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Pirmoji nedėlią po Trijų
Karalių.

ti skaitlinėmis, tai sulig Tripolio. Tos provincijos šo meilės, nei prietelystės. Jo skolyti imperįjalistų val
“aritmantijos” pranešimų, nai klius Aigyptui (Angli karščiausiu noru ‘ yra įgyti džiai pinigus, kurie, žinoma,
šįmet reiks laukti pabaigos jai?) ir Prancūzijai, o brau- ąžuolinį patalą nuošalyje butą panaudoti revoliucijos
Vokiečių Imperijos.
dųolys — Italijai. Ne be to, nuo žmonių, vietoje, kur jis numalšinimui, geriaus sa
Lekcija ir
Eina šitokia pasaka,
ką d ir kitos Europos “ga neregėtų nei saulės šviesos, kant, jos apveikimui. Vie
Vieną kartą Vilbelfnas I, lybės” nepasinaudotų turkų nei neprietelių juoko nei nok tas galėtą pagimdyti
Evangelija
tuomet dar sosto įpėdinis, sunkiu padėjimu ir nepasi- prietelių ašarą, kur galėtų blogas pasekmes. Pietinių
bevažinėdamas po Norvegi imtų sau vieno-kito gardaus amžiais sapnuoti, kaip per- provincijų
revoliucijonie
ją, atsilankė pas vieną 90 kąsnelio. Ir taip, galima ti sapnavo savo jaunas dienas, riai garsina, kad toks ame
metų senį, užsiimaiitį spėji kėties, kad Vokietija išgaus mylėti svietą, gerai velyti rikonų pasielgimas padary
mais apie ateitį. Įpėdinis sau svarbias koncesijas Azi svietui — bet ištolo nuo tų didelį smūgį Amerikos
Lekcija. — Rym. XII. —
pramonei ir amerikonai, da
paklausė senio, ar jis taps jos Turkijoje. Rosija griežia žmonių.
Broliai: Meldžiu jūsų per
kadą norints Vokietijos dantis ant Armėnijos, Kur Tokie tai buvo poetos bar gyvenantįs Kinijoj atsi
Dievo susimyl ėjimą idant iš
Imperatorium. Atsakymas distano ir Anatolijos. Gal troškimai. Bet męs neesame rastų tikrai dideliame pa
duotumite jusu kunus aukai
skambėjo: “Taip’*. — “Tai ką ir išsiderės. Berlino kon poetais. Męs gyvename tarp vojuje.
gyvai, šventai, patinkančiai
kadą?” — paklausė Vilhel- gresas tyčia paliko Turkijai žmonių ir su žmonėmis. Jieš Dr. Sun-Yat-Sen rengiasi
Dievui, išmintingam jūsų
mas. Senis paėmė paišelį, Novy Bazaro sandžaką, kur koti romybės nuošaliai nuo organizuoti savo valdžios
tarnavimui.. . O nenorėkite
parašė revoliucijos metus. sai daro spragą tarp Serbi žmonių sapnuose ir plato ministeriu kabinėtą, į kurį
prisilvginti prie šio svieto,
1849, ir po jais padėjo paei jos ir Juodkalnio. Tą spra niškoje meilėje svieto mu tikimasi, jog ten įeis kele
bet atismainvkite per jusu
liui atskiras skaitlines: 1, gą gali lengvai paimti savo mis nepridera. Tai-gi mylė tas imperijalistų pasiųstų
minties atsinaujinimą, idant
8, 4, 9. Išėjo 1871. Ištiesų globoti Austrija, kaip pirm kime svietą, bet mylėkime jį taikos konverencijon, kurie
ištirtumite, kuri yra Dievo
Vilhelmas I tapo apšauktas dviejų metų paėmė Bosniją gyvai, dalyvaukime uoliai nūdien labiau linksta revovalia gera, ir patinkanti ir
Vokiečių
Imperatorium ir Hercegoviną, ir parvedus visuomenės gyvenime, dary liucijoiiierių pusėn.
tobula. Nes sakau per malo
1871 m. Versaliuje šalia Pa geležinkelį, įeiti į artimus kime žmonėms gerai ne d el Nepatikrintos žinios pra
nę, kuri yra man duota, vi
susidurimus su Saloniška ir fo, kad to trokšta musų šir neša, kad ir Yuan’o vieti
ryžiaus.
siems, kurie yra tarp jusu,
Tadą Vilhelmas paklausė Aigėjaus marėmis.
dis, bet dėlto, kad tai vra ninkas taikos konferencijo
nekaip reikia išmanyti, bet
Kynai greičiausiai pama musų priedermė. Šiais me je atsisakė nuo savo vietos
senio, kadą jis mirs. Senis
idant ne daugiaus išmanytu,
parašė metus užžengimo ant tys mančiurų dinastijos pa tais, kurių sveiki susilaukė ir pristojo prie revoliueijoidant išmanytų vidutiniai ir
imperatoriaus sosto, 3871, ir baigą ir pradžią respubli me, pasiryžkime atlikinėti nierių.
kaipo kiekvienam Dievas pa
po apačia pridėjo paeiliui kos. Taip ir reikia. Kitose savas priedermes. Prieder Pačiame Pekine tautės
dalijo tikėjimo saiką. Nes
atskiras skaitlines* 1J8, 7, 1. valstijose atmainų kaip ir mių atlikinėjimas gimdys atstovų bute buvo svarsto
kaipo viename kūne turime
nesimato.
~-;sr
pirmą 3U1 Tšėjo 1888. Vilhehjjjc*' įštiemumvše užsiganėdinimą, o ma šalies stovis. Ten buvo
-•*
Vhrkrio
dirvoje
galime
ti

juk '"nzšrgrtn'ėdibTbtTTŠ^'' yra jau ir Yuan ir kiti rūgšti
nevienokj turi darbą, taip ėjo su jais ir atėjo į Nazare nužemintai perprašyt ir pas sų tais metais ir numirė.
valdininkai didžkunigaikškėties
šįmet
ne
vieno
ati

daug musu esame vienu ku tą, ir buvo jiems paklusnus. kui kviesti į savo namus. Galop žingeidingas įpėdi dengimo ir išradimo. Gal tvirčiausiu laimės pamatu’ čiai. Kalbėta gana karštai,
rni Kristuje, o ypač vienas O Jo motina visus tuos žo Taip-pat ir V. Jėzaus nete nis paklausė, kaip ilgai te bus susekta daugiau elektri Tuomet ir šitie metai bus bet prie nieko neprieita.
kito esame sąnariais.
džius užlaikė savo širdyje. kus reik Jį atgailoje permal sis Vokiečių Imperija. Tr kus paslapčių? Gal taps iš mums laimingi.
Yuan buvo padavęs rezigna
Laimingų Naujų Metų!
O Jėzus augo išmintyje ir daut, kviesti į savo namus, vėl senis paėmė paišelį, pa rastas ekvilibratorius prie
ciją, kad didieji kunigaikš
metuose ir malonėje pas tai yra savo širdin, klausyti rašė 1888, pridėjo paeiliui: lakstytuvu? Gal Ilja MieeTrijų Karalių diena.
čiai, kurie valdo labai dide
Jo žodžiu ir įkvėpimų pasi 1, 8, 8, 8 — ir pasidarė 1913!
Dievą ir pas žmones.
lius turtus, nieko neduodą
Evangelija. — Mat. IT, 1likti su Juomi ir augti iš Tai-gi, jei tikėti seniui— nikov atidengs vaistą prieš
12. — Kada užgimė Jėzus
mintyje ir malonėje pas pranašui, vokiečiai ateinan senatvės mikrobą? Gal ar- Politiškos Žinios. užlaikymui valdžios kariu
menės. Tečiaus jo rezignaci
Judus Betlėjuje, Erodo ka
Dievą ir pas žmones.
S čiais metais nebeturės jau chaiologai iškas iš po žemiu
tokius
daiktus,
kurie
visiš

VALKELIS JfiZUS.
jos nepriėmė, bet ir pinigų
raliaus dienose, štai Išmin
kaizerio. Tai-gi šie metai
kai
atmainys
musų
nuomo

tingi ejie iš rytų atėjo į Je Užgimė Betlėjeme, nuo
butų tai lyg prisirengimo
KINŲ REVOLIUCIJA. duoti niekas nepasižadėjo.
ruzalių, tardami: • Kur yra. šalioje kūtelėje, Vaikelis:
laikas prie respublikos ar nę apie senovės atsitiki Respublika ar monarchi Yuan tvirtina, kad jeigu
jis gautų $10,000,01X1 paskokursai užgimė, žydų kara nušvito dangaus mėlynė, Sveiki Sulaukę Nauju ba... gal ir prie socialistų mus?. .. — Visko juk gali
ja?
—
Tai
klausimas,
kurį
ma laukti ir tikėties!
lę, tai jis galėtų sugrąžinti
lius? nes regėjome Jo žvaigž aniuoliškųjų chorų balsai
rojaus ?
Metu.
kada
nors
turės
išrišti
lig
O Lietuvoje? — Na, gali
Kinijon tvarką.
dę rytuose ir atėjome pagar erdvėse pasklydo ir pieme
Suvienytose Valstijose šį ma manvti, kad ten neatsi- šiol mažai civilizuoti Azijos Kaip paskutiniai nuotikiai
binti Jį. Išgirdęs-gi Erodas nėliai pasiskubino į kūtelę
Nauji metai atėjo.
met prezidento rinkimai.
kasočiai.
rodo, tai Kinijos monarchija
karalius, nusigando ir visas atiduoti garbę Svieto Išga Kažin ką jie mums lemia? Kam teks laimė tapti pir tiks nieko ypatingo. Kaune,
ant Puškino gatvės bus pa Premieras Yuan-Sbi-Kai jau atgyveno savo dienas.
Jeruzalius su juom. Tr, su nytojui mažo Vaikelio paAr visi sulauksime kitų muoju didžios respublikos
dar vis, kaip galima spėti, Tuomlaikinis
respublikos
rinkęs vyriausius kunigus ir vydale. Suspindėjo danguo “naujų metų”? Kurį musų piliečiu? — Ir čia yra pra statyti “Saulės” namai, ku
nori
ir
turi
viltį
išgelbėti
prezidentas Dr. Sun-Yatžmonių mokytojus, dasityri- se nepaprasta žvaigždė ir iš šįmet giltinė greičiau pa našystė, kurią yra apskel riems męs, amerikiečiai, su
Kinijos monarchiją. Jis, pa Sen visur karštai sveikina-,
mėtėme
nemaža
pinigų.
Pir

nėjo nuo jų, kur Kristus tu tolimųjų kraštų atlydėjo į guldys po šaltu kapu? Juk bęs 1907 m. žinomas ir Lie
sikalbėjęs su didžkunigaikš- mas, kur tik jis nepasirodo.j
rėjo užgimti. O jie tarė jam: Betlejemą tris šviesuolius, sakoma, kad kasmet miršta tuvoje iš savo “Pelkių” p. meiviai vis spiesis aplink
Judo Betlėjuje, nes taip yra karalius, kad ir jie palenktų 50 milijonų žmonių — vadi Upton Sinclair. Tas socialis- “Liet. Uk.” ir “Liet. Zin.” čiais, pranešė telegramų sa Net įtekmingiausias šalies
su jų priedais, o žemesnysis vo atstovui taikos konferen laikraštis, “Šiaurės Kinų
pranašo parašyta: Tr tu Bet- galvas priešai Svieto Valdy nasi 90 asmenų skiriasi su tas-mėgėjas
išpranašavo,
lėjau, Judo žeme, niekaip toją ir jam doklę atiduotų. šiuo pasauliu kas valanda, kad 1908 m. prezidentu bus elementas glausis prie “Ry cijoje, Shanghaie, Tang- Žinios”, ligšiol rėmęs
neėsi mažiausia tarp Judos Atėjo Sutvertojas į savo su trįs žmonės per dvi sekun- išrinktas Taft, kad tuojau gos Naujienų”. Antra ver Shao-Yi, kad jis pasirūpin rijalistų pusę, dabar apskel
kunigaikščių, nes iš tavęs tvėrimus ir Jam dvasios, di! Kiek “Draugo” skaity Mihvaukee pateks į socia tus, rimtesni žmonės varys tų prikalbinti revoliucijo- bė, kad vienatinė Kinijos
išeis Vadas, kursai valdys žmonės ir gamta atiduoda tojų atsiras šįmet anų 50 listų rankas, kad 1912 m. ir toliau romų kultūros dar nierius, kad šie sutiktų pa viltis — tai Dr. Sun-Yatbą. Dienraštis vargiai pasi likti respublikos ar monar Sen.
.
•(
mano Izraėliaus žmones. Ta garbę.
milijonų
“pasmerktųjų” prezidentu taps AVilliam
chijos
nuosprendį
Tautišrodys.
da Erodas, pavadinęs slapta
Randolph Hearst, o paskui Amerikoje galima tikėties kajai Konvencijai, kuri tai Kaip jau skaitytojai ži
Šio sekmadienio evangeli skaičiuje?...
no, Dr. Sun-Yat-Sen ilgus
Išmintinguosius, stropiai iš ja, dvylika metų vėliau, per Nuo giltinės neišsisuksi- jau atsirasiąs socialistų rė
nusimalšinimo bereikalingų ir turėtų įsteigti Kinijoj laikus gyveno Jungtinėse
klausinėjo juos apie žvaigž kelia mus į Jeruzalemą, kur me.
žimas. Pirmosios dvi prana sumišimų kai-kuriose lietu tvarką. Bet revoliucijonie
Amerikos Valstijose, todėl
dės laiką, kuri pasirodė tasai pats Vaikelis apreiš ‘ Musų bažnyčios galva, vi šystės įvyko, kažinkaip iš
vių parapijose. Socialistai riai prie to nenori prisileis gerai pažįsta respublikoniš
jiems, ir siųsdamas juos i kia dieviškosios išminties sų gerbiamas Pijus X lau eis su trečiąją?...
nepaisys nustojimo savo au ti. Yuan kviečia prie atsto ką rėdą, nes jis dar prieš 20
Betlėjų, tarė: Eikite ir stro spindulį ir nustebina moky kia šįmet dangaus vainiko. Ispanas Norberto Torcal toriteto ir varys toliau savo
vų rinkimų minimon Kon- metų nusprendė pradėti kr
piai išklauskite apie vaike čiausius žydų šviesuolius. Įdomu: kur tik tas dievobai yra įsitikinęs, kad netrukus riksmingą darbą. Tėvas Ka
vencijon ir vienlaik geidžia,
lį, o atradę praneškite man, Tą svieto šviesybę, tą dan mingas ir’šventas vyras bu Portugalijon
sugrįš mo zimieras atneš daug naudos kad revoliucijonieriai ne voti už Kinijos respublikJ
niška rėdą; jis, sako, tad
kad ir aš nuėjęs pagarbin giškąjį Vaikelį, męs priė vo užėmęs kokią vietą, vi narchija — negut pasipintų lietuvių dorai savp išganin pradėtų naują mūšių.
tik svajodavęs apie tai, vii
čiau Jį. Anie išklausę kara mėme prie savo krikšto. sur išbuvo po devynerius kokia didelė, nenuregėta ir gomis misijomis. Dienraštis
Gruodžio 29 d. Dr. Sun- nok jis savo neapsako!
liams nuėjo, o štai žvaigždė, Dievo malonė apšvietė musų metus. Vikaru išbuvo devy nepergalima kliūtis. Tečiau gal pasirodys, bet kažin ar Yat-Sen likosi apšauktas
kurią matė rytuose, ėjo dūšią ir pradžiugo ji tuo neris, klebonu — devyneris, sostą užimsiąs ne Dom Ma- susilauks visuomenės parė Kiną Respublikos preziden darbštumu atsiekė <;ivo 20l
ties metų svajonės — tapl
pirm jų, iki koliai atėjusi ap met kaip aniuolai prie Kris seminarijos profesorium — noel, bet jo dėdė Dom Mi- mimo? Organizacijose daug tu, su sostine Nankingu.
pirmuoju (nors tik laikinai!
sistojo viršui, kur buvo vai taus užgimimo. Nuo to laiko devyneris, vyskupu — de guel.
atmainų neįvyks.
“Drau Gi su valdžia revoliucijo Kinų prezidentu.
kelis. Tšvvdę-gi žvaigždę musų dūšia tapo aniuolų vyneris, patriarka — devy Pažiūrėsime.
gas” eis kaip ėjęs — vieną nieriai mažai nori derėties Dr. Sun visada \ eik ė I
pradžiugo labai
didžiu drauge čia, ant žemės ir, ne neris ... Šįmet sueis devv- Tolesniuose
spėjimuose kartą per savaitę.
nes jie yra įsitikinę, kad jie sargiai, jo veikimai nebu\ j
džiaugsmu. Tr įėję į namus, tolimoje ateityje, danguje. neri metai, kaip užlipo ai\ bandysime apsieiti be pra
jau paėmė ant valdžios vir nepamatuoti; tatai jam
rado vaikelį su Marija Jo Bet, ant žemės, yra vienas šv. Petro sosto. .. Gerbia našų pagelbos.
O ko kiekvienas musų ga šų ir tik joukus daro iš val
Motina ir puolę pagarbino dalykas, kuris gnl atimti mojo senelio sveikata eina Žinoma, karė tarp Italijos li šiuose naujuose metuose džios premiero Yuan-Sbi- užsitikima.
Ji. ir atidarę savo turtus dūšiai Viešpatį Jėzų, ja pa vis menkyn...
Padaryta ir Turkijos turės pasibaigti pats Rau tikėties ir pats sau Kai’o, kad jis, girdi, dar vis Sbangbajaus ir Pekinu
itidavė Jam dona: auksą, veržti iš aniuolų draugijos, daug naują kardinolų... šįmet, nes vienos ir kitos ša linkėti?...
save skaito Kinijos valdyto besitraukia. Tečiaus
jlkala ir myra. O gavę at tai — nuodėmė. Negalime Kažin, gal šįmet dar regė lies finansai neduos varyti
Brolau 1 gal skaitei Mic jom, kuomet jis visą esąs susirėmimai jau ptf
-ųme^lant negriž įsivaizdinti kaip
nubudo sime Ryme naują Kristaus ilgai tokio kruvino ir taip kevičiaus eiles: “Nauji Me- apleistas.
nes mat ian m-m
iin
brangiai atsieinančio žaislo.
Juozapas vietininką?...
n poetas netrokšta
įėjės gandas. k°d kriukiu
gėjo, kad Vaikelio nėra prie
jų. Einant į Bažnyčią, šv.
Juozapas ėjo per vyrų var
Evangelija. — Luk. II, 42
tus, Sve. gi Panelė per mo
—52. — Kad Jėzus buvo dvy
terų, ir didelėje minioje,
likos metų, anie pagal pa
Viešpats Jėzus nuo jų atsi
pratimo ėjo į Jeruzalių šven
skyrė, jie gi manė, kad jis
toje dienoje. O pasibaigus
įėjo Bažnyčion su vienu iš
dienoms, kad grįžo, pasiliko
jųjų ar su kitu. Dabar gi,
vaikelis Jėzus Jeruzaliuje,
kada susiėjo namon grįž
o nepasergėjo Jo gimdyto
tant, pamatė, kad Jėzaus
jai, o tikėdami, kad Jis yra
nėra nei prie vieno iš jų ir,
draugijoje, nuėjo dienos ke
didelei nubudę, su gailesčiu
lią ir jieškojo tarp genčių ir
jieškojo per tris dienas, ir
pažįstamųjų, o neradę su
štai, prie galo, su dideliu
grįžo į Jeruzalių jieškodami
džiaugsmu atrado Jį BažnvJo. Ir stojosi, po trijų dienų
čioje. Yra tai paliktas duatrado Jį bažnyčioje sėdintį
šiai pavyzdys, kaip ir kur ji
viduje mokytojų, klausantį
tur Jėzaus jieškoti, jei per
jų ir klausinėjantį anuos. Ir
nuodėmę Jojo neteko. Reik
stebėjosi visi, kurie Jo klau
kad išklydusi nuo Dievo dū
sėsi, iš išminties ir iš Jo at
šia grįžtų atgal, atitaisytų
sakinėjimų. Ir pamatę ste
savo kelią, perkratytų savo
bėjosi. — Ir tarė Jam Jo Mo
sąžinę ir bažnyčioje, Atgai
tina, Sunau, ką tat mums los Sakramente, atrastų Tą.
padarei1? Štai Tavo tėvas ir kurį pirmiau per krikštą
aš gailestingai jeiškome Ta įgijo, o per nuodėmę nete
vęs. Ir tarė jiems: Kas yra ko. Malonu sutikti aukštą
jog manęs jieškojote? Neži
svečią pirmą syk, bet nenojote, jog tuose daiktuose,
kurie yra mano tėvo, reikia taip smagu sutikti antrą
___ O anie nesuprato
uprato syk,
“ jei męs jį, pirmiaus
..... Aprie
—
man būti?

Pagalios,

•

tarvlios

irtas Sudeikių klebo toi|us Zeinas, sveikinda
nu; kun. Didžgalvis, Šember mas jį su nauju paskyrimu,
go kam., ir kun. Grondskis, atsiuntė šitokių telegramų:
Akmenės kam., perkeltu — “Priimkite širdingų pas
vienas antro vieton; kun. Š. veikinimų ir karštų padėka
Šultė pavirtintas Panevėžio už Jūsų šviesų ir ištikimų
Vilnius. Žiema. Lapkr. 13 realinės mokyklos ir. moterų rėminių brangių rusų idealų
d. Neries upe pradėjo plauk gimnazijos kapelionu.
Suomijos pasienyje”.
ti pirmosios lytįs. Vanduo
Rinkimai į 4 tą V. Dūmą.
iš pakraščiu šyla. Drauge
Joniškis, Vilniaus gub.
Vilniaus
miesto galva jau
plaukia šarmo pabaltinti Vilniaus miesto bažnyčiose
pavėlavę sieliai. Pas malku yra atsiradęs, turbūt atneš gauna prašymus iš visokių
sandėlius darbas virte ver tas iš Lenkijos, paprotys po tarnautojų, kad butų jie pada, lig vėlos nakties.
pamokslui sakyti kunigui leidži ui i nuo užsiėmimų rin
“Bog zaplač”. Ponas Za- kimų laike į 4-tų Durnų.
Naujas laikraštis. Anta jančkauskis užsimanė įvesti
nas Narbutas gavo leidimą šitą paprotį “savo” bažny Kova su džiova. Vilniaus
leisti ir redaguoti Vilniuje čioje. Po pamokslui pirma kov«is su džiova skyrius sa
lenkų kalba dienraštį “Kur- jis pats balsiai sako kuni- vo lėšomis ketina atspauzdirti visomis
vietinėmis
jer Maly”.
gui “Bog zaplač”, paskui kalbomis įsakymus ir paaiš
Gaisras spaustuvėje. Sek atsisukęs nuo altoriaus i kinimus, kaip elgtis, idant
madienį, vakare, kilo gais žmones, jiems liepia sakyti- pasisaugojus tos baisios li
ras spaustuvėje “Artel pe- “Movvcie Bog zaplač”. Ki- gos. ir ką daryti jau susir
čatnago diela”, Labdarių ti, kaip beždžionės, atsako. gusiam, idant kitų neužkrėkiti išsižioję tyli. neišma tus.
gatvelėje.
nydami kam reikalingos tos
Stolipino gatvė. Vilniaus akcivos. Nėra žinios, ko Tie įsakymai bus iškabi
rusų draugijos ketina pasi kiam galui parūpo p. Zajan- nami gatvėse ir viešose mies
rūpinti, kad Didž. Pogulen kauskui tas paprotys: ar dėl to įstaigose.
kos gatvė butų pavadinta didesnės Dievo garbės; ar Ligonbutis girtuokliams.
Stolipino gatve.
dei lenkų kalbos praplatini T igonbutyje alkoholikams
mo lietuvių tarpe, ar, paga- jau priimami ligoniai. Gy
Tikėjimo mokymas lietu liaus, yra tai paprasčiausias dyklos namas — gerai įtai
vių kalba. Švietimo ministe bezdžionavimas. Bet iš ša sytas. Be t? ateinantieji li
rija patvirtino programą lies žiūrint, išrodo nei šis,
goniai gali .kreiptis prie
katalikų tikėjimui mokyti nei tas.
daktaro Krainskio jo bute
lietuvių kalba
Vilniaus
(Naujoji gatvė).
mokslo apygardos gimnazi Lienojus. Iš pokylio į ka
jose ir realinėse mokyklose. pus. Šeštadienį lapkričio 20
Uždraudimas. ‘Kur. Wil.’
d., Šnidkės namuose prie savo 150 numeryje rašo,
Kunigų bylos. Žodiknio Miško gatvės buvo darbi Grįstame į 1903 m., nes val
(Vilu. vysk.) klebonas kun. ninko Aleksandro Masiulio džia Vilniaus realinėje mo
Grabovski
ir
Daniševo vestuvės. Į puotų susirinko kykloje įsakė, jog turi būti
(Viln. vysk.) klebonas kun. nemaža jo draugų. Apie mokinių pildomi 1903 m.
Čepaųas šaukiami tieson. nakties 1 vai. geležinkelio įsakymai, tarpe kurių yra ir
kam krikštiję stačiatikiu dirbtuvės darbininkas, 28 toks, jog draudžiama mo
vaikus. Drauge šaukiami metų jaunikaitis, Jonas Vai kvk lu sienose vartoti lenku
•/ *
tieson ir vaikų tėvai. Bylas tiekunas ėjo gerokai įsitrau kalba.
nagrinėsiąs
Švenčionių kęs namo. lipdamas nuo
apskr. teismas lapkričio 29 antrojo gyvenimo, krito nuo). Virėjų bendrovė. Vilniuje
dienų.
laiptų taip smarkiai, kad ne įsteigta bendrovė, kurioje
susispietė tik specialistai
Kunigo byla. Kun. Okolo- besuspėjo ištarti nei vieno
Nebeatgaudamas virėjai ir viešbučių tarnai.
Kulak, laikraščio “Tikėji žodelio.
Bendrovė įsteigė pavyzdin
mas ir gyvenimas” redakto sąmonės ant rytojaus Up- gą restoraną — viešbutį
rius, gavo 6 mėnesius tvir kričio 21 d. 12 vai. dieną “Bristol”.
tumos už straipsnį “Katali mirė.
A. a. Jonas Vaitiekūnas
kybė ir senatikiai”.
Pašalpa.
Žemdirbystės
buvo iš Pažieviškių sodž.. departamentas pranešė Vii
.. Mums praneša, kad Ute Panedėlio par., Kauno gub. niaus Ūkio Draugijai, jog ji
noje policija konfiskavo pas
gausianti 1912 m. — 1000
autorę, p. St. Jablonskiene, Dubėnai, Šiaulių apskr. rub. bandymo laukeliams ii
kelius šimtus egzempliorių “Vien.” praneša, kad lap stotims laikyti.
neseniai išėjusios Seinuose kričio 6 d. Dubėnuose įšven
knygelės “Poezije odradza- tinę cerkvę, kurią pastatęs Komitetas badaujantiems.
čia Valstiečių Bankas apgy Rusų kairiųjų organizaci
jącei się Litvvv”.
vendintiems rusams. Tškil- jos rūpinasi įsteigti Vilniu
Kaunas. “S. Z. Tel” No. mėję dalyvavęs Kauno gu je Komitetą sušelpimui ba
268 aprašo šitokį atsitiki bernatorius. Dubėnuose ap daujančių. Tasai komitetas
mų: kaži-koks Romanas sigyvenę išviso 137 rusų šei jau pradėta steigti.
Čapkovskis, pasisakęs esųs mynos. Pirma čia nat pas
slaptosios policijos agentas, tatyti senatikių maldos na Žižma riai (Vilniaus gub.).
Lietuvių lenkų vaidai. Juo
pasiėmęs stovinti sargyboje mai ir mokyklos.
miestsargį Urbonavičių, jo
“Viltis”. kingą formų priėmė šitie
vaidai. “Lenkų” vadu yra
lydimas, nuėjo M. Dembos
valgyklon, Petrokalnio gat Trakų pilies griuvėsiai endekas Habdank’as svaigi
vėje, kur pradėjo krėsti.Tuo netoli Vilniaus brangus nančių gėrimų pardavikas.
laiku valgyklon užėjo miest mums lietuviams musų žilos Todėl blaivininkų arbatna^sargis Maculevičius, kuris, praeities paminklas pasku mis jo akyse ir kišenyje pa
jažinęs Čapkovskį, suėmė jį tiniais laikais pradėjo kas virto į lietuvių lizdų. Pa
|r nugabeno nuovadon.
kart didžiau irti. Ypač pa naikinimui savo priešų grie
vasario orai matomai griauž biasi visokių priemonių. Į
‘ ‘ Kooperatorius ” nebeiš
te griaužia tuos mums, am “Vilenski Viestnik” rašo,
įsius. Paskutiniame “Žem- žius išstovėjusius. Lėšų tų jog katalikų kunigas, palai
darb.” No. redakcija prane paminklų palaikyti ir nuo kąs blaivybę, jo priešas,
ša, kad pradėjus eiti koope galutino subirėjimo apsau skriaudžiųs pravoslavus, į
racijos laikraščiui “Bendri goti nesama. Keli metai at u Kurjerų” ar ir “Goncų”,
ja”, vengdama bergždžios gal buvo kaži-kas pamėgi jog lietuviai naikina lenkus
[konkurencijos, nebeleisianti nęs vieną bokštą atitaisyti, ir tikybų, gubernatoriui, jog
toliau “Žemdirbio” priedo bet ir tas darbas liko nepa arbatnamis parapijai nerei
‘Kooperatorius”.
kalingas. .. Kų dar daugiau
baigtas. ..
pramanys, sunku įspėti, bet
Panevėžys. Lapkričio 19 . Trakų pavieto bajorve rupįsis palaikyti savo svai
iškilo nas mus nemažas dis kreipėsi dabar į Vilniaus
ginančius gėrimus, ginda
įdegė prie Mariji- gubernatorių, idant tas pa mas ar lenkystę, ar pravosp. Domaševičie- sirūpintų iš Peterburgo ca lavija, ar katalivkstę, ku
» klojimas su vi- ro vardo archeologijos drau riuo laiku koks sklydas bus
ir pašaru. Tai ir gijos gauti lėšų tos pilies geresnis.
nanoma, rūkytojų liekanų palaikymui.
Valstiečių bankas. Kauno
nas.
Vilnius. Pasveikinimas. gub. šiais laikais valstiečių
Žemaičių vyskupijos kū Naujai paskirtas Viln. moks bankas vėl nupirko du dva
jų permainos. Kun. D. Mo lo apskričio globėjas Ostrou ru: Vabolių už 40,000 rubl.
zas, vyriausybei rei kala u- movas, būdamas paskuti ir Paežerių už 27,000 rubl.
ht. atstatytas nuo Batakių niais laikais Peterburgo Abiejuose dvaruose virš 800
kano priedermių pildy- moksl. apskr. globėjo padė dešimtinių žem. ir 168 de
Batakių dekanų paskir jėju, ypatingai rūpinosi ru šimt. neša ežero plotas. Tie
tim. Pocius; kun. Nai sų mokykla Suomijoje ir dvarai — Reseinių pav. ne
kintos karti., paskirtas stengėsi joje palaikyti rusu
toli Laukuvos miestelio.
|ll' i.m ; kini. T\ ;i r.i.tna dvasios srove. Tuos nuopel
Lankuva (Reseinių pav.).
^Viešintų kam., per- nus naujo Viln. moksl. apsk.
Junton kamendoriu- globėjo turėdamas omenvįe. Palukiškių sodžiuje netoli
Laukuvos mirė pagedimu
įtoniš_Šibi fil., Suomijos general-gu

įbšlaukienė. Jų su
kandžiojo pagedęs šuo, bet
niekas nepasirūpino vežti
jos Vilniun ir čiepyti. Buvo
ji gydoma visokiais nami
niais vaistais. Jai mirus, pa
liko jos keli maži vaikeliai
didžiausiam varge ir aplei
dime.

Vilkaviškis (Suv. gub.).
Atsargiai su dropu. Palėj
Vilkaviškio miestelį Kisiniškiuose, spalio 17 dieną
buvo labai baisus atsitiki
mas : vienas grintelninkas
pardavinėdavo
“dropą”.
Stovėjo pas jį kambaryj
maž nuo 2 gorčių bonka dropo, ir nežinia iš kokios prie
žasties bonka sprogo. Iš gir
dęs sprogimą minėtas žmo
gus atsikėlė iš lovos ir ėjo
pažiūrėti. Kadangi kamba
ryj buvo tamsu, tai brėžė
degtuką užžibinti lempą.
Kaip tik ugnis sužibo, stai
ga užsidegė išėjusis dropas
ore, ir apdegė vyras, jo mo
teris, 3 vaikai ir visas na
melis. Vyras ir pusės metų
vaikas tą pačią dieną mirė,
o moteris ir dvi mergaitės —
vieną trejų, kita devynerių
metų kol-kas da gyvos.
Buvo tat neturtingas žmo
gelis, gyveno svetimam na
me, taigi dar likusieji ligonįs labai sunkiame padėji
m e.
Pastebėtina dar štai kas;
ligonius apžiurėjo gvdv
tojas ir, žinoma davė
vaistų tepti nudegusias vie
tas, bet ta ligonė moteris ne
siduoda teptis tais vaistais,
bet prašo plauti ją iš Sasna
vos parneštu stebuklingu
vandenim Žinoma, bobelės
ir pildo ligonies norą.
“Liet. Žinios”.
IŠ RYGOS.
Nubaudė 300 rub. užmo
kėt ar 2 mėn. arešto latvių
laikraštį“ Jaun. Laiks” už
feljetoną “'Karalių kara
lius”, kuriame patėmvta
skatymą prie streiko.

Sprogimas Marijos gatvė
je atsitiko lapkričio 28 die
nų, pusiau šeštos vakare tai
sant monterams Gercui ir
Perikui elektriškų kabelį
ties namu No. 8-as. Kaip tik
šachtan nusileidę darbinin
kas Senbergas, pasigirdo
baisus'sprogimas ir Senb.
liko išmestas ląukan nebe
gyvas. Monterui P. ir ėju
siame pro šalį Pranui Jur
gaičiui liko išdegintos akįs,
kiti darbininkai gerokai
apsvilo. Išbirėjo stiklai 28
vietose aplinkui — languo
se, magazinų vitrinose. Su
sirinko daugybė žmonių,
pribuvo gaisrininkai, grei
toji pagelbos karieta, keli
gydytojai. Sužeistieji nuga
benti ligonbutin. Sprogimo
priežatsis buvę gazai susirė
mę pažemėse.
Drabužių
skiautįs užmuštojo Senbergo atrasta ant aplinkinių
namų augštumoje 4—5 gy
venimo.
Rygos vokiečių

studentų

korporacija “Concordia Rigensis” pasistatė savo na
mus prie Jokūbo g. No. 14,
kur šiomis dienomis persi
kraustė ir atliko iškilmin
gas inkurtuves. Dalyvavo ir
gubernatorius.
Sentikių rusų žurnalas
“Staraja Rus” pradėjo iš
eiti Rygoje.

papiautų neseniai
vienu garlaiviu išgabenta iš
Rygos į Kopenhageną (Da
niją) 10 tūkstančių.
Žąsų

Rygos miesto durnos po
sėdyje 28 lapkr. buvo svars
tomi įvairus miesto reika
lai; tarp kitko miesto atsto
vas Strausmanis užklausė

miesto gal-*, ar mi^Vval
dyba žino ką apie sumany
tų naujų Lvovo-Mintaujos
gelžkelį (kurs eis ir per
Kauno gubernijų) ir ar pa
sirūpinta, kad gelžkelio su
manymas butų pertaisytas,
t. y. kad galutinė gelžkelio
stotis butų ne Mintauja, bet
Ryga. Ant šito miesto galva
paaiškino, kad ant buvusios
22 lapkričio 'Pvterburge ta
rybos gelžkelių valdyboje
apie pravedimų gelžkelio
Lvovo—Mintauja dalyvavęs
ir atstovas nuo Rygos
miesto ir reikalavęs, kad
gelžkelio galutinė stotis bu
tų Ryga ir kad toliaus mies
to valdyba turės šį dalyką
omenyje.

kaip matė Lietuvoje. Demo
kratizmui
viešpataujant,
gerbūviui pasiekus gana
augštu laipsnį, Amerikoje
visi išrodo tokie pat “po
nai”, kaip ir kunigas, neku
rie net daug “poniškesni”
už kunigų. Tas viskas pada
ro tikrų lietuvių galvoje re
voliucijų dvasiškių nenau
dai ... Silpnų teturėdamas
prasilavinimų, neatskirdamas kunigo nuo bažnyčios
ir tikėjimo, lietuvis paliau
na eiti bažnyčion, paliauna
pildyti kataliko priedermes,
pradeda šaipvties iš dvasiš
kuos ir apeigų. — Et, ko čia
eisi bažnyčion: čia kitokie
kunigai, kitokios pamaldos
— tai numylėtas lietuvio—
atšalėlio pasiteisinimas, iš
Traukinyje į pajūrį, anot
reikštas sulyginant gan švel
“R. M.” neseniai buvęs toks
nioj’ formoj’ piešiąs jo (lie
atsitikimas. Vagone trečio
tuvio) dvasios stovį, suiru
sios klesos ant vieno suolo tę sieloje. Ir ištikro, neku
sėdėję jaunas nuobodus ber
rie bando apsieiti be baž
niukas, jauna ponia, sena nyčios, pamilsta girtybės
moterėlė ir kareivis. Ponia urvus, pamilsta blogus raš
kažin ko vis nerimavus ir tus, blogas draugijas... Vi
du syk balsiai persergėjus sokiais budais stengiasi sau
jaunąjį žmogų neužkabinėt įkalbėti galįs gyventi be ti
jos, bet tretijį kartų atsisto kėjimo pareigų pildymo.
jus ir sušukus kam jis gnai- Tečiaus pamesti tą, ką ger
bos, kirto per ausį. Jauni bė būdamas Lietuvoje, ką
kaitis teisinos esąs nekaltas. geroji močiutė įskiepino šir
Pagalios pasižiūrėta po zos- din, nėra taip lengva. Lie
lanu ir pamatyta, kad ten tuvis, nukrypęs nuo doros
krepšyje tupėjus gyva žą kelio, nerimsta, nesijaučia
sis....
gerai. Šiek-tiek galingesnis,
Nelaimingasis kuri rado širdingesnis balsas vėl pa
21 lapkr. prie devintojo traukia lietuvį atgal į senas
versto ant Mintaujos plento vėžes. Tokiu širdingu balsu,
nebegyvą, esąs Ceraukštės šaukiančiu paklydėlius prie
valsčiaus Danielius Kancis. Dievo yra Tėvas Kazimie
Jis buvęs Olcinėje svečiuose ras. Jo balsas skamba su
pas savo dukterį ir grįžtant tokia meile, su tokiu įsitiki
likęs nužudytas. Nutraukti nimu, jog suminkština kie
nuo kojų nauji batai ir 80 čiausias širdis. Cicilikutis,
k. . . nes daugiau neturėjęs. atėjęs bažnyčion, idant pas
kui pasityčiojus, po poros
Piktadariai jieškomi.
pamokslų pravirksta, atsi
Liepoj us. Žydų rabina žada savo paikumo ir susi
Gelerą nubaudė ant 300 r. taiko su Dievu...
Tokių
už nestojimą kareivijon.
paklydėlių, apverkusių sa
“Rygos Garsas”. vo klaidas, buvo labai daug.
Du tūkstančiu žmonių priė
jo išpažintin. Manoma, jog
daug liko be išpažinties,
O'G
vpač iš tolimesnių jų apie
KORESPONDENCIJOS. linkių atvykusių, nes mažai
tebuvo kunigų. Pagelbon
13 kun. J. Sutkaičiui atvyko
O=
kun. S. J. Čepanonis iš
PITTSBURGH, PA.
Homestead, Pa., kun. J.
Gruodžio 20 dienų Tėvas Vaišnoras iš Esplen, Pa.,
Kazimieras užbaigė aštuo- kun. A. Jurgutis iš Export,
nių dienų misijas šv. Kazi Pa. ir kun. J. Misius iš Do
miero bažnyčioje. Kas ma norą, Pa. kun. J. Halaburno, jog Amerikos lietuvių dos ir kun. J. Jakščio visai
širdyse baigia gesti tikėji misijose nebuvo. Apsiriko
mo kibirkštis, tas dikčiai matyt “Žvaigždės” kores
klvsta.
Pakanka tiktai at- pondentas No. 51. Kun. A.
v
silankvti Tėvo Kazimiero Milukas, tiesa, buvo atvykęs
misijose, paregėti klausyk Pittsburghan pirmoje misi
las, treškančias nuo einan jų dienoje, bet išpažinties
čių išpažinties vyrų ir mo neklausė. Kaip lygiai be
terių, kurie išstovi kartais veik visai negelbėjo kun. A.
nevalgę iki vėlam vakarui, Šimkevičius iš Allegheny,
idant persitikrinus, jog lie Pa. Paskutinėje misijų die
tuvių širdyse tikėjimas teb- noje, grįždamas iš Scranto
liepsnoja. Tiesa, gyvenimo no apielinkių, kur kolektaaplinkybėms
persikeitus, vo šv. Kazimiero vienuoly
keičiasi ir pats lietuvis. no naudai Chicagoj’, kun.
Prisiklausvmas apie tikrus, A. Staniukynas sustojo
tankiausiai gi apie prama Pittsburghc ir truputį pa
nytus kunigų prasižengi gelbėjo klausyti išpažinties.
mus, pakeitimas kaimo gy Tėvas Kazimieras kartu su
venimo miesto gyvenimu, kun. A. Staniukynu išvažia
arba, trumpiau sakant, mies vo Chicagcn. Dieve jam pa
Gineitis.
to “dora” atšaldo lietuvį dėk!
nuo bažnyčios ir nuo pildy
mo savo tikėjimo prieder
BRIGHTON, MASS.
mių, bet tikėjimo iš jojo šir
Pradžioje gruodžio mėne
dies visiškai neišrauna, tik
jį nusilpnina, apmarina... sio Tėvas Kazimieras Ka
Gal kas nusijuoks, jei pasa pucinas aplankė ir musų
kysi, jog kunigas, nenešio miestelį.
jus Amerikoje sutonų ir Kaip visur, taip ir čia, Tė
ubagaudamas pusdorelius vo Kazimiero apsilankymas
bažnyčiai lietuvių grįtelėse, sužadino katalikų jausmus.
nustoja lietuvių akyse rim Daugumas cicilikučių, ku
tumo, neb’imponuoja jam rie pirmiau it ožiai pasistie
taip, kaip Lietuvos kuni pę rėkaudavo prieš katalikų
gas, vienatinis kaimo inteli tikėjimų, dabar sučiaupė
gentas, prieš kurį lenkia burnų, mat gal pamatė, kaip
galvų visi be skirto tikėji tai kvailai jų elgtasi.
mo ir tautos. Čia Ameriko Šeimininkės, kurios buvo
je lietuvis nemato tokio® -""inratusios su visokiais
' Jo ;r npriai priimda
didelės kunigo pagarbos.

vo juos už įnamius, parnačiusios kaip tai negerai da
ro, nes tuo budu platina
tarp namiškių bedievių skel
biamas nesąmones, dabar
greitai veja juos iš savo na
mų, kaip ir pridera geriems
katalikams. Nes kas su kuo
draugauja, tas tokiu ir Įlėk
ti.
Žodžiu, apsilankius Tėvui
Kazimierui, lietuvių katali
kų dvasia tarsi gyte atgijo.
Juozapas Druskinis.

IS AMERIKOS.
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6 užmušta, daug sužeista.
Finley, N. D. Šeši asmenįs likosi užmušti ir apie
keliolika sunkiai sužeista,
kada Great Northen greita
sis traukinis, netoli nuo čia,
bėgdamas po 50 mylių į va
landų, atsimušė į sulūžusių
šenį (relę); valgomieji va
gonai taip smarkiai susikū
lė, kad jie tuoj’ užsidegė.
Šaltis tose apielinkėse ne
mažas, todėl sužeistiems la
bai neparanku buvo gulėti
ant lauko, kol nepribuvo
traukinis su pagelba.
Numirė ant mylimojo
rankų.
Philadelphia, Pa. Ethelė E. Rodgers, 25 metų
amžiaus, kada vaikštinėjo,
su savo sužieduotiniu F. W.
Lake’u, su kuom ji rengėsi
greitai apsivesti, beeidama
šalia savo draugo rankos
pasitvėrus, krito ant vietos
ir mirė. Mat ji turėjo šir
dies ligų.
F. W. Lake taip buvo su
judintas tuo atsitikimu, kad
jis vargiai įstengė pranešti
apie nelaimę mylimosios tė
vams.
Dideli šalčiai.
Denver, Colo. Čia viešėjo
tokie dideli šalčiai, koks se
niai čia buvo. Sniego vieto
mis prisnigta per 12 colių
storio. Vanduo visur taip už
šalo, kad joki gyvūnai ney
gali gauti atsigerti.
f
Tatai ir miškiniai žvėrįf.
negali gauti nei kokio mais-1
to; zuikiai, briedžiai, vilkai
ir kiti giriniai žvėrįs veržteveržiasi į gyventojų namus
jieškodami sau maisto, ne
žiūrėdami pavojaus, kad
juos gali iššaudyti.

Daugiau areštuoja.
Los Angeles, Cal. Olaf A.
Tveitmoe, Antone Johannsen ir Munsey, visi trįs įvai
rių darbininkų unijų vadai,
likosi valdžios suimti ir paso
dinti kalėjiman, kurie yra
kaltinami taip-gi išdinamitavime keleto darbo įstaigų
vakarinėse valstijose.
Valdžia da vis toliau sie
kia ir žada padaryti daugiau
suėmimų. Suimtieji, sako
ma, turėję artimus ryšius su
broliais McNamarais. Ta
riaus dabar suimtieji užsi
gina jiems primetamų pik
tadarysčių ir sakosi tikrai
jie esą nekalti. Bet kas ga
li jų žodžiams tikėti, kuo
met ir broliai McNamaros
lvginai taip sakė ir gvrėsi,
kad viskas išeis aikštėn ir
jie liksią nekaltais. Kas su
jais atsitiko — visi žinome.

Arklių mėsa dešrose.
Pennsylvanijos maisto in
spektorius H. P. Cassidv iš
tyrė, kad maisto krovėjų
kompanijos panaudoja vi
sokias priemones, kad kaip
nors išnaudojus visuomenę.
Taip viena Nevvark’o(N. J.)
firma surenka arklinę tnė^
išsiunčia ją

sudeda dešrosna, atveža at
gal Amerikon ir pardavinė
ja už pirmos klasės mėsos
dešras. Žmonės perka, mo
ka pinigus, kaipo už geriau
sią mėsą, ir už taip augštą
kainą — gauna arklinės deš
ros.
P-nas Cassidv sakosi esąs pagavęs ir daugiau to
kią “patentuotu” pramoni
ninkų. Taip Philadelphijoj
viena firma pradėjus skleis
ti “patentuotą” aliejų, kai
po importuotą, gi pasirodė
kad tai prasėiausios rųšies
“tepylas”. Tokių nevalyvų
darbų esą susekta čiela kir
binė.
Roosevelt apie taikos su
tartį.
Ne\v York, N. Y. Buvusis
prezidentas
Rooseveltas
smarkiai kritikuoja dabar
tinę Tafto valdžią. Ypač jis
maža vertės priduoda Tafto
padarytai su kitoms valsty
bėms taikos sutarčiai. Gir
di, kas iš tos sutarties, jeigu
męs jos negalime išlaikyti.
Anot jo (Roosevelto), štai
pati Amerika pertraukia ry
sius su Rusija ir garsiai šū
kauja Amerikos piliečiai,
kad jie visai neišsižadėtų
karo su Rusija, jeigu tik ma
tytų tame reikalą.
Čia tai ir pasigauna Roo
seveltas Tafto valdžią. Roo
sevelto nuomone, taika tuo
tarpu esanti negalima, o
amerikonų padaryta taikos
sutartis, tai tik jiems gėdą
padarysianti, kadangi ame
rikonai tos sutarties niekad
negalėsią išpildyti. Gi pa
čiai taikos įdėai jis neesąs
priešingas, bet amerikonai
ne nuo to galo ją pasitvėrę.
Ar šiaip kalbant, ar taip,
o Rooseveltas čia nemažai
turi teisybės.

K Moteris 158 mylias oru.
Ftampes, Prancūzija. Čia
lekiojo oru panelė Helene
Dutrieu, kuri pirma atliko
tokią ilgą kelionę oru, nes
158 mylias per 2 vai. 58 mi
Išteisino.
imtas.
Neiv York, N. Y. Nese Už tai ji laimėjo Feminos
niai atsibuvo čia teismas garbės taurę.
Triangle Waist Co. savinin
T Turkija. Turkų vyriau
kų L Ilarris’o ir Mas
Blanek’o. Jie buvo kaltina sybė sutiko sujungti savo
mi užtai, kad praeito kovo geležinkelius su kitų Balka
mėnesyje iškilus jų dirbtu nų valstybių geležinkeliais.
vėje gaisrui dėl blogos buH Šveicarija. Šveicarijos
dinko tvarkos žuvo 146 gv- respublikos prezidentu iš
vastįs. Vienok prisiegdintų- rinktas buvęs ligšiol prezi
jų teismas juos išteisino.
dento padėjėjas, Forrer.
Jiems išeinant iš teismo
H Jalta (Kryme). Gyvu
rūmų, susirinkusi minia,
daugiausia gaisre žuvusių lių Gobojimo Draugija indarbininkų giminės ir arti kurė čia gyvuliams gvdvkmai, šaukė: “Žmogžudžiai! lą.
Užmušikai!”
H Garsusis Odesos miesto
viršininkas Tohnačevas jau
10 sužeista.
atsistatydino.
Rochester, N. Y. Tarpe H Anglijos gelžkelių kom
Rochester ir Buffalo susiti panijos galutinai susitaikė
ko traukiniai,, kur 10 pasa- su gelžkelių tarnautojais.
žierių likosi sunkiai sužeis
H Maskva. Maskvos mies
ta.
to dūmą nupirko miesto
Gaisras.
Kingston, Mass. Iškilus nuosavybėn Levo Tolsto
dideliai vėtrai čia ištiko jaus namus Maskvoje už
gaisras, kuris visai nušlavė 125.000 rublių.

odos ir taikiai užtaisė kūdi
kio žaizdą, kuris tuoj pagvjoTėvas, po kelių dienų, vi
sai sveikas.

visą miestelį ir visus gyven
tojus paliko be pastogės.

Apykaklių trustas.
Troy, N. Y. Čia norima
įsteigti apykaklių trustas su
$20,000,000 kapitalo. Ketu
rios didelės kompanijos jau
susirašė ir, jeigu tik viskas
eis savu keliu, apie gegužio
mėnesį trustas jau paims
kiekvienam ‘už apykaklės’.

Nori buti pakartu.
Belvedire, III. Charles Riehard, už nužudimą savo pa
čios, likosi teismo pasmerk
tas kalėjiman lig gyvos gal
Moteries balsas lėšuoja 15 vos, bet jis nenorėjo priimti
tos bausmės ir prašė teisė
centų.
Los Angeles, Cal. Tik da ją, kad geriau jį nuteistų pa
bar likosi išduotos skaitli karti.
nės kiek lėšavo Kaliforni Nelaimė anglių kasyklose.
jos valstijos moterims iško
Seranton, Pa. Seranton
voti balsavimo teisės. Kaip
iš skaitlinių pasirodo, tai Coal Co. anglių kasyklose iš
kiekvienai tos valstijos mo- tiko nelaimė. 28 d. gruodžio
terei gavimas balsavimo tei nukrito dideli gabalai žemių
su akmenimis ir du darbi
sių lėšavo 15.3 centų.
Gi išviso labo Lyga išlei ninku užmušė mirtin, vie
do pinigų $26,000,00; sufra- ną sunkiai sužeidė o kiti
gėtės nei viena daugiau ne vos spėjo išsigelbėti.
ėmė algos, kaip $75.00 ant
mėnesio.

Beprotystė dauginasi.
Washington, D. C. Pagal
paduotas valdžios statisti
kas, beprotystė Jungtinėse
Valstijose smarkiai platina
si. Kuomet žmonių per 6 me
tus pasidaugino 11%, tai
bepročių užaugo lig 25%.
Beprotystės
ligonbučių
Jung. Valstijose yra 372; gi
juose bepročių — 178,454;
arba 37,303 daugiau negu
1904 m. Massachusetts’o
valstijoj’ daugiausiai be
pročių, nes ten ant kožno
100,000 gyventojų išpuola
344.6 bepročių; antra vietą
užima New Yorko valstija,
nes ten ant 100,000 gyven
tojų — 343.1 bepročių.
Nekaip teatsižymi, ta me
namoji “aukso šalis”.

Iš Visur.
U Londonas, Anglija. Eina
gandas, kad dabartinis Ang
lijos karalius Jurgis., nūnai
tebmedžiojąs po Aigiptą, be
lankydamas svetimų šalių
sostapiles, kas Europoj pa
prastai daroma po apvaini
kavimo kiekvieno valdono,
apsilankysiąs ir Jungtinių
Valstijų sostapilėje Washington’e.
U Pabėgo šnipas. Prancū
zų kapitonas Lux, kurį vo
kiečių valdžia buvo suėmus
ir pasodinus Gratz’o tvirto
vės kalėjime, laimingai pa
bėgo ir dabar jau randasi
Paryžiuje.

H Susirgo. Brussels, Bel
Odos operacija.
gija. Karalius Albertas sun
Grange, N. J. Neseniai kiai susirgo gripu.
čia buvo taip sunkiai apde H Pabėgo. Paskutinės te
gęs p. F. W. Fort’o mažas legramos praneša, kad Ki
3-jų mėn. sūnūs savo veidą, nijos regentas su imperatokad jo pasekmingam sugv- rium-kudikiu pabėgo iš Pe
dymui reikėjo gauti odos kino į Mukdeną. Pekine di
nuo kito gyvo asmens. Gy deli sumišimai.
dytojas perstatė dalyką tė
vui, kuris tuoj sutiko, kad
T Pasveiko. Arklow, Trgydytojas atbielvtų jam odą landija. Airių tautos vadas,
ir užtaisytų kūdikio žaizda, Jonas E. Redmond, kuris
įpoma, tėvas turėjo gulti 1 krisdamas iš savo vežimo
u jos stalo. Gvdv- buvo gerokai apsikulęs, da10
u pasveiko.
_smo<

yra visiems gerai žinomas,
per kurį žųva musų jauni
kaičių talentai, tai yra: di
dis girtuokliavimas.
Nors
kitus negalėtum pavadinti
tiesiog girtuokliais,
kaip
tuos, kurie vis perdaug per
mirkę šalal-ano raugu, bet
vis jau taip arti, kaip ren
giama dirva prie didesnės
girtuoklystės.
Musų jaunikaičiai mėgsta
liuosas valandas nuo darbo
praleisti svaigulių gėralų
pardavinyčiose, kur jiems
yra parengtos žaislės, tai bi
liardus, tai kaziros, o kaip
kur ir ištvirkusios mergi
nos ar moterįs ir tam daug
panašių žaislių, kurios ves
te veda iš doros kelio ir slo
pina sielą ir šv. katalikišką
tikėjimą. Jaunikaičiai ne
mąsto, ar ten tas yra pa
rengta ant jų naudos ar ant
pražūties, by tik jiems tuo
tarpu ramu. Dažnai tiukasi,
kada perdaug apsvaigina
savo smegenis, nei nesijau
čia ką kada bepadaro: o
kartais sutinka apgailėtiną
nelaimė ant daugel metų.
PUDELIS.
Ne vienas šiandien apgai
lestauja jaunystės dienas,
sakydamas: — Ak! kaip aš Laiškai Redakcijai Šv. Juozapo draug. komi Rochester, N. Y. Apie p.
Kasparavičiaus sugrįžimą
tetas:
kvailas buvau, kada buvau
nieko
neesu girdėjęs.
S. Tataranis, pirmsėdis.
dar jaunas; turėjau tvirtas
J. Verseckas, sekret.
spėkas, gerai uždirbdavau;
Cambridge, Mass.
Su pagarba
Šis-tas apie Blai kad bučia taupinęs, ar butų
Jurgis Šokelis, varg.
Gerbiama “Draugo” Re
sutikęs
tas
vargas, kokiame dakcija!
vybę.
Rochester, N. Y.
šiandien esu. Štai, apsive
Dec. 28,1911.1 Reikalingas vargonininkas.
džiau plikas, nes pirma ką Jūsų garbingam laikraš
uždirbdavau, tai ir prager- čio No. 49 teko mums patė Gerbiamoji “Draugo” Re-i Tuojaus nuo pradžios
Musu Jaunikaičiai.
davau, dabar neturiu kaip myti korespondenciją iš dakcija!
Sausio mėnesio š. m. reika
Cambridge,
Mass.,
rašyta
tū

reikiant nei moterį su vai
Jūsų gerbiamame laikraš lingas lietuvis vargoninin
lo
Cambridgiečio,
buk
apie
kais
kuom
užlaikyti.
Motetyje
No. 55 tilpo korespon kas prie lietuviškos parapi
(Skiriamas blaivybei).
rei gėda einant gatve, nes atsitikimus su šv. Juozapo dencija iš Rocehster’io, ku jos Maspeth’e, New York.
Senovėj, amžių gludu
visa apskarmalavus, apdris dr-ja. Jei Camb-ietis butų rioje pasakyta, kad vargo Algos $40.00 mėnesiui ir įeimuose, nors musų tauta bu
kę rūbai, vaikučiai taippat savo korespondenciją pa nininkas Kasparavičius ta gos. Turi mokėti vesti chorą
vo mažai apsišvietus, kas
vargiai aprėdyti, nes nėra siuntęs į kokį bedievišką no kun. Kassakaičio atsta ir subatomis padėti mokinti
sutrukdė ją nuo visokių kiliš ko; aš pats įpratęs stipriai laikraštį, kur talpinamos vi tytas per kokius tai laisva vaikus.
tesnių pramonių; bet ir tai,
gerti, taigi gavęs savaitės sokios melagystės, tai tegul manius, bet kad klebonas vėl
Kreipties šiuo antrašu:
tose dienose, nebuvo pasku
sau
žinotųsi.
Bet
kad
tas
mokestį, retai kada parnešu
sugrąžino p. Kasparavičių. Rev. N. J. Petkus,
tinė tarp Europos tautų,
šmeižimas
tilpo
rinitam
ka

pilną namo, o dažnai ligi
Tatai netiesa. Aš po šiai die
Hull avė & Remsen PI.
maž-daug ji sykiu, yrėsi su
talikiškam
laikrašty,
tai
centui prageriu. Tad kuomnai tebevargonininkauju šv
Maspeth, L. I. N. Y.
kitoms tautoms, kaip pra
(2 oi)’
gi aš atsakančiai užlaikysiu męs, šv. Juozapo dr-jos įga Jurgio lietuvių bažnyčioje,
monėj, taip ir naminiuose moterį ir vaikelius; Rakan liotiniai meldžiam gerbia
reikaluose. Jaunikaičiai au
dai sulužę, drapanos ap mos “Draugo” Redakcijos
go stiprus, drąsus, dori ir driskę, vaikai basi, sankro suteikti vietą atsakymui
SKIRTUMAS.
tobuli; kas sykis pražengda
vose už maistą pilna skolių. Camb-iečiui. Camb-ietis už
mi seną kartą, ir kas kartas Ir visi jau mato, kad aš gir meta buk šv. Juozapo nariai
Laisvamanis į kataliką:—
maž daug nuo kitų tautų tuoklis. Jau nei smuklinin meldžias lenkiškai; nekuriu
Tu ėsi žmogus doringas,
švietėsi naminiuose reika
kas neduoda ant bargo, nes narių ir vardus paduoda;
Išrodai gana protingas,
luose, drauge kilo musų tau ir pas jį nemažai įgeriau. — kaip tai: Z. Kazalusko ir S.
Sekmadieniais klausai mišių,
ta ; kas metai buvo pažymu
Niekas ir kalbėti nenori su Tataronio, buk pirmas vai
Taipgi ir pamokslų visų;
tėvynės augimas ir plėtoji manim”.
kus krikštijęs pas lenkus, o
Kad kvailo vardo negauti,
mąsi. Musų tautos praeities
pastarasis
Mišparų
klauso.
Turi man tiesiog atšauti:
istoriją randame , užrašytą Tai-gi laikas musų jauni
Koks skirtumas krikščionybės
tik svetimtaučių užrašuose. kaičiams susiprasti ir pames Z. Kazlausko vaikas, tie
ti
visai
gerus
svaiginančius
sa, pakrikštytas lenko iš
Tarpe ir laisvamany bės?—
Jie nenupeikia musų jauni
gėrimus
ir
buti
suvisu
blai

priežasties,
kad
lietuvis,
kaičius, ypač už dorą, kaip
Katalikas laisvamaniui:—
vais,
steigti
blaivybės
įstai

kun.
J.
Krasnickas
kūmams
kad šios gadynės kitų tautų
Skirtumas moksluose šituos’,
kareiviai, laike karų užpul gas ir visą tą gerbti, kas tik atvažiavus, jų nepriėmė. O
Paneš’ lietui link krušos.—
vra blaivu, nes blaivvbė kas link S. Tataronio, dabar
dinėja ant moterių ir mer •/F
Kristaus mokslas mus gaivina,
ginų išplėšdami joms dorą. gimdo dorą ir veda prie ap tinio pirmsedžio šv. Juoza
Taip, kaip po giedrai lietus.
Lietuvių jaunumenė už tai švietimo; o mus apsišvietę po dr-jos, jeigu ir užtėmijo
Laisvamanybė naikina
nepapeikta, nes matomai jaunikaičiai, daug, labai lenkų bažnyčioj Mišparus
Dorą, it kruša javus.—
daug padarys garo musų klausant, tai tik dėlto, kad
taip nedarė, nesielgė.
Krikščionybė mus stiprina.
tautai,
nes
daug
nuo
jaunų

jų lietuviškoj bažnyčioj tuo
Drąsiai galima sakyti,
Prana&
Laisvamanybė gaišina.—
kad musų jaunikaičiai buvo jų pasitikima ir laukiama. met dar nebuvo. Toliau
dori, ir šiandien neblogesni, Todėl, garbus musų jau Camb-ietis meluoja savo konors rasime daug ir blogi), nikaičiai, visi, o visi stokim respondencijoi, buk So. Bos
bet doresnieji anuos pervir į eilę Pilnųjų Blaivininkų, tono dr-jos kvietė šv. Juoza Geriausias išeivių ryšys su tėvyne — Lietuvos laikraščiai
šis. Negalima sakyt ir tai paveiniais, ar tverkime kuo po dr-ją dalyvaut parodoj Didžiausias ir tam tikslui tinkamiausias laikraštis yra.
kad musų jaunikaičiai apsi pas, ir kariaukim prieš tą ant “Columbus day”. Tai
leidę. Anaiptol. Ne. Va tik prakeiktą sėklą — girtuo netiesa. Draugijos kvietė
stįga vieno daikto, drąsos ir klystę. Išraukim ją iš musų ne musų dr-ją, bet parapiją,
o musų parapija, kaipo nau
platesnio pažiūrėjimo į sa tautos!
V. Juozas Kovas.
jai susitvėrus, negalėjo tin
<<1Viltį” leidžia įsitikėjimo bendrovė “Smetona, Ti
vo reikalus, o ypač apsišvie
kančiai
pasirodyt,
todėl
ir
timo. Tiesą pasakius, musų
atsisakė prisidėti prie kitų, mas ir Ko.”.
jaunikaičiai užvis labiausia
“Viltis” eina tris kartus per savaitę — trečiadieniais^
leidžia ant niekų laiką, by L. R. K. P. B. A. S. kuopa o ir musų klebonas kun. J. penktadieniais ir sekmadieniais.
'
praleisti tas grožybės dienas laikys savo susirinkimą. Krasnickas patarė geriaus
“Vilčiai” rašo visi žymesnieji lietuvių veikėjai ir
ant valandų smaguriavimo, 9-ta kp. Youngstovvn, O. visai nepasirodvt, negu prie
ir išaiškina kiekvieną lietuvių gyvenimo apsireiškimą.
o koks bus ateinantis laikas — Nedėlioję, 7 d. sausio, 4- kitų prisidėti. Kas link pa
šventinimo lietuviškos baž
“Viltis” rūpinasi visais lietuvių reikalais, atsiliepia
jiems tai negalvoj.
tą vai. popietu, po No. 28 nyčios Lovvell, Mass. Camb- literatai. Beveik kiekviename numeryje esti mūsų geriau
Jaunikaičiai, laikas susi Murdock st. Kviečiama vi
iečio korespondencijoj skam sių rašytojų feljetonai.
prasti, laikas viską, kas blo sus narius, ir abelnai visus
ba, buk viršminėtos dr-jos
Daugybė žinių iš visų Lietuvos kampų.
gas pamesti, o viską, kas lietuvius mylinčius- blaivy
kvietė musų dr-ją dalyvauti
Kuoplačiausiai aprašomi Dūmos darbai.
gero pamylėti. Jūsų pasiti bę, atsilankyti ant šio susi
parodoj. Stačiai pasakant,
Taigi imkite “Viltį” patįs ir užsisakykite ją savo
kėjime musų tautos ateitis, rinkimo ir prisidėti prie mu
meluoja Camb-ietis! Musų
giminėms.
gerovė ar pralaima...
sų kuopos, nes tai darbas draugija buvo kviesta para“Vilties” kaina:
Nors ne pas visus jauni labai gražus ir neapsako
nijonų Lowe11 ’iečių. Gi kas
kaičius, bet tarp nekuriu mai naudingas. Komitetas.
Lietuvoje ir Rusijoje
Amerikoje;
lvtisi šv. Juozapo dr-jos rei
yra įsispraudęs pašinas užMetams: 5 rub. - kap.
Metams 7 rub.
kia pripažinti teisybę, kad
Pusei m. 2 rub. 50 s.
Pusei metu 4 rub.
kenkentis dorai i rapšvietisavo
visas
priedermes
pildo
mui, kuris sutrukdo nuo
Siunčiant kartą į savaitę, arba šiaip po 3 egz. vienam^
kuogeriausią. Tatai ir yra
visų gerų užmanymų, paver
čia į tinginius, apsileidėlius
ori pažinta kaipo geriausia siuntinyje, kaina, kaip ir Rusijoje, t. y. po 6 rb. metami
“Vilties” adresas: Vilnius, Koievennaja 5.
ir ištvirkėlius. Ti
draugija Cambridge, Mass.

VIL TIS

Kaina

< ^Ldaug
vienų ir tų pačių bažnytinę “Keleivfo” ir “Visuot!^
kad puolančių®
kningų (turbūt “Aukso Al nės” socializmas kiekvieno
žvaigždžių
perijodišku- neparduotų "Egzempliorių,
(THE FRIEND)
torių” arba “Šaltinį”). Ne visuomenės gyvenimo tyri mai supuola su čia paduo šalia stereotypų ir nežinojo,
sistebėkime, kad jis “nema nėtojo nuomone tik tvirkina
Katalikiškai Laikraitla
tais perijodais, tad astro kų su tuo visku daryti. Tuo
to, kaip”, nos sunku reika tamsius žmonelius, o Lietu nomams liks viena iš dve- met įsikišo Amerikos “biz
Pašvęstu Amerikos Lietuvių
Katalikų Reik*lamr
lauti nuo žmogaus, kurs vių tautai daro gėdą.
jo: arba priimti, kad saulė nieriai”, kurių vadu buvo
— Organu S. L. B. K. A. —
apart kokios tai nialdakninMums labai gaila, kad ir savo perijodiškais apsi koks tai p. Hooper. Ameri
Išeina iš Wilkes-Barre, Pa., kae gės
jokių “bažnytinių” tamsta, p. Skaitytojui, pasi reiškimais daro atmainas kiečiai nupirko užmestus
ketvirtadienis.
kningų nėra regėjęs, kad jis davė! negerai įtekmei, kad nevien ant žemės, plane egzempliorius ir stereotv“matytų”, kaip bažnyčia ir tamstai apsisuko galva.
tų, bet taip-gi ir ant ko pus ir pradėjo pardavinėti
A. L. B. K. K. Sąjunga - Leidėjai
skelbia mokslų. Tai taip lyg Visuomenės ir darbininkų
metų su jųjų puolančio užmirštų Anglijoje veikalų
mis žvaigždėmis, meteori “ant išmokesčio”. Po visų
Kun. A. Kaupu — Redaktorių* kas nenorėtų išeiti iš tam klausimai paliečiami dažnai
saus kambario ir sakytų: katalikų
tais ir t.t. ir tada prileisti, Amerikų pasklydo apskel
laikraščiuose:
Visu korespondencijas ir kito “nematau, kaip saulė švie ‘‘Šaltinyje’’, ‘‘Draugijoje’
kad kometos nėra, kaip bimai, cirkularai ir agen
kiu raštus reikia siųsti pas
čia — ir todėl saulė visai ne “Žvaigždėje”, “Rygos Gar iki šiol manoma, kosmiš- tai. Žmonėms buvo varu įBev. A. Kaupas,
šviečia”...
ko paėjimo, arba priimti, kalbinėjama, kad nei vienas
se”, “Drauge” ir kituose.
34 Church St., Pittston, Pa.
Jeigu p. Sk. paimtų į ran Tinkamas kningutes, rišan
kad musų klimato, mag inteligentas žmogus negali
kas platesnį lietuviškų knin čias šituos klausimus, lei netizmo ir t.t. perijodai būti laimingas be “Encycl.
Visus pinigus, ar tai prenunie gų katalogų, tad pamatytų, džia šv. Kazimiero Draugi
ir saulės plėtmai turi savo Britann. (24 tomai ir vie
ratos, ar tai už “džabsus” ar ■>
pradžią kometose ir puo nas “Index”).Atsirado tiek
apgarsinimus ir t.t. reikia siųsti jog musų kalboje randasi ja Kaune, Laukaitis ir Ko.
netik inaldakningės,
bet Seinuose, “Žvaigždė” Phitokiu antrašu:
lančiose žvaigždėse, t. y. daug pirkėjų, kad reikėjo
“DRAUGAS”
daug dar kitokių — pasak ladelphijoje ir kitos spaus turi kosmiškąją pradžią. Enciklopedijų spaudinti iš
314 B. Market St.,
jo — “bažnytinių” raštų.
.. .Kito ko bejieškoda- naujo, pasinaudojant stereo
tuvės. Iš šitų šaltinių tams
WILK£3-BARRE, PA.
Bet, sakysime, p. Skaity ta greičiau ir lengviau pa- mas užėjau ant šito radi tvpais.
tojas, kaipo prastas, ne žįsi dabartinį gyvenimų, o
nio! Ar taip, kaip senovės Galop atėjo valanda, kad
baigęs jokių mokslų žmoge drauge ir sužinosi, kaip jis
alchemikams, bejieškan- Amerikoje niekas daugiau
Ar bus tai spauzdinimas konsti
lis,
nemokėjo
išreikšti
atsa

tiems
aukso, pasisekė enciklopedijos nebepirko.
pagerinti. Kol to nepadary
tucijos, ar plakatų, ar tikietų ar
kitokie j tat panašus reikalai, rei komai savo minčių, vadina si, tol turėsi nuomones, apie
man pastebėti šituos nau Tadų p. Hooper susimanė
kia visados kreipties tuo pačia si, rašė, rašė — ir parašė ne
jus radinius, dabar dar pardavinėti jų tokiu pat bu
kuriąs mandagus žmogus
antrašu:
tų, kų parašyti norėjo. Te tiek tik tegalės pasakyti,
peranksti kalbėti — jie du Anglijoje. Tuojau susi
“DRAUGAS”
gul būna ir taip. Bet tuomet kad jos. . . keistos.
vienok priduoda man vil žinota su Londono ‘Times’,
314 E. Market St.,
WILKES-BARRE, PA.
reikia spėti, kų-gi tokį p.
Patariame perskaityti se ties, kad esu ant tikrojo kursai tuojau pradėjo karš
Sk. norėjo pasakyti. Tai-gi kančias knygutes:
kelio. Beje, šiandien pa tų karščiausių kampanijų
pabandykime įspėti p. Sk.
galios mokslas ir alchemi už “Enc. Br.”. Dovanai nu
1. Darbininkų tėvas Vii
Redakcija pasilieka saa teisf
kams juk pripažįstu tie rodinėta, kad daugelis daik
taisyti, trumpinti arba atmesti vi mintį.
beimąs Emamanuelis Kesas prisiunčiamus raštus.
Regimai p. Sk. daugiau tteleriS“.
sa! Auksas, laikomas nesi tų enciklopedijoje atgyveno
Laikas ir vieta raštų talpinimo siai rupi “mokslas”, kurį
keičiamu elementu, lygiai jau savo amžių — “Times’’
2. Ar bus geriau, kaip
pridera nuo redakcijos.
jisai tečiau maišo su “apra socialistai gaus viršų? —
kaip ir visi kiti elemen atsakė, kad netrukus. išeis
Atmestieji rankraščiai nėra grą šymu” dabartinio gyveni
tai, elementais tikroje to nauji tomai, dapildantįs se
Parašė Dumbrė.
žinami redakcijos lėšomis.
mo, “pamokinimu”, kaip
žodžio prasmėje nėra. Jie nesnius. Tų tomų ištiesų pa
3. Kruvina revoliucija
Rašyti reikia tik ant vieno pus
lapio, paliekant plačius tarpas reikia “susiprast” ir kaip
ar ramus kultūros dar visi duodasi dalinties i sirodė apie tuzinas su dide
pagerinti
tųjį
gyvenimų,
tarp eilučių. Popieros nėra ko gaitaip vadinamus elektrikos liu “Index’u”. Buvo tai de
bas? Parašė Druskius.
lėties, nes korespondentams ir nes einąs kaskart sunkyn ir
šimtoji laida, kuri tapo, ži
4. Naujoji valdžia. Pa ionus”...
bendradarbiams rašant ant abie
sunkyn.
Gaila,
žinoma,
p.
Velijame gerbiamam tau noma, įbrukta seniems en
jų pusių, da-gi smulkiomis raidė
rašė Druskius.
mis, redakcijai labai dažnai pri Sk., kad rašo apie mokslą,
tiečiui
pasisekimo naujoje ciklopedijos prenumerato
5. Kas kaltas? Chuliga
sieina perrašinėti atsiųstus raštus nežinodamas, nei kas jis
riams. nes jiems tapo įkal
nai ar socijalistai? Parašė tyrinėjimų dirvoje.
Norint, kad raštas tilptų arti yra, — bet vis dėlto, sakysi
bėta, kad jo-kiu budu be to
Druskius ir Nemo.
miausiame numeryje, rankraštis
me,
pas
jį
yra
išreikštas
no

priedo negalės apsieiti.
reikia pristatyti spaustuvėn ne vė
6. Socijalistai ir musų
liau. kaip 9 valandų išryto antra- ras, kad katalikystė (su
Cambridge
’
o
Universitetas
Galop ir Anglijoje neat
socijališkieji
veikalai.
dieryje (utarninke).
prask katalikų bažnyčia)
išsižada
‘
‘
Encyclopaesirado daugiau pirkėjų. Bet
Parašė Š-lvs.
aiškintų visuomenės klausi
dia Britannica”.
Hooper’io kompanija nenu
7. Yra Dievas. Vertė
mus, rodytų kelią į geresnę
kun. M. Martišius.
Septyni Cambridge’o uni siminė. Staiga laikraščiai
ateitį, bandytų gerinti žmo
8. Evoliucija, ne revo versiteto senato nariai pa apskelbė, kad vienuoliktoji
nių gyvenimų. Apie tokius
SR
liucija.
Parašė Patrim siuntė pirm kelių savaičių laida garsios enciklopedijos
daiktus maldakningėse nė pas.
savo draugams smarkų pro yre rengiama spaudon. Bu
ra nieko, kitokių “bažnyti
9. Kristaus bažnyčia. testą prieš tuos universite siąs tai nematytas ligšiol ži
nių” raštų p. Sk. nėra skai
Parašė kun. A. Alekna.
to spaudos sindikato sindi nių rinkinys ir naujausio
tęs, tai-gi katalikystė to
10. Musų tikėjimas iš kus (spaudos komiteto na mokslo sutrauka — žodžiu,
kiais
daiktais
nei
nesirūpi

Keistos nuomonės.
mintingas. Vertė kun. J. rius), kurie buvo sutarę busiąs tai dvidešimtojo šimt
nanti. Tiesa, yra laikraščiai,
spaudinti
universiteto mečio mokslo vaisius. Didis
Gavome iš Philadelphijos kurie tokius klausimus gvil Juozaitis.
11. Miestų ir apskritai spaustuvėje “Encvclopae- veikalas busiąs atspaustas
nuo vieno savo skaitytojų dena, bet katalikai tokius
prainoni jos
darbininkų dia Britannica”. Jie parei Cambridge’io universiteto
(be parašo) šitokį laiškelį: laikraščius niekina, nes...
klausimas. Parašė prof. kalavo tiesiok, kad tų sindi- spaustuvėje ir iš ten busiąs
‘ ‘ Gerbiamoji ‘ ‘ Draugo ’ ’ jiems pavydi.
užsisakytokų niekas nerinktų išnaujo išsiuntinėtas
Redakcija!
Imant p. Sk. žodžius rim kun. J. Matulevičius.
12. Trįs pašnekesiai ant į sindikatą: Seni sindikai jams. Sudaryta taip, kad
Skaitydamas jūsų laik tai, reikia pasakyti, jog vi
Nemuno kranto. Parašė buvo tiek išmintingi, kad šiaip jau žmoneliams išrė
raštį ilgų laikų, randu nau sai nėra ko pavydėti musų
patįs prasišalino iš komite dytų, jog pats veikalas išeis
j ienų, bet daugiausiai anarchistų, laisvamanių ir A. Jakštas.
to ir nestatė savo kandida po universiteto profesorių
randu katalikystę. Dabar socialistų
laikraštėliams.
priežiūra, kitaip tariant, jog
tūros.
randu raštelį: “Liet. R. Antra, jeigu katalikai tokių
Kun. Jonas Žilinskas
Šitokiu pasielgimu uni šitoji sena ir garsi mokslo
Katalikų pagelbinių drau laikraštėlių neapkenčia, tai
astronomu.
versitetas norėjo parodyti, įstaiga bus pasiėmusi ant
gijų reikaluose”, paduota turi svarbias priežastis —
savęs atsakomybę už enci
Juozo Kovo. Aš pripažįs- bet ar-gi neapkenčia? — Rimtame vokiečių laik jog neturi nieko bendro su
klopedijos turinį.
, tu geru darbu suvienyti Anaiptol! jie dar juos palai raštyje, pašvęstame astro “Enc. Brit.”, vadinasi ne
Meškerė buvo užmesta la
pagelbines draugijas, bet, ko per savo neišmanymų. nomijos mokslui, ‘Das Wel- atsako už jos turinį nei nebai sumaniai. Šimtai tūks
kaip rašo, kad katalikystė
Bet ar-gi katalikystė nei tall’, randame kun. Jono Ži pagiria budo jos platinimo. tančių žmonių užsirašė di
Skaitytojams be abejo
skelbia mokslų tarp mu kiek nesirūpina žemiškais linsko (ten pasidavęs Jonu
Žilium)
ilgokų
straipsnį
bus
įdomi trumpa šitos en delę brangenybę. Pašnabž
sų. tai aš nebetekau kan žmonių reikalais nei neužsi
domis kalbama, kad per pir
“Periodizitat der ciklopedijos istorija.
trybės ir dabar rašau ke ima jųjų gyvenimo pageri vardu:
Suėjo daugiau, kaip šim mus šešis mėnesius promo
lis žodžius, kad aš nema nimu, vargų palengvinimų? Tellurischen Erseheinungen
toriai suėmė apskritų mili
tau, kaip katalikystė skel
Oi, p. Skaitytojau, jei pa und ihr Zusammenhang mit tas metų, kaip Edinburghe jonų svari; (penkis milijo
bia mokslų tarp musų, nes imtum į rankas Evangeli den Sonnenklecken” (Apie pasirodė pirmoji laida “En- nus dolerių).
Britannica”
L nuo mano gimimo (? jas, rūpestingai peržiurėtu- perijodiškumą pasauliškai- cyclopaedia
dangiškųjų
apsireiškimų
ir
trijuose
tomuose.
Tolesnėse Faktai gi yra tokie, kad
L Red.) aš skaitau tų pačią mei Apaštalų Darbus, tai pa
I bažnytinę kningų ir da- matytumei, jog katalikystė apie jų giminystę su saulės laidose jos medžiaga ir to leidėjai buvo surengę viską
V bar daugiau negaunu nei- iš pat pradžių rūpinosi ligo plėtmais). Šitų straipsnio mai augo ir dauginosi. Pa enciklopedijai — buvo išsi
r kokių kningų iš bažny nių, varguolių, apleistųjų vertybę apspręs žinovai — galios, prisiartinus laikui rinkę net popierų, šriftų ir
čios, kad galėčiau atrasti gerove. Ar-gi špitolės, pa ir apie tai bus vėliau “Drau leisti enciklopedijų devintu formatų, pirmneg pradėjo de
| aprašymų apie dabartinį vargėlių namai, ir įvairios ge” — tuo tarpu pasiklau kartu, profesoriai T. S. rvbas su Cambridge’io uni
l musų gyvenimų ir paaiš- rųšies prieglaudos nesiekia sykime, kų pats autorius ra Bavnes ir W. Robertson versiteto spaustuve. Kon
Smith pertaisė ir perrašė traktas tapo padarytas 31 d.
r kinimų, kaip mums reikia pirmųjų krikščionystės am šo apie savo darbų:
Pirmutinis liepos 1910 m. Ant rytojaus
“ ... Man pasisekė suras visų veikalų.
K susiprasti, atrasti pageri žių? Katalikų bažnyčia vi
nimų musų dabartinio gy sados buvo motina ir globė ti ilgį musų klimato at šios laidos tomas išėjo 1875 pasipylė visur apskelbimai,
mainų, pasisekė susekti m., paskutinis — 1888 m., o kad Cambridge’io universi
venimo, kurs eina kaskart ja varguolių ir amatininkų.
sunkyn ir sunkyn: o ku A f gi ir dabar bažnyčia ne laikų jų pradžios, jų di sekančiais metais pasirodė tetas spauzdina naujų, visai
rie laikraščiai aprašo apie sirūpina žemesnėmis k lėšo džiausio išsiplėtojimo ir ir Turinys” (atskiroje knin pataisytų ir visokiomis gu
Pirkėjų atsirado drybėmis pripildytų “Enc.
puolimo, o kas svarbiau goję).
pataisymų musų dabarti mis? Manning, Ketteler,
nio gyvenimo, tai katali Lueger, Leonas XIII ir sia, pasisekė parodyti, daug, bet kad leidimas užė Britann.”
kad visų musų teluriškų- mė net trvlikų metų, tai — Pradėjus rodyties enci
kai juos niekina. Aš su šimtai kitų karštų katalikų
prantu: kaip vienoj pu ir tikrų darbininkų užtary jų apsireiškimų perijo- suprantamas daiktas — tuo klopedijos tomams viens po
sėj, taip ir kitoj — savęs tojų žinomi visam pasau dai (tai-gi ir musų klima jau išėjo aikštėn, jog pir- kito, išėjo aikštėn, jog yra
to) supuola su saulės mesniuose tomuose veikiai tai ta pati devintoji laida,
pasigyrimai, o kitam už- liui... Tiesa, bažnyčia yra
persenėjusieji tik su kaikuriomis pataiso
priešinga anarchizmui — plėtmais ir kartu metuo pasirodė
vydėjimai (? Red.).
Skaitytojas “Draugo”. bet anarchizmui yra prie se, mėnesiuose ir net va daiktai, akyvaizdoje naujų mis ir kartais nelabai nusi
landose supuola taip-gi su tyrinėjimų 1 neišlaikantįs sekusiais dapildvmais. Uni
I Taip tatai, p. Skaitytojas šingas bent koks pilnų pro
žinomais apsireiškimais mokslo kritikos. Visuome versiteto mokslingumo ir sų
■fcemato, kaip katalikystė tų turįs žmogus. Bažnyčia
■nli skelbti mokslų, jei jis nepripažįsta socialistų mok puolančiųjų žvaigždžių ir nė pradėjo atšalti nuo vei žiningiimo tenai nesirado.
■>uo pat gimimo (reikia su slo teisingu ir išganingu — kometų... Kad man ga kalo, ir netrukus enciklope Dėlto tai ir kilo protestas iš
prasti: nuo to laiko, kaip iš- bet to nepripažįsta nei nau lutinai pasiseks išrodvti dija nebeteko pirkėjų. Jos universiteto profesorių pu
(tai bus antras mano dar- leidėjai, pp. Black’ai iš sės prieš sindikus, paėmu
■įoko skaityti) tebeskaito jausi socialistai. “Kovos”,
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sius enciklopedijos spaudininių ir garsinusius veikalų
esant valdišku universiteto
išleidimu. Visuomenė tokiu
budu sužinojo, jog senas ir
garbingas universitetas ne
pridengia nelabai vykusios
enciklopedijos
paklydimų
savo autoritetu.
Pasigavusiems ant meš
kerės šitie daiktai labai ži
notini.

(patriotes ardents), kurie
reikalavo autonomijos savo
tėvynei. Dar yra daug tautų
ant šios ašarų pakalnės, ku
rios trokšta įgyti laisvę.
Asmens atstovavusieji jus
pilni entuziazmo patraukė
savep kitus savo prirody
mais iš srities etnografijos,
historijos ir lingvistikos.. .
Jie prirodė reikalingumų
Autonomijos susipratusioms
(conseientes) ir apšviestoms
tautoms, jie ragino didžiau
sias valstijas išpildyti pra
BALSAI
SVETIMTAU
kilnių teisybės užduotį, —
ČIŲ LAIKRAŠTIJOS
vis tai atidaro platų regratį
APIE LIETUVA
tiems, kurie rūpinas išrišti
BEI LIETUVIUS.
klausimų tautų santikių.
Musų idealas yra san
taika, harmonija, meilė žmo
(Tąsa).
nių, tautų vienybė...
(Čia gerb. ofieiališkojo or
Bet vienyti tautas tegali
gano recenzentas užmiršta,
jog autonomiškųjų tautų fe ma tuomet, jei jos pačios ant
deracija su centru Vilniuj to tinka. Jos ant to sutiks
lengvai prašalina visus vai tik tuomet, kuomet teisės jų
bus lygios, kuomet visos tau
dus).
“Idėja tautiškos lietuvių tos, turėdamos užtikrintų
autonomijos, tęsia toliau savo neprigulmybę pačios
“V. V.”, kaip jų supranta p. ant to sutiks, kuomet didžio
Gabrys, turi savyje visas žy sios valstijos gelbės joms at
mes politikos—socialio iširi siekti augštesnį kultūros
mo (?) kurio nemato tik tie laipsnį, kuomet jos supras,
jos apgynėjai, kų toli stovi jog su teise ir laisve gema
nuo gyvenimo: politiška jos pareigos ir vienybės reika
vertė lygi — O (zero), nes lingumas — tuomet ateis
priešinga yra praktiškai tau valanda federacijos per Au
tonomijų ir autonomijos fe
tos naudai” (?)
(Nesiginčysime čion su deracijoje.
Idant įvykdinti tai, reikia
gerb. “V. V.”, butų tai visai
bergždžias darbas vieni kitų pažinti arčiau visos tautos,
nepertikrinsime: vien paste kurios reikalauja Autonomi
bėsime, jog pati tauta nu jos. p. J. Gabrys, didelis lie
spręs ateityj, kas jai bus tuvių tėvynainis, labai prisi
naudingiausia, kaip tai męs dėjo prie artesnio musų sujau matėme spaudos klausi pažinimo su lietuvių tauta,
sutaisydamas tani tikrų me
me).
“Šitas išvedimas vienok, morialų. Jis mums rodo, kaip
priduria “V. V.”, suvisu ne galinga buvo kadaise lietu
kenkia mums pripažinti lie vių tauta, kuri viešpatavo
tuvių kultūrinio savystovu- Baltijos rytuose iki XVI
mo ir jų teises savystoviai amžiui”.
plėtoties (gerai ir tai; vis
Toliau autorius, išguldęs
žingsnis pirmyn 1. b.). Juo memorialo turinį, užbaigia
ištikimesni bus lietuviai Ru pastaba: “p. Gabrys neskel
sų valstijai, tuo platesnės ir bia maišto, tai yra mokslo
didesnės bus jų teisės”.
vyras, kuris mums parodo
Pagaliaus, Rusų valdžios historijos ir lingvistikos
organas Lietuvoje, pasitei mokslo keliu, jog lietuvių
sinimui dėlei jai padarytų tauta gyva. Tai yra neuž
viso pasaulio akyvaizdoje už ginčijamas faktas, su ku
metimų, sako: “Santikis Ru riuom politikai turi skaitvsų valstijos prie lietuvių ties. .. Rimtas autoriaus to
tautos buvo nenormalia dėl nas, nors melancholijos pil
to. jog męs, t. y. Rusų val nas, liudija vienok, jog jisai
džia, ir patįs lietuviai ilgai tvirtai tiki į savo tautos
neskyrė savęs nuo lenkų, sa ateitį”.
vo reikalus vienijo su jų
Jaunaturkių organas Pa
reikalais. Dabar-gi. kuomet ryžiuje “La Jeune Turąuie”
lietuviai skiriasi nuo lenku. No. 43 rašo apie lietuvių
Rusų valstija ir visuomenė įsteigtąjį Londone Tautų at
žiuri į juos visai kitomis aki stovams memorialų: “p: Ga
mis, męs pradedam suprasti brys įteikė Tautų kongresui
lietuvių reikalavimus, nes puikiai suredaguota memo
jie neturi nieko bendro su rialų, kuriame jisai jautriai
lenkų reikalavimais, kurie ir paveikslingai išguldo gar
stengias atsiskirti nuo Rusu bingų savo tautos praeitį ir
valstijos ir nori išstumti vargingų jos dabartį”.
Rusus iš tų sričių, kur jų
Toliau Jaunaturkių orga
teisės yra neužginamos”
nas, privesdamas daug cita
Tokia tai yra nuomonė tų (ištraukų) išguldo memo
oficialio Rusų valdžios or rialo turinį ir baigdamas sa
gano Lietuvoje apie lietuvių ko: “mums tepasilieka gėrėreikalavimus išguldytus me ties ištvėrime ir kantrumu
moriale. Patėmytina, jog vi šios tautos, kuri moka gin
sus, apart autonomijos, jis ties ne vien kardu, bet ir min
pripažįsta teisingais, — tai ties jiega. Reikia tikėties,
jau yra labai didelis žings jog ši darbšti ir sąmoningą
nis pirmyn.
tauta, teisingai didžiuojan«
«
•
tisi garsia savo praeitimi, vė
Vakari; Europos spauda linu ar anksčiau išgaus nuo
teipojau nepasiliko nepaste liberališkesnės Rusijos Au
bėjus lietuvių dalyvavimo tonomijų, kurios ji teisingai
Tautų kongrese Londone ir reikalauja. Deja, sunku tikė
jų įteiktojo memorialo. Sto ties, kad ir Prūsų Lietuviai,
ka vietos neleidžia privesti kurių kalba taip žiauriai vra
čionai ištraukas iš daugvbės persekiojama, įgytų tas pa
laikraščių, užsiganėdinsime čias teises.”
vien kelių įdomiausių ištrau
kų privedimų.
Šia kų rašo apie tai “Les
droits de l’homme” No. 52
jisai gamina jo
straipsnyje “Les Nationalites — La Lithuanie”.
tėvynei Europos simpatija..
“Tautų kongresas turėjęs
(Toliau bus.)
vietų šių vasarų Londone
dav£ progų pažinti
ų.o,;, Cnrštų tėvynainių
Pagaliaus Jaunaturkių or

ganas

baigdamas

pastebi:

reikia

straipsnį

pripažinti,

jog p. Gabrio darbas atsiekia

savo

tikslą:

"orcester, Mass.:
prieš Naujus M
au keletu kartų prašyta vičienė, Juozas Sventickas,
Taip suprasta sociologija
Anelė Laukaitienė, Anasta
žiuri į visuomenę, kaipo’ į suomenes stanKų ir 'dyna pasirodė, kad konstitucijos konstitucijų nuo Centro se- Raulinas Mockaitis.
labai supainiotų mašinerijų rni kų, reikia gerai įsitėmvti, komisija turi būtinai suva kret. bet gauta atsakymų, 62 kp. Sheboygan, Wis.: zija Vieraičiutė, Marijona
Snarskienė, Pranė Albaviir bando rasti joje bent ap jog kalba apie tuodu daiktu žiuoti, kad peržiurėjus ir kad jis ir-gi jau nobeturįs. Anelė Auštravičiutė.
Sociologija (iš lat. sočius
skritais ruožais nužiūrimas gali atsirasti vien tuomet, apsvarsčius nekuriuos svar Tai kų-gi, męs, broliai, gali 63 kp. Youngstown, Ohio: čiutė, S. Paliulis.
ir graik. logos) — žodis, spėkas, kurias vadina vi kuomet visuomenės gyveni besnius dalykus.
me veikti be konstitucijų? Marijona Vaičaičiutė.
Į 99 kp. Chicago, III.: Mariprasimanytas Augusto Com suomenės veiksniais arba mas yra pilnai suorganizuo Taip-gi ir 25-to seimo Naujos
konstitucijos. 66 kp. Elizabeth, N. J.: joną Bružienė, Stanislovas
te’o 1839 m.) bando ištirti spėkomis. Nors kaikurie so tas, kuomet įstaigos, palai protokolo
klausimas bus Apie jas ir-gi nieko negirdė .Juozapas Daraškevičius, Do Kumpiliavičia.
ir suderinti visuomenės gy ciologai nepripažįsta vi kančios visuomenės orga apkalbėtas centro valdybos ti. (Biskelį kantrybės. &ia- minikas Petšokaitis.
100 kp. Chicago, III.: Ona
venimo dėsnius. Nors dar suomenės spėkų ir tvirtina, nizmų, yra nusistovėjusios. susivažiavime ir praneštas me pat numeryje Susiv-mo 70 kp. Old Forge,Pa.: Sta- į Velavičionė,
Dominikas .1 u
ligšiol rasime net augšto jog visoks judėjimas visuo Statika ir dynamika neturi tikras dalykų stovis S. L. R. prez. J. Rikteraitis prane nislovas Svidras.
jdvs.
mokslo vyrus, kurie nenori menėje gali būti išaiškintas nieko bendro su tuo proce K. A. nariams.
ša, kad naujos konstitucijos 7! kp. IVaterbury, Conn.:
105 kp. Braddock, Pa.: Jo
pripažinti sociologijos moks jos organišku, geografišku, su, kuriuo visuomet organi “Draugo” No. 54 p. J. jau gatavos ir nepoilgo pa
Antanas Rakauskas, Auta- nas Stasijonaitis.
lu, tečiau sociologija, kaipo technišku ir socijaliu stoviu zuojasi ir jos įstaigos krau- Šalčius palyti ir mane, buk sirodys “Drauge”. — Red.). nas Mačiulis.
107 kp. IVaterburv, Ct.:
mokslas, gyvuoja kad ir dėl (žiur. E. C. Haves’o: “The jasi. Tos dvi galybės turi aš atsakau už nepildymų
Tai-gi
apsvarstykime, 75 k p. IVanamie, Pa.: Si Stasys Kazlauskas, Uršulė
to, jog beveik visos univer- Sočiai Forces’ Error”, The reikalų vien su pabaigtais seimo nutarimų. Aš nesu draugai, kų męs darysime
sitatės, o vietomis net vidu American Journal of Sočio- darbais. Gerai sutvarkytoje prantu kokie seimo nutari toliau, nes taip visada būti monas Skrandžius, Antanas Jasučiutė, Petronė StranBaranauskas.
kiutė, Ona Rudzinskiutė,
rinės mokyklos turi socio logy, XVI, 613) — be tų
mai prie manęs taikomi. negali. Tad pagalvokime 77 kp. Svvoyers, Pa.: Ta Barbora Jasučiutė, Petras
Toliaus
bus.
logijos katedras, jog visuose veiksnių ar spėkų negalima
Man rodos, kad išpildymui kartų kaip čia priėjus prie rnas Bartuška, Veronika Be- Misiūnas, Alesė Aleksandra
kraštuose gimsta vis naujos dėti pamatų po sociologijos
seimo nutarimų yra išrink tikros tvarkos.
Rimienė, Rožė Derienė, Ma- vičiutė, Juozas Banevičius,
ir naujos sociologų draugi mokslu. Kalbant supranta
Adomas Kažiutis, sekr. teušas Kasparunas, Vincas; 110 kp. Athol, Mass.: Hetos atskiros komisijos, nuo
jos, jog net Esperanto kal mai, visuomenės spėkomis
kurių aš galiu pareikalauti
Nešukaitis.
Iena Dambrauskiutė, Kazi
ba einančiuose rimtuose yra vadinami akstinai, ver- Susiv. L. R.-K. A. raporto tik praėjus paskir
80 kp. Eynon, Pa.: Pranas mieras Našlėnas, Julijona
laikraščiuose užsiimama so čiantįs žmones krutėti, dar
tam per seimų laikui. Jeigu, S. L. R. K. A. laikys susi Pla ryšius.
Reikalai.
Jakimavičiutė, Jonas Vairinkimus.
ciologijos tardymais.
buoties, rupinties, veikti
pavyzdin, konst. komisija
čiulenas, Veronika Gedaitie
Nors žodį sociologija pra- Tie akstinai atsiųanda atski
69-ta kp., Ashley. Pa. — 81 kp. Norvvood, Mass :
butų neatlikus savo darbo
siminė prancūzas Comte, te rame žmoguje, bet kad žmo NUO S.L.R.K.A. VICE iki Naujų Metų be abejo Nedėlioję, 14 d. sausio, 1912 Jonas Radzevičius, Juozas nė, Agnieška Paldanaitė.
114 kp. Rhone, Pa.: Anta
čiau jo vartojimų praplatino nes gyvena krūvomis, tai jie
nės butų mano priedermė m., 2:30 vai. po pietų, po Matulevičius, Ignotas GruPREZIDENTO.
nas
Valatkevičia, Marijona
Anglijos mokslininkai, y- susilieja krūvon, viėns į ki
skųstis ant neveiklumo ko No. 103 So. Main st. Visi dinskas, Adolfas Navickas,
Valatkevičienė, Juozas Va
Per paskutinį Pildomo
pač Herbert Spencer, kur tų turi įtekmę ir išduoda
misijos S. L. R. K. A. na nariai kviečiama atsilanky Rafolas Jocius, Povilas Pusai bandė susistematizuoti vaisius, atsiliepiančius į pln sios Tarybos suvažiavimų, riams. Bet komisija savo ti, nes bus metinis susirin žinas, Petras Čebavičius, An latkevičia, Marcelė Grigie
šitų mokslų ir parašė “The tesnes minias, todėl ir va kuris atsitliko Rugp. 7-tų d. užduotį išpildė ir konstitu kimas, todėl turim daug rei tanas Kiburis, Juozas Jar- nė, Antanina Jermalienė.
Principles of Sociologv” dinasi “visuomenės spėko 1911 m., Wilkes-Barre, Pa., cija pereis per organų laiku kalų. Nepamirškit ir naujų malavičia, Konstantas, Aks 115 kp. Brooklyn, N. Y.:
Alisia Alyčiutė, Mikas
buvo nutarta, kad permai
tinas.
(pirmas tomas išėjo 1876, mis”.
ir Kovo mėn. bertaininiame atsivesti.
paskutinis 1896 m.). Spen Visuomenės spėkas rei nius S.L.R.K.A. kasininkų, susirinkime kuopos apsvars
Ant. Malinauskas, sekr. 83 kp. Scranton, Pa.: Juo Pūkas, Jonas Kulikauskas,
zapas Zigmantavičius, Alena Anicetas Grivetas, Bernar
cer (mirė 1904 m.) rado kia padalyti į dvi dideli gru būtinai turi būti paduotas čiusios galės suteikti savo
das Blažys.
Žakienė.
daug panašumų tarp visuo pi: (1) kūno spėkas ir į (2) jo vardas tose bankose, kur patėmijimus. O iki seimui
40-ta
kp.,
Shenandoah,
menės ir šiaip bent kokio dvasios spėkas.
Žmogus stovi S.L.R.K.A. turtas — lai nariai naudojasi senąją Pa. — Nedėlioję, 7 d. sausio, 85 kp. Chicago, III.: Au 116 kp. Nevv Haven, Ct.:
Ona Jasinskienė, Antanas
■organizmo. Būdamas La- trokšta pirm visko užsilai pinigai, o ne keno kito var konstitucija, kuri yra lega 3 vai. po pietų pobažnytinėj gustinas Gaučas.
Kaslaitis, Juozapas Gedvimarck’o šalininku, jis visai kyti gyvas. Gi gyvybę už das.
liška ir nieko neužkenkianti salėj. Kviečiama ateiti vi 88 kp. Donorą, Pa.: Izabe llas, Marijona Didvalienė,
lė Andriunienė, Magdelena
ignoravo proto veikmę vi laiko maistas, drapana, pa Tas tarimas buvo patvir prirašymui naujų narių.
sus narius ir atsivesti nau
tintas
visos
Centro
Valdv
Aržalaitienė,
Magdelena Motiejus Mikelionis, Marce
suomenės organizme. Spen- stogė, šiluma, apsisaugoji
•/
Kaslink mano darbavimo jus.
Šarkauckienė, Marijona lė Bartuškiutė, Petronė Čelcer’io sociologija yra biolo mas nuo priešų, ligos ir ki bos arba Pildomosios Tary si S. L. R. K. A. naudai
Petras Karavojus, sekr.
Stankevičiūtė, Magdelena konytė.
giška, fatalistiška, determi- tokie veiksniai. Tai ontoge- bos, todėl S.L.R.K.A. prez. (kaip rašo p. J. Šalčius ta
117 kp. Middleport, Pa.:
Rekašienė.
nistiška, bet ne psichologiš netiškosios arba saugojan- J. ltikteraitis ir Sekr.- K. me pat “Draugo” No. 54),
ka. Spencer neatkreipė jo čios nuo pražūties spėkos. Krušinskas turėjo tų daly nieko dabar nepranešu ir 85-ta kp. Chicago, III. — 90 kp. Hazelton, Pa.: Mar Uršulė Beganskiutė, Mikas
Nedėlioję, 14 d. sausio 1912
kios domos į tat, kad žmonių Bet žmogus ne tik pats nori kų iki šiol įvykinti.
nenoriu girtis, bet tai pama m., 1:30 vai. po pietų, Šv. tinas Zajankauskas, Alena Marčia vičius.
118 kp. Girardville, Pa.:
Bet kad tas lig šiol da ne tys busiantieji seimo dele
Zajankauskienė, Juozas Ravisuomenė savo esmėje re pasilikti sveikas ir gyvas
Kryžiaus
parapijos
svetai

Stasys
Mikša.
žinauskas.
miasi protu ir menu, bet gy kuoilgiausius metus, jis padaryta, o Prezidentas su gatai.
119 kp. Manchester, N.
91 kp. IVaterburv, Conn.:
vulių bandos — instinktu ir trokšta ir savo veislei ne Sekretorium reikalauja nuo Garbus S. L. R. K. A. na nėje. Visi nariai kviečiama
gamtos reikalavimais. To duoti išnykti. Tokiu budu dabartinio kasininko F. Bur riai! Užstojant Naujiems atsilankyti, nes bus metinis Stanislovas Marcinkevvčia, II.: Justinas Antanaitis, Mi
dėl Spencer’iui nerūpėjo vi atsiranda lyties norai, mei bos, kad jis išduotų dabarti Metams, sukruskime dirbti susirinkimas ir išrinkimas Jonas Adomaitis, Pranas kalojus Poškus, Justinas
suomenės, kaipo tokios ge lė, prisirišimas prie savųjų, nį S.L.R.K.A. kasos stovį, savo organizacijos labui naujos kuopos valdybos. Lukoševičia, Juozas Rama Tylia, Rafolas Kondrotas,
rovės, bet vien jos atskirų ir kitokios filogenetiškos ir drauge paduotų nuošim taip, kad ir šitas pusmetis Taip-gi nepamirškite atsi nauskas, Petras Savickas, Ona Kriviutė, Vaclovas Začius, kuomet prie sudėtų atneštų taippat tokius vai vesti naujus norinčius pri Vincas Lukauskas, Vincas rumbas, Antanas Aleksan
sųnarių laisvė įgyti kuodau spėkos.
Budrevičia, Jonas Gilis, dravičius.
giausiai laimės su kuo ma Filogenetiškųjų spėkų pa bankose pinigų (mat S.L.R. sius, kaip ir pereitas. Ne sirašyti prie S.L.R.K.A.
S. Prečinauskis, pirm. Aleksandra Juravičia, Alek 121 kp. Lovvell, Mass.
giausiai kliūčių iš šalies grindu yra meilė: prigimto K. A. pinigai stovi 3-jose paisykite, kų kiti kalba
Aug. Saldukas, sekr.
«andra Nemuras, Kajetonas (nauja): Jonas Taraila. Ta
(Žiur. IVard’o: “Herbert ji (lyties patraukimas), ro bankose) nėra paduotas jo apie užvilkimų S. L. R. K.
Žilionis, Kazys Karinaus- mošius Verseckas, Andrius
Spencer’s Sociologv”. Inde mantiškoji, moterystės, mo vardas, bet dievai žino ke A. reikalų. Tas yra daroma
Marijona
pendent, XVI. 730).
tinos, giminių. Lyties pa no, tai jis kreipėsi prie ma iš pavydo ir iš noro nuže 45-ta kp. Poųuonock, Ct. kas, Petras Narbutas, Vla Kasparavičius,
Prieš Spencer’io mokslų traukimas yra taip stiprus, nęSj kaipo vice-prezidento, minti musų organizacijų — Laikys savo susirinkimų das Unikis, Jonas Blekas, Sakalauckiutė, Ignacas Cuveikiai kilo protestai, nors kad reikalauja sutvarkymo. Su skundu prieš prez. J. Rik Visi reikalai yra vedami paprastame laike, kartu su Petras Blekas, Benediktas lodas, Andrius Dzedulionis,
jis ligšiol dar randa apgynė Tųjų meilę tvarko moterys teraitį ir sekr. K. Krušins- tvarkoje ir S. L. R. K. A. šv. Kazimiero Dr-ja. Visi Grunskis, Franis Gramaus- Marijona Matoniutė, Stanis
jų ne tik Anglijoje, bet ir tė. Susirišimas vyro ir mote ka, už jų neatliktas pride- auga kaip skaitliumi narių, nariai meldžiami atsinešti kis, Dominikas Bandžiu- lovas Senienas, Temacas Aeitose šalyse (Amerikoje ge ries moterystės ryšiu trau rystes ir neteisingų reikala taip ir finansiškai.
pinigus įmokėjimui duoklės kas, Pijušas Puodžiukaitis. leksa, Marijona Glebiutė.
Motiejus Marcelinas, Felik 122 kp. Carnegie. Pa.
riausiu Spencer’io mokslo kia paskui savo priedermes; vimų nuo jo (F. Burbos) at Linkėdamas visiems S.L.R. ir už S. L. R. K. A.
išreiškėju buvo prof. Sum- todėl meilė moterystėje yra skaitos.
Komitetas. sas Tamošaitis, Tgnas Bar (nauja): Juozas Marcinkus,
K.A. nariams laimingų atei
te šius. Jonas Balčiūnas, Sta Jieva Valukonienė. Anasta
ner‘ skaityk jo ‘Folkvvays’). kitokia, nekaip tarp tų, ku Aš, kaipo S. L. R. K. A nančių Naujų Metų, liekuo
zija Šveistaitė, Marijona
svs Ramanauskas,
Vard. Giddings, Simmel, rie mylisi tarp savęs dėlto, vice-prez., ištyręs, kad p. F. si Jums ištikimas.
21-ma
kp.
So.
Boston,
93 kp. Easton, Pa.: Magdė Šveistaitė.
lurkheim, Tardė, Loria — kad jaučia viens prie kito Burbos skundas yra vietoj,
J.
Rikteraitis.
Mass.
—
Nedėlioję,
7
d.
sau

Jurkiutė, Suzana Lignuga- 20 kp. Philadelphia, Pa.:
ūsų nei nesuskaitysi — pa lyties patraukimų. Roman t. y. teisingas, pranešu vie
sio,
tuoj
po
pamaldų,
bažny

Emilija Milukienė, Jonas
S. L. R. K. A. prez.
rienė.
statė kitokias teorijas. Męs tiškoji meilė skiriasi nuo šai per organų “Draugų” vi
tinėj
svetainėj.
Visi
nariai
Okulyče.
ia rašysime apie psicholo prigimtosios tuo, kad myli sų kuopų ir narių žiniai, ir P. S.
Teko patėmvti yra kviečiami atsilankyti ir 94 kn.: Westville, UI.: Pe
(Toliau bus.)
reikalauju, kad “Drauge” apie sumanymų
tronė Janušienė.
gišką jų sociologijos mokvk- mas asmuo yra idealizuoja drauge
atsivesti
naujus
prisirašyti.
ų. Šitoji mokykla nepripa- mas, kad apie lyties susinė Aukščiausias Teismas išduo suvienijimo kat. pašelpinių
Paulius Mikalauskas, sekr.
įsta tiesos historiškamjam simus nėra kalbos. Tokia tų savo nuosprendį tame .draugijų. M. P. Brazauskas
Lietuvių Darbininkų laikraštis
laterializmui, bandančiam meilė buvo priežastim pa dalyke.
rašydamas tame dalyke, pa 42-ra kuopa Brooklyn, N. Y. —
^aiškinti visus apreiškimus kilių jausmų ir karžygiškų
Su tikra pagarba
taria, kad butų parankiau laikys bertaininį susirinkimą Ne
‘isuomenės gyvenime vien darbų. Motinos meilėje re
M. Toluba,
sia šaukti draugijų kongre dėlioję, 7 d. sausio, tuojaus po su
mai, bažnytinėje salėje. Visi na
konominėmis priežastimis; gime pasišventimų, o girtu
S.L.R.K.A. Vice-prez. sų tuojaus po S. L. R. K. A. riai privalo atsilankyti ir norin
(Ketvirti metai).
tepripažįsta tiesos nei dar- mų meilė glaudžia vienon
seimui ir sesijas kongreso čius prisirašyti atsivesti.
rašo
daugiausiai
apie
lietuvius darbo žmones, uždarbiaujančius
K. J. Krušinskas, sekr.
inizmui, statančiam viso- krūvon ir savyšalpon vienos
pradėti pasibaigus S. L. R.
didesniuose Rusijos ir užsienio miestuose kaip antai: Rygoje, Lie>s pažangos pamatan ko- kilmės žmones.
Pastaru laiku teko patė- K. A. seimui. Patarimas la
pojuje, Kaune, Mitaujoje, Peterburge, taipogi šauliuose, Panevėžy
je,
Mariampolyje, Vilkaviškyje ir kitur.
Žinias prisiunčia Ravi
nž būvį, nei Spenceirio
Noras būti doru, jieškoji- myti keletu straipsnių S. bai geras ir jeigu toksai
NAUJAI PRISIRAŠĘ
korespondentai. “Rygos Garsas” įdomus yra ypatingai miestų gy
italizmui,
skelbiančiam, mns gražių daiktų, tiesos, L. R. K. A. reikalais. Geras kongresas ištiesų įvyks, tai
ventojams lietuviams, nes paduoda žinias apie didesnių miestų rei
PRIE S. L. R. K. A.
kalus ir gyvenimą. “Rygos Garsas“ labai tinka pasiskaityti Kuršė
uk visuomenės gyvenimas išrišimo pasaulio paslapčių tai dalykas, kad nariai ru būnant ganėtinam skait
je
ir Vidžemėje gyvenantiems lietuviams ir ūkininkams, turintiems
laukia kreiva vaga, pra- ir surišti su jais dori pasiel pinasi savo organizacijos liui delegatu, gelžkelio tireikalus su Ryga, nes paduoda plačias žinias apie tuos kraštus pa
įušta išnetyčių, be jokio gimai, menas, dailė, filoso reikalais, bet gaila, kad kar kietas atsieitų gan pigiai.
51 kp. Nevv Philadelphia, gal vietinių latviškų, vokiškų ir rusiškų dienraščių ir savų kores
šaugšto išgalvoto siekio ir fija, religija ir t.t. tai socio- tais perstato dalykus prie
Pa.: Paulina Kubiliunienė, pondentų pranešimų. Nuolat apskelbia javų kainas. “Rygos Gar
J. Rikteraitis.
sas“ duoda progą visiems lietuviams darbininkams, išblaškytiems
ris daugiau ir daugiau krai- genetiškosios spėkos.
šingoje šviesoje. Perstaty
Paulina Mileikienė, Franas po plačiąjį pasaulį savo tarpe susižinoti ir su tėvynę nuolatinį ryšį
>oma įvairių aplinkybių.
užlaikyti, kad nenustojus jos sunais buvus. “Rygos Garsas’’ prane
Mikušauckas.
Pažinę visuomenės spė mas-gi dalykų kitokioje for
ša
įdomiausias žinias apie tai, kas dedas musų miesteliuose ir kai
Teikiančių be jokio tikslo. kas, pažinkime ir pasekmes, moje, atneša skriaudų pa
ATIIOL, MASS.
53 kp. Shamokin, Pa.: Jo muose.
kame gyvena musų darbininkų išeivių gentįs ir pažįstamieji.
Psichologiškoji
mokykla kokias jos gimdo visuome tiems nariams, nes kiti laik 110-ta S. L. R. K. A. kuo nas Ragaišis, Juozas Linkus.
“Rygos Garsas“ turbut kiekvieno lietuvio darbininko vadovu,
sako, jog visuomenėje šalia nės gyvenime. Pasekmės raščiai iš to pasinaudoja, at pa besidarbuodama tarp vie 56 kp. Brooklyn, N. Y. nes “Rygos Garsą“ skaitydamas lietuvis darbininkas geriau supras
medžiagos veikia dar dva yra vienokios, kuomet jos kartoja tokius straipsnius tinių lietuvių taip-gi pajuto Alizas Bugailskis, Antanas ko jam trūksta ir kaip reikalingus dalykus įgyti.
Lietuviai Darbininkai skaitykite
sios spėkos; jog žmonės per miega, kitokios — kuomet su musų S. L. R. K. A. stoka naujos konstitucijos. Berentas, Antanas Banevi
siima vienas nuo kito įdėo- juda.
Dar nieko butų, kad nors se čius, Adomas Gasilenas, Ado
Spėkų miegojimas skriauda.
“Rygos Garsą”
mis, nuomonėmis, norais ir vadinasi statika, judėjimas
Kadangi daugiausiai kal nųjų ganėtinai turėtumėm. mas Laucus, Jonas Laucus,
įstangomis: jog visuomenė — dynamika. Nuosekliai, bama ir. rašoma apie musų Dabar pakalbini lietuvi pri Kazimieras Šlegus.
0 PPr jį susiprasit ir greičiaus liksite tikrais piliečiais. “Rygos
tai ne valtis, išmesta ant ma vienokios pasekmės esti busimųjų konstituciją, to sirašyti prie S. L. R. K. A.
58 kp. Curtis Bav, M d : Garsas“ nebrangiai atsieina; todėl rašykitės “Rygos Garsą“ 1912
:ų be vairo ir mėtoma vii- tuomet, kad visuomenės dėl, nors aš ir neesu konsti Tuoj paprašo parodvti jam Aleksandra Ševmenis, Jonas metams.
Kas užsisakys “Rygos Garsą“ 1912 m. ir prisius pinigus už vi
sukeltu nuolatos besi- spėkos laikosi lygsvaroje, tucijos komisijos narys, pra Susiv-mo konstitucija. Ir Jorašiunas, Marcijona Pad- sus metus, gaus priedą Kalendorių 1912 m.
Įinančio į visas puses vė- kitokios -— kuomet jos išei nešu S. L. R. K. A. nariams ką-gi. Atsakai jam, kad ne vvavskienė.
“Rygos Garso” kaina:
Jeigu visuomenė yra na iš lvgsvaros. Galybės, ku kad konstitucija yra už turime — išsibaigė. Tr išgirs 60 kp. B ’vo n ne. N. T- Me
12 men.
6 men.
3 men.
'chanizmas, tai tas meeh?) rios užlaiko visuomenėje ro baigta ir eis per organų po ti išmetinėjimus: “Kokia, rijona Dambrau^kiutA, Vin
Lietuvoje ir Rusijoje su prisiuntim. 2 r. 50 k. 1 r. 25 k.
65 k.
|nas vis dėlto nėra be mybę ir tvarkų, vadinasi centro valdybos ir korst.itu- girdi, jūsų organizacija, centas ITlozas. Leonas Iva Rygoje be prisiuntimo .
.
1 r. 50 k.
75 k.
40 k.
uos, kad kiekviena jojo statiškomis; galybės, kurios cijhs komisijos susivažiavi kad nei konstitucijos neturi nauskas, Anelė Morkiutė.
Amerikoje ir kitose falyse ... 4 rub.
2 rub.
1 rub.
gali tobulinties savai- romybę drumzdžia ir bando mui, kuris bus pradžioje Tei kain aš prie jos galiu
61 kp. Durvea, Pa.- Viktė
Vienas numeris: Rygoje 3 k., kitur 4 k.
Butų buvę rašvties”. Neturi nei ka at- Stancikienė, Jonas Maksi
ktokiu budu tobulinti tvarka sugriauti, vadinasi sausio 1912 m.
keehaniznio judėjimą. dynamiškomia.
galima perleisti per organų sakvti.
mavičius, Magdė Maksima- Adr.: Ryga, Elzbietos (EIizavetinskaia) g-vė
z

Socijologija.

“Rygos Garsas”

CHARLES DICKENS.

Oliveris Tvvistas.
V^rtė JONAS KMITAS.

(Seka.)
— Nedideli pinigai už kvailą paslaptį, iš kurios gai
nieko neišeis, kaip pasakysi, — nekantriai suriko Monks.
— Ir dagi ji guli numirus dvyliką ar daugiau metu!
— Tokie dalykai gerai užsilaiko ir, kaipo geras vyras,
su laiku gauna dvigubą vertę, — atsakė žmona, vis dar
prilaikydama visišką abejotiškumy, kuriuom apsimetė.
— Kas link to, kad ji negyva, tai daug yra tokiu, kurie
gulės dvyliką tūkstančių, ar dvyliką milijonu metą ir ga
lutinai papasakos keistas pasakas!
— O kas bus, jei užmokėsiu už nieky 1 — užklausė
Monks, dar abejodamas.
— Gali atsiimti pinigus atgal, — atsakė Bumblienė.
— Aš esmi tik — moteriškė, viena čionai, be apgynėjo
— Ne viena, mano brangi, ir ne be apgynėjo, —
įsikišo Bumblys, kalbėdamas drebančiu iš baimės balsu.
— Aš esmi čia, mano miela. Ir da-gi, — tarė p. Bumblys,
gi jo dantįs barškėjo, — p. Monks yra perdaug kilnus vy
ras, kad smarkiai pasikėsinti ant parapijos asmenų. P.
Monks žino, kad aš jau ne jaunas vaikinas ir, jei taip pa
sakysiu, lyg biskį išsibarstęs, bet jis taipogi girdėjo, aš
neabejoju, kad p. Monks girdėjo, mano brangi, jog iš ma
nęs labai smarkus urėdninkas ir turiu nepaprastą spėką,
jei kas mane įerzina.
Mane tik reikia biski suerzinti,
daugiau nieko.

Tą kalbėdamas, p. Bumblys silpnai sukruto, lyg norė
damas smarkiai sugriebti liktarną. Ir aiškiai parodė, kad
jį reikia suerzinti ir tai nemažai, kad galėtų atlikti kokį
nors kareivišką pasirįžimą, ir tai bene tik prieš elgetas
arba kitas, tam tyčia išlavintas žmogystas.
— Tu esi paikas, — buvo Bumblienės atsakymas, —
ir verčiau suvaldyk savo liežiuvį.
— Jam reikėjo visai nuplauti liežiuvį, prieš čia atei
siant, jei nemoka tylomis šnekėti, — tarė Monks, šnairuo
damas. — Taip! Tai jis tavo vyras, eb?
— Jis mano vyras! — prunkštelėjo žmona, atremda
ma klaus vma.

Jau laikas uisisakyti 1912 metams

— Kur buvo parašyta — peidraukė Monks, pasilen
kęs pirmyn.
— Nieko, — atsakė moteriškė, — ten buvo tik kvitą
nuo užstatyto daigto.
— Kokio daigto? — klausinėjo Monks.
— Savo laike pasakysiu, — tarė žmona. — Menu, kad
nekurį laiką ji buvo laikiusi tą brangenybę, tikėdamąsi iš
jos didesnio pelno, ir kas metas susitaupindavo užtektinai
pinigų, kad išmokėti užstatytojui nuošimtį ir tokiu budu
užlaikyti tą daigtą toliai, kol iš jo nebus kokios naudos ir
tada jau jį išpirkti. Nieko iš to neišėjo ir ji, kaip pasa
kiau, numirė tik su popieros sklypu rankoje. Užstatymo
laikas išsibaigė į dvi dieni, ir aš išpirkau tą daigtuką.
— Kur jis dabar? — greit užklausė Monks.
— Sekur, — atsakė moteriškė. — Ir lyg norėdama
greičiau atsikratyti, jijė metė jį greit ant stalo. Buvo tai
mažytis krepšiukas, tik tokio didumo, kad jame vos galėtų
tilpti prancūziškas laikrodėlis. Monks jį pagriebė ir per
plėšė drebančiom rankom. Viduryj buvo maža auksinė dė
žutė, kurioje buvo sudėta du pluoštu plaukų ir paprastas
auksinis vestuvių žiedas.
— Viduje buvo atspaustas vardas “Agnetė”, — tarė
Bumblienė. — Salia jo palikta vieta pavardei, tpliau seka
diena ir metai, kurie pareina lygiai metus pirmiau, prieš
kūdikiui užgimsiant. Aš tą ištyriau.
— Ar tai viskas? — paklausė Monks, stropiau per
žiūrėjęs krepšiuką.

— Viskas, — atsakė moteriškė.
Bumblys giliai atsidūsėjo, lyg nudžiugęs, kad pasaka
jau užsibaigė ir kad nepareikalauta sugrąžinimo dvide
šimts penkių svarų. Dabar jis išdrįso nusišluostyti pra
kaitą, kurs laike visos tos pašnekos varvėjo jam per nosį.
— Aš visiškai nežinau tų dalykų, bene tik iš spėjimo
ir nenoriu žinoti, nes tai pakajingiau. Bet ar galiu už
duoti du klausimu? — atsiliepė po valandai tylos į Monksą Bumblienė.
— Gali klausti, — atsakė Monks su nekuria nuosta
ba, — bet ar aš ant jų atsakysiu, ar ne, tai vėl kitas klau
simas.
— Tai išviso bus trįs, — įsikišo Bumblys, norėdamas
pajuokauti.
— Ar tai čia tas, ką nuo manęs norėjai išgirsti? — už
klausė žmona.
— Taip, — atsakė Monks. — Koks kitas klausimas?
— Ką su tuom padarysi? Ar gali tas būt sunaudota
prieš mane?
— Niekados, — atsakė Monks. — Nei prieš mane
taipgi. Žiūrėkit! Bet nežengkit nei žingsnio pirmyn, ki
taip jūsų gyvastįs nebus verta nei karklelio.
Su tais žodžiais jis staiga paslinko stalą į šalį ir pa
traukęs už geležinės rinkės, įkaltos į vieną lentą, atvožė
grindyse plačias duris, kurios atsidarė čia jau pas Bum
bi io kojas, nuo ko tasai ponas žengė kelis žingsnius atgal
labai sparčiai.
— Žiūrėkit žemyn, — tarė Monks, nuleidęs liktarną į
skylę. — Nesibijokit. Aš bučia lengvai galėjęs nuleisti ju
du žemyn, kada tenai sėdėjote, jei toksai butų mano tiks
las.
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PIRKITF LABAI NAUDINGAS KNYGUTES
PO VARDU

*.* C/enausias Lietuviškas-Katalikiškas Laikraštis.
“ŠALTINIO” kaina:

„Naminis Vaiku
Auklėjimas“

Lietuvoje ir Rusijoje:

“Katekizmas Apie
Alkoholiu.”
Kainuoja po 12c. su persiuntimu. Pelnas eis insteigimui našlaičiu prieglaudos. Galima gauti pas

Amerikoje:

Metams 3 rb. — k. Metams 4 rb.
9 mėn. 2 rb. 25 k. 9 mėn. 3 rb.
6 mėn. 1 rb. 50 k. 6 mėn. 2 rb.
3 mėn. — rb. 80 k. 3 mėn. 1 rb.
Norint permainyti adresą, reikia
atsiųsti 20 k. ir būtinai senąjį ad
resą, kuriuo buvo gaunamas laik
raštis, arba jojo kopiją.
■<
Siunčiant į Redakciją laiškus ir
pinigus reikia padėti šitoks adre
sas :

Kun. A. Staniukyną,
4557 So. WoodSt.,

“ŠALTINIS”

“ŠALTINIO” REDAKCIJA.

SEINAI, SUV. GUB.
RUSSIA
■
■ >1
J

CHICAGO, ILL.
— —

M. A. Norkūnas,
Vienatinis Lietuvis Išdirbėjas

H

visokiu ženklu
draugystėm, o ypatingai: kokardų
guzikučiu metaliavu, aYiameliotu
ir padengtu celluloid’u, šarpu, vė
liavų ir Karunu.

Lietuviškuju Sv. Kazimero

Seserų Seminarija

ik*
**
iV*
'V*
H
ik*
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.
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Man pavestu! dar
bus atlieku artistiikai.
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U

M. A. Norkūnas

1*2 PROSPECT ST., LAWRENCE, MASS.

Tikras Lietuviškas Agentas.

Reikale meldžiama kreipties prie Motinos
Perdėtinės šiuo antrašu:

Mother Superior,

*.. / - u

ę

ST. CASIMIR’S SEMINARY,
6700 Rocku)ell St.,

Chicago, III.

— Aš tuoj’ tą supratau, kaip tik judu įėjote, — tarė
Malonus viengenčiai lietuviai ir lie
tuvaitės!
Jei norit turėt lengvą ir laiMonks, patėmijęs, kaip piktai jį pažiurėjo ant savo vyro,
i mingą kelionę j seną tėvynę Lietuvą ir
j nenori būti nuskriaustu atvažiavęs
kalbėdama tuos žodžius. — Tas daug geriau. Aš daug
New Yorkan, tai kreipkis tiesiog pas
mažiau bauginuosi turėti reikalą su dviem žmonėm, kada
G. Bartašią. Jis visiems žinomas geras
žmogus, užlaiko du ofisu: vieną Bos
patėmiju, kad abudu turi tik vieną valią. Aš nejuokauju.
SECOND WARD HOTEL tone, antrą New Yorke. Parduoda
laivakortes į visas pasaulio dalis ant
Štai, še!
į drūčiausią ir greičiausią laivą ir už
Frank Burba Savininkas.
Jis įkišo ranką į kišenių, išsitraukė iš ten audeklinį
i pigiausias kainas. Siunčiame pinigus ir
Geriausi Importuoti ir naminiai išmainome ant amerikonišką. Parupidelmoną, atskaitė dvidešimts penkis auksinius ir pastū
Vynai, Likieriai, Alne, Cigarai ir “am® g^emskus pašportus iš Konsu•
’
__ _________ ___ _ _ _
bo. Parsamdome keleiviams kambarius
mėjo juos moteriškei.
t.t.
454—456 MAIN ST.
dėl nakvynės ir suteikiame kiekvienam
visokias svarbias žinias uždyką.
— Dabar, — tarė jis, — pasiimk juos sau, ir kada pe
Pirmos klesos karietos
GEO. BARTAŠIUS,
reis tas prakeiktas griausmas, kurį aš jaučiu ateinant ant
ir
arkliai
parsamdymui
ir
Agentas,
šių namų, papasakok savo pasaką.
grabinio
ofisas
prie
RusselI
Nutilus griausmui, kuris rodėsi ištiko labai arti, be
2*1 W. Broadway, So. Bostoi, Mass J
gatvės.
veik ant jų galvų, Monks pakėlė nuo stalo galvą ir pasi
558 Broome str., New York City.
Edwardsville. Pa.
lenkė klausyti žmonos pasakos. Visų trijų veidai beveik
Naujai telefonas 8041.
siekė viens kitą, kad abu vyru godžiai pasilenkė per stalą
TĖMYKITE LIETUVIAI.
Bell telefonai 9294-R.
Taip
įdrąsinta,
žmona
prisiartino
prie
kiašto
ir
net
klausyti, o moteriškė taipgi prisislinko, kad galėtų išgirs
Kelionė per jūres. Tūkstančiai
ti jos kuždėjimą. Skysti pakabintos liktarnos spinduliai patsai Bumblys iš žingeidumo padarė taip pat. Drumstas
tūkstančių mūsų tautiečių ke
liauja į prigimtą šalį ir iš tenai1
puolė tiesiog ant jų ir dar labiau pažymėjo išbliškimą jų vanduo, užtvinkęs nuo smarkio lietaus, nuožmiai veržėsi
atgal į Ameriką, o visi labiausiai
veidų, kurie, apsiaubti gilia tamsa, išrodė neapsakomai apačioj ir garsiai pliuškendamas į žalius, slidžius polius,
Honover
Breiving
Co.
'užganėdinti, kurie perka laivakor
savo užimu malšino kitus atbalsius. Apsiputojusios ban
baisus.
tes pas:
gos, atsimušę į liekanas surūdijusių ratų, ir atsiliuosavę
— Kada mirė toji moteriškė, kurią męs vadinome se
nuo varžančių jų bėgį užtvarų, vertėsi pirmyn su atsinau
noji Sally, ten daugiau nieko nebuvo, tik mudvi, — pradė
‘ Elius, Alus ir porteris.
jinusia jiega.
jo Bumblienė.
TIKRAS LENK1SZKAS LAGER.
O kodėl? Nes turi gerą prižiu
— Jei tenai įmestum žmogų, tai kur jis atsirastų ryt’
— Ar nieko daugiau tenai nebuvo? — klausinėjo
rėjimą, parankią kelionę, kad tar
Atkreipkite savo atidą in produktą, Jūsų tautiečio iš
tum kaip ir pačios kompanijos bū
Monks, taippat tyliai kuždėdamas, — ar nebuvo jokio ap išryto? — tarė Monks, sukindamas liktarną po tamsų šu
dirbamą. Sandėliai Buttonwood, Wilkes-Barre ir
tų pirkę laivakortes. Siuntimas pi
linį.
Nauticoke, o bravoru Danvillėj.
leisto ligonio, nei kokio bepročio kitoj’ lovoj? Nei vieno,
□igų greičiausias ir pigiausias pa
—
Dvyliką
mylių
žemiau
ir
dagi
sudraskytas
į
kąs

saulyj.
kurs butų galėjęs išgirsti, ir šiek tiek suprasti?
Cmll Malinauskas, Manageris Ir Prezidentas
nelius,
—
atsakė
Bumblys,
atšokęs
atgal
nuo
vieno
tikt
3 N. MAIN ST.,
Abu telefonu.
— Nei gyvos dvasios, — atsakė Bumblienė, — mudvi
atsiminimo.
buvova vienos. Aš stovėjau prie kūno, kada jį užklupo
WILKES BARRE, PA.
mirtis.
Monks ištraukė mažą mazgutį iš po pažasties, kur ant
— Gerai, — tarė Monks, atydžiai į ją žiūrėdamas. — greito buvo jį įkišęs, ir pririšęs prie jo šmotuką švino, įme
Toliau.
tė į upę. Jis puolė tiesiog, kaip nerys, perskyrė vandenį
— Ji pasakojo man apie vieną jauną ypatą, — kalbė vos girdėtinu pliuškėjimu ir paskendo.
jo moteriškė, — kuri pagimdė ant svieto kūdikį, keli me
Visi trįs, pažiūrėję viens kitam į akis, lyg lengviau
tai atgal; ne tik tam pačiam kambaryj’, bet ir toj’ pačioj atsikvėpė.
lovoj’, kur senė gulėjo mirdama.
— Šitaip! — tarė Monks, uždaręs duris, kurios sun
— Oil — tarė Monks drebančiom lupom ir pažiūrėjęs kiai puolė į savo vietą. - Jei jura išmeta į viršų negyvėlius
per petį. — Kraujai! Kaip tai atsitinka!
kaip pasakoja mums knygos, tai auksą ir sidabrą ji pasi
— Tai buvo tas pats kūdikis, kurio vardą vakar jam lieka sau, ir jis ten rūdija. Męs jau daugiau nieko netu
paminėjai, — tarė žmona, parodžius ant savo vyro. — Ta rime sau pasakyti ir galime užbaigti smagų pasimatymą.
auklė apvogė jo motiną.
— Visiškai, — ištarė Bumblys labai greitai.
Vyrai Irorie žada apsivesti— vyrai ligoti— vyrai korie badams
— Ar dar gyvą? — užklausė Monks.
— Laikyk ramiai liežiuvį burnoje, ar girdi? — tarė
neprotingi dasileida pcrviržumą—vyrai nusilpnei. nemiki. sunaikinti
— Jau numirusią, — atsakė žmona, lyg krūptelėjus. Monks, grūmojančiai dėptelėjęs akimi. — Aš nesibijau
ir kurie sulaukia amžio, katram negale pylnai nauduoti priimnuma
gamtos.— vysi tie vyrai tur pareikalauti viena 14 tue knygų.
— Ji pavogė nuo jos kūno vos tik jam spėjus virsti lavo tavo pačios.
Ta knyga pasakis keip vyrai sunaikin sava sveikata, keip jie iganna
ligas ir kodiel jie netur apsiivesti budame tame padeime.
nu, tokį daigtą, kurį mirštanti motina su paskutiniu kva
— Gali man užsitikėti, vaikine, — labai mandagiai
Ta knyga teip-gi pasakis suprantamoje kalboje keip
vyrai kurie tur Užnuodljlma kraujo, arba syftll.
pu maldavo jos užlaikyti dėl kūdikio.
atsakė p. Bumblys, traukdamasis atbulas prie kopėčių.
Triperi, arba gonorrhoea, Nuallpnelma, A bei
— Ar ji tą pardavė? — klausinėjo Monks, sn despe — Kas link visų, vaikine, ir kas link manęs, p. Monks.
na prašalėti Apeku, Prašalėti gyvybe# sky
<>r
stimo, Naktiniu# nubeglmua, Rheumaratišku gašlumu. — Ar ji tą pardavė? Kur? Kada? Kam?
tlzma, Organlėkaa Ilgas, Pylva, Kepenų,
— Smagu man tai išgirsti, dėlei tavo paties labo, —
Pūslės Ir Inkėtu Ilga#, gali būt galiutinai
Kaip senini?
patėmijo Monks. — Užsižiebk žiburį! Ir traukitės iš čia
iigydyti sava nuomusė, privatnai ir slapta, su ma
žais kažtais.
— Kada ji vos-ne-vos man prisipažino, kad pavogė, kuogreičiausia!
Tukitanėlal vyru ateivi aiva tobulą rvatkata. upėkie
tr stiprumą par paellhą tuos knycm. JI Ira krautuvė tltuoj’ puolė atbula ir numirė, — atsakė moteriškė.
nlm Ir talpina iiam tykrua alaptlbaa, kūrina vyrai turi
Buvo labai gerai, kad pašneka čia pasibaigė, nes ki
Knot). Netrotiklet tava plninru mokindami ui praatua.
— Nieko daugiau nepasakius? — suriko Monks to
bevertės, vilitui Iki kolalk neparskaltiatl Altą knyrą JI
taip p. Bumblys, kurs belinguodamas tik vos šešis colius :i
paaakla kodiel Jus kentėti Ir kaip yslet yallutinal lalšrykiu balsu, kurs nors maišomas, skambėjo pašėlusiai. —
dytl.
Atmink. Jo* ta knyga yra duodama VYSAI DYKAI.
nedasiyrė iki kopėčių, butų strimagalviu nukritęs per
Męi ulmokam Ir paėta. Ilrailk liftais sava Varda, pa
Tai neteisybė! Aš neduosiu krėst iš savęs juokų! Ji paša
varde Ir adraeą ant lio kuponą ir liehiik JI mums iandana.
skylę į kambarį, esantį apačioj’. Jis užsižiebė savąją lik
kė ką daugiau. Aš čia judu sudraskysiu, bet turėsiu datarną nuo tos, kurią Monks atrišo nuo virvės, ir laikė ją
Kuponas dykai gautos knygos.
sižinot ką ji pasakė.
rankose. Nesistengdamas atnaujinti šnekos, jis tylomis
Siusk JI iendena.
— Ji neištarė daugiau nei žodžio, — tarė moteriškė,
lipo žemyn. Paskui jį sekė pati, o Monks įsitikinęs, kad
DR. JOS. USTER A CO.
matomai suvis nenusigandus nuo keisto to žmogaus smar
L. SOS 22 FIFTH AVĖ.. CHICAGO.
nesigirdi jokio kito balso, kaip tik puolimas lietaus lašų
kumo (p. Bumblys toli gražu nebuvo nenusigandęs). —
Godotini:
A* eeu ullntereniiotan ju«u paalullratnul dyki
ir vandens ošimas, nulipo paskiausia.
•lunutoa knyff<M tr norėčiau, jo< jus iieluatumet bu
Bet ji drūčiai sugniaužė mano drabužius su ranka, kuri
vieną i* tuo knyffu.
Toliaus bus.
jnisiau buvo užgniaužta. Pamačius, kad jau numirė, aš
Varda* ir pavardė
^^lėšiau jos ranką ir radau saujoj’ suterštos popieros
Adr
./

Joną Nemeth’i

IAUNI

SENI VYRAI
VIDURAMŽINI VYRAI

50,000
KNYGŲ
DYKAI DIEL VYRU.

StajtJM

V'CB mmmh

Dr. A. L. Graičiun&a.

Redakcijos Atsakymai.

Dabar laikas gauti dykai Severos Lietuviškas Kalendorius ir Vadovas į Sveikatą 19
12 metams.
Paprašyk aptiekoje. Jei ten negautum, rašyk tiesiai į W. F. Severą Co., Cedar Ra
pids, la.

Užkrečiamuju-limpamuju ligų išsipleto-

Blaivininkui, Pittsburg,
jimo budai ir kova su jomis.
Pa. Apie Tėvo Kazimiero
misijas rašė mums kitas ko
respondentas, o apie Pitts
Augščiau paminėtosios ligos ir karai su kriokte nere burgo lietuvius nepaduota
tai įsigauna mokyklon, bažnyčion ar kiton kokion viešon nieko naujo.
Meldžiame
vieton ir neskirdamos turčiaus ar bėduolio, mokyto ar daugiau žinią.
prasčioko smaugia kūdikius be pasigailėjimo. Kitos lim
pamos ligos daugiausiai platinasi ten, kur viešo sveikumo
(švarumo) sąlygos nėra tinkamos ir kur dėl nežinės, ne
paisomo, apsileidimo, nerangumo ar vargingo padėjimo
pačios svarbiausios pamatinės sveikatos mokslo taisyklės
nėra pildoma.
Prie šitos rųšies priklauso: šiltinė, gielė (kruvinoji),
cholera, maras, tuberkulozas (džiova), vaikų pilvo liga ir
t.t. Žinoma, šitomis ligomis dažnai suserga ir numiršta ir
pasiturintieji žmonės ir net higienos žinovai, sakysime, gy
dytojai ir kiti, bet juos užkrečia kiti, kurie, kaip sakiau
yra neparangųs ir yra paskendę nešvarume ir nežinėje,
bet didžiausią aukų dalį ant Giltinės dievaitės aukuro su
deda varguoliai ir nevalieji, kurie nepaiso nei apie savo,
nei apie kitų sveikatą.
Taigi norint išvengti neprašyto svečio, limpamos ar
užkrečiamos ligos apsilankymo, — visų yra šventa prie
dermė netik savo namuose užlaikyti švarumą, bet ir žiū
rėti, kad kiti tą darytų, švariai užlaikytų savo butą, kiemą
ir visus kitus pašalius ir užkampius.
Tada tik męs galėsime būti liuosais nuo šitų ligų ir
sulaukti žilos senatvės — limpamų ir užkrečiamų ligų neatjautę.
Visuomet ir visur mums atmintina, kad sveikata yra
brangiausia gamtos dovana.
II.

Apsisaugojimas nuo užkrečiamų ligų ir kova su jomis.

SEVEROS

Dr. A lex. O’malley

BALSAMAS PLAUČIAMS

(SPECIJALISTAS)

RUPTU RA
Pajieškojimai.
Pa j ieškau savo pusbrolių
Juozapo ir Petro Janulevičių. Abudu paeina iš Seinų
pav., Suvalkų gub. ir abudu
jau seniai gyvena Ameriko
je. Turiu prie jų labai svar
bų reikalą. Jei kas apie juos
žinotų, arba jie patįs apie
tai patirtų, meldžiu atsi
šaukti šiuo adresu:
Miss Alesė Miliukiutė,
1506 N. Main avė.
Scranton, Pa.
(£ °l)

Greitai,

ISZGYDOMA

(Severa’s Balsam for Lungs)

Sveikai.
Galutinai

KAIŠČIAI PRAŠALINAMI
SADOS.

ANT VI

Visiškas rupturos išgydymas 4
užtikrintas (bile lyties) seniems
ar jauniems, nežiūrint, kaip ilgai *3
užsisenėjus, be jokių peilio piaus- H w
tymų.
kO
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.
“a
Užganėdinimas užtikrintas. Dė *3į
kingi aprašymai ir paliudijimai, Kia;
nuo dėkingų žmonių. Daugiau i s
kaip 500 ligonių praeitais metais s*
IŠGYDYTA.
Dėkingumo paliudijimai nuo dė 3
kingų žmonių.
K

K

Skaityk, ką sako išgydyti PaciVincento Sal- jentai apie Dr. O’Malley’ą.

Pajieškau
tono, 5 metai Amerikoje, pir
miau gyveno Scranton, Pa.,
paeina iš kaimo Vaideliotų,
pavieto Kalvarijos, gub. Su
valkų. Jis pats arba kas ki
tas teatsišaukia pąs Motiejų
Na viską, 532 Theodore st.,
Scranton, Pa. Svarbus rei
kalas.

Pasekmingam apsisaugojimui ir, reikalui parėjus,
kovojimu su limpama liga viešoji higiena turi eilių-eiles
maždaug teisingų ir nuoseklių būdų, kuriuos galima pa
dalinti į šitokius skyrius:
1) . Prašalinimas priežasčių, dėl kurių žmogus gali
užsikrėsti, arba prašalinimas sveikųjų žmonių iš apimtos
liga apylinkės (Izoliacija sergančių — arba Evakuacija
sveikųjų).
2) . Uždarymas kelių, kuriais užkrečiama liga plėtoja
Aš Gasparas Matuliokas
si, pastatant karantinus, policijas ar kariumenės sargy
bas ir t.t.
pajieškau savo pusbrolio
3) . Ligos antkričio naikinimas — dizinfektavimas.
Kazimiero Matulioko, Kau
4. Sumažinimas arba visiškas panaikinimas vienatos no gub., Šiaulių pav., Gruz
opumo užkrečiamai ligai — čiepijimų, antiloksino po oda
džių parapijos. Apie 6 me
šmirkštimu.
5. Darymas vietų sanitariškomis privatiniu ar viešu tai kaip gyveno apie Chica
go, III. Turiu prie jo svarbų
žvilgsniu.
1. Izoliacija sergančiųjų ir Evakuacija sveikųjų. Pri reikalą. Jis pats, arba kas
sižiūrėkime dabar iš arčiaus kiekvienam šitų padalinimų apie jį žinotų, meldžiu duo
ir taikykime juos prie praktiško gyvenimo. Tuojaus męs ti žinią šiuo adresu:
pamatysime, kad teorijoje tas atrodo labai lengvu, bet
Gasparas Matuliokas,
praktikos gyvenime sutinkame dideles kliūtis, šitai: 1)
Izoliacija arba atšalinimas sergančiųjų ir Evakuacija arba
311 Watt st.,
neprileidiinas sveikųjų. Sitam reikalavimui yra tam tik
Youngstov n, Ohio.
ras pamatas, bet toli ne galutinis, visiškas atskyrimas ser
gančio ar sergančių nuo sveikų ir pertraukimas mažiau
sių susinėsimų su jais. Galima yra pastatyti taip sakant
pertvarą tolesniam tos ligos plėtojimosi, kas ir bus toles
nio ligos perdavimo sutrukdymu.
4. Suteikti priemones sn
Teorijoje tas yra visai teisingu, bet praktikoje nevi- TĖMYKIT
LIETUVIAI!
suomet šitas būdas duodasi įkūnyti. Ar dėl prideramų ligonbučių stokos, ar dėl ekonominių ar kitokių priežasčių Geriausia ir Didžiausia ap
kįla didelės kliutįs su žmonėmis—baudžia. — Čia randame
tieka Pittston’e,
reikalingu įkūnyti gerai organizuotas sveikatos tarybas,
kurių svarbiausia prideryste yra žiūrėti visuomenės svei
katos; čion tai ir pasirodo svarba rinkimo žinių apie kiek
vieną ligonį ar susirgusį žmogų, nes sveikatos tarybos na
riams prisieina griebties aštriausių ir veikliausių būdų už 23 Water St. (netoli pačto).
Užlaiko įvairiausių gy
krečiamos ligos platinimosi sustabdymui. Šituo tikslu yra
reikalaujama pranešti atvirlaiškiu apie visas limpamas li duolių, krajavų ir ameriko
gas kiekviename atsitikime, nežiūrint laiko ar žmogaus niškų, nuo visokių ligų. Re
draugijinio stovio. Taigi ten, kur sveikatos užveizda yra ceptus išpildo su dideliu at
gerai suorganizuota ir sutvarkyta, epidemijų beveik ne
sargumu. Čia dirba lietuvis
būva; kuriose vietose panašios organizacijos nėra, arba
kur gydytojui pripuola platus rajonas — apylinkė, prie patarnautojas, todėl visada
to dar jei pats gydytojas daugiaus žiuri savęs, kaip vi galite lietuviškai susikalbė
suomenės sveikatos, tai be abejonės, gero rezultato nega ti.
lima laukti ir žmonės patįs nuo tokių sveikatas užžiurėto- Taip gi čia parsiduoda visos
jų šalinasi. — Čia tai ir yra svarbiausia gydytojo prieder Severo gyduolės.
mė duoti žmonėms patarimus, pamokinimus, paaiškinimus
Visi lietuviai kviečiami
— kas daryti, kaip apsieiti, šiame ar kitame — tos ar ki
reikale atsilankyti, o busite
tos užkrečiamos ligos atsitikime.
Draugijos ir kuopos, kurias tveriame, kad ligoje su pilnai užganėdinti.
šelpus ar mirties pašelpą išmokėjus, pamiršta karstininko
J. L. PECK’S,
(graboriaus) lėšas, egzekvijas ir kitus šermeninius daly
kus — Giltinės — dievaitės pelną ir joms šimteriopai dau 23 Water st.,
Pittston, Pa.
giau atsieina, negu kad jos pasirūpintų turėti komisiją,
Abu telefonu.
kuri išaukšto rūpintųsi jų narių sveikata.
Chicagos mieste ir abelnai visoje Amerikoje tarp lie
tuvių yra įvairių įvairiausios draugijos ir klubai, bet nei
vienos draugijos ar klubo nėra tikslu rupinties savo ar sa
vo artimų sveikata. — Ar tai ne pašaipa? Ar ne pašiepi
mas pačių savęs — mokėti mirtinę pašelpą. šelpti susir THE LACKAVANNA
Parankiausi geležinkeliai Euro
gusį ir nepasistengti jį apšviesti, pamokinti, kad jis nesu
pon
keliaujantiems. Linijos suei
sirgtų ?!—
na prie Trans-Atlantiškųjų laivų.
Grižus prie dalvko — apsisaugojimo nuo užkrečiamos
Nebrangiai perdavinėja bagažą
ligos antru budu Evakuacija arba prašalinimas sveikųjų
ir pervaža paeažierius.
iš tos vietos, knr užkrečiama liga yra įsigalėjusi, arba per
traukimas su ia susinešimų. Paveikslan — Indijoje se ■The Road of Anthracite;
niai yra pritirta, kad geriausias būdas nuo choleros apsi
(Kietųjų anglinių kelias)
saugoti, tai pasitraukiant iš tos vietos, kur cholera siau
Trumpiausias kelias į Buffalo.
Tiesiai j Scrantoną ir Anglių
čia ; ta gerai yra patyrusi anglų kariumenė. kuri, atsira
Sritį. Tarpe New Yorko ir Bu
dus cholerai jos stovykloje, tuojaus apleidžia tą vietą ir
ffalo penki traukiniai kasdien.
Tarpe Nev Yorko, Chicago ir
eina kiton, kur choleros nėra, susirgusius atskirdama į
Vakarų keturi traukiniai kasdien
tam tikrus ligonbučius, ir trumpu laiku choleros plėtoji
Tarpe New Yorko, St. Louis ir
Pietvakarių, kasdien.
mosi būva sustabdytas.
Tarpe visų vietinių Punktų nuo
2. Karantinas. Karantinas reiškia sulaikymą laivo su
latinis ir parankus susinešimns.
Artymesnių informacijų apie kai
visais jo pasažieriais ir prekėmis, kada jis artinasi uostan,
nas, traukinių bėgiojimą, etc.,
atplaukęs iš vietos, kur siaučia kokia nors užkrečiama li
kreipkitės pas
ra. Karantinas taipgi reiškia sulaikymą gyventojų vieno
savo vietinį anamo, ar kokios nors apygardės ar rajono, kur limpama
gentą arba ra
lira siaučia, nno jų persikėlimo kiton vieton. Nors toks
Railroad šykite pas:
sveikatos tarvbos pasielgimas neturi savvjc ypatingo po
būdžio, juomi pasinaudojama laikinai epidemijai kilus su
Oeorge A. Cullen,
laikymui užkrečiamos ligos plėtimosi ir persikėlimo jos iš
General Paasenger A gent,
vienos vietos kiton. Kaip va: prie choleros, Azijos maro I 90 West 8treet, New York.
/
Toliaus bus.

P. L. PECKO

Ladmnna

-

reikia vartoti

gH
Unijos Dokų užveizdėtojas Raub- K
so Kasyklų, Luzerne, Pa. sako:
fa
Courtdale, Pa., Nov. 26, 1911.

X
«:

Brangus Dr. O’Malley:
Aš rašau Tamistai šį laišką, kad
pranešti Tamistai, jog aš rekomenduo
siu Tamistą kiekvienam Ruptura ser
gančiam; kadangi aš buvau baisiam
padėjime, bet nuo Tamistos vaistą li
kausi visiškai išgydytu. Aš duodu pa
velijimą pavartoti mano vardą, kad ir
kiti ligoniai gali būti išgydytais.
Ad. Kuttenberger,
Box 131,
Luzerne, Pa.

Norint

C-eras vaistas kaip suaugusiems taip ir vaikams.
Štai ką apie jį sako p. Fr. Klukaszewski iš Natrona, Pa.:
“Daug yra gyduolių ir sirupų nuo kosulio, bet, mano nuomonė, geriausias jų yra
vienas, tatai Severos Balsamas Plaučiams. Juo išsigydžiau nuo iš seno kankinusio
mane kašubo, išsigydė ir kiti mano draugai, kuriems tik jį rekomendavau’’.

Dvejopo dydžio: 25c. ir 50c.
Geriausia—sergėtis nuo nusišaldymo.
Nusišaldžius—tuojau reikia
išsigydyti.
Gi išsigydyti geriausia galima

Prisiųsk 2c. markę mano veltui
gaunamai iliustruotai knygai apie
Rupturą.

Dr. Alex. O’Malley

Geriausius rankvediius ir žodynus galite
gauti, ii kurių pats per save lengvu ir pi
giu budu gali išsimokinti angliškai kalbėti,
tik ne reik tingėti.
1. ANGLIŠKOS KALBOS VADOVĖLIS.
Sutaisė J. Laukis, trečia pataisyta laida, psl.
94, kaina ..............................................
BOJ
2. RANKVEDIS ANGLIŠKOS KALBOS.
Pagal Ollendorf'a, Harvey, Maxwell ir k
ki
tus, sutaisė J. Laukis, pusi. 307, kaina $1.25
Ta pati drūtai audimu apdaryta
$1.50
3. KAIP RAŠYTI LAIŠKUS, litlumškoje
ir angliškoji kalboie. Sutaisė J. Laukis, šio
je knygoje yra daugybė laiškų visokiuose rei
kaluose ir atsitikimuose abejose kalbose. Pusi.
293, kaina ............................... ................... 75 c.
Ta pati drūtai audimu apdaryta ... $1.00
4. KIŠENINIS ŽODYNĖLIS, lietuviikaiangliikos ir angliikai-lietuviikos kalbų. Telpa
apie 18,000 žodžių, parankus nešiotis kiše
niuje. Pusi. 151, grąžuose audimo apdaruo
se, kaina ......................................................... 65c.
Tas pats skutos apdaruose ................... 95c.
5. ŽODYNAS lietuviškai-angliškos ir angliškai-lietuviikos kalbų. Sutaisė A. Lalis, da
lia I turi pusi. 439, dalis II turi pusi. 835,
sykių 1274 puslapių, grąžei ir drūtai apdaryta,
kaina .............................................................. $6.00
Užsisakant viri minėtas knygas, kartu rei
kė ir pinigus prisiųsti, o lėšas prisiuntimo
ai apmokėsiu.
Adresas:

St

(Severa’s Balsam of Life)

Jos greitai gydo slogas ir gripą, prašalina
blogas jų pasekmes ir jus jaučia
tės tuojau geriau.

Tas vaistas gydo dispepsiją, kepenų ligas,
nerviškumą ir vidurių sukietėjimą.

Kaina dėžutei 25c.

Kaina bonkai 75c.

Gaunama nusipirkti visur aptiekose ir vaistų sankrovose
Jei kas jums siūlytų vietoj Severos kitokias gyduoles, neimkite.
Norėdami gauti gerą daktarišką patarimą rašykite adresu:

_ .
1AZ
1
W. 1r. oEVEl\A
Juozas Szukis,

CEDAR RAPIDS
IOWA
4
Vienatinis Lietuvis Kostumeriszkas

Geriausias Lletuvys

KRIAUCIUS ATHOL’E

FOTOGRAFISTAS,

Siuva Visokius Vyriškus ir Moteriškus Rūbus.
Kiekvienam pritaikau pagal jo norą ir pasiuvu
pagal naujausias madas. Išplaunu, išvalau, išprosinu ir sutaisau senus vyriškus ir moteriškus rūbus ir
iš senų padarau kaip naujus.
VISĄ DARBĄ GVARANTUOJU.
Iš aplinkinių miestelių atvažiavusiems užsisteliuoti siutus, apmoku kelionės lėšas neviršiau 75c.
Reikale kreipkitės pas savo tautietį, o busite už
ganėdinti.

Naujas Telefonas 1070—R.
20 E. Market st, Wllkee-Barre, Pa

J. F. GILLIS

PETRAS BUZEVlClUS,
252 SOUTH ST.,

Pas ji galima gauti visokių toOfisas: 158 S. Washington sL rielkų,
b’.iūdų, stiklų, nuodų, liamWllkes>Barre, Pa.
pų ir visokių virtuvei .eikalingų
Ten, kur galite rašyti ir kalbėti i daiktT* Yra iš ko Pasirinkti' Ateilietuviškai.
kitę persitikrinti.
AR MOKI ANGLIŠKAI KALBĖTI ?
Dabar Laikas Mokintis!

Severos
Balsamas Gyvasties

(Severa’s Cold and Grip Tablets)

19

Gerai žinomas Klerką Išgydytas.
Aš gavau patrūkimą (rupturą) kil
nodamas baksus kuomet aš tarnavau
krautuvėje. Aš ėmiau Dr. O’Malley’io
vaistus ir dabar esmi jau išgydytas nuo
rupturos, kuri vargino mane per kelis
metus. Aš geisčiau pasakyti kiekvie
nam ruptura sergančiam žmogui, kaip
aš labai esmi dėkingas Dr. O’Malley’ui
už jo stebuklingą išgydymą.
J. Rudolph,
30 E. Northampton st.
Wilkes-Barre, Pa.

Parduodama visur aptiekose.

Dispepsija sergantieji retai kada esti
gerame upe, taipjau nepažįsta linksmumo
ir tie, kurie serga vidurių sukietėjimu.
Kas tomis ligomis* serga, tiems
reikia vartoti

Severos Plotkelemis
nuo Peršalimo ir Gripo

H
K
X
K
K.

Mr. Thos. Curry, Lehigh Valley
Mainų Mekanikų Meistras, pasa- į
ko svarbią istoriją tėvams. Štai ką į
jis sako:
PLAINS, PA., NOV. 1,1911
Brangus Daktare:
Aš noriu Jums padėkoti, ką Jus
esat padarę mano vaikams, abudu išgydėt nuo rupturos: vienas vaikas
dviejų metų (gimęs su ruptura) ir ki
tas devynių metų senumo.
Jie dabar
yra abudu sveiki ir nenešioja raįščių;
yra stiprus ir diktųs, ir tikėk man, aš
dabar esu laimingas tėvas.
Su guodone
Thos. Curry.

sustabdyti kosulį, užkimimą, krapus; išsigydyti
skaudama gerklę, bronchitį, kriokulį; neleisti išsivystyti
pavojingoms plaučių ligoms.

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

R.H. Morgan
BONA MORS
SODALITY

-NAUJA KNYGASTJAKESCAIHEDRAL

BIBLIJ A
arba šv. Raštas išleistas.
Tik vienas šitas šventraštis yra
katalikiškas.

Kaštuoja $2.15 persi untmui.
Adresas:

REV. S. PAUTIENHJS,

SHENANDOAH, PA.

MONTREAL, CM

Išdirbėjas Kepu
rių, Kukardų, Vė
liavų, Antspaudų,
\arpų ir kitų tano
panašių dalykų.

Reikalauk Kata. liogo..

ATHOL, MASS.

Union Ticket

agency.

Seniausi* Lietuviška Bank* Scranton*

ir Visoje Aplinkinėje.
Agentūra Laivakorčių ant Geriausią
Uniją.
Siunčia pinigus kas dien in visas da
lis svieto; taip gi perk* ir išmaino vi
sokius pinigus. Išdirba visokius dokamentus Amerikos ir Lietuvos teismuos*.
Ofisas atidarytas kas dien nuo 8-toe
ii ryto iki 9-tos vai. vak.

Nedėlioję: nuo 10to« iš ryte iki 5-tai
valandai vakare.

Adolf Blau,
Union Ticket Agency,

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

803 Lackavvanna Avė,
Scranton, Pa.
Taip gi turime savo krautuvėje dau
gybę visokių maldaknygių ir svietišką
tnygų visokiose kalbose.

SHENANDOAH, PENN’A. TELEFONAI: Naujas 303 — Bell Ml

M. J. DAMIJONAITIS
811-814 33rd8t CHICAGO, ILL.

PADARANT NAUJUS METUS
"NoWork-NoP<o>
TheWorkingman’s
Probl<

J»S tik {Renino šalt} ir paskui
turėjo gulėti per savaites

DR. RICHTER’IO

Pain-Expelleris
prašalįs pavojingus susirgimus
jeigu vartosi nn laiku pagal nu
rodymų, ant dėžutės; 25c ir 50c.
už bonką. Žiūrėk ant Inkaro
ir vardo ant dėžutės.

r šO.RICHTIRŠC«.,MP*ev<M..«MYefk.
nan _

LAIMINGAIS
Tai nedaug reikia, kad padarius juos laimingais. Musų Prabočiai sako,
kad laimingas buvo tas, kurio ūkė buvo puikiai apžiūrėta; visko pilni
namai; šeimyna užganėdinta.

Ištikro, toks žmogus negalėjo būti laimingu. Vienok būva išėmimai, ir
tankiai menkas dalykas sugadina visą laimę.
Apsirėdymas tankiai suteikia nemažai smagumo, kurio kitur negali su
rasti.
O kad puikiai apsirėdyti, reikia žinoti kaip tą padaryti.
O kad žinoti kaip — reikia žinoti ir kur.
Padarant Naujus Metus laimingais turi pereiti gerą lekciją.
Apie tai pasiteirauk ten, knr tikrai tą lekciją gali išmokti.

LOUIS ROSENTHAL

RUhUr'lo Gongo PilMa y** gnroa
vidurio ankhMėjlmo. fa. lt m».

♦.►v.

DRAUGAS

8

rusų pastatytiems reikalavi ‘Draugo’* Redakcijoje galima
Antwerp, Dec. 11,1911.
Wilkes-Barre
gauti šios knygos:
mams. Gi dabar, kada persai
Bell Telephone Dicklnson 3757 w.
Stegmaier Bretving Co.
Dėl daktariškos rodos galima atsišaukti
prieš rusus jau nusilenkė, No. 1. Degtinė. Vienaveiksmis sce- i Deposit & Savings
Wilkes Barre, Pa.
pas Dr. Ign. Stankų per telefoną ar laišir, visai nesiklausdami ang nos vaizdelis. Iš lenkų kalbos ,
_
ku ir iš kitų šleitų, taipgi Kanados.
BANK,
vertė A. Vėgėlė. Labai puikus ir
j Aš jaučiu didelį sina gu
— Vienatinis tikras daktaras-lietuvis Philadelphijoj —
lų, rusai ėmė šeimininkauti lengvas veikalėlis scenai.
71 PUBLIC SQUARE,
mų
pranešti
jums,
jogei
jus
! Jis yra psbairęs aueščiausius ir jau paskutinius diktari.'kus mokslus. Buvo
Kaina 10c. I
Persijoj, o gali jie ir visai ją
daktaru mieste Iudianopolis Mokėsi ir praktikavojo The N~u> York
WILKES-BARRE, PA.
{turėjot pasisekimą visose .miostavu
1‘om Uru'juatt Medieul Sehvol and llonpital. Visi jo paliudijimai išstatyti yra
sau pasiimti, tai anglai čia
Katriutė. Triveiksmis dramos
įofise, kur kiekvienas a .Jaukęs gali juos matyti.
paveikslėlis paimta iš liaudies Kapitolas
$150.000 trijose parodose, ir jūsų Extuoj’ atvėrė savo burną ir gyvenimo.
Dabar įreng-S savo locną ligonbutį Philadelphijoj ir tarno pačiame namo
Iš lenkų kalbos ver-, „
...
portinis
Alus
buvo
apdova

, padirbo puikią «. dikatiikit Z-.z»i/.ų
laboratorija, elektriškas malinąs ir ap-'
$450.000
siunčia rusams savo perser tė A. Vėgėlė. Kaina
10c. * erv 11S1S
' tiokąsu goriausioms gyduolėms. Čia visi ligoniai atranda teisinga pagelba, iš$2.625.000 notas Diplomą, Garbingais įsigydo ir pnlio ,a sveiki. Štai ką liudija p s ligoniai:
1TALŲ-TURKŲ KARAS. gėjimus, kad jie nedrįstų ei 3. Trumpas Katekizmas. Leng- j Depozitai
„Nuo visokių spuogų ir išbėrimu, r t veido ir kai b ir vi o kūno, taipogi
uio kitu odos, ir kraujo ligų, neia geresnio daktaro, kaip Dr. 1. Stankus,
ti Persijon taip toli, kas da vas ir prieinamas būdas vai Moka 3-čią nuošimtį nuo sudėtų Atsišaukimais ir Auksiniais nuo
Medaliais
Tarptautiškoje įį.'aug daktaru atlankiau, b-t nei vienas n.^aičjo išgydyti.” Taip kalba Jos.i
Nors jau seniai buvo pra rytų Anglijai klintis valdy kams pramokti katekizmų. Kai
Joje pinigų.
švilpa, 1011 Carltou st.. rhiladolphia, Pa.
10c.
parodoje Antvverpe, Ryme Sv
našauta, kad Italijos karas me Indijų. čia reikia su- i na
„Šiuomi vie’ai išr iškiu sa
GARBUS DAKTARE: neiš
su Turkija ilgai nesitęs, ka prasti, kad Anglija neleis 4. Fabiolė. Vytautas. Kas nori ži- Banka atdara kasdien nuo 9 ry- ir Paryžiuje.
vo širdingą padėką Dr. Stan
randu žodžiu padėkavojimu
noti krikščionystės įdomių pra- to iki 3 popietų. subatomis nuo
Tamistai už išgydymą skau
Aš siunčiu pačtu Diplo kui už išgydymą nervų ligų
dangi turkai kaipir begink vienai Rusijai pasiimti visą džių teskaito šitų garsiųjų kny- 9—12 vidurdienyje ir nuo 7 vai.
ir sugrąžinimą vyriškumo,
dėiimo šonuose ir po širdies
$1.00; vakare iki 8.
mu, Garbingąjį Atsišauki kuriu kiti daktarai atsisakė
liai kad apsiginti prieš Ita persų teritoriją, da-gi gal gą. Kaina
gėlimo strėnų ir skausmin
gų mėnesinių, kurių kiti vi
5.
Naminis
Vaikų
Auklėjimas.
išgydyti. ir
Ir visiems susnų
suslapmą
ir Auksinius Medalius, pisgyuyu.
lijos gerai apginkluotą ar Anglija pareikalaus ten sau
Galima susikalbėti lenkiškai ir
t 'temis ligomis patariu kreif
si daktarai neapsiėmė gydy
Kiekvienas
tėvas
ar
motina,
ietuviškai.
išskiriant Paryžiaus diplo ',»i». pas dr. Ig. Stankų, o ne T 7#
mijy ir nepalyginamai tvir daugiau teisių, negu jų no kurie rūpinasi geru vaikų išauti. Bet Tamistos operacija
mą, kuri bus greitai užbaig ’ pasigailėsite savo žygio
tesni laivyną, tariaus išėjo rės duoti Rusijai. Čia tai ir ginimu, kad iš jų vaikų išaugtų
kaip ranka atėmė kentėjimą
Į A. Zmudzen, Salem. Mass
nuo
marigs. Ela Mažinacky
geri
ir
dori
žmonės,
privalo
ži

ta. Su širdingais linkėji
visai priešingai. Italai tur pasibaigia anglų prietelystė
Office New Telephone 37.
1325 S. Front St., Phila.
57 Pingree St. Dr. Ig. Stankus.
noti šios knygelės turinį. Kai
mais.
ku nepergalėjo ir po šiai die su rusais. Mat tų dviejų , na
Residence 1100.
John Akuotaitis, Montreal, Que. Canada, rs/o: „Meilutis gydytojau.— C
10c.
Šešta diena, kaip gavau nuo Tamstos liekarstas ir vartoju sulyg užrašo, jau
Mex
Keiser,
nai karo pasekmės visai ne draugai mieriai buvo visai |
Lietuviu Advokatas.
negaliu ateidėkoti Tamstai iš d'Jaugsmo da tik pusę liekarstu sunadojau bet
Komisij orderius Generolas. jau visas sustiprėjau ir b.igiu gyti. Daugiau neturiu ką rašyti: nes jau ne
permatomos.
vienoki: apiplėšti silpnės-Į
reikalauju daktariškos pagelbos. Ta įkiri li ra, kuri taip daug prikankino
Šiomis dienomis, turku nius už save. Bet bėda, ka-i Nedėlinis Darbo Žmonių Jonas S. Lopatto
mane ir kurią kiti < aktnrai laikė už neišgydokia, dabar jau baigia gyti. Ačių
STEGMAIER’O
Tamstoms už pigų ir greitą išgydymą.”
47-48-49
Bennett
Building,
armijos vadas iš Tarbuk’o da grobiai nokia pasidalin-!
ENPORTTNIS ALUS.
Išgydau pasekmingai ir ant visados nuo:
Laikraštis.
Wilkes-Bare, Pa.
pranešė savo valdžiai Kons ti.
reumatizmo, skaudėjimą šonų, sąnarių kaulų, strėnų, kojų, pečių, nuo
$1.
už
skrynutę.
Norintieji pasiskolinti pinigu
visokių kraujo ligų užkrečiamu iyt'šku ligų, triperį, šankerį sifilį, užkietėji
tantinopoliu, kad turkams
mą ir nedirbimą vidurių, išbėrimą, niežėjii. ą ir augimą ant. veido ir kūno vi
ant pirmo mortgage, arba pirkti
Tuotarpu, Persijos nu- į
šokių spuogu, dedervinių ir slinkimą plauku, galvos skaudumu, širdies, inks
tenai pasisekė visai apgalėti mestojo nuo sosto šabo bro-i
namus lai kreipiasi.
tu, kepenų ir plaučių ligas visokias‘nervų l>g is neuralgiją, drebėjimą sana
italu kariumenę, išgyti juos lis, Salar Ed Dovvleli, sūriu-i
First National Bank riu,
greitą s įpykimą? neg.dėjimą tniogot ir išrasti, greitą pailsimą, sunkų
fkvėptvimą, peršalimo slogas ir nusilpnėjimą sveikatos, visokius n.oterų ligas/
Išleidžiamas
Kaune.
Eina
iš stovyklų, kame italai nu kęs savo pasekėjų armiją)
PUBLIC SOUARE
1 skausmingų ir nelegulerišK mėnesinių tt kejima ir gumbo, išgydau su ope- 1
* cija rupturą, apendesit.s, vėžį. skilvye augančius b k menis visokius skadulius, 1
žudę pusę savo kareiviu, traukia ant Teherano ir ke-Į penkti metai.
(guzus (tumors), kepenų, inkstų ir pūsles. Darau operacijas ant gyslų kaului
Plymouth
National
Wilke-aBarre, Pa.
numeryje
nervų, smegnų, moterų if vyrų gimdančių organų, pritrauktas kojas’ir rau-1
palikdami ginklus ir amuni liose vietose jam pasisekė) Kiekviename
kas atitaisau ir padarau sveikas. Taip gi d tro operacijas ant nosies, akių iri
cija turkų savastim Gi iš apgalėti valdžios kariume-| šie skyriai: Tikybos ir doros
BANK.
turkų pusės 7-ni kareiviai nę. Jis reikalauja, kad val klausimai. Bažnytinės ži
UNITED STATES PEPOSITARY
nios.
Aiškinama
svarbiau

užmušta ir keletas sužeistu. džia grąžintų jo konfiskuo
0
I
Philadelphia, Pa.
Kapitolas su perviršiu
KAPITOLAS $375,000,00
Kiek tuose pasigyrimuose tus turtus, kurie siekia $80,- sieji lietuvių gyvenimo rei
Ofiso valandos: nuo 9 iki 12, nuo 2 iki 4, ir nuo C iki 8 vakaro.
$165.000.00.
įr
Šventadieniai;nuo 1 iki 5 popiet.
yra teisvbės — sunku pasa 000; priešingai jis užvaldv- kalai. Blaivybės dalykai.
Perviršis ir nepa
kyti. Vienok tas rodo, kad siąs valdžios banką Ker- Plačiai rašoma apie ūkę ir Šitoji Banka prižiuroma
490,000.00
kooperaciją. Turgaus žinios. Suvienytųjų Valstijų val dalyta nauda
turkai da nenustojo pasku
manshahe.
Valstijos Durnos ir valdžios džios. Moka 3 nuošimčius Už sudėtus pinigus moka 3-čių
tinės vilties laimėti kara
Kuo
užsibaigs
Persijos
nuošimti.
, .
J
„
. veikimas. Daugvbė žinių iš nuo sudėtų pinigų. Galima
prieš Italiją.
sunkios
dienos,
toli
gražu
ne
r
•
,
•
•
'
,•
..
,
Lietuvos ir visu pasaulio susišnekėti lietuviškai.
WM. S. Mc LEAN, Fresident,
galima pasakyti.
FRANCIS DOUGLAS, C««hier
kraštų.
kLBFPT g. GR03LEVVSKI,
G. N. Postlethwaite,
I Visa rašoma labai aiškiai
RUST JA IR PERSIJA.
iždininkas.
Savininkas ir Fabrikantas Geriausiu
!
ir
suprastinai.
P 4 ŽVELGIMĄ S.
Mandagus patarnavimas, i
‘ ‘ LIETUVIŠKŲ-LENKIŠKŲ VAISTŲ. ’ ’
Rusijos užsispirimii paša
i
“
Vienybė
”
nemažas
laiklintas nuo Persijos iždo mi- Senesni žmonės dažnai pa
MĖŠLUNGIO
OETTADSIA
s
bei
raštis,
išeinąs
kas
nedėlia.
junta
staigii
apsilpimą
GYDUOLE:
SKAUSMO
KRU-!
nisterio vietos, amerikonas
NUO
jokios
matomos
priežasties.'
turįs
10
lakštų
talpnios
spau
TINĖJE NUO
gen. W. M. Shuster. šiomis
STBfiNV SKAU
dos,
tekaštuoja
su
prisiuntiPATRŪKIMO
Duok
ką
veikiausia
Trinerio
dienomis jau rengiasi apleis
DĖJIMO, DEGI
mu
metams
Lietuvoje
2
rub

AZMA ARBA
Amerikoniško
Elesiro
iš
MO
KBUTINtJE,
ti Persiją kaip tik valdžia
garsi kardinolo Wisemano apysaka.
DUSULIO
GALVOS SKAU
liu, Amerikoje 3 rubliai.
Vertė VYTAUTAS.
paskirs jo vieton kitą iždo Bitter vyno. Ta gyduolė
DĖJIMO,
ŠTYVUMO
Adresas: Kaunas “Vieny
prnšalįs visus nevalumus iš
KATAMOS,
ministerį.
SPRANDO
Kaina $1.00.
bės” redakcija.
UŽSISALDYMO,
SKAUDĖJIMO
įmautiems daugiau kaip vieną egPersai suprato gen. Shus virškinimo organų. Ta gv-Į
NEUBALGUOS;
6ON UOSF,
lempliorią, nuleidžiamas didelis nuo
duolė
tuomi
yra
gaji,
kadi
terio gerą tvarką ir po šiai
Mahanoy City, Pa.
NUO
šimtis.
Gaunama pas:
k->NKŲ IR
GERKLĖS
KOJŲ.
dienai kelia prieš valdžią ji padirbta iš tyriausio vy-j
BEV. V. VARNAGIRIS,
SKAUDĖJIMO,
312 So. 4th St.,
Brooklyn, N. Y.
Turi Kapitolo su nuošim
riaušes už Shusterio atšali- no, gydančios ir sustiprinau-’
Ypatingos Gyduolės.
Popieriai Laiškams.
čiais
nimą, nors ir pati valdžia čios medžiagos, kuri neduo-‘
Jeigu sergate užsisėnėjusiomis ligomis nuo kurių negali pagel
$190.000.00.
bėt nė daktarai nė ligonbučiai, arba paslaptingomis ligoms, apranenorėjo pravaryti Shuste da kunui nusilpti po apsiva Popieriai dėl laiškų rašy
šykit man savo nesveikumų gerai ir aiškiai (be užslėpimo) nes
lymui
vidurių.
Ji
sukelia
Sudėtu pinigu
First National
mo su visokiais pasveikini
rio, bet, kaip jau gerai žino
čion eina n» tik apie tavo sveikatų, bet labai tankiai, ir apie tavo
energiją
ir
paskatina
orga

gyvastį (Atsiminkit, jog kiekvienas garbingas daktaras užlaiko pa
$700.000.00.
mais ir su tam pritinkan
ma, ją privertė tai padarvti
BANK,
slaptį kaip ant išpažinties). Užtai nesigėdyki ir nebijok, rašyk tei
sybę, o mielai suteiksiu rodą ir prisiųsiu geras gyduoles pagal tavo
Męs vedame visokį lega *
Rusijos biurokratiška val nus prie darbo veikesnio, čioms dainelėms. Su šilkinė
PLYMOUTH, PA.
ligą su nurodymu kaip reikia jas vartoti, už prekę labai mažą. Rei
priduoda
valgio
norą,
sveiką
’
lišką biznį.
įjį
UŽDĖTA 1864.
džia.
mis kvietkelėms padabinta
kia rašyt laiškus stačiai pas mane pridedant visados 2c. markę ant.
atsakymo, nes kitaip negausit atsakymo. — Teipgi męs reikalauja
miegą
ir
gyvumą.
Visi
jauni
’
Musų bankoje galima $
Kas bus paskirtas Shuste
ir su visokiais paveiksle-! KAPITOLAS $100.000.00.
me gerų agentų kiekviename dideliame mieste ir jų aplinkinėse.
ir
seni
privalo
vartoti
tą
gyAgentai nuo Lietuviškai-Lenkiškų gyduolių gali uždirbti nuo 50
rio vieton pildyti iždo miParsiduoda labai ni- PERVIRŠIS
$250.000.00 susikalbėti: lietuviškai, $
dol. iki 150 dol. ant mėnesio. Uždarbį duodame kuogeriausią. Taigi
duolę
pilvo
ir
žarnų
ligose,
1
nisterio pereigas tuotarpu
lenkiškai, vokiškai ir jį
rašykite reikalaudami agentūros. Kiekvienas lietuviškas štornikas
giai. Kas prisius 25c. pačtos j
teipgi privalėtų užlaikyti visada musų puikias Lietuviškas gyduoles
Didžiausia
ir
saugiausia
turint
reumatizmą,
jaknų
dar nežinia. Norėta paskirti
angliškai.
*
markėms, o aplaikys 12 po
savo štoruose ant pardavimo, kad musų tautiečiai reikalaudami ga
lėtų pas kiekvieną nusipirkti ir nereikalautų išduoti pinigus dova
kitą amerikoną E. E. Cairus. skaudėjimą ir nervų suiri pierų su kopertais ir dar Banka mieste.
JOHN J. MEYER, |
na kokiems nors apgavikams tose aplinkėse. Štornykai, rašykite
nuo
pareikalaudami gyduolių, nes geras uždarbys ir parduokite musų
vienok Persija pabūgo tai me. Ji gelbsti užkietėjime, pridėsiu dovana labai graži1. Moka. 3. nuošimčius
Kasininkas.
*
1
tyras Lietuviškas gyduoles, kuriąs męs gvarantuojame.
Rašykite
viduriu
degime,
neuralgijoL
j
sudėtų
joje
pinigų.
daryti, nes tai gali ir vėl ne . . . , .
’
'
stainelę kuri vra paimsi ai
po antrašu:
'lakiose moterų ligose altorė|jo
25(,
r
patikti Rusijai.
Gi dabar
ALEERTAS G. GRABLIAUCKAS,
Jos.
yra pakviesta užimti tą vie bei negalese. Aptiekose:Ash-'
duodam 6 tuzinus popierių j
<Jor. Elm & Main Štr.,
Plymouth, Pa,
tą Belgijos pilietis M. Mor- Triuer 1333—1339 So.
Agentams
duodam
gerą
užREKOMENDUOJAME MUSŲ NAUJĄ AUKSINĮ 23
.
U
.............. ■
nard’as, kuris ir pirmiau land avė., Chieago, III
AKMENŲ GELŽKELIO LAIKRODĖLĮ.
i darbį. Adrsesuokit:
Auksiniai, paauksuoti ir kitoki su 23
turėjo Persijos valdininko
K. J. Intas.
akmenimis, parduosime 10,000 vadina
vietą.
mą “Accuratus” laikrodėlių tiktai ui
Aš Pranciška Gesevičiu- P- O. Box 1724 Neto York.
35.75 žėdną. Tie gražus laikrodėliai
Nors rusai atsiekė savo tė, po vyru Jakimavičienė,
puikiai išrėžyti, dubeltavi lukštai, ge
rai laiką rodanti, labiausiai keliauninką
mierį — pašalino iš Persijos pajieškau savo giminių Ponaudojami, kurie turi daboti laiką, taqteriški ir vyriški, gvarantuoti ant 20
rusų nekenčiamą Shusterį. lianoro Cižiaus ir pusbrolių
metą. Tikrai grąžąs la’krodėliai, ne
vienok rusai tuo da vis ne Povilo ir Juozapo. Girdėjui, Dabar laikas at
gėda bus nei draugams tokį parodyti.
Jeigu nori turėti gerą dziegorėlį, tai
užganėdinti, siaučia po Per kad gyvena kur-nors New
štai musą pasiūlymas: Męs nusiųsime
šitą laikrodėlį kiekvienam C. O. D. už
naujinti
sijos miestus, užpuldinėja Ilampshire valstijoj. Mel
(5.75 ir ekspreso kaštus dėl peržiūrė
jimo. Jei nepatiks, nemokėsite nei cen
ant gyventojų, kuriems pa džiu atsišaukti ant adreso:
to. Męs liekuojame viską. Auksinis
sipriešinus, žudoma juos be
granoinelis duodasi dykai su laikrodžių. Adresu:
“DRAUGO”
Mrs. Fr. Jakimavičienė,
EXOELSIOR V/ATCH CCK, DEPT. BOS, CHICAGO, ILL
pasigailėjimo, neskiriant nei
55 AVhitney avė.
SPAUSTUVE
moten,i su mažais kūdikiais.
prenumeratą.
Orange, Mass.
Kaip kur rusai pereina net
Tripolio brutališkumus.
Pirkite už $6.00 ver
Ypač Tabrize esti tankus,
tės musų žinomos ta
NAUJAUSIA, DIDŽIAUSIA IR GE
susirėmimai rusų kareivių
bokos dėl cigarėtų ir
Lietuvės,
mokančios
lietuviškai
rašyti
ir
skaityti
ir
išsirinkit sau'dovanų
su Persijos konstitueijonaRIAUSIA GREITAI ATLIEKA
norinčios
tapti
Akušerėmis,
išlavinu
ir
prirengiu
iš sekančių daiktų
listais. Bet, suprantama, vi
ĮVAIRIŲ ĮVAIRIAUSIUS DARBUS
\ Naujausia importuo
prie egzamenų (State Board of Health).Tinkamiau
sur rusai išeina pergalėto
- tas Fonografas su di
sia amžius akušerystės mokytis tarp 21 ir 35 metų.
. dėle nikeline dūda,
jais. Rusai visada moka žvc I
k kuri graina gerai ir
Kreipkitės
į
joti drumstame vandenyje;'
•' aiškiai visokias mu
D-rą A. L. Graičiuną,
jie dabar erzina persus, k‘ul
zikas ir dainas. Kiek
vienas gali turėt sa
3310 South Halstead St.,
CHICAGO, ILL.
kaip nors palaikius ten be
vo name koneertų. 2
tvarke: tada rusai garsas
PIGIAI
Geriausia Armonika
vokiško išdirbimo su
pasauliui, kad jie negeidžia
BX8TiTH
natom
ir nurody
KONSTITUCIJAS, PLAKATUS, TIKIETUS,
pavergti Persiją, tik ten pa
mais.
3.
Puikus sta
HEIGHTS
DEPOSIT
BANK
dalyti tvarką, o bedarydami
lavas nikelinis Laikrodis su muzi ke, kiekvienų kartų muzikė graji
UŽKVIETIMUS IR KITOKIU8 DARBUS
na 10 minutų. 4. Vyriai arba moteriški storai paauksuoti laikrodė
Kampas E. Market ir Hancock Sts.
“tvarką” už savo darbo,
liai. 5. Stalavi įrankiai gražioje dėžutėje: 6 peiliai, 6 videlciai, 6 di
pasiims sau bent puse Per
W1LKES-BARRE, PA.
deli šaukštai, 6 maži, 1 peilis sviestui, 1 šaukštukas cukrui.
RAIDES STATOMOS DIDELE'-NAUJAUUž musų dovanų vien norime, kad pagarsintumėt musų firmų tarp
sų teritorijos ir, žinoma,
S10J0 PATENTO-MAŠINA “LINOTYPE”
jūsų
pažįstamų.
Atsiųskite
mums
ant
rankos
50
centų
pačtiniais
Moka
3-čią
nuošimtį
nuo
sudėtų
pinigu
ir
ima
pini

priskirs ją prie Rusijos.
AORESUOKITE______
ženkleliais, o męs Jums prisiusime 40 skrinučių tabako 4-ių gatunkų
gus ant sučėdyjimo nuo dolerio ir augščiau.
Anglija, kol ji matė sau
už $6.00 ir Jūsų išrinktų dovanų. Likusius $5.50 užmokėsit gavęs ta
“DRAUGAS”
Siunčia pinigus in visas svieto ša vorų. Kam tavoras nepatiks gali jo nejimti.
iš to naudą, visai nekliudė
314 E Market St.
Wilke»-Barre, Pa.
rusų šeimininkavimui Per
lis.
ENGLISH
ASIATfC
TOBACCO
CO.,
sijos teritorijoj; da-gi, ne-j
Atdara nuo 9-nių ii ryto iki 3-jų po pietų; enbatomia—
De
iai padėjo įgazdinti
no 9-nių — 12 ir nno 7 iki 9 vakare.
_lį8 7-tfc StTMt,
baigė. Buvo susirėmimai ki
ny kariumenės net su Japo
nijos pasiuntinio sargyba,
kur keli japonieeiai ir dau
ginu kinieėiy likosi sužeis
ta. Tvarkos Kinijoj, kul
kas, dar vis nematyti.
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„VIENYBE”

Dr Imlius Stankus, M. D.

FABIOLE,
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Merchants
Banking
Trust
Company,

DRAUGO”
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Akušerijos Mokykla.

DYKAI

SPAUDINI

