
% “DRAUGAS" į5
(c SAVAITINIS LAIKRAŠTIS. At 

IŠEINĄS KAS 

ČETVERGAS
MIESTE

WILKES-BARRE, PENN’A.,
314 E. Market St.

KAINA METAMS:
Suvienytoie Valuioie . . . $2.00
In Kanada ir kitai tolti . . . $3.00

APSKELBIMU KAINOS ATSKYRIUM 

RankraMiam muti intrttoi:
REV. A. KAUPAS.

64 Church St., Pittiton, Pa.

Pinigui uuiti ir m viiokiaii reikalai! reikia 
kreiptu iiuo adreiu: 

“DRAUGAS”
3I4E. Market St. Wilket-Baire,Pa.

Lithuanian Newapaper

“DRAUGAS
(THE FRIEND)

OfflclaJ Oryan of the Lithuanian Roman 
Cathollc Alliance of America

PUBL1SHED EVERY THUKSBAY, 
314 East Market St.,

Wilkea-Barre, Pa.

SUBSCRIPT1ON 
la United States . 
Canada aad other P arti

RATES:
. . $2.00 

. . $3.00

Advertising Kates oa Application.
Ali Comaunicationt and Money Orderi 

mint be addreued to:

••DRAUGAS",
314 E. MARKET STREET, -

Wilkea-Barre, Pa.

r
Organas Susiv. Liet. Rymo=Kat. Amer. ir Liet. Rymo=Kat. Piln. Blaiviu. Amer. Susivienijimo

No. 6 WILKES-BARRE, PA., 8 I). VASARIO (FEBRUARY) 1912 M.
ENTERED AS SECOND-CLASS MATTER AUGUST 21 -fit, 1909, AT THE POST OFFiqE AT WILKES-BAF’»E. PA., UNDER THE ACT OF MARCH 3, 1897.

Metai IV.
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Evangelija'

Šeštoji Nedėlią po Trijų 
Karalių.

Lekcija. — 2 Kor. XI, 19- 
33 ir XII, 1-9. — Broliai! 
noriai nukenčiate neišmin
tingus kada patįs esate iš
mintingi. Nes nukenčiate, 
jei kas jus nelaisvėn verčia, 
jei kas prarija, jei kas ima, 
jei kas išsikelia, jei kas jus 
veidan muša. Kalbu, pagal 
užgėdinimą, kaipo kad męs 
butume silpnais tame daikte. 
Kame kas drąsus yra, (neiš- 
mintyje kalbu) ir aš drąsus 
esmi: žydais yra ir aš, izrae
litais yra ir aš, Abraomo 
sėkla yra ir aš, Kristaus tar
nais yra (kaipo mažiaus iš
manus sakau) daugiaus aš: 
darbų daugelyje, kaliniuose 
apščiaus, mušimuose per gai
ką (mierą), smertyse tan- turėjo drėgnumo. O kita
kiai. Nuo žydų gavau pen
kis kartus po keturias de
šimtis mūšių be vieno. Tris 
kartus buvau plaktas rykš
tėmis, vieną kartą buvau 
muštas akmenimis, tris kar
tus su manim laivas sudužo, 
naktį ir dieną buvau marių 
gilumoje; tankiai kelionėse, 
pavojuose ant upių, pavo
juose tarp žmogžudžių, pa
vojuose nuo giminių, pavo
juose nuo stabmeldžių, pa
vojuose girioje, pavojuose 
ant marių, pavojuose tarp 
neteisių brolių; darbe ir var
ge, nemiegojimų daugelyje, 
bade ir troškime, pasninkų 
daugelyje, šaltyje ir nuogy
bėje. Be tų daiktų, kurie 
yra iš viršaus, mano kasdie
ninis prispaudimas, rūpes
tis apie visas bažnyčias. Kas 
gi serga, o aš ar nesergu? 
Kas pasipiktina, o aš ar ne
degu? Jei reikia girties, gir- 
siuos, kas yra mano silpny
bėmis. Dievas ir Tėvas Vieš
paties musų Jėzaus Kris
taus, kursai yra pagarbintas 
ant amžių, žino jog nemeluo
ju. Damaške Storasta, kara
liaus Arėto šalies, sergėjo 
damaškiečių miestą, idant 
manę sugautų. Ir per langą 
pintinėje buvau mum nu
leistas ir taip išbėgau iš jo 
rankų. Jei reikia girties (ne
dera tiesa), ateisiu prie re
gėjimų ir Viešpaties apreiš
kimų. Pažįstų žmogų Kris
tuje pirm keturiolikos metų 
(ar kūne nežinau, ar be kū
no nežinau, Dievas žino), 
paimtą tokį jau iki trečiam 
dangui. Ir pažįstu tokį jau 
žmogų (ar kūne, ar be kūno 
nežinau. Dievas žino), jog 
buvo paimtas į Rojų ir gir
dėjo paslėptus žodžius, ku

prių žmogui nedera kalbėti. 
. tokių daiktų girsiuos, o 
tts iš savęs nieko nesigir-

šiu, tiktai iš mano silpny
bių. Nes, jei ir norėčiau gir- 
ties, nebusiu paikas, nes sa
kysiu tiesą; bet užsilaikau, 
idant kas nemanytų apie 
mane virš to, ką regi many
je, arba ką girdi nuo manęs. 
O, idant apreiškimų didu
mas neišaugštintų mane, 
man yra duotas mano kūno Į 
akstinas, šėtono aniuolas, 
kuris muštų mane veidan. 
Dėlei ko tris kartus mel
džiau Viešpatį, idant nuo 
manęs atstotų. Ir tarė man: 
Užtenka tau mano malonės, 
nes galybė tobulinasi silp
nybėje. Tad noriai girsiuos 
iš mano silpnybių, idant ma
nyje gyventų Kristaus ga
lybė.

Evangelija. — Luk. VIII, 
4—15. — Anuo metu, kad 
didė minia susiėjo ir iš mies
tų skubinosi pas Jėzų, tarė 
per prilyginimą: Išėjo, kur
sai sėja, sėti savo sėklą. O, 
kad sėjo, vieną puolė pas 
kelią ir tapo sumyniota, o 
dangaus paukščiai sulesė a- 
ną. O kita puolė ant uolos* 
o išdygusi padžiūvo, nes ne

puolė tarp erškėčių, ir erš
kėčiai draugia išdygę nu
smelkė aną. O kita puolė ant 
geros žemės ir išdygusi pa
darė šimteriopą vaisių. Tai 
sakydamas šaukė: Kas turi 
ausis dėl klausymo, tegul 
klauso. Klausė Jo Jo moki
niai, kas tai butų do prily
ginimas. Kuriems Jis tarė: 
Jums duota yra žinot Dievo 
karalystės paslaptis, kitiems 
gi per prilyginimus, idant 
regėdami neregėtų ir girdė
dami neišmanytų. Yra tad 
Šis prilyginimas: sėkla yra 
Dievo žodis; kuri gi pas ke
lią tie yra, kurie klauso, po
tam ateina velnias ir išima 
žodį iš jų širdies, idant tikė
dami nebūtų išganyti. Nes, 
kuri ant uolos, kurie, kad iš 
girsta, su džiaugsmu priima 
žodį, o šie šaknų netur, ku
rie lig laikui tiki, o pagun
dos laike atstoja. Kuri-gi 
puolė tarp erškėčių, tie yra, 
kurie klausė, o eidami, nuo 
rūpesčių ir turtų, o gyveni
mo linksmybių užtroškinti 
yra ir neatneša vaisiaus. O, 
kuri ant geros žemės, tie yra, 
kurie klausydami geroje ir 
geriausioje širdyje užlaiko 
žodį ir atneša vaisių kantry
bėje.

DIEVO ŽODŽIO SĖKLA.
Kiekvienas, kad ir mažai 

mąstantis skaitytojas gal 
lengvai pastebėti vieną, šios 
dinos evangelijoje, ypatin
gumą: nors sėjamas grū
das buvo, regimai, vienodas 
ir to paties sėjiko barsto
mas, bet grudų vaisius toli 
nebuvo vienodas ir tai vien 
tik iš priežasties dirvos įvai
rumo.

Šitai sėjikas išėjo sėti sa
vo sėklą. Kas gi tasai sėji-

kuris, tik ką iš namų išėjęs 
ant kranto ežero Geneza- 
reth, įžengė į laivą ir pradė
jo mokyti minias? Jo atidą 
atkreipė ūkininkas besėjan- 
tis javus. Barstė jis grudus, 
nepaisydamas daug į dirvą, 
kur jie kris.

Vieni grudai krito ant ta
ko ir tapo praeivių sumin
džioti arba paukščiu sulesti. 
Šie grūdai yra prilyginti 
prie žmonių, kurie klauso 
kartais Dievo žodžio, bet 
dėlei kokios nors priežas
ties užkietina savo širdis ir 
pragaro paukščiai panaiki
na Dievo žodžio sėklą. Tos 
rųšies žmonių yra labai 
daug. Šnekėk jiems apie to
bulesnį gyvenimą, apie išga
nymo reikalą, apie nuodė
mės biaurumą, apie Dievo 
prisakymų užlaikymą, tai 
jųjų ausįs apkurtę, žodžiai 
krinta kaip ant kieto kelio. 
Kodėl? Kaip tie žmonės 
prie to galėjo prieiti? Proto 
puikybė — nes nenor tikėti

ne Jėzus Kristus, į ką nors, kas perviršija jųjų mai. Jis

ŠVENTO PETRO KATEDRA NEW YORKE

įsakymus gyventi, bet turtų 
troškimas ir svieto smagu
mai jį traukia prie savęs. 
Štai kur geras daigas auga 
sykiu su erškėčiais. Žmogus 
turi gerus norus bet pikti 
pageidimai nesuvaržomi, 
kaip erškėčiai nusmelkia ge
rus pasirįžimus ir sėkla tur 
dingti, jei Dievo malonė ne
išgelbės laike piuties.

Bet kiti grudai krito ant 
geros dirvos ir atnešė vai
sių. Tokiais yra žmonės, ku
rie gera ir tobula širdžia 
Dievo žodžio klauso ir jį už
laiko. Jie sutaiko savo gyve
nimą su Dievo muksiu. Lai
ke pagundos pasielgia pagal 
Kristaus ir jojo tarnų pata
rimą: maldoje, šv. Sakra
mentuose ir piktų pageidi 

šiaudą Į mų suvaržyme atranda tvir
tovę, juos ginančią prieš 
nuodėmę. Tokie žmonės 
klauso Dievo žodžio su troš
kimu, nuolankia širdžia, ap- 
mąstinėja apie jį, ir, pagal 
Dievo malonę, išduoda tris
dešimtą, šešiašdešimtą ar 
šimteriopą vai * “

protą, ko nesupranta; gyve
nimo apsileidimu — užmirš
tant Dievą ir darant iš savo 
širdies vieškelį velniui, svie
tui ir savo piktiems pagei
dimams.

Kiti grudai krito ant uo
los ir sudygę išdžiuvo, nes 
drėgnumo pakaktinai netu
rėjo. z Tokiais yra žmonės, 
kurie klauso Dievo žodžio 
bet pagundai atėjus atsto
ja. Pamokslą girdint, ne 
vienas iš jų daro pasirįžimą 
namest blogą paprotį, pa
taisyt gyvenimą, gerai dary
ti, bet štai pagunda atėjo, 
nasirįžimas nebuvo giliai 
šaknis į dūšią įleidęs ir ne
išlaikė, suvyto ir sudžiūvo, 
kaip žolė ir vietoje parengti 
grūda į dangiškojo ūkinin
ko klėtį, išdavė tik 
sudeginimo vertą.

Kai-kurie grūdai krito 
tarp erškėčių ir erškėčiai 
augdami nusmelkė juos. 
Štai pavyzdys žmogaus, ku
ris stengiasi dviem ponam 
tarnauti — Dievui ir mano-' 

_ orėtm>agal Dievo■

Politiškos Žinios.

KINŲ REVOLIUCIJA.
Sausio 30 d. ir vėl likosi 

apskelbtas gandas, kad sos
tas atsisakė nuo savo val
džios. Tą dieną našlė cieso- 
rienė, ex-regentas kuni- 
gaikš. Chink ir ex-premieras 
kunigaikš. Chunk turėjo sa
vo slaptus posėdžius, kame 
buk tai jie ir nutarė taiky- 
ties su respublikonais, tuo 
manydami apsisaugoti nuo 
galutinio ciesoriškosios šei
mynos puolimo. Mat jeigu 
jie dabar pasiduos respubli
konams, tada visi ciesoriš
kosios giminės didžiūnai ir 
kunigaikščiai galės apsigy
venti pačiame Pekine, ar 
kur jiems patinka, ir jie tu
rės pripažintą pensiją po 
3,000.000 taelių metams.

Ciesorienė pakvietė susi
rinkti kabinetą, kuris turės 
išdirbti susitaikymo išlygas 
su respublikonais.

Yuanshikai garsinasi, kad 
jis neturįs didelio noro likti 
respublikos prezidentu; jis 
tik noTįs; kad butų kuovei- 
kiau įvesta valstybėn gera 
tvarka.

Daug karęivių likosi už
mušta, kada bėgančiam iš 
Siankią’o į Honan’ą monar- 
chistų traukiniui su karei
viais eksplodavo bomba, ku
ri buvo taikyta ciesoriaus 
vietininkui, kurio eksplozija 
visai neužgavo.

Generolas Liangpi, buvu
sis monarchistą tvirtovės ko 
mandantas, kuriam 27-tą 
d. sausio buvo mesta bomba 
jam išlipant iš karietos savo 
rezidencijoje, dabar jau pa
simirė.

Respublikonų prezidentas 
Sunyatsen yra įsitikinęs kad 
kovos galas yra artimas.

Yuanshikai be pertraukos 
vis daugiau gabena Pekinan 
sau ištikimos kariumenės; 
eina gandas, kad Yuanshikai 
nori sutraukti 20,000 kiniš
kos kariumenės, tai-gi tiek, 
kiek Pekine yra mančiurų 
kariumenės, o sulyginęs pa- 
jiegas apgarsinti sosto pasi
šalinimą; mat Yuanshikai 
bijosi, kad po pagarsinimui 
sosto abdikacijos mančiurai 
gali sukilti ir išgolabinti ki
nišką armiją su visu premie 
ru Yuanshikai.

Shansi provincijos cieso
riaus vietininkas pasirašė po 
sutarimu, kad jis pareina res 
publikonų pusėn ir apsiima 
vesti armiją ant Pekino, jei 
tas bus reikalinga prispirti 
sostą atsisakyti nuo vadžios

Visos didėsės pasaulio 
valstybės vėl pradėjo kal
bėti apie įsikišimą į Kinijos 
reikalus. Mat jau, esą, tam 
laikas visai pribrendęs; nes 
tokios betvarkės besitrauki 
mas jau esąs nebepakenčia
mas. Gerai butų, jeigu toms 
“svieto galybėms” taip rū
pėtų Kinijos tvarka, bet 

į joms terūpi žvejoti drumsti

kas. O tam reikalui dabar 
Kinijos situacija kaip tik ir 
“pribrendus”, anot jų pa
čių išsitarimų.

Vasario 4 d. ciesorienė iš
davė nuosprendį apgarsinti 
respubliką; prisakyta pre- 
mierui Yuanshikaiui, kad jis 
pradėtų tarybas su pietiniais 
respublikonais, kad snvierfi- 
jus valdžią. Kol kąs tas 
nuosprendis dar viešai neap
garsintas.

Yuanshikai dabar ištikro 
stengiasi susiartinti su Nan- 
kingo valdžia, tai-gi pietinių 
respublikonų, kad pastarieji 
atiduotų jam savo valdžią, 
kad tuo budu Yuanshikai ir 
vėl galėtų sujungti Kiniją į 
vieną valstybę, kol įvyks 
tautos atstovų konvencija, 
kuri galutinai įsteigtų tikrą
ją žmonių valdžią.

Vienok abejojama, kad 
Nankingo respublikonai 
priims tas išlygas. Greičiau
sia pasiliks abi liglaikinės 
valdžios. Yuanshikai prieši
nasi perkėlimui sostapiles iš 
Pekino į Nankingą, kuomet 
pietų respublikonai spirti- 
nai to reikalauja.

Jeigu tatai tikėti paskelb
tomis žiniomis, tai Kinai ei
na prie susipratimo ir įvyki
nimo tvarkos savo tėvynė
je. Bet ar tas nebus tik tuš
čias šūvis — parodys netoli
ma ateitis.

Antra vertus, tebūna ir 
taip, kad respublikonams ir 
pasiseks visame paimti vir
šų ir įsteigti savotišką tvar
ką, tai anaiptol da nepasi
baigs Kinijos sunkios die
nos. Visai galima spėti, kad 
respublikonai tik tada susi
tiks su kebliausiais klausi
mais, kada jie paims valdžią 
savo rankuosna. Nors dabar 
respublikonams ir sekasi 
kova su monarchistais, tai 
tas dar nereiškia, kad jie vi
same užganėdys plačią Kini
jos visuomenę. Visiems jau 
žinoma, kokia buvo ta seno
ji Kinijos monarchija, tai 
nėra dyvų, kad jauniems ki
niečiams pasisekė prieš ją 
sukelti liaudį. Bet-gi ta liau
dis — liaudis; ji taip muitą, 
taip įsimylėjus senovę, kad 
nors ji ir sukilo prieš senąją 
tvarką, bet ir naujoji tvarka 
nemažai turės vargo, kol ji 
išmokįs liaudį respublikoniš
kos A—B—C. Kiniečiai apie 
respublikonišką tvarką jei ir 
turi kokią nuovoką, tai tik 
tie, kurie lankė užrubežines 
augštesnes mokyklas.

PORTUGALIJA.
Mieste E vora prasidėjęs 

darbininkų straikas vis la
biau platinasi. Kaip telegra
mai praneša, tai ir sostapilę 
Lisboną apėmė straikas. Čia 
sutraukta 8,000 kariumenės 
numalšinimui straikininkų; 
bet straikieriai garsinasi jie 
turį 20,000 bombų, kurių už
teksią išžudymui visų karei-
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Vilniaus lietuvių tarpe ki
lo sumanymas iškelti 6 va
sario (šen. st.) d-ro J. Basa
navičiaus sukaktuves “Rū
tos” salėje. Nutarta kviesti 
daugiau žmonių dalyvauti 
tose sukaktuvėse. Jubiliato 
pagarbai bus šeimyniška va
karienė, referatas atsimini
mų iš “Aušros” gadynės ir 
pasikalbėjimai. Sudaryti 
tas vakaras pavesta J. Vilei-' y * • •
S1U1.

Paskyrimas. Vilniaus ge
neralgubernatoriaus rašti
nės, viršininkas p. A. Stan
kevičius paskirtas tikruoju

- .1 Valstybęs patarėju.

“Kur. Litewski”. Vil
niaus lenkų dienraštis ‘Kur. 
Wil.” nuo sausio 1 d. š. m. 
vėl grįžo prie savo pirmojo 

■ / vardo ir vadinas vėl “Kur.
Litewski”.

^Permainė vardą. Atkelia
vęs iš Peterburgo Vilniun 
lenkų mokslo laikraštis 
“Kwartalnik Liteivski”. p. 
J. Obsto redaguojamas, va- 
dįsis daliai- “Litiva i Ruš”, 
išeis kas mėnuo (ligšiol ėjo 
keturius sykius per metus). 
Laikraštį leis dabar Vil
niaus knvgininkas Zavadz- 
kis.

Prieš gr. Korvin-Milevs-
kį. Vilniškė “Bieloruskoje 
Obščestvo” žada išleisti 
tam tikrą knygelę, kur bū
sią sugriauti visi grafo J. 
Korvin-Milevskio intarimai 
prieš baltarusius, kad jie 
esą visi revoliucijonieriai, 
politikos nesusipratėliai ir 
t.t., ką grafas prirašė savo 
knygoje “Walka z klam- 
stwem” (toje knygoje ly-

*Ągiai tenka ir lietuviams 
“chlopams”).

Naujieji Metai “Rūtoje”.
Sutikti Naujųjų Metų susi
rinko gruodžio 31 d. “Rii- 
ton daugybė “Rūtos” narių 
ir šiaip svečių. Apie 12 vai. 
nakties “Rūtos” choras, p. 
Diržio vedamas, pasveikino 
visus susirinkusius “Ilgiau
siais metais”. Paskui “Rū
tos” šeimininkėlės vaišino 
visus susirinkusius arbata, 
visokiais namie keptais gar
dėsiais ir vaisiais. Už 50 
kap., užmokėtų už įnėjimą, 
kiekvienas galėjo apvsočiai 
pasidrūtinti Naujų Metų 
susilaukęs. Paskui buvo šo
kiai — iki 4 vai. rvto.

Latvių dailininkų paro
dos. Rygoje dabar yra dvi 
parodi: viena mirusiojo lat
vių dailininko A. Romano, 
kita latvių dailininko V. 
Purvito, iš pirmosios paro
dos paveikslų išpirko jAu 
daugiau, kaip už 1.000 rub., 
gi Purvito paveikslų išpirko 
jau už 15 tukst. rub. (42 
paveikslai). Esąs tai dar 
pirmas atsitikimas tarp lat 
vių dailininkų, kad taip 
daug paveikslų išpirktų pa
rodoje.

Skolinimo-taupymo drau
gijos Suvalkų gub., “Suv. 
gub. Vied.” (No. 52) paduo
da žinių, kiek vra Ruvplku 
gub. skolinimo-taupymo 
draugijų. 1910 metų sausio 
1 d. buvo jų išviso 14; 1910 
metais ntidarvta jų dar 4. eri 
1911 m. dar viena; taieri 1912 
sausio 1 dien. buvo įų Su
valkų gub. išviso 19. 18 drau 
gijų. isikurusiu iki sausio 1 
d. 1911 m. turėjusios išviso 
4432 nariu, iu turtas, patik- 
r-nos in kreditą, siekias 1,- 
'9«o 106 rubliu. Sulvginus su 
1909 m,, nariu 1910 m. prisi 

«dėio 1.213, tame skaičiuje
ite

Virbaliuje 14. Išėjo tais me
tais iš narių: l-sios Suvalkų 
dr-jos 136 žmon. ir iš 2-sios 
Marijampolės dr-jos 1 žm. 
Daugumas išstojusiųjų iš 1- 
sios Suvalkų dr-jos įstojo 
įsikurusion žydų draugijon; 
40 narių išbraukta dėl neįsi- 
mokėjimo paskolos, 19 pasi
mirė.

Visų dr-jų apyvarta 1911 
m. sausio 1 d. siekusi 554.- 
515 rub., iš to 123.971 rub. 
palikti narių kapitolui su
daryti. Iki sausio 1 d. 1911 
m. buvo paskolinta 494.585 
rub., bankosna indėta 35.- 
111 rublių, procento popie
riais paversta 12.639 rub, 
judomojo turto 2.361 rub. il
gy vais pinigais 9.819 rub. 
Neišmokėtų laiku skolų sau
sio 1 d. 1911 m. buvo "27.711 
rub.

Didžiausią apyvartą tu
rėjusi pirmoji Suvalkų sko
linimo taupymo dr-ja.

Kupiškis, Ukmergės aps. 
1909 metais Kupiškyje įstei 
gė dviklesę ministerijos mo
kyklą. Tam tyčia čia pasta
tyti namai; senieji gi namai, 
netinkami mokyklai, paves
ti ubagvnui. Dabar mokykla 
je mokytojauja: 2 mokyto
ju ir 1 mokytoja. Vyresny
sis mokytojas rusas, geras 
žmogus ir mokytojas; an
trasai mokytojas ir moky
toja lietuviai. Mokykloje 
mokosi 185 mokiniai, nors 
namas ruimingas, bet gi la
bai ankšta. Dėl vietos sto
kos šiemet nebepriėmė 90 
vaikiu Be to šiuose namuose 
yra dar pradedamoji mer
gaičių mokykla, kurioj mo
ko mokytoja. Tai gi, dabar 
ministerijos čia steigiama 
dar vienklesė mokykla. Ka
dangi nuosavų mokyklai na
mų dar nėra, tai butas kol 
kas bus samdomas.

Zyplių dvarą parduodą.
“K. W.” praneša nugirdęs, 
kad grafas Tarnas Potockis 
parduodąs Valstiečių Ban
kui 4,000 dešimtinių Zyplių 
dvaro žemės, Naumiesčio 
apksr. Suvalkų gub.

Raudonė, Kalvarijos aps. 
Suv. gub. Žemė čia gera, der 
Ii. Apie pusę ūkininkų — 
didžialaukiai. Kiti mažes
ni, bet visi pasituri neblogai. 
Bet apšvietimas, susiprati
mas stovi nelabai augštai: 
visame valsčiuje nėra nė 
vienos mokyklos. Dėl netu
rėjimo mokyklos kalti patįs 
ūkininkai, valstiečiai: daug 
karių valdžia siūlė mokyk
lą, o jie vis rftmetė. Tie, ku
rių vaikai dar visai maži ar
ba dideli ir tie, kurie turi 
kuo leisti savo Vaikus kur į 
miestą mokyties — apie pra 
dedamąją mokyklą ir klau
syti nenori. Dar pinniau tai 
pusė bėdos, bet dabar dėl 
sustiprintosios apsaugos, 
žmonės negali nė daraktorių 
turėti kaimuose; tai tikra 
bėda — nebus kur vaikučių 
ir skaitvti išmokvti.

mokytojais pradedamą ją 
mokyklą. Kai-kurie vyrai 
gynėsi, spyrėsi, kad jiems 
nebereikią naujos mokyk
los, kad ir dviejų mokyklų, 
kurias jų (Lygumų) vals
čius išlaikąs, labai jiems pa
kanką. Priešininkai mo
kyklai steigti šaukė: dabar 
vyriausybė teprašo medžių 
suvežti, šiek-tiek žemės mo
kyklai duoti ir apdrausti ją 
nuo ugnies, paskui gi tai 
jiems primesianti ir moky
tojus laikyti ir visus kitus 
galus teisti; jų susivėlavu
siųjų vaikų nebepriimą į 
esamąsias mokyklas, tai 
kam gi jiems ir bereikią 
tų mokyklų. Nebebūsią nei 
kas rudenį bandą gano, jei 
visi vaikai pradėsią moky
ties. Mokyti žmonės ištvirks 
tą, pasileidžia... Kad ne 
Stačiūnų kl. kun. Bružas ir 
Lygumų valsčiaus raštinin
kas tai tikrai butų nuvirši- 
jus mokyklos priešininkų 
pusė.

Netrukus gal ir stačiūnie- 
čiai supras kad mokykla 
naudingas daiktas ir tuomet 
džiaugsis, paklausę savo ku
nigo ir padėję valdžiai įsteig 
ti mokykla.

Mokykla jau šią žiemą 
būsianti atidaryta.

Kiaulė vaiką suėdė. Cbo- 
turkos sodžiuje, Švenčionių 
apskr., kaip rašo “G. 2 gr.”. 
kiaulė, isibriovusi pirkion 
nebesant namie vyresnie
siems, suėdė pustrečių metų 
vaiką, Boleslovą Lučinskį, 
nugraužusi jam ranka ir be
keik visą veidą. Vaikas, 
kiaulės ėdamas, pasimirė.

Laikraščių per raštinę 
ateina nedaugiausia. Šiais 
metais apie Kalvariją gir
tybė nesumažėjo, bet padi
dėjo.

Pašvitinis, Kauno gub. 
Gruodžio 11 d. dek. kun. Z. 
Živatkauskas iš sakyklos 
prašė, kad kiekvienas so
džius išrinktų po ingalioti- 
ni: ingaliotiniai, po savaitės 
susirinkę, išrinko iš savo 
tarpo parapijos komitetą, 
kuris kartu su klebonu rfi- 
nisis visais parapijos reika
lais.

Stačiūnai. Šiaulių apskr. 
Gruodžio 19 d. buvo Stačiū
nuose sueiga. Tarp kitko 
vargais-negalais vyrai pri
siėmė padėti vvriausybei

St tuose di

Kupiškis, Ukmerg. apskr. 
Palėvenėje už kokio pusvars 
čio nuo Kupiškio, rymo di
delis piliakalnis. Kadaise tą 
piliakalnį buvę atnaujinę 
švedai. Žmonės sako, kad 
kiekvienas švedas po vieną 
žemių kiverį tepylęs, — ir 
supvlę tokį piliakalnį. Šve
dai tada visus žmones buvę 
nukariavę; nebegaudami 
niekur priešininkų, jie ėmė 
šaudyti dangun, už tai jie; 
buvo nubausti: baisus šal
čiai iššaldę netikėlius šve
dus.

Netoli nuo piliakalnio ir 
Pajuodupio yra kaimas. Re
ta rasti tokios gražios, ro
mios ir pavirkiai gulinčios 
vietelės, kaip Pajuodupio 
kaimo sodyba. Vienoj pusėj 
graži Lėvenės lanka, apau
gusi medžiais; pavasarį tik
tai‘langai tereikia atsidary
ti pajuodupėnams, ir girdėt 
čiauškiant lakštingalė, siau- 
džiant nuo paukštelių visas 
kuitelis. Per pačias sodybas 
teka-sruvena Juodupė. A- 
naure čia būta Lietuvos 
kanclerio Cartoruiskio dva
ro. Ir dabar dar ka relė Pa- 
juodupėnų trobesių tebemi
ni čionykščius senobės dva- 
rūnus. Keliolika metų atgal, 
važiuojant pro Pajuodupį, 
tebešvitėdavo dideliam sode 
ir anų karių dvaro rūmas. 
Dabar gi to rūmo vietoj be- 
čiuža griuvėsių krūvos; di
džiojo sodo obuolėlius, tik 
ką užsimezgusius, nuskainio 
ja visokie nekviesti padau
žos; pats gražusis tvenki 
nys, bctalkšantis Pajuodu- 
pėnų sodybose, visai apleis
tas, mūrais užaugęs. Sodą 
nuomoja (iš valdžios) pajuo 
dupėnai, ir juo tolyn, juo 
labyn jis nyksta.

Pernai rudenį vyresnybė 
buvo prašiusi, kad kaimie
čiai padėtų įsteigti valdžiai 
tam sode pradedamąją mo
kykla, bet dauguma tos se
niūnijos valstiečių atsisakė 
padėti. Ypač nenorėję pri
siimti mokyklos, kaip kokio 
pikto pinigo jos kratėsi pa- 
jundupėnai. Šiaip pajnodu- 
pėnai pom gudresni, negu

kitų kaimų žmonės, bet laik
raščių n ėmė gia skaityti, dau 
gelio ūkis apleistas, pramuš
tos galvos prn* gėrimo, bylų. 
Seniau čia bu » valsčius ir 
ištvirkimo žmones.

Traupis, Ukm. apskr. Šio
mis dienomis mirė pamišęs 
p. Blažys. Mėnuo, kaip bu
vo apkramtęs jį pasiutęs šu
va. Blažys buvo žmogus pra- 
sišvietęs, buvęs geležinkelio 
konduktorių. Suprazdamas, 
kad nieko nepadės jokie bū
rimai, kaip traupiečiai jam 
patarė, nieko nelaukdamas 
išvažiavęs būro į Vilnių, 
bet, nelaimė, neturėjo kokių 
ten raštų ir metrikų; grįžo 
pasiimti ir vėl važiavo. 
Prieš mirtį už keleto- dienų 
grįžo "iš Vilniaus. Blažiui 
buvo daktaro įsakyta neiti į 
šilta triobą; šis neišpildė. 
Blažys buvo nesveikų nervų, 
negalėjo susiturėti nepy
kęs. Pykti taip-pat gynė 
daktaras. Liko žmona su 
ketvertu mažų vaikelių.

Suvalkai. Atgavus lietu
viams spaudą ir prasidėjus 
geresniems laikams, Suval
kų miesto lietuviai įsikūrė 
“Vienybės” draugiją, kuri 
gyvuoja lig šiam laikui. 
Nors, tiesą pasakius, per pe
reitus 1911-us metus beveik 
nieko nepadarė. Per ištisus 
metus vos-ne-vos draugija 
sutaisė vieną viešą vakarą 
miesto klube, o taip “Vie
nybės” bute nebuvo jokių 
paskaitų, nors jų ir galėjo 
būti. Tiesa, kai-kurie “Vie
nybės” nariai darydavę ‘šo
kiu vakarėlius” ir net gana 
dažnai, tečiau į tuos “vaka
rėlius” galėdavo ateiti kiek
vienas norintis pašokti,, jei 
tik nusipirkdavo įneinamąjį 
bilietą.

Prisirinkus į tokius vaka
rėlius daug visokių “sve
čių”, žinoma, lietuviškumo 
tenai būna tiek, kiek juodu
mo po nagu. Tuomet viskas 
esti lenkiškai.

, “Viltis”,
Mirė senovės dalykų rin

kėjas. Neseniai mirė žino
mas Vilniuje senovės dailės 
ir archaiologijos daiktų rin
kėjas Boleslovas Šulskis. 
Jis turėjęs surinkęs nemaža 
brangių dalykų.

Moterįs pramonijoje. Va
balninku moterų lietuvių ka 
talikių^lraugijos skyrius to
mis dienomis įkūrė savo au
dimo ir mezgimo dirbtuvę.

Traukiniai tarp Kauno ir 
Vilniaus. Kauno miesto du
rna nutarė prašyti kelių mi
nisteriją, idant permainytų 
traukinius, vaikščiojančius 
tarp Kauno ir Vilniaus; bū
tent, kad butų toks trauki
nys, kurs išėjęs iš Kauno 8 
vai. ryto pataikintų Kaiše- 
dariuose traukinį, einantį i 
Vilnių, ir kad traukinys iš 
Vilniaus eitų 8 vai. vakare 
ir taipogi Kaišedaruose ras
tų dar traukinį, einantį į 
Kauną. Be to reikalaujama 
dar dūmos, kad keliaunin
kams važiuojantiems Kau
nan Liepojaus Romno keliu 
neprisieitų taip ilgai Kai- 
šedaruose laukti Kaunan ei
nančio traukinio.

“Liet. Žinios”.

t 8 sausio mirė kun. Ant. 
Povilaitis, Nedziadnos kle
bonas.

11 sausio mirė kun. Jul. 
Akelevičius, Filipavo klebo
nas.

Liudvinavas (Kalvarijos 
ap.) Jau daug laiko praslin 
ko po valsčiaus susirinki
mo, įvykusio 23 (10) lapkri
čio 1911 m,, bet tas susirin
kimas taip svarbus, jog 
apie jį užtylėti negalima.

Syciripkuafaii tarty apie

snruklių šventadieniais už
darymą. Jau apie porą metų 
įiudvinaviškiai maudosi su 
tuo dalyku, tik kasžin koki 
slapti veikimai trukdė. Galų 
galė Suvalkų gubernatorius 
paskyrė sušaukti tam tyčia 
sueigą, kad dalyką, kaip rei
kia, aptarus. Valstiečių susi
rinko užtenkamai. Susiriu- 
kime dalyvavo pats Kalva
rijos viršininkas. Nesusipra
timų išvengimui paskirta no 
rintiems, kad butų smuklės 
uždarytos stoti į vieną pusę, 
nenorintiems — į kitą. Iš 
158 susirinkusių 129 balsa
vo uždaryti, 29 gi — neuž
daryti. Prie šių pastarųjų 
prigulėjo 17 žydų, 3 vokie
čiai ir 9 katalikai. Katalikų 
šie: Peliksas Šilaitis iš Pod- 
prūdobolės, komiteto mo
kyklai statyti narys, An
drius Matulaitis iš Stebuliš- 
kių, komiteto mokyklai sta
tyti narvs, Juozas Matulai-' 
tis iš Baraginės, Valentas 
Albavičius iš Klevinės, Jur
gis Kubilius iš Armouiškių, 
J. Rašvtinis, Juoz. Bvlaitis, 
abu iš Šilavoto, Jonas Mi
kelevičius iš Liudvinavo ir 
Pijus Milčinskas iš Kume- 
lionių.

Kaunas. Kadangi “Sau
lės” Draugija pirko šiais 
metais savo namus ir vietos 
turi daugiau, tai dėl tos prie 
žasties bus dar priimtos 
kandidatės į Kauniškę mer
gaičių seminarij ėle, ant Ža
liojo kalno, nuo Sausio 9 
dienos 1912 metų. Mokyklo
je yra keli skyriai ir atvy
kusios kandidatės taps pa
talpintos į tokį, su kuriūomi 
pajėgs darbuoties. Į priren
giamąjį skyrių l>us priimtos 
nemokančios rusų kalbos.

Leipalingis (Seinų ap.). 
Nakčia iš 12 į 13 gruodžio įsi 
laužė vietinin monopoliu 
vagįs ir, pagriebę 118 rub., 
nuėjo savais keliais.

Vilkaviškis (Suv. gub.). 2 
sausio iš kalėjimo pabėgo 7 
katorginiai kaliniai.

Vilkaviškis (Suv. gub.). 
28 gruodžio apvogta vienas 
vietinis gyventojas. Atimta 
40 rublių. Intariamas yra 
muitininkas.

Pašvitinys (Kauno gub.). 
Naktį iš 16 į 17-tą gruodžio 
vagilių norėta įsilaužti į 
Vartotojų Draugijos krau
tuvę. Išpiauta skylė langi
nėje, atidaryta ir išlaužta 
langas, bet pajutus žmo
nėms — piktadarių pabėg
ta. Draugijos Valdybos da
bar nutarta: apkalti plieno 
skarda langines ir durįs, kie 
me laikyti šunį ir prašyti 
gubernatoriaus, kad leistų 
laikyti šautuvą ir revolverį.

Linkuva (Kauno gub.). 
Naktį įsilaužta piktadarių į 
Šero sankrovą ir gerokai 
paimta brangesnių prekių. 
Pajutus žmonėms, vagiliai, 
pametę viską, spruko. Rei
kėtų labiau apsisaugoti ir 
apsimąstyti, kaip gintis nuo 
panašių piktadarių.

‘“Šalt.”

Telšiai, “Kur. Lit.” pra
neša, kad Telšių vyrų gim
nazijos valdyba atstačiusi 
tos gimnazijos direktorių, 
Baškirovą. Jisai, mat, gruo
džio 21 d., bardamas už ką 
tai mokinius, sudavęs vie
nam III klesos mokiniui, 
Bytautui, veidan; beto. ne 
silankvdavęs dažnai į savo 
lekcijas, arba ateidavęs 
minutėms prieš pat pabaiga, 
rūkydavęs klesose, nėr lek
cijas, papierosus ir t.t.

Žuvinink&vim&A Lietuvo
je. Kauno gubernijoje, yp‘ <
Reseinių ap.. daugelis vals

laiku veisti žuvis, daugiau
siai karpius, kad paskui 
juos pardavinėjus. Tokie 
ūkininkai turi iš to jau nū
dien, kaip rašo ‘S. G. Vied/, 
nemažai pelno. Tam tikros 
kūdros, duodančios kiekvie
na po 200 iki 400 rub. gryno 
pelno. Tokias kūdras turi 
ūkininkai: Pranas Budrys, 
Šimavičius, Eičiunas ir kiti. 
Daugiausiai veisinami va
dinamieji “karališkieji kar
piai”.

Lietuvių padėjimas Vil
niaus vyskupijoje.

Eišiškės, Lydos apskr. 
Liūdnos naujienos musų pa
rapijoj. Gal niekuomet nie
kas taip nesmaugė lietuvių, 
kaip dabar, dekanaujaut 
kun. Gintautui. Sunku butų 
išpasakoti visus sukurstytų 
lenkininkų užpuldinėjimus 
ant lietuvių. Paminėsiu ke
letą, kurie, tikiuosi, duos 
kiekvienam lietuviui pui
kiausią supratimą, kaip 
męs dabar baisiai kenčiame 
dėl savo kalbos vartojimo 
ne tik bažnyčioje, bet na
mie, miestelyje ir visur ki
tur.

Gruodžio 22 d. turgaus die 
noj lenbemiai vaikščiojo po 
miestelį būriais, kabinėjosi 
prie lietuvių, norėdami gau
ti priežasties jų primušti. 
Aš pats mačiau, kaip keli 
lenkbemiai davė per galvą 
vienam iš Gilviniškių so
džiaus ūkininkui. Jie, priė
ję prie jo, tarė: “Ką, jūs no
rite “Litvą” įvesti bažny
čion”. Tas atsakė: “Jus mel 
džiatės savaip,- tai kodėl gi 
męs lietuviai negalime mels
ties lietuviškai”. “A, tu 
taip kalbi, — atsiliepė vie
nas lenkbemis, — muškit 
jį!” ir ėmė duoti jam per 
galvą. Lietuvis vos spėjo 
mušamas išsprukti ir pasi
slėpti.

Apskelbus kun. Gintau
tui, kad Kalėdų antrąją die
ną Eišiškių bažnyčioje bū
siančios lietuvių pamaldos, 
lenkai ėmė grąsvti lietu
vius, kad nevažiuotų bažny
čion nei pirųiąją nei antrąją 
dieną, nes kitaip būsią su
mušti. Daugybė ir susiturė
jo nuo važiavimo. Nežino
damas tos sutarties ir grąsi- 
mų (sužinojau paskui), aš 
buvau Eišiškėse per abidvi 
dieni. Pirmąją dieną buvo 
labai šalta, nemažas žmonių 
būrys susirinko pasišildyti 
klebonijos troboj. Vienoj 
kertelėj buvo susispietę lie
tuviai. Lenkai ėmė juos 
stumdyti, spausti prie sie
nos, juokties iš jų kalbos. 
Kiti lenkai sakė: “Tegul tik 
pamėgina lietuviai giedoti 
bažnyčioj lietuviškai, tuoj 
nebeteks gyvybės!” Išgirdę 
taip kalbant lenkus, lietu 
viai atėję antrąją dieną baž
nyčion, nedrįso giedoti, bi
jodami, kad jų įnirtę lenkai 
neprimuštų. Tą pačią dieną 
viena moteriškė ėjo atiksti 
bažnyčion išpažinties ir ne
šėsi lietuvišką knygą. Len
kininkai, manydami kad mo 
teriškė einanti giedoti, ėmė 
vyties — ji bėgti. Pasiviję 
ją ir nutvėrė, jie klausinėjo 
jos, ar ji lietuvė,/ar ne. Ši, 
išsigandus ir bijodama mu
šimo, išsigynė, kad nemo
kanti lietuviškai ir esanti 
lenkė. Tada ją paleido.

Prieš sumą pamokslą sa
kė klierikas Masavickis. Su
mą laikė tik ką atvykęs vi
karas (kamendorius). Po 
sumos lenkai ėmė kaž-ką 
pašnibždomis tarties. Kun. 
Gintauto nuo pat ryto nebe
buvo bažnyčioj. Męs tuojau 
supratome, kad per pamoks 
lą turės kas-nors atsitikti 
----- Kunigas, pabaigęs

cijas įėjo zakristijou. Žmo- 
nės, kaip visada, pradėjo 
giedoti “Bog nasz uciecz- 
ko”. Zakristijonas sustabdė 
giedojimą, ir kunigas pasi
rodė sakykloje. Musų lietu
vių širdįs džiaugėsi, kad 
1101*8 kartą išgirsime pa
mokslą savo prigimtąja kal
ba. Męs visi traukėmės į sa
kyklą. Bet nespėjo kunigas 
persižegnoti, tuoj nuo var
gonų atsiliepė giesmininkų 
balsas: “Nietrzeba nam tej 
nauki”, ir tada pradėjo vi
soj bažnyčioj rėkti “ura” ir 
visokiais kitokiais balsais.... 
Tuomet kunigas liūdnai pa
žiurėjo į jų nežmonišką riks 
mą ir nulipo nuo sakyklos. 
Viena moterė buvo pradėjus 
juos gėdinti, sakydama: 
“Ko jums reikia, ar jums 
skauda, kad kunigas lietu
viškai pamokslą sako?” Ta
da keli vyrai lenkai prišoko 
prie jos ir ėmė badyti pašo- 
nėsna ir grūmoti kumščiais. 
Visa bažnyčia ėmė juokties, 
džiaugdamiesi, kad gerai 
“pamokę” lietuvę...

Išėję iš bažnyčios lenk
bemiai tarėsi nedovanoti vi 
siems tiems, kurie norėjo ir 
reikalavo lietuvių kalba pa
mokslų. Kun. Gintautas ne
sirodė bažnyčioje visą die
ną, kad nereiktų būti jo pik
to darbo liudininku. Dievas 
žino, ar gi musų dvasiškoji 
vyresnybė nepasigailės mu
sų, nepasigailės pačios baž
nyčios, kuri, jei toliau ją 
trukšmadariai valdys gali 
pavirsti karčema, ar gi ne
beduos mums kito dekano, 
nes prie to, aišku, nieko ge
ro nesulauksime. Męs patįs 
žadėjome ne kartą važiuoti 
ieškoti teisybės pas vysku
pijos valdytoją, daug karių 
tarėmės, bet negalėjome su
tarti. Daugumas bijo, kad 
paskui lenkininkai nesudau
žytų galvų...

Buvo ir daugiau panašių 
atsitikimų, bet \apie juos ki
tą sykį. “Vilt.”

KORESPONDENCIJOS.

LAAVRENCE’O
KAS. , .

(Specialė “Draugo” korės.)

Laivrence straikas tęsiasi 
tolyn ir t#i su didesniu įnir
timu. Straikuojančių skai
čius nuo 15,000 priaugo iki 
22,000, nes prie ligšiol strai
kuojančių, daugiausia atei
vių, prisidėjo ir angliškai 
kalbančios tautos. Didžiau
si susirėmimai buvo 29 d. 
sausio, anksti iš ryto, kuo
met štraikieriai atakavo va
žiuojančius karais “skebus” 
taip-pat prievarta buvo no
rima sulaikyti straikl.au- 
žius nuo darbo, ir minios po 
kelis sykius veržtasi į fa
brikus. Sužeistų buvę į 50 tą 
dieną. __

Gubernatorius Eug. N. 
Foss išsiuntė 12 kompanijų 
nėkštininkų ir 2 komp. rai
telių pagelbon jau 9 veikian
čioms kompanijoms; nauji 
kareivių pulkai Gurėjo at
vykti į Lavvrenee’ą vakare, 
29 sausio.

Sykiu gubernatorius išlei
do atvirą laišką:

“Dirbtuvių darbininkams 
ir dirbtuvių savininkams:—

“Padėjimas Lawrence 
vra taip rimtas, kad kožnas 
galimas pasistengimas dary
tinas dalykų sutaikinimui; 
ir aš dėlto meldžiu darbinin
kus sugrįžti prie savo vietų 
dirbtuvėse į 30 dienų, kuriuo 
tai laiku aš pasistengsiu vi
sas skirtybes sutaikyti; iri 
dėlei to, Kad dari 
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nebuvo pranešta apie suma
žinimų užmokesčio, kuomet 
darbo valandų atmaina tapo 
.įvesta 1 saus., aš meldžiu 
visų dirbtuvių savininkų 
duoti 56 valandų užmokestį 
už 54 darbo valandas.

“Aš tikiu, kad skirtybes 
lengvai bus galima sutaikin
ti per 30 dienų, jei atsargiai 
jas aptarti, ir aš prižadu 
stengties kiek galėdamas pri 
vesti visus ginčų klausimus 
abiedviejų pusių užganėdi
nančio išrišimo”.

“Eugene N. Foss”. 
Tečiaus straikierių vadas 

Ettor atmetė gubernato
riaus pasiulijimą, nes nėra 
jame pilno užtvirtinimo ir 
anot Ettor’iaus tolygus p*>- 
siulijimai turį paeiti nuo pa
čių darbdavių.

29 Sausio.
Aršiausi maištai buvo šį 

rytų, kuriame dalyvavę 20,- 
000 straikierių. Vakare jau 
nebūta jokių demonstraci 
jų, nes pulkininkas E. L. 
Sweetser apreiškė, kad pa
našius demonstrantus jis 
pasitiksiąs kaipo maištinin
kus. Kariškas linijos prapla
tintos jau ant viso miesto. 
Susitelkimai ant gatvių už
drausti.

Šiandien pirmutinį kartų 
kareiviai paleido šūvį, kuo
met darbininkų minia norė
jo pereitį upę, kad įsigavus 
į dirbtuves. Niekas nesužeis
ta, ir to vieno šovimo užteko 
atstumti minių. Tečiaus dar 
Lawrence nėra karės padė
jimo.

Keletu dienų atgal rasta 
keliose vietose dinamito. Po
licija tyrinėjo dalykus su 
pasekme, kad buvusiojo ma
joro sūnų John’ų Breen’žį 
šiandien suareštavo. J. 
Breen nėra straikierių. 
Ettor’as aiškina, kad betvar
kes kelia ne straikieriai, tik 
fabrikantų papirktieji. Tai 
prityrimas parodęs ir kitose 
vietose.

Didžiausias • susirėmimas 
buvo šįryt anksti, valandų 
prieš atidarysiant fabrikas. 
Straikieriai sustabdė karus, 
kai kur net elektrikines vie
las nupiaustė. Karų langai 
išdaužyta su sniegu, ledais, 
anglimis, plytomis. Sulaiky
ta 20 karų. Važiuojantis tu
rėjo išeiti iš karų. Didelė 
minia (22.000) patraukė per 
gatves su skambalais, ble- 
kinėmis, bei vėliavomis ne
šinų, kol netoliese nuo fa
brikų kareivija (nors neleng 
vai) nesustabdė. Karuose 
sužeista diktai, bet nei vieno 
mirtinai. John W. Fletcher, 
geležinkelio tarnas, per klai
dų paimtas už “skebų” ir 
išvarytas iš karo, taip buvo 
sumuštas, kad jįjį turėjo 
vežti į ligonbutį. Policija be 
pagelbos kareivių negalėjo 
suvaldyti minios.

Prieš uždarysiant fabri
kus minios vėlei susirinko. 
Iš minios šauta kelis sykius. 
Viens šūvis prazvimbė pro 
policmono Osear’o Benoit’o 
veidų. Tuomi pačiu beveik 
laiku iš užpakalio tasai po- 
licmonas buvo pavojingai 
sužeistas su štilietu. Kitas 
suvis, taikintas buk į polic- 
mona, pataikė į kurstytojų 
Onų Lopizzo, 34 metų am
žiaus, netekėjusių. Jijė krito 
negyva ant vietos. Kapit. 
H. B. Campbell sužeista vei
das akmeniu.

Straikierių vadas Juozas 
J. Ettor iš New Yorko ištei
sina straikierivs nuo riau
šių. — “Vienatinės galvos 

įis sako — kurios ši rvt 
Ihuvo sužeistos, kaip kadir 
visados, tai buvo darbininku 
galvos. Stebėtina, kad N. 

lFsc-'\ «"dvėje nežiūrint i 
n-.n-y, skaitliu užnuolusiu 
(l t karų ir nežiūrint į tai.

,ug po- Raiteikad aplinkui buvę 
licijos, o| kiek toliau toje pa
čioje gatvėje buvę kareiviai 
— nežiūrint į tų viskų buvę 
išdaužyti karų langai ir pa- 
sažieriai išvaryti. Kai kurie 
pasažieriai-gi buvę visai ne
užkabinti. Męs raginam dar
bininkus nesikraščiuoti. Jus 
kovų Įaimėjot. Nesiduokit 
agentams įsierzinti. Fabri
kai šiandien labiau uždaryti; 
negu dvi savaiti atgal”.

Šios dienos atsitikimai 
yra sujungti su subatoje sa
kyta Ettor’in kalba, kuomet 
neįvykus konferencijai strai 
kierių su darbdaviais, Ettor 
pasakė:

“Jeigu bado marinimu 
mus varys į darbų, aš sakau 
jumis tepėjai (oil men), kad 
yra įvalės geležinių drupž- 
lių, ir Įsidėkit į tepimo ble- 
kines pirm negu jas pripil- 
dysite tepalu.

“Aršiausiame padėjime, 
męs priversim Lawrenee 
miestų ir Massachusetts’o 
valstijų užmokėti straiko 
benefitus kalėjimuose, u- 
žiuot dirbtuvėse.

“Nuo dabar romvbės ap
tarimas atidėtas, iki kol kito 
ji pusė nenorės aptarti”.

Sausio 30 diena.
Kareivija atvyko. Dabar 

yra 2,500 kareivių Lawren- 
ce. Kareiviai šovė i norin
čius upę pereitį straikierius 
1:15 iš ryto. Buvo tamsu ir 
nieko nesužeista.

Kareivių pulkininkas už
draudė daryti demonstraci- 
jas ir kelti mitingus lauke.
Susitelkusių 200 vyrų kuo
pelę kareiviai kaip matai iš
vaikė.

Darbininkai skirstosi ne
rangiai. Straikininkas J. Ro
mi, 21 metų pavojingai su-į kitur.
žeistas su durtuvu. Nusiųs- Straikierių komiteto suei-

pilnas miestas. Policija,su
traukta iš visos apielinkės. 
Kalėjimas saugomas karei
vių.

Octuro M. Giovanniti, 
Ettor’iaus dešinėj! ranka, 
taip-pat suareštuotas perei
tų naktį. Ir už jį kaucijos ne
priimama. Giovannitti taip
pat atvažiavo iš New York ’o. 
Jisai yra leidėju italų laik
raščio “New York”.

John Rami sužeistas ka
reivio durtuvu vakar išryto, 
numirė vakare ligonbutyje.

Onos Lopizo pagrabas bus 
šiandien. Tikimasi, kad da- 
lyviausių 10,000 straikierių. 
Kapit. Sweetser pavelijo 
straikieriams dalyvauti pa- 
grabe, bet patsai paženklino 
kelių kuriuo turės lydintieji 
eiti. Sargyba iš kareivių ir 
policijantų busianti nusta
tyta visu keliu.

Straikierių komitetas at
metė gub. Foss pasiulijimų 
sugrįžti darban 30 dienų, 
nes panašus pasiulijimai tu
rį išeiti iš pačių darbdavių.

Ettor’o išsitarimas, kad 
“Lawrence gailėsis” dar 
prie ligšiol buvusių riaušių 
nebuvęs laikytas, ale galima 
tikėties daug didesnio pasi
priešinimo, o gal ir didesnio 
kraujo praliejimo.

Ketama buk apgarsinti ka 
rų darbininkų straikų, kai
po simpatijų audininių dirb
tuvių darbininkams.

Ettor net užsiminęs apie 
pakėlimų straiko ir kitose 
“American AVoolen Co.” 
dirbtuvėse, kurios yra Ply
mouth, Maynard, Fitchburg, 
Uxbridge, Lowell, Webster, 
Providence, Dover, N. H., 
Moosup, Ct., Fulton, N. Y. ir

tas į ligonbutį. N. Kalil, 15 
metų ir A. Najjum, 16 metų 
suareštuoti už betvarkės kė
limų. Mykolas Sarbing, 30 
metų lenkas, 32 Elm st., taip 
pat suareštuotas. — Vakar 
Lawrence taip buvo įgųzdin- 
tas, kad nors dėl didelio ka
reivių skaičiaus šiandien ne
buvo pavojaus eiti į dirbtu
vę, tečiaus straiklaužių skai
čius gal net pasimažino. Eve- 
rett, Arlington ir Pemberton 
dirbtuvės buvo uždarytos. 
Kitos dirbtuvės atidaryta 
7:30 užiuot 6:45, kad patam- 
sėse neužpultų straiklaužių, 
kaip vakar. Šiandien strai
kuojančių apskaitoma 22,- 
000. Tečiaus po pietų straik
laužių skaičius pasididino. 
Ettor pripažino, kad tarp 
straikierių pakilo ginčai ir 
jie pasidalinę į partijas.

goję buvo pranešta, kad 
straiklaužių pristatytojams 
mokama po $3. Šauksmai 
“Nušaut juos” buvę girdė
ties tarp komiteto narių.
Auna La Pizzos palaidoji

mas.

Diena praėjo be riaušių. 
Palaidojimas Anna La Pi- 
zzo, nušautos iš minios, atsi
buvo tykiai, nes kap. Sweet- 
ser atšaukė pavelijimų kurį 
buvo davęs straikieriams da 
lvvauti palaidojime. 
Vadovauti straikierius į 
vietų suareštuoto Ettor’o, 
atšaukta Haywood x(Wi- 
lliam D.) “Big Bill”.

John Romi, miręs nuo 
kareivio dirtuvo, bus palai
dotas tykiai, nes kap. Sweet- 
ser nepavelijo demonstraci
jos, ar bent kokio susirinki-

bėti apie nenuilstamųjį 
darbštumų Tėvo Kazimiero, 
apie didelę jo iškalbos dova
nų, apie išganingųjų misijos 
naudų. Apie tai nekartų 
skaitėme “Drauge”. Čion 
tik pastebėsiu, kaip netei
singi yra prikaišiojimai lais 
vamanių, buk Tėvas Kazi
mieras keikia apšvietimų, 
mokslų. Ne, Tėvas Kazi
mieras šaukia katalikus prie 
apšvietimo, prie mokslo, 
prie vienybės. Jo pamokslai, 
skelbiami gryna, turtinga, 
literatūriška lietuvių kalba, 
vra labai aktuališki, t. v. 
pritaikyti gyviems Ameri
kos lietuvių reikalams. Žo
džiu, Tėvas Kazimieras tai 
vienuolis-pirmeivis, žinoma 
geboj, nesuterštoj to žodžio 
reikšmėje.

Bostono lietuviai džiaugė
si iš Tėvo Kazimiero atsi
lankymo, tarsi Aniolo iš 
dangaus sulaukę. Tik būre
lis socialistų šiaušėsi. Ban
dė net, sulig savo papročio, 
darbų ardyti, bet be pasek
mės. Norėjo mat žmones 
nuo bažnyčios atitraukti. 
Tam tikslui surengė prakal
bas, kitų vėl vakarų rodė 
pilnus sensacijų paveikslus. 
Tečiaus pasisekimo neturė
jo. Į bažnyčią ateidavo šio
kioms dienoms į 15 šimtų 
žmonių, nedėldieniais dar 
daugiau, o socijalistų “mi
sijas” lankė apie 30 žmonių. 
Ir taip žmonių nuo bažny
čios neatitraukė, tik be rei
kalo save ant juokų pastatė.

Nieko nepešę paveikslais 
ir prakalbomis, kitaip nu
varė savo pagiežų. Kaikurie 
iš karštesniųjų cicilikėlių 
nusipirkę Tėvo Kazimiero 
fotografijas badė jose akis, 
spiaudė ant jų, mindžiojo 
kojomis. Kiti iškarpydami 
iš savo purvinų ląikraštpa- 
laikių visokias šiukšles mė
gino siųsti po adresu Tėvo 
Kazimiero. Ne reikią rodos 
aiškinti, kaip jie tokiu budu 
parodė savo kvailumų. Iš
tiesų, vyručiai, jūsų galvelė
se ne vieno bet kelių šulų 
trūksta. B.

Daug norinčių priimti gub. I1*10 daryti po atviru dangų.
Foss’o pasiulijimų, kuomet 
Ettor ir straikierių komite
tas priešinas. Francuzai (ka
nadiečiai) tięsiok pasakė 
Ettor’ui, kad jeigu dar bus 
kokia betvarkė surengta, tai 
jie mėsių straikų.

Kun. M. Milanese demons
tracijai praeinant pro jo na
mus, pasirodęs lange mosi
kavo straikieriams. Pasvei
kinimas buvo triukšmingai 
priimtas. Kuomet-gi prancū
zų klebonas prikalbinėjęs 
straikierius taikinties, tai 
Ettor viešai jį šlykščiai iš
plūdo. Užtai prancūzai pasi
juto labai užgauti.

Hayvvood’as Lawręnce bu
vo trumpai. Jisai apleido 
Lawrence dar pereitų savai
tę.

Sausio 31 (sereda).
Juozas J. Ettor, straikie

rių vadas, suareštuotas va
kar vakare, viešbutyje jam 
rengenties gulti. Kaucijos 
už jį nepriimta. Kaltinamas 
už mirtį straikierės Anna 
Lopizo, kuri nežinomo as
mens iš minios buvo nušauta 
panedėlio vakare.

Daug straikierių 
darban, ypač tarp anglų ir 
kitų, kurie geras algas gau
nu. Jonelis.

sugrįžo

SO. BOSTON, MASS

(Dėl netikėtų priežasčių 
šita korespondencija tik da
bar yra talpinama. Tečiau 
žinios, joje paduotos, nėra 
persenėjusios. Red.).

Ir pas mus atsilankė Tė
vas Kazimieras, Kapucinas. 
Šventa misija musų bažny
čioje prasidėjo subatoje 
prieš pirmų Adventų nedėl
dienį (2 gruodžio), o pasi
baigė kitų nedėlių (10 gruo
džio). Regėjosi koks tai ste
buklingas žmonių sujudi
mas. Bažnyčia kas dienų bu
vo užsigrudus, o nedėldie
niais užsigruzdavo netik 
bažnyčia, bet ir penktoji So. 
Bostono gatvė, prie kurios 
stovi musų bažnytėlė. Mi- 
sionoriaus pamokslai buvo 
klausomi ir ant gatvės. Ste
bėjosi kitataučiai ir klausė: 
Kas pasidarė tiems Bostono 
lietuviams! Nėr reikalo kal-

atėmė g 1911 metais dėl 
mus liftais ir tas likosi už
dengtas.

Tad męs dabar galim pasi
džiaugti, jog vieno mus svei
katos priešo netekom, o prie 
tam ne vienas doleris dar ki- 
šeniuje paliko senatvei ar 
kokiai kitai nelaimei.

V. Cnt.

BARRE PLAINS, MASS.

Šis miestelis guli gražiam 
slėnyje. Ypač gražiai jis iš- 
veizdi vasaros metu: šalia 
miesto teka upė, toliaus 
augšti kalnai aplinkui apsu
pa miestų, tartum susitarę 
sergėti jį nuo nedorų priešų; 
lig pat gličių žaliuote-ža- 
liuoja žolelė, linksmindama 
kiekvieno praeivio akį. Pa
čiame mieste tarpe kitų gy
ventojų yra keletas lietu
vių: trįs su šeimynomis ir 
apie dešimts pavienių. Li
kimo atskirti nuo didesnių 
skaitlių lietuvių, rodos turė
tų ir galėtų jie nors per laik
raščius jungties su jais; bet 
tame dalyke arba skupisi, 
kam nesinori tikėti, arba 
apsileidžia. Iš laikraščių čia 
tepareina “Šaltinio” 1 egz., 
“Draugo” 2, “Saulės” 1, ir 
kur-buvus-ne-buvus, nieke
lio neprašoma, atsibasto ir 
“Darbininkų Viltis” teršti 
mus ir mus kampelį su savo 
begėdiškais plepalais. Mat 
pasakoja žmonės, buk čia 
gyvenęs kada tai koks cicili- 
kutis, kuris išsirašė “Dar
bininkų Viltį” pusei metilu 
dabar jau trįs metai, kaip 
jis iš čia išsikraustė, o minė
tas laikraštis vis dar. jam 
nepameta ėjęs, mat tikisi 
gal dar sugrįš, bet veltui. 
Verčiaus liautųsi ėjęs, nes 
tik skriauda daro pačtos 
tarnui, kuris dėl jos tur savo 
batus plėšti.

Buvo čia 1910 metais dar

CLEVELAND, OHIO.

Kuomet lietuviai katali
kai organizuojasi į stiprias 
draugijas, kuomet vietinė 
skolinimo ir statymo banka 
taupia lietuvių pinigus ir 
saugoja juos nuo įvairių iš
naudotojų, kuomet šv. Ka
zimiero kareivių gvardija 
gaivina musų tautiškų dva
sią, kuomet lietuvių mokyk
loje auklėjama arti 300 lie
tuvių vaikelių, kuomet šv. 
Jurgio bažnyčios choro dai
nos skamba lietuvių grinte- 
lėse ir kuomet lietuvių beno 
gaidos girdisi po platų Cle
velando miestų — tuo pačiu 
tarpu bedievių mokslas, 
kaip kokia giltinė, griauja 
dorybe, platina paleistuvavi
mų. temdo protą ir žudo am
žinai sav© pasekėjus. Štai 
kas pas mus trumpu laiku 
atsitiko:

Koks tai “Piterakas”. 
paklydėlių mokslo sekioto- 
jas, tapo užbambintas ir mi
rė. Kur jį palaidojo, niekas 
nežino.

Jurgučiui kalėdų rytų 
perpiovė pilvų. Jis mirė. 
Kur jį padėjo, taip-pat nie
kas nežind.

F. Galenskiutė, 17 metų 
mergaitė, tapo suvedžiota ir 
be tėvų žinios suženyta pas 
žydų.

Vienas cicilikėlis nedėl
dienį 14 sausio po smukles 
skelbė Darvino mokslų ir 
kalbino žmones neeiti baž
nyčion per 40 vai. atlaidus. 
Sausio 17 d. jis suhjudo ir 
tapo nugabentas į pamišėlių 
namus.

Sausio 21 d. Pranciška 
Viltrakiutė, 15 metų mer
gaitė, tapo nušauta ant vie
tos.

Ignotas Lapinskas ilgus 
metus skelbė lygybės moks
lų. Tuo mokslu įtikėjo jo 
burdingieris Jankauskas. 
Lapinskas turėjo gražių ir 
meilę pačią. Jankauskas pa
mylėjo ją ir išdūmė su ja į 
platų svietų.

Vienas mažas smuklinin 
kelis nenuilstančiai skelbia 
klaidingas nuomones, ble
vyzgoja ant kunigo ir drau
gijų, — na, ir tampo žmones 
po teismus.

O "kiek tai moterių suve
džiota, kiek atskirta nuo vv 
rų, kiek mažų vaikelių pa 
likta be tėvų, kiek pinigų 
išpilta teismuose!

Vis tai paklydėlių mokslo 
vaisiai.

Reporteris.

dabartiniais globėjais, jeigu 
gerumu neatsirašys, varyti 
teisme. Dėlei įnešimo bylos 
teisman išrinkta: Aleksan
dra Mažeika, Kaz. Žekevi- 
čia, Baltrus Liepa, Vincas 
Mačiulaitis. Į komitetų pas 
vyskupų: Kaz. Meškauckas, 
Motiejus Navickas ir Kaz 
Zekevičia.

Į taisymo bažnyčios ko- 
miteta pateko: Juozas Me
džiukas, Mot. Navickas ir 
Pranas Kunigauckas.

Parapijos ižde yra: $9.600 
suviršum pinigų — jųjų glo- 
ju — vietinis klebonas.

Už nutarimus, kurie buvo 
skaityti angliškai ir lietu
viškai, suskaityta 798 bal
sai, prieš 5 balsus.

Mitingas buvo atliktas 
kuodidžiausioj tvarkoj, mat 
visiems- paaiškėjo, kad ka
talikiška bažnyčia be vys
kupo negali apsieiti, taigi 
parapijoms ir atidavė į vys
kupo rankas visų parapijos
globa. — Te Jums Dievas 
laimina! Žėkas*

SCRANTON, PA.
Dienų 27 sausio š. m. šv 

Juozapo lietuviškoji para
pija laikė savo metinį mi
tingą ant “Auditorium” sa
lės, N. Main avė. Susirinki 
me dalyvavo virš 800 vyrų 
Mitingo prezidentu balsų di
dumu liko išrinktu Jurgis 
Zimaviče, sekretorium — 
Vincentas Bielickas.

To mitingo pirmaeilis mie- 
ris — globėjo arba globėjų 
rinkimas, bažnyčios patai
symas ir jos atidarymas ir 
metinės atskaitos išdavimas.

Šv. Juozapo bažuvčios glo 
bėju liko išrinktas Jo Malo
nybė. Vyskupas M. J. Hoban 
nutarta taisvti bažnvčia. nu-

CENTRAL BROOKLYN, 
N. Y.

Sausio 18 d. nakčia sude
gė anglo McLean’o, grabi
nio stainė, 3 vežimai, 8 ar
kliai, iš tų vienas apkepęs 
išbėgo ant gatvės. Policmo- 
nas nušovė jį, nes skaudu 
buvo žiūrėt į gyvulio kančių. 
Pagelba buvo negreita, nes 

eliais vežimais buvo užsta
tytas. Menama pradžia ug
nelės buvo nuo jjypkės. Vis
kas buvo apdrausta nuo ug
nies. Kiek paims pinigų, dar 
nėr žinios. McLean apsigy
venęs arčiau prie lietuvių, 
tai ir retas jo nepažįsta. Jis 
tai prie krikšto, tai prie ve- 
selijos, tai prie šermenų ve
žė. Lietuvio graboriaus nėra 
musų Šv. Jurgio parapijoje.

Veselijų šįmet ir pusės 
nėr, kaip pernai buvo, užtai 
ir torielku mažiau sumušė, 
o krumplių da mažiau nu
daužė. Lietuvoj veselijose 
paprastai 2-3 muzikantų už
tekdavo, o čia reikia kokių 
6 arba 7 ir tai da su triubom. 
O Amerikoje kambariai ži
nome kaip dideli: 2-3 siek
sniai ilgio ir gal tiek jau plo
čio, tai šalia arba žemiau 
gyvenantis gali apkurst nuo 
tokios linksmybės. Svetim
taučiai labai tuo piktinasi 
ir tuo męs savo vardų žemi
nam. Dabar jau po trtiput 
pradeda eiti kitokių mada 
Šliubus tankiau ima šiokio- 
mis-dienomis, mažiau bale- 
voja, daugiau veselnikams 
sveikatos palieka.

Keli metai jau tokių šal 
čių neturėjom, kaip dabar 
Daug pragaišties padarė na 
mų savininkams: užšalo vie
tomis gazai — liko tamsu, 
vanduo paipose uššalo — tu
rime vieni iš kitų skolinties. 
Kadų vietomis atšįla, pra
deda sprogt, vanduo teška 
po namus. O sniego da tik 
antrų sykį išpuolė ir neper- 
daug. Žinnešys.

tarta nužemintai melsti. k«- 
ir saliunas. kuris daug mus da vyskupas sugrįš, kad ati- 
centų prarijo ir sveikatos i darytų bažnyčių. Bylų su

Prigėrė cukraus katile.

Donaldsville, La. Įgavęs 
proto sumišimų dėl didelių 
cukraus plantacijų nuosto
lių. Augustas Le Blanc, cuk
raus plantacijų savininkas, 
įšoko į didelį cukraus katilų 
ir, žinomą, ten prigėrė — su
virę.

Moteries gyvastis verta 
$1,200,000

Chicago. III. Didžiausia pi 
nigų sumų sviete ant savo

gyvtfSWes turi užtraukus po
nia Netclier, galva vietinės 
“Boston” drapanų krautu
vės. Pastaru laiku jos gy
vasties apsaugojimo pinigi
nė suma išneša $1,200,000.00.

Tatai jos mirtis bus kam- 
nors įgijimu didelio turto.

Svarbus dokumentai.
Philadelphia, Pa. Kongre

so minuose, kurie randasi 
šalia “Neprigulmybės Sa- 
ės”, kur ten pastogėje ras- 

ra labai svarbus dokumentai, 
iš laikų, kuomet buvo su
šaukta pirmoji konvencija 
<onstitucijos apskelbimui. 
Kol kas, tų viskų laikoma 
paslaptyje.

Taftas tikisi laimėti.

Columbus, Ohio. Preziden- 
ris Taftas čia laikė savo kal- 
jų, kame jam pasisekė su-» 
traukti į krūvų tikruosius ir 
insurgentus respublikonus. 
Taftas tuo taip buvo užga- 
nėdinats, jog jis esųs tikras, 
kad busiančiais rinkimais 
respublikonai tikrai laimė
sią. Gi tame nieko daugiaus 
nereiškia, kaip tik laimėji
mų paties Tafto; bent taip 
reikia daleisti, kad Taftas 
taip mano.

Garsus Darrcw pašauktas 
prieš teismą.

Los Angeles, Cal. MeNa- 
ir arų bylos atbalsiai dar vis 
labiau pradeda skambėti. 
Jau neminint to, kad India- 
napolvje valdžia jau apie 30 
asmenų įtraukė dinamitavi- 
mo apkaltinimu sukurin, bet 
ir Los Angeles mieste tos pa
čios bylos atbalsis nenutils- 
ta.

Pabaigoje sausio mėnesio 
Los Angeles mieste pašauk
ta tieson tų garsųji unijų 
“tėvų”, advokatų Clarenee 
Darrowų. Nors Darrow gar
sinasi, kad jis nebijąs stoti 
prieš teismų, nes jis nežinąs 
nei kokių savo prasižengi
mų, vienok-gi iš kitos pusės 
uoliai jį kaltina už mėginimą 
papirkti teismo narius, kurie 
turėjo teisti brolius McNa- 
marus. Darrow buvo suim
tas; paleista jį tik užsista- 
£ius $20,000 kaucijos.

Žingeidų, kuo tas užsi
baigs.

Jis negalėjo pakelti.

Lima, Ohio. č ia nusižudė 
revolverio šuviu jaunas ban
ko kasininkas, J. W. Miller. 
Prieš saužudvstės papildy
mų jis parašė tokį raštelį: 
“Aš negalėjau toliau to pa
kelti”. Spėjama, kad jis ban
koje pridarė kokių-nors špo
sų. Tyrinėjama banko sto
vis.

Cook ir Peary šaukiami teis
man.

New Haven, Conn. Dr. 
Cook ir gen. Peary, garsus 
Šposininkai, kurie gal būt 
nei vienas nerado šiaurinio 
poliuso, dabar yra šaukiami 
tieson pasiaiškinti, kur jie 
pražudė Jonų M. Verhoeff’ų, 
kuris buk likęs užmuštu gen. 
Peary’o expedicijoj prie 
šaurinio poliuso 1892 m., 
nes tuomet Dr. Cookas buvo 
Peary’o pagelbininku. Abu 
žada pasiaiškinti.

“Užsidirbo” milijoną dole
rių — daugiau nenori.

Albany, N. Y. Buvusis 
New Yorko valstijos guber
natorius Frank S. Black, 
kadangi jis “uždirbo” pas
kutinį dolerį, kuris pripildė 
vienų milijonų dolerių, nuo

mesti bent kokį savo užsi< 
mimų ir gyventi iš “sa1 
darbo” vaisių, jis buvo 
vus politikierius.

Gerai, kės re 1 i nžsų 
milijoiią dolerių.
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Visuomenės darbas.

Anglijos visuomenės vei
kėjas Leslie A. St. L. Toke 
neperseniai laikraštyje 
“Downside Review” para
šė sekančius vertus atkar
tojimo žodžius:

“.. . Gal niekas ne
išrodo keisčiau visuo
menės reformos tyrinė
tojui, kaip visiškas ne
žinojimas net visuome
nės mokslo papėdžių, 
kokį parodo geriau pa- 
silaikantįs ir neva ap
šviesti Anglijos sluogs- 
niai. Apskritai imant, 
turtuoliai žino mažiau 
apie varguolių gyveni
mą ir reikalus, nekaip 
varguoliai apie turtuo
lių gyvenimą ir papro
čius. Didesnė dalis val
dančiųjų sluogsnių vai
kų yra auginami visiš
kame nežinojime apie 
sąlygas, kuriose gyvena 
darbininkų minios, ku
rių darbas yra iš dides
nės dalies šaltiniu įstai
gų ir privilegijų, kurio
mis jie džiaugiasi. Iš 
mažens jie laiko save 
augštesniais sutvėri
mais ir visai nepaiso 
priedermių, kurios plau 
kia iš jų teisių. To vis
ko pasekmė tokia, kad 
jie, pašaukti prie val
džios, nežino nieko apie 
aplinkybes ir reikalus 
tų, kuriuos jiems prisi
eina valdyti, ir žiuri 
abišaliai ir su panieki
nimu į savo varginges- 
nius kaimynus...” 

Toliau, p. Toko skundžift- 
, kad Anglijos katalikai 
ažai tesirūpina socialiu 
rbu — ba! net, nesupran-

t-

■įa reiškia žodis: “socia-
‘•r maišo jį SU kitą pras- 

.riučių žodžiu: “sočia 
(Anglijos “Catho

lic Sočiai Union” turėjo nu
pulti dėlto, kad daugelis ka
talikų parodė priešingumą, 
manydami, kad draugija 
turi kokius tai slaptingus 
santykius su baisiu socia
lizmu).

Ištiesų gėda apšviestai 
Anglijai, kad C. S. Devas’ui 
dar 1906 m, reikėjo viešoje 
paskaitoje Edinburghe aiš
kinti, kuo socializmas... nė 
ra (kad socializmas nenori 
tūrių padalinimo, valdžios 
panaikinimo ir t.t.). Ir tai 
darėsi laiku, kuomet Vokie
tijoje buvo trįs milijonai so
cialistų balsuotojų!

Negeriau yra ir Ameriko
je. Čia tik paskutiniu laiku 
katalikai pradėjo uoliau ty
rinėti visuomenės klausi
mus ir užsiiminėti socialiu 
darbu. Jei dabar matome 
socialį judėjimą tarp Ame
rikos katalikų, tai tėmijame 
su širdies skausmu, jog lie
tuviai tame judėjime neda
lyvauja.

Čia paaiškiname, jog, mu
sų nuomone, visuomenės 
klausimas arba socialis 
veiksmas sukasi aplink pri
derantį žmogaus užsilaiky
mą, vadinasi, norima, kad 
visi žmonės gautų atsako
mus valgius, drapanas, na
mus, apšvietimą ir pramo
gas. Tai-gi su visuomenės 
klausimu rišasi arti nesvei
ki gyvenimai miestuose, 
tamsios ir nesveikos dirb
tuvės, siuntinėjimas nesu
augusių vaikų į dirbtuves 
ir kasyklas, straikai, išven
gimas pavojaus bedirbant, 
darbdavių atsakomybė už 
darbininkų susižeidimus ir 
užsimušimus prie darbo, iš
tekėjusių moterių dirbimas 
fabrikuose, trukumas švie
žio oro ir vietos vaikams 
pažaisti, ir t.t. Ar-gi, pav., 
neprivalo rūpėti visiems, i- 
dant darbininkai, kurie dir
ba taip labai visiems reika
lingus briežiukus, butų ap
saugoti nuo ligų, kuriąs už
traukia ant jų nesveikas 
darbas? Ar dėlto visuomenė 
neprivalo rupinties, kad 
Washingtone pereitų Esch’o 
įstatymas, draudžiantis var
toti nuodijamas substanci
jas briežiukus bedarant? Ar 
gi ne visuomenės reikalu 
yra žiūrėti, kad mėsa, duo
na ir kiti reikalingi pragy
venimui daiktai butų pi
gesni ir net labai neturtin
gam žmogui prieinamesni ? 
Ar gi ne visuomenė turi da
boti, kad priaugančios kar
tos mokytųsi mokyklose, o 
ne naikintų savo sveikatą 
už juokingai mažą užmo
kestį kasyklose, šilkų ir 
stiklo dirbtuvėse? Ar gi ne 
visuomenės reikalas yra 
saugoti žmones nuo džiovos, 
difterijos ir kitokių pavo
jingi; ir užsikrečiamų li- 
gu*---

Visi šitie dalykai ir šimtai 
kitų į juos panašiųjų vadi
nasi trumpai visuomenės 
reikalais. Visuomenės klau
simas — tai klausimas, kaip 
tuos reikalus lengtai ir pa
sekmingai aprūpinus. Vi
suomenės darbas arba socia
lis veiksmas — jei kas nori 
kalbėti truputį augščiau 
tai pats klausimo rišimas, 
reikalų aprūpinimas.

Žinoma, visuomenės dar
bai yra įvairių įvairiausi. 
Kiti, rodosi, nenešioja visai 
viešos dėmės, o tečiau, žiū
rėk, visiems yra įdomuųs, 
virsta visuomenės reikalais 
Kas kam, rodosi, galvoje 
kad aną dieną Georgikoje 
baltieji išveržė iš kalėjimo 
tris negrus ir viena negrę ir, 
nepaisydami kad jie nekalti, 
imtiniu įtikinėjimu, pakorė 
visus keturis — o tečiau lin- 
čo klausimas tai visuomenės

klausimas. Lincas juk bar
barybės palaikas, o ameri
kiečiai nenori, kad juos kas 
laikytų barbarais! Arba, 
pav., kas kam privalo rūpė
ti, kad mormonų tikėjiiųas 
leidžia turėti daugiau pa
čių, nekaip vieną, arba kokia 
kita sekta reikalauja užmu- 
šinėjimo žmonių, kaipo au
kų už sektantų nuodėmės — 
o tečiau visuomenė piktinasi 
iš tokių darbų ir net jais 
biaurisi. Ir čia atsiranda'vi
suomenės klausimas. Su
laužė vyras ir moteriškė 
kontraktą, sutraukė mote
rystės ryšius — tai jų na
minis reikalas? — Anaiptol! 
Žmonės juk šneka apie per
siskyrimų blogą...

Taip tatai kiekvienas ap
sireiškimas, kursai atsilie
pia į platesnes minias, kur
sai paliečia žmonių gerovę 
arba stumia juos į nelaimę, 
nešioja mažiau ar daugiau 
socialį charakterį, yra vi
suomenės apsireiškimu.

Į šitą tai tiesą trokštame 
atkreipti skaitytojų atidą, 
įvesdami naują syrių vardu: 
“Sociologijos Kampelis”. 
Sociologija tyrinėja visuo
menės gyvenimą, taigi jei 
rupi visi apsireiškimai, ne- 
šiojantįs socialį charakterį. 
Šitame tai skyriuje skaity
tojas bus pratinamas prie 
užsiinteresavimo visuome
nės klausimais. Pradžioje 
gal ne viskas išrodys žingei
dinga ir visiems įdomu, bet 
prisižiūrėjęs arčiau, skaity
tojas pamatys, jog ir maž
možiai turi daug bendro su 
visuomenės mokslu, su sočio 
logija.

Gi sykį užsiinteresavę vi
suomenės klausimais, galė
sime rišti juos drauge su ki
tataučiais ir tokiu budu su
silyginti su jais visų bendra
me gyvenime.

Lietuvių Informacijos Biu

ras Paryžiuje Naudingas.
Bent dabar p. Juozo Ga

brio neprieteliai pripažįs 
Lietuvių Informacijos Biu 
ro naudingumą. P. Gabrys 
pradėjo eilę paskaitų apie 
lietuvius Paryžiaus visuo
menės mokslų Mokykloje.

Prie progos primename 
jog prie “Draugo” yra ati
darytas fondas L. I. B. Pa
ryžiuje.

ižus iwynen ne
bereikalingai varg-

J. Besparnis.

“Žiburio” uždarymas.

Laikraščiai praneša neįti
kėtiną žinią, jog Peterbur 
go vyriausybė uždarė Ma- 
riampolės švietimo draugi 
ją: “Žiburys”. Labai gaila. 
“Žiburys” taisė knygynė
lius, kūrė mokyklėles ir 
rengė paskaitas. Mariampo- 
lės mergaičių progimnazija 
buvo užlaikoma jo lėšomis.

Bet valdžia nori turėti 
švietimo monopolį ir griau- 
ja visokias privatines pas
tangas švietimo dirvoje. Bet 
kad apibranginus prideran
čiai valdžios pasielgimo su

Žiburio” pasekmes, reikia 
palaukti valdiškų žinių.

ma 30 dol. mėnesini už 6— 
10 valandų kasdieninio dar
bo.

Bet nežiūrint to — kaip 
užtikrina mus p. Norberto 
Torcal — Ispanijos litera
tas, nors varguose pasken
dęs, tečiau nepasiduoda pa
pirkimams, neapvilia savo 
idealų ir sąžinės, nesigriebia 
šantažo. Jis visados pasilie
ka džentelmonu ir įlieja į 
savo straipsnius visą savo 
dūšių. Kad ranka pailsta, 
pirštai nebepalaiko plunks
ną, eina jis, vargšas, į užka
borį, į ligonbutį ir ten lau 
kia mirties. Literatų draugi
jos šelpia ligoje, bet senat
vėje tiems plunksnos pe
lėms nėra pagelbos.

Kas tampa literatais? — 
Gi tie, kurie neranda vietos 
valstijos, bankų ir prekybos 
ištaigų tarnyboje. Plunksna 
jiems tampa įrankiu, kursai 
neduoda jiems paskęsti gy
venimo vilnyse. Kai kurie 
žurnalistai iškįla augštai 
politikoje. Moret, Canal e- 
jas, Maura buvo kitados 
dienraščių bendradarbiais....

Ispanijos laikraštija są
mojinga, turtinga, ir žin
geidi. Ne raštininkų, bet 
skaitytojų jai trūksta.

Vos nenukryžiavo marijavi
tų galvos.

Anglų dienraščiai praneša 
įdomią bet neaiškią žinią iš 
Varšavos, būtent, jog 26 d. 
sausio Lodziuje moteris ma- 
rijavitės bandė nukryžiavo- 
ti savo “išganytoją” Ko- 
walskį ir jog laiku atvykusi 
policija apgynė jį nuo bai
sios mirties. Marijavitai mat 
norėjęs padaryti iš savo 
vado tikra “Išganytoją” — 
vadinasi, kad jis numirtų 
ant krvžiaus ir paskui prisi
keltu iš numirusių...

Tikrųjų žinių reikia tru
putį palaukti, bet ir iš to, 
kas augščiau paduota, aiš
ku, ant kokio išsilavinimo 
laipsnio stovi lenkai mari
javitai.

Ispanijos literatai.

Ispanijoje eina apie 2000 
laikraščių. Visi laikosi gan 
vargingai. Labiausiai prasi
platinę dienraščiai neturi 
daugiau kaip 30—50 tukst. 
skaitytojų. Didesnė dalis 
reikalauja pašalpos iš ša
lies.

Žinoma, taip dalykams 
stovint, ir literatų padėji
mas nepavydėtinas. Jei koks 
gauna 40—50 dol. mėnesiui, 
tai ženklas, jog pasiekė 
augščiausią garbės laipsnį. 
Tik keletas žurnalistų gau
na nuo 80 iki 100 dol. mėne
sinės algos. Tai išrinktieji. 
Paprastai literatams moka-

TĖVAMS IŠEIVIAMS.

Išeiviai grįždami Lietu
von iš Amerikos, Anglijos 
ar Afrikos su vaikais, gimu
siais už rubežiaus, turi būti
nai su savim parsivežti šliu- 
bo ir vaikų gimimo metri
kus, nes neturint metrikų 
pasidaro labai daug keblu
mų tėvams pargrįžus tėvy
nėn. Neturėdamas rankose 
šliubo ir vaikų gimimo me
trikų, tėvas negali įtraukti 
jų į valsčiaus knygas, kas 
ypač svarbu berniukams, 
kurie turi atlikti kariume
nę, ir mergaitėms, imant 
pasportus arba ištekant. Ne 
prirašytos tokios žmogystos 
palikti negali ir turi turėti 
ar Amerikos ar kitos šalies 
raštus, pagal kuriuos gali bu 
ti prirašomi prie Rusijos pa 
valdinių. Atsitikimai daug 
kartų parodė, kad neturint 
parsivežus šliubo ir gimimo 
metrikų, paskui reikia' išga 
lo reikalauti tų dokumetų, 
kas atsieina labai brangiai, 
o kartais ir visai negal gau
ti. Metrikai turi būti paliu
dyti konsulio. Kadangi kon- 
8ulio paliudijimas brando 
kai atsieina, tat reikia sten g 
ties, kad mažiau butų atski 
rų dokumentų. Jeigu vaikai 
krikštyti vienoj bažnyčioj, 
metrikus reikia surašyt ant 
vieno lakšto, tada atsieis pi
giau, nes kiekvienas atski
ras konsulio liudijimas at
skirai apmokamas tam tik
romis pošlinomis, todė 
imant paliudijimą visų do
kumentų iškarto mažiau te 
reiks mokėti, Šį pat.arima 
išeiviams reikia gerai įši

TIKĖJIMO PRIEŠAI.

Vieni žmonės liglaikinės 
laimės pamatau deda amži
nusias Kristaus mokslo tie
sas, rodydami žmonijai 
augštus krikščioniškos do
ros prisakymus, kurie netik
tai veda prie amžinos laimės 
eitame gyvenime, bet ir čio
nai ant žemės padeda išsi
saugoti daugybės paklydi
mų ir vargo priežasčių.

Kiti žmonės su Dievu ne
nori gyventi, Bažnyčios 
mokslo nenori klausyti. Vi
są žmogaus gyvenimą jie 
stengiasi pastatyti vien ant 
žmogaus noro ir numanymo, 
curie nuolat mainosi ir per 
;ai nieko tikro neduoda.

Tos rųšies žmonės yra di
džiausiais priešais Bažny
čios, kuriai rupi vesti žmo
niją prie galimos laimės ir 
Tvarkos, priderančių ne nuo 
žmogaus ūpo, bet nuo am
žinų Dievo įstatų. Kad leng
viau privilioti žmones prie 
savo mokslo, bedieviai vi
saip stengiasi atitraukti 
juos nuo Bažnyčios ir nuo 
jos mokslo ir tam tikslui gu
driai vartoja visokius įran- 
cius. Nesusipratusiems ir 
mažai išlavintiems žmonėms 
jie nesiskelbia, einą prieš 
Bažnyčią, Tikėjimą, Die
vą ... Tų dalykų jie, girdi, 
visai neliečią ir su Bažnyčia 
cariauti visai nemaną! Jie 
;ik leidžia raštus ir laikraš
čius, kuriuose visokiais me- 
ais, pramanymais šmeižia 

dvasiški ją, iškraipo Bažny
čios mokslą ir papročius, 
cad paskui savo pačių pra
simanytus papročius galėtų 
išjuokti, kaipo Bažnyčios. 
Vis dažniau ir dažniau po 
musų pastoges tokie lankoki 
vilkai avių kailiuose. Taigi 
didelio reikia atsargumo!

Visųpirmu, sako tūlas be
dievių vadas, reikia mums 
rūpintis pašalinti iš mokyk
lų tikėjimo mokslą. Tasai 
kariavimas su tikėjimu mo
kyklose ir visame gyvenime 
vra tai viena iš svarbesnių
jų reikalavimų. “Išmeskite 
Kristų iš vaikų mokyklos, 
išmeskite iš prieglaudų, iš
meskite vaikams iš širdžių, 
nes mums reikia išmesti 
Kristų iš visos Valstybės”, 
rašo socijalistų vadas Pran- 
cijoje Brianda8.

Prie to tai veda cicilikai. 
Tasai bedievių darbas užim
tas ir musų krašte. Todėl vi
siems katalikams susivieni
jus reikia ginti tikėjimą ir 
savo krašto laimę ir gera 
ateitį. T. X.

“Vien.”

Jeigu aš pirmas 
paprašysiu, tai liksiu nus- 
kiaustas, nes antrasai gaus 
dvigubai tiek, kiek aš”. Pa
vydus pats sau kalbėjo: 
“Niekuomet to neleisiu, kad 
šis Godus gautų daugiau už 
mane dovanų. Verčiau nieko 
netekti, negu iš mano prie
žasties padėti jam įgyti dvi
gubą dovaną”. Kunigaikštis 
ilgą laiką laukė atsakymo, 
bet veltui. Abu kareiviu ty
lėjo. Tada kunigaikštis pa
skyrė, kad Pavydus pirmu
tinis išreikštų savo norą. 
Sunkus tai buvo dalykas, la
bai sunkus! “Ko gi turėčiau 
prašyti?” — galvojo Pavy
dus: “kad šis prakeiktas 
Godus daugiau už mane lai
mėtų?! Aš prašysiu arklio, 
jis gaus porą arklių; prašy
siu namo, jis gaus du na
mu!. .. Ne, aš to į širdį imti 
negaliu! verčiau prašysiu ko 
kio-nors pikto daikto, kad 
jisai du kartu nukęstų”. 
Paskui garsiai atsiliepė: 
“Prašau, kad man vieną, o 
mano draugui abi aki išlup
tų”... Visi ko juokais ne
trūko; nors Pavydui ir Go
dui nė vienos akies nelupo, 
tačiaus tuo prašymu pasiro
dė visa pavydėjimo pikty
bė, ir nuo to laiko Pavydus 
turėjo daug nukęsti karčių, 
bet teisingi; išjuokimų. Vai 
nemaža rastume ir Ameri
koj panašių Pavydų!

Abušis.
“Šalt.”.

“Žiburio” skyriams prane
šimas.

Visa, kas galima, padary
ta Vidaus Dalykų Ministeri
joje, kad butų patvirtinta 
“Žiburio” draugija pagal 
naujai sustatytus ir įduotus 
Departamentui įstatus. Rei
kia tikėties, kad neužilgo 
viskas bus išrišta geroj on 
pusėn.

Tuo taipu visi “Žiburio” 
draugijos įkyriai ir visos jų 
įstaigos privalo veikti, kaip 
ligšiol veikė. Mokyklose lek
cijos po Naujų Metų privalo 
prasidėti paskirtu laiku.

“Žiburio” draugijos pir
mininkas

Kun. M. Gustaitis.

AČIŪ!

Krakovo lietuvių būrelio 
vardu tariu širdingą ačiū 
sekančioms lietuvių laikraš
čių Redakcijoms: “Lietu
vos”, “Tėvynės”, “Vieny
bės Lietuvninku”, “Drau
go”, “Kovos” ir “Laisvės” 
už malonų mums prisiunti- 
nėjimą savo laikraščių.

Kitų laikraščių prašau 
perspauzdinti šią mano pa
dėką. L. Vailionis.

PROTESTAS.

Kadangi baptistai neturi 
kunigybės sakramento;

kadangi tie patįs protes- 
tonai net neturi pretensijos 
vadinti savo dvasiškius ku
nigais, užtat logikos bei etv- 
mologijos dėlei, vardan dau
gelio V. Kristaus Bažnyčios 
išpažintojų, viešai protes
tuoju prieš lietuviškųjų 
ateistų laikraštiją skelbian
čių baptistų ministerį žmog
žudį Richeson’ą kunigu.

Jau metas žinoti, kad žo
džiai: “rabbi”, “minister”, 
“preacher of Gospel”, “pas- 
tor”, “priest” etc., kaip 
anglų, taip ir lietuvių kal
boje yra skirtingos prasmės, 
kas nereikia užmiršti.

Galutinai, anglų kalboje 
vartojamo žodžio “Reve- 
rend” etymologiškoji pras
mė anaiptol nėra “kunigas”. 

Kun. Jonas J. Jakaitis.

PAVYDĖJIMAS.
Senų senovėj Sicilijos ku

nigaikščio rūmuose tarnavo 
du kareiviu, kurių vienas bn 
vo Pavydus, o antras Godus. 
Jų būdą ir pasielgimą gerai 
žinojo visas dvaras. Kuni
gaikštis, norėdamas sykį pa
darytį juokų sau ir visiemR 
dvarininkams, pakvietęs 
abu kareivius, pagyrė jų 
nuopelnus ir prie visų susi
rinkusių apreiškė kad trokš
ta juodu šiandien tinkamai 
apdovanoti. — Prašykite — 
sako — ko tiktai norite, kiek 
vienas prašymas bus išklau- 
svtas, bet taip: kaR pirmu
tinis paprašys, gaus vieną 
dovana, o antrasis paprašęs 
gaus dvi dovani tokios-pnt 
vertės, kaip pirmutinio do
vana. — Abu tylėjo: nė vie
nas, nė kitas nenorėjo pra
dėti prašyti. Godus kareivis

VISUOMENĖS ŽINIAI.

Smagu man pranešti ger- 
biamajai lietuvių visuome
nei, ypač tiemsiems, ku
riems labiau rūpi Tėvynės 
ateitis, t. y. gerb. publicis
tams ir šiaip jau musų tau
tos veikėjams, jog šiose die
nose užbaigiau versti lietu 
vių kalbon plačiai žinomą 
vokiečių garsaus mokslinin
ko ir veikėjo D-ro Emil Lo
bio trijose kningose veikalą 
vardu “Kultūra ir Spauda”. 
Tai bus vienatinis musų ne
turtingoj literatūroje, nes 
tokio veikalo, kuris traktuo 
tų plačiai svntetiniu budu 
spaudos būtybę, josios vvs- 
timąsi, historiją ir naudą, 
kokią jinai neša žmonijai 
dar ligšioliai neturėjome. — 
Veikalas parduotas ir spaus
dinimo darbas pavestas p. 
A. Olšauskui, kuris, kaip ži
nome, Chicagoje turi didelę, 
švarią spaustuvę. Galima 
tad tikėties, jog “Kultūra ir 
Spauda” netrukus praregės 
šviesą.

Vaidevutis. 
Orchard Lake, Mich.

30-1—1912.
S. Kitų laikraščių mel

džiu t u antrinti. V.

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

SIUNTINIŲ BEIKALUO- 
SE.

Męs norėtumėm žinoti, 
dėlko p. K. Krušinskas net 
ir narių paliudijimus siun
čia per ekspresų kompani
jas.

Štai ir musų kuopai pri
siuntė 7-nius paliudijimus 
per Adams Express ko-ją. 
Taigi turėjome užmokėti už 
siuntinį 25c. Jeigu p. K. 
Krušinskas butų pasiuntęs 
krasa, tai būt telešavę apie 
8c., ir Susivienijimas dėlto 
nebūtų pavargęs. Tai kam 
daryti kuopai bereikalingas 
išlaidas?

Męs, kalbindami žmones 
prie Susivienijimo, sakome 
jiems: “rašykies, brolau ar 
sesute prie Susiv-mo, gausi 
puikų laikraštį * * Draugą11 
ir visai veltui labai puikų, 
su paveikslais, sąnarystės 
paliudijimą”.

Žmogus prisirašo. Sekre
torius prisiunčia paliudiji
mus ekspresu. Tada kiekvie
nam naujam nariui atsieina 
užsimokėti apie 5c. persiun
timo lėšų. Ir štai, prikalbin- 
tojas naujo nario liekti me- 
lagium. Gerai, kad kuri 
kuopa turi pinigų savo ižde. 
Bet tokių nedaug tėra.

Mums rodos, kad šis da
lykas turėtų būti paduotas 
Seimo apsvarstymui. Kas 
kita, jeigu butų tai pažen
klinta įstatuose — visai ne
prieštaraučiau. Gi ten to vi
sai nėra.

Antras dalykas, tai sekre
torius turėtų laikyties vie- 
nuodumo, t. y., kaip siuntė 
pirmiaus, taip ir dabar, 
kaip siunčia vienam, taip ir 
kitam, o ne taip kaip dabar 
— “kaip papuola”. Beto, 
kaip minėjome, tokie siunti
niai, siunčiant krasa, daug 
pigiau atsieina, tai kodėl tuo 
nesinaudoti.

Vardu 98-tos S.L.R.K.A. 
kuopos

Jonas M. Vieraitis, sekr.

25 jo SEIMO PROTOKO
LO REIKALE.

Artinanties Seimui, kaip 
paprastai, pasipylė visoki 
užsipuolimai, polemikos. 
Jau kelios orernno špaltoš



pašvęsta tapo tokiems neva 
“dėl Susiv. labo” reikalams. 
Bet kiek naudos jie atnešė 
Susiv., jau patyrėme iš pa
garsinto Centro viršaičių 
susivažiavimo protokolo.Bet 
kadangi jau kelintu syk man 
tapo primetama kaltė už ne- 
pagarsinimą 25-j o seimo pro 
tokolo, kas man visai nebu
vo pavesta atlikti, tai laikau 
sau už priedermę tą dalyką 
paaiškinti visuomenei.

Laike VII sesijos buvo 
nutarta, kad

“Seimo (26-jo) protokolą 
tuojaus patalpinti organan. 
Seimo seketorius, sutvar
kęs protokolą, pasiųs jį 
Seimo vedėjui, kuris tai pa
siųs į organo redakciją. Už 
protokolo surašymą Seimo 
sekretoriui nutarta užmo
kėti $5.00.”

Gi apie 25-j o Seimo pro
tokolą toje sesijoje visai ne
kalbėta; šį protokolą pagar
sinti nutarta tik VIII sesi
jos pabaigoje, bet nenutarta 
kas turi tą atlikti. Nei Sei
mas, nei pagaliaus Centro 
/valdyba protokolą pa garsin
ki man nepavedė ir už tą aš 
jokių pinigą iš Susiv. neap 
turėjau.

Įdomiausia bet, kad p. M 
P. Brazausko žodžius at 

.. kartoja p. J. Kovas, kuris 
laike Seimo daugiausiai kė
lė liarmą, kad 25-j o Seimo 
protokolas nebūtų svarsto 
mas ir tik didžiūnai delega 
tų reikalaujant galų gale su 
tiko, kad protokolas butų 
pagarsintas laikraštyje 
(Mat pas mus taip klauso 
ma visuomenės balso).

Butų geistina, kad pana
šus “plunksnos veikėjai” 
pirm rašysiant gerai ištirtų 

• dalyką. Tada tai galėtų pa
sigirti, jog dirba Susiv. la- 
Lui. > M. Milukas.

UŽKLA.USIMAS.

Gerb. delegatų 26-to sei
mo ir abelnai visų brolių S. 
L.R.K.A. sąnarių aš klausiu 
apie Literatišką komisiją: 
Kam ji yra išrinkta? Ko
kiam veikimui? Nežinau ir 
neišmanau. Širdingai mel
džiu, gerb. delegatai, pra
neškite man, nes nuo 26-to 
seimo aš jokio laiško nema
niau ir organe apie tai nebu
vo pranešta. , Gal Literatiška 
komisija nėra labai svarbi, 
gal tik dėl formos yra ren
kama. Gal kiti komisijos są
nariai geriau žino tuos daik
tus. Meldžiu man paaiškin
ti. P. Saulėnas,

Lit. Kom. sąnarys.

irakalbosna. Ilgus, ilgus 
metus taip būdavo, kol ga
utinai draugai pradėjo ap

sišviesti ir smarkiai raukda
mi kaktas, sugriebdavo kai- 
curiuos kalbėtojo burnoji
mus. Bet toliau stapt — ir 
viskas sustojo. Kol dar bur- 
noja prieš tikėjimą, klau
sytojai delnų plojimu prita
ria, bet sykį užkliudžius ki
tus klausimus, visi vėl išsi
žioja. Tikri žiopliai, — nu
spręsdavo Vėblys. Vadinasi, 
Vėblys kalba į žioplius, — 
jokios pažangos. Lygiai, 
kaip kad negatyvinę elek
triką pritaikytum prie nega 
tyvinės. Neišeis jokio rezul
tato, peš jų pajiegos — vie 
nokios.

Kitaip sekėsi Krevezai- 
ciui. Tas turėjo plunksną 
Bet rašyti apie Vėblio pra
kalbas išeidavo bergždžias 
darbas. Taigi, Krevezaitis 
pradėjo darbą ant savo kur
palio; rašė visaip ir apie vis
ką. Sausus klausimus patep
davo riebiais žodeliais ir skai 
tytojai būdavo pakakinti. 
Krevezaitis įgijo garbę ir į- 
tekmę. Vėbliui tat parupo.

Sakoma, kad tarpe cicili- 
kų nėra pavydėjimo ir ne
apykantos. Vadinasi, užsi- 
narink tik raudoną kaklary
šį, ir visos žmogaus ydos ap
leis tave, kaip nuo magiškos 
lazdutės. Išsyk tapsi pažan
giu, šviesiu, išmintingu. 
Turbut jau toks neatmaino
mas dėsnis. Bet šiuo kartu 
jis atsimainė. Pasirodė, kad 
ir ši taisyklė turi išėmimą. 
Kaip ten nebūta, bet išėjo 
faktas, kad Vėblys pavydė
jo krevezaičiui. Vadinasi, 
cicilikas pradėjo neapkęsti 
ciciliko. Netikėtina, bet tat 
pasirodė faktu, o prieš fak
tus nei cicilikai negali atsis
pirti.

Vėblys ypač negalėjo 
atsispirti prieš tą faktą, kad 
Krevezaitis pastaruoju lai
ku pradėjo veržties jo sri- 
tin. Ėmėsi sakyti žmonėms 
prakalbas ir, kas aršiausia, 
— pasekmingai. Jeigu jo 
klausytojai būdavo išsižioję, 
tai ne nuo žiopsojimo tik nuo 
juokų. Jeigu draugės žval
gydavosi, tai ne kur kitur, 
tik į kalbėtoją, kurs turėjo 
iškalbą ir išvaizdą. Žodžiu, 
Krevezaičiui sekėsi su pra
kalboms taip gerai, kaip ir
su plunksna. Vėblį pradėjo 
visi užsimiršti ir jo prakal-

GUDRI PATARTIS.

Pasaka.

Gyveno — buvo du cicili- 
ku. Vėblys ir Krevezaitis. Iš 
pravardžių pigu įspėti, kuo 
juodu užsiimdavo. Viens 
vebleno, kits krevezojo, va
dinasi, — kalbėtojas ir rašti
ninkas. Jų veiklumas gerai 
buvo sutvarkytas: ką viens 
pasakė, tai kitas parašė. 
Apie ką tas pasakojo, o an
sai rašė? Tatai nesvarbu. 
Vieno nesuprato klausyto
jai, kito skaitytojai, nes vie
ni ir kiti buvo labai neapsi- 
švietę. Būdavo kaip Vėblys 
suriks griausmingu balsu: 
4‘Draugai ir draugės!” tai 
draugai tuoj’ išsižiodavo, o 
draugės pradėdavo dairv- 
ties, vadinasi, vieni priim
davo kalbėtojo žodžius ne

bosna mažai kas lankėsi 
Tarpe dviejų cieilikų pakilo 
kova už būvį. Vieton su
jungti savo spėkas talkon ir 
darbuoties vienam tikslui, 
juodu stojo į paprastą atža
gareivių vėžę: viens tapo iš
naudotoju, kits išnaudoja 
mu. Uždyką tik nešiojo rau
donus kaklaryšius. Tikra 
profanacija.

Vieną karią Vėblys, jau 
visiškai prispirtas prie sie
nos, atėjo pas Krevezaitį 
labai svarbiu, kaip pats sa
kėsi, reikalu. Tą vakarą bu 
vo pagarsintos Krevezaičio 
prakalbos. Taigi Vėblys 
prašėsi, kad užleistų jį pa
kalbėti. Tik valandėlę. No
rįs, mat, atsisveikinti su 
žmonėmis, padėkoti jiems 
už viską, spiauti ant visko, 
ir išdumti, kur akįs neša. 
Čia jam ne vieta, čia geres
ni s^atsi rado.

Krevezaitis įžeidžiančiu 
mandagumu sutiko ant vis
ko. O tasai mandagumas 
drutesniojo silpnesniam! 
Jis įgilia labiau už didžiau
sią panieką. Išeidamas iš 
Krevezaičio, Vėblys jau pri-

didelis šąli# mažo, o jau gar
bus kalbėtojas niekados 
taip gražiai nepakalba, kaip 
silpnesniamjam nusikane- 
veikus. Juk tat visiems su
prantama.

Atėjo paskirtoji valanda. 
Žmonių prisigrūdo pilna 
salė, ir štai vieton visų pa
geidaujamo Krevezaičio, 
ant estrados užsilipa visų 
peikiamasis Vėblys.

- Draugai ir draugės! — 
užgriovė kalbėtojas tokiu 
balsu, lyg norėtų pagarsinti 
pasauįio pabaigą. Draugai 
išsižiojo, draugės pradėjo 
žvalgytiės. Pašiepiančiai 
mandagus Krevezaitis atsi
sėdo tolymiausiam kampu
tyj ir laukė, kaip čia kalbė
tojas išbris. Bet Vėblys šiuo 
kartu išbrido. Pradėjęs nuo 
Adomo, jis urnai peršoko ant 
— Krevezaičio. Neminėda 
mas pravardės, bet beveik 
rodydamas pirštu, taip kad 
ir paikiausias galėjo supras 
ti, kalbėtojas išdėstė kaip 
ant delno visą savo priešo 
gyvenimą. O ten butą šau
nių darbelių. Visi negalėjo 
atsigėrėti, kaip Vėblys tą 
viską sužinojo ir iš kur ran 
dasi pas jį iškalba. O tąsyk 
jo butą iškalbaus. Draugai 
išsižiojo, — iš nuostabos 
šiuo kartu, — draugės, — 
pirmą syk jo karjeroje, 
sužiuro į kalbėtoją, o įsiutęs 
Krevezaitis išpradžių pa
raudo, paskui pabalo, galų 
gale sukėlė triukšmą. Kilo 
sumišimas. Draugai pasida 
linę į dvi partiji, varstė 
viens kitam kumščioms į pa 
nosę, draugės pradėjo alpti 
Išėjo tikros riaušės. Pra 
kalbos tapo pertrauktos.

Drebantis iš pagiežos Kre 
vėžaitis nebegalėjo nei žo 
džio ištarti. Vėblys pilnai 
jam atkeršijo už karčias 
valandas.

Bet šiuo viskas negalė 
jo pasibaigti. Krevezaitis 
padavė Vėblį teisman už 
apšmeižimą. Kova už būvį 
prasidėjo ne juokais.

Taip jiems viens ant kito 
įtužus, kiti cicilikai, kad 
kaip nors užglemžus kįlantį 
skandalą, parsikvietė tarpi
ninką iš kito miesto. Čia tai 
išėjo ant scenos naujas cici- 
likų tipas — Suktinis.

Buvo tai žmogus saldžių 
akių, slidaus budo ir išban
dytas, kaip sena skrybėlė 

Tasai jiems taip patarė: 
— Vyrai, ir ko gi čia peš

ties? Abudu esate pilni įgim
tų dovanų ir — gerų darbų. 
Ir vieną ir kitą sunaudokite, 
tik ne prieš save. Męs turi
me bendrus priešus-katali- 
kus. Užgulkime ant jų. Ką 
viens iš jųdviejų padarys, 
tegul kitas tuoj aprašo. Jei 
gerai padaro, tai cicilikas, 
jei blogai tai sakykite, kad

ir katalikų, ir vieni su ki
ais nožmiai kovoja. Netei
sybė! Visuomenė čia tamsi 
ir neišsivysčiusi, kaip ir pir
miau. Draugai žiopso, o 
draugės žvalgosi. ' Viešojo 
gyvenimo reikalais mažai 
tas rūpinasi, o dar mažiau 
tas juos supranta. Visą 
riukšmą kelia tik Vėblys 
su Krevezaičiu. Ką vienas 
madaro, tai kitas aprašo.

Ir viską sukrauna ant ka
talikų.

Šmėkla

TĖVAS KAZIMIERAS IR KUNIGAI, KURIE DARBAVOSI PER BOSTONO 
MISIJĄ.

galvon, tik bumon, o kitos 
— draugės, prijausdamos, žadėjo nesigailėti savo prie- 
kad prakalba išeis nuobodi šo. Krevezaitis gi prisižadė- 
ir nesuprantama, nenorėda- jo būtinai išklausyti Vėbli<
vo gaišinti brangaus laiko ir 
žvalgydavosi į vyrų pusę. 

tiktai tam ir ateidavo

prakalbos. Turėjo tam prie
žastis. Gražus visados mėgs 
ta atsistoti šalia negražaus,

AUKOS ŠV. KAZIMIERO 
SESERŲ VIENUOLY 

NUI.

Iš Šv. Trejybės Parapijos, 
Wflkes-Barre, Pa.

tai kataliko darbas. ( Tokiu 
budu sutversite agitaciją ir 
— literatūrą. Pasisekimui 
reikia vienybės. Savo talen
tus sukraukite vienon krū
von ir lygiai — sociali stiš- 
kai jais pasidalykite. Nuo
pelnai išeis lygus. Jeigu vie
nas gabiau rašys, ar kalbės, 
tai kitas smarkiau darys. 
Savo darbais šmeižkite prie
šus. Patįs pilnai ragauda
mi liuosybės, uždrauskite 
jos katalikams ir už doros 
nupuolimą labiausia juos 
akėkite. Tuoj pamatysite 
savo darbo vaisius.

Stebėtinas receptas! Abu 
cieilikų um&i susigerino ir 
darbuojasi senoviškai. Vie
nas kalba, kitas rašo ir abu
du dirba darbelius. Jų dar
bų ir raštų pilna apygardė. 
Tš šalies žiūrint, atrodo, 
kad toj apielinkėj žmonių 
gyvenimas verda karšta 
sriove. Kad visuomenė pasi
dalino į dvi dali — cieilikų

Iš Miners Mills, Pa.
Po $1.00 aukojo: Gylys 

M., Jančiunas K., Montvilas 
J., Lelešius P., Pajaujis J., 
Nevinskas S., Noreika J. 
Rima vičius M., Janušauc 
kas J., Jakaitis P., Montvi
las J., Kosilauckas P., Stik- 
liunas J., Narbuda M., Stik 
liūnas A., Milašius P. Smul
kesnių aukų: $6.50. Viso 
$22.50.

Iš Fort Bowkley, Pa.
Stambesnės aukos: Jage- 

levičius Pranas 5,00. Po 
$1.00: Jurevičia V., Švaplė- 
nas J., Kašiuba L., Kemzūra
J. , Zavestauckas M., Urbo
nas J., Plaušinaitis P., Ora- 
vičia K. Smulkesnių aukų 
$2,25. Viso: $15.25.

Iš Midvale, Pa. ,
Stambesnės aukos: Simai 

tis Pr. 5.00. Po $1.00: Radz 
vialvičius P., Tamulionis 
M., Pilvelis J., Vaikšnoras
K. , Trakimavičius J., Kuo- 
šys J., Brazauskas J., Bai 
čiunas M., Daugirda V., Stoč 
kūnas J., Varanis J., Glo- 
bienė A. Smulkesnių aukų 
$1.00. Viso: $18.p0.

Hilldale, Pa.
Stambesnės aukos: Na- 

vardauskis V. 2.00. Po $1.00: 
Beividis J., Mockus A., Iva- 
šauckas J., Kazlauckas J., 
Dubininkas A., Karaška P., 
Karaška Pr., Gylys A., Au- 
dzevičius J., Bernatavičius
J. , Ivoška A., Česnauskis V., 
Liubeckis J., Pruckus J., 
Pruckus A., Grušauskas J., 
Seikis J. Vasiliauskas M., 
Rimka J., Ūsas P., Dargis 
M. Smulkesnių aukų: $2.90. 
Viso: $25.90.

Plains, Pa.
Stambesnės aukos: Šid- 

lauskis J. 2.00. ’ Po $1.00: 
Smalskis A., Gelažėla P., 
Marcinkevičius A., Žentelis
K. , Grušauskas J., Žiuraus- 
kis J., Čekanavičius A. 
Smulkesnių aukų: $1.50. Vi
so: $10,50.

Parsons, Pa.
Stambesnės aukos: Ado

maitis St. 2.00. Po $1.00: 
Ardzejauskas J., Kačionas
J. , Neporavičia A., Gineitis
K. , Milinavičia P., Kasociu- 
nas J., Bieluševičius K., Gri
nevičius J., Vaitkevičius M., 
Stankevič B.. Pangonis J., 
Ivoška V., Šadurskiutė E., 
Ivoška M., L&pinskis A. 
Smulkesnių aukų: $3,05. Vi
so: $20.05.

Stanton Hill, Pa.
Stambesnės aukos: Kepic 

St. 2.00. Po $1.00: Sakalaus
kas J, Rumskis A. Krutulis 
J., Straigis M., Graževičius 
A., Ališkevičius J., Ališke- 
vičius Jur., Ališkevičius A., 
Volungevičius J,. Daukšys 
P., Daukšys T., Kavaliauc- 
kas J., Krutulis A., Struc
kus J., Olševska M. 1.30

Iš kairės į dešinę stovi: kun. Bukaveckas, kun. Žilinsk as, kun. Tyla, Tėvas Kazi
mieras, kun. Urbanavičius, kun. Jusaitis ir kun. Dragunevičius.

Smuklesnių aukų: $2.75. Vi
so $20.05.

Blackman, Pa.

Stambesnės aukos: Kuce- 
vičienė V. 2.00, Rimšelis N. 
2.00, Simanavičius M. 2.00. 
Po $1.00: Smaidžiunas A., 
Jermala A., Petrauckis M., 
Jušinskas A., Kazlauckas 
J., Ručinskas F., Ručinskas 
A., Stankevičius S., Mažeina 
M., Kucavičius J., Ulčickas

Keturi Stulpai.

(Iš jaunystės atsiminimų).

Buvo rudens dienos. Vė
jas švilpavo per tarpus trio- 
bėsią, supdamas medžių ša
kas ir krėsdamas žemėn pa
geltusius lapus, tarsi koks 
piktadaris karo metu, apklo
damas lavonais laukus. La
pai ševeuo šliaužiodami pa
žeme, tarsi dejavo nelaimės

P., Petrauckas J. Vekteris ištikti. Saulutė lyg tai nusi-
minus slinko per kraštą dan
giško skliauto, ir raudonais, 
bet netaip jau karštais savo 
spinduliais šildė žemelę; daž 
nai debesįs, kaip uoliniai 
kalnai, ją visai paslėpė, tai

J. , Motkevičius S., Vekteris 
A., Misiūnas M., Motkevi
čius J., Polyša A. Smulkes
nių aukų: 2.00. Viso: $26.00.

Wilkes-Barre, Pa.,) I
Stambesnės aukos: Jasu- 

levičia K. 5.00; Deltuva K. 
2.00; Dailyda V. 2.00. Po 
$1.00: Bukevičius P., Janu- 
kevičius J., Beržynskas K., 
Pocius J., Kavaliauckiutė
K. , Mincevičius V., Metely- 
nas A., Zakarevičia J., Jakš
tys A., Dedinskas J., Juška 
T., Vitkauskas J., Zubka A., 
Balevičia A., Balevičienė 
K., Marma J,, KiUngkas P,, 
Andruškevičius Mot., Cbra
pavičia J., Jurkūnas A., Šil- 
dickas A., Misiukaitis J., 
Radžiūnas M., Šildickas J., 
Jesiunas A., Dzinderavičia
J. , Rauličkis A., Kulvinskas
K. , Pilipavičia K., Karuža 
J., Janušonis M., Navickas 
M., Andziulaitis J., Kuras 
J., Šulinskas V., Vansauc- 
kas B., Večkys J., Jakučio
nis J., Radzevičia S., Didins- 
kas J., Juškevičia St., Ežiu
kas P., Labanauskas B., Da
mijonas J., Zakarauckas 
St., Gečas P., Lukašęvičia 
A., Novika P., Berulevičia 
J., Matonis P., Kučynskas 
V., Naudžius V., Jurgelai- 
tienė A., Bendoraitis J., Ma- 
tuiza J., Šimuolis J., Matui- 
za J., Latvys V., Klusaitis 
J., Bagdonas J., Miškelis S., 
Šiporaitis J., Rakauskas A., 
Danišauckas J., Stučka J., 
Stučka B., Smaidžiunas P., 
Remeika Kr., Graževičius 
J., Graževičius A., Jankauc- 
kas J., Stanaitis J., Mačiu- 
lionis K., Karbauskiutė J., 
Norkūnas J., Kuncevičius 
M. Vilkelis J„ Bakunas J., 
Žemaitis J., Šukevičius A., 
Levickas M., Dubininkas P., 
A Žukas M., Kisieliauckas 
V., Kisieliauckas J., Anku- 
davičius V., Noruševičius 
V., Adomynas V., Bubonis 
M., Balukonis A., Vaškevi
čius V., Raulinaitis J., Bart- 
kuv^enė A., Bencevičius V., 
Jesionis J., Bekampis V., 
TraškauckaR B., Abromavi- 
čia P., Matulevičius K., Dai- 
lvdienė E., Jančaitis B.. Sku 
čas A., Smilgius J., Smilgius 
V.. Stukas S., Danielius .T. 
Smulkesniu aulų:
Viso: $171.25.

Toliaus bus.

priėjęs, nedrąsiai, artyn sto
vinčiųjų klebono su mokyto- 
jum. sustojau.Klebonas grei 
tai suprato, kad aš ko nors 
noriu nuo jųjų ir metęs akim 
paklausė manęs: — Eikšią, 
eikšią, vaikeli, ko nori? — 
Aš tuo linkterėjau mokyto
jui, o klebonui pabučiavau 
rankon, ir kepuraitę laiky
damas rankose, išreiškiau 
ko aš noriu žinoti apie Šv. 
Evangelistus. Mokytojas 
mane paglostė ir tarė: — 
Gerai vaikeli; matau tave 
gražiu žiedu pražydusį; vi
sados taip daryk, kaip tik ko 
nežinai, tuojaus klausk už 
save mokintesnių, o tokių 
budu pasieksi visą tą, ko tik 
norėsi. Tikiuosi, kad gerbia-vėl, tarsi lyg prispausta iš

lenda iš po debesio. Paukš- Į masai klebonas mums tą iš
čiai rinkosi į krūvas ir ren
gėsi kelionėn į šiltus kraštus. 
Visa gamta atsimainė ir 
laukė ko ten nepaprasto, o 
dienos ėjo trumpyn ir oras 
šaltvn.

Musą mokykloje šįmet, 
šiandien pirmą sykį užkure 
kakalį (pečių) ir taip daug 
garą (smalkių) priėjo, kad, 
vtstems galvas pradėjo so 
pėt, o keletas vaikų visai 
svaiguliavo. Tada mokyto 
jas visus išleido pasivaikš
čioti ant tyro oro, o mums 
romiausia vieta buvo ant 
šventoriaus; taigi visi ten ir 
subirzgėm, kaip bitės į spie- 
tinyčią, drauge atėjo ir mo
kytojas, o paskui ir klebo
nas, pamatęs vaikus žai 
džiant, o jis labai ir mylėjo 
žaistes tarp vaikų; tai būda 
vo patsai šį tą pramano, kad 
tik daugiau juokų turėti; o 
vaikai, tai į ląnus viens an
trą apkasa, tai kuliais ver
čiasi, tai ožiuku, ar šarka šo
kinėja, o juodu su mokvto- 
juin šnekučiuodami į mus be 
žiūrėdami linksmai šaipėsi 
Vaikams tarsi nei vienam 
galvos nebeskaudėjo.

Musą bažnyčios prišakvs 
labai augštas, stovi ant ke- 
turią stulpų, o abi pusi di
džiąją durų, iš lauko, ant 
sienos atplėšti gražiomis 
spalvomis keturi Evangelis
tai, didesni už žmogaus stuo- 
mą; būdavo eini toli gatve, 
o jie jau matytį. Netaip man 
buvo įdomu, kad jie dideli ir 
gražiai atpiešti, bet mano 
mintyj visada kildavo klau
simas: kodėl tieji šventi 
Eąangelistai atpiešti su da- 
dėjimais, kaip tai: pas Šv. 
Matą žemai stovi mažiukas 
žmogutis, pas šv. Morkų —

aiškis.
Klebonas, pažiūrėjęs links 

mom akym į mane, tarė: — 
Jaunutis ėsi, bet mintįs pas 
tave labai augštos ir kiltos: 
nori žinoti šių piešinių reiš
kimą. Gerai. Aš tau papasa
kosiu. — Tuo beregint krū
va vaikų apie mus apspito ir 
klausėm pastatę ausis, o kle
bonas pasakojo, 

i — Tie keturi Evangelis- 
tai, Matas, Morkus, Lukas 
ir Jonas, tai yra kaip ir ke
turi stulpai musų šv. katali
kiško tikėjimo. Jie tik ketu
riese aprašė musų Išganyto- 
jaus Jėzaus Kristaus gyve
nimą, visi maždaug aprašė 
vienaip, o jei kuris apleido 
ką iš Jėzaus darbų, tai kitas 
ir tai aprašė; Jie aprašė kaip 
V. Jėzus atėjo ant svieto, 
kaip augo, ką užaugęs vei
kė, kur buvo, ką kalbėjo ir 
t.t. ir iš Jų aprašymo, męs 
šėmiam visas šv. katalikų ti
kėjimo žinias, o Jų raštus 
vadiname Evangelijomis, 
kas graikiškoje kalboje reiš
kia: gera naujiena”. Jų 
Evangelijos ne vienaip pra
sideda; būtent: šv. Matas 
pradeda savo Evangeliją ap
rašydamas Jėzų Kristų, kai
po žmogų žemiškos giminės, 
surašydamas knygas, eilę 
nuo Abraomo iki Jokūbo ir 
Juozapo, Marijos vyro. Dėl
to Šv. Matą paveiksluose 
išreiškia su žmogučiu.

Sv. Morkus, savo F vange
li ją pradeda dejuodamas, ap 
rašydamas vargias dienas* 
šv. Jono krikštytojo, kuri 
tyruose gyvendamas mokino 
žmones daryti metavonę ir 
atgailą už nusidėjimus ir 
juos krikštijo, apsakinėjo 
atėjimą Jėzaus K., ir paea-

$56.25.

šalia kojų baisus išsižiojęs, bos Evangelistas jį vadina 
liūtas (levas); pas šv. Taika — Balsas šaukiančio girioje. 
— taipgi prie kojų jautukas Ir kaipo liūtas yra pava- 
(veriis); o pas Šv. Joną —|dintas visu žvėrių stiprinu- 
didelis
erelis.
niau, kad man dabar puiki 
proga pasiklausinėti klebo
no ir mokytojo, o jie man 
nnsakvs ir puikiai tai pąsiš- 
kįa. Palikau visas žaifcles ir

išskėstais sparnais'sias ir didžiausį balsą turis. 
Bežaisdamas atsimi-i todėl Evangelistas šv. Joną 

prilygina prie stipraus liūto 
balso. Dėlto šv. Morkų p 
veiksluose išreiškia su liu1 

Šv. Lukas savo Evan 
(Pabaiga ant 7-to



CHARLES DICKENS.

Oliveris Tvvistas.
Vertė JONAS KMITAS.

(JSeka.)

patyręs asmuo. Tos pat priežastįs ją taip-gi sulaikė nuo 
papasakojimo visko poniai Maylie, kuri pirmam užside
gime tikrai jiešk» tu gerbiamojo gydytojaus patarties. 
Apie pasiteiravimą su kokiu nors teisės patarėju taipgi 
nebuvo ką mislyt dėl tu pačių priežasčių, jei ji ir butų ži
nojusi, kaip tas padaryti. Kartą jei užėjo mintis mal
dauti Hariie pagelbos, bet čia jau atsiminė apie paskutinį 
su juom atsisveikinimą ir jai rodėsi, kad uepridera prie jo 
šaukties, nes gal jau pradėjo apie ją užmiršti ir surado 
sau laimę kur kitur. Ašaroms patvino jos akįs apie tai 
bemąstant.

Suvarginta tais svarstymais, kartais norėdama pa
sielgti taip, paskui vėl kitaip, kaliais ant syk atmesdama 
visus sumanymus, kokie tik veisėsi jos mintyje, Rožė per
leido sunkią naktį ir mažai ką miegojo. Ant rytojaus, dar 
daugiau su savim pasitardžiusi, ji dasiyrė prie desperatiš
ko pasirįžimo, — klausties Harrio patarties.

— Jam bus skaudu grįžti atgal, bet kaip skaudu bus 
man pačiai! — mąstė Rožė. — Bet gal jisai neatvažiuos. 
Gal parašys laišką, gal ir atvažiuos, o gal stropiai vengs su 
manim pasimatyti, — taip kaip padarė prieš išvažiuo
siant. Aš vos tikėjausi, kad jis taip padarys, bet taip ge
riau mudviem abiem.

Čia Rožė numetė plunksną ir užsigrįžo, lyg norėdama 
kad nei popiera, ant kurios rašė laišką, nematytų jos ver
kiant.

Ji vėl paėmė plunksną, ir vėl penkesdešimts kartų 
atidėjo ir svarstė ir tyrinėjo pirmą eilutę dar neparašius 
nei žodžio, kaip štai Oliveris, kurs buvo be vaikštinėjęs 
ant gatvės po Giles’o priežiūra, įbėgo į vidų taip smar
kiai sumišęs ir uždusęs, kad rodos atsinešė kokią naują 
priežastį savo išgąsties.

— Ko taip sumišai? — paklausė Rožė, prie jo pribė
gus.

— Aš pats nežinau. Rodos, kad uždusiu, — atsake 
vaikas. — O, kaip tai gerai! Tik atsiminus, kad jau galuti
nai jį pamatysiu, ir man jau tikėsite, kad pasakojau tei
sybę !

— Aš niekados nemislijau, kad mums pasakojai ką 
kitą, o ne teisybę, — tarė Rožė maloniai. — Bet kame 
dalykas? Apie ką šneki?

— Pamačiau tą poną, kurs buvo mandoks geras — p. 
Bronlow, apie kurį kalbėdavome, — tarė Oliveris^ vos 
stengdamas ištarti tuos žodžius.

— Kur? — paklausė Rožė.
— Lipant iš karietos ir einant namon, — atsakė Oli

veris, apsiašarojęs iš džiaugsmo. — Dar aš su juom ne
šnekėjau ir negalėjau šnekėti, nes jisai manęs nematė, o 
aš taip drebėjau, kad nestengiau prie jo prisiartinti. Giles 
už mane paklausė, ar jisai ten gyvena ir jam pasakyta, 
kad taip. Žiūrėkit še, — tarė Oliveris parodęs sklvputį 
popieros, — tai čia jisai gyvena — tuojau ten eisiu. O, tu 
širdele, ką aš darysiu, kada jį pamatysiu ir išgirsiu kal
bant! ,

Su atida, mažai ką pertraukiama tais linksmais žo
džiais, Rožė perskaitė antrašą, kurs buvo ant Strand’o 
Craven gatvės, ir tuojau pasirįžo nunešti tenai savo pas 
laptį.

— Skubink! — tarė ji. — Eik, paliepk užkinkyti ka
rietą ir rengkies važiuot su manim. Negaišuojant nei mi 
nutos, tave ten nuvešiu. Tik pasakyk tetai, kad mudu sau 
išvažiavova ant valandėlės, o pats rengkies kuogreičiau
sia.

Oliverio nereikėjo raginti ir truputį daugiau, kaip į 
penkias minutas, juodu važiavo ant Craven gatvės. Tenai 
pribuvus, Rožė paliko Oliverį karietoje, kad prirengus 
poną Bronlow jį priimti ir pasiuntė per tarną savo kor
telę, maldaudama pasimatyti su p. Bronlow labai svar
biam reikale. Tarnas tuoj’ sugrįžo ir pakvietė ją eiti vir 
šun. Nuvėjus paskui jį kambarin ant viršaus pana Maylie 
buvo perstatyta senyvam, malonios išvaizdos ponui tam
siai žaliais trinyčiais. Netoli nuo jo sėdėjo kitas senas po
nas, nankinėm kelinėm ir kurpėm. Jis neisrodė perdaug 
malonus ir sėdėjo pasirėmęs abiem rankom ant storos laz
das ir užkoręs ant jos savo smakrą.

— Atsiprašau jus, panaite, — tarė ponas tamsiai ža
liais trinyčiais, labai greitai ir mandagiai atsistojęs, 
maniau, kad čia ateis kokia nekviečiama ypata, kuri_ — 
meldžiu man dovanoti. Meldžiu sėsties.

— Tikiuosi, tamista esi p. Bronlovv? — tarė Rožė, 
pažiurėjus nuo ano pono ant šito, kurs atsiliepė.

— Tai mano pavardė, — atsakė senukas. — Tai yra 
mano draugas, p. Grirmvigas. Griimvig, ar ne paliktum 
mus du vienu kelioms minutoms?

— Mą rodos. — įsikišo pana Maylie, — kad prie šit< 
pasikalbėjimo nereikalauju užduoti šitam ponui triūso 
kad išeitą. Jei man teisingai pranešta, tai žinau, kad jisai 
gerai susipažinęs su reikalu, apie kurį noriu kalbėti.

P. Bronlovv palenkė galvą. P. Griimvigas, kurs buvo 
padaręs labai statų turstelėjimą ir pakilo nuo kėdės, pa
darė antrą statų turstelėjimą ir vėl atsisėdo.

— Neabejoju, kad esate šiuom labai nustebinti, — 
tarė Rožė, suprantamai sumišus, — bet kitados jus paro 
dėte didį gerumą ir prielankumą tūlam mažam, brangiam 
mano draugui ir esmi įtikrinta, kad norėsite ką daugiau 
apie jį išgirsti.

— Ištiesų! — tarė p. Bronlow. ,
— Jis jums žinomas, kaipo Oliveris Twistas, — pra 

ješė Rožė.
Vos tik tie žodžiai išėjo iš jos lupų, kaip p. Grirmvi- 
kurs buvo prisimetęs esąs įkniubęs į didę knygą, pil

ant stalo, trenksmingai ją užvožė ir urnai atsilošęs

ant kėdės parodė neapsakomą nuostabą ir gana ilgai pa-j Brau «•()” R'^fintai 
žiurėjo pastirusiom akimi. Paskui, lyg susigėdęs, kad tiek - ** S
parodė jausmo, jis smarkiai sukrutęs vėl atsisėdo ir žiū
rėdamas tiesiog prieš save paleido ilgą švilpimą, kurs ro
dos neišėjo laukan, tik dingo kasžinkur jo pilve.

P. Bronlo\v nemažiau nustebo, nors to taip keistai ne
parodė. Jisai prislinko savo kėdę arčiau prie panos May- 
!ie ir tarė: v

— Buk taip maloni, brangi panaite, visai neužsiminti 
apie tą gerumą ir prielankumą, apie kurį kalbi ir kurio 
nieks daugiau nežino. Bet jei turi kokį nors prirodymą, 
kurs galėtų atmainyti neprielankią mano nuomonę, kurią 
buvau priverstas išsidirbti apie tą vaikutį, tai, dėl Dievo 
šventojo, suteik man tą.

— Blogą! Suvalgysiu savo galvą, jei tai nebus Iploga 
žinia, — suniurnėjo p. Griimvigas, kurs kalbėjo ta pačia 
pilvo jiega, nei vienam jo veido dirksniui nekrutant.

— Tai yra kūdikis kilnaus budo ir karštos širdies, — 
tarė Rožė užkaitus, — ir toji Galybė, kurį jį išmokino per- 
kęsti vargus virš jo amžiaus, įskiepijo jo krūtinėn tokius 
jausmus, kurie atneštų garbę žmonėms šešis kartus už jį 
senesniems.

— Aš turi tik šešiasdešimts vienus metus, — tarė p.
Griimvigas tokiu pat rusčiu veidu, — ir jei, po kipšių, tas 
Oliveris turi mažiausia dvyliką metų, tai aš nematau, kam 
čia tinka tas prikaišiojimas.

— Nepaisyk ant mano draugo, p. Maylie, — tarė p.
Bronlovf, — jisai to nemena, ką sako.

— Taip, jis mena, — suniurpėjo p. Grimwigas.
— Ne, jis nemena, — atrėžė p. Bronlow, matomai 

karščiuodamąsis.
— Jis suvalgys savo galvą, jei nemena, — niurnėjo p.

Grimwigas.
— Jis užsitarnautų, kad jį nusominti, jei jis taip 

daro, — tarė p. Bronlow.
— Ir jisai neišpasakytai norėtų matyti tokį žmogų, 

kurs drįstų nusominti jam galvą, — atsakė p. Grimwigas, 
drožęs su lazda į grindis..

Dasivaręs iki tam, abu seniu kelissyk pavuostė tabo
kos ir padavė viens kitam rankas, pagal neatmainytiną 
savo paprotį.

— Dabar, pana Maylie, — tarė p. Bronlow, — grįž
kime prie to dalyko, kuriuom iš geros širdies taip esi už
imta. Išreiškite man, ką norite pasakyti apie tą vargšą 
vaikutį. Daleiskite man pažymėti, kad vartojau visokius, 
kokius tik galėjau, įrankius, kad jį suradus. Ir nuo to 
laiko, kada išvažiavau iš šios šalies, pirmesnysis mano 
Įspūdis, kad jisai mane prigavo ir buvo pasiųstas savo 
sėbrų, kad mane apvogus, — tasai, sakau, įspūdis dabar 
jau pusėtinai sumažėjo.

Rožė, kuri turėjo užtektinai laiko sutvarkyti savo 
mintis, tuojau trumpais, paprastais žodžiais išdėstė vis- 
ią, kas atsitiko su Oliveriu, išėjus jam iš p. Bronlow na

mų. Nancės pasaką užlaikė paskesniam slaptam su juo 
pasikalbėjimui. Užbaigė tuom užtikrinimu, kad didžiau
sia Oliverio kančia per šiuos kelis mėnesius, buvo ta, kad 
jisai negali susitikti su savo pirmuoju draugu ir geradėju.

— Ačiū Dievui! — tarė senukas. — Tai yra didis man 
džiaugsmas, didis džiaugsmas. Bet, p. Maylie, nepasakėte 
man, kur jisai dabar yra. Dovanokite; kad aš jums tą iš- 
mėtinėju, bet dėlko neatsivedėte jo su savim?

— Jisai laukia, karietoje, už durų, — tarė Rožė.
— Čia! Už durų! — suriko senis ponas. — Ir nesaky

damas daugiau nei žodžio, jis išbėgo laukan ir šoko prie 
karietos.

Vos tik paskui jį užsidarė durįs, kaip p. Griimvigas 
pakėlė galvą ir atsilošęs ant paskutinių kėdės kojų, su 
savo lazdos pagelba, apsisuko trissyk aplink stalą. Pas
kui atsistojęs, mažiausia dvyliką kartų apsisuko po kam
barį ir pribėgęs prie Rožės, pabučiavo ją, neištaręs nei 
žodžio.

— Ša! — sušuko jis, pastebėjęs, kad mergina pašoko 
nusigandus. — Nebijok. Aš toks senas, kad galėčia būti 
tavo dieduku. Tu labai maloni mergaitė. Aš tave myliu.
Štai ir jie.

Ir smarkiai nėręs, jis vienu žygiu atsisėdo ant savo 
vietos lygiai į tą laiką, kada p. Bronlow sugrįžo draugia 
su Oliveriu, kurį p. Grirmvigas priėmė labai maloniai. Tr 
jei tos valandos smagumas butų tik vienatinia užmokės 
čiu už visus jos rūpesčius apie Oliverį, tai Rožė Maylie 
jautė, kad jai gerai atlyginta.

— Da yra čia kas kitas, apie kurį nereiktų dabar už
miršti, — tarė p. Bronlo\v'paskambinęs, — Atsiųsk čionai 
Bedwinienę.

Senoji gaspadinė atvyko labai greit ir turstelėjus pas 
duris, laukė paliepimo.

— Ugi tu kasdien eini aklyn, Bedvviniene, — tarė p.
Bronlow, truputį pašiepiančiai.

— Ką bedarysi, tamista, — atsakė senukė. — Mano 
amžyje žmogaus akįs neina šviesyn.

— Galėčia ir pats tą pasakyti, — atsakė p. Bronlow.
- Bet užsidėk akinius ir žiūrėk, ko čia esį reikalinga,

Senukė ėmė jieškoti kišeniuj akinių Bet Oliverio kan
trybė neišlaikė to naujo bandymo. Jis karštai puolėsi jai 
i glėbį.

— Dieve buk man gailestingas! — sušuko senutė, jį
apsikabinus. — Ugi čia tas mano nekaltas vaikutis!

— Mano brangioji senutė auklė! — suriko Oliveris.
— Jis turėjo sugrįžti — žinojau, kad taip bus, — tarė 

senukė, nepaleisdama jo iš rankų. — Kaip jis gražiai iš
rodo ir pasirėdęs, kaip ponaitis! Kur tu buvai, taip ilgai 
— ilgai! Ak! tas pats malonus veidukas, tik ne toks išba
lęs. Tos pačios saldžios akutės, tik ne taip nuliudusios.
Niekados neužmiršiu tų akių, tos šypsaties, bet visados jį 
mačiau drauge su brangiais mano vaikučiais, kurie išmirė
dar man jaunai besant!

Toliaus bus.

Vienatinis Lietuvis Kostumeriszkas
KRIAUCHJS AT H O L’E

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

pagal naujausias madas. Išplaunu, išvalau, išprosl- 
nu ir sutaisau senus vyriškus ir moteriškus rūbus ir 
iš senų padarau kaip naujus.VISĄ DARBĄ OVARANTUOJU.

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

PETRAS BUZEVIČIUS,
252 SOUTH ST, ATHOL, MASS.

Box 33,

Box 22

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

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

Juozas Milašauckas,
Forest City, Pa.

T. Kizevič,
Box 167, Minersville, Pa.

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

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

Allegheny, Pa.
J. Bartoševiče,

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

Thomas, W. Va. 
J. Antanaitis,

Swoyers, Pa. 
J. Versiackas,

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

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

349 Hamilton st..
^ Grand Rapids, Mich.

Jonas Leipus
1022 Bay st., Superior, "Wis.

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

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

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

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

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

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

Ant. Tuškėnis,
Box 116, « Plymouth, Pa.

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

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

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

F. B. Versocky,
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., Chicago, III. 

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

M. A. Norkūnas,
Vienatinis Lietuvis Išdirbėjas

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

Man pavestus dar
bus atlieku artis
tiškai.

M. A. Norkūnas
1MPR05PECT ST„ LAWRENCE, MASS.

TEMYKITE LIETUVIAI
ia»Kelionė per jūres. 'Pūkštančia 

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

Joną Nemeth’a
O kodėl? Nes turi gerų prižiū

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

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

Honover Breiving Co.

į" Elius, Alus ir porteris.

TIKRAS LENK1SZKAS LAGER.
Atkreipkite savo atidų in produktų, Jūsų tautiečio iš

dirbamų. Sandėliai Buttonwood, Wilkes-Barre ir 
Nauticoke, o bravoras Danvillėj.

Emil Malinauskas, Manageris ir Prezidentas
Abu telefonu.
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PIRKITF LABAI NAUDINGAS KNYGUTES

PO VARDU

„Naminis Vaiku 
Auklėjimas“

- -ir I R_______~±~
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Union Ticket Agency.
taniausia Lietuviška Banka Borai iont 

Ir Visoje Aplinkinėje.
Agentūra Laivakorčių ant Geria ratų 

Linijų.
Siunčia pinigus kas dien in visai, da 

ii svieto; taip-gi perka ir išmaino d 
lokius pinigas. Išdirba visokius doko 
mentus Amerikos ir Lietuvos teismuoM

Ofisas atidarytas kas dien nno 8-tot 
š ryto iki 8-tos vai. vak.

Nedėlioję: nuo lOtoa iš ryte iki 5-tal 
•-aiandai vakare.

Adolf Blau,
Union Ticket Agency,

<03 Lackawanna Avė, Scranton, Pa.
Taip-gi turime savo krautuvėje dau

gybę visokiu maldaknygių ir svietiškų 
knygų visokiose kalbose.

TELEFONAI: Naujas 303 — Bell MI

»»
M

“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.

*

Jau laikas užsisakyti 1912 metams 
(Geriausias Lietuviškas-Katalikiš- 

kas Laikraštis. 
“ŠALTINIS” 

“ŠALTINIO” kaina:
Lietuvoje ir Rusijoje: 
Metams 3 rb. — k. 
9 mėn. 2 rb. 25 k.
6 mėn. 
3 mėn.

1 rb. 50 k. 
— rb. 80 k.

Amerikoje: 
Metams 4 rb. 
9 mėn. 3 rb. 
6 mėn. 2 rb. 
3 mėn. 1 rb.

Norint permainyti adresų, reikia 
atsiųsti 20 k. ir būtinai senąjį ad
resų, kuriuo buvo gaunamas laik
raštis, arba jojo kopijų.

Siunčiant j Redakcijų laiškus ir 
pinigus reikia padėti šitoks adre

“ŠALTINIO” REDAKCIJA.
SEINAI, SUV. OUB.

RUSSIA

Tikras Lietuviškas Agentas.
- I •.vA:- <■»: »
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Malonus viengenčiai lietuviai ir lie 
tuvaitėsl Jei norit turėt lengvų ir lai 
mingą kelionę į seną tėvynę Lietuvą ii 
nenori būti nuskriaustu atvaiisrvęs 
New Yorkan, tai kreipkis tiesiog pas 
O. Ilnrtašių. Jis visiems žinomas geras 
žmogus, užlaiko du ofisu: vieną Bos
tone, antrą New Yorke. Parduoda 
laivakortes į visas pasaulio dalis ant 
drūčiausių ir greičiausių laivų ir ui 
pigiausias kainas. Siunčiame pinigus ir 
išmainome ant amerikoniškų. Pampi
name gubernskus pašportus iš Konsu- 
lio. Parsamdome keleiviams kambarius 
dėl nakvynės ir suteikiame kiekvienam 
visokias svarbias žinias uždyką.

GEO. BARTAŠIUS,
Agentas,

211 W. Broadvay, So. Bostoa, Mass, 
558 Broome str., New York City.

Lietuviškuju Sv. Kazimero

Seserų Seminarija
CHICAGOJE.

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

Reikale meldžiama kreipties prie Motinos 
Perdėtinės šiuo antrašu:

Mother Superior,
ST. CASIMIR’S SEMINARY, 

8 6700 Rockulell St., Chicago, III.

■ i
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VšfdM.
Adresai:.............. .... .........

50,000 
KNYGŲ

Vysai Dykai Del Viru

Ti k-vga yra stebuklinga ir siustą yra tyk dėl vyru. 
Kryp a ta prastais, suprastais žodžiais pasaka kaip gal 
atgauti vyrižkuma, isigyditi nuo uznuodijima krauja 
arbasypill,nvbiegima sieklos, patrotitu stypribe, pučkus 
ir kitus iltntetimus, negrotnulavima, patrotitu 
stypribe, pylva, kianenu, inkstu ir pūsles iigaa, romą* 
titma, gonorrhoea f’ba triperi, naujai igautas lygas,
strictura ir vysas vyro ’vgf a, gal būti i&gidorras sava 
pamuše privatiškai, alap»n ir labai pygjai. ei

Ta, dykai igauta knyga, pasakis jums kodėl jut 
kentat ir kaip galėt palutinaj Is’vyditi. Knyga ta yra 
kra':tnv8 žinios, katros ture žinoti kožnaa vedes arba 
nevedea vyras. Ta knyga yra pars,J'a par Daktaro, 
katras atsydave ilgo lajka tyrlnejmu ta. apecijalisku 
lygu. Tem-kit, jog ta knyga yra siustą r—«i dykaų 
nžmokam už pačto, ing užpečetita konverta. Nes’usk 
nekokiu piningu, tyk parašik sava varda, ir adress \ nt 
žemiaus paduotu kuponn, katrų siusk mums iendena. 

DYKAJ GAIDOS KNYGAS KUPONAS.
DR. JOS. USTER S C0.. I 105 n Ftflli A.«m. Ckir.r.i

O* *dot» ui* Tam I-1 į • 1 amima prižid af nor Ietimi
Jo< Teminta prialcittnniai vyt*! eykat jasu kdy^adal Tyra.



Redakcijos Atsakomai.KALIOŠAI.

Vienaveiksmė komedija.
Lenkiškai parašė J. Fredro. 

Lietuviškai išvertė P. Dobilėlis.

gandras Inickis, 
kalbina, jo sesuo 

pmilė, jo duktė 
ilypas Filaitis

(Seka nuo 5-to puslapio).

j4 pradeda nuo maldų, nuo 
aukų Viešpačiui Dievui, ap
sakydamas, kaip Zakarijus 
meldėsi smilkydamas apie 
aukurį, kaip jo malda buvo 
išklausyta, ką tai Aniuolas 
Dievo apreiškė jam. Tai yra: 
Aniuolas Gabrielius Zaka
rui apreiškė, kad Jo moteris 
Elzbieta pagimdys jam sū
nų, iš kurio turės didę links
mybę, ir praminsi ano vardą 
Jonas: (Tas buvo Jonas 
Krikštytojas). Dėlto šv. Lu-

Veikėjai:
Karolius Butaitis, 
jo seserėnas.
Zuzė, tarnaitė Inickio.
Berniukas, iš sankrovos.

Visa kas dedasi mieste, bute p. Inickio.
I reginys.

(Teatras perstato salioną vidutiniškai bet rūpestingai 
išrėdytą. Gilumoj po dešinės ir kairės duris. Po dešinės i M paveiksluose išreiškia sn
pirmojoj kulisoj langas. Tarp to lango ir durų stovintis, jauteliu (veršiuku); sename 
veidrodis. Priešai langą nedidelis stalelis, ant jo iš gipso į įstatyme jaučius ir veršius 
aniolėlis toks, kad galėtų būti pridengtas skribėle arba ei- degindavo ant aukurų (alto- 
lindu. Už stalelio kėdutė. Po kairės kaminėlis, ant jo laik
rodis, prieš jį paužulniai pastatyta kanapa ir stalelis ant 
kurio vazonas su gelių ryšeliu, albumai, laikraščiai, var
pelis, moteriškasis krepšelis, įrankiai dėl rašymo, plėčka 
su vandeniu, dvi stiklinės ir viena nenutaisyta žąsine 
plunksna. Prie durų gilumoj šniūrelis nuo varpelio. Po 
abiejais šonais tųjų durų nekurtame atste dvi kėdės. Ant 
kėdės po kairiųjų durų šalika ir skėtis, po dešiniųjų — 
viršutinis švarkas ir skrybėlė. — Pakeliant užtiestuvę 
Emilė sėdi prie stalelio po dešinės ir ant raisbreto paišo 
pagal gipsinio aniolėlio).

Emiilė (dirstelėdama į laikrodį, paskiau pro langą).
Už septynių minučių devinta... jaib valandėlėje'ateitų, 
dirstelės į langą ir linkterės galvą. — Stebėtinas dalykas, 
iškur jis gali mane žinoti... o vienok būtinai žino, nes dėl- 
kogi nuo pirmos dienos mūsų atvažiavimo į miestą kas
dien apie devintą pro čia praeidavo, dirstelėdavo .į viršų 
ir nusiimdavo skrybėlę? (palūkėjus). Nėra jis tikrai labai 
punktuališku, kartais praeina ką-tik po devintos. Kaip 
prieš, tai gerai, nes tada paišau, bet kaip po... tetulė yra 
baisiai rūpestinga, tuoj šaukia prie lekcijų, (paišo pas 

Myngą). Reikia vienok jam pripažinti, kad kaip tik pasi
vėluoja, tai taip skubinas, ale taip skubinas... (žvilkterė- 
dama į langą). Šiaip ar taip, visgi galėtų daugiau tėmyti 
ant valandos. O koks atsargus... Porą dienų atgal suti
kau jį einant su tetulę... ištolo jį užmačiau ir jaučiau kaip 
B|iisų vėžį kepu... nežinojau ką tetulei pasakysiu kada 
mums atiduos pasveikinimą, tatai nuleidžiau akis. . . tuo 
tarpu jis nudavė, būk mus nemato. Gerai padarė... bet

rių).
Šv.. Jonas pradeda savo 

Evangeliją augštindamas 
Dievo Esybę, nuo Dievo Žo
džio didybės, per kurį viskas 
stojos, o Dievu buvo Žodis 
Tai yra: Dievas Sutvertojas 
visų daiktų. Toliau priveda, 
kad tas Žodis stojosi kunu. 
Tai yra: kad Pats Dievas 
priėmė žmogaus kūną ir sie
lą ir gyveno tarp musų ant 
žemės; tas reiškia: Išgany
tojas arba Jėzus Kristus. 
Dėlto šv. Joną paveiksluose 
išreiškia su ereliu, vadina
mu paukščių karalium, nes 
ėrelis išsikels augščiausiai 
ore, ir kad šv. Jonas savo 
Evangelijoje pirmuosia žo
džiuose aprašo Jėzaus Kris
taus Dievystę.

Klebonas, baigęs apipasa 
koti, pridėjo: — Tikiuosi,

S. Šabanui, M., ir K. J. 
Krušinskui. — Nespėjo į ši-j 
tą numerį. Tilps sekančia
me.

Lietuvos kareiviui. ‘Krikš
čionių karė” labai silpnos 
elės. Negalime jų dėti.

A. Kasperui ir A, Bara 
nauskui, Rochester, N. Y.
Bandysime nesusipratimus 
ištirti. Tuomet gal ką ir įdė
sime laikraštin.

Klaidos atitaisymas.
“Draugo” No. 5 po straip

sniu: “Kodėl neveikiame” 
turi būti parašas: S. Šaba- 
nas, ne P. Šabanas.

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

ir apielinkėje.
Atlieka visokį fotografi

jos darbą greitai, gražiai ir 
pigiai. • Tautiečiai, Teikale 
kreipkitės prie savojo. Bu
site pilnai užganėdinti.

Pajieškojimas.
Pajieškau savo brolio Mi- 

kolo Žako, Kauno gub. ir pa
vieto, Ariogalos parapijos, 

kad jus supratot aiškiai, ką Noliačių sodžiaus. Trįs metai 
aš jums apipasakojau apie kaip Amerikoje; pirmiau gy
keturis Evangelistus, kodėl 
prie jų vaizdų ar stovvlų 
stato tuos ženklus, kaip tai:

juk galėjo žvilkterėti... A, šit va eina! (stojasi, ir iš vie-' žmogų, liūtą, jautį ir erelį.
tos, nesiartindama prie lango, žemai pasilenkia prilenkda
ma kelius, tuo tarpu įėjo Inickis, kuris žengia porą žings
nių žiūrėdamas į lubas ir kreivindamas prie sučiaudėji
mo).

II reginys.

įį Inickis — Emilė.
Inickis. Atš!
Emilė. A! (atsisėda ant kėdės, griebdamosi už širdies). 
Inickis. Štai va ir sloga!... Ko taip nusigandai?... 

Sučiaudėjau, ar niekados negirdėjai manęs čiaudančio? 
lalęjai man pasakyti ant sveikatos, arba nors gerą dieną. 

Emilė. Gerą. . . gerą dieną tėveliui (atsistoja ir bu
čiuoja jam į ranką).

Inickis. Gerą dieną, gerą dieną, gražiai prasideda, 
o verčiau jau vakar prasidėjo.... Kur Balbina?

Emilė. Tetulė savame kambary.
Inickis (kuris rengiasi čiaudėti). Bai... bai. .. Atš! 

Atš! Balbina!
Balbina (už durų po kairės). Einu jau einu (įeina, 

Emilė sėdasi prie stalelio ir toliau paišo).

III reginys.
# ♦

Inickis — Balbina — Emilė.
Balbina. Ko taip baisiai čiaudi..., gavai slogą?
Inickis (išardvdamas nosinę). Ką čia klausti, juk gir

dėjai o dabar matai (šluosto nosį). Duok man A... a. . . 
kon... Atš!... Akonito...

Balbina. Tuojaus broluk (jieškodama krepšelyje). Iš 
kur gi atsirado pas tave tokia sloga?

Inickis. Iš kur atsirado? Kaip turėjo atsirasti... 
Toks sniegas su purvynu...

(Balbina išima iš krepšelio homeopatišką plėčkelę, 
inpila porą žirnelių į stiklinę, paskiau pripila vandenio ir 
maišo žąsine plunksna).

Balbina. Juk kliubas iš čia už poros žingsnių ir daviau 
tau šaliką, skėtį ir kaliošus.

Inickis. Tikrai kaliošus...
Balbina. Kiauri? (paduoda jam stiklinę, jis išgeria).
Inickis. Kur ten kiauri... duokgi man prieiti prie žo

džio. .. tai man palengvins... Atš!... Kągi?
Balbina. Laukiame.
Inickis. Galėjote pasakyti ant sveikatos... Štaigi...
Balbina ir Emilė (sykiu). Ant sveikatos.
Inickis. Dabar nečiaudėjau... E, visados ne laike...

I Kada kalbu čiaudate.. . ne, norėjau pasakyti sakote, kaip
čiaudu tylite... niekados laike .*

Emilė (atsistodama). Kas taip tėvėliui atsitiko?
Balbina. Užmiršai kaliošus?
Inickis. Yra! Dabar kalbėkite gi sykiu. Kaip pabaig

iate. pasakykite, tada aš pradėsiu... Užmiršau kaliošus! 
Aš užmiršau kaliošus!... Juokas sakyti!... (Tilėjimas,
Inickis nori kalbėti, bet čiauda). Atš!

Balbina ir Emilė (sykiu). Ant sveikatos!
Toliam boa.

Mokytojas dadėjo: — 
Vaikai, dabar visi klebonui 
ištarkit ačiū už gražų paaiš
kinimą. — Ir liepė visiems 
užsirašyti atmintyje, ką aš 
greit ir padariau. Po.to atsi- 

1 liepė vaikųUaTsai didelėj su
tartinėj: — Ačiū! gerbiama
jam klebonui už tokį gražų 
paaiškinimą.

Mokytojas pranešė, kad 
galime eiti namo; tuo už 
viens kito rinkomės savo 
daiktus ir kiekvienas skirs
tėme® savo keliu namon.

Man labai buvo ramu eiti 
namo, nes turėjau ką naujo 
papasakoti namiškiams.

V. J. Kovas.

veno Brooklyn, N. Y. Jis 
pats ar kas kitas teiksitės 
duoti žinią adresu:

Mr. Tadeušas Žakas,
185 Maple Ct.,

Kenosha, Wis.
8°1

Dr. Ai_ex. O’malley
(SPECI JALISTAŠ)

RUPTURĄ
Yra išgydoma Chemižko-Ele- 

ktro metodą. Be peilio—be 
operacijos.

KUNIGAIKŠTIS WE 
LINGTON.

Kunigaikštis Wellington 
visados mėgdavo prižiūrėti, 
kad duodamas jo kareiviams 
maistas butų geras. Jis ži
nojo, kad geras, sveikas 
maistas palaiko žmogaus 
stiprumą ir sveikatą ir su 
tokiu susitikti menkai ir 
blogu maistu maitinamam 
priešui pavojinga. Tatai 
mus mokina, kaip reikia rū
pintis, kad musų maistas vi
sada butų geras. Jei musų 
kūnas atsisako priimti už
tenkamai maisto ir nesten
gia jo suvirškinti, reikia 
tuojau vartoti Triner’s Ame 
rican Elixir of Bitter Wine. 
Jis veikiai sustiprina virš
kinamuosius organus ir gy
do visokias pilvo, žarnų ir 
kepenų ligas. Išgydo greitu 
laiku vidurių sukietėjimą ir 
visas nuo to paeinančias li
gas, antai: galvos skaudėji
mą, reumatiškus ir neural
giškus skaudėjimus, atsi
raugėjimą, rėmens ėdimą, 
širdies supvkimą ir daugeli 
moterų ligų. Sustiprina visa 
organizmą, tain kad jis rali 
visus savo uždavinius atsa
komai pildvti. Visose aptie- 
kose. Jos. Triner, 1.333-1339 
S. Ashland avė., Chieago, 
T1L

Dėkingumo paliudijimai nuo dė
kingą žmonių.

Abneris Wel«has sako:
kad po daug metų kentėjimo įkiros rup
tu ros jis visai buvo išgydytas per Dr. 
O’Malley, ir dabar visai nenešioja 
raiščių, nes jau nėra reikalo. Mr. Welsh 
yra superintendentu Jackson—Woodin 
Car Works, Berwick, Pa., ir jo žodis 
daug reiškia, kurie turi panašius ken
tėjimus. Jis nebuvo atitrauktas nuo jo 
kasdieninio užsiėmimo, kuomet buvo 
gydomas, išskiriant tą laiką, kada tu
rėjo būti Dr. O’Malley’o office, kur 
buvo gydomas nauja metodą, nevarto
jant nei peilio, nei operacijos. Šimtai 
paliudijimų galima matyti office nuo 
išgydytųjų. . •

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.

• —t-------
Skaityk, ką sako išgydyti Paci- 

jentai apie Dr. O’Malley’ą.
Unijos Doką užveizdėtojas Raub- 
so Kasyklą, Luze .e, Pa. sako:

ConrtdaL. P»., Nov. 28, 1911. 
Brangus Dr. O’Malley:

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

Boz ĮSI, Luierne, Pa.

Raiščiai prašalinami ant vlaadoi.
Dr. Alex. O’Malley

iSprcIjall.t*,)
Knygelė apie išgydymą Rupturoe per 

Elektro-Chemišką metodą aiunčiatna 
nž 2c. pačtinę markę.

NAMU OFKT8A8.

158 So. Washington St.,
WllkM-*arre, Pa.

Tea, k«r gatyte faĮjU ir kulbė:iTea, kur 
lnlililjįt X.

U

Sziendie Peršalai 
Rytoj turėsi pneumoniją

Sunkios plaučių ligos dažnai pasidaro iš to, kad peršalus nesirūpina 
pasigydyti. Dėltogi pats dėl savo naudos, jeigu tik esi peršalęs imk

Severos Flctkeles nuo Peršalimo ir Slogos

(Severa’s Cold and Orip Tablets).

Šitos toblytėlės pagydo peršalimą ir neleidžia įsiskverbti sunkesnei 
ligai. Pabandysi jų,šiandieu — rytoj busi sveikesnis. Mokestis 25c. 
už skrynutę.

Severos Gyduoles nuo Reumatizmo
(Severa’s Rheumatic Remedy).

puikiai pagelbsti gydant reumatizmą, nes išveja iš kūno nešvarybes, 
sakysim, šlapimų rūgštis, nuo kurių liga įsiviešpatauja. Mokestis 
$1.00 už butelį.

Nuo gerklės išdžiūvimo, nuo užkimimo, nuo kosulio, nuo bronchito 
ir nuo kitų gerklės ir plaučių ligų nerasi geresnio vaisto, kaip

Severos Plaučiu Balsamas
(Severa’s Balsam of Lungs)

Šitas balsamas užlaikys plaučius sveikatoj ir nedaleis kitoms ligoms 
atsirasti. Tinka ir suaugusiems ir vaikams.

Mokestis 25c. Didesnis butelis 50c.

.Jeigu nori, kad greit prapultų reumatiški skausmai, neuralgija, jei
gu nori sumažinti tinimą arba prašalinti narių štyvumą, tai trinkis

Severos Gothardo Aliejum

/ (Severa’s Gothard Oil)
Mokestis 50c.

Turi pardavimui visi aptiek c iiai. Kaip perki, pažiūrėk, ar tikrai pavardė 
Severą yra užrašyta ant gyduolių. Tokiu budu apsisaugosi nuo nemato-* 
nių prisityrimų.

W.F. Severą Co. CEDAR RAPIDS 
IOWA

"No -No Pa^ 
TheWorkingmarfs 
Problem

»T'8 t'k įsenino žalt} ir paskui 
turėjo gulėti per savaites

DR. RICHTER’IO 
Pain-ExpeUeris
prašalįs pavojingus susirgimus 
jeigu vartosi su laiku pagal nu
rodymų, ant dėžutės; 25o.tr 50c 
už bonką. Žiūrėk ant Inkaro 
ir vardo ant dėžutės.
F CO. SICMTER 4 CO , SIS Paari St. *aw Vark.

Richter’io Cnrgo Plllėe rre geros nuo 
vidurio sukietėjimo. 2de. Ir 50e.

‘Draugo’’ Redakcijoje galima 
gauti šios knygos:

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

Kaina 10c.
2..Katriutė. Triveiksmis dramos, 

paveikslėlis paimta iš liaudies
gyvenimo. Iš lenkų kalbos ver-\ ‘
tė A. Vėgėlė. Kaina 10c.• Kaštuoja $2.15 persiuntmui.
3. Trumpas Katekizmas. Leng 
vas ir prieinamas būdas vai
kams pramokti katekizmą. Kai-

-NAUJA KNYGA—

BIBLIJA«
arba sv. Raštas išleistas.

Tik vienas šitas šventraštis yra 
katalikiškas.

na 10c.
4. Fabiolė. Vytautas. Kas nori ži

noti krikščionystės įdomią pra
džią teskaito šitą garsiąją kny
gą. Kaina $1.00 j

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

n A . . . . 10c.

FAIR’AI
arba

Jom arkas, vasario 13-17 d.
Sv. Jurgio Bažnyčios Naudai,

GERMANIA HALL, - BRIDGEPORT, CONN.

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

Adresas:

REV. S. PAUTIENIUS, 
SHENANDOAH, PA.

BONA MORS 
SODALITY

STJMSESCATHEDRAL

R.H. Morgan
Išdirbėjas Kepu

rių, Kukardų, Vė
liavų, Antspaudų, 
'Karpų ir £itų tam 
panašių dalykų.

Reikalauk Kata-
. liogo..

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

SHENANDOAH, PENN’A.

(f (P (P (JJ

PER LOUIS ROSENTHALĮ
Šitie ženklai yra simbolai. Simbolai nieko nereiškia.
Kaip kurie simbolai daug k i atstovi.
Šitas ($) simbolas — labiausiai pageidaujamas iš visų žemiškų turtų — pi
nigai. Aš parduodu drabužius.
Aš ĮMirduodu juos už pinigus, lies man lėšuoja pinigai.
Aš parduodu už daugiau negu man lėšuoja — mėsininkas, duonkepis ir sal- 
dainų darytojas to reikalauja.
Ateis laikas kad visi daiktai bus daromi dėl naudojimo, o ne dėl pelno, bet 
l ig to, aš turiu sekti civilizacijos pėdomis — ir pardavinėti daiktus dėl pel
no. Vistik— Mano pelnas nebus toks didelis, kaip mano priešininkų.’Kaip? 
Ar-gi reikia atkartoti dar tai, “Viršutinė randa ir mažos išlaidos sutaupįs 
tau $5.00 ant kožno siuto ir overkoto”.
$ $ $ $ $ — doleriai, tai ką aš tau sutapįsiu. Vieną, du, tris, keturis, penkis 
skambančius (totorius.
Nori būti taupus? Puikiai! Tai aš tikiuos tamstą šiandien.

LOUIS ROSENTHAL
ANT KIRBT’S

n**
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(lysi# pastoti jiems kelią. Ir 
ištikro jau atsitiko keli bom-
l ų plyšimai, kur žuvo nema- _____
žai gyvasčių. 4

Valdžia visaip vilioja T Varšavos-Vienos gele- 
straikininkus, tai prisižada žinkelis galutinai perėjo 
išreikalauti išpildymo neku- valstybės raukosna. Varsa- 
rių straikierių reikalavimų, vos laikraščiai įspūdingai 
tai paleisti iš kalėjimų su- aprašo kaip varšaviečiai pa
imtuosius straikierius, bet lydėję tą dieną paskutinįjį 
riektos negelbsti ir straikie- “savo” traukinį. Visi tuo 
riai nepasiduoda. traukiniu važiavusiųjų gele-

Respublikoniška valdžia 
garsina, buk dabartinius
streikus kurstą Portugali
jos monarchistai, numestojo 
nuo sosto karaliaus Manue- 
lio šalininkai, kurie straikie
riams buk suteikę $600,000 
įgijimui ginklų, kuriais strai 
kieriai galėtų apsiginti prieš 
valdžios kariumenę. Kiek 
tame yra teisybės—nelengva 
pasakyti. Bet-gi tas labai aiš 
ku, kad ir respublikonams 
įvykinti tvarką Portugalijoj 
nenusiduoda. Tokie dideli 
darbininkų straikai rodo 
žmonių blogą padėjimą, o 
prieš tai puola atsakomybė, 
kaip tik šalies centralinei 
valdžiai.

Gi pastaru sostapilė Lis- 
bonas pastatyta po karo lai
ko stoviu.

MEKSIKO.
Taip'neseniai čia tik pasi

baigė šios respublikos var
gai—revoliucijos, o jau ir 
naujos susilaukta.

Praeitą savaitę kaip tik 
tuoj vietoje, kur pradėjo re
voliucijos karjerą dabarti-

U Dėl kalbos ant laikraš
čių banderolių. Peterb. len
kų laikr. “Dz. Petersb.” ga
vo iš vyresnybės perspėji
mą, kad tiems laikraščio 
ėmėjams Lenkijoje, kurių 
pavardės ant laikraščio juos
telių (banderolių) busią iš
spauzdinti lenkiškai, jisai 
nebusiąs siuntinėjamas.

Nutarė pakarti. Sausio 
3 d. Liet. Minsko kalėjime 
karo apygardos teismo nu
tarimu pakorė 3» kalinius, su
kėlusius maištą Borisovo 
kalėjime. Kitiems trims, 
taip-pat nuteistiems pakar
ti, mirties bausmę pakeitė 
katorga lig gyvos galvos.

T Chauferų straikas. Pa-
ka už geležink. šimtarubles ryžius, Prancūzija. Iškilo 

čia automobilių varytojų 
(chauferų) straikas. Buvo

Iš Visur.

žinkelio tarnų ir valdininkų 
vardai ištisai išspauzdinti 
laikraščiuose “busimosioms 
kaitoms atsiminti”. Nuo 
sausio 1 (14) d. š. m. visi 
valstybės geležinkeliai Len
kuose vadinasi jau “Pasie- 
nio-Pavislio geležinkeliais”. 
Varšavos Valst. Bankas mo-

akcijas po 171 rub.

I Valstybės Taryba. Tary
bos pirmsėdžiu 1912-ms me
tams paskirtas Akimovas, 
vice-nirmsedžiu — Golubie- 
vas. Naujais V. Tarybos na
riais paskirti šie žmonės: vi
daus reikalų ministeris Ma- 
karovas, karo mhnsterio pa
dėjėjas Polinovas, caro raš
tinės užvaizdos padėjėjas 
Vojevodskij, senatorius gr. 
Bobrinskij, ūkio valdybos 
viršininkas Gerbei’is, sino
do ober-prokuroro. padėjėjas 
Rogovič, ūkio vald. viršinin
ko padėjėjas Ivanickij, sena
torius Chostovas ir va sa res
va karu geležinkelio viršinin
kas Nemiešajevas.

IT Suomijos seimas. Augš- 
čiaušiu įsakymu palieptams respublikos prezidentast pradėti Suomijos seimo po-Madero, mieste Juarez, vėl I . ,v. . ,

, .. .. m , . I sėdžiai kovo 1 (14) diena,kilo revoliucija. Trįs šimtai
Maderos kareivių pakėlė 
maištą, įmetė kalinin savo 
viršininkus, o buvusius kali
nius paleido ant liuosybės. 
Mieste girdėti balsai prieš 
Maderos valdžia ir “vi va t 
Zapata”, jau nuo laiko be
sislapstančio sukilėlių vado.

Sukilėliai kaltina prezi
dentą Madero, kad jis neiš
pildė savo prižadų, nesulygi
no mokesčių ir t.t. Taip-gi 
kaltinamas Madero ir už tai, 
kad jis prieš visos respubli
kos norą pakvietęs į vice
prezidento urėdą nekenčia
mą Pino Suarez’a.

Ar dabar pradėta revoliu
cija turės tokį pasisekimą, 
kaip tai turėjo Maderos re
voliucija, galima labai abe
joti. Bet gana ir to, kad bent 
tuotarpu revoliucija gana 
pasekmingai platinasi, kas 
labai vargina šalies gyven
tojus, o tas da labiau gimdo 
betvarkę.

Jungtinės Valstijos ir vėl 
priverstos pastatyti sargy
bą pagal Meksikos siena, 
nes EI Paso gyventojams 
jau ir dabar gresia pavojus 
nuo besivaidijančių meksi
kiečiu kulku.

Nors visų nekenčiamas ex 
prezidentas Diaz ir našalin 
ta nuo vietos, bet dabar ir 
jo priešininkas Madero ne- 
kitaip žada elgties su respub 
likos revoliucijonieriais. Kur 
tik pastveriama įtariami re
voliucijonieriai tuoj pasmer 
kiemą mirtin. Nors tai daro 
ma tvarkos auginimui, bet, 
niekas negali ginčvti. kad 
tas labai uždega karštakran- 
jus Meksikos gyventojus. Na 
tada ir liejama kraujas, ne
paisant ar vra už ka ar ne. 
Tas Meksikoje jau nepirmie- 
na.

Didelis užsakymas.

Philadelphia. Pa. Penn
sylvanijos geležinkelių kom

panija pagarsino, kad vieti- 
geležies lieiiklės gavo

jako nadirbtinti 150.000 
p fiėnių. kurios bns su-

L< t - ■ ", -
ūc Piltsburglia.

lės

T Varšavos-Vienos geležin 
kelio naujasai viršininkas, 
Atrosimovas, įsakė nuo pir
mo sausio š. m. tuos laiškus, 
kurie ikišiol buvo rašomi 
lenkiškai, rašyti rusų kalba.

Uždarė latvių draugiją
Vyriausybės įsakymu užda
ryta Liepojuje latvių mote
rų draugija.

T Kalbu ir tarmių žemla- 
pis. Peterburgo Moterų Aka 
demija netrukus išleisianti 
visų Rusijos kalbų ir tarmių 
žemlapį su nuordymn, kurio
se vietose kaip žmonių kai 
bama.

T Astrachanius. Gruodžio 
28 d. atitrūkusi nuo krašto 
lytis nuplaukė jūron su 109 
žvejais ir 34 arkliais

U Siunčia protestus prieš 
socialistus. Havana, Cuba. 
Čia iškilo darbininkų strai 
kai prieš cukraus plantacijų 
augintojus. Darbdaviai 
skundžiasi negauną darbi 
ninku nuvalymui laukų. Tur 
tingesnieji ūkininkai kreipė
si prie Jungtinių Valstijų 
pasiuntinio, kad Cuboje da
rą betvarkę ir kurstą darbi
ninkus iš Jung. Valstijų at
vykę socialistai.

. T Žemės drebėjimas Alas 
koje. Valdez, Alaska. Sausio 
31 d. čia jausta smarkus že 
mės drebėjimas; kadangi bu 
dinkai čia mediniai ir nedau 
giau kaip dviejų augštų, tai 
nuostolių jokių nepadaryta 
Žemės drebėjimas jausta ir 
kitose Alaskos dalyse, ypač 
pietinėse.

H Dėl 1812 m. minėjimo.
“N. Vr.” perspėja rusų vi
suomenę, kad perdaug jau 
uoliai neminėtų 1812 metų 
sukaktuvių. Girdi, tos ru- 
kaktuvės tai didelio Prancū
zijos smūgio atminimas, tai
gi rusų džiaugsmai dėl tų 
sukaktuvių gali aitriai už
gauti prancūzų tautą; Rusi
jai gi šiuo metu tat butų vi
sai neparanku, ypač kadan
gi Rusija esanti santaikoje 
hi Prancuzi

‘snnti i

Wilkes-Barre
Deposit & Savings
' BANK,

71 PUBLIO 8QUARE, 
WILKZ8-BARRE, PA.

Kapitolas $150.000
Perviršis $450.000
Depozitai $2.625.000
Moka 3-ėią nuošimtį nuo indėtų 

Jojo pinigų.

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

Galima susikalbėti lenkiškai ir 
ietuviškai.

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

STEGMAIER’O

Porteris
Jis yra grynas, šviesus ir 

priimnus; priduoda apetitą 
ir gerą sužlėbčiojimą. Rei
kalauk jo šiandien.
Naujai Telefonas 977; BeU 422.

Dr. Ignotas Stankus M. D.
paoargąa daktariikę mokslą universitete valstijos Indiana, 
ir baigąs kvuomua aukičiauaioje ir |au paskutinėje dakta
riškoj mokykloj Ne* Verk Post-Graduate MEDICAL 

tšC'HOOL A UOSPITAL, kurioje speciališkai išsilavina gy
dyme visokių pavojingiausių ligų ir daryme operacijų: pa
baigęs tą mokslą įgaun varda aukšlo, didžio daktaro. Dr. 
IU. STANKUS, per kiek laiko buvo mieslavu daktaru Indi- 

anapolis. Ind . kur turėjo didelę praktikę gydyme Įvairių 
Ilgų ai likdamas savo ušduol kuo geriausei Ir užganėdinan
čiai tmonijai dabar-gi pasišventęs labui savo brolių tautie
čių. ir kad apsaugot juos nuo išnaudojimo per nesųtiniikus 
daktarus. įrengė savo locną naminį ligonbuiįir:

KVIEGZIA VISUS PA3 SAVE SAKYDAMAS:

♦ DIDIS ' 
GTDITOJAS

Jeigu sergi, ar kenkia kae sveikatai, skubai kreipkis pas manį ypatiškai arba 
laišku, o busi išgydytas Jeigu kili daktarai pripažino ligą neišgydoma, neabejok

smarkus straikierių su poli
cija susirėmimai, prie ko 
prisiėjo net kariumenės 
šaukties straikieriams ap
malšinti. Daug sužeistų pa
imta į ligonbučius.

1 Turkai šaudo orlaivius.
Tripolis. Italijos kapitonas 
Monte pasikėlęs su savo or
laiviu pasekmingai leido 
bombas į turkų ir arabų sto
vyklas; vienok netoli nuo 
Tuobruko turkai taip taikiai 
paleido šuvius į Monteso or- 
aivį, kurie pataikė tiesiog 
kapitonui Monte ir pavojin
gai jį sužeidė.

T Japonai Mukdene. Muk
deno administracija suėmė 
ieletą japoniečių, įtariamų 
revoliucijos judėjime. Kaipo 
to pasekmė, Japonija tuoj’ 
pasiuntė Mukdenan savo 
kariumenę neva tai savo pi
liečių apsaugojimui.

T Naujas Panamos Prezi
dentas. Vasario 1 d. Rudolfo 
Chiari pasigarsino, kad jis 
sutinka būti respublikos pre
zidentu vietoj atsisakiuso 
Dr. Pablo Arosemena. Lig
šiol Chiari pildė trečiojo vice 
prezidento priedermes.

H Lisbona, Portugalija.
Sukaktuvių dienoje užmuši
mo karaliaus Karloso val
džia prisakė uoliai saugoti 
visas viešas vietas, kad ne
kiltų didesnės riaušės. Vi
sos bažnyčios tą dieną buvo 
uždarytos.

Policijai pasisekė surasti 
darbininkų unijos butų už
pakalyje bombų dirbtuvę, 
Suimta daug įtekmingų ypa
tų, tarp kurių yra ir sunai 
įžymių respublikonų.

Office New Telephone 37. 
Residence 1100.

Lietuviu Advokatas.

Jonas S. Lopatto
47-48-49 Bennett Building, 

Wilkes-Bare, Pa.
Norintieji pasiskolinti pinigu 

ant pirmo mortgage, arba pirkti 
namus lai kreipiasi.

Plymouth National 
BANK.

Kapitolas su perviršiu 
$165.000.00.

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

G. N. Postlethwaite, 
iždininkas.

Mandagus patarnavimas.

Merchants
Banking 

Trust 
Cempany,

Mahanoy City, Pa.

Turi Kapitolo su nuošim
čiais

$190.000.00.
Sudėtu pinigu 

$700.000.00.
I! Męs vedame visokį lega ; i 
;» lišl^ą biznį. ; j

Musų bankoje galima ! > 
susikalbėti: lietuviškai, *» 
lenkiškai, vokiškai ir 
angliškai.

JOHN J. MEYER,’ , k
Kasininkas. *

REKOMENDUOJAME MUBŲ NAUJĄ AUKSINĮ 23 
AKMENŲ GELŽKELIO LAIKRODĖLĮ.

Auksiniai, paauksuoti ir kitoki su 23 
akmenimis, parduosime 10,000 vadina
mų “Accuratus” laikrodėlių tiktai ui 
36.75 iėdną. Tie gražus laikrodėliai 
puikiai išrėžyti, dubeltavi lūkėtai, ge
rai laiką rodanti, labiausiai keliauninką 
naudojami, kurie turi daboti laiką, no- 
teriiki ir vyriiki, gvarantuoti ant 20
metų. Tikrai gražus laikrodėliai, ne
gėda bus nei draugams tokį parodyti. 
Jeigu nori tnrėti gerą dziegorėlį, tai 
ėtai mnsų pasiūlymas: Mus nusiųsime 
iitą laikrodėlį kiekvienam C. ®. 9. už 
$5.75 ir ekspreso kaėtus dėl peržiūrė
jimo. Jei nepatiks, nemokėsite aei eea- 
to. Męs tinkuojame viską. Auksinis 

granuinėlis duodasi dykai su laikrodžių. Adresas:
BKGELSIOR YVATOH OO., DEPT. SOS, OHIOAGO, ILL.

Frrs/ National Bank
PUBLIC SOUARE

SUSIV. L. R. K. A. CEN
TRO VALDYBOS 

ADRESAI.

untteb statės pepositaby

KAPITOLAS $375,000,00

Perviršis ir nepa
dalyta nauda 490,000 00

Už sudėtus pinigus moka 3-čią 
nuošimti.

WM. S. Me LEAN. President. 
FRANCIS DOUGLAS. Oubier

Jonas Rikteraitis, prez.
67 James St., 

Waterbury, Conn.
Mateušas Toluba, vice-prez. 

1139 Wyoming avė., 
Eseter Boro, Pa.

Kazys J. Krušinskas, sekr. 
457—17th St.,

Brooklyn, N. Y.
Pranas Burba, kasierius, 

454—456 Main St.,
Edwardsville, Pa.

P. O. Kingston Stat.ion
Wilkes-Barre, Pa.

Kasos globėjai:

Juozas Vasiliauskas,
112 N. Greene St.,

Baltimore, Md.
Jonas Jaroševiče,

Love Farm Washingtou st 
Walpole, Mass.

Kuli. V. Vizgirda, knygius 
190 S. Meade St.,

Wilke8-Barre, Pa.
Kun. J. Dumčius, dvas. vad 

P. O. Minersville, Pa.

Juozas Szukis,
Geriausias Lietuvy*

FOTOGRAFISTAS,

Naujas Telefonas 1070—B.
20 B. Market rt, Wllkee-Barre, Fa.

First Nati9n^l 
BANK,

PLYMOUTH, PA.
UŽDĖTA IMA

KAPITOLAS $100.000.00. 
PERVIRŠIS $250.000.00

Didžiausia ir saugiausia 
Banka mieste.

Moka 3 nuošimčius 
sudėtų joje pinigų.

nuo

FABIOLE,
garai kardinolo Wisemano apysaka. 

Vartė VYTAUTAS.

Kaina $1.00.
Imantiems daugiau kaip vieną eg- 

aemptiorių, nuleidžiamas didelis nuo- 
limtis. Gen narna pas:

V. VABMAOian.
312 Bo. ėth SV, Brooklyn. N. T.

AR MOKI ANOLltKAI KALBKTI7 .
Pebsr Laikas MokintĮejĮ y „g LACKAWAN NA

Geriausias rankvedžiaa Ir iodynna galite 
(auti, ii kurių pata per tave lengvu ir pi
giu budu sali liaimokinti angliškai kalbėti, 
tik nereik tingėti.

1. ANGLIŠKOS KALBOS VADOVĖLIS.
Suuiae J. Laukia, trečia patiilyta laida, p»l., 
94, kaina .............................................................................. 25c.,

2. RANKVKDIS ANGLIŠKOS KALBOS. 
Pagal Ollendorf’a, Harvey, Maawell ir ki
tus, autais* J. Laukia, pusi. 107, kaina $1.25

Ta pati drūtai audimu apdaryta ------- $1.50
3. KAIP RAŠYTI LAIŠKUS, Urtaviiėa/e'

ir angliikojt kalbot*. Sutaisė J. Laukia. Šio
je knygoje yra daugybe laiikų viaakiuoae rei
kaluose ir atsitikimuose abejose kalbose. Pusi. 
293, kaine ........................................................................ 75c.

Ta pati drūtai audimu apdaryta ... $1.00
4. KIŠENINIS ŽODYNĖLIS, lietuviškai-!

angliškoe ir angliikai-lietuviikoa kalbų. Telpa 
apie 18.000 iodiių, parankus neiiotia kiše 
nluje. Pusi. 151, (rašuose audimo apdaruo
se, kaina ............................................................................... 65c.

Tas pata skuros apdaruose ........................ 95c.
5. ŽODYNAS tietuviškai-sngtiškos ir ang-

Hškai-lietUTiškos kalbų. Sutaisė A. Lalis, da
lia I turi pusi. 439, dalis II turi pusi. $35, 
sykių 1274 puslapių, graėei ir drūtai apdaryta, 
kaina .................................................................................... $6.00

Ušaiaakant virš minėtas kn 
ke Ir pinigus prisiųsti, e 1 
aš apmokėsiu. Adresas:

M. J. DAMIJONAITIS 
B13-S14 33rd SL CHICAGO, ILL.

Užsirašykite 
<4

1

lyn*. kartu rei „ 
lėšas priahintime, , nB"’

Parankiausi geležinkeliai Euro- , 
pon keliaujantiems. Linijos suei- 1 
na prie Trans-Atlsntiėkųjų laivų, i 
Nebrangiai perdavinėja bagažą ' 
ir pervaža pasažierius.

The Road of Anthracite
(Kietųjų anglinių keliae)

Trumpiausias kelias į Buffalo.
Tiesiai į Scrantoną ir Anglių 
Sritį. Tarpe New Yorko ir Bu- i 
ffalo penki traukiniai kasdien. 
Tarpe New Yorko, Chicago ir ' 
Vakarų ketnri traukiniai kasdien 
Tarpe New Yorko, St. Lonis ir 
Pietvakarių, kasdiea.
Tarpe visų vietinių Punktų nuo
latinis ir parankns susineiimas. 
Artymesnių informacijų apie kai 

traukinių bėgiojimą, etc., 
kreipkitės pas 
savo vietinį a-

n

Rentą arba rą
žykite pas:

$
George A. Oullen, 

General Passenger Agent,
90 Weet Street. Ne-e York.

nes aš turėdamas didesnę praktikų ir aukštesnį mokslų, tau pagelbėsiu ir su 
siu tikrai broliškų ir sąžinišką rodą. Kiekvienas iš atsišaukusių parsitikris, 
esu pabaigus didesnį daktariškų mokslą ir galiu geriau gydyti negu kiti dak 
svetimtaučiai. *

F&- APSIIMU PASEKMINGAI iSCYOTTI LIGAS 

Nuo reumatismo, skaudėjimo ir gėlimo sąnarių, kaulų, strėnų ir Jonų; nuo viso
kių krsujo ligų. užkietėjimo ir nedirbimo vidurių; išbėrimo, kūno nieiėjimo, vi- 
Somų 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 
i r nuo visokių slogų Nuo visokių užkrečiamų lytiškų ligų. ir visokių kitokių nu-, 
silpnėjimų sveikatos. Teip gi nuo visokių moteriškų ligų, skausmingų tr neregu- 
iariškų mėnesinių, baltųjų tekėjimo ir gumbo ligų:

Turiu Speciališką Diplomą dėl darymo Operacijų.
Ištikus būtinam reikalingumui operacijos, kada vaišiai negu! pagydyti kaipo 

tai: augimo vėiio akitvije ir visokių akmenų, skaudulių ir purų. ar tai butų pūs
lėje, inkstuose, kepenyse ir žarnose, visk) tąsu pageiba operacijos galima praša- 
linti kuo geriausei ir už menką mokestį. Varau teip gi operacijas ant kaulų, 
smegenų, grobų ir lytiškų organų, kaip vyrų teip tr moferų Ištiesinu pritrauktas 
kojas ir rankas. Išgydau su naujausio budo operacija rėpi urą, už menką prekę.

Pertai kreipkilės kiekvienoje ligoje pas mar ą. Jeigu negalima pribūti ypatil- 
kai, tai parašykite k) skauda ir kokius nesveikumus jauč-ate savij, o aš suprasiu 
viską ir ištyręs duosiu rodą o jeigu reiks, prisiųsiu ir gyduoles, o tas nedaro skir
tumo kaip toli gyvąnate‘Amerikon Anglijo!. Kanadoj ar k-tose šalise.

Atsilankantiems ypatiškai ir dėl operacijų, turiu savo locną naminį puikų 

LIGONBUTĮ. Biednus gydau DOVANAI.

Dr. Ignotas Stankus M. D.
Vai. Ofiso: no 9 ik 12. no 2 ik 4, ir no S ik 3 vakare Nedeliomi no 1 ik 5 vakaro-

suteik-
kad 

aklaral

PADIEKA VO?\ ES DAKTA IT U IGNOTU SIA>KU
Nuo visokią *puogą ir išbėrimų, ant veido ir kaklo ir viso kūno taipogi nuo kitu odos ir kraujo ligų, 
š crresnio daktaro, kuip Dr. 1/Stamkvs. Daug c^kvary atlankiau, D<t iuei vienas ncgukjo iigy —niera grresntu daktaro, kuip Dr. I.’Stankvs. Daug c^ktarą atlankų- 

dyti. Taip kalba Jos švilpa. 1011 Carlton Stręet Philadelphia Pa.
Šiuomi vielai išreiškiu so*o širdin; “

vyriškumo, kuriu kiti daktarai atsiusi w . ______ _ ________ _ _____ ________
Da. Ig. Stankų, o nepusiga i tesite savo žygio A Zn.uriz«.n. talem. Mass. 57’pmgree Street.

^John Akuotaitis Montreal Quc Cana la. rato: Meilutis gyly tojau:-S šta diena kaip gs van nuo 
Tamstos liekarstas ir vartotu sulvg užrašo. įau negabu atsideka'vou Tamstai iš džiaugsmo da tik pu- 
K b karstu sunaudojau bet jau visas sus> iprtjau ir ba:gw gyti Dau g. a u ne turu k»* rašyti Y»es jaune 
reikaladju daktariškos pagelbos Ta jkirt liga kori ttiprtnug prikankino mane kr kurtą kit;daktarai 
laike už neišgydoma, dabur tau ha»gia gy ti. Aną Tamstoms ui jukų ir greitą išgydymą.
AS JUOZAPAS JANKŪNAS širdingai dukato u Dr Stankui už išgydymą manęs nuo sutinimo veido, 
skausmo krutinėję, po širdžia ir nugaros" nuo didžio skauemo ir sutinimo viduriu ir gėl mo kauly. Kits 
daktarai jau nelKgnkie man^s išgydyti bet mono tautietis, daktsras Ignotas. «tžxs į mano namas 
iškarto marą išgydė ir podart sveiku. 253 N. 15 Street Philadeipaia. Pa.
JAMES PAKO. 923 So. 6th Street Philadelphia. Pa. sako taip: ,,Manęs niekas negalėjo išgydyti nuo 
ui tise nėjusios paslaptingos ligos bet da ras Stankus su pageiba operacijos ir savo gvdultmis kurias 
po mano akiu savo eptiekoįe sutaisė, manę j trumpą laiką išgydė. Ačiū jam. Patariu visiems kreiptis 
orie daktaro IGNOTO Stunkaud; kurie jau pamctft nodieją išsigydyti.

iirdniją padėką Da STamkH už iigydymą nervą liga ir sugrąžinimu 
atsisakė išgydyti. Ir viaims »u slaptomis ligomis patariu kreiptis pas

aLBFPT g. GRO3LEWSKI,
Savininkas ir Fabrikantas Geriausių 

“LIETUVIŠKŲ—LENKIŠKŲ VAISTŲ.”

GtETAUBIA.
GT»U«nS:

NUO
8TBSNŲ SKA.U- 

MtfFIMO, NEGI
MS KBUTZNDJTC, 
GALVOS 8SLAU- 

MTCMO, 
KATABOS, 

USSISAI3ITMO. 
NBU&AXOI7O8;

NUO
OBBBbS8

SKAUDĖJIMO.

MĖŠLUNGIO 
SKAUSMO KBU-| 
T1NAJE NUO 
PATEUKJMO 
AZMA ABBA 
DUSULIO 
ŠTYVUMO 
BPBANUG 
BKAUSDJIMO 
BONUOSE 
RANKŲ EB 
KOJŲ.

Ypatingos Gyduolės.
Jeigu MTgata už»i»ėnėju«ieml« ligemii ano kurią neguli pggel 

bėt nė žaktarai nė ligeakučiai, arka paalaptiagMua Ilgams, aprs- 
žykit man tave nesveikumą gerai ir aiškiai (ke užslėkime) nes 
čion eina ne tik anie tavo sveikatą, ket lakai tankiai, ir apie tavo 
gyvastį (Atsiminlut, jog kiekvienas garbingas taktaras užlaiko pa
slaptį kaip ant iipažintiea). Uitai nesigėdyk ir nekijek, rsžyk tei
sybę, e mielai suteiksiu rėdą ir prisiųsiu geras gyduoles pagal tavo 
ligą su nuredymu kaip reikia jaa vartetl, už prekę lakai mažą. Kei
kia ražyt laiškus stačiai pas mane pridedant visades 2e. markę ant 
atsakymo, aea kitaip negausit atsakymo. — Teipgi męs reikaisuja- 
me gerų agentų kiekviename dideliame mieste ir jų aplinkinėse. 
Agentai nua Lietuviikai-Genkiikų gyduelių gali uždirbti nuo 59 
dėt iki 15* dėt ant mėnesio. Uždarbį duodame kuogeriausią. Taigi 
rąžykite reikalaudami agenturea. Kiekvienas lietuviškas štornikas 
teipgi privalėtų užlaikyti visada musų pnikiae Lietuviškas gyduoles 
savo iteruose ant pardavimo, kad mueų tautiečiai reikalaudami ga
lėtų pas kiekvieną nusipirkti ir nereikalautų išduoti pinigus dova
na kokiems nors apgavikams tose aplinkėse. Sternykai, rašykite 
pareikalaudami gyduelių, aes geras uždarbys ir parduokite mnsų 
tyras Lietuviškas gyduoles, kuriąs męs gvaTaatuejame. Bašykits 
po antrašu:

ALBERTAS G. GRABLIAUCKAS,
Cor. Elm Main Str., Plymouth, Pa.

it DRAUGO”
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SPAUSTUVE

NAUJAUSIA, DIDŽIAUSIA IR GE-

== RIAUSIA GREITAI ATLIEKA =

ĮVAIRIŲ ĮVAIRIAUSIUS DARBU8

S PA U D IN A 
PIGIAI

KON8TITUCIJAa, PLAKATUS, TIKIRTUB, 

UŽKVIETIMUS IR RĮTORIU8 DARBUS

RAIDES STATOMOS DIDELE—NAUJAU- 
SIOJO PATENTO-MASINA "LINOTYPE”

ADMHUOKITB —

“DRAUGAS”
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