
tėlis — jis nori jį pataisyti; 
brangus jam darbininkas, 
darbdavis, profesionalas... 
Sociologas velija visiems 
žmonėms lygiai gerovės, lai
mės, teisybės.

Kitaip daro socialistas. 
Jis myli vien savuosius. Ki
tokių neapkenčia, juos pra
vardžiuoja, siundo prieš 
juos, liepia lieti jų kraujų...

Sociologija ne naikina, bet 
užlaiko, ne baudžia, bet tai
so, ne persekioja, bet per- 
sergsti, ne žada, bet daro, 
ne grūmoja, bet ramina... 
Ne revoliucijos, bet romaus 
kultūros ir meilės darbo 
jieško.

Kaip toli šitaip suprasta 
sociologija stovi nuo socia
lizmo! Kaip širdžiai ji mei
lesnė už tųjį mokslų, kursai 
žydi raudono vėluko globo
je!

Ir kaip tai gaila, kad apie 
socializmų rašoma ir kalba
ma tiek daug, o apie socio- 
ogijų tiek mažai!

kad jis toks didelis žmo
gus, kad jeigu pasiduotų 
kankintojams, (anot jo pa
tiems “velniams”), tai at
sitiktų nelaimė visai Lietu
vai:

“Nepykit ant manęs už 
nepasidavimų welnėms 
ant tarnavvimo, bo asz 
ne noriu įvvairiot kai- 
beprotis vvari jotas, pri- 
jaucziu kad galėtu būt 
nelaime dėt mano gimi
nes ir misos Lietuv os. 
Jus apmiatuoti vvilku ir 
tapiu, nesuprantat kas 

agnli isz to pasidarit....” 
Gaila žmogaus, kurs ta

lento nors neturėjo, bet vis 
dėlto mylėjo Lietuvų iš šir
dies, kad ir savotiškai.

Socialistų Kerštas.

Praeitų rudenį į Limos 
miesto (Ohio) majorų tapo 
išrinktas socialistas Corbin 
Shook. Užėmęs savo augštų 
vietų naujas miesto virši
ninkas pavedė didžiausias 
valdžiavietes ne—socialis
tams. Už tat socialistai bai
siai užsirūstino ir išmetė 
Sliook’ų iš savo draugijos. 
Sausio 7 d. buvo laikytas 
trukšmingas mitingas, ku
riame majoras tapo ant vi
sados prašalintas iš socia
listų draugijos, taip-pat ta
po paliepta po tokia pat 
bausme visiems socialis
tams, gavusiems nuo majo
ro vietas, tuojau atsisakyti 
nuo jų.

Taip socialistai keršija 
savo partijos žmogui už tat, 
kad šis, gavęs augštų vieta, 
nori miesto reikalus vesti 
atsakomai ir sąžiningai. Bė
gimai Limoje neatsirado tin 
kančių valdininkų socialis
tų eilėse, kad prisiėjo jieš
koti jų kitokių nuomonių 
prisilaikančiųjų tarpe.

vo nuo j tis $64.75. Sųj. pa
sistengimu likosi paliuosuo- 
ta nuo tų mokesčių. Nuva
žiavo adresu: J. Virbickas, 
1113—3rd st., So. Bethle
hem, Pa. 9, Ona Laurinčie- 
uė; važiavo pas vyrų ir ve
žėsi 4-ris vaikus. Vienas 
vaikas kelionėj susirgo ir 
paduotas ligonbutin mirė. 
Su Sųj. pagelba likosi išimta 
motina ir mirusio kūdikio 
kūnas ir pagal motinos norų, 
lavonas pasiųsta pas tėvų; 
Motina, Su likusiais trims 
kūdikiais, taip-gi pasiųsta 
vyro adresu: J. Liorinčius, 
226 Hamilton st., Grand Ra
pids, Mich.

Sis raportas negalėjo lai
ku patilpti laikraščiuose dėl 
to, kad stoka vo kaikurių 
įdresų.

Sąjungos atstovė
Zuzana Baranauckienė.

PAGELBINĖ SĄJUNGA 
LIETUVIAMS IMI

GRANTAMS PHI 
LADELPHIJOJE.

Laiškai iš bepročių namų.

“Lais. Mintis” spaudina 
rašytus kitados iš bepročių 
namų A. J. Vištaliaus laiš
kus. Laiškai skaitosi be
veik taip, kaip ir Gogolio 
“Bepročio užrašai”.

“Szeitono macis — pe 
Dievvas, pekla sutvvere! 
Kuturiolikti miatai kai 
prasėdėjo tas smertne- 
szingas dramas ir 12 
mietu kaip pasibaigė, o 
prakeiktieji© iszranda 
naujas priežastis ant 
pratęsimo kankinimu 
savvo pawetdiniu wargų 
— užkvvietnįku, ir ka
liniu — gvvaltu vvelnių 
pragriebtu ir atgabentu 
į peklą už griekus Su
dūmos ir Gomoros, tai ir 
Szvviesos dievviszkos....’ 

Čia prisimena A. Jakšto 
parodija vienų Vištaliaus 
eilių, kurių atkartotumime, 
jei nebūtų gaila nelaimingo 
ligonio.

Kaip ir kikevieram m*»- 
nijakui,

Ponios Z. Baranauskienės
Raportas už Lapkričio 

ir Gruodžio mėn.

Štai kuriems Sąjunga pa
gelbėjo ir neleido atgal grą
žinti dėl įvairių priežasčių: 
1, Elzė Daugėlaitė; ji nerado 
savo pusbrolio. Sąjunga su
rado jos gimines ir pasiųsta 
šiuo adresu: Mikas Jokubai- 
;is, 443 Collinsville avė., E. 
St. Louis, III. 2, Marijona 
Kačiuliukė; važiavo pas vai
kinų ir likos sulaikyta, bet 
Sųj. pasistengimu likosi iš
imta ir dabar Sųj. globoj te
bėra. 3, Ona Jačinutė, važia
vo pas brolį, o kad neturėjo 
pinigų, tai duota jai ant mais 
to ir pasiųsta pas brolį, Alex 
Jancinų, 443 S. 7th st., Rea
ding, Pa. 4, Aleksandra Bels 
kaitė; važiavo pas švogerį 
Juozų Vaznevičių, Spike 
Oaks, Washington Co., Pa. 
Jai duota $1.00 ant kelio, 
kad nesulaikytų. 5, Vladislo
vas Paskalskis; važiavo pas 
pačių. 6, Felieija Kavaliaus
kaitė; važiavo pas motina 
Tie du tik per Sųj. pasisten 
girnų likosi išgelbėti nuo at
gal grąžinimo ir išleisti šiuo 
adresu: Vlad. Paskalskis 
100 S. I14th st., New York 
City. 7, Andrius Vaieekaus- 
kas; važiavo pas pusbrolį 
neturėjo gero adreso. Sųj. su 
rado jo pusbrolį Joną Urbo 
na, 3616 Sears st., Philadel 
pbia. Pa. 8, Veronika Virbie- 
kymė; važiavo pas vyra ir 
vežėsi su savim dvi dukteri. 
Mergaitės kelionėj susirgo 
ir laivo administracija paė-

Protokolo ištraukos iš pas 
kurinio P. Sųj. Liet. Im. su
sirinkimo laikyto 10 d. gruo
džio, 1911 m., Philadelphia, 
Pa.

V. Ona Liorinčienė, mi
rus jos kūdikiui, šaukėsi 
prie Sąjungos pagelbos. Są
junga pasirūpino išimti O. 
Liovinčienę ir jos pagelbai 
vienbalsiai nutarta duoti 
$10,00, kuri suma buvo jai 
tuoj išmokėta.

VI. Uršulė Kočienė yra 
sulaikyta su mažais vaikais 
ir randasi labai vargingame 
padėjime.

Kad palengvinti jos var
gus Sųj. paskyrė $9.00 bent 
nors vaikučių aprengimui.

VII. Nutarta atsišaukti į 
visas Amerikos lietuvių dr- 
jas, kad prisidėtų prie gel
bėjimo savo tautiečių atei
vių, kurių gelbėjimo būtinu
mas kaskart vis auga didyn.

Gerbiamos Draugijos! 
mylėtojos savo brolių lie
tuvių. Meldžiu visų kad at- 
;reiptumite savo atidų ir 
suteiktumite pašelpų mus 
irolių ateivių naudai, ku
rtėms būna labai reikalinga 
oašelpa. Gal daugumas ma
no, kad Sąjunga sutverta 
jokios ypatos naudai, kad 
pasipelnyti. Tai ne, gerbia
mieji. Musų atstovė Zuzana 
Baranauckienė yra išrinkta 
susirinkusiųjų draugijų de
legatų, taip-gi koks atsto
vas nebūtų, by tik męs turi
me valdiškų pripažinimų 
kad musų atstovas turi teisę 
išreikalauti, kad paliuosuo
tų musų tautiečius ateivius.

Jeigu kartais ir imigraci
jos tiesos draudžiu įsileisti 
nekurį imigrantų, tai męs ir 
tokį stengiamės nors ant Są
jungos atsako išimti ir duo
dame visokių pagelbų ir pi
nigiškai šelpiam, kaip galė
dami.

Dėl nesmagumų suma
žinimo, męs paduodame se 
kančius pasergėjimus, dėl 
kurių priežasčių daugybė 
lieka sulaikytais kelionėje, 
arba ir grąžinami: Neįlei 
džiami yra į Jungtines Vals
tijas nesveiki ant vidurių, 
(ale jeigu kas susitaiko ant 
operacijos, tai tokie būna iš
gydomi, jeigu giminės ar jis 
pats atsako už visas lėšas.

Neįleidžiamos mergaitės, 
kurios yra nėščios, arba ir 
kurios praradusios dorybę; 
tokias atgal grąžina.

Daug priežasčių būna dėl 
melagystės ir geistina, kad 
visi, kurie keliauja į Ameri
ką, visada prisilaikytų nuo 
melavimo; tatai, nei važiuo
dami iš Lietuvon Amerikon, 
nei laukiantis Amerikoje, 
persergėjam, kad nieko ne
meluokite; jeigu jus atke
liaudami sakysite teisybę ir 
jūsų giminės sakys teisvbe. 
tai mažiaus padorvsite

koj ir patįs išvengsite daug 
nesmagumų ir bereikalingo 
vargo; gi kurie teisingai iš
sirengs kelionėn, tai tie be 
didelio vargo bus paleisti ant 
liuosybės, jeigu matys, kad 
teisybę sakote. O jeigu su
gauna bemeluojant, atgal 
grąžina, arba, kaip minėjau, 
kad padarote daug keblumo 
savo giminėms ir ne vienas 
būna sulaikytas arba gra
žintas. Taip-gi prasergstim 
našles su vaikais, mažiau 
kaip 16 metų, kad nevažiuo
tum ėt pas gimines, nes čio
nai tokius išleidžia . tik po 
didele kaucija. Mergaitės 
arba vaikai, kurie neturi 16 
metų, tenevažiuoja pas savo 
gimines, nes ju neįleidžia 
nesant atsakančių globėju.

Šitie trumpi persergėji
mai naudoti Philadelpbiįos 
Pagelbinės Sąjungos Lietu
viams Imigrantams atsto
vės Zuzanos Baranauekie- 
nės, 328 S. Hick st., Phila
delphia, Pa.

Susinėsimų raštininkas
Vladas V. Strygas,

3149 E. Miller st., 
Philadelphia, Pa. 

arba Box 143
Pittston, Pa.

Pagal Sąj. susirinkimo nu 
tarimų, meldžiama visų A- 
merikos ir Lietuvos lietuviš
kų laikraščių atspausdinti 
šiuos musų persergėjimus ir 
pranešimus.

Neį vykusios Lietuvos Kons 
titucijos 100 metų su

kaktuvės.
(Paimta iš “Draugijos”).

vos Tarybų .duotasis laiškas 
nurodo, kaip lenkų bijota ir 
nenorėta panšaus lietuvių 
susipratimo, anot jų “sepa
ratizmo”.

Nelaimingai pasibaigus 
Kosciuškos sukilimui, minė 
tasis kunigaikštis Mikas- 
Kleofas Oginskis išdūmė į- 
užsienius. Pagyvenęs Kons
tantinopolyje ir Paryžiuje 
kaipo lenkų išeivystės agen
tas, ir persitikrinęs, kad gar
susis tuomet Napoleonas nei 
manyte nemano gražinti 
Lenkijos 1772 m. ribose, ji
sai 1802 metais sugrįžo Lie
tuvon ir, gavęs amnestija 
nuo Ciesoriaus Aleksandro 
I. apsigyveno savo dvare 
“Zalesie”, nepertoli nuo 
Vilniaus. Tenai francuzų kai 
ba jisai surašė savo atmini
mus “Memoires sur la Polo- 
gne et les Polonais de 1788 a 
1815”, išduotuosius Pary
žiuje 1826—27 m.

Kuomet-gi griuvusios Len 
kijos klausime, pasitenkinęs 
sutvėrimu Varšavos Kuni
gaikštijos, Aleksandras I nei 
Tilžės, nei Vilniaus sųtaiko- 
je su Napoleonu neminėjo 
apie Lenkijos gražinimų"se
novės ribose, žinomasis Cie
soriaus prietelis-patarėjas, 
Vilniaus mokslo apskričio 
globėjas, sulenkėjęs lietuvys 
Kunigaikštis Adomas Carto- 
ryjskis, pasitikėdamas Na
poleono gerais norais vėl su
tverti Lenkiją, paprašė Cie
soriaus Aleksandro paliuo
suoti ji nuo priedermių, ir į 
savo vietų patarė žinomąjį 
lenkininkų, Krzemienco Li-

kyta rusų jenerolams grafui 
Vittei ir kunigaikščiui Kazi
mierui Liubomirskiui, ap
mąstyti Lietuvos kariume
nės įsteigimų ir pareikalauta 
nurodyti 8 vyrus, iš kiekvie
nos gubernijos po vienų, kad 
atvykę Petetburgan ji užsi
imtų Didžiosios Lietuvos 
Kunigaikštystės organizaci
ja. Projektuojama Lietuvos 
Kariumenė turėjo būti su
statyta iš 40 pulkų pėstinin
kų ir 12 pulkų raitelių, išvi
so 100 tūkstančių vyrų. Iš
rinktieji 8 atstovai į Peter
burgą buvo: Tomas Vavrzec- 
kis, kunigaikštis Liubeckis, 
Gecevičius, fiadurskis, Liud
vikas Pliateris, kunigaikštis 
Kazimieras Liubomirskis ir 
Adomas Rzęvuskis. Visi 
šitie atsitikimai tokį padarė 
įspūdį į tuometinės Lietuvos 
vedėjus, kad Minske net 
priešai susitaikė, t. y. suėjo 
į vienybę “3 Gegužės” ir 
“Targovicos” Konfederaci
jų atstovai.

Galutinai 1 gruodžio m. d. 
1811 m. Oginskis padavė tre
čių memorialų, kame, kad su 
griauti Napoleono sumany
mus, patarė Aleksandrui I 
apsigarsinti Lenkų Kara
lium. Nesutikęs su tuom 
Ciesorius atsakė, kad yra ap
turėjęs iš Paryžiaus ramias 
žinias ir todėl norįs prisilai
kyti pirmiau sumanyto “lie
tuviško projekto”.

Paliepęs garsiam filosofui 
Juozui de Maistre’ui susta
tyti tam tikra manifestų kas 
dėl Lietuvos politiškojo at
gaivinimo, Aleksandras I

mė jąs ligonbutin; gi čin pri
buvus kompanija pareikala-j mums keblumų čia Ameri

Praeitais 1911 m., kaip tik 
suėjo 100 metų jubilėjus pa
skutinio Lietuvos didikų pa
sistengimo suteikti savo tė
vynei atskiros valstijos tei
ses, kaip kada butą prieš 
nelaimingąjį musų susiriši
mų su Lenkais.

Šiek-tiek susipažinusiems 
su Lietuvos historija žino
mas yra dalykas, jog nuo pat 
susidūrimo Lietuvos su Len
kija sulenkėjusieji šiandien 
Lietuvos didikai, kaip galė
dami gynė tėvynės savisto- 
vystę nuo lenkų pasikėsini
mo paversti Lietuvų savaja 
provincija. Šį paskutinį mus 
tėvynės pažeminimų galuti
nai įvykdė 4-metų Seimas, 
prašalindamas Liublino TJni- 
34-

Tiesa, trumpas Targovi
cos viešpatavimas buvo su
grąžinęs Lietuvai teises pri
gulinčias jai, kaipo atskirai 
valstijai, kurių, kad vėl ne
prastojus, lietuviai Kosciuš
kos sukilime savo valstijos 
įstaigas laikė atskyrium nuo 
lenkų. Sulig Barstos Unijos, 
padarytosios 8 Rugsėjo 1791 
m. su lenkais Targovicos kon 
federatais, lietuviai gražino 
sau savasias senovės įstai 
gas. Jie turėjo savo kariu 
menę, raitelius ir pėstinin
kus, savųjų artilerijų su jo
sios jenerolu Pranciškum Sa 
pieha, ir galutinai Kosciuš
kos patvirtintąjį vyriausįjį 
Lietuvos kariumenės vadų, 
jenerolu leitenantų Jasinskį 
Paskutinis tais laikais Lie
tuvos iždo užveizdėtojas 
(podskarbį) kunigaikštis 
Mikas Oginskis (Uogintas), 
vartojo antspauda tik su 
Lietuvos herbu “Vyčiu”, be 
lenkų “baltojo erelio” o Ka 
zimieras Sapieba su Horai 
nu, kad vėl neipuolus į lenku 
globų, sutvėrė Vilniuje Augš 
čiausiųjų Lietuvos Tarvba, 
su josios Vilniaus, Kaimo, 
Aukmergės. Prienų, Merki
nės, Žemaičiu ir kitokie 
Lietuvos Komisijomis. P" 
ties Kosciuškas į tųjų Lietu

eejaus įsteigtąją Tada Čač-j Balandžio mėnesyje 1812 
kį. Buvo tai 1810 metais.

Rusijos valdovas, nepa
klausęs Čartoryjskio patari
mo kas dėl Čackio, suėjo į 
artimesnę pažintį su Kun.
Miku Qginskiu ir įsakė jam 
pagalvoti apie likimų perė
jusiųjų į Rusijos valdžių 
Lietuvos plotų. Nebesant 
Čartoryjskio ir be jo žinios 
ar patarimų, atsižadėjęs len
kiškųjų svajonių M. Ogins
kis, kaipo tikras lietuvis, 15 
Gegužės dienų 1811 m. įdavė 
Aleksandrui I pirmąjį savo 
memorialų kas dėl Lietuvos 
ikimo, sumanęs visas 8 Lie

tuvos gubernijas sujungti į 
vienų Lietuvos Kunigaikšti
jų, pastačius jos viršininku 
Ciesoriaus seserį Kunigaikš-

metais iškeliavo į Vilnių dė
lei Napoleono pakeltojo ka
ro. Čionai Oginskiui teko' t
dar kartų pasimatyti su Ru
sų Ciesorium, kursai 26 Ba
landžio m. diena, apleisda
mas Vilnių pasisakė kuni
gaikščiui Mikolui, kad jam 
gaila, jog laikai neleido iš
pildyti anų sumanymų. 
Tuom tas viskas pasibaigė 
ir Lietuvos nelaimei daugian 
jau nekilnota Oginskio pro
jekto, ypatingai dėlto, kad 
historijos bėgį perkreipė su
sidėjusi su Napoleonu Var
šavos Kunigaikštystė. Dau
giau pasitikėdami Napoleo
no, negu Aleksandro žvaigž
de, lenkai, apsukę galvų lie-' 
tuviams ,pertraukė juos į sa

tvtę Katarinų (paskiaus Vi- vųjų pusę. — Ir šit, vos į dvi
tembergo karalienę). Suma
nyta palikti Lietuvos Statu
tų ir vietinius papročius ir 
sulyginti Lietuvos gyvento
jus su Rusijos gubernijomis 
kas dėl didumo mokesnių. 
Apie kalbų ir mokyklas 
Oginskio tuomet nei neminėv 
ta. - ,

Tasai sumanymas patiko 
Aleksandrui ir atsisveiki
nant su Oginskiu jisai išsi
tarė, buk esąs užganėdintas 
lietuvių dabartiniu pasielgi
mu ir liepė kunigaikščiui 
pranešti tautiečiams; kad 
ciesoriaus galvojama apie 
juos ir jų likimų ir norima 
pagerinti jų būvį.

Vėliau Aleksandro I įsa
kyta jenerolui Armfeldui ir 
baronui Rosenkampfui su
statyti Konstitucijų Lietu
vos Kunigaikštystei. Ka
dangi jų darbas nepatiko Cie 
šoriui, tai 22 Spalių m. dienų 
1811 m. Oginskis padavė an 
trųjį sumanymų, kame jau 
aiškiai pažymėta valdiškoji 
kalba, administracija ir ka
riumenė. Kuomet gi peržiū
rėjusio projektų Aleksan
dro I patėmyta: “kų, girdi, 
padaryti naudingiausiam gy 
ventojų luomui — kaimie
čiams”, jenerolas Armfel-

dieni Aleksandrui I Vilnių 
apleidus, atsidavęsis varša- 
viečiams Nesviežo valdonas, 
Kunigaikštis Domininkas 
Radvila 28 Birželio dieną, 
Varšavos Kunigaikštystės 
vėlava vedinas, kaipo pir
mutinę kregždę didžiosios 
armijos Napoleono, įvedė į 
Vilnių 8-jį lenk-lietuviškajį 
ulonų pulkų.

Tuom pat laiku, Lietuvos 
galiūnai Čartorvjskiai, San- 
guškai, Sapiehai, Potoekiai] 
Radvilai, Chodkevičiai ir ki
ti, kartu su autorium “lietu-) 
viškųjų laiškų” (listy litevvs 
kie) Niemeevičium, su 3i 
dvarininku paršais atsidūrė 
Varšavos Seime, ir vardai 
Rusijos užimtųjų Lietuvoj 
plotų prašė lenkų padėtį 
jiems grąžinti prastotųjų 
“lenkiškųjų” tėvynę. Ku( 
met gi Napoleonas 1-ų Lie, 
pos dieną įsteigė VilninjJ 
“liglaikinę valdžių” (rząj 
tymezasovvy), iš visiškai a1 
sidavusiujų lenkams: Prozc 
ro, Sierakovskio, Aleks. S? 
piebos, Jei akio, Aleks. 
tockio ir Jono Sniadeckio] 
tieji, kiek vėliau, pagal Je, 
kio surašytąjį įstaty 
Vilniaus katedros bažiiyči
je, iškilminei i atnaujino sJ

das patarė, kad jų naudai: ^^vės “Unija” su lenkai 
nritaikyti liuosąjų Žuvėdų 

tu eiįų.
Saro 1 , 'iu Ciesoriaus įsa-
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rojo visiems už susidėjimą 
su Napoleonu, Lietuva jau 
pasiliko lenkų vystykluose, 
iš kurių lig šiandien sunku 
jau išsipainioti.

Kun. Apysenis.

ŽODIS AMERIKIE 
ClAMS.

Pastaruoju laiku suma
žėjus Amerikoj uždarbiams, 
pablogo gyvenimas musų 
išeiviams už manų. Nevisi 
musiškiai-amerikonįs tenai 
vienodai gyvena: vienas 
sveikas, kitas ligotas; vie
nas taupus, net šykštus, ki
tas visą savo uždarbį pra
laka saliune. Sumažėjimas 
uždarbių šiuos pastaruosius 
privertė griebties visokių 
gešeftų, kurie pasibaigia 
blogai. Daugumas ameri- 
kiečių-musiškių apleidė tur
tingą tėviškę, palikę tėvus 
ir jaunesnius brolius, išva
žiuoja aukso karalystėn 
pralobti. Paskui ta karalys
tė pasirodo ne tiek turtinga 
auksu ,kiek vargu. Nepri
pratęs prie sunkaus darbo 
šaunus ūkininkaitis atsiduo
da Amerikos linksmybėms 
ir nuskęsta ant dugno. Ne
beturėdamas dolerio nei pa
silinksminti, nei namon par
važiuoti, pradeda savo tėvy
nės pažįstamiems siūlyti 

■“savo” žemę, likusiąją Lie
tuvoje; iš pažįstamų geriaus 
pasiturinčių atsiranda uk- 
vatninkų pirkėjų ir daugu
mas naudodamiesi tuom. 
kad žęmė nebrangiai par
duodama, perka tuž paskuti
nius dolerius. Padaro savo
tiškus amerikietiškus raš
tus ir rodosi viskas užbaig
ta. Pirkėjas, turėdamas ran
koj raštus, rašo tėvams na
mon: “Mieli tėveliai! Nu
pirkau iš Juozo Valeckio 
jums žemę su visomis trio- 
bomis, valdykite patįs, kol 
aš negrįšiu. Tikiuosi džiaug- 
•sitės mano dovana, busite 
dabar ūkininkais ir prieš 
“gaspadorius” galvos ne
lenksite, kaip lig šiol; už 
ganyma paršu ir karvės ne
bereikės dienų atidiritinė
ti... Sudiev, mano senukė- 
liai, likkite aprūpinti iki 
senatvės ir t.t.”.

Nepaspėjo 5 savaitės su- 
simegsti, pirkėjas skaito 
laišką: “Mielas Joneli! Ap
sidžiaugėme apturėję tavo 
laišką, bet perskaitę nuliu- 
dome, kad tavo pinigai vė
jais nuėjo. Juozas Valeckas 
nors ir turėjo išvažiuojant 
savo dalies 12 dešimtinių, 
bet prabuvęs Amerikoj 11 
metų nustojo pagal Rusijos 
įstatų teisių nuosavybės. 
Pasinaudodami ilgu buvi
mu Amerikoj sesers per 
teismą žemę prisipažino 
sau, kurią ir valdo. Praeitą 
ketvergą parvažiavo iš Ame 
rikos ir Juozas tėvynėn, bet 
seserįs jo neįsileido nei į na
mus, nes sako, kad jas koks 
tai advokatas pamokęs. Męs 
irgi buvom pas advokatą 
Panevėžvj. Advokatas ge
ras, bet pasakė, kad Ameri
koj daryti raštai, paliečian 
tįs nejudinamąjį turtą Ru
sijoj, — neturi jokio tvirtu
mo. ir tavo pinigai pražu 
vo”.

Jeigu taip tat, aš ir be ad 
vokato paaiškinu: nepirkki 
te būdami Amerikoj nuo 
draugi; žemės Lietuvoje, nes 
raštai nors ir paliudyti kon
sulo, neturės Rusijoje ver
tės. nes pas mus turi būti 
padary ta tam tikri pirkimo 
raštai, patvirtinti vyresnio
jo notaro. Geriaus pirkkite, 
kaip parvažiuosite tėvynėn, 
O dabar likkite sveiki...

Juos. Besparnis.

skaitytų
kai, bet jufls skaito ir žmonės, 
tikintįs ir geri katalikai, uz 
kuriuos moka nuo $1.50 — 
$2.00 ir daugiau. Žinia, jie tą 
daro per savo nesusipratimą 
Tad užsiduokime sau klau
simą : ar-gi neverčiau
mums prigulėti prie S. L. R. 
K. A., kur už $2.50 gauname 
ir $150.00 pomirtinės, ir ge- 
riausį Amerikos lietuvių 
laikraštį, “Draugą”. Čia jau 
gana aišku, kad geriau męs 
niekur negalime rasti.

Suprantama, nemažai at
siranda ir tokių, kurie atkal
binėja lietuvius nuo gerų da
lykų, o traukia prie blogų. 
— Tai vienok męs tokiems 
neprivalome pasiduoti ir nuo 
jų šalinties. Ypač mums rei
kia išvengti girtuoklystės; 
nes prie girtuoklių prilimpa 
visokios ligos — tai-gi ir 
blogi pasielgimai.

Prigulėkime prie katali
kiškų draugijų ii* susivieni
jimų ir skaitykime gerus 
katalikiškus raštus, o pa
matysime, kad netik męs pa
tįs jausimės daug rames
niais, bet mus ir svetimtau
čiai labiau paguodos.

K. J. Bajorinas.

Kas gali išrišti žmonijos 
nelaisvę.Kas gali sustabdyti 
upelį ašarų, tekantį po platų 
pasaulį? Vargdieniai žmo
nės dirba nuo ryto iki vaka
rui, nuo lopšio iki grabui 
įvairiose vietose; vieni ug
nyje dega, kiti vandenyje 
mirksta, smarvę rįja arba 
tamsioje žemės gilybėje 
anglis kasa. Kur jie gyvę- 
na? — Gal švelniuose rū
muose? — Ne, ten kur už 
miesto senose sukrvpusiose 
bakūžėse, kur trošku nuo 
durnų ir dulkių. Koks jų val
gymas ? Šiaudinė (? Red.) 
duona, sena, nesveika mėsa, 
o ir tos nėra iki sočiai. Gal 
drapanos geros? — Anaip
tol! Jų vaikai pusnuogiai 
bėgioja net žiemą. O ir tėvai 
gatvėse vaikščioja, rankas 
mušdami iš šalčio...

O pasilinksminimai? O, jų 
reikia. Žmogus, nerasdamas 
jų padoriose vietose, eiua į 
smuklę ir skandina savo var
gus raugale, bet prasiblai
vęs įpuola dar į didesnį nu
liūdimą. Garbė užtat Cam- 
bridge’iaus klebonui ir pa
rapijiečiams už parengimą 
teatrų ir kitokių pasilinks
minimų bažnytinėje salėje. 

Brightonietis C-s J s.

Susiv. L. R.-K. A. 
Reikalai.

S. L. R. K. A. AUGA.

Kad S.L.R.K.A. auga, tai 
parodo kadir šitokie daly
kai. No. Adams, Mass., lie
tuviai yra apsigyvenę'' jau 
nuo penkiolikos metų, bet-gi 
jie čia neturėjo nei kokios 
draugijos. Tačiaus S.L.R.K. 
A. vilnįs užgavo ir musų 
miestelio lietuvių mintis, ir 
jie, nieko negalvodami, pra
eitais metais rugpiučio mė - 
nėšyje susirašė į 104-tą S.L.
R. K.A. kuopą; ačių Centro 
valdybos stropumui, tuoj ap- 
la i kerne visus kuopai reika
lingus dalykus, kas pilnai 
užganėdino kuopos narius ir 
pridavė daugiau noro dar
buoties. Išpradžių prie kuo
pos susirašė devyni nariai; 
bet-gi ir norėti daugiau ne
galima, nes čia iš viso tegy
vena lietuvių apie devynios 
šeimynos ir 30 pavienių.

Tai vienok pas vietinius 
lietuvius matyti gražus elgi
mosi būdas ir solidarišku- 
mas; ypač, kad tvirtai lai
kosi savo bočių kalbos ir 
savo tėvų tikybos. Todėl ma
noma, kad didesniam skait
liui prisirašius prie vietinės
S. L. R. K. A. kuopos, toliaus 
bus mėginama suorganizuo
ti ir pašelpinę draugiją dėl 
savitarpinės pašelpos. O tas 
butų tikrai naudingu daiktu.

Ištikro lietuviai turėtų 
daugiau atkreipti savo ati
džios į S. L. R. K. A. Juk tai 
parankiausia mums lietu
viams katalikams organiza
cija. Netik kad duoda me
džiagišką pašelpą, da-gi tu
rime už taip mažą atlygini
mą tokį puikų organą — 
‘Draugą’. Ar-gi tai apsimo
ka mums rašinėties į viso
kius žydiškų kompanijų “in- 
šiurinus”, kur męs neturime 
nei kokio balso už savo įmo
kėtus pinigus — o kartais, 
reikalui atsiėjus, negauna
me nei žadėtosios pagelbos 
ligoje arba pomirtinės.

Arba vėl, paimkime tuos, 
kurie prenumeruoja laikraš
čius — da-gi tokius kaip 
“Keleivį” ar “Kovą”, ku
rie nieko daugiau nerašo, 
kaip tik kunigu ir bažnyčios 
išniekinimus. Nieko nesaky-

“ Vien.”i čiau, kad tokius laikraščius

KODĖL NEVEIKIAME.

MINERSVILLE, PA.
Nedėldienį 14 d. sausio 1 

valandą popiet persiskyrė 
su šiuo pasauliu a. a. Juozas 
Varnagiris, turėdamas vos 
26 metus. Mirė vidurių liga 
po operacijos, sirgo 5 savai
tes. Paliko dideliame nubu
dime tėvelius, brolius, sese
ris ir prisiegą, kurią vos aš
tuntas mėnuo, kaip buvo ve
dęs. Nabašninkas prigulėjo 
prie Susiv. L. R. K. A. 27 
kuopos. Taip-gi prigulėjo 
prie bažnytinio choro. Tu
rėjo puikų ir išlavintą bal
są; choras dideliai atjaus ne
tekęs gero giesmininko. 17 
d. kūnas iškilmingai atlydė
tas iš namų į bažnyčią. Vie
tinio kleb. kun. Dumčiaus ir 
iš Mahanoy City, kun. Dar- 
gio ir daugel prisirinkusių 
žmonių, nes nabašninką visi 
mylėjo kaipo dorą ir visiems 
prilankų žmogų. Iškilmingai 
atlaikė šv. Mišias kleb. kun. 
Dumčius, choras liūdnai pa
giedojo, tarytum verkte ver
kė savo draugo per Mišias. 
Po mišių kun. Dargis nasa- 
kė graudinga pamokslą: ne
tik tėvams, giminėms, bet ir 
visiems susirinkusiems iš
spaudė ašaras iš akiu. Lai 
būna lengva jam ši žemelė.

Jonas.

svarstymui? Gi dabar tik 
priekabių jieškopia prie ki
tų. Ar tai toks musų veiki
mas organizacijos labui? Ar
ba apie konstituęijas. Kas iš 
to, kad męs turėsime ir peli
kes konstitucijas, jei nei vie
nos nepildysime. Juk ir da
bartinėj konstitucijoj yra 
užgirti musų kilti mieriai: 
gerbti vienas kitą, platinti 
dprą ir apšvietimą, sąžinin
gai darbuoties organizacijos 
naudai, prikalbinėti naujus 
narius; žodžiu, viską daryti, 
kas yra gera tau, tavo arti
mui ir visai žmonijai. O ar 
męs išpildome tąs prieder
mes? Atsakykime kiekvie
nas pats sau.

Dabar, kada 27-tasis Sei
mas kaip ir pašonėj, jau lai
kas apie jį pašnekėti. Siun
čiame delegatus, mokame jų 
kelionės lėšas, tad priruoš- 
kime jiems naudingi; suma
nymų — duokime jiems dar
bo.

Tatai dabar, kaip tik lai
kas kuopoms pradėti rupin
ties prisirengimu prie Sei
mo. “Nelaikąs tada šunis la- 
kyt, kada jau reikia eit me
džioti”. Todėl nepatingėki
me susirinkimuose pašvęsti 
valandėlę laiko savo organi
zacijos reikalu aptarimui. 
Musų S. L. R. K. A. reikalai 
kas metai vis didinasi, todėl 
reikia ir daugiau darbinin
kų, kurie su pasišventimu, 
atsidavė savo priedermėms, 
dirbtų jiems paskirtą darbą. 
Musų S. L. R .K. A. rupi mo
kyklų steigimas, jaunuome 
nės auklėjimas, moksleivių 
šelpimas, nekalbant jau apie 
pirmutinę jo užduotį — su
teikti medžiagišką pagelbą 
saviemsiems nariams; jeigu 
prie to pridėsime ir tai, kad 
į mus žiuri ir Tėvynėj liku
sieji broliai, kad neužmirš- 
tumėm paremti ir juos be- 

! ariant sunkią Lietuvos kul
tūros vagą, tada pamatysi
me, kad męs turime daug 
kiltų uždavinių, o juos išpil
dyti tegalėsime vien tik su
jungę savo spėkas ir gerus 
norus. Todėl intrigos ir be
reikalingi vaidai teneranda 
vietos tarp musų.

Broliai, kaip matome, mu
sų darbai gali išduoti pui
kius vaisius (sakau — gali, 
ne stas paeis nuo musų no
ro); užtat visai nėra gėdos, 
bet da-gi garbe galima ro
kuoti, kalbinti kitus prigu
lėti prie S. L. R. K. A. Ypač 
tą daryti privalėtų Naujo
sios Anglijos kuopos; joms 
dabar reikėtų stropiau pasi
darbuoti, kad jos galėtų pa
sirodyti prieš 27-tą seimą, 
kad neveltui 26-to seimo de
legatai nuskyrė 27-tą Seimą 
Naujojon Anglijon — Bos
tonan.

Aš esu dar jaunu nariu, ta- 
eiaus skaitau už didelę gar
bę prigulėti prie šios musų 
garbingos organizacijos — 
S. L. R. K. A.!

Tefsi i darba. broliai — i 
naudinga darba!

26-tos k-pos paris 
P. Šabanas.

Jau, rodos, gana turėjome 
laiko apsvarstymui įvairių 
sumanymų 8. L. R. K. A. 
naudai, tai vienok da nei 
prie kokių rezultatų nepriė
jome.

Daugumas praverčia visą 
laiką šukavimams, kodėl, 
girdi, nieko neveikia Centro 
Valdyba, o patįs, tai ir pirš
to nepajudina dėl S. L. R. K. 
A. gerovės. Jau kas-kas, o 
centro pirm. J. Rikteraitis 
neužsipelno tiek “pamokini
mų”, kiek jis jų dabar gau
na; juk tik ačiū jo darbštu
mui ne viena kuopa likosi 
sutverta ir ne desetkai, bet 
šimtai narių prirašyta. Tai 
ko da nuo jo reikalauti. Mat 
jau kas veža, tą ir plaka.

Man rodos, vietoj kėlus 
vaidus, ar negeriau, kad pa
čios kuopos daugiau veiktų, 
daugiau prikalbintu narių 
prie 8. T j. R. K. A., daugiau 
svarstytų organizacijos rei
kalus. kad geriau prisireng
ti prie ateinančio 27-toio 
Seimo, kad turėtumėm pe 
ranka pamatuotų sumanymu 
paduot Seimo delegatų ap

Pajieškojimas.

Pajieškau savo tikro dė
dės Motiejaus Stakės, Kau
no gub., Vilkmergės pav., 
Panevėžio par., sodž. Tra- 
kinikų, žeuotas; 20 metų 
kaip Amerikoj, gyveno Chi- 
eagoje, III. Jis pats ar kas 
kitas jį žinąs, teiksitės duo
ti žinią adresu.

Mr. Petras Stakė,
420 Grange st.,

Kenosha,

g \

JO MALONYBĖ KARDINOLAS FARLEY.

J. M. Kar. Farlev šiomis dienomis sugrįžo iš Rymo New Yorkan. Jį patikta be
galo iškilmingai. — Skaityk korespondenciją iš Ne\v Yorko.

Iš Visur.
5 Rusų-Japonų draugija.

Japonų pasiuntinys Peter
burge, baronas Motono, iškė 
lęs pietus naujai susidariu
sios Peterburge “Rusų Ja
ponų Draugijos” nariams 
pavaišinti. Buvo pakviestas, 
tarp daugelio augštųjų rusų 
valdininkų, ir ministerių pir 
mininkas, Kokovcevas. Mo
tono sveikinęs Draugiją, ku
ri, anot jo, “turinti būti 
grandiniu, suartinančiu Ru
siją ir Japoniją ekonomijos 
ir kultūros dirvoje”. Maž
daug tais žodžiais sveikinęs 
naują draugiją, atsakyda
mas į Motonos kalbą, ir Ko
kovcevas.

1 Žemės drėbe.iimas. A-
thens, Graikija. Žemės dre
bėjimas, kuris atsitiko ant 
J--piano salų, apielinkėj Ce 
pbalonia, sunaikino kelis 
kaimus. 8 žmonės pražuvo.

5 Didelė byla. ^7lndikau- 
kazo mieste prasidėjo didelė 
byla dėl užmušimo Kutaise 
kunigaikščio Dadeškeljani; 
kaltinamieji: užmuštojo
žmona, afieieris kunigaikš
tis Dadiani ir k. Liudininkų 
pašaukta daugiau, kaip 200 
žmonių. Byla trauksianti 
bent 2 savaiti.

7 Gen. Reyes’o nešaudys.
Mexieo City, Mexieo. Pre
zidentas Madero pagarsino 
laikraščiuose, kad dabar sė
dįs valstijos kalėjimo gen. 
Rėvas, norėjęs sukelti revo
liuciją prieš Madero val
džią, nebusiąs sušaudytas.

T Augš to j i mokyklų tary
ba. Švietimo ministerio Ka- 
sso sumanymu bus ištaig a 
nauja “ Augštoji” mokvklų 
taryba. Svarstys jinai klau
simus, kaip tobulinti moky
mas. Tarvbon bus renkami: 
Mokslų akademijos ir uni
versitetų įgaliotiniai, viduri

nių mokyklų direktoriai, 
ainatlj mokyklų vedėjai ir 
t.t.

b Vėl sumuštas rekordas.
Berlinas, Vokietija. Dr. G. 
Ulrieh sąvo monaplane su 
trims pasažieriais, išbuvo 
ore 1 vai. ir 35 minutas, tuo 
budu sumušdamas pirmes- 
nius rekordus.

*! Kelių ministeris Ruehlo

vas įsakė, kad kelių inžinie
rių instituto studentai, susi
tikę su irž’nierieis. sveikin
tu juos “pod koziriok”, kaip 
kareiviai afieierius; susiti
kę gi kelią ministerį ar in- 
žinierius-generolus stotųsi! 
“vofrunt”. Kaip rašo Petcf-į 
burgo laikraščiai, instituto 
inspektorius išbaręs vieną 
studentą, kam neatidavęsi 
“garbės” ižninieriui gatvė-] 
je.

1 Portugalijoj krizis. Lis
bon. Portugaliją pasiekė po 
itiskas krizis. Pareikalauta 
ezignuoti visam ministerių 

kabinetui.

H Peterburgo teismo rū
mai svarstė bylą kun. Mika
lojaus Mockaus, kaltinamo 
<nni neteisėtai priėmęs ka- 

t-’Mku tikėjiman stačiatikį 
valstietį. Tą bylą sykį jau 
svarstė Vilniaus apygardos 
teismas ir kun. Mockų ištei
sino. Bet prokuroras padavė 
tuorret skundą augščiau. Dn 
l ar Peterburgo teismo rū 

mai kun. Mockų nubaudė 25 
rubliais pabaudos ir pašali
no visam mėnesiui nuo kn 
nigo pereigų pildymo.

H Austrijos diplomatas 
pavojuje. Viena, Austrija. 
Vietiniai daktarai apskelbė, 
kad grafo von Aehrenthal, 
Austro-Vengrijos premjeras 
ir užrubežiniu reikalų mi
nisteris, sunkiai susirgo ir 
jam gresianti mirtis.

I Dėl valstybės vėluvų.
Teisių vice-ministeriui Ve- 
riovkinui vadovaujant tam 
tikra tautų komisija Peter
burge p r-a dėjo svarstyti 
klausimą kokių varsų turė
tų būti Rusijos Vėluvos. No
rima, mat, dabartinės tris- 

i palvės Rusijos Vėluvos pa
keisti kitomis.

T Privertė atsisakyti. Ma-
| na gue, Niearagua. Jungti
nės Valstijos privertė atsi- 
j sakyti nuo vietos Louis Me- 
1 ną, sauvališkai įsigavusį 
[ prezidento urėdan; Jung. 
Valstijos, pasiremdamos 
D'avsouo konvencija, parei- 
kalivo, kad prezidentas turi 
būt išrinktas žmonių bal
sais.

H Suvažiavimai. Peterbur
ge įvyko visuotinas Rusijos 
dailininkų suvažiavimas; 
taip pat prasidėjo senųjų 
kalbų mokytojų suvažiavi- 

S'uis’o 2 d. Peterburge 
šaukiamas bakterijologų, 
mikrobijologų ir epidemijo- 
•ogii suvažiavimas aptarti 
’.-njp gerini kovoti su užkrė- 
*ir>momia ligomis.
rbnrkove prasidėjo šešta* 

s"i visos Rusijos odontologų 
suvažiavimas. Dalyvauja 
300 žmonių.

Seka ant 8-to pnal.

FAIR’AI
arba

Jomarkas, vasario 13-17 d.
Sv. Jurgio Bažnyčios Naudai,

GERMANIA HALL, - . BRIDGFPORT, CONN.

Aplinkiniai lietuviai atsilankykit tai ir Bridgeport’as
apie jus nepamirš.



J
ICKENS.

Oliveris Tvvistas.
ados neyra pervėlu daryti atgWl ir giiTiapa- 

darimas, — tarė Rožė.
— Jau pervėld, — verkė mergina, draskydamosi nuo; 

širdies sopulio. — Negaliu dabar jo apleisti! Negaliu būti 
jo mirties priežastim.

— Dėlko turėtum būti jo mirtim? — užklausė Rožė.
— Niekas negali jo išgelbėti, — verkė mergina. — Jei 

pasakyčiau kitiems, ką dabar pasakiau jums, ir juos visus 
suimtų, tai jisai tikrai turėtų mirti. Jis yra smarkiausias 
ir toks nuožmus!

— Ar tai galima, — sušuko Rožė, — kad dėl tokio 
žmogaus išsižadėtum savo vilties ir tikro išsigelbėjimo? 
Juk tai pasiutimas.

— Aš nežinau, kas tai yra, — atsakė mergina. — Tik 
žinau, kad taip yra, ir ne tik su manim viena, bet ir su 
šimtais tokių nelaimingų niekšių kaip aš. Turiu grįžti. 
Ar tai yra Dievo bausmė už mano piktus darbus, aš neži
nau. Bet mane traukia prie jo, nežiūrint ant visko, ką aš 
nuo jo nukenčiau, ir man rodos, butų vis tas pats jei ir ži
nočiau, kad turėsiu mirti nuo jo rankos.

— Ką man daryt? — tarė Rožė. — Aš negaliu tavęs 
šitaip paleisti.

— Gali, panaite, ir žinau, kad tą padarysi, — atsakė 
mergina, atsistojus. — Tu manęs nenorėsi sulaikyti, dėlto 
kad tau užsitikėjau ir nereikalavau prižadėjimo, nors bu
čia galėjus tą padaryti.

— Tai kas per naudą iš tos žinios, kurią man suteikei ? 
— tarė Rožė. — Ta paslaptis reikia ištirti, ir kokia iš jos 
nauda bus Oliveriui, kuriam tu nori patarnauti ?

— Turi rasti kokį gerą žmogų, kurs tą užlaikytų pas
laptyje ir patartų, kaip elgties, — atsakė mergina.

— Bet kur aš tave rasiu, jei busi reikalinga? — už
klausė Rožė. — Aš nenoriu žinoti, kur tie baisus žmonės 
gyvena, bet kur tu vaikščioji kokiu nors paskirtu laiku?

— Ar man prižadėsite užlaikyti paslaptį ir ateiti vie
na, arba su kuom kitu, kurs tą žino, ir kad manęs nieks ne
saugos ir nesekios?

— Aš tą prižadu ištikimai, — atsakė Rožė.
— Kiekvieną sekmadienio naktį nuo vienuoliktos iki 

laikrodis išmuš dvyliktą, aš vaikščiosiu ant Londono tilto, 
jei dar išliksiu gyva, — tarė mergina be mažiausio abejo
jimo. >

— Palauk dar valandžiukę, — sulaikė ją Rožė, kada 
mergina buvo jau besiskubinanti per duris. Dar svkį pa
mąstyk apie asvo padėjimą ir kad gali iš to visko išsisuk
ti. Tu turi prie manęs teisę, ne tik už šitos žinios suteiki
mą, bet dagi kaipo mergina, pražuvusi beveik be vilties. 
Ar gi tu grįši pas tą vagių gaują ir pas tą žmogų, kada tik 
vienas žodis gali tave išgelbėti? Kokie monai grąžina ta
ve atgal, kad vėl įklampinti į nuodėmes ir vargus? Ar jau 
nėra tavo širdyje stygos, kurią galėčia užgauti? Ar įau 
tenai nebeliko nieko tokio, ką galėčia sujudinti prieš tą 
baisų apjakimą?

— Kada tokios jaunos, gražios ir geros panaitės, kaip 
tamista, -— atsakė tvirtai mergina, — atiduoda kam nors 
savo širdis, tai meilė visiškai jąs apgali, net tokias, kai]) 
tu, kurios, turi namus, draugus ir visokius gerbėjus, — 
viską, ko tik jos nori. Kada tokios, kaip aš, ką neturi kito
kio stogo, kaip karsto antvožą ir kitokio draugo ligoje, ar 
prie mirties, kaip ligonių dabotoją, kada tokios, sakau, p? i- 
siriša su savo supuvusia širdim prie kokio nors žmogaus ir 
pripildo juom visą tą erdvę, kuri buvo tuščia per visą jų 
gyvenimą, — kas tada gali vilties, kad mus išgydys? Gai- 
lėkies mus, panaite, gailėkies, ką mums liko tik viena mo
teriškumo dėmė ir ta pati, per kasžinkokią sunkią ištar
mę, iš malonios ir puikios virto mums šaltiniu sopulių ir 
kentėjimų.

— Bet nors priimk kiek pinigų, kad nereikalautum 
nedorai gyventi, — bent kol vėl nesusitiksiva? — tarė Ro
žė, biskį patylėjus.

— Nei skatiko, — atsakė mergina pakračius galvą.
— Neuždaryk savo širdies nuo mano noro tau pagel

bėti, — tarė Rožė, išlėto eidama artyn. — Aš ištiesų noriu 
tau padėti.

— Geriausia man patarnautum, panaite, — tarė mer
gina, laužydama rankas, — jei tuoj atimtum mano gyvas
tį, nes šiąnakt aš daug skaudžiau atjaučiu savo padėjimą, 
ne kaip kada nors pirmiau ir butų maų lengviau nemirti 
tam pragare, kuriame gyvenu. Dieve tau padėk, maloni 
panaite, ir atsiųsk ant tavo galvos tiek malonių, klek aš 
ant savosios užtraukiau gėdos.

Tą ištarus, nelaimingoji išėjo, graudžiai vaitodama.
Rožė Mavlie, visai apsvaigus nuo to nepaprasto pasi

kalbėjimo, kurs labiau buvo panašus į sapną, nekaip i tik
rą atsitikimą, sukniubo ant kėdės ir stęngėsi surankioti 
klaidžiojančias savo mintis.

XLI.
Užtūri savyje naujus radinius ir parodo, kad netikėti at 

sitikimai, taip kaip ir nelaimės, retai vaikščioja vieni.
Ištiesų Rožės padėjimas buvo nepaprastai sunkus i> 

keistas. Tš vienos pusės ji turėjo didį ir karštą troškimą 
ištirti paslaptį, kuria buvo apsiaubta Oliverio istorija, bet 
antrą vertus, ji kaipo jauna ir atvira mergina norėjo šven
tai užlaikyti pasitikėjimą, kurį joje padėjo toji nelaimin
ga tik ka ąu ja kalbėjusi moteriškė. Jos žodžiai ir apsiėji
mas pasiekė Rožės širdį. Be to ji parodė didelę meilę prie 
Oliverio ir nemažesni troškimą teisybės, taip kad Rožė 
užsispyrė atvesti tą draugijos išmatą prie atgailos.

Jie rengėsi būti Londone tik tris dienas, o paskui va-

įgentai.

Vertė JONAS KMITAS.
(Seka.)

— Jis tamistą pažįsta, — tarė mergina, — ir žino, kur 
gyveni, nes aš nuo jo išgirdau apie šitą vietą, kur tamistą 
radau.

— Aš niekados negirdėjau to vardo, — tarė Rožė.
— Tai jis ateina pas mus po kita pavarde, ką jau aš 

pirmiau pažvelgiau, — atsakė mergina. — Nekurį laiką 
atgal, tuoj po to, kada Oliveris pateko į jąs namus, tą nak
tį, kada jus norėjo apvogti, aš įtardama tą žmogų, išgir
dau, kaip jis kalbėjosi su Faginu tamsoje. Iš to ką išgir
dau, aš dažinojau, kad tasai Monks, apie kurį jus užklau- 

• siau, žinote—
— Taip, aš suprantu, — tarė Rožė.
— Kad tasai Monks, — tęsė mergina toliau, — nety

čia pamatė Oliverį sykiu su kitais dviem vaikais tą dieną, 
kada męs pirmą kartą jį praradom, — ir tuojau pažino, 
kad tai tas pats vaikas, kurį jis dabojo, bet dėlko, tai tą
syk negalėjau suprasti. Monks tada susiderėjo su Fagi
nu, kad jei Oliveris bus sugrąžintas atgal, tai Faginas 
gaus kiek pinigų; ir dar daugiau gausiąs; jei vaiką pada
rys vagim, ko Monks troško dėl savo siekio.

— Koks tai siekis? — užklausė Rožė.
— Jis pamatė ant sienos mano šešėlį, man beklausant, 

kad išgirdus viską, — atsakė mergina, — ir apart manęs 
nedaug gal atsirastų žmonių, kurie butų galėję išsprūsti į 
laiką nuo jų jieškojimų, bet aš išsprudau ir daugiau jo ne
mačiau iki vakar vakarui.

— Ir kas tada atsitiko?
— Tuoj’ pasakysiu, panaite. Vakar vakare jis vėl 

atėjo. Juodu su Faginu vėl užlipo ant augšto, ir aš, taip 
apsisupus, kad šešėlis daugiau manęs neišduotų, klausiau
si už durių. Pirmieji žodžiai, kokius išgirdau Monksą 
kalbant, buvo šitie: “Vienatinis priparodvmas apie vaiko 
asmenį guli ant upės dugno, o senoji ragana, kuri juos ap
turėjo nuo vaiko motinos, kirmyja grabe”. Juodu nusi
juokė ir kalbėjo apie pasisekimą tame reikale. Paskui 
-Monks, kalbėdamas apie vaiką toliau ir labai įsiutęs išsi
reiškė, kad nors sykį tikrai gausiąs to velniuko pinigus, 
bet jam labiau patiktų užbaigti viską kitonišku budu. Nes 
koks tai butų smagumas atkirsti vaiką nuo tėvo dalies, 
bevalkiojant jį po visus miesto kalėjimus ir galutinai pa
kart} jį už kokį nors mirtiną prasikaltimą, į ką Faginas 
lengvai jį galėtų įpainioti, dagi pusėtinai ant jo uždirbęs.

— Kas tas viskas yra! — sušuko Rožė.
— Teisybė, panaitė, nors tai išeina iš mano lupų, — 

atsakė mergina. — Paskui su tokiais keiksmais, prie kurių 
mano ausįs pripratę, bet kurie butų svetimi taviškėm, ji
sai išsitarė, kad jei galėtų pakakinti savo neapykantą 
atimdamas vaiko gyvastį, neužtraukiant pavojaus ant sa
vo sprando, tai jis tą padarytų. Bet kadangi tai negalima, 
tai jis dar stengsis su juo susitikti kokiose nors gyvenimo 
sąlygose ir žinodamas apie vaikiščio gimimą ir visą isto
riją, mėgįsiąs jam užkenkti. “Trumpai kalbant, Fagine,
— taip jisai išsitarė, — nors tu esi žydas, bet dar niekam 
neesi statęs tokių sląstų, kokius1 aš užtaisysiu mano jau
nesniam broliui Oliveriui”.

— Jo broliui! — suriko Rožė.
— Tokie buvo jo žodžiai, — tarė Nancy, neramiai ap

sidairius, ką ji bekalbant beveik nuolatos darė, tartum ją 
vis gąsdino Sikes’o šmėkla. — Ir daugiau dar. Kalbėda
mas apie jus ir kitą ponią, jisai išsitarė, kad kasžin, ar tai 
dangus ar tai velnias taip jam įtaisė, kad Oliveris pateko 
į jųsų namus, bet ir tame esant daug smagumo, nes kiek 
tai tūkstančių ir šimtų tūkstančių svarų jus duotumėt, j- i 
tik turėtumėt iš ko, kad dasižinojus, kas tai yra per vie
nas tas jus dvikojis šuniukas.

— Bet tu nenori pasakyti, kad jis rimtai tą kalbėjo?
— užklausė Rožė, baisiai išbalus.

— Jis kalbėjo rimtai, įniršusiai rimtai, kaip tokie 
žmonės tik įstengia, — ataskė mergina, nakračius galvą,
— Jisai labai rinitas žmogus, ypač kada jame atsiliepia 
neapykanta. Aš pažįstų daugelį, kurie atlieka blogesnius 
darbus, bet verčiau klausvčia jų kelioliką kartų, ne kaip 
Monksą vieną sykį bekalbant. Jau vėlu, o aš turiu pareit 
namon, nesukėlus jokių nužvelgimų, kad buvau išėjus su 
šitokiu reikalu. Turiu tuoj’ grįžti atgal.

— Bet ką aš dabar darysiu? — tarė Rožė. — Kaip aš 
be tavęs galiu sunaudoti šitą žinią? Palauk! Kam tau 
grįžti pas tuos sėbrus, kuriuos nupiešiai tokiais baisiais 
dažais i Jei šitą viską pasakysi tūlam ponui, kurį aš galiu 
pašaukti iš kito kambario, tai nepraslinkus nei pusei va
landos, galėsi patekti į saugią vietą.

— Aš grįšiu, — atsakė mergina. — Turiu sugrįžti, nes
— kai}) aš galiu papasakoti tuos daigtus tokiai nekaltai 
mergelei, kaip tamista? — nes tarp tų žmonių, apie ku
riuos jums pasakojau, yra vienas, visų drąsiausias, ir aš 
negaliu nuo jo atsiskut:. Ne, net kad ir bučia išgelbėta 
nuo tokio gyvenimo, kokį aš vedu.

— Tavo užtarimas už tą brangų vaikutį, — tarė Ro
žė, — tavo čia atėjimas su tokia baime, kad man viską 
pranešus; tavo pasielgimas, kurs mane įtikina, kad kalbi 
teisybę; tavo aiškus gailestis ir supratimas savo gėdos, — 
tas viskas priverčia mane tikėties, kad dar tu gali pasitai
syti. Oh! — tarė rimtai mergina, sukeitus rankas, ir aša-

UNiON TICKET AGENCY.

Antausi a Lietuviška Banks Serą ione 
Ir Visoje Aplinkinėje.

Agentūra Laivakorčių ant Geria'ai ų 
Linijų.

Siunčia pinigus kae dien in risat da 
lp svieto; taip-gi perka ir išmaino ri
nkinis pinigus. Išdirba visokius do«n 
nentus Amerikos ir Lietuvos teismuose

Ofisas atidarytas kas dien nuo 8-to»
♦ -vtn iki 9-tos vai. vak.

Nedėlioję: nuo lOtou ii ryto iki 5-tal 
valandai vakare.

Adolf Blau,
Union Ticket Agency,

103 Lackavranna Avė, Scranton, Pa.
Taip-gi turime savo krautuvėje dau

gybę visokiu maldaknygių ir svietiškų I 
knygų visokiose kalbose.

TELEFONAI: Naujas 303 — BeU Mt I

. ,. . . ., v i , *• • žinoti ant tolimo manų kranto kelias savaites pasilsėt!,roms nedmt per jos veidą,— ne buk kurčia mano pnvn- , . , . T. , ,,
______  i..,. _s x‘____ v ,..xj._ v. , • i , Dabar jau buvo pirmos dienos pusiaunaktis. Koks Vėlu*-

i reikėjo jai apsirinkti, kad atlikus visą reikalą į keturi s 
dešimts astuonias valandas? Arba kaip ji galėtų atidėti 
kelionę ne sukėlus nužvelgimų! P. Losberne buvo su jais 
ir žadėjo likti dar dvi dieni, bet Rožė labai gerai žinojo 
to gerbiamojo pono karštumą ir perdaug aiškiai pramatė

džiojimams, — juk ir aš tos pačios lyties. Man rodosi, kad 
aš pirmutinė — pirmutinė prabilau į tave gailestingumo 
ir užuojautos balsu. Paklausyk mano žodžių ir duok man 
tave išgelbėti geresniam gyvenimui.

— Panaite, — verkė mergina, parpuolus ant kelių. — 
brangi, gera, nniuoliška pabaite, tu esi pirmutinė, ką mane 
laimina šitokiais žodžiais, ir jei bučia juos išgirdus kelis 
metus atgal, gal jie dar butų mane sugrąžinę nuo nedoro 
ir kartaus gyvenimo, bet dabar pervėlu — pervėlu!

jo pirmo užsidegimo pagiežą, su kuria jis pultusi ant įran
kio Oliverio pavogimo, — kad atidengti jam tą paslaptį, 
jei jos užtarymo už merginą neparemtų koks nors labinti 

Toliaus bus.
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Malonus viengenčiai lietuviai ir lie Į 
tu vai tės 1 Jei norit turėt lengvą ir lai 
mingą kelionę i seną tėvynę Lietuvą ir 1 
nenori būti nuskriaustu atvažiavęs 
Now Yorkan, tai kreipkia tieaiog pas 
O. Rart.ašių. Jis visiems žinomas geras 
žmogus, užlaiko du ofisu: vieną Bos
tone, antrą New Yorke. Parduoda 
laivakortes į visas pasaulio dalis ant 
drnčinnsių ir greičiausių laivų ir ui 
pigiausias kainas. Siunėiama pinigus ir 
išmainome ant amerikoniikų. Parūpi
name gttbernskns paSportus ii Konsn- 
lio. Parsantdome keleiviams kambarius 
dėl nakvynės ir suteikiame kiekvienam 
visokias svarbias žinias uždyką.

GEO. BARTAŠUJS,
Agentas,

211 V. Broadway, So. Bostoa, Mass,
558 Broome str., New York City.

Rev. J. Sutkaitis,
2112 Sarah st., Pittsburgh, Pa.

K. Strumskas,
190 High st., Brooklyn, N. Y. 

Juozas Milašauckas,
Forest City, Pa.

T. Kizevič,
Box 167, Minersville, Pa.

M. Karbauckas,
52 O st., So. Boston, Mass. 

J. Mikutaitis,
1327 Rebecca st., S. S. 

Allegheny, Pa.
J. Bartoševiče,

4417 Marshfield avė., Chicago,III. 
M. Urbanaviče,

Box 33, Thomas, W. Va.
J. Antanaitis,

Box 22 Swoyers, Pa.
J. Versiackas,

65 Davidson st., Lowell, Mass.
Juozas Akevičius,

P. O. Silver Creek, Pa.
Vincas Staseviče,

349 Hamilton st..
Grand Rapids, Mich.

Jonas Leipus
1022 Bay st., Superior, Wis.

Pr. S. Karzonas,
2422 W. 69th st., Chicago, III.

St. Petruškeviče,
223 E. 6th st., Mt. Carmel, Pa.

M. K. Petrauskas,
415 Middle st., Kenosha, Wis.

A. Urbanaviče,
329 River st., Plymouth, Pa.

Juozas Podžukynas,
1338 S. Canal st., Chicago, III 

Dom. M. Andrulionis,
65 Davidson st., Lowell, Mass. 

Ant. Tuškėnis,
Box 116, Plymouth, Pa.

Julius Bukantas,
77 a Endicott st., Boston, Mass.

Jonas Ramąnauckas,
135 Ames st., Brockton, Mass.

B. P. Miškinis,
Box 124į Montello, Mass.

F. B. Versocky,
257 So. 33rd st., So. Omaha, Neb. 

Stan. J. Šahan,
Box 239, Lewiston, Me.

Pr. F. Juškeviče,
139 Jackson st., Lawrence, Mass 

Jonas Galeckas,
122 So. lst st., Brooklyn, N. Y. 

Kun. A. Ežerskis,
5447 S. Wood st., Chicago, III. 

A. Kazlauskas,
2227 Forbes st., Pittsburg, Pa.

Vienatinis Lietuvis Kostnmeri:
KRIAUCIUS ATHOL

Siuva Visokius Vyriškus ir Motarlškus Bflkua.
Kiekvienam pritaikau pagal jo norą ir pasiuvu 

pagal naujausias madas. Išplaunu, išvalau, išprosi- 
nu ir sutaisau senus vyriškus ir moteriškus rūbus ir ■ 
iš senų padarau kaip naujus.

visą. dakba OVARANTUOJU
Iš aplinkinių miestelių atvažiavusiems užsiste- 

liuoti siutus, apmoku kelionės lėšas neviršiau 75e.. 
Reikale kreipkitės pas savo tautietį, o busite už
ganėdinti.

PETRAS BUZEVIČIUS,
252 SOUTH ST., ATHOL, MASS.

. A. Norkūnas,
Vienatinis Lietuvis Išdirbėjas

M
visokiu ženklu 
draugystėm, o y- 
patingai: kokardų 
guzikučiu meta- 
liavu, anameliotu 
ir padengtu cellu- 
loid’u, šarpu, vė
liavų ir Karunu.

Man pavestus dar
bas atlieku artis
tiškai.

M. A. Norkūnas
I62PROSPECT ST„ LAWRENCE, MASS.

TfiMYKITE LIETUVIAI.

Kelionė per jūres. Tūkstančiai 
tūkstančių mūsų tautiečių ke
liauja į prigimtą šalį ir iš tenai 
atgal į Ameriką, o visi labiausiai 
užganėdinti, kurie perka laivakor
tes pas:

Joną Nemeth’a
O kodėl! Nes turi gerą prižiū

rėjimą, parankią kelionę, kad tar
tum kaip ir pačios kompanijos bu
tų pirkę laivakortes. Siuntimas pi
nigų greičiausias ir pigiausias pa
saulyj.

3 N. MAIN ST.,
WILKES BARRE, PA.

Honover Bretving Co.
Grynas

Elius, Alus ir porteris.į i
TIKRAS LENK1SZKAS LAGER.

Atkreipkite savo atidą in produktą, Jūsų tautiečio iš
dirbamą. Sandėliai Buttonwood, Wilkes-Barre ir

Nauticoke, o bravoras Danvillėj.
Emll Malinauskas, Manageris ir Prezidentas

Abu telefonai.

PIRKITF LABAI NAUDINGAS KNYGUTES

po VARDU ............ r'n

„Naminis 
Auklėjimas'?

IR==53

“Katekizmas Apie
Aikoholiu.”

* — ,
Kainuoja po 12c. su persiuntimu. Pelnas eis instei- 

gimui našlaičiu prieglaudos. Galima gauti pas

Kun. A. Staniukyną,
4557 So. Wood St., CHICAGO, ILL.

Jau laikas užsisakyti 1912 metams 
(/oriausias Lietuviškas-Katalikiš- 

kas Laikraštis. 
“ŠALTINIS” 

“ŠALTINIO” kaina:
I

Lietuvoje ir Rusijoje: Amerikoje:
Metams 3 rb. — k. Metams 4 rb
9 njėn. 2 rb. 25 k. 9 mėn. 3 rb.
6 mėn. 1 rb. 50 k. 6 mėn. 2 rb.
3 mėn. — rb. 80 k. 3 mėn. 1 rb.
Norint permainyti adresą, reikia 

atsiųsti 20 k. ir būtinai senąjį ad 
resą, kuriuo buvo gaunamas laik
raštis, arba jojo kopiją.

Siunčiant į Redakciją laiškus ir 
pinigus reikia padėti šitoks adre 
sas:
“ŠALTINIO” REDAKCIJA.

SEINAI, SUV. OUB.
RUSSIA

Tikras Lietuviškas Agentas.

'v?

£
I
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Lietuviškųjų Sv; Kazimero

Seserų Seminarija
CHICAGOJE.

Lietuviškosios Sesei s priima pas save mer
gaites mokinimui ir išauklėjimui. Seminarijo
je prie reguleriškojo mokslo, arba ir atsky
ri um, yra mokinama, muzika, paišymas, siuvi
nėjimas ir taip toliau.

Reikale meldžiama kreipties prie Motinos 
Perdėtinės šiuo antrašu:

Mother Superior,
ST. CASIMIR’S SEMINARY, 

f* 6700 RoclįiVell St., Chicago, III.

50,000 
KNYGŲ

Vysai Dykai Del Viru

Ta k-vga yra stebuklinga Ir siustą yr* tyk dėl vyru. 
Kny r a ta praatais, suprastais Sodžiais pasaka kaip* gal 
atgauti vyriškumą, iaigyditi nuo uznuodijima krauja 
arbaaypili.nubiegitna aiekloa, patrotitu atypribe, pučkua 
ir kitua išmtetimua, ncgromu'avima, patrotitu 
atypribe, pylva, kiapenu, inkstu ir pūsles ligas, ruma- 
ti’.ma, gonorrhoea o«-ba triperi, naujai įgautas.lygas,
atrietura ir vysas vyre lygr s, gal būti išgidorras sava 
namuse privatiškai, slapta ir labai pygjai. a

• Ta, dykai igauta knyga, pasakia juma kodėl jus 
kentat Ir kaip galėt galutinaj iaigyditi. Knyga ta yra 
krautuvė ž.nioa, katros ture žinoti kožnaa vedes arba 
nevedea vvraa. Ta knyga yra par.t«;»a par Daktara, 
katras atsydave Ilgo lajka tyrlnejmu tu, specijaliskn 
lygu. Temvkit, jog ta knyga yra siustą r--*i dykai, 
užmokam už pačto, ing užpečetita konverta. Nes’usk 
nekokiu piningu, tyk parašik sava varda, ir adresa >. nt 
Žemiaus paduotu kuponn, katrų siusk mums šeudena. 

DYKAJ GAJlTOS KNYGAS KUPONAS.
DR. JOS. LISTTR A C0.. I ŠOS 22 FVA At«m. Ckluo,

Godotina* Tattil«t • J u affat Tamimi* prilad’eJtBA, aš aorlet jatt
jog Tamlata prisiektu met man vysai ay kai juan knygadel vyru.

Vardaa.... ................... .... .................................................... ........................................................ .. ..................

X %Adreaau;....... ....................... Rt-Daa........ ............ • ......
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S. L. V. A. REIKALE.

Pirmame
Lietuvių Vargonininkų Anie 
rikoje, kuris atsiliko 31 ge
gužio 1911 m. Baltimorėje, 
Md., tarpe kitko likosi nu
tarta: kad kožnas narys — 
vargonininkas, įstojęs į Są
jungą privalo mokėt $1.00 
įstojimo ir $3.00 metinės mo- 
kesties, ir kad metinė mokęs 
tis turi būt sumokėta ne vė
liau sausio mėnesio. Todėl 
prisiųsdamas surašą visų na
rių Sąjungos, šiuomi atsilie
piu į draugus-vargonini likus 
kad artimas laikas sumokė
jimo metinės mokesties, ir 
kad toji mokestis turi būt 
nusiųsta Sąjungos kasinin
kui šiuomi antrašu: J. Stul
gaitis, 40 Sylvanus st., Wil- 
kes-Barre, Pa.

Beto prie progos, nors ir 
ne savu laiku, turiu prisipa
žint prie kaltės. Toji kaltė 
įvyko ne vien iš mano prie
žasties, bet buvo ir kliutįs, 
kurios nepriderėjo nuo ma
nęs. Čionai tų kliūčių negar- 

Įsįsiin, nes viena, kad tat ne- 
'suųiažįs, mano kaltės, o an
trą Sąjungai jokios naudos 

itneš, vien tiktai bereika- 
ĮFč 4ižims vietą laikraštyje. 
Podėlei pasitikėdamas, kad 
raugai-vargonininkai neiš

ties manęs ant suolo odos iš
lyginimui, pranešu nors svar 
Česnius Centro valdybos pa
barimus, įvykusius AVilkes- 
larre, Pa., rugsėjo mėnesi 

1911 m. Tr taip: Centro val
dyba S. L. V. A., susidedanti 
Iš pirmininko K. Strumskio. 
pasininko J. Stulgaičio ir se
kretoriaus A. Gudaičio, kai
šiosi apie įvedimą nors da- 
elės vienodo bažnytinio gie- 
lojimo. anie vartojimu pa
kulinių dainelių ir anie su 
pigimą koncerto, laike bu 
pančio seimo Bostone. Mas« 
fSdangi tame pasikalbėji- 
le dalyvavo narys Sąjungos 
trgonimnkns J. Čižauekas 
vietinis klebonas kun. V. 

[išgirdą, kurie išreiškė vi
lnie vienodas nuomones su 
rntro valdyba, todėlei pas- 
įtinioji prisilaikydama baž 
tinės rubrikos ir prisitai- 

rdama prie žmonių norų ir 
to senovės įvestų papročiu 
Įdarė: 1) įvesti i bažnytini 

lojimą lietuviškas cries- 
Į>s: “Pulkim ant kelių”, 
[ventas Dieve” ir ‘Dievas 
įsų gelbėtojas ir tvirtybė” 
įplikaeija). Kad ne r>er- 
)gt bažnytinės rubrikos. 
(“Pulkim ant keliu” rei- 
giedot tuojau po “ Asner-

harmonizavymas balsų, ir 
dainelės su jų melodijoms, 

susivažiavime rinktos iš lupų musų žmonių.
Primena mums ir senovės gv 
venimą bei papročius musų 
bočių visokiuose atsitiki
muose ir dabartinį atgimimą 
musų Tėvynės. Nors pirm 
minėtų kompozitorių buvo 
rinkinys dainelių, išleistas 
p. Eremino, bet tenai kaip 
motyvai taip ir melodijos 
daugiausiai svetimi ir neda
ro tokio malonaus įspūdžio 
ir jausmo, kaip kad tikrai 
lietuviškos. Taigi tas rinki
nys dainelių, savu laiku turė
jo vertę, bet Šiandieną jau 
atgyveno savo amžį ir pasi
lieka užpakalyje. 3) Laike 
busiančio seimo Susiv. L. R. 
K. A. Bostone, Mass,, pa
rengt koncertą. Sąjungos 
naudai. Parinkimą, vietą 
koncertui ir vakarą pavest 
vietiniui vargonininkui p. 
K a rbo v s k iu i. Pro gra mas
koncerto maž-daug turi susi
dėt: iš Sąjungos vargoninin
kų choro, vietinio bažnyti
nio choro, kvarteto, dueto, 
griežimo ant smuiko ir skani 
binimo ant piano. Dėl išpil
dymo dviejų paskutinių už
duočių Sąjungos pirminin
kas privalo užkviest gabes
nius muzikoje draugus-var- 
gonininkus. Jeigu Seimas 
tęsis keletą dienų, tai vaka
rais padaryt paskaitas apie 
bažnytinę muziką. Surengi
mui paskaitų, susižinot su 
žymesniais muzikoje vargo
nininkais. — Buvo kalbama 
apie įsteigimą vargonininkų 
laikraščio, bet kadangi fi
nansiškas Sąjungos stovis la 
bai silpnas, tai tas klausi
mas paliktas vėlesniam lai
kui. — Sąjungos iždo padi
dinimui, geistina, kad drau- 
gai-vargonininkai, ar tai pa
vieniai, ar susitarę keli, su
rengtų vakarėlius Sąjungos 
naudai.

Sekr. S. L. V. A.
A. J. Gudaitis

P-IA G. R. FIEDLER.

z i

KONCERTAS CHICAGOJE, ILL.
Vasario 11 d., Sekmadienyje, 7:30 vakare, Šv. Jurgio svetai

nėje, ant Bridgeport’o, bus pirmas savo rųšiea pas lietuvius koncer
tas. Daro jj du žymiu muziku: Ponia G. R. Fiedler, nepaprasto 
balso giedorė ir ponas A. Pocius, žymiausias lietuviškas pianistas 
Chicagoje. P-ia G. R. Fiedler baigė muzikos* konservatoriją Nevv 
York’e ir atsižymi turtingu, aukštai išlavintu sopranu. Ji dabar 
yra giedojimo mokytoja lietuviškųjų Šv. Kazimiero Seserų Akade
mijoje, Chicagoje. Ponas A. Pocius baigė muzikos konservatoriją 
Chicagoje, su aukso medaliu, kaipo pianistas. Jis yra vargonininku 
prie Visų Šventų parapijos Roselande. Juodu žymiu muziku stato 
Koncerte visasvietinių garsiausių muzikų veikalus, kaip giedojimo, 
taip skambinimo srityje. Chicagos Lietuvių ausyse pirmą syk pras
kambės įkvėptų genijų gaidos, ne jeib kokių, bet tam tyčia išla
vintų asmenų paduotos. Lietuviai, ypač Žemaičiai, myli muziką ir 
giedojimus. Jųjų ausįs, jau nuo mažens yra įpratus taikinti balsą, 
ir jie, niekėno nemokinami, vien įgimta dovana, stebėtinai gražiai 
moka atgiedoti: “Pulkim ant kelių”, — “Šventas Dieve” ir kitas 
giesmes ir dainas. Todėl ir šiojo Koncerto didžiulių artistų veika
lai nebus Lietuvių ausiai peraukšti ir nesuprantami. Teneužmiršta 
nei vienas sekančiojo Sekmadienio vakare įžengti šv. Jurgio svetai
nėn. Surinktas pelnas eis Šv. Kazimiero Seserų Vienuolijos naudai. 
Prieš tai da, 7 d. Vasario 7 :30 vakare tasai pats Koncertas, bus at
liktas Vienuolyno Auditorijoje, kertėje 67-tos ir S. Rockvvell gat
vių.
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kosulį o su juo ir kitokius 
kvėpuojamųjų organų keblu
mus, kol liga nėra dar palie
tus jūsų plaučių, kas butų 
labai pavojinga. Geras nuo 
to vaistas
Severos Balsantas
Plaučiams—

(Severa’s Balsam for Lungs)
Pirmiausia jis sustabdo ko
sulį, o paskui gelbėja pačiam 
organizmui gamtišku budu 
atgauti visą jam prideramą 
sveikatą ir tamprumą. 
Dvejopo dydžio: 26c. ir 60c.
“Iš Skniimno man Kalva akiite skilai” 
"Kenčiu neišpasakytai”

Šitokius ir panašius dejavi
mus girdime tankiai iš žmo
nių sergančių galvos skaudė
jimu. Tatai jie lengvai galėtų 
išsigydyti, jeigu tik vartotų

Severos Plotkeles 
nuo Galvos Skausmo 

ir Neuralgijos
(Severa’s Wafers for Head- 

ache and Neuralgia).
Jos nuramina nervus.
Pataiso kraują.

Sustabdo galvos skaudėjimą.
Kaina 25c. dėžei.

Labai Lengva
y

ligai įsivyrauti ir patapti 
chroniška, jei žmogus urnai 
neatkreipia domos į savo vi
durių sukietėjimą, kepenų 
nesveikatą, vidurių nevarš- 
kumą. Tulžies sugedimas, 
geltlige, gemorojai ir skilvio 
neveikimas yra tai keletas iš 
daugelio ligų, paeinančių iš 
kepenų netvarkės.

SEVEROS 
Balsamas Gyvasties

(Severa’s Balsam of Life)
pataiso ir sutvarko kaip rei
kia kepenis, pajudina virški
namuosius organus gerai 
veikti ir apsaugo organizmą 
nuo chroniškų skaudėjimų.

Kaina 75c.
Parduodama visur aptiekose. 
Reikalauk Severos. Jei savo 
aptiekoje negautumėte, rašy
kite į mus

“Draugo” Redakcijoje galima 
gauti šios knygos:

No. 1. Degtinė. Vienaveiksmis sce
nos vaizdelis. Iš lenkų kalbos 
vertė A. Vėgėlė. Labai puikus ir 
lengvas veikalėlis scenai.

Kaina 10c.
2. Katriutė. Triveiksmis dramos 

paveikslėlis paimta iš liaudies 
gyvenimo. Iš lenkų kalbos ver
tė A. Vėgėlė. Kaina 10c.
3. Trumpas Katekizmas. Leng 
vas ir prieinamas būdas vai
kams pramokti katekizmą. Kai
na 10c.

4. Fabiolė. Vytautas. Kas nori ži
noti krikščionystės įdomią pra
džią teskaito šitą garsiąją kny
gą. Kaina $1.00 --------

5. Naminis Vaikų Auklėjimas. Dėkingumo paliudijimai nuo dė-
Kiekvienas tėvas ar motina, kingų žmonių.

1 kurie rūpinasi geru vaikų išau- ii . iir < » ■
ginimu, kad iš jų vaikų išaugtų At)I16I*lS VV ClSfiSS SHKOZ 
geri ir dori žmonės, privalo ži- j kad po daug metų kentėjim0 jkirO8 rup. 
noti sios knygeles turinį. Kai-1 turos jis visai buvo išgydytas per Dr. 
jia .... 10c. (O’Malley, ir dabar visai nenešioja

f _______________ ____ _
' AR MOKI ANGLIŠKAI KALBĖTI 7

Dabar Laikas Mokintis!
I =B= .

Geriausius rankvediius ir žodynus galite 
| i gauti, iš kurių pats per save lengvu ir pi

giu budu gali išsimokinti angliškai kalbiti,
1 tik nereik tingėti.

1. ANGLIŠKOS KALBOS VADOVĖLIS. 
Sutaisė J. Laukis, trečia pataisyta laida, psl.

! 94, kaina .............................................................................. Z5c.
I 2. RANKVEDIS ANGLIŠKOS KALBOS.

Alex. O’malley
(SPECIJALISTASt

Dr.

R UPTU RA
Yra išgydoma Chemisko-Ele- 

ktro metodą. Be peilio—be 
operacijos.

j raiščių, nes jau nėra reikalo. Mr. VVelsh 
Į yra superintendentu Jackson—IVoodin 
l Car VVorks, Berwick, Pa., ir jo žodis 
daug reiškia, kurie turi panašius ken
tėjimus. Jis nebuvo atitrauktas nuo jo 
kasdieninio užsiėmimo, kuomet buvo 
gydomas, išskiriant tą laiką, kada tu
rėjo būti Dr. O’Malley’o Office, kur 
buvo gydomas nauja metodą, nevarto
jant nei peilio, nei operacijos. Šimtai 
paliudijimą gali/na matyti Office nuo 
išgydytąją.

Dr. O’Malley’o nauja gydymo 
yra LIUOSA nuo

Pagal Ollendorf’a, Harvey, Maxwell ir ki* ( 
tus, sutaisė J. Laukis, pusi. 307, kaina $1.25 metodą tikrai 

Ta pati drūtai audimu apdaryta .... $1.50 . •
3. kaip rašyti laiškus, Heiuviiko/e vlsų pavojų. Nėr piaustimų, nėr

įr angUikojt Sutaisė J. Laukis. Šio- skaildėįimU, nėr Operacijų. Ne-
le knygoje yra daugyn* laiškų visokiuose rei- ... i • i
kaiuose ir atsitikimuose abejose kalbose. Pusi. reikia, apleisti darbĄ. Nereikalauja 
29Ta ^“drūtai'audimu'apdaryta$i.oo raiščių kada jau išgydytas.

4. KIŠENINIS ŽODYNĖLIS, lietuviškai- ---------------------
angliškos ir angliškai-lietuviškos kalbų? Telpa Į - ..
apie i8,000 žodžių, parankus nešiotis kiše- Skaityk, ką SUKO išgydyti FaCl-

I kainai.i .lentai apie Dr. O’Malley’ą.
, Tas pats skuros apdaruose .......................... 95c.

5. ŽODYNAS lietuviškai-angliškos ir ang
liškai-lietuviškos kalbų. Sutaisė A. Lalis, da
lis I turi pusi. 439, dalis II turi pusi. 835, 
sykių 1274 puslapių, grąžei ir drūtai apdaryta, 
kaina .................................................................................... $6.00

Užsisakant virš minėtas knygas, kartu rei
kė ir pinigus prisiųsti, o lėšas prisiuntimo 
aš apmokėsiu. Adresas:

M. J. DAMIJONAITIS 
812-814 33rd 8L CHICAGO, ILL.

•**4

Unijos Dokų užveizdėtojas Raub- 
so Kasyklų, Luze .e, Pa. sako:

Courtdak. Pa., Nov. 26, 1911.
Brangus Dr. O’Malley:

Aš rašau Tamistai šį laišką, kad
pranešti Tamistai, jog aš rekomenduo
siu Tamistą kiekvienam Rupturą ser
gančiam; kadangi aš buvau baisiam 
padėjime, bet nuo Tamistos vaistą li
kausi visiškai išgydytu. Aš duodu pa
velijimą pavartoti mano vardą, kad ir

iišTnt lackawannak
j I fe
, fe Parankiausi geležinkeliai Euro- S 

" pon keliaujantiems. Linijos suei- felig na prie Trans-Atlantiškąją laivą, 
fe; Nebrangiai perdavinėja bagažą 
fe ir pervaža pasažierius.

S The Road ot AnthraciieS

kiti ligoniai gali būti išgydytais.
Ad. Kuttenberger,

Box 131, Luzerne, Pa.

Raiščiai prašalinami ant visados.

Dr. Alex. 0’Malley

i me”. o paskui Tntroita ir 
|rie. Tuos paskutiuuosius 
tot, sulygus su vietiniu 
nonų. — Asperges me. O 
itaris ir Tautum ergo. 
lot grigališkai. Asperges 
lir Tautum ergo iš Ordi 
|um Missae, o O Salutaris 

mcionalo Surzysko. Vi- 
latsakymus, kaip laike 
|ų, taip ir laike mišparų 
|ot grigališkai ir Ordina- 

Missae. Kadangi ant 
?arų tankiausiai nesusi- 
įa visi giesinuiinkai, to- 
mišparus, paprastuose 

įldieniuose, giedot griga- 
įi. Įvedimas lietuviškų 
įių laike šv. Mišių pa

las tuo, kad musų žmo- 
pripratę girdėt tas gies- 
Lietuvoje, ir jeigu iš

girdant tas giesmeles 
|i Amerikoje, tai netib- 

pu noru lauko to^ia 
,’tėlę, bet meiliai pritn- 
ledojimui ir jaučiasi lyty 
Į'są savo tėviškėje — 
Ivnje. — 2) Klansipie 
Minės muzikos ir daine- 
|>i Centro Valdyba už
tinusiai rekomenduoja 

.surinktas ir išleis
ki. ^aui-riio ir

Surašąs Lietuvių Vargonininkų, 
prigulinčių prie Sąjungos, su

tvertos Baltimorėje, Md.
1911 m.

K. Strumskis, Brooklyn, N. Y. 
J. Čižauskas, Pitttson, Pa.
J. Stulgaitis, Wilkes-Barre, Pa.
A. Gudaitis, New Philadelphia, Pa 
J. Hodell, Philadelphia, Pa.
J. Mikutavičius, Minersville, Pa.
P. Grajauckas, Baltimore, Md. 
J. Kovas, Waterbury, Conn. 
J. Steponavičius, Elizabeth, N. J. 
A. Radzevičius, Newark, N. J. 
J Charževskis, Homestead, Pa.
J. Kimutis, Cleveland, Ohio.
V. Stasevič, Grand Rapids, Mich.
M. Karbovskis, Boston, Mass. 
A. Šiaučiūnas, Simpson, Pa.
A. Pocius, Chicago, III.
S. Tereila, Paterson, N. J.
W. Juška, Montello, Mass.
A. Kasper, Rochester, N. Y
K. Vaisieta, Du Bois, Pa.
M. Budriunas E. St Louis, III. 
S. Vaičiūnas, Bridgeport, Conn.
A. Sodeika, Mahanoy City, Pa.
A. Kvederas Chicago, III.
J. Daugirda, Gir&rdville, Pa.

A. J. Gudaitis, S. L. V. A. Sekr. 
Vardas ir pavardė. Gyven. vieta.

Sąjungos Liet. Vargoninin 
kų Amerikoje vyriausy

bės adresai.

K. Strumskis, prez.
190 High St.,

Brooklyn, N. Y.
P. Grajauckas, viee-prez. 

Paca & Saratoga St.,
Baltimore, Md.

J. Stulgaitis, kasierius,
40 Sylvanus St.,

Wilkes-Barre, Pa.
A. Gudaitis, sekretoriuR, 

P. O. Box 73
Silver Creek, Pa.

P AS A. POCIUS.

KONCERTO PROCRAMAS.

I. (a) Orgel Fantasie............. *.......................... Bach—Liszt
(b)En Automne............................................ ...... Moszkowski

Ponas Pocius
II. Le Saran Rose.................................................  Luigi Arditi

Ponia Fiedler
III. Valse de Juliette....................................................  J. Raff

Ponas Pocius
IV. (a) Avė Maria.......................................................... Millard

(b) The Rosary.......................................................... Nevin
(c) Slave Song................................................... Del Reigo

Ponia Fiedler
V. (a) Impromptu Op. 36...............................  Chopin

(b) Etude Op. 10.................................................... Chopin
Ponas Pocius

VI. Good-bye...................................................................... Tosti
Ponia Fiedler

Juozas Baltrušaitis,
720 GRAND AVĖ., NEW HAVEN, CONN.

ir apielinkė j e. |$
Atlieka visokį fotografi

jos darbą greitai, gražiai ir 
pigiai. Tautiečiai, reikale 
kreipkitės prie savojo. Bu-1 
site pilnai užganėdinti.

(Kietąją anglinių kelias)
Trumpiausias kelias j Buffalo. fe 

Tiesiai į Scrantoną ir Anglių fe 
Sritį. Tarpe New Yorko ir Bu- 
ffalo penki traukiniai kasdien. fe 
Tarpe New Yorko, Chicago ir fe 
Vakarą keturi traukiniai kasdien fe 
Tarpe New Yorko, St. Louis ir fe 
Pietvakarių, kasdien.
Tarpe visų vietinių Punktą nuo- fe 
latinis ir parankus susinešimas. K 
Artymesnią informaciją apie kai fe 
nas, traukinių bėgiojimą, etc., fe 

kreipkitės pas fe 
savo vietinį a- fe 

arba ra- fe

'Specijalistas)
Knygelė apie išgydymą Rupturos per 

„ ' Elektro-Chemišką metodą siunčiama 
3;- už 2c. paf tinę markę.
S j NAMU OFFISAS.

158 So. Washington St.,
Wilkes-Barre, Pa.

Ten, kur galite rašyti ir kalbėti 
lietuviškai.

gentą
šykite pas:

George A. Cullen, 
General Passenger Agent, 

90 West Street, New York.

reikalo. Kur-kur, o išleistu- 
vėj ir prie geriausių norų 
pasitaiko klaidos. Klaidos 
butą ir čia. Nežinome, kėno 
čia kaltė, bet Kazio Vaitu
kaičio buvo nepilnas adre
sas — stokavo kaimo, o laik
raštis buvo siuntinėjamas. 
Klaida galėjo įsibriauti ir 
dėlto, kad ir kaimas, ir pač- 
tas tuo pačiu vardu vadina
mi. Gi “Draugo” redakcija 
ir administracija daugiau 
rūpinasi skaitytojais, negu 
pačios apie save.

K. S., Auburn, Me. — Min
tįs gražios, norai geri, bet 
forma perdaug šlubuoja. 
Taip eilių rašyti negalima. 
Siunčiame atgal.

Redakcijos Apsakymai.

P lei Marijonai Vaitukai- 
čiutei, Waterbury, Conn — 
Gaila, kad Tamsta taip tus-

Pranešimaa Vargoninin 
kams.

Ant mano pagarsinimo 
“Drauge”, jog reikalauju 
Vargonininko, atsiliepė 13 
vargonininkų norėdami už
imti tą vietą. Taigi šiuomi 
pranešu visiems užinteresuo 
tiems, kad pas mane vargo 
nininko vieta jau užimta. Ga 
vau vargonininką tarpinin
kaujant Vargonininkų Są
jungos prež. p. Strumskiui. 

Su pagarba

VISUOTINAM PATAR
NAVIMUI.

Maža yra pasaulyje daly
kų, kurie tiktų visuotinam 
patarnavimui, tai yra, ku
riuos butų galima pavartoti 
kiekviename reikale. Kai- 
kurios šeimynos visada lai
ko namie vaistus, kuriuos 
išmėginę rado pagelbingais 
visokiuose atsitikimuose. 
Tais vaistais yra Triner’s 
American Elixir of Bitter 
Wine, kadangi jie visada; 
galima vartoti su geriausiu! 
rezultatu kiek-nors susir-1 
gus, apetitą nužudžius, nu-! 
silpnėjus, susirgus by-kurią 
nilvo liga, širdies supyki
ntuose, atsiraugėjimuose, 
tūlose moterų ligose, vidu
riams sukietėjus, alpa vi
ntuose, rematiškuose ir neu- 
ralgiškuose skaudėjimuose, 
galvai susopus ir taip to
liaus. Jis sustiprina kraują 
ir nervus, išvalo organiz
mo, suteikia gerą apetitą ir 
^veikn miega. Daktariškus 
patarimus siunčiame kras" 
dvkni. Puikus sieninis ka
lendorius pasiunčiama kiek
vienam už 10 centų markė
mis. Visose nntiekose. -Te®. 
Triner, 1333-1339 So. Asb-

lt doesn’t pay to netfiect
■U a z a i...... i.^l l« t ėyour

Ar atėjai kada namo drebėdamas, su 
rodančia galva, krūtinėje diegimais sope 

gale gerklės ir gulėjai kėlės savaites t

Dr. Richter’io
P Al N - E X PELLERIS
tas ištikimas senas naminis vaistas duos 
pagalbą ir praSulįs ilgą vargą jeigu 
urnai vartosi.

Visuomet namuose turėk bonkutę.
Pintus nurodymai apvynioti apie 
bonką. 25c. ir 50o. aptiekose.

Sergėkis pamėgdžiotų vaistų ir 
žiūrėk ant Inkaro ir mūsų vardo.

• i «

-NAUJA KNYGA-

BIBLIJ A
arba šv. Rastas išleistas.

Tik vienas šitas šventraštis yra 
katalikiškas.

Kaštuoja $2.15 persiuntmui. 
Adresas:

REV. S. PAUTIENIUS, 
SHENANBOAM, IPA.

BONA MORS
SODALITY

SIJAKSOTNEDRAI 

•OMTREAL ,CAH

R.H. Morgan
Išdirbėjas Kepu

rių, Kukardų, Vė
liavų, Antspaudų, 
tarpų ir kitų tam 
panašių dalykų.

Reikalauk Kata- 
. liogo..

F. AD. RICHTER & CO., 215 Pearl St., Ne* York.
KlehMr'lo Congo Plllė» yra g«r6a nuo viduriu •uki.ttlbno. 25e. ir SOo

R. H. MORGAN,
13 N. Main St,

SHENANDOAH, PENN’A.

PRALEIDO VISĄ SAVO GYVENIMĄ JIEŠKODAMA S TEISINGO
ŽMOGAUS.

Diogenas, kurio vardas nebuvo žodine suvirš per 2,000 metų, pragyveno 
amžių jieškodamas teisingo žmogaus.

Aš jieškau teisingų žmonių taip-gi — žmonių, kurie n< ri būti teisingais 
patįs dėl savęs — žmonių, kurie supranta, kad geras dtal užių siutas yra taip 
puikus daiktas, kaip kad geras draugas turįs daug pinigų.

Istorija sako, kad Diogesas neturėjo pasisekimo savo i asirįžime. Kad tai 
jis tebegyventų šiandien.

Rosenthališkų žmonių armija kasdien auga didyn.
Praėjęs sezonas tai buvo puikiausias mano gyvenime. Bet aš dar neesmu 

užganėdintu. Aš visada noriu būti užimtas ir vis einu pirmyn; ir kada tik 
matau progą patarnauti žmonėms visada tai darau, o kada ta proga tiksis, 
aš pasirengęs patarnauti ir dėl tamistos. i

LOUIS ROSENTHAL



Vietines Žinios
(Iš Wyomingo klonio apielinkės).

DRAUGAS

Lenkai apvaikščiojo sukak
tuves.

Praeitą nedėldienį lenkai 
apvaikščiojo 49 m. sukak
tuves paskutinės' kovos 
prieš Rusiją už Lenkijos ne
priklausomybę. Apvaikš- 
čiojimas įvyko vietinėj len
kų Šv. Stanislovo parapijoj, 
G. A. R. salėje.

Sakvta nemažai kalbu, 
daugiausia apie lenkų kiltus 
darbus ir jų nenusisekusią 
kovą už tėvynės liuosybę. 
Tarp kitų kalbėtojų, buvo ir 
teisėjas P. A. O’Boyle, iš 
Pittstono. P-nas O’Boyle 
apgailestavo lenkų nenusi
sekusį tėvynės apgynimą,

KONCERTAS 
Wilkes-Barre’uose.

4 Vasario (February), t. 
y. senųjų užgavenų nedėlio
jo, vietinio bažnytinio cho
ro yra rengiamas koncer
tas parapijos naudai, ypač 
padauginimui lėšų vargonų 
nupirkimui. Koncertas pra 
sidės 7-tą valandą po pietų, 
naujosios bažnyčios salėje.
Kasgi nežino, kasgi nesu 
pranta ir kasgt neatjaučia iš 
mus brolių ir seserų lietu
vių, kaip gražios ir jaus
mingos yra Lietuvos daine-Į išgyrė lenkų tautą, kuri ne 
lės ir kaip didelį įspūdį pa-’upžri davusi pasaulinių

tagas (parliamentas) atsi
darys 7 d. vasario, kame so- į 
cialistų partija, bent atsto-j 
vų skaitlium, bus tvirčiau-' 
šia.

H Atidengimas konspira 
cijos. Viena, Austrija. 26 d. į Kapitulas 
sausio čia gauta žinios, kad į pepViršis 
Servijoj susekta konspira- Depozitai 
ei j a, pagal kurią buvo nus-

IVillęes-Barre 
Deposit & Savings
BANK,

71 PUBLIC SQUARE, 
WILKRSBARRE, PA.

$150.000
$450,000

$2.625.000

daro ne tik ant lietuvio, bet garsių vyrų; paminėjo Pa-

1Į Suirutės Brazilijoj. Rio
de Janeiro, Brazilija. Čia 
vėl prasidėjo betvarkės. Bu
vo įyvkę keli smarkus susi
rėmimai ant gatvių. Laik
raščių bustai, kurie buvo 
priešingi Senoro Seabras’o 
kandidatūrai ant guberna
toriaus, likosi sunaikinti, 
pręsta nužudyti Servijos 
karalių Petrą, o šalies val
dymą pavesti diktatoriui.

Suokalbis buvęs panašiai 
suplanuotas, kaip ir 1903 
m. 11 d. birželio, kuomet 
nužudvta karalius Aleksan-

Moka 3-čią nuošimti nuo sudėtų 
Joje pinigų.

Banka atdara kasdien nuo 9 ry
to iki 3 popietu. subatomis nuo 
9—12 vidurdienyje ir nuo 7 vai. 
vakare iki 8.

Galima susikalbėti lenkiškai ir 
ietuviškai.

Geriausias maistas dėl silp
nų vidurių ir skilvio, kuris 
yra skystas ir lengvas. Dėl
to tai gydytojas tankiai pri
sako imti

STEGMAIER’O

Porteris

BIDIS
GYDYTOJAS

’ir .

Office New Telephone 37. 
Residence 1100.

Lietuviu Advokatas.
Jonas S. Lopatto

47-48-49 Bennett Building, 
Wilkes-Bare, Pa.

Norintieji pasiskolinti pinigu 
ant pirmo mortgage, arba pirkti

Jis yra grynas, šviesus ir 
priimnus; priduoda apetitą 
ir gerą sužlėbčiojimą. Rei
kalauk jo šiandien.
Naujas Telefonas 977; Bell 422.

ir ant svetimtaučių savo pa- dereivski, Chopin’ą, Pulas- 
valnia ir tankiai liūdna me- kį ir Kosciuszką; taip-gi pri- 
liodija. Jos sukelia ypač; dūrė. kad išmintingi Ameri- 
kiekvieno lietuvio ir lietu- ’-pc piliečiai niekad neuž- 
vės širdyse didesnę meilę Lundą lenkų karžygių var-, , ,
prie savo tautos ir tėvynės; dų. kurie kovojo už šios res-!^ras’ karaliene Draga ir ke- įnamus lai kreipiasi.
riša lietuvius tarp savęs di-' publikos liuosybę; jo kalba:letas kabineto narių. I ------- -----------
dėsniu meilės ryšiu, surami- sukėlė pas lenkus dideli en- 
na varguose; priduoda dau- tuziazma.
ginus gyvumo ir energijos 
prie darbo ir pasišventimo 
dėl labo tėvynės ir savųjų. 
Tad broliai lietuviai ir lie
tuvės, kaip iš vietinės taip 
ir iš kaimyniškųjų parapijų 
nepasigailėkit savo žingsnių 
vargo, o žinoma, ir keletos 
centų ir malonėkite mus at
lankyti. Nes viena, mums 
bus visiems smaginus padai-

Iš lenkų, kurie kuo-nors 
atsižymėjo tame apvaikš- 
čiojime buvo šie: K. Tyburs 
ki, Jozef Warako\vski, H. 
Warakowski, W. Zboinski, 
K. Perednik, F. Perednik, I. 
Zoszak, W. Sabol, J. Hulek, 
M. Olszewski ir M. Zajko\vs 
ki.

Lenkai tautininkai ir-gi 
apvaikščiojo tas sukaktu- 

vnuoti, kaip bus daugiau veg Columbus salėje, po 
klausvtojų; antra, irgi Jūsų 
sudėti centai nenueis dykai.

Lietuvių pnraniios . choro 
vardu, vargonininkas

1 Straikas. Lisbonas, Por
tugalija. Everos miestely
je, netoli Lisbonos, iškilo 
darbininkų straikas, kurie 
grąsina darbdaviams sude
ginti fabrikus, jeigu neiš- 
pildvs jų reikalavimų. Pa
šaukta kariumenę numal
šinti straikierius.

IT Varšava. l enkuose pa
plito atsišaukimai, raginą 
dėl Cliolmo atskyrimo ir 
Varšuvos-Vienos geležinke-

dovvste apielinkės Ziviazkol“0 neskelbti tau-

kuopų. Tarp kitų čia d-ly- tos gedulus ved,nas. nekelti

J. Stulgaitis.

Vinco Bižiuko teisinas.
Praeitą panedėlį turėjo 

atsilikti nelaimingo Vinco 
Bižiuko teismas. Bet tą die
ną mirė jo advokato brolis; 
tai-gi neatvykus jo advoka
tui teisman — teismas ati
dėta ant toliau.

Praeito lapkričio mėn. 17- 
tą d. jaunas Vincukas (jis 
teturi 17 metų) ant Lacka- 
\vanna geležinkelio, netoli 
Serantono, traukinio expre- 
siniame vagone, revolverio 
šuviu užmušė United States 
expreso kompanijos tarnau
toją Irviną' G. Borgerį; 
žmogžudystės miervs — iš
plėšti pinigus, kuriuos Bor- 
geris vežė. Tai padaryti 
Vincukui nusidavė; niekas 
nei just — nejuto, kad jis 
nušovė Borgerį ir pagriebęs 
pinigus pasišalino. Bet-gi, 
nors niekas jo nepatėmijo 
tai atliekant, tariaus detek- 
tivai greitai dasiprotėjo ke
lio tai darbas ir ta pačią 
naktį, 3 vai. ryto, Vincą su
imta vienam^ Serantono 
viešbutyje. Ten pat rado 
rm slėptus ir pinigus, ku
riuos Vincas buvo nuo Bor- 
gerio paveržęs. Tatai niekas 
Vincui neliko, kaip tik pri
sipažinti prie kaltės — jis ta 
ir padarė.

Už tokį darba Vincuko 
gyvastis pavojuje. Ji gab 
•pakarti. Bet, — jo advok^t/m 
dar turi viltį bent nuo kar
tuvių Vincą išgelbėti. Tam 
gelbėsiu silpnas Vinco pro
tas ir greita jo išpažintis 
prie kaltės.

Kalėjime Vincas užsilai
ko ramiai; jis valgo ir mie
ga kuogeriausia ir niekad

vavo ir Plymouth’o lietuvių 
maišytas choras. Keletas žy
mesnių kalbėtojų sakė kal
bas taip — jau apie didelius 
lenkų nuopelnus.

šokiu, pasilinksminimų ir 
dėvėti gedulo ženklus. Da
bar Varšuvos general-guber- 
natorius apskejbė, kad rem
damasis tam tikrų Įstatu ji
sai kausiąs visus tuos, kurie 
platinsią tokius atsišauki
mus ir tuos, kurie gedulus 
be tikro reikalo dėvėsią.

T Tifliso universitetas. Mi
ni storių pirmininko Kokov- 
cevo užklaustas 
vietininkas atsakė, jog jis 
neturįs nieko prieš įsteigimą 
Tiflise universiteto.

T Atstatė profesorių. Švie
timo ministerio Kasso įsaky
mu atstatytas Peterburgo

Plymonth National 

BANK.
Kapitonas su perviršiu 

$165.000.00.
Šitoji Banka prižiūrama 

Suvienytųjų Valstijų val
džios. Moka 3 nuošimčiusX
nuo sudėtų pinigų. Galima 
susišnekėti lietuviškai.

G. N. Postlethwaite, 
iždininkas.

Mandagus patarnavimas.

Alaus produkcija kįla.
Luzernės pavietas negali 

pasigirti blaivybe. Praeitais 
metais sunaudota 10,106 
bočkos alaus daugiau, kaip 
užpereitais. — Gi daugiau
sia išleido ir pirmą vietą 
alaus produkcijoj užima 
\ V iikes-Barre ’ų Stegmaier’- 
io bravoras, nes iš čia išleis
ta praėjusiais metais 239,- 
300 bačkų; antras seka Bar-
tels’o bravoras — 119,490 universiteto privat-doeentas
bačkų; toliau seka mažės-'Speranskis, kam jisai šukė- 

lūs studentams trukšmą lio-

neparodo 
apie savo

- > *»
i»
ii

Merchants
Banking

Trust
Company,

MahanoyCity, Pa.
Turi Kapitalo su nuošim

čiais
$190.000.00.

Sudėtu pinigu 
$700.000.00.

Męs vedame visokį lega 
lišką biznį.

Musų bankoje galima 
susikalbėti: lietuviškai, 
lenkiškai, vokiškai ir 
angliškai.

JOHN J. MEYER,
Kasininkas.

REKOMENDUOJAME MUSŲ NAUJĄ AUKSINĮ 23 #
S AKMENŲ 6ELŽKELI0 LAIKRODĖLĮ.

Auksiniai, paauksuoti ir kitoki su 23 
akmenimis, parduosime 10,000 vadina- 
mų “Accuratus” laikrodėliu tiktai ui ’į 
Sb.75 žėdną. Tie gražus laikrodėliai į/2 
puikiai išrėžyti, dubeltavi lukštai,

Kaukazo, fe

rri 75

rrai laiką rodanti, labianaiai keliauninką 
naudojami, kurie turi daboti laiką, mo
teriški ir vyriški, gvarantuoti ant 20 
metą. Tikrai grąžys la'krodėliai, ne
gėda bus nei draugams tokį parodyti. 
Jeigu nori turėti gerą dziegorėlį, tai 
štai musų pasiūlymas: Męs nusiusime 
Šitą laikrodėlį kiekvienam C. O. D. už 

1Š5.75 ir ekspreso kaštus dėl peržiūrė
jimo. Jei nepatiks, nemokėsite nei cen
to. Męs rlskuojame viską. Auksinis 

grandinėlis duodasi dykai su laikrodžiy. Adresas:
EKCELSIOR WATCH CO., DEPT. 905, CHICAGO, ILL

First National Bank
PUBLIC SOUARE

Wilke-«Barre, Pa.
nes alaus įstaigos; gi visame 
Luzernės paviete per praei-jv^s skaRęs Šato 
tus metus sunaudota alaus Pr,,f' Speranskis yra
647.262 bačkos, kuomet 1910!mas pažangusis profesorius i KAP1T0LAa 

' 1 buvęs netinkamas į
ministeriui, kuris; Perviršis ir nepa 

tik laukęs progos, kad ji pa-1 dalyta nauda 
šalinus.

First National 
BANK,

PLYMOUTH, PA.
UŽDĖTA 1864.

lekcija, 
žino- UN1TED STATES DEPOSITARY KAPITOLAS

PERVIRŠIS
$100.000.00
$250.000.00

Dr. Ignotas Stankus M. D.
pabaigęs daktarilką mokslą universitete valstijos ludiana, 
ir b&iggs kvotimus aukiliausioje ir jau paskutinėje dakia- 
nikoi mokykloj Neit YurL Pua^Crutluate MKDICAL 

SCIlOOL A UOSPlTAL, kurioje epeclaliikai iiaiUvIna gy. 
dyme visokiy pavojingisusiy ligą ir daryme operacijų; pa- 
baigyt tj mokslą įgauti vaidą auk'to, didžio dūki aro. Dr 
IU. STANKUS, per kiek laiko buvo miestavu daktaru Indi- 
anapoiis. Ind , kur tuiijo didele praktiką gydyme įvairią 
Ilgu atlikdamas savo užduot kuo geriausei .r užgancdi..a.i- 
čiai tmonijki dahnr-fl pasiJ'.trtjs Ubui savo trol'ij ta ■ ie- 
iiy. ir kad apsaugot juos nuo iinaudojimo per ne^jjiniskus 
daktarus. įrengt'savo lvcn} naminį ligoti būtį ir:

KVIECZIA VISUS PAS IIAVĖ SAKYDAMAS: 
Jeigu s^rgi, ar kenkia kas sveikatai, skubat ktuipkia pas n anę «p.titkai arta 

ladku. o busi ilgvdytat Jeigu kili daktarei prCktliuo !iį.jPi• it.idoi.ie., neabejok, 
nes ai turėdamas didesnę praktiką ir aukalosaį mokslą, tau pagjIMstu ir suteik
siu tikrai brolišką ir sąžinišką redą. Kiekvienas IS atsišoukusiy persitikrįs, kad 
esu pabaigus dtde'snį daktariiitą mokslą ir galiu gtsliay gydyti negu kiti daktarai 
svetimtaučiai.

JQ3- APSIIMU PASEKSIIKCA1IČCY3TTI LiCAS 

Nuo reumatizmo, skaudėjimo ir gėlimo sąnariu, keulų. sirenų ir Jonų; nuo viso
kių kraujo ligų. užkietčjimo ir nedirbiuno vidurį*,’: iibčrimo. kūno nieUjimo, vi
sokiu spuogų. dedervinių, slinkimo plaukų; galvos skaudijir.io, nuo ligos širdies, 
inkstų, plaučių, kepenų. Nuo visokių nerviškų lirų. neuralgijos, drebėjimo sąna
rių. nemiegojimo ir išgąsčio: nuo greito nuilsuno, sunkaus kvėpavimo, peršalimo 
i r nuo visokių slogų Nuo visokių užkrečiamų iyiK-ktJ ligų. ir visokių kitokių ri*^ 
silpnėjimų sveikatos. Teip-gi nuo visokių tr.oleriškųžigų, skausmingų'ir neregu- 
lanikų mėnesinių, baltųjų tekėjimo ir gumbe ligų:

Turiu Spaciališką Diplomą dėl darymo Operacijų.
Ištikus būtinam reikalingumui operacijoj. ks3a vaisiai negal pagydyti kaipo 

tai: augimo vėžio akiivije ir visokių akmenų -kand.'l'ų ir pužų, ar tat butų pūs
lėje, inkstuose, kepenyse ir ž trnose, viską tj su tuge ta operacijos galima praša
linti kuo geriausei ir už menką mokestį. Darru ieip gi operacijas art kaulų, 
smegenų, grobų ir ly'iikų organu, kaip v;vj t>'» tnoferų Ištiesinu pritrauktas 
kojas ir rankas. Išgydau su naujausio bu-lo o;ierarijr re-i’u-a. nl menkų prekę.P ............ ‘ ’ --- '----  ‘ ---”
kai, 
vnk
lunio kaip toli gyvąnato........ ......................... , . . .

Atsilankantiems ypHiškai ir dėl optrarių. turiu savo lxnų aatr.iaį p»:kų 

I.lGOftl)UTf. Kedens jydsu DOVANAI.

Dr. Igne.tas Stankus M. D. ^’^uaSu?;. pa.^
Vai. Ofiso: no a ik 12. no 2 ik 4, ir no 0 ik 8 vakare Nedeliomt no 1 ik J vakare*

i.

padiek a vones daktaru ioinotl; stainmtj
Nuo vtsokiy spuogą ir išbėrimų,, ant vrulo ir kaiuc* r v*:-o »u»i** • nųa kitu ertos ir kr£«jo

nirra geresnio daktaro, kaip i. S: am;b*. buut? » :*• ;..r,<i.»L, bet nsi vtruus n*g.;a išgy
dyti. Taip kalba Jos švilpa, 1011 Carlton Stręrt Phu Hs Pa,

Siuomi viešai ižtet&kiu savo Žiroinr.*) pa.itiui P» b>.*.M.4U vi ••••.lydymų nervu bga ir tug**?*Yninu} 
vyriškumo, kuriu kili daktnifci aisisakf išgydyt’. I.-\ * >ii. •-t. • . l..;owi.r, patariu kiripiis pas
£)«. Ig. Stankų, o nepasigaiU-»uv m»vo šygia A. Znttdx*.*u. Su’rr , .' .«•• s. 5? (’irgrtr Street.

John Akuotnilis Mnntrral Quc Cu>*n >a. tašo: hkili lis to pu;-5-fctadiena kata g-iraa nus> 
Tamstos liekarstas ir vartoju Bulvg užrašo, jnu negabu o’atn- Ka’.siu Tumit.ii iš bttaugsuo da tilj pu- 
KJi karstu sunaudojau het jau vigas susriprėjau trlaigivg;tt P’ ogu'./ neimi kr tnš-yii nes jau oe- 
reikalauju d.iktariikos pdigribo* Ta ikm liga kuri mt, «* yię prkar.ktr.o mane * r kurią kiti daktarai 

• «------J_t. - . i. z fc*: -T-—..*,rns .,j T tr išgydymą.
xhku* tu išgydymą n aru. s nuo suUnirno veido. 

.... - J tluunr.o ir rut.nirno viduriu ir gčl ino kaulą. Kiti
daktarai jau nehegnb ie ir.anęn i?<yayti bet n-.ino tautietis, daktarate Ignotas, atėjus j mano n*mu» 
iškarto mane išgyrtš1 ir padare sveiku. 253 N. 15 Sireet Pbibiklpma, Pa.
JAMES FAkO. 923 So. 6th Street Philadilpliia, Fa. sako taip: ,,Manės niekas negelrįo išgydyti ncoJ 
užsisenčjusios fiaslaptio^os ligos bet da ras Stankus su p«guba operacijos ir savo gydukmi* f ’ ■ 
po mano akiu savo a pliekoje sutaisė, manę j trumpą laikų išgyoė. Ačiū jam. Patariu visiems ki 
One daktaro ICNoTO Stipraus; kurie jau pamettt nodiejų išsigydyti.

rvikuiauiu o.iKYaris*<oc pogeiuos 1 a ikirt liga kurt tai,* c 
laikf ui neišgydoma, dabar jau baigia R»ti- Ačių Tfims’.u 
AS JUOZAPAS JANKŪNAS širdingai d'kaioura trr 
skaudino krutinti?, po širdžia ir rugaroef nuo du!ito tka

aLBFPT G. SROiLEVVSKI,
Savininkas ir Fabrikantas Geriausių 

LIETUVIŠKŲ—LENKIŠKŲ VAISTŲ.”u
GjdTTAUSIA

GYDUOLE:
NUO

STBfiNŲ SKAU
DĖJIMO, DEGI

MO KRUTINĖJĘ, 
GALVOS SKAU

DĖJIMO.
KATABOS,

U28IBALDYMO.
NEURALGIJOS;

NUO
SKAUDĖJIMO,

^A\JEC2ą,/^

Ypatingos Gyduolės.

MĖŠLUNGIO 
SKAUSMO KBU-| 
TINEJE NUO 
PATRŪKIMO 
AZMA ARBA 
DUSULIO 
ŠTYVUMO 
SPRANDO 
SKAUDĖJIMO 
ŠONUOSE 
RANKŲ IR 
KOJŲ.

Jeigu sergate užsisėnėjusiomis ligomis nuo kurių negali pagel
bėt nė daktarai nė ligonbučiai, arba paslaptingomis ligoms, apra- 
ėykit man savo nesveikumų gerai ir aiškiai (be užslėpimo) nes 
čion eina n» tik apie tavo sveikatų, bet labai tankiai, ir apie tavo 
gyvastį (Atsiminkit, jog kiekvienas garbingas daktaras užlaiko pa
slaptį kaip ant išpažinties). Užtai nesigėdyk ir nebijok, rašyk tei
sybę, o mielai suteiksiu rodų ir prisiųsiu geras gyduoles pagal tavo 
ligų su nurodymu kaip reikia jas vartoti, už prekę labai mažų. Rei
kia rašyt laiškus stačiai pas mane pridedant visados 2e. markę ant 
atsakymo, nes kitaip negausit atsakymo. — Teipgi męs reikalauja
me gerų agentų kiekviename dideliame mieste ir jų aplinkinėse. 

. Agentai nuo Lietuviškai-Lenkiškų gyduolių gali uždirbti nno 50 
dol. iki 150 dol. ant mėnesio. Uždarbį duodame kuogeriansių. Taigi 
rašykite reikalaudami agentūros. Kiekvienas lietuviškas štornikas 
teipgį privalėtų užlaikyti visada musų puikias Lietuviškas gyduoles 
savo Storuose ant pardavimo, kad musų tautiečiai reikalaudami ga
lėtų pas kiekvienų nusipirkti ir nereikalautų išduoti pinigus dova
na kokiems nors apgavikams tose aplinkėse. štornykai, rašykite 
pareikalaudami gyduolių, nes geras uždarbys ir parduokite musų 
tyras Lietuviškas gyduoles, kuriųs męs gvarautuojame. Rašykite 
po antrašu:

ALBERTAS G. GRABLIAUCKAS,

m. sunaudota — 
bačkos.

Perskaičius šiąs skaitli
nes, nesunku bus dasiprotė- 
ti, kas šios. apielinkės žmo
nes stumte — stumia var
gau ir nupuolimam Alų 
geria daugiausia darbinin
kai žmonės, o jo išgerta 
daugiau kaip pusė milijono 
bačkų. Nebereikalo Steg- 
maier’io bravoras pradėjo 
statydinti da vieną už $100,- 
000 budinką bravoro padi
dinimui.

Sunku bus žmonių būvį 
pagerinti, kol nesunras 
žmonės, kad girtuokliavi
mas — tai didžiausias darbi
ninkų luomo slogutis.

637,156 Įir dėlto 
i švietimo

Austro-Vengrijos Konsulis 
Wilkes Barre’uoso.

Šiomis dienomis persikė
lė iš Hazletono į Wilkes-Ba- 
rre’us, 403 Franklin st.,

didelio rūpesčio į Austro-Vengrijos valdžios 
cvvasties išoin-o ' knnsulio agentūra.

(Seka nuo 5-to puslapio).

H Nušovė, nukirto ir su
degino. Guayaquil, Euca- 
dor. Kitkart buvusį įžymų 
karvedį ir turėjusį žmonėse 
ir kariumenėj nemažą įtek- 

Pedro Monte- 
uklanim*,

gam revoliucijos vedimui 
sėdėjo čia kąlėjimeį minia 
užpuolė kalėjimą, išvilko 
Montero ant gatvės, sušau
dė, nukirto galvą ir sudegi
no. Taip tai atsidėkojo mi
nia savo karžygiui.

n Mič

T Peterburgo universiteto
studentai teisininkai labai 
nepatenkinti, kam teisių 
skyriuje neleido šiemetai 
laikyti egzaminų sausio mė
nesį. Studentai žada skųsti es 
švietimo ministeriui.

Y Sinodas ir ministeriai.
Peterburge buvo bendras 
ministerių tarybos ir Sinodo 
narių posėdis. Tarėsi apie 
biudžetą ir kai-kuriuos tikė
jimo klausimus. Laikraščiai 
pažymi, jog tai buvęs pir
mas bendras Sinodo ir ini- 
nisterių tarybos posėdis ap
skelbus konstituciją.

T Meškos sudraskyti. Kiel 
eų mieste buvo toks baisus 
atsitikimas. Tš atvažiavusio 
ten žvėryno ištrūko gatvėn 
viena meška. Tštrūkęs lais
vėn žvėris mirtinai sudras
kė užtiktus gatvėje tris vai
kus ir du suaugusiu žmogų. 
Atvykusiai policijai vos-ne- 
vos pasiekė kraujo kvapu 
įerzintą mešką nušauti.

490,000 00
Už sudėtus pinigus moka 3-čią 

nuošimti.

$375,000,00 Didžiausia ir saugiausia 
Banka mieste.

Moka 3 nuošimčius nu> 
sudėtų joje pinigų.

dor. Elm & Main Str., Plymouth, Pa.

WM. S. Mc LEAN. Prcldent. 
FRANCIS DOUGLAS, Caabier

Juozas Szukis,
Geriausias Lietuvys

F0T0GRAF1STAS,

20

Naujas Telefonu 1070—R.
E. Market Rt_ WllkepBarre, Pa

FABIO E,
garai kardinolo Wig«mano apysaka 

Vertė VYTAUTAS.
Kaina $1.00.

Imantiema daugiau kaip vieną eg- 
eempliorių, nuleidžiamas didelis nuo 
(imtis. Gaunama paa:

BEV. V. VABNAOIBIS.
312 80. 4th St., Brooklyn, N. Y.

DRAUGO” 
ZZJ I

SPAUSTUVE

T Tolstojaus muzėius. Mns
kvoje atidarė viešąjį Levo 
Tolstojaus muzėjų.

Pigus, dailus ir lengvai skaitomas
LAIKRAŠTIS

“AUŠRA”
EINA KAS ANTRA SAVAITĖ (NEDĖLIA).

“Aušra” apseina: Metams 1 rb. 50 k., pusei metų — 
75 k. — 3 mėn. 40 k.

“Aušroje” rašoma apie viską. Joje visada rasi naudin
gų patarimų, kaip savo būvį pagerinti, kaip žemę dirbti, 
kaip Dievą ir tėvynę mylėti ir dorai gyventi. Rasi joje 
taip-pat gražių apysakėlių, indomių straipsnelią apie pri 
gimties galybę. Plačiai aprašomi V. Dūmos darbai ir vi
sokį atsitikimai svetimuose kraštuose. Daugybė žinių iš 
visos Lietuvos.

•“Aušra” rūpinasi viską rašyti labai suprantamai, kad 
kiekvienas, kad ir mažai temokąs rašto, gali ją lengvai 
skaityti.
Kiekvienų “Aušrps? numerį puošia dailus paveikslėliai. 

tuŠros” adresi ui Vilnius, “Aušros” redakcijai. Prie

NAUJAUSIA, DIDŽIAUSIA IR GE- 

— RIAUSIA GREITAI ATLIEKA _ 

ĮVAIRIŲ ĮVAIRIAUSIUS DARBUS

SPAUDIMĄ
PIGIAI

KONSTITUCIJAS, PLAKATUS, TIKIRTUa, 

UŽKVIZTIMUS IR KITOKIUS DARBUS

RAIDĖS STATOMOS DIDBLE- NAUJAU- 
SIOJO PATENTO-MASINA “LINOTYPE”

ADRESUOKITE ------

“DRAUGAS”'

314 E. Markei St W,lke,-Barre, Pa.
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