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vičius perkeltas Polūkuėn 
Traky dekanato, jo vieton 
Lazdūnuosna kun. Petkevi
čius iš Rukainiy, į Rukai
nius gi paskirtas tapo kun. 
Svirkovskis, buvęs šv. Jono 
kamendorius.

Slonimo dekonas Rodze- 
vičius savanoriai atsisakęs 
nuo dekonavimo, paskirtas 
tapo Saly klebonu, Saly 
klebonas kun. Luchtanovič 
Choroščon, Gardino gub., 
Choroščos klebonas Stasievs 
kis Drujon, iš Drujos gi kn. 
Vėberis paskirtas Slonimo 
dekanu. Iš Lavariškiu kun. 
Mironas ir iš Užugosčio kun. 
Gruzdys — vienas kito vie
ton. Ziežmariy kam. Svirs
kis klebonu Vidiškin, Švenč. 
dekanato, Disnos kam. Gum 
baragis — klebonu Koseie- 
kievičiuosna, kun. Sidoravi- 
čius—Juchovcan, Juehovco 
klebonas Čarkovski Ivjon 
kamend., kun. Davidavi- 
čius iš Gardino klioštoriaus 
paskirtas Dombravo kam.

sergančiam žmogui tų patį 
įsako Jėzus: “Eik, pasiro
dyk kunigui”, — ir jei nu
sidėjėlis supranta savo ne
laimingų padėjimų, noriai ta 
įsakymų pildo, o apturėjęs 
nuodėmės atleidimų, nenor 
jau daugiau į jų grįžti.

Kaip anie raupai daro 
mirtį kunui, taip nuodėme 
dūšiai. Bet kaip anuomet, 
taip ir dabar Kristus gydy
tojas yra arti. “Šauk, o Jis 
tavo balsų išgirs. Jis pasa
kys tau: “Eik, ir pasirodyk 
kunigui pakutos tribunole, 
kuris tavo dūšių išgydys ir 
pasakys tau: Eik ramybėje, 
;«vo nusidėjimai tapo tau 
atleisti. Ir prisikelsi iš mir
ties į gyvenimų, išsiliuosuosi 
iš šėtono vergijos ir sugrįši 
i tėvo namus, į Dievo vaiky 
laisvę.

štai da naujas Dievo

nėja be jokio pasigailėjimo 
nukapodami jiems galvas. Ir 
kol kas, valdžia neįstengia 
savo įsiutusių kareivių su
valdyti. Pagalios, jie užmu
šinėja ir Raudonojo Kry
žiaus narius. Vienok tokie 
apsireiškimai tik daro blėdį 
pačiai Kinijos monąrchistiš- 
kai valdžiai, nes tas parodo 
tikrų jos betvarkę ir silpny
bę, kad neįveikia nei savo 
locnų kareivių suvaldyti.

Pagalios pasklido gandas, 
kad Kinijos karališkoji šei
myna sutiko pasitraukti nuo 
sosto, apleisti Pekinu ir išsi
kelti į vasarinius savo palo- 
cius mieste Jahol, 120 mylių 
į šiaur-ryčius nuo Pekino.

būti tik saldys revoliucijo- 
nieriy viliojimai, kad Yuan 
pasiduotų po jų pusei ir jau 
sykį galėtų paimti šalies val
dymo vadžias į savo rankas.

Dabar atėjo patikrintos 
žinios, kad Shensi ir Shansi 
provincijose revoliucijonie
riai išžudė 10,000 mančiurų. 
Nors valdžia siuntė savo ka
reivius užbėgti skerdynėms 
kelių, bet-gi mančiury už- 
mušinėjimai tęsėsi toliau, 
kurte buvo prasidėję dar 8- 
tų gruodžio.

Pas revoliucijonieriy pre
zidentų Sun-Yat-Senų dabar 
lankosi daug įžymių Kinijos 
piliečių, kurie stengiasi su
žinoti kokį planų turi išsi

po to paskirsiu žandarų vir
šininku kur ten, Sibirijoje.

I Muitas už cukrų. Piui- 
gyno ministeris pasiūlė mi- 
nisterių tarybai nustatyti 
muitų įvežamam iš Danijos 
ir Ispanijos cukrui: 30 kap. 
už pūdų.

II Kievas. Universiteto 
valdyba pašalino iš univer
siteto 804 studentus, tame 
skaičiuje 400 teisininkų ir 
300 medikų, už tai, kad ne
įmokėję už mokslų mokes
nio.

Kievo tikrieji rusai, veda
mi studento Golubevo ir ki
tų monarchistų veikėjų, su
sirinkę lapkr. 6 d. pas mies
to dūmų, sužadinti Golubevo 
ir kitų prakalbomis, nuėjo 
urmu pas caro Aleksandro 
II-jo paminklų; pakeliui pa
darė demonstracijų ties len
kų klubu ir Austrijos kon- 
sulija. Dalis manifestantų, 
daugiausiai studentai, šauk
dami “šalin lenkus”, įsiver
žė konsulijon. Atvykusi po
licija išvaikė minių; Golube- 
vas ir keli kiti suimti. Toji 
manifestacija tai buvo at
keršijimas lenkams už jų 
manifestacijas Galicijoje 
dėl Cholmo atskyrimo.

H Žuvo rusų laivas. Berly
ne gavo žinių iš Hamburgo, 
kad Vokiečių jūroje pa
skendo su visais žmonėmis 
plaukęs Rygon rusų laivas 
“Ona-Matilda”.

T Stolipino palikimas.
Peterburgo apygardos teis
mas patvirtino šiomis dieno
mis Stolipino testamentų, 
kuriuo jisai visus savo 4 
dvarus perdavė savo žmo
nai.

T Peterburgas. Šv. Kotri- 
nos gimnazijos valdyba bu
vo pakvietusi atstovų Ba- 
bianskį teisių mokytoju; te
čiau švietimo ministerija 
Babianskio nepatvirtino; 
dėlko — nepaaiškino.

Lekcija ir 
.Evangelija

Trečioji Nedelia po Trijų 
Karalių.

Anuomet, kad Jėzus nu
žengė nuo kalno, sekė pas
kui jo didelė minia.

Ir šit atėjęs raupuotas, 
pasikloniojo jam, tardamas: 
Viešpatie, jei nori, gali ap- 
čystyti mane.

Ir ištiesęs Jėzus rankų, 
dasilytėjo jo, tardamas: No
riu, būk apčystytas. Ir buvo 
apčvstyti raupai jo.

Ir tarė jam Jėzus: dabok, 
kad niekam nepasakytumei: 
bet eik, pasirodyk kunigui, 
ir aukauk dovanų, kurių pa
liepė Maižis ant liudijimo 
jiems.
• O kad įėjo Kafarnauman-, 
priėjo prie jo šimtininkas, 
prašydamas jo, ir sakvda- 

rinas: Viešpatis, tarnas mano 
guli namie vėjo užpūstas ir 
sunkiai kenčia.

Ir tarė jam Jėzus: Aš nu
eisiu, ir išgydysiu jį.

Ir atsakydamas šimtinin
kas tarė: Viešpatie, neesmu 
vertas, idant įeitumei po 
sttfgo mano: bet tik tark 
žodį, ir bus išgydytas tarnas 
mano.

Nes ir aš esu žmogus pa
statytas su valdžia, turįs po 
savęs kareivius: ir sakau ši 
tam: Eik, ir eina, o anam: 
Eikš, ir ateina, o tarnui ma
no: Daryk šitų, ir daro.

O išgirdęs Jėzus, stebėjos, 
ir tarė jiems, kurie ėjo pas
kui jo: Ištikro sakau jums. 
neradau taip didelio tikėji
mo Tzraeliuje.

Ir sakau jums: Jog daug 
jii ateis nuo saulėtekio ir 
nuo vakarų, ir sėsis su Abra
omu, ir Tzaoku, ir Jokubu 
dangaus karalystėje:

O sūnys karalystės bus iš 
mesti tamsvbėsna paviršu- 
tinėsna: tenai bus verksmas 
ir danty griežimas.

gai
lestingumo pavyzdys. Pri
siartina prie Jėzaus šimti
ninkas. Jis buvo stabmel
dys, bet gerų širdį turėda
mas, atėjo pas Jėzy prašyti, 
kad išgydytų jo tarnų Jė
zus jam sako: “Aš ateisiu ir 
jį išgydysiu”. Įsivaizdink i m 
to šimtininko tikėjimų ir 
nusižeminimų. Jis tiki, kad 
V. Jėzus gal stebuklų pa
daryti ir jo tarna išgydyti; 
bet kada Jėzus išreiškia pa- 
sirįžimų ateiti į jo 
tasai kareivis taip nusiste
bi, taip save laiko nevertu 
tos didelės garbės, kad žo
džiais savo nuostaboje neži
no nei kų sakyti, tik šaukia: 
“Viešpatie, n’esimi vertas, 
idant ineitum po mano pas
toge, bet tiktai ištark žodį, 
o bus išgydytas mano tar
nas”. Šie prasti žodžiai pil
ni gilaus tikėjimo ir nusiže
minimo yra šimtmečiais at 
kartojami kunigy ir žmonių 
kuomet Viešpats Jėzus Švč. 
Sakramente artinasi prie 
musy dūšių: “Viešpatie, 
n’esmi vertas, idant įeitum 
po mano pastoge, bet tiktai 
ištark žodį, o bus išganyta 
mano dūšia”.

Dieviškasis gydytojas ir 
dabar gyveno musy viduje 
Švč. Sakramente. Turėkime 
šimtininko tikėjimų, o atra
sime sveikatų savo dūšioms.

S.

Politiškos Žinios.
KINŲ REVOLIUCIJA.

ilgtai da galvoję visi man-, dirbę revoliucijonieriai ša-
čiuru kilmės didžiūnai, ,kų lies valdvmui. Gi Yuan-Shi
padarius, kad užlaikius 4*1- kai ištikro nori, jeigu ne po

DIEVO OAILESTNOU- 
MAS.

Tikrųjų raupy liga yra 
baisi: gyvam žmogui mėsos 
pūva ir krinta ir nesusirado 
da vaistas tos baisybės pra- 
šalinimui. Buvo tik vienas 
žmogus, kuris iš tos pikto
sios ligos galėjo išgydyti, 
kaip yra vienas, kuris gal 
dūšių iš nuodėmės raupy ap
valyti, o juomi yra musy 
Viešpats Jėzus Kristus.

Jei męs nors numanymu 
turėtum, kaip yra Rkaudi ta 
baisiųjų raupų liga, tai su
prastum, kaip greit ir su 
kokiu džiaugsmu aprašyta- 
sai evangelijoje ligonis iš
pildė Jėzaus Įsakymu ir pa 
ūrodė k,m

Kunigų permainos Vil
niaus vyskupijoje. Šv. My
kolo Arkaniolo bažn. Vil
niuje, kuri kelios dešimtįs 
metų buvo uždaryta, klebo
nu paskirtas buvęs lenkų 
laikraščio “Przvjaciel” ve
dėjas kun. Makarevičius, 
kurį buvo paskyrė neseniai 
V. Brzostovicon. Jo vieton į 
Brzostovieų perkeltas kate
dros kamendorius kun. Bie- 
siekierskis. Katedros ka- 
mendoriumi bus šv. Jono 
kamendorius Packievičius

sdun

Kadangi Kinijoj tvarkos 
dar vis nematyti, tai ir Jung 
tinės Amerikos Valstijos 

namus, nebeiškentė ir pasiuntė nuo 
Filipinų saly iš Ma’nilos re- 
gimentų kareivių, kurie ser
gės geležinkelį bėgantį iš 
Pekino į jurtų pakraščius 
Mat jei ten kilty visutina 
betvarkė, tai bent svetimže- 
miai, tarpe jy ir amerikonai, 
turėtų progų iš Pekino pasi
šalinti.

Rusija, kaip roods, jau vi 
sai pasirengus paimti savo 
globon Mangolijos provinci
ja, kuri apsiskelbė nepri- 
gulminga nuo Kinijos. Kaip 
dabar paaiškėjo, tai Rusijos 
agentai jau nuo laiko vedė 
agitacijų tarp Mongalijos 
gyventoju, kad jie atsiskirtų 
nuo Kinijos o jau vėliau 
Rusija apginsiantį ja nuo 
Kinijos užpuolimų. Dabar 
kaip tik taip ir yra. Rusija 
pati prisakė Kinu vyriausy
bei. kad ji pasiskubintų at
šaukti savo kariumene iš 
Mongolijos; to-gi neišnil- 
džius Rusija grūmoja Kini
jai, kad j! pasiųsianti Kini
jon savo armijų ten padarvti 
tvarka.

Iš Tientsin’o ateina bai
sios žinios. Neseniai čia sto 
vintįs kareiviai buvo pakėlę 
maišta, bet imperijalistams 
pasisekė juos suvaldyti. Da 
bar-gi patįs imperijalistai 
pakėlė maišatį, neklauso sa
vo oficierų ir elgiasi kaip tik 
jiems patinka. Bet-gi la
biausia jie neapkenčia tik 
ryju revoliucijonieriy. Taip 
jie pagavę vienų revoliucijo- 
nierty aficierų nulupę gy
vam odų (skurų); kitur, kur 
tik sutiko revoliucijonieriy 
šalininkus, jau nusikirpu- 
sius savo kasas, tokius pa

le imperijalistai -UŽmuši-

džių savo rankose, bet visi, 
tame ir pati imperatorienė 
ir kariumenės vadai, sutiko, 
kad turi pasiduoti savo liki
mui. Todėl prisakyta mo- 
narchisty valdžios premie- 
rui Yuan-Shi-Kai, kad da
rytų kų gali ir taikytus su 
revoliucijonieriais. Mat val
džia pristigo pinigų, o be 
pinigų vestŲkų^-jįįra gali
mu daiktu, juo labiau nega
lima kariauti su savo šalies 
gyventojais,, iš kurių prie
šingai valdžia turėtų gauti 
paramų. Tų tai valdžia ant 
galo ir suprato, kad prieš 
daugumos piliečių opinija 
kova vra sunki arba visai 
negalima.

Gi respublikos preziden
tas Sun-Yat-Sėn tų žinių, 
kad mančiury valdžia pasi
traukė nuo Kinijos valdymo, 
priėmęs be jokio nusistebė
jimo, tik išreiškęs džiaugs
mų, kad tai esųs žingsnis ar
čiau prie tvarkos. Sun-Yat- 
Sen vis laikosi tos nuomo
nės, kad Yuan-Shi-Kai gali 
likti pirmuoju Kinijos res
publikos prezidentu; nes jei
gu tik Yuan išpildisiųs re
voliucijonieriy statomus rei 
kalavimus ir sutiksiųs visai 
npnaikinti Mančiury dinas 
tijų, kaipo Kinijos valdyto
jų, tai jis Sun-Yat-Sen, atsi- 
sakysiųs nuo prezidento 
vietos. Bet revoliucijonie
riai, kurie dabar kaujasi su 
Yuan’o armija, vargiai no
rės turėti naujos respubli
kos valdytoju tokį žmogų, 
kuris prieš tų pačių respub
likų dabar taip atkakliau, 
kovoja. Jie greičiau išsi
rinks tokį žmogų, kuris tik
rai yra to užsipelnęs kovoje 
už respublikos įvykinimę, o 
tokių yra nemažai, gi žy
miausias iš jų yra pats Sun- 
Yat-Sen, kuris jau nuo dvi
dešimties metų aukojo savo 
spėkas savo tėvynės išliuo
savimui iš po despotiškos 
mančiury valdymo sistemos. 
Todėl revoliucijonieria’i grei 
čiausia jį aprinks ir tikruo
ju respublikos prezidentu, 
jeigu jis tik to panorės. O 
dabatriniai Sun’o leidžiami 
paskalai, kad Yuan-Shi-Kai 
greičiausia lika pirmuoju 
respublikos prezidentu, gnli

monarchijos sparnu, tai bent 
įvykus respublikai likti jos 
valdyto jum; dabar jis pris- 
nirtinai reikalauja nuo Sun- 
Yat-Sen’o padaryti priža
dus, kad jis pasitrauks nuo 
nrezidento vietos, jeigu 
Yuan-Shi-Kai pripažins re
voliucijonieriy reikalavi
mus. O jeigu Sun-Yat-Sen to 
nepadarysias, tai Yuap ati.- 
dėsiųs revoliucijonieriy. rei
kalavimų išpildymų toles
niam laikui.

Paskutinės žinios praneša, 
kad 16 sausio dienų Yuan- 
Shi-Kai’ui, važiuojant ka
rietoje Pekino gatvėmis, bu
vo mesta bomba. Du karei
viu ir arkliai, kuriais važia
vo premieras Yuan-Shi-Kai, 
likosi ant vietos užmušti, gi 
pats premieras Yuan išliko 
nepažeistu.

PRANCŪZIJA.
Praeitų savaitę rezignavo 

Prancūzijos ministeriy ka
binetas su premieru Gaili
aus’u.

Pirmiau buvo manoma, 
kad tik susirinkus parlia
mento deputatams buvęs 
ministeriy kabinetas bus at
statydintas nuo vietos, bet 
gi kabineto rezignacijos vi
sai nelaukta ir toks atsitiki
mas nustebino Prancūzijos 
politikierius. Tas, sako, at
sitikę, dėlto kad premieras 
Caillaux neįstengęs kaip 
reikiant išvesti savo politi
kos, kuri priėjus liepto galų.

Daug butą ginčų apie su
tartį su Vokietija dėl Moro- 
ko reikalų, kas žinoma ir su
kėlė visų kabineto suirutę.

Dabar eina varžytinės 
kam turi tekti ministeriy 
pirmininko vieta. Tarp pa
minėtų, kurie gali aplaikvti 
premiero garbę, yra šie var
dai: Mm. Delcasse, Bour- 
geois, Raymond, Poincare, 
Millerand, ex-premieras 
Briand ir kad kokioj ex-pre- 
mieras Clemenceau.
. Vėliau ištikro buvo beuž- 
imųs premiero vietų buvęs 
laivyno ministeris Delcasse, 
bet tam pasipriešino daugu
ma parliamento deputatų, 
kurie išgirdę apie Delca
sse’o paskirimų ministeriy 
premieru nusiuntė pas pre
zidentų Fallieres delegacijų, 
kaipo protestų prieš Delca- 
sse’ų. ,

VIDURINĖ AMERIKA.
Tarp čionykščių respubli

kų, Guatamela ir Salvador, 
iškilo nesusipratimai, kas 
gali pagimdyti ir patį karų.

Tų galima pastebėti iš to, 
kad Guatemelos respublikos 
prezidentas Cabrera padau
gino savo kariumenės skait 
lių lig 4,000, kuomet jis buvo 
žadėjęs sumažinti savo ka
riaunos skaitlių.
Guatamelos ministeris Hitt 

gavo persergėjimų nuo Sal
vadoro respublikos, kad jis 
turįs priminti prez. Cabre 
rai, jog pagal prižadus 
Jungt. Valstijų valdžiai, 
Guatamela turinti visai ne
utraliai laikyties, jeigu ka 
myniškoj’ respublikoje kiltų 
viduriniai maištai. Gi dabar 
du salvadoriečiai perėję 
Guatamelos rubežių, ir pri
sidėję prie tenykštės ka
riaunos.

Vienok tas parodo, kac 
jeigu Guatamelos respubli
kos kariauna pereitų Salva 
doro rubežių, tai ji ten gali 
tikėties salvadoriečių parė
mimo, kurie yra priešai tos 
respublikos prezidento Aru- 
jo.

Tatai abi mažos respubli
kos gali susirauti už plaukų,

Iš Visur.

H Karo ministeris Suchom 
liovas augščiausiai paskir
tas V. Tarybos nariu; drau
ge pildys ir toliau karo mi 
nisterio pareigas.

1 Žydus varo. Jekateri- 
noslavo gubernatorius įsakė 
tuojau išsikelti iš guberni
jos visiems žydams, kurie 
atvyko ten po 1907 m.

T Jezavitų neįsileidžia. Vi
daus reikalų ministeris už 
draudė atvažiuot Peterbur
gan užsienio jėzavitui tėvui 
Vigo, kuris žadėjo čia atva
žiuot mokslo tikslais.

T Aeroplenų pačta. 1912 
metų vasarų Peterburge ir 
apylenkėse laiškus pradės 
vežioti aeroplenais. Būsian
ti tai pirma Rusijoje oro pač 
ta. Taiso jų Rusijos aeroklu
bas. Užsieniuose tokios pač 
tos kai-kur jau yra.

H Kuliabkos likimas. Kie
vo apsaugos skyriaus virši
ninkas Kuliabko, kuris, kaip 
skaitytojai žino, buvo pave
dęs saugoti Stolupinų jo už
mušėjui, Bogrovui, nebūsiųs 
teisiamas: taip praneša ru
sų laikraščiai. Jį tik admi- 
nistrativu būdu pasodinsiu 
keliems mėnesiams prie po-

kas ten yra labai paprastu licijos, bet jokių teisių iš jo 
daiktu, i neatimsiu. Sako dagi, kad jį

L—d—
i

Dėl Viborgo atsišaukimo.
Viborgo “Belvedero” vieš
bučio savininkas gavo iš Pe
terburgo įsakymų tuojau iš
imti įmūrytų sienon atmini
mo lentų su parašu toje sa
lėje, kur I-sios Dūmos atsto
vai taisė žinomąjį Viborgo 
atsišaukimų.

U Mornardas Shusterio vie 
ton. Vietoj amerikono W. M. 
Shusterio Persijos iždo mi- 
nisteriu likosfi paskirtas Bel
gijos pilietis M. Mornard.

Gi pačioje Persijoje girdė
tis kalbant apie šventąjį ka
rų prieš rusus.

T Londono advokatas pa- 
sipiovė. Londonas, Anglija. 
Thomas Stephens, vienas iš 
geriausių Londono advoka
tų, papildė saužudystę brit- 
va perplaudamas sau gerklę.

T Laukia straiko. Londc 
nas, Angį. Anglijos anglit 
kasyklų darbininkai rengial

Seka ant 8-to puiri.



Vilnius. Gr. Bobrinskis 
apie lietuvius. Sekmadienį 
Vilniaus rusu klube buvo 
paskaitos apie Rusijos poli
tiką Vakarų gubernijose. 
Skaitė V. Dūmos atstovas 
gr. VI. Bobrinskis ir P jter- 
burgo įiaeijoualistų klubo 
sekretorius Nikanorovas. 
Žadėjęs dar skaityti prof. 
Kovalevskis, bet neatvažia
vo, nes susipyko su savo 
bendrais ir, pasak rusų laik
raščių, išstojęs net iš naei- 
jonalistų partijos. Gr. Bo
brinskis savo paskaitoje pa
lietė pažiūras vyriausybės į 
baltarusius, lenkus, lietu
vius ir žydus.

Apie lietuvius kalbėtojas, 
pasak “K. W.” ir “G. Cod.” 
recenzentų, pasakęs maž
daug taip:

Į lietuvių klausimą nei 
Dūmos dauguma nei vyriau
sybė dar neturi išsidirbę 
tvirtos pažiūros. Lietuvius 
k a i-k u r i ose V a sa ros-Va k a - 
rų gubernijų vietose reikią 
skaityti vietos gyventojais 
ir elgties su jais kitaip, kaip 
su lenkais. Tečiau vyriausy
bės politika dėl lietuvių pri
deranti nuo jų pačių. Lig
šiol rusų tauta netikinti, 
kad atstovas Bulota, ma
žiausia kultui is žmogus Dū
moje (čia “K. AV.” recen
zentas padėjo klausimo žen
klą), butų viešosios lietuvių 
nuomonės išreiškėjas. Tat. 
tai, kaip elgsiantis vyriau
sybė su lietuvių tauta visiš
kai priderėsianti nuo to, 
kam lietuviai pavesia gyni
mą savo reikalų ketvirtoje 
Dūmoje.

IV Dūma turėsianti ap
tarti ir klausimą apie Su
valkų gub. išskirimą iš Len
kijos.

Rusų tarpe. “S.Z. Ž.” pra 
neša, kad antroji gr. Bob- 
rinskio paskaita rusų klube 
(apie Galicijos rusėnus-ru- 
sus) padariusi tokį įspūdį, 
jog tuojau čia-pat susitvėrė 
“Galicijos-Rusų Sąjungos” 
būrelis, kuris rūpįsis padėti 
Galicijos rusams kovoti už 
savo teises.

Kova su tuberkuliozu.
Gruodžio 8 dieną Pagirio 
geležinkelio salėje bus pa
skaita “Apie baltąjį marą 
(džiovą) ir baltąją gėlelę”. 
Skaitys žinomas toje srityje 
veikėjas Maskvos gydytojas 
Bliumental’is. Paskaitą tai
so vilniškis skyrius Sąjun
gos kovot, su džiova.

Ir mums taip reiktų. Vil
niaus lenkų jaunimo laik
raštis “Pobudka” išleido 
mokslo žodynėlį, kuriame 
surinkti visi reikalingi pa
vadinimai iš pradinės mate
matikos ir muzikos. Ties 
lenkų žodžiais padėti tokie 
pat mūsų žodžiai. Kiti leidi
niai busią pavesti žodžiams 
iš kitų mokslo sričių.

Kandidatai policmeiste 
riais. “S.-Z. Ž.” rašo, jog 
esą 20 kandidatų Vilniaus 
policmeisteriais; iš jų tik
riausia būsią paskirti ar bu 
vęs jau Vilniaus policmeis
teriu Viekšinskis, ar pildąs 
dabar policmeisterio parei
gas Zubrickis.

Konkursas lenkų teatrui
statyti. Šiomis dienomis 
Varšuvos architektų būrelis 
(jury) išskirstė konkurso 
dovanas lenkų teatrui pn- 
tatyti Vilniuje. Ta konkur- 
ą buvo apskelbusi tam ty- 
ia susitvėrusi Vilniūje len- 
ų draugija “Ipolitas Kor- 
in-Milevski, Mečisl. Bob-

;sas Zavadz- 
turso dovanos iš

skirstytos taip: pirmąją do- 
veną (1000 rub.) gavo du 
Vilniaus inžinierių arėki- 
tektų V. Mielnievič ir A. 
Parčevski, savininku biuro 
“Architekt”, antrąją dova
ną (600 rub.)gavo inž. Klein. 
Konkursan tik jų piešiniai 
ir tebuvo atsiųsti.

Streikas. Livšįčo konver
tų fabrike jau prieš mėnesį 
metė darbą apie 100 darbi
ninkų. Streikas tęsiasi lig
šiol. Girdėt, kad Naujosios 
Vileikos popieros fabriko 
savininkas, Sinielnikovas, 
kviečiąs visas sustreikavu
sias darbininkes pas save, 
žadėdamas mokėti po 6 rub. 
savaitėm

Latvių Draugija šeštadie
nį gruodžio 10 d. rengia 
“Rūtos” salėje dramos va
karą. Bus rodoma du vieno 
akto veikalu: 1) Onos Bri- 
gadės “Liežuvninkės” ir 2) 
Riškovo “Labai paprastai”. 
Po spektaklio šokiai lig 1 
vai. rytą.

Augštoji mokykla Vilniū
je. Miesto švietimo reikalų 

komisija prašo miesto gal

vos, kad jis praneštų miesto 

valdybos posėdyje sumany

mą paminėti Romanovų gi

minės viešpatavimo sukak

tuves Augštosios mokvklos

Įsteigimu Vilniuje.

Žemaičiu vyskupo raštas. 
“Siev.-Zap Žižn.” No. 274 

(106) padėjo J. E. Žema irių 

vyskupo Girtauto laišką dėl 

, nudėtojo to paties laikraščio

No. 266 (98) straipsnio “Po- 
lonizatorių apetitai” (apie 
Čekiškės parap. santykius).

Naujas rusų dienraštis.
Vilniaus miestelenas Izrae
lis Elijašbergas gavo leidi
mą leisti ir redaguoti Vil
niuje dienraštį rusų kalba 
vardu “Vileniec” (Vilnie
tis).

Naujas laikraštis. Neper
seniai Vilniūje buvo išėjęs 
pavyzdinis No. lenkų pir
meiviu sumanvto laikraščio*« •
“Przegląd AYilenski”. Pre
numeratos jis tuomet ne
skelbė, nes sakėsi nežinąs 
kaip Lietuvos lenkų visuo
menė tą sumanymą priim- 
sianti. Dabar “Przeg. Wi- 
lenskio” redakcija išsiunti
nėjo pranešimą, kuriame ra
šo gavusi daugybę palankių 
laiškų ir pasveikinimų ir 
todėl nou naujų metų lei
sianti laikraštį kas savaitė.

Dėl lenkų kalbos. Aną syk
rašėme, kad Vilniaus reali
nės mokyklos vyriausybė 
remdamos 1905 m. įstatų už
draudusi mokiniams kalbėti 
mokykloje lenkiškai. Da
bar, lenkams tėvams intiki- 
nus mokyklos direktorių, 
kad vėlesniaisiais įstatais ta 
sai uždraudimas buvęs pa
naikintas, direktorius leido 
vėl kalbėti lenkiškai.

Sindikatas. Vilniaus, Lie
tuvių Bresto, Minsko, Ode 
sos ir Charkovo konvertų 
fabrikų savininkai įsteigė 
sindikatą vardu “Wobl” 
sindikatas stengiasi panai 
kinti konkurenciją ir pakel
ti kainas. Pirmoji sindikato 
veikimo pasekmė — darbi 
ninku streikas Livšico fa
brike, apie ką “Viltyje” jau 
rašėme.

Gelvon^^^Bipiją esant 
lenkėjusią^® u važia vęs ten,
pats patyria^ kad tai buvus 
tikra tiesa. Lietuviai buvo 
lenkinami daugiausiai per 
bažnyčią; daugelis jų skaito 
lenkiškas maldaknyges, 
nors namie kalba lietuviš
kai, poterius ir katekizmo 
vaikus moko lenkiškai. Pas
kutiniais laikais didžiausiu 
lenkybės apaštalu buvo 
kun. Šimeliūnas (sive Szy- 
mielun, kaip jis save pasi
krikštijo), jis buvo daug 
uolesnis lenkybės platinto
jas, negu jo visi pinntakū- 
nai — lenkai.

Kun. Liubianco agentai
dar tebevažinėja. Ką tik da
bar aplankė Gedraičių, Šir
vintų ir kitas apylinkės pa
rapijas. Sekasi pusėtinai, 
nors ne visur lygiai gerai. 
Agentas vežiojasi knygutę, 
kurion kiekvienas klebonas 
turi pasirašyti savo vardą ir 
pavardę.

Žiūriai Gudeliai, Vilk. 
apskr. “Marijamp. Ūkiu. 
Dr-jos” Žiūriu Gudelių 
skyrius paskutiniu laiku 
gavo gubernatoriaus leidi
mą kviesties į savo susirin
kimus valdžios veterinarą. 
Gubernijos Valdyba prane
šė kartu apskritos veterina
rui, kad jis turįs teisę lan
kyti skyriaus susirinkimus, 
skaityti paskaitas, duoti 
įvairius patarimus ir pamo
kymus apie gyvulius ir jų 
ligas. Anksčiau skyrius bu
vo padavęs tokį pat prašy
mą apskritos viršininkui, 
bet nieko negavo.

Uždarė kinematografą.
Vyriausybė uždarė dviem 
savaitėm kinematografą
“Iluzija”, kam be jos leidi
mo buvo paskyręs žydų mo- 
kvkloms nuošimtį nuo vai
dinimų.

Gelvonįs, Viln. gub. Ne 
kartą skaičiau “Viltyje”

Lyda, Viln. gub. Lydos 
geležinkelio stotyje išsirito 
iš reiktų greitasai prekių 
traukinys. Vienam konduk
toriui atkirto koją; vienas 
užmuštas.

čižūnai, Trakų apskr. Či- 
žūnu sodžiaus valstietis M v- 
kolas Jasėnas, bežuvauda- 

mas Čižūnų ežere, inkrito 
eketėn ir paskendo.

Jėzno valsčiaus (Trakų 
apskr.) valstiečiams, susi
rinkusiems į atidarymą pa
minklo biusto carui Alek
sandrui II-jam ir išreiškiu- 
siems prie tos progos savo 
ištikimybės jausmus. Jo Di
denybė teikėsi parašyt savo 
ranka ant jų paduotojo raš
to: “iš širdies visiems dė
koju”.

Suvalkai, Seinų vyskupas 
Karosas padavė Suvalkų 
gubernatoriui prašymą, kad 
leistų perkelti vyskupo ap
sigyvenimo vietą su konsis
torija ir seminarija iš Seinų 
į Lomžą.

Prof. E. Volteris laikraš
tyje “Živaja Starina” 1911 
m. bibliografijos skyriuje 
paminėjo Lietuvių Mokslo 
Draugijos organą “Lietuvių 
Tautą”, plačiai išdėstė 
Draugijos tikslą, jos nuo
pelnus ir jos naudingumą 
apskritai mokslui.

Tam pačiam to laikraščio 
No. yra to paties autoriaus 
trumpa Kalvaičio Lietuviš
kų vardų klėtkelės kritika.

Panevėžys. Lapkričio 27 
d. buvo “Aido” draugijos 
narių nepaprastasai visuoti
nis susirinkimas. Nariai in- 
teresuodamies posėdžio pro
grama, dideliu skaitliu pri
buvo vak. 9 vai. draugijos 
būstam Susirinkimas buvo 
teisėtas. Šio posėdžio vedėju 
buvo išrinktas aklamacija 
kun. dek. J. Stakauekas. 
Programoje buvo pažymėti 
šie kalusimai:

1) Biblijotekos padidini
mas;

2) Draugijos nuosavių 
namų įsisteigimas.

ųs sumanymai 
davė progj ilgesniems pasi
kalbėjimams. Galų gale nu
tarė, č^ėl geresnio ir pama- 
tingesnio apsvarstymo, abu 
dalyku pavesti tam tikroms 
komisijoms. Biblijotekos 
tvarkomojon komisijon įėjo 
šie nariai: Paistrės klebonas 
kun. Tilvitis, gydytojas M. 
Venslovas, Andrius Pridot- 
kas ir A. Purickis; draugi
jos namų steigiamojon ko
misijon; kun. dek. J. Sta
kauekas, advokatas V. Traš- 
kevičius, gydyt. M. Venslo
vas, provizorius F. Šadzevi- 
čius ir A. Purickis.

Kupiškis, Ukmergės aps. 
Dar tik keletas metų atgal 
čia buvo gan išsiplatinus 
girtybė: be dviejų monopo
lių ir dešimties aludžių, bu
vo čia dar daugybė slaptų 
smuklių, kurias šventadie
niais ir turgais labai lankv 
davo. Dabar gi monopolis 
bėra tik vienas ir tas šventa 
dieniais ir turgais esti už
darytas (norėjo net visai 
panaikinti, bet kaž-ko nesu
tarė). Slaptų smuklių nors 
ir dabar yra užtektinai, bet 
jų skaičius pastaruoju laiku 
žymiai sumažėjo; šventa
dienių pavakariais nebe tiek 
matyti miestelyje “linksmu
čių”. Prie to, žinoma, be 
abejo, prisidėjo laikraščiai, 
kurių čia žmonės mėgsta 
skaityti ir “Blaivybės” sky
rius, turįs čia savo arbatinę.

Panevėžys. Atėjus laikui 
naujokų imti, vieni, turėda
mi pinigų, nieko negalvoda
mi mauna i Ameriką, kiti, 
be pinigų, eina tarnauti. 
Prieš išvažiuojant naujokai 
pasigeria, laužo tvoras, mu
šasi, šūkauja, pešasi, pavirs
ta į dievai žino ką.

Šešuoliai, Viln. gub. čia 
žmonės gyvena pasiturin
čiai, ne taip jau nuskurdę, 
bet ir čiT'dar yra gana tam
sus, kaip ir kituose Vilu.' 
gub. kampeliuose. Žmonės 
laikraščių neinpratę skaitv- 
ti, kai-kurie vaikus moko iš 
lenkiškų maldaknygių, nie
ko nesuprazdami lenkiškai 
nei patįs, nei vaikai. Tik dėl 
kunigo Kunigėlio darbštu
mo žmonės pradeda susi
prasti, ima skaityti knyge
les ir laikarščius, kiti meta 
girtuokliavę ir t.t.

Kelmė, Kauno gub. Gruo
džio 2 dieną naktį. Naumies
čio dalyje, pakilo ugnis, bet 
narsus ugniagesiai greitai 
ją sulaikė; sudegė tiktai trįs 
triobos. Gaisro priežastis 
nežinoma.

Ukmergė. Po daugelio 
kliūčių gautas leidimas įtai
syti čia vakaras vietinės 
labdaringos draugijos nau
dai; bus Kalėdų trečią die
ną. Artistai-mėgėjai vaidįs 
2 komediji: “Naujas kelias” 
ir “Gyvieji nabašninkai”; 
ehoras, po spektaklio šokiai.

Šešuoliai, Viln. gub. Ba- 
raišių kaime gruodžio 3 d. 
Širvintų antstolis vienoje 
pirkelėje rado 7 vaikus, 5 
liet. maldaknyges, 2 liet. 
elementorius, 2 lenk. mal- 
daknygi ir, manydamas, kad 
tai esanti slapta mokykla, 
sustatė protokolą be liudi
ninkų pasirašymo ir išsivežė 
tas knygeles su savim. Mo
kytoju antstolis paskaitęs 
vieną tarnavusį kariuome
nėj žmogų. Nei suolų, nei 
stalo toj pirkelėje antstolis 
nerado. Žmonės labai gaili
si tų knygelių, sakydami: 
“Nauju neturime iš ko nu
sipirkti. Ar gi jau grįžtų se
nieji laikai, kad męs jau ne
begalime turėti nei malda
knygių, nei vaikų mokyti 
poterių”.

ermTOius val
dybos ir priimamojo komite
to darbus, rado šį Lietuvių 
banko stovį lig 1911 m. 
gruodžio 1 d.

Draugijos įsteigėjų 71, 
nariais priimtas 21 asmuo, 
nepriimti 15. Prašymų pri
imti nariais paduota 15; trįs 
prašytojai priimti, bet jų 
priėmimo formališkumai 
dar neišpildyti; kitų prašy
mai rieperžiurėti.

Apyvartos kapitalas, su
sidedąs iš 92 narių mokesčio 
— 12.115 r. Įnašų bankan 
priimta įvairiomis sulig lai
ko ir % sąlygomis nuo na
rių 3,056 r., nuo kitų asme
nų 9,035 r., išviso — 12.091 
r. išskolinta pinigų vekse
liais 19.948 rubliai.
(butas pusmečiui, rakan
dai, knygos, algos) 857 r. 47 
kap. Pelnas nuo banko ope
racijų 725 r. 55 k. Mėnesinis 
balansas — 24,931 r. 55 k. 

Tarybos pirmininkas, 
K. Samajauskas 

Kaunas 11, XII—6.

tį iš lapkričio 18 į 19. neži
nomi žmonės nuplėšė mo
kyklos, monopolio, gr. Tiš
kevičiaus aludės ir dviejų 
žydų sankrovėlių iškabas. 
Ant rytojaus tas iškabas vi
sai nudaužytas rado netoli 
nuo tų namų. Lapkričio 20 
gi d. nuplėšė iškabą nuo 
valsčiaus raštinės durų. Ją 
rado mokiniai su nukapotu 
gerbu. Visi kalba, kad tai 
esą dviejų Medeikių so
džiaus pamišėlių darbas. 
Vienas iš jų 1907 m. sudaužė 
valsčiaus raštinėje erelį, bu
vo patrauktas tieson, bet, 
kaipo pamišėlis, išteisintas. 
Jis labai nekenčia visokių 
ženklų, labiausiai paukščio 
su dviem galvom, nes tokio 
nesą buvę ir negalį būti. Pa
mišėliams vieta Vileikoje, 
tegul tik valsčius kasmet 
nesigailėtų 60 rub.; tuomet 
jokių nemalonumų dėl jų ne 
bebūtų.

Žinomas naujokų papro- 
tvs kelti skandalus nyksta, 
bet šiemet mūsų sodžiaus 
naujokai pasižymėjo. Naktį 
lapkričio 20 d. M. Undrė- 
nas, K. Prunskus ir Paber
žių sodž. J. Kūginis sulaužė 
koją Petrui Šarkanui, kuris 
iki šiol guli Biržų ligonbutv. 
Tą pačią naktį padegė kal
vio Karoso kieme šiaudų ve
žimą. Nors pirkioje buvo 
apie 20 žmonių drauge su 
naujokais, bet taip buvo nu
sigėrę, kad niekas nebega
lėjo gesinti gaisro; tik jau 
liepsnai augščiau dangčio 
pasirodžius, atbėgo žydas, 
sankrovos savininkas, ir už
gesę. Jeigu ne jis, tai Medei
kių didelio sodžiaus nieko 
nebūtų likę, nes vėjas kaip 
tik sodžiaus linkui pūtė 
Žmonės kalba, kad 
keršto buvę padegta.

tai iš

Panevėžys. Kelinti metai 
kaip pradėjo panevėžiečiai 
statyti bažnyčią, bet negali 
pabaigti.. Pirmiausia, reikia 
daug pinigų. Yra nutari
mas, kad kiekvienas ūkinin
kas duotų nuo dešimtinės po 
15 kap. ir darbais prisidėtų. 
Bet jie sunkiai duoda tuos 
uždėtus ant jų mokesčiu®. 
Reikia medegos vežti; kuni
gas iš sakyklos prašo ir ra
gina para pi jonis po 10 kar
tų, bet niekas neklauso.

Nors senojoj bažnyčioj 
kaulus laužosi, bet naująja 
nesirūpina.

Siesikai, Ukmergės apsk. 
Šį rudenį Siesikų parapija 
labai pasižymėjo. 1909 me
tais rinktinių sueiga buvo 
nutarusi šventomis dieno
mis uždarvti monopolį ir 
aludes. Žemiečių viršinin
kas patvirtino tą nutarimą, 
ir per trejus metus buvo ra
mu. Bet dabar vėl kitaip vir
to. Rinktinių ir seniūnų 
baigiasi tarnavimo metai 
valsčiuje; aludžių savinin
kai pasiūlė pinigų, kad jie 
vėl leistų šventomis dieno
mis atidaryti. Tie pasigailė
jo jų ir sutiko leisti vėl lai
kyti atdaras aludes. Užtat 
dabar vėl aludėse ūžia, šū
kauja, rėkia...

Lietuvių banko stovis. Sa-
vytarpinio kredito draugijų 
bankai, pagal įstatymus, 
yra keleriopoje priežiūroje. 
Pinigų ministerijai prista
tomos mėnesinės, pusmeti
nės ir metinės apyskaitos 
apie jų operacijas. Vietinė, 
savytarpinė priežiūra, uždė
ta ant draugijos tarybos, re
vizijos komisijos ir visuoti
nio susirinkimo. Pusmeti
niai ir metiniai banko ‘ope
racijų balansai skelbiami 
valdžios ir privatiniuose 
laikraščiuose.

Pirmajam draugijos ve: 
kinio mėnesiui pasibaigus.

tina, su jos bėdina, daži 
ūkanota gamta ir tokiais 
savotiškais kryžiais pake
liais. Sunku sau ir įsivaiz
dinti didesnės koncentraci
jos sintezį.

Kitur Čiurlionis seka pa
sakas, — tai puikias, tai pa
niūras. pasakoja išlaikyda
mas stilių ir įžymiai. Sim- 
bolai visuomet būna supran
tami subjektai, ir būti tei
singu dailininko fantazijos 
aiškintoju — tiesiog neįga
lima užduotis.

Bet prieikite prie Čiurlio
nies arčiau, negalvodami 
apie tą, anot jūs, jo paveiks
lų keistumą. Argi ne pasaka 
— štai tasai baltas centau
ras juodais sparnais. Augš-

Išlaidų tajam kalne jisai tempia 
tamprų saidoką. Piktasai 
pasaulio genijus gina pas
kutinę savo tvirtumą nuo 
Šviesios Dvasios užpuolimo. 
Gi šviesus ir galingas gero 
genijus įžengia pasaulin ir, 
kaip dejuojančios šmėklos, 
eina į jį melzdamos, laužy
damos rankas, kenčiančios 
sielos, tarsi debesįs greit 
nykstanciame sapne.

Tą pačią socijalę proble
mą paliečia jisai kitoje vie
toje. Augštai ant kalno, ei
damas varžytinių su saule, 
matosi rūmas. Aiškiai regėt 
jų dailus kontūras. O apa
čioje, slėnyje, juda trįs už- 

i drapiruotos žmogystos. Mil
žinai žmogystos, nes tie, ku
rie apačioje, didesni. Jie — 
trįs — kelia augštyn ran
kas, kuriose blizga piautu- 
vai. Ne' tai još graso, ne tai 
sveikina valdytoja.

Ir vienas paskui kito pa
veikslai pasakoja talentingo 
dailininko svajones ir min
tis.

Bet į jas reikia eiti noru 

jas perskaityti”. ,
Tame pačiame No. “Utro 

Ros.” padėjo ir M. K. Čiur
lionies fotografiją, tik — de
ja — mažai tepanašią į mi
rusįjį mūsų dailininką.

“Viltis”.

B.'

gerai

M. K. Čiurlionies veikalų 
paroda Maskvoje.

Rusų dailininkų draugija 
“Mir Iskusstva” atidarė 
šiomis dienomis Maskvoje 
mūsų mirusiojo dailininko 
M. K. Čiurlionies veikalų 
parodą. Dėl tos parodos 
Maskvos dienrašty j “Utro 
Rossii” (No. 281)
Šuiskij štai ką rašo:

“Mir Iskusstva”
patarnavo visuomenei, in- 
taisęs pomirtinę parodą be 
laiko mirusiojo lietuvių dai
lininko M. K. Čiurlionies 
veikalų.

Perdaug jau savitas, per
daug talento apdovanotas 
buvo tasai dailininkas poė- 
tas, kad galėtų apie jį už
miršti po metų. Gal-būt. per 
didelę reikšmę turėjo Čiur
lionis savo gimtąjai Lietu
vai; gal būt, jo tvariniuose, 
Hipiuose įsikūnijo kuone 
liguistas mišinys fantazijos 
ir tautos dailės, pasakos ir 
tikrumo — visa perdaug 
chaotinga, kad patiekus jo 
parodai brošiurą-nekrologą. n 
Bet pas mus tatai nepriim
ta. Pas mus laiko bereika
linga taip aiškinti dailinin-. 
ką, tokiuo būdu supažindin
ti su juo publiką.

Pažiba ir viltis savo tėvy
nės, Čiurlionis nesuspėjo 
pražysti, kaip buvo nukirs
tas gyvenimo. Baigęs kon
servatoriją, o paskui paišy
mo mokyklą Varšuvoje, jis 
po pirmųjų savitų žingsnių 
dailės dirvoje, visiškai atsi
davė tarnauti savo tautai, 
jaunajai jos inteligentijai.

Ūmus pamišimas ir greita 
mirtis perkirto intemptą, 
nervingą darbą. ..

1 Tarpe jo veikalų, išstaty
tų parodoje, nėra daugelio 
vėlesniųjų, gyvai iš gyveni
mo paimtų, kuriuos jisai bu
vo išstatęs pirmoje “lietu
vių” parodoje Vilniūje.

Pusė išstatytų “Mir Is- 
kusstva” parodoje veikalų 
— jo pradedamieji bandy
mai. Tuomet Čiurlionis bu
vo dar labiau muzikas, negu 
tapytojas, ir drąsiai, kaip 
žmogus, aiškiai žinąs savo 
talentą, bandė išreikšti bal
sus varsomis. Tų grynai 
muzikos bandymų jisai grei
tai atsikratė ir davė visa ei
le tokių atjaustųjų, gilių, 
alegorių, tokiu turtingų var
somis ir fantazija dalyku, 
jog iškarto atkreipė į save 
dailėR žmonių domą.

Beveik geriausias jo da
lykas vra nedidelis paveiks
las — pilekalnis. tirštai nu
statytas pakelių kryžiais, 
nusususiais medeliais, oran- 

saulėleidžio fone. Ta- 
"Inyje^^Kisa Li
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PLYMOUTH, PA.

Užstojus Naujiems me
tams paduodu maloniems 
“Draugo” skaitytojams ži
nutę apie Plymouth’o lietu
vius. Ačių Dievui per Kalė
das neatsitiko jokių papik
tinančių darbų tarp lietu
vių. Tik prieš Kalėdas su- 
batoje atsilankė koks tai 
pranašas, kaip nekurie sako, 
Bagočius iš Peklės, kuris 
tur but nori ramius Ply
mouth’o lietuvius suklaidin
ti. Ištikro, jau rodėsi Ply
mouth’e užviešpatavo ra
mybė tarp lietuvių, nes visi 
bedieviai rodos išsibastė kur 
kitur; bet kur tau, čia dar 
yra keli cicilikai, kurie ban
do tarp žmonių sukelti nera
mybę. Taip gruodžio 17-tą d. 
išėjau iš bažnyčios. Ogi žiu
riu, visas kalnelis prie baž
nyčios nuklotas plakatais: 
“Bagočius iš Peklės laikys 
prakalbas pono Stravinskio 
svetainėje. Man pasidarė 
negera ant širdies, todėl 
plakatų dalintojus pravijau 
nuo bažnyčios durių. Na, 
atėjo ir subata prieš Kalė
das. Žmonelės, betrusdami 
prisirengimui prie Išganyto
jo užgimimo dienos, pamir
šo apie garsingo Bagočiaus 
iš Peklės prakalbas. Na, ir 
niekas neatėjo jo pliovonių 
klausytų. Atėjo tik prakal- 
bininko užkvietėjas ir du i- 
nnmiai. kurie dar tik atva- 

Na ir kac



rėžė, tai rėžė sienoms savo 
bedievišku prakalbę, tai net 
sienos pabalo iš gėdos. Cici- 
likas, uejauzdamas pritari
mo nuo ramių seinų, smuko 
žemyn nuo platfonnės kaip 
katė muilų suėdus.

Bet vis dar cicilikai ne
nuleido rankų. Dar vėl mė
gina, ar nepasiseks iš antro 
karto atsiekti savo tikslą. 
Todėl ir vėl surengė prakal
bas pėtnyčioje prieš Naujus 
metus. Dabar prakalbos bu
vo jau p. Macevičiaus salė
je. Ir vėl nepešė nieko, nes 
tik keli girtuokliai be nuo
vokos užrepliojo pažiūrėti, 
kas ten toks barška. Taip 
susikrimtęs Bagočius kad 
smuko iš Plymouth‘o kulnus 
atsiraitojęs. Garbė užtai 
Plvmouth’o lietuviams, kad 
neklauso kokių valkatų be
dievių. Ir iš teisybės, bro
liai, kas-gi kaltas, jeigu ne 
męs patįs už platinimų vi
sokių bedievių tarp lietuvių. 
•Teigti esi kataliku, nesiduok 
taip lengviai prigaudinėti sa 
vęs, neklausyk prigavingų 
socialistiškų teorijų, nes tas 
negal įvykti, kų jie plovėja, 
nes jie yra tikri Lueiperio 
pasiuntiniai, jiems nerupi, 
kad tavo būvį pagerinus, bet 
tiktai Kristaus Bažnyčių iš
griauti, išlupti tau tikėjimą 
iš širdies ir velnio taniu pa
daryti. Patįs jau būdami iš
braukti iš amžinojo gyveni
mo knygos, taigi trokšta ir 
kitus prapuldyti. Tu, katali
ke, eini bažnyčion, neva pil
dai Dievo ir bažnyčios prisa
kymus, ar valia tau klausy
ties baisiausių paties Dievo 
išjuokimų. Čia tavo kaltė, 
broli, katalike, prisidedi 
n rie platinimo bedievių, Tu. 
katalike, duodi svetainę dėl 
prakalbų, o gal dar už dyką 
kaip bedieviui, bet sakai esi 
katalikas, tu eini, klausais, 
patari, skaitai jųjų laikraš
čius, moki pinigus, už tat 
esi pagelbininku ir bedievy
bės platintoju. O ve sakais 
esųs kataliku. Taip, mieli 
broliai katalikai, jeigu no
rim, kad nesusitepti bedie
vybe savo sųžinę, turim ša- 
linties nuo bedievių, kaipo 
nuo maro pavietrės. Gaila, 
kad mus broliai lietuviai 
jau taip žemai puola, o vis 
per nesupratimų. Sykį už
klausiau žydelio, kaip ilgai 
tarp savęs sutikime gyveno. 
Jis man šitaip atsakė: “Nin, 
pas mus nevalia žydeliams 
būti girtuokliu, ar kokiu be
dieviu, tai męs tokio nepri- 
jimame į namus, neduodam 
jam nieko ant trosto, nevalia 
su juom susitikti, jeigu jis 
eina viena puse gatvės, tai 
.Aš kitų pusę.” Ne kitaip ir 
mums reiktų daryti, imti 
pavyzdį nuo žydų, tai išnyk
tų ir iš musų tokie nevido
nai bedieviai, kurie įgrįso 
iki gyvam kaului, o męs vis 
duodamės save vadžioti už 
nosies. Šalin teeina nuo mu
sų nevykę lietuvių šašai, 
o męs platinkime katalikiš
kų meilę ir vienybę! Šalin su 
bedieviškais laikraščiais, 
męs šelpsime katalikiškus 
laikraščius ir juos platinsi
me! Broliai, kviečiu į darbą, 
o tamsybės sunai mus neap- 
galės.

Plymouth’o Parapijonas.

nančiam metui dar didesnio 
girtuokliavimo.

Prieš Kalėdas staiga mirė 
ant gatvės Vilubis. Jau ne
jaunas žmogus. Lietuvoj pa
liko pačių ir vaikus. Naujų 
Metų diena buvo sausa ir 
labai graži.

Pirmoj savaitėj po Naujų 
metų utarninke ir seredoj 
net 3 lavonai buvo pašarvo
ti; du vyrai viena moteris, 
viena girdėjau vėliau mirė. 
Nebuvo tai Naujų metų kal
tė, tik matomai datraukė iki 
galui metų išpildyt savo gy
venimo kontraktų.

Musų klebonas kun. Kuo
dis sumanė savo parapijie
čiams puikių Kalėdų dova
nų; parsisiųsdino badai nuo 
kun. Staniukyno apie 600 
šių knygučių: “Pamokslas 
be kunigo”, “Marijos mė-
nuo”, “Kaip Elziutė pralei
do šv. Jono dienų”, “Iš dak
taro pasakojimų”, “Paau
gusieji žmonės” ir “Pakly
dėliai”. Nors kunigas kvie
tė visus ateit ir pasiimt do
vanas kučiose išeinant iš 
bažnyčios, toli gražu ne visi 
tai padarė. Trečia dalis liko 
negavę dovanų. Dabar gau
tų, bet nenori ir bijo papras
ti skaityti. Mat, tada reiktų 
ir nusipirkti kitokių knygu
čių, na o čia sako, girdi, lai
ko neturi. Kaip tik suėjo du 
trįs, tai tuoj’ imasi už ka- 
zyrų ir valei pliauškyti per 
naktis. Kad-gi nei miego ne
nori! Ale kur čia norės! Mat 
gauna alaus “už dyką”.

Žinnešys.

Tris karalius šalta! Jau kiti 
ir nosis spėjo nušalti.

“Dr.” Reporteris.

GILBERTVILLE, MASS.
Per Kalėdas su paveliji

mu airių klebono kun. W. A. 
Hickey (airių parapijoj, nes 
savo lietuviai neturi) ir pa
raginimu kamendoriaus len
ko lietuviai giesmininkai pir 
mų kartų išdrįso giedoti lie
tuviškai kalėdines giesmes. 
Giedojimas, žinoma, buvo 
“krajavas”, vieniems giedo
jimas labai patiko, o kitiems 
buvo “prastas”; žinoma, ne 
visiems galima įtikti.

Bet kaip tas giedojimas 
išėjo, ar kam gerai — ar ne, 
visgi labai malonu kiekvie
nam lietuviui, kad mums 
vra pavelyta viešai melsties 
savo kalboje.

Užtat turime būti dėkin
gais vietinės parapijos ku
nigams. Nore jie yra svetim
taučiai, bet visgi lietuvius 
lygiai guodoja kaip ir ai
rius, prancūzus ar lenkus.

ATHOL, MASS.
Pas mus, kaip visur, atėjo 

ir praėjo šventės, vieniems 
linksmumų, kitiems nera
mumą nešdamos. Katali 
kams daug smagiau buvo 
patėmyti, kad šiaisiais me
tais jau daugiau ir į bažny
tėlę eina ir daugiau šv. sa
kramentus priėmė.

Su Naujais metais vieti
niai lietuviai ir vėla labiau 
iradėjo rupinties parapijos 
reikalais. Į parapijos pimi- 
sėdžius išsirinko p. Braški, 
kurisai yra vienas iš seniau
sių apsigyvenusių ir dau
giau pasidarbavusių dėl vie
tinių lietuvių.

Du lietuviu perėjo per 
namus ir suskaitliavo visus 
lietuvius šiame mieste. Pa
sirodo, kad Atholyje yra: 
125 šeimynos vedusių 250 
Nevedusių vyrų 193
Nevedusių mergelių 107

Viso suaugusių 
"aikų

550
240

agal kitų išdygo ir supuvo, 
tai perniai buvo susitvė

rusi šv. Juozapo pašelpinė 
draugija, bet jau negyvuoju, 
kadangi trįs “geri vyrai” 
nepasigailėjo savo triūso 
kad jų išardžius ir išardė. 
Kas-žin, ar gerai jie pada
rėt! (Toks darbas vertas di
delio papeikimo. Red.).

Bala—ne—Smala.

CHICAGO, ILL.
Visų Šventų parapijoj, 

kur klebonauja gerb. kun. 
Serafinas, 25-31 d. gruodžio 
buvo šv, Misija, kurių davė 
guod. Tėvas Kazimieras. 
Viso jisai pasakė 24 pamoks 
lūs. Daug užkietėjusiųjų 
širdžių nuodėmėse atvertė 
prie Dievo, atvedė ant kelio 
tiesos nevienų suklydusiųjų 
sielų. Per visus pamokslus, 
ypač gi vakariniuose buvo 
bažnyčia prisikimšusi pil
nutėlė žmonių. Apie 2000 ti
kinčiųjų prisiartino prie 
Dievo stalo.

Naujų Metų dienoje buvo 
Ypač turime būti dėkingais sušauktas nepaprastas L. R.

CENTRAL BROOKLYN, 
N. Y.

Gal ne kitaip ir musų apie 
linkėj žmoneliai pasitiko 
Naujus Metus: su birbynė
mis, skambučiais, švilpynė 
mis, o net ir su šūviais vidų 
ryje nakties. Kiti da links
miau. Prisipylę taures alko 
holio iškėlę augštyn išreiškė

imu ir

Viso sykiu 790
Daugiausia čia lietuvių 

nuo Vabalninko, Kauno 
gub. Yra, sulyginant, dide
lis skaičius lietuvių, kurie 
turi savus namus. Yra ir 
gerai pasiturinčių. Jie turi 
gerai apmokamus darbus. 
Viešbučiuose daug yra tar
naičių lietuvaičių. Tikrai 
norint vietiniai lietuviai ga
lėtų įsitaisyti lietuvių baž
nyčią ir užlaikyti sau kuni
gų. Tik begu dar tas urnai 
įvyks, nes ligšiol daug dau
giau vra tokių, kurie labiau 
paturi karčiamas.

Šv. Onos draugijai sekasi 
gerai. Per tuos metus snau
dusi pradėjo šį tų veikti. 
Įsteigimui knygynėlio buvo 
surengusios vakarėlį; pasi
pelnė gerai, tik pelnų įtai
symui knygyno nepašventė, 
kaip kad buvo žadėjusios. . . 
Vieną iš naudingiausių nu
tarimų paminėtina, nes tai 
rali būti pavyzdžiu dauge
liui: visos mokančios skaity
ti nuo 1 sausio nutarė užsi
rašyti laikrašti? Draugą ’ ’.

kamendoriui, kuris mums 
paskaito lietuviškai Evan
gelijų. Atminkime, kad se
iliaus girdėdavo Dievo žo
džius tiktai du kartu į metus 
kada atlankydavo mus lie
tuvis kunigas, o dabar gali
me girdėti savo kalboje 
Evangelijų kas nedėldienį. 
Užtat skaitlingiau lankvki- 
mės bažnytėlėm

“Cicilikams”, kaip ant 
tyčių, ėmė ir išdygo šiame 
miestelyje L. R. K. P. B. A. 
S. 16-ta kuopa. Iš karto pri
sirašė prie kuopos 9 nariai, 
bet toliau tikimėsi, kad pri
sirašys daugiau.

Dieve padėk, jai plėtoties 
ir gyvuoti! Laikraščių skai
to čia neperdaugiausiai. Se
niau buvo labai išsiplėtojęs 
“Keleivis”, bet dabar jau 
išėjo iš “mados” tas laik
raštukas, o dabartės jo vietų 
užėmė “Draugas” ir kiti 
geresni laikraščiai.

Korespondentų-amatorių 
čia yra gana daug, bet į 
“Draugą” labai retai kada 
parašo. Gal rašytų ir tan
kiau, bet bijosi; nes kaip tik 
pasirodo kada kokia kores
pondencija iš musų mieste
lio tai jau ir girdi visur kal
bant, ypač smuklėse: “Kad 
duosiu į nosį tam, kas apra
šė mus į gazietas, tai dau
giau nerašys”. Arba: ‘Reiks 
akmeniu galvų pramušti, tai 
smegenų netekęs negalės 
mus pajuokti; kas kam gal
voj’ apie mus”. Prisi
klausęs panašių kalbų ir bi
jaisi žmogus, o ypač, kada 
saliunuose ant bačkutės at
sistoję sako pamokslus iš
juokdami savo tikėjimą, ku
rie prie alaus ir kazirų pra
leidžia šv. mišias, — tai nei 
nemėgink apie juos parašy
ti, nes dažinoję kas parašė — 
tai tą primuš! (Tokių nėra 
ko bijoties. Smuklėse gali
ma jų apsilenkti, o geriau jų 
visai nelankyti. Tik visados 
reikia rašyti teisybę, kurią 
reikalui atsiėjus, galėtumei 
tikrais priparodymais patik
rinti. Korespondentai ir ki
tais budais gali apsisaugoti 
nuo “eicilikiško keršto” — 
nepasirašyti po žinute tikros 
pavardės. — Red.).

Abelnai, čionykščius lie
tuvius galima pavadinti 
mažai susipratusiais arba 
suvis nesusipratusiais. Tarp 
savęs gyvena nelabai malo
nėje. Kituose miestuose ar 
miesteliuose, yra knvginė- 
liai, draugijos ir t.t., net ma
lonu skaityti, o Gilbertvillė 
negali pasigirti niekuo. Tie
sa, buvo tveriamos 
jos net 4 kartus,

K. P. BĮ. Sus. 2-osios kuopos 
susirinkimas. Kalbėjo vieti
nis klebonas kun. P. Serafi
nas ir žodelį tarė p. Lapelis. 
Į kuopų prisirašė 30 asme
nų. Garbė Visų Šventų pa
rapijos lietuviams! Valio!

X.

PITTSFIELD, MASS. 
Šitas miestas yra šiauri•z

nėję dalyje Massachusetts 
valstijos. Aplinkinės labai 
kalnuotos. Oras šaltas, liet 
labai — labai šaltas. Patsai 
miestas švarus ir didelis. 
Liet. šeimynų 34: vedusių 68 
Nevedusių vaikinų 69
N e vedusių merginų 11

Suaugusių 148 
Vaikų einančių mokyklon 12 
Vaikų da neinančiu mok. 49

Išviso 200 
Daug daugiau čia esama 

lenkų ir rusinu. Kai-kurie 
lietuviai maišosi su lenkais 
ir save vadina “poliakais”.
Gėda lenkberniams!

“Draugo” Reporteris.

Antra savaitė kaip vieši 
lietuviška viešnia — šalta 
žiema. Žmonės negauna van
dens užšalus dūdoms. Kada 
šąla, tai žmonės daug vikes- 
ni, užtatai ir liuksminasi ba
lius darydami. Neužilgo bus 
baliai: Dr-jų Vytauto, Lie
tuvos Sūnų, S. L. R. K. A. 
kuopos, o paskutinį prieš 
užgavėnias balių rengia šv. 
Juozapo draugija ant 19 d 
vasario, tai yra, panedėlyje 
prieš užgavėnias, Landme- 
ssero salėje.

Šį panedėlį Karolius Ma- 
čiulionis su savo žmonele 
apvaikščiojo dvidešimts pen 
kių metų sukaktuves mote
rystėje. Po 25 metų vėl stojo 
prieš Dievo altorių melsda
mi Dievo palaiminimo toles
niam doram gyvenimui. Ma- 
čiulioniai viena iš doresnių- 
jų šeimynų šios parapijos 
Palinkėti jubiliatams susi
rinko bažnyčion diktas bip 
rys gimimų ir pažįstamų.

Mačiulionia.i jau 30 metu 
kaip Amerikoje gvven«. 
Užaugino 6 mergaites ir tris 
berniukus. Jų vaikai dorai 
ir tikėjimiškai išmOdėti. 
Garbė tėvams turėti dorus 
vaikelius!

Rep.
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Carnegie’us Teisme.

Washington, D. C. Čia val
džia pradėjo teismų prieš 
plieno trustų United States 
Steel Corporation, kur svar
biausiu liudytoju pašauktas 
Andrius Carnegie’us. Daug 
ten iškelta

AVILKES-BARRĘ, PA.
Užpereitų nedėldienį vie

tinis lietuvių parapijos kle
bonas išskaitė su visomis 
smulkmenomis pernykščių 
metų įėjimus ir išdavimus 
Pereitais metais surinkta:

Bažnyčiai $3.361.50, Mė
nesinių $5.248.50; prie durų 
dešimtukų $343.35, už duo
bes $235.00, procentų $147.- 
20, fėrai ir piknikas $2.139.- 
50, Vargonams $42.00. Įvai
rių kolektų $589.12. Viso 
$12.106.07. Nuo 1910 metu li
kę $1736.85. Sykiu turėta 
$13.842.92.

Išmokėta: kunigui ir var
gonininkui $1.380, Vanduo 
$10.00. Pataisymai $176.32, 
Bažnyčios apsaugojimas 
$405.95. Elektriką $45.36 
Taksų 45.94. Nauji daiktai 
$109.44. Anglis $93.40. Ko- 
lektos $86.25. Procentu $1.- 
250.00. Architektui $250.00. 
Už naujųjų bažnyčių $6.475.- 
52. Viso išmokėta $10.328.28.

Liko 1912 m. $3.514.64.
Bažnyčios kontraktas 

$52.292.00. Kontraktoriui į- 
mokėta $47.405.80. Kontrak- 
torius turi gauti da $4.887.- 
20. Kasoje vra $3.514.64; ta
tai stoka $1.372.56. Skolinta 
$25.000; taigi 1912 metamR 
lieka $26.372.56 skolos.

Šitaip parapijos finansams 
stovint, wilkesbariečiai gali

draugi- į pasidžiaugti, nes ir bažny- 
bet visos čią puikiausių turi, ir skola

I neperdidžūuuria.

jis pataikė tiesiog savo su
nui, kuris krito ant vietos 
negyvas.

Rengia milžinišką straiką.
Sau Francisco, Cal. Gele

žinkelių darbininkų unijos 
prezidentas F. L. Reguin 
viešai paskelbė, kad už po
ros savaičių 335,000 geležin
kelių darbininkų išeis ant 
streiko ant visų Harrimano 
linijų.

Reguin garsina, kad strai
kas apims visas gelžkelio 
linijas tarp Chicagos ir San
Francisco ir nuo šiaurinės'

nūs jicškosi blaivius, negir- 
tuoklius, sako: — Kas iš to
kio tarno, kad girtas vaikš
čios, neatliks nei savo darbo.

Dirbtuvėse, ar prie trau
kinių ant geležinkelio, ar 
prie gatvekarių, visoki dar
bininkai renkami negirtuok- 
liai.

Moterystėje, vyras nori, 
kad jo moterė butų blaiva, 
negirtuoklė. Gi moterė nori, 
kad jos vyras butų taip-gi 
blaiviu ir negirtuokliu.

Žodžiu sakant, nerasim to-
, kios vietos, kad kas girtuok- 

sienos iki pietinių vandenų, j įį0 jįegkotų prie tarnystės.
karo Patįs saliuninkai, parda- 

i vėjų (bartenderį) renkasi 
negirtuoklį, — Kasgi, sako, 
iš girtuoklio per naudų, pa
sigėręs, besnaus už baro.

Taigi, matom, kad kiek
vienas vis arčiaus prie blai
vybės žengia, pripažįsta tai 
geru daiktu, blaivų žmogų 
gerbia, bet pačių blaivybę, 
blaivybės įstaigas ir blaivi
ninkus pašiepia, neapken
čia, o dažnai blaivybės agi
tatorius keikia.

Na, ir kaip suprasti šitų 
dvejojimų?... Ne kitaip, 
kaip tik, kad bus perdaug 
didelė alkoholio įtekmė.

Taigi, broliai blaivininkai, 
matome, kad męs aukščiau 
stovime, už tad-gi pirmyn į 
darbų! Drąsiai be nusimini
mo, o Viešpats Aukščiau
sias mums padės.

V. J. K., s.

Lawrence,
stovis.

La\vrenee, Mass. Čia iški
lo milžiniškas straikas, ku
riame dalyvauja mažiausia 
apie 30,000 darbininkų.

Straikieriai daugiausia 
ateiviai, kurie susideda bent 
iš 40 tautų, tatai nelengva 
tokį straikų vesti, lies dau
guma nesupranta kų strai- 
kininkų vadai prisako. Tai
gi nedvvai kad atsiėjo ir ka- 
riumenef’ šaukti ir visų mies
tų pastatyti po karo teisė
mis.

Straiko priežastis — algų 
sumažinimas. Reikia pami
nėti, kad Lawrence didelė 
fabrikų darbininkų dalis yra 
lietuviai, ka net amerikonų 
dienraščiai pažymi.

Kalifornijos kinai rengia pa
rodas.

San Francisco, Cal. Praei
tų sekmadienį čia įvyko di-; 
dėlė kinų paroda maršuo j au
ti gatvėmis. Iš apie 3,000) 
marguojančių kiniečių nei 
vieno nebuvo su kasa; dėvė- 
jo daugiausia amerikoniš-

KELIAS Į PASISEKIMĄ.

Samuelius Smiles, Angliš- 
aikštėn visokių įkais rūbais, kaip vyriškiai, j kas autorius, sako: kelias į

plieno magnatų darbelių. Gi 
Carnegie’us sakosi jis esąs 
linksmas, kad valdžia jį pa
kvietusi už liudytoją. Jis 
papasakosiąs, kų tik jis apie 
plieninį trustų žinąs. O kas 
link paties p. Carnegie’o, tai 
jis nieko neprisipažįsta su
tvėrime minėto trusto, ir sa
ko nei vieno cento ten netu
rįs įdėjęs.

Pažiūrėsime, kas-gi liks 
tuo “kaltininku”, nes Car
negie’us kitus spekuliantus 
išvadino šalies parazitais, 
•save perstatydamas baltu 
kaip sniegas.

25,OCO darbininkų išėjo ant 
straiko.

Ne\v York, N. Y. 25,000 
darbininkų čionykštės Jung
tinės Gazo kompanijos išėjo 
ant straiko, kadangi kompa
nija nenorėjo pripažinti dar
bininkų unijos.

I
Texas valstija prieš Taftą.
Washington, D. C. Texaso 

valstijos kongreso pasiunti
niai smarkiai užsipuolė ant 
prezidento Tafto, kad jis vi
sai neapsaugojęs tos valsti
jos ukėsų nuo nelaimių laike 
Meksikos revoliucijos.

Jie prirodinėjo, kad daug 
Amerikos piliečių buvo už
muštų ir pažeistų »iapus sie
nos ir nors Jung. Valstijų 
kariumenė marša vo pasie
niu tai vienok .jie visai ne
apsaugojo savo piliečių nuo 
meksikonų šūvių. Kitos ša
lįs, kaip Vokietija ir Kinija, 
tuoj’ pareikalavę atlygini
mo nuo Meksikos respubli
kos už įžeidimų jų piliečių, o 
Tafto valdžia nei žodelio ne
prasitari usi.

Nušovė savo sūnų.
Tthaca, N. Y. M. Sheridan 

sausio 9 d. išėjęs medžiotų 
zuikių, kada jo 14-kos metų 
sūnūs užvijo su šunims zuikį
jam ant tako, jis greitai pa- 
eido šūvį įr vietoj zuikioS

taip ir moteriškės. pasisekimų yra daugiausia
Tos visos iškilmės buvo su mus pačių rankose. Jis pri

rengtos kaipo pagarba ir pa- guli nuo savęs pridabojimo, 
sveikinimas dėl išrinkimo j užsiėmimo ir taupumo. Męs- 
Sun-Yat-Sen’o į naujos Ki
nų Respublikos preziden
tus.

Kinai civilizuojasi dide
liais šuoliais.

KODĖL NIEKAS NEMY 
LI GIRTUOKLIO?

gi turime pridurti, kad di
delių dalia jis priguli nuo 
sveikatos ir žinojimo kokius 
vaistus ligoje naudoti. Tri
nerio Amerikoniškas El<‘xi~ 
ras iš Bitter vyno ūmai su
grąžina apetitą, palengvina 
virškinimą, užkietėjimą, at
siraugėjimą, sunkumas po 
valgio, staigius nusilpimus

Ir taip visada yra! Kad v^so kūno, galvos sopėjimą, 
patsai butų ir didžiausias neivuotumą. neuralgiją, Kai
girtuoklis, bet gi kito gir
tuoklio nemyli.

Ūkininkas, jei pats ir gir
tuoklis, bet vyrų (bernų) 
j ieškosi, kad butų blaivas, 
negirtuoklis, sako: — kas gi 
iš tokio žmogaus — pesige- 
ria ir nedirba.

Visokių aukštesnių luo
mų ponai, nore jie kitas yra 
ir didis girtuoklis, bet tar-

kurias reumatizmo rusis, ap
valo veidų. Jis sukelia val
gio norų ir sudrutina įvalias 
organus, kad sumaltų valgį. 
Tu užlaikysi sveikatų ir to
kiu budu pasisekimas tavo 
paties rankose. Aptiekose: 
Jos. Triner 1333—1339 So. 
Ashland avė. Chicago, Tik 
Puikus sieninis kalendorius 
siunčiamas už 10 centu.

Geriausias išeivių ryšys su tėvyne — Lietuvos laikraščiai
Didžiausias ir tam tikslui tinkamiausias laikraštis vra.

U/L TIS
“Viltį” leidžia įsitikėsimo bendrovė “Smetona, Tu

mas ir Ko.”.
“Viltis” eina tris kartus per savaitę — trečiadieniais, 

penktadieniais ir sekmadieniais.
“Vilčiai” rašo visi žymesnieji lietuvių veikėjai ir 

ir išaiškina kiekvienų lietuvių gyvenimo apsireiškimų.
“Viltis” rūpinasi visais lietuvių reikalais, atsiliepia 

literatai. Beveik kiekviename numeryje esti mūsų geriau
sių rašytojų feljetonai.

Daugybė žinių iš visų Lietuvos kampų.
Kuoplačiausiai aprašomi Dūmos darbai.

Taigi imkite “Viltį” patįs ir užsisakykite ją savo
giminėms.

“Vilties” kaina:

Kaina: Lietuvoje ir Rusijoje 
Metams: 5 rub. - kap. 

Pusei m. 2 rub. 50 k.
Amerikoje; 

Metams 7 rub. 
Pusei metu 4 rub.

Siunčiant kartą į savaitę, arba šiaip po 3 egz. vienan) 
siuntinyje, kaina, kaip ir Rusijoje, t. y. po 5 rb m<

”ViltU*” adresas: Vilnius, Koževennaja 5.



DRAUGAS
(THE FRIEND)

KatalikiikM Laiknuštii 
Pašvęstu Amerikos Lietuvių 

Katalikų Reikalam*.
— Organu 8. L. R. K. A. — 

(Įeina ii Wilkes-Barre, Pa., kas 
ketvirtadienis.

A. L. B. K. K. Sąjunga - Leidėjai.

Boa. A. Kaupu — Redaktorių

Visu korespondencijas ir kito 
'du raitu reikia siųsti pu

Rev. A. Kaupas,
34 Church St., Pittston, Pa.

Visus pinigus, ar tai prenume
ratos, ar tai už “džabsus” ar až 
apgarsinimus ir t.t. reikia siųsti 
tokiu antrašu:

“DRAUGAS”
314 K. Market St., 

TOILKjsS-BARRE, PA.

Ar bus tai spauzdinimu konsti
tucijos. ar plakatų, ar tikietų ar 
kitokie j tat panašijs reikalai, rei
kia visados kreipties tuo pačiu 
antrašu:

“DRAUGAS”
314 E. Market 8t., 

VVILKESBARRE, PA.

Uedakcija pasilieka sau teisi 
taisyti, trumpinti arba atmesti vi 
aus prisiunčiamus raitus.

Laikas ir vieta rastų talpinimo 
pridera nuo redakcijos.

Atmestieji rankraščiai nėra grų 
žinami redakcijos lėšomis.

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

M orint, kad raštas tilptų arti
miausiame numeryje, rankraštis 
reikia pristatyti spaustuvėn ne vė
liau. kaip 9 valandą išryto antra- 
dieryje (utarninke).

Sloguos

nę tos sumos dalį visokiems 
niekniekiams, juokdaris su
simanė praleisti paskutinį 
tūkstantį milijonieriškai — 
per vieną dieną. Taigi pasi
samdė specialį traukinį iš 
Wilkes-Barre į New Yorką, 
pasiėmė su savim tarną ne
grą, gydytoją, sekretorią ir 
keletą dienraščių reporterių 
ir už keturių valandų atsira
do metropolijoje. Ką jis ten 
veikė? — Miegojo brangiau
siame hotelvje, valgė geriau
siose restauracijose, ėjo i 
teatrus, mėtė pinigus, kaip 
beprotis: manukuristei už 
nagų išvalymą davė 12 do
lerių !..!

Ar taip daro milijonieriai? 
Ar jie praleidžia tūkstantį 
dolerių per vieną dieną? Ar 
t'aip mėto pinigus?

Milijonierius, jeigu pats 
neužsiima vedimu savo pla
čių reikalų, jieško kitų už
siėmimų. Carnegie’iui sma
gu būti žmonijos geradariu. 
Tai-gi jis steigia muziejus, 
kningynus, romybės rū
mus . .. Morgan, Frick ren
ka brangius dailės daiktus; 
kiti knisinėjasi po kokios 
nors šalies literatūrą, kitus 
vyliojaprie savęs socializ
mas ir visuomenės klausi
mai; dar kiti plaukioja po 
nežinomus, neištirtus kraš
tus, važiuoja į tyrlaukius 
medžioti ant nosragių, tig
rų, baltų meškų... Bet nei 
vienas jų nesielgia taip, kaip 
Wilkes-Barre juokdaris. 
Tas juokdaris primena seną 
pasaką apie berną, kursai 
paklaustas, ką veiktų, jeigu 
taptų karalium, atsakė: — 
Valgyčiau vien tik medų ir 
lašinius.

Iš juokdario juokiasi ne
tik milijonieriai, bet ir šiaip 
jau žmoneliai.

Lietuvių Mokslo Draugija.

“Lietuvių Tauta” (knin- 
ga II, Dalis I) praneša, jog 
Lietuvių Mokslo Draugija 
turi 346 narius, iš jų 8 pa
garbos narius, 8 narius ko
respondentus, 5 narius ben
dradarbius, 2 nariu labdariu 
ir 323 tikruosius narius. Tik
tai vienas iš pagarbos narių 
tėra lietuvis (d-ras J. Ęasa- 
navičius), kiti-kitataučiai. 
Narių korespondentų eilėje 
užtinkame kun. Jono Žilins
ko vardą. Draugija laukia 
šįmet 1550 rub. išlaidų ir 
tiek pat pajamų. Tikima, 
kad nariai pridengs didesnę 
dalį išlaidų savo mokesčiais.

Be to, L. M. D. turi 2218 
rb. 74 kap. vadovėliams leis
ti ir 11,420 r. 8 kap. Mokslo 
ir Dailės Draugiją namams. 
Draugija neišleido nei vieno 
vadovėlio, nes nei vieno 
rankraščio niekas dar nepris 
tatė.

Kitas Draugijos visuoti
nis susirinkimas atsiliks 
tarp 10 ir 15 ateinančio bir 
želio.

Girdėjome, jog pasisekus 
surinkti nemažą sumą “Sau
lės” namams, rengiama už 
kokio laiko siųsti į Ameriką 
rinkėją aukų L. M. D. na
mams. Geros kloties!

McNamarai.

Atsižymėję dinamitą vi 
mais broliai McNamarai, 
kaip praneša jų artimi pažįs
tami, nebuvę socialistai, 
nors patekus jiems kalėji
man, niekas gal taip karštai 
negynė, kaip socialistai. Po- 
itikoje jie buvę demokratai, 

o vienas jųjų priderėjęs į 
draugiją, kovojančią prieš 
socializmą. Aubudu buvę na 
riais žinomos katalikų drau 
gijos “Knights of Colum 
bus”. Jie buvę geri katali
kai...

Geri katalikai!
Ne, jie nebuvo geri katali

kai, nes nepildė savo tikėji-

tą, kas buvo jam nesant. 
Pirmiausiai negalime męs

susitaikinti su nuomone 
mokslo vyrų, tvirtinančių, 
būk žemė neturinti pradžios, 
nes tai yra priešinga svei
kam protui ir taip-gi prie
šinga mūsų šv. tikėjimui. 
Priešinga mūsų protui. Pa
galvok tik truputi, žmogau, 
o pamatysi, kad jokiu būdu 
negalima suprasti kaip kok
sai daiktas galėtų būti be 
pradžios. Jeigu męs matome 
kokį namą, niekados mums 
neateina į galvą mintis: ta
sai namas neturi pradžios, 
jisai išnetyčių patsai čionai 
atsistojo; bet visuomet būna 
mintis: jį čionai kas pastatė, 
pastatė iš plytų arba medžio, 
plytos padarytos iš molio ar 
smėlio ir t.t. Eisime toliai, 
pakoliai neprieisime pirmu- 
tiniojo daikto padarvtojaus. 
Kiekvieno daikto rasime 
pradžią, nors kitoje išvaiz
doje negu dabar jį matome, 
bet vis rasime. Reikia pro
tauti, o pamatysime kad 
daiktas be pradžios negali 
būti; turi būti pradžia, turi 
būti daikto padarytojas, 
pradžios davėjas, turi būti 
esybė aukštesnė už padary
tąjį daiktą. Priimdami nuo
monę, kad daiktas neturi 
pradžios, aptemdiname pro
tą, uždarome jam tikro pro
tavimo kelią ir stumiame į 
tamsių svajonių prapultį.

Žemės amžinumas prieši
nasi taip-gi svarbiam filo
sofijos principui: nieko be 
atsakančios priežasties (ni- 
hil sine causa sufficienti), 
kurį kiekvienas pripažįsta: 
bedievis ar sudievis, mokv- 
tas ar nemokytas, bv tik turi 
sveiką protą. Kaipo du ir du 
keturi, o ne penki, taip ly
giai nieko be priežasties, 
nieko be pradžios. Kiekvie
nas daiktas turi pradžią, tai
gi ir žemė turi pradžią. Že
mės amžinumas priešinasi 
katalikų tikėjimui. Šv. Raš
te pradžioje Gimimo knygos 
randame: “Pirmiausiai Die
vas sutvėrė dangų ir žemę”. 
Apie šv. Rašto tikrumą ir 
autentiškumą nėra ką nė 
kalbėti. Jo antentiškumą 
patvirtino senojo Įstatymo 
pranašai, patvirtino patsai 
Išganytojas, Apaštalai, šv. 
tėvai ir net patįs bedieviai, 
kaip Renanas ir kiti. Tai-gi 
šv. Rašto, to katalikų moks
lo šaltinio, žodžiams turime 
tikėti ir jiems pasiduoti.

Katalikų mokslas, kaip 
matome, atidaro mums akis 
ir paaiškina tą, kas atsakanmo prisakymų. Panašių veid

lia?n?y!?"™_Ti8U0Se._tĮkė^' «ari nėra aišku, "bet prie"ko 
musų protas patsai prieinamuose ir visose organizaci

jose. Jie vaidino dvejopą ro- 
ę. Azefai, Bogrovai buvo 

jiems tinkamesnė draugija, 
nekaip geri, dori katalikai.

Milijonieriua Vienai Dienai
Ar milijonierius išleidžia 

vieną tūkstantį dolerių per 
vieną dieną? Jei taip, tai 
kaip išleidžia?

Pagyventi bent vieną die
ną taip, kaip gyveno milijo 
nieriai, pabandė vienas Wil- 
kes-Barre žmogus. Dienraš
čiai vadina jį kukliu juok

inu. Gavęs išnetyčių pus 
io tūkstančio dolerių ir

laiku praleidęs did

AK ŽEMĖ TUKI 
PRADŽIĄ?

Šimtai praslinko metų 
kaip mokslo vyrai pradėjo 
aiškinti tą klausimą ir dar 
šimtai metų praslinks jį be
aiškinant, bet vis liko ply
šiai, liks neaiškumai, tam
sumai. Aiškina mokslo vy
rai, išsilavinę toje mokslo 
šakoje, aiškina net medici
nos studentai (kaip tai nese
niai buvo Shenandoah ir Ma 
hanoy City, Pa.).

Kiekvieno iš mokslo vyrų 
aiškinimas žemės paėjimą 
skiriasi nuo kito, bet visų 
maž-daug sueina į du išvedi 
muz-žemė nemirtinga, neturi 
pradžios, ir — žemė mirtin
ga, turi pradžią.

Kaip-gi męs, katalikai, 
turime aiškinti tą klausimą 
ir kaip žiūrėti į visų mokslo

ir ko reikalauja. Protas rei
kalauja daikto pradžios; 
katalikų mokslas tuoj ją pa
rodo. Protas skverbiasi, kad 
žemė turi turėti pradžią turi 
turėti padarytoją, esybę už 
save aukštesnę; katalikų 
mokslas ir šv. Raštas tą pa
darytoją, aukštesnę esybę 
vadina Dievu. Aišku tad, 
kad pradžią žemei davė Die
vas. Tvirtindami męs žemės 
mirtingumą, žemės pradžią 
pasiremiame sveiku protu, 
filosofijos principais, šv. 
Raštu ir katalikų mokslu, 
kurį per XIX šimtmečių iš
pažįsta milijonai žmonių ir 
tūkstančiai mokslo vyrų 
Ant ko-gi pasiremia tvirtin- 
tojai žemės nemirtingumą, 
bepradišką jos paėjimą 
Tankiausiai tuščiomis hypo- 
tezomis (svajonėmis); kaip 
kada biskį tvirtesniais pri
rodymais, negu medicinos 
studentas, kalbėję 31 gruo
džio Shenandoah ir Maha
noy City, Pa., bet vis be at
sakančių, bet tvirtų pamatų 

Kalbėtojas Shenandoah ir,vyrų nuomones? Dalykas tai 
nelengvas aiškinti žmogui į Mahanoy City

tvirčiausį argumentą pavar
tojo šį prirodymą: “kas gali 
įsivaizdinti, kad laiko ka- 
dais nebuvo, laikas visados 
buvo”, bet, vargšas, neat
kreipė atidos, kad laiko ka- 
dais nebuvo. Laiko tuomet 
nebuvo, kada nebuvo su kuo
mi jį seikoti (mieruoti) ir 
tik atsiradus saikui (dieno
mis, naktimis, mėnesiams, 
metams) atsirado laikas. 
Dėlto tokių su vadžioto jų 
męs, lietuviai, neprivalome 
klausyti. Gal nevienam skai
tytojui ateis į galvą mintis: 
kaip Dievas sutvėrė žemę? 
ar išsyk sutvėrė tokią kaip
dabar ją regime? ar kaip šv.•
Rašte pasakyta, kad pirmo
je dienoje sutvėrė dangų ir 
žemę, antroje atidalino dan
gų nuo žemės, trečioje au
galus ir t.t. Nebūtinai. Die
vas galėjo (rašau “galėjo”, 
nes ko nematėme galime tik 
spėti) pirmiausiai sutverti 
vieną ugninį kamuolį. Tasai 
kamuolys, ilgai besisukant, 
galėjo suskilti į dalis ir pa
sidaryti šiandieninė plane
tai inė sistema, t. y. saulė, 
žemė ir žvaigždės. Žemė be
sisukant paėmė apvalią iš
vaizdą, atšalo ir pasidarė 
panaši šiandieniniai žemei. 
Tuomet tik Dievas galėjo 
sutverti žmogų ir kitus su
tvėrimus. Taip-gi ^Dievas 
galėjo atskiriai sutverti sau
lę, žemę ir žvaigždes. Žemei 
duoti atsakančią atmosferą 
ir, paėmus žemei panašią 
šiandieniniai išvaizdą, su
tverti augalus, žmogų ir t.t. 
Taip ir panašiai aiškina 
mokslo vyrai žemės paėjimą 
ir su tokiomis jų nuomonė
mis męs galime sutikti. Ga
lime sutikti, kad žemė pir- 
miaus Ijuvo ugninė massa ir 
tik per ilgus, ilgus laikus 
pasidarė tokia, kaip męs da
bar regime, bet niekuomet 
negalime sutikti, kad toji 
massa būtų buvusi amžina, 
be pradžios, nepaeinauti 
nuo Dievo.

Daleisdami, kad Dievas 
pirmiaus sutvėrė tik ugninę 
massą, kaip turime suprasti 
šv. Rašto žodžius apie sutvė
rimą ?

Dievas, norėdamas žmo- 
niems išaiškinti svieto paė
jimą, apreiškė tą visą iš ei
lės Maižiui. Maižius-gi rašy
damas, dėliai geresnio anų 
laikų žmonių supratimo, pa
dalino visą svieto sutvėrimą 
į atskiras dalis ir kiekvienai 
dalelei paskyrė vieną dieną. 
Taip tik anų laikų žmones 
galėjo suprasti ir galėjo 
jiems būti aiškus svieto su
tvėrimas. Dėlto šv. Rašte 
pavartotą “dieną” nereikia 
suprasti dabartinę (12 va
landų) j bet neapribuotą lai
ką, nes, kuomet Dievas su
tvėrė dangų ir žemę, nebuvo 
dar dienos, nebuvo vakaro, 
nei valandų, buvo tik vienaą 
neapribotas traukimasis.

Iš tųškelių žodžių matome, 
kad žemė turi turėti pra
džią ir ištikrųjų ją turi ir 
kad pradžią jai davė Dievas. 
Paėjimą žemės galime vi
saip aiškinai, bet visuomet 
turime pripažinti pradžią 
jos nuo Dievo. Taip rodo 
sveikas protas, taip tvirtina 
katalikų tikėjimas.

Gelgaudi&kietis.

PAGELTUSIOS
KĖS.

NUOMO

“Lietuvos” reporteris 1 
mam No. korespondencijo 
je iš Kensington, III, rašo 
apie Tėvą Kazimierą. Vie
nuolio darbus reporteris 
paskirsto į dvi ruši: gerų ir 
blogų. Geriejie Kapucino 
darbai, tai, girdi^jtjgjbb

nėjimas žmonių nuo girtuo
klystės ir paleistuviavimo, 
gi blogieji — kurstymas žmo 
nių prieš bedievius. — Su 
pagaliais iš savo namų išvy
kite bedievius, — taip kal
bėjęs Kapucinas, — degin
kite ir naikinkite laikraš
čius ir knygas, nelankykite 
vakarų ir susirinkimų ir t. 
t. “Blogiejie” Kapucino 
darbai jau atneša vaisius: 
Katalikai pradeda mušti 
bedievius, perstoją skaityti 
kningas ir laikraščius, o va
karai dabar parengti davė
nuostolius. - Reporterio nuo 
mone gerieji Kapucino dar
bai veik bus užmiršti, blogų
jų gi pasekmės taip greit 
neišnyks.

Reikia čia pastebėti, kad 
reporterio žodžiai taip į- 
tempti, kad kaip kur išeina 
melagystė. Tėvas Kazimie
ras liepdamas vyti iš namų 
bedievius, niekados neliepia 
jų mušti, o įkalbėdamas žmo 
nėms neskaityti knygų ir 
laikarščių, visados priduria: 
neskaitykite blogų ir bedie
viškų knygų ir laikraščių, o 
gerų ir katalikiškų skaityki
te kuodaugiausia. Juk visi, 
girdėję Tėvo Kapucino pa
mokslus žino, kad taip jisai 
pabrėžia, tai kam-gi repor
teris dumia melais visuome
nei akis?

Keistai taipgi išrodo pasi- 
reporterio kėsiuimus skirs
tyti vienuolio darbus į gerus 
ir blogus. Juk visuomenės 
akyse, teisėjas, patupdęs 
prasikaltėlį kalėjiman, yra 
draugijos labdariu, bet pra
sikaltėlio žvilgsniu, tas pats 
teisėjas yra labai blogu žmo
gum, nes jam padarė nesma
gumą. Tokiam padėjime 
randasi ir “Lietuvos” re
porteris. Jis apvertė dalyką 
kitu galu, na ir jo žvilgsniu 
Tėvas Kazimieras padarė 
blogą'^rbą, liepdamas žmo
nėms išvyti bedievius. Gi 
sveikos visuomenės akyse 
Tėvas Kazimieras atliko tik 
paprasčiausią savo pareigą, 
vadinasi, apgynė žmonių na
mus nuo nedorų asmenų, o 
lentynas nuo šiukšlių. Ro
dos nereikia to neišparodi- 
nėti: visi žino, kad bedievis, 
netekęs doros ir tikėjimo ir 
dagi darvinistiškai kovoda
mas už būvį, gal ir sugiebia 
švelniai apsieiti, jeigu jam 
sekasi, bet jei nesiseka, tai 
stačiai pavojingas namuose 
laikyti.

Tėvas Kazimieras, ap- 
drausdamas žmones nuo be
dievių, atliko pareigą ne tik 
uolaus kunigo, bet ir gero 
ukėso. — Vakarai, dabar pa
rengti, duoda nuostolius dė
lei misijų, — dejuoja repor
teris. Žinoma. Juk jie ir tam 
gal buvo parengti, kad už
kenkus misijoms. Koks tiks
las, toks ir atlyginimas.

Daug ko trūksta mūsų 
cicilikams: ir liogikos, ir tak 
to, ir apsišvietimo. Ir kur 
jiems? Juk liogika tai svei
ko proto atributas taktas, 
tai kultūros vaisius, o jų 
apsišvietimas!...
• Daug ko trūksta musų ci
cilikams: ir liogikos, ir tak
to, ir apsišvietimo. Ir kur 
jiems? Juk liogika tai svei
ko proto atributas, taktas, 
tai kultūros vaisius, o jų ap
sišvietimas!. ..

Tiesa, juos varžoma ne
savais raudonais jausmais 
ir... kaklaryšiais, bet, deja, 
šiandien visuomenė, nuo 
“apsišvietusiųjų” reikalau
ja ir ko daugiau.

Eztomaa.

LIETUVIŲ KATALIKŲ 
ATIDAI.

Jeigu tu, Brolau, turėtum 
spaustuvę, o kitas atneštą 
tau ilgą straipsnį prirašęs 
šlykščiausią melų ir apšmei
žimų tavo motinos, sakyda
mas: “Aš tau gerai užmokė
siu už darbą, imk ir atspaus
dink šituos melus ant tavo 
motinos! Juk tu iš savo 
spaustuvės tik nori sau gy
venimą padaryti”. Tai-gi, ar 
apsiimtum tą darbą atlik
ti? Čia, musų mieste, yra 
vienas laikraščio išleidėjas, 
kuris dar vis lig šiol neva 
nenorėjo pasirodyti esąs ne 
kataliku, o kuris, man jį 
prasergint, kodėl jis atspau
de savo spaustuvėje Liute
rio ministerio šlykščiausius 
katalikų bažnyčios šmeiži
mus, kąd jis tuomi savo pa
sielgimu jau atsižadėjo ka
talikų tikėjimo atsakė, nie
ko nepaisąs, nes jis iš to da
rąs gyvenimą. Tai užtai, 
mat ir savo geriausią dvasiš
kąją motiną galįs biauriau- 
siai apšmeižti savo ranko
mis. Neišmanau, kaip jam 
rankos nesudrebėjo besta
tant raides! Tai pamąstyki
te gerai, katalikai, ar verta 
kad toksai jus už nosies va
džiotų, kad iš jus ir toksai 
mėgintų sau gyvenimą dary
ti? Jeigu kas nuneštų pas 
'spaustuvininką) Liuteriu 
spaustuvės savininką, šmei
žimus pačią Liuteriu, tai 
tikrai nespėtą duris atsida 
ryti, o gautu šluotos ražų 
kiek tiktai į jį tilptų, o čia 
neva katalikas, sako: “Tai 
mano užsiėmimas(business) 
aš iš to duoną valgau, tai 
nei savo dvasiškos motinos 
šmeižti nesidroviu!” “Ai
das”! “Aidas”! “Aidas” 
Kas drįsta kitą šmeižti, drįs 
ta ir visus Dievo prisaky 
mus po koją paminti — nes 
visi Dievo prisakymai vie
nodai varžo žmones — kaipo 
nekalbėk neteisiai prieš ar
timą — neužmušk — nesve 
timoteriauk — netiesus kal
bėjimas vis tik tiek ar lie 
žuviu, ar plunksna, ar spau
da. Taigi kartu esu privers
tas prasergėti visus vakari
nės mokyklos mokinius, ku
riuos mokina “Aido” išlei
dėjas, nes jiems, kaipo Ka 
tulikams, gręsia didis pavo
jus, tą jau aš patėmijau, ant 
kaikurių, kurie buvo labai 
karštais katalikais pirma 
pradėsiant pas jį mokvties, 
o jau dabar pradėjo labai 
atšalti.

Štai čia paduodu tos knvg 
paląikės užvadinimą:
Reformacija arba Liuterio 

atsiskyrimas nuo Kris
taus bažnyčios.

P. Drignaitis apsidrąsino 
viešai užpulti ant katalikų, 
ypač šlykščiausiai apšmeižti 
musų popiežius.

Visas jo veikalas tinka už
vardinti “Kontradikcijų 
Krūva”. Neketinu nei kriti
kuoti visą veikalą, vien pa
rodysiu kelias kontradikci- 
jas, iš kurių katalikai galės 
lengvai nuspręsti apie visą 
veikalą.

Negana kad autorius pats 
sau priešinasi, nes ant pirmo 
lapo sako: “Taip ir ši baž
nyčia išliks nesugriuvusi” 
Čia, žinoma, jis reiškia Liu
terio vadinamąją bažnyčią, 
o kągi kitą galėtų reikšti, 
tik dvi kontradikcijas ant 
syk daryti, lyg butų per 
daug du grybu į barščius? 
G Liuterio bažnyčia jau se
niai suiro, nes iš jos vienos 
prisiskaldė — šimtai bažnv 
čių tarpe savęs nuolat kovo 
j ančių, nors visos tame su
tinka, kad Kristaus įsteigtai 
4 n J

Kristų sau prieštaraujant 
perstatyti štai kaip: “Toji 
uola yra pats Jėzus Kris
tus”. Juk tik čia Kristus ne 
Pats į Save kalbėjo, tiktai į 
Simoną Bar-joną, kuris nuo 
to ir gavo naują vardą Pe
tras; čia autorius matyti ty
čia užtyli pradžią teksto ka
me randasi “tu esi”, mat 
jam ims ir nusiseks žmo
nėms akis apdumti, buk 
Kristus tuos žodžius ne į 
Petrą, tik į Save pasakė. O 
gudrume! o suktybe! Matyt 
šis tekstas, kaipo pačiam 
Liuteriui, taip jo mokiniams 
padaro nemažai galvasukio 
iki išgalvoja kaip čia sušu
tinus tuos žodžius. Štai 
Kristaus žodžiai į Petrą: 
“Palaimintas esi Simonai 
Bar-jona, nes kūnas ir krau
jas neapreiškė tau, bet ma
no Tėvas, kurs yra danguo
se. Ir aš sakau tau, jog tu 
esi Petras (Petkas graikų 
talboje reiškia uolą), ir ant 
tos uolos pastatysiu savo 
bažnyčią, ir pragaro vartai 
nepergalės Jos”. (Mat. 
XVI. 18). Jeigu Kristus bu
tų norėjęs Save sužymėti 
uola, tai butų turėjęs ištar
ti: “Aš esmi Uuola (Petras) 
etc.” Dabar tik paskutinis 
ignorantas gali išdrįsti tuos 
žodžius atkreipti į Patį 
Kristų. Tikrai jau ir šitoje 
brošuroje pildosi Kristaus 
pranašavimas, čia gana aiš
ku kad tiktai iš pačių pra
garo vartų gali išeiti pana
šios nesąmonės lr kontra- 
dikcijos.

Dar vieną autoriaus melą 
negaliu iškęsti neparodęs 
Ant 7-to lapo štai ką jis sa
ko: “Nei Naujas Testamen
tas, nei kitas koks ištikimas 
užrašas nepatvirtina tą pa
skalbą apie Šv. Petro popie
žiavimą”.

Darbai Apaštalų tai yra 
dalis Naujojo Testamento. 
Kas gali reikalauti aiškes
nio patvirtinimo negu se
kantieji žodžiai, kuriais 
pats šv. Petras pripažįsta 
savo nuo Kristaus gautąjį 
autoritetą, ir kiti Apaštalai 
susirinkę Jeruzolimoje nei 
kiek tam nesipriešina ? Štai 
tie žodžiai: “O pasidarius 
didžiam ginčui, pakilęs Pe
tras tarė jiems: Vvrai-bro- 
liai, jus žinote, jog pirm 
daug dienų Dievas išrinko 
tarp musų, kad iš mano bur
nos pagonįs išgirstų Evan
gelijos žodį ir tikėtų”. O čia 
buvo ginčas apie svarbų ti
kėjimo dalyką, t. y., ar vraę 
reikalingas atvirtusiems 
stabmeldžiams apipiausty- ’ 
mas. Visa brošura yra vien 
atkartojimas bedievių vei
kalų, kurie šmeižia popie- , 
žius išmislytais melais, o 
daugiau nieko. Autorius no
ri pasigirti savo ignoraneija 
istorijos ir gana.

K. P. S.

MUSŲ SESUTĖMS.

(Skiriamas Blaivybei).
Musų sesutė Lietuvaitė yra 

pavadinta “DorybėsĮ Kara
liene”. Ir tikrai jai tas var
das priguli, nes nerasim 
tautos, kurioje merginos 
taip mylėtų gėleles (kviet- 
kas), kaip musų Lietuvaitės. 
Kiekvienam Lietuvos kie
me, kur tik yra mergina, ten 
rasime gėlių darželį. Pra
dedant nuo pavasario ir iki 
vėlybam rudeniui tai musų 
sesučių didžiausias užsiė
mimas — gėlių auginimas. 
Bėga kasdieną, jąs sėja, lais 
to ir ravi. Kiek džiaugsmo, 
kada pradeda gėlelės žydėti, 
tarsi didžiausį turtą išvidini,



vaitei tas vardas priguli.-.. 
Ji, mylėdama už viską la
biausiai tuos nekaltus gėle
liai žiedelius, visados prime
na sau dorybę. Kaišydamosi 
galvą, išreiškia, kad ji ka
riauja su nepadoriomis min
timis, kui-ios veržte-veržiasi 
nustelbti jos dorybę. Nešio
dama rankose, o kartais 
puošdama altorių, (o kas pas 
Lietuvaites yra labai garbiu 
gu papročiu puošti Pane
lės Šv. Marijos altorių), pra 
šo pastiprinimo nuo Panelės 
Švenčiausios, atsimindama, 
kaip Marijos nekaltos ran
kos nešiojo kūdikėlį Jėzų; 
šaukiasi paramos prie šven
tųjų, kurie nupelnė garbės 
vainiką už nekaltybę. Taip 
elgdamosi musų Lietuvai
tės, be abejonės, išreiškia, 
kad jos vertos yra to vardo 
O jei paklausysim Lietuvai
čių dainų, ten išgirsim kone 
kiekvienoje dainoje rūtelę, 
darželį, lelijėles ir t.t., tary
tum darželis, tai jos viešpa
tystė; lelijėlė, gėlelės — tur
tas; o rūtelė, kaip vėliava 
iškelta toje viešpatystėje. Ji

jate vynelio, ar alučio, o yra 
ir tokių, kurios traukia ša- 
labaną kartu su vyrais, o 
dažnai eihate ir su blešvne į 
smuklę alaus parneštų, ir 
parsinešusios traukiate sy
kiu su kitais; tas negeistinas 
paprotys musų sesučių tar
pe yra labai nupeiktas. Ar 
sesutės žino, kad svaiginan
ti gėrimai, yra arčiausias ta
kas prie nedorybių ir ištvir
kimų. Kodėl to tako neprasi
lenkti ? Ar kad jis nuvestų 
musų sesutes į girtybės ir iš
tvirkimo pragarą? O ką ta
dą tas darželis, tos rūtelės ir 
gėlelės sakytų? Ar sesutė be 
drįstų tadą pažiūrėt į savo 
darželį? O gal reikėtų tada 
graudžiai verkti apsikabi
nus rūtelę. O ar žinote šitą, 
kad ir dorus musų jaunikai 
čiai visai nemyli girtuoklių 
merginų ir jieškosi sau mer
giną už moterę tik blaivia ir 
dorą. Už tad-gi, sesutės, 
kviečia musų visuomenė, jus 
visas pamesti tuos senus pa
pročius, tuos trupučius vv- 
nelio, alučio ragavimus, 
stoti blaivybės tarpe. Tegul

8 kp. Piju* Žemaitis, Liudvisė j Bagdonas, Motiejus S. 
<uzmauckienė, Katrė Lorančiutė, | Jonas Macejunas, Ipolitas Navic

kas, Matas Šalčiunas, Petras Vait- 
tinas, Antanas Kuizinas.
87 kp. Adolfas Bernotas, Anta

nina Bardauskienė. v
88 kp. Juozas Launikonis.
89 kp. Vladas Samuleviče.
90 kp. Silvestras Kubilius, Juo

zas Vanseviče, Marė Žilinskienė, 
Vaitiekus Styga, Antanas Žukaus
kas.

91 kp. Kazys Matuseviče, Mar
tinas Pocius, Juozas Šlikaitis, Do
minikas Guogas, Petras Kunigo- 
nis, Stasys Bartašius, Antanas 
Mureika, Justinas Juozelaitis, Ka
zys Žurelaitis, Baltrus Gerulaitis, 
Tarnas Mikianis, Petras Puidokas, 
Jonas Milašauskas.

94 kp. Kazys Skripka.
96 kp. Aižė Levulienė.
97 kp. Marė Keršulaitė, Emilija 

Keršulaitė.
99 kp. Antanas Šatas.
100 kp. Ona Valevičienė 50c. 

damokėt prie Įstojimo.
107 kp. Motiejus Verseckas, Uršė 
Gudonienė, Teofilė Kviętkuvienė, 
Jieva Vaičiulaitienė, Leonora 
Marcinkevičienė, Kat. Balandienė, 
Ona Stolgaitienė, Aižė Pridotkai- 
tė, Merta Žufeauckienė, Antanas 
Žukauckas, Ona Jarušiutė, Leonas

Vincas Zinkevičius, Stasė Jukne
vičienė, Vincas Krikščiūnas, Pra
nas Kuzmauskas.

10 kp. Leosė lšeimienė, Jonas 
laltaitis, Kristina Brazdžionienė

11 kp. Aižė Baltrušaitienė, An
tanas Stanaitis, Paulius Valionis, 
Jonas Antanaviče, Leonas Gunas, 
Marė Valukcienė, Jieva Juozaitie
nė, Ona Valionienė, Magdė Moc- 
cevičiutė, Uršė Lazauekienė, Ka
trė Venclovienė.

13 kp. Dominikas Degutis, Sta
sys Lukpetris, Ona Aniulienė, 
Paulina Budrevičienė, Kostancija 
Rašiuniutė, Magdė Senkiutė, Aižė 
Bakunienė, Jieva Samulevičiutė, 
Anelė Laukaitienė, Ona Vasiliaue- 
kienė. Jonas Lietuvnikas, Magdė 
Žolinienė, Veronika Milaionaičiu- 
tė, Uršė Milajonaičiutė, Rožė Ste- 
nanauckienė, Ona Mikalojunienė, 
Rožė Bancevičinfė, AneJė Remei- 
kiutė, Ona Vaitukaitienė. • Agota 
Levonienė. Ona Zdaniene, Ma»dė 
Kaluškiutė, Rožė Matulevičiūtė, 
Marė Valinčiutė, Ona J. Rekuvie- 
nė. *

14 kp. Juozas Akuceviče.
15 kp. Petras Kilevič® TTT b., 

Baltrus Kileviče istojimo 2.00, Do
micė Razmaitė ITT b

16 kp. Morta J. Kalainiutė, Ma- Samuolis, Marė Ališauskiutė.

jąs sėja, laisto, prižiūri ir i musų Tėvynė—Lietuva, mu- 
apdainuoja. Tiesa, kas mvli sų Tauta, ir visi žmonės iš to

rė Dauderiutė, Jurgis Jaškulis.
17 kp. Jonas Baltrušaitis, Ka

trė Bušinskienė, Jonas Liaukus, 
Andrius Jakučionis, Ona Mikels- 
kienė, Petronė Šulgauckienė, Ka
zys Jasuleviče, Marė Ališauckie- 
nė, Marė Kalauckienė, Ona Le- 
beckienė, Marcelė Kazlauckienė, 
Jieva Kvedaravičienė.

18 kp. Jonas Juozapaitis, Zo-

108 kp. Juozas StaniOnis, Jieva 
Marcinkevičiūtė, Dominikas Mi- 
niatas.

109 kp. Povilas Damuleviče, 
Pranas Šimanauckas. j

111 kp. Vladas Sliegus.
115 kp. Ona Domeikiutė, 

micelė Bušnaitė.
118 kp. Aižė Laukaitenė
119 kp. Jonas Dičkus,

Do-

Kazys

švarumą, tas neapkenčia 
biaurumo. Juk nei negalima

pasidžiaugtų, kad musu se
sutės blaivios. Pilnos Blai-

fija Martenkienė, Ona Andrejauc- Lazaunykas, Hipolitas Petraitis, 
kienė.

19 kp. Vincas Žukauckas,

rast ant žemės nieko gra- vininkės. Šitokių, nieks ne
šiau, kaip darželio gėleles. j galėtų pavadinti “Šalabano

Ale, sesutės, dar jus ne- į tarnaitėms”, 
kurios vis no lašiuką ra gau-1 V. Juozas Kovas.

Pra
nas Burkauckas, Pranas Burkauc- 
kas Jr., Anelė Burkauckienė, A- 
leksandras Rumševiče.

20 kp. Jonas Gasperunas, Jonas . 60c.; viso 2.20

120 kp. Alena Grincevičiutė.
III Skyriaus.

33 kp. Vincas Klimaviče kaltas 
Rug., Spal., ir Gruod. 1910 m. po

Susiv. Liet. R.-Kat. Amerikoje 
Reikalai.

Susiv. L. R. K. A. Nariu Stovis
už IV bertainį Spalio mėn. 1911 m.

•don; iln
i d.■0

1 i1 Pu
oa ’S &■ ra

uk
.

PUo
3

••M
5

G<« au
k.

M Ph 03 K £ | 43 M S (B 431 H*
1 165 22 4 42 77 4 — 83 24 _ __
2 97 2 2 43 45 1 1 84 21 __ -

’ 3 49 1 1 44 19 — 1 85 60 9 6
4 57 7 4 45 • 13 — — 86 24 • 9 2
5 19 1 — 46 23 1 — 87 22 2 1e 46 3 1 47 54 2 — 88 33 1
7 247 10 2 48 2 — — 89 5 1 __
8 132 7 4 49 12 — 1 90 31 5 __
9 27 — —► 50 8 — — 91 186 13 8

10 63 3 — 51 66 6 92 6 __ -
11 154 13 9 52 14 — 93 16 3
12 34 — — 53 14 2 — 94 33 1
13 169 25 9 54 15 — — 95 17 _
14 4 1 — 55 12 1 — 96 14 1 __
15 50 3 4 56 60 2 — 97 40 2
16 31 3 4 57 19 — — 98 22 _ - ,
17 176 12 3 58 52 2 2 99 61 1 2
18 23 3 1 59 6 — — 100 25 1 _ _
19 16 5 — 60 47 3 2 101 22 __
20 39 2 — 61 172 3 1 102 11 _ 1 1
21 147 — 1 62 13 — — 103 27 5
22 1 — 13 63 23 2 — 104 4 __
23 23 1 — | 64 5 — 105 10 __
24 142 — --- Į 65 17 3 3 106 8 __ __
25 4 — __ 66 47 1 3 1107 60 13 5
26 39 — 67 23 1 3 108 17 3 1
27 24 — 68 17 2 1 109 27 2 2
28 147 6 2 1 69 17 — — ,110 13 1
29 20 — — 70 36 — — |111 9 1
30 119 7 — 71 22 2 3 1112 12 _
31 172 16 3 72 3 — 1 113 22 __ 1
32 8 — — 73 18 2 2 114 34 __ 1
33 12 — — 74 30 1 — 115 37 2
34 7 1 — 75 67 1 1 116 35 3
35 12 — — 76 12 — — 117 13 _
36 122 10 4 77 60 7 1 118 13 1 __
37 12 — — 78 14 — — 119 20 3 3
38 79 — 2 79 7 3 1 120 7 1 __
39 10 1 80 20 1 — 121 10 __
40 151 16 22 , 81 52 1 3 122 5 — __
41 48 2 —i 82 4 — — Pavien. 8 —

H SKYBIAUS. III SKYBIAUS. 80 3 — —

2 2 12 1 | 86 — 1 —
19
22

1
1

— — 15
33

1
2 1

—' 90
94
96
99

103-
104
117

10
5
1
2
1
5
2

— —
33 2 __ — 38 1 — — ““
42
46
94
99

1
4
1
2

— —

55
61
62
69

2
2
2
1

—
— — —

103 2 — — 1 75 2 — — i
— 2 1

3
18
40

1
1
4

9 —VAIKŲ
1
2
3
7
8 
9

11
17
18 
19 
21
24
25

15
6
4
4 
3 
1

20
2
2
3
5 
9
4

SKYRIAUS.
' — 3

28
36
38
42
46
51
52 
54
57
58 
60 

61 
64 
68 
70

53
10

2
22
3
5
3 
1

11
5
1

20
4 
4 
1

— 1

73
74
75 
77 
82 
86 
90
93
94 
96

107
108
114
115 
119

4
15 

2
16 

1 
1

I 8kyr. Pilny
II Rkyr. Pilny 

III Rkyr. Pilny 
Vaiky Rkyr.

5,198 I Rkyr. Suap.
16 III Rkyr. Supa.
43 Vaiky Rkyr. Ruap.

330 -

Viso 5,587

SUSPENDUOTI NARIAI UŽ IV 
BERTAINĮ 1911 M.

1 kp. Vincas Lukoševiče, Juozas 
Straigis, Juozas Kupstas, Adomas 
Jukneviče, Ona Juknevičienė. An
tanas Liškauckas, Marė Liškauc- 
kienė, Antanas Vingis, Agota 
Agurkienė, Emilija Tamulienė, Jo 
nas Žiurys, Barbora Žiurienė, Zig
mas Jukneviče, Ona Palujntė, Ka
trė Naravinskienė, Antanas Mar- 
cinkeviče, Alena Marcinkevičienė, 
Juozas Vaitkeviče, Jieva Staniu- 

įkynienė, Antanas Ambrazas, Rožė 
imbrazmnė, Aleksandra šalaševi 
įenė.

Ixkp. Viaett Makanckaa,

Viso 335

319 I Rkyr. Iibr.
2 Vaiky skyr. iiibr.14 ,

Viso

170
9

179

tronė Kalesinskienė.
3 kp. Vincas Paulauckas.
4 kp. Stasys Dundzila, Katrė 

Mikelionienė, Adomas Dulckis, 
Juozas Baceviče, Marė Kalėdienė, 
Katrė Kraugžlienė, Ona Jušins- 
hienė II-ji.

5 kp. Juozas Zaliauekas.
6 kp. Jonas Rihinskas, Ona 8a- 

kalauckiutė, J. Struckus.
7 kp. Juozas Viskačka. Motie

jus Gribauekas, Petronė Varne- 
lienė, Morta Atmanavičienė, Pe
tras Kizeviče, Antanas Zagarauc- 
kas, Ona Rindokaitienė, Veronika 
Povilienė, Viktė Navickiutė, Ag,

Jak*l«vtti«nė.

Utkauskas
23 kp. Juozas Pažėra.
28 kp. Marė Kaupienė, Petronė 

Karaliūnienė, Juozas Širvinskas, 
Antanina Misiūnienė, Morta Pa- 
kašienė, Antanina Miliutkevičie- 
nė, Magdė Širvinskienė.

30 kp. Monika Samuolienė, Ona 
Bubnienė, Marcelė Vaičaitienė, 
Ona Petrauckienė, Vincas Šepins- 
kas, Andrius Janušauskas, Julius 
Banis.

31 kp. Magdė Lapinskienė, Jie
va Kubilienė, Viktoras Lapinskas, 
Adomas Budginas, Antanina Kar- 
kauckienė, Pranas Vaurinskas, 
Ona Gotautienė, Uršė česnavičie- 
nė, Juozas Šukaitis, Rožė Žukauc- 
kienė, Uršė Marcinkevičienė, Mi
kas Kundrotas, Adomas Šumlins- 
kas, Magdė Surdokienė, Viktė 
Reklaitienė, Ona Anulevičienė

34 kp. AJikfus Sųdeikis.
36 kp. Veronika Janutienė, Pau

lina Kalinauckienė, Jonas B. Čes- 
navičius, Morta Rokiutė, Ona Du- 
linskienė, Kazys Dulinskas, Mag
dė Juškauckienė, Juzė Dulkaitė,, 
Magdė Bušniauckienė, Juozas 
Krakauskas.

39 kp. Jieva Varžiukienė.
40 kp. Pranė Ragažinskienė, 

Paulina Ražienė, Ona Blazejauc- 
kienė, Morta Stankevičienė, Ag
nieška Kancienė, Marė Kierevičie- 
nė, Pranė Balaikienė, Jieva Aly- 
tienė, Kostancija Lisauckienė, Ka
trė Krapilienė, Ona Zaleckienė, 
Veronika Kvederienė, Morta Dzi- 
kevičienė, Kajetonas Raižys, Mag
dė Gerulienė, Jieva Tankelevičie- 
nė.

41 kp. Juozas Skliutas, Alena 
Ribokienė.

42 kp. Marė Vaitkevičiūtė, Pe
tronė Mikalauckiutė, Aižė Katke
vičienė, Ona Skrinskiutė.

43 kp. Feliksas Nekrošius.
46 kp. Vincas Marcinkeviče.
47 kp. Juozas Beigys, Petras 

Jankauskas.
51 kp. Katrė Šidreikienė, Magdė 

Jurgelevičiūtė, Vincas Šedreika, 
Magdė Selevičienė, Ona Vosilienė, 
Jurgis Vosilius.

53 kp. Juozas Kinderis, Jurgis 
Uleviče.

55 kp. Marė Slavickienė.
56 kp. Stasys Verseckas, Juozas 

Mickeviče.
58 kp. Adomas Bagdonaviče, 

Aižė Bogdanavičienė.
60 kp. Ona Baubiutė, Juozas 

Vertelis, Domicė Baubiutė.
61 kp. AntannN Jakubauckas, 

Agota Jakubauckienė, Stasys Gra- 
bauckas.

63 kp. Motiejus ŠĮapkauckas, 
Antanas .Tomiška.

65 kp. BoIcrIovar Ba,aviže. Ro
žė Balavičienė, Teofilė Valunge- 
vičiutė.

66 kp. Antanas šeškeviče.
67 kp. Julė Petrauskaitė.
68 kn. Agota Kaunienė, Ona 

Seniuniutė.
71 kp. Martinas Jankaitis, An

tanas Viltrakis.
73 kp. Antanas Moekeliunas, 

Tarnas Jurčiukonis.
74 kp. Petronė Staniunienė.
75 kp. Antanas Petrauskas.
77 kp. Stasvs Jančaitis, Jonas 

Jaseviče. Marė Strolienė. Vernm- 
ka Vaičiūnienė. Salomė Bagdonie
nė. Juozas Šlekys. Katrė Tara- 
šauekienė.

79 kn. Kostantas Bartašius, 
Juozas Mineika, Adomas Tama
šauskas.

80 kp. Feliksas ^aliokonis.
81 kp. Antanas Bstaitis.
85 kp. Kazvs Jucius. Juzė Ju

cienė, Antanina Petroševič. Pe
tronė Keršulaitė. Marė Pačkana- 
kienė. Petras Račkauskas. Anta
nas Vasiliauskas. Mairdė Bajo- 
rinnaitė. Magdė Rubšaitė.

86 kp. Liudvika* M. Vaitknnna.
ntarn J. VMftfc««fe*a, A

J

86 kp. Jonas Lukoševiče, spal., 
lapkr., gruod. po 50c.; viso 1.50.

61 kp. Antanas Laibinis 25c. už 
gruod. trumpa.

Vaikų Skyrius. 1
11 kp. Zofija Valuckiutė.
73 kp. Ona Noraikiutė, Vladas 

Baltuškoms, Vacius Baltuškoms, 
Marė Škarnuliutė, Antanas Škar- 
nuliukas, Klemensas Zigmantu- 
kas, Vladas Zigmantukas, Magdė 
Zigmančiutė, Marė Noreikiutė.

77 kp. Albina Vasiliauckiutė, 
Anelė Vasiliauckiutė, Marė Vasi
liauckiutė.

Kupstys, Stasys Butkus.
68 kp. Edvardas Grajauekas.
71 kp. Jonas Zaveckas, Jokimas 

Grinceviče.
72 kp. Juozas Sadauskas.
73 kp. Juozas Noras, Uršė No- 

rienė.
74 kp. Mikas Nemura.
77 kp. Antanas Rimša.
79 kp. Antanas Račkadskas.
81 kp. Justinas Šipaila, Vincas

Svetlaviče, Mikas Vaitiekūnas.
85 kp. Ignas Pundinas, Jonas 

Smulskis, Pranas Šerpetis, Bronė 
Lukoševičaitė, Juzė Metrikienė, 
Motiejus Krasauskas.

86 kp. Ignas K. Benikis, Jurgis 
Lukoševiče.

87 kp. Juodziukeniutė.
91 kp. Juozas Žukauskas Il-as, 

Vincas Miliauskas, Kazys Ku- 
čauskas Il-as, J. Raudys, Antanas 
Bardzilauskas, Antanas Rudzio
nis, Pranas Žukauskas, Andrius 
Pužas.

93 kp. Augustas Meškauskas, 
Antanas J. Ūsas, Jonas Grockis.

99 kp. Klemensas Andza, Kos
tancija Andzienė.

102 kp. Vincas Trinka.
103 kp. Adomas Butrimas, Vin

cas Barila, Vincas Žilinskas, Stasė 
Saunariutė, Martinas Smiltingis.

107 kp. Marcelė Sakalauskienė, 
Andrius Aukštuolis, Jurgis Šlikas, 
Salomė Strikulienė, Marė Stat- 
kevičienė.

108 kp. Juozas Masiulis.
109 kp. Ona Kalesinskiutė, Ona 

Kemžiurienė.
110 kp. Povilas Mule viče.
113 kp. Alena Rižiniauckienė.

114 kp. Bronius Pocius.
116 kp. Jonas Augustanaviče, 

Juozas Burakeviče, Marė Valai
tienė.

119 kp. Vincas Valuntinas, 
Aleksandras šikšnis, Alena Bie- 
liukė.

VAIKŲ SKYRIAUS.
I kp. Vincas Vasiliauckutis, 

Jonas Vasiliauckutis, Katrė Vasi
liauckiutė.

II kp. Juozas Lidekaitis, Jieva 
Lidekaičiutė.

28 kp. Petras Pakašukas, Jo
nas Pakašukas.

68 kp. Albertas Grajauekas.
93 kp. Pulkarija Visviliukė.
94 kp. Alfonsas Pocius.

E. J. Krušinskas,
S. L. R. K .A. Centr. Sekr.

NARIAI IŠBRAUKTI IŠ 
S. L. R. K. A.

1 kp. Rožė Čepanonienė, Jurgis 
Pečkys, Dominykas Černialis, Ai
žė Rakauskienė.

2 kp.,Anufras Meleška, Kazys 
Skiečius.

3 kp. Teofilius Lenkeviče.
4 kp. Ona Petuškienė, Aleks. 

Kazučionis, Olga Petuškiutė, Juo
zas Petuška.

6 kp. Kun. Aleks. Šaulinskas.
7 kp. Magdė Marčiulionienė, 

Dominikas Grabauskas.
8 kp. Simas Naujokas, Agota 

Saibučiutė, Zofija Lukoševičiutė, 
Magdė Karpavičienė.

11 kp. Jieva Kaminskiutė, Bar
bora Višenskienė, Paulina Dause- 
vičienė, Adomas Lidekaitis, Mar
celė Liubinskienė, Motiejus Rin- 
keviče, Teofilė Vaitiekaitienė, Bar 
borą Venskienė, Petronė Jopkaitė.

13 kp. Marė Apanavičienė, Bar
bora Šilinskienė, Juzė Blažienė, 
Julė Jurgelioniutė, Marė Grab- 
lioniutė, Pijus Maknaviče, Aleks. 
Dominikaitis, Magdė Vaitukai- 
čiutė, Aižė Karalienė.

15 kp. Kazys Adomaitis, Alek
sandras Vaitkeviče, Karolius Šu- 
keviče, Marė Kasparienė.

16 kp. Zafija šniaukštaitė, An
tanas Baceviče, Jonas Guzikauc- 
kas, Ona Jasinskienė, Antanas 
Užupis.

18 kp. Jurgis Martinkus.
21 kp. Aleksandras Zajankauc- 

kaa.
22 kp. Vincas Kela. Petras J. 

Juškai tis, Jurgis J. Daugelevičius, 
Juozas Petruškevičius, Adomas P. 
Kapčinskas, Mikas' P. Tumonis, 
Rafolas Dreivinskas, Zigmas Ščer- 
baviče, Adomas Sutkauskas, Lau
rynas Lemežys, Jonas Adomaviče, 
Julė Tuskienė, Jonas Kela.

28 kp. Karalina Kaledienė, Vla
das Usis.

31 kp. Magdė Bėndinskienė, 
Ona~t)rignaičiutė, Simas Daraška.

36 kp. Simas Venckus. Petras 
Šurskas, Petras Kalkauckas, Ger
trūda Strelkiutė.

38 kp. Petras Kazučionis, Ra
listas Navickas.

40 kp. Vincas Minkeviče, Luei- 
ja Minkevičienė, Darata Radzevi
čienė. Vincas Rakauskas, Ona Ra
kauskienė, Adomas Adomaitis, 
Aižė Gelgotienė, Jnozas Molinšis, 
Stasė Žiuronienė, Marė Štreimi
kienė, Izabelė Adomaitienė, Marė 
Aušurienė, Katrė Vinikaitienė, 
Juzė Levulienė, Antanina Val
kauskienė, Jieva Zubrienė. Magdė 
Svitavičienė, Marė Joknbinienė, 
Jurgis Morkūnas, Marė Akulaue- 
kienė. Juzė Juškelienė, Marė Val- 
kauckienė.

43 kp. Stasvs Rainys.
44 kp. Jonas J. Rutkauskas.
49 kp. Antanas Jakučionis.
58 kp. Matas Tamošiūnas, Mag

dė Bendoravičiutė.
60 kp. Povilas Turėkis, Juozas 

Kriščiūnas.
61 kp. Aižė Čižauskienė.
65 kp. Antanas Kurtinaitis. Pe

tras Kurtinaitia. Kuu Bige’i«
66 kp. Mikas BenfeU, Petras 

•Tieekevjla,

1-mą valandą po pietų, para
pijinėj salėj.

V. Stankevičius sekr.

109- ta kp. Nevv Britain, 
Conn. — Nedėldienį 21 d 
sausio, 2-rą vai. popietų, pa
rapijinėj salėj.

M. Navardauskas, pirm.

47-ta kp. Mt. Carmel, Pa.
— Nedėldienį 21 d. sausio, 
tuoj-ųis po pamaldų, parapi- 
liuėj salėj.

J. Beigis, kp. prez.

110- ta kp. Athol, Mass. — 
Nedėldienį 21 d. sausio, 3-čią 
'•fll. popietų, pas Klemensą 
Monstavičių, No. 3 Charles 
Plaee.

110-tos kp. Komitetas.

24-ta kp. Minersville, Pa
— Nedėldienį 21 d. sausio, 
1-mą vai. po pietų, parapiji
nėj salėj.

J. Mikutavičius, sekr.

75-ta kp. Wanamie, Pa. — 
Nedėldienį 21 d. sausio, 1- 
iną vai. po pietų, p. A. Fran- 
kos salėj.

A. J. Petrauskas, sekr.

114-ta kp. Rhone, Pa.— 
Penktadienį 26 d. sausio, 7- 
tą vai. vakare, p. J. Židžei- 
kos salėj, 108 Penna st.

Komitetas

ATSAKYMAS P. M. TO 
LUBAI.

Perskaitę pono M. Toiu- 
bos, S. L. R. K. A. vice-pir- 
mininko, atsišaukimą, buk 
prez. p. J. Rikteraitis neper
mainęs bankose, kasininko 
vardo ant sudėtųjų ten pini
gų geležiniame kapitole. Tas 
yra visai netiesa.

Musų bankoj’ p. Rikterai
tis, kaipo prezidentas S. L. 
R. K. A., dar 18-tą praeito 
gegužio dieną davė žinią, 
kad permainyti kasininko 
vardą.

Musų bankoje pinigai yra 
sudėti ant šių vardu: prezi
dento Rikteraičio, kasininko 
F. Burbos ir sekretoriaus C. 
J. Krušinsko.

Kasininkas p. F. Burba 
bile dieną turi pilną teisę pa
klausti mus bankoje, kiek 
pas mus yra pinigų ir kiek 
priaugo nuošimčių ir visada 
su mielu noru bus atsakyta 
ant Jo klausimų.

Su augščiausia pagarba
J. T. Vitkauskas, sekr.

Merchants Banking Trust 
Co.,

Mahanoy City, Pa.
A. Danisevics, Direktorius.

S. L. R. K. A. laikys susi
rinkimus.

7-ta kuopa S. L. R. K. A., 
laikys savo metinį mitingą 
Antano Ruko salėje 1 va
landą popiet. Reikia atsineš
ti už organą ir tautiškus 
centus.

J. Laukaitis, prez.

90- ta kp. Hazleton, Pa. — 
Nedėldienį, 21 d. sausio, 
tuoj’ po pamaldų, parapiji
nėj salėj.

Juozas Šergalis, sekr.

49-ta kp. Reading, Pa. — 
Nedėldienį 21 d. sausio, 1- 
mą valandą pą pietų, pas 
kuopos prezidentą Povilą 
Šlapiką. Komitetas

91- ta kp. Waterbury, Ct. 
— Kedėldkmį 21 d. sausio,

— Nedėldienį 21 d. sausio, 
2:30 vai. po pietų, pas p. Sil. 
Savicką, No. 114 River st. 
Kaz. A. Makarevičius, sekr.

60-ta kp. Bayonne, N. J. 
Penktadienį 26 d. sausio, 7- 
tą vai. vakare, p. P. Klimo 
salėje. Komitetas.

103-čia kp. Rochester, N. 
Y. — Nedėldienį 21 d. sau
sio, tuojaus po sumai Sv. 
Jurgio parapijinėj salėj.

P. Medžiukas, sekr. i

20 kp., Philadelphia, Pa.,
— Nedėldienį, 21 d.- sausio, 
2 vai. po pietų, Lietuvių sa
lėje.

Mat. Milukas, sekr.

120-ta kp., Jersey City. 
N. J. — Nedėldienį 21 d. sau
sio. 3-čią vai. po pietų, toj 
pačioj’ salėj kur pamaldos 
atsilieka.

Jonas Gailinis, sek.

62-ra kp. Sheboviran, Wis. 
Nedėldienį 21 d. sausio, tuoj 
po sumai, parapijinėj salėj. 

J. Austrevieius, sekr.

19-ta kp. Northampton, 
Mass. — Nedėldienį 21 d. 
sausio, 2-rą vai. popietų, pas 
p. J. Vaičiulį.

Komitetas.
79-ta kn. Sag Harbor, N. 

Y. — Nedėldieni 21 d. sau
sio. 2-ra vai. po pietų, pas 
Kazimiera Mvlima.

K. Mvlimas. nrez.

Juozas Szukis,
Geriausias Lietuvys

FOTOGRAFISTAS,

Naujas Telefonu 1070—B.
20 E. Market Wilker-B»rre, Pa.

Nedėlinis Darbo Žmonių 
Laikraštis.

„VIENYBE”
Išleidžiamas Kaune. Eina 

penkti metai.
Kiekviename numeryje 

šie skyriai: Tikybos ir doros 
klausimai. Bažnytinės ži
nios. Aiškinama svarbiau
sieji lietuvių gyvenimo rei
kalai. Blaivybės dalykai. 
Plačiai rašoma apie ūkę ir 
kooperaciją. Turgaus žinios. 
Valstijos Durnos ir valdžios 
veikimas. Daugybė žinių iš 
Lietuvos ir visų pasaulio 
kraštų.

Visa rašoma labai aiškiai 
ir suprastinai.

“Vienvbė“ nemažas laik-•/

raštis, išeinąs kag. nedėlią, 
turįs 10 lakštų talpnibs spau 
dos, tekaštuoja su prisiunti- 
mu metams Lietuvoje 2 rub
liu, Amerikoje 3 rubliai.

Adresas: Kaunas “Vienv
116-ta kp. New Haven, Ct. j r(?dakcija.

Vienatinis Lietuvis Kostumeriszkas
KRIAUCIUS ATHOL’E

Siuva Visokius VyriSkus ir Moteriškus Rūbus.
Kiekvienam pritaikau pagal jo norą ir pasiuvu 

pagal naujausias madas. Išplaunu, išvalau, išprosi- 
nu ir sutaisau senus vyriškus ir moteriškus rūbus ir 
iš seną padarau kaip naujus.VISĄ DARBĄ OVABANTUOJU.

Iš aplinkinių miestelių atvažiavusiems užsiste- 
liuoti siutus, apmoku kelionės lėšas neviršiau 75c. 
Reikale kreipkitės pas savo tautietį, o busite ui- 
ganėdinti.

PETRAS BUZEVIČIUS,
252 SOUTH 8T„ ATHOL, MAS8.

Lietuvių Darbininkų laikraštis

“Rygos Garsas”
„ (Ketvirti metai).

rašo daugiauiai apie lietuvius darbo žmones, uždarbiaujančius 
didesniuose Rusijos ir užsienio miestuose kaip antai: Rygoje, Lie- 
pojuje, Kaune, Mitaujoje, Peterburge, taipogi šauliuose, Panevėžy
je, Mariampolyje, Vilkaviškyje ir kitur. Žinias prisiunčia savi 
korespondentai. “Rygos Garsas“ įdomus yra ypatingai miestą gy
ventojams lietuviams, nes paduoda žinias apie didesniu miestų rei
kalus ir gyvenimą. “Rygos Garsas“ labai tinka paaiskaityti Kuršė
je ir Vidžemėje gyvenantiems lietuviams ir ūkininkams, turintiems 
reikalus su Ryga, nes paduoda plačias žinias apie tuos kraštus pa
gal vietinių latviškų, vokiškų ir rusiškų dienraščių ir savų kores
pondentų pranešimų. Nuolat apskelbia javų kainas. “Rygos Gar
sas“ duoda progą visiems lietuviams darbininkams, išblaškytiems 
po plačiąjį pasaulį savo tarpe susižinoti ir su tėvynę nuolatinį ryšį 
užlaikyti, kad nenustojus jos sunais buvus. “Rygos Garsas“ prane
ša įdomiausias žinias apie tai, kas dėdas musų miesteliuose ir kai
muose, kame gyvena musų darbininkų išeivių gentįs ir pažįstamieji.

“Rygos Garsas“ tur būt kiekvieno lietuvio darbininko vadovu, 
nes “Rygos Garsą“ skaitydamas lietuvis darbininkas geriau supras 
ko jam trūksta ir kaip reikalingus dalykus įgyti.

Lietuviai Darbininkai skaitykite

“Rygos Garsą”
o per jį susiprasit ir greičiaus liksite tikrais piliečiais. “Rygos 

Garsas“ nebrangiai atsieina; todėl rašykitės “Rygos Garsą“ 1912 
metams.

Kas užsisakys “Rygos Garsą’’ 1912 m. ir prisius pinigus už vi
sus metus, gaus priedą Kalendorių 1912 m.

“Rygos Garso“ kaina:
12 mėn. 6 mėn. 3 mėn. 

Lietuvoje ir Rusijoje su prisiuntim. 2 r. 50 k. 1 r. 25 k. 65 k. 
Rygoje be prisiuntimo . . 1 r. 60 k. 75 k. 40 k.
Amerikoje ir kitose šalyse ... 4 rub. 2 rub. 1 rub.

Vienas numeris: Rygoje 3 k., kitur 4 k.

Adr.: Ryga, Elzbietos (Elizavetinskaja) g-vė 22.



CHARLES DICKENS.

Oliveris Tvvistas.
Vertė JONAS KMITAS.

(Seka.)
— Gerai, gerai, — tarė žydas, atsidūsėjęs, — bene 

tuoj’ atsiųsiu per Gudrųjį.
— To nepadarysi, — atsakė Sikes. — Gudrusis per

daug gudrus. Jis gali užmiršt sugrįžti arba gal paklysti, 
arba užklups kur ant šnipų ir taip negalės ateiti, atba ras 
kokį kitą išsisukimą, jei tu jam pavesi tai atlikti. Kad 
viskas butų tikra, tegul Nancy eina pamest, o aš tuom- 
syk atsigulsiu ir prašilusiu, kol ji nesugrįš.

Po ilgų derybų žydas numušė skaitlių reikalaujamų 
pinigų- nuo penkių svarų iki trijų ir šešių penų, kuoiš- 
kilmingiausiai užtikrindamas, kad jam liks tik aštuonioli- 
ką penų namų užlaikymui. Ant to p. Sikes šaltai atsakė, 
kad jei negali ištekti daugiau, tai turi ir tuom užsiganė
dinti. Tuomsyk Naney rengėsi eiti su juom į namus, o 
Sukčius ir Bates sudėjo valgius į spintą. Žydas, atsisvei
kinęs su mylimu savo prietelium, nuvėjo namon drauge su 
Nancy ir vaikais. Sikes išsitiesė ant lovos ir rengėsi už
migti, kol nesugrįš mergina.

Į tam tikrą laiką jie atėjo į žydo butą, kur rado Toby 
Crackitą ir p. Chitlingą betraukiant penkioliktą eilę eini
kio. Bereikalo minėti, kad antrasis ponaitis buvo pralo
šęs ir pastatė penkioliktą ir paskutinį savo šeštoką, iš ko 
jauni jo sėbrai labai džiaugėsi. P. Crackit, matyt susigė
dęs, kad jį užtiko užsidedant su vaikinu daug žemesnio už 
jį stovio ir protiško išsilavinimo, pasiraivė ir, užklausęs 
apie Sikes’ą, pasiėmė kepurę, kad išeiti.

— Ar nieks čia neatėjo, Toby? — užklausė žydas.
. — Nei gyva koja, — atsakė p. Crackit, pastatęs apy
kaklę. — Išrodžiau paikas, kaip svirtis. Turėtum, Fagine, 
man duoti kokią gražią dovaną, kad taip ilgai namus da
bojau. Po plynių, aš taip susiplojęs, kaip koks teisėjas. 
Jau seniai bučia ėjęs gultų, kaip koks Ne\vgato gyvento
jas, jei iš geros širdies nebučia nužaidęs šitą vaikezą. 
Biauriai kvaila, kad bučia palaimints, jei neteisybė!

Su tais ir panašiais žodžiais p. Toby Crackit sušlavė 
išloštus pinigus ir įsidėjo juos į brusloto kišenių, su tokia 
dvasia, lyg tie keli smulkučiai sidabriniai buvo tik mažmo
žis žmogui tokio, kaip jis, svarbumo. Tą padaręs, jis taip 
poniškai svyruodamas išėjo iš stubos, kad p. Chitlingas. 
su pagarba pažiūrėjęs į jo batus, kol tie neišnyko, — už
tikrino draugiją, jog toji pažintis, po penkiolika šeštokų 
ant vieno posėdžio, atsiėjo jam labai pigiai, ir kad jo nuos
taba nevertas nei krestelėjimo mažiuko piršto.

— Koks tu rambus. Tarnai! — tarė Bates, nusistebė
jęs iš to pasakymo.

— Suvis ne, — atsakė p. Chitlingas. — Kaip tau ro
dos, Fagine?

— Tu labai gudrus vaikinas, mano brangus, — atsa
kė žydas, sudavęs jam petin ir draugia pamerkęs aniems
vaikams. • •«

— Ir p. Crackit yra svarbus vyras, ar ne, Fagine ? — 
kvotė Tarnas.

— Be abejonės, mano brangus, — atsakė žydas.
— Ir labai gerbtina turėt su juom pažintį ,ar ne, Fa

gine ? — tęsė Tarnas.
— Taip, labai, mano mielas, — atsakė žydas. — Jie 

tik tau pavydi, dėlto kad Toby su jais neužsideda.
— A! — suriko triukšmingai Tarnas, — štai kame da

lykas! Jis mane nušlavė, bet aš galiu eit ir pelnyt daugiau, 
jei man patinka, ar ne, Fagine?

— Žinoma, kad gali, — atsakė žydas, — ir juo grei
čiau eisi, Taniai, juo geriau. Taigi atsilygink savo nuos
tolį ir ilgiau negaišuok. Sukčiau! Charley! Jau laikas 
jums užstatyti spąstus. Jau netoli dešimta, o dar nieko 
nepadaryta.

Paklausę to paraginimo, vaikai linkterėjo Onytei ir 
pasiėmęs kepures išėjo. Visu keliu Sukčius ir guvusis jo 
sėbras krėtė sau juokus iš p. Chitlingo, kurio pasielgime, 
tiesą pasakius, nebuvo nieko naujo nei ypatingo. Nes 
miestuose yra didelis skaitlius jaunų asmenų, kurie daug 
daugiau, ne kaip Chitlingas užmoka už tai, kad patekus į 
gerą draugiją. Yra taipgi ir daug išlavintų ponaičių (iš 
kurių gera draugija susideda) ką įgija sau garbę lygiai 
tokiu pat keliu, kaip ir mitrasis Toby Crackit.

— Dabar, Nancy, — tarė žydas, išėjus jiems iš stubos. 
— aš eisiu tau atnešti pinigų. Štai čia tik vienas raktukas 
nuo Spintos, kurioje laikau tuos sunešiotus daigtus, ku
riuos man parneša vaikai. Aš niekados nerakinu pinigų, 
mano brangi, nes nėra kas rakinti — ha! ha! ha! — nėra 
kas rakinti. Vargingas tai amatas, Naney, ir nedėkingas, 
bet man patinka, kaip jauni žmonės apie mane sukinasi, 
ir aš viską nukenčiu, viską nukenčiu. Palauk! — suriko 
jis, greit paslėpęs raktelį, — Kas ten? Klausyk!

Mergina sėdėjo pas stalą sukeitus rankas ir suvis ne
paisė, ar kas įėjo, ar išėjo, kol vyriškas balsas nepasiekė 
jos ausų. 'Ią akimirksnį, vos tik išgirdus balsą, ji su žaibo 
greitumu nutraukė uuo savo galvos skrybėlę ir skepeta 
ir metė jąs po stalu. Žydui tuoj’ atsigrįžus, ji sumurmė
jo, kad čia taip karšta ir ištarė tą labai tingiu balsu, kurs 
įdomiai priešginiavo spartumu jos judėjimo, kurio vienok 
Faginas nepastebėjo, nes buvo tuomsyk užsigrįžęs.

— Ba! — tarė žydas pašnabždoms, lyg labai suerzin 
tas ta pertrauka, — tai čia tas žmogus, kurio aš laukiau pir 
miau; jis lipa ant viršaus. Kol jis čia bus, nesakyk nei žo
džio apie pinigus, Nancy. Jis ilgai neužtruks. Nei de
šimties minutų. mano brangi.

Uždėjęs savo ploną pirštą ant lupų, žydas nuėjo su 
žvake pas duris, kada žingsniai prie trepu davėsi girdėtis 
čia jau už durių. Jis priėjo prie durių tam pačiam aki
mirksnyje, kada svečias įsiveržė vidun ir tuoj’ atsidūrė 
gknlia mergiiH’S. pirmiau, no kaip spėjo jų pannHti

Tai buvo Monks.

— Tai viena iš mano jaunuomenės, — tarė žydas, ma
tydamas, kaip Monks žengė atgal, užklupęs nepažįstamą
ją. — Nesijudink, Nancy.

Mergina prisislinko arčiau prie stalo ir vos nedomini 
dirstelėjus ant Moukso, nukreipė akis į šalį. Bet jam už- 
sigrįžus į žydą, ji antrąsyk dirstelėjo iš pašalų taip teirau- 
jančiai, kad jei kas iš šalies butų tą patėmijęs, tai netikė
tų, kad tuodu pažiūrėjimu paėjo nuo tos pačios ypatos.

— Yra naujienų? — paklausė žydas.
— Didelės.
— Ir — ir — geros? — paklausė žydas nedrąsiai lyg 

bijodamas jį įerzinti, nes tasai buvo užsidegėlis. •
— Bent neblogos, — atsakė Monks, nusišypsojęs. — 

Šitą kartą apsisukau gerai. Norįu tau šį-tą pasakyti.
Mergina dar arčiau prisislinko prie stalo ir nesisiulė 

išeiti, nors galėjo matyti, kad Monks ant jos pamojo. Žy
das, gal bijodamas, kad ji gali ką prasitarti apie pinigus, 
jeigu ją išvarytų — parodė su pirštu viršun ir išsivedė 
Monksą iš stubos.

— Tik ne į tą prakeiktą skylę, kur buvova anąsyk, — 
ji išgirdo, kaip tasai atsiliepė, lipdamas augštyn. Žydas 
nusijuokė ir kasžinką atsakė, bet ji nedagirdo. Iš lentų 
braškėjimo buvo numanu, kad vedasi savo sėbrą ant 
augšto.

Dar jų žingsnių atbalsiams nenutilus, mergina išsinė
rė iš šliurių ir pasiraitojus savo drabužius, atsistojo pas 
duris ir klausėsi neatsikvėpdama. Vos tik žingsniai nu
tilo, ji išsprūdo iš stubos, netikėtinai švelniai ir tykiai už
lipo kopėčioms ir dingo ant viršaus tamsoje.

Stuba liko tuščia kokį valandos bertainį, ar ilgiau. 
Paskui mergina tokia pat nežemiška eisena sugrįžo atgal 
ir tuoj ’ po tam buvo girdėt ir abu vyru nulipant. Monks 
tiesiog išėjo laukan, o žydas vėl užkopė augštyn jieškoti 
pinigų. Jam sugrįžus, mergina jau buvo besidedant skry
bėlę ir rengėsi eiti namon.

— Vaje, Nancy, kokia tu išbalus! — tarė žydas atšo
kęs atgal, kada padėjo žvakę.

— Išbalus! — atkartojo mergina, pridengus su del
nais skruostus, lyg kad norėdama geriau ant jo pažiūrėti.

— Baisiai! — tarė žydas. — Ką tučia viena veikei?
— Nieko tokio, ką bučia įsidomėjus, tik sėdėjau čia 

nei nežinau, kaip ilgai, — atsakė mergina bedomiai. — 
Nagi! Paleisk mane namon. Tas svarbiausia.

Dūsaudamas ant kiekvieno pinigo, Faginas juos at
skaitė ir padavė merginai į rankas. Juodu persiskyrė, 
daugiau nieko nešnekėdami, vos tik pasakę viens kitam 
“labanakt”.

Išėjus laukan, mergina atsisėdo ant slenksčio ir va
landėlę išrodė taip sumišus, kad neįstengė toliau eiti. Stai
ga ji pakilo ir pasukus į kitą kraštą, o ne ten, kur Sikes jos 
laukė pareinant, ji pradėjo greit eiti, ir galutinai pasileido 
smarkiai bėgti. Visiškai pailsus ji sustojo atgauti kvapą 
ir lyg susipratus, kad negalės nuveikti, ką norėjo, ji už
laužė rankas ir apsipylė ašaromis.

Gal būti, kad nuo ašarų jei palengvėjo, o gal jautė 
nebviltiugą savo padėjimą, gana to, kad apsisukus grįžo 
atgal beveik taip pat greitai, kaip ir į aną pusę: viena, kad 
atgauti sugaišuotą.laiką, o vėl kad eiti lenktyn su smarkiu 
savo minčių bėgiu. Taip bėgdama, ji greit pasiekė namus, 
kuriuose buvo palikus plėšiką.

Jeigu ji, pasirodžius Sikes’ui išsidavė su kokiu nors 
sumišimu, tai jisai to nepatėmijo, nes vos paklausęs, ar 
gavo pinigų ir apturėjęs atsakymą, kad taip, jis linksmai 
sumykė ir padėjęs galvą ant pagalvės, išnaujo grįžo į mig
lius, kuriuos buvo pertraukęs. .1

Buvo tai didelė merginos laimė, kad apturėjęs pini-j 
gus, Sikes ant rytojaus buvo labai užimtas valgymu ir gė-. 
rymu ir maistas turėjo didelę įtekmę ant jo šiurkštaus bu-' 
do sušvelnimo, todėl jis neturėjo laiko nei noro perdaug 
domėties jos apsiėjimu. Kad ji buvo nerami ir išrodė taip, 
kaip tas. kurs nori atlikti kokį smarkų ir drąsų darbą, tai 
butų tuoj’ patėmijusios perveriančios žydo akįs, ir jis be 
abejonės butų tuojau pakėlęs triukšmą. Bet Sikes netu
rėjo dovanos nagrinėti jausmus ir turėdamas tik tiek švel- - 
naus supratimo, kiek ir visi, kurie šiurkščiai apsieina su 
kiekvienu, — dagi būdamas tam smagiam padėjime, apie 
kurį jau buvo minėta, jisai nepastebėjo nieko ypatingo 
merginos apsiėjime ir ištiesų tik tiek apie ją rūpinosi, kad 
jei ji butų ir daugiau parodžiusi sumišimo, tai vargiai 
butų tą patėmijęs.

Dienai baigiantis, merginos neramumas pasididino. 
Kada atėjo naktis ir ji laukė, kad Sikes pasigertų iki už
migsiant, tai buvo taip išbalus ir tokia ugnis želėjo jos 
akyse, kad net Sikes su nuostaba tą patėmijo.

Sikes, dar silpnas nuo karštligės, gulėjo lovoj’ ir mai
šė džinę su vandeniu, kad sumažinus degtinės smarkumą. 
Jau trečią ar ketvirtą kartą padavė stiklą Onytei pripilti, 
kaip štai pamatė tą jos atmainą.

— Kad aš sudegčia! — tarė Sikes, pasirėmęs ant ran
kos ir pažiūrėjęs merginos veidan. — Išrodai, kaip vėl 
atgijęs lavonas. Kas tau yra?

— Kas vra! — atsiliepė mergina. — Nieko. Ko taip į 
mane žiuri?

— Kokia vėl čia kvailybė? — kvotė Sikes, drūčiai su
griebęs ją už rankos ir smarkiai pakratęs. -1- Kas tau yra? 
Ką tas reiškia? Apie ką tu čia mąstai?

— Apie daugelį dalykų, Bill, — atsakė mergina, krūp
telėjus ir užsidengus delnais akis. — Bet, Viešpatie, kas 
tau čia užėjo?

Netikras linksmumas, su kuriuo ji ištarė šiuos žo
džius, padarė dar didesnį įspūdį ant Sikes’o, ne kaip jos 
klaidžiojanti ir rusti žiūra.

— Aš tau pasakysiu, kas tai yra, — tarė Sikes — jei 
tu neužsikrėtei nuo manęs karštlige ir ji nepradeda tavęs 
krėsti, tai čia yra kas pavojingesnio. Tu neisi į — Ne, po 
kelmų, tu nepadarysi to!

— Ko? — užklausė mergina.

PIRKITF LABAI NAUDINGAS KNYGUTES
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PO VARDU

„Naminis Vaiku 
Auklėjimas44.______ J R ———:

“Katekizmas Apie 
Alkoholiu.”

Kainuoja po 12c. su persiuntimu. Pelnas eis instei
gimui našlaičiu prieglaudos. Galima gauti pas

Kun. A. Staniukyną,
. 4557 So. WoodSt., CHICAGO. ILL
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Lietuviškųjų Sv. Kazimero

j Seserų Seminarija
CHICAGOJE.

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

Reikale meldžiama kreipties prie Motinos 
Perdėtinės šiuo antrašu:

Mother Superior,
ST. CASIMIR’S SEMINARY, 

6700 RoclįUJell St., Chicago, III.
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“ŠALTINIS”
Jan laikas užsisakyti 1912 me

Geriausias Lietuviškas-Katalikiš
kas Laikraštis. 

“ŠALTINIO” kaina:
Lietuvoje ir Rusijoje: Amerikoje:
Metams 
9 mėn.
6 mėn.
3 mėn.

3 rb. — k. 
2 rb. 25 k. 
1 rb. 50 k. 

— rb. 80 k.

Metams 4 rb. 
9 mėn. 3 rb.
6 mėn. 
3 mėn.

2 rb. 
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. GUB.
RUSSIA

1 ‘-AUCVSTt
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. A. Norkūnas,
Vienatinis Lietuvis Išdirbėjas

■ j, : i

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- 
tiikai.

M. A. Norkūnas 
142 PROSPECT ST., UWRB<CE, MASS.

Tikras Lietuviškas Agentas.
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SECOND WARD HOTEL
Frank Burba Savininkas.

Geriausi Importuoti ir naminiai 
Vynai, Likieriai, Alus, Cigarai ir 
t.t. 454—456 MAIN ST.

Pirmos klesos karietos 
ir arkliai parsamdymui ir 
grabinio ofisas prie Russell 
gatvės

Edvvardsville. pa.
Naujas telefonas 8041. 
Bell telefonas 9294-R.

Malonąs viengenčiai lietuviai ir lie
tuvaitės! Jei norit turėt lengvą ir lai
mingą kelionę į seną tėvynę Lietuvą ir 
nenori būti nuskriaustu atvažiavęs 
New Yorkan, tai kreipkis tiesiog pas 
G. Bartašią. Jis visiems žinomas geras 
žmogus, užlaiko du ofisu: vieną Bos
tone, antrą New Yorke. Parduoda 
laivakortes į visas pasaulio dalis ant 
drūčiausią ir greičiausią laivą ir ui 
pigiausias kainas. Siunčiame pinigus ir 
išmainome ant amerikonišką. Parūpi
name gubernskus pašportus iš Konsu
lio. Parsamdome keleiviams kambariu* 
dėl nakvynės ir suteikiame kiekvienam 
visokias svarbias žinias uždyką.

GEO. BARTAŠIUS,
Agentas,

2ėl W. Broadway, So. Bostoa, Mass. į 
558 Br&oms str., New York City.

Honover Bretving Co.
•' Grynas

Elius, Alus ir porteris.
TIKRAS LENKISZKAS 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.
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TĖMYKITE LIETUVIAI.
Kelionė per jūres. Tūkstančiai 

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

Joną Nemeth’a
O kodėl t 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

Si S
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SENI VYRAI
VIDURAMŽINI VYRAI

Vyrai kuria žada apsivesti— vyrai ligoti— vyrai kurie budamS 
neprotingi dasileida pcrviršumą—vyrai nusilpnei, nerviški, sunaikinti 
ir kurie sulaukie amžio, katram negale pylnai nauduoti priimnuma 
/imtos,— vysi tie vyrai tur pareikalauti viena IA tuo knygų. 
Ta knyga pasakis keip vyrai sunaikin sava sveikata, keip jie igauna 
. ligas ir kodiel jie netur apsivesti budame tame padeime.

.__ ______ _________ ____________  \ Ta knyga tein-gi pasakis suprantamoje kalboje keip
'1 vyrai kurie tur Utnuodl|lmn kraujo, arba ayflll,

v'-LS.'YTriperi, arba gonorrhoea, Nuallpnalma. Abel-
-y47==-į\Ą(—----- ri'Yr—na Pra8®*ėtl Špoku, PragaiAtl gyvybes eky-

••r.DVa\ AV stimo, Naktinius nubeglmua, Rheuma-

50,000
KNYGŲ
DYKAI DIEL VYRU.

tlzma, Organiškas Ilgas, Pylva, Kepenų, 
PuelSS Ir InkAtu Ilgas, gaii būt galiutinai 
išgydyti sava nuomusS, privatnai ir slapta, su ma
žais kaštais.

’riik.tanriai vyru atgeva .ava tobulą sveikatą, apėkae 
ir stiprumą per pagėlhą tuoe knygoe. JI Irę krautuve U- 
ntoe Ir talpina Šiam tykrna alaptibee, kurine vyraa turi 
iinoti. Netrotlkiet aava piningu mokindami ui prastus, 
bevertis, vaistus iki kolaik neperekaitiati Kitą knygą JI 
pasakis kodiel jue kentėti ir keip galėt galiutinai laigy- 
dytl. Atmink, Jog ta knyga yra duodama VYSAI DYKAI. 
Męs uimokam ir pačta. IKraftlk ailkeie aava vanta, pa
varde ir adresą ant lio kuponą ir lialuak JI mums Šendena.

Kuponas dykai gautos knygos.
Siusk JI Šendena.

DR. JOS. LISTER A CO.
L SOS 22 FIFTH AVĖ.. CHICAGO.

Godotini: Al mu ufln taranuota* jutm paalullmlnul dykai 
alų natos knyffo* Ir norėčiau, jog jut Ukslustumet man 
vieną U tuo k nyru.

Vardas Ir pavardė ..............................................................................

Adroaaa .. ...................................................................................................

Stajtaa ............... ..................



Dr. A. L. Graičiunas.

Užkre^iamiiju'limpamuju ligų išsipleto- 
jimo budai ir kova su jomis.

Pabaiga.
II. Kitas-gi dizinfiktavimo būdas yra fiziškas. Čia 

svarbiausią rolę vaidina aukšta oro temperatūra sausame, 
ar garų pavidale, kaip va: deginimas ugnyje, — vyri- 
uimas ar sutinimas — na ir saulės spinduliai. — Nepro
šalį dar priminti, kad miestuose sveikatos tarybos turi 
tam tikrus žmones (dizinfiktavimo pamokintojus), kurių 
pridermė yra reikalui atsiėjus dizinfiktuoti kambarius, 
drabužius ar kokius nors kitus daiktus dykai, ir kiekvie
nas valstietis prireikus gali pasinaudoti dizinfiktuotojo 
patarnavimais.

4. čiepijimas ir Antitoksino po oda įšmirkštimas. Gi
lioje senovėje norintieji įgyti limpamai ligai atsispyrimo 
jiegą, užkrečiamai ligai pasirodžius lengvoje formoje, 
sveiki žmonės tyčia lankydavosi pas ligonį, palytėdavo 
jį, idant tuomi iššaukti pas save ligą — ir lengviai per
sirgti ; jie net stačiai paimdavo ligonio šašų ir sunku į- 
skiepydavo juos sveikiems žmonėms būdami persitikrinę, 
kad tyčia įskiepytos ligos daug lengviaus yra perserga
mos. Tas skiepijimas buvo didelėje madoje netik nuo rau
plių besigelbsti, bet ir nuo kitų limpamų ligų ir šitas 
skiepijimo būdas daugiausiai platino epidemiją, negu ją 
stabdė. Skiepijimu ant tiek žmonės buvo įsitikėję, kad net 
mėgino save skiepyti nuo piktligės (sifilio), ir, žinoma, 
pasekmė buvo apgailėtina, nes daugiaus sergančių atsi
rado.

Didžiausią permainą pasisekė įvesdinti D-rui Jenne- 
riui praeitam metašimtyje(1796 m.), kur jis aiškiai parodė
— kad įskiepijimas žmonėms karvės rauplių limfos (šy
vos) — apsaugoja juos nuo apsirgiino tikromis rauplė
mis, kad perdavimas karvės rauplių nuo žmogaus žmogui 
yra galima ir kad šitoji limfa turi savyje ganėtinai jiegos 
taip, kaip kad ir tiesiai paimta iš karvės rauplių.

Didelis D-ro Jennero atradimas privertė pasidarbuoti 
ant to lauko ir nuo kitų limpamų ligų; vienok tas pasisekė 
tik Dr-ams Pasterui, Kochui ir kitiems, kada tapo aiškiai 
suprastu užkrečiamų ligų iššaukimo būdas. Per paskutines 
dešimtis metų buvo atrasta daug gamtos paslapčių, kurios 
aiškiai parodė, kad visokiaropais tam tyčia sutaisytais 
skiepais, galima yra žmogaus organizmas pritaikyti taip, 
kad jis arba savis ar laikinai pasidaro neįveikiamu tai ar 
kitai užkrečiamai ligai — arba pasitaikius susirgti, pri- 
gelbsti išgyti prigimtu budu.

Vienok nežiūrint didelės moksliškos paskutinių išra
dimų vertės ir nežiūrint, kad toje srityje ištikrųjų pada
ryta didelis žingsnis pirmyn apsaugojime nuo užsikrėtimo 
liga, bet šitie įskiepijimai, ant kiek apie juos galima spręs
ti dabartiniame laike, vargiai bus ateityje svarbas visuo
tinoje karėj su limpama liga, — viena, kad skaitlius tos 
ar kitos formos ligų padaro tik ribotą “išimtinę”, antra, 
apskritai imant “išimtinė” nuo ligos nesitraukia ilgaų 
(išskiriant čiepijimo nuo rauplių) ; trečia, prie daugelio 
užkrečiamų ligų yra kitas paprastesnis ir ganėtinai užtek
tinas būdas, — tai — higieniškai — sanitariškas užsilai
kymas.

Būvant tokiose sąlygose skiepijimas galima patarti 
tik tokioje ligoje, kaip sakysime krioklė (differitas), kur 
suserga vienas kūdikis šeimynoje — mokykloje ar pen
sione ; tada tai tos šeimynos ar mokyklos kūdikiai priva
lėtų priverstinai būti skiepijamais. — Bet kaipo visuotino 
apsaugojimo, skiepijimas neturi vertės, išskiriant skiepi 
jiiną nuo rauplių..

Męs iš prityrimo tikrai žinome, kad skiepijimas kar 
vės rauplių limfa (šyva), apsaugoja žmogų nuo tikrų 
rauplių ir skiepytas žmogus rauplių limfų turi tą pačią 
apsaugojimo jiegą, kaip ir nuo karvės limfos. Šito paste
bėjimo pasekmės buvo pilani užganėdinančiomis iš visuo
meniškai — Sanitariškos pusės. Iš surinktų statistikos ži
nių aiškiai pasirodė, kad tikrosios rauplės, kurios buvo 
baisiausia praeito metašimčio liga, — kurios išnaikindavo 
nesuskaitomą žmonijos ' skaitlių — laipsniškai prastojo 
epidemiško budo, kaip veik įsikūnijo skiepijimas nuo 
rauplių ir dabar toji “Dievo rykštė” beveik suvis pražuvo
— ypač ten, kur būva systematiškas ir priverstinas visų 
skiepijimas.

Dar nesenas laikas, kur skiepimui vartota tik vienati 
niai limfą paimtą nuo kūdikio ir taip sakant, nuo rankutės 
ant rankutės. Šitokis čiepijimo būdas buvo visai ir negeis
tinu, nes skiepijant nuo rauplių drauge buvo įskiepijama 
‘>piktligė ar džiova”. Šiandien-gi tas pavojus yra galuti
nai prašalintas, nes žmogaus‘limfa nėra vartojama dau 
giaus, tik vien veršiuko — tokiu budu užsikrėtimas pikt- 
lige ar džiova galutinai tapo prašalintas, nes piktlige ver
šiukai neserga, bent gi iki šiam laikui nebuvo patėmyta 
tos ligos pas veršiukus, o džiova pas veršius labai retai pa
sitaiko. Ant 50,000 veršių tapo susekta vienas sergantis 
džiova.

5. Visuotinas Sanitariškumas. Kovojant su užkrečia
ma liga ir imanties ginklo tik tada, kada ji tave pradeda 
smaugti ir užpuola epidemiškoje formoje, nevisada galima 
laukti geros išeigos, epidemija platinasi nežiūrint į didelę 
tavo rūpestį padaryti jai galą, o liga neatsižvelgdama 
platinasi tolin ir tolin užgriebdama kas sykį vis platesnį 
gyventojų plotą. Tas atsitinka dėlto, kad iš vienos pusės 
antsyk negalima per tam tikrą ir trumpą laiką gyvenimo 
sąlygas permainyti ir prašalinti visas priežastis, kurios 
gimdo ligą ir palengvina jai plėtoties — iš kitos-gi pusės 
galima paaiškinti tuomi, kad dėl padaryto išgąsčio — 
šmėkla mirtingos ligos, kuri tave kiekvienoje valandoje 
gali nugalabinti, — kova su liga pasidaro neracionališka 
(neprotinga) ir kitą-syk vieton naudos suteikia tik didelę 
blėdį. Tikrai pasekmingam budui kovoti su užkrečiama 
liga galima tik tada pasitikėti, kada vienvalinia sargumas 
ir globa visų žmonių sveikata yra įkūnyta ir systematiškai 
(laipsniškai) prašalinama užkrečiamų ligų antkričio vesi- 
nimosi priežastįs palengvu, nežymum ir nevarginančiu 
juos žmonių ekonominio padėjimo, ir supažindinimu su 
higieniškai — sanitariškomis tiesoms.

Vienas iš svarbiausių dalykų kovoje su užkrečiamo
mis ligomis, tai gerai organizuota gydytojų pageiba, kaip 
miestuose, taip ir sodžiuose. Gydytojas turi būti lengviai 
prieinamu kad kiekvienas reikalaujantis galėtų jį pa
siekti, kiekvienoje valandoje. Be to tolydinis platus vie
šas pamokinimas higienos ir sanit.ariškumo taisyklių, kaip 
privatinės taip ir viešos. Tada tik netėmytinai prasišalins 
visokios riaušės ir nesuomonės, ir net sukilimai, kurie 
dažnai kįla epidemijos laike. Žmonės patįs prigelbės gy-
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dytojams prašalinti tą^^^^^^^^^Hkildys jų patari* 
mus kada draugija bu^HBB^erviesus pamokinimus, 
kada gydytojai pertikrins įmones, jog jų sveikata priguli 
ne nuo vaistų imtų jų organiztnan, o tik nuo mokėjimo 
higieniškai-sanitariškai gyventi.

Yra jau gana užtikrinančių faktų, kurie parodo, kad 
labiausiai užterštos užkrečiama liga vietos, galima pada
ryti nepavojingomis. Tokiame atsitikime lengviai tampa 
prašalintas suterštas žemės pavojingumas — pelkių iš- 
džiovinimų, gatvių, skiedynų, namų, rusių, kiemų, visokių 
užkaborių ir kambarių švarumu.

Mokslas apie sveikatą, prailgins netik vieno, kurio 
žmogaus sveikatą, bet ir visos žmonijos.

Redakcijos Atsakymai.

‘Draugo” Redakcijoje galima
gauti šios knygos:

Kaziui Sinkevičiui, Pitts- 
burgh, Pa. Nesuprantame,
kų tamsta savo išvadžioji
mais nori pasakyti. Raštelis 
nuėjo gurban.

Pajieškojimai.
Pajieškau savo brolių Pra 

no ir Klemenso Baltrušai
čių. Paeina, iš Kauno gub., 
Šiaulių pav. Raudinės para
pijos, Repešių sodžiaus.

Turiu pas juos labai svar
bų reikalų, todėl jei kas apie 
juos žino, ar jie patįs kad iš
girs, meldžiu atsišaukti šiuo 
adresu:

M r. Antanas Baltrušaitis, 
Levviston, Me.

A. A. Eastoniečiui, Eas
ton, Pa. Ar cicilikai pigus ar 
brangus, Tamsta pats apie 
tai gerai persitikrinai. 
‘Draugo” Redakcija jais 

nepirkliauja ir dėl to negali, 
;ame duoti atsakymo.

Jeigu-gi Tamsta nenori 
patapti tos rųšies asmenim 
— nesusidėk su jais.

Matildai Tataratienei, Fo
rest City, Pa. Jūsų laiškelį, 
atsišaukimo formoje, gavo
me. Jei tatai tiesa, labai 
mums gaila, kad Tamsta sa
vo raštelio niekuo nepatik- 
rinot, be ko męs negalime 
dėti laikraštin. Tai-gi ir ne
tilps.

5-tai kuopai S. L, R. K. 
A., Fcrest City, Pa. Tamstų 
susirinkimo apgarsinimas 
suvėlavo pasiekti Redakci
jų. Reikia siųsti laiku — 
mažiausia už savaitės prieš 
susirinkimų.

57-tai kuopai S. D. R. K. 
A., Exeter Borough, Pa. —
Taip-pat suvėlavo. — Skaitv 
kitę pirmeinantį atsakimą.

Pajieškau savo pusbrolių 
Juozapo ir Petro Janulevi- 
čių. Abudu paeina iš Seinų 
pav., Suvalkų gub. ir abudu 
jau seniai gyvena Ameriko
je. Turiu prie jų labai svar
bų reikalų. Jei kas apie juos 
žinotų, arba jie patįs apie 
tai patirtų, meldžiu atsi
šaukti šiuo adre su:

Miss Alesė Miliukiutė, 
1506 N. Main avė., 

Scranton, Pa.

I v

DIDELIS BALIUS.
surengė

84-ta S. L. R. K. A. kuopa,
Meriden, Conn.

Subatoj e, 21 d. Sausio,
ŠV. JONO SVETAINĖJE, 

171 Pratt st.
Muzikė bus net iš Pary

žiaus ir grajįs puikius šo
kius. — Lietuviai ir Lietu
vaitės, nepatingėkite atsi
lankyti. Komitetas.

Juozas Baltrušaitis,

721 GRAND AVĖ., NEW HAVEN, CONN.
ir apielinkėje.

Atlieka visokį fotografi-1 
jos darbų greitai, gražiai ir j 
pigiai. Tautiečiai, reikale 
kreipkitės prie savojo. Bu
site pilnai užganėdinti.
(6)

L. R. K. Pilnųjų Blaivininkų 
A. Susivienijimo Cen
tro valdybos adresai.

Pirmsėdis:
Kun. F. B. Serafinas, 

10806 Wabash avė..
Chicago, 111.

I Pagelbininkas:
P. Lapelis,
St. Ciril & Met. Pol. Sem. 

Orehard Lake, Mich.
Dvasiškas vadovas:

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

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

Kun. P. Saurusaitis,
46 Congress st., 

VVaterbury, Conn. 
Kaina 10c. i Sekretorius:

Juozas Kovas,
17 Congress avė., 

Waterbury, Conn. 
Iždininkas:

S. Bandzevičia,
17 Congress avė., 

Waterburv, Conn. 
Iždo globėjai:

Juozas Antanavičia,
20 Alder st., 

Waterbury, Conn.
Anelė Malinauskiutė, 

682 N. Riverside st., 
• VVaterbury, Conn.

5. Naminis Vaikų Auklėjimas.
Kiekvienas tėvas ar motina, 
kurie rūpinasi geru vaikų išau- 
ginimu, kad iš jų vaikų išaugtų 
geri ir dori žmonės, privalo ži
noti šios knygelės turinį. Kai-

Union ticket Agency.
Bealanala Lšetavllka Bank* Serai ton* 

lr Vtooje Aplinkinėje. 
Agentūra Laivakorčių ant OorUrnią 

Uniją.

Siunčia pinigu* kae dien ln viea, in 
lit »vieto; taip gi perka lr iimaino H 
.Akine pinigus. Išdirba visoktua do«n 
mentus Amerikos ir Lietuvos teismuose

Ofisas atidarytas kas dien nuo 8-tos 
*i ryto iki 9-tos vai. vnk.

Nedėliojo: nuo 10to« ii ryto iki 5-tal 
-olandai vakaro.

Adolf Blau,
Union Ticket Agency,

108 Lnckavanns Ava, Scranton, Pa
Taip gi turime savo krautuvėj* dau 

rvbę visokią maldaknygių ir svietišką 
knygų visokioee kalbose.

TELEFONAI: Nauja* 803 — Bell Mt

vidute i
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fedin^TVEMery
Influenzos aro- irme- 

dien užpuolimai naktimis 
arba kosulys ir die
gimai jūsų raume
nyse i* nusidirbi- 
mo, nepaguldys 
jut, jeigu turėsit

Dr.
RleMar’io

Pain- 
ExpollarĮ
save namuose ir 
tuojaus imsite 
vartot 25c. ir 50c. aptiekose. 
Sergėkis pamėgdžiotų vaistų.

f. M. Mams A M, m M am tak
Mabtar’lo Oonfo P11M« yr» e»ro* noo 

eeUNM ‘ "H*. ir te*.

Ar yra tai Reumatizmas?

Neuralgija? Sutinimai, Sopėjimas, Sustingimas? Ar skau
da jums krutinę ar nugarą? Gal kaklas sustingęs ir skau
da? Nuo to yra gyduolė

Severos Gothardiškas Aliejus
(Severa’s Gothard Oil)

Jei tą aliejų intrynus į skaudomąsias vietas, skausmai grei 
tai pasiliauja ir muskulams sugrąžinama pilna sveikata. 

Kaina 80 centų bonka.

Išgelbėtas!
“Musų vaikutis sirgo sunkiu kosuliu, kuris jį kan
kino per ištisus tris mėnesius ir buvo pavojingas jo 
sveikatai. Mums patarta duoti jam Severos Balsa
mą plaučiams. Pradėjome duoti, ir ve jo kosulys 
greitai pasiliovė ir musų mažulėlis tapo išgelbėtas”.

M. Skudlarek, Avon, Minn.

Severos
Balsamas

Plaučiams
(Severa’s Balsam for Lungs)

geriausiai ir pasekmingiausiai gydo tokias ligas, kaip ko
sulį, užkimimą, slogas ir įvairias gerklės bei plaučių ligas.

Kaina 25c. ir 50c. bonkai.

Reikia kas-nors daryti!

Sukietėję viduriai ir nesveikos kepenįs gimdo tankiai gal
vos skaudėjimą, apetito stoką, užimą galvoj, pageltimą 
odos, išbėrimus ir svaros žudymą. Taip negalima palikti. 
Reikia kas nors daryti.

Severos Pigulkos nuo Kepenų.
(Severa’s Liver Pilis)

sugrąžina visą naturališkan stovin, nenusilpninant 
žmogaus organizmo.

Kaina 25c.

Reikalauk Severos Gyduolių Aptiekose.

Neimk jokių kitokių. Naujas Severos Lietuviškas Kalen
dorius 1912 metams duodama dykai. Dėl daktariškų pata
rimų rašykit į
prašalina visus tuos nesmagumus, sustiprina virškinimą ir
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Dr. Alex. O’malley
(SPECIJALISTAS)

R UPTURA
ISIGYDOIA)

Greitai, 
Sveikai. 
Galutinai

RAIŠČIAI PRAŠAUNAMI ANT VI
SADOS.

Visiškas rupturos išgydymas 
I užtikrintas (bile lyties) seniems 
'ar jauniems, nežiūrint, kaip ilgai 
užbisenėjus, be jokių peilio piaus- 

i tymų.
Dr. O’Malley’o nauja gydymo 

metodą tikrai yra LIUOSA nuo 
visų pavojų. Nėr piaustimų, nėr 
skaudėjimų, nėr operacijų. Ne
reikia apleisti darbą. Nereikalauja 
raiščių kada jau išgydytas.

Užganėdinimas užtikrintas. Dė
kingi aprašymai ir paliudijimai, 
nuo dėkingų žmonių. Daugiau 
kaip 500 ligonių praeitais metais 
IŠGYDYTA.
Dėkingumo paliudijimai nuo dė

kingų žmonių.
Skaityk, ką sako išgydyti Paci- 

jentai apie Dr. O’Malley’ą.
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 Ruptura ser
gančiam; kadangi aš buvau baisiam 
padėjime, bet nuo Tamistos vaistų li
kausi visiškai išgydytu. Aš duodu pa
velijimą pavartoti mano vardą, kad ir 
kiti ligoniai gali būti išgydytais.

Ad. Kuttenberger,
Boz 131, Luzerne, Pa.

-w##

J. F. GILLIS
Pas ji galima gauti visokių to- 

rielkų, bliūdų, stiklų, nuodų, liam- 
pų ir visokių virtuvei .eikalingų 
daiktų Yra iš ko pasirinkti. Atei
kite persitikrinti.

102—104 S. MAIN ST.,
WILKES BARRE, PA.

Mr. Thos. Curry, Lehigh Valley 
Mainų Mekanikų Meistras, pasa
ko svarbią istoriją tėvams. Štai ką 
jis sako:

PLAINS, PA.. NOV. I. 1911 
i Brangus Daktare:

jpj; Aš noriu Jums padėkoti, ką Jus 
-.cjj esat padarę mano vaikams, abudu iš- 

gydėt nuo rupturos: vienas vaikas 
dviejų metų (gimęs su ruptura) ir ki
tas devynių metų senumo. Jie dabar 
yra abudu sveiki ir nenešioja raiščių; 
yra stiprus ir diktųs, ir tikėk man. aš 
dabar esu laimingas tėvas.

Su guodone
Thos. Curry.

TĖMYKIT LIETUVIAI! 
Geriausia ir Didžiausia ap- 

tieka Pittston’e,

P. L. PECKO
23 Water St. (netoli pačto).

Užlaiko įvairiausių gy
duolių, krajavų ir ameriko
niškų, nuo visokių ligų. Re
ceptus išpildo su dideliu at
sargumu. Čia dirba lietuvis 
patarnautojas, todėl visada 
galite lietuviškai susikalbė
ti.
Taip gi čia parsiduoda visos 
Severo gyduolės.

Visi lietuviai kviečiami 
reikale atsilankyti, o busite 
pilnai užganėdinti.

J. L. PEOK’S,

23 Water st., Pittston, Pa. 
Abu telefonu.

-NAUJA KNYGA-

BIBLIJA
arba šv. Raštas išleistas.

Tik vienas šitas šventraštis yra 
katalikiškas.

Kaštuoja $2.15 persiuntmui.
Adresas:

REV. S. PAUTIENIUS,
SHENANDOAH, PA.

S THE LACKA1VANNA S
Jį ? *
(j Parankiausi geležinkeliai Euro- g 
įį pon keliaujantiems. Linijos suei- į? 
k na prie Trans-Atlantiškųjų laivų. 
jj Nebrangiai perdavinėja bagažą

Gerai žinomas Klerką Išgydytas.
Aš gavau patrūkimą (rupturą) kil

nodamas baksus kuomet aš tarnavau 
krautuvėje. Aš ėmiau Dr. O ’Malley ’io 
vaistus ir dabar esmi jau išgydytas nuo 
rupturos, kuri vargino mane per kelis 
metus. Aš geisčiau pasakyti kiekvie
nam ruptura sergančiam žmogui, kaip 
aš labai esmi dėkingas Dr. O’Malley’ui 
už jo stebuklingą išgydymą.

J. Budolpb,
30 E. Northampton st. 

Wilkes-Barre, Pa.
Prisiųsk 2c. markę mano veltui 

gaunamai iliustruotai knygai apie 
Rupturą.

Dr. Alex. O’Malley
Ofisas: 158 S. Washington st.

£ VVilkes-Barre, Pa.
Z$ Ten, kur galite rašyti ir kalbėti

ir pervaža pasažieriuB.

=The Road of Anthracite
(Kietųjų anglinių kelias)

Trumpiausias kelias į Buffalo. 
Tiesiai į Scrantoną ir Anglių 
Sritį. Tarpe New Yorko ir Bu
ffalo penki traukiniai kasdien. 
Tarpe New Yorko, Chicago ir 
Vakarų‘keturi traukiniai kasdien 
Tarpe New Yorko, St. Louis ir 
Pietvakarių, kasdien.
Tarpe visų vietinių Punktų nuo
latinis ir parankus susinešimas. 
Artymesnių informacijų apie kai 
nas, traukinių bėgiojimą, etc., 

kreipkitės pas 
savo vietinį a- 
g«ntą arba ra
šykite pas:

X j lietuviškai.

BONA MORS 
S0DAL1TY

STJAKSWIHEDRA1_ 
MONTREAL, CAS

Latkmnna
Railroad

R.H. Morgan
Išdirbėjas Kepu

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

Reikalauk Kata- 
. liogo..

George A. Oullen, 
General Paesenger Agent, 

90 Weet'Street, New York.

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

SHENANDOAH, PENN’A.

ANT KIRBY’S

KAIP KURIE “IŠPARDAVIMŲ SIŪTAI IR OVERKOTAI“ 
TURĖJO ATSIRASTI KARTU SU KOLUMBU!

Aš niekad nieko neslepiu nuo publikos — tai nemano darbas!
Todėl, aš manau, kad yra mano prievale persergėti žnn nes nuo taip vadi 
narni,i “išpardavimu“, kada krautuvninkai nori apsivalyti nuo susenėjusii 
išmatų, kurie buvo blaškomi ir veliami po krautuves per keletą metų.
Kurių tamsta nori, senų Išpardavimo Siutų ir Overkotų ar Mano Naujų?
Dalykas gana aiškus ir atsakymas lengvas.
Ateik ir leisk man parodyti kaip tikrai puikus rūbai išsižiuri — ir pama- 
tik kainas kurios skaitosi:

$10, $15 ir $20
Vietoj $16, $20 ir $25.

LOUIS ROSENTHAL

13888



Vietines Žinios angliški laikraščiai pavar-
_ s ,, . ... -* dės taip iškraipo, kad nie-(Is Wyomuųro klonio apie linkės).____  kas negali pasakyti tikrai

*kas kokios tautos.
Nelaimė anglių kasyklose. ’
Praeitą ketvirtadieni 9 d. Majoras Kosėk valo miestą, 

sausio Plymouth’o Parrishl Wilkes-Barre’ų miesto 
kasyklose atsitiko didelė ne-i majoras John Kosėk nejuo- 
laimė — dinamito ekspliozi- kais pasirįžo apvalyti mies- 
ja. Tuoj’po penktai valau-,tų. Andai jo pasiųsti šnipai
dai vakaro, kada naktiniai 
darbininkai suėjo prie dar
bo, nelaimė atsitiko. Užveiz
dėtojai, kol kas, dar neištyrė 
ekspliozijos priežasties. Eks 
pliozija šešis užmušė mirtin 
ir du sunkiai sužeidė.

Tarpe užmuštų yra šie as
menis: *

1) Anthony Gohalis (gal 
būt lietuvis), leiberis, 30 me
tų, nevedęs.

2) Elmer Jonės, 33 metų - 
timbermanas — nevedęs.

3) Paul Reshofski, maine-j slepiasi nemoralės 
ris, 35 metų; vedęs — paliko j nos; taip-gi bus kiečiau var-

perejo per visus teatrus, ir 
kaipo to pasekmė, Luzernės 
teatro užveizdėtojai ar viena 
šokėja, ispanė, likosi areš
tuoti už nemorališkus šo
kius; jie visi užmokėjo baus
mes nuo $10.00 lig $15.00 ir 
likosi paleisti su pasarga, 
kad daugiau neperstatinės 
panašių šokių.

Be to, majoras Kosėk ža
da apvalyti Wilkes-Barre’ 
us ir nuo taip vadinamų 
“boarding house’ų”, kur

mergi-

pačių ir du vaiku.
4) August Garlin, timber

manas, 47 metų; vedęs — pa
liko pačią ir šešetą vaikų.

žomi smuklininkai — šokių 
rengėjai, kur taip-gi nešva- 
rybė labai išsiplatinus.

Ar Koseko geri norai at-

ATITAISYMAS.

5) John Humphreys, ka- nes ir gerus vaisius — pa-
syklų inžinierius, 36 metų; matysime vėliau, bet jau 
vedęs — paliko pačią ir ket- į vien už stengimąsi apvalyti 
vertą vaikų. miestą nuo visokių nemora-

6) Henry Milės, timber- liškumų ir nenaudėlių — 
manas, 46 metų; vedęs —pa- verta pagyrimo.
liko pačią ir aštuonetą vai- _____
kų.

Sužeisti:
1) Anthony Lukawitz, 32 į Praeitame numeryje vie-

metų; apdegė veidą ir ran- tinėse žiniose, aprašyme 
kas — jis išgvs. j apie Šv. Trejybės parapijos

2) Edward Beynon, 40 me- susirinkimą įvyko paklaida,
tu: vedęs — jis taippat pa- Šierfls 1912 metams parapija 
gysiąs. j teturi išmokėti skolių $26,-

Ar ten tikrai buvo lietu- 372,56, o ne $40,000, kaip p. 
vių, tuotarpu nežinoma, nes Linelio buvo pranešta

Seka nuo 1-mo pusi. rolius Anuseff, buvęs Rusi- 
si prie straiko: du trečdaliu J08 pasiuntiniu Galetz’e; ten 
darbininkų pritaria strai- Pa^ buvo ir jo šeimyna, 
kui. H Pranašauja karą. Chris- 

tiania, Norvegija. Norvegi
jos kabinetas padavė įneši
mą, kuriuo norimą paskirti 
laivyno reikalams 16,500,090 
kronerių. Norvegai vratos 
nuomonės, kad vėliau ar 
anksčiau, turės įvykti di
džiųjų Europos valstybių 
karas.

Tatai Norvegija ir norinti 
apsaugoti savo pakraščius, 
gyventojų skaitlius žymiai 
pakilęs.

Gi per visas keturiasde- 
šimts metų Prancūzijos gy
ventojų skaitlius tepakilo 
vos ant 3,500,000.

11 Siunčia kariumenę Per-
siįon. Caleutta, Indija. Ang
lijos valdžios prisakymu da
lis indo-britiškosios armijos 
likosi pasiųsta Persijon, kad 
apsaugoti tenykščius Angli
jos pirklius.

H Prancūzų gyventojų
skaitlius. Paryžius, Prancū
zija. Pagal tik užbaigtą val
džios cenzą Prancūzijos gy
ventojų skaitlius yra 39,601.- 
509: tai-gi nėr penkis metus 
prancūzų skaitlius padidėję 
tik 349.264 m’ventojais.Pran 
euzai nuo kaimų vis labiau 
traukia i miestus. Paežius 
dabar turi 2.888.110 gyven
tojų; taip pat ir kitų miesto 
nes kilus karui pirmiausia 
susidėmimai galį įvvkti Nor-

Universitetas Jerazali -
me. Iš Londono praneša, kad 
Jeruzalime rengiama įsteig
ti žydų universitetas. Vie
nas turtingas Indijų žydas 
paaukojo tam tikslui $400,- 
000.

T Italai skandina turkų 
laivus. Rymas. Ital. Italijos 
kariško laivyno kamanduo- 
tojas pranešė savo valdžiai 
Ryman, kad jo laivai pas
kandinę septvnius Turkijos 
šarvuočius.

IT Vienos palociai sudegė.
Viena, Austrija. Čia gaisras 
sunaikino didelę dalį Areh- 
duke Frederiko paloeiaus. 
Daug piešinių ir kitų bran
genybių žuvo liepsnose.

1 Ruelle-Sur-Tovre, Pran
cūzija. Valdžios laivyno 
ginklų dirbtuvėj atsitiko di
delė nelaimė. Kada darbi
ninkai ištarpintą metalą pilė 
į inoldę nuliejimui kanuolės, 
muldėj susirinkę gazai eks- 
pliodavo ir 8 darbininkus 
užmušė ant vietos ir 11-ką 
sunkiai apdegino.

U Naujas pasiuntinis. San
to Domingo. Francisco J.
Perynado likosi paskirtas 
pasiuntiniu Washingtone, 
vietoj’ atsisakiusio E. C. Ju- 
bert’o.

5 Daugiaus kariumenės.
Berlinas Vokietija. Vokie- vegijos pašonėj.
čių vyriausybė nusprendė 
padidinti savo kariumenę 
čielais dviem karpusais, ku
rių vienas skvriamas Rytų 
Prūsijai, antras — Badene. 
Tai-gi ir taksai Vokietijoj, 
ir be to jau dideli, turės pa
kilti.

T Pražuvo laivas. Bueha- 
rest, Rumunija. Rusijos lai
vas “Russ”, kuris plaukė iš 
Galetz’o į Odessą, užėjus di
delei audrai nežinia kur din 
go ant Juodųjų jūrių vande 
nyno. Jis vežė 172 pasažie- 
rių, tarpe kurių buvo ir Ka

AR MOKI ANGLIŠKAI KALBĖTI 7 
Dabar Laikas Mokintis!

Geriausius rankvediius ir žodynus galite 
gauti, iš kurių pats per save lengvu ir pi
giu budu gali išsimokinti angliškai kalbėti, 
tik nereik tingėti.

1. ANGLIŠKOS KALBOS VADOVĖLIS.
Sutaisė J. Laukis, treiia pataisyta laida, psl. 
94, kaina ............................................................................... 25c.

2. RANKVEDIS ANGLIŠKOS KALBOS. 
Pagal Ollendorf’a, Harvey, Maxwe11 ir ki
tus, sutaisė J. Laukis, pusi. 307, kaina $1.25

Ta pati drūtai audimu apdaryta .... $1.50

3. KAIP RAŠYTI LAIŠKUS, lietuviškoje
ir angliškoje kalbose. Sutaisė J. Laukis. Šio
je knygoje yra daugybė laiškų visokiuose rei
kaluose ir atsitikimuose abejose kalbose. Pusi. 
293, kaina ......................................................................... 75c.

Ta pati drūtai audimu apdaryta ... $1.00

4. KIŠENINIS ŽODYNĖLIS, lietuviškai-
angliškos ir angliškai-lietuviškos kalbų. Telpa 
apie 18,000 žodžių, parankus nešiotis kise- 
niuje. Pusi. 151, grąžuose audimo apdaruo
se, kaina ............................................................................... 65 c.

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 »ei- 
ke ir pinigus prisiųsti, o lėšas prisiuntimo 
aš apmokėsiu. Adresas:

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

li Ispanijos kabinetas re 
zignavo. Madridas, Ispan. 13 
d. sausio rezignavo visas Is
panijos ministerių kabine
tas su premjeru Canalejas’u. 
Rezignacijos priežastis — 
nuomonių nesutikimai su 
karaliaus Alfonso, kada iš 
kilo ginčas apie panaikini
mą mirties bausmės vienam 
iš buvusių sukilėlių vadų.

H Turkai vėl giriasi. Lon
donan iš Tripolio gautos ži
nios praneša apie buvusį 
Holms’o apielinkėj itaįų-tur 
kų mūšį, kur italai buvę 
smarkiai sumušti.

“Draugo” Agentai.

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

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

Juozas Milųšauckas,
Forest City, Pa.

T. Kizevič,
Box 167, Minersville, Pa.

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

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

Allegheny, Pa.
J. Bartoševiče,

4417 Marshfield ave., 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, RI
Dom. M. Andrulionis, .

65 Davidson st., Lowell, Mass.
Ant. Tūškėnis,

Box 116, Plymouth, Pa.
Julius Bukantas,

77 a Endicott st., Boston, Mass.
Jonas Ramanauckas,

135 Ames st., Brockton, Mass.
B. P. Miškinis,

Box 124, Montello, Mass.
K1 R VpFsnpVv

257 So. 33rd st., So. Omaha, Neb 
Stan. J. Šaban,

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., Chieago, III. 
Kazys Matukeviče,

1742 Nay Aug. ave.,
Scranton, Pa.

Wilkes-B 
Deposit & Savings
BANK,

71 PUBLIC SQUARE, 
V/ILJLE3-BARRE, PA.

Tamsta

j Kapitolas
Perviršis

, Depozitai $2.625.000
Moka 3-6ių nuošimtį 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.

Office New Telephone 37. 
Residence 1100.

Lietuviu Advokatas.
Jonas S. Lopatto

47-48-49 Bennett Building, 
Wilke#-Bare, Pa.

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

I esi tvirtas laike šių oro permainų 
! kurias męs dabar turim. Jeigu ne, 
i tai imk vyninį stiklelį 
prieš kožnų valgį ir einant gulti; 
tuo budu užlaikysi tikrų sveikatos 

$150.000 l,adėiima-

$450.000 STEGMAIER’O 
Malt Extrakt#

Tas pataisys sužlėbčiojimų, su- 
stiprįs kraujų; užlaikys nervas ir. 
atgaivįs apetitų. Jeigu tavo aptie- 
kininkas neturės jo, užsisakyk tie
siog nuo mus.

Gryno maisto ženklas ant kožnos 
skrynutės.
Naujas Telefonas 977; Bell 422.

«««««««««««««««««««««««<!<

Plymouth National 

BANK.
K&pitoias su perviršiu 

$165.000.00.

Šitoji Banka prižiuroma 
Suvienytųjų Valstijų val
džios. Moka 3 nuošimčius 
nuo sudėtų pinigų. Galima 
susišnekėti lietuviškai.

G. N. Postlethwaite, 
iždininkas.

Mandagus patarnavimas.

Merchants
Banking

Trust
Company,

Mahanoy City, Pa.
Turi Kapitolo 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,
Kairi Trinka* <

REKOMENDUOJAME MUSŲ NAUJĄ AUKSINĮ 23 
AKMENŲ GELŽKELIO LAIKRODĖLĮ.

Auksiniai, paauksuoti ir kitoki su 23 
akmenimis, parduosime 10,000 vadina
mų “Accuratua” laikrodėlių tiktai ui 
Ub.75 iėdną. Tie grafus laikrodėliai 
puikiai išrėžyti, dubeltavi lukštai, ge
rai laiką rodanti, labiausiai keliauninką 
naudojami, kurie turi daboti laiką, mo
teriški ir vyriški, gvarantuotl ant 20 
metų. Tikrai gražus la’krodėliai, ne
gėda bus nei draugams toki parodyti. 
Jeigu nori turėti gerą dziegorėlį, tai 
štai musų pasiūlymas: Męs nusiųsime 
šitą laikrodėlį kiekvienam G. O. D. už 

1 $5.75 ir ekspreso kaštus dėl peržiūrė
jimo. Jei nepatiks, oemol* ėsite nei cen
to. Męs rlskuojame viską. Auksinis

grandinėlis duodasi dykai sn laikrodžių. Adresas:
EKCEL8I0R WATCH OO., DEPT. 906, OHIOAGO, IU.

DYKAI

First National Bank
PUBLIC SOUARE

Wilke-sBarre, Pa.

UNITED STATES DEPOSITARY

KAPITOLAS $375,000,00
Perviršis ir nepa
dalyta nauda 490,000.00

Už sudėtus pinigus moka 3-čią 
nuošimti.

Wlf. S. Me LEAN. President, 
FRANCIS DOUGLAS, Cashier

FABIOLE,
garsi kardinolo Wisemano apysaka. 

Vertė VYTAUTAS.
Kaina $1.00.

Imantiems daugiau kaip vieną eg 
eempliorių, nuleidžiamas didelis nuo 
šim tis. Gaunama pas:

BEV. V. VARNAOIRI8,
312 So. 4th IV, Brooklyn, *. Y.

“5“

First National 
BANK,

PLYMOUTH, PA.
UŽDKTA 1*4.

KAPITOLAS
PERVIRŠIS

$100.000.00.
$250.000.00

Didžiausia ir saugiausia 
Banka mieste.

Moka 3 nuošimčius nua 
sudėti] joje pinigų.

Pirkite už $6.00 ver
tės musų žinomos ta
bokos dėl cigarėtų ir 
išsirinkit sau dovaną 
iš sekančių daiktų: 
Naujausia importuo
tas Fonografas su di
dele nikeline dūda, 
kuri graina gerai ir 
aiškiai visokias mu
zikas ir dainas. Kiek 
vienas gali turėt sa
vo name koncertų. 2. 
Geriausia Armonika 
vokiško išdirbimo su 
natom ir nurody
mais. 3. Puikus sta-

lavas nikelinis Laikrodis su muzi ke, kiekvienų kartų muzikė graji- 
na 10 minutų.’4. Vyriški arba moteriški storai paauksuoti laikrodė
liai. 5. Stalavi įrankiai gražioje dėžutėje: 6 peiliai, 6 videlciai, 6 di
deli šaukštai, 6 maži, 1 peilis sviestui, 1 šaukštukas cukrui.

Už musų dovanų vien norime, kad pagarsintumėt musų firmų tarp 
jusų pažįstamų. Atsiųskite mums ant rankos 50 centų pačtiniais 
ženklėliais, o męs Jums prisiusime 40 skrinučių tabako 4-ių gatunkų 
už $6.00 ir Jūsų išrinktų dovanų. Likusius $5.50 užmokėsit gavęs ta- 
vorų. Kam tavoras nepatiks gali jo nejimti.

ENGLISH ASIATIC TOBACCO CO., 
Dept. F.

115 7-th street, New York, N. Y.

Pigus, dailus ir lengvai skaitomas
LAIKRAŠTIS

“AUŠRA”
EINA KAS ANTRA SAVAITĖ (NEDĖLIA).

“Aušra” ap8eina: Metams 1 rb. 50 k., pusei mėty — 
75 k. — 3 mėn. 40 k.

“Aušroje” rašoma apie viską. Joje visada rasi naudin
gu patarimų, kaip savo būvį pagerinti, kaip žemę dirbti, 
kaip Dievą ir tėvynę mylėti ir dorai gyventi. Rasi joje 
taip-pat gražių apysakėlių, indomių straipsnelių apie pri 
gimtiee 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.
Kiekvieną “Aušros“ numerį puošia dailus paveikslėliai.

“Aušros“ adresas; Vilnius, “Aušros“ redakcijai. Prie 
šv. Mykalojaus bašnyčioa.

DIDIS
GYDYTOJAS

'•la

Dr. Ignotas Stankus M. D.
pa&aigąa daktarišką mokalą univemlett valstijos Indiana, 
ir baigąs kvotimu* aukščiausioj* ir |au paskutinėje dakia- 
riškoi mokykloj New York Pvat-Ornduate MEDICAL 

SCHOOL A ŪOSĖITAL, kurioje speciališkai išsilavina gy
dyme visokių pavojingiauiiij ligų ir daryme operacijoj, pa
baigęs t} mokslą įgaun varną sukilo, didžio dak i aro. Dr 
1O. STANKUS,*per kirk laiko buvo mietiavu dakiaru Indi

ana polu, Ind . kur turėjo didelę praktiką gydyme įvairią 
ligų atlikdamas aavo užduot kuogenanseiiružvanėdinan- 
iiai žmonijai dabar-gi pasišven'ys labui savo brol.ų tautie
čių. ir kad apsaugot juct nuo išnaudojimo per nesąiimikua 

- daktarus. įrengė savo Iocną naminį ligonbutį ir: 

KVIEGZIA VISUS PAS SAVE SAKYDAMAS: 
Jeigu sergi, ar kenkia kas sveikatai, skubo! k rei rikis pas Iraną ypatiškai arba 

laišku, o busi išgydytas Jeigu kiti da..;ar:.i pripažino .ujane Y.vdoma.'neabejok, 
nes aš turėdamas didesnę praktiką ir rvkšf’.nį mo'is’ą. ivu )-> gelbėsiu ir suteik- 
•iu tikrai brolišką ir sąžiniška rodą. Kiekvienas iš atši-tiiihusii; persitikrjs. kad 
esu pabaigęs didesnį daktarišką mokslą tr galiu geriau gydyti negu kiti daktarai 
svenniiaučiat.

jar APSIIMU FACEKJINCAI (SCYOYTl LIGAS 

Nuo reumatizmo, skaudėjimo ir gėlimo sąnari :, kaulų, strėnų ir Senų; aro viso
kių kraujo ligų. užkietėjimo ir nedirbicao vidurių; išbėrimo, kūno niežėjimo, vi
sokiu spuogų, dedervinių, slinkimo plaukų; galvos skaudėjimo, nuo ligos širdies. 
Inkstų, plaučių, kepenų. Nuo visokių nerviškų ligų. neuralgijos, drebėjimo sąna
rių. nemiegojimo ir išgąsčio; nuo greito nuilsimo, sunkaus kvėpavimo, peršalimo 
ir nuo visokių slogų Nuo visokių užkrečiamų lytiškų ligų, ir visokių kitokių nu-^ 
silpnėjimų sveikatos. Teip gi nuo visokiu moteriškų ligų, skausmingų lr neregu- 
lariškų mėnesinių, baltųjų tekėjimo ir gumbo ligų:

Turiu Speciališką Dipicmą dcl darymo Operacijų.
Ištikus bill irtam reikalingumui operacijos, kada vaišiai rujai pagydyti kaipo 

tai: augimo vėžio sk i įviję ir visokių akmenų, skaudi lių ir guių, ar tat butų pūs
lėje, inkiluose, kepenyse ir žarnose, viską tįsu pageisaoperacijos galima praša
limi kuo geriausei ir už menką mokestį. Darau teip gi operacijas ant kaulių, 
smegenų, grobų ir lyriškų organų, kaip vyru teip jr ir.oferų Ištiesinu pritraukius 
kojas ir rankas. Išgydau su naujausio budo operacija rej 'ura, ui menką preką.

Penai kreipkitės kiekvienoje ligoje pas maną. Jeigu negalima pribūti ypatiš
kai, tai parašykite ka skauda ir kokius nesveikumui jaučiate tavi}, o aš suprasiu 
viską ir ištyręs duosiu rodą o jeigu reiks, prisiųsiu ir gyduoles, o laa nedaro skir
tumo kaip toli gyvenate Amerikoi. Anglijoi. Kanadoj ar Iritose šalise-

Atsilankantiems ypatiškai ir dėl operacijų, turiu savo locoą naminį puikų 

LIGOS n UTĮ. Biednis gydau POVĄ M AI.

Dr. Ignotas Stankus M. D. pa.
Vai. Ofiso: no 8 ik 12. no 2 ik 4. ir no 6 ik 8 vakare Nedėliotai no 1 ik 5 vakare-

d

po mano ai
One daktaro

PADIEK A VONE8 DA.KTA KU IGNOTU STANKUI 
Nuo visokią spuogų ir išbėrimų, ant veido ir kaklo >.* visokiu le t pogi nąo kitu odo» ir kraujo

niera geresniu daktaro., kaip Dr. 1. Stankus. Laug • jt t < Lankiau, bet ;.ci vienas negalėjo išgy
dyti. Taip kall»a Jos Švilpa. 1OII Carlion Stręct $ P«.

Šiuomi viešai išreiškiu savo širdingą padtk.-j Du -aro.t. ui ’š/ydymų nervų hga ir *u£raiinim.-J 
vyriškumo, kuriu kiti daktara* auisakt išgydyti. L o -a picinis ligomis patariu kreiptis 
Du Ig. Stankų, o r.rpasig.-Mitsiiesavo lygio A. 2n«ud*ei., Su- n, M. . 57 Pingrte Street.

Wjonn Akuotnitis Montreal Que Cana la. rašo; Metlvor g y ty t >au - š ita d ir na kaip gavau nuo 
Tamstos liekarstas ir vartoju sulvg užrašo, jnu regeliu atmdčk.tvc .š Tnmstsi iš džiaugsmo da Uk pu- 
»ęli karstu sunaudojau bet jau vfsas sus* įpr^įau ir batg-u f.vt t Di«ug-a,t nrturu ką rašy ti 'nes jau ne
reikalautu daktariškos pagelbės Ta jkm liga. kuri taip d tttj prikankino mane >r kurtą kiti daktaraa 
l«‘‘kč už neišgydoma, dabar jau baigia gt ti. Ačiy Tamstoms už t "u v tr greitą lipdymą.
AŠ JUOZAPAS JANKŪNAS širdingai dukato u Dr Si a mkvi ui išgydymą manės nuo sutinimo veido, 
skausmo krutinėję, po širdžia ir nugaros? nuo didžio si lumo ir minimo viduriu ir gel mo kauly. Kiti 
daktarai jau nebegnteie ma««gs išgydyti bet msno tautietis, daktaras Ignotas, atėjęs įmano nsmos 
iškarto maną išgydo ir padart sveiku. 253 N. 15 Sireet Philadelpaia. Pa.
JAMES FAKO. 923 So. 6th Street Phiiadelphia, Pa. sako taip: ,,Manės niekas negalėjo išgydyti nuo 
užsisenėjusios paslaptingos ligos bet da ras Stankus su pagelba operacijos ir savo gvdulėmis kuria* 

Q|t,ę garo api iekoie nutaisė, man^ j trumpą įtaiku išgydė. Ačiū jais Patariu visiems kreiptia 
ro Ignoto Stumk a v»; kūne jau pa metėt nodtrjM išatgydyti.

mLBFFT g. GROBLEVVSKI,
Savininkas ir Fabrikantas Geriausių 

LIETUVIŠKŲ—LENKIŠKŲ VAISTŲ.”<<
GKSTAU8IA

OYDUOLD:
KUO

STMlNŲ 8KAU- 
S8JIMO, DBOI 

MO KBUTIN8JB, 
GALVOS SKAU-

D8JTMO,
KATAROS,

UžSUAlaDYMO,
NEUKAIZJUOS;

NUO 
QBBK ĮuŽsS

SKAUDĖJIMO,

MĖŠLUNGIO 
SKAUSMO KBU-| 
TINĖJE NUO 
PATKUKTMO 
AZMA AKBA 
DUSULIO 
ŠTYVUMO 
SPRANDO 
SKAUDĖJIMO 
SONUOSF 
RANKŲ IR 
KOJŲ.

(llHIMENT^

Ypatingos Gyduolės.
Jeigu sergate užsisėnėjusiomis ligomis nuo kurių negali pagel

bėt nė daktarai nė ligonbučiai, arba paslaptingomis ligoms, apra 
ėykit man savo nesveikumą gerai ir aiškiai (be užslėpimo) ne8 
čion eina n»> tik apie tavo sveikatą, bet labai tankiai, ir apie tavo 
gyvastį (Atsiminkit, jog kiekvienas garbingas daktaras užlaiko pa
slaptį kaip ant iSpažinties). Užtai nesigėdyk ir nebijok, rąžyk tei
sybę, o mielai suteiksiu rodą ir prisiųsiu geras gyduoles pagal tavo 
ligą su nurodymu kaip reikia jas vartoti, už prekę labai mažą. Rei
kia ražyt laiikus stačiai pas mane pridedant visados 2c, markę ant 
atsakymo, nes kitaip negausit atsakymo. — Teipgi męs reikalauja
me gerų agentų kiekviename dideliame mieste ir jų aplinkinėse. 
Agentai nuo LietuviSkai-Lenkiškų gyduolių gali uždirbti nuo 50 
dol. iki 150 dol. ant mėnesio. Uždarbį duodame kuogeriausią. Taigi 
rąžykite reikalaudami agentūros. Kiekvienas lietuviškas Štornikas 
teipgi privalėtų užlaikyti visada musų puikias Lietuviškas gyduoles 
savo Storuose ant pardavimo, kad musų tautiečiai reikalaudami ga
lėtų pas kiekvieną nusipirkti ir nereikalautų išduoti pinigus dova
na kokiems nors apgavikams tose aplinkėse. Stornykai, rąžykite 
pareikalaudami gyduolių, nes geras uždarbys ir parduokite musų 
tyras Lietuvižkas gyduoles, kuriąs męs gvarantuojame. Rašykite 
po antrašu:

ALBERTAS G. GRABLIAUCKAS,
<5or. Elm & Main Str., Plymouth. Pa.

DRAUGO”

SPAUSTUVEI

NAUJAUSIA, DIDŽIAUSIA IR GE- 

RIAUSIA GREITAI ATLIEK A -^

ĮVAIRIŲ ĮVAIRIAUSIUS DARBUS

SPAIDINA
PIGIAI

KON8TITUOUA8, PLAKATUS, TIKIETUS,

UŽKVIETIMUS IR KITOKIUS DARBUS

RAIDĖS STATOMOS DIDELE—NAUJAU- 
SIOJO PATENTO-MASINA “LINOTYPE”

ADRESUOKITE

DRAUGAS”

314 E Market St Wilkes-Barre, Pa.

Mokykla.
Lietuvės, mokančios lietuviškai rašyti ir skaityti ir 
norinčios tapti Akušerėmis, išlavinu ir prirengiu 
prie egzamenų (State Board of Health).Tinkamiau- 
sis amžius akušerystės mokytis tarp 21 ir 35 metų. 
Kreipkitės į

D-rą A. L. Graičiuną,
2SN S«rtk latemš SL CUCAfit, ILL

v
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