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LEKCIJA
IR

EVANGELIJA

Dvidešimtoji Nedelia po 
Sekminių.

Efez. V, 15—21. — Bro
liai: Veizėkite, kaipo ap- 
vaizdžiai vaikščiotumite ne 
kaipo neišmintingi, bet kai
po išmintingi, atpirkdami 
laiką, nes dienos yra nedo
ros. Dėlto nebūkite neišmin
tingi, bet išmanantis, kuri 
yra Dievo valia. Ir neapsį- 
gerkite vynu, kuriame yra 
nešvarumas, bet prisipildv- 
kite Šventąja Dvasia, kalbė
dami Lirp savęs iš psalmų ir 
hymnų ir dvasišką giesmių, 
giedodami ir garbindami 
Viešpatį jūsų širdyse, dėka- 
vodami visados už visus 
daiktus, Viešpaties 
Jėzaus Kristaus v 
♦ui Sito-T (
pasiduodami baimėje Kris
taus.

musų
Die-

— Jon. IV, 46 — 53 — 
Anuomet buvo kažikoks ka- 
ralėlis, kurio sūnus sirgo 
Kafarnaume.

Šitas išgirdęs atėjus Gali- 
lėjon iš žydų žemės, nuėjo 
pas jį ir prašė jo, kad užeitų, 
ir išgydytų jo sūnų, nes ėmė 
merdėti.

Tarė tat jam Jėzus: Jei 
ženklų ir prajovų neparegė
site, netikėkite.

Tarė jam karalėlis: Vieš
patie, užeik pirma, pakol ne
mirė mano sūnūs.

Tarė jam Jėzus: Eik, tavo 
sūnūs yra gyvas.' Įtikėjo 
žmogus į kalbą, kurią pasa
kė jam Jėzus, ir ėjo.

O kad jis jau ėjo, pasitiko 
jį tarnai ir pranešė, tardami, 
jog Jo sūnūs yra gyvas.

Klausė tat jų valandos, 
kurioje jis pradėjo taisyties. 
Ir tarė jam: Jog vakar sek
moje valandoje pametė jį 
karštis.

Pažino tat tėvas, jog buvo 
ana valanda, kurioje tarė 
jam Jėzus: Tavo sūnus yra 
gyvas. Ir įtikėjo pats ir visi 
jo namai.

PRIEŠINYBIŲ NAUDIN
GUMAS.

Retai kada gerovė pa
gimdo tikrą Dievo meilę. 
Priežastis yra ta, kad gero
vė riša prie svieto, kuomet 
priešinvbės mokina, kad 
tikrą laimę galima rasti tik 
pas Dievą. Musų Viešpats 
žino, kad gerovėje labai tan
kiai užmirštame savo prie
dermes link Dievo ir apsi- 
leidžiame savo išganymo 
reikaluose. Todėl Jis, kaipo 
išmintingas gydytojas ne-

vęizi kas mums patinka, iš
blaško priešinybėmis išsva
jotą musų meilę, ir pritaiko 
tokius vaistus, kurie pasek- 
mingiausiai veda prie tikslo, 
tikros musų laimės.

Karalaičio iš Kafamaum 
pavyzdis te mus pamokina. 
Išgirdęs jis kad Jėzus su
grįžo iš Judėjos, atėjęs mel
dė, kad išgydytų jo sūnų, 
nes pradėjo mirti. Kad ne 
ta mylimojo sunaus liga, ra
si Karalaitis niekad nebūtų 
išgirdęs apie Jėzaus atėjimą 
ir nebūtų Jo jieškojęs. Kaip 
gi įstabi Dievo Apveizda! 
Karalaitis, nelaimės pris
paustas, meldžia Jėzaus, 
kad sugrąžintų liglaikinį 
gyvenimą savo sunui, o ap
turi dvasiškąjį gyvenimą 
sau ir visai savo šeimynai.

Jėzus nesykį jau buvo ap
silankęs Kafarnaume ir 
daug ten didelių stebuklų 
padaręs, bet iš turtuolių ir 
didžiūnų nedaug ten kas į Jį 
įtikėjo. Karalaičio ausis Jė
zaus mokslo garsas pasiekė 
taip-pat, tečiau ans neėmė 
to mokslo sau širdin. Bet ka-

natiški Turkijos p 
apie karo užbaigvmą 
nei girdėti. Kada K< 
tinopolyj valdžios k; 
susirinko apkalbėti
rybas su Italija, ka: 
džiantį turkai pradėj 
riaušes ir šaukia į š 
karą prieš krikščio,^ 

Iig^s««paa<te.4ė- Svarbiausiu kalbėtoju bu- mahometuniŠkus fnna 

................ vo arcivyskupas Farley; iš
kilmėse dalyvavo ir J. M.
Kardinolas Gibbons; tarp ki 
tų iškilmėse dalyvavo: ar
civyskupas Henry Moeller, 
iš Cincinatti, arciv. James S.
Quigley iš Chieago, arciv.
John J. Glennon iš St. Lo
uis, arciv. J ames H. Blenk iš 
Ne\v Orleans; ir sekanti vys
kupai: C. C. Maes, Coving- 
ton, Ky., John S. Foley De- 
troit, Mich., M. J. Lavelle,
New York ir T. J. Shaban.
Iš svietiškųjų prakilnesnieji 
svečiai buvo šie: Richaid C.
Kerens iš St. Louis, dabar 
esąs Amerikos pasiuntiniu 
Austrijoje, E. A. Philbni,
Ne\v York ir Walter <i.
Smith, Philadelphia. Rymą 
atstovavo Šv. Tėvo pasiun-j 
tinys Falconi.

Apie 2000 asmenų, dvasiš
kių ir svietiškųjų, kaip iš pa
ties sostapilio Washingtono, 
taip ir iš aplinkinių, ėmė da- 
lvvumą tose iškilmėse.

J. M. Kard. Gibbons’as šį
met švenčia Jubilėjų 50-nių 
sukaktuvių savo kunigavi
mo ir 25-tų metų nuo pakėli
mo į kardinolus.

Daug labai įtekmingi; 
amerikonų ir mokslo vyrų 
labai gerbia J. M. Kard. Gi
bbons’ą.

vui širdį, atsiminė jis Jėzų 
ir, apsvarstęs viską, ką tik 
apie Jį girdėjo, pasirįžo prie 
Jo kreipties ir tojo žygio pa
sekme buvo tas, kad įtikėjo 
jis pats ir visi jo namai.

Dievo tarnai tankiai 
mums mini apie Dievą, bet 
ipęs to nepaisome. Žemiškie
ji rūpesčiai ir smagumas 
apnykę mus laiko ir, tan
kiai, tada tik atsidaro mums 
akįs ir šiaukiamėsi prie Die
vo, kada mus nelaimė ištin
ka. Tad vargo prispausti ne- 
jieškokime sau vaisto nuo
dėminguose svieto smagu
muose, nes ten jo nerasime; 
tečiau apsimąstykime ar ne
surasime nuodėmės, už ku
rią užrūstintas Dievas mus 
baudžia; o jei ir nieko ypa
tingo nesurastume, vienok 
nuolankiai priimkime ką 
Dievas mums siunčia, nes 
per daug vargų reik mums 
įeiti į Dangaus Karaliją.

' S.

A_____________
}Katalikiškos Žinios!

Šidlava(Reseinių apskr.). 
Gautas vyriausybės leidi
mas statyti naują mūro kop
lyčią vietoje, kur Svč. Pa
nelė apsireiškusi piemenė
liams. Pastatymas atsiei
siąs 39 tūkst. 222 rubliu.

Kunigų permainos Žemai 
čių vyskupijoje. Kun J.
Bublys perkeltas iš Joniškio 
Dagučių filijon; kun. Rus
teika iš Degučių Veviržė- 
nuosna klebonu; kun. Stei- 
kūnas iš Šeduvos Joniškiu 
kamendorium; Varnių alta
rista kun. Lindė Sen.-Var- 
niuosna kam.: Vituvis iš 
Viekšnių Paežerių filijon; 
kun. Vėgėlė iš Klovainių

Panemuniu kamendoriumi 
Kazliškių koplyčiai; kun. 
Gabrys iš S.-Varnių Šedu- 
von kam.; kun. Lumbis iš 
Kauno Karmelitų Panevė
žin kam.; kun. Šereiva iš 
Kretingos Viekšniuosna 
kam.

Kun. Irtmanas iš Vevir- 
žėnų išleistas Tiraspolio vys 
kūpi jon išeiviams lietu
viams patarnauti. Kun. Le- 
sauskas iš Tiraspolio vys
kupijos priimtas atgal Že
maičių vyskupijom Kun. Bi
zauskui ir kun. Indriuliui 
leista stoti Kretingos Ber
nardinų vienuolvnan ir 
rengties daryti apžadus.

Kardinolo Gibbons’o vardu 
salė Washington’e.

Washington, D. C. 12 spa
lio dieną, akivaizdoje dau
gybės augštesnėsės dvasi š- 
kijos, čia likosi padėtas kam 
pinis akmuo Kardinolo Gi
bbons’o vardu salės, kuri 
bus pastatyta netoli Catho
lic University of America 
rūmų, km' įvyko ir kampi
nio akmenio iškilmės.

Kunigų permainos Philadel- 
phijos vyskupijoje.

Pereitą savaitę Philadel- 
phijos vyskupystėje įvyko 
šios permainos: kun. S. Pau- 
tienius iš Mahanojaus per
keltas į Shenandoah. Kun. 
V. Dargis į Mahanoy City. 
Kun. Kaminskas sugrąžin
tas į Ne\v Philadelphiją. 
Kun. Taškunas iš Girard- 
villės į Shenandoah tverti 
naująją parapiją. Kun. Du- 
rickas iš Coaldale, į Girard- 
villę, o į Coldale kun. Gudai
tis, ką tik iš Lietuvos atva
žiavęs.

Politiškos
Žinios.

KARAS ITALIJOS SU 
TURKIJA. į

Nore Turkija jau kelis 
kartus bandė pradėti) tary
bas su Italija, kad susfįabdv- 
ti karą ir prašalinti Nesuti
kimus be didelių kraujo pra
liejimų, bet ligšiol tas! neiš
davė jokių vaisių, ir, neži
nia, kada užsibaigs netekėtai 
pradėtas karas.

Jaunieji Turkai, kurių ran 
koše dabar randasi Turkijos 
valdžia, permatydami blo
gas karo pasekmes, daugiau 
nusileistų Italijai, kąd tik 
užbaigus karą, kuomet fa-

kas gali pagimdyti Turkijoj 
didelę suįrutę ir priversti 
Europos valstybes įsikišti į 
vidurinis Turkijos reikalus, 
kas, žinoma, Turkijai neišei
tų ant naudos. Bet akli tur
kų patrijotai negali to per
matyti.

Da kartą Turkijos armija 
mėgino užpulti ant Tripolio, 
bet likosi italų atmušti ka- 
nuolių šūviais. Matyt turkai 
vis da nenori visai Tripolio 
išsižadėti ir jo apielinkėse 
slapstosi po kalnus. Italija, 
matydama geras karo pasek
mes, apie karo užbaigy 
visai nesiskubina. Ji 
tik drutina savo paji
Tripolio uoste ir skubiai 
siunčia žemės kareiviui su 
artilerija, kad be jokii pa 
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vojų atrėmus pasaliniu 
kų užpuolimus.

Vokietijai buvo parsekę 
bekariaujančias pusei 
sutaikinti ir buvo aps 
abiejų armijų ginklų s 
mas. Vienok vėliau
Konstantinopolin tefe 
mą, kad turkams pa 
iš portų paskandinti 
italų torpedinį laivelį 
rokai sugadinti du muffi 
vų, kuo turkai buvo 
nudžiuginti.

Vėliau Italijos vaidila vie 
šai užginčijo, kad iš B rlino 
paleistos žinios apie ka o už 
baigymą esą neteis igos. 
Italai pasirengę ka|iauti 
iki paskutinei pergalei 
laikraščiai paduoda, 
Turkija nepasiskubys

kaip
eigų

už-
baigti karą, Italija pas is sa

irvo armiją į europejisją 
azijatišką Turkiją.

Italijos generolas C 
apskelbė Tripolio gy mto 
jams, kad jie nėra pa ergti 
Italijos valdžios. Prieš ilgai, 
jie yra paliuosuoti iš 
jungo, kuris juos spau<

neva

X) to
per

eiles metų. Jiems busidduo-

Turkijos sultanas Mebmed V., kuris dabar veda karą su 
Italija.—— -a—'... -<; •( l — • J I II III

ta plati savivalda, su jų val
dininkais, Italijos karaliui 
prižiūrint. Arabai italus 
priėmę su džiaugsmu.

Nore Italija skubiai ren
gia sanitarinius ligonbučius, 
kad užbėgus kelią įvairioms 
ligoms, vienok cholera ten 
apsireiškė ir keturi karei
viai nuo jos jau pasimirė.

RUSIJA.
Kokoveevas, kurs po Sto

lypino užmušimo buvo pa
skirtas liglaikiniu ministe
rių pirmininku, likosi ir ant 
toliaus ant tos vietos užtvir
tintas. Jis pildys po senovei 
ir iždo ministerio pareigas 
ir kitas augštas vietas.

Persimainius ministerių 
pirmininkui laukiama pasi
traukimo nuo vietų ir visų 
ministerių.

Kokią karjerą parodys 
naujai užtvirtintas ministe
rių pirmininkas Kokoveev, 
parodys netolima ateitis.

Stolypino užmušimas da 
ris išvelka į aikštę naujus 
apsireiškimus. Nesenai tapo 
susektą, kad Stolypino už
mušimą surengė kaip tik 
slaptoji policija, apie kurios 
negražius darbus Stolvpinas 
buvo viską susekęs; taigi 
Stolypinas užmušta vien tik 
su mieriu paslėpti slaptosios 
policijos nedorus darbus nes 
Stolvpinas buvo pasirengęs 
viską viešai apskelbti ir ati
duoti į teismą. Tą viską iš
pažino laike teismo Stolypi
no užmušėjas Bogrovas 
Stolvpinas tą patį vakarą, 
kada jis buvo jau ant mir
tino patalo, klausęs slapto
sios policijos viršininko gen. 
Kouralovą, ką jis padaręs su 
tais $450.000, kuriuos jis ga
vęs policijos reikalams, o ne-| 
išdavęs tame jokios atskai
tos, kur Kourlovas tuos pi-

KINO VIOTOB IMMANUKIa

Italijos karalius, kuris pa
sekmingai kariauja su tur
kais.

nigus sunaudojęs.
Tą naktį, kada Stolvpinas 

likosi peršautas, ta pati slap 
toji policija neįleidusį į ope
rą Stolypino asistanto, ir ty
čia pagal Stųlypiną buvę pa
likta 5 tuščios sėdynės, kad 
užmušėjui nebūtų jokių kliu 
čių pataikyti į Stolypiną.

Dėlto tai nepaisyta nei 
Stolypino šeimynos meldi
mų, kad nežudytų Bogrovo 
bent iki tol kol nebus ištirta 
užmušimo priežastįs, ir Bog
rovas tuoj pakarta; ypač ant 
to varęsįs Kourlovo padėjė
jas M. Spiridovičius. Mato
mai ten būt surasta daug 
jiems nemalonių dalykų.

Ir kuo galima dabar Rusi
joj užsitikėti!

KINIJA.
Net ir kinai neapsieina be 

revoliucijos. Štai spalio 12, 
nedideleme Hankovv mieste
lyje, apie 6000 valdiškos ka- 
riumenės atsisakė paklus
numo: spjovė ant visko ir 
pakėlė triukšmą, kuriame

žuvo apie 300 nekaltų aukų. 
Be to, jiems nusidavė už
griebti Sui-Ting-Fu tvirtovę 
ir viską tą, kas buvo joje. 
Nepasikakindami tuomi, už
ėmė miestą Han-Yank, ku
riame atsiranda daugybė 
dirbtuvių. Han-Yank turi 
apie 100,000 gyventojų. Ma
tydami savo pasisekimą re- 
voliucijonieriai taip įniršo, 
kad išardė gelžkelį Pekino 
ii* Hankow tarpe ir viską, 
kas tik jiems po kojų pasi
pynė — tiltus, telegramų 
stulpus, o net ir tvoras. Vė
liausi telegramai sako, buk, 
visa Kinų šalis virte-ver- 
da. Maištininkai įgauna 
ris daugiau ir daugiau pase
kėjų. Mat visur taip: kas 
nauja, tai ir madoj. Ką kinai 
sau mano, sunku pasakyti. 
Tečiau ar tik ir jie neužsi- 
geidė respublikos, apie ku
rią jie taip daug mano, o ma
žai supranta. Duosis matyti.

. MEKSIKO.
Spalio 4, naktyje, smarkus 

žemės drebėjimas ir neapsa- 
kubia audra šulvgtmr'Sti žu~ 
me tris nedidelius miesčiu
kus— San Jose de Guaya- 
mas, Empolin ir Ortiz. Au
dros butą taip smarkios, kad 
netik šie trįs miesteliai liko 
sunaikinti, bet dar ir kiti žy
miai užgauti.

Visupirma, smarkus že
mės drebėjimas buvo jaučia
mas, bet tas dar nebūtų nu
veikęs tiek daug, jei ųe biau- 
ri audra, kuri taip sujudino 
juros paviršį, kad miestai ir 
kaimai, kurie stovėjo ant 
krantų, tapo kaip smiltįs nu
plauti į jurą. Žmonės it žiu- 
vįs, plaukiodami, o gal ge
riau sakant, bangų nešami, 
šaukė pagelbos, kurios nega
lėjo apturėti; nes kas dar 
gyvas liko bėgo į kalnus, kad 
tik kaip-nors išvengus pavo
jų. Ir iš tikro būta pavojaus, 
jei per dešimts dienų nebuvo 
galima išgauti jokios žinios 
apie tos šalies nelemtą liki
mą. Iki šiol yra žinoma, kad 
apie 600 žmonių rado mirtį 
vandens bangose. Kas gyvas 
skubina į tą nelaiminga Mek 
siko šalį, kad arba palaidoti 
lavonus, arba priduoti pašal
pą žųstantiems iš bado ir 
šalčio.

PORTUGALIJA.
Nors šiuo kartu monar- 

chistai likosi respublikonų 
apgalėti,tečiaus ramumo vis 
dar nėra; kadangi monar- 
ehistai, matydami, kad toli 
ne visi Portugalijos pilie
čiai užganėdinti respubliko
niška valdžia, nenustoja vil
ties sugrąžinti sostą ex-ka- 
raliui Manueliui.

Aplinkinėse Minho mo- 
narehistai, surinkę armiją 
iš 3000 kareivių, peržengė 
rubežių, prieš kuriuos trau
kia respublikos armija susi
dedanti iš 7000 kareivių.

Kas vadovauja monarchis 
tų armiją, niekam nežinoma.
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Naumiestis, Suvalkų gub. 
Rugsėjo 20 d. (n. kai.) atga
benta vietinian kalėjiman 
suimtasai Katilių kaime, ne
toli Griškabūdžio garsusis 
apylinkės plėšikas, piktada
rys J. Liudžius su savo sė
bru.

Policija turėjo pusėtinai 
darbo, kol ji surado ir suė
mė, nes gaudomas buvo jau 
kelinti metai ir per tą laiką 
tiek spėjo pragarsėti, pada
ryti šunybių, užpuolimų, 
apiplėšimų, kad visi tik ir 
bekalbėjo apie Liūdžiu. 
Taip jis buvo apkraustęs 
Mergbūdžio ūkininką Vil
kaitį, Pavasijį Martišių (Ka- 
bišą) ir daugelį kitų. Jojo 
vardas jau buvo baisus — 
kad neateitų ir nepareika
lautų pinigų.

Minėtas gi plėšikas kilęs 
vra iš Kubilių kaimo, Lies- 
nistvos valsčiaus, gan pasi
turinčio ūkininko sūnus. Ma 
žas būdamas, mokėsi Nau
miesčio pradinėj mokykloj, 
sukilimo metais, kaip girdė
ti, žymiai dalyvavęs, o galu
tinai išėjo mat kuo.

Miesto gyventojai, išgir
dę apie jojo suėmimą, išėjo 
pasitiktų net už kelių varstų 
ir įlydė j o miestan džiaugda
miesi, kad jau pagalios nu
tvertas. •

Liesnistvos vai., Naumies
čio apskr. Nakčia iš 17 į 18 
dieną rugsėjo m. (n. kai.) 
Jančių kaime užpulta ant 
ūkininko Prano Kraučeliū- 
no (Kažemeko) ir, jam mie
gant, nušauta. Užpuolimas 
padarytas dėl pinigų, nes 
pas nušautąjį nieko nebe- 
Tas ta* O,' kaip pasakoja, jis 
turėjęs prieš tai su savim 
net keletą šimtų rublių.

Jojo berniukas tuoj davė 
žinią apie užpuolimą polici
jai. Policija gi, beieškoda
ma kaltininkų, suėmė tą 
bernuką, du ūkininko Sau
rusaičio sūnų ir vėliau dar 
jauną, neseniai pradėjusį 
gyventi, ūkininką Gudaitį - 
visus iš to paties kaimo.

Kas bus toliau — pama
tysime.

Tą pačią naktį Kubilių 
kaime sudegė lietuvio ūki
ninko Šreiberio trobos, visi 
naujai suvežti javai, padar
gai, mašinos ir gyvuliai. Li
ko tik vienų-viena klėtis. 
Nuostoliai dideli, ypač kad 
ir trobos buvo mažai ap
draustos.

Spėjama, jog tai buvęs 
padegimas iš keršto.

Ikaznė, Disnos apskr. 
Ikaznėje buvo didelis gais
ras. Sudegė 39 namai, tame 
skaičiuje liaudies mokykla, 
monopolis ir kelios sankro
vos. Nuostoliai siekia 40— 
50 tūkstančių rublių. Gais
ro priežastis — padegimas.

Panevėžys. S. kaimo 2 
. ūkininku, baisiai susipykę, 

įsiskundė iš keršto kits kitą, 
kad jie vogę p. Montvilo, 
detginės bravaro savininko, 
malkas. Bravaro admv.istra 
ei j a su policija, darydama 
kratą, kaip tik atrado tas 
malkas, dagi daugiau pas 
pati skundėja... Patraukė 
teisman. Bylą nagrinėjo že
miečių viršininkas, kuris 
šiomis dienomis ir pasmerkė 
tuodu ūkininku po 3 mėn 
kalėjimo.

Kaunas. “S. Z. T.” prane 
ša, jog Utenos, Aluntos ir 
Anykščių dviklesėse minis 
terijoe mokyklose įsteigiama

i

vietos ketvirtajam mokyto
jui. Onuškio gi ir Pandėlio 
vienaklesės mokyklos per
keičiama į dvikleses.

Kiburigi, Kauno gub. Ki- 
burių vaHPiaus sueiga nuta
rė pastatyti Vaškuose naują 
butą mokyklai. Kol kas gi 
nutarta nusamdyti mokyk
lai privatinį butą.

Paskyrimai. Į Reseinių 
miesto mokyklą mokytoju- 
inspektoriu paskirtas Neve- 
lio miesto mokyklos moky
tojas Arakadijus Samocha- 
lov; į Biržų miesto mokyklą 
mokytoj u-inspektoriu pa
skirtas Gomelio I-sios mies
to mokyklos mokytojas Pi
lypas Zditovecki; į Telšių 
miesto mokyklą paskirtas 
mokytojas Antanas Skaba- 
lanovič.

Steigiamasai knygynas ir
muzėjus. Neseniai Klaipėdo 
je, kaip praneša ‘N. L. Ceit.’ 
buvo “Sandoros” susirinki
mas, kuriame dalyvavo apie 
40 narių. Tarp ko kito, d-rui 
Gaigalaičiui padavus suma
nymą, nutarta įsteigti Klai
pėdoje lietuvių knygyną, “į 
kurį kiek galint reiktų su
traukti po vieną ekzemplio 
rių kiekvienos lietuviškos 
knygos”. Knygas tas žada
ma skolinti kitiems pasiskai 
tymui. “Sandora” išreiškė 
pageidavimą, kad įsteigta- 
sai ‘Keliaujantis knygynas’ 
butų perkeltas į Klaipėdą. 
Kreipiamasi prie visų, Prūsų 
Lietuvos lietuvių, kad jie sa 
vo aukomis prisidėtų prie 
įsteigimo tokio knygyno. 
Aukas galima siųsti šiuo ad- 
risu: An die Sandora—Buch 
landlung in Memel. Kiek 
mažesnį knygyną norima į- 
steigti Priekulėje.

“Sandora” taip pat kvie
čia siųsti ir senobinius lietu
viškus daiktus ir išdirbi
nius, nes prie knygyno žada
ma įsteigti ir muzėjų.

pėti areštantų rotose. Gal 
kas mano, kad pakrojiečiai 
neturi “Blaivybės” draugi
jos ir todėl jie taip elgiasi 1 
Tai netiesa! Mes turime ir 
“Blaivybės” draugiją, ku
rioje kitados buvo daugiau, 
kaip tūkstantis narių, bet 
dabar vos tik beliko 300— 
400. Draugijos susirinkimai 
daromi labai retai; per ke
lius mėnesius kartą. Liūdna 
mums blaivininkams, nes 
neturime, kas mus pamokin
tų ir padrąsintų, stipriau už 
laikyti blaivumą. Kitokių 
draugijų męs neturime, nors 
ir labai būtų reikalinga čia 
vartotojų draugija, ūkio ra
telis ir t.t. Miesteliui būtų 
neprošalį sutverti ugnage- 
sių draugiją.

Kupiškis, Ukmergės aps. 
Rugsėjo 1 d. prie Pyragų 
ežero nusinuodijo atvažia
vęs iš Amerikos jaunas vai
dilas. Gaila be laiko pakirs
tos jaunystės.

Pakrojus, Panev. apskr. 
Šventadienį arba turgaus 
dieną nepasivėlink, žmogeli, 
atlikti savo reikalus, nes 
vakare jau nebe tavo, bet 
turgininkų Pakrojaus gat
vės. Jie vargšai, bemagarv- 
čiuodami, sugaišta lig vėlos 
nakties, o prie tamsos muš
ties juk labai patogu, taigi 
jie ir grąžina čia viens kitam 
senas skolas. Taip antai keli 
lakrojiečiai iš Vaišvydžių 
sodžiaus: M-skas, Š-nas, M- 
ras ir du broliu Š-skiu buvo 
Šiauliuose parodoje ir, kai- 
io pažįstami, susidarė sykiu 
važiuoti namo. Pakelėje, Lv 
gumų miestelyje, jie sustojo 
pamagarvčiuoti. Bemagary- 
čiuodami, piimieji trįs, M- 
cas, Š-nas ir M-ras, atsiminę 
seną skolą, užpuolė ant savo 
draugų Š-skių ir pradėjo 
juos mušti. Vienas iš Š-skių 
yra be rankos, todėl negalė 
damas ginties nuo užpuoli
kų, pabėgo ir pasislėpė, o 
antrasis dar jaunas, 18 metų 
vaikinas, nebeištriiko ir liko 
labai skaudžiai primuštas 
Ant rytojaus mušeikos buvo 
policijos suimti ir .surišto 
mis rankomis išvaryti 
Šiaulius pas tardytoją. Varg 
šas sumuštasis guli pas vie 
tinį feldšerį Pakrojuje, jo 
sveikata labai silpna, valau 
domis apalpsta, prašėsi ku 
nigo, ir gresia pavojus nebe 
išgyti. Tai matote, vyručiai 
kokie apverktini vaisiai to 
gardaus alučio ir degtinės 
Tas nelaimingasai jei ir pa 
sveiks, tai liks be sveikatos 
o tie gaus po 2—3 metus tu

DBAUOAB

platintojais šiame Padau- 
guvio kampelyje galima sa
kyti yra vien kunigai. Per 
keletą pastarųjų metų vie
tos inteligentijos rūpesniu 
buvo surengta keletas lietu
viškų vakarų ir, kaip' girdė
jau, neblogai nusisekę. Pub
likos būdavę daug. Tik kaž 
ko šiemet apie vakarus nie
ko nesigirdi. Vis-tik nenus
toję vilties lauksime.

Bažnytinės pamaldos se
niau čia buvo atliekamos

miestas turi aukoti 10 de-1 kaltinama sulig 128 ir 129 Iš Kauno pav. bus paim. 688 
šimtinių žemės rūmo pasta- krim. įst. straipsnio, 
tymui. Rumui gi ir jo įtai- Trzebinskienė neprisipa- 
symui reikalinga 1 milijo- žino kalta esanti, ir aiškino 
nas rublių. Komisija tikisi, kad ji nemokėdama, kaip 
kad tą pinigų sumą sumes reikiant, lietuvių kalbos, at- 
kitos gubernijos. Komisija spauzdino straipsnį per ne- 
tuo tikslu kreipėsi, prasvda- apsižiurę j imą. z
ma miesto valdybos, kad Teismo rūmai nuteisė Ale- 
rinktų žinias sulig tos mez- ną Trzebinskienę, metams

Ukmergės 
Zarasų 

“ Panevėžio 
Šiaulių 
Telšių 
Reseinių

44 <4
44

44

44

U 44
44

u 44
44

u 44

900
1019
1004
1017
703
869

liavos.

Sumuštas marijavitų laik
raščių pardavėjas. Pranas

Į žemės tvarkomosios ko
misijos narius rašo “S. Z. 
G.” nuo Panemunio vals
čiaus yra išrinktas Juozas 
Kubilius, “Vilties” bendra
darbis ir buvęs pirmosios 
Durnos atstovas.

Marijampolės Parodai pa
rėjo jau nuo gubernatoriaus 
leidimas 4 vakarams; busią 
atliktos dramos “Blinda”, 
“Ūkanose”, “Rūtų Vaini
kas”; bus liet. dainų choras 
p. Jiešmanto vedamas; be 
to dar spėjama atsilanky
siąs parodon Jurbarko mies
to choras. Didelių gyvulių 
(arklių ir galvijų) jau pa
rodon pažadėta apie 300. ri
šu gi eksponatų šiuo tarpu 
(7,20 IX) prisirinko apie 
900.

Paroda didesnė, negu bu
vo tikėtasi.

Beto parodos vakaruose 
žada dainuoti žinoma Vil
niaus dainininkė p. Skals- 
kaitė.

Druskininkai. Rugsėjo 5 
d. atsitiko čia gaisras. Sude
gė miesto galvos namai, te
legrafo stotis ir keletas san
krovų.

Iš pradžių butų buvus ug
nį lengva užgesinti, bet pas
kui pasirodžius ugniagesių 
sutvarkime didžiausiai be
tvarkei — buvo jau sunku 
ugnį sulaikyti. Ugniagesių 
surasti iš karto nepasisekė, 
paskui pasirodė, kad ir bo
sai buvo tušti. Prie ugnies 
truko vėl kas savo parody
mais ir paliepimais butų ve
dęs gesinimo darbą.

t virio vės ir laikraštį “Nau
jąją Gadynę” uždengė ant 
visados. Gynė kaltinamąją 
prisiekusis advokatas Pe
tras Leonas iš Kauno. Tuoj 
teismui pasibaigus Alena 
Trzebinskienė areštuota.

vien lenkiškai, tik atvažia- Veberia, 50 metų vyras, sto- 
vėjo Tambovo gatvėje, siū
lydamas praeiviams maria- 
vitų leidžiamuosius raštus.
Staigu vakare užpuolė ant
jo keletą nepažįstamų vyrų I Vilniaus ir Kauno cerkvėse 

__ __  _ ir baisiai sumušė. Sumuštą buvo laikomos pamaldos už
akis (8upr. li<'tuviško8l kal-|P''anl> Vcberj, visai apavai- Stolypiną. B Kauno gb. nn- 

gūsį nugabeno į Savičo Ii- vyko į Stolipino laidotuves 
gonbutį. Vakaras buvo tani- gubernatorius Verevkinas 
sus, todelei Vėberis nei vie- ir bajorvedis kunigaikštis 
no iš užpuolusiųjų nepažino. Į Vasilčikovas. Panevėžio cer- 

. kvėje buvo laikomos iškil-
s\entadiems (įsskinant len Kuvo pašvęsta nauja a.a. 
kiskąjj pamokslą, kuris kas Ju 0 Montvilo vardo vai 
šventadienis sakoma po su- prieglauda Rasos sodne, 
mos; lietuviški gi pamokslai statomas dvejais gy
ir lenkų šventadieniais sako veniniais ir ketina būti už- 
mi prieš sumą). Pastaruoju baigtas prįeš lapkritį, 
laiku jau lenkai nebe taip Nejudinamojo turto ap 
rugoja ant lietuvių, turbūt kainojimas. Vilniaus guber- 
nusibodo, bet kur galima, natorius, remdamasis iš vi- 
banyčioje vis stengiamasi daus reikalų ministerio pa 
perrėkti “po polskiemu”. imta telegrama, pareikala 

“Viltis”. Ivo iš Visų Vilniaus gub.
__ , « » .mietsų nejudinamojo turto
Marijampole. •^tstoTas apkainojimo surašę už 1909 

Bulota, kaipo Manja.np0-|ir ig|„ metus
lės Ūkio Parodos Komiteto
pirmininkas, rugsėjo 39 (6) i Vilnius. Kanalizacija. In- 
d. apturėjo nuo Suvalkų gu- žinieriuS Šenfeldas, kuriam I vis°s Kaune priemiestyje 
bematoriaus pranešimą kad miesto valdyba pavedė ka- velkianc?os “Saules” mo“ 
visos paskaitos per parodą nalizacijos darbus, įteikė da-1 kvklos svente-
yra leistos skaityti lietuviš- Į bar tiems darbams vesti rei-1 TaščiurM Tn Kiauri Ii™, 
kai sulig paduotg jų progra-|kaling1}tarnautojv algę su- oji g„ulil} ,iga

manymą, laukdamas ju pa- dė jau ir‘Vilniaus gub. Aš- 
tvirtinimo. Sulig Senfeldo mellŲ 
sumanymo 4 vyriausieji in
žinieriai turėtų gauti po 3 Klubas Trakuose. Netm- 
tukstančius rublių metams, kus bus atidengtas klubas

vus kun. Bukantui, Grivos 
banyčion liko įvesta ir lietu
vių kalba, nors lenkai kolio- 
jo kunigą, daug sykių skun
dė jį vyskupui, šaukdami: 
“mums nereikia pagoniško-

Vilnius. Lietuvių Sūsišel- 
pimo draugijos valdybos po
sėdis. Rugsėjo 14 d. buvo 
Lietuvių Susišelpimo draugi 
jos valdybos posėdis. Išrink 
ta naujas lietuvių dvikleses 
mokyklos komitetas, į kurį 
pateko pp. Žemaitis, Smeto
na ir Kairukštis. Mokykloje 
yra apie 60 mokinių ir 2 mo
kytoju. Nutarta prie susišel
pimo draugijos įsteigti var
totojų sankrovą. Sudaryti 
sankrovos sumanymą paves
ta adv. J. Vileišiui ir kun. P. 
Kemešiui. Pataisytasai vie
nas kambarėlis Pranciškonų 
mūruose nutarta išnuomuo- 
ti metams už 100—120 rub.

Lietuviai aplenkti. Rug
sėjo 8 d. prie Vilniaus 1-os 
gimnazijos turėjo būti mo
kinių tėvų susirinkimas tam 
ikram tėvų komitetui iš

rinkti. Ir štai rusai, lenkai 
ir žydai, net nepakvietę lie
tuvių į pasikalbėjimą, patįs 
vieni aptarė ir nutarė išsta
tyti tam tikrus kandidatus. 
Tuo tarpu lietuvių vaikai ir
gi mokiasi toj gimnazijoj, 
iet jų kviesti, matomai, ne
rado reikalingu. Keista. Bet 
dar keistesnė tvarka tame, 
<ad gimnazijos direktorius 
paskyrė ir pakvietė tėvus 1 
vai. dieną, o kitas vėl (tur
int tų trijų tautų) tėvų bū
relis išsiuntinėjo pakvieti
mus susirinkti 7 vai. vaka
ro. Turbut padarė tai tam,

bos”, nes esą “litviakai ne- 
krikštvti, pagonįs” ir t.t. ir 
t.t.

Dabar lietuviškos pamal
dos atliekamos kas trečias

mą.

<ad galėtų vienbalsiai išsi
rinkti sau tinkamą tėvų ko
mitetą.

Paskyrimas. Vilniaus 
mokslo apygardos inspekto
rium paskirta Riepin’as, 
žmonių švietimo ministeri- 
os ypatingųjų reikalų val

dininkas.
Dramos meno kursai.

Prie imperatoriškosios mu
zikos mokyklos nuo rugsėjo 
20 d. prasidės dramos meno 
tursai. Mokys miesto teatro 
artistai — N. V. Michalen- 
<o (praktika) ir E. P. Mu- 
romskis (teorija ir prakri
tą).

Geležinkeliečių kursai.
Nuo rugsėjo 20 d. prie Pagi
rių geležinkelio valdybos 
prasideda metiniai kursai 
geležinkelio tarnautojams 
prirengti. Kvotimai įstojan- 
tiems kursuosna bus rugsėjo 
20 d. 10 vai. rytą iš rusų kal
bos (raštiškas kvotimas) ir 
iš aritmetikos.

Kratos ir suėmimai. Pas
kutiniu laiku padaryta Vil
niuje daug kratų ir suėmi
mų; sučiupta socijalistų-re- 
voliucijonierių susirašinė
jimas. Sako, šios kratos ir 
suėmimai turi ryšį su Sto
lypino nužudymu.

Stolipino mirties atbalsiai.

mingos pamaldos už Stolipi
no dūšią ir vardan Panevė
žio rusų draugijos ir visų 
valdiškų įstaigų tarnautojų 
buvo siunčiama telegrama 
Kauno gubernatoriui. Toje 
telegramoje prašoma carui 
išreikšti ištikimybės ir mei
lės jausmus. Kauno guber
nijos dvarininkų vardu ku
nigaikštis Vasilčikovas rug. 
7 d. yra išsiuntęs Stolypino 
žmonai užuojautos telegra
mą. Vilniaus miesto valdyba 
irgi išsiuntė užuojautos te
legramą našlei.

Stolipino laidotuvių dieną

Deltuva (Ukmergės ap.).
Rugsėjo 25 d. Deltuvos 
“Blaivybės” skyrius rengia
lietuvių vakarą. Bus vaidin-,_ , , , . . .x im i r, a • j j i-
, k i },-f »» • Be to dar dviems iš jų turėtų Trakuose. Bus tai didelis pa^

Kiliu ilkvTYiflą buti pridedama kasmet 600 lengvinimas keliauninkams, 
p,, ’ • Z i . rublių keliaujamųjų pinigų, norintiems senovės. Gedimi-Choras padainuos keletą dar 4"technikai, no sostapilį aplankyti. Tu- Q
S hi±”’ Prad 7 k~ skiriama a.ga nuo rėš bent padorią vietelę, ku.-
“i vatoa Leidimas gauta 1500 rb' iki ’800- 4 Piešėjai, apsistoti ir šiokią-toki, už- 
ai. -vakarą, leidimas g :žMkurie gautŲ 1000 iki 3200 kandą gauti. Be to galima 

Alksnėnai (Vilkaviškio Į rublių algos. Yra reikalin- bus tame klube vakarus, 
parapijoj). Rugsėjo 7 dieną gas ir heljegrafas su 720 rb. vaidinimus, koncertus, pas- 
Alksnėnuose mirė mokyto- algos, 2 — pienų darymui kaitas rengti, kas turėtų lie
jas a. a. Kazimieras Klimą- padėjėjai, 1 buchalteris, 3 maž prisidėti prie vielinių 
vičius. Nabašninkas gimė kurs ves apyskaitas, I san- gyventojų kultūros iš ap- 
Dievogalos kaime, Garlevos krovų prižiūrėtojas, 1 rašti- švietimo pakėlimo, 
parapijoje. Gyveno 45 me- ninkas ir du vyresniu tarnu. Vilniaus lietuviai vpac 
tus. Alksnėnuose mokytoja- Vienu žodžiu tariant reikia turėtų tuo kliubu pasinau- 
vo 23 metus. Paliko našlę 23 žmogus, kurių alga neš doti, idant trakiečiams pri- 
žmoną ir 7 vaikučius. Na- kasmet 32,580 rb. Įminti, kad jų esama,
bašninkas buvo žmogus do- Miesto valdyba yra tos XT • • • , • ,
ras ir geras katalikas. nuomonės, jog inžinierius Kaunas. Naujai įsteigta

lirė Klimavičius gerklės Šenfeldas padavė jai augš- ^aune savytarpines pasko-
džifcva. Tą ligą jisai gavo dusias algas. Kadangi jis Pos dr®Ugl'1.av.netJuku,S pa

ketina baigti darbus per f> Į dedant1 neikti. Tarybos pir- 
metus, tai jo vyresnieji pa
dėjėjai per tą laikatarpį pa
imtų 254,880 rb. algos. To-

Posėdyj^ nigaėjo _____ = ~...
s ir duris. Nors tuo- J? d., pabaigus tartis su m- Taisomas čia iš naujo bokš- 

liko gvvas, bet išgaš- zinienu Senfeldu miesto ta-Lag pi4e bažnvčios, kuri 
sėkmės nuvarė ka_ 7ba nepripažino vyresniem priguli dominikonų vienuo-

la visų mylimą moky- U10™8 ,.nzim.ena^n® P° 600 r) lynui. Bokštas ketina buti 
keliaujamųjų pinigų; vyrės-Lq pėdų augštumo ir ketina 

“Šaltinis”. Įniam buchalteriui suteikta vienas iš augščiausiu 
tik 1800 rb. algos, žemes- Kauno gubernijoje, 

ius. “Rūtoj” rūgs. 30Įniam gi 3200 rb. ir prižiurė-
ivo koncertas p. Va- tojui 3200 rub. Paskui, tary-Į Telšiai (Kauno gub.). Ne- 

dzinlriui ir Andžejui daly- bos nariui Povolockiui pata- seniai pas mus vyrų gimna- 
vaujfnt. Pasisekė pusėti- rus, nutarta žemesnius tar- zijon atvyko p. J. Avižonis, 
nai. Iraila, kad p. Audziejus nautojus ir darbininkus rink naujas mokytojas lietuvių ir 
susiifo ir negalėjo dainuoti, ti iš vietinių žmonių be tau- lotynų kalbų. Per pirmą lek- 
Žmofių prisirinko nemaža, tos ir tikybos skirtumo. ciją lietuvių kalbos padarė 

_ ,, . gana gerą įspūdį į mokinius.
, Romanovų” vardo Rinkimai. Spalių mėn. viaųpirma rmaiškino pla- 

umii raitotas Vilniuje. Mies bus Vilniaus miesto valdy- žiai. is kurmu91) kaiba paPį 
to s etimo komisija pasku- boję rinkimai miesto galvos
tinii ne savo posėdyje pasi- padėjėjo ir valdybos nario į 
dali, i į dvi dali. Viena dalis vietą Niedzialkovskio ir Zu 
nutf ė 300 metų Romanovų bavičiaus, kuriu įgalioji- 
užže gimo ant Rusijos sosto Į mams laikas pasibaigia, 
suki ;tuves švęsti tokiu bu
du, aip bus kitų valdiškų Į Byla. Rugsėjo 8 d. Vii , darbuositės tai tu-
įstalų nutarta. Kita gi da- niaus teisme rūmai su luo- . p . i ’ • v

tarė tą istorišką iškil- mų atstovais naKnnėjo J *
ženklinti tokiu faktu, “Naujosios Gadynės” bu - KUOPulKiausn,s 
įsteigimas Vilniuje vusios redaktorės Alenos Naujokai. Šiemet Kauno 
Romanovų” vardo Į Trzebinskienės (gimusio1’' mb. stos 12,848 naujokai iš

nuo išgąsčio. Mat, 1905 me- 
taii užtai kad Klimavičius 
neprisidėjo prie “laisvama
nių t naktį užpuolė piktada-

Griva, Kuršo gub. Tai ne
didelis Padauguvio mieste
lis. Pačiame miestelyje ir 
apylinkėje lietuvių yra dik- 
tas skaičius. Susipratimas 
tarp jų stovi dar ne ant 
augšto laipsnio. Kultūros

lis 
mę 
kari

., 0-J j.ot. Žiulio”*

mininku išrinktas prisieku
sis advokatas K. Samajaus- 

Įkas.

Kretinga. (Kauno gub.).

na, jos vertę, senumą ir kaip 
męs turim ją gerbti; o to 
įliau pasakė: “Aš darbuo 
siuos jųsų naudai, kiek ga
lėdamas, aiškįsiu kuosupran 
tamiausiai ir jeigu jus iš sa

KORESPONDENCIJOS.

o ne o

CHICAGO, ILL.
Spalio 2 dieną Town of 

Lake šv. Kryžiaus parapijos 
blaivininkų kuopa laikė sa
vo mėnesinį susirinkimą. Su 
sirinkimą atidarė naujas 
kuopos viršininkas kun. A. 
Briška su atsakančia mal
da, paskui tapo perskaitytas 
protokolas praeito susirin
kimo, kuriame vienbalsiai 
tapo išrinktas kun. A. Briš
ka kuopos viršininku ir ka
sininku.

Susirinkiman taipgi atvy
ko klebonas ir paaiškino 
apie blaivininkų draugijas 
ir blaivybę Lietuvoje ir sve
timose šalyse. Truputį pa
skaitė iš laikraščių svar
biausius patėmijimus apie 
tą dalyką. Kuopos viršinin
kas kun. A. Briška laike pra 
kalbą į susirinkusius sąna
rius ir svečius atsilankusius 
susirinkiman, kurių buvo 
pilna svetainė. Kalbėtojas 
savo prakalboje išdėstė var
gus ir nelaimes paeinančias 
iš pasigėrimo, taipgi ragino 
rienyties ir rišties į drau
gijas pasekmingesniam ko- 
vojiman prieš tą žmonijos 
priešą “alkoholį”. Po pra
kalbos prisirašė prie šios 
kuopos dar 5 nauji sąnariai 
iT tokiu budu iš 66 sąnarių 
musų kuopa pašoko net iki 
71. . A. B.

unbireitetą. Tuo tiksluiBrazaitytės) bylą. Buvo ji jų bus paimta 6200.

NASHUA, N. J.
Pas mus šiuo tarpu darbai 

pasigerino, ir žmonių be dar 
bo labai mažai tėra. Uždar
biai nepergeriausi, bet i-



mant kitus miestus, tai gali
ma sakyti, su uždarbiu ga
lima pragyventi. Lietuvių 
pusėtinas būrelis, tik gaila, 
kad daugelis gėdisi kalbėti 
lietuviškai ir yra pamylėję 
lenkų kalbą. Metas jau butų 
susiprasti ir imties už savo 
senos lietuviškos kalbos!

Turime dvi draugiji: šv. 
Kazimiero ir šv. Petro, že
maičių. Abidvi gražiai laiko
si ir turi gana turto ir narių. 
Štai 30 rugsėjo dr. šv. Pe
tro iškėlė balių, kursai atsi
liko dailiai, be svaiginančių 
gėrimų, o 1 spalinio ta pati 
draugija surengė prakalbas 
su dviem kalbėtojais. Pra
kalbas atidarė P. Kveracie- 
jus ir perstatą pirmą kalbė
toją, M. A. Ruseeką, kursai 
kalbėjo apie draugijų nau
dą, netikusį šių dienų gyveni 
mą ir lietuvių nesusiprati
mą. Jo kalba buvo labai uži
manti ir traukėsi pusantros 
valandos. Antras kalbėjo 
Jonas Kerda ir-gi rimtai, 
bet vos tik 10 miliutų. Po to 
p. Ruseekas stojo antru kar
tu kalbėti — šiuo tarpu aiš
kino apie liūdną padėjimą 
čia gyvenančių lietuvių, apie 
jų užmiršimą Lietuvos ir 
neatjautimą jos vargų. Kal
bėtojo žodžiai ne vienam iš
spaudė ašaras iš akių. P 
Ruseekas dar jaunas vaiki
nas, bet turi labai gerą iškal
bą. Veliju katalikiškoms 
draugijoms parsitraukti ji 
už kalbėtoją, nes jo prakal
bos yra grynai katalikiškos. 
Pabaigoje p. R. paragino ne
sigailėti aukų Lietuvos švie
timo reikalams, kaip tai 
“Saulės” namams ir kito
kioms Įstaigoms.

Jonas Radzevičia.

JERSEY CITY, N. J.
Retai kada pasitaiko užtė- 

myti žinutę laikraščiuose iš 
Jersey City apie mus lietu
vius, čionai gyvenančius.

Daug ką galima butų pa
rašyti apie musų nerangu
mą arba apsileidimą viso
kiais gaivalais... Nors apsi
gyvenusių lietuvių šitame 
miestelyje neperdaug, gal 
šimtas šeimynų ir dusyk 
tiek pavienių. Išsiblaškę vi
sose dalyse miesto, taip jog 
negalima nei sužinoti, kur 
kas gyvena. Nekurie gyve
na čionai gana ilgai, bet 
mažai yra tokių, kurie ką 
nors turi užgyvenę. Pasi
girti nieku negalime, apart 
suorganizavimo kelių drau
gijų. Žmonės čionai daugiau 
šiai atšalę nuo tikėjimo, ar
ba visiškai bedieviais virtę. 
Draugijose tikintieji labai 
apsileidę “cicilikais”, kad 
jiems pavėlina gaspadoriau- 
ti, elgties, priešingai drau
gijos konstitucijai. Draugi
ja nešiojanti šv. Jono var
dą, ar tik neliks perkrikšty
tu į bedievišką? Apsižiūrė
kite, nariai, kad paskui ne
būtų po laikui!

Parapija, šv. Onos, nuo 
nekuriu laiko organizuoja
ma antru kartu. Bet kadan
gi iš nieko niekas nesidaro, 
tai ir lietuviškos parapijos 
kilimas silpnas. Pamaldos 
dabar laikomos pasamdyto
je salėje, 262 First st. Kad 
ką nors užpirkti, pinigų per- 
mažai. Užlaikyti savo kuni
gą — žmonių permažai prie 
lietuviškos parapijos tepri- 
guli. Vieni sakosi prigulį 
prie lenkų, antri prie Šešto
ko ,treti dar kur ten kitur? 
Taip dalykams stovint, sun
ku kunigui M. Šedvvdžiui, 
kuris dabar pas mus važinė
ja iš Bayonnės, yra ką 
nors iš musų išsiskirsčiusių 
sudaryti. Susipraskime, 
kuomi esame ir ko mums

reikia! Taigi draugijų susi
rinkimuose nesiduokime ci- 
cilikams už nosies save ve
džioti. Jeigu draugijos kons
titucija katalikiška, tai ir 
jos nariai turėtų būti vien 
tik katalikai pildantįs baž
nyčios prisakymus, o neti
kėlius pagal konstituciją tu
rėtų prašalinti.

Neseniai susitvėrė šv. Juo 
zapo draugija. Gal ši duos 
gerą katalikišką pavyzdį ki
tiems. Dar jauna toji kuo
pelė — apie trįs dešimtįs są
narių, — bet jau ir tiems 
norima išpašalų užkenkti 
visokiais budais. Apšneka
ma, kad ta draugija kokių 
lenkų, ar bent sulenkėjusių 
lietuvių ir t.t. Bet supran
tantis savo pareigą, taip ne
kalba, pagiria ir broliškai 
pasveikina atbundančius 
savo viengenčius.

26 d. rugsėjo, minėtoji šv. 
Juozapo draugija surengė 
pirmą savo balių. Viskas 
buvo lietuviškai, net ir mu
zikantai lietuviai užprašyti, 
kad tuomi prašalinus berei
kalingas kalbas. Bet netaip 
atsitiko kaip buvo manyta. 
Pasirodė tikras boikotavi- 
mas iš pusės vietinių lietu
vių; taipgi ir vargonininkas 
vietoje, kad pritarti rengė
jams ir draugijos preziden
tui J. Žutkiui, kuris taipgi 
ir. chore gieda, vargoninin
kas užsakė minėtą vakarą 
choro “practice”. Gal tuo
mi nemanydamas užkenkti. 
Ačiū ir užtai, kad nariai 
choro vieni nuėjo giedoti, o 
kiti šokti.

Kalnietis.

MINERSVILLE, PA.
Šv. Pranciškaus atlaidai

atsibuvo spalio 4 d. su dide
le iškilmybe. Žmonių per 
visas pamaldas buvo prisi- 
grudus pilna bažnytėlė. Mi- 
nersviliečiai už tokį gražų 
šventimą savo parapijos pa
trono užsipelno pagyrimo. 
Nors vietiniai lietuviai yra 
apšaukti kaipo apsileidę ti
kėjimo dalykuose, vienok pa 
sirodo, kad tai netiesa: uo
lus lankymas pamaldų, skait 
lingas būrys priėmusių šv. 
Sakramentus parodo kaip 
didžiai jie myli savo Dan
giškąjį Tėvą!... Jau išva- 
karo klausyta šv. išpažinties 
iki vėlybai nakčiai; išryto gi 
vėlei nuo 5 valandos iki 12. 
Ar tai gali būti užšalęs tikė
jimas tose širdyse, kurios 
trokšte- trokšta priimti savo 
Sutverto ją!

Garbė Minersville ’čiams!
Mišparus pirmutinį va

karą (spal. 3) atlaikė kun. 
P. Gudaitis. Iškalbingą pa
mokslą apie malonę pasakė 
kun. M. Durickas. Rytmety 
gražų pamokslą pasakė Mt. 
Carmel’ės klebonas kun. Pr. 
Jakštys apie šventojo Pran
ciškaus prakilnumą bei suly 
gindamas jo pavyzdingą gy
venimą su musų gadyne. 
Vakare mišparus atlaikė 
kun. J. J. Jakaitis iš Clinton, 
Mass. Per mišparus labai 
gražų ir pamokinantį pa
mokslą, apie Bažnyčiai su
teiktą valdžią ir jai paklus
numą, pasakė kun. V. Viz
girda, Wilkes-Barres klebo
nas. Tuo po mišparų buvo 
graži procesija su šv. Sa
kramentu. Giesmė “Garbė 
ir šlovė”, barstvmas žiedų 
skaitlingo būrelio gražiai, 
baltai parėdytų mergaičių, 
nenoroms priminė mus tė
vynės iškilmingus atlaidus. 
— Be minėtų gerb. kunigų 
dvasiškose iškilmėje dalvva- 
vo dar kun. V. Dargis iš New 
Philadelphia, kun. Jon. Ka- 
sakaitis, iš Freeland, kun. 
VI. Taškunas iš Girardville.

Aprašant, kaip Minersvi
lle’čiai eina pažangos link, 
negalima nepaminėti ir tojo 
pažangumo priežasties — jų 
gerbemo klebono. Kas paži
no minersvilliečius pirm atė 
jimo gerb. kun. Dumčiaus, 
tas negali nepastebėti jo di
džių nuopelnų, jog praleido 
gyvenimo “cicilikų” eilės 
sparčiai eina retyn, privers
ti rimčiau galvoti.

Jonelis.

WATERBURY, CONN.
Rugsėjo 20, čionai iškil

mingai apvaikščiota pirma- 
sai lietuvių R. K. Pilnųjų 
Blaivininkų seimas, kuris 
tapo sukviestas privatiškai, 
viešai visai negarsinta, ka
dangi tokie darbai ir taip 
dažnai susitinka daug ne
smagumų. Vienok Augš- 
čiausiamjam padėkojant, 
viskas gražiai nusisekė. At
vyko seiman gerb. kun. F. 
B. Serafinas, atstovaująs še
šis Chicagos lietuvių kuni
gus, kurie noriai pritarė 
Pilnaijai Blaivybei ir gerb. 
kun. M. Petrauskas iš Ne- 
wark, N. J. Privatišku laiš
kų daug gauta, su pritarimu 
pilnaijai blaivybei.

Ryte pusiau devintą pra
dėta iškilmingoms šv. mi
šioms ir po seimui užbaigta 
vakaras iškilmingais mišpa
rais ir procesija. Procesijoj 
dalyvavo blaivininkai pasi
puošę ženklais ir baltomis 
pirštinėmis, merginos su 
skietėmis nešė papuoštą vai
niką, išsagstytą šilkiniais 
kaspinais, už kurių laikyda
mos dalyvavo nešime. Mer
ginos iš draugijos, vadina
mos “Vaikai Marijos” buvo 
pasipuošusios galvas vaini
kais, ir per perpetes su pla
čiais šilkiniais kaspinais. 
Laike mišparų gerb. kun F. 
Serafinas pasakė puikų pa
mokslą apie blaivybę, nu
piešdamas blogas pusias gir
tavimo, net iki verksmų su
graudino klausančius žmo
nes. Ilgai, ilgai neišeis tie žo
džiai iš atminties v aterbu- 
riečiams.

Ant rytojaus, vakare, blai 
vininkų kuopa užbaigimui 
seimo parengė prakalbas ir 
pasilinksminimus. Kalbėjo 
ten pat gerb. kun. Serafinas. 
Žodžiai darė didį įspūdį į 
klausytojus, iš ko galima 
buvo patirti, kad tas dienas 
netoli šimto prisirašė naujų 
narių prie pilnosios blaivy
bės.

Spalio 2 ir 3 d. lankėsi 
gerbiamieji svečiai Kauno 
“Saulės” attovai, kun. Tu
mas ir kun. Ališauskas. Wa- 
terburiečiai priėmė rimtai 
ir man ding nemažai aukų 
sudėjo, nes Waterburio lie
tuviai nėra visai užsimerkę, 
kam reikia, yra dosnus. Ži
noma, buvo ir tokių, kurie 
tik žodžiais turtingi atsišne- 
kėt ir pakritikuoti o savos 
filosofijos išreiškimais pa
tįs lieka buki, kaip 18 šimt
mečio kurpalis. Aidiečiai ir 
bažnytinių giesmininkų pul
kelis susivieniję padainavo 
keletą dainelių, padailinda
mi abu vakaru.

Šmikis.

SCRANTON, PA.
Augščiausiojo teismo nu

sprendimu vietinės lietuvių 
bažnyčios reikalai palikti 
taip, kaip dabar stovi. Baž
nyčia bus uždaryta ir toliau.

Rp.

EDWARDSVILLE, PA.

Susiv. L. R. K. A. kasinin
kas, p. Pranas Burba, ap

vaikščiojo 6 spalio 40 metų 
savo gyvenimo. Iškilmėje 
dalyvavo svečiai iš Wilkes- 
Barre, Plymouth, Pittston 
ir kitų aplinkinių miestų. 
Dalyvavo “Rūtos” draugi
ja, kurios iždininku yra p. 
Burba.

P. Pranas Burba gyvena 
Edwardsvillėje jau 21 me
tus.

J. S. Čepanonis.

GASLTAELG, W. VA.

Darbai anglių kasyklose 
eina gerai, tik tiek nesma
gu, kad anglis vos tik trijų 
pėdų augščio, tai ir dirbti 
sunku. Lietuvių šeimynų, 
tik viena: — bet tai nei ne 
šeimyna, nes brolis su sese
rim gyvena krūvoje ir gim
do kūdikius. Buvo už tai jie 
įskųsti valdžiai ir užsimokė
jo $175,00, bet ir vėl gyvena 
poroje.

P. T. Grigaliūnas.

GARY, W. VA.
Angliakasy klos dirba ge

rai. Uždarbiai nuo 2 iki 4 
dol. už 10 valandų darbo. 
Lietuvių keli pavieniai, tik 
negali žinoti kiek, nes daug 
nepasiduoda lietuviais, sta
tosi save lenkais arba slavo- 
kais. Vieną lietuvį užmušė 
No. 11 kasykloje.

P. T. Grigaliūnas.

BOSTON, MASS.

Šiuo žygiu aš noriu atitai
syti keletą klaidų, kurioms 
musų cicilikėliai mėgina 
klaidinti visuomenę. To rei
kalauja teisybė. Plaukiant 
taip gausiai aukoms “Sau
lės” namams, musų socialis
tus paėmė pavydas. Bet pa
sirodyti viešai su tuomi 
šlykštuoju jausmu, juk ne 
patogu. Reikia jį kuomi 
nors pridengti, paslėpti. Il
gai negalvota. O kam gi esąs 
“mokslas”. Tuomi magišku 
žodžiu jau daugelis šunybių 
“pridengta” buvo. Kodėl gi 
nepasinaudojus ir dabar! Ir 
štai “Keleivis” pradeda ne
va agituoti už Mokslo drau
gijos namus. Kodėl delega
tai neatsivežę įgaliojimų 
nuo Mokslo draugijos? Męs 
stovime už Mokslo draugi
jos namus! — šaukė tasai 
laikraštis. Ir gal tuomi pra
kilniu obalsiu įtikino nevie
ną, toliau nuo Bostono gy
venantį žmogų. Gal nevie
nas ištiesų mąstė kad “Ke
leiviui” rupi mokslas. Bet 
męs, Bostono gyventojai, ga 
Įėjome iš to vien nusišypso
ti. Juk visi gerai atsimena
me, kad pernai, kuomet Bos
tone buvo rengiamas Žalgi
rio apvaikščiojimas Mokslo 
draugijos namų naudai, tai 
tasai pats “Keleivis” ir jo 
šalininkai, buvo kuolabiausi 
priešingi tam tikslui. Jie 
tuomet projektuojamuosius 
namus nei nevadino Mokslo 
draugijos namais, bet tau
tiškais namais, kas pas so
cialistus turi paniekinančią 
reikšmę. Toliau, mąstė “Ke
leivis” kad žmones nuo au
kojimo “Saulės” namams 
sulaikius, reikia delegatus 
apjuodinti, apšmeižti. Šmeiž 
ti reikia drąsiai, vis šis tas 
prikibs. Na ir nesigailėta 
jmrvų. Laikraščiuose dele
gatai apskelbta šnipais, pri
vatiškai gi garsinta apgavi
kais, suspenduotais kuni
gais (ačiū “Lietuvos” pra
manymui). Musų šmeižikai 
gerai savo amate prasilavi
nę, mat profesionalai! Bet, 
stebėtina, šmeižimai visai 
priešingą tikslą atsiekė: 
žmonės taip galvojo: Jeigu

“Keleivis” taip “Saulę” 
peikia, tai turbut geras yra 
daiktas; jeigu delegatus 
taip šmeižia, tai turbut jie 
dori žmonės. Kaip musų vi
suomenė atsinešė į “Saulės” 
delegatų darbą geriausia 
liudija tūkstantinės žmonių 
minios, ir gausios aukos 
“Saulės” namams. Suauko
ta $756,87. Aiškesnių pripa- 
rodymų, man rodos, nerei
kia.

Šmeižikai nepešė nieko ir 
dėlto jų apmauda neturi ga
lo. Štai jau ir dabar, sve
čiams išvažiavus, jie kram
to sau pirštus, jieško prieka
bų, kritikuodami kalbėtojus 
ir prakalbų rengėjus. Ir taip 
aimanuoja “Keleivis” (No. 
40). “Prakalbęs buvo ren- 
giamos, kaip ir slapta, nei 
laikraščiuose nebuvo gar
sinta”. Garsinti laikraščiuo
se, atsakyčiau, nebuvo jo
kio reikalo. Gana išgarsino 
delegatus patsai ‘Keleivis’, 
kad ir neprašytas. Juk per 
porą mėnesių vien tik ir rašė 
apie “Saulės” delegatus, jog 
prisiėjo net susmulkinti sa
vo raides, kad sutalpinus į 
savo skiltis visus šmeiži
mus. O kas link slaptos, tai 
juk stačiai absurdas, ant 
kurio' ir atsakyti neverta! 
Kokia galėjo būti slapta, 
jeigu į prakalbas atėjo dau
giau, kaip tūkstantis žmo
nių! Nepatiko “Keleiviui” 
nei būdas rinkimo aukų. 
Girdi: plėšimas, begėdišku
mas. Mat dolerius pamatęs 
“Keleivio” atstovas nespėjo 
ryt seilių iš didelio pavydo. 
Slepiamas šlykštusis jaus
mas nenoroms išėjo aikštėn. 
Iš tiesų gi aukos buvo ren
kamos, kuošvelniausiu bu
du. Ko, ko, bet švelnumo, 
mandagumo, tai jau ne “Ke
leiviui” kitus mokyti. To 
dalyko socialistams reikėtų 
mokinties nuo klerikalų. Tai 
rodos pripažįsta patsai “Ke
leivis”, kuris visus kulturiš- 
kesnius žmones vadina sta
čiai klerikalais. Sulyg “Ke
leivio” klerikalais yra ir Ba- 
levičius ir Kl. Jurgelionis ir 
Vanagaitis. Žodžiu, jeigu ne 
esi storžievis-cicilikas, pu
siau laukinis žmogus, tai 
jau ir klerikalas. “Keleivis” 
giria mandagumą savo šali
ninkų, kad per prakalbas 
“Saulės” delegatų nepakėlė 
skandalo. Nekelti vien skan
dalų, tai dar nevadinąs! man 
dagumafi. Galop, man rodos, 
ir tai yra nuopelnas ne tiek 
pačių socialistų, kiek polic- 
mono, ką pas duris salėje 
stovėjo. Žmoniško apsiėji
mo nuo socialistų tiek gali
ma laukti, kiek policistas su 
savo “stora paika” juos pa
mokina.

Pastaruoju laiku visi mū
sų doresni laikraščiai “Ke
leivį” pradėjo stačiai pirš
tais badyti už jo nekultūrin
gumą. Bet veltui, jis nuo
monės apšviestesniųjų žmo
nių nei kiek nepaiso, nes už 
“Keleivį” stovi visos juo
dosios patamsių šimtinės, 
netik iš socialistų, bet ir iš 
“katalikų” tarpo. Juk, pa- 
vvzdin, Bostone išvien su 
“Keleiviu” eina tokie neva 
tikri katalikai, iš tiesų gi 
žemiausios rųšies “varcho- 
lai”. Žodžiu, pakol žmonės 
viešame gyvenime vadovau
sis žemaisiais jausmais, ne
pritruks ir žmonių, kurie iš 
td purvino šaltinio sems sau 
naudą, darys iš to biznį. To
kią “negentleman’išką“ 
duoną dabar valgo “Kelei
vis”.

Basteūia.

Cr
McNamarų Byla.

Praeitą seredą prasidėjo 
Los Angeles’o mieste (Kali
fornijoje) byla prieš brolius 
McNamarus, apskųstus už 
suardymą dinamitu praeitą 
rudenį dienraščio “Times” 
namų. Kaip toji byla yra 
svarbi, gali parodyti sekan
čios skaitlinės.

Kaltintojai pašauks 425 
liudininkus.

Kalitnamieji pasišauks 
135 liudininkus.

Advokatų teisme už abid
vi pusi pasirodys 10.

Kitų advokatų, kurie pa
dės anai dešimčiai vesti by
lą, bus 40.

Detektyvų iš abiejų pusių 
bus 600.

Byla tęsis mažiausiai 180 
dienų (pusę metų).

Visoje byloje reiks užra
šyti nemažiau kaip 7.200.000 
žodžių.

Byla atsieis abiejom pu
sėm apie du milijonu dole
rių.

Liudininkai bus pašaukti 
iš penkiolikos valstijų.

Laikraščius atstovaus 64 
korespondentai.

Kasdien tik 74 žmonės te
galės klausyties nagrinėji
mų (teismo rūmai per maži).
Užgriuvo anglių kasyklos.
Shamokin, Pa. S. Frank 

Sherman, griuvus anglies 
skeveldrai, likosi ant vietos 
užmuštas; tuotaipu, jo ben
dras, Issac Miller, skubiai 
šoko nelaimingąjį gelbėti, 
kaip štai ir vėl skeveldra 
plyšo ir sunkiai sužeidė Mi- 
llerį.

Tą pačią dieną, Corbino 
kasyklose, likosi karo pa
gautas ir mirtinai primuštas 
lietuvis Petras Margaritis.

Nei malda nesulaikė nuo 
saužudystės.

Fort Worth, Tex. O. P. 
McMurrav, tur būt nepilno 
proto, nors jo pati meldėsi 
per visą naktį kad jis nesi- 
žudytų, bet kaip tik jo mo
teris nuo jo nusigrįžo, Mc- 
Murrav išgėrė nuodų, nuo 
ko tuoj ir pasimirė.

Gyvatė Vanioje.
New York, N. Y. Kada 

ponia Johnson įėjo savo kam 
barin, kur ji rengėsi eiti į 
vanią, uždegusi šviesą — pa
matė prieš save nuo 8 pėdų 
ilgio gyvatę, kuri ramiai į- 
spvrus akis žiurėjo prieš 
ponią Johnson, kuri nieko 
nelaukdama pašaukė poli- 
cistą. Atbėgęs policistas “ne 
prašytą viešnią” atrado va
rnos lovyje.
Pati atsiskyrė vyrui neži

nant.
New York, N. Y. Ponia 

Gertrūda Gordon, kadangi 
ji nesutiko su savo vyru, 
pareikalavo persiskyrimo 
akto; bet po to abudu nusi
ramino ir, rodėsi, viskas bu
vo gerai. Vienok ponia Gor
don neužmiršo apie pradėta 
bylą ir teismo dienoje ji nie
ko nesakius pribuvo teis
man, kur jai teisėjas ir pri
pažino persiskyrimo aktą.

Kada laikraščio reporteris, 
atėjęs į pono Gordono na
mus užklausė, ką jis mano 
apie savo atsiskyrusią mo
terį, Gordonas labai nuste
bo ,nes tuo laiku jo pati bu
vo jau namie ir ramiai ruo
šėsi apie savo vaikus, kurių 
Gordonai turėjo net 6-šis. 
Gordonas, netikėdamas re
porteriui, greitai užklausė 
apie tokią naujieną savo 
pačios, kuri rimtai patvirti
no reporterio žinią.

Gordonas, aplaikęs nuo

pačios tikrą žinią, gardžiai 
nusijuokė, ir, kaip išrodo, 
jis iš to nieko sau nedaro.

Nedori vagįs.
Indiana, Pa. Čia įsilaužę 

plėšikai į biednų žmonių 
stubą pavogė keletą laikro
dėlių, $30.00 pinigais ir kito
kių mažmožių, įnamiams 
prigulinčių prasišalino.

Orlaiviai laiškų nešiotojai.
New York, N. Y. Čia pra 

dėta daryti orlaivių eksperi
mentai laiškų nešiojimui. 
Po priežiūra pačto inspek
torių, 8 orlaivininkai, nešio
jo laiškus tarpe Nassau bou- 
lavardo ir Mineola, 15 mylių 
tolio. Jie pernešė 43,247 laiš
kus. Minėti orlaivininkai 
yra prisiegdinti kaipo Jung
tinių Amer. Valsčių krasos 
tarnautojai.

Valkatos turės dirbti
Poughkeepsie, N. Y. Šio 

miestelio majoras apskelbė, 
kad nuo šio laiko visoki val
katos, kurie atsišaukia į po
licijos stotis prašydami su
teikti nakvynę ar kitokią 
pagalbą, ant rytojaus bus 
priversti už tai atlyginti pa
dedant apvalyti miestelio 
gatvių. Kurie ant to nesutik
tų busią areštuojami ir siun
čiami į pataisos namus, kai
po nenorintį nieko veikti sa
vo paties užlaikymui.

Kova už pigesnį maistą.
Pittsburgh, Pa. Pittsbur- 

gho gyventojai viešai pakėlė 
protestą prieš nepakeliamas 
brangenybes maisto. Mies
tas reikalauja valdžią ištirti 
gerai žinomą Chicagos mais
to prekėjų šaiką, kuri sudėjo 
nuo $5.000.000 lig $100.000.- 
000 ir nori sugrobti į savo 
rankas visą šviežiąjį sviestą 
ir kiaušinius.

Sviestas jau pabrango , 4 
centais svaras, ir žinovai 
tvirtina, kad da kils kainos 
augštvn ir ant kitų maisto 
dalykų.

Vietiniai pramonininkai, 
sudarę komitetą, pasiuntė 
pasiskundimą valdžios ad
vokatui generolui Wicker- 
sham’ui.
Panelė Gaston polici j antu.

Chieago, III. Panelė Lucv 
Page Gaston, įsteigėja ir 
superitendentė Anti-Cigare- 
tte League of America (prieš 
cigaretų (papierosų) rūky
mą dr-ja Amerikoje), poli
cijos viršininko McWeeney 
leidimu likosi patvirtinta po 
licijauto tarnystėje.

“Aš dabar galiu, be šau- 
kimąsi policisto, areštavoti 
kiekvieną nepilnametį vai
ką, rakantį ei garėtus”, — 
pasakė p-lė Gaston, po priė
mimui prisiekos, kaipo poli- 
cijantė.

Kinų revoliucijonierių va
das Chieagoje. t

Chieago, III. Dr. Sun Yet 
Šen, Kinijos revoliucijonie
rių vadas ir, anot jaunųjų 
kinų, busimas Kiųijos pre
zidentas, netikėtai ir slapta 
atvažiavo Chicagon. Jis vie
šai nesirodo, vien tik mėto 
pėdas, tai gauna, neva nuo 
jo, telegramus iš Kinijos, 
tai vėl iš Amerikos miestų. 
Matomai jis nenori, kad val
džia žinotų kur-ką jis daro.

Jis stropiai agituoja jau
nuosius kinus prieš senąją 
valdžią, ir, sako, gaunąs 
gausias aukas numetimui da 
bartinės kinų dinastijos.

Kinijos valdžia vra pas
kyrusi už Dr. Sun Yet 
Sen’o galvą $50,000. Tas ro
do, kad Dr. Sun Yet Šen ki
nų valdžiai yra svarbus as
muo. Jis yra 49 metų senu
mo, gerai pažįstąs politiką 
ir persiėmęs amerikony 
dvasia,
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Kun. A. Kaupas — Redaktorius

Visas korespondencijas ir kito
kius raštus reikia siųsti pas

Rev. A. Kaupas,
34 Okurch St.,

Pittston, Pa.

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

“DRAUGAS”
314 E. Market St., 

WILKES-BARRE, PA.

Ar bus tai spauzdinimas konsti
tucijos, ar plakatų, ar tikietų ar 
kitokie į tat panašus reikalai, rei
kia visados kreipties tuo pačiu 
antrašu:

“DRAUGAS1'
314 E. Market 8t., 

WILKES-BARRE, PA.

lakiui nuėjus pas antvysku- 
pį, pasirodę, jog tokio už
draudimo visai nebuvę. Iš
girdus apie tai, “Lietuvos” 
redakcija iškepė neteisingų 
žinių, buk svečiai nebuvėliai 
esu suspenduoti kunigai. 
Patįs gi delegatai apie savo 
prietikius Philadelphijoje 
nėra niekam rašę, o apie mei 
lų svečių priėmimų salėse ir 
bažnyčiose buvo rašyta ir 
kun. Miluko organe. Tik 
kiek vėliau kini. Tumas 
skundėsi “Draugo” redak
cijai ant “Lietuvos” už tokį 
biaurų apšmeižimų, sakyda
mas, jog nesupranta, nei iš 
kur buvo galima tokių ne
teisybę prasimanyti.

Žinoma, apie tai, kas ten 
ištiesų atsitiko Philadelphi
joje “Saulės” atstovams, 
geriausiai paaiškintų jie pa
tįs. Bet vis dėlto jiems tapo 
padalyta neatlyginama 
skriauda, nes neteisinga ži 
nia pasinaudojo ir socialistai 
savo kurstymuose prieš kun. 
Tumų ir Olšauskų.

Prie progos reikia pami
nėti, jog p. K. Jurgelionis 
kaip pats mums rašo — se-

Anglija pasiėmė sau Aigip- mahtikų linkimų prie Lietu 
tų, užleisdama Moroko Fran vos praeities ir kultūros. Au 
cijai, o prancūzai pažadėjo torius sakosi, užtversiųs tų 
nesikišti visai, jeigu italai spragų ii- pasistengsiųs sek- 
norės užimti esantį turkų ti to judėjimo pradžių iki 
valdžioje Tripolį. Slaptinga Mickevičiui inclusive. 
sutartis tarp Francijos ir Pirmoj’ dalyj’ kalbama 
Italijos įvyko 1881 m., kuo- abelnai apie lenkų ir vaka- 
met prancūzai paėmė savo rų Europos romantizmų. — 
globon Tunisu. Bet kad atėjo Nužiūrėtos tik tos aplinky 
metas pasisavinti Moroko, bės, kurios ganėtinai aiškina 
ispanai įkišo savo nosį, rei- lenkų rūpinimusi Lietuvos 
kalaudami sau grobio dalį. ūkanota senove, jos dabar 
Tuojau užprotestavo prieš tim, liaudim ir kutlura. Pir 
tai Vokietija. Algeciras’o ma to apsireiškimo priežas- 
konferencija šiaip taip nu- tis tai abelnas romantikų į- 
stumė debesius šalin — bet simyĮėjimas į -bistorijų, o 
tik trumpam laikui. Šįmet ypatingai į vidurinius am 
atsiėjo galutinai pasidalinti žius. Su lenkų romantikų 
Moroko prancūzams ir ispa- rūpesčių nuodugniai pažinti 
nams, bet vokiečiai susima- vidurinius amžius rišasi jų 
nė ir sau dalies — todėl ūžė- noras atskleisti prieš histo- 
mė Agadirų. Prancūzai ir is- rijos laikus, ii- abelnas rupi 
panai teisinosi tuo, kad Mo- nimasis arheologija, mitolo- 
rokoje nėra tvarkos ir todėl gi ja ir etnografija. Lenkus, 
abiejų valstijų reikalai turi kaip ir kitų šalių romanti 
nukęsti daug nustolių, bet kus, traukė prie savęs liau- 
vokiečiai neturėjo jokio išsi-įdis, jos būdas, kalba ir dai- 
teisinimo, negut plėšikų nos, kad liaudies dainų ste 
obalsį: jeigu tu grobi, tai bėtina poezija nudažius ir 
duok ir man šį-tų, nes kitaip pagražinus artistiškų poezi- 
gausi per pakaušį! Nepasi- jRūpinimasis mitologija 
baigus dar Moroko dalv-|— to laiko žymė. Visų akis

Redakcija pasilieka sau teisę 
taisyti, trumpinti arba atmesti vi
sas prisiunčiamus raštus.

Laikas ir vieta raštų talpinimo 
pridera nuo redakcijos.

Atmestieji rankraščiai nėra grą
žinami redakcijos lėšomis.

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

Norint, kad raštas tilptų arti
miausiame numeryje, rankraštis 
reikia pristatyti spaustuvėli ne vė
liau. kaip 9 valandą išryto antra
dienyje (utarninke).

mai prie “Lietuvos” redak-|'’OI”s> ir Italija stato buvo nukreiptos į Graikų ir 
• i__ x • • __ nlt.iTnn.t.irm’fl Turkliai sabv. I RvmieČlU mitologija. IŠ tenrijos nepridera, taigi ne jį 

reikia kaltinti už šmeižian
čios neteisybės iškepimų

ISP/

Vienas rašytojėlis, kursai 
save statosi dideliu pašiepė- 
ju, praeitų savaitę apskelbė 
viešai, buk Portugalijos ka
ralium esųs Alfonsas ir jo 
sostas drebus. Portugalijos 
karalius vadinasi Manueliu 
ir jau antri metai, kaip nu
mestas nuo sosto. Tikru Por 
tugalijos respublikos valdy
toju yra prezidentas Arria- 
ga, kursai, tiesa, išveda savo 
giminę iš karalių Kapetų 
(turbut tam, kad numalši
nus monarchistus — kad 
štai aš nors nesivadinu ka
ralium, bet vistiek mano 
-gįslose plaukia karalių krau
jas), tečiau jo pirmas var
das nėra Alfonsas, ir jis ant 
sosto nesėdi, tai-gi apie sosto 
drebėjimų negali būti nei 
šnekos.

Taip tatai pigios rųšies 
“pašiepėjai” pataiko kai- 
kadų patįs save pašiepti.

P. Kl. Jurgelionis rašo 
mums, jog “Lietuvos” re
dakcija išgirdo apie prama
nytų kun. Tumo ir kun. Ol
šausko suspendavimų nuo 
kun. J. Gadeikio, kursai gir
dėjęs apie tai nuo kun. A. 
Staniukyno. Prie to prisipa
žįsta ir pats kun. Gad. savo 
rašte pas mus. Kun. Staniu* 
kynas gi aiškina, jog kunigų 
susirinkime, laikytame 12 
d. rugsėjo šv. Jurgio klebo
nijoje, Chicagoje, jis sakęs, 
kad girdėjęs apie šitokį atsi
tikimų su “Saulės” delega
tais Philadelphijoje: buk de 
legatams nuvažiavus į Pbi- 
ladelphijų, kun. Milukas pa
sakęs, jog antvyskupis esųs 
uždraudęs jiems rinkti au 
kas bažnyčiose (ne salėse), 
sakvti pamokslus ir net lai 

ti mišias, bet kun. J. Kau-

Kun. A. Dambrauskas 
viešai per “Draugijų” atsi
sakė bendradarbiauti ren
giamoje A. Olševskio enci
klopedijoje, jei tas veikalas 
nebus leidžiamas katalikiš
koje dvasioje. Kadangi en
ciklopedijos redaktorius, p. 
Kl. Jurgelionis, savo rengia
mame veikale remiasi dau
giausiai “Encyclopedia Bri- 
tannica”, tai sunku supras
ti, kaip tas veikalas gali būti 
katalikiškas. Angliškai en
ciklopedijai prikišama daug 
netiesų apie katalikų baž
nyčių, jos mokslų ir istorijų. 
Jeigu tat pamatas, ant ku
rio rengiama pastatyti lie
tuviškų veikalų, yra pilnas 
prasižengimų prieš tiesų ir 
mokslų, tai aiškus daiktas, 
jog nei vienas geras katali
kas negali dalyvauti šitame 
pragaištingame darbe. O 
kad p. Jurg. uoliai studijuo
ja “Enc. Brit.”, parodo kad 
ir legenda apie Barlaamų ir 
J ozafatų, surašyta pagal 
“Enc. Brit.” ir atspausta 
“Lais. Mintyje”. Apie šitų 
legendų, jos pradžių, pana
šumų į vienų legendų apie 
Buddų (panašumas tai dar 
ne tolygumas) tikresnes ži
nias galima buvo semti iš 
“Catholic Encyclopedia”, o 
ne iš sudrumsto šaltinio. Juk 
“Enc. Brit” yCa metama 
laukan iš katalikų namų, 
juk paskutiniosios laidos 
redakcija nežino nei kaip 
išeiti iš keblaus padėjimo, 
juk visi bešališki žmonės 
pripažįsta, jog sunku tikė
ties iš “Enc. Brit.” teisingų 
ir tikrų žinių!

Katalikai mokslo vyrai 
lai palaiko savo spėkas ki
tai enciklopedijai, kurių yra 
sumanęs plačiau ir visašališ- 
kiau p. J. Gabrys. Apie jos 
programų, didumų ir kitas 
smulkmenas jau yra pa
skelbta “V. Liet.”

ultimatum’ų Turkijai, šaky-1 Rymiečių mitologijų 
dama, kad jeigu neatiduosi kilo noras, kaipo pasekmė 
man Tripoli’o, tai gausi nuo sulyginti anų tautų mitolo- 
manęs per pakaušį. Turkai £i j $ su gyvuojančių tautu 
valdė Tripolį gan teisingai, mitologija.
užlaikė jame tvarkų gan ge- Antrų dalį autorius prade- 
rai ir gynė italų reikalus da žodžiais: “Stebėtinas 
sąžiningai, taigi nematė daiktas kad tų laikų lenkų 
priežasties, dėlko Italija tu- romantikai ypatingų domų 
retų kabinties prie jų. Bet atkreipė į Lietuvos reikalus 
priekabė atsirado. Turkai \r nesigėdino sakyti, kad to- 
nuvežė ginklų ir amunicijos P šalis juos daugiau intere 
į Tripolio uostų. Tai buvo suoJa, negu jų pačių tėvynė, 
karės priežastis. Suprask, Kaip vokiečiai romantikai 
skaitytojau, jog Italija pyį_ Į begalo idealazavo visų, kas 
sikabino prie kitos Viešpati- Į yokiočių raugu kv epėjo, taip 
jos už tai, kad ši norėjo ap
ginti savas valdybas.

Na, ir išėjo nelygi karė
Italija pasiims sau gražų ką
snį žemės, kuri galės koloni-, , . • • XJ X X •
zuoti, Turkija dar labiau ^,edam/.turt'n"a
nusilpnes. Galima tiketies,Į. T . x„J :^i__
jog netolimoje ateityje ga
lingų kitados Turkiją lau
kia Lenkijos likimas.

lenkai kas buvo slaviška. O 
kadangi tų dienų mokslas ir 
lietuvius priskaitė prie sla
vų grupės ir dėjo juos į tą 
patį aruodų, tai lenkai, ne-

kns, J. Černius 3 dol. Po 2 
dol.: P. Ješauskas, St. Jo- 
dauga, J. Naujokas, P. Paut 
kev., J. Pautkev., Raul. Gri
gaitis, J. Vaitkus, J. Srubša, 
J. Vytartas, St. Kaupokas, 
C. Vaškelevičia, J. Gelum- 
bauskas, P. Lozoraitis, Ad. 
Bartnika, M. Bublys, U. 
Grigaliuniutė, B. Viržiukė, 
V. Gaidienė, Pel. Aleksan
dravičius, Puzera 3 d. A. Va- 
lekaitis 2.50, J. Ručys 1.50. 
Išviso surinkta $610.51.

35. Cambridge, Mass.
Klebonas Kraauickas 20. 

M. Narbutas 5. A. Vaisiaus- 
kas 3. Ap. Laučkaičia 2 ir A. 
Sargelis 2. Išviso surinkta 
$130.88.

36. Loveli, Mass.

Klebonas Kazys Urbona

vičius 100. J. Žebrys 5. E. 
Stelinokiutė 2.
Stelmokiutė 2. Išviso su
rinkta $152.33.

37. Lavrence, Mass.
Klebonas Ant. Jusaitis 

200. Kun. Wojtanowski 10. 
Po 5 dol.: V. Pauliukaitis,
A. Ramanauskas, L. Deltu
va, J. Buzevičius, J. Am- 
brich, Jan Gronski, D. Kon- 
drotas. Po 2 dol.: M. Norkū
nas, P. Čibas, P. Juškevi
čius, J. Zajončkauskis, O. 
Rvmanauskienė, J. Oritans- 
kas, J. Grej., M. Brividaitė. 
Išviso surinkta $345.68.
38 Brockton-Montello, Mass.

Klebonas Dragunevičius 
50. Po 10 dol.: Yp. Vaitkus 
ir P. Elius. Po 5 dol.: M. 
Abročinskas, Pr. Kuodis, A. 
Kazlauskas, Pr. Budreikis ir 
St. Balčiūnas, y. Šarkaus- 
kas 4. Po 2.50: P. Balčiūnas 
ir M. Balčiūnienė. Po 2 dol.: 
P. Turskis, J. Bradauskas,
B. Daugirda, P. Grigas, M. 
Milkienė. Išviso surinkta 
$223.18.

39. Haverhill, Mass.
P. Gardžiulis 3, K. Ven

cius 5 ir S. Džiugele vičius 2. 
Išviso surinkta $27.10.

40. So. Boston, Mass.
Klebonas Tarnas Žilins

kas 100. Po 10 dol.: P. Čapli
kas, O. Mugauskiutė, J. Šo
kas, Šv. Jėzaus Širdies Drau 
gija ir P. Rupkelis. Po 5 dl.: 
V. Tamulaitis, G. Lotkevi- 
čius, P. Joną vičius, J. Po- 
dolskis, J. Mykolauskas 4. 
M. Mešlis 3. Po 2 dol.: K. 
Urbonas, Kr. Mileckas, Pr. 
Bakutis, M. Dragūnas, M. 
Meškis, J. Žilis, J. Bialec- 
kas, Z. Stonkaitė, V. Alek
na, B. Kasmanska, G. Anta
navičius, P. Mikolauskas, 
P. Karvelis, J. Kudrevičius, 
M. Meškauskiutė, O. Meš- 
kauskiutė, J. Jelmokas, Z. 
Venckaitė, M. Rutkauskiu- 
tė, K. Mickevičius, A. Ar- 
botavičius 1.50. Išviso su
rinkta $756.87.

nia apie Lietuvos vaisbų 
Gintarų ir Narbuto tyrinėji
mai. Šalia arheologijos stovi 
visa eilė straipsnių apie my- 
tologijų, dainas ir kalbų. 
Pirmų vietų užima Jono La- 
sicko straipsniai apie Že
maičių dievus, ir Bohušo vei
kalas- toj-pat medžiagoj. 
Rogalskis, Stanevičia, Bro- 
džinskis idealizuoja Vil
niaus “Tygodnik’e” Lietu
vos dainas. Lietuvių, prūsų 
ir latvių kalba rūpinasi Liu
de, Niesapytovski, Žmui- 
dzin “Dziennike Wilenske’ 
ame” ir Rogalskis.

Ketvirta dalis yra svar 
liausią. Joje nagrinėjama į- 
;ekmė tų visų straipsnių 
apie Lietuvą į gražiąją lite
ratūrų, “Anafijelas” Kra
ševskio, “Trojdenas” Žalus 
kio, “Matilda” ir “Danvlo” 
Mostowskės, “Zagalionyda” 
Tomaševskio, “Živila”, Gra
žy na, Konrad Walendrod, 
Diedai Mickevyčiam, “Men- 
dog” Slovackio, “Pojata” 
Bernatavyčiaus — tai pui
kiausi to visko priparody- 
mai. Ir tuo autorius baigia. 
Toliaus neseka, kaip iki 1830 
metų, nes tai butų jau per- 
plati tezė.

Veikalo kalba ir išleidi
mas rūpestingas. Man ma 
tos, autoriui pavyko suran
kioti žinios lenkų ankstvbi- 
niam romantizme rašančias 
apie Lietuvą; Toji yra tech 
niško gera pusė.

Permaža atkreipta doruos 
į pačius tuos veikalus ir jųjų 
lietuviškumų. Tas, man ma
tos, begalo butų žingeidu. 
Reikia tikėties kad autorius 
arba patsai arba kas kitas 
tęs toliu tų naudingų ir žin- 
geidų darbų. Tik bereikalo 
autorius, sekdamas Dobrzyc 
kio, savo profesoriaus nuo
monę, prileidžia, kad Micke
vičiaus nemokėta lietuviš
kai. Iki šiol Paryžiuje gyve
na Mickevičiaus sūnūs. Jisai 
turi savo tėvo vienos lietu
viškos dainos korektūra. 
Kopija tos korektūros guli 
pas p. Gabrį. Kiekvienas gal 
jų matyt. Kad kų nors taisy
ti reikia juk žinotį kalbų.

Šiame veikale parodyta 
lenkų simpatija prie Lietu
vos. Tyrinėdamas tų klau
simų, autorius man sakė su
radęs daug lenkų šunybių, 
persekiojančių lietuvių kal
bų. Jas gal apgarsįs kada 
nors vėliau, kad su doku
mentais rankose užčiaupus 
burnų visiems lenkams gi-
riantiemsiems savo huma-*
nizmu ir nepersekiojimu ki
tų tautų, drauge ir “Gazetos 
Bostonsk’os” No. 36, auto
riui straipsnio “Polacy i 
Litwini” užpils šalto van
dens už apykaklės. Bet apie 
tai ne čion vieta kalbėti.

Kun. Dr. V. Baltuška.

Grebliauskas, M. Mandraus- 
kiutė ir V. Mandrauskas. 
Po 1.50 dol.: P. Vencevičius, 
K. Mikita, K. Čaplinskas. 
Išviso surinkta 530. dol.

27. New York.
Klebonas Juozas Šeštokas 

75. A. Vitkevičius 7 d. Po 5 
dol.: Teresa Srevinskaitė, A. 
Petryla, N. N. ir P. Jonuš. 
Po 3 do.: T. Žukauskienė ir 
S. Niekauskis. Po 2 dol.: A. 
Grabnickas, Pr. Dzikas, A. 
Šnurevičius, K. Miknas, J. 
Bakutis, V. Puodžiūnas, 
Zimkiutė. Išviso surinkta 
$275.15.
28. Brooklyn, N. Y. Šv. Jur- 

gio parap.
Klebonas Ant. Kuodis 30. 

M. Kuliavas 4. Išviso su 
rinkta 121.45.
29. Brooklyn, N. Y. Aniuolų 

Karalienės par.
Klebonas V. Vamagiris 

500 egz. savo išleistos “Fa- 
bijolės”, K. Brusokas 25. Po 
10 dol.: K. Krušinskas, kun. 
Rimeika, ir J. Mikulskis. Po 
5 dol.: Z. Johnston, P. Kibu- 
ris, V. Daunoras, J. Tamo
šauskas, P. Galinis, J. Bal
tuška, Kat. Dekved., Dr. Mi
sevičius. Po 3 dol.: P. Povi
lonis. Po 2 dol.: J. Stačiokas, 
Olekas, J. Žemaitis, U. Kaz
lauskienė, P. Selekiutė, P. 
Lukošaitis, J. Grebi., J. 
Kaniauskas, P. Mačionis, J. 
Tereb., J. Steponcevičius, O. 
Tolišiutė, J. Povilonis, V. In 
čas, A. Mikulskis, Krauza 
Išviso surinkta $5Š1.48.

30. Maspeth, N. Y.
Klebonas Nikodemas Pet

kus 104. P. Kulis 25., E. Bru- 
sokienė 15. A. Navickas 6. 
Po 5 dol.: J. Bernotąvičius, 
P. Šimkaitė, A. Novickas.Po 
2 dol.: J. Bartkus, A. Žin
džius, Benkštis, Dambraus
kas, B. Kulienė, O. Malinaus 
kaitė, A. Lukoševičius. Iš 
rišo surinkta 217.55.

31. Elizabeth, N. J.
Klebonas Baltrus Žin

džius 100. Ig. Gricius 13. Po 
5 dol.: N. Brazaitis, J. Zub- 
kus, A. Dabravalskis, D. Bra 
žinskas, J. Dapkus, V. Ar- 
monavičius, J. Gudavičius. 
Po 2 dol.: M. Brazaitienė, J. 
Šimkevičius, M. Makaus
kas, M. Burinskienė, J. Ma
žeika, A. Litvinas, J. Balins- 
kas, T. Griška, A. Bražiu 
nas, B. Brazaitis. P. Lapins
kas, J. Jakimaviče, V. Lau
cevičienė. Išviso surinkta 
$346.44.

32. Bavonne, N. J.
Klebonas M. Šedvvdis 100 

Po 5 dol.: J. Norickas ir P 
Zebr. Po 2 dol.: J. Zinkus, 
St. Gust., J. N. ir J. Pranck. 
Išviso surinkta $182.51.

33. Amsterdam, N. Y.
Klebonas J. Židanavičius 

30. Šv. Grigaliaus draugija 
20. St. Sargelis 15. Po 5 dol.: 
Ig. Dargužis, St. Račkaus
kas, Ad. Jakučiunas. V. Sta
nislavičius, Sagaičia, J. No- 
vickas, K. Kangiseriutė, P 
Velička 4 dol. Po 2 dol.: P. 
Urbelis, A. Pečiulis, V. Ra- 
činskas, M. Kerbelis, J. Ran- 
kauskas, V. Tautkus, J. Mv 
kolaitis, R. Stanislavičius 
Po 1.50 dol.: A. Urbšis, V 
Vainauskas, O. Jaspavičiu 
kė, A. Petrauskaitė, B. Krei- 
viukė, Pr. Gaškienė. Išviso 
surinkta $406.50

34. Worcester, Mass.
Klebonas Vincas Bukavec 

kas 104. kun. Baltuška 10 
M. Jakštas 20. P. čivinskas 
15. Po 1 Odol.: J. Bulvičius 
M. Paltanaričia, P. Kali
nauskienė, V. Ginkus. A. 
Račius, J. Sutkaitis 8 d. Po 
5 dol.: J. Jakaitis, M. Bulvi-

pėsi į Lietuvą ir ten ištikro 
surado neišsemiamus turtus 
Lietuvos mvtologija lygino 
su klesine graikų mytologi 
ja dėl ypatingos lietuvių ga
bumo asmeninti (personiji- 
kuoti) dievus. Pagalios len 
kams puolė į akis Lietuvos 
jau historiški galiūnai, Ge
diminai, Algirdai, Keistu
čiai, Vytautai. Tie historijos 
genijai žavėjo lenkus: iki 

Ką tik pasirodė nauja knv I stuomeniui tie asmens mat 
ga kun. Fr. Augustaičio, Ja nyksta’ stabmeldžių uka- 
Friburgo Universiteto stu- nose, o tik galvos išsikiša : 
dento. Už šį darbų autorius historijos laikus. Tos buvo 
gavo literatūros daktaro abelnos priežastįs lenkų ru 
laipsnį. Knyga atspausta pinimosi Lietuva. Ypatingos 
Krokuvos universiteto spau- gi priežastįs buvo: 1) Histo 
stuvės, kurių tvarko p. Fili- riškasai lenkų ir lietuvių su- 
poyvskis. Šios dienos len- sijungimas. 2) Kilimas lie 
kams, neapkenčiantiems vis- tuvių literatūros. Tiems jiik 
ko, kas lietuviškumu atsi- laikams priklauso Donelaitis 
duoda, patarčiau atsidėjus su savo keturiomis dalimis 
šių knygų perskaityti. Iš ten metų, Rheša, Dijonisas Peš- 
pamatvs savo pranokėjų di- kevičius, Strazdas, Stanevi- 
delę Lietuvos, ir viską, kas gįa, vokietys Filip Ruhig, 
lietuviška, meilę. Iš ten ga- Lesingo, Kanto, Goetes ir 
lės ir patįs pasimokyti dau- Herdero nuomonė apie gro- 
giau kulturiškumo, nusikra žvbę Lietuvos dainų, 
tyti neapykantos, ir pras- Trečioj dalyj autorius nu- 
kinti kelių tautų susibrolia- rodo pavienius td perijodo 
vimui. Lietuviams gi atneš žmones, kurie rašė apie Lie- 
naudų tas veikalas, nes pas- tuvų. Pradeda nuo Tado Čac 
katįs labiau prie darbo ir ru- kio. Atsiduria Varšavos 
pinimosi savo garsinga pra- mokslo mylėtojų draugijoje, 
eitim. Nurodo Vilniaus deputaci-

Knygų sudaro keturi skv- jos darbo nutarimus, Ivtin- 
riai ir trumpa įžanga. Įžan-Įčius Lietuvą. 1805 m. kun. 
goj
apie vienų, gana 
ankstybinio lenkų romantiz- Į Lietuvos kalbų ir tautų. Tų 
mo apsireiškimų: Ypatingas atsitikimų seka historiko Le- 
lenkų rūpinimasis lietuviš- levelio studijos, nežinomi 
kais klausymais. Anot auto- autoriaus Y. Q. ir Rogalskio 
riaus žodžių, nors šių dienų straipsniai “Dziennik’e Wi- 
lenkų kritikai ir atkreipė do lenski’ apie Lietuvos pra- 
mų į tai, bet iki šiol nepasi- džių ir Narbuto studijų vai- 
stengė išaiškinti to apsireiš- šiai. Juos seka autoriai, ku- 
kimo priežasčių. Jie svarstė rie rašo apie Lietuvos arheo- 
pavienių ypatų simpatija 1 ogi ja. Darbai Jono Lobi š- 
Lietuvos link, bet pražiūrėjo kos, Paškevyčiaus, vokiečių 
abelnų visų to amžiaus ro- kronikds autoriaus J. R. Fri-

Recensija knygos “Pier- 
wiastki litewskie we w- 
czesnym Romantyzmie 

Polskim”.

Karė tarp Italijos ir Tur
kijos parodo kaip lengvai 
stipresnis gali skriausti silp
nesnį, ir kaip visos “stip
riosios” valstijos į tokį dar
bų gali žiūrėti be jokios už
uojautos silpnesniam. Itali
ja susimanė atimti nuo tur
kų Tripoli — plotų žemės, 
kuris užima tiek vietos, kiek 
Austro Vengrija. Mat atėjo 
laikas Europos didelėms 
viešpatijoms galutinai pasi
dalinti Afrikos ^mėmis.

SAULININKŲ APYSKAI
TA.

’ autorius mus paakina IX. Bohušas skaito Varšavos 
įdomų, draugijos susirinkime apie

(Toliau eina. Žiur. “Drau
go” No. 42.)

26. Baltimore, Md.
Klebonas Juozas Lietuv

iukas 100.00. Po 10 dol.: J. 
Čėsna, Nekalto Šv. M. P. 
Prasidėjimo draugija ir Dr. 
J. Abromaitis. Po 5 dol.: V. 
Grajauskas, J. Byla, P. Vaiš 
noras, J. Damokaitis, M- 
Bučkis, T. Marcinkevičius, 
M. Kilikevičius, M. Zivm- 
Tdotė, Kast. Narjauskienė, 
Ant. Narjauskas, U. Bemo- 
čiutė, E. Kukšiniutė ir O. 
Krikščiuniutė. Po 3 dol.: S. 
Benešiunas. Po 2 dol.: J. 
Kasgaitis, J. VieTibis, P. 
Laukaitis, B. Macius, J. 
Macius, J. Vit., J. Pastemo-
kas, M. Daškautas, J. Ki1 
kis, V. Al., T. Kairys, J. čicnė, S. Ražinas, A. Stepon-

41. Waterbury, Conn.
Klebonas Petras Sauru- 

saitis 100. Kun. Edvardas 
Grikis 15. Po 10 dol.: Ig. Ko
vas, V. Stankevičius, J. 
Statkevičius, J. Kudirka, J 
Bauzeris. Po 5 dol.: J. Rek- 
toraitis, K. Aksiniutė, P. Ra 
manauskas, M. Rinkevičiū
tė, V. Pabilinis, K. Šalčius, 
P. Brazauskas. D. Mažiulis, 
M. Veluckis, St. Didgrvs, 
S. Jocius, S. Gančius, J. Ba- 
navičius, J. Grineckaitė, J. 
Skadauskas, T. Raugalis, M. 
Želvis, Šeštokas, J. Griškaus 
kas, J. Pctrikonis, Iz. Tamo
šaitis, Ig. Čeponis, Pr. Mo- 
leckis. Po 3 dol.: A. Stanke
vičius ir A. Stankevičius, O. 
Juškaitė, K. Pranulis, J. 
Kažemėka, P. Tamošaitis. 
Po 2 dol.: J. Steponavičius, 
K. Šalčius, J. Putrius, J.
Patašius, S. Bertašius, K.

Seka ant 7 paaL



DRAUGAS B

Susivienijimo. Liet. R.-Kat. A. 
Reikalai.

SUSIV. LIET. R. K. A. KASOS STOVIS 
Už Liepos mėn., IlI-čių bertainį, 1911 m.

Įeigos už Gegužio mėnesį:
Ilazleton, l’a. 31.33 13 Bridgeport, Conn 24.25
Waterbury, Conn., 11 kp. 
Pitttson, Pa.
Minersville, Pa., 24 kp. 
Lawrence, Mass., 97 kp. 
So. Boston, Mass., 21 kp.

3 Chicago, III., 15 kp. 
Exeter Boro., Pa. 
Brooklyn, N. Y., 115 kp. 
Curtis Bay, Md. 
Amsterdam, N. Y.

4 Kingston^ Pa.
5 Edvvardsville, Pa. 

Philadelphia, Pa., 10 kp. 
Northampton, Mass.

6 Northampton, Mass.

10.00 15 Waterhury, Conn., 107 kp. 3.05
2.00 - Kensington, lll.
2.00 17 Lavvrence, Mass., 52 kp 

39.00 New Philadelphia, Pa.
4.20 Kingston, Pa.

27.45 Brooklyn, N. Y., 42 kp.
2.95 Chicago, lll., 99 kp.
4.95 Chicago, III., 85 kp.
1.00 18 Norwood, Mass.
3.00 AVaterbury, Conn., 11 
1.10 19 Bridgeport, Conn.
0.60 20 Forest City, Pa., 5 kp

AVaterbury, Conn., 107 kp. 5.00 
Scranton, Pa., 30 kp. 2.00

8 Rumford, Me. 5.00
Manchester, N. H. 14.30

9 New Philadelphia, Pa. 0.50
Hastings, Pa. 1.00
Shaft, Pa. 21.00

12 Baltimore, Md. 9.70
AVaterbury, Conn., 11 kp. 3.35

5.55 23 Baltimore, Md.
2.00 Brooklyn, N. Y., 42 kp 
1.00 24 Chicago, III., 15 kp.

1.80
1.00
2.85
2.20

10.50
2.35

18.05
13.80

kp. 2.50
0.50

10.35
4.85
5.35
3.00

Chicago, III., 100 kp. 11.50 
Waterbury, Conn., 107 k. 19.00 
AVaterbury, Conn., 71 kp. 10.25

31 Chicago, III., 99 kp. 1.00 
Cleveland, Ohio, 8 kp. 68.50 
Chicago, III., 85 kp. 27.00 
AVestville, III. 0.50
Union City, Conn. 16.75
Northampton, Mass. 2.00 
Lewiston, Me. 18.00
Elizabeth, N. J., 3 kp. 19.00 
Elizabeth, N. J., 66 kp. 13.50 
Edwardsville, Pa. 106.35
Philadelphia, Pa., 20 kp. 15.50 
Northampton, Mass. 10.00 
Jersey City, N. J. 4.00
AVaterbury, Conn., 11 kp. 1.50 
Connerton, Pa. 6.00
Brockton, Mass. 6.26

AVaterbury, Conn., 91 kp. 16.10 
AVaterbury, Conn., 71 kp. 4.50'

26 Scranton, Pa., 30 kp. 
AVestville, III.

1.00
7.55

Viso: $335.53
Bal. mėn. apleista įneigose .50

Kartu: $336.03
Laike 26-to seimo pribuvo:
Už 97 auksinius ženklelius po $1.25
Už 40 paauksuotų ženklelių po 75c.
Už 12 sidabrinių ženklelių po 75c.
Už knygas nuo knygiaus kun. Vizgirdos 
Aukų pavargėlių fondui nuo kun. V. Bukovecko 
Aukų 109 kuopos, New Britain, Conn.

121.25
30.00

9.00
45.53
20.00

1.00

Viso

Liep. 15 N. 23

20

22

Nuo Balandžio mėn. liko: 
Gegužio mėnesyje įėjo: 
Laike 26-to seimo įėjo:

$226.78
7.468.72

336.03
226.78

Kartu: $8.031.53
Išeigos už Gegužio mėnesį:

Geg. 10 Jonui Mil vidui už a.a. Apolioriiją Milvidienę, 97 kp. 
Lavvrence, Mass.

K. J. Krušinskui, alga nuo 23-3 iki 23-4, 50,00, kores
pondencija su nariais $3.70, ekspedicija $4.01, 
ekspresai 75c., 100 didelių konvertų, šniurukas, 
mucilage 85c., valiza $5.00. Viso

J. S. Šalčiui, 8 kp. sekr. už 20 naujų narių 
J. Rikteraičio lėšos

15 K. J. Krušinskui alga nuo 23-4 iki 23-5
“Draugas” už Balandžio mėn.

17 Monikai Gurinskiutei, 99 kp. sekr. už 10 naujų narių
Antanui Danisevičlui už popierą, štampas, postkartes 

June 1 Peržiūrėtojams knygų laike 26-to seimo trims po 5.00 
5 Padėta į geležinį kapitolą Merchants Banking Trust Co

150.00

64.31
5.00
8.63

50,00
80.52
2.50
7.75

15.00

r
Mahanoy City, Pa. 3.000.00

ATiso išmokėta $3.383.71
Ineigos: $8.031.53

Išeigos 3.383.71
Lieka: $4.647.82

Kurią tai sumą Antanas Daniseviče, ex-kasininkas, įdavė p. Pra
nui Burbai, 21 d. birželio.

Įeigos už Birželio mėnesį:
June 21 d. Nuo A. Danisevičiaus

23 Allegheny, Pa.
26 Elizebth, N. J., 3 kp.
26 Brooklyn, N. Y., 115 kp. 
26 Hastings, Pa.
29 Kensington, III.
30 New York, N. Y.

4.647.82
2.50
7.35
1.00
2.00
3.71
5.25

25

26

31

Viso: $4.669.63

8 Hastings, Pa.
Curtis Bay, Md.

13 Scranton, Pa., 83 kp.
14 Mahanoy Plane, Pa. 

Brooklyn, N. Y., 115 kp 
Cincinati, Ohio. 
Chicago, III., 67 kp.

19 Brooklyn, N. Y., 115 kp 
Reading, Pa.

20 Hudson, Pa.
Donorą, Pa.

Chicago, III., 16 kp. 6.50 
Ilaverhill, Mass. 7.00
Cambridge, Mass. 1.00
Braddock, Pa. 4.50
Newton Upper Falls, Mass. 1.50 
AVorcester, Mass., 41 k p. 26.00 
AVaterbury, Ct., 91-107 k. 4.00 
Philadelphia, Pa,. 20 kp. 0.50 
Bridgeport, Conn. 11.25
Norwood, Mass. 22.85
Baltimore, Md. 6.50
Shamokin, Pa. 12 kp. 18.95 
Easton, Pa. 5.50
Shamokin, Pa. 1.00
Exeter Boro. Pa. 1.50
Sag Harbor, N. Y. 6.00

Viso: $2.793.93

Liepos mėnesio išeiga:

“Draugas” už spaudą Centro sekr. raštinei, kaip 
va : 3000 aplikacijų, 500 mirimo paliudijimų,
100 persikėlimo paliud., 2000 laiškų, 500 kvi
tų, 5 knygutės po 100 lapų 24.50

24 “Draugas” už Birželį 4185 egz. 174.08
25 H. D. AVest, už sekretoriaus Bonds 5.00
26 Ant. Gudaičiui, 51 kp. sek. už 9 naujus narius 2.25 
27 Kun. J. Dumčiui už a.a. Antaną Jurkų, 24 kp.

Minersville, Pa, 150.00
28 P. Suopiui, 11 kp. sekr. už 16 naujų narių 4.00
29 J. Svarca, už 31 naujų narių, 30 kp. sekr. 7.75
30 Rožei Obedinkienei už a. a. Joną Obedinką, 21 kp.

So. Boston, Mass. 75.00
1 Antanui Murauskui, 36 kp. nariui, 26 seimo nu

tarimu išmokėta pusė posmertinės 75.00
2 Antanui Razumauckui už a. a. Luciją, jo moterį,

39 kp. Mahanoy Plane, Pa. 150.00
4 Jurgiui Kliučinykui ir Antanui Surdokai 26 seimo

nutarimu išmokėta po 50.00 iš posmertinės,
61 kp. Duryea, Pa. 100.00

5 Marei Čereškevičienei 26 seimo pripažinta pašelpa
iš posmertinės, 26 kp. Levviston, Ale. 75.00

6 Kaziui Tarutai 26 seimo nutarimu išmokėta pašel-
pos, 31 kp. Mahanoy City, Pa. 25.00

7 M. Z. Kadzevskiui už kelionę Baltimorėn ir atgal
43.50, hotelis ir diena darbo 18.20, už surašy
mą 25-to seimo protokolo 5.00, už stempas 
kaipo kasos globėjo 68c. Viso 67.38

8 Lietuvių Emigrantų pagelbinei Sąjungai, 26 sei
mo pripapžinta iš tautiškų centų. Phila. Pa. 50.00

9 J. S. Lopatto už kontraktą su “Draugu” 1910 m. 25.00
10 Kun. J. Lietuvnikui už telegramą šv. Tėvui 11.90
11 Jurgiui Baukui už a.a. jo moterį Rožė, 39 kp.

Mahanoy Plane, Pa. 150.00
12 K. J. Krušinskui alga nuo 23-5 iki 23-6 ir korės-,

pondencija su nariais 54.98, ekspedicija 4.25,
150 dūdelių 1.50, ekspresai 70c., važinėjimas 
stritkariais Susiv. reikaluose 50c., 26-to sei

mo kelionės kaštų 20.00. Viso 81.93
13 “Draugas” už gegužį 4173 egz. 83.46
14 V. Krušinskui už 10 naujų narių 60 kp. sekr.,

Bayonne, N. J. 2.50
15 Jievai Abrom^htienei už a.a. jos vyrą A7incą, 18

kp. Tamaqua, Pa. 150.00
16 Juozui Margeliui už a.a. Oną jo moterį, 31 kp.

Mahanoy City, Pa. 150.00
31 Vincui Traskauckui už a. a. Kazį Tarutą, 31 kp.

Mahanoy City, Pa. 125.00
32 K. J. Krušinskui alga nuo 23-6 iki 23-7 50.00
33 Šv. Kazimiero lietuviškoms vienuolėms 26 seimo

nutarimu išmokėta iš tautiškų centų 357.27
34 Petronei Tamulieneei už a. a. Stasį Tamulį 1 kp.

Edvvardsville, Pa • 150.00

Birželio men. 
inejo:

Liepos men. 
inejo 
Viso:

Liepos men. 
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A aizdas miestelio Austin, Pa., kur, išlužus pylimui, vanduo nušlavė visą miestelį. 
Apie tai plačiai buvo aprašyta 44-am “Draugo” numeryje.

rime kad mums kiti darytą,
;aigi visi gerb. broliai ir se
sutės, kalbinkime visus ne
prigulinčius prie S. L. R. K.
A., nes tai yra vienatinė lie-j 74-kp. Shaft, Pa. — Nedė- 
tuviška katalikiška organiza lioje, 22-rą d. spalio, 2-rą vai. 
cija. Pabandykime nors po popiet, žemutinės pečės 
vieną, bet visi lig vienam, moksląinėj.

Viso: $2.322.02

Bertai n. T. Centu Valku Sk. II Sk. III Skyr. Už Orirana Auku Viso:

1,544,08 714,64 855,35 143,30 361,50 1,029,76 21,00 4.669.63 
2.501.85 47.45135.75 9.01 67.67___32,20 2’793’93_

$7Ji45?93’7fi2709^91?loT52?3l'429J7 1.061.96 21.00 7,463,56* 

1,657,21 407,27 257,54 2.322.02

tuoj’ po sumai, Šv. Mykolo 
bažnytinėj salėj.

P. Kudzma, sekr.

kad nei vienas iš mus nebū
tą sausa šaka, bet šaka duo
danti vaisius, ir gerus vai
sius, o pamatysime kaip 
greit mus Susivienijimas pa
didės; pereitą metą Susiv. 
užaugo 725 daugiau už už- 
pereitą metą, na, o šįmet ar
gi męs nepasirodysime gy
vais esą, nors povalei vis di
dinasi, bet turėtą kelis kar
tus sparčiau augti, jei tik 
męs suprastumėm tikrą Su
siv. gerovę. Nekurios kuo
pos, kaip buvo po 5—10 na-

Ig. Maehnis, sekr.

H Nors Stolypino giminės 
prašė, kad Bogrovo baus
mės išpildymą suturėtą, kol 
nebus atlikta nagrinėjimas 
Stolypino užmušimo dalyku, 
bet Bogrovas jau pakartas. 
Matyt, kaip kam, nemalonus 
but buvęs tas nagrinėjimas, 
taigi ir skubinosi prašalinti 
priežastį.

Sevastopolyje dėlei earo 
apsilankymo vietinės val
džios dovanota daugumui pi-

Urbanavičius, sekr. k®“®* ir paleista
_____ ______ administratiriškai pasodin

ti kalėjiman.

6-ta kp. Plymouth, Pa. — 
Nedėlioję, 22 d. spalio, pa
prastam laike ir salėj.

Ant

Iš Visur. earo gar-, T Naugarde už 
bės įžeidimą vienas valstie-

_____  | tis nuteistas 4-iems metams
j katorgos.

5 Rusijos valdžia pasiuntė ir dręsi? ta rugŲ val_ 
Turkijai astrą persergėji- džia» 
mą, kad pastaroji nedrįstą

rią 5 metai atgal, taip ir trukdyti ant Juodąją jurią, 5 Italijos laikraščiai garsi 
šiandien tuno. Rasi bijosi ei- Rusijos laivą, gabenančią na, kad pirma negu Italija
ciliką“? Ją nėra ko bijoti, nes Italijai kviečius, 
visus juos šnipas Adam Kilt- Rusija labai išdidžiai grą- 
ra nugabeno į Kauno žanda- siną Turkijai už sukonfis- 
rą tamsybės urvus, o jei karimą bent nors vieno jos 
koks ir liko, tai ir jam paša- tavorinio laivo. Kur-gi ne,
kvkime, kad ju vieta žanda
rą kazarmėse, bet ne laisva 
Amerika; čia neturime ją 
bijoti, nes tėvas Vashingto-

kada Turkija 
rankas.

turi sbrištas

II Leipzig, Vokietija. Vo-

sutiks užbaigti karą su Tur
kija, reikalaus sau Jeruzoli- 
mo ir Šventosios Žeąjės, 
rias tai rietas Italijos val
džia norinti padovanoti Šv. 
Tėvui, kaipo Rymo-kataliką 
Bažnyčios galvai.

H Vienas Rusijos kapito
nas išrado tokią armotą, su 
kuria galima lengvai patai
kyti į orlaivius. Padaryta 
bandymai, kurie, sako, labai 
puikiai pasisekė.

5 Rusijos anglią kasyklose 
per šį pereitą pusmetį gauta 
anglią 1,325,500 pūdą, o iš- 
aikvota per tą patį laiką 
1,313,200 pūdą.

T 12 spalio dieną 19 trans- 
portinią Italijos laivą pribu
vo į Tripoli,> uosta, kurie at
gabeno antrą Italijos divizi
ją užvaldymui naują Afri
kos valdybą.

Kareivius, arklius ir arii- 
skubiai gabena Tri-

nas visiems lygias tiesas pa- kietijos valdžia nuteisė 6 
liko. Taigi, tik į darbą, visi mėnesiams kalėjimo Renee 
prikalbinkime kaip sakiau, Thirion, franeuzą, kadangi 
nors po vieną, kas galime ir nužiūrėta jį esant Francuzi- 
daugiau, kur galime aiškin- j°s šnipu.
kime naudą prigulėjimo prie „ Ministeriy tarvba pakė_ 
Susiv., o pamatysime kaipilė slmlanvmy, kad ateityje 
mus organizacija bujos. jvisokiem; išradimams, vals- 

K. J. Krušinskas, tvbės apgynimą paliečiau- 
Sekretorius, tiems, neišduoti jokią paten-

-------  tą, bet — juos suvartoti
STEKĄ laikvs bertai valst.vbės naudai, priguliu-O. JLf« Jtv. XX. XX. IddKyS v • • »v j • • rri. . ciai išradėjus atlyginus. la-

ninius susirinkimus. gaį sumanymas busiąs įduo-

iki i d. rukp. <2.388.72 354.82 991.10 152.31 429.17 804,42 21,00 5,141,54
pas Kas. lieka *

GELEŽINIAME KAPITOLE RANDAS:
Plymouth National Bankoje, 1 d. Saus. 1911 m.

buvo $8t249.87
Merchants Banking Trust Co., Mahanoy City, P^., 1 d.

.070.18 

.000.00 
115.70 

Iki 85.88

Įeigos už Liepos mėnesį:
a Nevv Britain, Conn. 

Chicago, III., 16 kp. 
Brooklyn, N. Y., 115 kp. 
Norvvood, Mass. 
Bridgeport, Conn.
Nevv York, N. Y. 
Lavvrence, Mass., 97 kp. 
Oregon City, Oregon 
Curtis Bay, Md. 
Brooklyn, N. Y., 42 kp. 
AVilburton, Okla.
Sugar Notch, Pa. 
Ellsvvorth, Pa.
AVestville, III.

29 Forest City, Pa., 2 kp.

13.15
1.00

11.00
5.50 
2.10 
4.00
8.50 
6.60

10.50 
18.45
22.50

So. Boston, Mass., 21 kp. 39.00
1.85

12.45
2.25

Bridgeport, Conn.
21 Lawrence, Mass., 52 kp 

Nevv York, N. Y.
Donorą, Pa. .50
Baltimore, Md. 62.85
Brooklyn, N. Y., 56 kp. 31.50 
Ansonia, Conn. 5.90

25 Grand Rapids, Mich. 10.00
Sheboygan, Wis. 11.24
So. Boston, Mass., 21 kp. 1.00 
Eynon, Pa. 14.28
Girardville, Pa. 6.50
AVanamie, Pa. 55.08
Plymouth, Pa. 25.25
Homestead, Pa. 42.99
So. Boston, Mass., 21 kp. .50

26 Athol, Mass. 6.50
St. Louis, Mo. 2.50
AVilkes-Barre, Pa. 93.50
Philadelphia, Pa., 10 kp. 36.70 
Morgan, Pa. . 6.50

28 Meriden, Conn. 15.35
Nevv Haven, Conn. 16.00
So. Boston, Mass., 95 kp. 4.50 
Cleveland, Ohio, 50 kp. 2.00 
Rochester, N. Y. 15.20
Curtis Bay, Md. 33.30
AVaterbury, Conn., 91 kp. 65.50 
Pittsburg, Pa. 2.00
Duryea, Pa. 102.86
Gilberton, Pa. 11.63
Scranton, Pa., 30 kp. 56.00 
AVorcester, Mass., 98 kp. 8.00 
Youngstown, Ohio. 13.15
AVaterbury, Conn., 11 kp. 61.35 
Tamaqua. Pa. 14.00
Dubois, Pa. 7.50
Bernice, Pa. 13.74
Old Forge, Pa. 18.00

14.00
5.00
5.35
2.85 
2.75

11.75
8.05
7.20 

.50
30.50
11.00
15.85
1.00

21.49 
63.77
35.50
17.75 
25.70 
21.00 
57.00

101.50
1.50

26.51 
36.37

108.50
139.50

11.46
8.50
7.50 
3.00

. 32.40
13.00
35.50

3.85
6.50

10.50
6.50
2.50

10.00
17.00
35.05

3.00
17.00
83.85 
11.00
72.20 

1.00 
5.90 
8.00

Sausio, 1911 m. buvo 
Birželio mėn. padėta 
Nuošimčio už 6 mėnesius 
1 d. Liepos 1911 m. randas 

Kariu geležinio kapitolo yri $ 2.435.75

100-ta kp. Chicago, III. — tas valstybės Durnai.
Nedėlioję, 22 d. spalio, 3-mą ., . -
vai. popiet, Aušros Variu pa 2 ^aid, Afnca. Čia 
rapijinėj salėje. * buvo smarkus mušis ispani-

W. J. Sabaliauskas, sekr. su turais, kur pirmu- leriją 
_____ tiniai likosi sumušti. , polin.

Shenandoah, Pa., 40 kp. 85.60 Donorą, Pa.

Mt. Carmel, Pa.
Maspeth, N. Y.
Port Chester, N. Y.
Bayonne, N. J.
Svvoyers, Pa.
Mahanoy City, Pa.
Royalton, III.
Chicago, III., 99 kp.
Hazelton, Pa.
Luzerne, Pa.

31 Pittston, Pa.
Ashley, Pa.
Rumford, Me.
Shamokin, Pa., 53 kp. 
Valparaiso, Ind.
AVaterbury, Conn., 107 k. 
Exeter Boro. Pa.
Nevv Philadelphia, Pa. 
Middleport, Pa.
Portage, Pa.
Forest City, Pa.
Duųuesne, Pa.
Plymouth, Pa.
Cumbola, Pa.
Rhone, Pa.
Shenandoah, Pa., 4 kp.
McKees Rocks, Pa.
Minersville, Pa., 27 kp. 
Minersville, Pa., 24 kp. 
Allegheny, Pa.
Nevvark, N. J.
Curtis Bay. Md.
Shenandoah, Pa., 40 kp. 
Paterson, N. J.
AVaterbury, Conn., 11 kp. 11.35 
So. Bethleham, Pa. . 4.50

Aš kasierius liudiju savo parašu skaitliui nuo 1 biri lio, kaip į- 
neiga, taip ir išeiga iki 1 dienai Rugpiučio su 1911 meti viskas yra 
teisingai.

Kasierius, Pranfcs Burba, 
Sekr. K. J. Kfišinskas.

19-ta kp. Northampton, 
Mass. — Nedėlioję, 22-rą d

" ^eWiri>s Novočerkaske apskričio
tu likosi išrinktu Maderos žemieją komitetas ■ nutarė 

spalio, 2-rą vai. popiet, pas rekomenduojamas, Progre-
p. J. Vaičiulį.

Komitetas.

2.50

Susiv. L. R. K. A. Ger. Kuo 
pą Viršaičių atidai.

Nekurie kuopą viršaičiai 
rugoja negauną užmokėti už 
naujus narius. Šiuomi prane 
šu, jog neivienas negauna už 
mokėti jeigu to nereikalau
ja. Jeigu kas nori gaut už
mokėt už naujai prirašytus 
narius privalo atsiąst bila 
Centro sekretoriui. Bila tu
ri but kuopos viršininką pa
liudyta ir su kuopos ;»> ( 
spauda; tik reikia žinoti, 
jog gauna užmokėti tik ta
šyk, jei ant kario įrašė 5 ar
ba daugiau narią, bet jei įra
šys vieną kartą 3, kitą 4, to
kia nieko negauna; turi bū
tinai kartu įrašyti 5, tada tik

okėt. 
už or- 
reikia

s
m.

gali reikalauti ūži
Naujiems nariai 

ganą dabar, spalio 
mokėt po 13c. iki 'auju me
tą; kurie liepos m< i. prisira
šė, o už organą n: iko nemo
kėjo, teiksitės di Sar užsi- 
mokėt po 25c., o t > ką mo
kėjo po 13c. dabar damokėt 
po 12c. iki Naują : ictą. Sau
sio mėnesyje vis įmautieji 
organą turi mokėt do 50c. už 
visą metą.

Dabar, artinant »s žiemai, 
vakarai eina kas ari ilgyn, 
taigi, daugiau ką alima nu
veikti ir ant visu neneš la
bo, nes žmonės sė 
je, o kad mąs kn 
priedermė daryti

i uamie- 
aliką yra 
ą, ką no-

prašyti valdžios 1,386,000 
sistą partijos kandidatas, nib]įŲ pašelpos badaujan- 
Jose Pino Suaręs’as. Jis ga'tiems įš priežasties javą ne- 
vo 676 balsus iš 906. užderėįimo.

Rusijoj badas — ne naii-102-rą kp. Duquesne, Pa.
— Nedėlioję, 22-rą d. spalio, v x. . a. neriar. i** i cev, kuris po užmušimui Sto J”2-rą vai. popiet, pas kuopos . 1 . .

. Ivpino birvo paskirtas ūgiai- < n i •• ir«sekretoną. ,*/. . . x . • • • , " Hankoiv, Cbimja. A įsa
K-pos sektorius. *!““ ,n’n,*p™! Nu Peh’o provincija sulrile-
-------- likosi užtvirtintas toj vietoj liy rankose. Jie vra tvirtai

. T11 ir ant toliaus. Jis paliko . x ,. », ,85-ta kn Chicago, III. — . . . . . ?. . pasiryžę nuversti Manebą
dvnastiją. Didesne valdžios 
armijos dalis perėjo revoliu-

H Iždo ministeris Kokov

šv. Kryžiaus pai<q)ijos salė ya]stybės tarvbos nariu, se-
įr Wood 

laike.
gat-je, ant 46-tos 

vią, paprastam
Simanas Prečinauskis, prez. ““"“ jonierią vadovai griežtai už-

Aug. Saldukas, rast. Rugsėjo 13 d. anksti rv- ^v,ie svetimą šabą misijo-
--------  ta išlėkė iš Varšavos Peter- ceriams kur nors bėgti, bet

62-ra kp. Sheboygan, Wis burgan lakūnas M. F. de .Pe užtikrina, kad jie bus
— Nedėlioję, 22-rą d. spalio, Kampo Seipio, su savo mo- saugiui apsaugoti nuo kokiu 
3-čią vai. popiet, Bažnytinėj kiniu Veceelinu. nors užpuolimą.

natorium
rium.

ir stats-sekreto- eijonierią pusėn. Revoliuci-

salėje.
J. Austravičius, sekr.’

53-čia kp. Shamokin, Pa. 
— Nedėlioję, 22-rą d. spalio.

Kampo Seipio lekia Far- Vokietijos, Anglijos ir Ja- 
mano sistemos orlaiviu. Vi- ponijos kariški laivai sku- 
są kelią, apie 1200 varstu, la- biai tano pasiusti i sukilimo 
kūnas tikįsi perlėkti per 4— pakraščius, bet revoliueijo- 
5 dienas. Sekft ant 8 pusi.



DRAUGAS

CHARLES DICKENS.

Oliveris Tvvistas.
Vertė JONAS KMITAS.

(Seka.)

Atnešta žiburiai, ir ponai Blathers ir Duff, drauge su 
vietiniu policijantų, Giles’u, Britles’u ir su kitais, kas tik 
norėjo, nuvėjo į mažą kambariuką, gale priemenės ir žiu 
rėjo per langą, apėję aplinkui, iš lauko, taipgi žiurėjo per 
langą, paskui paėmė liktarną tėmyjimui pėdsaką, paėmė 
šakes, krumus pabadyti.

Tą viską atlikę, visiems bežiūrint, neatsikvėpiant, jie 
vėl sugrįžo į vidų ir čia privertė p. Giles’ą ir Brittles’ą 
papasakoti, kaip jie dalyvavo toj’ meliodramoj’. Jie tą 
papasakojo apie šešis kartus, priešginiaudami viens kitam 
nemažiau, kaip viename svarbiame dalyke — pirmoj’ pa
sakoj ’, o paskutinėj ’ apie šešis kartus. Kada tas buvo už
baigta, Blathers ir Duff išvarė visus lauk ir užsidarę du
ris, laikė tarp savęs ilgą posėdį, su kuriuom sulygintas, kas 
link paslapties ir prakilnumo, didžiausiu daktarą posėdis, 
labiausia neatmezgamuose medicinos klausimuose, butą 
tik vaiką žaislas.

Tuomsyk kitame kambaryje daktaras vaikščiojo šen 
ir ten didžiam neramume. Ponia Maylie ir Rožė žiurėjo ant 
jo labai rūpestingai.

— Iš teisybės, — tarė jis, urnai sustojęs, po daugelio 
visokią kraipymąsi, — aš pats nežinau, ką čia padarius.

— Tikrai, — tarė Rožė, — to vargšo kūdikio istorija, 
teisingai papasakota tiems žmonėms, užtektinai jį ištei
sintą.

— Aš apie tai abejoju, mano brangi panele, — tarė 
daktaras, pakratęs galvą, — Man rodos, kad tas jo nepa- 
liuosuotą nei ją akyse, nei akyse ją viršininką. Mažu — 
mažiausia, ką jie pasakytą — kad jisai pabėgo. Dagi žiū
rint paprastoms svieto akimis, jo istorija labai abejotina.

— Bet tamista jai tiki“?
— Aš jai tikiu, nors ji tokia keista ir gal užtai esmi 

senis neišmanėlis, — atsakė daktaras, bet man rodos, kad 
tai ne tokia pasaka, kuri galėtą užganėdinti policijantą.

— Dėlko-gi ne? — kvotė Rožė.
— Dėlto, gražioji mano tyrinėtoja, — atsakė daktaras,

— kad žiūrint ją akimis, tenai yra daug negražią dalyką. 
Vaikas su savo pasaka gali tik parodyti tas dalis, kurios 
išrodo blogai, bet ne tas ką gerai išrodo. Tie prasmegę vy
rai turės tik daugelį: dėlko ir kaip, bet nieko tikro. Iš jo 
paties parodymo matyt, kad jisai nekurį laiką sėbravo 
su vagimis; buvo nuvestas ant policijos stoties ir apkaltin
tas už iškraustvmą žmogaus kišeniaus; buvo per prievar
tą išvestas iš to pono namą ir nuvestas į tokią vietą, kurios 
negali aprašyti nei parodyti ir apie kurios padėjimą ne
turi nei mažiausio supratimo. Paskui buvo atvestas į 
Chertsey tokią žmonią, kurie rodos tyčia užsimanė jį in- 
klampinti, neatsižiurėdami, ar jis nori, ar ne. Buvo įkištas 
pvTMangą, kad apvogti namus;.ir toj’ valandoj’, kada no- 
Fėjo prikelti namiškius, ir tokiu budu atlikti darbą, kurs 
butą jam sugrąžinęs visas teises, — tam akimirksnyj ’ at
bėga, lyg apjakęs šuva, tas pusiau laukinis tarnas ir pa- 
šuja jį! Lyg tyčia, kad neduoti jam progos padaryti ką 
nors gero dėl savęs! Ar tamista to nesupranti ?

— Žinoma, aš matau tą viską, — atsakė Rožė, šypso- 
damąsi iš daktaro užsidegimo, — bet aš čia nematau nieko 
tokio, kas galėtą pasmerkti vargšą kūdikį!

— Ne, — atsakė daktaras, — žinoma, kad ne! Palai
mintas jus lyties akįs! Jos niekados nemato daugiau, kaip 
tik vieną dalyko pusę, — gerą ar blogą. Ir tai visados yra 
ta, kuri joms pirmiausia pasirodo.

Išreiškęs tokiu budu savo patyrimą, daktaras įsidėjo 
rankas į kišenią ir vėl pradėjo vaikščioti po kambarį grei
čiau, ne kaip pirma.

— Juo ilgiau apie tai mąstau, — tarė gydytojas, — 
juo daugiau matau, kad tas atneš nepabaigtas painias ir 
sunkenybes, jei męs papasakosime tiems žmonėms tikrą 
vaiko istoriją. Žinau tikrai, kad jie tam netikės; ir jai 
galutinai nieko jam nepadarys daugiau, tik pagarsįs vi
suomenei viską, kas tik gali mesti ant vaiko šešėlį, tai tas 
viskas tik kliudys ją gerą norą išgelbėti jį nuo nelaimės.

— Ką čia dabar padarius? — šaukė Rožė. — Dieve! 
Dieve! kam jie partraukė čia tuos žmones?

— Ištikro, kam to reikėjo? — atsiliepė ponia Maylie.
• - Aš niekados ant svieto nenorėčiau čia ją turėti!

— Kiek aš numanau, — tarė ant galo p. Losberne, at
sisėdęs su kasžinkokiu desperatišku ramumu, — męs turi
me tą viską atlikti drąsiai. Siekis yra geras, ir tai mus 
išteisina. Vaikas turi visas sunkias karštligės dėmes, ir 
yra tokiam padėjime, kad su juom negalima šnekėti, — 
tai musą laimikis. Turime tą išnaudoti, o jei blogas daig 
tas būva kaip kada geriausiu, tai ne miis kaltė. Meldžiu 
į vidą!

— Nagi, ponaiti, — tarė Blathers, žengdamas į vidą 
su savo draugu, ir uždaręs drūčiai duris prieš kalbėsiant
— Tai nebuvo darbas su pagelba.

— Ir kas, po velnią, yra tas darbas su pagelba? — už
klausė nekantriai daktaras.

— Męs vadiname vagystę su pagelba, ponios, kada 
tarnai prie jos prisideda, — tarė Blathers, atsikreipęs 
ponias ir apgailestaudamas ją nežinojimą, bet drauge pa
niekindamas daktaro tamsumą.

— Nieks ją neintaria šitame dalyke, — atsakė ponia 
Maylie.

— Labai gali būti, poniute, — tarė Blathers, — vienok 
jie galėjo būti tame.

— Jie labai galėjo prisidėti, ypač dėlto, kad ją nieks 
neintaria, — pridūrė Duffas.

— Męs atradome, kad tą atliko miesteleno ranka, nes 
visas darbas yra pirmos kliasos, — tarė p. Blathers.

— Tš teisybės, puikus, — pritarė Duffas pusbalsiai.
— Ten butą dviejų, — tęsė Blathers toliau, — ir tu

rėta su savim vaikę, tai aišku iš lango didumo. Tik tiek 
galima dabar pasakyti. Męs norime tuojau pamatyti tą 
vaikę, kurį turite ant viršaus, jei jus malonė

— Prieš tai gal jie ką nors išgertų, ponia Maylie? — 
tarė daktaras su nušvitusiu veidu, tartum pagavęs kokią 
naują mintį.

— O, žinoma, — tarė Rožė, — tuoj ’ gausite, jei tik pri 
imsite.

— Ačiū jums, panaite! — tarė Blathers, nusišluostęs 
burną su rankove, — tokia priedermė tai sausas darbas. 
Ką nors, ką tik turite po ranka, panaite, perdaug dėl mus 
nesitriuskite.

— Kas butą geriausia? — užklausė daktaras, eidamas 
su panaite prie spintos.

— Lašiukas degtinės, ponaiti, jei jums vis tik tiek, — 
atsakė Blathers. — Šaltas galas kelio iš Londono, poniute, 
ir aš esmu patyręs, kad degtinė greičiau sušildo jausmus.

Tas įdomus apskelbimas buvo atkreiptas į ponią May
lie, kuri tą priėmė labai maloniai. Taip jam bešnekant, 
daktaras išsprūdo iš kambario.

— Ah! — tarė p. Blathers, paėmęs stiklelį ne per vi
durį, tik už apačios ir laikydamas jį tarpu nykščio ir ma
žiuko piršto kairėsės rankos, prispaudė prie savo kruti
nės. — Savo laike aš mačiau daug panašią darbą, poniute.

— Tas išplėšimas Edmontono laukuos, Blathers, — 
tarė p. Duff, ateidamas pagelbon savo draugo atminčiai.

— Ten buvo panašus darbas, ar ne? — atsakė p. Bla
thers, — tą padarė Conkey Chicktveedl

— Tu visados jam tą pripažįsti, — tarė Duff. — Sa
kau tau, tai buvo šeimynos augintinis. Conkey tiek prie 
to pridėjo rankas, kiek ir aš.'

— Eik jau, eik! — atkirto Blathers, — aš geriau ži
nau. Ar gal tu užsiminei apie tai, kaip nuo Conkey pavogė 
pinigus ? Kaip tai buvo įdomu! Geriau, ne kaip puikiausia 
apysaką, kokią man teko kada nors skaityti!

— Kaip tai buvo? — užklausė Rožė, kuri kaip įmany
dama stengėsi įvesti nekviestus svečius į linksmumą.

— Tai, panaite, buvo vagystė, kurią sunku butą kam 
nors atlikti, — tarė Blathers. — Tasai Conkey Chick
vveed—

— Conkey reiškia Nosev, poniute, — pertraukė Duff.
— Ponia juk tą žino, ar ne? — užklausė Blathers. -- 

Tu visados mane pertrauki drauge! Tasai Conkey Chick- 
weed, panaite, užlaikė smuklę ties Battlebridge, ir joje 
turėjo kelnorę, kur daug visokią poną ateidavo pažiūrėti 
gaidžių ir barsuką peštynių. Tas viskas buvo atliekama 
labai įdomiai ir gudriai, nes aš pats tą mačiau. Tuom laiku 
jis dar buvo nevedęs. Vieną naktį nuo jo pavogė tris šim
tus dvidešimts septynis svarus, sudėtus austiniam delmo- 
ne. Tą padarė didelis vyras su juoda karpa ant akies. Jis 
buvo palindęs po lova ir atlikęs vagystę iššoko per langą, 
kurs buvo tik ant pirmo gyvenimo. Jis apsisuko labai 
sparčiai. Bet Conkey taipgi buvo greitas. Pabudęs nuo 
beldimo ir šokęs iš lovos, jis šovė į vagį ir bematant sukėlė 
visus kaimynus. Žmonės sukilo ir bejięškodami atrado, 
kad Conkey pataikė, nes gana toli buvo matyt kruvini pėd 
sakai, bet paskui išnyko. Kaip paprastai, jisai iš to pasi
naudojo, ir laikraštyje tarp kitų subnakrutijusiu, pasirodė 
ir vardas p. Chicktveedo, patentuoto smuklininko. Viso
kios rūšies pagelba pradėjo plaukti tam nuvargusiam žmo
gui, kure labai atjautė savo nuostolį ir vaikščiodamas gat
vėmis per kelias dienas taip desperatiškai rovė sau plau
kus, kad žmonės bijojosi, kad jis nepasidarytą sau galo. 
Vieną dieną jisai labai skubiai atėjo į policijos butą ir no
rėjo.slapta pasimatyti su viršininku, kurs su juom pasikal
bėjęs, paskambino ir pasišaukė Jokūbą Spyers’ą (Jokūbas 
tą dieną tarnavo) ir įsakė jame kad padėtą p. Chickweedui 
surasti žmogų, kurs jį apvogė. — Aš jį mačiau vakar iš ry
to einant pro mano langus, — tarė jis Spvers’ui. — Tai 
dėlko jį nesugriebei už apikaklės? — klausia jo Spyers. — 
Aš taip buvau susirūpinęs, — tarė vargšas, — kad galėjai 
pramušti man galvą su krapštuku. Bet męs jį pagausime, 
nes tarpu dešimtos ir vienuoliktos vakare jis vėl praėjo. 
— Spyers tai išgirdęs, įsidėjo į kišenią šukas ir keletą 
apikaklią, jei kartais atsieitą būti kelionėje porą dieną, ir 
nuvėjęs į anojo smuklę, atsisėdo pas langą, už raudono 
uždangalo, su kepure, kad galėtą tu®’ pašokti, kaip tik 
gaus žinią. Ten jis buvo berūkęs pypkę jau vėlai vakare, 
kaip štai Chickvveed suriko: — Tai j»ai! Laikykit vagį! 
Muša! — Jokūbas Spyers šoko per durfr ir pamatęs Chick- 
vveedą, bėgantį gatve, ir šaukiantį, skilta paskui jį kiek 
galėdamas. Chickvveed bėga da greičiu, žmonės pleška 
paskui ir visi šaukia: — Vagis! — Chlkvveed visu keliu 
šaukė, kaip pašėlęs. Jam užsukus už liimpo, Spyers, ant 
valandėlės jį pamatė, bet bėgo tolyn, rėkdamas. Ant galo 
užbėgo už kampo ir mato krūvelę žmonių. — Katras? — 
šaukia Spyers. — Po nevidonų! — atsikė Chickvveed, — 
jis vėl ištruko! — Tai buvo įdomu, bet Jadangi niekur ne
buvo matyt vagies, tai jis vėl sugrįžo į
jaus Spyers atsisėdo ant savo vietos
praeinant žmogaus su karpa ant akies,kol jo paties akįs 
nepradėjo skaudėt nuo žiūrėjimo. Antralo, jis neiškentė 
neužsimerkęR ant valandėlės ir štai tam pačiam akimirks
nyj’ išgirdo Chickiveedą bešaukiant
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PIRIKTE LABAI NAUDINGAS KNYGUTES

PO VARDU

,,Naminis Vaiku 
Auklėjimas“

IR

“Katekizmas Apie 
Alkoholiu.”

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

Kun. A. Štaniukyną,
4557 So. WoodSt., CHICAGO. ILL

R

Lietuviškuju Šv. Kazimero

Seserų Seminarija
CHICAGOJE.

I
Lietuviškosios Sesers priima pas save mer

gaites mokinimui ir išauklėjimui. Seminarijo
je prie reguleriškojo mokslo, arba ir atsky- 
rium, yra mokinama, muzika, paišymas, siuvi
nėjimas ir taip toliau.

Reikale meldžiama kreipties prie Motinos 
Perdėtinės šiuo antrašu:

Mother Superior,
ST. CASIMIR’S SEMINARY, 

6700 RockuJell St., Chieago, III.
se

<

SECOND WARD HOTEL
Frank Burba Savininkas.

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

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

Edvvarsdsville, Pa.
Nauja* telefonas 8041. 
Bell telefonas 9294-R.

Įnuklę. Ant ryto- 
is langą ir laukė

Štai jisai: —
Spyers vėl šoko ant gatvės, o Chickvvledas pirma jo, ir
pabėgėję dusyk tiek kelio, kaip vakar, uodu vėl praganė
vagį! Atsitikus taip dar porą kartą da giau, pusė kaimy
ną pradėjo šnekėti, kad p. Chickvveed i apvogė velnias, 
kurs iš jo paskui tyčiojosi ir kad vargše i Chickweedas be
veik išsikrausiė iš proto.

— O ką jam pasakė Jokūbas Spyerd* — užklausė dak 
taras, kurs sugrįžo, vos tik prasidėjus ■įsakai.

— Jokūbas Spyers, — atsakė polielantas, — ilgą Tai
ką visai nieko nesakė ir klausėsi visko, lig nesuprasdamas, 
kame dalykas. Bet vieną rytą jis atėjo įlpauklę ir išsiėmęs
tabbkierką tarė: — Chickvveed, aš jau šifravau vagf.__ Ar

taip? — sušuko Chickweedas. — O, maip brangus Spyers,

Toliaus bus. >

Jau laikas užsisakyti 1912 metams

“ŠALTINIS”
Geriausias Lietuviškas-Katalikiš

kas Laikraštis. 
“ŠALTINIO” kaina:

Lietuvoje ir Rusijoje: Amerikoje:

Metams 3 rb. — k. Metams 4 rb.
9 mėn. 2 rb. 25 k. 9 mėn.^JJjrK

’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 senąjj ad
resą, kuriuo buvo gaunamas laik
raštis, arba jojo kopiją.

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

SEINAI, SUV. GUB.
RUSSIA.

M. A. Norkūnas,
Vienatinis Lietuvis Išdirbėjas

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

Man pavestu* dar
bus atlieku artis-

M. A. Norkūnas 
1*2 PROSPECT ST„ LAWRENCE, MASS.

Tikras Lietuviškas Agentas.]

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

GEO. BARTAŠIUS,

Agentas,
261 W. Broadway, So. Bostoa, Mass,
558 Broome str., New York City.

Honover Breiving Co.
Grynas

Elius, Alus ir porteris.
TIKRAS LENKISZKAS LAGER.

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

Nauticoke, o bravoras Danvillėj.
Emil Malinauskas, Managerls Ir Prezidentas

Abu telefonai.
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HEIGHTS DEPOSIT BANK
Kampas E. Market ir Hancock Sts. 

WILKES-BARRE, PA.
Moka 3-čią nuošimtį nuo sudėtų pinigu ir ima pini

gus ant sučėdyjimo nuo dolerio ir augščiau.
Siunčia pinigus in visas svieto ša

lis.
Atdara nuo 9-nių iš ryto iki 3-jų po pietų; subatomis— 

nuo 9-nių — 12 ir nuo 7 iki 9 vakare.

50?000 
KNYGŲ

Vysai Dykai Del Viru
Ta knvga yra atebulcllnga Ir siustą yra tyk dėl vyru. 

Knyga ta prastais, suprastais Sodžiais pasaka kaip gal
atgauti vyriikuma, Isigyditi nuo uznuodijima krauja 
arba sypili, nubiegima sieklos, patrotitu stypribe, pučkus 
lr kitus iimtotimns, negromulavima, patrotitu 
stypribe, pylva, kiapenu, Inkstu Ir pūsles ligas, rums- 
tl’.ma, gonorrhoea srba triperi, naujai Įgautas lygas, 
strietura ir vysas vyru lygra, gal būti išgidomas sava 
namuse privatiškai, slapta ir labai pygjai.

Ta, dykai Įgauta knyga, pasakis jums kodėl jus 
kentat ir kaip galėt galutinaj isigyditi. Knyga ta yra 
krautuvė žinios, katrus ture žinoti kožnas vedes arba 
nevedea vyras. Ta knyga yra paraJUta par Daktara, 
katras ataydave ilgo lajka tyrlnejmu tu, specijalisku 
lygu. Temvkit, jog ta knyga yra aluata v»«*l dykai, 
užmokam už pačto, ing užpečetita konverta. Nea‘uak 
nekokiu piningu, tyk parašik sava varda, ir adresa vnt 
žemiaus paduotu kuponn, katra siuak mums šendena. 

DYKAJ GAUTOS KNYGAS KUPONAS.
DK. JOS. UST1R i C0.. L 101 22 FM Aw**». CU«c*<

Ondnllnss TsuiiMsc Pagal Taniam* prliariiajma, *1 aorlečjaa 
jog Tamista prlslaatomsl man vysald/kal všaa jaan kajgadsl vjra.

TĖMYKITE LIETUVIAI.

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

Joną Nemeth’a
O kodėl? Nes turi gerą prižiū

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

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

First National 
BANK,

PLYMOUTH, PA.
UŽDĖTA 1864.

KAPITOLAS $100.000.0C 
PERVIRŠIS $250.000.0

Didžiausia ir saugiausi: 
Banka mieste.

Moka 3 nuošimčius nu 
sudėtą joje pinigų.

Willęes-Barre 
Deposit & Savings

BANK,
71 PUBLIC 8QUARE, 
WTLKES-BARRE, PA.

Kapitolas
Perviršis
Depozitai

$150.000
$450.000

$2.625.000
Moka 3-čią nuošimtį nuo sudėtų 

joj® pinigų.
Banka atdara kasdien nuo 9 ry

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

Galima susikalbėti lenkiškai ir 
ietuviškai.
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Vaičiulienė, S. Bertašius, J. 
Dobilaitis, O. Valenavičiukė, 
Bendzevičiutė, J. Rimkus, J. 
Akčiunas, P. Liutkevičius, 
J. Bakaitis, P. Kaniauskas, 
J. Bartkauskas, J. Balčiū
nas, J. Baltrušaitis, Ig. Žu
tautas, Iz. Virbickas, M. 
Abraitis, J. Gedminas, V. 
Krakauskas, D. Galbogiutė, 
Pananauskas, Z. Petrauskie 
nė, J. Žemantauskas, M. Da- 
nisevičienė, P. Misius, J. 
Urbas, J. Laskevičius, A. Sa 
muolis, P. Jonikas, J. But- 
noras, A. Ragickas 1.75. J. 
Katilius 1.50. Išviso surink
ta $676.56.

42. Union City, Conn.
V. Gelažiunas 5, Pr. Sir

tautas 5, A. Kondrotas 3, M. 
Rutkevičienė 2, Kirveinis 2, 
Palinoski 1.50.
Išviso surinkta $74.07.

43. New Britain, Conn.
E. Galmonaitė 10 d. Po 5 

dol.: E. Tamošaitis, J. Skri- 
tulskas. J. Tutkus 2 d.
Išviso surinkta $95.17.

44. Hartford, Conn
M. Jupolienė 2, EI. Ručv., 

V. Blotnis 5. Išviso surinkta 
$132.45.

45. Meriden, Conn.
P. Kašlys 10, U. Budvvtai 

tė 5, P. Medeikis 2, K. Dau
gėla 2, Šv. Kazimiero drau
gija 5 d. Išviso $49.71.

Newark, N. J.
Klebonas Staknevičius 26. 

45. J. Strungis 20. Po 10 dol.: 
E. Strungiutė, “Žiburėlio” 
draugija, M. Gečaitė, P. Jo
cys, J. Kerbedis. Po 5 dol.: 
A. Radzevičius, G. Strelkiu- 
tė, J. Raudonaitienė, A. 
Strungis, A. Daukšys, L. 
Juškevičaitė, B. Patapiukė, 
O. Litukiukė, K. Stankus, I. 
Vaitkevičius, A. Staknevi- 
čius, V. Buda, V. Adomaitis, 

-XI •A-kelio. -E. Ginionaitė, P, 
Tarvvdis, Po 2 dol.: J. Povi
lonis, J. Jasevičia, T. La
pinskas, O. Sudaitė, J. Venc
kus, P. Kuisys, P. Staniulis, 
S. Pranys, U. Šimkiutė, A. 
Visauskis, O. Bobiniutė, J. 
Daukšys, T. Lapinskas, S. 
Tuomas, A. Liesas, A. Kriau 
cinkas, J. Jasaitukė, P. Mi- 
kalčius, V. Paukštaitis, L. 
Bučinskas, J. Svetulevičius, 
A. Krušas, Pr. Milevičia, S. 
Simonavičia, Pr. Mikalčius, 
V. Seniauskas, J. Bujaus- 
kas, B. Velioniškis, P. Prane 
kevičia, J. Juknauskis, S. 
Jasaitis, Iz. Moricas, P. 
Biekša, J. Jonavičius. Išvi
so surinkta $650.00.

Iš kitur.
MeCormik iš Chicagos 100 

dol., kun. Deksnis iš Utikos, 
N. Y. 50 d., kun. B. Molekai- 
tis iš Albany 50 d., kun. J. J. 
Jakaitis iš Clinton, Mass. 52 
dol.

Išviso surinkta $16.877 05.
Už visas tas aukas gerašir 

džiams lietuviams išeiviams 
taria ačiū “Saulės” delega
tai*

Kun. K. Olšauskis, 
Kun. J. Tumas.

Newark, N. J.
9—X—11.

Šv. Jurgio draugija Phila- 
dolphijoje 100 dol.

Lietuvių draugijų 
Philadelphia 77.75.

Šv. Cecilijos choras, 
\varke 6 dol.

Dvi mergaiti 2 dol.
Ant. Petraškevičius iš Eli 

zabfeth 5 dol.
42 kuopa S. L. R. K. A. 

i.8O.
Išviso tad iki išvažiuo- 

;|ant iš Amerikos 17 d. spa
rnų mėn., 10 vai. ryto, utar
ninke surinkta $17.075.60

Rezultatas pemelig gra-

Amerikoje išbuvome ly
giai 90 dienų: nuo 19 d. lie
pos m. iki 17 spalių m. Tuo 
laiku aplankėme 55 žymes
nes lietuvių kolonijas, kur 
pasakėme 150 suviršum pra
kalbų salėse ir bažnyčiose.

Kokių įtekmę padarėme, 
spręs patįs Amerikos laik
raščiai. Jaučiame, tečiau, 
kad nebuvome Amerikoje 
vien tik kolektoriai.

Puikus kolektavimo re
zultatai prideri išimtinai 
nuo Amerikos lietuvių dva
siškių, kurie mus ir priėmė 
puikiai ir darbuoties uoliai 
padėjo. Be jų męs nebūtume 
galėję nei pusės prakalbų 
pasakyti. Tai mums laiku 
yra pasakę patįs Chicagos 
svietiškiai. Aš, Tumas, todėl 
stebiuosi, kad tie patįs svie
tiškiai vienur išsitarė, buk 
aš su jais, chicagiečiais, po
litikavęs, kol jie man buvę 
reikalingi.

Svietiškosios inteligenti
jos męs niekur daugiau ne- 
beužėjome. Jei kame ir bu
vo, tai buvo priešinga, ir aš 
nei nemėginau su ja “politi
kuoti”.

Aš, Olšauskis, maty
damas, kad mėginimai ge
ruoju susišnekėti su kaiku
riais lietuvių laikraščiais ne 
davė jokių rezultatų; kad tai 
praregėjo patįs chicagiečiai 
svietiškiai inteligentai, 
per visų laikų nebeatsakinė- 
jau nei į vienų kad ir sun
kinusį prikišimų man, nors 
veik visus esu skaitęs. Atsa
kinėti į melagystes, faktų 
perkreipimus, intraukimus 
manęs į kitų darbus etc., 
skaityčiau didžiausiu nusi
žeminimu prieš žmones, ku
riuos tegaliu laikyti didžiau
sioje paniekoje. Praeinu 
pro “Keleivį” ir “Kovų” 
nosį užsikimšęs kaip pro ne
švarumų vietas.

Ačiū Chicagos inteligen
tams svietiŠRiams už meilin
gų priėmimų, ačiū visos Ame 
rikos inteligentams dvasiš
kiams už padėjimų darbuo
ties salėse ir bažnyčiose, 
ačiū ir šiaip jau broliams 
lietuviams, kad tokiais ne
regėtais būriais bėgo mūsų 
kalbų klausyties ir nešė 
“Saulės” mokytojų namui 
gausias aukas. Lai Dievulis 
atmoka visiems gerašir
džiams!

Męs išvažiuojame pilni 
prietelvstės jausmų, ku
riuos mumyse sužadino bro
liai amerikiečiai; išvažiuo
jame paguosti, kad Lietuva 
dar nėra žuvusi, turėdama 
tiek užjaučiančiųjų sūnų. 
Pilnai tikime, kad ir kiti 
Lietuvos reikalai ras tokia 
nat užuojautą, kaip ir Mo
kytoju namas.

Mylime Jus, broliai — iš
eiviai, kaipo tautiečiai — lai 
miname, kaino kunierai. lau
kiame sugrįžtant Tėvvnėn. 
kaipo veikėjai. Duok Dieve! 

Kun. J. Tumas. 
Kun. K. Olšauskis. 

Brooklyn, N. Y.
16—X—11.

Redakcijos Atsakymai.

Reporteriui, Kunvidui, 
Kun. A. Staniukynui, Forest 
City Gyventojui; Pr. Žu- 
ravliui. Netekome vietos ši
tame numeryje. Įdėsime atei 
nančiame.

J. F. GILUS

Sherif u!

salė,

Ne-

S. L. R. K. A. Kuopoms:
109-tai, 93-čiai, 31-mai, 18- 
tai ir kitoms. Šitų visų kuo- Broliai Lietuviai! Štai musų tautietis J. F. Gillis 
pų bertaininių susirinkimų yra kandidatu ant Sherifo <Įėl Luzemės pavieto iš Demo- 
apskelbimai negalėjo būti kratų partijos. Kada ėjo nominacijos votavimai ant kan 
įdėti į “Draugų”, kadangi didatų, Republikonai apvylė ponų Gillį, lietuvių balsais 
atsiųsta pervėlai. (votais) sau tik pasigelbėjo, ir p. Gillis negavo nominaci

jos. Demokratai gi supratę kokių naudų atneštų visuome
nei p. Gillis, kaipo prakilnus ir teisingas vyras, jei butų 

Nuo “Draugo” administra-' išrinktas šerifu, taigi Demokratų partija užleido savo 
kandidatūrų ant Sherifo p. J- F. Gilliui. Tokiu budu vi-cijos.

Meldžiame visus “Drau
go” skaitytojus permainant 
savo adresus visados pri
siųsti ir senąjį adresų, ku
riuo buvo siunčiama “Drau
gas”, nes be to męs negali
me adreso permainyti; persi
kėlę į kitų rietu ilgai nelau
kite nepermainę adreso, nes 
pačtas neradęs adresanto 
grųžina laikraštį atgal ir ad- 
ministracija už kiekvienų 
sugrąžintą numerį turi pri
mokėti po 2c. Tankiai pačtas 
sulaiko laikraštį, o potam 
skaitytojai rugoja ant ad
ministracijos, kad negaunu 
laikraščio.

S. L. R. K. A. nariai, kurie 
negauna organo, turi jo rei
kalauti nuo centro sekreto
riaus, p. K. Krušinsko, nes 
męs nieko nežinome, kurie 
nariai yra už organų užsi
mokėję, o kurie ne; permai
nydami adresus, apart se
nojo adreso, visados reikia 
paminėti, kad esate S. L. R. 
K. A. nariu.

Prisilaikydami šios tvar
kos visados gausite laike or
ganų ir daug palengvinsite 
mums sunkaus darbo.

Administracija.

PUIKUS VAKARAS!

Mahanoy City, Pa.
Muzikališka draugija “Bi

rutė”, po vadovyste varg. A. 
Sodeikio surengė puikų kon
certų Šv. Juozapo parapijos 
naudai, kuris atsibus Utar
ninke, 24 d. spalio, 1911. Pra 
sidės 7:30 vai. vakare, Boč- 
kausko salėje, W. Mahanoy 
st.

Kviečiame visus lietuvius 
ir lietuvaites ant šio iškil
mingo vakaro, kaip vieti
nius, taip ir iš apylinkės. To
kio puikaus koncerto Maha- 
nojaus lietuviai da niekad 
nematė. Po koncertui bus 
balius, kuris trauksis lig 
vėlybai nakties. Bus tautiš-

sa Dem. partija nusilenkia prieš musų tautietį. Garbė 
Lietuviams! Todėl kas gyvas, kas lietuvis bal
suokime už savo tautietį P- J- F. Gillį! Geras Sheri- 
fas daug gero gali padaryti darbininkams. Neseni tai lai
kai kaip Sherifas Martin per straikus liepė šaudyti be
ginklius darbininkus in Latimore nušauta apie 40: lietu
vių, lenkų ir nugarų! To nebūtų padaręs musų tautietis. 
Štai ateinantį pavasari gali būti dideli straikai. O, kad 
tai męs turėtumėm Sherifū savo tautietį! Taigi visi, visi 
balsuokime už p. Gillį.

stasasssssssass*

BONA MORS 
S0DAL1TY

STJAMtSOSIHEDRAL
MONTREAL.CMI

R. H. Morgan
Išdirbėjas Kepu

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

Reikalauk Eata- 
. liogo..

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

SHENANDOAH, PENN’A.

Union Ticket Agency. 
taniausia Idetuvltka Banka Scrantone

ir Visoje Aplinkinėje.
Agentūra Laivakorčių ant Geriausių 

Linijų.

Siunčia pinigus kas dien In visas da
lis svieto; taip-gi perka ir išmaino vi
sokius pinigus. Išdirba visokios doku
mentus Amerikos ir Lietuvos teismuose.

Ofisas atidarytas kas dien nuo 8-tos 
Iš ryto iki 9-tos vai. vak.

Nedėlioję: nuo lOto. iš ryto iki 5-tai 
valandai vakare.

Adolf Blau,
Unitam Ticket Agency,

i03 Lackawanna Avė, Scranton, Pa.
Taip-gi turime savo krautuvėje dau-

Kbę visokią maldaknygių ir svietiškų 
ygų visokiose kalbose.

TELEFONAI: Naujas 303 — Bell 862.

5 Merchants

i!
oI i

Banking
Trust

Company,
Mahanoy City, Pa.

Turi Kapitolo su nuošim
čiais

$190.000.00.
Sudėtu pinigu

$700.000.00.
ki šokiai: Suktinis, Klumpa- j; Męs vedame visokį le^a 
kojis, Noriu miego; taip-gi 'J J liškų biznį, 
ir svetimtautiški. Kas ant Į o Musų bankoje galina 
šio vakaro neatsilankys, tas ; > susikalbėti: lietuviški i,
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$

10 tuzinų tik už $1.00.
Gražiausios gromatoms 

popieros su gražiais apskai
tymais ir dainelėms 10 tuzi 
nų už $1.00, prisiuntimas 
30c. extra. Palangos Trajan- 
kos baksukas 30c. Kataliogą 
siunčiame už 4c. Reikalauja
me pardavėjų ir duodame 
gerų pelnų.

M. Žukaitis,
449 Hudson avė.,

Rochester, N. Y.
Kas reikalauja

austinių (krajavų) škaplierių 
Panos Šv. ir Šv. Traicės, gali gau
ti paa mus visada. Męs išdirbame 
ir reikalaujantiems pasiunčiam 
porą ant pažiūros.

Mrs. A. Smailienė.
2737 E. Pacific St.,

Philadelphia, Pa.

Dr. O’Malley išaiškina priežasti 
pasekmingo gydymo.

Išsiveržimas
VERIKOSELE arba netikrasis išsiveržimas 
IIYDROCELE arba vandeninis išsiveržimas 

PUČKAI ir visokios ODOS LIGOS
Be jokios operacijos, skaudėjimo, ar apleidi

mo savo kasdieninio darbo.
PRIEŽAŠČIA IŠGYDYMO: 1 G. A. Fritzinger (policijantas)
1. DĖLTO- Kad jojo neskaudan- Wilkes-Barre, Pa. išgydytas nuo 
ti metodą likos naudota suvir- 8unkaus į&įveržimo 5 metai at- 
šura per 25 metus, teip vadinami ......
išsiveržimo specijalistai naudoja a 108’ nenešioja diržų.
ir seka paskui jj. Thom. B. Williams, anglekasis

2. DĖLTO—Kad suviršum 12,- įg Hyde Park, Pa. išgydytas nuo
000 išgydė ligonių; nekurie pri- išsiveržimo, 5 metai kaip diržo 
buvo iš tolimų šalių, o kurias jis nenešioja.
vienas išgydė.

3. DĖLTO—Kad kožną savo žo- R. D . Greenwald, mašinistas 
dį gali pinigiskai ir profesijona- prie Prospect Brėkerio Breslau, 
liškai užtikrint, kurį duoda ligo- Pa., du vaiku 3 ir 9 metų senu
mui, o 25 metų praktika gauna mo, išgydyti nuo išsiveržimo, o 
paliudijimą apie jo tinkumą. diržo nenešioja jau 2 metai.
Su tokiais paliudijimais delko turėtum dar vilkinti ir neateiti 

ant rodos pas Dr. O’Malley, kuristame PERŽIURĘS UŽDYKĄ ir 
pasakys kas ten kenkia, ir geriausia rodą kaip gali pasveikti Ge
riau pasinaudok iš 25 metinės praktikos ir nebusi pavojuje. 

Pasikalbėjimas ypatiskai ar per pačtą. 
Atsiųsk adresą, o prisiusime knygutę su abrozė- 

liais apie išsiveržimą, užpečėtytam koperte.

Dr. Alex. O’Malley
Ofisas, 158 So. Washington St, Wilkes=Barre, Pa.

Kur Lietuviškai ir Lenkiškai susikalbama ir susirašoma.

Severos Gyvasties Balsamas
Yra išdirbtas iš gryniausių, sveikiausių ir geriausių vaistų, kurie pataiso sveikatą, 

todėl, velijame, kaipo didelės vertės gyd uoles, vartoti, kaip tik užtėmysi
skaudėjimus

galvos apkvaitimas, 
silpnininti galvos skaudėjimai,

nusilpnėjimai, 
liežiuvio apaugimai, 
rėmuo,
abelnas sumenkėjimas,

arba apsireiškimus:
nesužlėbčiojimas, 
tulžies sugedimas, 
rukštumas viduriuose, 
geltonligė,
apsunkinimas kepenų, 
užkietėjimai,

Kaina 75c.

Severos Gothardo Aliejus
Yra kaipo parankiausia, tikriausia ir atsakančiausia gyduolė nuo

uždegimų,reumatizmo skaudėjimų, 
kryžiaus skaudėjimų 
šonuose skaudėjimų 
arba krutinėję, 
sutinimų, 
gumbo,
neuralgijos, . - i

Kaina 50 centų.

patrūkimų,
sutrenkimų,
sumušimų,
sustingimų,
susižeidimų.

Apvilkimas akių, kojų sutinimas, odos geltonumas, skaudėjimai kryžiaus 
ir apie inkstus, sunkenybė atidaryme šlapumo, juoda ir sudrumsta spal 
va šlapumo, arba atsiradimai kokių nešvarumų nusišlapinime, tai yra tik
ras ženklas arba apsireiškimai pavojingų ligų inkstuose arba pūslėje. Iš 
to gali pulti patrotijimas vyriškumo, jeigu nepradėsi išanksto gydyties, 
vartojant

Severos Gyduolių Inkstams ir kepenims
Pasistorok bonkutę tuojaus! Pirma negu liga jsisenės. Neatidėliok iki ki
tai savaitei! Nes gali būti pervėlu ! Į sitėmyk aprašymus, kurie randasi 
ant kiekvienos bonkutės. Dvejopo didumo: 50c. ir $1.00.

Visose aptiekose ir krautuvėse uęlai kančiose vaistus Visados reikalauk 
Severos Gyduolių ir neimk kitokių. Daktaro patarimai dykai-

. ė l

W. F. Severą Co. CEDAR RAPIDS 
!OWA

po laikui labai gailėsis. 
Įžanga svetainėn: 50, 35 ir

25c.; merginoms ir vaikams 
15c.

Kviečia Komitetas

į! lenkiškai, vokiškai t 
;! angliškai.

JOHN J. MEYEJ 
Kasininke

Ar atėjai kada namo drebėdamas 
skaudančia galva, krūtinėje diegimai 

gale gerklės ir gulėjai kėlės savaites F

lt doesn’t pay to 
your Health

Dr. Richter’io
PAIN-EXPELLERIS
tas ištikimas senAs naminis vaistas duos 
pagalbą ir prašalįs ilgą vargą jeigu 
ūmai vartosi.

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

Sergėkis pamėgdžiotų vaistų ir 
žiūrėk ant Inkaro ir mūsų vardo.

P. AD. RICHTER A CO., 213 Paari St.. Naw York.
Hlrt.l.i ... i ..n^ I-.,,.--, r,. nuo -M ,r. , ■Ii ..KĮI mo Ir »

PASAKYK SAVO GASPADORIUI KAD TU “ESI ROSENTHALIŠ- 
KAS” IR PAMATYSI KAIP JIS ATKREIPS SAVO AKĮ ANT 

TAVĘS PRIE KITO PAKĖLIMO.
Ir kas to nepadarytų?
Kas tie žmonės, kurie užima svarbias komercijos vietasI Ar jie yra pliuš 
kiai, kurie tik aikvoja laiką ir pinigus, ar žmonės, kurie brangina laiką ir 
pinigus. Atmink šitą: Kada aš klausiu tave kaip tu sunaudoji savo laiką, 
tu gali tada apgauti mane, bet tavo algos kopertas neapgaus. Štai ta pa
saka.
Kožnas siutas padarytas su šiauniausiu paytrimu ir begaliniu rūpestin
gumu.

PUIKUS ANGLIŠKI MODELIAI 
PASIŪTI LUXE’O MADA 

$10, $15, $20, $25 and $30

LOUIS ROSENTHAL,

Kada žmogus nužudo pasitikėjimą pat savim, jis daugiau nieko neturi 
prarasti.

, ... ____ 1......... - —A____



8 DRAUGAS

nieriai, bent ligšiolai, laikę
si ramiai prieš svetimtau
čius.

I Pekinas, Kinija. Nu 
Peh provincijoje apsireiškė 
visu smarkumu kiny revo
liucija. Wu Chiug, provinci
jos sostapilė, revoliucijonie- 
rių rankose. Buvo smarkus 
susirėminias, kur valdžios 
kareiviai apgalėti pabėgo. 
Sukilėliai baigia užimti svar 
by pramonės miestą, Han- 
kow.

Sukilimas suorganizuotas 
gerai. Jame dalyvauja visi 
prakilnesnieji Kinijos pil ie
čiai. Valdžios armija pul
kais pereina revoliuci j ome
ny pusėn. Visa šalis verda.

H Garsus angly skulpto
rius, Sir Charles Lawes-Wi- 
ttewrongę, prezidentas I11- 
corporated Society of Bri- 
tish Seulptors, šiomis dieno
mis pasimirė, iš tos priežas
ties anglai neteko savo vieno 
didelio dailininko.

II Iš Londono atvažiuoja 
Kanadon kunigaikštis Co- 
nnaught, su savim atsiveža 
ir savo moterį. Kun. Co- 
nnaught yra paskirtas Ka 
nados general-gubernato 
rium, todėl ir atvažiuoja už
imti savo pareigas.

„Draugo” Agentai.

iš

Šitoji knyga privalo ras- 
ties kiekvieno mokančio skai 
tvti lietuvio namuose. Kal
ba nesunki. Kas šitą raštą 
skaitys ir supras, tas apsi
saugos nuo daugelio ligų ir 
sužinos daugelį daiktų apie 
savo kūną ir kaip jį užlaiky
ti sveikatoje. Veikalas pa
margintas daugybe liustra* 
ijy. Netikusios ilustracijos 

Stepo Raudnosio” gadi
na apskritą knygos išvaiz
dą bet kad turi gerą tikslą, 
;ai reikia autoriui dovanoti 
už jų įdėjimą.

Filosofijiniai Tolstojaus 
doros mokslo pamatai. Pa-
ašė Perkūnas. Kaina 50 
vap. Seinai. “Laukaičio, 
Ivaranausko, Narjausko ir 
3-vės” spaustuvėje. 1911. 
'“Vadovo” išleidimas No. 
4).

Autorius yra filosofijos 
daktaras ir turi, žinoma, 
cvalifikacijas spręsti apie 
Tolstojaus filosofijos pama
ry teisingumą. Interesuo- 
;iemsiems Jasnojos Polianos 
galvočiaus mokslo šita kny
gutė bus labai .žingeidinga.

Rev. J. Sutkaitis,
2112 Sarah st.,

Pittsburg, Pa.
I

K. Strumskas,
190 Iligh st.,

Brooklyn, N. Y.

J uozas Mališauckas, 
Forest City, Pa.-

T. Kizievič Box 167, 
Minersville, Pa.

M. Karbauekas, 52 G. 
So. Boston, Mass.

si

H Apie Italijos karaliaus 
rumus San Rossore, netoli 
Pisa, keturi ginkluoti užpuo
likai pradėjo šaudyti iš kara 
binų, taikydami į karaliaus 
rumus. Jiems atsakyta taip 
gi šūviais. Vienas iš užpuoli- 
ky sugauta; kiti pabėgo. Kas 
jie dovieni, niekam nepasise-

5 Londonan ateina žinios 
apie baisias pasekmes Tur
kijoje. Susirinkus parliamen 
tui laukiama aštraus susirė 
mimro progresisty su reak 
eijonieriais.

Pekinas, Kinija. Kini j o, 
siaučia visutinė betvarkė 
Revoliucijonieriai užvaldė 
visą Szeehuan provinciją lig 
Min’o upei. Kol kas, svetini 
žemiai gerai apsaugoti. Vai 
džia tuo labai sujudinta.

H Iš Tokios ateina žinios 
kad Japonija pasirengus pa 
siųsti savo armiją, jeigu vi 
soj’ Kinijoj’ kiltu betvarkė 
Nes kiny suvaldymui reikė 
tų mažiausia 50,000 ge 
apginkluotos armijos, kur 
skaitlių Kiuijon greičiausia 
gali pasiųsti Japonija.

Japonijos valdžia, sako, 
mananti remti revoliucijo- 
nierius.

NfiRA RIZIKO.
Rizikuoti — reiškia leis

ies ant žūt-būt. Nė joks 
žmogus neprivalo rizikuoti 
savo sveikata ar gyvasčia, 
nebent tatai būtų jau neiš
vengiama. Tėčiaus yra daug 
žmonių, kurie, susirgę, ima 
vaistus, nežinodami; ar jie 
geri, ar netikę jo sveikatai, 
vaistus, kuriuos jau būtų 
kuris-nors jų pažįstamas ar 
draugas pirmiau išbandęs 
Jie, tokiuo būdu, labai rizi
kuoja savo sveikata, tuo tar
pu, kuomet yra ištikrųjų ge
ri ir išbnadyti vaistai. Kiek 
susirgus, ir daugelyje pilvo 
ir vidurių ligų žmonės gali 
apsieiti be jokių rizikavimų, 
kadangi visada gali turėti po 
ranka geriausią ir išbandytą 
vaistą Trinerio American 
Elixir of Bitter Wine. Žmo
nės vartoja jį jau apie dvi
dešimtį metų ir gerai pažino 
jo naudingumą. Kada tik 
turite prisivėlusią burną, ša
mu apdengtą liežiuvį, apeti
to stoką, vidurių užkietėji
mą, spėkų nužudymą, pagel
tusį veidą, nerviškumą, jus 
niekuo nerizikuosite, jei var
tosite Triner’s American Eli 
xir of Bitter Wine. Visose 
aptiekose- Jos. Triner, 1333- 
1339 S. Ashland avė., Chica
go, III.

Naujos Knygos.

Sveikata arba Tiesus ir 
Trumpas kelias į Sveikatą. 
Pamatinės žinios iš anatomi 
jos, fizijologijos ir hygije- 
nos. Rankvedis pradinėms 
mokykloms ir plačiajai liau
džiai žinynas. Sutaisė dr. A. 
L. Graičiunas. Turtas ir 
spauda “Kataliko”, Chica
go, 111. 1911.

A. L. R. K. K. SĄJUNGOS 
VIRŠAIČIŲ ADRESAI:

Prez. Kun. A. Staniukynas, 
4557 S. Wood St.,

Chicago, III.
Vice-Prez. Kun. V. Vizgirda, 

190 S. Meade St.,
Wilkes-Barre, Pa.

Sekr. Kun. A. Kaupas,
64 Church St.,

Pittston, Pa.
Kasininkas, Kun. V. Dargis, 

Silver Creek, Schuylkill
Co., Pa.

J VYRAI, ČEDYKITE PINIGUS!
GERIAUSIA PROGA VYRAMS VART0JAN- 

j? TIEMS BRITVĄ DFL SKUTIMO BARZDOS.

Norėdami turėti savo veidą nepuč- 
kuotą (čyetą), sučėdyti pinigus kai
po ir laiką, galite apturėti apsiste- 
liavę, pas mane Skutimo Mašinaitę, 
už 25 centus, mi kuria kožnas vienas 
gali nusiskusti be jokio mokslo ir 
insipjovimo į tris minutas.

Šita mašinaitė yra naujai ismislin- 
ta ir niekur negalima jos taip pigei

pirkti, kaip tik po žemiaus paduotu adrisu. Ji parsiduoda su 
trim aštriom geliaštem už 25 centus ir su kožna gelešte gali
ma yra 5 syk skusties be galandinimo. Geresnė su 7 geliaštem J 
už 50 centų. Su 12 geliaštem, muilu, šepečiuku ir t.t. už $1.00. 
Visos mašinaitės yra sudedamos tam tikrai sudarytuose baksu- 
kuose.

Siunsdami pinigus, meldžiu paduoti savo tikrą aiškiai rašytą $ 
adresą.

J. GALECKAS,
122 South lst SL, Brooklyn, N. Y.

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

Allegheny, Pa.

J. Bartoševiče,
4417 Marshfield avė., 

Chicago, III.

M. Urbanaviče, Box 33,
Thomas, W. V.

J. Antanaitis Box 22,
Swoyers, Pa.

J. Versiackas,
65 Davidson st.,

Lovvell, Mass.

Juozas Akevičius, P. O.
Silver Creek, Pa.

Vincas Staseviče,
349 Hamilton st.,

Grand Rapids, Micl

Jonas Leipus,
1022 Bav st.,

Superior, Wis.

P. J. Miller,
Llthuanian Store,

Athol, Mass.

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

Chicago, III.

St. Petruškeviče,
223 E. 6th st.,

Mt. Carmel, Pa.

M. K. Petrauskas,
415 Middle st.,

Kenosha, Wis.

A. Urbonaviče,
329 River st.,

Plymouth, Pa.

Juozas Podžukynas,
1338 So. Canal St. 

Chicago, III.

Dom. M. Andrulionis,
65 Davidson st.

Lovvell, Mass.

Ant. Tuškėnis Box 116 
Plymouth, Pa.

Julius Bukantas,
94 Blackstone st.,

Boston, Mass.

Jonas Ramanauckas 
135 Ames st.,

Brockton, Mass.

B. P. Miškinis,
Box 124, 35 Arthur st

Montello, Mass.

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

Stanislovas J. Šaban, 
Box 239, Levviston, M»

Pr. F. Juškeviče,
131 Jackson st., 

Lavvrence, Mass.

Jonas Galeckas,
122 So. Ist st. 

Brooklyn. N. 7.

Kun. A. Ežcrskis,
5447 S. Wood st., 

Chicago, Hl.

Kazys MatukeviČe,
1742 Nay Aug avo., 

Scranton, Pa.

KRAJAVI (iš Lietuvos) 
ŠKAPLIERIAI.

Parduodame krajavus galioni- 
nius ir bovelninius škaplierius po 
25c. už tuziną; šilkinius po 40c. 
tuziną; agentams ant pąmatimo 
prisiunčiame dovanai. Krajavos 
Palangos aptiekų Trajankos (tre
jų devynerių) svaro bertainys pre- 
kiujo 25c.; svaras — 90c., 10 sva
rų arba 40 baksukų — $5.00. Po
pieros gromatų rašymui su viso
kiais apskaitymais, pritinkančioms 
dainelėms ir kvietkoms parduoda
me sekančiai: 1 tuzinas prekiuoja 
25c., 100 popierų — 90c., 1000 pop. 
— $6.00, 2000 pop. — $10.00; prie 
popierų duodasi reikalingą skaičių 
ir kopertų. Taip-gi turime visokių 
pavinčiavonių, altorėlių, šilkinių 
abrozdėlių su lietuviškoms malde
lėms, parduodam tuzinais ir šim
tais. Turime visokių kningų ir 
maldakningių. Reikalaujame agen 
tų ir duodame gerą uždarbį. Adre
suokite :

K. J. INTAS,
P. O. Box 1724, New Cork, N, Y,

Ilgi Vakarai
Suteikia namų mylėtojams 
ramų kampelį, atsilsiu krės
lą, puikius pasiskaitymus 
knygų ar magazinų ir butelį

Stegmaiero

ALAUS

FABIOLE,
garsi kardinolo Wiaemano apysaka. 

Vertė VYTAUTAS.

Kaina $1.00.
Imantiems daugiau kaip vieną eg

zempliorių, nuleidžiamas didelis nuo- 
iimtis. Gaunama pas:

BEV. V. VARNAGIRIS,
312 So. 4th St., Brooklyn, N. Y.

-NAUJA KNYGA-

BIBLIJA
arba šv. Raštas išleistas.

Tik vienas šitas šventraštis yra 
katalikiškas.

Kaštuoja $2.15 persi untmui.
Adresas:

REV. S. PAUTIENIUS, 
Pa.

Ko geriau benorėti turint to
kį susiraminimą? Krėslas 
duoda atsilsį, skaitymas to
bulina ir duoda protišką 
smagumą, Stegmaier’o Alus 
duoda linksmumą ir atgai
vina kūną ir sutaiso nervus 
į gerą stovį, kas suteikia ge
rą miegą nakties laike.

Laikyk po ranka dėžę mu
sų alaus.

Gryno maisto ženklas ant 
kiekvienos bonkutės.

STEGMAIER BREWIN8 C0.
Wilkes-Barre, Pa.

Naujas telefonas 977 
Bell telefonas 422

Juozas Szukis,
Geriausias Lietuvys

FOTOGRAFISTAS,
Naujas Telefonas 1070—B.

20 E. Market st., Wilkes-Barre, Pa.

’lymouth National

BANK.
Kapitolas su perviršiu 

$165.000.00.
Šitoji Banka prižiuroma

F/rs/ National Bank
PUBLIC SQUARE ,

Wilkes-Barre, Pa.
■ 1 ■ ,■■■■■ -3

UNITED STATES DEPOSITARY

KAPITOLAS $375,000,00
Suvienytųjų Valstijų vai- Perviršis ir nepa- 
džios. Moka 3 nuošimčius dalyta nauda 490,000,00 
nuo sudėtų pinigų. Galima
susišnekėti lietuviškai.

G. N. Postlethwaite, 
iždininkas.

Mandagus patarnavimas.

Už sudėtus pinigus moka 3-čią

nuošimti.
WM. S. Mc. LEAN, President, 
FRANCIS DOUGLAS, Cashier.

Office New Telephone 37. 
Residence 1100.

Lietuviu Advokatas.

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

rielkų, bliūdų, stiklų, puodų, liam- Jonas S. Lopatto pų ir visokių virtuvei reikalingų
47-48-49 Bennett Building, 

Wilkes-Bare, Pa.
Norintieji pasiskolinti pinigu 

ant pirmo mortgage, arba pirkti 
namus lai kreipiasi.

daiktų Yra iš ko pasirinkti. Atei
kite persitikrinti.

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

REKOMENDUOJAME MUSŲ NAUJĄ AUKSINĮ 23 £
AKMENŲ OELŽKELIO LAIKRODĖLĮ.

Auksiniai, paauksuoti ir kitoki su 23 
akmenimis, parduosime 19,000 vadina
mų “Accuratus” laikrodėlių tiktai už 
Jb.75 žėdną. Tie gražus laikrodėliai 
puikiai išrėžyti, dubeltavi lukštai, ge
rai laiką rodanti, Jabiausiai keliauninką 
naudojami, kurie turi daboti laiką, mo
teriški ir vyriški, gvarantuoti ant 20 
metų. Tikrai gražus la’krodėliai, ne
gėda bus nei draugams tokį parodyti.
Jeigu nori turėti gerą dziegorėlį, tai 
štai musų pasiūlymas: Męs nusiųsime 

( šitą laikrodėlį kiekvienam C. O. D. už 
$5.75 ir ekspreso kaštus dėl peržiūrė
jimo. Jei nepatiks, nemokėsite nei cen
to. Męs riskuojame viską. Auksinis 

grandinėlis duodasi dykai su laikrodžių. Adresas:
EXCELSIOR WATCH CO., DEPT. 905, CHICAGO, ILL.

JcB

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

bas nikelinis Laikrodis su muzike, kiekvieną kartą muzikė graji- 
10 minutų. 4. Vyriški arba moteriški storai paauksuoti laikrodė- 

lii. 5. Stalavi įrankiai gražioje dėžutėje: 6 peiliai, 6 videlciai, 6 di- 
< di šaukštai, 6 maži, 1 peilis sviestui, 1 šaukštukas cukrui.

Už musų dovaną vien norime, kad pagarsintumėt musų firmą tarp 
j sų pažįstamų. Atsiųskite mums ant rankos 50 centų pačtiniais 

i nklėliais, o męs Jums prisiusime 40 skrinučių tabako 4-ių gatunkų 
n $6.00 ir Jūsų išrinktą dovaną. Likusius $5.50 užmokėsit gavęs ta
vi,rą. Kam tavoras nepatiks gali jo nejimti.

ENGLISH ASIATIC TOBACCO CO., 
1 Dept. F.

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

1 Bell Telephone Dickinuon 3757 w
P 'TnUhlię Dčlt’aktariškos rodos galima atsišaukti
I « Ji! IIV KlkJ U KIlIlV UkJ P»s br. Ign. Stankų per telefoną ar laiš-

Q ku ir iš kitų šleitų, taipgi Kanados.
— Vienatinis tikras daktaras-lietuvis Philadelphijoj —

Jis yra pabaigęs augščiausius ir jau paskutinius daktariškus mokslus. Buvo 
miestavu'daktaru mieste ludianopolis Mokėsi ir praktikavojo The Tfew Yorrk 
Pon Oragvatt Medical Hchool and, llaepital. Visi jo paliudijimai išstatyti yra 
ofise, kur kiekvienas atsilankęs gali juos matyti.

Dabar įrengė savo locną ligonbutį Philadelphijoj ir tame pačiame namo 
padirbo pui kią ‘ntedikaliiką kliniką su laboratorija, elektriškas mašinas ir ap
tiekę su geriausioms gyduolėms. Čia visi ligoniai atranda teisingą pagelbą, iš
sigydo ir palieka sveiki. Štai ką liudija patys ligoniai:

,,Nuo visokių spuogų ir išbėrimų, ant veido ir kakio ir viso kūno, taipogi 
nuo kitu odos ir kraujo ligų, neta geresnio daktaro, kaip Dr. I. Stankus. 
Daug daktarų atlankiau, b<-t nei vienas negalė jo išgydyti.” Taip kalba Jos. 
Švilpa, 1011 Carlton St., Philadelphia, Pa.
,,Šiuomi viešai išreiškiu sa
vo širdingą padėką Dr. Stan- && 
kui už išgydymą nervų ligų 
ir sugrąžinimą vyriškumo, 
kuriu kiti daktarai atsisakė 
išgydyti. Ir visioms sušlap
tomis ligomis patariu kreip
tis pas dr. Ig. Stankų, o ne
pasigailėsite savo žygio.
A. Zmudzon, Salem, Mass

57 Pingree St. Dr. Ig
RI’

Stankus.

GARBUS DAKTARE: neiš
randu žodžiu p:.dėkavojimu 
Tamistai už išgydymą skau 
dėjimo šonuose ir po širdies 
gėlimo strėnų )r skausmin
gų mėnesinių, kurių kiti vi
si daktarai neapsiėmė gydy
ti. Bet Tamistos operacija 
kaip ranka atėmė kentėjimą 
nuo manęs. Ela Mažinack.v 

1325 S. Front St., Phila.
John Akuotaitis, Montreal, Que. Canada, rašo: ,,Meilutis gydytojau.— 

Šešta diena, kaip gavau r.uo Tamstos liekarstas ir vartoju sulyg užrašo, jau 
negaliu atsidėkoti Tamstai iš džiaugsmo da tik pusę liekarstu sunadojau bet 
jau visas sustiprėjau ir baigiu gyti. Daugiau neturiu ką rašyti: nes jau ne
reikalauju daktariškos pagelbos. Ta įkiri liga, kuri taip daug prikankino 
mane ir kurią kiti daktarai laikė už neišgydoma, dabar jau baigia gyti. Ačių 
Tamstoms ui pigų ir greitą išgydymą."

Išgydau pasekmingai ir ant visados nuo:
reumatizmo, skaudejima šonų, sąnarių kaulų, strėnų, kojų, pečių, nuo 

visokių kraujo ligų už'<rečiamu lytišku ligų, triperį, šankerį sifilį, užkietėji- 
m ą ir nedirbimą vidurių, išbėrimą, niežėjimą ir augimą ant veido ir kūno vi
sokių spuogu, dedervinių ir slinkimą plauku’,galvos skaudėmą, širdies, inks
tu, kepenų ir plaučių ligas, visokias nervų ligas neuralgiją, drebėjimą sana 
riu, greitą supykintą, negalėjimą miegot ir išgąstį, greitą pailsima, sunkų 
kvėpavimą, peršalimo slogas ir nusilpnėjimą sveikatos, visokias moterų ligas 
skausmingų ir nelegulenšk mėnesinių tekėjimą ir gumbo. Išgydau su ope- 
cija rupturą, apendesitis, vėžį. skilvyo augančius akmenis visokius skadulius, 
guzus (tumore), kepenų, inkstų ir pūslės. Darau operacijas ant gyslų kaulų 
nervų, smegnų, moterų ir vyrų gimdančių organų, pritrauktas kojas ir ran
kas atitaisau ir padarau sveikas. Taipgi daro operacijas ant nosies, akių ir 
gerklės.

JI) 1220 So. Broad Street,
U ' Philadelphia, Pa.
Ofiso valandos: nuo 9 iki 12, nuo 2 iki 4, ir nuo 6 iki 8 vakare. * 

Šventadieniaisnuo 1 iki 5 po piet.

s G. GROBLEVVSKI,
Savininkas ir Fabrikantas Geriausių 
“LIETUVIŠKŲ-LENKIŠKŲ VAISTŲ.”

GE^TAUSIA
GYDUOLĖ:

NUO
STRĖNŲ SKAU

DĖJIMO, DEGI
MO KRUTINĖJĘ, 
GALVOS SKAU

DĖJIMO,
KATAROS,

UŽSISALDYMO,
NEURALGIJOS;

NUO
GERKLĖS

SKAUDĖJIMO,

Ypatingos Gyduolės.

MĖŠLUNGIO 
SKAUSMO KRU
TINĖJĘ NUO 
PATRŪKIMO 
AZMA ARBA 
DUSULIO 
ŠTYVUMO 
SPRANDO 
SKAUDĖJIMO 
ŠONUOSE 
RANKŲ IR 
KOJŲ.

jeigu sergate užsisėnėjusiomis ligomis nuo kurių negali pagel
bėt nė daktarai nė ligonbučiai, arba paslaptingomis ligoms, apra
šykit man savo nesveikumą gerai ir aiškiai (be užslėpimo) nes 
čion eina ne tik apie tavo sveikatą, bet labai tankiai, ir apie tavo 
gyvastį (Atsiminkit, jog kiekvienas garbingas daktaras užlaiko pa
slaptį kaip ant išpažinties). Užtai nesigėdyk ir nebijok, rašyk tei
sybę, o mielai suteiksiu rodą ir prisiųsiu geras gyduoles pagal tavo 
ligą su nurodymu kaip reikia jas vartoti, už prekę labai mažą. Rei
kia rašyt laiškus stačiai pas mane pridedant visados 2c. markę ant 
atsakymo, nes kitaip negausit atsakymo. — Teipgi męs reikalauja
me gerų agentų kiekviename dideliame mieste ir jų aplinkinėse. 
Agentai nuo Lietuviškai-Lenkiškų gyduolių gali uždirbti nuo 50 
dol. iki 150 dol. ant mėnesio. Uždarbį duodame kuogeriausią. Taigi 
rašykite'reikalaudami agentūros. Kiekvienas li«duviškas štornikas 
teipgi privalėtų užlaikyti visada musų puikias LitRuviškas gyduoles 
savo storuose ant pardavimo, kad musų tautiečiai reikalaudami ga
lėtų pas kiekvieną nusipirkti ir'nereikalautų išduoti pinigus dova
na kokiems nors apgavikims tose aplinkėse. Štornykai, rašykite 
pareikalaudami gyduolių, nes geras uždarbys ir parduokite musų 
tyras Lietuviškas gyduoles, kuriąs męs gvarantuojame. Rašykite 
po antrašu:

ALBERTAS G. GRABLIAUCKAS,
3or. Elm & Main Str., Plymouth, Pa.
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SPAUSTUVE

KONSTITUCIJAS, PLAKATUS, TIKIETUS, 

UŽKVIETIMUS IR KITOKIUS DARBUS

RAIDES STATOMOS DIDELE-NAU J AU- 
SIOJO PATENTO-MAŠINA "LINOTYPE”

DRAUGO” 
=□ i

NAUJAUSIA, DIDŽIAUSIA IR GE- 
== RIAUSIA GREITAI ATLIEKA — 
ĮVAIRIŲ ĮVAIRIAUSIUS DARBUS

S PA U DI NA 
PIGIAI

ADRESUOKITE

“DRAUGAS”

314 E. Market St Wilkes-Barre, Pa.


