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duoti nenori.
Ypač Italijai nesmagu, 

kad ir Austrija pradeda ant 
jos šnairuoti ir ne visur jai 
pritarti.

Mat dabar tokie laikai. 
Jeigu du pešasi o trečias iš 
to gali naudoties, tai gerai. 
Bet jeigu matoma, kad vie
nas iš peštukų laimės kovą, 
ir tuo budu sutvirtės ligi 
trečiojo, o gali da ir tvirtes
niu likti, tas jau yra pavo
jinga. Tokiam peštukui tan
kiai taikoma pakišt koją, 
kad ir jis bent kartą su
kluptų.

sekėjus atitraukia nuo jąją, 
kuris kitaip gyvena ne kaip 
jie, ir kurio nusižeminimas 
yra nuolatu jąją puikybės 
papeikimu. Dievas vedė Fa- 
rizėjus prie Jono, kad jis 
juos išgydytų iš puikybės ir 
atidarytų jiems akis. Išga
nytojas jau buvo viduje ją, 
bet jie jo nežinojo, nes Aukš 
čiausiasis užsislėpė nuo pui
kią ir apsigyveno su nusiže
minusiais. Tečiaus ant Jono 
šaukimo: “Atgailą daryki
te!”, Farizėjai pasiliko kur
čiais. Jiems panėši-atšalę ir 
apsileidę šių dieną katali
kai. Jie laukia atėjimo Ka
lėdų Šventės, bet savo širdy
se nerengia Išganytojui vie
tos, netaiso Jam kelio į savo 
sielas. Štai dėlko Bažnyčia 
siunčia juos pas Joną, kad 
pasiklaustų, kas jie vr?

Kas gi esi, ar geriau, koks 
gi esi miels skaitytojau? 
Ar šį metą esi geresnis, nei 
kaip buvai praeitą metą? 
Jei, šią valandą; Dievas at
siųstų savo pasiuntinį pas 
tave, kad paklausti, “kas tu 
esi?” Ar jam atsakytumei 
taip teisingai, kaip Jonas 
atsakė? Ar atvirai jam pri
sipažintumei ne tik prie vi
sų savo nuodėmių, bet net 
pne klaidų ir netobulybių? 
Ar nusižemintumei kaip šv. 
Jonas? O jei to padaryti ne
gali, tai ar nepaneši grei
čiau į Farizėjų nei kaip i 
Krikštytoja? Kas iš to, kad 
tegaus paviršiu nešiosi, o 
viduje busi nusidėjėlis? Gal 
tuomi žmones suvadžiosi, 
bet Dievo neapgausi. Žino
me, kad Farizėjai kaip gy
veno, būdami priešais Išga
nytojo, taip ir mirė. Tr tu 
taip mirsi, jei kelio Viešpa
čiui, per atgaila, į savo širdi 
neparengsi. Valandoje miri
mo prisieis kiekvienam at
sakyti kuomi jis yra ir lai
mingas bus tas, kuris galės 
atsakyti, kad jis yra Dievo 
prieteliu. S.

/Lekcija ir 
Evangelija

TRECIOJI ADVENTO 
NEDELIA.

— Pilip. IV, 4—7. — 
Linksminkitės visados Vieš
patyje, ir vėl sakau, links
minkitės. Jūsų tykumas te
gul būna žinomas visiems 
žmonėms: Viešpats arti vra. 
Nieko nesirūpinkite, bet vi
sokioje maldoje ir prašyme 
su dekavojimu, tegul jūsų 
maldos būva žinomos pas 
Dievą. O Dievo romvbė, ku
ri pereina visokią išminti, 
tegul saugoja jūsų širdis ir 
jūsų mintis Jėzuj e Kristu-

A. a. kun. Juozapas Delininkaitis ir jo gentįs. 
Tai vėliausia velionio fotografija, kokią tuotarpu 
“Draugo” Redakcija galėjo aplaikyti.

MEKSIKO.
Maderos valdžia stipriai 

sergsti rubežių, kad genero
las Reyes su savo pasekėjais 
nepereitų rubežiaus ir ne
pradėtų šalies revoliucijos. 
Tankiai paplinta gandas, 
kad gen. Reyes jau perėjo 
rubežių ir pradėjo revoliu
ciją. Tečiaus greitai paty
ria, kad tas tik spėjimai.

Kiti vėl tikrina, kad gen. 
Reyes artinasi prie vande
nų, kur jis norįs #auti lai
vą, kuriuo jis galėtų išplauk 
ti Europon. Gi Madero gi
riasi, kad Reyes taip greitai 
liktų suimtas, kaip tik jis 
spėtų peržengt rubežių.

Gruodžio 6 d. Maderos 
valdžia išsiuntė savo karei
vius suimti Dr. Gomezo už
mušėjus. Tikos taip: Made
ro pasikvietė Dr. Gomez’ą į 
respublikos sostapilę Mex- 
sico City, o kadangi Dr. Go- 
mez’as buvo įtartas Reyes’o 
revoliucijos suokalbyje, tai 
Gomez sutiko važiuoti į Me- 
xico City, tik tvirtai Made
rai užtikrinus, kad jo ne
kliudys Maderos valdžia ir 
neareštuos. Madero užtikri
no Gomezo nepaliečiamybę. 
Gomez pradėjo kelionę su 
savo aštuoniais draugais. 
Važiuojant jiems pro Rin- 
cou Antonio Dr. Gomez su
sitiko gubernatorių Benito 
Juarez. Gubernatorius pri
sakė valdžios kareiviams; 
Gomezą areštuoti, bet karei
viai, žinodami Maderos pa- 
davadijimus, Gomezą areš
tuoti atsisakė. Tada guber
natorius pašaukė valstijos 
miliciją ir savo sargybą ir 
prisakė Gomezą vistiek 
areštuoti, ką šie ir padarė.

Vėliau, susirinkus gyven
tojų goveda, akivaizdoje jo 
draugi; nužudė Dr. Gomez’ą 
po tam ir jo draugus.

Dabar likosi valdžios ap
seka ant 8 pnd.

mą, nesitikėdami sueiti su s 
valdžia santaikon, nutarė iš- k 
leisti pirmutinį leidinį res
publikos karo vekselių, ver- v 
tės $10,000,000. Vekseliai T 
bus išleisti šiose sumose: po I 
$100, po $50, po $10 ir $5. i p 
Tų pinigų tikroji vertė bus k 
80% su vidutinišku nuošim- p 
čiu 12%; bus išmokami po v 
šešių metų republikoniško- k 
sids bankos agento, kuri bau k 
ka dabar turi $5,000,000 ka- i 
pitalo, sudėto kiniečių res- c 
publikom;. s

Kiniečiai revoliuci jom e- 1 
riai tikisi kad juos parems 2 
ir Jung. Amer. Valstijos. 2 
kurios, esą, pirmutinės at- i 
kreipė savo domą ir sušelpė c 
kiniečius kentėjusius bada. r 
ar amerikonai panorės pirk- r 
ties abejojamos vertės Ki- I 
rijos revoliucijonierių vek
selius, parodys netolima a- i 
teitis. 1

Gruodžio 7 d. iš Wu-Chan- 
cro revoliucijonierių gen. Li 1i 
ir kiti revoliucijos vadai 1 
paskelbė, kad jeigu dangų- 1 
ma piliečių sutiks, jie esą č 
pasirengę priimti konstitu- i 
cijinę monarchija, su šalies 
valdovu Yuan-Shi-Kai. ar 
su kitu kokiuo geru kinie
čiu, su konstitucija ir šalies 
narliamentu. Revoliucijos , 
vadai tatai paskelbė dėlto, 1 
kad sulaikius bereikalingus | 
kraujo liejimus; gi savo ma
nymuose pasilieką respubli- ’ 
kos šalininkais.

Tš Pekino pfaneša, kad j 
abi pusi sutarė ginklų sudė
jimą iki gruodžio 21 dienai. 1 
Kunigaikščiai Tsai-Tao ir , 
Tsai Suun, broliai buvusio j 
regento, paaukojo po $1,000 , 
armijos užlaikymui.

Revoliucijonieriai garsi- , 
naši, kad jie gauną gausias , 
aukas nuo Pekino augštų 
valdininku, kurie ima iš 
valdžios dideles algas ir bi- • 
josi viešai pasirodyti revo
liucijos šalininkais. Revoliu 
cijonieriai giriasi, kad jie 
esą pasirengę užpulti ant ll 
Pekino ir jį sudinamituoti. 
Pekine buvo keletas arešta
vimų, bet vienok valdžia ne
turi spėkų kad viską su
kontroliavus.

Gi mančiurai, neužganė
dinti regento rezignacija.

savo susirinki- per ką daugumas ją nustojo

— Jom I, 19—28. — Anuo 
met siuntė žydai iš Jeruzo- 
limos kunigus ir levitus pas 
^iną, idant paklaustu jo: 
Vi kas esi? Ir išpažino, o 
Reužsigynė: Jog aš neesu
Kristus. Ir klausė jo: Kas 
tada? Elijas esi tu? Tr tarė: 
Neesu. Pranašas esi tu? Ir 
atsakė: Ne. Sakė tada jam: 
Kas-gi ėsi, idant atsakymą 
duotumime tiems, kurie 
mus siuntė. Ką sakai pats 
apie save? Aš balsas šau- 
Įkiančio girioje. Taisykite 
Įkelia Viešpaties, kaip pasa
kė pranašas Izaias. G kurie 

Ihuvo siųsti, buvo iš farizėių. 
Tr klausė jo ir tarė jam: Ko
dėl tada krikštiji, jei tu ne
esi Kristus, nei Elijas, nei 

[pranašas? Atsakė jiems .To
mas, tardamas: Aš krikštiju 
[vandenim, bet jusi; viduryje 
[atsistojo, kurio jus nena- 
Ižistate. Tas yra, kursai sto
josi, kurio aš neesu vertas, 
[idant išriščiau jo autuvo 
Įanvvara. Tai stojosi Beta- 
Įnijoje už Jordono, kur Jo- 
įpas krikštijo.

Lietuvių šv. Onos Bažnyčia, Spring Valley, III

čioje šliubą stačiatikiui su 
katalike. Ta pačia bausme 
jau pirma nubaudęs kunigą 
A. Gardino apygardos teis
mas.

Politiškos Žinios

Katalikiškos Žinios
Peterburge, kun. Petke

vičius už stačiatikių vaiko 
pakrikštijimą gavo 100 rub. 
pabaudos ir pašalintas trims 
mėnesiams nuo vietos; vai
ko motyna gavo tris mėne
sius tvirtumos, tėvas — mė
nesį tvirtumos.

Somija. Šiomis dienomis 
Gelsingforso katalikų baž
nyčios klebonu paskirtas 
pirmas kataliką kunigas so- 
mis d-ras Karling. Romiai, 
kaip žinoma, yra protestan
tai ir kun. d-ras Karling 
priėmė kataliką tikėjimą 
tik būdamas IlelRmgforso 
universiteto studentu. To
liau jisai mokėsi užsienių 
universitetuose, pagalios 
Rymo akademijoj. Komijoje 
išviso tėra dvi katalikų baž- 
nyči; ligšiol Somijon skirda
vo kunigus arba lenkus, ar
ba lietuvius.

KAS TU ESI?
Vilniaus vyskupija. Kun. 

Ant. Daniševskis gavo šv. 
Tėvo Pijaus X Kūmų slap
tojo šambeliono vardą.

Trakuose, lapkr. 8 d. mirė 
kun. Juozas Benediktas 
Karvovski, garb. kanaun., 
buvęs Trakų dekanas ir kley 
bonas. Trakuose kun. Kar- 
vovskis buvo 32 metų. ,

Žemaičių vyskupija. J. E.
Žemaičių vyskupas Kaspa
ras Girtautas lapkričio 3 d. 
sugrįžo Kaunan iš Peter
burgo.

Kunigų bylos. Derecino 
klebonas (Gard. gub.) A. 
Abramovič Vilniaus teismo 
rūmų pasmerktas 200 rub
lių pabaudos ir sulaikytas 3 
mėnesiams nuo savo parei- 

davęs bažnv-

■ Dievo surėdymai — yra 
išmintis ir gailestingumas. 
Kaip šios dienos evangelijo
je skaitome, Dievas taip su
taikė dalykus, kad pilni pui
kybės Farizėjai eitų pas Jo
ną ir iš jo atsakymų pažin
tų, kuomi jie patįs yra, kad 
prisiveizėję Kristaus pa
siuntinio nusižeminimui, 
oiusikratytų puikybės, kuri 
■uos vis kas kart toliau stū
mė nuo Dievo.

Farizėjai buvo įstatymų 
Movai. Jie žinojo, kad lai- 

SA: atėjimo Messi.jos pri 
Ht mo Į-mnlo jio Piip p.il 

Hfe Jono mokslą ir išsi
gando. Ko gi išsigando? Ar 
[kad viduje jų vra Messijas 
[ir jie jo da nepažįsta? Ne! 
■Įėjėsi tra uJti. ka< Ui t si rado

Per Cielus Metus
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Vilnius. Revizija. “Rieč” 
(No. 301) praneša, kad Vil
niuje laukią gubernatoriaus 
raštinės ir gubernijos valdy
bos revizijos.

Straikas. Pasak “Russk. 
Slovo” Vilniuje sustraika- 
vę 300 duonkepių; jie reika
laują, kad jiems pakeltų al
gas.

Aptiekininkų ingalioti- 
niai. Lapkr. 1 d. buvo nepa
prastas visuotinas 2-osios 
Vilniaus farmaceutų sąjun
gos susirinkimas. Rinko in- 
galiotinius į visos Rusijos 
farmaceutų suvažiavimą, 
kuris šaukiamas lapkričio 
20 d. Maskvoje. Susirinki
mas išsirinko du ingalioti- 
niu: Viburį (Otovičiaus ap- 
tieka) ir Savickį (Mikutavi
čiaus apt.).

Muzikos mokykloje. Lap. 
2 d. Vilniaus ciesor. muzikos 
mokykla intaisė pirmąjį šie
met savo mokinių vakarą. 
Vakare dalyvavo ir dvi mū
sų dainininkės, mokinės: p- 
lė L. Skalskaitė ir p-lė Pala- 
vinskaitė. Apie tą koncertą 
rašo “V. V.”: “Dainininkė 
in-nė Skalskaitė iš širdies, 
gera intonacija, padainavo 
ariją iš “Piko va ja Dama” 
ir “Vertero”. Ką dėl pirmą 
kartą dainavusios Karmi- 
lovo mokinės, p-lės Palavins 
kaitės, tai apie jos mokyklą 
dar nėra ką kalbėti, bet me
džiaga pas dainininkę neblo
ga”.

Švietimo ministerija pra
nešė Vilniaus mokslo apy
gardos globėjui, kad norį 
gauti teises paišymo moky
tojų vidurinėse ir pradeda
mosios mokyklose turį laiky 
ti kvotimas dailės mokyklo
se, kurios yra Ciesor. dailės 
Akademijos žinioje.

Tikėjimo
“Vien”

nebemoko.
praneša, kad Vil

niaus vyskupijoje nebemo
ko katalikų tikėjimo dau
giau, kaip 100 mokyklų, ka
dangi vyresnybė netvirti
nanti paskirtųjų tosna mo- 
kyklosna kapelionų.

Per Vilniaus stotį praeina 
dabar kas dieną 74 žmonių 
ir prekių traukiniai, be pri
dedamųjų.

Vėlinės. Vilniečiai turi 
gražų paprotį vėlinių vaka
rą eiti visi, kas tik gali ir 
pajėgia į Rasų ir Bernardi
nų kapines. Tūkstančiai žva 
kių-žvakelių ir visokių ži
burėlių nušviečia tuomet tas 
amžinojo atilsio vietas, net 
gaisas danguje atsimuša. 
Siemetai vėlinių vakaras 
buvo šiaurus, darganuotas 
vėjas, lija, eit klampu.

Taigi žmonių susirinko 
kur mažiau, kaip kitais me
tais. Kur-ne kur žiburėliai 
švytravo. Beto, jau antri 
metai policija saugo tą va
karą Rasos kapų. Šiemetai 
nuo 9 vai. vak. policija ne- 
inleido jau nieko į kapines, 
gi ties Sirokomlės-Kandra- 
tavičiaus kapais stovėję 8 
vyresnieji policistai ir kelio 
lika miestsargių. Tššaukę 
tai, anot “Kur. Wil.”, ne* 
reikalingą sensaciją ir nusi
stebėjimą.

Nauji vardai. Įsikūręs ne
perseniai Vilniuje rusų bū
relis pasistatęs sau tikslu 
tyrinėti 1812 metų karą, no
rėdamas pagerbti jo sukak
tuves, pradėjo rūpinties, 
kad Mažosios Pogulenkos 
gatvę pavadinus “Kutuzovo 
prospektu, gi Zakretą — 
“Aleksandro giria”.

Šiauliai. Lapkričio 1 d. 
gerai įgėręs Frenkelio odų 
darbininkas Vasilkas Pa
balinęs sodžiuje, netoli nuo 
Šiaulių, savo grįčioje nu
smaugė pačią ir 7 metų sū
nų. Jis senai nekentęs savo 
pačios ir mėginęs ją kelius 
kartus nunuodvti, bet vis 
nepasisekę. Tą dieną jis taip 
pat uždavęs kokių ten nuo
dų, moteriškė pradėjusi tą- 
syties, jis, kad greičiau pri
baigus, paėmęs ir nusmau
gęs, 7 metų vaikas, pamatęs 
nebegyvą motyną, išsigan
dęs ir rėkdamas buvo norė
jęs išbėgti pro duris. Tėvas 
jį pagavo ir taip-pat nu
smaugė. Kaltininką policija 
tuojau suėmė. Tikros prie
žasties, dėl kurios jis taip 
padarė, niekas nežino, kiti 
sako, kad jis kitą mylėjęs.

Panevėžys. Ne katrą man 
teko matyti laidotuvės Pa
nevėžyje. Pastebėjau, kad 
laidojant lietuvius ant gra
bų dažnai būdavo padėti pa
rašai lenkų iškraipyta kal
ba: ‘Niek poczują w Boku’. 
‘Niek pocziwajon u Bogu’. 
‘Wieczna opuszczenia daj 
im Bog’! Paklausus nabaš- 
ninko giminių, kodėl jie de
da tokius keistus parašus, 
gavau atsakymą, jie grabų 
patįs nedirbą, perką pas ko
kius ten meistrus Panevėžv- 
je šu tais parašais.

Argi tai ne ant juokų iš
statyti numirėliai? Argi jau 
negalėtų atsirasti lietuvio 
meistro, kuris mokėtų pa
dėti gero lietuvių kalba pa
rašo? kad ne — tai jau ve
lyk be jokių parašų palikti.

Šiauliai. Lapkričio 5 d. pa 
sažierų traukinys, eidamas 
nuo Šiaulių į Kuršėnus, ant
ram varste nuo stoties suva
žinėjo dešimties metų vaiką. 
Jam nupiovė abi koji ir vie
ną ranką. Rado jį dar gyvą 
ir tuojau nuvežė į ligonbutį. 
Ligonbutyje antrą diena jis 
mirė. Jis sakėsi, kad kon
duktorius jį išstūmęs iš va
gono. O septintam varste 
tas pats traukinys ir tuo pa
čiu laiku suvažinėjo 27 metų 
žmogų. Ėjęs geležinkelio 
sargas, patikęs jį girtą ei
nant bėgiais ir sakęs pasi
saugoti. Tas atsakęs sargui: 
“Aš neklausiu, kur tu eini, 
o tu neklausk manęs, kur aš 
einu”. Taip jie ir persiskv- 
rę. Grįždamas atgal sargas 
rado jį jau nebegyvą, jo pe
čiai buvo sudraskvti, kakta 
nuskelta, o šiaip visas svei
kas.

jau arti pusės metų.

Čekiškė, Kauno apskr. 
Čekiškės pačtos kontoras 
nuo spalių 8 d. pradėjo pri
iminėti ir telegramas, mu
šamas Rusijon.

Pavyzdingieji sodnai. 1912 
met. žemės tvarkymo komi
sija ketina intaisvti Kauųo 
gub. valstiečių vienasėdžiuo 
se dar 140 pavyzdingų sod
nų. Komisija prašo tam rei
kalui iš iždo 10.900 rublių.

Liuosiesiems žmonėms
Grūšlaukio dvaro sodžių: 
Kniutgalvio, Petrutinės, 
Palvės, Pagrušės ir Jurge- 
niškio sodžiaus, Padubisio 
valse., vyriausybė leido išsi
pirkti žemę. Taip-pat ir Or- 
vidiškio sodžiui, Kuršėnų 
valse.

Rietavas, Reseinių apskr. 
Spalių 10 d. Šiaurės-rytų pu 
sėje, nuo ryto 5 vai. matėsi 
ant dangaus kometa su ilga 
šviesia uodega.

Šiauliai. Iš spalių 31 dien. 
į lapkričio 1 d. naktį “Biru
tės” saldainių dirbtuvės 
(Sodnų gatvė) iškaba, kuri 
buvo stipriomis geležies vi
nimis prikalta prie mūro 
sienos, atrasta iš nakties nu 
plėšta ir nuvilkta į kitų na
mų pašalį sulaužytame, su
lankstytame pavvdale. Keli 
medaliai gauti šių metų pa
rodose, kurie buvo stipriai 
prikalti iškabos viršuje, tain 
pat nuplėšti ūuo sienos ir 
išmėtyti po pašalius. Maty
ti, kad tai yrą padaryta iš 
keršto. Regima, kaip lietu
viams kievkienas sumany
mas sunkiai atsieina įvykiu- 
;i.

Kupiškis, Ukmergės aps. 
Baisus užmušimas. Šaina- 
kundžių viensėdyj iš nakties 
23 spalių rastas baisiai su
daužytas ir subadytas lavo
nas našlės Kraučionienės— 
Navidonskienės. Žmogžu
džių įlysta per stogą ir iš
nešta visi rūbai ir pinigai. 
Velionė rasta dar užslėgta 
dviem maišais javų, gal bi
jojo, kad neatgytų.

Rietavas, Reseinių apskr. 
Nėra dar metų, kaip čia ati
darė kunigaikštienės Ogins 
kienės vardu jos namuose 
arbatinę, o apvyartos jau 
turim 2,623 rub. 40 kap 
Žmonės labai užganėdinti. 
Darant atminimus, laido 
tuves, susirenka arbatinėje 
ir džiaugiasi, kad turi šva 
rius. šviesius kambarius ir 
gardžią arbatą. Arbatinė 
greit bus pavesta “Labda 
ringajai Draug.”, kuri šie
met čia įsikūrė.

Nėra lietuvio mokytojo
Tš Panevėžio praneša, kac 
nesant lietuviu kalbos mo
kytojo — realinėje mokvk 
loję ir mergaičių gimnazijo
je lietuvių kalbos nebemoko

tį vardu “Lud” (liaudis), 
pašvęsta prastiems žmo
nėms ’— sulenkėjusiems lie
tuviams. Kaina metams bu
siant 2 rb., o jei prie “Lit-

Salakas. Lapkričio 1 
nusišovė bemedžiodamas 
dvtojas Minskas — Raino- 
niškių dvaro savininkas. 
Priežastis dar neišaiškinta.

Bileišiai yra vienas di
džiausiųjų Dusetų parapijos 
sodžių. Nuo šio rudens bilei- 
šėnai susilaukė liaudies mo
kyklos. Vaikų mokyklon pri 
sirinko 54, iš kurių daugiau 
ne 40 iš Bileišių sodžiaus. 
Lig kolei mokykla dar netu
ri savų namų.

Bileišių jaunimas labiau 
neg kiti mėgia susirinki
mus. Reta ta šventė, kad ne
būtų gužynių. Tos gužynės, 
kuriosna ateina bent vienas 
svetimas inteligentas žmo
gus, esti gana padorios: ir 
smarkiausias doros cenzo- 
ns jose nelabai ką rastų 
peiktina. Bet tos pačios gu
žynės, kad jas daro vieni sa
vieji, nebeišeiną tokios pa
dorios: vienas-antras daly- 
vautojas išsišokstąs su ne 
švaria kalba: mat, dar ne
maža žmonėse esama ne
praustaburnių.

Prie kun. Stakėlės ir Bi 
leišėnai buvo kiek liovęsi 
degtinę gėrę bet dabar ir vė 
pradedą senobiškai mauk 
ti. Girtuokliams nereikią 
toli degtinės ieškoti: jos kas 
sekmadienis (kartais ir tre
čiadienis) parsivežąs iš Du 
sėtų vienas geras žmogelis

Degtinės monopolis (slap 
tas!) Bileišių moterims ge 
rai jau inkirėjęs ir jos grai 
žąsi šitą monopolį sudaužv 
ti.

“Viltis”

Vilnius. “Visuomenės”
No. 7—8 vėl konfiskuotas 
Tš tikru šaltinių girdėjome 
kad “Visuomenė” daugiau 
neišeis.

“Lud.” “Litvos” Redak
torius ir leidėjas M. D. Sel- 
vestravičius pranešė, kac 
nuo šių Naujų Metų, be 
“Litvos”, leis da vieną len 
kų kalba dvisaivaitį laikraš-

gy

vos”, tik 1 rub.

Teismo Rūmai spalių 29 
d. nagrinėjo kun. Šapams 
bylą. Kun. Š. buvo kaltina
mas už kurstymą lietuvių 
parapijonų prieš rusus ir 
prikalbinėjamą pravoslavų 
prie katalikystės, prikalbi
nėjimą nelankyti rusų mo
kyklas ir t.t. Apskundęs 
iuvo liaudies mokytojas Sa- 
ao ir dvar. Golovnia. Teis
mas kun. Šaporą išteisino, 
vadinas tų ponų skundai ne
pasitvirtino.

Mariampolė. Lapkričio 23 
dieną suėmė d-rą Grinių 
žandaras Kislinskis už caro 
garbės įžeidimą. Dalykas 
;ame: prieš parodą koks tai 
iš Kalvarijos žydelis atėjo į 
namus pas d-rą Grinių • su 
dviem paveikslais, klausda
mas, ar jie tinka parodai. 
Vieną paveikslą d-ras Gri
nius pripažino tinkamu ir 
pasiliko, kad išstačius paro
doje, kitą gi patarė nesta- 
;vti, nes ant jo buvo parašy
ta: “Bože caria hrani”, pa
dirbtas caro paveikslas, ir 
da kokie tai žydiški parašai. 
‘Kas nors į tokį paveikslą 

žiūrėdamas parodoje ištars 
ką nors netinkamo — ir pats 
sišoks ir nesmagumų bus ir 

žmonėms ir parodos komite
tui,” — taip savo patarimą 
paaiškino d-ras Grinius žy
deliui. Iš šito atsitikimo ir 
išėjo krata pas Grinių ir 
suėmimas. Prie pasikalbė
jimo Griniaus su žydeliu 
buvo koks tai ligonis iš ap- 
šviestesniųjų ūkininkas; tą 
Grinius norėtų prašyti būt 
liudininku iš savo pusės; bet 
kas per vienas — daktaras 
neatsimena. Jeigu šitos ei
lutės tą žmogų pasieks — te 
pasisako savo pravardę Gri
niaus žmonai.

Raseiniuose nuo Naujų 
Metu apsigyvens lietuvis 
advokatas Andrius Mačvs, 
išėjęs mokslus universitete.

“Liet. Uk.”

supratimo apie dainavimą. 
Tokia soloistė gali- dainuot 
tiktai prie lopšio, o ne ant 
scenos. Ant scenos reikia 
liest dainuot tokią, kuri mo
ka dainuot.

Ant galo sudainavo miš
rus choras “Meilė mums 
džiaugsmą duod” ir “Ne
vesk vaiky ne pačios”. Su
dainavo neblogai, ypač ge
rai išėjo paskutinė. Publi
kai smarkiai plojant dar 
sudainavo amerikonų him
ną. Pabaigoje buvo balius. 
Žmonių nedaug teprisirin- 
ko, nors daugiau gal ir ne
galėjo prisirinkt, nes šioje 
apylinkėje nedaug lietuvių 
gyvena, o dar iš tųjų dauge
lis paskendę lenkystės ban
gose; žinoma, ant lietuviškų 
vakarų tokie nesilanko.

Ant rytojaus, t. y. 19 lap
kričio taip vadinamam Wi- 
lliamsburge tautiškame na
me, buvo “Liaudies Mokvk- 
os” vakaras. Buvo vaidinta 
Dantomina (teatras be žo
džių). “Į Ameriką”. Veika- 
ėlis silpnokas, o dar nege- 

riausiai sulošė, tai išrodė ne
kaip. Ant pabaigos sudaina
vo tris daineles vietinis baž
nytinis choras p. S. Rakaus- 
<ui vadovaujant. Dainavo 
‘Tu Lietuva tu Dauguva”, 
‘Kur bėga Šešupė” ir ame
rikonų himną. Atidainavo

mos. Cambridge ’io žmones 
buvo ilgai slopinami cicili
kų. Čia yra jų guolis, čia jau 
apsigyvenę jų viršaičiai su 
savo štabu. Iš čia išeina 
drumsti spinduliai suruku
sios “kerosino lemputės” — 
cicilikų šviesos. Apsvaiginti 
žmonės kvėpavo čia lyg ne
savo oru ir prisisiurbę viso
kių šlykščių ‘apdūmojimų’, 
buvo labai atšalę tikėjime, o 
kartais tiesiog priešingi ka
talikų bažnyčiai. Kelių die
nų misija — ir tie patįs žmo
nės, ką eidavo prakalbosna, 
kur patsai Dievas buvo der
giamas, susitelkę pas bažny
čią graudžioms ašaroms rau 
dojo, kad Tėvas Kazimieras 
jau juos apleidžia. Nekartą 
vienuolis smarkiai juos pa
baudė, — bet tai niekis, — 
jie žino, kad to verti, jie no
ri daugiau — daugiau pa
mokslų, jie nori šviesos, tei
sybės, — tikros teisybės ..

Tėvo Kazimiero įtekmė 
nesiduoda aprašyti žodžiais. 
Menkutis, silpnas vienuolis 
sakykloje virsta milžinu, ir 
beklausydamas garsingo jo 
balso turi įspūdį, kad tai ne 
tas pats žmogus, nes jo bal
sas siekia toli ir turi savyje 
tikrą galybę. Ir ne tik 
skambėjime ta gale. Yra 
ten toksai pridėčkas, ku
riam žmogus, apsiginklavęs

neblogai, bet labai retu rit- net ir smarkiausiu bedievy
mu ir be jausmo, tai ant 
klausytojų toks dainavimas 
niekad nepadaro puikaus 
spūdžio.

Kaip matyt iš šių apra
šytų vakarų, p.p. Rakaus
kas su Freminu labai mėgs
ta amerikonų himną, nes 
dainuoja kur tiktai gauna 
progą, aplenkdami musų, 
kuris daug gražesnis.

A. Žiogas.

BROOKLYN, N. Y.
18 d. lapkričio So. Brook

lyne tarpe 3rd avė. ir 21 ir 
22 gatvių, Shmitzo salėje, 
Jaunų vyrų draugiškas kliu
bas vaidino komediją “Dė
dė atvažiavo”. Vaidino ne 
blogiausiai, nors truko vie
tomis gyvumo ir nekurie 
nepakaktinai garsiai šnekė
jo, bet pas mus dar retai ga
lima užeit, kad kur atvai
dintų, taip, kaip veikalas 
reikalauja. Paprastai musų 
artistai-megėjai tiktai žo
džius atkalba kaip parašyti, 
o jau nudavimai, tai palikti

lyje. Po perstatymui buvo 
dainos. Dainavo to paties 
kliubo choras p. L. Eremi- 
no vedamas. Pirmučiausia 
sudainavo vienų mergvnų 
choras, dvi daineli “Migk 
vaikelį” ir “Kalnų viršų 
nės”. Sudainavo blogai, ma
tyt mažai repeticijų turėjo 
Po tam dainavo moteriškė 
solo (vardo neteko dasiži 
not, nes programų visai ne 
buvo). “Tu esi kaip kviet 
kelis” ir airių daina “Pas 
kutinę vasaros rožė”. Apie 
šia dainininkę galima pa 
sakyt, kad labai gaila, kam 
tokią soloistę vakaro rengė 
jai leidžia ant scenos išeit, 
kuri neturi nei mažiausio

bės skydu, 
ti.

negali atsisnir-
0. K.

dingo mums nuveiktų, nes 
tų laikų 'niekad nesulauksi
me, jiems tai nei nerupi; jie 
pasikakimi tuo, kad šmeižti 
tikėjimą, bažnyčią, Dievą ir 
visokius gerus darbus.

Yra čia pašelpinė draugi
ja, bet prie jos pridera vi
sokie žmonės, vieni neina iš
pažinties, kiti be šliubo gy
vena ir t.t.

Katalikams laikas netik 
kelties iš miego ir jungties 
į katalikiškas draugijas, bet 
laikas rūpinties ir apie įstei
gimą lietuviškos parapijos. 

S. L R. K. A. narys L.

CAMBRIDGE, MASS.
Tėvas Kazimieras Kapu

cinas pradėjo misijas Nau
jojoj Anglijoj. 19 d. lapkri
čio atsilankė Worcestery- 
je, Mass., ir ten darbavosi 
visą savaitę. Worcesterio 
lietuvių kolionija skaitlin
ga, taigi neįstabu, kad šv. 
Kazimiero vietinė bažnyčia 
buvo kimšte prikimšta žmo
nių. Išpažinties priėjo keli 
tūkstančiai, o kas antras 
žmogus — gal dar daugiau

- atliko viso gyvenimo iš
pažintį. Katalikų dvasia at
gijo. Priešingų, šalimis su
rengtų agitacijų, rodos, kaip 
ir visiškai nebuvę. Viena 
šlykšti atvirutė, atsiųsta Tė 
vo Kazimiero vardu, — tai 
visas jų vaisius. Rodos, nau
joji gadynė užstojo lietuvių 
gyvenime Amerikoj. Nuo
lankus, nužemintas, tykus 
vienuolis pasirodė tautos va 
dovu. Tartum magnetiška 
žavėtojo rykštė ištraukė už
slėptus žmonių purvus ir iš
varė lauk iš širdžių. Nuste
busios lietuvių akįs pamatė, 
kad jie visi katalikai, ir 
žiaurios, kietos cicilikų nuo
monės jiems suvis svetimos: 
nedoras gyvenimas pritaisė 
joms vietą, o karšti vienuo
lio žodžiai nuvaikė jąs ša
lin, kaip juodą šmėklą. Du, 
trįs nedorybėj užkietėję 
tamsuoliai mėgino įkąstį tą 
ranką, kuri jiems nori su
traukyti nelaisvės retežius, 
bet jų mažas skaitlius ir 
juodi darbai tik labiau pa 
brėžia jų nedorybę ir šviesų 
vienuolio darbą. Paklydė
liams nėra išsiteisinimo.

27 d. lapkr. Tėvas Kazi
mieras pradėjo darbuoties 
Cambridge, Mass. ir ten už 
truko iki 1 gruodžio.' Tas 
pats darbas, tie patįs vai
siai. Vietiniam klebonui, 
kun. J. Krasnickui tos misi
jos buvo labai pageidauja-

ENETER, PA.
Lapkr. 30, S. L. R. K. A. 

57-ta kuopa parengė prakal
bas. Kalbėjo kun. S. J. 
Struckus, Adomas Riškevi- 
čius, J. K. Vasiliauskas, Ro- 
bert Buri, o mažos mergai
tės skandavo eiles.

Kalbėtojai kalbėjo gerai 
O ypač Riškevičius atsižy
mėjo, kraudamas faktus ant 
faktų, pertikrino klausyto
jus, kad jeigu darbininkai 
turėtų daugiau vienybės, 
viskas virstų geriau. z

Žmonių prisirinko gana 
daug, bet, ant nelaimės, dau
guma jau buvo gerai įkaušę. 
Neviens, matyt, iš netyčių 
pakliuvo svetainėn.

Morkus.

DURYEA, PA.
Lapkričio 29, čionaitinė 

S. L. R. K. A. 61-ma kuopa 
parengė prakalbas lietuvių 
pobažnytiniame skiepe. Kai 
bėjo kun. S. J. Struckus, J. 
K. Vasiliauskas, Robert 
Burt, o mažos mergaitės 
skandavo eiles.

Kun. S. J. Struckus kal
bėjo apie vienybę; nurodė, 
kad vienybė, tai vienatinis 
kelias prie žemiškojo išga
nymo: užbaigė kalbą ragin
damas visus rašyties prie 
S. L. R. K. A.

J. K. Vasiliauskas gyvai 
kalbėjo apie S. L. R. K. A.-- 
Nurodė, kodėl mums yra 
naudinga šioji organizacija.

Robert Burt kalbėjo ang
liškai apie anglekasių rei
kalus.

Sekančios mergaitės kal
bėjo eiles: Šalčių Adelė, Pla- 
tukių Minė, Mikolaičių Ju
zė, Abromavičių Filiomena, 
Jakubauckų Julė, Laukai
čių Teklė, Baranauckų Teo
filija, Danulevičių Apolioni- 
ja, Katkauckų Petronė, 
Markauckų Marė, Savickų 
Pranė. Visos atliko savo už- 
duotę kuogeriausiai.

Žmonių prisirinko pusėti
nai. Užsilaikė taip gražiai, 
kad man dar neteko matyti 
niekur geriau.

Morkus.

LYNN, MASS.
Nors neseniai lietuviai 

pradėjo čia apsigyventi, bet 
jau pusėtinas būrys čia jų 
atsiranda. Vienok, apart 
socijalistų ir laisvamanių 
prakalbų, nieko kito čia ne
veikiama. Yra daug ir gerų 
žmonių, bet tie nerangus ir 
nieko neveikia, o darbo 
daug ir dirva plati, tik nėr 
kam pradžią padaryti, o tas 
labai lengvas daiktas. (Tai 
kam laukti kitus pradedant. 
Reikia patiems pradėti, ta
da atsiras ir tie kiti. — 
Red.). Pavvzdin: sutverti 
Susiv. Liet. Rymo-Katalikų 
Am. kuopą. Tik reiktų pa
rengti prakalbas, o pamaty
sime kiek bus naudos mums 
patiems ir visai musų tau
tai.

Laikas parodyti visuome
nei, kad ir Lvnn’e esama 
žmonių, ką tikrai nori ru- 
pinties visuomenės reika
lais; parodyti, kad ne'vi
siems tepatinka Bagočiaus, 
Antanovo, Stasio Mickevi
čiaus — (Worcestervje ku
nigu save vadina) ir kitų 
prakalbos.

Jei ir ant toliau leisim 
jiems mus mokinti, tai tu
rėsime pavirsti tokiais, kaip 
jie patįs yra, ir žengti jų 
nevykusiais keliais.

Nelaukime, kad socialis
tai, laisvamaniai ar ką va- 

Rave kunigais, visai 
j- io ' r1 u/Įami, ką-pors nau-

SO. OMAHA, NEB.
Oras gražus. Darbai eina 

vidutiniškai ir uždarbiai už 
kitų miestų nemažesni.

Parapijos reikalai gerai 
vedami vietinio klebono 
kun. J. F. Jonaičio. Dabar 
bažnyčią išmatavo j o iš vi
daus, nors pinigų truko ap
mokėti, taigi vietinis klebo
nas išskyrė komitetą ir 
padarė tam tikslui kolektą; 
perėjo per visus parapijie
čius ir nuo gerų žmonių ge
rokai surinko aukų.

19 d. lapkričio šv. Antano 
dr-ja parengė balių su pra
kalboms, deklamacijoms ir 
dainoms šv. Antano parapi
jos naudai. Kalbėtojai buvo 
atvažiavę iš Chicago’s, A. J. 
Lemontas ir B. K. Balutis.

Prakalbų programas buvo 
šitokis:

1, Kun. Jonaitis atidari 
prakalbas.

2, Daina “Iš tolimos Šalė 
lės”, sudainavo parapijoj 
choras vadovaujant rieti
mam vargonininkui R. Bar- 
šiui.

3, Prakalba Aleksandro 
J. Lemonto. Pirmiausia kal
bėjo apie alkoholio—girtuo
klystės pasekmes kaip vy
rams, moterims taip ir vai
kams. Nurodė kokią blėdį 
atneša girtuoklystė žmoni
jai ir kiek dėl jos atsitinki 
nelaimių. Toliau kalbėji 
apie mokslą, apšvietą, api 
socializmą, jo pasekmes 
t.t.

4, J. Zolpiutės deklami 
ja (kokia?—Red.).

5, Dainavo choras.
1 *r;i k ;i 11i;i B. K BalllČlo.

Pirmiausia kalbęjo apie ap
švietą ir^unidėlkoks



DRAUGAS

II Londonas. Anglija. Ang 
lijos valdžia laukia pačto 
tarnautojų straiko, kuris 
čias Kalėkas, kada pačtas 
čias kalėdas, kada pačtas 
daugiausiai užverstas siun
tiniais.

H Delhi, Indija. Čia sude
gė labai brangiais papuoša
lais išpuoštas pavilijonas, 
kuris buvo prirengtas prie 
Anglijos karaliaus apkaru- 
navojimo, kaipo Indijos im
peratorium. Tai jau antras 
gaisras viena savaite atsiti
ko prie karūnacijos iškil
mių.

H Tripolis. Gruodžio 5 d. 
aplinkinėse Ain-Zara įvyko 
italų ir turkų smarkus susi
rėmimas. Abiejų pusių nuos 
toliai dideli. Bet turkai liko
si sumušti, nes priversti bu
vo pabėgti nuo savo stovyk
lų, kur jie paliko 8 kanuoles 
ir dalį amunicijos.

1 Madridas, Ispanija. 
Gruodžio 12 d. karalienei 
Victorijai garnys atnešė 
dukterį. Tuo budu, jaunas 
karalius Alfonsas patapo 
penkių vaikų tėvu. Karalius 
Alfonsas ir karalienė Victo- 
rija apsivedė gegužio 31 d. 
1906 m.

ji guodotų amerikonus žy
dus ir netrukdytų jų kelio
nės Rusijon ir neignoruotų 
jų pasportų. Bet Amerikos 
valdžia nesiskubino’ stver- 
ties už to dalyko. Tačiaus 
žydai, tai ne lietuviai ar 
lenkai. Jie visur politikoj’ 
turi didelę galę. Taip jie 
nūnai privertė Amerikos 
valdžią susikibti su Rusija. 
Amerika grąsina, kad jeigu 
Rusija nesulygįs Amerikos 
piliečių žydų teisių su ki
toms tautoms, Amerika per
trauks su Rusija visus ry
šius, kurie buvo padarvti 
1832 metuose Clevelandui 
nrezidentaujant. Gi Rusija, 
kaip rodos, nei nemano ant 
to sutikti, ir iš amerikonų 
šokinėjimų tik daro sau 
juokus.

Kaip sugadintas “Maine”.

Washington, D. C. Paga
lios likosi apgarsinta eks
pertų nuosprendis, kurie ty
rinėjo Jung. Amer. Valstijų 
karo laivo “ Maine’o” eks- 
pliozijos priežastis, kada tas 
laivas likosi nuskandintas 
su visa jame buvusia įgula, 
kas pagimdė Amerikos su 
Ispanija karą 1898 m.

Žinoma, amerikonai pri
pažino, kad laivas likosi su
gadintas iš lauko, padėjus 
minas, ant kurių laivas tu
rėjo užeiti ir likti paskan
dintu.

Pačtas turi uždarbio.

Washington, D. C. Pirmu 
kartu nuo 1883 metų šįmet 
Jungt. Amer. Valstijų pač
tas turėjo $219,118,00 už
darbio vietoj’ seniau buvu
sių milijonų dolerių defici-

ti pilnųjų blaivininkų drau
giją)-

Atžagareiviai “ciciliku- 
čiai” labai susikompromita
vo, nes kuomet tėvas misijo- 
nierius užklausė: “ar išsiža- 
dat nečystatos”, tai “Kelei
vio” mokinys iškilmingai 
pasigyrė, kad negalįs paleis- 
tuvybės pamesti, garsiai tar
damas “neišsižadu”. Matvt. * 
bedieviams sunkiau savo 
nečystatos išsižadėti, negu 
pačios bedievybės... Ištir
tas faktas, kad mūsiškiai 
“bedieviukai” tol bedieviau 
ja, kol savo geidulius nesu
sitvarko ir nepradeda užlai
kyti šeštąjį Dievo prisaky
mą.

Išpažinties garbiam misi- 
jonieriui padėjo klausyti 
kun. K. Urbanavičius, kun. 
T. Žilinskas, kun. J. Kras
nickas, vietinės vyskupijos 
kun. J. J. Jakaitis ir patsai 
klebonas. Buvo ir kun. V. 
Dragunevičia, bet trumpai.

Reporteris.
P. S. Iš Worcesterio Tė

vas Kazimieras nuvažiavo į 
Cambridge, o iš ten į So. 
Bostoną.

yra reikalingas mokslas, ap
švieta ir daugiausia ragino 
skaityti naudingus laikraš
čius ir knygas, nes lietu
viams, abelnai imant, vi
siems trūksta mokslo. Nu
peikė merginas už jų per
daug varžymąsi ir apsileidi
mą apšvietoje; kalbėjo ir iš 
istorijos, kaip 500 m. atgal 
musų tėvynė Lietuva buvo 
galinga ir didžiausia valsty
bė Europoje; kaip susivie
nijo su Lenkija, kaip pas
kui papuolė po Rosi jos jun
gu, kaip lietuvius pradėjo 
persekioti, užgynė spaudą: 
per 40 metų nebuvo laikraš
čių, knygų nei kitokių raš
tų, bet lietuviai neišsižadėjo 
'savo bočių kalbos ir po šiai 
dienai skamba musų kalba 
ir platinasi raštai kaip musų 
Tėvynėj Lietuvoj, taip ir vi
sur, kur tik lietuviai gyve
na, ir musų bočių pasėtas 
Miegas išdavė vaisių. Ant 
galo kalbėtojas padėkojo vi- 
būjį??s už gražų užsilaikymą 
___Rgp kalbos.
""■Hiunoras “Kukulis ir 

■ulienė”, S. Zolpis ir J. 
Riutė.
B Sudainavo par. choras. 
Ruonių buvo pilna svetai- 

“Hir visi gražiai užsilaikė. 
'Rs buvo rudžio ir degti- 
R. Prakalbos visiems pati- 
R ką rodė didelis rankų 
Rjimas. Po prakalbu pra- 
Rdėjo šokiai. Dr-ja pelnė ne 
Blogai.
- P. B. Versackas.

T Peterburgas, Rusija. 
Geležinkelio tiltas, kuris bu
vo ištiestas skersai Volgos 
upę, gruodžio 8 d. sugriuvo 
ir apie 200 darbininkų, bu
vusių ant tilto, sukrito le- 
duotan vandenin. Tik kele
tas spėjo išsigelbėti, kiti vi
si prigėrė.

K Peterburgas. Rusija. 
Rusų valdžia viešai užsigy
nė, kad ji nei nemananti už
griebti Persijos teritoriją, 
arba grąžinti ant sosto nu
mestąjį Persijos šabą.

H Peterburgas. Peterbur
go teismo rūmų pirmininkas 
Krašelnikovas išsiuntinėjo 
Peterburgo advokatams pa
klausimus, kurie prisiekusie 
ji advokatai ir jų padėjėjai 
esą kokios tikybos. Spėja, 
k&d norima patirti, kokis ad 
vokatų nuošimtis — katali
kai, vyriausiai gi žydai. Ad
vokatų taryba, tą dalyka ap 
svarsčiusi, nutarė, kad Kre- 
šelnikovas šiuo žygiu pasiel
gęs neteisėtai, nes savo mo
tu; mat tokius paklausimus 
galima esą siuntinėti tik 
teismo rūmams nutarus, gi 
teismo rūmai tai nenutarę.

T Neseniai Peterburge 
buvo visuotinas susirinki
mas nrieš ketverius metus 
Puriškevičiaus įsteigtos My 
kolo Arkangelo sąjungos 
Susirinkimas vienu balsu 
išsirinko sąjungos pirminin
ku Puriškevičiu.

IS AMERIKOS

Didelė nelaimė anglių ka
syklose.

Briceville, Tenn. Gruod. 
9-tą d. Knoxville Iron Coal 
Co. anglių kasyklose ištiko 
baisi ekspliozija, kur likosi 
palaidota apie 200 gyvas
čių. Kaip tik darbininkams 
suėjus prie darbo atsitiko 
nelaimė, ir tik trįs darbi
ninkai išsigelbėjo, kiti visi 
žuvo, be mažiausios vilties 
juos išgelbėti gyvus.

Iš žuvusiųjų aštuoni jau 
likosi ištraukti iš po griu
vėsių, kurių kūnai baisiai 
sumaiigvti, žinoma, jie visi 
buvo jau negyvi.

Baisi tai regykla. Didžiau 
šia minia, nes apie 10,- 
000 žmonių susirinko apie 
kasyklų vartus, kur visi, 
ypač žuvusiųjų šeimynos ir 
giminės, su didžiausiu ne
kantrumu laukia kokių nors 
naujienų, kas galutinai pa
sakytų apie nelaimingųjų li
kimą.

Nors gyvi išgelbėti nebe
sitikima, bet rankų nenulei
džiama; dirbama dieną ir 
naktį, kad kuogreičiausia a t 
siekus gyvus ar negyvus ne
laimingųjų kunus.

Labai liūdnas reginys 
persistatė, kada nepaprastu 
traukiniu iš Knoxvillės, 
Ky., likosi atvežta 185 gra
bai; visi likosi sukrauti ne
toli tos vietos, kur po gruvė- 
siais guli nelaimingieji, ku
riems kiekvienam paskirta 
atsigulti į atvežtus grabus.

Bricevillės miestelis ma
žas. Supludusi tokia didelė 
žmonių minia greitai ištuš
tino visokius valgio pro
duktus ir tuoj pradėjo sto- 
kuoti maisto. Bet iš to at
žvilgio didelio pavojaus nė
ra nes tuoj’ duota žinia į ki
tus diedsnius miestus, iš kur 
gausiai pradėjo gabenti ne
laimingoms šeimynoms 
maistą.

Kiek tikrai ten žuvo, kol 
kas da nepasisekė sužinoti; 
eksploziją pagimdė užside
gę gazų dujos.

Broliai McNamaros jau 
nuteisti.

Los Angeles, Cal. Gruo
džio 5 d. broliai McNamaros 
likosi nuteisti už jų padary
tas visas niekšystes.

James McNamara likosi 
nuteistas kalėjiman lig gy
vos galvos, o jo brolis Jonas 
15 metų kalėjimo; maža vil
tis ir šiam pastaramjam pa
matyti laisvę, nes dabar jau 
turi 45 metus.

Gi Ortie McManigaJ gal 
liksiąs liuosas, nes mat jis 
pirmas prisipažino prie kal
tės iri išdavė McNamaras, 
kas jam ir suminkštino 
bausmę.

Dabar visos unijos veda 
karštus ginčus kaslink bro
lių McNamarų, kurie tiek 
daug joms privirė košės.

Rusija nepasiduoda.

Washington, D. C. Ame
rikos žydai, kurie nuo se- 

, niai grizeno Jungtinių Am., ValakAuvaldžiaA kad val-

SYDNEY MINĖS, N. S. j 
CANADA.

, 1
Šitas miestelis yra ant 

jurų kranto; čia yra 5 anglių , 
kasyklos ir viena geležies i 
liejinyčia. Čia pirmutinis 
lietuvis atvažiavo 9 metai 
atgal ir kas kart vis daugi
nasi. Dabar yra apie 100 lie
tuvių. Uždarbiai neblogiau
si, lietuviai daugiausia dir
ba po žeme anglių kasyklo
se; tik vienas, kuris pirmas i 
atvažiavo į šitą miestą turi 
savo dvejus namus ir valgo- 1 
mų daiktų krautuvę, ir da 9 
lietuviai turi savo locnus na
mus. Nuo keleto metų vis : 
jieškojom sau lietuvio kuni- , 
go, bet negalėjom gauti, gal : 
dėlto kad čia lietuviai ne 
visi nori vienu keliu eiti; 
vieni įieško ir stengiasi įgy
ti lietuvį kunigą ir įsisteigti 
parapiją, arba kad nors ant 
Velykinės atvažiuotų, iš
klausytų vietinių lietuvių iš
pažinti. O kiti prieš tai prie
šinasi, sakydami, buk ang
las kunigas norįs tik mus 
vardus išgauti ir atimt pa
rapijai prigulinčius mokes
nius. Matyt kitiems dvasiš
ki reikalai mažai rupi, ne
ateina nei šventų Mišių iš
klausyti šventadienį. Čia 
lietuviai patįs sau vardą pa
sižemina, kad sakosi esą ka
talikai, o nepildo katalikiš
ko tikėjimo uždavinių. Pra
eitą pavasarį padarėme su
sirinkimą ir nutarėm su
rinkt pinigų dėl atkvietimo 
lietuvio kunigo; pinigus su
rinkom; kada pradėjom ieš
koti kunigo, pasirodė kad 
permažai pinigų. Ant galo 
ir visai negalėjom gauti ku
nigo, tada ir vėl pinigus iš- 
sidalinom. Bet vienas lietu
vis A. G. vis nenustojo vil
ties. Jis nuėjo pas airių kle
boną ir paprašė kad atkvies
tų mums kunigą ant musų 
lėšų. Airių klebonas greit 
apsiėmė, da ketino savo lėšų 
dadėt, jei musų neužteks ir 

Įatkvietė mums kunigą iš 
So. Bostono, gerb. kun. T. 
Žilinską, kuris čia atvažiavo 
birželio 6 dieną vakare. Pa
sakė gražų pamokslą. Vi- 

> siems lietuviams sugraudi- 
1 no širdis, kada paaiškino, 

kaip reikia mylėti tėvynę ir 
1 kaip reikia neužmiršti ir 
. mylėti savo motiną šv. Baž- 
» nvčią; taipgi ragino skaityti 
■ geras katalikiškas knvgas ir 
į katalikiškus laikraščius ir 

I^^^^Lkelis nume-

5 Liege, Belgija. Kruta- 
mujų paveikslų teatre pik
tadarys metė bombą, kurios 
ekspliozija pavojingai su
žeidė septynis žmones.

T Teheranas. Persija. Ties 
Salmasu 5000 turkiškų ka
reivių perėjo Persijos ru- 
bežiij, Turkija garsina, kad 
turkai pasiliks Persijoj tol, 
kol Rusija neatšauks savo 
kariumenės iš Persijos teri
torijos.

1 Darpatas, Rusija. Aut 
ežero Peipus ledai nunešė 
apie 100 žvejų. Vargiai jie 
bus išgelbėti.

Pekinas, Kinija. Peki
no padėjimas blogame pa
dėjime. Valdžia neturi pini
gų išmokėti kareiviams al
gas. Laukiama visutinos 
suirutės. Manoma, kad ir 
ligšiol buvę valdžiai ištiki
mais kareiviais, jeigu tik 
revoliucijonieriai užpuls 
ant Pekino, visi pereis suki
lėlių pusėn.

CURTIS BAY, MD.
Čia mažas ir negarsus kai

melis, apie kurį niekada nie
kas nei neparašo, o čia ran
dasi apie 50 lietuvių šeimy
nų, ir apie du sykiu tiek vie
nučių; merginų yra visai ma 
žai ir tos beveik visos turi 
jieškoties darbo artimiau
siam mieste Baltimorėj, nes 
čia moteriškų darbų visai 
mažai randasi, ba tik viena 
kriaučių šapa yra, kurioj tik 
kelios moterįs gauna darbo. 
Čia yra viena didelė vagonų 
dirbtuvė, bet ir ta nuo pa
vasario nedirbo, tik dabar 
nuo 1-mos dienos lapkričio 
pradėjo dirbti. Lietuviai 
darbininkai čia turi gerą 
vardą, o apie du lietuviu 
yra ir perdėtiniais. Lietuvių 
tautiškas susipratimas stovi 
žemai; pusė lietuvių priguli 
prie Baltimorės lietuvių pa
rapijos, o kiti priguli čia pat 
prie airišų, nes čia yra tik 
viena bažnyčia ir vienas 
kunigas, o aprūpina visų 
tautų katalikus; netrūksta 
ir tokių, kuriems bažnyčios 
visai nereikia, nes sako, ten 
nieko neduoda. Smuklių pas 
mus daugybė, kurios nedėl- 
dieniais pilnos prisikimšę. 
Draugijų daugiau tarp lie
tuvių nei nėra kaip tik S. L. 
R. K. A. kuopa, kuri yra vie
natiniu lizdu, kur glaudžiasi 
ir priguli visi geresnieji vie
tiniai lietuviai ir lietuvai
tės.

A. R. Kaiminietis,

A PITTSBURGH, PA.
Į Lapkričio 27, 28 ir 29 die
nią šv. Kazimiero bažnyčioje 
atsibuvo 40 valandų atlai
dai. Bažnyčioje viskas darė 
Įkuopuikiausį įspūdį: pui- 
įkiai papuošti altoriai, gera* 
sutvarkytas .choras, pavyz- 
lįinga visame tvarka ir kas- 
Reną pilnos sėdynės mal- 
Bingų žmonelių. Apart vie- 
Rnių, t. y. tos pačios Vysku
pijos lietuvių kunigų, atvy
ko pagelbon kun. J. Hala- 
burda iš Cleveland, Ohio. 
Pamokslus pasakė kun. J. 
Halaburda, utarninko vaka
re ir serdos ryte, kun. A. 
Jurgutis, panedėlio rytą, 
kun. S. J. Čepananis, pane- 
Įdėlio vakare, A. Šimkevi- 
Rus, utarninko rytą ir J 
Blisius seredos vakare. Lai- 
Be atlaidų žmonės išgirdo, 
■pg veikiai juos atlankys Tė 
Bas Kazimieras ir pradės 
Imiodžio 12 d. aštuonių die
nių misijas. Su nekantrumu 
Ivisi tųjų misijų laukia. Ga
lima iš aukšto pasakyti, jog 
tos misijos padarys daug 
gero pittsburghiečiams. Čia 
J ra daug ištvirkėlių, klaidin 
Kai suprantančių “laisvę”, 
■Ragutį, girtybės dievaitį, 
raludėse ir įvairiuose klubuo- 
Ise uoliai garbinančių, kurių 
{Dievu — pilvas... Tie po
nai, netekę gyvenimo kel
rodžio, teatsilanko ant Tėvo 
Kazimiero pamokslų tai ma
žinu jiems galvoje nušvys, 

ipaaiškės jų betikslio gvve- 
Liimo paikumas...
B . Gineitis.

Peterburge prasidėjo 
prakybos ir pramonės at
stovų suvažiavimas. Pirmi
ninkauja Valst. Tarybos na- 
rvs Krestonikovas.

Pačto viršininkas genero
las Hitchcock tvirtina, kad 
jeigu valdžia priverstų ge
ležinkelių kompanijas ve
žioti laiškus už tokią kainą, 
kad kaip tik apmokėti už 
patarnavimą, tuo budu val
džia sutaupintų kas metą 
po $9,000,000. Gen. Hitch
cock nemažą vilties deda ant 
oru skraidančių orlaivių, 
kurie greitu laiku galį už
imti traukinių vietą, kurie 
palengvisią pačto komuni
kaciją ir sumažįsią pergabe
nimo lėšas.

Taip-gi jis paduoda suma
nymą pakeltį mokesnį ant 
antros klasės siuntinių vie
toj vieno cento, kad būt mo
kama du centu už svarą.

Soeijalistai pralaimėjo.

Los Angeles, Cal. Praeitą 
savaitę čia atsibuvo miesto 
uredninkų tikrieji rinkimai. 
Pirmuose rinkimuose Soci- 
jalistų kandidatas ant ma
joro gavo kur-kas daugiau 
balsų už kitų partijų kandi
datus, arba, kaip čia vadi
na, “Good Government”, 
kandidatus. Soeijalistai bu
vo pilni vilties, kad jie tik
rai laimės ir tikruose rinki
muose, ypač kad jų kandi
datas ant majoro Job Herri- 
man, buvo vienas brolių 
McNamarų ginimo advoka-i 
tu, o čia visos unijos stoja 
už McNamarus, taigi ir už 
soeijalistų kandidatus. Bet 
kaip tik McNamaros prisi
pažino prie kaltės, taip soei
jalistų politika ir žlugo. Jie 
neišrinko nei vieno savo 
kandidato.

Republikonų konvencija 
Ohicagoje.

Washington, D. C. Čia 
susivažiavo visi republiko
nų partijos šulai, kurie jau 
daro planus ateinantiems 
prezidento rinkimams. Gi 
republikonų tautiškoji kon
vencija be jokios abejonės 
atflilikaianti Chicagoje pa^

1 Užsienių ministerijos 
raštinės direktorius Savins- 
kij paskirtas pasiuntiniu ir 
Rusijos ministeriu Stokhol
me, Švedijoje.

H Peterburgas. Neseniai 
viename rusų rašytojų susi- 
rinkimėlvj Kūprinąs be jo
kios priežasties puolėsi muš 
ti rašytoją Andrejevą, o pas

kui ir kitus. Dabar dėl šito 
buvo rusų rašytojų sudary
tas garbės teismas. Teisėjai 
nutarė šį kartą dovanoti 
Kuprinui, kadangi jisai e- 
sąs žmogus sergąs ir nervin
gas, juoba, kad ir patsai 
Andrejevas jam dovanojęs.

H Liepojus. “Rig. Rund
schau” praneša dėl padary
tosios Liepojaus lietuvių 
labdarių draugijos kratos, 
kad surasti tuomet dr-jos 
būste atsišaukimai, kuTstą 
tautų neapykantą, buvę pa
mesti ant keršto draugijai 
kaži-kokio provokatoriaus. 
Tečiau kaltininkas pasise
kė jau sužinoti ir jis greitai 
būsiąs patrauktas tieson.

1 Kiel, Vokietija. Vokiš
kas šarvuočius Kaiser Wil- 
helm II netoli nuo Fiens- 
burgo dėl didelių miglų į- 
klimpo dumblam Tačiaus 
jam nėra pavojaus.

GREITOS PASEKMĖS.

Kiekvienas verteiva tiki
si, kad jo indėtas apyvarton 
kapitalas tuojau grąžįs jam 
jo indėlį dagi su gerais nuo
šimčiais. Tiesą sakant, žėd- 
nas yra, ar bent turėtų būti 
panašus į tokį verteivą ir 
už savo pinigus reikalauti, 
kad daiktas, kurį jis perka, 
butų tų pinigų vertas ir 
duotų jam naudą. Pavyz
džiui, perkant gyduolių nTlo 
kurios-nors ligos jus visados: 
privalote reikalauti tokių, 
kurios jūsų ligoje butų tik
rai geros, kaip antai Tri- 
ner’s American Elixir of 
Bitter Wine, kurios gydo 
nevirškinimą, nerviškumą, 
vidurių sukietėjimą ir nu
silpimą. Męs žinome iš savo 
pačių, kaip ir kitų žmonių 
prityrimo, kaip greitai jos 
veikia visokiose pilvo ir ke
penų, vidurių ir nervų ligo
se. Yra tatai geriausias vais 
tas viduriams išvalyti ir 
jiems sustiprinti. Už savo 
pinigus tatai gaunate dau- 

įgiau ne kaip verta. Tas 
vaistas prašalina visokius 
reumatiškus ir neuralgiškus 

i skaudėjimus, traukymus ir 
dieglius, gydo visokias mo
terų ligas, sunkumą po val
giu, širdies supykimą. Vi- 
Jgse aptidcoA^^^^basM^

WANAMIE, PA.r
Darbai čia eina vidutiniš

kai, nekurie ir gerai uždir
ba. Lietuvių yra apsigyve
nęs pusėtinas būrelis. Tarp 
tų yra visokių. Yra gerų, 
kurie dorai gyvena, rūpina
si savo tautiškais ir parapi
jos reikalais. Tas butų labai 
gražu. Bet yra ir nevyku
siai užsilaikančių. Daugiau
sia nupuldo musų žmoneles 
tas nevykusis rudis, kurio 
prisitrukę vaidijasi, pešasi, 
po teismus tąsosi, o net ir į 
ligonbučius atsiduria. Ypač, 

yra tė]ki ų

H Smvrna, Turkija. Vieti
nė valdžia prisakė visiems 
italams apleisti miestą laike 
penkių dienų. Mat turkai 
nors bent tiek atkeršija ita
lams už savo nepasisekimus 
Tripolyje.

T Persija atsišaukė pas 
Vokietijos parliamento at
stovus, kad jie užsistotų už 
Persiją prieš Rusijos užsi-
dflflBMtirittaus. Parliamtftaa
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DRAUGAS
THE FRIEND)

Katalikiškas Laikraštis 
Pašvęstas Amerikos Lietuvių 

Katalikų keikalams.
— Organas S. L. R. K. A. —

išeina iš Wilkea-Barre, Pa., kas
ketvirtadienis.

A. L. R. K. K. Sąjunga ~ Leidėjai.

Kan. A. Kaupas — Redaktorius

Visas korespondencijas ir kito
kius raštus reikia siųsti pas

Rev. A. Kaupas,
34 Church 3t., Pittston, Pa.

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

“DRAUGAS”
314 E. Market St., 

WILKE8-BARRE, PA.

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

“DRAUGAS”
314 E. Market Bt., 

WILKES-BARRE, PA.

Redakcija pasilieka sau teis^ 
taisyti, trumpinti arba atmesti vi 
sus prisiunčiamus raštus.

Laikas ir vieta raštų talpinimo 
pridera nuo redakcijos.

Atmestieji rankraščiai nėra grą 
žinami redakcijos lėšomis.

Rašyti reikia tik ant vieno pus
lapio, paliekant plačius tarpus 
tarp eilučių. Popieros nėra ko gai 
Ieties, nes korespondentams ir 
bendradarbiams rašant ant 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 spaustuvėnxne vė
liau. kaip 9 valandą išryto antra 
dieryje (utarninke).

Norberto Torcal yra ispa
nų spaudos bendrovės pir
mininku ir drauge newyor- 
kinės “America” kores
pondentu. Jo koresponden
cijos visados yda labai įdo
mios, nes supažindina labai 
arti su Ispanijos ir Portuga
lijos viduriniu gyvenimu.

Paskutinėje savo kores
pondencijoje jis gina Ispa
nijos gerą vardą ir nurodo 
šaltinius, iš kurių neteisin
gos ir žeminančios hidalgų 
kraštą žinios plaukia.

Kaip žinoma, praeitą va
sarą Ispanijoje buvo rengia
ma revoliucija, bet premie- 
-rut Canalejas’ui smarkiai 
pasistačius, netik revoliuci
ja, bet ir visutinis straikas 
neįvyko. Kai-kurie negimu
sios revoliucijos sumanyto
jai pateko į kalėjimą. Radi
kalai tuojau pradėjo skelb
ti, buk suimtieji yra labai 
kankinami, ypač Valencijos 
kalėjime. Trįs parliamento 
atstovai, draugai ir šalinin
kai žinomo Lerroux’o bandė 
iš tų apkaltinimų padaryti 
beveik antrą Ferrer’o trukš 
mą. Bet Canalėjas pasielgė 
vikriai, paskirdamas gydy
tojų ir chirurgų komisiją, 
kad ištirtų tariamuosius 
kankinimus. Komisija nuo
dugniai apžiurėjo “kanki
nius” ir rado, jog ant jų kū
no nėra nei jokio ženklo kad 
jie buvo kadą nors mušti, 
draskyti arba kitokiu budu 
kankinti.

Apkaltinamai, žinoma, 
nupuolė ir kaltintojai pasili
ko melagiais — bet kas blo
giausia, netiesa tapo pa
skelbta svetur ir likosi ne
atšaukta.

mai sa,

Tat netiesa — rašo p. Tor
cal — kad Ispanijoje per 
mažai laisvės. Ten laisvės 
tiek daug, kad atsiranda 
plati dirva libertinizmui ir 
palaidūnui. Universitetų 
profesoriai gali laisvai 
skelbti bedievių mokslą, 
mokyklose galima mokinti 
anarchizmo, laikraščiai gali 
rašyti visokius melus ir 
šmeižimus be jokios baimės, 
kad bus už tokį nedorą dar
bą nors kiek pabausti. Nėra 
tat ko stebėties, kad patįs 
Ispanijos radikalai, kurių 
panašumą tegalima rasti 
gal tik Amerikos šliuptar- 
nitiose ir cicilikuose, taip 
drąsiai važinėja ant savo 
tautos sprando, kad iš šalies 
žiūrint išrodo, lyg ispanų 
tauta ištiesų nėra niekam 
tikusi.

Tr kas-gi padarė Ispaniją 
tokia “netikusia”?

Čia reikia atsiminti, jog 
šešioliktame ir septyniolik
tame šimtmetyje Ispanija 
buvo galingiausia viešpati
ja visoje Europoje. Toji Is
panija, neseniai pabaigusi 
kariavus prieš musulmonus, 
kariavo ir prieš protestonus 
ir kitokius heretikus. Tai
gi kitos šalįs, ypač protesto- 
nų apgyventos, jos neap
kentė ir tyčia skelbė apie ją 
neteisingas žinias. Tos tai 
neteisingos žinios ir prapli- 
to po pasaulį. Gi ispanai ne
sirūpino jų atitaisyti civili
zuoto pasaulio akyse, da-gi 
atsirado ir tarp pačių ispa
nų melagių, kurie nesidro
vėjo apšmeižti savosios tė
vynės.

Tokiu budu susikrovė le- 
genda, buk Ispanija — tai 
tik tamsybės, prietarų, Ura
nijos ir prispaudimo šalis.

Prieš šitą tai legendą ir 
protestuoja p. Torcal, nuro
dydamas, jog ispanai turi 
daug ydų, tečiau nėra taip 
žemai stovinčiais žmonė
mis, kokiais juos daro nepa- 
žįstantįs vietinių sąlygų ki
tataučiai.

Toks protestas — tai la
bai patrijotiškas ir labai 
gražus darbas.

Didelę sensaciją pakėlė 
prisipažinimas brolių Mc- 
Namarų prie kaltybės. 
James B. McNamara prisi
pažino, jog jis tai padėjo di
namitą Spalių 1 d. 1910 m. 
Los Angeles’o “ Times’o” 
namuose, kurio sprogimas 
užmušė 21 žmogų. Gi John. 
J. McNamara prisipažino, 
jog jis tai drauge su Ortie 
McManigal’iu suardė su di
namitu Llewellyn Iron 
Works. Tokiu budu pasi
baigė trukšmas, kurį kėlė 
socialistai ir įvairios darbi
ninkų unijos apie “išvogi
mą”, suokalbį prieš darbi
ninkus ir kitokias kapitalis
tų machinacijas. Pasirodo, 
jog bent viena darbininkų 
sąjunga tyčia ardė triobė- 
sius statomus neprideran
čių į uniją darbininkų.

Jeigu koks judėjimas no
ri įgyti visuomenės užuojau
tą, privalo ištolo saugoties 
tokių darbų, už kuriuos įsta
tymai baudžia netik kalėji
mu, bet ir mirtim. Darbi
ninkų sąjungos yra geras 
daiktas, bet negerai, jeigu 
darbininkai apsirenka savo 
vadovais dinamitininkus ir 
užmušėjus. McNamarų byla 
meta labai juodą šešėlį ant 
darbininkų judėjimo Ame
rikoje — o gaila, ^es kaskit 
yra straikas ir kitokie tei
sėti ginklai kovoje už būvio 
pagerinimą, bet kaskit yra 
užmušimai, nuosavybės nai
kinimai ir “sabotažas” 
f kaip dabar praktikuojama 

e).

Komitetas ginti brolius 
McNamarus apskelbė, jog 
iki 25 d. spalių jis turėjęs 
$184,858,93 išlaidų. Levo da
lį, nes 170,000, pasiėmė sau 
advokatas Clarence S. Da- 
rrow. Kitas advokatas, Leo 
M. Rappaport, gavo 8,50 ir 
Henry G. Sevfreid — 2.500 
dol.

Kaip žinoma, McNama
rų byla prasidėjo 11 d. spa
lių, tai gi per keturioliką 
dienų spėta išleisti beveik 
visą fondą, išėmus $9.753.60 
(viso tuomet buvo surinkta 
$194.612.53). Tuos pinigus 
sumetė darbininkai, unijų 
viršaičiams paliepus. Tai-gi 
didelis darbininkų “užtarė
jas”, p. Cl. S. Darroiv, pa
siėmė sau 170 tukst. dolerių 
už pamėginimą apginti bro
lius, apie kuriuos jis žinojo 
iš pat pradžių, jog yra kal
ti. Kadan-gi tečiau išteisini
mas buvo negalimas, tai po
nas advokatas pirmiau pa
siėmė gražią sumą, kuri 
duos jam galėjimą praleisti 
paskutines gyvenimo dienas 
didžiausiose įstaigose, o pas 
kui pasakė McNamarams: 
“Jeigu norite išnešti gyvi 
kudhšių, tai prisipažinki
te!”

Bepigu iškalbingam ir 
smarkiam advokatui apsi- 
mėsti darbininkų prietelių 
ir užtarėju, jeigu toks “biz
nis” apsimoka šimtais 
tūkstančių dolerių.

Darrow yra Chicagos ad
vokatas pagarsėjęs tuo, kad 
1886 m. po garsaus bombos 
metimo Haymarkete (Chi
cagos gatvė) gynė teisme 
anarchistus. Jisai 1902 m. 
gynė angliakasių reikalus 
prieš kietųjų anglių straiko 
komisiją. Pinu kelerių me
tų jis pasekmingai apgynė 
Moyer’į ir kitus “Western 
Miners’ Union” viršinin
kus, apkaltintus už užmuši
mą buvusiojo Idahos guber
natoriaus Steunenberg’o. 
Visur Darroiv’o patarnavi
mai buvo riebiai apmokami 
iš darbininkų aukų.

Darrow savo nuomonėse 
nėra socialistas nei unljo- 
nistas. Jis yra Tolstojaus 
mokslo pasekėju, todėl gali 
būti pavadintas filosofu— 
anarchistu.

Tokie filosofai nesidrovi 
tukti iš nuskurusių darbi
ninkų kruvinų centų.

tęs paskelbimus po laikraš
čius, jog d-ras Graičiunas 
gydo pasekmingai visokias 
slaptas ligas, imtų ir apskųs 
tų daktarą už praktikavi
mą neleistųjų įstatymais 
daiktų, nežinodamas, nei 
kokias ligas daktaras vadi
na slaptomis nei kaip jąs 
gydo.

Gaila, jog ligšiol dar at
siranda tokių “veikėjų”, 
kurie patįs nieko neveikda
mi, drįsta tečiau mokinti ki
tus, kurie darbuojasi pagal 
savo išgalėjimą, da-gi drįsta 
gązdinti, terorizuoti tuos 
tikrus veikėjus.

Jeigu įsikarščiavusiam 
daktarui nepatinka dabarti
nės lietuvių mokyklos, tai 
dėlko nepasirūpina įsteigti 
kitokių?

Dėlko?
Na, gal dėlto, kad šitokie 

poneliai moka kritikuoti, 
griauti, ardyti, šmeižti, bet 
kaip prisieina statyti — 
tai. .. statykite jus, o męs 
paskui pajieškosime klaidu.

Dieve, apsaugok lietuvius 
nuo tokių geradarių!

Perniai Suvienytose Val
stijose tapo užmuštų 8975 
žmonės. Vadinasi, ištisus 
metus kas valandą atsiliko 
vienas užmušimas. Baisus 
tai ištvirkimas. Skaitant pa
gal gyventojus išeina, kad 
Suv., Valstijose išpuola 70— 
80 užmušimų ant milijono 
žmonių, kuomet Italijoje tė
ra tik 15, Kanadoje 13, Di
džiojoje Britanijoje 9 ir Vo
kietijoje 5. Vis tai vaisiaiU O l Į
stokos doriško, ir tikybinio 
išauklėjimo. Atėję iš Euro
pos ateiviai šitame atvejyje 
yra daug doresni už savo 
vaikus, augusius Amerikoje 
ir lankiusius betikybines mo 
kyklas. Tarp farmerių dau- 
giau užmušimų, nekaip tarp 
miesto gyventojų. Ar-gi jau 
ne laikas žmonėms susipras
ti ir įvesti į visas mokyklas 
priverstiną tikėjimo ir do
ros mokinimą?

Mo kslas ir Tikėjimas.

, D-ras A. L. Graičiunas tu
ri nepasotinamą apetitą ėsti 
parapijų mokyklas. Saky
tum, gyvas vilkas. Negana 
jam buvo šmeižti Chicagos 
lietuvių mokyklas per laik
raščius — susimanė galop 
įskųsti jąs Chicagos dvasiš- 
kaijai vyriausybei. Mums 
teko skaityti baisaus ėdiko 
“peticiją” Chicagos ant- 
vyskupiui. Tiesa, neradom 
ten pasiutusių šunų nei ki
tokių Graičiuno retorikos 
“žiedų”, kuriais pilnas ne
pamatuotas neapykantos 
daktaras barstė andai ant 
lietuvių mokyklų ‘V. L.’ — 
bet vis dėlto tenai parody
ta tiek daug nežinojimo, 
jog reikia ištiesų parausti 
už ieškantį nežinia kokioms 
plvnioms priekabių dakta
rą.

Į užmetimus bus atsaky
ta, kuomet įtūžęs daktaras 
paskelbs viešai savo “peti
ciją”, tuo tarpu reikia pa
žymėti, jog d-ras Graičiunas 
savo vaikų į jokią lietuvių 
mokyklą neleidžia, jokios 
lietuvių mokyklos užlaiky
mui neduoda nei cento, nei 
nepažįsta jų mokytojų nei 
mokinių.

O'protestuoja, rašo įvai
rius skundus, renka para
us po “peticijomis”!.

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

1911 m.
Kame yra to visko prie

žastis? Turime ją surasti, 
nes juk niekas nesistoja be 
priežasties arba kaip lotiniš- 
kas priežodis sako: nihil si- 
ne causa. Kiekvienas moks
las platesnėj reikšmėj pats 
per save nėra niekam prie
šingas ir negali čionai būti 
kaltu iš principo. Mokslo su
vartojimas, sunaudojimas, 
jojo atkreipimas šion arba 
anon linkmėn gali būti to
kis ir tokis, tai jau kas kita. 
Nuo tos tatai mokslo pa
kraipos, nuo gero ar blogo 
jojo sunaudojimo priguli 
viršui minėtos priežasties 
išaiškinimas. — Mokslą ve
da veikiman patįs žmonės, 
kurie privalo būti apsišar
voję tam tikrais dvasios ir 
proto įrankiais, kurių veiki
mo kokybė priklauso nuo 
liuosos valios arba išauklė
jimo, nes liuosos valios krip- 
snys priguli nuo gero ar blo
go išauklėjimo

Norint bv kokį mokslą pa
daryti tikslingu, naudingu, 
reikia kad tie žmonės, tie 
mokslo skelbėjai, butų apsi
šarvoję doriškomis ypatybė
mis be jokių falsifikuotų 
tendencijų. Mokslo tenden 
ei ja bei pakraipa priguli nuo 
žmonių, skelbiančiųjų ta 
mokslą pakraipos bei ten
dencijos. Mokslas negali ge
rai rieto

keliu. Mokslas gi skelbia
mas. tokių asmenų, kurie 
neturi svetimųjų uzsitikėji- 
mo, daugelį gali išvesti iš 
tiesaus Kelio, daugeliui su
klaidinti protą. Mokslas di
džia usį autoritetą įgyjo tuo
met, kuomet jojo skelbėjai 
ouvo tikinčiaisiais ii* dorais 
žmonėmis, kuomet jiems kai 
po sveiko mokslo priežasčiai 
beveik visų tapo pripažintas 
asmeniškasai autoritetas, su 
laiku perėjęs ant paties 
mokslo.

Žmonės, norėdami tapti 
mokslo vyrais bet dėlei savo 
prigimtųjų silpnybių nega
lėdami įgyti pas kitus auto
riteto, bando veikti saviš
kai, skelbti mokslą savotiš
ku budu; jie stengiasi savo 
pamokslais įgyti savotišką 
autoritetą. Tatai atsišaukia 
į visuomenę tokiu ir tokiu 
vardu atsižymėjusiu kokio
mis retomis neįvykdinamo- 
mis teorijomis dėl didesnio 
atkreipimo į save kitų do- 
mos, nors paprastai jokio 
autoriteto jie neva nepripa
žįsta ir su juoju kovoja.

Keli metai atgal nežinau 
kuriame tarptautiškame 
laisvųjų mintytųjų kongre
se liko pastatyta išrišimui 
sekančioji problema: “Iš
rasti būdą, kuriuo butų ga
lima kuopasekmingiausiai 
užkariauti dvasios neprigul- 
įnybę nuo svetimosios rim
tybės, arba kaip nusikratyti 
autoriteto”.

Ir ištikrųjų taip yra; šių 
dienų laiko dvasia veržiasi 
prie paliuosavimo žmogaus 
iš po įtekmės by kokios iš- 
viršutinės rimtybės, o ma
žiausiai prie josios nusilpni- 
nimo.

Teoretiškai ir praktiškai 
kiekvienas šiandien nori vi
sur kame manyti ir veikti 
neprigulmingai. Iš ten, ži
noma, nėra yįptos autorite
tui arba išviršutinei rimty
bei keno nors augštumui bei 
tobulumui.

Jeigu taip ir toliau eis, tai 
tvirtinu, kad minties srityje 
prieisime būtinai prie vis
pusiškosios proto anarchi
jos, o srityje veikimo — prie 
anarchijos valios.

Kadangi tikėjimas o su 
juoju Katalikų Bažnyčia iš- 
viršutinę neklaidingo moki
nimo rimtybę ima lyg už ne
pajudinamąjį savo params
tį, tatai nieko stebėtino, kad 
iš tosios pusės yra taip 
energiškai atakuojamas, — 
kad jojo priešai kala jam 
ginklus iš tokių obalsių, 
kaip pav.: “Žmogus turi vai 
dvties vien tiktai savo pro
tu”, “Protas neprivalo būti 
suvaržytas” ir t.t. ir t.t.

— Klaidingi obalsiai! 
Proto aptemimas! — gali 
ma šaukti. — Žmonės nega
lėjo niekados, negali ir ne
galės gvvpnti be autoriteto. 
Kasdieniniame gyvenime 
esame taip prigulmingi nuo 
pagalbos ir vadovystės kitų, 
kad nėra nei vienos valan
dėlės, kurioje neatsiremtu- 
mėme ant svetimosios nuo
monės, kuomet nebūtumė
me neprigulmingais nuo sve 
timosios rimtybės — auto
riteto. Didesne dalį to, ką 
žinome paprastai suteikia 
mums kiti žmonės. Mes iš 
savo pusės tas žinias prii
mame, pripažįstame už tei
singas — jiems tikime. Kuo 
met esi nesveikas, imi vais
tus daktaro prirašytus; kuo 
met keliauji po svetimus 
kraštus ir klausai vedžioto- 
įo. konduktoriaus, praeivio, 
kuris tau parodo kelia. — 
tu jiems pasiduodi, nes tiki. 
Čia nėra kitokios priežasties 
to tikėjimo, kaip tik įiriu 
rimtumas. žodis. Tatai 

n budu

savęs viens su kitu sujung
ti ryšiu bendro užsitikėji- 
1110, išplaukiančiojo iš ben
dro į save tikėjimo. Tatai 
aišku, kad kiekvienas žmo
gus, net mokslinčiausias, 
net gudriausias ir geniališ- 
kiausias, privalo svetimai 
rimtybei pasiduoti dauge
lyje dalykų. Apie tąjį auto
ritetą pačiame to žodžio 
reiškime norėjau plačiau pa 
kalbėti, bet čia ne vieta. Ci
ceronas vienoj vietoj rašo, 
kad motkytoju negali palik
ti tasai, kuris pirma nebuvo 
mokiniu. Kiekvienas tad 
filozofas prasideda nuo už- 
sirašvmo mokyklon Zenono, 
Platono, Epikūro, ir t.t. Jo
je persiima jųjų regulomis, 
tvirtinimais, tiki žodžiams, 
o tiktai paskui palieka sa
varankišku mintvtoju, aka
demiku, historiku, epiku- 
riečiu. Taip pat dedasi ir su 
šių laikų mokslininkais. Ko
dėl tasai priguli prie tos, o 
anasai prie kitos filozofiško- 
sios skalos, literatiškosios, 
ekonomiškosios, visuomeni
nės? Ar gal dėlto, kad po 
ilgų tyrinėjimų, palygini
mų persisvėrė į šią, o ne į 
aną pusę? — Ne. Tankiau
siai tą dalyką išriša prastas 
atsitikimas, subėgimas ap
linkybių, išauklėjimas, ma
da ir t.t. Todėl vienas eina 
už Darviną, Draperą, Male- 
schott’ą ir lieka transfor 
mystu, — kitas už Schopen- 
hauerą, Nitzsh’ę ir lieka uto 
pystu, — .trečias už Lambro 
zą ir palieka deterministu, 
— ketvirtas už Haekelį ir 
palieka monistu, — penktas 
už Tolstojų ir palieka al
truistu. O kiekvienas dėlto, 
kad taip iš kalno nusprendė, 
arba jam taip patarta, arba 
to reikalavo aplinkybės, ma 
da, puikybė... Paimkime 
protestantus. Išsiveržė iš po 
Bažnyčios autoriteto, bet įti 
kėjo Liuteriui, Kalvinui, 
Henrikui VHT. Autoritetas 
vra. Paimkime vėl netikin
čiuosius. Argi jie nežino au
toriteto? Jie netiktai, kaip 
visi jiems panašus žmonės, 
tiki aplinkiniams, tarnams, 
gydytojams, pirkėjams 
vaistininkams, virėjams, 
bet dar net pasirengę yra 
tikėti žodžiams paskutinio 
šarlatano, by tiktai jiems 
pataikautų ir jųjų išsvajo
tas teorijas, jąs pagirtų.

Reikia tatai pripažinti 
autoriteto būtinumą, o moks 
lui, nefalsifikuotam moks 
lui, apie kurį eina kalba, tik 
tai autoritetą sujungtu su 
musų tikėjimo ir katalikų 
Bažnyčios autoritetu. Moks 
las, visokio žinojimo šalti 
nis, kairi jau buvau išsit” 
ręs, didžiausią rimtybę įgi 
jo tuomet, kuomet buvo ar
čiausiai jungiamas su tikė
jimu. Neklaidingu ženklu 
tvarkos ir harmonijos yra 
vienybė, kurią gamtoje ir 
prigimtyje matome. Nema
nau būti tikėjimo apologetu 
ir vienybės tarp mokslo ir 
tikėjimo. Jųjų atskiri vei
kimai ir veikimo rimtvbė 
yra geriausiais apologetais 
Naujagadininio mokslo pa
žanga tai vis labiau patvir
tina, o p. Poineare sako, kai 
mokslas, naujausieji atradi 
mai ir išradimai nematomai 
eina viena sritimi prie vie 
no išėjimo taškelio, nors įvai 
riais keliais, išpažinti gi 
kad mokslas ant tiek tiktai 
žengia pirmyn, ant kiek tai 
kosi prie minėto taškelio 
reiškia patvirtinti esimą 
gamtoje Augščiausios Gud 
rvbės, viską tvarkančiosios 
t. y. Dievo

Tą harmoniją, tą vienybę 
tarp mokslo ir tikėjimo ga 
įima pripari

t t

įistorijos arba a posteriori, 
ret dėlei stokos laiko su tuo 
jrasilenksiu. Aš čia porą 
žodžių pabrėžiu apie tai, 
<ad mokslas didžiausį auto
ritetą, t. y. rimtybę, įgijo ir 
daugiausiai jisai nuveikė, 
;uomet, kuomet jis arčiau
siai, kaip sakiau, buvo jun
giamas su šv. tikėjimu. Iš- 
skaitysiu keletą tiktai min
dės korifėjų ir mokslo genia 
iškų perstatytojų, kurie bu

vo karščiausiais tosios vie
nybės apgynėjais bei išreiš- 

ėjais. Keletas vardu pa
aiškins rimtybę arba moks- 
0 autoritetą vienybėje su 
crikščioniškuoju katalikiš
kuoju tikėjimu, kuris tiem- 
siems pasaulio genijams bu
vo, yra ir visiems privali 
luti augščiausiu idealu,] 
augščiausiu, išganingiausių' 
žemiškosios visų pasiunti
nybės, visų protiškų sutvė
rimų gyvenimo ir egzistavi-^ 
mo tikslu. Tas parodys, ar-i 
ba, geriau pasakius, patvir
tins, kad jokis moks 
gali. turėti rimtumo, 
sykiu su tikėjimu, 
ko.

(Toliau bus.)

LIET. R. KATALIKŲ 
GELBINTŲ DRAUGU

JŲ REIKALUOSE.

Teko skaityti jau kele] 
straipsnių reikale suvieni 
jimo katal. pašelpinių drai 
gijų vienon sąjungom Lž 
bus leista ir man keletą žol 
džių ištarti tame dalyke.

Klausimas suvienijimi 
katal. pašelpinių draugijų 
jau buvo gvildenamas se
niai, bet padėkojant ar tai 
sumanytojų neveiklumui, ar 
te i neužuojautai tam reika
lui visuomenės,,tas taip kil
tas sumanymas turėjo prs 
nykti. Bet taip, kaip kiel 
vienas geras sumani 
anksčiau ar vėliau įvykst 
gvveniman, todėl ir šis klau-1 
simas, pakeltas išnaujo, ma-' 
tosi šį kartą randa visuome
nėje geresnį pritarimą.

Man teko girdėti aiški
nant šį klausimą gerbia! 
miems svečiams iš Lietui 
vos (kun. Tumui), ki 
nuosekliai prirodė reikali 
gumą vienijimosi pašelpĮ 
nių draugijų. Manau, kai 
jis apie tą dalyką kalbėjo 
veik visose didesnėse lieti 
vių kolonijose, todėl danguj 
mas turėjo progą išgirst 
aiškinimus iš asmens, kuris] 
nemaža savo darbu prisidė-i 
jo prie tautos gerovės. Ne 
kalbant apie medžiagišką 
naudą, kurią suteiktų pana
šus Susiv. katal. pašelpinii 
draugijų, norėčiau • tari 
kokią dvasišką naudą męs 
jo turėtumime. Veik visose 
lietuviškų pašelpinių drau
gijų konstitucijose yra pa
ragrafas: “skleisti mokslą 
ir apšvietą tarp lietuvių”; 
bet tie prakilnus žodžiai pa
silieka vien ant popieros, 
na, ir draugija, vietoje la-j 
vinti savo narius protiškai! 
rengia dešimt-eentiuius baį 
liūs, kur “skleidžia moksl 
ir apšvietą” savotiškai. Tie 
sa, nekurios draugijos 
rengia prakalbas, n \.iidij 
mus, bet ir ten yra tiks 
ne kad gerai atlikus 
užduoti, bet tik pasipii 
vus. Gal rasis keletas di 
gijų, kurios turi įsteigę 
gynėlius, turi užsirašę kel 
(a buk rašė i u. bet tai lai 
maža dalis, gal bus iš šį 
dvi-tris: o kitos ru 
“metiniais baliais” 
aukščiau



na patįs, netyčia 
kitus, ir pasijtmta 
gautais.

Visuomet drąsesni paten
ka į kokius viršininkus, ar 
tai draugijose, ar didesnėse 
organizacijose. Pavyzdin: 
ant praėjusio Baltimorėje 
S. L. R. K. A. seimo, ugi, 
viena kuopa įnešė seiman, 
kad nereikia Velykų išpa
žinties; girdi, ar nebūtų ge
riau pasiliuosavus. Aišku, 
kad ne visi nariai apie tai ži
nojo, kad kuopos viršinin
kai tokį įnešimą priėmė per 
duoti seiman, o gal tikos ir 
tas, kad įnešimo pat virti n- 
tojas buvo ir seimo delega
tu. Argi toks žmogus žino kų 
veikią; ar jis žino kame at
stovauja, ar jis svarsto įsta
tus. Ar galima juo pasitikė
ti, kad jis ištikimai atsto- 
.vaus katalikų reikalus?. .
O kad kartu atsitiktų daug 
tokių pavyzdžių? Rasite, 
jau taip atsitiko.

Tikrai apgailėtina, kad 
sumanytojai, apkalbamo 
Kongreso neapdirba kokių 
nors įstatų, ant kokių pama
tų jie mano remti Draugijų 
Susivienijimą. Sunku katę 
maiše derėti. Nei viena drau 
gija, nei organizacija ne
prasidėjo nuo šimto — ar 
tūkstančio narių. Tik buvo 
sumanytojas; toliaus, jam 
parėmėjų ir t.t. Tik vėliau 
pasidaro didelė kuopa; Na, 
kaip-gi. Jei žmogus statytų 
namą, o priėjęs jo klaustum 
ką tu darai, o jis nežinotų 
ką atsakyti, arba sakytų, 
kad nežino ką darąs.

Privalo lietuviai katalikai 
remti katalikiškai lietuviš
kas draugijas ar organizaci
jas, bet visame būti atsar
giais, kad butų sutvertos 
ant stiprių katalikiškų pa
matų ir juos visame apgintų 
Tikosi ir šitaip. Conn. vals
tijoje, vienoje lietuvių para
pijoje, kaip visur taip ir ten 
tarp klebono ir parapijiečių 
kilo nesutikimai, (tai pa
prasta tarp lietuvių). Na, ir 
draugijose karštesnieji pra
deda agitaciją, kad nieko 
ant bažnyčios neduotų. Karš 
tai viską suėmus pasisekė. 
Negana to, draugijose net 
baust pradėjo, kas eina baž
nyčion ir bažnyčios užlaiky
mui duoda grašį, daugumą 
išmetė visai iš draugijų (rei
kią atmint, kad tai buvo ka
talikiškos draugijos). Priė
jus Velykinės laikui. Drau
gijų įstatai rodo, kad Vely
kų išpažintį turi atlikti kiek 
vienas narys. Susitiko agi
tacija; ir per prišnekėji- 
mus, per primelavimus, ta
po išbrauktas ir tas įstatų 
paragrafas, o pridėta: “Šį
met, kas norės galės eiti iš
pažinties, o kas nenorės, tam 
nereikia”. Pasidarė suirutė 
visose katalikiškose draugi
jose, ir ėmė ilgą laiką kol 
vėl susitvarkė. Kodėl taip 
atsitinka?. . . Geri katali
kai, pildydami savo parei
gas, niekad nemąsto piktai 
užkenkti savo artimui, to
dėl jie pasitiki ir kitais, kad 
ir jiems nieko neužkenks. 
Bet pikta dvasia nemiega, 
ir randa tokius asmenis, ku
rie vos-nevos po paviršutine 
kataliko priedanga, o pada
ro pikčiau kaip didžiausias 
ištvirkėlis, nes jo niekas ne- 
sisaugojo.

Mano dabartinis noras 
yra ne tas, kad rašant ka- 
nors užgauti, bet taip jau ti
kos, ir dabar atsitinka, ir 
gali taip atsitikti. Mąstau, 
kad kiekvienas ištikimos ka 
talikas niekad nenorės už
kenkti katalikystei. Kad ir 
šis sumanymas, s suvienvti 
katalikiškas draugijas, nėra 
geresnio darbo; su mielų 
noru pritariu ir stosiu ei

sišką naudą savo nariams 
suteiktu panašus susivieni
jimas katal. pašelpimų 
draugijų'f Męs žinom gerai, 
kad kiekviena didesnė or
ganizacija turi savo laikraš
tį, kaipo organų, kuris tar
nauja organizacijai už gana 
žemų kainų. Neabejoju, kad 
ir S. L. R. K. P. D. A. turės 
savo organų, kuris dėlei sa
vo pigumo, bemaž visų na
rių bus skaitomas. Na, o ge
ras laikraštis — tai musų 
mokykla. Matosi tad, kad 
susivienijimas katal. pašel
pimų draugijų atneštų vi
suomenei, kaip dvasiškų, 
taip ir medžiagiškų naudų.

Atsiliepus sumanytojams 
S. L. R. K. P. D. A. apie rei
kalingumų kongreso, p. J. 
Kovas “Draugo” No. 49 pa
taria nesiskubinti su tuomi 
dalyku, bet pirm laibo iš
dirbti platesnį ir aiškesnį 
programų. P. K. Vaškevv- 
čius ir J. Brazauskas “Drau 
go” No. 52 primetė p. J. 
Kovui nepažinojimų pašel
pimų draugijų reikalų. Aš 
daugelyje dalykų sutinku 
su p. J. Kovo nuomone ir 
manau, kad patiems suma
nytojams bus lengvesnis 
organizavimo darbas, kuo
met dalykas bus plačiau ap
kalbėtas. Aš, nuo savęs įneš- 
čiau, kad nešaukti kongreso 
dabar, bet laukti 27-to S. L. 
R. K. A. seimo, kur galima 
butų pasiųsti daugelį tų pa
čių atstovų ' S. L. R. K. A. 
seiman ir drauge susivieni
jimo pašelpimų draugijų 
kongresam Tuomi sumažėtų 
lėšos ir daugiau galėtų pri
būti delegatų. Kongresą lai
kyti butų patogiausia pasi
baigus S. L. R. K. A. sei
mui, o per šį laiką draugi
joms butų proga apkalbėti 
plačiau reikalingumą vieni
jimosi.

M. P. Brazauskas.

Kaip pirma rašydamas, 
taip ir dabar, nemanau ką 
asmeniškai užpuldinėti, vien 
tik noriu išreikšti savo nuo
monę, pasiremdamos fak
tais, kurie priveda artin tei
sybės.

Kiekvienam katalikui, ne 
tik turi rūpėti, bet yra prie
derme, gerbti katalikystę, 
gaivinti, platinti dr dėl to 
dirbti. Tai-gi ir Susivieniji
mas katalikiškos visuome- 

. nės būtinai yra reikalingas. 
Tveriant tokį susivienijimą, 
neužtenka tik šiaip, taip pa
kalbėti ir jau atliktas kriu
kis. . . Ne. Apie ką męs dau
giau pagalvosim, tą geriaus 
padarysim. Statant atsakan 
tį namą būtinai reikia su
remti tvirtą pamatą. Nesigi
riu, kad daugiau už kitus 
suprantu apie pašelpines c r 
kitokias draugijas, nors pri
guliu prie 18-kos (žinom*1, 
tarp kurių ir keliose pagal
binėse), tas nesvarbu visuo
menei.

Štai. S. L. R. K. A. skyrėsi 
i dvi dali ir, rodos, tuomet 
buvo visi katalikai, nekurie 
kartu ir dvasiškieji atsisky
rė, ir pasidarė du susivieni
jimai. Tr kaip greitai vienas 
pavirto visai nėprigulmin- 
gu... Kas kaltas?... Ne
matyt kitko, kaip perlengvą 
katalikų kitiems įtikėjimą. 
Tas pats atsitiko ir su tuo 
atsiskyrusiu S. L. A. Jis pa
teko kitai sektai; ir jų per
daug pasitikėta. Katalikai, 
kurie mažiau apie tai svars
tė, pametė visai prigulėję, 
kiti sugrįžo prie S. L. R. K. 
A. Ne iš visuomenės tas at
sitiko, tik iš kelių drąsesnių, 
smarkesnių rėksnių; kiti na
mie nei nežinojo kas darosi 
seimuose. Visada taip būna: 
lėtesni pasitiki drąsesniems, 
o tie susikarščiavę apsigau

apgauna 
visi ap-

“Kol gyvas busiu, dau- 
giau negersiu—”

jįft
Tikras motivas prie 

blaivybės.
SUGRĮŽO.

lėn dirbti, tik geistina 
tų, kad pirma nors kokį ke
lių praskintų, kas palengvin 
tų ateitėje ir prie susivažia
vimo ir prie apkalbėjimo 
draugijų susirinkimuose. 
Ratyčiojat mane, kad aš pir
miau nurodžiau draugijoms 
apie pristosimą prįe S. L. R. 
K. A. Tiesa, pastačiau įne
šimų, nes musų mieste yra 
apie keturiolika pagelbinių 
katalikiškų draugijų, dau
guma jų priguli prie S. L. R. 
K. A., ir, sakysim, visos yra 
užganėdintos; pasirodo, kad 
prigulėti pagelbinei draugi
jai prie S. L. R. K. A. yra 
labai geru daiktu, nereikia 
čia mums vesti ginčus, tik

ALKOHOLIO
VEIKMĖ!

Blaivybes Skyrius.

Nauja kuopa, Scranton, 
Pa., prisirašo prie L. R. K. 
Pilnųjų Blaiv. A. Sus. Apie 
tai rašo p. V. Mačiulaitis, 
kad jie jau sutverę naują 
kuopą savo mieste.

Kaip ramu yra girdėti, 
kad kuo tolyn, vis balsas 
Pil. Blaivininkų girdėties 
platyn. Ačiū Augščiausia- 
jam, labai graži pradžia. 
Daug vietų, girdėties, kad 
jau susitvėrė naujos Piln. 
Blaiv. kuopos. Geistina bu

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

CLEVELAND, OHIO.
Iš visur girdime atsišau

kimus per musų gerbiamą 
organų “Draugą” apie S. L.
R. K. A. reikalus, kur tan
kiai nusiskundžiama, kodėl 
nėra pildomi seimo nutari
mai. Viskas apleidžiama. 
Tyku gražu; rodos nieko nei 
netrūksta musų organizaci
jai S. L. R. K. A., arba tar
tum, kad jau visi darbai yra 
atlikti. Gi ant nelaimės — 
niekas nepadaryta! Ir pats
S. L. R. K. A. prezidentas p. 
Rikteraitis, kuris praeitam 
seime prisižadėjo taip karš
tai darbuoties Sus-mo gero
vei, dabar viską užmiršo; p. 
Rikteraitis ragino visus stro 
piai darbuoties, didinti na
rių skaitlių, kad kitas sei
mas galėtų turėti dusyk tiek 
delegatų. Męs tą išpildėme; 
musų kuopa padidėjo dvigu- 
bai; ir ačių 8-tos kuopos ir 
gerb. musų klebono kun. Ha 
laburdos darbštumui, atgai- 
vinom 50-tąją kuopelę, kuri 
per kelioliką metų jau tik 
— tik begyvavo; dabar turi 
per 20 narių. Tai-gi Cleve- 
lando kuopos galės kelis 
kartus daugiau pasiųsti de
legatų 22-tan Seiman. Bet 
paklauskime, kam męs juos 
ten siunčiame? Ar tik išrin
kimui centro valdybos ir už
tvirtinimui Seimo nutari
mų, kurių po Seimui nepil
do nei pati centro valdyba? 
Tnd kam tas seimas? Svar
biausi 26-to Seimo nutari
mai visai nepildomi, o kuo
pos jau pradeda rengties 
prie 27-to Seimo. Ir vėl bus 
nutarimai, ir vėl jų niekas

tų, kad apie tai praneštų 
centrui, jei kurios dar ne
pranešė. Lietuvos musų bro 
liai lietuviai šaipėsi iš musų 
Amerikiečių; girdi: “Ką 
jie svajoja apie Pilnąją 
Blaivybę, ar-gi jie Ameriko
je užlaikys Piln. Blaivy
bę...” O kad tai mums Die
vas padėtų, pašmaukšt! męs 
juos ir aplenktumime ir su- 
šuktumime: “Tegul gyvuo 
ja tarp Amerikos lietuvių 
Pilnoji Blaivybė!”

V. Juozas Kovas. 
L. R. K. P. B. A. Centro sek
....................... ....... f „-------

nepildys. Kaip tas atrodo?
26-tas Seimas nutarė, kac 

Naujoji Konstitucija turi 
būti užbaigta lig Naujų Me 
tų ir perleista per organą 
“Draugą”. O kas su tuo at
sitiko? Tyku gražiu (Pasku
tiniu laiku tame dalyke pra
dėta veikti — Red.). Nariai 
interesuojasi ir klausia kuo 
pų viršaičius, kada gausime 
naują konstituciją, o čia 
konstitucija da nei nepra 
dėta. O ji mums labai reika
linga, nes be konstitucijos 
joki draugija negali būti.

Antras dalykas. Kur mu
sų 25-to Seimo protokolas? 
26-to Seimo likosi nutarta jį 
tuoj perleisti per organą. O 
kur jis dingo? Juk nėra ką 
bijoti jį garsinti. Nes juk 
visi atstovai žino, kas su 25- 
to j o Seimo protokolu buvo 
atsitikę. 26-tame Seime aiš
kiai buvo parodyta, kur tas 
protokolas čielus metus iš
buvo. Dėl meilės Dievo, ne
pameskit ir 26-tojo Seimo 
protokolų knygos, nes ji bus 
labai reikalinga prie sutai
somo naujos konstitucijos. 
Be protokolų knygos konsti
tucijos sutaisvmas visai ne
galimas.

Todėl patartina, kad Cen
tro valdyba stropiau pradė
tų rupinties Susiv. L. R. K 
A. reikalais. Ypač naujai 
prisirašantįs nariai nori ži
noti apie musų Naująją 
Konstituciją. Konstitucijos 
nebuvimas nemažai lietuvių 
sulaiko nuo rašvmosi prie 
S. L. R. K. A. To neprivalo
me užmiršti.

Ypač dabar turime puiku 
organą “Draugą”, kuris 
taip už mažą atlvginimn 
tarnauja ir rūpinasi musų 
reikalais, šviečia musų bro
lius. Taigi ir mes. Si I* 
K. A. nariai ir centro valdv-

ba, turėtumėm labiau rupin
ties savaisiais organizacijos 
reikalais, o tada galėsime 
daugiau pasidarbuoti ir ben
draisiais musų tautos rei
kalais.

J. S. Šalčius.

HOMESTEAD, PA.
Gruodžio 2-rą dieną mirė 

Pranas Monkelis, 38 S. L. R. 
K. A. kuopos sekretorius. 
Savaitė atgal pajuto dešinia 
me šone skaudėjimą, ku
riam einant stipryn pasida
vė į “Passavant ligonbutį”. 
Gydytojai padarė operaciją, 
kurios neišlaikė. A. a. Pra
nas buvo vienu iš uoliausių 
38 kuopos sąnarių. — Susi- 
vienijimo sąnariai meldžia
mi yra atsidusti už a.a. Pra
no dūšią.

38-os kuopos Valdyba.

S. L. B. K. A. susirinkimas.
86-ta kuopa Portage, Pa. 

laikys savo susirinkimą Ne
dėlioję, 17 d. gruodžio, 2-rą 
vai. popietų. Visi nariai 
kviečiami atsilankyti užsi
mokėti mokesnius ir atsives 
ti naujus narius prisirašyti 
prie S. L. R. K. A.

Komitetas.
J. K.

SUSIV. L. R. K. A. CEN
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BALTASIS ERELIS.
Ar baltą erelį pažįsti,
Kurs iš mus kraujo išsivystė?
Penėtas musų aukomis,
Garbe mus’ vyrų paramstytas, 
Nupuikęs jo žvangėjo skydas,— 
Stiprioms tautoms grūmojo jis!
Bet šiandien numuštas jo sparnas, 
Jis ne šeimininks, tik tarnas,
Valdžia jo žuvo jau seniai,
Prieš galingesnį koks jis lėtas!
Kaip lenkia galvą maloniai!
O silpnesniam koks žiauriai kietas!
Vos pusgyvis ir neprilesęs^
Kad nesibijo jo nei žąsįs;
Bet tautai mus’ grūmoja jis 
Ir kerštą rengia tylomis.
Jisai mums skelbia kovą smarkią, 
Ištolo šiaušias, pyksta, knarkia, 
Menkais grūmodamas sparnais ' ‘
Tam, kas sulyg jo norų neis.
Bet kas gal sekti tą vadovą,
Kurs amžiais pralaimėjo kovą?
Kaip ateitin jis tautą ves,
Jei suvaldyt negal savęs?
Kas to klausys, kurs mus slopina, 
Naujus vergvbai pančius pina?
Ir laisvės mums nedovanos,
Ir kalbą plėšia iš burnos?
Ar baltą‘erelį pažįsti?
Jo pirmas ženklas — kraugerystė.
Jo kreivas snapas, žiaurios akįs, 
Patsai liuosybės nebetekęs,
Jis tuom parodo savo drąsą,
Kad sužeistųjų kimus lesa.
Tai toks baltasis erelys,
Ka prapultį mums teikia vis.

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

Oliveris Tvvistas.
Verte JONAS KMITAS.

(Seka.)

Jau išrodė, kad norėdamas užbaigti tą šnektą Harry 
Maylie taip atsilieps, kad nemažai nustebįs daktarą. Bet 
jis pasikakino ištaręs: “pažiūrėsim”, ir daugiau jau apie 
tai nekalbėjo. Tuojau užvažiavo ir krasos vežimėlis ir 
Giles’ui atėjus išnešti daigtus, gerasis daktaras išėjo, kad 
prižiūrėti ją sudėstymą.

— Olivery, — tarė negarsiai Harry Maylie, — eikš, 
ką aš tau pasakysiu.

Oliveris nuvėjo pas langą, kur jį p. Maylie buvo pa
mojęs. Vaikiščias labai stebėjosi iš maišaties liūdnumo 
ir karščiavimosi, kuriuos p. Maylie savo apsiėjime pa
rodė.

— Jau dabar moki rašyt gana gerai1? — užklausė Ha
rry, uždėjęs ranką ant Oliverio peties.

— Man taip rodos, tamista, — atsakė Oliveris.
— Nekurį laiką aš nebusiu namie. Noriu, kad pas 

mane rašinėtum — kas antras panedėlys: į viešąjį krasos 
'namą Londone. Ar apsiimsi?

— Žinoma, tamista, aš iš to didžiuosiuosi, — sušuko 
Oliveris, labai nudžiugęs iš pavesto sau darbo.

— Aš, mat, norėčia žinoti kaip — kaip einasi mano 
motinai ir panai Rožei, — tarė vaikinas, — ir tu gali pa
rašyti pilną laišką, papasakodamas man, kur einate vaikš
tinėti, apie ką šnekučiuojatės — ir ar ji — noriu pasakyti 
— jos yra sveikos ir linksmos. Ar supranti?

— O, taip, tamista, visiškai, — atsakė Oliveris.
— Bet butą geriau, kad joms apie tai neužsimintum, 

-r— tarė Harry, greit sakydamas tuos žodžius, — nes mano 
motina gali užsimanyti rašyt pas mane tankiau, ir tas už
duotą jai bereikalingą triūsą. Tegul tai bus paslaptis 
tarp mudviejų, ir žiūrėk kad parašytum man apie viską! 
Aš tau pasitikiu.

Oliveris, labai didžiuodamasis savo svarbos suprati
mu, prižadėjo būti paslaptingu ir aiškiu savo žiniose. P. 
Maylie su juo atsisveikino, daug kartų jį užtikrinęs apie 
savo atmintį ir globą.
» Daktaras jau sėdėjo vežime. Giles (apie kurį tapo 
ridtarta, kad turi pasilikti) prilaikė ranka karietos du
reles. Tarnaitės žiurėjo iš daržo. Harry, vos dirstelėjęs 
ant lango viršuj ’ įšoko į vežimą.

— Važiuok greitai, pilna šuole! — suriko vežėjui. — 
Ir greičiausias važiavimas nebus man šiandien persmar- 

,kus!
-— Palauk! — suriko daktaras, pakėlęs prišakinį lan- 

I gą ir kalbėdamas į vežėją. — Lėčiausia žinginė nebus man 
[perlėta, ar girdi?

Vežimėlis barškėdamas ir šokinėdamas ritosi keliu, 
beveik visiškai išnykęs dulkių debesyje. Kartais pasiro
dė, kartais vėl prapuolė, bet lydinčios akįs į jį žiurėjo, kol 
visiškai nedingo tolumoje.

Buvo ten vienos akįs, kurios ilgai žiurėjo paskui ka
rietą, nors jau ji buvo nuvažiavusi kelias mylias ir visai 
išnykusi. Mat, toj valandoj, kada Harry buvo pakėlęs 
akis į langą, užsislėpus už uždangalo, sėdėjo tenai Rožė.

— Matyt, jam labai linksma ir smagu — tarė ji ant 
galo. — Išpradžių bauginausi, kad bus priešingai, bet aš 
suklydau. Man labai, labai smagu.

Ašaros yra ženklu silpnybės ir nubudimo; bet tos, 
kurios riedėjo per Rožės veidus, besėdint jai pas langą ir 
vis bežiūrint kelian, greičiau paėjo iš skausmo, kaip iš 
linksmybės.

XXXVII.

Čia skaitytojas galės užtėmyti priešingumą, gana pa
prastą tarpe prisiegų.

P. Bumblys sėdėjo prieglaudos seklyčioje ir nubudu
siai žiurėjo į nelinksmą kakalį, iš kurio, kadangi tai buvo 
vasara, neišėjo kitokia liepsna, kaip tik atsimušimas silp 
nų saulės spindulių, kurie grįžo atgal nuo jo šalto, žvil
gančio paviršiaus. Nuo lubų karojo popierinės musių 
spąslos, ant kurių jis kaip kada pakeldavo savo liūdnai 
užsimąsčiusias akis. Kada neatsargios musės sukinosi 
apie vilingas dratines žabangas, p. Bumblys sunkiai atsi
dūsėdavo ir nubudimo šešėlis praslinkdavo jo veidu 
P. Bumblys buvo užsimąstęs. Gal būti, kad musių pasiel
gimas priminė jam vieną skaudžią atmainą jo paties gy
venimo.

Netik vienas Bumblio nubudimas galėjo sukelti užuo
jautą akyse iš šalies žiūrinčio. Jo išvaizdoje buvo ir kito- 
ikios žymės, parodančius, kad jo reikaluose pasidarė didė 
Intmaina. Galionuoti trinyčiai ir kampuota kepurė — kur 
jie dabar? Jis dar vis nešiojo kelines ir tamsias panie
kas ant savo blauzdų, bet jau čia nebuvo anosios kelinės. 
Trinyčiai buvo su liemeniu ir tame atžvilgyje vis buvo 
Trinyčiais, — bet kaip buvo skirtingi! Galingąją kampuo- 
'tą kepurę užstojo apvali skrybėlė. P. Bumblys jau dau
giau nebebuvo pėdeliu.

Gyvenime yra tokių urėdų, kurie neskaitant kitų 
rimtesnių ieigų, turi ypatingą vertę, paeinančią iš triny
čių ir bruslotų bu jais sujungtą. Lauko maršalas turi sn 

Įvo uniformą, vyskupas silkinius rūbus, kancleris šilko 
skraistę. Nuvilkite nuo vyskupo šilkinius rubus, nuo pė
delio galionuotą žiponą ir kampuotą kepurę, — ir kas iš 
ių išeis? Žmonės. Tik žmonės. Didybė, kaip kada net ir 
jyeritiini.is yra didesniu trinyčių ir bruslotų klausimu, ne 

įip kam rodosi.
P. Bumblys apsivedė su p. Corney ir tapo prieglaudos

Mtdorium. Valdžią įgijo kitas pėdelis. Kampuota k«- 
.gabonuoti trinyčiai ir lazdutė visi trįs sykiu,

— Ir rytoj’ bus trįs mėnesiai, kaip tas stojosi! — tarė 
p. Bumblys atsidūsėjęs. — Išrodė, kad tai visas amžius.

P. Bumblys gal norėjo pasakyti, kad trumpame šešių 
savaičių laike susitelkė visa ja amžiaus laimė, bet tas atsi
dūsėjimas — tas atsidūsėjimas labai daug reiškė.

— Aš pardaviau pats save — tarė p. Bumblys sekda
mas tų pačių minčių bėgį, — už šešis šaukštukus, už porą 
rėplaičių ir už pienpuodį. Prie to buvo dar keletas apne
šiotų rakandų ir dvidešimts svarų pinigų. Kaina labai 
prieinama. Pigiai, biauriai pigiai!

— Pigiai! — sušuko perskriodžiantis balsas, tiesiog į 
p. Bumblio ausį. — Tu butum dar vis perbrangus už ko
kią nors kainą, ir aš gana brangiai už tave užmokėjau, 
Dievas danguje tą žino!

P. Bumblys atsigrįžo ir pastebėjo veidą užimančios 
savo prisiegos, kuri gerai nedagirdus jo nusiskundimo, 
ištarė tuos žodžius ant giliukio.

— Ponia Bumbliene! — tarė Bumblys su įspūdingų 
rimtumu.

— Nagi? — suriko paniutė.
— Buk taip gera, pažiūrėk man į akis, — tarė Bum

blys, išpūtęs ant jos akis.
— Jei ji išlaikys tokią žiūrą, kaip šita, — tarė p. 

Bumblys pats tarp savęs, — tai gali išlaikyti viską. Ta 
žiūra visados pergalėdavo elgetas. Jeigu jos nepergalės, 
tai mano viršus dingęs.

Ar tai labai mažas akių išvertimas buvo užtenkantis 
elgetoms, kurie lengvai maitinami, niekados nebuvo smar
kūs; ar tai pirmesnė p. Corney ypatingai buvo apdrausta 
nuo erelio pažiūrėjimų, — tai spėjimo dalykas. Bet fak
tas buvo toks, kad poniutė suvis nenusigando dėpčiojimo 
p. Bumblio akių, priešingai sutiko jo žiūrą labai panieki
nančiai ir net pasileido juokais, kurie taip skambėjo, lyg 
kad butų tikri ir nenuduoti.

Išgirdęs tokį netikėtą balsą, p. Bumblys pažiurėjo iš
pradžių lyg netikėdamas, o paskui lyg nusistebėjęs. Ir 
vėl užsimąstė išnaujo ir nepabudo, kol nesujudino jo pri
siegos balsas.

ne.
Ar tu čia snausi visą dieną ? — užklausė Bumblie- į];

— Aš čia sėdėsiu, kobai man patiks, poniute, — atsa
kė p. Bumblys. — Ir nors aš nesnaudžiau, bet gabu snaus
ti, šniokšti, kriokti, juokties, arba verkti, kaip man užeis 
ūpas, — nes tokios mano teisės.

— Tavo teisės! — išsišiepė Bumbliene su neapsako
mu paniekinimu.

— Taip, aš ištariau tą žodį, tamista, — tarė Bumblys. 
— Vyro teisės tai — valdyti.

— Tai, dėl Dievo šventojo, kokios yra teisės moteriš
kės? — šaukė buvusios ponios Corney liekanos.

— Klausyti, tamista! — užgriovė p. Bumblys. — Ta
vo nelaimingasis velionis vyras turėjo tavęs to išmokinti, 
ir jei butų tai padaręs, gal lig šiol da butų gyvas. Labai 
norėčia, kad jis butų dar gyvas, nabagėlis!

Bumbliene vienam akimirksnyj pamatė, kad atėjo 
keista valanda ir kad kova už viešpatavimą vienos, ar ki
tos pusės turi būti smarkiai ir galutinai pervesta. Tai-gi 
vos išgirdo savo nabašninko paminėjimą, kaip tuojau puo
lė ant kėdės ir garsiai surikus, kad Bumblys yra kietašir
dy s galvijas, apsipylė ašarų sriove.

Bet ašaros nebuvo toks dalykas, kurs galėtų pasiekti 
Bumblio sielą; jo širdis buvo neperšlapiama. Kaip skal
biamos bobrinės kepurės pasitaiso nuo lietaus, taip jo 
dirksniai sustiprėdavo nuo sriovės ašarų, kurios kaipo 
silpnybės ženklas, o tokiu budu ir tylintis jo valdžios pri
pažinimas, jam tik patiko ir kėlė jį į puikybę. Labai už
ganėdintai jis pažiurėjo ant savo poniutės ir ragino ją, 
kad išsiverktų kuodaugiausiai, nes, anot jo, toks darbas 
esąs labai naudingas sveikatai.

— Tas lavina plaučius, nuprausia veidą, išmiklina 
akis ir suminkština būdą, — tarė p. Bumblys. — Tai verk, 
kiek tik nori.

Ištaręs tą mandagumą, Bumblys pasiėmė nuo vąšo 
skrybėlę ir užsidėjęs ją ant šalies, kaip vyras, priderančiai 
parodęs savo valdžią, įsikišo rankas į kišenius ir labai 
linksmai ir išdykusiai artinosi prie durių.

Buvusi ponia Corney mėgino parodyti ašaras dėlto, 
kad jos yra romesnės už rankų užpuolimą, bet ji visiškai 
buvo pasirengusi atlikti ir šį paskutinį mėginimą, ypač, 
kad Bumblys jau norėjo išeiti.

Pirmas to bandymo ženklas apsireiškė žymiu smugiu, 
uuo kurio p. Bumblio skrybėlė nulėkė į kitą seklyčios 
kampą. Nuo to Bumbliui pasilikus vienplaukiu, išlavinta 
poniutė nutvėrus jį smarkiai su viena ranka už gerklės, su 
kita suteikė jam daug smūgių, kurie krito ant jo veido su 
stebėtina jiega ir greitumu. Tą atlikus, ji padarė mažą 
atmainą, draskydama jo burną ir raudama plaukus, ir 
taip suteikus tiek bausmės, kiek jai rodėsi esant verta už 
prasikaltimą, ji pastūmėjo p. Bumblį ant kėdės, kuri lai
mingai netoli čia stovėjo. Pabaigus tą viską, ji apskelbė, 
kad jei jisai drįsta, tai tegul dar sykį užsimena apie savo 
teises.

— Stok! — paliepė jam Bumbliene. — Ir tuojau iš čia 
išsikraustyk, jei nenori, kad ką nors desperatiško pada
ryčiai z Į

P. Bumblys atsistojo labai nusiminęs, norėjo, mat, 
įspėti, ką ji čia dar desperatiškesnio galėtų padaryti. Pa
siėmęs nuo žemės skrybėlę, jis pažiurėjd į duris.

— Ar tu eisi? — paklausė Bumblienė.
— Žinoma, mano brangi, žinoma, -L tarė Bumblys, 

greitai žengęs prie durių. — Aš nenorėjau — jau einu. Tu 
tokia smarki, kad ištiesų aš—

Tam akimirksnyj Bumblienė žengė pirmyn, kad pa
taisyti divoną, kurs susigarankščiavo, jiems besitąsant. 
Bumblys bematant nėrė per duris, nesirūpindamas da- 
baigti savo sakinį ir palikęs buvusią p. Corney pilnu val
donu mūšio vietos.

Toliaus bus.

lininis*

PIRKITF LABAI NAUDINGAS KNYGUTES

PO VARDU

„Naminis Vaiku 
Auklėjimas“

“Katekizmas Apie 
Alkoholiu.”

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

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

Lietuviškųjų Sv. Kazimero

Seserų Seminarija
CHICAGOJE.

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

Reikale meldžiama kreipties prie Motinos 
Perdėtinės šiuo antrašu:

Mother -Superior,
ST. CASIMIR’S SEMINARY, 

6700 Rockitiell St., Chicago, IIL

Jau laikas užsisakyti 1912 metams

“ŠALTINIS”
(Geriausias Lietuviškas-Katalikiž- 

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 rb. 
9 mėn. 3 rb. 
6 mėn. 2 rb. 
3 mėn. 1 rb.

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

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

SEINAI, SUV. GUB.
RUSSIA.

M. A. Norkūnas,
Vienatinis Lietuvis Išdirbėjas

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

Man pavestus dar
bus atlieku artis-

M. A. Norkūnas 
112 PROSPECT ST, LAWRENCE, MASS.

Tikras Lietuviškas Agentas.;

SECOND WARD HOTEL
Frank Burba Savininkas.

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

Pirmos klesos karietos 
ir arkliai parsamdymui ir 
grabinio ofisas prie Russell. |‘« >'
gatvės.

Edvvarsdsville. Pa.
Naujas telefonas 8041. 
Bell telefonas 9294-R.

Honover Breuring Co.

Elius, Alus ir porteris.
TIKRAS LENK1SZKAS LAGER.

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

Nauticoke, o bravoras Danvillėj.
Emll Malinauskas, Manageris Ir Prezidentas

Abu telefonai.

SURISIUBKBfiift

HEIGHTS DEPOSIT BANK |
Kampas E. Market ir Hancoc Sts.

WILKES-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 nno 9-nių ii ryto iki 3-jų po pietų; subatomis— 
nuo 9-nių — 12 ir nuo 7 iki 9 vakare.

ixi

Malonus viengenčiai lietuviai ir lie
tuvaitės! Jei norit turėt lengvą ir lai
mingą kelionę į seną tėvynę Lietuvą ir 
nenori būti nuskriaustu atvažiavęs 
New Yorkan, tai kreipkis tiesiog pas 
O. Bartašių. Jis visiems žinomas geras 
žmogus, užlaiko du ofisu: vieną Bos
tone, antrą New Yorke. Parduoda 
laivakortes į visas pasaulio dalis ant 
drūčiausių ir greičiausių laivų ir ui 
pigiausias kainas. Siunčiame pinigus ir 
išmainome ant amerikoniškų. Parūpi
name gubernskus pašportus iš Konsu
lio. Parsamdome keleiviams kambarius

visokias svarbias žinias uždyką.

GEO. BARTAŠIUS, Į
Agentas, \

211 W. Broadvaj, So. Bostoa, Mass,] 
558 Broome str.^New York City.

TĖMYKITE LIETUVIAI.
Kelionė per jūres. Tūkstančiai 

tūkstančių mūsų tautiečių ke
liauja i prigimtą šalį ir iš tenai 

I atgal į Ameriką, o visi labiausiai 
užganėdinti, kurie perka laivakor- 

I tęs pas:

Joną Nemeth’a
O kodėl T Nes turi gerą prižiu- 

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

Į saulyj.
3 N. MAIN ST.,

WILKES BARBE, PA.
*• * rię* •* jbl

First National 
BANK,

. PLYMOUTH, PA.
UŽDĖTA 1SM.

KAPITOLAS
PERVIRŠIS

$100.000.00.
$250.000.00

BUK
VYRAS

50,000 
KNYGŲ

Vysai Dykai Del Viru
T* k~vga yra stebuklinga Ir tinsta yra tyk dėl vyru. 

Knyga ta prastais, suprastais todsiaia pasaka kaip gal 
atgauti vyrUUrntna, isigyditi nuo usnuodijima krauja 
arbaaypili.nubiegimasiekio*, patrotitu atypribe, pučkua 
Ir kitua išmkatlmua, negromulavima, patrotitu 
atypribe, pylva, kiapenu, inkstu Ir pūsles Ilgas, rutna- 
tlima, gonorrhoea f r ha triperi, naujai Įgautas lygas, 
strietura ir vysas vyri! ivgra, gal būti išgidotraa sava 
namuse privatiškai, slapta ir labai pygjai. »

Ta, dykai igauta knyga, pasakis jums kodėl jna 
kentat ir kaip galėt galutinėj Isigyditi. Knyga ta yra 
krantuvd lintos, katrus ture žinoti koinaa vedes arba 
nevedes vyras. Ta knyga yra para«»a par Daktara, 
katras atsydave ilgo lajka tyrinejmu tu, specijalisku 
lygu. Temt kit, Jog ta knyga yra aiusta r~«*i dykai, 
užmokant ui pačto, Ing užpečetlta konverta. ^es'usk 
nekokia piningu, tyk parašik sava varda, Ir adresa vnt 
Sėmiau* paduotu kuponn, katrų aiuak ranmi šendena.

DYKAJ GAUTOS KNYGAS KUPONAS.
M. JOS. USTtl * CO. I lli n RM AwAa,

0>xlntlnas TsMlati: I 1,11 *1 smilios prlladlejma, si aerleCjaa 
JogTam-sta prisiųstoms* maa ryaal ojltsl rAnajosa kaygadal s,ra.

Didžiausia ir saugiausia 
Banka mieste.

Moka 3 nuošimčius nuo 
Į sudėtų joje pinigų.

Vintas

Wilkes-Barre
Deposit & Savings

BANK,
71 PUBLIC 8QUARE, 
WILKE8 BARRE, PA.

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

Joje pinigų.
Ranka atdara kasdien nuo 9 ry- 

, to iki 3 popietu. Bubatomis nuo 
9 12 v idiir-li«>n\ \r 'p 7 vai.
vakare iki 8.

(šalima susikalbėti len kiškiu ir 
ietuviškai.



Dr. A. L. Grąičiuna*. 1

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

Tankiausiai užsikrečiama liga persiduoda tiesum pa
lietimu ligonio, ar jo vartojamų daiktų, ant kurių yra 
likęs antkritis. Šitos ligos antkritis arba tuojaus įsigau
na žmogaus kunan per įdrėkstų ar sužeistų odos paviršį, 
arba prikimba prie rankų, prilenda po pirštų panagėmis, 
ar užsilaiko ant kitų kūno dalių ir, būdamas nenuplautu, 
ilgainiui įsigauna į tokias vietas, nuo kurių jam patogiau
sia yra įsigauti kunan ir ten veisties. Sakysim, vidurių 
šiltinės antkritis įsigavo žmogui po pirštų panagėmis; 
jis, rankų nenusimazgojęs, laužia duonų ir tojo antkričio 
dalis palieka duonos šmote, kurį paskui valgydamas su
valgo drauge ir antkritį.

Panašiu budu limpama liga dažniausiai gali užsi
krėsti tie žmonės, kurie su ligoniu drauge gyvena ir ku
rie ligonį pridaboja, arba kurie savo profesijos dėlei ver
čiami, priversti yra dažnai tokį ligonį aplankyti, kaip va: 
gydytojas, kunigas, ligonio dabotojas, skalbėja, skudurų 
rinkėjas, odininkai ir t.t. Čia priskaitytinos ligos, tokios 
kaip piktligė (sifilis\, akisopas ir daugel, kitokių, kur net 
vienų ir tų patį abrusų vartojant veido ar rankų nusi- 
šluostymui, pasibučiuojant, ar vienus ir tuos pačius ra
kandus sveikiems ir sergantiems vartojant, tuja liga už
sikrečiama.

Labai tankiai limpamų ligų antkritis įsigauna kunan 
drauge su kvėpuojamu oru, kuriame jis yra susimaišęs 
drauge su dulkėmis ir pakylęs ore plauko. Tuo budu 
dažnai yra užkrečiama kaip gyvenamojo kambario oras, 
taip ir bažnyčių, mokyklų ar smūklių. Tymai, džiova, 
šiltinė įsigavus šeimynon yra nunešama mokyklon, baž
nyčion, tramvajun ir jomis užkrečiama kiti vaikai ar su
augę žmonės, vienas ar keli ant syk. Tų patį beveik ga
lima pasakyti apie karus (Skarlatinų), krokulį (koklušų), 
lcrioklę (difteritų) ir kitas. Žmonės gyvendami viename 
ir tame pačiame kambaryje su džiovininku lengvai gali 
užsikrėsti džiova, kurios antkritį ligonis isspiauna; iš- 
spiautas antkritis susimaišo su oro dulkėmis ir sveiki 
žmonės kvėpuodami orų užsikrečia liga. Čia pavojus 
pasididina dar toumi, kad džiovos antkritis ilgai gali iš
būti sausoje vietoje savo jiegos nenužudęs. Iš oro dau
gelyje atvejų yra užsikrečiama ir taip vadinama liga 
irmedė (influenza) ; kosint ar čiaudint antkričio perimtos 
seilių dalelės ištrykšta laukan iš burnos ar nosies ir paskui 
jos lengvai su oru gali būti įkvėpuotos į kito žmogaus vi
durius, nors šitas ligos antkritis įtrauktas sausame pavi
dale neturi jiegos veikti. Ant kiek oras yra pavojingu 
užsikrėsti pilvine, šiltine ir cholera, dar tikrai nėra suži
nota. Vienok yra patirta, kad antkritis besivaisindamas 
ant žemės paviršio, susimaišęs su dulkėmis gali pasikelti 
oran ir įsigauti į žmogaus kūnų visokiais budais: jį gali
ma įkvėpuoti, jis gali prikibti prie valgomų daiktų ir su 
jais įsigauti bumon, o iš burnos pilvan; šitaip pienas ir 
vanduo virsta svarbiausia medžiaga, kurioje veisiasi lim
pamos ligos; todėl maistas ir gėralas yra dažniausios už- ( 
krečiamais daiktais. Drugys (Malaria) įsigauna žmo
gaus kunan nuo įkandimo tam tikros veislės uodo, kuris 
vienok užkrečia šita liga tik būdamas prisigėrę^ , ta liga 
sergančio žmogaus kraujo.

Daugelyje atvejų limpamų ligų iššaukimo ir išplati
nimo epidemijos būva naminiai paukščiai ir gyvuliai, ypa
tingai šunes, katės, žiurkės, pelės, tarakonai, musės, bla
kės, blusos, uodai ir kitoki sutvėrimai.—
2.) Paties organizmo atstovėjimas ir nepasidavimas ligos 

antkričiui.

Laiškai
Geriausia ir Didžiausia ap- 

tieka Pittston’e,
J. L. PECK’O

23 Water St. (netoli pačto).
Užlaiko įvairiausių gy

duolių, krajavų ir ameriko
niškų, nuo visokių ligų. Re
ceptus išpildo su dideliu at
sargumu. Čia dirba lietuvis 
patarnautojas, todėl visada 
galite lietuviškai susikalbė-

nOVANAP ^airak vieia eKzemP,or'° severos KA- 1/V V mirti. LENW0R|AL|S ir VADOVO SVE1KATON 1912 
duo artimiausio aptitkoriaus arba vaistu pardavėjo.

Manchester, N. H. 
Gruod. 5, 1911.

Gerbiamo j i ‘ ‘ Draugo ’ ’ 
Redakcija!

Męs žemiau pasirašę, mel
džiame garbingos “Drau
go” .Redakcijos išduoti ko
respondento vardų ir pavar
dę, kurio korespondencija 
tilpo 52-ram “Draugo” nu
meryje iš Manchester, N. 
H. Jeigu “Draugo” Redak
cija atsisakys išduoti kores
pondento pavardę, tai męs 
tada kibsim prie Redakcijos 
j ieškodami teisių. Negali
mas daiktas, kad korespon
dentas paverstų teisingus 
žmones vagimis, da-gi visai 
neteisingai.

Jeigu galima, geriaus pri- 
siųskit tų patį koresponden
to rašytų rankraštį.

Reikalauja vietinės Visų 
Šventų parapijos komitetas 
ir parapijiečiai:

V. Zaremba, sekr. 
Povilas Bernotas, kas. 

Parapijiečiai:
Ant. Aleksandrauskas, 
Ignotas Gobis, 
Tamošius Obolevičįus, 
Kazimieras Žukauskas, 
Andrius Gobis, 
Selvestras Petkevičius, 
Boleslovas Senkevičius, 
Kazimieras Savičius, 
Andrius Žukauskas, 
Rafolas Kandrotas.

* « V ffęnmmm r
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SEVEROS
BALSAMAS PLAUČIAMS

f Severą’s Balsam for Lungs)Visi lietuviai kviečiami 
reikale atsilankyti, o busite 
pilnai užganėdinti.

J. L. PECK’S,
23 Water st., Pittston, Pa.

Abu telefonu.

Atsakantis vaistas nuo

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

Atneša jis taip pageidaujamų palengvinimų prie gydy
mo: Prasišaldymo, Bronchito, Kokliušo, Krupo, Užki
mimo gerklės ir daug kitų tam panašių priepuolių alsa
vimo organų.

artasPagyrimo. — Visado^Pasekmin^

MALLEY

Greitai,

ISZGYDOMA} Sveikai.
Galutinai

RAIŠČIAI PRAŠAUNAMI ANT VI
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 
visų pavojų.’ Nėr piaustimų, nėr 
skaudėjimų, nėr operacijų. Ne
reikia apleisti darbų. Nereikalauja 
raiščių kada jau išgydytas.

Užganėdinimas užtikrintas. Dė
kingi aprašymai ir paliudijimai, 
nuo dėkingų žmonių. Dųugiau 
kaip 500 ligonių praeitais metais

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

Parsiduoda Visur, Kur Tik Aptiekos ar Vaistu Pardavėjai

Dvejopas didumas: 25c. ir 50 centu.
Pasakyk “NE”, jei tau patars jie kitų vaistų į vietų patariamojo.

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

Red. Prierašas. Redakcija 
savo korespondentų tikrų 
vardų neišduoda.

Vieno įsigavimo žmogaus organizman ligos antkričio 
neužtenka ligos iššaukimui; antkritis įsigavęs organiz
man gali įsigalėti tik prie tam tikrų sąlygų, kurios jis ne-, 
visur ir ne kiekvienoje valandoje randa. Iš pačių pradžių 
įsigavus antkričiui į virškinimo arba balsavimo organus 
sutinka jį visokiaropos kliutįs, kurios tuojaus jam padaro 
galų ir tolesnis jo įsigalėjimas pasidaro negalimu. Pilvo 
syvai antkritį arba mikrobų gali užmušti, arba jo tolesnį 
plėtojimųsi sustabdyti, bet čia nereikia pamiršti, kad pil
vo syvai gali būti visokiaropi, kurie pas kiekvienų žmogų, 
arba ir pas tų patį žmogų, kitose valandose būva kitokiais 
ir jie antkritį gali užmušti arba ne, žiūrint pagal tai, ko
kia jų rakštis. Tas pats yra ir su kvėpavimo organais; 
įsigavusį į juos mikrobų lengvai galima iškosėti, iščiau- 
dėti, arba tiesiog iššnypšti. Su lytiškais organais ir-gi 
būva ne kitaip; mikrobų gali užmušti besisunkianti sun
kelė, arba plonų jai sunkstymo odelei bent kiek susilpnė
jus, užkrečiamų ligų antkričiui jį negali atlaikyti ir ant
kritis įsigauna organizman. Bet ir organizman įsigavus 
mikrobo įsigalėjimas priklauso nuo tam tikrų kraujo ir 
kūno mezginių sąlygų, kurios, arba mikrobo įsigalėjimų 
palengvina, arba apsunkina. Šitos sąlygos kiekviename 
organizme būva kitokios, kurios apsireiškia tuomi, kad 
pas vienų vienam ir tam pačiam mikrobui pasipriešinimo 
jiega būva didesnė, pas kitų mažesnė. Šitų patvirtina 
daugelis atsitikimų, kurie kitaip butų neišaiškinamais, 
paveikslan: piktligė, karais, cholera ir t.t. gali susirgti 
tik žmogus. Šuo-gi tokiomis ligomis kaip sibiriškasis 
maras, džiova ir kitos visai neserga.

Panašus nevienodumas užsikrėsti liga randama ir pas 
žmones atskirų rasių, paveikslan: negras beveik niekad 
neserga galtonuoju drugiu, kuomet pas baltveidžius šita 
liga net epidemiškai apsireiškia. Taip pat kaikurios ligos 
nelimpa antru kartu, jei žmogus kartų jomis perserga; 
pasiremiant tuo, tapo išrasta visoki čiepijimo ar įšmirkš- 
timo skysčiai (antitoksinu), kurie apsaugoja įčiepytųjį 
nuo užsikrėtimo tam tikra liga.

Viduriniu organizmo atsispyrimu mikrobų padaro
moms ligoms gali būti iš vienos pusės sąlygos neleidžian
čios mikrobams platinties, iš antros pusės valandos, ku
riose pats organizmas naikina nuodingus mikrobo išsida- 
linimus arba parazito mėšlus (toksinus).

Ta ar kita atsirėmimo jiega nėra dar ganėtinai išaiš
kinta, nors ji yra ir privalo būti tyrinėjama.—

Daugelyje atsitikimų matomi faktai sako mums, kad 
“Leukocytai” arba baltieji kraujo kunelihi ir kitos pa
našios joms akyčių (celles-kuneliai) elementai, turi jiegų 
sunaikinti kenksmingus musų organizmui mikrobus au 
kuriais jie susitinka kraujuje ar kūno audiniuose. Bet 
negalima sakyti, kad tai yra galutinis būdas pasipriešini
mo įsigavusiems mikrobams. Yra priparodyta, kad jų 
sunaikinimas įvyksta ir akytinių gaivalų nebūnant ir kad 
“Fagoeytozai” — prof. Mečnykovo, arba antrieji kraujo 
kūneliai suvargintus ar kitų veikmių numarintus mikro
bus suėda. Ypatingai didelę jiegų turi baltieji šiltakraujų 

Toliaus bus.

Gerb. “Draugo” Redak
cija:—

Meldžiu patalpinti Jūsų 
gerb. laikraštyje šiuos kelis 
mano žodžius ant pono Man- 
chesteriečio užmėtinėjimu.

52-ram “Draugo” nume
ryje p. Manchesterietis, ra
šydamas apie čionykščių lie
tuvių gyvenimų neviskų tei
singai parašė, nes apšmeižė 
sau nepatinkamas ypatas.

Jis rašo apie kokį čia 
naujai pribuvusį biznierių, 
kuris, anot jo, norįs mokinti 
vietinius lietuvius. Kadan
gi kito čia naujo biznieriaus 
nėra, tai manau, kad čia bus 
taikyta prie mano ypatos. 
Todėl klausiu, pono kores- 
nondento, kada ir prieš kų 
aš taip sakiau? Tamsta sa
kai kad parapijos susirinki
me. Netiesa. Juk ne Tamsta 
vienas ten buvai. Kada pir
mininkas perstatė, pasakiau 
kelis žodžius parapijos rei
kaluose. Ar kam patiko ma
no kalba ar ne, aš to neži
nau. Bet apie lietuvių moki
nimų ten visai nebuvo mi
nėta.

Neišsigąsk, mielas tautie
ti, aš mokslo niekam prie
varta nebruku, nes pats jo 
nedaug turiu, todėl aš no
riu da mokinties. Gi tų iš
svajotų mokinimų pavedu 
atlikti Tamstai; aš Tamstai 
visai to nepavydėsiu.

P-nas Manchesterietis ne
sigaili apjuodinti ir p. Z. 
Kandrotų. Neturiu reikalų 
jį apginti. Tik galiu pasaky
ti tų, kų parodo gyvi faktai. 
Ačiū p. Kandroto pasidar
bavimui, čia likosi atskirti 
lietuviai nuo lenkų globos, 
sutverta D. L. K. Vytauto 
pašelpinė draugija po globa 
Šidlavos Motinos Dievo. O 
ir prie parapijos suorgani
zavimo nemažai išdėjo savo 
spėkų.

Gerai butų, kad korespon 
dentai pirma išmoktu at
skirti teisybę nuo melo, o 
tada rašytų korespondenci
jas.

Ramualdaa P. Kentra.

IŠGYDYTA.
Dėkingumo paliudijimai nuo dė

kingų žmonių.
Skaityk, kų sako išgydyti Paci- 

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

Courtdale, Fa., Nov. 26, 1911. 
Brangus Dr. O’Malley:

Aš rašau Tamistai šį laiškų, kad 
pranešti Tamistai, jog aš rekomenduo
siu Tamistų kiekvienam Ruptura ser
gančiam; kadangi aš buvau baisiam 
padėjime, bet nuo Tamistos vaistų li
kausi visiškai išgydytu/Aš duodu pa
velijimų pavartoti mano vardų, kad ir 
kiti ligoniai gali būti išgydytais.

Ad. Euttenberger,
Bok 131, Luzerne, Pa.

Mr. Thos. Curry, Lehigh Vailey 
Mainų Mekanikų Meistras, pasa
ko svarbių istorijų tėvams. Štai kų 
jis sako:

PLA1NS, PA.. NOV. 1.1911 
Brangus Daktare:

Aš noriu Jums padėkoti, kų Jus 
esat padarę mano vaikams, abudu iš- 
gydėt nuo rupturos: vienas vaikas 
dviejų metų (gimęs su ruptura) ir ki
tas devynių metų senumo. Jie dabar 
yra abudu sveiki ir nenešioja raiščių; 
yra stiprus ir diktųs, ir tikėk man, aš 
dabar esu laimingas tėvas.

Su guodone
Thos. Curry.

Gerai žinomas Klerką Išgydytas.
Aš gavau patrūkimų (rupturų) kil

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

J. Rndolph,
30 E. Northampton st. 

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

gaunamai iliustruotai knygai apie 
Rupturų.

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

Wilkes-Barre, Pa. .

Ten, kur galite rašyti ir kalbėti 
lietuviškai.

Relinį‘Tlf’Every Day
** Inflnenzos aro. irme- 

dies užpuolimai naktimis 
arba kosulys ir die-1 
girnai jūsų raume
nyse iš nusidirbi-' 
mo, nepaguldys 
jus, jeigu turčait_

Dr.
Richter’io

Eipellerį
save namuose ir 
tuojaus imsite 
vartot 25c. ir 50c. aptiekoea. 
Sergėkis pamėgdžiotų vaistų-

». a MOTO A M, III M įtart.
leht.r'lo Oonan Pili*, yr* |wn« »« 

vidurį. uiittoU]law. MA lr MM.

W.F. Severą Co. CEDAR RAPIDS 
IOWA

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

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

102-104 S. MAIN ST.,
WILKES BARRE, PA.
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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. stampom žemiau nurodytu 
adresu, o apturėsi minėtų knygelę.

J. VALUKONIS
261 W. Broadway, So. Boscon, Mass.

Juozas Szukis,
Geriausias Lietuvys

FOTOGRAFISTAS,
Nauju Telefonu 1070—R.

20 E. Market ak, Wllkee-Barre, Pa

Vienatinis Lietuvis Kostnmeriszkas
KRIAUCIUS ATHOL’E— - 2 _   —————-

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

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

VISĄ DARBĄ GVARANTUOJU.
Iš aplinkinių miestelių atvažiavusiems užsiste- 

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

PETRAS BUZEVIČIUS,
252 SOUTH ST.,’ ATHOL MASS.

BONA MORS
SODALITY

STJAHESHIHFDRAi

«wm»EAL,a«

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.
i

Union ticket agency.
taniausia Lietuviška Banka Scrantone 

lr Visoje Aplinkinėje.
Agentam Laivakorčių ant Geriausių 

T.lnljų

Siunčia pinigus kas dien in visas da
lis svieto; taip gi perka ir išmaino vi
sokius pinigus. Išdirba visokius doke- 
-nentus Amerikos ir Lietuvos teismuose.

Ofisas atidarytas kas dien nuo 8-toe 
š ryto iki 8-tos vai. vak.

Nedėlioja: nuo lOto. iš ryto iki 5-tal 
valandai vakare.

Adolf Blau,
Union Ticket Agency,

«)3 Lackawanna Avė, Scranton, Pa.
Taip-gi turime savo krautuvėje dau

gybę visokių maldaknygių ir svietiškų 
knygų visokiose kalbose.
TELEFONAI: Naujas 303 — Bell 668.

KARALIUS JURGIS V., ANT KURIO VIEŠPATIJOS SAULĘ 
NIEKAD NENUSILEIDŽIA.

Europos historija paskutiniu keturių šimtmečių apsako, kaip pasek
mingai įvairios valstybės išplatino savo kolionijas.

Anglija, Francuzija, Holandija, Ispanija ir taip-gi Vokietija visos 
stengėsi surasti “priskyrimo” kokiam nors Žemės kampelyje. Bet nei 
viena nebuvo taip pasekminga tame dalyke, kaip Anglija.
KARŪNACIJA INDUOSE ŠIA SAVAITĘ, PARODO BRITANI 

JOS VILTĮ, TVIRTYBĘ IR PASITIKĖJIMĄ.
Tenykščiai gyventojai gali džiaugties turėdami tokį valdovą, ir męs 

juos sveikiname.
Musų krautuvė taipgi pasekmingai auga, o tai dėlto, kad męs užlai

kome geriausias kainas. Persitikrink ir tamsta

LOUIS ROSENTHAL
ANT KIRBY’S

MMMMMi



garsinta, kad jeigu gen. Re
yes įkels koji; į Meksikos že
mę, tuoj bus areštuotas už 
sukėlimų betvarkės. Ta- 
čiaus vistik bijoma, kad 
Meksikoje ir vėl nekilti; re
voliucija, kadangi kiti kal
tina Maderos valdžią, kad ji 
nepildo savo prižadi;.

RUSIJA IR PERSIJA.
Rusijos reikalai su Persi

ja kaskart vis eina blogyn
Rusija stato reikalavi

mus, kurių peisai nenori 
išpildyti, o tas Rusijai lab-n 
nepatinka, kad' jau ir to1 
silpna valstybėlė Persija 
nenori klausyti rusu žodžio.

Persija-gi pastatė reika
lavimą Rusijai, kad ji at
šauktą savo pasiąstus Per
si jon kareivius, ko neišpil- 
džius Persija grūmoja- per
traukti su Rusija visus ry
šius. Žinoma, Rusija to ne
nusigando, nes žino, kad 
Persija karo pradėti negali, 
o už ją užtarti niekas nega
li, ar bent nenori. Berods. 
Persija nenustoja šaukusi 
patarimo nuo Anglijos, bet 
kaip jau žinoma, kad Angli
ja visados stos Rusijos pu
sėje, nes jos taip turi pada
rę sutartį. Persija šaukiasi 
ir Amerikos, bet čia ir Ame
rika vargu ką gali pagelbėti

Tuotarpu rusą kareiviai 
iš Persijos grįžti nei nema
no. Jie da-gi eina tolyn, ne
žiūrint visą persą grumoji 
mą.

DOVANAI! DOVAN
Kuris prisiąs 2 sidabriniu 

dešimtuku gromatoj dėl per 
siuntimo lėšą, aplaikys 14 
k. aukso žiedą, vertės $1.50 
ir 12 atviručią, šilko popie
riaus su puikiais apskaity
mais, aukso raidėmis ir vi
sokiais paveikslais, kurios 
persta to Kalėdas, Naujus 
Metus, Velykas, visokius 
miestus kaip Amerikos, taip 
ir kitą kraštą; upes, kalnus, 
girias, šventuosius ir t.t. 
Tinka siąsti gimdytojams, 
seserims, draugams, drau
gėms ir t.t. Kitur tokios p.i- 
vinčiavones negausi be 10c. 
Minėtus daiktus siunčiu dy
kai, nes reikalauju agentą if 
duodu gerą uždarbį ant pa- 
vinčiavonią. Prisiąsk $2.50, 
o a pi niky si 500 atviručią ir 
visokią kitą tavorą katalo
gą. Adresuok:

LEO J. GECHUS,
P. O. Box 382 

Vancouver, Wash.
Jeigu datirsi, kad tai ne

teisybė, pagarsink šiame 
laikraštyje.

Redakcijos Atsakymai.

Katalikui, Worcester, 
Mass. Ačiū. Bet panašą ap
rašymą gavome ir nuo kito 
rorespondento, todėl Tams

tos jau nesunaudosime. Pa
rašykite ką naujesnio.

Dominikui Judžiui, Chi
cago. — Visą Šventą lietu-! 
vią bažnyčia yra ant kampo 
So. AVabash avė. ir 108-tos 
gatvės, Chicagos dalyje, va
dinamoje Roseland.

J. J. Karpavičiui, Bliss- 
ville, L. I. N. Y. — Gauta. 
Peržiūrėsime. Jeigu tiks — 
sunaudosime.

Juozui Bloškėvičiui, Cle
veland, O. Meldžiame pri
siąsti geresnį antrašą; da
bar pačta Tamistos nesu
randa ir laikraštis grįžta at
gal.

Teisybės Jieškotojui, Phi- 
ladelphia, Pa. Kad “Kova” 
ir “Keleivis” prirašo daug 
nesąmonių, tą visi jau žino. 
Su jais vešli ginčus neapsi
moka. A. L. Reikos apguli
mas nereikalingas — ne
tilps.

TIK KĄ IŠĖJO!
Severo Lietuviškas Ka

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

Apart kalendoriaus žinią 
jame telpa šimtai ilgu ir 
trumpą straipsnių. straips
neliu, pilną praktišką ir 
naudingi; kiekvienam žmo
gui informaciją.

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

Nedėlinis Darbo Žmonių 
Laikraštis.

“VIENYBE”
Išleidžiamas Kaune. Eina 

penkti metai.
Kiekviename numeryje 

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

Visa rašoma labai aiškiai 
ir suprastinai.

“Vienybė” nemažas laik
raštis, išeinąs kas nedelia, 
turįs 10 lakštą talpnios spau 
dos, tekaštuoja su prisiunti- 
mu metams Lietuvoje 2 rub
liu. Amerikoje 3 rubliai.

Adresas: Kaunas “Vieny
bės” redakcija. •

VYRAI. ČEDYK1TE PINIGUS!
GERIAUSIA PROGA VYRAMS VARTOJAN
TIEMS BRITVĄ DFL SKUTIMO BARZDOS.

Norėdami turėti savo veidą nepnč ■ • 
kuotą (čystą), suėėdyti pinigus kai-g 
po ir laiką, galite apturėti apsiste-’ 
liavę, pas mane Skutimo Mašinaitę, •• 
už 25 centus, su kuria kožnas vienas g 
gali nusiskusti be jokio mokslo ir j 
insipjovimo j tris minutas.

Šita mašinaitė yra naujai išmislin-!
. ta ir niekur negalima jos taip pigei J 

pirkti, kaip tik po žemiaus paduotu adrisu. Ji parsiduoda su J 
trim aštriom geliaštem už 25 centus ir su kožną gelešte gali
ma yra 5 syk skusties 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 haksu- 
kuose.

Siunsdami pinigus, meldžiu paduoti savo tikrą aiškiai rašytą 
adresą.

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

- - ;; •• h- - . •; -,z>- . , . .■ S :

Rev. J. Sutkaitis,
2112 Sarah st.,

Pittsburg, Pa.

K. Strumskas,
190 High st.,

Brooklyn, N. Y.

Juozas Mališauckas, 
Forest City, Pa.

T. Kizievič Box 167, 
Minersville, Pa.

M. Karbauckj’s, 52 <1.
So. Boston, Mass.

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

Allegheny, Pa.

. J. Bartoševiče,
4417 Marshfield avė.

Chicago, III.

M. Urbanaviče, Box 33 
Thomas, W. V.

L Antanaitis Box 22. 
Swoyers, Pa.

•J. Versiackas,
65 Davidson st.,

Lotvell, Mass.

Juozas Akevičius. P. O 
Silver Creek, Pa.

Vincas Staseviče,
349 Hamilton st.,

Grand Rapids, Mml

Jonas Leipus,
1022 Bav st.,

. Superior. Wis.

P. J. Miller,
Lithuanian Store,

Athol, Mass.

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

Chicago, III.

St. Petruškeviče,
223 E. 6th st.,

Mt. Carmel, Pa.

M. K. Petrauskas,
415 Middle st.,

Kenosha, Wis.

A. Urboną viče,
329 River st.,

Plymbuth, Pa.

Juozas Podžukvnas,
1338 So. Canal St.

Chicago, III.

Dom. M. Andrulionirt,
65 Davidson st.

Lowell, Mass.

Ant. Tuškėnis Box llfc 
Plymoųth, Pa.

Julius Bukantas,
94 Blackstone st.,

Boston, Mass.

Jonas Ramanauckas « 
135 Ames st.,

Broekton, Mass.

B. P. Miškinis,
Box 124, 35 Arthur m 

Montello, Mass.

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

So. Omaha, Neb.

Stanislovas J. Ša bau 
Box 239, Levviston, M*

Pr. F. Juškeviče,
139 Jackson st.„,

Lawrence, Mass.

Jonas Galeckas,
122 So. lst st.

Brooklyn. N. Y.

Kun. A. Ežerskis,
5447 S. Wood st.,

Chicago, IU.

Kazys Matukeviče,
1742 Nay Aug avCn

Scranton, Pa-

Popieriai dėl laišką 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 prisiąs 25c. pačtos 
markėms, o aplaikys 12 po- 
pierą su kdpertais 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.

Kalėdų dovana
Skrynute
Stegmaiero

ALAUS

T I PĮl | Bell Telephone Dickinson 8757 w.
AlzUlhlię Dėl daktariškos rodos galima atsišaukti 

s liįllvllllj UtUllIlVUkJ P»s Dr. Ign. Stankų per telofoną ar laiž-
O ku ir iž kitų šteitų, taipgi Kanados.

— Vienatinis tikras daktaras-lietuvis Philadelphijoj —
' Jis yra pabaigęs augščiausins ir jau paskutinius dnktnrisKus mokslus. Buvo 
.miestavu daktaru mieste Indianopolis Mokėsi ir praktikavojo The N*u> York 
i Orayuatt Alcdicul Hehool and Uuepital. Visi jo paliudijimai išstatyti yra 
(ofise, kur kiekvienas a.sdaukęs galt juos matyti.

Dabar įrengė savo locną ligonbutį Philadelphijoj ir tame pačiame name , 
padirbo puikią «. idtkaUiką kliniką su laboratorija, elektriškas mai-inas ir ap-* 
tieką su geriausioms gyduolėms. Čia visi ligoniai atranda teisingą pagolbą, iš-* 

įsigydo ir palieka sveiki. Štai ką liudija palys ligoniai:

švilpa, 1011 Carlton St., Philadelphia, Pa.
I„Šiuomi viešai išreiškiu sa- 

1 vo širdingą padėką Dr. Stan
kui už išgydymą nervų ligų 
ir sugrąžinimą vyriškumo, 

i kuriu kili daktarai atsisakė 
|išgydyti. Ir visiems sušlap
tomis ligomis patariu kreip- 

į’.ia pas dr. Ig. Stankų, o ne- 
. pasigailėsite savo žygio 
[ A. Zmudzen, Salem, Muss

»7 Pingree St. Ur. Ig. Stankus.

>

Office Nevv Telephone 37. 
Residence 1100.

Lietuviu Advokatas.
Jonas S. Lopatto

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

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

bus labai brangintina jusi; 
senam draugui. Siąsk ir te- 
lefonuok savo užsakymą da
bar. *

STEGMAIER BREWING CO.
Wilkes-Barre, Pa.

Naujas telefonas 977 
Bell telefonas 422

First National Bank
PUBLIC SOUARE

VVilke-sBarre, Pa.

GARBUS DAKTARE: neiš-' 
randu žodžiu p ;dėkavojimu' 
Tamistai už išgydymą skau 1 
dėiimo šonuo: o ir po širdies į 
gėlimo strėnų |r skausmin i 
gų mėnesinių, kurių kiti vi-J 
si daktarai neapsiėmė gydy
ti. Bet Tamistos operacija 1 
kaip ranka atėmė kentėjime 1 
nuo manęs. Ela Kažinacky ' 

1325 8. Front St., Phila.
John Akuotaitis, Montreal, Que. Canada, rašo: ,,Meilutis gydytojau.— » 

Šešta diena, kaip gavau r.uo Tamstos liekarstas ir vartoju sulyg užrašo, jau 
negaliu atsidėkoti Tamstai iš džiaugsmo dą tik pusę liekarstu sunadojau bet 
jau visas sustiprėjau ir b ūgiu gyti. Daugiau neturiu ką rašyti: nes jau ne
reikalauju daktariškos pagulbos. Ta įkiri li"a, 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 kaulu, strėnų, kojų, pečių, nuo< 

visokių kraujo ligų užkrečiamu lytišku ligų, triperį, šankerį sifilį, užkiotčji- 
m ą ir nodiibimą vidurių, išbėrimą, niežėjii. ą ir augimą ant veido ir kūno vi
—i.!..--------- —i-;., i—------ 1............. — -i.........-’--ną, širdies, inkš- <

drebėjimą sana
__ , „_____________£.__ _______ -£___ ______ „___T pailsimą, sunkų į
kvėpavimą, peršalimo slogas ir nusilpnėjimą s ve i Įeitos, visokias moterų ligas- 

i skausmingų ir nelegulerišK mėnesinių i< kejimą ir gumbo, išgy dau su ope-' 
cija ruptura, apendesiUs, vėžį, skilvye augančiusekmenisvisokiusskaduliusj 
guzus (tumore), kepenų, inkstų ir pūslės. Darau operacijas aut gyslų kaulų 
nervų, smegnų, moterų ir vyrų gimdančių organų, pritrauktas kojas ir ran
kas atitaisau ir padarau sveikas. Taipgi daro operacijas ant nosies, akių >e 
gerk.ės.

šokių spuogu, dedervinių ir slinkimą plaukiu galvos skaudėmn, šiid 
tu, kepenų ir plaučių ligas. visokins‘nervų lig ,s redrulgiją, drebėji 
riu, greiiąvs ipvkimš. negalėjimą miegot ir išgąstį, greitą pailsim

ir ’

Plymoųth National 

BANK.
Kapitolas su perviršiu 

$165.000.00.
Šitoji Banka prižiuroma 

Suvienytąją Valstiją val
džios. Moka.3 nuošimčius 
nuo sudėtą pinigą. Galima 
susišnekėti lietuviškai.

G. N. Postlethwaite, 
iždininkas.

Mandagus patarnavimas.

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, Cashier

FABIOLE, |
garsi kardinolo Wisemano apysaka J

Vertė VYTAUTAS. £

Kaina $1.00. 3
rmantierae daugiau kaip vieną eg- 

sempliorių, nuleidžiamas didelis nuo- įjį 
limtis. Gaunama pas:

4)
REV. V. VARNAGIRIS, *

812 So. 4th St., Brooklyn, N. T. į

-NAUJA KNYGA-

BIBLIJA
arba šv. Raštas išleistas.

Tik vienas šitas šventraštis yra 
katalikiškas.

Kaštuoja $2.15 persiuntmui.
Adresas:

REV. S. PAUTIENIUS,

R 1220 So. Broad Street,
’ * Philadelphia, Pa.

Ofiso valandos: nuo 9 iki 12, nuo 2 iki 4, ir nuo 6 iki 8 vakaro. 
Šventadieniaisnuo 1 iki 5 popiet.

* M erchants 
Banking 

Trust 
Company,

Mahanoy City, Pa. i
Turi Kapitolo su nuošim

čiais
$190.000.00.

Sudėtu pinigu
$700.000.00.

$ Męs vedame visokį lega * 
lišką biznį.

Musą bankoje galima $ 
19 susikalbėti: lietuviškai, T 

lenkiškai, vokiškai ir *
angliškai.

JOHN J. MEYER,
Xasininkas.

REKOMENDUOJAME MUSŲ NAUJĄ AUKSINĮ 23 
AKMENŲ GELŽKELIO LAIKRODĖLĮ.

Auksiniai, paauksuoti ir kitoki su 23 
akmenimis, parduosime 10,000 vadina
mų “Accuratua” laikrodėlių tiktai ui 
$b.75 žėdną. Tie gražus laikrodėliai 
puikiai išrėžyti, dubeltavi lukštai, ge
rai laiką rodanti, labiausiai keliauninką 
naudojami, kurie turi daboti laiką, mo
teriški ir vvriSki, gvarantuoti ant 20 
metų. Tikrai gražus la’krodėliai, ne 
gėda bus nei draugams tokį parodyti. 
Jeigu nori turėti gerą dziegorėiį, tdS 
štai musų pasiūlymas: Męs nusiųsime 
šitą laikrodėlį kiekvienam C. O. D. už 
$5.75 ir ekspreso kaštus dėl peržiūrė
jimo. Jei nepatiks,'pernok ėeite nei cen
to. Męa riakuojame viską. Auksinis

grandinėlis duodasi dykai an laikrodžių. Adresas:
EXCEL8IOR WAT0H 00, DEPT. 905, OHICAGO, ILL

DYKAI

:< ršįs

’j

Pirkite už $6.00 ver
tės musų žinomos ta
bokos dėl cigarėtų ir 
išsirinkit sau dovaną 
iš sekančių daiktų: 
Naujausis 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

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

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

ENGLISH ASIATIC TOBACCO CO., 
Dept. F.

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

GE? TAU 81A 
GYDUOLA: 

NUO
STR£NŲ SKAU 

DĖJIMO, DEGI
MO KRUTINĖJĘ, 
GALVOS SKAU

DĖJIMO, 
KATARO3, 

UŽSIŠALDYMO, 
NEURALGIJOS;

NUO 
GERA LĖS 

SKAUDĖJIMO,

esLBFPT G. GROjiLEWSKI,
Savininkas ir Fabrikantas Geriausių 

“LIETUVIŠKŲ—LENKIŠKŲ VAISTŲ.”

Ypatingos Gyduolės.

MĖŠLUNGIO 
SKAUSMO KRU
TINĖJĘ NUO 
PATRŪKIMO 
AZMA ARBA 
DUSULIO 
STYVUMO 
SPRANDO 
SKAUDĖJIMO 
ŠONUOSE 
RA NKŲ IR 
KOJŲ.

jeigu sergate užsisėnėjusiomis ligomis nuo kurių negali pagel
bėt nė daktarai nė ligonbuėiai, 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 užlaiko pa
slaptį kaip ant išpažinties). Užtai nesigėdyk ir nebijok, rašyk tei
sybę, o mielai suteiksiu rodą ir prisiųsiu geras gyduoles pagal tavo 
ligą su nurodymu kaip reikia jas vartoti, už prekę labai mažą. Rei
kia rašyt laiškus stačiai pas mane pridedant visados 2c. markę ant 
atsakymo, nes kitaip negausit atsakymo. — Teipgi męs reikalauja
me gerų agentų kiekviename dideliame mieste ir jų aplinkinėse. 
Agentai nuo Lietuviškai-Lenkiškų gyduolių gali uždirbti nuo 50 
dol. iki 150 dol. ant mėnesio. Uždarbį duodame kuogeriausią. Taigi 
rašykite reikalaudami agentūros. Kiekvienas lietuviškas štornikas 
teipgi privalėtų užlaikyti visada musų puikias Lietuviškas gyduoles 
savo Storuose ant pardavimo, kad musų tautiečiai reikalaudami ga
lėtų pas kiekvieną nusipirkti ir nereikalautų išduoti pinigus dova
na kokiems nors apgavikams tose aplinkėse. Stornykai, rašykite 
pareikalaudami gyduolių, nes geras uždarbys ir parduokite musų 
tyras Lietuviškas gyduoles, kuriąs męs gvarantuojame. Rašykite 
po antrašu:

ALBERTAS G. GRABLIAUCKAS,
<3or. Elm & Main Str., Plymoųth, Pa.

44 DRAUGO”
ezzz

SPAUSTUVE

NAUJAUSIA, DIDŽIAUSIA IR GE

RIAUSIA GREITAI ATLIEKA 

ĮVAIRIŲ ĮVAIRIAUSIUS DARBU?

J
S P A L D 1N A 
PIGIAI

KON8TITUCIJAS, PLAKATUS, TIKIETUS, 

U2KVIETIMU8 IR KITOKIUS DARBUS

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

ADRESUOKITE ---- -

“DRAUGAS”

314 E. Market St Wilkes-Barre, Pa.


