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Lekcija ir 
l\ Evangelijai

V. Jėzus šios dienos evan
gelijoje aukštais žodžiais gi
ria šv. Jonų krikštytojų. Sa
ko, kad tasai vyras tai ne 
kokia silpna, svyruojanti 
nuo vėjo nendrė, bet tai mil
žiniškas aržuolas; kuris ne
tik nesibijo svieto audrų, 
bet ir velnio žaibų. Jis tvir
tai eina išganymo kelione ir 
ištikimai Dievo įsakymus 
pildo. Jis nesibijo aukštai 
pakelt savo balso ir karališ
kuose rūmuose ir sudraust 
už nedorybę. Jojo balsas vi
sur skamba: “Atgaila da
rykite, nes prisiartino Dievo 
karalystė”.

Prilyginus prie šv. Jono, 
į kų męs panėšim, į aržuo- 
lus ar į nendres? Kaip męs 
Dievo įsakus pildom ir kaip 
tvirtai laikomėsi išganymo 
kelio? Ar savo geruose pasi- 
rįžimuose nesvyruojame, ar 
draugų pajuokos, svieto 
nuomonė neblaško mus kaip 
silpnų nendrių? Vietoje ka
riauti su nedorybe, męs ne
išdrįstam prieš jų pakelt 
balso, į nedorų draugijas tel- 
kiamės ir sykiu su jais nedo
rai gyvename. Toli mums iki 
aržuolo tvirtumui. Bet Ad
ventas — tas apsimąstymo 
ir pasitaisymo laikas. Imki
me sau pavyzdį iš šv. Jono 
ir bukime tvirtais savo pa- 
sirįžimuore.

“Ko, sako Jėzus, išėjote 
pamatyti ant tyro? Ar žmo
gaus švelnais rūbais apsi
rengusio? Štai, kurie švel- 
nai rėdosi karališkuose rū
muose gyvena”. Šiandien, 
tokių ka švelnai rėdosi, jau 
visur pilna. Daug moterų o 
net ir vyrų visų turtų ant 
savęs sukrovę nešioja. Vie
nos, net ir į bažnyčia neina 
užtai, kad nepasirėdę, taip 
kaip kitos, o anos vėl dėlto 
tik ateina kad pasirodyti, 
kaip jos apsirengę. Nei vie
nos nei kitos neatsimena, 
kad Dievas žiuri į širdį, į są
žinę, ne į drapanas. Kas iš 
to, kad rakstas išbaltvtas, 
jei-jo viduryje tik puvėsiai? 
Moters turtus tuščiai eikvo
ja ant parėdų, o vyrai ant 
gėrvmų. Akiveizdoje visų 
stoja šiandien šv. Jonas 
krikštytojas, oda apsiren
gęs, šikšna persijuosęs, be
gyvenus tyruose, kurio val
giu — lauko žiogai ir gerv
inu — šaltinio vanduo, ir į 
visus šaukia: “Atgailų da
rykite!” Eikite prie išpažin
ties, meskite girtuokliavi
mų, kukliai ir blaiviai gvven 
kitę. Sekkime Kristaus Pra
nokėjo pavyzdį, pasinaudo
kime šv. Advento laiku su
taisykime savo gyvenimų ir 
bukime tvirtais, kad ir męs, 
dienoje atlyginimo, užsipel
nytum išgirsti pagyrimų iš 
Musų Viešpaties lupų. S.

TTROJI ADVENTO NE
DĖLIA.

— Rom. XX, 4—15. — 
roliai: Kas tiktai yra pa

rašyta, musų pamokinimui 
ra parašyta, idant per raš

tų kantrybę ir palinksmini- 
turėtumite viltį. O kan

trybės ir palinksminimo Die 
ras tegul duoda jums, idant 

^vienokiai galvotumite tarp 
savęs, pagal Jėzaus Kris
taus, idant viena širdim ir 

iena burna garbintumite 
ievų ir Viešpaties musų 
ezaus Kristaus Tėvų. To- 
lėl-gi priimkite vienas ki- 

ftų, kaip ir Kristus priėmė 
jus, Dievo garbei. Nes sa
kau, jog Jėzus Kristus buvo 
apipiaustymo tarnas dėl 
Dievo tiesos, idant patvir- 
^fflTų tėvų prižadėjimus. Bet 
Stabmeldžiai, idant už gai
lia širdvbę garbintų Dievų, 
taip yra parašyta : Todėl iš- 
tažįsiu tau tarp stabmel

džių, Viešpatie, ir tavo var
dui giedosiu. Ir vėl sako: 
Linksminkitės, stabmel
džiai, su jo žmonėmis. Ir 
ji’ėl: Garbinkite Viešpatį, vi- 

stabmeldžiai ir šlovinkite 
visi žmonės. Ir vėl Izaias 

sako: Bus Jesse šaknis, o 
kursai pasikels, idant vieš
patautų ant stabmeldžių, 
aname turės viltį stabmel
džiai. O vilties Dievas tepri 
pildo jus visokia linksmybe 
ir ramybe ant tikėjimo, 
idant butumite garsingi vil
tyje ir Šventosios Dvasios 
galybėje.

Mat. XI, 2—10. — 
Anuomet Jonas, išgirdęs 
kalėjime Kristaus darbus, 
nusiuntęs du savo mokiniu, 
tarė jam: Tu esi, kursai turi 
ateiti, ar kito laukiame? O 
atsakydamas Jėzus, tarė 
jiems: Nuėję pasakykite Jo- 
lui, kų girdėjote ir regėjote 
kkl i mato, raiši vaikščioja, 
raupuoti yra apvalyti, kurti 
girdi, numirėliai keliasi iš 

l numirusių, pavargėliams 
fyra apsakoma evangelija, o 

>alaimintas yra, kursai iš 
įanęs nepasipiktįR. O kada 

įnie atstojo, pradėjo Jėzus 
calbėti minioms apie Joną: 
ra išėjote į girių regėti? 
Tendrę siūbuojančią nuo 
fėjo? Bet kų išėjote regėti? 
*ranašų? Ištiesų sakau 
jums, ir daugiau, kurie švel- 
iais rūbais velkasi, kara- 

jaus namuose yra. Bet ka 
Išėjo regėti? Pranašų? Iš
tinau sakau jums. ir daugiau 
inekaip pranašų. Nes tas vra. 
apie kurį yra parašyta: Štai 

siunčiu mano aniuola 
tavo veidų, kursai tai- 

įeš tave.

KRISTAUS PRANOKĖ

JAS.
Politiškos Žinios.

Rymo iškilmės.

Rymas. Italija. Lapkri
čio pabaigoje atsilikusioje 
konsistorijoje Jo Malony
bė Šv. Tėvas Pijus X-tasis 
galutinai įšventino naujai 
paskirtuosius kardinolus, 
kurių tarpe buvo ir trįs bu
siantis Amerikos kardino
lai: J. M. Falley, J. M. O’Co- 
nnor ir J. M. Falconio, kurie 
nepoilgo sugrįš į Ameriką ir 
pradės pildyti savo perei
gas.

J. M. Šv. Tėvas labai esųs 
užganėdintas, kad ir Ame
rikoj, kuri vadinama neka
talikiška šalim, katalikystė 
ant tiek išaugo.

Vengrija. Spalių 2 dienų 
laikyta Vengrijos katalikų 
susirinkimas. _ Šįmet #prie 
Vengrijos katalikų susivie
nijimo prigulėjo 279.320 są
narių, 30 tūkstančių dau
giau negu pernai. Tame skai 
čiuje vengrų buvo 155.010, 
vokiečių 66,105, slovakų 52.- 
425, kroatų 3210, rusinu 
2570. Praėjusiais metais tas 
susivienijimas išplatino pus 
trečio milijono kalendorių ir 
kitų mėnesinių savo raštų, 
daugiau negu milionų viso
kių atsišaukimų. Katalikų 
susivienijimas tai tvirčiau
sia dabar Vengruose drau
gija.

Prancūzija. Pradinių mo
kyklų mokytojų skaičius 
Prancijoje eina mažyn. 1906 
metais į mokytojų seminari
jas stojo 4900 kandidatų, 
1911 metais tiktai 3849. Val
džia priversta priimti į mo
kytojus vyrus su mažu išsi
lavinimu, bet ir tai priimda
ma žiuri ne tiek į tai, ar kas 
tinka į mokytojus, bet la
biau teiraujasi, ar jisai da
bartinės masonų valdžios 
šalininkas. Todėl tėvai ap
lenkdami valdžios mokyklas 
vis labiau ima siųsti savo 
vaikus į pašalines katalikiš
kas mokyklas, kuriose tikisi 
rasių geresnį vaikų išauklė
jimų.

Kunigų perkėlimai Vil
niaus vyskupijoje. Kun. 
Sikstus Hanusovskis Su- 
chavolės vikaras paskirtas 
Jnsionovkon pildvti klebono 
pareigas į vieta išvažiuojan
čio užsienin gvdvties kun. 
Zierm. Tarkovskio. Kun. 
Baltr. Josiakas skiriamas 
vikaru Pranciškonų baž- 
nvčion Gardine. Kun. An
tanas Bokščianin’as Aušros 
Vartų vikaras išvažiavo Pe
terburgo Akademijon dar 
pasimokytų.

Kaunas. Kunigas K. Pal
tarokas kviečiama i Žemai
čių seminarijos profesorius. 
Kun. Žeknvs, Nerimdaičių 
/filialistas, ir kun. Staniams, 

airiu fil. perkelti vienas
kiSl vieton

KINŲ REVOLIUCIJA.
Kaip rodos, ši dideli toli

mų rytų valstybė, da bepri
eis greitai prie tvarkos. Re- 
voliuci j orderiai, ligšiol pa
sekmingai kariavę sų val
džios ormija, praeitų savai
tę turėjo keletą svarbių ne
pasisekimų, nes likosi val
džios kariumenės sumušti. 
Vienybės stoka visdr daro 
blogas pasekmes. Kaip tik 
pradėjus stokuoti vienybės 
ir tarp kiniečių revoliucijo
nierių — tuoj’ pasiekė ne
pasisekimai. Kitaip Ir būti 
negali. Jeigu kiniečiai revo- 
liueijonieriai laiku nesusi
pras ir vienybės neužlaikys 
— jie bus pergalėti, kaip 
buvo pergalėti Rosi jos re- 
voliueijonieriai, nors Kini
jos valdžia ir daug silpnes
nė už pirmųjų.

Lapkričio 27 d. smarkus 
susirėmimas įvykp Nankin- 
ge; čia revoliųcijonieriai ko
vojo labai drųsiai; jieViužu- 
dė savų kareivių apie 300, 
kuomet valdžios . 
apskaitoma apie 2,000 gy 
vastims; revoliųcijonieriai 
dasigavo ir užėmė dalį mies
to. Revoliucijonierių artile
rijų nuo Tigrų kalno sunai
kino valdžios stovyklas esan 
čias ant Liūto ir Purpuro 
kalnų, kurios taip gausiai 
leido šuvius revoliucijonie
rių tarpan prie Tahcbing- 
meno vartų. Tada revoliu- 
cijonieriai atkreipė šuvius 
prieš Peičiakoa tvirtovę; 
revoliųcijonieriai šaudė nuo 
žemės ir nuo vandenio, nes 
jie turi ten pat ir keletu 
šarvuočių laivų. Daugiausia 
šūvių teko Ming Tombs 
tvirtovei. Cit valdžios ka
reiviai turėjo, daugiau ka- 
nuolių, bet ačiii tam, kad re- 
voliucijonienaRis pasisekė 
tas kanuoles taip sugadinti, 
kad jos negalėjo toliau veik
ti. Dabai* revoliųcijonieriai 
turi arti miesto apie 12 tor
pedinių ir šarvuočių mūšio 
laivų. Jie yra gerai apgink
luoti ir pilnai aprūpinti 
amunicija. Jie grotai galės 
nustumti valdžios pajiegas į 
pietus. Kur valdžios kariu- 
menė dar laikosi, ten pasi
rodė gaisras. Nor revoliu- 
cijonieriai čia' va’ižios ka
riumenę ir apveik- , bet jos 
nepergalėjo. *

Jeigu Nankinge revoliu- 
cijonieriams, iš dilies, se
kėsi, tai Hankowe jie likosi 
sumušti ir trįs tV rtovės iš 
jų išveržtos. Hu-l'eho pro
vincijoj, kur pirm iu buvo 
tvirčiausios rev o ucijonie- 
rių stovyklos, va džia pra
deda imti viršų, tevoliuci- 
jonieriai buvo epradedų 
taikos tarybas, ai ; seniau 
paduotų Yuan 8hi-Kai’o 
išlygų, bet imperi alistų ar
mijos Tcomandir us gen. 
Fang-Kwo-Chang taikyties 
atsisakė. Valdžion armija 
galėjo ir visiškai revolincit

jonierius apgalėti, jeigu bu
tų drąsiau aut jų užpuolus, 
nes imperi j alistai buvo ge
rai suorganizuoti ir gerai iš
lavinti kareiviai, kuomet su
kilėlių dauguma yra vien tik 
liuosnoriai ir skaičiuje ne
perviršijanti imperijalistus.

Yuan-Shi-Kai, Kinijos 
premieras, kuris taip nese
niai buvo visų apleistas, be 
vilties apgalėti revoliucijų 
ir užlaikyti ant sosto Man- 
čurų dinastijų, dabar atsi
gavę ir tikisi palaikyti savo 
valdžių.

Lapkričio 29 d. Nankinge 
revoliųcijonieriai dar vis rin 
ko savo pajiegas, kad atsto
vėtų prieš imperijalistus.

lš Hankowo ateina žinios, 
kad revoliucijonierių spė
kos puola žemyn. Hu-Nano 
revoliųcijonieriai atsisakė 
pradėti mūšį, o Hu-Peho 
provincijoj 5,000 sukilėlių 
atsisakė klausyti savo vadų 
ir dalį aficięrių sušaudė.

Lapkr. 30 d. Nankinge 
vis dar tebesitraukė mušis. 
Purpuro kalnas vienok liko
si atimtas nuo imperijalistų.

Premieras Yuan-Shi-Kai 
ekme maino Kareivius. 

Mančiurus išsiunčia, o ki
niečius gabena Pekinan. 
Apie tai sukilo abejonė. Pre 
mieras tvirtina, kad jis tų 
darąs vien dėlto, kad jeigu 
kiltų anti-svetimtautiški už 
puolimai, kad geriau galėtų 
įvykinti tvarkų, dėlto suly
ginąs mančiurų spėkas su 
kiniečių. Tečiaus mančiurai 
jam nelabai įtiki ir mano, 
kad jis tai daro, kad likus 
vienatiniu Kinijos valdonu.

Gi po Pekiną labai išsi
platino paskalai, kad Yuan- 
Shi-Kai stengiasi patapti 
regentu, jei ne galutinai už
imti sostų. Premiero drau
gai bijosi, kad jo priešinin
kai pataikę jį neužmuštų.

Gruodžio 3 d. revoliucijo- 
nieriams pasisekė užvaldv- 
ti Nankingo miestą, kur jie 
įsteigė kaipo revoliucijos 
tvirtovę. Revoliųcijonieriai 
pusę savo laivyno tuoj’ pa
siuntė Hankovan, kad ten 
sustiprinus revoliucijonie- 
rius, kur jie buvo pradėję 
silpnėti. Revoliųcijonieriai 
visur renka savo pajiegas ir 
stengiasi atgauti savo visas 
spękas. Pekino valdžia vėl 
labai nusiminė, ypač, kad ir 
Mančiurijoi revoliuciios 
dvasia platinasi. Mongalijos 
sostapilėje Urga atstatvta 
visi Kinijos valdininkai ir 
npskelbta neprigulmvbė. 
Tai-gi Kinijos likimas, la
bai nepermatomas.

ITALIJA TR TURKIJA.
Jeigu kada italai buvo 

kaltinami savo nežmonišku 
žiaurumu su paimtais . ne
laisvėn turkais ir arabais, 
tai dabar dar didesni bruta- 
liškumai primetama tur
kams ir arabams.

Italijos pasiuntinis Wa- 
sbingtone gavo iš Rymo ži

nias, kur aprašoma neįtikė
tini dalykai, kokius, pagal 
tas žinias, atlieka turkai ir 
arabai su nelaisvėn paim
tais italais.

Pranešimas, po kuriuo pa 
sirašo Italijos užrubežinių 
reikalų ministeris Siguor 
San Giuliano, apsako štai Į 
kokius baisius reginius:

Netoli Tani’o mahometo-: 
nų bažnyčios, kur stovėjo 
27-to Biersaglieri’o batalijo, 
no medikališkas skyrius, j 
rasta dvidešimti aštuoni ita
lų kūnai. Jų kūnai buvo bai
siai sukoneveikti, perplau
tos gerklsė, išbadytos akįs, 
akių blakstienai prisiūti 
prie antakių, kiti į šmotus 
sudraskyti ir kitokių baise
nybių pridaryta; tarp nu
kankintų rasta kūnas'ir vie
no gydytojo liutenanto.

Netoli arabų kapinių vėl 
rasta septyni italų kūnai, 
kurie suvarstyti kulkomis ir 
štikais subadyti; žodžiu sa 
kant, viskas daryta, kas tik 
atrodė baisesniu. Vienas ku 
nas butas įkastas į žemę, 
bet jo rankos pasilikę aikš
tėj, tai potam nukapotos. 
Žiaurus turkai, su arabais ne 
lenkė nei raudonojo kry-į 
žiaus sąnarių; kitus vėl gv-Į 
vus apkasė į žemę. Skaitant, 
tų visų pasaka net plaukai 
ant galvos stojasi.

Lapkričio 29-tų dienų ita-i 
lai skaudžiai sumušė turkus 
ir arabus, kurie apleido sa-i 
vo stovyklas prie Sidi Mc-Į 
Asi. Kada mūšio laukai liko
si apvalyta, apie 1000 už
muštų arabų palaidota; ten 
nat jau rasta ir italų kūnai, 
kurie buvo taippat baisiai 
nudraskyti, kiti i sienas iš
taškyti ir kitokiais budais 
nukankinti.

Tokie tai dalykai dedasi 
karo laukuose. Ir ne dvvai, 
todėl, kad visur jau prade
dama kalbėti apie karų pa
naikinimų, nes panašus at
sitikimai nepritinka nei 20- 
to amžiaus civilizacijai, nei 
krikščioniškajai dorai.

RUSIJA IR PERSIJA.
Rusija būtinai užsigeidė 

įsilaužti Persijon, kad užė
mus kokį plotų žemės.

Persija kreipėsi prie Ang 
lijos patarimo, kaip jai pa
sielgus su Rusijos stato
mais reikalavimais. Kaip 
jau galima buvo tikėties, 
Anglijos užrubežinių rei
kalų ministeris, Sir Ed- 
\vard Grey, patarė Persijai 
visame taikyties su Rusijos 
reikalavimais. Dėl tos prie
žasties Persijos užrubežinių 
reikalų ministeris rezigna
vo nuo savo vietos.

Rusija būtinai reikalauja 
Persiją prašalinti nuo vie
tos Persijos iždo kasininkų 
amerikonų W. M. Shuster’į; 
taip-gi reikalauja pinigiško 
atlyginimo uždengimui lė
šų, kokius Rusija panešė 
pasiųsdama Persijon savo 
kariumenę.

Lapkričio 30 d. Teherano

policija susekė keletą pa
dėtų bombų, kurios buvo 
taikomos užmušimui ameri
kono Shusterio. Vienas to- 
kis pasikėsinimas buvęs pa
darytas prieš keletą mėne
sių, bet taip-gi buvo laiku 
apie tai patirta; suimtasis 
konspiratorius prisipaži
no, kad Shusterį užmušti 
prikalbino jį vienas Rusijos 
valdininkas. Persijos parlia 
mentas laiko slaptas sesijas 
apie Rusijos reikalavimų 
prašalinti generolų Shuste
rį. Parliamento nariai gar
sina kad visi atstovai bus 
priešingi Rusijos reikalavi
mams.

Gruodžio 4 d. Londonan 
gauta žinios, kad 400 Rusi
jos kareivių artinasi prie 
Teherano. Londono Times 
Peterburgo korespondentas 
praneša, kad jeigu Persija 
išpildys Rusijos reikalavi
mus, pirma negu Rusijos 
kareiviai pasieks Kasbinų, 
tai kareiviai sugrįš Rusijon, 
priešingai — jie eis link Te
herano ir ten pasiliks, kol 
tik Persija užganėdįs Rusi
jos reikalavimus.

Persijos jparliamentas pa
skyrė sudruiiutų sargybų 
apsaugojimui amerikono 
Shuster’io. Nors Persija ant 
Rusijos reikalavimų atsa
kymo nedavė, vienok mano- 
ma, kad ji pasirengus dau
gumų Rusijos reikalavimų 
išpildyti.

Amerikos pasiuntinis Te
herane gavo telegrama iš 
Washingtono, kuriame pra
neša, kad Juug. Amer. Vals
tijų sekretorius Knox pa
reikalavo nuo Rusijos, per 
jos pasiuntinį Washingto- 
ne, kad Rusija nedrįstu pa
sikėsinti ant amerikono 
Shusterio ir jo šeimynos 
gvvasčiu.

Gandas, kad Rusijos ka- 
riumenė .artinasi prie Tehe
ranu nemažai sujudino mies 
to gyventojus. Bet visur 
matytįes rusų neapykanta. 
Ant sienų ir tvorų išklijuo
ti apgarsinimai su užrašais: 
“Mirtis ar neprigulmvbė!”

MEKSIKO.
Generolo Bernardo Re

yes’o pasekėjai dar vis ne
pameta kėlę revoliucijų. Šio 
mis dienomis ant Jung. 
Amer. Valstijų rubežiaus 
vėl likosi suimta keletas re- 
yistų, kurie apsiginklavę pa 
tįs ir vežimus prikrovę pilk 
ių norėjo pereiti rubežių Me 
ksikon, bet likosi suimti.

Meksikos valdžia mieste 
Ilalacho, Yueatan, suėmė 
13-ka sukilėlių ir be teismo 
juos visus sušaudė. Tečiau 
pulkai sukilėlių dar vis 
slapstosi ir Maderos val
džiai neduoda ramumo. •

Madero, su pagautais su
kilėliais apsieina aštriai, ir, 
ar tik neperdaug aštriai. 
Meksikoj reikia labai suma
naus žmogaus, kuris suge
bėtų nuraminti šalį ir pa
taikytų visus užganėdinti.

W1LK.ES
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nuo jos dvilinki, palikę savo 
tamsesnius brolius, kaipo 
medžiagų lenkybei.

Odesa. Porų mėnesių iš
buvę be lietuvio kunigo, štai 
dabar vėl susilaukėme. Tai 
jaunas dar kunigas, atvykęs

nuostolių virš trijų tūkstan
čių.

Vilnius. Latvių vakaras.
Šeštadienį, spalių 29 dieną,
“Rūtos” buste Vilniaus lat-jį§ Žemaičių vyskupijos. Kuo 
vių draugija taiso vaidinimo meį pirmų sykį išgirdome
vakarų su šokiais. Vaidis 
Blaumano iš latvių liaudies 
gyvenimo veikalų “Launais 
Gare” (Piktoji dvasia).

Prašo musų pranešti, kad 
lietuvių kalbon verčiama 
istorijos apysaka “Lietu
vos miškuose”.

prigimta kalba pamokslą, 
daugeliui net ašaros ištryš
ko. Pamokslas visiems pati
ko. Ragino mylėti Dievą, tė- 
vvnę, savo kalbą, šviesties ir 
t.t.

Konfiskavimo panaikini
mas. Cenzūra buvo konfiska 
vtisi “L. Žinių” No. 99 už 
feljetoną “Žemaitijos ke-j 
liais”, bet prokuratūra, anot 
“L. Uk.”, nesuradusi’ tame 
straipsnyje kaltės ir konfis
kavimą panaikinusi.

“Sporto klubas”. Šiomis
dienomis, lakstytojui Šars- 
kiui sumanius, atidaroma 
Vilniuje “Sporto klubas”, 
kurio tikslas — įsteigti Vil
niuje oru lakstymo mokyk
lą. Klubo intaisytojai pasi
tiki. kad ligi pavasario jiems 
pasiseks ingyti bent du nuo- 
saviu lakstvtuvu.

A. a. Sofijos Gimbutaitės 
laidotuvės. Spalių 26 d. 5 
vai. po piet-a. a. Sofijos Gim 
butaitės kūnas buvo išlydė
tas iš būsto (Preobražens- 
kaje g-vė) į Rasos kapinius. 
Lydėti lavoną susirinko ne 
mažas lietuvių būrelis. Kars 
tas buvo papuoštas vainiku 
nuo Lietuvių Dailės Draugi
jos su parašu: “Mylimajai 
Lietuvių Dailės Draugijos 
globėjai Sofijai Gimbutai 
tei L. D. D-ja”. Spalių 27 d 
10 vai. rytą Rasos koplyčioj 
buvo gedulu pamaldos, kūną 
palaidojo po pamaldų.

Vabalninkas, Pan. apskr. 
1910 m. žydas Atlasas inkū- 
rė čia fabrikų: verpti, vil
nom karšti ir grūdams mai 
ti. Už paprastų sumalimą 
ima nuo pūdo 4 kap., už pik
lių 15 k. Dirba gerai, darbo 
turi ikvaliai; labiausia mali
mo. Visa būtų gerai; tik 
vargas, kad pas mus svai
giųjų gėrimų įstaigų per
daug. Tik atsirado pabrikas, 
tuojau ir smuklę intaisė tas 
pats žydas. Suvažiavę žmo
nės ieško tik progos pradėti 
gerti. Žiūrėk, tai laižvbos, 
tai magaryčios, na, ir ulioj 
bitelė. Paskui su girtais, ži
noma, visiems vargas. Su
maino grūdus, susibara, su
simuša. O žydeliui kas? By 
tik pelnas eitų.

Alunta, Ukmergės apskr. 
Musų miestelis yra labai 
gražioje vietoje, ant kalne
lio. Čia-pat bėga upė Virin
ta ; iš kitos pusės netoli mies 
telio nedideli ežerai, miškai. 
Ant kalnelio viršūnės stovi 
nauja graži mūro bažnyčia. 
Aluntoje aludė 1, žydų san
krovų išviso 12; žydai duon
kepiai 6, siuvėjų lietuvių 4 
(žydas 1); kurpių žydų 2, 
dailydžių lietuvių 3 (žvdas 
D-

Turime dar dviklesę mo
kyklą, mokytojas lietuvis, 
pagelbininkas rusas. Gvdv 
tojas — lietuvis; vaistinę tu 
ri žydas. Be tų įstaigų yra 
dar valsčiaus raštinė, varto
toju draugijos sankrova, 
monopolis, traktierius ir kir 
nykia (žydo).

kapeikiai prisakyta duoti, 
kad laiškanešiui sumokėtų

Plateliai (Telšių pav.). 
Čia jau antrų mėnesį gyvuo
ja vart. draug. krautuvė, 
(ieros kloties! Bet stebėtina, 
kad da iki šiol nebuvo jokio 
valdybos susirinkimo, nors 
valdyboj esti 6 žmonės, bet 
veikia tik 3: du kun. ir var
gonininkas, o kiti valdybos 
nariai apie veikimą nieko 
nežino. Kažin dėlko taip?

“Liet. Žinios”.

Nauji “Blaivybės” sky
riai atidaryti Kalviuose Tra 
kų paviete Vilniaus guber
nijos ir pranešta Kauno gu- 
berantoriui apie skyriaus 
atidarymų Spirakiuose Kau 
no gubernijoje.

Panevėžys. Ačiū Dievui, 
musų inteligentai jau pra
deda grįžti tėvynėn. Nese
nai atvyko iš Sibirijos. kur 
turėjo valdžios vietą, gydy
tojas ' ir musų laikraščių 
bendradarbis M. Venslovas 
ir apsigyveno Panevėžyje 
Geidžiame jam kuogeriau- 
sios kloties.

Kaunas. Spalių 28 d. Ko
mercijos mokyklos salėje 
turėjęs būti esperantininkų 
susirinkimas-vakaras. Tarp 
kitko turėjęs skaityti espe
ranto kalba kun. prof. A 
Dambrauskas, ‘‘Draugijos” 
redaktorius.

Merkinė. Spalių 23 d. sek
madienio rytų patiko musų 
miestelį nelaimė, — greta 
bažnyčios triobų 6 valandą 
prasidėjo ugnis vienoj žydės 
pirkaitėj, ir kaip matant iš
siplėtojo ant kitų triobesių. 
Per 3 valandas sudegė 12 na 
mų; liko be stogo 15 šeimy
nų, kurių beveik visa sude
gė. Kad ne ugnegesiai, taip 
narsiai gesusieji ir nepralei- 
dę toliaus ugnies, butų su
degusi pusė miestelio; ugnis 
bažnytinių triobų nepasiė
mė. Reikalinga tuojau pa
galba, kurią galėtų siųsti 
vietos klebono vardu.

Panevėžys. Paraginus Pa 
nevėžio klebonui, sodietės 
mergaitės ištaisė gražiai ta
kelius ir išsodino gėlėmis 
Panevėžio kapus.

Nemunėlio Radviliš'
Panev. apskr. Spalių 24 d. 
vidudienį sudegė Margeniš- 
kvje p. Jakubėno rūmas. 
Užsidegė iš kamino. Neišne
šė nieko. Ugnyje žuvo daug 
svarbių vietinei istorijai po
pierių, paveikslų įr nemažas 
knygynas. J. Jakubėnas 88 
metų (skaito be akinių) stip 
ras senelis — tai gyva tradi
cija ne vien plačios Biržų že
mės atsitikimų 19 šimtme
tyje. Daug širdžių atjaus 
nuostolius p. Jakubėno ir jo 
sūnėno Jono Valiulio, kurs 
kaip tik tą dienų nebuvo na 
mie. Per ilgą savo amžių 
tuodu Lietuvos ponu, visų 
gerbiami ir mylimi, ne vieną 
besimokančios jaunuome 
nės kartą vaišino savo Mar 
geniškyje. Kiekvienas, ku 
riam teko būti Nem. Radvi 
liškio padangėje, laikė sau

Prof. E. Volteris su K. 
Būga šiomis dienomis buvo 
išvažiavęs iš Peterburgo 
Riežicos apskritį (Viteb. g.) 
tyrinėti lietuvių kolonistų 
kalbos. Apie tą kelionę bus 
pačių tyrinėtojų pranešta 
vėliau.

vai. orlaivininkai vėl išvydę 
žemę; užėjus tamsai turėjo 
nusileisti viduryje lauko, 
kur ir visų naktį praleido. 
Ant rytojaus kaimiečiai nu
gabeno pusšešto birkavo or
laivį ant gelžkelio stoties ir 
orlaivininkai atvažiavo Ry
gon. Laike 16^2 valandų or- 
laivvs pralėkęs 1700 kilo
metrų (kilometras beveik 1 
verstas).

Valsčiaus raštininkams
užginta liko prigulėti prie 
ūkiškųjų ir visuomeniškų 
draugijų kaimuose Baltijo
je, per kų tos draugijos nu
stojo daug šviesesnių veikė
jų, kurių tuo tarpu nėra 
kam užvaduoti ypatingai 
prie raštiškų darbų.

“Rygos Garsas”.
Šeduva (Šįaul. ap.). Spa

lių mėn. 9 d. sušaukta čia 
visuotinas “Blaivybės” sky 
riaus sąnarių susirinkimas 
išrinkimui kun. J. Steikuno.

Vienbalsiai išrinkta pir
mininku kun. K. Gabrys, 
kuris po išrinkimui susirin
kusiems pasakė trumpą pra
kalbų apie blaivininkų prie
dermes ir tikslą.

Klebonas, kun. Kiznis pa
kėlė klausimų apie atidary
mą knygyno, — visi sąna
riai ant to sutiko, taigi jau 
apie tai pradedama rūpin
ies. Dėlei patogesnio priė
mimo naujų sąnarių į “Blai- 

vbės” draugiją, nutarta.

Q=

KORESPONDENCIJOS.
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DU BOIS, PA.

Velykai, Pan. apskr. Ve- pareigą atsilankyti ir 
lykų parapijoje vra viensė-l Margeniškyj. Sudegė taipgi 
dija Andrejevą, ’ kuri stovi ĮN- Radv. “Blaivybės” skv- 
girioje už 6 varstų nuo Ra-1riaus kasa su grynais pini-
guvos. Valdo ją našlė afieie- 
rienė p. Černiauskienė. Že
mės nedaug, vos tik 12 de
šimtinių, bet p. Černiaus
kienė mokėjo ant jos gražiai

gaiš apie 10 rub. 
knygos.

ir kasos

“Viltis”.

Liepojus. Santykiai tarp 
lietuvių ir lenkų čionai gan 
ramus. Didelių varžytinių 
nėra. Tiesa pasakius, ligšiol 
lenkams sekėsi gerai. Tiktai 
paskutiniais metais prade
da pūsti kitokesnis vėjas. 
Ypač tai žymu pradinėse 
mokyklose. Prieš trejetų 
ketvertą metų tose mokvk- 
lose vaikus-lietuvius galima 
buvo pirštais suskaityti; 
išiandien gi kitaip: parapiji
nėje mokykloje, klebono lai
komoje, apie 150 ir pašalpie- 
čių—daugiau, kaip šimtas. 
Vienas tik dar negeistinas 
tėra apsireiškimas, jog ka- 
talikų-labdarių draugija 
išimtinai lenkų rankose. Ta 
draugija turi prieglaudą vi
sokiems vargšu vaikams ir 
našlaičiams. Žinoma, lenkų 
draugijos ir valdyba — len
kiška ir prieglauda tokia 
pat. Tš tenai nevienas lietu
viu vaikas grįžta Lietuvai 
miręs. Kad vietiniai lietu
viai rūpintųs, galėtu prie
glaudai kitokią pakraipą 
duoti; bet tam reikia čia lie
tu vių-inteligentu. Skusties. 
tiesa, negalime, kad ju visai 
nas mus nebūtu. Dievui dė
kui vra, bet nelaimė, kur 
mato bent kiek katalikvbės. 
tenai jiems vaidinas “kle
rikalizmo” šmėkla ir bėga

Miroslavas (Seinų pav.). 
Viršininkas kyšio neėmė, 

gyventi, samdėsi sau ukinin- j Nesenai pas mus buvo vir- 
kų berną, mergų ir piemenį, šaičio rinkimai. Nors kuni- 
Spalių 13 d. samdvtasai ber- gas per pamokslų prirodinė- 
nas išvažiavo Panevėžin į j0 pavojingumų už degtinę 
mugę. Pasilikęs namie pie- išrinkto viršaičio, vienok, 
muo nesuspėjo išginti gal- renkant, vienų bet-gi už deg 
vijų laukan, taigi pati p. tinę išrinko.
Černiauskienė su merga iš- pagal įstatus, Suvalkų 
varė galvijus, paliepus tik gub. renka du kandidatu, iš 
piemeniui parnešti vandens kurių vienų valdžia pagal 
ir užkaisti virdulį. Piemuo gavo nuomonės tvirtina vir- 
pasakęs: išginti išgenate, šaičiu. Už degtinę išrinkta- 
bet kol pargįsite, aš apsi- sįs sumanė nulenkt ir val- 
ruošiu. Netrukus miške pa- dių ir nuvežė Seinų viršinin- 
matė jie baisų regini — vi- kui kyšį — 200 rublių. Bet 
sos trobos buvo ugnyje. At- nelaimė: kyšį viršininkas 
bėgę namo, pamatė jie gu- konfiskavo, paaukodamas 
lintį peršauta krūtine pie- cerkvei, o nuo kyšio davėjo 
menį. Sudegė visos trobos ir atėmė teises būti bet-kokiu 
drauge turtas, beliko tik vie valdininku. Minėtasai kyšio 
nas rūmas. Sudegė taip-pat davėjas yra da Miroslavo 
ir samdininkų rūbai ir ber- bažnyčios “do2orninkas” 
no 200 rublių, kurie buvo | (parapijos išrinktas) 
padėti kietyje skrinelėje
Visa tai padarė ir save nu-l Gražiškiai (Vilkaviškio 
žudė 17-kos metų piemuo pav.). Bus apie 3 mėnesiai, 
Antanas Žvirblis iš Kriti- kaip pas mus atsidarė kra 
žės. Kas per kerštas, sunku sos skyrius. Krasos reika 
įspėti. Poni esanti labai ge- lais užsiima valsčiaus sekre- 
ros širdies ir gailestinga torius. Žmonės džiaugiasi, 
žmona. Antanas Žvirblis gi- kad jau už laiškus penkka- 
mes vra iš tėvo girtuoklio ir peikiu nereikės duoti. Neil- 
pats jau buvęs bepradedą p gai taip buvo. Sekretorius 
sekti tėvą. Dabar, sūnui jau vėla prisakė duoti, kaip pir
minis, tėvas turėjo nemaža ma kad davė. Sekretorius 
▼argo, nežino, kur padėti la- už vežimą gauna iš krasos 
vona. nes ant kapų niekas valdybos 220 rb., bet laiška- 
nenriima. nėšiui nei kapeikos nepride-

Nukentėjusieji apskaito1 da. Turbut dėlto ir tie penk

Turėdamas gerų progą 
šiandienų linksmai pranešu 
visiems gerbiamiems “Drau 
go” skaitytojams kad ir čia 
musų tautiečiai, išrinkus 
kelis paskendusius bangose 
‘ ‘ rudžio’ ’ ir , užsimerkusius 
prieš viskų, kas tik gelbsti 
pakelti musų tautų akyse 
svetimtaučių, kurie da mus 

<ad tarybos sekretorius kasi čia daugiausiai vadina “Po- 
šventadienis po pamaldų lish people”, gyvuoja gana 
špitolėje priiminėtų naujus gerai.
sąnarius. Lapkričio 21 d. šv. Juoza

po parapijos jaunuomenė 
Nesuprantamas išskyn- parengė labai gražų Retu

mas. Kauno miesto valdyba višką vaidinimą vardu “Ka- 
nutarė duoti Kauno vyriš- triutė”, ir taip gerai visi 
kajai gimnazijai pašelpos vaidintojai atliko savo dalis 
per trejus metus po 750 rub- tame perstatytme tą vaka
rų kasmet. Nutarta taipogi Avenue Theatre 8-tą vai.
duoti pašalpos 7000 rublių vab., kad netik lietuviai, ku- 
pabaigti statyti žydų mo- rje ten buvo, bet lenkai ir 
kyklai “Talmud-Tora”. amerikiečiai, kurių nemažai 

ŽinM galima tiktai pasi- buvo atėjusių pažiūrėti, 
džiaugti, kad Kauno miesto kaip pasirodys šio miesto 
valdyba duoda tokias ga u- lietuviai, ką jie gali, buvo la 
sias pašalpas apšvietos rei- bai užganėdinti. Tą užganė- 
kalams. Vienas tečiau daik- dinimą visi išreiškė gausiu 
tas lieka nesuprantamas: ko plojimu rankų kiekviename 
dėl duodant pašalpas išski- al<te. Pertraukose tarpu ak- 
riama lietuvių mokyklos. Šį- tų buvo deklemacijos ir dai- 
met pašalpos prašė lietuvių nog? kurios taipgi labai pa- 
apšvietos draugija “Sau- tiko visai publikai. Vietoj 
lė”, paaiškindama, kad savo orkestros grajino airių Šv. 
mokykloms užlaikyti sude- Vardo draugijos benas, sū
dą kasmet po 23| tūkstančius sidedantis iš 60 jaunų vai 
rublių. Tie pirįgai palieka kų.
Kaune, taigi miestas turi Ant rytojaus visi trįs vie- 
pelną iš tų mokyklų. Regis, tiniai angliški laikraščiai 
nati teisybė reikalauja, duo- turėjo po nemažą straipsne- 
dant pašalpos, lygiai jas su- hį apįe tą vaidinimą, kuris,

Aktas I.I
Jokūbo grįčia. * 

Veikiančios ypatos. 
Jokūbas, ūkininkas

V. R. Katkauskas 
Katriutė, jo duktė

R. E. Baliauskiutė 
Stasys, Jokūbo kaimynas

A. M. Guduliauskas 
Jonas, jo sūnūs

M. P. Batulevičius 
Rožė A. T. Dovidaičiutė 
Darata, senutė našlė

M. P. Balevičiutė 
Pranas, našlaitis,

A. Ivinskąs 
Ickus K. Vaisieta
Valstiečiai: — A. Sinkevv- 
čius, A. Vaišnoras, B. Batu
levičius, P. Lukšys, G. Že- 
mitrevičius.
Valstietės: — A. Povilaičiu- 
tė, T. Brazinskiutė, B. Ra- 
kauskiutė,. S. Reklaičiutė, 
A. Biliutė.
Muzikantai: — A. Ivanaus
kas, P. Katkevičius, J. Sta
čiokas, A. Pomnikowski. 
Deklamacija “Tegyvuoja 
Musų Tauta”

J. Baliauskiutė 
Daina “Lietuvos Grožybė” 

Choras
Aktas II.

Jokūbo stuba kaip ir Akte 
T. Veikiančios ypatos tos pa
čios kaip ir Akte T., tiktai 
muzikantų ir Valstiečių nė
ra.
Deklamacija “Kur Namas 
Mus” T. Brazinskiutė
Daina “Kaip-gi Gražus”

Choras

Aktas III.
Jokūbo sodas. 

Veikiančios ypatos tos pa
čios kaip ir Akte II, tiktai 
Stasio nėra.

Pertraukose tarpų aktą 
grajino airių Šv. Vardo drau 
gijos benas.

Juozapas.

LOWELL, MASS.
Lapkričio 26 d. vietinis 

teatrininkų ratelis parengė 
vakrų po bažnytinėj salėj. 
Vaidinta “Gudri našlė” 
Įžymiu gabumu savo roles 
atlošė Menčienė (M. Saka- 
liauskiutė), Mieliauskis 
(M. Versiackas), Borsuko- 
vas (A. Dziedulionis) ir Pe- 
lutis (K. Kojutis). Šis pas
tarasis tai gyvas juokdarvs, 
gaila, kad labai trumpų rolę 
tegavo. Tėčiaus jisai pa
linksmino publikų, pūsda
mas Kornetų ir grieždamas 
ant smuiko, Jievai Bujutei

CAMBRIDGE, MASS.
Jeigu čia lietuviai neatsi

žymi savo gerais darbais, — 
tą dapildo blogais. Štai lap
kričio 5-tų dieną buvo para
pijos susirinkimas. Gerbia
mas klebonas kun. J. Kras- 
nickas perskaitė metinę at
skaitą, kur aiškiai parodė 
kiek išviso pinigų įplaukė, 
kur kiek išleista ir kiek yra 
likę. Ir ko čia daugiau rei
kėjo? Bet štai keletas rėks
nių pradėjo kelti triukšmų 
nei patįs nežinodami ko no
ri. Visokiais nešvariais žo
džiais plūdo ant klebono. Ir 
kas galėjo tikėti, kad žmo
nės klausys jų pliauškimo! 
Bet-gi radosi nemažai tokių, 
kuriems tas patiko. Netik 
vyrai, bet ir kelios bobelės, 
it varnos, prisiklausę cicili-

iškų pliauškalų, čiauška
>rieš kleboną, kas netik ne
gražu, bet ir labai juokinga.

Negalima nei. suprasti ko 
tie žmoneliai nori. Kada ne
buvo kunigo, tai visi neri
mavo, kad čia nėra kunigo, 
nėra bažnyčios. Kada atsi
rado kunigas, įsteigė para 
piją — vėl negerai. Jie pei| 
kia dabartinį kleboną ir ą. 
ko, kad reikia reikalauti ki
to. Bet kokio kito klebono 
jie nori, vargu bent vienas 
pasakytų; jei bent tokio, 
kurs eitų su jais ranka ran
kon prieš tikėjimą ir baž
nyčias; tai-gi ne klebono, 
bet gal Mickevičiui pana
šaus “pričerio”. Juk kitas 
niekas jiems neįtiks. Nes 
geresnio, už dabartinį, kle
bono nereikia. Su parapijie-t 
čiais apsieina kuošvelniau- 
sia, kuoteisingiausia. 
daugiau reikia?

Bet, ačiū Dievui, nev 
Cambridgiaus lietuvi: 
jiems pritaria. Yra ir ge 
žmonių, kuriems rupi Dievo 
garbė ir katalikų tikėjimas. 
Šitie stropiai darbuojasi 
kartu su klebonu nuo 
džios sutvėrimo parapijo 
ir, reikia tikėties, darbuosi/ ]. 
toliau.

Guodotini lietuviai, 
klausykime visokių išgamų, 
kurie nori mus suvadžioti ir 
nota m išnaudoti 
tikslams.

P. Čiunytė

saviems

I
\

bedainuojant. Vakaras išė- 
reikalams. Tjeciau Kauno! merit” — didelės vertės, ir|i” labai linksmas. Grojo lie 
miesto valdybą 28 balandžio apįe lošimų visų lošėjų, sa-
raštu atsakė i negalint su- ko, kad buvo “most succes- 
teikti pašalpos “Saulės” mo fui” _ labai pasekmingas, 
kvkloms. Ar negalėtų kas Yra tai labai geras, gra- 
išaiškinti, dę/ko Kauno mies žus ir pagirtinas daiktas, 
to tėvai (dauguma lenkai) kad Du Bois jaunuomenė 
žydų mokyklų reikalus ma- jau susiprato ir nenori il- 
loningiau įklauso negu lie- gįau apsileidus stovėti že- 
tuvių. j miau lietuviškos jaunuo-

J . . menės kitu miestų. Tas vraMeškai ai (Šmulių pav.). di(1elė ža ; įu.
Spalių 2 j, klebonas pa- teuto8 .iamf. mie8te Oar. 
šventino naujų mokyklą ati bė ,]žtat vjsai sio miasto 
darytų ,|m.pirktuose nuo| jaunuomenci, 0 mum9, 5e.

niams, labai linksma matant 
savo jaunuomenę taip uoliai 
darbuojantis kad pakelti 
musų pavargusių ir taip že
mai nupuolusią tauta.

Tegyvuoja Šv. Juozapo 
parapijos jaunuomenė dar 
buodamasi musų tautos nau 

Ryga. Tedėlioje, 23 sp., 8| dai, pakėlimui ir apšvieti 
vai. vak. prie Vec-Saukos mui! Męs seneliai linkime 
Jaunielga ’os paviete (Kurs. Jumis kuogeriausios ir di- 
g.) nusik do orlaivys “Pi- džiausios pasekmės, 
cardie” st 2 orlaivininkais. Programas

Lietuviško perstatymo
“Katriutė”

Deklamacija “Tėvynė”
K. Vaisieta

Daina “Lietuva Tėvvnė mu-

teikti visų tautų apšvietos Į sako, buvo “one of much 
iječi

nuo 
muruo-| 

ams yra dvi dide
li salės, kliriose' gali tilpti! 
po 80 vaiįų. Gyvenimai mo- 

tenpat. Reikale 
kitas dvi sales

Nariškim 
fe. Mokir.

akmenio

kvtojams 
galėtų da • 
įtaisyti.

Vien.

Orlaivys oje pat dienoje 
puse treč! >s vai. nuo ryto iš
lėkęs iš ’aryžiaus į Peter
burgą; 12 vai. perlėkęs Bel
giją ir Vf rieti ją, po kuo už
ėjus lietui ir miglai pradėjęs 
lėkti per l Baltijos jurą. .»»

tuvių benas, dainavo choras^ 
vaikai sėjo aguonėlę. Dau
giausia čia pasidarbavo vie- 
inis vargonininkas p. A. 

Jankauskas, už ką jam ačių.
Neperseniai čia atsibastė 

<asžinkoks svieto pereiga, 
<urs visokiomis pasakoms 
išvyliojo nuo vieno žmogaus 
5 dolerius ir neužmokėjęs 
už kelių dienų maista, išdū
mė, kur akįs nesą. Yra tai 
vidutinio ūgio vyrukas, apie 
25 metų amžiaus, darbinin
ko rūbais. Pasiduoda viso
kioms pavardėms, ėsas nuo 
Mariampolės. Moka labai pa 
šakoti ir įtikinti, kad turis 
pinigų, tik laukia ju atsiim- 
čiant. Pabėgės iš Stamford. 
Conn.. dėl to, kad ji ten gnu 
de kaipo ištrukusį iš Caetle- 
garnės. kur buvo užlaikvtas 
dėlei nesveiku akių. Iš Bos
tono prisiuntė nuskriaustam 
jam lajška. kad negarsintu 
anie ii laikraščiuos, nes tuos 
5 dolerius tik pasiskolinęs ir 
užmokėsiąs šimteriopai. Są
mojingas, nėra ka.

Lietuviams pravertėtu an 
sisaugoti nuo tokių gudinu 

Chorr s, Garnys.

WAUKEGAN, ILL.
Lapkričio 5-tą, 6-tą ir 7-tų 

d. vietinėj šv. Baltramiejaus 
parapijoj įvyko 40-tis va
landų atlaidai.

Kunigų suvažiavo gražus 
būrelis; be vietinio klebono 
kun. Krušo, sekantįs kuni
gai dalyvavo atlaidų apeigo
se: iš Chicagos: kun.: M. 
Kriaučiūnas, A. Skripko, A. 
Briško, Zaikauskas, E. Ste
ponavičius, A. Staniukynas,
F. B. Serafinas, J. Gadeikis,
M. Lukošius; iš E. St. Louis, 
III. kun. Petravičius; iš Ha-I 
rrisburg, III. kun. Augulis;] 
iš Spring Valley, III. kun. 
Valaitis; iš Cicero, III. kun.
A. Ežerskis; iš Grand Rai 
pids, Mich. kun. Gervickag 
iš Kenosha, Wis. kūn. Ba- 
linskas.

Visos apeigos nusidavė | 
kuopuikiausia. Laike atlai
dų apie 800 asmenų priėjo| 
išpažinties. Pasakyta dau$ 
gražių ir pavyzdingų pal 
mokslų. Per visas tris dienai 
kartais bažnytėlė buvo kim| 
te-prisikimšusi žmoneliau 
taip kad toli neužteko vį 
siems sėdynių.

Antradienį, atlaidams bJ 
sibaigiant. atsibuvo labai i| 
kilmingi mišp;<’-ai *n 
sija. Einant su procesiją] 
skaitlingas mergaičių būre
lis. baltai parėdvtų, barsto 
kvietkas. Vietinis bažnvti-i 
nis choras frana gražiai 
giedojo. M^ >mi



vargonininkas nemažai prie 
to pridėjo savo triūso.

Waukegan’o lietuviai tu
ri būti labai dėkingi gerb. 
kun. Krušui, kuris taip stro
piai darbuojasi šios parapi
jos naudai. Kada jis čia at
vyko nebuvo čia neikokios 
tvarkos. Gi dabar viskas ki
taip. Parapijoj tvarka kuo- 
geriausia. Mokykloj moki
nasi apie 200 vaikučių, ku
riuos mokina du mokytoju; 
mokina lietuviškai ir ang
liškai.

Galima sakyti, Wauke- 
gano lietuviai dabar žymiai 
kįla pirmyn.

Parapijietis.

GILBERTVILLE, MASS.
— Lietuvių išpažinties iš

klausytų atvažiuos kunigas 
gruodžio 11 dieną.

Čionai yra viena katalikų 
>arapija, kurioje daugiau
sia francuzų. Bet yra ir po 
kelis šimtus lenkų, irlandie- 
čių ir lietuvių. Pamokslai 
per pastarus tris metus bū
davo angliškai, lenkiškai ir 
francuziskai, kaip kada gi 
ir itališkai. Lenką kunigą 
iškėlus į Worcester’į už 
kleboną, lenkiškų ir itališkų 
pamokslų tuomtarpu nėra. 
Lietuviams kun. W. Hiekev 
parkviečia du kartu i metus 
kunigą lietuvį. Klebonas 
yra lietuviams prielankus, 
l ietuviai gali sau drąsiai 
ir giedoti ir melsties viešai 
lietuviškai. Pasirodo kad 
Amerikos irlandiečiai geres
ni lietuviams “broliai” 
gu Europos lenkai.

“Draugo” Rep

ne-

ATHOL, MASS.
Gruodžio 14, 15 ir 16 bus 

trijų dienų pamaldos vieti- 
niems - lietuviams katali
kams. Tuomet vietiniai lie
tuviai galės prieiti adventi
nės išpažinties.

Girtuoklystė čionai pusė
tinai išsiplatinus. Žinoma 
jau, kur girtuoklystė, ten ir 
bedievystė. Kad bedievys
tei ragus pakirpus keletas 
susipratusių lietuvių ir lie
tuvaičių keta įsteigti blaivv 
bės draugiją- Dieve padėk 
jiems darbuoties! Jau čio
nai prieš tai p. Mulevičia 
(vienas iš apšviestesniųjų 
vietinių lietuvių) stengėsi 
įsteigti blaivininkų draugi 
ją, tečiaus tuomet nepavv- 
ko. Bet jau dabar laikas pri
brendo.

“Draugo” Rp.

DORRISVILLE, ILL.
18 d. lapkričio buvo su

rengtas vakarėlis vietinės 
šv. Juozapo parapijos nau
dai, naujai pastatytoje p. S.
Litvinavičiaus svetainėje.

Vakaro programas buvo 
šioks:

1, “Lietuva, tėvynė mu
sų Vyrų choras

2, “Musų dievai”
Vyrų choras

3, Apie blaivybę, kalba
kun. M. Augulis sįs ar

“Lietuvos Grožybė”
Duetas

5, “Sudiev Lietuva”
Maišvtas choras

6, “Apie musų praeitį”
p. J. Jusevičius

7, “Pasakyk mano myli
mas krašte Duetas

8, “Sugrįšk”
Maišytas choras

9, “Žilvitis”, Vyri) choras
10, Loto loterija.
11, Šokiai. •,
Nors vyrų choras buvo

ant greitųjų surinktas, vie
nok gerai padainavo vado-j savo prastumu 

!nt* vargonininkui^T. Į tine^^^^id

4,

pąsaij

abelnai neužsilaiko tyliai 
teatruose ir prakalbose, taip 
ir čia reikėjo juos tildyti.

Kun. Augulis trumpai pa
aiškino priežastis gėrimo ir 
nustolius iš jo: protą aptem
do, gyvenimą sutrumpina, 
maudo varguose, veda prie 
išsigimimo. Priminus apie 
kūmučių siulijimą gerti, vi
si gardžiai nusijuokė.

Ponas J. Jusevičius jaus
mingais žodžiais paaiškino 
susirinkusiems apie vakaro 
surengimą ir kalbėjo apie 
musų protėvius nuo seniau
siųjų gadinių iki žlugimo 
musų savvvaldos. Aiškus 
balsus, gražus sakiniai, liuo- 
si išsireiškimai malonų da
rė įspūdį. Nedaug terasime 
tarp mainierių inteligentiš
kų žmonių, daug pas juos 
apsileidimo, betvarkės. Po
nas J. Jusevičius galima pa
vadinti inteligentu, yra ke
letą kliasų išėjęs Rusijoj, 
čia Amerikoj irgi nenumetė 
knygų ir laikraščių i šąli, 
bet nuolat skaito, užtat ir 
susėjus malonu yra pasišne
kučiuoti. Nors augščiaus už 
kitus yra pakilęs apsvietoj’, 
vienok niekados nesididžiuo 
ja. Visiems malonus. Prie 
sutaisvmo parapijos p. Ju 
sevičius daugiausiai padėjo 
rūpesčio.

P. Jusevičius gerai buvo 
apdorojęs savo kalba, užtat 
ir pasakė gerai. Vieno gir
tuoklio buvo pertrauktas, 
bet vėl iššauktas delnų plo
jimu. kuogražiausiai už
baigė. Gailius.

WESTFIELD, MASS.
Lietuviai, kurių su vai

kais čia yra apie 500, stengė
si gauti lietuvį kunigą. Te
čiaus vyskupas tuomtarpu, 
neturėdamas liuoso lietu
vio kunigo, įsakė kun. J. J. 
Jakaičiui sykį į mėnesį at
lankyti vietinius lietuvius, 
jei negalima esą butų nedė- 
liomis, tai nors šiokią dieną. 
Kun. Jakaitis, pildydamas 
vyskupo įsakymą, važinėja į 
Westfield pirmutinį panedė- 
lį kožno mėnesio. Vakare 
mokina vaikus, klauso išpa
žinties, pasako pamokslą. 
Išryto vėlei pasako pamoks
lą, atlaiko šv. Mišias ir pa
baigęs klausyti norinčius 
prieiti išpažinties, grįžta 
Clinton’an. Tečiaus ateinan
tį kartą busiąs du vakaru: 4 
ir 5 gruodžio, kad norintieji 
galėti) prieiti “adventinės” 
išpažinties.

“Draugo” Rp.

WATERBURY, CONN.I
Nedėlioję, 29 d. spalio ant 

48 Green gatvės buvo rodo
ma krutanti paveikslai (pa
rengti p. A. T. Račiūno) iš 
Lietuvos geogrfaijos Vil
niaus, Kauno ir Suvalkų 
gubernijų. Tie paveikslai 
buvo taip nedailiai parody
ta, kad net, nesmagu buvo 
žiūrėt į tokius musų tėvynės 
paveikslus; taip buvo neaiš
kus, kad sunku buto atskirt 
kur vanduo ar pieva, debe- 

kalnai, girios arba
koks pilekalnis. Bažnyčių 
bokštai buvo rodomi sutru
kę, kreivi. Atrodė, kad Lie
tuvoj nieko gero ir nėra. 
Tokie paveikslai jokios svar 
bos neturi musų tėvynei Lie
tuvai.

Tokie paveikslai da labiau 
atitraukia mus nuo tėvynės, 
meilės, labiausia tuos, kurie 
jauni atėjo Amerikon, ku
rie mažai atsimena apie Lie
tuvą. Tie paveikslai taip at
rodo, kad Lietuva ant amžių 
jau varguose paskendus ir 

rastumu užima pasku
iIAuj

Misijos Tėvo Kazimiero 
Kapucino.

8 dieną lapkričio atsilan
kė pas mus Tėvas Kazimie
ras Kapucinas ir laikė šv. 
Misijas per 8 dienas. Tą patį 
vakarą pradėjo šv. misijas. 
Žmonių prisirinko pilna baž 
nyčia, kad net nei kojai ne
buvo vietos. Per pirmutinį 
pamokslą apaiškino apie sa
ve, apie tikslą atvažiavimo 
ir prašė žmonių užsilaikyti 
per misijas nuo svaiginan
čių gėrimų. Pamokslų pasa
kė per tas 8 dienas — 24. 
Kasdien būdavo vienas pa
mokslas ant 8 išryto ir du 
po 7:30 vakare. Daugiausia 
aiškino apie svarbiausius ir 
tankiausius žmonių nusidė
jimus, o ypatingai apie gir
tuokliavimą, nurodydamas 
kiek tai blėdies padaro žmo
nijai vartojimas alkoholio. 
Žmonės, net ir tie, ką pir
miau buvo atšalę nuo baž
nyčios, taip pamėgo tuos pa
mokslus, kad nespėja pa
reit namo iš darbo, greitai 
persirengiu, skubinas į baž
nyčią, kad tik da įtilpus. Ir 
tiesa, buvo ko pasiklausyt. 
Vyrai, kurių širdįs jau buvo 
permirkusios alkoholiu ir 
atšalusios nuo bažnyčios, 
taip buvo sujudinti, kad ne
vienas nusišluostė ašaras ir 
prižadėjo pamest ant visa
dos blogus papročius. Na, o 
mus cicilikai tai nors turėjo 
darbo. Liežiuviai nutiso net 
nuo mąsto ir jau pradeda 
laikyti “vakacijas”, bet da 
vis neiškenčia nesikarščiavę 
ir atkalbinėja žmones nuo 
bažnyčios ir tikėjimo. Tr jie 
neiškentė neatėję paklausyt 
pamokslų, kad paskui turė
jus liežiuviui darbo. O per 
paskutinį pamokslą, 16 d. 
lapkričio vakare, neiškentė 
net ne bambėję priešais su 
Halsu; taip kad žmonės atsi
sukę žiurėjo į tuos atskalū
nus ir, pasipiktinę jais, pra
dėjo barties ir varyti lau
kan. Žinoma, jie tuo nuri
mo, laukė pasibaigiant pa 
mokslo ir, pasipustę padus, 
sprūdo per duris. Net ir ne 
kurios pasileidusios moters 
parodė savo galybę. Nenorė
damos pačios pakelti ranką 
ant prižadėjimų pasitaisyti, 
prašė šalia sėdinčių, kad pa
keltų jų ranką augštyn.

Nors pamokslai buvo dau
giausia apie išvengimą blo
gų darbų, bet neapsiėjo be 
to. Viena moteriškė bažny
čioje per pamokslą ištraukė 
vienam iš kišeniaus pinigus. 
Mat čion barasi už blogus 
darbus, b kita naudojasi di
deliam žmonių susikimši
mui ir krausto kišenius.

Salunininkams tai jau 
tikra bedarbė: žiuri, naba
gai, iškišę galvas per duris 
ar niek’s ne ateina. Pirma 
ką įplaukdavo per savaitę 
$150. ir daugiau, dar užten
ka ir $15. ir tai tik nuo sve
timtaučių ir cicilikų, kurie 
pirmiau kad ir negėrė, ant 
to keršto traukia rudį ir da 
kitus prikalbinėja, bet vel
tui. Įmanydami cicilikai nu
kąstų sau pirštų galus, kad 
tik pritraukus katalikus 
prie rudžio, bet waterburie- 
čiai katalikai tvirti žmonėR, 
verti pagirimo, ir tvirtai lai
kosi savo prižadėjimų. Gar
bė katalikams waterburie- 
čiams!

Tvisas.

POQUONOCK, CONN.

Spalinio 20 d. čia atsibuvo 
balius, surengtas lietuvių 
būrelio, kurio visas pelnas 
buvo skiriamas knygyno 
ikurimo naudai. Svečių su
sirinko gražus būrelis, visi 
gražiai užsilaikė ir buvo už-

TRĮS BROLIAI, JŲ JAUNAVEDĖS IR PAMERGĖS SU SVOTAIS.
Šitas paveikslas persta to vestuves, kurios yra nepaprastos tuo, kad visi trįs jaunavedžiai yra broliais, ir vie

ną diena ėmė šliubą. Jaunavedžiai vra lietuviai; jaunavedės, viena lietuvaitė ir dvi lenkės. Jie buvo suvinčiavo- 
ti Nedėlioję, 26 d. lapkričio, Hudsono (Pa.) lenkų šv. Juozapo bažnyčioje.

Pirma eilė, iš kairės į dešinę: 1) Marė Kašinskiutė, Juozo Ulevičiaus jaunavedė; 2) Juozas Ulevičius; 3) Tilė 
Čechutskiųtė, Andriaus Ulevičiaus jaunavedė; 4) Andrius Ulevičius; 5) Teresė Janušioniutė (lietuvaitė), Jo
no Ulevičiaus jaunavedė; 6) Jonas Ulevičius. Antra eilė: V. Čila, M. Ulevičiutė, M. Novakas, H. Čechutskiu- 
tė, J. Krakauskas ir Marijona Urbiutė.

Fotografija traukta žinomo musų tautiečio Juozo Šukio, 18-20 E. Market st., Wilkes-Barre, Pa., kuris yra ži
nomas kaipo geriausias lietuvis fotografistas šioj’ aplinkinėj; klišė paimta iš “W.-B. Record’o”.

Geras tai ženklas lietuvių 
žengimo pirmyn. Knygyno 
įkūrimas yra svarbus daly
kas ir lietuviams labai nau
dingas. Reikia tik neužmirš
ti tą knygyną aplankyti; ki
taip įsteigėjų tikslas butų 
neatsiektas.

Visiems tiems, kurie ko
kiu nors budu prisidėjo prie 
šio darbo tariama nuoširdų 
ačiū!

Knygyno komitetas:
Tg. Juškevičius pirm. ir ižd. 
Jonas Kurinauskas, 
Valerijonas Kanetaitis,
Mot. Vilumaits, globėjai.

M. K. Vilumaitis.

HARRISBURG, ILL.
Kada prieš 5 metus lietu

viai atvažifcvo į Harrisbur- 
gą, tai vietiniai amerikonai 
norėjo išvaryti, neįsileisti į 
kasyklas, bet O’Gara kom
panijai užsistojus užsiliko. 
Nors nuo to' laiko jau apsi
prato šiek tiek ir ameriko
nai, bet jie skriaudė ir tebe- 
skriaudžia lietuvius. Teis
muose nerasi teisybės prieš 
amerikoną. Policijos sava- 
vale didžiuojasi: krato, areš 
vale didžiausia: krato, areš- 
už suareštavimą visai be 
reikalo. Nekartą tenka ir 
lazda per pakaušį. Ledfor- 
d’e (3 mylios nuo Harris- 
burgo) amerikonai nušovė 
du lietuviu :Buka įskį ir Mi
kulskį, bet už tai jų visai 
nenubaudė, nes visi palaiko 
savųjų pusę, Wasson’e(apie 
4 mylios nuo Harrisburgo), 
18 d. spalių amerikonas nu
šovė lenką Janskį, bet var
giai bus nubaust*.s, nes visi 
amerikonai ginė savąjį. A- 
merikonai viešai sakosi, kad 
nors dešimtį lenkų išmuštų, 
nebus bausmės. .9 d. lapk. 
apie 7 valandą vakare po
licmonas Price nušovė lietu
vį Kazimierą Gotautą. Bu
vo taip: Drabišcaiskas kėlė 
krikštynas. Atėjo apie 4 
vai. anglas, kurį Hors pavai
šino alum, bet Išsakė, kad 
geriaus butų tanįhtai išėjuR, 
nes męs norim vieni pasi
linksminti. Beioamas pasi
sakė, kad aš atr.iv

licmoną Price. Užklausus 
vienam lietuviui, ko jus no
rit, policmonas kirto lazda 
Serafinui į galvą ir šalyj’ 
stovinčiam Drabišauskui.
lietuviai, matydami kad į ^eraltauskas 
juos muša, šoko ant polio-1 kaip tai. jog
mono, atėmė lazdą ir gero
kai apdaužę, išmetė laukan.

Policmonas beregint at
sikvietė visą Harrisburgo 
policiją, apstojo namus. Įė
ję mušė visus vyrus, ypač 
kuriuos nurodinėjo sumuš
tas policmonas, moterims 
tik revolveriu pristatę prie 
krutinės grąsė nušiausią. 
Apmušę išsivedė visus vv-
rus (policmonai buvo girti, 
tai keletas išėję iš stubos pa| naiJ(-11*1!1!- 
bėgo). Kada jau nei vieno i Kaz. Gotautas buvo nieko 
vyro nebebuvo stuboj, atsi- nekaltas, nes nei nematė ka
rado Kazimieras Gotautas.
Beregint, ateina du su ble- 
kėmis ir veda Gotautą iš 
stubos. Walter Gaskins už-j1™68^’ ^et buvo doru jau- 
darė stubos duris, ir polic-Piktoji giltinė nu-
monas balta skepeta apsiri
šęs suriko “look out” ir šo
vė. Kazimieras krito negy
vas, nebeištaręs nei žodžio. 
Policmonai pabėgo, bet vėl 
sugrįžo. Liudytojai yra 4: 
Drazdauskienė, dar dvi mo
terį ir vienas vyras. Užmu
šėjų niekas neėmė į kalėji
mą, tik atvažiavus Kazi
miero broliui ir išėmus va- 
rantą, kurio nenorėjo duoti, 
vienas pabėgo, o kitam už
statė bond’są $500.00.

Lietuviai įbauginti ir ne
žino ką daryti, kad ateityje 
apsisaugojus nuo užmušinė- 
jimų. Žadėjo kreipties pas 
Rusijos konsulį, kad užtar
tų savo pavaldinius prieš 
amerikonus, kurie be jokio 
pasigailėjimo skriaudžia.

Nėra taip kiauliškai pa
sielgiančių amerikonų ki
tur, kaip Harrisburgo apy
linkėje. Išgirs, kad kurs iš 
lietuvių kelia krikštynas ar 
veseliją, beregint ir ateina 
amerikonas. Neduos jam iš
sigerti, šaudosi, — išsigers 
irgi tas pats.

Jau bus treti metai, kaip 
Mykolas Plenutis pasikvie
tė kasyklų bos’ą ir kitą koki 
tai amerikoną, pavaišins jis Per Cielus

tis vadino prie kompanijos. 
Jis išpradžių nenorėjo eiti. 
bet visgi sutiko. Išsigėręs 
bosas sakos, kad jam lenką 
nušauti, tai nieko nereiškia.

priešino?.. 
valdžia nn-

baus. Amerikonas trukt iš 
kišeniaus revolverį ir šovė i 
kaktą. Laimė Geraltausko. 
kad griebė už revolverio, ta’ 
liko gyvas. Kulka išlindo 
netoli pakaušio. Ir stebėties 
reikia, kad lietuviai nenasi- 
mokina saugoties priežas
čių, dėl kurių netik suareš
tuoja juos, bet ir sumuša ir 
net nušauna. Ketvirtą lietu
vį nušauna, bet vis tarp ge

da policmonas mušė. Buvo 
vos 23 metų. Nebuvo girtuo
kliu, kokių nestinga musų

kirto už kitus draugus. Pa
laidotas 23 d. lapkričio Led- 
fordo kapinėse.

Lap. 22 palaidojome Juo
zapą Karpinską, kurs liko 
sužeistas prieš U/2 savaitę 
kasyklose. Paliko keturius 
vaikelius ir moterį. Tebūna 
jam lengva Amerikos žeme
lė! Gailius.

PITTSFIELD, MASS.
Tuomtarpu tyku. Lietu

viai, kurių yra apie 200 su
augusių, ėmė save skaitliuo
ti.

Gruodžio 18 d. bus lietu- 
viškaR pamokslas vakare ir 
19 gruodžio išryto. Tomis 
dienomis lietuviai galės at
likti šv. išpažintį lietuviš
kai. Rep.

GERA PROGA.
Kas prisius $1.50 prieš Kalėdas, gaus

“DRAUGĄ”

ORANGE, MASS.
Lietuvių suaugusių bus 

šimtas su viršum. Lietuvio 
kunigo ant vietos nesant, 
kai kurie važiuoja į Athol’ą, 
kame kun. Jakaitis papras
tai trečiąjį kožno mėnesio 
nedėldienį atsilanko.

— Adventinei išpažinčiai 
klebonas užprašė kunigą 17 
gruodžio (nedėlios vakare).

Darbai eina pusėtinai.
Oras šaltokas. Yra ir snie

go pavėsiuose.
“Draugo” Rp.

SCRANTON, PA.
Ateinantį nedėldienį 10 d. 

lapkričio, čia bus prakalbos; 
surengė vietinė 30-ta S.L.R.
K.A. kuopa ir sykiu Blaivi
ninkų kuopa. Prakalbos pra 
sidės 7-tą vai. vakare, St. 
Mary’s salėje, 308 W. Mar
ket st., Providence. Visus 
lietuvius vietinius ir iš ap
linkinių miestelių kviečia
me atsilankyti, nes yra už
kviesta iš kitų miestų geri 
kalbėtojai, todėl išgirsite 
daug gražių ir pamokinan
čių kalbų.

Kuopų Komitetas.

PAJIEŠKOJIMAI.
Pajieškau Jono Pagruc- 

ko; paeina iš Smecukų kai
mo, Andrejevo gmino, Su
valkų gub. Keturi metai at
gal gyveno Londone, Ang
lijoje. Vėliau atvažiavo Ame 
rikon. Turiu prie jo svarbu 
reikalą. Jeigu kas apie jį 
žino. arba jį patį, meldžiu 
atsišaukti šiuo antrašu:

Miss Ona Aleksiutė,
658 W. Saratoga st.,

Baltimore, Md.
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DRAUGAS
(THE FRIEND)
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Kataliką Reikalams.
— Organas 8. L. R. K. k. — 

Beina ii Wilkes-Barre, Pa., kas 
ketvirtadienis.

A. L. R. K. K. Sąjunga - Leidėjai.

*ea. k. Kaupės — Redaktorius

dievis yra bedieviu dėlto, 
kad... kunigas ima nuo 
žmonių (gink, Dieve, ne nuo 
jo) pinigus už krikštus; so
cialistas yra socialistu dėl
to, kad kapitalistai skriau
džia darbininkus (tik vat 
bėda: nei vienas kapitalis
tas dažniausiai neturi nei 
mažiausios progos nu
skriausti to naujai iškepto 
socialisto), ir t.t. — bet kur
musų “istai”, kurie paša

Tisas korespondencijas ir kito 
totas raitas reikia siųsti pas

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

Visas pinigas, ar tai prenume
ratos, ar tai až “džabsus” ar az 
apgsrsinimus 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 pačia 
antrsšu:

“DRAUGAS”
314 E. Market 8t., 

WILKES-BARRE, PA.

Redakcija pasilieka sau teisi; 
taisyti, trumpinti arba atmesti vi 
sas prisiunčiamus rastus.

Laikas ir vieta raštų talpinime 
pridera nuo redakcijos.

Atmestieji rankraščiai nėra grų 
žinami redakcijos lėšomis.

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

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

kytų, kad esu “istu” dėlto, 
kad aš savąjį “izmą” gerai 
pažįstu, jį pamėgau — ir 
dėlto jį laikau geriausiu ir 
teisingiausiu daiktu? Kur 
tie mūsiškiai “istai”, kurie
pasakytų, jog esu “istu” ne 
dėlto, kad npapkerčiu sveti 
mųjų?... Juk ir pats Sliu 
pas pasakė privatinėse pa- 
kalbose nevienam kunigui 
jog jis esąs bedieviu ateistu 
ne dėlto, kad turėtų koki 
smagumą iš ateizmo, bet 
dėlto, kad jis neapkenčia 
kunigu ir, jei galėtu, iškartu 
juos visus iki vienam — ir 
tai butu didžiausias smagu
mas jojo gyvenime... Gy
vas Neronas!

Gal pasakysite, kad šita
me atvejyje “Draugas” me
luoja ?

O, abejojąs skaitytojau, 
jeigu matytumei Šliupo biš 
kus, rašytus pas kun. J. Tu
mą, pasakytum, kad “Drau- 

nemeluoja,
permažai tiesos pa-

IS PASTABOS

“Tėvynės” feljetonistas 
užtikrina, kad koks tai lie
tuvių laikraštis savo paaiš-. 
kūrimuose pasakęs, buk “ne 
turintįs pilietybės teisių 
žodžiai” esą tokie, kokius 
vartoja savo raštuose augš
to mokslo vyrai. Paaiškini
mas buvęs padarytas rim
tai. ..

Tai ne koks paliudijimas 
viešųjų nuomonių vadovui, 
šviesos platintojui.

Nenusistebėk, skaityto
jau, jei pasakysime, jog to 
kiais reikalų “žinovais” 
yra beveik visi mūsiškiai 
patentuoti ir nepatentuoi 
laikraštininkai ir partijų 
vadovai. Jie dažniausiai 
nesupranta svetimų noru ir 
siekių, nei galop patįs neži
no, ko patįs nori. Tamsus 
cicilikas, kurs save vadina 
Dievo sunum ir Kristaus 
broliu ir šaukia kunigą į 
diskusijas ant temos:‘Krikš 
cionvstė ir Soeilp.izmas’, ga
li būti pavyzdžiu tų nepilna- 
pročių išklydėlių, kuriems 
rodosi, buk jie viską žino ir 
viską išmano.

Nenorėdami užimti daug 
vietos platesniais išdėstinė- 
jimais, pasitenkiname pa- 
briežimu fakto, jog toks ne
žinojimas remiasi nenoru 
pažinti, nenoru suprasti. 
Vienus vylioja naujai daik
tai, naujos idėjos, naujos 
teorijos ir t.t. — ir jie, kaip 
matai tampa socialistais, be
dieviais, materialistais arba 
kitokios rųšies “pirmei
viais”. Tokių neklausk pa
aiškinimo, kas yra tas ypa
tingas “izmas”, kurį išpa
žįsta. Jie jo nepažįsta, nesu
pranta ir nenori suprasti, o 

labando suprasti, —

apkrauna pabaudomis ir t.t. 
Bet visi kiti, kuriems nega
lima užmesti, jog yra kenks
mingi visuomenės gervoei, 
turi teisę reikalauti, kad 
juos visi paguodotų arba 
beut toleruotų, bet ne nie
kintų ir ne persekiotų. Taip 
tiktai dalykams tesusitvar- 
kius, bus galima įvesti žmo- 
niškesnius santykius tarp 
pačių žmonių.

Apie tai bus plačiau atei
nančiame numeryje.

gas” netik ką 
bot dar 
sako!

Vadovas taip elgiasi ir 
taip argumentuoja — ką-gi 
besakyti apie pakalikus!

Einame toliau.
Kaip naujas daiktas vie

nus vylioja prie savęs, taip 
kitus stumia šalin nuo sa
vęs. Vienas persiima, pav.. 
socializmu dėlto, kad tai 
naujiena, bet jo prasmės 
nesuima, kitas-gi baidosi so
cializmo dėlto, kad to naujo 
daikto nesupranta. Taip ly
giai, kaip vienas žmogus 
vaišina pas save neregėtą 
svečią iš tolimų šalių, kitas- 
gi neįsileidžia jo visai į savo 
namus. Ir vienas ir kitas da
ro klaidą, kuri gimdo negeis 
tinus santykius tarp abiejų. 
Socializmui, ir kitokiems 
“izmams”, kaipo teorijoms, 
vistiek, kaip juos kas prii
ma, bet negerai, jeigu žmo
nės pradeda pešties už “iz- 
mus”, visai jų nesuprasda
mi.

Štai dėlko liūdna darosi, 
beskaitant “polemikas” mu 
sų laikraščiuose ir besiklau
sant “diskusijų” gatvėse ir 
salėse.

Musų radikalai nenusto
dami skundžiasi kad kunigai 
juos niekina ir persekioja. 
Bet negražiai elgiasi socia
listai, vien save ir sa? 
mokslą begirdami, o visus 
kitus vadindami žmonijos 
neprieteliais. Negalima gir
ti nei bedievių, kurie savina- 
si sau visokią išmintį ir vi
sokį mokslą, nesutinkan
čius su jais vadindami mul
kiais arba veidmainiais.

Visuomenės gyvenime 
svarbiausią rolę vaidina 
maksima, kad visi visuome
nės nariai yra visuomenės 
normaliam gyvenimui nau
dingi ir reikalingi — iki kol 
nepasirodo kenksmingais. 
Vagis, užmušėjai, sukčiai, 
apgaudinėtojai, padegėjai 
suvedžiotojai, plėšikai, lie
žuvininkai, šarlatanai, ne- 
moralybės platintojai, šan
tažistai, kurstytojai vienu 
prieš kitus ir kitokie nenau
dėliai — be abejo — yra prie 
šingi visuomenės gerovei ir 
todėl negali būti laikomi 
naudingais ir reikalingais 
visuomenės sąnariais. Vi 
Riiomertė ir stumia juos nuo 

siunčia iš

Kun. J. Tumo paskaita 
Kaune apie lietuvių išeivius 
pagimdė net du raštu Vil
niaus “Viltyje”. Korespon
dentai, regimai, negerai su
prato kun. T. žodžius. Vie
nas jų, p. Skurdutė, rašo. 
buk kun. T. kalbėjęs, kad 
Amerikos lietuviai neturi 
mokyklų. Kun. T. negalėjo 
taip kalbėti, nes netiktai 
girdėjo apie lietuvių mokyk
las, bet jas ir matė. Abudu 
“Saulės” atstovai labai in
teresavosi mokyklų klausi
mu ir apie Amerikos mokyk
las mėgdavo šnekėti ilgiau. 
Tai-gi jie girdėjo ir apie 
“publie s^hool’s” — kaip-gi 
ne! Nors tarp vaikų, kurie 
lanko “publie schools” ir 
mokinių vaikščiojančių į 
Seserų mokyklas yra di
delis skirtumas; tečiau 
kun. Tumas negalėjo išva
dinti viešųjų mokyklų mo
kinių visokiais nenaudėliais.

Kaip tai lengva svetimus 
žodžius iškreipti ir kalbėto
jui pakišti mintis, kurios 
jam nei nesisapnavo!

Nors sykį ir “Draugas” 
gavo Urbono “Žemaitį” (lei 
dejas vadina jį “Žemaj
tys”). Kas yra ‘Žemajtys’? 
— Paklausykime paties 
Urbono:

“Žemajtys
Ira drukavvotas tykriausio 
sznekto.
Pasz\venstas, Diel mokslą, 
supratyma,
Diel, darbyniku, rejkabi 
naminiu.
Ativyraj isz rodis, klaijdas. 
Kur, par metus, metu, Įniki 
tamsibe, musu Tietvelus, 
plake žudė,ir tvarguse lajke. 
Jau cziesas numesti, sunki- 
bes nasztas svvetymtauciu o 
ejty pagal mokslą Jėzaus 
Chrvstaus Brolyszka mej- 
lie”

Kokia yra toji Urbono ti 
kriausia šnekta ir kaip jis 
bando numesti visokias 
“naštas”, parodo šitokia iš
trauka :
“RIMIONU DRAUGISTE
Woshington Pa. Oct 7 1911 
Mrs.Barbella 261 So College 
Street. gawo grometas jod- 
rankiu Draugistes. Italionu. 
August 22 su Paraszu 
La mano nėra Idant jy 
padietu 4.000 ant petvnos 
vvietas ant Prospect avė. 
supryžadejymu smsreiu 
koronesPo keletą dienu wiel 
gawo grometa sep 1 gawo 3 
grometas antgala Jodranke 
padeje Dvnamita Bomba 
po sztora ir ponamu. Dyna- 
mitas su arde namus. Ale 
givventoju ne uzmusza. Gera 
butu kad vvaldze amervkas 
vvvsus rimionus iszvvitu isz 
amervkas ir tus kurie vvadv- 
nas to miestą vvardu, bo 
vvysy ira tos draugios nors 
vvarda neszio. Jodrankiu ir 
tur dabar josep sarto uz 
tievva. bo kunigą saka koks 
Tiewas toki ir waika

Kar Gibon”

Dabar paklausykime, kaip 
Urbonas polemizuoja su 
“Saule”. Darome tik mažą 

? ištrauką; kuri šneka pati už

i . “Saka saule 
Tolau. i ne majniket sawa 
tykiejyma kajp swetymtau- 
te vviskupa majna czisciausy 
mokslą. Jėzaus. Chrystaus 
i swietyszka tvveryni

Italionu Irlandionu 
ir vvokieziu 

vvieto.Dievva tyk i pryterlota 
miestą, kur Apasztalus 
iszmusza O ! ! ! t e i s i b e, 
ir pasydengen tykiejvmu 
katalykvskos vvieror jums 
uz darą bazniezes uzded i 
dziąkszyn
GAZIETA SAULES

NO. y 82 SAKA
Warpaj zvvanis ale žmonele 
neturies linksmios szyrdies 
kol ditus ne atims nu Irlan- 
dvona svvetymtaueze kurio 
musu Tievvele ir protievve 
uežvnoje o buvva geresni 
katalyka.
Rima miestas ir katalyku 
vviera nesutink i vviena. 
GAZUOTA SAULES 

;NO. 82
Ture klaida nu žodze kaip 

dara nekurie nratestonai 
szęndiena reformata rito 
episkopatais o uz nędielos 
baptistais Žokonas ir Rima 
katalyku reformatu Episko
po vvadynas lotinvszka 
vviskupas. Baptismo lotinv- 
szka vvndvrms kryksztns asz 
’mzynau kajn tas gale 
Iigintis? F.-W. Skudure.”

Urbonas moka ir eilėmis 
kariauti su “Saulės” redak
torium. Paklausykim, kaip 
gieda p. Urbonas, užsisėdęs 
ant pegaso:
“Asz i Frana ziuriejau kajp 
snargle par usus vvarvviejo. 
O mazgoti i snarglus dazino 
ir Torelka susnargles dabino 
O isz dabinės isz tos toriel- 
kas zupe lapsiejo kad ausis 
krūtie j o.
Ma navvet szirdis piko ir 
seiles driko i toki redaktorių 
biauru ziurieti strosznu 
vveizieti.
Tszda^eje atėjo poda su 
mazgoėziu szlostity noriojo. 
Žiūre žiūre weizieti pradinio 
klaus kas. eze bene peria 
ant mazgoeze?
Asz sakau kad ne tai Erana 
sznargle.

O, tu Franaj vvicaj palauk 
ir manės i zlaste ne trauk. 
Jev nepalausi biauru, vvarda 
gausi. Aplei kurmius tawa 
sakisiu ir akmeni uzdiesiu.”

Kas yra tas Urbonas, kurs 
leidžia plynia žino kokiems 
galams tokį, atsiprašant, 
laikraštį, pasako jisai pats:

“o kur ira tas 
KunigasUrbonas kas jys ira 
O mariute tu ar sziauda-du- 
sze esi kad ne žyna Kunigą 
Urboną. Ale Onute pasakik 
kur jys ira ir asz ejsu paziu- 
riety, Jej gera sakis, asz 
klausisu jo. Mariute jys ira 
Mahanoy City ir Shenando
ah, Pa,
O kas jys ira Mysionierius 
Patvvvrtintas parArcivvisku 
pa + J.R. Mar. Timoteus V. 
isz Sena krajaus 1 Staliezes 
Apasztolu. O kodiel ne po 
Airvsziu ir vvokieziu Ameri
kos. Onuti ar tu nežvna kad 
Airysze prasimvni sziauda- 
dusze o vvokite Bąbizas sake 
Kunigas Pautienius kad bu-

z
vva Mahanoy City.”

Skaitytojau! Ar ne gėda 
lietuviams, kad pasiduoda 
tokio— atsiprašome už len
kų žodį — “nepoczvtalno” 
apgaudinėtojo įtekmei.

Mahanoy City ir Shenan
doah lietuviai nekokį išdavė 
apie save paliudijimą, pa
remdami tokį, atsiprašant, 
žmogų.

Mokslas ir Tikėjimas.

būtybių tirinėjimo ir persta
tymo jųjų svietui tokiomis 
kokiomis jos yra ir privalo 
būti. Tvirtas tikėjimas 
mokslininkams apšviesdavo 
protą, viską galėdavo aiš
kiau permatyti ir suprasti. 
— Didžiausi mokslininkai 
buvo ir yra karštai tikintieji 
žmonės. Dr. Dennert, pro
testantas, ištyrimui religiji- 
nių persitikrinimų išrinkęs 
300 prakilniausiųjų mokslo 
vyrų paskutiniąjų 4 amžių 
ir tai išimtinai gamtininkų, 
botanikų, astronomų, biolo
gų, fiziologų, geologų, ana
tomų ir t.t., padalino juo
sius į tris perijodus. Pirma
me perijode, t. y. nuo XV 
iki XVII amžiaus išskaitė 
82 mokslo vyru, tarp kurių 
tikinčiųjų yra 79. Iš šio 
skaičiaus atsižymi ypatingu 
dievotumu: Newton, Leib- 
nitzius, Huygensas, Keple
ris, Galilėjus, Kopeminkas 
ir kiti. — Antrame perijo
de, t. y. XVIII amžiuje iš
skaitė 55 mokslininkus, ku
rių tarpe tiktai 5 yra neti
kintieji, arba atšalę tikėji
me; visi kiti tiki į V. Dievo 
buvimą, į sielos nemarumą 
ir apreiškimą. Prie šio peri- 
jodo tikinčiąją priguli to
kie mokslinčiai kain: Mar- 
shall, Linėjus, Węrneris. 
Boedhave, Badlev ir kiti. 
Toliau, paskutinysis perio
das apima XIX-tąji am
žią. Čionai D-ras Dennertas 
išrokuoja 167 pirmeilinius 
mokslinčius. Jąjų tarpe yra 
tikrai tikinčiąją 124; kas 
lvtisi 27, tai nieko negalėjo 
pasakyti; o tiktai 12 yra ne
tikinčiųjų! Prie šio periodo 
netikinčiųjų priskaito jis 
materialistus kaip: Tyndalį, 
Huxlev’į, Darviną. Kas link 
Darvino, gal ne visai teisin
gai, nes reikia pripažinti, 
ko d Darvinas per ilgą laiką 
tikėjo į buvimą Augšeiau-

Mokslo vardu, kaipo 
jusiuoju žmonijos visliome- 
niškamjame gyvenime įtek
inę bei užsitikėjimą, dau
gelis mažos doros ir išsilavi
nimo žmonių, pradėjo būti 
vykdinama gyveniman arba 
realizuojamos visokios teo
rijos, neturinčios sveikų 
principų, sveikų pamatų; 
mokslo vardu skelbiamos 
svietui naujos, bet neįvyki- 
najnos idėjos; mokslo vardu 
pradėjo būti tveriamos net 
įvairios sektos, atskalos ir 
t.t. — Tokie faktai mokslo, 
prigimčiai priešingi apsireiš 
kė jau seniai. Tečiaus gana 
smarkiai viduriniuose am
žiuose naujosios eros ir ypa
tingu budu dabartiniuose 
laikuose, kuomet gyvenimas 
labiau kunkuliuoja, it ver
dantis vanduo, su savo do
rybėmis ir nedorybėmis sy
kiu susimaišiusiomis; kuo
met žmonija pagautų pažan
gumo nepaprastą srovę 
nešama dideliais šuoliais pij 
mvn, nesugeba prieš jąsiž 
atsispirti. Šiandien galima 
rasti tokių “mokslininkų”, 
ęurie nei alfabeto dar gerai! 
nemoka, tečiaus mėgsta ki-1 
us “mokinti”. Panašiu

P. Lapelio paskaita laikyta
Detroit’e, 5 d. Rugsėjo,

1911 m.

Pastaraisiais laikais žmo
nijoje galima pastebėti vis 
didesnį tikėjimo šalinimą 
nuo mokslo; separatizmas 
tarp tų dviejų dalykų pra
dedamas yra skelbti vis su 
didesniu proto ir įnergijos 
įtempimu, nors de faeto tuo
du, dalyku, t. V. mokslas ’ir
tikėjimas, nėra priešingi ; ąįOs, Esybės ir niekados ne- 
viens kitam. Anaiptol, jiedu | prisipažino esant ateistu.

Didelis šposininkas tas 
Urbonas, ar ne tiesa?

Prie progos nebus pro 
šalį susipažinti daugiau su 
Urbono mūza. Kun. Dargio 
surengtieji atlaidai regimai 
Urbonui skaudžiai įdūrė į 
pašonę, kad šie savo sopulį 
išreiškė sekančiais žodžiais:

“ATLAJDA
Ziuriek! Ziur/ek! ka nesza 
Rūbelis tusę majszuse.
O! O! Dargd

Atlaidus atlaidus 
Budelis, du maiszus,

iszrvta, ir duris tujaus 
uz kisza. >1

Leske su Marvve atvvaziavva 
atlaidų nė gawa.
Leski atlflfidu norieje i

dan^u vvesztv žadeje. 
Ale ant nelaimes grometa 
anturieje,Įl<ad kele i dangų 
gauti negąleje.
Bubelis Dhrrre atlaidus.
Par ilga užlaikė Bubelieue

sutnvvnrczkomis bavveik 
vvvsus sulaižė, ir maiszus 
su draskė.

Ręsta Atlaidų iszbarste 
o leske si vvisztukas rinka, 
leski atlaidus vveszty labai 
porieje dagtimis krimta isz- 
zlastes dnbieje.”

Skaitvtrjau! gal manai, 
kad mėli ojame arba sau 
gardžius j inkus krečiamo? 
— Anaiptol! Visos ištraukos 
paimtos išl išėjusio 18 d. 
lapkričio ^u metų/'žema i-

vra ne vien historijimoi<’ 
faktais. kaip žemiau išvysi
me, bet savo es&pucija ir 
existencija vienybėje, vie
nas kitą apsiriečia, bendru 
savo veikimu žmogų veda į 
tikrąją šviesą, nurodo jam 
gyvenimo tikslą, daro jį tik
rai laimingu.

Šiandien tankiai duodasi 
girdėti vienašališką šauks
mą: “Mokslas! mokslas!” 
“Mokslas ten ir ten, tą ir tą 
padarė!” — Tasai mokslas 
ir mokslo vaisiai turbut nie
kados taip plačiai nebuvo 
žinomi ir niekuomet nebuvo 
juoju taip didžiuojamasi, 
kaip nūdien pradžioje 20-to- 
jo amžiaus ir antroje pusėje 
devynioliktojo, kuomet žmo 
rija su jojo pagelba padarė 
gerą žingsnį priekin civiliza
cijos ir kultufos srityje. Dė
lei tos priežasties mokslas ta 
po apskelbtas ne vien 
materijališkosios bei dvasiš
kosios pažangos priežasčia, 
bet taip pat priežasčia pa
žangos doriškosios sujung
tos su jieškojimu prakilnes
niųjų idealų arba visur ka
me prakilnumo pavieniuose 
atskiruose asmenyse; — žo
džiu, mokslas tąpo kuo ne- 
visokios rųšies apšviestūnu 
•apvainikuotas aureole, kai
po pagrindas arba šaltinis 
visokios žinios bei dalykų 
pažinojimo.

Ir ištikro, mokslas yra 
daug nuveikęs, žmoniją sa
vo triūsu pakėlęs dabarti
niu stovin, jai jis vra pra
krapštęs akis. bet daugiau
siai tai padarė tuomet,, kuo
met jis buvo jungiamas su 
tvirtu tikėjimu, kuomet 
mokslo vyrai buvo geri ti
kintieji asmenis, kuomet jie 
neatsitolindavo nuo savo 

tikro, nefalsifikup-
toie crvvuoiančii

Tatai sulyg D-ro Denn er
to apskaitliavimų iš 300 di 
aižiausiųjų mokslininkų, ku
riais po šiai dienai pasaulis 
didžiuojasi tikrai tikinčiųjų 
yra 242. Jie atvirai pasmer
kia materializmą ir išnažįs
ta, kad tarp mokslo ir tikėji
mo netiktai nenasitaiko ko
kis norint priešingumas, bet 
viešpatauja augščiausias su 
tikimas ir harmonija. — o 
tiktai 20 yra netikinčiųjų 
prba dvejojančiųjų (atšalu
siųjų) tikėjime!!!

“Pastebėjau — sako vie
nas mokslininkas (Fridri 
kas Bartial), — kad geriau
sieji žmonės priguli prie ti
kinčiųjų : tatai atsiver
čiau”*).

Tik ką minėta anoji D-ro 
Dennerto statistika parodo 
mums aiškiai, kad didžiau 
šieji mokslininkai nesibaidė 
tikėjimo, buvo tikinčiaisiais, 
nes nematė klinčių, kurios 
mokslui su šv. tikėjimu 
kenktų būti vienybėje, juo
du viens nuo kito skirtų. 
Taip mokslas seniau buvo 
laikomas ir suprastas, taip 
ir šiais laikais— nematome 
kad kas nors iš rimtųjų 
vyrų rastųsi, kurie tai, jau 
seniai pripažintai vienybei 
priešintųsi. Toje vienybėje 
mokslui esant sn tikėjimu 
jis įgijo kuodiflžiausĮ žmo
nijoje užsitikėjimą, rado ne 
paprastą įtekmę; visuome 
nė jautėsi vedama tiesiu ke 
liu; mokslas buvo tąja 
žvaigžde, kuri kiekvienam 
apšviečia ir nurodo kelią 
laimingesnį gyvenimą, į že 
miškosios kiekviepo pasiun 
tenvbėR tikslą. Tos priežda 
ties dėlei net žodis “moks 
las” rado daug garbintojų

‘mokslo vyrų” pilni šiukš- 
ynai. Rasi, jųjų netiktai ant 
estradėlių keliems tamses- 
niemsiems “savo” mokslą 
aiškinančius, bet ir ant kibi- 
•oro atsistojus šalygatvvje, 
šaukiančius vardan mokslo.

asaulis galima sakyti šian
dien serga tokiais “moksli
ninkais”. Kas nėra skaitęs 
aikraščiuose arba asmeniš
kai nėra matęs tokių mokslo! 
oda prisidengusiųjų “moks- 
ininkų”, kurie važinėja po 

Amerikos lietuvių apgyven
ąs vietas ir tauškia viso
kias niekšvstes. Kas nėra 
girdėjęs apie tokius “stu
dentus”, kurie nei pradinio 
mokslo nėra užbaigę, bet 
aiko po visą Ameriką prą-.. 
kalbas ir “mokina” muši 
mokslo, doros ir kitokių da- 
ykų. Žodžiu, mokslas, įgy-’ 
jęs tokį didelį autoritetą pas 
visus žmones ir nepaprastą 
tėkmę, pradėjo būti apver
kiamas asmeniškiemsiems 
viens kito išnaudojimams; 
jojo vardu svietas tamsino- 
mas.

Tokiu mokslo supratimu 
ir tokiu naudojimosi pažan
ga silpsta, apšvieta ir kultū
ra krypsta iš vėžų, platinasi 
visokie prietarai, protas 
žmonijos temsta taip, kad 
net nebesupranta pamatinių 
naturališkųjų teisybių.

Vėl, kas gi nežino, kad 
šiais laikais mokslas, abel
nai imamas, tankiai yra pa
vartojamas net pačių moks
lininkų neteisėtiems sie
kiams; siekiams neturin
tiems sveikų pagrindų, sie
kiams priešingiems gamtai, 
žmogaus protui ir jaus
mams.

(Toliau bus.)

Kun.

•'i A U g. L’Art 'de

tA. 1 A.
Juozapas Delininkai- 

tis.

Pėtnyčioje, lapkričio 24 
d., 9:30 valandą iš ryto per
siskyrė su šiuo pasauliu a. 
a. kun. Juozapas Delinin- 
kaitis, Hazleton’o, Pa., lie
tuvių parapijos klebonas. 
Nabašninkas turėjo 45 me
tus ir jo mirtis buvo visai 
netikėta. Ketvergo ryte be- 
šaunant į orą ekspliodavo 
muškieta ir vambzdžio at- 
žairos suardė viršugalvio 
kiaušą ir snrfegenis. Baisiai 
sužeistą nuvežė Hazletono 
ligonbutin, kur, ant ryto
jaus, aprūpintas šventais 
sakramentais, ant rank

lčio.

ša
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gio, atidavė Dievui dusią.
A. a. kun. J. Delininkaitis 

gimęs 1866 m. Virbaliuje, 
Suvalkų gub. Jo motina bu
vo artima giminė nabašnin- 
ko vyskupo Oliako. Nau
miesčio pralotas kun. Olia- 
kas leido į mokslą. Pabaigęs 
5 klases Mariampolės gim
nazijoje įstojo Šeiny Semi- 
įnarijon. 1891 m. tapo įšven
tintas į kunigus. Pirmutinė 
jo kunigavimo vieta buvo 
Naumiestis. Naumiestyje iš
buvo apie 3 m. Iš čia perkel
tas į Laehovo. Palikęs Mo- 
zuriją bene 1895 m. atvyko 
Amerikon ir stengėsi Jersey 
Citv’je suorganizuoti lietu
viuką parapiją; bet lenką 
klebonas kun. Kvietkovs- 
kis pakenkė sudaryti lietu
vių parapiją. Amerikoje iš
buvo apie 16 metų; per tą 
laiką klebonavo šiose para
pijose: Clevelande, O., Free
lande, Pa., Mt. Carmelv’je, 
antru kartu Freelande, Nan 
ticoke, Pa., pas lenkus, ir 
^galutinai Hazleton’e, Pa. 
Pastarojoje parapijoje išbu
vo 8 metus. Pastatė čia kle
boniją ir šią vasarą pradėjo 

statvdinti naują bažnyčią. 
Darbas buvo varomas gerai 
ir sparčiai. Stogas jau uždė
tas ir bokštai baigiami deng
ti. Statomoji bažnyčia visa 
prosytų plyty, rymiško sti
liaus, labai bus padorus 
maldnamis. Už trijų-keturių 
mėnesių bažnyčia bus pa
baigta. Nors a.a. kun. Juo
zapas ir nesulaukė galutino 
savo darbo užbaigimo, te
čiaus jo nuopelnas nei kiek 
nemąžta ir Hazleton’o lietu
viai bus amžinai dėkingi sa
vo darbščiam klebonui. Na- 
bašninkas buvo smarkaus 
budo, bet turėjo prietelingą 
širdį, už tatai buvo žmonių 
mylimas. Nabašninkas gero 
neprityrę: kur tik jam teko 
klebonauti, visur buvo jam 
lemta sunkiai dirbti ir var
gingai gyventi. Paveizdan, 
atėjęs Freelandan rado di
delę betvarkę ir lenkai ne- 
prigulmingieji buvo įsivyra
vę, taip, kad kelias savaites 
kunigas pats šlavė bažny
čią, dvi nakti gulėjęs ant 
pliky grindy. Savo stropu
mu ir pasišventimu, pataisė 
parapiją ir neprigulmingie- 
ji turėjo išnykti. Lenkai ir 
po šiai dienai jo nuopelnu 
nepamiršta.

Turtų nabašninkas nesu
krovė. Jo palaikai: gyvais 
pinigais $174.00, nuosavybė 
apie $150.00 ir taip visas 
labas nedaugiau dvieju 
tūkstančiu doleriu.

Kun. J. Delinikaičio laido
tuvės.

Kun. Juozo Delinikaičio 
kūnas tapo iškilmingai pa
laidotas 28 d. lapkričio. Iš- 
vakaro prieš tat jis tapo iš
nešta iš klebonijos ir nuvež
ta į šv. Juozapo slavoky 
bažnyčią, kur ir išgulėjo per 
naktį. Atgiedota iškilmingai 
mišparai. Ant rytojaus akv- 
vaizdoje vyskupo ir daugy
bės žmonių kunigai giedojo 
noktumus. Mišias atlaikė 
kun. V. Dargis iš Mahanoy 
City, Pa. Pamokslą sakė lie
tuviškai kun. S. Pautienius, 
lenkiškai — kun. J. Dudkie- 
viez. Pabaigoje ir vyskupas 
pra1 ylo keletą žodžiu.

Ceremonijose dalyvavo 
apie 60 kunigu, vietinės ir 
aplinkinės draugijos ir 
tūkstančiai šiaip jau žmo
nių. Vainiku buvo keliolika.

Nabašnikas buvo nero- 
mios dvasios ir keletą sykiu 
buvo atsiradęs mirties pavo
juje. Visados beveik stebuk
lingu budu išlikdavo gvvas. 
Šautuvo plyšimas užbaigė 
in dinnns br laiko

Blaivybes Skyrius.

Blaivybės platinimo būdas.

Kaip girtybė taip ir blai 
vybė yra įpročio dalykais. 
Paprastai, pirmasis svai
ginančių j y gėrimų įspūdis 
ir galutinos pasekmės esti 
kiekvienam nemalonios, te 
čiau įprotis tai padaro, kad 
svaiginančiųjų gėrimų ver
gas, tą nemalonų jungą ste
nėdamas iki savo mirčiai ne
ša ir retai ir tik su dideliu 
vargu jo nusikrato. Laimin
gas, kas prie gėlimų nepri
pranta ir pažeminančiojo 
girtybės jungo neatjaučia. 
Gimdytojų ir dvasiškųjų va* 
dovy užduotis yra apsaugo
ti jaunuomenę nuo blogų į- 
pročių, ypatingai gi girtuo
kliavimo. Reik tverti blai
vybės draugijėles tarp jau
nuomenės. Tokias draugijė
les labai lengva sutverti ve
dant bernaičius ir mergai
tes prie Pirmosios Šv. Ko
munijos arba, prie tos pro
gos^ viešai ir iškilmingai 
juos priimant į tokią, jau 
pirmiau įsteigtą draugiją. 
Žinoma, tokia jaunuomenės 
draugija kad tesėtų ir pri
žadus laikytų, reikalauja 
nuolatos kunigo globos. Ir 
jei dvasiškasis vadovas ru
pįsis pribūti ant jaunuome
nės draugijos susirinkimų, 
prižiūrėti kad jos nariai ne
apsileistų, tai tikrai draugi
ja tvirtės ir augs, ne tik na
rių skaitliuje, bet ir turtuo
se. Pavyzdin, trįs metai at
gal kun. J. Kasakaitis įstei
gė Freelande dvi atskiri 
bernaičių ir mergaičių drau
gi j i. Visi bernaičiai ir mer
gaitės, ypatingai prieinan
tieji prie Pirmosios Komu
nijos, tur prie jų prigulėti, 
padaryti prisiegą, neragauti 
svaiginančiųjų gėrimų iki 
21-ų metų, pribūti ant susi
rinkimų, mokėti 5e.‘mėnesi
nės ir atlikinėti kitas savo 
draugijos priedermės. Suė
jus 21-ms metams, nariai 
daro naują prisiegą ant viso 
gyvenimo. Draugija bernai
čiu skaito 150 narių, o mer
gaičių 200, ir ši pastaroji 
tur savo kasoje $200,00. Yra 
ir kitur panašiu draugijų ir 
butų malonu ir naudinga 
apie jas visuomenei išgirsti

Jaunuomenės Draugas.

L. B. K. Pilnųjų Blaivinin
kų A. Susiv. Reikalai.
Paliudijimai ir ženklai su 

kuopų numeriais, išsiųsta į 
šias vietas:

Kuop. 1. Waterbury, Ct., 
Š.Š. P. Marijos Sopulingos 
draugijai.

Kuop. 2. Chicago, III. Tarp 
Visų Šventų lietuvių para
pijos.

Kuop. 3. Newark, N. J. 
Tarp S.Š. Trejybės lietuvių 
parapijos.

Kuop. 4. Orchard Lake, 
Mich. Šv. Ciril. ir Metod. Se
minarijoj, Mokslaeivių lie
tuvių (studentų).

Kuop. 5. Waterburv, Ct. 
Šv. Juozapo kareivių drau
gija.

Kuop. 6. Poąuonock, Ct. 
Lietuvių prie šv. Juozapo 
(airių) bažnyčios.

Kuop. 7. Waterburv, Ct. 
Merginų, Nekalto pradėjimo 
Šv. P. Marijos draugija.

Kuop. 8. Hudson, Mass. 
Lietuvių kuopelė prie šv. 
Mykolo (airių) bažnyčios.

Kuop. 9. Youngsto\vn, O. 
Lietuvių būrelis tarp lietu
viškos parapijos

Kuop. 10. Grand Rapids. 
Mich. l ietuvių kuopelė tarp 
lietuviškos parapijos. '

Kuop. 11. Union Citv Ct.. 
Rietuvių būrelis prie (airių)

žuvči

Tiek yra kuopų, kurioms 
išsiųsti paliudijimai ir kuo
pų numerai.

Gerbiamos kuopos, ku
rios dar neturi numerio, ar 
kurios naujai susitvėrusios, 
malonės pareikalauti pristo- 
jimo paliudijimų ir kuopų 
numerio; kreipkitės prie 
centro sekretoriaus,

V. J. Kovas,
17 Congress avė., 

Waterbury, Conn.
P. S. Labai butų malonu, 

kad visos kuopos prisiųstų, 
savo narių vardus, pažymė
ję kuopų viršaičių vardus ir 
jų pilną adresą. Taippat, kas 
pirmas prisidėjo, pasidarba
vo prie sutvėrimo L.R.K.P. 
B. kuopos jūsų mieste, pa
rapijoj, ir t.t. Kokioje die
noje, mėnesyje, metuose. 
Tas bus reikalinga prie ap
rašymo L. R. K. P. B. A. S 
istorijos.

Nenusiminkime Broliai 
Pilnieji Blaivininkai, nors 
dabar yra maža saujelė, bet 
karštai ir drąsiai dirbkime, 
nesigėdįkim save statyti, 
kad esam pilnais blaivinin
kais. Nieks mums negali už- 
gint, kad męs blaivus, o jei
gu ir įsimaišytų į mus tarpą 
koks lengvadušis, tuojaus jį 
išgenėti kaipo- sausą šaką. 
Pasitikėkim Dievu j e, virs 
kita gadynė, vis taip ne
bus. . . Kas kartą žmonės 
daugiau ir daugiau atjaučia 
pilnąją blaivybę ir stoja į 
musų eiles. Ypatingai trau
kime prie blaivybės musų 
jaunuomenę; tiktai iš jau
nuomenės galima tikėties 
blaivos ateinančios kartos. 
Juk tiems seniems primir
kusiems kelmams sunku ką 
padaryti. Ji nei Aniuolas iš 
dangaus nepertikrintų; pa- 
tarčia, kad su jais nei ne
pradėti (?—Red.), tegul sau 
girkšnoja.

V. Juozas Kovas.

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

ŽODIS KONSTITUCIJOS 
KOMISIJAI.

Nusistebėjau, perskaitęs 
No. 51 “Draugo” Ger. kun. 
Taškuno atsiliepimą reikale 
konstitucijos klausimo. Nie
kados nesitikėjauį kad kons
titucijos komisija net iki 
šiam laikui užvilktų jai pa
vestą darbą. Aš nedrįsau 
klausti Konstitucijos dirbė
jų, nes maniau, kad darbas 
vra veikiamas. Bet, kaip 
matyti iš kun. Taškuno atsi
liepimo, tai tas dalykas, ku
ris mums taip yra svarbus, 
visai yra užvilktas, todėl aš 
laikau savo priederme para
ginti konstitucijos komisi
ją prie darbo. Atminkite, 
gerbiamieji, kad jum seimas 
pavedė tą darbą ir busiantis 
seimas reikalaus nuo jus at
sakomybės už neatlikimą to 
darbo. Konstitucija turėtų 
būti kuonogreičiausiai su
taisyta ir paduota į spaudą, 
kad S. L. R. K. A. nariai ga
lėtų apsvarstyti ir duoti sa
vo patėmijimus.

Nežinau, gal mano paragi
nimas ir nereikalingas, nes 
gal kiti komisijos nariai sa
vo užduotį dirba, bet patėmi 
jęs kun. Taškimo atsilieni- 
mą, negaliu susitupėti, n< 
prataręs keleto žodžių.Taigi 
i darba broliai, nes to reika
lauja S. Ij. R. K. A., gerovė.

Su tikra visu pagarba 
J. Rikteraitis.

S. L. R. K. A. prez

DORRANCKTON. PA.
Lapkričio 5 d. atsiskvrė su 

ria pa saule 28-tos S. L. R. K.

A. kuopos sąnarė a. a. Katrė 
Matukonienė 29-nių metų 
amžiaus. Lapk. 8 d. likosi 
palaidota. Velionė paliko di
deliame nubudime1 keturis 
našlaičius: savo mylimą vy
rą, dukterį 7 metų, vieną sū
nų 4 metų ir jauniausį 17 
kos mėnesių. 1

A. a. Katrė paėjo iš Ma- 
kabalių kaimo, Seirijų para
pijos, Seinų pav., Suvalkų 
gub. Amerikoje pragyveno 
10 metų. Mirė aprūpinta 
Šventais Sakramentais ir 
palaidota su bažnytinėms 
apeigomis. P. Matukonis.

Į SKAITYMO MYLĖTO
JUS.

Tankiai tenka patėmyti 
laikraščiuose, prakalbose ir 
viešuose susiriukimuose ra
ginant žmones prie skaity
mo; bet retai galima užtė- 
mvti tuos pačius ragintojus 
paaiškinant žmonėms, kokie 
raštai naudingi dėl skaity
mo, o katrie yra mažos ver
tės, arba ir visai klaidinantiI
draugiją. Tankiai patįs ra
gintojai mažai tėra , apsipa- 
žinę su literatūra ir jiems 
vistiek, bile-tiktai juodas 
ant balto. Žinoma, tas dar
bas nepasilieka be pasek
mių; męs pas savo tautie
čius galime atrasti beveik 
visur keletą niekam netin
kančio turinio knygučių ir 
kokį nors demoralizuojantį 
laikraštuką. Ištikro, musų 
vientaučiai skaitydami nau
dingo turinio knygas ir do
rus laikraščius, turėtų dvi
gubą naudą; nemažai apsi
šviestų ir naudingai praleis
tų laiką. Bet iš tokioj litera
tūros, kokia šiandien ran-7 . ! 
dasi pas musų vieųtaučius, 
niekados žmogus negali tu
rėti jokios naudos, bet dar 
blėdį; vieną tai bevertingai 
laiko praleidimą, o antrą, 
išmėtymas sunkiai uždirbtų 
skatikų, perkant panašius 
šlamštus. Musų pridervstė 
yra ne vien raginti žmones 
prie skaitymo, bet ir nurody 
ti, kokie veikalai, arba laik
raščiai yra naudingi, o ka
trie yra pragaištingi. Nors 
męs jau savo kalboje turime 
nemažai išleistų knygučių ir 
leidžiamų laikraščių, bet 
nauda iš to maža. Nors dau
gelį aš jų peržiurėjau, bet 
vos keletą tegalėjau atrasti, 
katrie butų naudingi žmo
nėms dėl pasiskaitymo.

Vienas iš geriausių vei
kalų dėl pasiskaitymo yra: 
“Fabijolė” parašyta gar
saus Kardinolo Wiseman’o. 
Virš minėta knvga nndarė 
ant manęs didelį įspūdį, o aš 
tikiu, kad ir kiekvienas ją 
perskaitęs bus labai užganė
dintas ir sustiprintas dva-į 
šioj. “Fabijolė” silpninusį 
žmogų dvasioj, gali padaryti 
didžiausiu karžygiu už šven
tąją teisybę. Kas man yra 
mielu, tą vėlinu ir kitam, vė
linu kad viršminėta knyga 
rastųsi po kiekvienu lietu
višku stogu ir kad ją -£er- 
skaityų kiekvienas lietuvis 
ir lietuvaitė.

“Fabijolė” prekiuoja 
vieną dolerį ($1.00), bet ją 
galima gauti dovanai sekan
čiu būdu: kas pas mane už
sirašys metams “Draugą” 
arba “Žvaigždę” prieš nau
jus metus, tas “Fabijolę” 
aplaikys dovanai.

Todėl norintieji turėti 
puikų veikalą savo grintė- 
lėj, rrisiųskite žemmus pc- 
rodvtu antrašu $2.00. o ap- 
laikvsit.e vieną iš aukščiau* 
minėtų garbingųjų laikraš
čiu it “Fabijolę”. o taipgi 
opšclpsite mane, kaipo 
moksle eivi.

Fr. K. Juškevičius,
139 Jackson st..

Lavrcnc* Ma«s.

IŠ AMERIKOS.
J)------ U) G------

Broliai McNamaros prisi
pažino piktadarystes.

Los Angeles, Cal. Gruo
džio 1 d. visai netikėtai išė
jo j aikštę visos paslaptįs, 
kurias atidengė broliai Mc
Namaros prisipažindami 
prie visų apkaltinimų išdi- 
namitavime Los Angeles 
“Times” dienraščio buto ir 
Llevvellyn Iron Works dirb
tuvių.

Toks netikėtas atsitiki
mas su broliais McNaina- 
rais sujudino visą plačiąją 
Amerikos liaudį. Daugumas 
visai netikėjo, kad MeNa- 
maros yra kalti. Kiti viešai 
skelbė, kad čia esąs vien tik 
kapitalistų pasikėsinimas 
ant darbininkų vadovą; gi 
McNamarų suareštavimą pa 
vadinta tikra žmogvagyste 
o kompanijų detektivą Wm. 
Burns’ą žmogvagiu, kuris 
praeitą balandžio mėnesį 
vieną po kitam suareštavo 
James’ą ir Joną McNama- 
rus ir Ortie McManigal, In
ternational Association of 
Bridge and Structural Iron 
Workers unijos vadovus, ir 
slapta išgabeno Kaliforni
jos valstijon į Los Angeles, 
kur jie likosi pasodinti ka
lėjiman iki teismui.

Visos darbininkų unijos 
ir socijalistai karštai stojo 
suareštuotųjų unijos vado
vų apginime; gi už beteisį 
McNamarų “išvogimą”, 
stipriai imi joms užprotesta
vus, detektivas Būras ir 
kompanijos advokatas Wal- 
ter Drew likosi areštuoti ir 
tik uždėjus dideles pinigų 
sumas paleista juos iš kalė
jimų.

Nuo tada tai prasidėjo 
prisirengimai prie bylos. 
Abi pusi rinko visokius pri- 
parodymus, kas tikrai pa
tvirtintų kaltinamųjų kal
tumą ar nekaltumą. Kiek 
vėliau, vienas iš apkaltina
mųjų, Ortie McManigal, vie 
šai padarė išpažintį, kur 
pats prisipažino ir išdavė 
brolius McNamarus pada
riusių daugybes piktadarys
čių. Tada McManigal tuoj’ 
apšaukta išdaviku ir kom
panijų šnipu. Teismas arti
nosi. Visi laukė tos valan
dos, kada turės teisybė iš
kilt į viršų. Pakviesta ge
riausieji advokatai kaip iš- 
vienos taip ir kitos pusės. 
Pagalios pradėta rinkti pri
siekdintieji teismo ’ nariai 
(Grand Jury); praėjo keli 
mėnesiai, teisėjų skaitlius 
(turi būt 12) da nebuvo su
rinktas. Daugumas visai tei 
sėjų tarpe nenorėjo daly
vauti; kitų neprileido jais 
būti vienos ar kitos pusės 
auginėjai—advokatai. Per 
kelis mėnesius rengtasi prie 
tos milžiniškos bylos, kuri 
buvo surišta su visų Ameri
kos darbininku reikalais, 
nes manyta, kad McNamn- 
ros yra nekalti, kad tos bv- 
los laimėjimas, bus visų dar 
bininkų laimėjimu.

Prasidėjo teismas.
Keletą kartą pašaukus 

prieš teismą James’ą Mc- 
Namarą, bet dėl vienos-ki- 
tos kliūties nieko nepatirta. 
Galutinai, McNamarų apgi- 
nimo pusės detektivas 
Franklin likosi apkaltintas, 
kad jis norėjo papirkti pri- 
siegdintųjų teismo narių ir 
vienam jų davė $4.000.00 
kyšį.

Gruodžio 1 d. vėl pašauk
ta McNamnros nrieš teis
mą. Ir štai apginė jų pusės 
advokatai pranešė teisėjui, 
kad kaltinamieji nori prisi
pažinti prie savo kalčių. Tr

teismas, kuris užėmė prisi
rengti daugiau kaip pusę 
metų, užsibaigė laike dvide
šimt minutų, vien tik kalti
namųjų žodžiais “kaltas”. 
G ta byla, kaip vienai taip ir 
kitai pusei, lėšavo milijonus 
dolerių.

Ta taip žingeidinga žinia 
tuoj paplito po visą plačią 
ją Ameriką. Visi išreiškė 
didžiausį nusistebėjimą. Už 
klausta kaltinamųjų vir- 
šiausį advokatą Clarence 
Damnv’ą, dėl ko jis vertė 
kaltininkus taip lengvai 
prisipažinti prie kaičios. 
Dnrrow’as atsakė: “tai ge
riausia, ką aš galėjau jiems 
padaryti; vienok aš jų ne
apleisiu ir viską darysiu jų 
labui, kas tik bus mano ga
lėję; ar jie darė blogai, ar 
gerai, bet jie tai darė labui 
savo bendrų unijistų, ir jie 
nėra žmogžudžiais, bet, pa
gal jų supratimą, karei
viais; jie nenorėjo niekam 
atimti gyvastį, bet tik sa
vastis sunaikinti”.

Taip kalba Darrow’as, tas 
garsus Darrow’as, kurs 
prieš keletą metų išteisino 
kalnakasių unijos vadovus 
Havwood’ą, Moyer’į ir Pe- 
ttibone’ą. Tai-gi pats Da- 
rrow pripažįsta McNama
rus kaltais, tik, anot jo, vai
kiškai supratusius savo pe
reigas.

Kokią teismas paskirs 
McNamarams bausmę, tuo- 
tarpu dar nežinoma. Gi vi
sos unijos, kurios pirmiau 
aklai * ginė McNamarus 
esant nekaltais, dabar griež 
tai reikalauja nubausti juos 
mirtin, kuomet patįs kaltin
tojai, kurie daug nukentėjo 
nuo McNamarų dinamitavi- 
mų, nenori kad jie butų nu
bausti mirtim. Pasirodo, 
kad ir turčiai nėra jau tokie 
beširdžiai. Tai didelis dar
bininkams pamokinimas, 
kad reikia būti atsarges
niems kad ir kovoj su savo 
priešu.

Valdžia dabar tikisi su
sekti čielą eilę visų panašių 
piktadarysčių pastaraisiais 
keleriais metais padarytų.

Kongresas atsidarė.
Washington, D. C. Jung. 

Valstijų kongresas atnauji
no savo sesijas. Tuoj imtasi 
už trustų. Manoma iškelti 
aikštėn daug įdomių dalykų.

Amerika už žydus.
Prezidentas Taftas galu

tinai atkreipė savo atidžią 
prieš tai, kad Rusija neguo- 
doja Amerikos žydų piliečių 
ir nuvykus jiems Rusijon 
neduodama spakainumo. 
Jau Amerikos pasiuntinis 
Peterburge M. Guild per
davė tą klausima Rusijos 
centralinei valdžiai ir tik 
laukiama atsakymo.

•
Rcckefeleris pasišalino.
New York. John D. Ro- 

ckefelleris pasišalino nuo 
Standard Oil Co., o jo vietą 
užėmė John D. Arebibold.Ir 
kiti Roekefellerių šeimynos 
nariai pasitraukė nuo savo 
užimamų vietų.

Iš Visur.
1 Anglija ir Vokietija ne- 

užsilrisdnmos • lenktiniuoja 
savo laivynų didinimu; Vo
kietija paskyrė laivyno pa
didinimui $90.000,000, gi 
Anglija, laikydamasi savo 
žodžio, kad ji prieš Vokieti
ją visados dusyk tiek didis 
savų laivyną, rengiasi už- 
traūkti paskolę laivyno pa- 
didijaimui $150,000.000.

T Guayaąuil, Ecuador. Šios 
respublikos prezidentas Es
trada sunkiai susirgo; jo 
vietoj pildo pereigas depu
tatas Maria.

T Belfast, Anglija. White 
Star laivų kompanija čia 
pradėjo budavoti milžiniško 
didumo pasažierinį laivu, 
kuris turės 992 pėdas ilgio 
94 pėd. pločio. Taip-gi bu
siąs ir nepaprastai greitas, 
lenksiąs net Cunardinius 
“Lusitania” ir “Maurita-
nia M

H Santo Domingo respub
likos laikiniu prezidentu li
kosi išrinktu senatorius Ela 
dio Victoria.

f Kiel, Vokietija. Vokiški 
astronomai surado naują ko 
metą. Kometa nutėmyta lap 
kričio 30 d. šalia Virgo 
(Merga), artimais Spicos 
žvaigždės. Matoma per ma
žus teleskopus.

IT Paryžius, Francija. Jo
nas La Furgue, garsus fran- 
euzų socijalistas, kadangi 
jis jautė turįs paraližą, nus
prendė save nusižudyti, 
ni<hi negu liga jį užponavos. 
Jo pati, kuri yra duktė taip
gi garsaus vokiečių socija- 
listo Kari Marks’o, nenorė
dama atsilikti nuo savo vy
ro, taip-gi nusižudė.

5 Rymas. Tarptautiška 
orlaivininkų draugija $10,- 
000 vertės Liuosyhės Stovv- 
lą apdovanojo Graham 
White’ą, anglijoną, vietoj 
franeuzo Moisant.

H Anglijos sufragetės šio
mis dienomis buvo įsigavę į 
miesto salę ir buvo pakėlę 
tokį triukšmą, kad premie
ras Asąuith turėjo atsisaky
ti nuo savo prirengtos kal
bos.

IT Peterburgas, Rusija, 
vidurinių reikalų ministeris 
Makarov pakėlė Dūmoje 
klausimą apie Stolypino už
mušimą, kuris prirodinėjo, 
kad ne revoliucijonieriai nu 
žudė Stolypiną, bet pačios 
policijos betvarkė. Spal įnin
ku vadas Gučkovas smar
kiai užsipuolė ant valdžios, 
kad ji nesiskubina surast vi 
sų užmušimo kaltininkų, 
kad prigulinčiai juos nu- 
baudus ir prašalinus iš po
licijos visą betvarkę.

T Portugalijoj dar vis ne
ramu., Valdžia daro kratas 
ir šnipinėja monarchistų pė 
das.

Valdžia uždarė Šv. Dva
sios vienuolyną, kuriame lai 
kėši svetimšaliai vienuo
liai;- taip-gi sukonfiskavo 
daug brangių paveikslų, 
kaurų ir ornamentų, kurie 
apskaitoma $3,750,000 ver
tės.

T Havana, Kuba. Vagišiai 
po Solis’o vadovyste pavo
gė turtingo plantacijų savi
ninko Alvarez’o sūnų ir po
sūnį, už kurių išpirkimą 
vagišiai reikalauja $15,000,- 
000. Policija turi daug dar
bo, bet vagišių nesuranda.,

Berlinas, Vokietija. Pra 
eitą savaitę Berline buvo 
1200 diphterija apsirgimų ir 
150 mirimų.

T Bobruiskas. Teismo rū
mai tyrinėjo kareivių būrio 
byla. kurioje kareivius ap
kaltinta, kad jie paskandi- 
^ovificierių už jo nežmoniš
ką su kareiviais apsiėjimą. 
Kareiviai išteisinti.

T Vilnius. Trakų notaras 
Černiauskas fano nuteistas 
3 metams i areštantų rotas 
ir afino1 iš jo visas piliečio 
tAiono tai, kad vienai žmo 
lai pysiant, kita apsivedė.
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CHARLES DICKENS.

Oliveris Tvvistas.
Vertė JONAS KMITAS.

(Seka.)
— Aš atvažiavau čionai su didžiausia ir sopulingiau- 

sia baime, — tarė vaikinas, — baime — nustoti brangiau
sio man asmens, ant kurio rėmėsi visa mano viltis ir lū
kestis. Tu buvai jau bemirštanti; drebėjai tarp dangaus 
ir žemės. Męs žinome, kad jei liga aplanko jaunus, gra
žius, gerus, — tai jų dvasios nejaučiamai kreipiasi prie 
šviesios vietos galutinio jų atsilsio. Męs žinome, Dieve 
atleisk! kad geriausieji ir gražiausieji žmonių padermės 
labai tankiai suvysta, vos pražydę.

Jam bekalbant tuos žodžius, ašaros pasirodė švelnios 
mergelės akyse. Ir kada viena nukrito ant žolyno, ant 
kurio ji buvo pasilenkusi, ir sužvilgėjusi ant žiedo, padarė 
jį gražesniu, — tai rodėsi, kad ji iškilto tiesiog iš tyros 
mergelės širdies ir susijungė su maloniausiu gamtos 
daigiu.

— Tokia ypata, — kalbėjo karštai vaikinas, — graži 
ir nekalta, kaip Dievo angelas, svyruoja tarp gyvasties ir 
mirties. Oh! kada anas pasaulis, prie kurio ji priklauso, 
jau žiurėjo jai į akis, kas galėtų tikėties, kad ji vėl sugrįš 
prie vargų ir sopulių šio svieto. Rože, Rože, — žinoti, kad 
tu tenai slinkai, kaip koks šešėlis, kurį šviesa iš viršaus 
meta ant žemės; neturėti vilties, kad tu busi užlaikyta 
tiems, kurie vargsta ant žemės ir nežinoti, dėlko taip yra: 
jausti, kad tu jau priklausai prie anosios aiškios erdvės, 
kur daug gražiausių ir geriausių taip anksti nulekia, ir 
melsties, kad da butum ^ugrųžinta tiems, kurie tave myli,
— to visko beveik negalima buvo pakelti. Tos mintįs bu
vo mano — dienų ir naktį. Su joms užpuldavo ant manęs 
tokia sriovė baimės ir abejonės, tiek saumeilinio gailesčio, 
jog tu gali numirti nei nedažinojus, kaip karštai tave 
mylėjau, — kad tas viskas beveik suardė mano protų ir 
pajautimus. Tu pasveikai. Diena po dienos, beveik va
landa po valandos, sveikata po lašelį grįžo atgal ir susilie
jus su silpna gyvasties sriove, kuri dar buvo tavyje užsi- 
Jikusį, suaugo į smarkių, tviitų bangų. Aš tėmijau ta 
perėjimų nuo mirties į gyvastį akimi, beveik apjakusiom 
nuo rupesties ir gilaus jausmo. Nesakyk man, kad ver
čiau bučia to nematęs, nes tas sušvelnino mano jausmus 
prie visų žmonių.

— Aš to nenorėjau pasakyti, — tarė Rožė apsiverkus,
— aš tik tau velijau, kad apleidęs šių vietų, galėtum vėl 
siekti augštus savo siekius, — tau tinkančius.

— Nėra siekio, atsakantesnio ne tik man, bet ir kiek
vienai prakilniai žmogystai, kokia tik gali būti, — kaip 
pasistengimas pelnyti tokių širdį, kaip taviškė, — atsakė 
vaikinas, paėfnęs jų už rankos. — Rože, brangi mano 
Rože! Daug-daug metų aš tave myliu. Tikėjausi atrasti 
garbę ir sugrįžęs namon, su pagarba tau pasakyti, kad 
jieškojau garbės, idant pasidalinti ja su tavim. Mano 
svajonėse dūmojau apie tų valandų, kada tau priminsiu 
daug mano prisirišimo ženklų, kol dar buvau vaiku, ir 
prašysiu tavo rankos, kad išpildyti tų tykių sutartį, kuri 
buvo tarp mudviejų padaryta! Tas laikas neatėjo. Bet 
dabar, nepelnęs garbės ir negalėdamas išpildyti jaunystės 
svajonių, aš atiduodu tau savo širdį, kuri jau seniai tau 
priklauso, ir visų savo likimų remiu ant tavo žodžių, su 
kuriais priimsi mano aukų.

— Tavo apsiėjimas visados buvo prakilnus ir malo
nus, — atsakė Rožė, vos suvaldydama jausmus, kurie joje 
bukilo. — Tu tiki, kad aš neėsmi nejautri ir nedėkinga, tai
gi išgirsi mano atsakymų.

— Ar jis bus toks, kad galiu tikėties tave pelnyti, 
brangi Rože1?

— Jis yra toks, kad turi mane užmiršti, — atsakė 
Rožė, — ne kaipo savo senų ir prisirišusių draugę, nes tas 
labai mane įžeistų, bet kaip tavo meilės dalykų. Pažiūrėk 
į svietų. Atsimink, kiek ten yra širdžių, kurias pelnyti 
butų tau garbė. Palik man kitoniškų jausmų, jei nori. Aš 
liksiu tikriausia, geriausia, ištikimiausia tavo prietelka.

Užstojo tyla, laike kurios Rožė, užsidengus veidų su 
viena ranka, apsčiai ašarojo. Harry laikė jų už kitos ran
kos.

— Ir kokia priežastis tokio pasirįžimo, Rožiuke? 
užklausė jisai ant galo, tykiu balsu.

— Tu turi tiesų žinoti priežastį, — atsakė Rožė. — Tu 
negali manęs pertikrinti, kad atmainyčia savo nutarimų. 
Yra tai priedermė, kuri man reikia atlikti. Aš jų kalta 
kitiems ir sau.

— Sau?
— Taip, Harry. Aš kalta pati sau. Aš vargšė mer

gina be draugų ir dalios, su suteptu vardu, nenoriu duoti 
tavo draugams progų pažvelgti, kad niekiškai pasidaviau 
pirmajai tavo meilei ir prisirišau, kaip koks rustas, prie 
tavo lūkesčių ir vilčių. Taipgi turiu priedermę prie tavęs 
ir taviškių, kad atsispyrus pirmamjam palinkimui prakil 
nios tavo prigimties ir tokiu budu neužrišus tau kelio pir
myn šiam pasaulyj.

— Jei tavo širdis pritaria tos priedermės pajautimui 
— pradėjo Harry.

— Ji nepritaria, — atsakė Rožė, tamsiai užkaitus.
— Tai tu atsakai meile ant meilės? — paklausė 

Harry. — Tark tik tų, brangi Rožiuke. Ištark nors ta ir 
palengvink šio apsirikimo kartybę.

— Jei galėčia tų ižftartį, nepadarius skriaudos tam, 
kurį myliu, — atsakė Rožė, — tai aš bučia—

— Butum priėmus mano išpažinimų visai kitaip? — 
tarė Harry. — Neslėpk nuo manęs nors to, Rože.

— Taip, — tarė Rože. — Bet palauk! — pridūrė, iš- 
liuosavus savo rankų. — Kam męs turime.pratęsti tų sopu
lingų šnektų. Labai man sopulingų, o vienok atnešančių 
kasžinkokių keistų laimę. Nes ištiesų tai bus laimė man 
Žinoti, kad kada nc^B laikiau tavo širdyje augštų pagarbos 
' irta. K lik \ i. Ir. kuria sav,. ey\mum- atsieksi

pripildys mane spėka ir tviriybė. Šu Dievu Harry! Jau 
gal daugiau taip nesimatysiva, kaip šiandien. Bet kito
kiuose, ne kaip paininėjova, prietikiuose mudu gali va būti 
ilgai ir laimingai surišti. Ir duok Dieve, kad visos mal
dos, kokios tik plaukia iš tikrai velijančios širdies, galėtų 
tau atnešti laiirię ir pasisekimų!

— Dar venų žodį, Rože, — tarė Harry. — Pasakyk 
žodžiais tų savo priežastį. Noriu jų išgirsti iš tavo lupų.

— Tavo ateitis žiba prieš tave, — tarė Rožė. — Gar
bė, kokia tik yra prieinama didiems talentams ir augš- 
toms padermėms, stovi tau atvira. Bet tavo padermė yra 
puiki, ir aš nenoriu su ja susigiminiuoti, kad ji nepanie- 
kintų motinos, kuri davė man gyvastį ir kad neužtrauktų 
nešlovės ant sunaus ir kitos motinos, kuri taip gerai už
stojo mano motinos vietų. Vienu žodžiu — tarė panaitė, 
urnai užsikreipus, nes stiprybė pradėjo jų apleisti, — ant 
mano pravardės yra toks taškas, kurį svietas kaipkada 
meta ant nekaltos galvos. Nenoriu juo užteršti kitų krau
jų, tegul jis pasiliekti ant manęs vienas.

— Dar vienų žodį, Rože. Brangiausia Rožiuke! dar 
vienų! — šaukė Harry, prišokęs prie jos. — Jei aš bučia 
ne taip giliukningas, kaip svietas tų vadina, — jei man 
butų skirtas nežinomas, ramus gyvenimas, jei bučia ne
turtingas, nesveikas, be pagelbos, — ar ir tada nuo manęs 
nusikreiptumei? Ar tik mano pažangumas prie turtų ir 
garbės sukėlė tavyje tų gimimo nedrųsų?

— Neversk manęs ant to atsakyti, — tarė Rožė. — 
Tas klausimas niekados nebus pakeltas. Nepritinka, be
veik negražu versti mane ant to atsakyti.

— Jei tavo atsakimas bus toks, kokio aš beveik drįstu 
sulaukti, — atsakė Harry, — tai jis nušvies mano kelionę 
ir nuklos laime mano takus. Tai ne menkas dalykas tų 
padaryti, ištarus tik keletu žodžių tam, kurs tave myli 
labiau už viskų. O! Rože! vardan karštos ir neilstančios 
mano meilės, vardan visko, kų aš dėl tavęs nukenčiau ir 
kų dar liepi man kęsti, — atsakyk ant to klausimo!

— Jei tavo likimas butų kitoniškas, — atsakė Rožė,
— jei stovėtum nors tik truputį, bet ne taip daug augščiau 
už mane; jei galėčia būti tau pagelba kokioj ramioj’, men
koj’ vietukėj’, o ne tašku ir nešlovė tarp didelių ir puikių 
ponų, — tai neužduočia sau šito skausmo. Turiu pilnai iš 
ko būti laiminga, labai laiminga dabar, bet tada, Harry, 
bučia daug laimingesnė.

Bedarant tų išpažinimų, atminimai senųjų lūkesčių, 
kuriuos mergina turėjo kitados, telkėsi Rožės omenėje. 
Iš jos akių veržėsi ašaros, nes senovės svajonės grįžo jau 
suvytusios. Vienok nuo ašarų merginai palengvėjo.

— Negaliu pergalėti tos silpnybės, bet ji sudrutina 
mano pasirįžimų, tarė Rožė, ištiesus rankų. — Dabar tai 
jau tikrai turiu su tavim atsiskirti.

— Aš maldauju tik vieno prižadėjimo, tarė Harry. — 
Da sykį — tik vienų sykį — į metus, arba daug greičiau,
— aš norėčia išnaujo apie tai su tavim pasikalbėti — pas
kutinį kartų.

— Bet nereikalausi, kad atmainyčia savo nutarimų,
— atsakė Rožė, liūdnai nusišypsojusi. — Tas butų be pa
sekmės.

— Ne, tarė Harry, — tik noriu, kad jį atkartotum, 
jei tokia bus tavo valia, — galutinai atkartotum! Aš tik 
sudėsiu pas tavo kojas visų garbę ir turtų, kokį tik turė
siu. Ir jei dar vis laikysies savo pasirįžimo, tai aš nemė- 
gįsiu jo permainyti nei darbu, nei žodžiu.

— Tegul bus taip, — atsakė Rožė. — Bus tai vienu 
kankinimu daugiau, bet tada gal tvirčiau galėsiu tų pa
nešti.

Ji vėl pratęsė jam rankų. Bet vaikinas, prispaudęs 
jų prie savo krutinės ir pabučiavęs jos gražių, baltų kaktų, 
išbėgo iš kambario.

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

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

PIRKITF LABAI NAUDINGAS KNYGUTES

—————— po VARDU l , »

„Naminis Vaiku 
Auklėjimas“

-J___  zz ĮR

“Katekizmas Apie 
Alkoholiu.”

Jau laikas užsisakyti 1912 nietamJ

“ŠALTINIS”
(Geriausias LietuviškasKatalikiš- 

kas Laikraštis.
“ŠALTINIO” kaina:

Lietuvoje ir Rusijoje: 
Metams 3 rb. — k. 
9 mėn. 2 rb. 25 k. 
6 mėn. 1 rb. 50 k. 
3 mėn. — rb. 80 k.

Amerikoje: 
Metams 4 rbj 
9 mėn. 3 bj 
6 mėn. J 
3 mėn. 1 rbT

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

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

SEINAI, SUV. OUB.
RUSSIA.

tt

Labai trumpas skyrius ir, rodos, neturi svarbos šitoj’ vie
toj’. Vienok reikia jį perskaityti, kaipo tąsą pe

reitojo skyriaus ir raktą kito, kurs atėjus 
laikui turės su juom ryšį.

— Tai tamista pasiryžai būti mano kelionės draugu 
šį-rvt, eh? — tarė daktaras į Harry Maylie, kada tas su
sitiko su juom ir Oliveriu pas stalų, prie pusryčių. — Ugi 
tu neišlaikei to paties siekio per du pusvalandžiu!

— Katrų nors dienų tamista kitaip apie mane šnekė
si, — atsakė Harry, paraudės be jokios ypatingos prie
žasties. , ,

— Norėčia turėti gerų priežastį taip padaryti, — at
sakė p. Losbeme, — nors, prisipažįstu, man rodos, kad 
neturėsiu. Vakar iš ryto tu labai skubiai nutarei pasilik
ti čia ir kaip geras sūnūs palydėti savo motinų ant jūrių 
kranto. Prieš piet tamista nuuipranešei, kad padarysi 
man garbę, palydėdamas mane Londono linkon, kol tau 
bus pakeliui. Vakare gi labai paslaptingai ant manęs už
sipuolei kad važiuotume pirmiau, ne kaip ponios atsikels. 
To visko pasekmė yra tokia, kad Oliveris dabar yra pri
segtas prie stalo, užuot bėgioti po pievas ir rankioti įvai
rius botanikos vaisius. Labai gaila, Oliveri, ar ne?

— Man butų labai nesmagu, jei nebučia namie ponui 
Maylie išvažiuojant, — atsakė Oliveris.

— Tai puikus vaikinas, — tarė daktaras, — tu turi 
mane atlankyti, kaip sugrįši atgal. Bet šnekant atvirai, 
Harry, ar kokia žinia nuo didelių ponų sužadino tavo norų 
taip greit išvažiuot?

— Dideli ponai, — atsakė Harry, — prie kurių, kaip 
menu, priskaitai mano rimtąjį dėdę, nedavė man jokios 
žinios, kol aš čia. Nesitikiu, kad šioj metų dalyj’ jie rei
kalautų mano pribuvimo.

— Tamista įdomus vaikinas, —- tarė daktaras. — Juk 
jie tave gali įvesdinti į parliamentą per rinkimus prieš 
Kalėdas. Tokia atmaina neblogai atsilieptų politiškame 
gyvenime. Vis iš to yra šiokia tokia nauda. Geras iŠRi 
lavinimas visados pageidaujamas, ar nori gauti vietų, ar 
dovanų, ar lenktynių laižybas.

Tolinus bus.

Lietuviškųjų Sv. Kazimero

Seserų Seminarija
CHICAGOJE

Lietuviškosios Sesers priima pas save mer
gaites mokinimui ir išauklėjimui. Seminarijo
je prie reguleriškojo mokslo, arba ir atskv- 
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 Rockuiell St., Chieago, 11L
W'

SECOND WARD HOTEL
Frank Burba Savininkas.

Geriausi Importuoti ir naminiai 
Vynai, Likieriai, Alus, Cigarai ir 
Lt. 464—456 MAIN ST.

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

Edvvarsdsville. Pa.
Nauja. teiefoBa. 8041. 
Bell telefoną. 9294-R.

Honover Breuring Co.

’ Elius, Alus ir porteris.
TIKRAS LENK1SZKAS LAGER.

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

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

Abu telefonai.

HEIGHTS DEPOSIT BANK
Kampas E. Market ir Hancoc Sta.

W1LKES-BARRE, PA.
Moka 3-čią nuošimtį nuo sudėtų pinigų ir ima pini

gus ant sučėdyjimo nuo dolerio ir augščiau.

Siunčia pinigus in visas svieto ša
lis.

Atdara ano 9-uių ii ryto iki J-jų po pietų; subatomia— 
nuo 9-nių — 12 ir nuo 1 iki 9 vakare.

50,000 
KNYGŲ

Vysai Dykai Del Viru
Ta knvga yra stebuklinga. ir siustą yra tyk dėl vyru. 

Knyga ta prastais, aupraataia žodžiais pasaka kaip gal 
atgauti vyriikuma, laigyditl nuo uznuodljima krauja 
arbaaypili.nobiegima siekloa, patrotltu atypribe, pučkus 
ir kitus limiotimua, negromulavima, patrotltu 
atypribe, pylva, k tapenu, inkstu ir pūsles ligas, rumi- 
ttima, gonorrhoea f r ha tripelf naujai Įgautas lygas, 
atrietura Irvyaaavyrd lygra, g 1 būti ižgidorraa ašva 
natnuao prlvatilk.i, slapta ir lah ' pygiai. •

Ta, dykai Įgauta knyga. patu. <a jums kodėl jna 
kentat ir kaip galėt galutina] laigyditl. Knyga ta yra 
krautuvė žinios, katras ture žinoti kožnaa rėdės arba 
neredea vyras. Ta knyga yra para«i»a par Daktara, 
katras ataydare ilgo lajka tyrinejmu tu, apecijalinku 
lygu. Temvkit, Jog ta knyga yra siustą r»«*i dykai, 
užmokant už pačto, ing užpeCetita konverta. Nes*usk 
nekokiu piningu, tyk paraSik sava varda, ir adres* vnt 
žemi ana paduotu kuponn, katra siusk mums lendentu

DYKAJ GAUTOS KNYGAS KUPONAS.
M. JOS USTU * CO.. I IBS a Wik Ar»«. CUne*.

O>wtntlna<i Tsuil't >: i irsi Tsml««<« prltadlejma, si snrlef )ao 
jor Tamista prlaloatamal man aysaldjkat visa Jaaa bnygadel vyra.

| Vantas...................... .. ..............................................................

Aitrnaaa;.................................. ................... .............. S»«tt»s................

BUK
VYRAS

UI. A. Norkūnas,
Vienatinis Lietuvis Išdirbėjas

visokiu ženklu 
draugystėm, o y- 
patingai: jįokardu 
guzikučiu meta- 
liavu, anameliot 
ir padengtu cellul 
loid’u, šarpu, veJ 
liavu ir Karūnų.

M»» pavestu, dar

bu. atlieku arti.- 

tiikai-

I. A. Norknni 
112 PROSPECT ST„ LAVRENCE, MASS J

Tikras Lietuviškas Agentas.

<5

Malonus viengenčiai lietuviai ir lie
tuvaitės! Jei norit turėt lengvą ir lai
mingą kelionę į seną tėvynę Lietuvą ir 
nenori būti nuskriaustu atvažiavę# 
New Yorkan, tai kreipkis tiesiog pas 
O. BartaSių. Jis visiems žinomas geras 
žmogus, užlaiko du ofisu: vieną Bos
tone, antrą New Yorke. Parduoda 
laivakortes j visas pasaulio dalis ant 
drūčiausią ir greičiausią laivą ir už 
pigiausias kainas. Siunčiame pinigus ir 
išmainome ant amerikonišką. Pampi
name gubernskus paiportus ii Konsu- 
lio. Parsamdome keleiviams kambarius 
dėl nakvynės ir suteikiame kiekvienam 
visokias svarbias žinias uždyką.

GEO. BARTAŠIUS,
Agentas,

241 W. Broadvay, So. Bostos, Mass * 
558 Broome str.J^e* York City.

tEmykite 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 18M.

$100.000.00. 
$250.000.00

Didžiausia ir ' saugiausia 
Banka mieste.

Moka 3 nuošimčius nuo 
sudėtų joje pinigų.

KAPITOLAS
PERVIRŠIS

Wilkes-Barre
Deposit & Scvings

BANK,
71 PUBLIC SQUARE, 
WTLKE8BARRE, PA.

Kapitolas $150.000
Perviršis $450.000
Depozitai $2.625.000
Moka 3-čią nuošimtį nuo sudėtų 

joje pinigų.
Banka atdara kasdien nuo 9 ry

to iki 3 popietu. bu Batorų is nuo 
9—12 vidurdienyje jr nuo 7 vai. 
vakare iki
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Dr. A. L. Graičiun&s.

Užkrečiamuju-limpamuju ligų išsipleto- 
jimo budai ir kova su jomis.

Antanas van Leeuwenhoek 1675 m. pirmutinis atrado 
ir ištyrė mažučius kūnelius, kuriuos šiandien vadiname 
“bakterijomis” — “mikrobais” ir kitais vardais. Jis 
gimė Delfte, Olandijoje 1632 m. Jis nebuvo dideliu moks
lininku; savo jaunystėje jis mokinosi austi drobes, pas
kui lensas (padidinančius stiklus) dirbti; toje išdirbystės 
šakoje pagal aną laiką jis išsitobulino ir jam pirmutiniam 
pasisekė padirbti lensas, su kurią pagelba jis galėjo tyri
nėti labai mažus daiktus, kurių gryna akia negalima buvo 
įmatyti.

Nuo to laiko prasideda mikroskopinio mokslo gady
nė. 1675 m. jis apskelbė pasauliui savo veikalą, kuriame 
jis parodė, kad su pagerintų lensų pagelba vandens laše 
matos gyviai. Padrąsintas šituo suradimu, jis pradėjo 
tyrinėti visokius syvus ir skysčius, manydamas juose rasti 
gyvūnėlius.

Jurų vandenyje, šaltinio vandenyje, varlių ir paukš
čių žarnose ir savo paties mėšle jis rado daiktus, kurie 
labai skyrėsi vieni nuo kitų savo išvaizda, diduma, judė
jimo budu ir t.t. 1683 m. nukrapštęs skretenas nuo dantų 
jis rado mikroorganizmus, į kuriuos jis didžiausią domą 
atkreipė. Šitą tyrimą jis pasiuntė Ciesoriškai Bendrijai 
Londonan rugsėjo 14 d. 1683 m. Pasiųstasis raštas turėjo 
ypatingą svarbą, nes viena, jame aprašytieji kūneliai bu
vo labai geri ir aiškiai patėmyti, antra jame buvo nupiešti 
jo surastų gyvūnėlių paveikslai. Šiandien nėra abejonės, 
kad Antanas von Leeuwenhoek, nors ir su savo primity
višku ir neištobulintu mikroskopu, buvo pirmutinis, ku
ris supažindino mus su bakterijologijos mokslo pamatais. 
Šitas atradimas trumpu laiku buvo pastūmėtas pirmyn 
kitų. Suradus gyvūnėlius žmogaus šlapume, burnoje ir 
mėšle, paaiškėjo visokių ligų priežastįs. Bakteriologijos 
mokslui kaskart vis daugiau ir daugiau besitobulinant, 
užkrečiamų ir limpamų, arba tiesiog parazitinių ligų skait
lius didėjo, nes kaskart vis daugiaus aiškėjo tos ar kitos 
formos ligos priežastįs. Tik neseniai dar ligų priežastis 
dažniausiai priskaityta šalčiui, vėjo užpūtimui, patrukiui, 
gumbo nupuolimui, ar išgąsčiui, o šiandien jos jau pris- 
kaitoma vienos ar kitos veislės grybeliams, arba akia ne
matomiems gyvūnėliams augmenų ar gyvūnų srities. 
Visos šitos užkrečiamos ligos, beabejonės, kiekviena savu 
žuru suteikia akyvumą kovoje su jomis, ir čia aš pasi
stengsiu daugiaus atkreipti atidžią į tas ligas, kurios bai
siausiu budu platinasi, plėtojasi ir paguldo daugybes žmo
nių, neskiriant amžiaus ar lyties, neretai mirtinai, kaip 
kaimų, miestelių, taip ir miestų žmones.

Nors mums nėra svarbu žinoti užkrečiamųjų ligų pa
dalinimus į grupas, skyrius ir klases, bet, kadangi tas 
iš dalies gana akyva ir žingeidu, tai nors labai paviršuti
niškai ir toli nepilnai pasistengsiu paskirstyti į žymesnes 
ir svarbesnes rųšis (typus) :—

Vienos rųšies užkrečiamomis ligomis yra tos, kurios 
apsireiškia jų antkričiui tik į žmogaus ar šiaip kokio šilta- 
kraujo gyvūno organizmą įsigavus. Šitas antkritis pa
gimdo karštį užkrėstame organizme ir tąja pačia liga už
krečia kitus, kurie ligonį pridaboja arba ateina jį aplan
kyti. Tos ligos išsiplėtojimo priežastim yra žmogus, ar 
koks gyvūnas. Tokiomis ligomis yra: džiova, jadra, ka
rai, raupai, šiltinė, piktligė (sifilis), pasiutimas ir daugy
bės kitų.

Kitos rųšies užkrečiamomis ligomis yra tos, kurių 
antkritis vaisosi ir dauginasi išlauko, ir tik prie tam tikrų 
sąlygų jos įsigauna organizman ir jį užkrečia. Čia limpa
mos ligos tarpininku būva ne ligonis, bet koks nors paša
linis daiktas, kaip va, paprastame ir geltoname drugiuose.

Trečia ligų rųšis yra užkrečiama tik susergančio 
žmogaus išmatomis; jomis yra Azijos cholera, Sibiro ma
ras, vidurių šiltinė ir kitos.

Kaip jau sakiau, nėra mums svarbu žinoti užkrečia
mų ligų paskirstymas į tam tikras grupas, j atskirius sky
rius, bet neprošalį bus sužinojus ligų vardai, kurios yra 
užkrečiamomis ir limpamomis. Štai jos: Typhoidališka 
šiltinė, vidurių uždegimas, drugys, gielė cholera, galtona- 
sis drugys, irmėdė arba kaulaligė, maras, rožė, krioklė 
(dipterija), nuožaidos pūliai, paleistuvybės irmėdė 
(Gonn. Arthritis—reumatizmas), plaučių uždegimas, sma- 
genų uždegimas, vėjaraupiai, raupai, rauplės, karai (skar
latina), tymai arba jadra, krioklys (koklušas), žandų iš
tinimas, džiova, piktligė (sifilis), pažandės, pasiutimas, — 
kojų, gerklės, nosies burnos, ausų ir akių ligos ir eilės vi
sokių kirminų ir utėlių.

1.) Budai ir versmės ligų užsikrėtimo.

Paprasčiausia versmė ligų užsikrėtimo dažniausiai 
lmva visokiaropos ligonio išmatos, kaip va: mėšlas, šlapu
mas, vėmalai, spiaudalai, skrepliai, prakaitas, snargliai 
(glite), odos atšaižos ir t.t. Antkritis labiausiai pavojingas 
tuojaus po jo atsidulinimo nuo ligonio; be to dar daug 
veikia sąlygos, kokiose antkritis randasi po jo atsidalini- 
mui nuo ligonio, ar jis turi maisto, ar gauna progą prie 
kūno prikibti tuojaus, ar sudžiūsta ir žūva pats kovoje 
už būvį, sutikdamas mirtingus priešus, ar gal praskysta 
vandenyje ar ore taip, kad toliaus jo plėtojimas esti su
trukdytas. Šitos sąlygos padaro tam tikrus ruhežius lim
pamų ligų antkričiams, o podraug su tuo ir tų ligų epide
mijoms plėtoties; jei šitų kliūčių gamtoje nebūtų, tos ligos 
antkritis begalo įsigalėtų savo veiklume.

Toliaus užsikrėtimo versme gali būti ligonio išmato
mis užteršti daiktai: drabužiai, patalai, tvarstai (vata, 
perrišalas), virtuvės ir valgomojo kambario daiktai, kny
gos, ir t.t. Kambario ore ligos antkritis dažnai būva susi
maišęs su dulkėmis, kurios neretai pagimdo smarkias li
gas, kaip va: išhėriamąsias šiltinės, džiovą ir kitas.

Tam tikrą pavojų daro ir užkrečiama liga numirusio 
kuna's, nors tas pavojus, išskiriant krioklę (difteriją), nė
ra taip galingas ir didelis, kaip žmonės mano, bet visgi 
jis yra nemažas. Užkrečiamų ligų antkritis randas arba 
ant žemės paviršio prie tam tikrų sąlygų, ar visokiuose 
kituose daiktuose, ypatingai plėkstančiuose ir pūvančiuo
se skysčiuose ir kitur. Žemė, užkrėsta organiniais kūnais 
virsta patogiausia ir, iš dalies, beveik vienintėlė vieta už
krečiamųjų ligų antkričiui veisties.

Todėl susirginimui žmogau* užsikrečiama liga, rei
kia, kad tos ligos antkritis rastų tinkamą sau kelią (būdą) 
įsigavime žmogaus organizmam

Laiškas Redakcijai.

Gerbiamoji “Draugo” 
Redakcija:—

Meldžiu patalpinti savo 
garbiame laikraštyje se
gančias kelias eilutes. Ko
dėl jau ir “Birutė” pradeda 
užgauti katalikų jausmus: 
“Ir katalikų bažnyčioj ne
ramu”. O kodėl neramu, tai, 
jei gerai suprantu, mat duo
da priežastį, buk katalikų 
bažnyčioje, anot jos, “ran
dasi šašuotų avių”. Malonė- 
čiau jos užklausti: O kada 
joje nebuvo tų šašuotųjų a- 
vių? Kodėl tik dabar turėtų 
būti neramu? Kodėl laike 
Apaštalų neturėjo toje pa
čioje bažnyčioje būti nera
mu, nes ir tuomet buvo bent 
viena labai šašuota avis, bū
tent Judas Iskarijotas? Ko
dėl laike Arijo, Nestorijaus, 
Martino Liuterio, Žvinglijo, 
Kalvyno ir daugumo kitų ne 
privalė būti neramu? Tiesa, 
iš vienos pusės privalo būti 
neramu, bet iš kitos pusės 
daug ramiau, jei męs ma
tom, kad Kristaus pranaša
vimas po mus akių pildosi, Į 
jeigu resipildytų. tai turė
tume didesnę priežastį abe
jojimo negu dabar. Tečiau 
su “Birutės” Redakcijos 
pastaba męs jokiu labu ne
galime sutikti, nes josios lin 
kėjimas yra visai tuščias, 
buk kiekvienoje tikyboje 
butų lygus išganymas, tai 
Kristus butų apskųstas ne
sąmonės: “Jeigu Bažnyčios 
neklausys, tebūna tau kaipo 
pagonis ir muitininkas”. 
(Mat. XVIII. 17). Jeigu 
“kiekvienas sulvg jojo tiky
bos taptų išganytas”, tai iš 
to būtinai išeitų, kad ir bai
siausias žmogžudys arba pa
leistuvis be jokios atgailos, 
net ir tas, kuris iki paskuti
niu kartu užmerkia akis am
žinu miegu tyčiojasi iš Die
vo ir Jo Bažnyčios",”" turėtu 
būti pasodintas ant vienodo 
sosto danguje greta Kentė
tojo, kuris už Kristų kraują 
praliejo!! Šalyn su tokiu re
ligijos mokslu!!! Tas mano 
jausmus labai užgavo, nes 
esmu katalikas ir džiaug
siuosi labai mirdamas kata
liku.

Su augšta pagarba
Kun. P. Saurusaitis.

prisiuntei savo antrašo. Pri- 
siųsk mums savo antrašą, o 
męs prisiusime Tamistai 
‘Naminį Vaikų Auklėjimą’.
mą n

S. B., Haverhill, Mass. -
Žinia nieko nepamokina. Ne 
tilps.

Juozui Raponkui, Johns- 
town, Pa. Tamstos antrašo 
permainyti negalime, nes 
neprisiuntei senojo.

Redakcijos Atsakymai.
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nuo artimiausio aptiekoriaus arba vaistu pardavėjo.
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SEVEROS
BALSAMAS PLAUČIAMS

(Severą’s Balsam for Lungs)

Dr. Alex. O’malley
(SPECIJALISTAS)

RUPTURA

1SZ6YDOMA}
Greitai, 
Sveikai. 
Galutinai

ANT VI-RAIŠCIAI PRAŠALINAMI 
SADOS.

Visiškas rupturos išgydymas 
užtikrintas (bile lyties) seniems 
ar jauniems, nežiūrint, kaip ilgai 
užsisenėjus, be jokių peilio piaus- 
tymų.

Dr. O’Malley’o nauja gydymo 
metodą tikrai yra LIUOSA nuo į 
visų pavojų. Nėr piaustimų, nėr 
skaudėjimų, nėr operacijų. Ne
reikia apleisti darbą. Nereikalauja 
raiščių kada jau išgydytas.

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

kingų žmonių.
Skaityk, ką sako išgydyti Paci- 

jentai apie Dr. O’Malley’ą.
Unijos Dokų užveizdėtojas Raub- 
so Kasyklų, Luzerne, Pa. sako:

Oourtdale, Pa., Nov. 26, 1911.

Brangus Dr. O’Mallėy:
Aš rašau Tamistai šį laišką, kad

pranešti Tamistai, jog aš rekomenduo
siu Tamistą kiekvienam Ruptura ser
gančiam; kadangi aš buvau baisiam 
padėjime, bet nuo Tamistos vaistą li
kausi visiškai išgydytu. Aš duodu pa
velijimą pavartoti mano vardą, kad ir 
kiti ligoniai gali būti išgydytais.

Ad. Kuttenberger, ,.UP 
Box 131, Luzerne, Pa.

K. Adomaičiui. Tokias ei
les galima skaityti savo 
draugams, bet varginti jo
mis “Draugo” skaitytojus 
nepridera. Nedėsime.

“Draugo” Reporteriui, 
Worcester, Mass. Už žinutę 
labai ačiū. Bet į laikraštį 
nebeįdėsime, nes apie tą pa
tį dalyką jau buvo rašyta 
kito korespondento.

Jonui Jakubauckui: — Ta
mista prisiuntei 10c. bet ne-

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

NOV. 1,1911

Atsakantis vaistas nuo

Sauso ir Aštraus Kosulio, 
Stipraus ir Sukrečiančio Kosulio, 
Rytinio ir naktinio Kosulio,
Ilgo ir Sunkaus Kosulio.

G(iras Suaugusiems, kaip ir laikams
Atneša jis taip pageidaujamą palengvinimą prie gydy
mo: Prasišaldymo, Bronchito, Kokliušo, Krupo, Užki
mimo gerklės ir daug kitų tam panašių priepuolių alsa
vimo organų.

Visados vertas Pagyrimo. — Visados Pasekmingas.

Imk jį pirmiausia, nepaisydamas, ką tau stengsis patar
ti žmonės neišmananti arba kurie stengias apversti vis
ką savo asmeniškai naudai.

Parsiduoda Visur, Kur Tik Aptiekos ar Vaistu Pardavėjai.

Dvejopas didumas: 25c. ir 50 centu.
Pasakyk “NE”, jei tau patars jie kitą vaistą į vietą patariamojo.

Daktaro patarimai Dovanai kiekvienam, kuris tik 
parašys Musu Mediciniškan Departmentan.

W F. Severą Co.
Juozas Szukis,

Geriausias Lietuvys

FOTOGRAFISTAS,
Naujai Telefoną* 1070—B.

20 B. Market it, WUkee-Barre, Pa.

J. F. GILUS
PLAINS. PA 

Brangus Daktare:
Aš noriu Jums padėkoti, ką Jus 

esat padarę mano vaikams, abudu iš- 
gydėt nuo rupturos: vienas vaikas 
dviejų metą (gimęs su ruptura) ir ki-1 „ .. .. - , .
tas devynią metą senumo. Jie dabar LaS J1 galima gauti Visokių tO- 
yra abudu sveiki ir nenešioja raiščių;j rielkų, bLfidų, stiklų, "Uodų, liam- 
yra stiprus ir diktąs, ir tikėk man, aš .... . . .,r - ■ • * ’ - • ’ pų ir visokių virtuvei .eikalingųdabar esu laimingas tėvas.

Su guodone
Thos. Curry

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

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

J. Rudolph,
30 E. Northampton st.

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

gaunamai iliustruotai knygai apie 
Rupturą.

Dr. Alex. O’Mallėy

daiktų Yra is ko pasirinkti. Atei
kite persitikrinti.

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

VADOVAS
Keliaujantiems in Ameriką ir

Iškeliaujantiems.
Jeigu nori žinot apie visas laivų kom

panijas, koki yra laivai, iš kur jie iš
plaukia ir kur priplaukia, kiek kur yra 
mylių, kur randasi didieji kompanijų 
offisai, kokius žmones įleidžia į Suvie
nytas Valstijas ir kokių neįleidžia, kiek 
vertės turi kitų žemių pinigai, tai pri
siųsk 15c. įtampom žemiau nurodytu 
adresu, o apturėsi minėtą knygelę.

J. VALUKONIS
Ofis&Si 158 S. VVashington St. 261 W. Broadway, So. Boston, Mass.

i Wllkes-Barre, Pa.
"JTO

Ten, kur galite rašyti* ir kalbėti 
lietuviškai. » - */*r*:>* ***>>>.

Fe din (i Better Already

BONA MORS
S0DAL1TY

STJAMSOTHEDRAL

MWTREAL,CAM

CEDrtR RJflDS 
IOWJ

Vienatinis Lietuvis Kostumeriszkas 
KRIAUCIUS ATHOL’E

Sinva Visokius Vyriškus ir Moteriškus Rūbus.
Kiekvienam pritaikau pagal jo norą ir pasiuvu 

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

VISĄ DARBĄ GVABANTUOJU.
Iš aplinkinių miestelių atvažiavusiems užsiste- 

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

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

R.H. Morgan
Išdirbėjas Kepu

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

Reikalauk Kata- 
. liogo..

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

SHENANDOAH, PENN’A.

Union Ticket Agency.
Seniausia Lietuviška 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 visokius dokn- 
nentun Amerikos ir Lietuvos teismuose.

Ofisas atidarytas kas dien nuo 8-to* 
<1 ryto iki 9-tos vai. vak.

Nedėlioja: nuo lOtoa iš ryte iki 5-tai 
/alandai vakare.

Adoif Blau,
Union Ticket Agency,

d)3 Lackawanna Ave, Scranton, Pa.
Taip gi turime savo krautuvėje dau

gybę visokių maldaknygių ir svietiškų 
.nygų visokioje kalbose.
įKLEFONAl: Naujas 303 — Bell (MM.

AŠ NEGARSINU SAVO DRAPANŲ TAIP DAUG KAIP MANO 
DRAPANOS GARSINA MANE

Steinway yra garsus garsintojas, bet ar apgarsinimai padarė jo pre
kybą tokia, kokia ji šiandien yra, ar jo geriausi pianą padarymai?

Aš tikiu apgarsinimams, bet ar-gi tai apgarsinimai padarė mano pre
kybą tokia, kokia yra šiandien, ar tai ne dėlto, kad daviau žmonėms
Geresnes Drapanas už tuos Pačius pinigus, arba tas pačias Drapanas 

už mažesnius Pinigus.
Buvp laikai, kad aš nieko daugiau nekalbėjau, kaip tik apie sutaupi- 

nimą $5.00 dėl mano pigumo randos, bet dabar aš turiu dar gersnę reko
mendaciją; _
Konservatiški
Oxfordo
Angliški
Lytaus kotai $10, $15, $20, $25 IT $30.
Angliško styliaus Siutai
Pa dn ryti pagnl
Vėliausią madą.

LOUIS ROSENTHAL
; ANT KIRBY’S

Mielai aš pa
klausiau jūsų 
patarimo ir iš 
titryniau su

Dr. Richter’io
Pain- 

Eipelleriu.
Dingo skaudėjimas kakle ir diegi

mas šone, jaučiuos visiškai gerai. Pri. 
valo būti kiekvienos šeimynos šėpojč.
Bergčkis nuo pamėgdžiotų. 25o. ir 50c.

P. AD. RICHTER A CO., 21S Paari Street, N«w York. 
Rt«ht*r lu Confo P1IM» yra fsroa ubo vMtarln Me. If KM.



DRAUGAS

‘ * Draugo ’ ’ Redakcijoje galima 
gauti šios knygos:

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

Kaina 10c.
2. Katriutė. Triveiksmis dramos 

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

4. Fabiolė. Vytautas. Kas nori ži
noti krikščionystės įdomių pra
džių teskaito šitų garsiųjų kny
gų. Kaina $1.00

5. Naminis Vaikų Auklėjimas.
Kiekvienas tėvas ar motina, 
kurie rūpinasi geru vaikų išau- 
ginimu, kad iš jų vaikų išaugtų 
geri ir dori žmonės, privalo ži
noti šios knygelės turinį. Kai
na 10c.

Pajieškojimai.

TIK KĄ IŠĖJO!
Severo Lietuviškas Ka

lendorius ir Sveikatos Va
dovas ant 1912-tų metų yra 
jau gatavas, užtat meldžia
me kiekvieno pasiimti sau 
vieną jo kezempliorių. Duo
dame jį DOVANAI!

Apart kalendoriaus žinių 
jame telpa šimtai ilgų ir 
trumpų straipsnių, straips
nelių, pilnų praktiškų ir 
naudingų kiekvienam žmo
gui informacijų.

Tą kalendorių reikia būti
nai turėti kiekviename na
me. Pasiimk ekzempliorių to 
kalendoriaus artimiausioj 
aptiekoj ar paprastoj vaistų 
krautuvėj. Jei tenai netu
rės, kreipkis laiškučiu pas 
W. F. Severą Co., Cedar Ra
pids, Iowa.

“Draugo” Agentai

REIKALINGAS
GERAS ZECERIS

gerai mokąs lietuvišką stat- 
rašą ir galįs statyti raides 
ant Linotvpe mašinos. Atsi- 
šaukit į “Draugo” adminis
traciją.

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

Aš Juozas Šlapikas, pa-, 
jieškau savo dviejų brolių į 
Vinco ir Jono Šlapikų. Pa
eina Aistiškių kaimo, Vait
kabalių gmino, Vilkaviškio 
pav., Suvalkų gub. 6 metai 
Amerikoje. Seniau gyveno 
West Virginijoj. Juos pa
čius, ar kas apie juos žino, 
meldžiu duoti žinią šiuo an
trašu :

Juozas Šlapikas,
Portage, Pa. 

Cambria Co.

Nedėlinis Darbo Žmonių 
Laikraštis.

“VIENYBE”

PAPROTIS.
Kada skystas tėvas ištei

sino savo sunaus išdykavi
mus, sakydamas tai menk
niekis, Solonas, didis filio- 
zofas, atsakė: “Taip, bet 
įprotis didelis”. Geriausias 
vaikų įprotis turėtų buti tas, 
kad praneštų savo tėvams 
tuoj, kaip veik pajus vidu
riuose kokią netvarką, nors 
ji butų mažiausia.” Geras 
įprotis teipgi tokiose nega
lėse priimti dožą Trinerio 
Amerikoniško Elixiro iš Bi
tter vyno. Tėvai taipgi turi 
jį naudo’ti vidurių pžkietėji- 
me, galvą sopant ir visokiuo 
se viduriu, strėnų skaudėji
muose, nustojus apetito, nėr 
aiškume, nemigose, turint 
reumatizmą, Greitligėje nuo 
visokiu odos ligų, jaučiant 
burnoje negarą skonį ir t.t. 
Nuo pilvo visokių litru jis 
geriausia gyduolė. Aptieko
se. Jos. Triner, 1333—1339 
So. Ashland avė., Chicago, 
III. Mediciniški patarimai 
laišku uždvką.

Išleidžiamas Kaune. Eina 
penkti metai.

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

Visa rašoma labai aiškiai 
ir suprastinai.

“Vienybė” nemažas laik
raštis, išeinąs kas nedėlią, 
turįs 10 lakštų talpnios spau 
dos, tekaštuoja su prisiunt.i- 
mu metams Lietuvoje 2 rub
liu, Amerikoje 3 rubliai.

Adresas: Kaunas “Vieny
bės” redakcija.

Sampelius siunčiu dykai.

Kas prisius 15c. markėm, 
uždengimui persiuntimo lė
šų, tas aplaikvs 3 auksuotas 
vyriškas ir 3 moteriškas spil 
kas, vertės $1.50 ir 12 pa
veikslėlių puikiausių ant 
svieto labai tinkamų siusti 
draugam ir t.t. kalėdų laike. 
Paveikslėliai su apskaity
mais, perstato Jėzaus užgi
mimą ir visokių kitokių per
statančių miestus, upes, kal
nus, girias kaip Amerikos 
taip ir kitų kraštų; minėtus 
daiktus, dėlto, siunčiu nes 
reikalauju agentų ir duodu 
gerą uždarbį. Gera proga 
štorninkams ir petlioriams.

Adresuok: L. J. Gechus, 
Box 382, Vancouver, Wash.

e**####:
1 VYRAI, ČEDYK1TE PINIGUS!

GERIAUSIA PROGA VYRAMS VARTOJAN
TIEMS BRITVĄ DFL SKUTIMO BARZDOS.

vė'1''
• itv.":“t? . ■* ■

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

Šita mašinaitė yra naujai iŠmislin-! 
ta ir niekur negalima jos taip pigei $

pirkti, kaip tik po žemiau* paduotu adrisu. Ji parsiduoda su 
trim aštriom geliaštem už 25 centus ir su kožna gelešte gali
ma yra 5 syk skųsties be galandinimo. Geresnė su 7 geliaštem 
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. GAL KAS

Rev. J. Sutkaitia,
2112 Sarah st.,

Pittsburg, Pa.

K. Strumskas,
190 High st.,

Brooklyn, N. Y.

Juozas Mališauckas, 
Forest City, Pa.

T. Kizievič Bos 167, 
Minersville, Pa.

M. Karbauck^a, 52 G. si 
So. Boston, Mass.

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

Allegheny, Pa.

J. Bartoševiče,
4417 Marshfield avė.,

Chicago, III.

M. Urbanaviče, Box 33 
Thorpas, W. V.

J. Antanaitis Box 22, 
Swoyers, Pa.

J. Versiackas,
65 Davidson st.,

Lowell, Mass.

Juozas Akevičius. P. O 
Silver Creek, Pa.

Vincas Staseviče,
349 Hamilton st.,

Grand Rapids, M ir*

Jonas Leipus,
1022 Bay st..

Superior, Wis.

P. J. Miller,
Lithuanian 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. Urbonaviee,
329 River st.,

Plymouth, Pa.

Juozas Podžukvnas,
1338 So. Canal St.

Chicago, 111.

Dcm. 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 at 

Montello, Mass.
%
F. B. Versocky,

257 So. 33rd st.,
So. Omaha, Neb.

Stanislovas J. Saba n 
Box 239, Letviston, M»

Pr. F. Juškeviče,
139 Jackson st.„,

Lavvrence, Mass

Jonas Galeckas,
122 So. Įst st.

Brooklyn. N. 7.

Kun. A. Ežerskis,
5447 S. Wood st.,

Chicago, IR.

Kazys Matukeviče,

Popieriai Laiškams.
Popieriai dėl laiškų rašy

mo su visokiais pasveikini
mais ir su tam pritinkan
čioms dainelėms. Su šilkinė
mis kvietkelėms padabinta 
ir su visokiais paveikslė
liais. Parsiduoda labai pi
giai. Kas prisius 25c. pačtos 
markėms, o aplaikys 12 po- 
pierų su kopertais ir dar 
pridėsiu dovaną labai gražią 
stainelę kuri yra panaši ant 
altorėlio verta 25c. Už $1.00 
duodam 6 tuzinus popierių 
Agentams duodam gerą už
darbį. Adrsesuokit:

K. J. Intas,
P. O. Box 1724 New York.

Office New Telephone 37. 
Residence 1100.

Lietuviu Advokatas.
Jonas S. Lopatto

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

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

Jeigu tu nori pasitaisyti 
klausk savo gydytojo apie

Stegmaiero

PORTERI
Padarytas ypatingai šei

mynų naudojimui. Sudėta į 
pantes ir puspantes pagal 
norą.

Musų vardas įspaustas 
kiekviename butelyje.

• h,

STE6SA1ER BREWINfi CO.
•
Wilkes-B&rre, Pa.

Naujas telefonas 97?
Bell telefonas 422

First National Bank
PUBLIC SOUARE

Wilke-sBarre, Pa.

Bell Telephone Dickinson 8757 w.*
Del daktariškos rodos galima atsišaukti 
pas Dr. Ign. Stankų per telefoną ar laiš
ku ir iš kitų šteitų, taipgi Kanados.

— Vienatinis tikras daktaras-lietuvis Philadelphijoj —
Jis yra pabaigęs augščiausius ir jau paskutinius d-iktnriškus mokslus. Buvo 
miestavu dūktu ru mieste Indianopolis Mokėsi ir praktikavojo i'A« Ašie lorA: 
l'om UraytuiU Mtdi'-al Miool and Honpital. Visi jo paliudijimai išstatyti yra 
ofise, kur kiekvienas a>a.lankęs gali juos matyti.

Dabar |rongė savo locną ligonbutį Philadelphijoj ir tame pačiame name 
padirbo puikią « MikalUkiį kfinil,a su laboratorija, elektriškas mašinas ir ap
tiekę su goriausioms gyduolėms. Čia visi ligonini atranda teisingą pagolbn, iš
sigydo ir palieka sveiki. Štai ką liudija patys ligoniai:

„Nuo visokių spuogų ir išbėrimų, ant veido ir kaklo ir viso kūno, taipogi 
kitu odos ir kraujo ligų, nyra geresnio daktaro, krjp Dr. I. Stankus.

Rtlunkiau, bot noi vienas negalėjo išgydyti.” Taip kalba Jos. 
Carlton St., Philadelphia, Pa.

„Šiuomi viešai išreiškiu sa- 
1 vo širdingu padėką Dr. Stan- 
!kui ui išgydymą nervų ligų 
'ir sugrąžinimą vyriškumo,
, kuriu kili daktarai atsisakė 
(išgydyti. Ir visiems suslap- 
! temis ligomis patariu kreip
tais pas dr. Ig. Stankų, o ne- 
, pasigailėsite savo žygio

nuo
Daug daktaru 
Švilpa, 1011 C’i

GARBUS DAKTARE: neiš- 
randu žodžiu p.dekavojimu 
Tamistai už išgydymą skau 
dėiimo šonuose ir po širdies 
gėlimo strėnų ir skausmin
gų mėnesinių, kurių kiti vi
si daktarai neapsiėmė gydy
ti. Bet Tamistos operacija 
kaip ranka atėmė kentėjimą 
nuo manąs. Ela Mažinacky 

1325 8. Front St., Phila.

Plymouth National 

BANK.
Kapitolas su perviršiu 

$165.000.00.
Šitoji Banka prižiuroma 

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

G. N. Postlethwaite, 
iždininkas.

Mandagus patarnavimas.

FABIOLE,
garsi kardinolo Wisemano apysaka. 

Vertė VYTAUTAS.

Kaina $1.00.
rmantioms daugiau kaip vieną eg

zempliorių, nuleidžiamas didelis nuo- 
(imtis. Gaunama pas:

RBV. V. VARNAGIRIS,
312 So. 4tb St., Brooklyn, N. Y.

UNITED STATES DEPOSITARY

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

Už sudėtus pinigus moka 3-čią 
nuošimti.

WM. S. Mc LEAN, President. 
FRANCIS DOUGLAS, C«»hier

A. Zmudzen, Salem, Mass
67 Pingree St. Dr- Stankus.

, John Akuotaitis, Montreal, Que. Canada, rašo: „Meilutis gydytojau.— 
įSešta diena, kaip gavau r.uo Tamstos liekarstas ir vartoju sulyg užrašo, jau 
negaliu atsidėkoti Tamstai iš džiaugsmo da tik pusę liekarstu sunadojau bot 

; jau visas sustiprėjau ir b ūgiu gyti. Daugiau neturiu ką rašyti: nes jau ne
reikalauju daktariškos pagullios. Ta įkiri li:-ą, kuri taip daug prikankino 
mane ir Kurią kiti daktarai laikė už neišgydoma, dabar jau baigia gyti. Ačių 
Tamstoms už pigų ir greitą išgydymą.”

Išgydau pasekmingai ir ant visados nuo: 
reumatizmo, skaudėjimą šonų, sąnarių kaulų, strėnų, ko.iti, pečių, nuo

I visokių kraujo ligų užkrečiamu lytišku ligų, triperį, šankerį sifilį, užkietėji- 
1 m ą ir nedirbimą vidurių, išbėrimą, niežėjimą ir augimą ant voiuo ir kūno vi 
Isokių spuogą, dedervinių ir slinkimą plauku,galvos skaudėmą, širdies, inks
tu, kepenų ir plaučių ligas, visokias‘nervų ligas neuralgiją, drebėjimą sana 
'riu, greitą s įpykimą, neg.dėjimą miegot ir išgąstį, greitą pailsima, sunkų 
f kvėpavimą, peršalimo slogas ir nusilpnėjimą sveikatos, visokias moterų ligas 
I skausmingų ir neleguierišk mėnesinių tekėjimą ir gumbo. Išgydau su ope- 
> cija rupturą, apendesitis, vėžį, skilvye augančius akmenis visokius skauulius, 
>guzus (tumors), kepenų, inkstų ir pūslės. Darau operacijas ant gyslų kaufT 
'nervų, smegnų, motorų ir vyrų gimdančių organų, pritrauktas kojas ir ran- 
! kas atitaisau ir padarau sveikas. Taipgi daro operacijas aut nosies, akių ii 
f gerk. ės.

JĮ Į] 1220 So. Broad Street,
‘ Philadelphia, Pa.

Ofiso valandos: nuo 9 iki 12, nuo 2 iki 4, ir nuo 0 iki 8 vakare. 
Šventadieniaisnuo 1 iki 5 popiet.

mLBERT G. GROBLEWSK!,
i ti-Li

-NAUJA KNYGA-

BIBLIJA
arba šv. Raštas išleistas.

Tik vienas šitas šventraštis yra
, katalikiškas.• i

Kaštuoja $2.15 persiuntmui.
Adresas:

REV. S. PAUTIENIUS, 
Mahanioy City, Pa.

Merchants |
Banking I 

Trust I
Company, *

Mahanoy City, Pa.

Turi Kapitolo su nuošim
čiais

$190.000.00.
i Sudėtu pinigu

$700.000.00.
Męs vedame visokį lega 
lišką biznį.

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

JOHN J. MEYER, 
Kasininkas.

»»»»»»»»»»:»»!»»!»»»»»»!»»»

Savininkas ir Fabrikantas Geriausių 
“LIETUVIŠKŲ-LENKIŠKŲ VAISTŲ.
GKTTAU8IA i 

GYDUOLE:Į 
NUO

STRĖNŲ SKAU
DĖJIMO, DEGI

MO KRUTINĖJĘ. 
GALVOS SKAU

DĖJIMO.
. KATAROS, 

UŽSISALDYMO, 
NBURALGUOS;

NUO
GERKLĖS

SKAUDĖJIMO,
Ypatingos Gyduolės.

MĖŠLUNGIO
SKAUSMO KRU
TINĖJĘ NUO 
PATRŪKIMO 
AZMA ARBA 
DUSULIO 
STYVUMO 
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 n« tik apie tavo sveikatą, bet labai tankiai, ir apie tavo 
gyvastį (Atsiminkit, jog kiekvienas garbingas daktaras nžlaiko 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 lietuviškas štornikas 
teipgi privalėtų užlaikyti visada mnsų puikias Lietuviškas gyduoles 
savo Storuose ant pardavimo, kad musų tautiečiai reikalaudami ga
lėtų pas kiekvieną nusipirkti ir nereikalautų išduoti pinigus dova
na kokiems nors apgavikams tose aplinkėse. Štornykai, rašykite 
pareikalaudami gyduolių, nes geras uždarbys ir parduokite musų 
tyras Lietuviškas gyduoles, kuriąs męs gvarantuojame. Rašykite 
po antrašu:

ALBERTAS G. GRABLIAUCKAS

** REKOMENDUOJAME MUSŲ NAUJĄ AUKSINĮ 23 
AKMENŲ GELŽKELIO LAIKRODĖLĮ.

Auksiniai, paauksuoti ir kitoki su 23 
akmenimis, parduosime 10,000 vadina
mą “Aocuratus” laikrodėlių tiktai už 
Jtb.75 žėdną. Tie gražus laikrodėliai 
puikiai išrėžyti, dubeltavi lūkėtai, ge
rai laiką rodanti, labiausiai keliauninką 
naudojami, kurie turi daboti laiką, no- 
teriiki ir vyrižki, gvarantuotl ant 20 
metą. Tikrai grąžąs la’krodėliai, ne
gėda bus nei draugams tok-į parodyti. 
Jeigu nori turėti gerą dziegorėlį, tai 
žtai musą pasiūlymas: Męs nusiųsime 
Šitą laikrodėlį kiekvienam C. O. D. už 
|5.75 ir ekspreso k sėtus dėl peržiūrė
jimo. Jei nepatiks, Bemokėsite nei cen
to. Męs rtskuojame viską. Auksinis 

granotnėlis duodasi dykai au laikrodžią. Adresaa:
EKCELSIOR WAT0H OO., DEPT. 806, CHICAGO, ILL

DYKAI

lavas nikelinis Laikrodis su

<5or. Elm & Main Str., Plymouth, Pa.

DRAUGO” 
1 (

SPAUSTUVE
Pirkite už $6.00 ver
tės musų žinomos ta 
bokos dėl cigarėtų ir 
issirinkk san dovanų 
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- 

uzi ke, kiekvieną kartą muzikė graji
na 10 minutų. 4. Vyriški arba moteriški storai paauksuoti laikrodė
liai. 5. Štai avi įrankiai gražioje dėžutėje: 6 peiliai, 6 videlciai, 6 di
deli šaukštai, 6 maži, 1 peilis sviestui, 1 šaukštukas cukrui.

Už mnsų dovaną vien norime, kad pagarsintamėt musų firmą tarp 
jūsų pažįstamų. Atsiųskite mums ant rankos 50 centų pačtiniais 
ženklėhais, o męs Jums prisiusime 40 skrinučių tabako 4-ių gatunkų 
už $6.00 ir Juaų išrinktą dovaną. Likusius $5.50 užmokėsit gavęs ta- 
vorą. Kam tavoms nepatiks gali jo nejimti.

ENGLISH ASIATIC TOBACCO CO.,

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

S PA U D IN A 
PIGIAI

KONSTITUCIJAS, PLAKATUS, TIKIETU3,

UŽKVIETIMUS IR KITOKIUS DARBUS

RAIDES STATOMOS DIDELE—NAUJAU
STOJO PATENTO-MASINA “LINOTYPE”

ADRESUOKITE

"DRAUGAS”
314 E- Market St Wilkes-Barre, Pa.


