
DRAUGAS
KATALIKI8KA8 LAIKRA1TI8 PA8VŲ8TA8 AMERIKOS LIETUVIŲ KATALIKŲ REIKALAUS

VOL. n. (METAI n.) AVILKES-BARRE, PA., SAUSIO (JAN.) 27 D. 1910 M. No. 4.
RNTBRRD AS SECOND-CLASS MATTKR AUGUST llat. 1«M. AT THR POST OIT1CB AT WILKES-BARRK, PA.. UNDER THE ACT OP MARCH «. IMT

■^eMylėk, lietuvi, tą brangią žemę!
Mylėk, lietuvi, tą brangią žemę, 

Kame nuo amžių tėvai gyveno:
Čia tavo kūnas sau maistą semia,
Čia irgi dvasiai atrasi peno.

Mylėk jos kalbą, senovės būdą, 
Jos girių kvapą, žaliąsias pievas;
Į jos dirvonus pasėjęs grūdą,
Žinai, jog vaisių palaimins Dievas.

Mylėk prabočių kapus garbingus, 
Kur amžiais ilsis tėvynės sūnus! 
Mylėk tuos amžius vardais garsingus, 
Kurie išugdė tautos galiūnus!

O tu, sesutė, kada nupinus 
Vainiką rūtų, kasas dabįsi,
O naują dūmą slapčia pažinus, 
Varguole-širdžia skirst pamėginsi,

Kadą, atjoję iš margo dvaro, 
Piršliai tau garbins anytos naštą,

Oi netekėki, kaip pliuškės daro,
Už svetimtaučio j kitą kraštą!

Ir tu, jaunime, kursai į šiaurę, 
Išalkęs mokslo, badu keliauji,
O ten neturto išgėręs taurę,
Paskui už Marksą rūsčiai kariauji,

Paliauk gyvenęs sapnais kaimynų! 
Sugrįžk į savo tėvučių šalį!
Čia atsikvėpęs bent oru grynu,
Nešk šviesą broliams, kiek spėkos gali!

Mylėk, kas amžiais brangu r dora!

Neskelbk terp luomų prakeikto karo! 
Net lenkomaną mylėk bajorę,
O meilės žodžiai stebuklus daro.

O jus, didžiūnai, kurių prabočiai 
Už laisvę ėjo varguos’ kariauti, 
Dabar, pavalgę dvaruos lig sočiai,
Už garbę skaitot’ kitiems tarnauti.

Jums lenkų žiba garbė minėta! 
Tėvynės meilė širdyj užšalo!
Vienok lietuvių ramus poetą 
Ševčenkos tulže neskelbs juras galo.

Bet amžiai žino teisybę skaudžią! 
Jos patįs klauskit, ištautę broliai!
Net girios, jūsų parduotos, gaudžia: 
Svečiais mums este sunkiais ligšiolei!

y--

Tėvų didvyrių dėjąs pamynę,
Ne jus šiandieną tautos vadovai! 
Už brolių kalbą, už jų tėvynę 
Be jūsų skydo pradėjom kovą!

Dabar parvėlu vadovais būti; 
Bet laikas, laikas akis pratrinti*! 
Nejaugi, broliai, vienybe drūti, 
Greta nestosme tėvynės ginti!

• • •

Mylėk, lietuvi, tą brangią žemę, 
Kame nuo amžių tėvai gyveno!
Čia tavo kūnas sau maistą semia,/
Čia irgi dvasiai atrasi peno.

(“Draugija”) Maironis.
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NEDĖLIA PRIEŠ UŽGAVĖNES.

Lekcija. — 11 Kor. XI, 19 — XII, 9. — Broliai: No
riai nukenčiate neišmintingus, patįs būdami išmintingais, 
nes nukenčiate, jei kas jus vergijon verčia, jei kas prari
ja, jei kas ima, jei kas pasididžiuoja, jei kas jus veidan 
muša. Kalbu pagal negarbės, kaipo kad męs butumime 
silpnais tame daikte: kokiame daikte kas drąsus yra 
(neišmintyje kalbu) ir aš drąsus esu. Žydai yra, ir aš; 
Izraelitai yra, ir aš; Abraomo sėkla yra, ir aš; Kristaus 
tarnai yra (kaipo mažiau išmanus sakau), daugiaus aš. 
Daugiuose darbuose, kaliniuose apsčiau, plakimuose dau
giau, nekaip reikia, mirtyse tankiai. Nuo žydu gavau 
penkis kartus po keturias dešimtis mušiu be vieno. Tris 
kartus buvau plaktas rykštėmis, vieną kartą buvau muš
tas akmenimis, tris kartus su manim laivas susiskaldę, 
dieną ir naktį buvau marią gelmėse. Kelionėse tankiai, 
pavojuose ant upių, pavojuose tarp galvažu
džiu. pavojuose nuo savąją, pavojuose nuo stab
meldžiu, pavojuose mieste, pavojuose giriose, pavojuose 
ant mariu, pavojuose tarp neteisingują brolią. Darbe ir 
varge, tankiame nemiegojime, bade ir troškime, tankiuo
se pasiukuose, šaltyje ir nuogume. Be tą daiktą, kurie iš 
viršaus yra ir spaudžia mane kas dieną, rūpestis apie vi
sas bažnyčias. Kas-gi serga, o aš nesergu? Kas pasipikti
na, o aš ar nedegu? Jei reikia iš to, kas yra mano silpny
be, girsiuosi. Dievas ir Tėvas musą Viešpaties Jėzaus 
Kristaus, kursai yra pagarbintas amžiais, žino, jog neme
luoju. Damaske karaliaus Arėto šalies valdytojas sergėjo 
miestą Damaską, idant mane sugautą. Ir pro langą 
pintinėje buvau per mūrą nuleistas ir taip išėjau 
iš jo ranką. Jeigu reikia girties (nepridera, tiesa), eisiu 
prie regėjimą ir Viešpaties apsireiškimą. Pažįstu žmo
gų Kristuje pirmketuriolikos meti; (ar kūne nežinau, ar 
be kūno, nežinau, Dievas žino), jog toksai buvo paimtas 
iki trečiojo dangaus. O pažįstu tokį žmogų (ar kūne ar
ba be kūno, nežinau, Dievas žino), jog buvo paimtas į ro- 
ją, ir girdėjo paslėptus žodžius, kuriu žmogui nedora kal
bėti. Iš tokią daiktą girsiuosi, o pats iš savęs nieko nesi
girsiu, tiktai iš mano silpnybią. Nes jei ir norėčiau girties, 
nebusiu paikas, nes tiesą sakysiu, bet užsilaikau, idant 
kas nemanytą apie mane daugiau, kaip tai, ką regi ma
nyje arba ką girdi nuo manęs. O idant didumas apreiški
mą neišaugštintą manęs, duotas man yra akstinas mano 
kūno, šėtono aniuolas, kursai mane veidą muštą. Togidėl 
tris kartus meldžiau Viešpaties, idant nuo manęs atstotą. 
Ir tarė man: gana tau mano malonės. Nes galybė pasiro
do didesnė silpnybėje. Su noru tadą giriuosi iš mano sil
pnybią, idant manyje gyventą Kristaus galybė.

Evangelija. — Luk. VIII, 4—15. — Anuomet, kad 
didi minia susiėjo ir iš miestą skubinosi pas jį, tarė per 
prilyginimą : Išėjo kursai sėja, sėti savo sėklą. O kad sė
jo, viena puolė pas kelią ir buvo sumindžiota, o dangaus 
paukščiai sulesė ją. O kita puolė ant uolos, o išdygusi nu
džiūvo, nes neturėjo drėgnumo. O kita puolė tarp erškė

čiu, o erškėčiai drauge išdygę nusmelkė aną. O kitą puo
lė ant geros žemės, o išdygusi padarė šimteriopą vaisią. 
Tai sakydamas, šaukė: Kas turi ausis klausyti, tegul 
klauso. Ir klausė jo ano mokiniai, koks tai butą priligini- 
mas? Kuriems jis tarė: Jums yra duota žinoti Dievo ka
ralijos paslaptis, o kiliems per prilyginimus, idant regė
dami neregėtą, o girdėdami neišmanytą. Yra tad tas pri
lyginimas: Sėkla yra Dievo žodis. O kurie pas kelią, tie 
yra, kurie klauso, o po to ateina vėliaus ir išima žodį iš 
ją širdies, idant tikėdami nebūtą išganyti. O kurie ant 
uolos: kurie, kad išgirsta, su džiaugsmu priima žodį, o 
tie šakniu neturi, kurie iki valandos tiki, o pagundinimo 
valandoje atstoja. O kurie puolė tarp erškėčią, tie yra, 
kurie klausė, bet rūpesčiu ir turtą ir gyveninio švelnu
mą yra užtroškinti ir neatneša vaisiaus. O kurie ant ge
ros žemės — tie yra, kurie geroje ir geriausioje širdyje, 
išgirdę žodį užlaiko ir neša vaisią kantrybėje.

NEDĖLIA PRIEŠ UŽGAVĖNES.

“Pavojuje nuo plėšiką.“

Šios dienos lekcijoje šv. Povilas, kalbėdamas apie sa
vo kentėjimus ir pavojus, mini taipogi ir “pavoju nuo 
plėšiką.’’ Plėšikas yra vagis, kuris užpuolęs varu atimą 
svetimą daiktą. Septintas prisakymas mus mokina: “Ne 
vogk,” ir draudžia ne tik plėšimą, bet, kaip katekizmas 
mokina, neteisu paėmimą ir užlaikymą kiekvieno daikto, 
kuris kam kitam priguli. Pavyzdžiu, tarnas, darbinin
kas ar kokios norint rūšies pagelbininkas neturi teisės 
imti medžiagą, valgį ar kftą kokį daiktą, kuris jam nepri
guli taip lygiai, kaip neturi teisės imti iš po rakto pini
gus. Tas viskas yra svetimas turtas. Iš kitos pusės darbo 
davėjas neturi teisės užlaikyti užmokesčio tiems, 
kuriems darbą davė, arba traukti ilgą laiką su užmokėji
mu. Jei taip pasielgia, tai daro neteisybę, kankina žmo
nes, gaišina ir vagia jiems laiką. Imkim ponią ar panaitę, 
kuri užsisako sau brangią suknią ir, gavus ją, eina į tea
trą, ar balių, o neužmoka bėdinai siuvėjai, kuri jai suknią 
atnešė. Kas tad atsitinka? Siuvėja, rasi, tokiu būdu nega 
Ii užsimokėti randos už namą, skolos gydytojui ar krautu
vei ar algos pagelbininikei, rasi jos pagelbininkė nežino, 
kaip ryto prasimaitys; Į tą viską neveizint, siuvėja ne
drįsta reikalauti užmokesnio, nes bijo, kad toji ponia jos 
nepamestą ir nenuveitą pas kitą. Ir taip, kada viena be 
rūpesčio šoka, gal daug iš jos priežasties kenčia. Tas yra 
blogai, bet ką kalbėti apie žmonės, kurie įpranta niekam 
savo skolą nemokėti? Kurie eina, iš vietos į vietą apgau
dinėdami, ima valgį krautuvėse ant išmokėjimo, apsiren
gimą taip-pat, ir niekur nemoka. Kiek tokiu būdu apvog
tą krautuvią ir nuskriaustą žmonią turi bankriityt ir kęs
ti didžiausį vargą? Tokie vėjavaikiai-plešikai, jei juos 
kas priima, savo geradariams apvogimu padėkoję, toliau 
pabėga. Juk nelaimė, tas neretai tarp lietuvių atsitinka. 
Tokie neteisingi pasielgimai mums gėdą daro ir liudija 
apie lietuvią tamsumą ir ištvirkimą. Mokinkime teisin
gumo priaugančią gentkartę. Mokinkime už viską mokė-
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t i išsyk, skolinti kiek galint mažiausia, gyventi pagal sa
vo išgalėjimą. Kas stengiasi gyventi augšeiau savo stono 
ir išgalėjimo, pasirodyti kuomi daugiau nei kaip yra, pa
mėgdžioti turčius, tas turi neteisingai pasielgti, prie pro
gos vogti arba bankrūtyti ir, neretai, savažudyste gyveni
mą baigti. Dėl Dievo meilės būkime teisingi iki mažmo
žiui, iki sugrąžinimui markės į laišką įdėtos, atidavimui 
penktuko už strytkarį ir paskolinto popieros lapo. Mo
kinkime vaikus atiduoti kievieną surastą svetimą daik
tą, būti teisingais mokinanties lekcijos ir žaidžiant. Vai
kas įpratintas būti teisingu, išaugs į teisingą žmogų.

S.

IŠ LIETUVOS.
Panedėlis (Ežerėnų apsk.). Visi trobesiai prie bažny

čios yra nauji, geri, gražus, tiktai pati mūro bažnytėlė 
jau reikalauja pataisymo. Pirmiausia reikalauja mediniai 
bokštai pataisymo, kurie, gink Dieve, smarkesniam vėjui 
užėjus, gali nugriūti, nes jau geriokai apipuvę. Taigi šie
met per parapijonų nutarimą, kunigas kalėdodamas pra
dėjo rinkti aukas po 5 rublius iš čielažemio ūkininko ir 
po tiek-pat bus renkama per ketverius metus. Kad kiek
vienas parapijonis neatsisakytų paaukoti bažnytėlės pa
statymui po tuos kelius rublelius, tai vis susirinktų krū
velė skatikėlių ir tas užmanymas būtų galima geriau ir 
puikiau atlikti. Bet girdėti, kad kiti labai nenoromis au
koja arba visiškai neaukoja, nors tokių maža atsiranda. 
Tai vis iš mūsų pirmeivių ir alkogolikų.

Gėda, žmonelėms!
“Šaltinis.”

Girdiškė (Raseinių apskr.). Bažnyčia sudegė. — 
Gruodžio 18 d. nežinia iš kokios priežasties kilo zakristi
joje gaisras. Iš zakristijos tuojau ugnis perėjo ir į bažny
čią. Visgi dėlto kunigams pasisekė išgelbėti Švenčiausią 
ir kitus brangius daiktus. Ugnelės nebuvo galima sulai
kyti. Bažnyčia sudegė. ...

“Šaltinis.”
Kunigų permainos Vilniaus vyskupijoje. “Vilties” 

No. 147 kunigų permainos šiaip pataisytinos ir permai- 
nytinos:

Kun. Šlamas važiuoja į Parietį, Gard. gub., kleb. 
kun. Holovnia (lietuvis) iš Kamionkos į Joniškį klebonu, 
kun. Ankėnas iš Vilniaus Visų Švent. į Načą, kam., kun. 
Kučinskas iš Pariečio į Zytelą, Gard. gub., kleb., kun. 
Makarevičius iš Zytelos į Vilnių, kur redaguos, liuosai 
gyvendamas, “Przyjaciel Ludu,” kun. Zavadzkiui atsi-

Šilavotas (Marijamp. aps.). Pereitais metais silavo- 
Stakliškes, kam., kun. Fordonas, b. Vilniaus Visų Šven. 
kl. — ten-pat kamendoriumi., kun. Mokrzeckis, b. Aušros 
Vartų kl. j BielRką.

Šiems trims, iki šiol buvusiems be vietų, ministeris 
leido likti kamendoriais ru teise iškilti į klebonus.

— Mirė a.
48 metu.&

a. Skaisgirio klebonas kun. Kazimieraitis,

“Šaltinis.

A. a. kun. Adomas Žeimis (Žeimavičius). Gruodžio 
17 d. pasimirė Pelikų (Ežer. apskr.) klebonas kun. A. 
Žeimavičius. Nelaba mirtis pakirto vieną iš darbščiausių 
Žemaičių vyskupijos kunigų. Nabašninkas buvo geras, 
doras, ramus ir blaivus kunigas, visa savo dūšia atsida
vęs Bažnyčiai ir tėvynei. Pats mėgo šviesą, nepavydėjo 
jos ir savo tautiečiams. Dar būdamas klieriku mėgino 
šį-tą rašinėti į lietuviškus laikraščius — “Apžvalgą,” 
“Tėvynės Sargą“ ir kit. Karštai tarp žmonių kėlė tautiš
ką susipratimą, ypač Lietuvos pakraštyje, tarp baltaru
sių, kur jis paskutiniais metais gyveno. Opsoje įsteigė 
“Saulės” skyrių, o Pelikuose savo pinigais iki paskuti
nio laiko užlaikė mokyklą. Dar trimis dienomis prieš mir
tį rašė į “Saulės” valdybą apie mokyklų reikalus. Visas 
jo gyvenimas buvo pašvęstas tamsybėms blaškyti.

Duok, Dieve, daugiau mums tokių kunigų!
“Šaltinis.”

Šilavotas (Marijamp. ap.) Pereitais metais šiliavo- 
tiečiai du kartu buvo per valsčiaus sueigą nutarę Šilavoto 
bažnytkiemyje alinę panaikinti. Kas ten kaltas, kieno raš
tinėje išdilo žmonių nutarimai, nežinia. Apie alinės užda
rymą nei žodelio negirdėti. Šilavotiečiai, prieš-pat Kalė
das kokią-ten dieną susirinkę parapijos reikalų apsvar
styti, išnaujo nutarė šauktis į valdžią.

Sustatytas prašymas, ant kurio pasirašė veik visi bu
vusieji susirinkime. Prašymas induotas į apskričio vir
šininko pagalbininko rankas; ar ir dabar žus — nežinia.

Žuvus tam prašymui, už kiek laiko vėla prašysime. 
Popiera nebrangi, už pasirašymą nereik mokėti, tad ne
nutilkime, gal nuolatinis klibinimas išbudįs tą, kuris pri
valytų matyti žmonių reikalavimus.

“šaltinis.”
Marijampolė (Suv. gub). Sausio 16 d. buvo čia lietu

vių vakaras. Leidimą išgavo vietinis “Žiburio” skyrius. 
Grynas pelnas eis “Darbininkų-Krikščionių“ draugijos 
naudai. Mat, toji draugija jau pernai tuojau po vakacijų 
norėjo iškelti savo vardu vakarą, nes sulyg užtvirtintų 
įstatų turi teisę vakarus daryti. Tatai padavė prašymą. 
Apskričio viršininkas prielankiai jį piėmė, todėl pradėta 
smarkiai prie jo ruošties. Tik štai ateina nuo gubernato
riaus atsakymas, jog “Dar. Kr.” draugija neturi teisės 
vaaarų kelti. Tai buvo didis darbininkams smūgis! Tiek 
darbo, tiek rangos turi vėjais nueiti! Užtat siųsta antras 
prašymas ir valdybos nario važinėta net Suvalkuosna, 
bet nieko nelaimėta. Del kokios tikros priežasties neleista 
ir ligi šiai dienai tas lieka paslaptimi. .. . nes ta draugija 
savo veikiman jokios politikos nemaišo.

Dar bent tiek padaryta, kad leista grynasis nuo vaka
ro pelnas jos naudai skirti.

Bus vaidinta kom. “Pirmasis degtindarys,” dekle- 
maeijos, dainos.

“Šaltinis.”
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Prienai (Suv. gub.) Kvieslio pabūgo. Antrą Kalėdų 
dieną, vyrai, gavę “Šaltinio” kvieslio visą pluoštą, dali
nosi tarp savęs. Pasitaikė pro šalį eiti ponui bulmistrui. 
Pamatęs kvieslius išsigando; kviesliai jam pasirodė atsi
šaukimais, nes lietuviškai nabagas nemoka. Smarkiai tad 
užsipuolė ant tų vyrukų ir ėmė grąsinti net šaltąja. Bet 
viskas pasibaigė tuo, kad paėmęs vieną kvieslį nuėjo sa
vais keliais. "Šaltinis.”

Linkava (Panev. apskr.). Nelaimė. Sodžiuje Dueos 
kuliamoji mašina smertim sužeidė vieną žmogų. Mat, mū
sų parapijoje yra mada dirbti stiprų naminį alų, be ku
rio negali apsieiti nei pakasynos su krikštynomis, nekal
bant jau apie vestuves. Neapsieinama ir per kūlimą, nes 
tada negautum talkininkų. Dažniausia inkaušę smagiai 
eina prie darbo, kur per drąsą įlenda ir į mašiną.

Apskritai sakant, čia žmonės labai yra inpratę gerti, 
o skaitymų nekenčia. Miestelyje 18 aludžių, traktierius 
ir monopolis. “Šaltinis.”

Veiverai. (Marijamp. apskr.). Galima pasigirti, kad 
pas mus ir slaptuosius monopolius prisiėjo uždaryti. Pir
miau per šventes labai daug degtinės jie išparduodavo. 
Gruodžio 29 d. K. ir M. buvo byla už slaptą degtinės par
davinėjimą. Teismas nuteisė juodviem po 4 mėnesius at
sėdėti kalėjime. Štai ir užpelnė!

“šaltinis.”

Pilviškiai (Marijamp. apskr.). Nelaimė. Tarp Vilka
viškio ir Pilviškių geležkelio stočių gruodžio 26 d. (n. k.) 
traukinys suvažinėjo Mažučių kaimo Joną Kriaučeliuną. 
Kalbamą, būk nebašninkas iš Pilviškių grįžęs intraukęs 
degtinės. Vis degtinė!....

“Šaltinis.”

16 LIETU VI6KŲ DIRVŲ AMERIKOJE.

BOSTON, MASS.
Šitame mieste yra apie 5 tūkstančiai lietuvių. Prie 

parapijos priguli 4 tūkstančiai, o kitą tūkstantį galima 
padalyti tarp liuteronų-lietuvių ir laisvamanių.

Lietuviai čionai pradėjo apsigyventi nuo pusės 19 
šimtmečio, (nuo 1850 m. T Red.) Iš pradžių, žinoma, lie
tuviai matė nemažai skurdo, kol apsiprato su Amerikos 
gyvenimu, bet dabar galima rasti tarp vietinių lietuvių 
gan gerai pasiturinčių asmenų. Vieni užsiima pramone, 
kiti turi gerus darbus, kai-kurie prasisiekę ir namukus 
perka.

Pereitų metų bedarbė gana skaudžiai palytėjo ir 
vietinius lietuvius, bet dabar ačiū Viešpačiui, darbai jau 
pasigerino, norints dar galima matyti slankiojančius be 
darbo darbininkus, tarp tų nemažai yra amžinų bedar
bių, kurie tingi dirbti ir kaip tai vadinasi “bomauja”.

Paprastam darbininkui, nemokant gerai kalbos, ama
to — visuomet yra sunku, ir jie visuomet

kenčia skurdą, bet negana to skurdo, to iš
naudojimo darbininkų kapitalistais, jie dar patįs noriai 
neša savo kruvinai uždirbtą skatiką į smukles ir linksmai 
lėbaudami praleidžia jį, kuomet namie alkani vaikai, nu- 
plišę, nudriskę, sudžiuvus ir pageltus nuo sunkaus darbo 
ir alkio pati. Daug, daug pragaišties atneša tas girtuo
kliavimas vietiniams lietuviams. Juk, kad ir mažas uždar
bis, bet prisilaikant, galima šiaip-taip pragyventi, o tar- 
patis net ir kokį centą susitaupti. Nieko negelbsti nei ku
nigų pamokslai, nei išmintingų žmonių patarimai, kaip 
gėrė, taip geria ir patįs sau duobę kasa. Kaip pasi
klosi, taip išsimiegosi! Stakėnas.

SPRINGFIELD, ILL.
Darbai vietinėse anglių kasyklose dabar eina visai 

silpnai, pavienis žmogus ne gali uždirbti ant maisto, o ką 
jau kalbėti apie apsivedusius?

Bet nei darbo stoka, nei skurdas neatgrąsina žmo
nių nuo gėrimo. Visur saliuninkai gražiai pasirėdę, sotus, 
sveiki, jų pačios šilkais šnabždina, o tie, ką sukrauna 
jiems turtus, pragėrę ar prakaziravę per vieną naktį savo 
uždarbį, turi bėgioti ir žydams rankas bučiuoti, kad duo
tų ant knygutės. Pasigėrę tankiai muša savo pačias ir 
vaikus, iš ko atsitinka daug nelaimių. Taip pereitą mė
nesį koks tai Rauliška, parėjęs girtas namo, taip biauriai 
sumušė savo pačia, kad jije negalėdama ilgiau kęsti (nes 
ją mušdavo kasdien) nubėgus pasiskandino. Kitas vėl pe
reitą sąvaitę girtas sumušė savo nėščią žmoną ir toji pa
gimdė negyvą kūdikį ir pati rodos mirs.

Jau į tokius darbus ir valdžia turėtų įsikišti ir tuos 
galvažudžius kalėjiman įkišti.

Legislaturoj pav. Illinois tapo įneštas bilius, kad iš 
pavieto iždo būtų išmokėta 50 tūkstančių dol. našlėms ir 
našlaičiams užmuštų kalnakasių Cherry, III. Bilius tapo 
priimtas ir turbut pereis per abidvi instancijas. Tarp ki
tų dalyvavo tame ir atstovai kalnakasių unijos. Užklau
sus atstovo Raudonojo Kryžiaus, kiek jie išleido pinigų 
nukentėjusiems, tas turėjo drąsą pasakyti, kad 108 tūk
stančius. Bet jį sugavo meluojant atstovas Morris. Raudo
nas Križius moka dideles algas savo valdininkams, o apie 
nelaimingas našles ir našlaičius mažiausiai rūpinasi.

Taipogi tapo įneštas kitas bilius, reikalaujantis mo
terims teisių. Biliuje reikalaujama, kad kiekviena mote
riškoji, turinti 21 metų turėtų teisę balsuoti už valdinin
kus miesto ir pavieto, išskiriant federališkuosius.

Tasai dilius labai nugązdino “tėvus” pavieto Illinois.
Ant. P—e.

HOMESTEAD, PA.
Sausio 12, 13 ir 14 d. Šv. Petro ir Povilo lietuviškoj 

bažnyčioj atsiliko 40 v. atlaidai. Nežiūrint ant blogo oro, 
žmoneliAi skaitlingai lankė bažnyčią visas tris dienas, 
netik vakarais, bet ir iš ryto. Išpažinties tapo išklausyta 
arti 700. Pamokslai buvo sakomi kas rytą ir vakarą. 
Ypač iš ryto sakytus pamokslus galima pavadinti gana 
praktiškais. Stengtasi juose palytėti labiausiai įsivyra-
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vusias tarpe Amerikos lietuvių ydas, k. a. perdidelę gir- 
kšniojimą ir iš to kilantį apsileidimą pildyme savo svar
biausių pareigų: apsileidimas tarnystėje Dievo, neatsa
kąs vaikų auklėjimas, nesantaika tarp vyro ir pačios ir tt. 
Tuos viršminėtus pamokinimus papasakojo kunigai: J. 
Sutkaitis iš Pittsburg, Pa., F. Serafinas iš Kensington, 
111. ir A. Šiukevičia iš Ford City, Pa. Šio pastarojo ku
nigėlio pamokslui galima būtų šį-tą užmesti, bet jog tai 
yra “senovės gadynės“ kunigas, tai nutylėsiu. Vakarais 
pamokslus sakė kun. Jakštys iš Thomas, W. Va., kun. A. 
Jurgutis iš Donorą, Pa. Apart augščiau minėtų kunigų 
vietiniam klebonui kun. S. J. Čepanoniui dvasiškon pa- 
gelbon pribuvo kunigai: J. Ilalaburda iŠ Cleveland, O., 
Jurgis Inčiura iš Wanamie, Pa. ir kun. J. Vaišnora iš Es- 
plen, Pa. Tiek darbininkų suvažiavus žmoneliams nerei
kėjo, žinoma, ilgai laukti prie klausyklos. Paminėjus, 
jog viskas darė malonų įspūdį: ir klūpojanti prieš Šven
čiausiąjį maldinga minia, vaikai barstą gėlėlės ir gražiai 
giedą “Garbė ir Šlovė“...., ir visur viešpataujanti pa
vyzdinga tvarka; reikia pridurti, jog kiekvienas, atsilan
kęs tuose atlaiduose, buvo beabėjonės doriškai pastiprin
tas. Gineitis.

W1LKES-BARRE, PA.
Didelėse Amerikos dirbtuvėse ir anglių kasyklose, 

kur taip tankiai atsitaiko visokios nelaimės, — jų auko
mis būna tenai dirbanti kitataučiai. Aiškiai tą parodo pa
garsinta kalnakasių statistika, iš kurios pasirodo, kad 
praeitais metais kietųjų anglių kasyklose pražuvo 678 
asmenįs. Daugiausiai yra žuvusių lenkų, apie 213, lietu
vių 67. Bet pažvelgus į tai, kad daugelis lietuvių pa 
siduoda už lenkus, žuvusiųjų lietuvių atsiras dau
giau. Amerikiečių 130, italų 49, slavokų 46, rusinu 35, 
irlandieČių 35, anglų 24, velsių 24, vengrų 20, vokiečių 3, 
kitokių 24.

Kietosios anglies kasyklose pav. Luzerne pereitais 
metais dirbo 62,099 kalnakasiai. Iš viso-gi darbininkų 
dirbančių prie anglies buvo 154,503.

Ant New Grant gatvės tūlas Vincas Demikis laiko 
savo štorelį. Vinco norėta atsižymėti, ir jisai, savo butą 
pavedęs “cicilikams,“ padarė švietimosi įstaigą. Na, ir 
švietėsi cicilikai.... Žmnės pasakoja, kad cicilikai lai
kydavę mišias, dalydavę komuniją, pasidarę iš dešros, ir 
daug kitokių dalykų, pajuokiančių šv. tikėjimą. Tokių 
šventavagysčių vietiniai lietuviai dar nebuvo girdėję. 
Šiurpuliai perimtų dievobaimingų tėvų širdis, kad sužino
tų, į ką pavirto jųjų vaikeliai. Bet Dievas yra pakan
trus ir teisingas ir kiekvienam sulyg jo darbų angŠČiau 
ar vėliau atlygįs!

ginti bombą. Bomba, sprogdama sužeidė abi Vinco ranki, 
nutraukė nuo rankų po kelis pirštus ir apdraskė burną. 
Ar tai nepamokinanti lekcija! Pagalios ir tokie teatrai, 
kaip “Bomba,“ netik-ką nepritraukia žmonių, bet dar 
juos atgrąsina.

Šiais metais atsibastė iš Lietuvos keli pusberniai, dar 
nuo deglųjų stimburio neseniai atsiliuosavę, padoriai el- 
gties ir žmoniškai gyventi neišmokę, o norinti jau kitus 
mokyti, tatai ir elgiasi aršiau už bepročius sutvėrimus. 
Vietiniai lietuviai katalikai turėtų atkreipti atidą ir pa
sakyti “šialauk“ iš savo tarpo tokiems niekšams, ką be
gėdiškai išjuokia švenčiausius jų tikėjimo jausmus.

Šia savaitę tapo palaiminti moterystės ryšių: Jonas 
Kračius su Jieva Beliauckiute; Andrius Jucevičius su 
Viktorija Kaminskaite ir Antanas Baliutis su Ona Min- 
kevičiute.

Laimingo sugyvenimo jauniemsiems!

Sausio 23 d. nedėldienyj buvo metinis lietuvių para
pijos mitingas. Vietiniai lietuviai labai gražiai elgiasi per 
savo mitingus ir gali būti pavyzdžiu kitų parapijų lietu
viams, kur dauguma ateina tik tam, kad ardytų nutari
mus. Vietiniai lietuviai gražiausioje sutartyje svarsto sa
vo reikalus. Tarp kitko parapija nutarė sekančius daly
kus: viennešiai vyrai mokės šiais metais $6.00 mėnesi
nės, vaikai bunantieji prie tėvų nuo 18—20 m., mokės pu
sę mėnesinės mokesties, o po 20 metų pilną mokestį. Už
vilktuosius mokesnius iškalektuoti pradedant nuo 1904 
m. Šiais metais kiekvienas parapijonas turi išsimokėti 
$10 ant statomosios bažnyčios, o kas neissimokėjo dar 
10 dol. už pereituosius metus, tai tas iki Velykų turi per
nykštę dalį išmokėti. Pagalios buvo įneštas puikus suma
nymas, kad vietoje parapijos pikniko, visi aukotų po 1 
dolerį ant bažnyčios. Tas sumanymas paliktas kitam sy
kiui, bet jisai turėtų būti įvykdintas, nes mažai išleisdami 
turėtų didelę naudą. Per piknikus žmones praleidžia daug 
pinigų, o pelno mažai teturi, nes visas pelnas eina kom
panijoms ir bravorams.

Vasario 15 d. apsilankys čionai su koncertu žinomas 
lietuvių kompozitorius M. Petrauckas. Koncertas bus 
“Concordia“ svetainėj ir prasidės 8 vai. vakare.

Redaktorius: — Antanai, kur žirklaitės!
Antanas: — Nežinau, tamsta, turbut užsimetė kur. 
Redaktorius: — Ką jus darote su manimi, ar jus no

rite, kad laikraštis nustotų ėjęs!

Pereitą subatą Vinco Demikio buto “revoliucijonie- 
riai“ dirbo bombas, rengdamiesi atvaidinti komediją 
“Bombą.” Vinco būta nepaprasto mekaniko. Jis davė 
lekciją savo draugams, kaip reikia pasekmingai išspro

Išmintingas vaikas.
— Tėte, ar jus ir mušė tėvai!
— Ne, vaikeli, jie manęs nemušdavo.
— Tai kodėl tėtė neima nuo jų pavyzdžio!
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Iš Amerikos.
Prezidentas Taftas prisiuntė į kongresą sumanymą, 

kuriame reikalauja išleidimo įstatymą, kurie apsaugotu 
prigimtus šalies turtus ir kad ateityj apsaugotu nuo ga
limų išnaudojimų. Savo sumanyme prezidentas paduoda 
taipogi pelnną, kokiu budu geriausiai būtų galima tą at
siekti. Sumanyme taipgi paminėta valdiškos žemės rei
kalas, kuri veik veltui tapo nupirkta visokios rūšies ne
sąžiningų pirkikų. Prezidentas atvirai pripažįsta, kad 
daug milijonų akrų valdiškos žemės pereitais metais tapo 
nupirktos apgavingu keliu, bet visgi žemę valdžia negali 
atsiimti atgal, nes jau praėjo tam laikas.

Nuo Sausio 15 d. rytuose siautė baisios audros per 
3G valandas. 'Nuo valstijos Indiana iki Atlantiko pakraš
čių buvo baisus šalčiai. Laike audrų tapo užmušta 5 as
menįs ir daugelis sužeista, arba nušalo rankas ir kojas. 
Iš priežasties audrų, traukiniai daug susivėlino, arba vi
siškai buvo sulaikyti.

Pittsburge, Pa., tapo suimti penki žymiausi to mies
to piliečiai. Jau 1908 metuose teisė daugybė aldermonų, 
kurie ėmė kyšius, bet tuomet daugumas išliko nuo teismo. 
Dabartiniai suimtieji, turi artimą ryšį su papirkimu ir 
kyšiais.

Pereitą savaitę buvo daug susimušimo traukinių, 
laike kurių užmušta penki ir sužeista 23 asmenįs.

Gresentis telegrafistą straikas tapo nuramintas, nes 
abi pusi išrinko trečiųjų teismą ir prižadėjo klausyti 
jo nusprendimo.

Visokios žinios.
Perdaug sniego.

Pastaruoju laiku veik visose Suv. Valstijose siautė 
didelės sniego audros, užnešdamos sniegu visus kelius ir 
apsunkidamos susinešimą. Daugelyj vietų taip prisnigo, 
kad traukiniai visiškai negalėjo išeiti, o ir kaikuriuose 
miesteliuose tapo sulaikytas elektrikinių vagonėlių bė
giojimas. Tosios sniego audros (pūgos) pagimdė “an
glies krizį” daugelije vietų, nes nebuvo galima pristatyti 
anglį iš priežasties traukinių sustojimo. Tūkstančiai dar
bininkų tapo pašaukti valyti nuo sniego kelius.

Turėjo 50 pačių.

Amerikos vokiečiai negeriau elgiasi už savo tautie
čius Berlyne, kur pernai už paleistuvystę tapo patraukta 
teisman net labai augštai stovinčių valdininkų. Taigi Ho- 
bokeno, N. J. policija gavo žinią iš bos Angeles, kad vie
tinė policija suėmė kokį tai “baroną” Emil Kari už daug
patystę. Susekta, kad jisai turėjo 50 pačių, su kuriomis 
apsivesdavo dėlei pelno. Tą darbą varęs 10 metų, na, ir ži
noma dabar patekęs į valdžios rankas, jau negreitai ga
lės išsisukti, nes už daugpatystę Suv. Valstijų valdžia ga 
na smarkiai baudžia.

Suv. Valstijų pirklystė yra kaip ir barometru ekono
miškojo stovio šalies turto, nes pasididinimas apyvartos 
parodo išsitobulinimą pramonijos ir pirklystos judėjimo, 
podraug ir didesnį darbininkų pareikalavimą. Jeigu su
lyginti praeitą savaitę 1910 m. su tąja savaite praėjusiųjų 
1909 m.—pamatysime didelę pirmineigą. Statistika ban
kinių apyvartų Suv. Valstijose smulkmeniškai užsiima 
finansine agentūra Brad Street, New York’e. Anot jos 
apskaitliavimų pereitą savaitę abelnos apyvartos buvo 
veik 4% miliardo dol., kuomet pernai buvo tik 3 miliar- 
dai. Taigi finansinis Suv. Valstijų stovis pasitaisė.

Geležkelio darbininkų sąjungos pranešė 75 sąjun
goms, kad jos pareikalaus padidinimo užmokesčio 
nuo 5 iki 40 nuošim. Ar geležkelių savininkai sutiks ant 
to, nežinia.

Straikuojančios siuvėjos mergaitės New Yorke krei
pėsi prie valstijos kamisoriaus darbo departamento, kad 
jisai užstotų už jąs ir priverstų darbdavius susitaikyti 
su jomis. Mergaitės iš savo pusės perstato dvi atstovi.

Paskendo 30 asmenų.
Garlaivis “C'garina” einantis į San Franciseo tapo 

pagautas didelės audros ir nuskendo kartu su 30 žmonių, 
ką buvo ant laivo, nuskendo jisai netoli kranto. Daugybė 
žmonių matė tą nelaimę, bet jokiu budu negalėjo pribū
ti į pagelbą, nes siautė baisi audra. Net pagelbos stoties 
darbininkai neišdrįso nuleisti laivelį ant vandens.

Nelaimės kasyklose.

Clinton, Imi., kasyklose byford sprogo kasyk, ‘dulkės,’ 
kurios yra dar pavojingesne sprogstančia medžega, negu 
gazas. Trįs asmenįs tapo sunkiai sužeisti, o keletas len
gvai. Sprogimo priežastis šviesa, kuri neturėjo pritikan- 
čio apsaugojimo.

Charlerol, Pa., kalnakasys Juozas Kentikas, parėjęs 
namo, padėjo sušalusį dinamitą į pečių, norėdamas sušil
dyti. Bet dinamitas sprogo, sunkiai sužeisdamas du vai
kučiu ir motiną, lenvai-gi kitu du vaikučiu.

Straikas geležkelių sukiotojų dar tęsiasi. Įsikišo į tą 
dalyką federališkas kamisorius Neill, bet pamatęs, kad 
jo pastangos neatneša jokių vaisių — prasišalino.

Didelės audros.

Kapitonai laivų atplaukusių iš Europos į Ameriką, 
pasakoja, kad ant didmario siaučia baisios audros, kuo-
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mi netik-ką apsunkina kelionę, bet daro ją pavajingą. Di
delis laivas “Augusta Victorija” tapo labai sugadintas 
savo paskutinėje kelionėje, — didelė banga nutraukė ge
ležinį balkoną ir sužeidė 20 žmonių.

Riaušės Ispanijoj.
Sausio 15 d. š. m. namuose kareiviško kliubo Madri

de, policija suėmė 80 augštesniųjų apicierių, kaltinamų 
norėjime nuversti dabartinę valdžią. Visi jie tapo išsiun
tinėti į tvirtoves po visą šalį, ir tenai teis juos kariškas 
teismas. Iš pirmutinių tardymų pasirodė, kad prie to suo
kalbio prigulėję į 200 apicierių. Tikros riaušių priežas
ties dar negalima gerai žinoti, bet ar tik nebus tai prie
žastis laimėjimo republikinių laike paskutinių rinkimų.

Kynų neprigulmybė.
Rusų dienraštis “Rieč“ praneša iš Mukdeno, kad Ky

lių “Sąjunga šalies neprigulmybės” išleido manifestą, 
kad visiems pasiuntiniams būtų paliepta rupinties Kynų 
nepaliečiamybe ir sugrąžinimu atgal nustotų žemės plo
tų. Taipogi tame manifeste pažymėta, kad dabar prigulin
ti Rusijai Amūro sritis, kitados buvo Kynų nuosavybe.

Demonstracijos Vokietijoj.
Sausio 15 d. š. m. įvairiose Berlyno dalyse atsibuvo 

socijalistų demonstracijos už reformą rinkimų. Tik lie
tus, kursai lijo ištisą dieną apsergėjo miestą nuo neišven
giamų su policija susirėmimų. Susirinkimuose buvo kal
bėta labai karštai prieš valdžia, kuri yra priešinga visuo
tinam slaptam balsavimui.

Abisinijos karalius mirė.
Kiuomi kartu gauta žinia ir tai turbut dabar jau ti

kra, kad ilgai sirgęs Abisinijos karalius Menelikas — mi
rė. .Jo mirtį slėpė gan ilgai iš baimės, kad šalyj nekiltų 
riaušės.

Pradeda reformas nuo kasų.
Kaip Rusijos caras Petras Didysis pradėjo reformas 

Rusijoj nuo kirpimo barzdų savo “ bajarams, ” taip da
bar Kynų valdžia išleido paliepimą uždraudžiantį nešioti 
kasas. Vienok tasai paliepimas bus įvedamas laipsniais. 
Išpradžių to papuošalo nustos kariūmėnė, paskui studen
tai, policija, valdininkai ir tt. Nežinia kaip tąjį paliepi
mą sutik: gyventojai “Dangaus Šalies,” nes kasos nukir- 
pimas skaitosi garbės suteršimu.

Už 7 centus 75 dienų kalėjimo.
Už pavogimą 7 centų langų mazgotojas Chieagoj ta

po nuteistas 75 dienomis kalėjimam Blogas ir negražus 
dalykas pavogimas kad ir cento, bet už kelis centus ne
galima taip bausti. Ant kiek gi metų reikėtų tąsyk nutei
sti tuos turčius, trustininkus, ką milijonais vagia, ir dar 
tankiai liekasi visiškai nenubaustais?

Rusijoj džuma.
Negana to, kad tlelaimingos Rusijos gyventojus

valdžia baisiai kankina, kad šalyje neišpasakytas skur
lius tarp valstiečių, negana, kad aplankiusi Rusiją baisi 
liga kolera dar visiškai neišnyko, bet ją aplankė dar bai
sesnė liga — džuma, nuo kurios daug daugiau žmonių 
miršta, negu nuo koleros. Toji liga pasirodė rytinėj Rusi
jos dalyje, būtent, Uralo srityje. Per vieną tik mėnesį nuo 
tos ligos susirgo 174 žmonės, o mirė 168. Baisi tai liga ir 
retas katras jąja susirgęs pasveiksta.

Svieto pabaiga.
Daug atsiranda visokių “pranašų”, kurie ar tai ne

turi ką veikti, ar tai nori pagarsėti ir pasinaudoti iš kitų 
lengvatikystės, ir ima pranašaut visai keistus dalykus. 
Tarp tų dalykų žymią vietą užima išrišimas, kuomet bus 
svieto pabaiga? Daug “pranašų,” ypač Amerikoj, bu
vo net dienas paskyrę, kuomet užstos svieto pabaiga, bet 
nieko neatsitikus, vėl pranašavo toliau. Atsiranda tokių 
žmonių, ką aklai tiki jiems. Dabar generolas Booth, įstei
gėjas išganymo armijos (salvation army) išpranašavo, 
kad neužilgo bus svieto pabaiga, ir tai žemė žus nuo u- 
gnies. Kiek laiko pirmiau jis pranašavo, kad svieto pabai
ga bus nuo tvano.

Mokestis nuo dalies.
Pastaraisiais metais labai daug europiečių atvažiuo

ja Amerikon ieškoti turtingų pačių. Tatai patėmijo Ame
rikos valdžia ir sumanė šiek-tiek suturėti tekėjimą tur
tingų merginų į Europą, būtent, vienas senatorius įteikė 
kongresui sumanymą uždėti mokestį ant tekančiųjų į E- 
uropą merginų dalių.

Suokalbis priešais Angliją.
Miesto Bombay (Indijoje) policija suėmė 15 asmenų, 

turinčių ryšį su politiškuoju užmušimu anglo Jackson’o. 
Pas suimtuosius rado daug bombų, revolverių, agitatyviš- 
kų knygelių, atsišaukimų, parodančių kad yra koksai-tai 
suokalbis tarp tębuvių priešais Angliją.

Iš Rusų V. Durnos.
Per šio rudens posėdžius V. Durnai paduota 440 su

manymų įstatymams. Iš jų 64 pripažinta, 5 atmesta, 22 
pagrąžinta ministeriams, 19 priruošta apsvarstymui, 327 
yra pavesta peržiūrėti komisijoms ir 3 yra pradėti nagri
nėti visuotinuose susirinkimuose. Durnos narių įnešta 10 
sumanymų, 11 paklausimų ir 1 klausimas.

Tai ir visi Vast. Durnos darbai. Dabar carui palie
pus Durna buvo išsiskirsčius šventėms ir susirinko Sausio 
20 d. š. m.

Už susimušimą grąžina.
Ant laivo “Graf Waldersee” susimušė tarp savęs 

vienas magyaras su slavoku. Abudu nenuoramos peštu
kai ateivių užvaizdos tapo sulaikyti ir bus grąžinami at
gal, nes anot užvaizdos žodžių, Amerikoj yra užtektinai 
savų peštukų, su kuriais ir taip sunku rodą gauti, o dau
giau jųjų nereikia. Teisingai!

4
c*
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SKAITYTOJŲ ATYDAI.

Primename visiems “DRAUGO” skaitytojams, ku
rių prenumerata jau pasibaigė, kad laikas jų atnaujinti, 
kitaip busime priversti sulaikyti laikraštį.

“DRAUGO” Administracija.REDAKCIJOS PASTABOS.
Savaitraščio “America” korespondentas rašo apie 

įvedimą Paryžiuje paskaitų iš istorijos, literatūros, tiky
bos, visuomenes ir kitokių dirvų. Paskaitos patinka pla
čioms minioms ir yra madoje net augštesniuose sluogs- 
niuose. Skaito akademikai, profesoriai, literatai. Taip, 
jaunas katalikų universiteto (“Institut Catholiųue”) 
profesorius, Gustavas Gautherot, pasiėmė sau už temą 
didžiąją revoliuciją. Sena tai tema ir iš visų pusių apdau
žyta, bet Gautherot žiuri į tą svarbų istorišką atsitikimą 
iš savotiškos pusės, — todėl jo paskaitos yra noriai lanko-

IRt I ► t ■ c .mos įvairių nuomonių žmonių. Prof. Gautherot išrodinė- 
ja dokumentais ir faktais, kad pirmoji prancūzų revoliu
cija nebuvo netikėtas sukilimas negalinčios ilgiau kęsti 
prispadimų liaudies prieš ponus, bažnyčią ir valdžią, bet 
buvo tai išaugšto apmąstytas ir suplenuotas judėjimas. 
Prispaudimas, skurdas ir socijalinės neteisybės buvo ne 
priežastim, bet tik pretekstu revoliucijos, — vadinasi, 
tais dalykais tapo tiktai pasinaudota kitokio tikslo at- 
siekimui. Aštuonioliktojo šimtmečio filosofai pasikasė po 
bažnyčios, tikėjimo ir vyresnybės autoritetu; nuosekliai, 
kilus sumišimui, žmonių gąšlumai pradėjo 1 ieties plačia 
vaga, nes nebuvo kam jų suvaldyti.

Įdomios yra taip vadinamųjų “regijonistų” paskai
tos arba kursai. Kaip žinoma, iki 1798 m. Prancūzija bu
vo padalinta ne į “departamentus,” kaip dabar, bet į pro
vincijas. Kiekviena provincija turėjo savąją istoriją, sa
vuosius papročius, savasias padavas ir kitokias savas 
ypatybės. Štai tos ypatybės užsilaiko ligšiol. Tuos kursus 
pradėjo “le Foyer’e” atsižymėjęs raštininkas, Henry 
Bordeaux. Skaitė jis apie savo gimtinę šalį, Sabaudiją 
(Savoy) : išpasakojo jos istoriją, jos gyventojų pobū
džius, privesdamas šv. Pranciškų Salezietį, kaipo tikrojo 
sabandiečio typą. Su Gaskonija supažindino savo klau
sytojus p. Fernandas Laudet, su Bretanija — Charles le 
Goffir, su kitomis provincijomis — kiti žinovai.

Paskaitos buvo labai žingeidingos ir naudingos.
Panašios paskaitos labai pravertėtų ir mums, lietu

viams. Tiesa, turėjome Kaune socijalinius kursus, kurie 
paliko labai malonų įspūdį; Marijampolėje ir-gi atsitiko 
paskaitos, kurios nepraėjo be naudos. Turėsime daugiau 
tokių “kursų”, o jie labai reikalingi, nes gyvas žodis, 
karštai, teisingai ir suprantamai pasakytas, daro stipresnį 
įspūdį, ilgiau pasilieka atmintyje, nekaip storos ir sunkiai 
parašytos knygos.

Amerikoje vėlesniais laikais systematines paskai
tas, kiek žinome, darė: d-ras A. Graičiunas apie hygije- 
ną, d-ras F. Matulaitis apie alkoholizmą. Seniau tokias 
paskaitas mėgino daryti d-ras J. Šliupas, griebdamasis 
dažniausiai evoliucijos, kurią maišė su materijalizmu ir 
darvinizmu, apie kuriuos, savu keliu, žinojo tiek, kiek 
apie Lietuvos praeitį, dabartį ir ateitį (— mažai ir iškrei
ptai). Demskis savo “išguldinėjimais” Šventojo Rašto 
ir gi kai-kuomet mėgdavo parodyti systematiškai, kad 
yra visai pamiršęs tą, ko žiloje senovėje (dar amžiną 
atilsį Varnių seminarijoje) buvo išmokęs, o naujo ko pra
mokti niekados nepataikė. Tos paskaitos, kiek žinome, 
naudos nenešė ir ilgai tęsties negalėjo. Bet už tai “pra
kalbų” niekados netruko. Tos atsižymėdavo (ir ligšiol 
atsižymi) kurstymais (seniau prieš lenkus ir rusus, o da
bar prieš kapitalistus, buržujus, bažnyčią ir kunigus). 
Pasitaiko ir naudingos prakalbos, kuriose raginama prie 
gerų dalykų: prie blaivybės, šelpimo tautinių reikalų ir 
tt., — bet, aplaimai imant, nenaudingos ir stačiai kenks
mingos prakalbos ima viršų. Daromą tokiose prakalbose 
nuoskaudą atsverti reikėtų būtinai įvesti paskaitas, ku
riose butų aiškinami tikybos, ir» visuomenės klausimai, 
taip-pat atsakinėjama ant priekaištų ir užmetinėjimų,
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daromų tikėjimui ir bažnyčiai raštu ir gyvu žodžiu. Nau
da butų be galo didelė.

Bet ar atsiras musų tarpe atsakomo mokslo ir iškal
bos vyras, kursai apsiimtų važinėti po Amerikos miestus 
ir laikyti tokias paskaitas lietuviams?

Vilniuje ketina eiti sykį į mėnesį (išpradžių) naujas 
laikraštis, vardu “Visuomenė”. Redakcijos pranešime 
nepasakyta, kad tai bus socijalistų organas, bet visas pra
nešimo tonas daro įspūdį, jog yra rašęs karštas Markso 
pasekėjas. Užtenka trumpos ištraukos :

“....toji srovė, kuri istorijos butinumu atsi
remdama, statosi sau uždaviniu padėti susiprasti va- 
dinamiemsiems “apatiniams” visuomenės sluogs- 
niams, kurie valdymo vadeles įgavę ir suvisuominda- 
mi išdirbimo įrankius, ateityje turi netik sau gyveni
mą palengvinti, bet įvykinti tikrą visuomenės ir as
mens lygybę.... ”

O ką, skaitytojau! Sakysi, sunku suprasti, apie ką 
čia kalbama. Taip, nepratusiam skaityti ilgų ir sunkia 
kalba parašytų perijodų, šitas sakinys (da-gi nepabaig
tas) pasirodys taip nesuprantamas, kaip koks parašas 
ant Aigypto piramidos, — bet jame išpasakotas visas 
Marksas. Rasi jame ir istoriškąjį materijalizmą, ir prole- 
tarijato diktatūrą, ir išdirbimo įrankių soeijalizaciją ir 
automatinį visokios gerovės atsiradimą — žodžiu, viską, 
į ką senos mados soeijalistai tiki, kaip turkai į Mahome
tą.

“Visuomenė” bus atgijusia “Žarija.” Bet jeigu tal
pins taip sunkiai parašytus straipsnius, kokiu yra redak
cijos pranešimas, nesupras jo nei patįs soeijalistai, — o 
tiems, ką supranta visuomenės klausimus, “Visuomenė” 
bus nuobodi, nes niekas nemėgsta atšildytų valgių, da gi 
atšildytų negerai.

Tiesiok stebeties reikia, kaip Lietuvoje nemokama 
duoti priderančio vardo naujiems laikraščiams. Socija
listų organas pavadintas “Visuomene”! Vardas lyg nu
rodytų, kad laikraštis rūpinsis visų reikalais, tuo tarpu 
“Visuomenė” apsiima tepadėti susiprasti tik apatiniems 
visuomenės sluogsniams.

Iš Seinų pradėjo eiti “Spindulys,” grynai katalikiš
kas, da gi pašvęstas dvasiškiemsiems lietuvių reikalams. 
Amerikoje turėjome ir-gi “Spindulį,” bet šis mokino vi
sai kitokių daiktų, nekaip seiniškis jo bendravardis.

Kaune panašios Seinų “Šaltinio” dvasios savaitraš
tis pasivadino “Vienybe,” gal užsimiršęs, jog Amerikoje 
jau seniai eina “Vienybė Liet.”, kurios dvasia yra griež
tai priešbažnytinė ir radikalinė.

Geriausiu Lietuvos laikraščiu, skiriame vidutinio ap
sišvietimo skatytojams, yra be abejo “Viltis” — bet kas 
iš to, kad Amerikoje yra leidžiamas savaitraštis “Darbi
ninkų Viltis,” kursai yra organu žemesnės klesos socija
listų ir laisvamanių.

Tas pasivadinimas paskui amerikiečių laikraščius 
neretai klaidina skaitytojus. Jei, pav., žinia yra semta iš 
“Vilties,” tai ne vienam rodosi, jog tai iš p. Šlakio orga

no; jei iš “Vienybės,” tai — iš Brooklyno leidžiamojo 
savaitraščio.

Musų raštijoje tėmytinas taip-pat neatsakomas pa
sirinkimas slapyvardžių. Vaišgantas, Bitė, Margalis, 
Maironis — tai dar nieko; Dėdė Ttanazas, Damazas Trei
gys jau truputį keistai skamba; bet tokie talentuoti au
toriai, kaip Raseinių Magdė, Šatrijos Ragana, Lazdynų 
Pelėda galėjo gražiau pasivadinti. Seniau “V. L.” turėjo 
korespondentą, kursai pasirašydavo Žalčiu, paskui Varle. 
Toliau jau negali siekti savojo vardo pažeminimams.

Slapyvardės kai-kadą reikalingos, ir daugelis garsių 
raštininkų daugiau žinomi pasauliui slapyvarde, nekaip 
tikruoju vardu, bet vis reikia užlaikyti estetiškąjį saiką 
ir prasimanyme sau vardo.

Priešams.
“Katalikas” ir jo sėbrai privalo žinoti sekančius da

lykus :
1. “Draugas” nesispendė už organą jokiai organiza

cijai. Susiv. L. R. K. A. centro komitetas savo susirinki
me Wilkes-Barre, Pa., buvo liepęs siuntinėti po vieną eg
zempliorių “Draugo” kuopų sekretoriams — viso 120 tų 
egzempliorių — už mažą užmokestį, 60 dol. metams, bet 
tas pats centro komitetas savo kitame susirinkime (Ne- 
warke) savo pirmąjį nutarimą panaikino. “Draugas” nė
ra Susivienijimo organu, o jei kiek rūpinasi jo reikalais, 
tai tik tiek, kiek užsiima kiekvienos kitos katalikiš
kos organizacijos dalykais. “Drauge” daug mažiau rasi 
apie Susivienijimą, nekaip “Katalike”. Męs apart val
diškųjų vyriausybės pranešimų ir skelbimų centro komi
teto narių adresų, labai mažai terašome apie Susiv.

Patėmytinas dar vienas dalykas; už tatai, kad buvo
me apsiėmę siuntinėti 120 egz. kuopų sekretoriams už ke
tvirtąją dalį reguliarinės kainos, pasakyta mums, buk no
rėjome apsunkinti Susivienijimo iždą. Pfe! Jeigu “Kata
likas” butų taip padaręs, męs nebutumime to pasakę. 
Kiekvienas sveiko proto žmogus pavadįs musų pasielgi
mą tarnavimu organizacijai iš pasišventimo, ne dėl pelno. 
Bet męs negavome ir nenorime gauti už tą mažą patarna
vimą nei vieno cento nuo S. L. R. K. A.

2. “Draugui” jokis pavojus negręsia. Jeigu atsi
rado laikinas deficitas, tai tat dar ne ženklas, kad jis vi
sados bus ir kad jo niekas nepridengs. “Draugo” gyveni
mas yra užtikrintas. Turime pasidžiaugti, kad kun. Kau
po atsiliepimas atnešė labai smagius vaisius. “Draugas”

• gyvuos, platosis ir platinsią be Susivienijimo pagalbos. 
Be ko, “Draugo” direktorių nuomone, tapimas Sus-o or
ganu laikraščiui galės daugiau užkenkti, nekaip pagel
bėti.

3. Neužganėdinimo sėjimas ir erzinimas yra ne tar
navimu organizacijai, bet jos ardymu.

“Katalikas” gązdina visokiomis šmėkliomis, viso
kiais apsunkinimais, jungais ir tt., jei “Katalikas” ne-
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taps aprinktas Susivienijimo organu. Toks pasielgimas^ 
... . . . . »’ *tai tik bandymas suklaidinti Susivienijimo narius ir įkin

kyti juos į savo jungą. Žvejys užstatė tinklą, pasamdė 
darbininkus, kad baidytu žuvis iš pasalią ir varytą jąs į 
tinklą — tai “Kataliko" ir jo samdinią darbo gyvas pa
veikslas. “Katalikas" neatsieis Susivienijimui dovanai. 
Jisai bus Susivienijimui brangesnis už “Žvaigždę,’ nes 
jo metinė kaina $2.00, ir sulyg Suv. Valstiją įstatymą ji
sai negali imti nuo Susivienijimo mažiau, kaip pusę sa
vo kainos (vieną dolerį) už egzempliorią, o kadan-gi Su
sivienijime yra penki tūkstančiai narią, tai aišku, kad 
“Katalikas” mėgina ne patarnauti Susivienijimui, bet 
užkrauti ant jo penkis tūkstančius dolerią metinės dė
klės. Penki tūkstančiai dolerią kas met, — tai juk tiek * 
tegauna Suvienytąją Valstiją senatoriai! Na-gi, kad taip 
p. Tananevieius įbruktą savo “Kataliką" Susivienijimui 
už organą, tai juk Susivienijimas mokėtu jam algos ne
mažiau, kaip Suvienytąją Valstiją piliečiai moka savo 
atstovams kongrese. Susivienijimui augant, augs ir p. J.
T. Tananevičiaus alga. Ar-gi dabar, skaitytojau, nematai, 
į ką visos p. Tananevičiaus intrigos taiko / Ar nesupranti, 
ko tasai ponas nori1/ Juk “Kataliko” leidėjui rupi ne 
Susivienijimo gerovė, tik jo pinigai!....

4. Kilus bent kokioje organizacijoje nesusiprati
mams, tikri organizaeijos draugai mėgina juos užbaigti 
privatiniu budu, nesinaudoja jais savaijai naudai, neskel
bia ją viešai. Pavyzdžiu, dar perinai S. L. A. turėjo savo 
tarpe didelius ergelius: prezidentas buvo suspenduotas, 
tapo sušauktas extra-seimas ir tt., — tečiau, ar daug bu
vo apie tuos ergelius rašyta laikraščiuose1/ — Tuo tarpu
S. L. R. K. A. pasidarė dalykas, koksai gali atsitikti bent 
kokioje kitoje organizacijoje: kasierius susirgo ir negalė
jo atlikti savo priedermią, o kad atgyti sveikatą greitu 
laiku neįstengs, tad centro komitetas tapo priverstas pa
sielgti pagal konstituciją. Todėl tai kasierius tapo su
spenduotas ir jo vieton tapo patarta kuopoms išsirinkti 
vieną iš dvieją kitą kandidatą, gavusią mažiau balsą už 
p. Laibinį Cleveland’o seime. Jeigu “Katalikas” ištiesą 
velytą Susivienijimui gerovės, tad butą padėjęs kuopas 
nuraminti, butą pasakęs: broliai, mažas tai dalykėlis, iš
rinkime naują kasierią ir laukime seimo!.... Tuo tarpu 
liepia savo darbininkui, M. Kadzievskiui, rašyti, kad 
“jie(?) per seimą išrinko sau kasierią, tegul dabar siel
vartauja” (Kat. No. 3), o 15-os kuopos sąnariui prisako 
visą bėdą suversti ant Susivienijimo prezidento (ten- 
pat)*). Ne, toksai “Kataliko” pasielgimas yra visai 
peiktinas. Įdomiausia, kad “žvaigždė,” nors nėra “Ka
taliko” draugė, šitame reikale padavė ranką p. Tanane
vičiaus organui (žiur. “Liūdnos Naujienos,” “Žv.” No. 
3).

5. “Draugas” yra leidžiamas ne kunigams, bet vi
suomenei. “Draugo” siekiu yra patvirtinti tikėjime, o

*) Rašinėliai: “Protestuokime!” “Kasieriaus Rei
kale” ir “38 kuopos svajonės” tapo iškepti vienoje virtu
vėje. Kitaip sunku butą išaiškinti, dėlko visuose trijuose 
viešpatauja vienodas rašymo būdas: visi lygiai kvepia 
nešvankiai.

abejojančius atvesti ant gero kelio. Ginčai su kitais lai
kraščiais neturi vietos “Draugo" programe. Todėl, nors 
iš pat pradžią “Kat.” su “Žvaigžde” mus kandžiojo, ty
lėjome, nes manėme: palos, palos ir nustos! Ir dabar bu- 
tumime tylėję, jeigu “Kat." nebūtą pakėlęs trukšmo dė
lei privatinio laiško, išgauto nuo vieno kunigo, nebūtą iš 
to padaręs didelės istorijos, kurią sumaišęs su Susivieniji
mo reikalais, nebūtą iššaukęs riksmą, galinčią užkenkti 
“Draugui," o Susivienijimui jau kenkiančią.

Atkartojame: “Draugas,” kaip ėjo, taip eis. Netru
kus tikimės jį pagerint, padaryti įvairesniu jo turinį. 
Žmonėms “Draugas” dabar patinka, ateityje patiks dar 
labiau. “Katalikui" męs nepavydime. Dėl musą jis gali 
būti Susi v. organu. Jeigu Susiv. nariai nori užsidėti jun
gą tokio žmogaus, kursai nesielgia katalikiškai, apie lai- 
kraštijos etiką neturi supratimo, savo erzinimais ir intri
gomis ardo ją pačiu organizaciją, — na, tai ką jau pada
rysi! Jeigu be jungo negali apsieiti, tai tegul užsideda 
ir velka jį, iki kol neįkirės iki gyvam kaului. Bet “Drau
gas” nenustos tarnavęs Susivienijimui ir kataliką visuo
menei geru žodžiu ir gera patarme.

Dėlei Susivienijimo reikalą nereikia nusigąsti. Sus. 
pinigai neprapuls. Sus. prezidentas ir kiti centro nariai 
velija organizacijai kuogeriausiai. Musu nuomone, kun. 
Pautienius labai išmintingai padarė, apskelbdamas Lai- 
binio suspendavimą taip vėlai. Sus. priešai bent neturėjo 
tiek laiko sukelti agitacijas ir suerzinti kuopas. Jeigu 
kas kelia riksmą dėlei kasieriaus suspendavimo, reikalau
ja extra-seimo, ir tt., žinokite, kad toks žmogus nevelija 
labo organizacijai, toks žmogus tikisi gaudyti žuvis su
drumstame vandeni je.

Dabar žodelis “Žvaigždei:” Nereikia taip labai mu
su gailėties. Męs patįs sau pasigelbėsime. Išmesk, tamis- 
tėle, nors sykį tą mintį, buk “Draugas" tapo įkurtas ta- 
mistėlės nugramzdinimui. Niekas taip gerai nevelija ta- 
mistėlei, kaip “Draugas.” Mums tiesink džiaugsmas, 
kad atsiradus "Draugui”, tamistėlės turinys pradėjo ge
rintiems. Bet neužmiršk, tamistėle, kad praėjo saldąs Aran- 
juezo laikai: nebegrįši tamistėlė Susiv. už organą — su 
širdies skausmu tą sakome.... Vieton, sekant “K-ko" 
pėdomis, drumsti Susiv., paduok, tamistėle, mums ranką, 
velyk dirbkiva išvien labui kataliką organizacijos ir vi
suomenės.

Galop, turime pasakyti, jog “Draugas” nėra reakci
jos organu, kaip jį teikėsi pavadinti “K-ko” turįs prie 
“ pirmeivybės” pretensijas rašytojas. Savo nuomonėmis 
ir savo norais “Draugas” pirmeiviškume stovi daug au- 
gščiau ne tik už “Kataliką,” bet ir kitus Amerikos lie- 
tuvią laikraščius.

Gana.

Muzejuje.

Meldžiu tėmyti! štai dvi indijieti seseris, dvinukai, 
suaugę nuo pat užgimimo.... Viena turi keturis metus, 
kita-gi jau pradeda šeštus!
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POLITIŠKA PERŽVALGA.
RUSIJA.

Netik visos Europos valstijos, bet ir Amerikoj pra
deda kreivai žiūrėti į perdrąsų šeimininkavimą, svetimoj 
šalyj rusų šnipų. Naikinime revoliucijos ir visko, kas su 
jąja surišta, rusų valdžia griebiasi visokių priemonių, 
ypatingą atidą atkreipdama į šnipus, kurių užlaiko ištisą 
armiją.

Taip neseniai Austrijoj, Zakopane, tapo suimtas ru
sas šnipas iš žydelių, koks tai Rabinovie, atvykęs su paš- 
portu raštininko Goldbergo, o ištiktųjų esąs Varšavos 
“ochranos” šnipu. Tardytojui Goldbergas papasakojo, 
kad tarp Varšavos skyriaus šnipų yra daug visokių “mo
kslinčių,” “raštininkų” tikrų studentų, persiredžiusių į 
kaimiečių drapanas ir landžiojančių po kaimus. Valdžia 
turinti daug šnipų, bet visa jų nelaimė, kad jie yra neat
sargus ir juos greit pažįsta.

išėjo aikštėn taipogi kitas dalykas. Užmušlasis vir
šininkas Peterburgo slaptosios policijos Karpov iš papras
to pulkininko žandarų provincijoj, paskui pristatyto ser
gėti Peterburge kairiuosius Durnos atstovus, pagarsėjo 
ir tapo paskirtas viršininku slaptosios policijos. Kaipo to
ksai turėjo labai artimus susinešimus su Azevu, su ku
riuo kartu darė plianus naikinimo revoliucijos. Azevas 
jam gelbėjo tame darbe, bet kartu išdavinėjo visus jo 
plianus revoliucijonieriams. Kuomet tapo susekta Azevo 
provokacija, Karpovas pasliepė jį caro Žiemos rūmuose, 
iš kurių jis niekur neišeina. Dėlto tai revoliucijonieriai ir 
negali jo sugauti ir nubausti. Karpovas, žinoma, atsieki- 
mui savo tikslo naudojosi agentais provokatoriais, ku
rie sukinėjosi tarpe revoliucijonierių. Tarp tų buvęs ir 
tas jaunikaitis, ką jį užmušė. Tas jaunikaitis išdavęs ke
letą revoliucijonierių užsitarnavo užsitikėjimą ir tankiai 
susieidavo su Karpvu, ir kartą, parsikvietęs jį į savo na
mus užmušė. Išėjo aikštėn, kad Karpovas norėjo šiemet 
užmušti Burcevą, tiek nuplėšusio ličynų nuo provokato
rių revoliucijonierių. Jau ir agentus buvo pasiuntęs į Pa
ryžių, bet tik valdžia sulaikė.

Nėra tos dienos, kad rusų valdžia nesusikompromi
tuotų pasaulio akyse savo šnipų darbais, kurie daugiau
sia, žinoma yra podraug ir revoliueijonieriais. Visose par
tijose knibždėte-knibžda visokios rųšies mažų ir didelių 
Azevų.

Sausio 15 d. Paryžiuje tapo suimtas rusas, nužvelg
tas dalyvavime Karpovo užmušime.

Tarp partijų narių baisus nesutikimai ir viens kito 
įtarimai, nes valdžia savo provokatoriškų darbu pasėjo 
tarp jų didelį nesutikimą. Ir visa toji rusų revoliucija da
ro įspūdį, kad buvo sukelta ir yra keliama tik valdžios 
agentų.

NICARAGUA.
Nieko negelbėjo atsisakymas Zelayjos ir išrinkimas 

naujo prezidento, — didesnė gyventojų dalis nerimsta ir

, . . i*.L. i ...i
traukia į revoliucijonierių armiją. Revoliucijonieriai tu
ri daugiau jiegų ir žmonių simpatiją po savo pusei. Nema
žai turbut jiems gelbsti ir Suv. Valstijos, norints tas ir 
slepiama. Nežinia kuomi gali užsibaigti toji karė, bet ga
lima spėti, kad vis gi revoliucijonierių bus viršus, nes 
pastaruoju laiku sumušė kelis kartus valdžios kariūinėnę 
ir tai jau netoli sostapilės. Paėmus sostapilę ir palikus 
prezidentu Estradą, revoliucijonierių vadą, gali ir užsi
baigti toji karė.

MANDŽURIJA.
Amerikos Suv. Valstijų sekretorius Knox sumanė 

Mandžurijos geležkelį padaryti neprigulmingu. Anot jo 
sumanymo visi Mandžiurijos geležkeliai pereina į dides
nių valstijų rankas ir visų šalių kapitalistai turėsią ten 
prieglaudą. Tą savo sumanymą jisai pasiuntė netik Rusi
jai, bet ir kitoms valstijoms, kurios turi įtekmę Mandžu- 
rijoj. Pirmiausia, žinoma jisai kreipėsi prie Rusijos ir 
Japonijos, kuriedvi labiausiai varžėsi už Mandžuriją. 
Tiedvi valstiji netik-ką atmetė tą sumanymą, bet stačiai 
paniekino. Anglija ir Vokietija nieko nesako, nes ir joms 
būtų gerai įlisti į Mandžuriją. Prancūzija išjuokė Knox’o 
sumanymą, pavadindama jį nesubrendusiu diplomatu.

NAMINIS VAIKŲ AUKLAJIMAS.

Mandagumas.

Todėl supažindink vaikus anksti su mandagumo ir 
gerų papročių reikalavimais ir to mokink juos, teip sa
kant, su “kepure rankoje.” Vaikai privalo ko tik jiems 
reikia, gražiai paprašyti ir už viską, ką jie nuo tėvų, bro
lių, seserų ar svetimų gauna, mandagiai padėkoti. Ka
riauk prieš kiekvieną nemandagų pasielgimą laike val
gymo, nekęsk sudribusio sėdėjimo būdo, netikusio vai
kščiojimo, pasileidusio juoko ir garsaus žiovavimo. Vai
kai privalo būti maloniais ir skubiais kiekvienam patar
nauti. Jei tėvas, motina ar kas kitas iš šeimynos, sušalę 
žiemą namon sugrįžta, tai vaikas turi į šalį savo žaislus 
padėti ir šiltą apautuvą ar ką kitą, tuo syk reikalingą, 
atnešti. Žodžiu, kokiam norint mažam reikalui esant na
muose, vaikai turi po ranka būti, kad patarnautų. — Ne
smagu žiūrėti, kaip vaikai į mokslą einantieji dykai sėdi, 
kuomet ant kojų turėtų būti, o tėvai jiems tarnauja.

Broliai ir sesers privalo visuomet savitarpyje būti 
meilus ir mandagus o šiurkštumai ir nesutikimai tarpe jų 
netur būti kenčiami. Kankinimas gyvulėlių, nors gėlių 
naikinimo ir teip toliau, tur būti smarkiai draudžiami. 
Ypatingai vaikus saugok nuo gatvės: ten jie išgirsta žo
džius ir išmoksta dainas, kurių padoro žmogaus lūpos ne
privalo ištarti. Teatsimena visuomet tėvai, kad išmokytų 
vaikus būti mandagiais ne tik dėl akies, bet kad patįs, 
gerą pavyzdį duodami, vaikus iš širdies padoriais išau
klėtų. Atsiranda žmonių, kurie į akis meilinasi, o už akių 
šmeižia, su didžiausiu mandagumu glosto, o širdyje su
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bjauriausia puikybe paniekina. Paviršutinis mandagu
mas yra tai kaipo brangus lukštas prakilno vaisiaus ti
krai augštos dūsios.

——— ■ ■■’ »
U. I - - - - t

Apie širdies tyrumą.
Su teisybės meile ankštai rišasi širdies tyrumas. Kū

dikio nekaltybė blizga, kaipo auksas ir brangus akmuo; 
yra didžiausiu iždu, kuri slepia tėvai savo namuose. O, 
kad visi tėvai rūpintųsi tą iždą apsaugot! Jisai sykį pra
žudytas, jau yra nesugrąžinamas. Nekaltybė turi daug 
pavojų. Kiekvienas kūdikis jaučia jau savyje tąjį “kūno 
akstiną,” apie kurį šv. Povilas mini. Tą pavojų smarku
mu negalima prašalinti. Smarkumas gimdo paslaptingu
mą ir gudrumą.

Vien akyvaizdos Dievo atminimas gali, kaipo nere
gimas sargas, apginti nuo nuodėmės tuose atsitikimuo
se, kuriuose žmogui atsieina kariauti su gyvuliškais jaus
mais. Tėvai privalo jautrią turėti akį, su kuo jų vaikai 
draugauja. Blogos draugijos gadina gerus įpročius, sako 
senas priežodis.. Daugiausiai padorumą įžeidžia prisižiu- 
rinėjimas nešvariems paveikslams ir skaitymas blogų 
ir abejotinų knygų. Pats atsimink, kokį įspūdį nedori 
vaizdai ant tavęs darydavo jaunose dienose. Negalima 
to suprasti, kaip, tankiai, dailės darbu prisidengiant, sta
čiai begėdiškus paveikslus viešose vietose stato. Tai mūsų 
laikų ženklas. Jei yra dailės darbai, tegul juos statytų 
galerijose ir tai da tuose skyriuose, kur vaikai nėra lei
džiami. Dėl užlaikymo širdies skaistybės, neprivalo tėvai 
vesti savo vaikų į kiekvieną parodą. Pigus įėjimas tegul 
jų nevilioja į cirkus ir teatrus. Vaikai ir taip pergreit su 
tais smagumais susipažįsta ir nepridera jau kūdikystėje 
jų geidulius prie to uždegti.

Begėdiški paveikslai puošia tankiai net gyvenamųjų 
namų sienas. Negalima to peikti, jei paveikslai valdan
čiųjų kunigaikščių, karalių ir karalienių ant sienų ka
bo ; nes jie pildo valdžią, jiems Dievo duotą, ir patrijotas 
juos gerbia ir paguodoja. Bet jei nėra namuose jokio pa
veikslo, kuris mums Karalių visų Karalių primintų ir jei 
jo vietoje begėdiški paveikslai šeimynos šventyklą ter
šia ir į lizdą žemų pageidimų pavenčia, tai yra šventva
gystė. Gražiai apie tai išsitaria pagonų poetas Juvenalis :
“Te niekas, kas akį ir ausi užgauna nežengia ten, kur*
kūdikis gyvena.” Laukan tad su visais paveikslais iš mū
sų namų, apie kuriuos be paraudonavimo negalima minė
ti. Kaip tai būtų gerai, jei ir visų krautuvių langai nuo 
tokių papuošalų apsivalytų! Krikščioniškieji tėvai, nesi
bijokite stačiai to pareikalauti nuo pardavėjų, pas ku
riuos perkate arba su kuriais pasipažįstate. Drąsus ir 
tvirtas žodis gali čion daug nuveikti. Kai kuriose vieto
se miestelėnai katalikai susirinkimuose nutarė nepirkti 
nieko tose krautuvėse, kur išstatyti yra nedori paveikslai 
arba papiktinančios knygos. Nutarimai katalikų labai 
gerą turėjo pasekmę: nešvarus paveikslai ir nemoraliŠ- 
kos knygos tuojau išnyko nuo krautuvių langų. Tas yra 
suprantama. Žmonių žemais jausmais nedoriškai pasinau
doja, kad pirkėjus patraukti. Jei paradavėjas pamato,

kad tokiu būdu pirkėjų netenka, tai jis kuo kitu savo 
langus papuošia.

. Kaip nešvarus paveikslai, taip lygiai kenksmingą 
įtekmę turi blogi laikraščiai ir raštai. Negerai jei vaikai 
daug skaito. Godumas skaityti, daro netikusius į rimtą 
darbą. Jei vaikai turi laiko ir skaityti nori, tėvai turi 
šventą priedermę tėmyti, ką jie skaito. Politiškus laikraš
čius su iliustruotais priedais pilnais nešvarių paišinių, 
pašaipos laikraščius su nepritinkančiais juokais, taip-pat 
laisvamanių raštus laikyk toli nuo vaikų . Romansai su 
meiliškomis istorijomis neturi būti vaikų rankose. Roman
sas, kad ir nebūtų rašytas su tikslu dorybę ardyti, bet 
perdaug sujudina vaidentuvę.

Begėdiški romansai, indijonų istorijos ir tt., turi bū
ti visai atmetami. Jau nesyki atsitiko, kad mokinys pri
siskaitęs istorijų apie plėšikus, pabėgo nuo tėvų, kad gi
rioje vestų plėšiko gyvenimą. Biaurus tų literatiškųjų 
mėšlynų turinys užnuodija vaidentuvę ir pajiegas, nau
dingam darbui reikalingas, iškreipia iš kelio, o veda į 
saldžias svajones ir palaidavimą. Vaikai, skaitymo godu
mu apimti, vikščioja sapnuodami, kaip kokios šmėklos: 
jie netinka į darbą, protavimo reikalaujantį ir prie kiek
vienos progos nepasergėti smunka kur į kampą, kad il
goms valandoms skaityme pasinerti. Toks pasielgimas 
jųjų dorai yra labai pavojingas. Taip tankiai auga viduje 
mūsų jaunuomenė, į kurios ateitį turime su baime žiūrėti. 
Daug geriau būtų, jei tie vaikai stropiai dirbtų ir smagiai 
bėgiotų.

Taip, gera skaitymo pusė virsta į pasibaisėtiną siau
būną, jei tėvai to dalyko gerai neprižiūri. Tikrai gerų 
vaikams pasiskaitymų, kuriuos jiems tiesiog į rankas ga
lima duoti, juk pas mus šiandien netrūksta.

Kad gera knyga tikrą naudą atneštų, privalo ją vai
kai keletą sykių perskaityti. Tėvams vėl reikia su vaikais 
apie jos turinį pasišnekėti ir liepti vaikams papasakoti, 
ką jie skaitė. Tokiu būdu vaikai daugiau apturės nau
dos iš vienos knygos, kaip iš šimto kitų, kuriąs jie prarį- 
ja, bet nesuvirina.

(Tol. bus.)

Vieno filosofo užklausus, ar neturi kokių ydų, atsakė: 
“apie tatai paklausk velyk pas mano kaimyną, nes kiek
vienas svetimo ydas geriau ir greičiau pažįsta.

Musų elgetos.
— Štai čia turi šiltų drabužių pačiai ir vaikams, čia 

vaistai, nunešk juos.
— O už nunešimą tų daiktų, tamsta, nieko neužmokė

si?

Elgetai tarnaitė išneša duonas kąsnį, tasai neima ir 
sako:

— Meldžiu patepti sviestu.
— O tai kodėl!
— Šiandien sukaktuvės mano 25-es elgėtystos. šian

dien mano jubilėjus!!!
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ST. ŽEROMSKĮ.

ANT LAIVO.

Ant laivo, plaukiančio iš Brunnen’o į Pluelen’ų, bu
vo daug keliauninkų. Buvo ten prancūzų, vokiečių, ita
lų, anglų ir kitų tautų.

Neužilgo ant vienodo pa viršaus vandens pasirodė 
stebėtinas, šviesiai žalias taškas, skubiai čiuoždamas, tar
tum Tell’io valtis. Laivukas, nardydamas vandenyj, su
drebino jo miegantį paviršį ir traukė paskui save, tartum 
nusileidusius sparnus iš įsisiūbavusių bangų. Tos žvilgan
čios, spingančios bangos, ėjo skersai, kassyk pamažiau, 
prie juodų krantų, glamonėdamos viena kitų.

Visas laivo viršus buvo pilnas šveicarų vaikų. Buvo 
tenai mokykla iš kokio tai kaimo kantono Appenzel, at
liekanti savo paprastų kelionę išilgai savo šalies. Buvo 
ten vaikai ir mergaitės visokio amžiaus, sūnus ir dukters 
valstiečių ir smulkių miestiečių, kerdžių ir pirklių, žem
dirbių ir tarnų, turtuolių ir vargšų. Visi jau buvo užte
ktinai pailsę, apdegę ir apdulkėję. Vadovavo jiems mo
kytojas, su berno judėjimais, su spuoguotu veidu, apau
gusiu bespalviais plaukais. Buvo vienok tame veide kas 
tokio, kas atskiria pedagogų iš minios. Atspindėjo ant jo 
veido paprotis kalbėti tik tikrų ir nesuteptų tiesų visuo
met ir visur. Tasai puikus vaisius augštos kultūros nu- 
planja per eilę metų papročius individuališkojo būdo, 
prigimtus temperamento blogumus ir paženklina veidus 
stebėtinu nusišipsojimu, kurį galima gal tik matyti ant 
senų paveikslų Bernardino Luini ’o. Yra tai naiviski vei
dai, kurie nemoka meluoti.

Tokia mokykla, kur papuls, keliauja, vietomis gelež- 
keliu, arba laivu. Vakaro šalyj aplanko dirbtuves, muzė- 
jus, bažnyčias, gražius miestus pas ešerius, sostapiles 
mokslo ir darbo; tolimus kaimus, senovės griuvėsius ir 
pagalios apmirusius tyrus ant kalnų viršūnių, kur žiau
rus ledynai miega amžinu miegu. Vyresnieji renka į savo 
krepšiukus žoles ir vabalus, — jaunesnieji ant laukų Na- 
fele, Morgarten, Sempach klauso išguldinėjimo atsitiki
mų ir mokinasi legendų, kurios yra, tartum žmonijos at
sidusimais.

Kuomet pereina Gotardo viršūnę, kuomet nulipa į 
puikių Tessino lygumų, žmonės priims juos su išskėstomis 
rankomis. Italai juodi ir guivųs ir kalbantis svetima kal
ba širdingai juos priima — nes jie yra jų broliai.

Kuomet po ilgos kelionės atsidurs liūdnoj Rodano 
lygumoje vietose, kur žmonės kalba prancūziškai, ir ten 
juos priims su meile, nes jie yra jų broliai.

Kuomet laivas plaukė pro Grutli, suskambėjo gražus 
tų vakų dainavimas. Atsikreipę veidais į nemirštančių 
uolų, giedojo:

“Von ferre sei herzlich gegrusset, du stilles Galan
da am See*)....

Svetimtaučiai keliauninkai žiūrėjo į dainininkus ir 
su smagumu klausė sutarančio dainavimo. Šen ir ten bu
vo girdėti pagyrimo žodžiai. Koks tai vokietys išlengvo 
plojo rankomis, kokia tai sausa ponia, susigraudinus, tarė 
savo kaimynei: “oui, c’ ėst beau!” *♦) Popierinis 
anglo veidas keitėsi graudžiu nusišipsojimu. Pašalyj sto
vėjo keletas jaunų vyrų. Jų veidai buvo labai nuliūdę, 
o akįs apsiašarojusios.

Vertė P. S.

*) Buk ištolo širdingai pasveikinta, rami šalele 
pas ežerų (vokiškai).

**) Taip, tas puiku (pranc.).

Redakcijos atsakymai.
VI. Lazdynui, “L. R.” — “Laiškas” musų laikraš

čiui netinka. Rankraštį, pareikalavus, galime sugrąžinti.

Viena moteriškė buvo bažnyčioj, kuomet rinko au
kas. Pykino jų tas — kaip ji sau galvojo — tolydinis uba
gavimas, ir ji nieko nedavė.

Parėjus namo, pamatė, kad jai pavogė pini
gus. “Dievas” tarė sau “negalėjo pataikyti į mano širdį, 
bet už tai velnias pataikė į kišenių.

ŠLOVINGIEMS KLEBONAMS ŽINOTINA.
Zakristijonas, su gerais paliudijimais, visiškai blai

vus, apie 12 metų pratarnavęs Lietuvoje prie bažnytinių 
giedojimų, galįs pavaduoti vargonininkų, ieško vietos.

Meldžiu kreipties sekančiu antrašu:
J. R.

Box 501. Stoughton, Mass.

PAJIEŠKOMA%
atsakanti moteriškė, galinti gerai kalbėti lenkiškai ir an
gliškai. Pardavinėt nereikia. Turi būti švari ir padori ir 
laikyties to darbo. Gera užmokestis. Atsiliepti asmeniš
kai į Gold Stamp Office, 28 South Main St., Wilkes-Barre,
Pa.

LIETUVIŠKAS DZIEG0RMEI8TERI8.
Parduodu tikro aukso laikrodėlius, gvarantuojamus 

25 metams. Lenčiugelius ir gražius žiedus. Armonikas ir 
visokius muzikaliŠkus instrumentus, albumus su muzika, 
akuliorius, revolverius, britvas, pocket books vyrams ir 
moterims. Visokias knygas, rąžančius, škaplierius, kryže
lius, taipos-gi turiu visokių vaistų. Visus tuos daiktus 
prieš Kaledasleidžiu už pusę prekės ir įkitus miestus siun
čiu už pigiausias prekes. Mano adresas:

ANTANAS PUTIRSKAS,
144 W. Market Street, Scranton, Pa.
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« VAIKU SKYRIUS.?.
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KANDAI. KURTAS.

— Onute! eik, dukrele, pažiūrėk savo skrandutės, 
kuri apie dvi sanvaiti kabo anam kambarij’; išnešk ją 
laukan ir gerai šepečiu išdulkyk, nes mačiau ten kandus 
lakstant, ir jie gali padaryti tau didelį blėdį: gali tavo 
skrandutę ir kitus vilny drabužius pagadyti.

Tuojaus, mamyte, — atsakė Onutė, protinga dvyli
kos mėty mergaitė, kuri dažnai padėdavo motinai jos dar
buose.

Dabar Onutė buvo užimta darbu: ji siuvo sesutės lė
liukei sijonėlį ir, pabaigus šitą darbą, žadėjo padaryti, 
ką mama liepė. Tuo tarpu atėjo jos draugė, Magdutė, 
ir taip jiedvi užsišnekėjo, kad apie kandus Onutė visai 
pamiršo.

Dviem dienom praslinkus, mama vėl užtėmijo kelis 
kandus belakstančius ir pasiklausė Onutės:

— Ar išdulkinai savo skrandutę? Pamyk, kad iš kan
dy kiaušinėliy pasidaro kirmeliukės, kurios visokius vil
ny drabužius ir kailius su pasimėgimu ėda, ir tuomi mai
tinasi.

Onutė labai susigėdijo, neišpildžiusi mamos paliepi
mo, todėl, paraudonavus greitai atsakė:

— Peržiurėjau ir išdulkinau savo drabužius ir nieko 
jose nebuvo.

Labai buvo koktu mergaitei, nes ji nebuvo pratusi 
meluoti.

— Kaip tik mama išeis miestan, tai būtinai tą pa
darysiu, todėl ir melo nebus!. ...— galvojo sau mergaitė 
ir kantriai laukė, kad mama kur-nors išeity; bet mama 
niekur tą dieną neišėjo. Onutė tuo tarpu pradėjo moky
tis ir apie drabužius savo vėl visai užmiršo.

Atvykus šaltai dienai, Onute, eidama su motina mies
tan, turėjo šiltai apsivilkti, ir tik dabar ji atsiminė apie 
kandus.

Su baime ji paėmė savo skrandutę ir ką pamatė?! 
Iš viršaus ant gelumbės ir apačioje vidurij rankoviy buvo 
galybė lizdy su kandy kirmėlėmis! Gelumbė iš viršaus 
buvo skylėta, o iš apačios plaukai ir lizdai iŠ skrandutės 
byrėjo. Tą viską kandai padarė.

Daug buvo ašary ir gėdos! Nupirkimui naujos skran
dutės mama pinigy neturėjo, todėl Onutė turėjo vilktis 
sena skylėta skrandute. Bet dar labiau ji susirūpino, 
užtėmijus, kad ir kiti vilnoni drabužiai taipgi buvo pusė
tinai kandy suėsti. Kiek karty ji vilkdavosi, visuomet 
atsimindavo, kad iŠ užmiršimo ir betraukęs būna daug 
nuostolio ir nesmagumo.

Ksav. Vanagėlis.

Kažinkoks žmogus turėjo šunį, vardu Kurtas; jis bu
vo toks išmintingas, kad kiekvieną rytą patsai vienas ei
davo pas kepėją pyragy parnešti.

Jis imdavęs dantimis kaselę, kurioje gulėjo pinigai, 
eidavo pas kepėją ir statydavo ant grindy kašelę; kepė
jas, paėmęs pinigus, įdėdavo kašėn pyragus, kuriuos Kur
tas skubiai nešdavo namo.

Šunies šeimininkas kartą užtėmijo, kad vieno pyrago 
trūksta; antrą ir trečią dieną taipo gi tą patį užtėmijo, 
Jis gerai žinojo, kad jo šuo nebuvo nei smylus, nei godus, 
todėl nuėjo pas kepėją, kuris jam paaiškino, kad, dėda
mas kašėn pyragus, skaitliuje niekuomet nepaklysta.

Sekančią dieną, nusiuntęs šunį pyragy nupirkti, šei
mininkas nežymiai pats sekė paskui šunies, ir ką užtėmi
jo?

Kurtas, išėjęs nuo kepėjo, nubėgo siauraja gatvele, 
kur po trepais gulėjo kitas, ligotas, vos gyvas šuo, ir, 
išėmęs vieną pyragą padėjo jį varguoliui ligoniui.

Toks pavyzdis labai suspaudė širdį šeimininkui, ir 
jis tik paglamonėjo savo gerą Kurtą, kuris kasdieną taip 
elgėsi net iki tam laikui, kuomet ligotas šuo visai pasvei
ko.

Perskaitę apie gerą Kurtą, gal nepaklysime pasakę, 
kad Kurtas buvo geresnis, negu tūlas šykštus žmogus.

Ksav. Vanagėlis

KUR NAMAS MŪS?

Plačios pievos, girios senos;
Jose gyvulėliai ganos.
Žirgas žvengia pažabotas;
Šienas kvepia sugrebotas.

Graži žemė, or’s saldus! 
Lietuva tat — motė mūs!

Kalbą girdim čia gražiausią.
Už visas kalbas seniausią;
Puikiai skamba žodžiai jos, —
Visam sviete nėr tokios!

Tr kalba ta nepražus.
Lietuva tat — kraštas mūs!

Ksav. Vanagėlis.
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Dr. A. L. Graičunas
Pasekmingai gydau visokias ligas vyrų, motery ir vaiky, ne 

aplenkiu ir paslaptinių. Atsišaukantiems iš kitur suteikiu 
sąžiningus patarimus per laiškus.

TBLBFONAS: Yards — 3162.
3312 So. HALSTED ST., CHICAUO, ILL.

DRAUGUOS!A H. R. Morgan
laiko dirbtuve 

visokiu jums rekalingu
daiktu, kaip tai: KEPURIŲ, KOKARDŲ, ŠAR_ 

PU, VĖLIAVŲ ir tt.
Adresuokite:

R. H. MORGAN,
13 N. Main St., Shenando&h, Pa.

Union Ticket Agency
Seniaasia Lietnviszka Banką Scrantone ir Visoje Aplinkinėje

Agentūra Laivakorčių ant Geriausiu Linijų
Siunčia Pinirus kas dien in visas dalis svieto; tai p-v i parka h- išmaino vi

sokius pinigus. lPdirba visokius llokumtntus Amerikos ir Lietuvos teismuose
Ofisas atidarytas kas dien nuo 8-tos 14 ryto iki 9-tai vai. vak.
Nedalioje: nuo 10-tos iŠ ryto iki 5-tai valandai vakare.

ADOLF BLAU, Union Ticket Agency,
203 Lackavvanna Avė., - Scranton, Pa

Taip-pri turime savo krautuvėje daugybe visokiu maldaknyiriu 
ir svietiškų kny<u visokiose kalbose :: ::

TELEFONAI: Naujas 803 — Bell W2

‘ A. UZUMECKIS,
* Lietuvis Graborius ir Balzamavotojas.
J Viską išpildo geriau ir pigiau negu svetimtautis.
* Persamdo karietas vestuvėms, krikštinoms ir t. t.
| Priima lavonus ir iš kitų miestų.

Reikale kreipkitės pas savo tautietį.
324 Wharton St., Philadelphia, Pa.

g TELEFONAI: Bell Lombard 27 - 89 A
Keystone Main 42 - IR D

DR. MENDELSOHN
LENKISZKAS GYDYTOJAS

50 South Washington St. Wilkes-Barre, Pa

Swalm Hardware Co.,
No. 21 North Centre Street,

POTTSVILLE, PA.
Įvairiausi geležiniai daiktai, tepalai, stiklas, dūdos, 

plasteris, įrankiai, sportiniai ir naminiai daiktai.

< t DRAUGO” AGENTAI:
St. Stanevičius, 3206 Auburn Avė., Chicago, III. 
Antanas Kasparavičius, 27 E. 23rd St., Bayonne, N. J. 
Juozas Mališauskas, Forest City, Pa.
Kazimieras Skripstunas, P. O. Sugar Notch, Pa. 
Antanas Gudaitis, Box 73, Silver Creek, Pa.
V. Leskevičius, P. O. Midleport, Pa.
Mikas Cibulskas, 573 Canfield Avė., Detroit, Mich.
J. Žemaitis, 126 South Pear St., Shenandoah, Pa.,.
T. Kizievič, Box 167, Minersville, Pa.
M. Karbauskas, 52 G. Street, So. Boston, Mass.
L. Švagždys, 171—5th Street, So. Boston, Mass.
J. Mikutaitis, 1438 Western Avė., Allegheney, Pa 
A. Radzevič, 194 New York Avė., Newark, N. J.
A. Klimavičaite, 321 Kensington Avė., Chicago, III.
A. Pocius, 10806 Wabash Avė., Chcago, III.
M. Dūda, 51 W. — 25th Street, Chicago, III.
K. Strumskis, 2323 West 23 Place, Chicago, III.
. Šaulys, 168 Beakon Street, Brighton, Mass.
J. Bartoševiče, 4417 Marshfield Avė., Chicago, III.
J. Puselninkas, 722 Washington Avė., Braddock, Pa.
V. Bielauskas, 468 Northampton St., Easton, Pa. 
M. Urbanaviče, Box33, Thomas, W. Va.
J. Antanaitis, Box 22, Swoyes, Pa.
Pr. Bukantis, 96 Centre Street, Kingston, Pa. 
Juoz. Matuliavičia, 1657 Tioga St., Shamokin, Pa. 
Ant. Baranauckas, 1214 Railroad St., Shamokin, Pa. 
Jos. Valentina viča, 1114 Cedar Avė., Scranton, Pa.
J. Versiackas, 65 Davidson St., Lowell, Mass. 
Ignas Mkalojus, 1028 S. 2nd St., Philadelphia, Pa. 
Jos. Robynsky, 163 First St., Elizabeth, N. J. 
Myk. Vaicenavičius, 2 River St. PI., W. Lynn, Mas.

Mike šlapikevičius
Silver Creek P. O. NEW Philadelphia, Pa
Fel. Būgnelis, 454 Main Ss., Fdwardsville, Pa.

Jurgis Grigutis, 38 Kedorr St., Wilkes-Barre Pa.

VIENATINE LIBTUVI4KA DIDELB KBAUTUVA.
Geriausią armoniky, skripką, klernatą, koncertinių 
truby ir daugybė visokią muzikališką instrumentą. 
Puikiausią dzicgorėlią, lenciūgėlių, visokią gražią 
žiedą, laketų, špilką, kolčiką, gerą britvą, druka- 
vojamą mašinukių, albumą, revolverių, križią, rąžan
čią, ikapleriy, guminių literą, istoriją, dainą, pasa
ką ir visokią maldaknygių. Gražią popierą groma-

tą rašymui tuziną už 25c., 5 tuzinai už $1.00. Dailią atidaromą al- 
toriuką ir pavinčiavonių siuntimui į Lietuvą. Atsiųsk savo tikrą 
adresą ir už 5c. markę, o apturėsi No. 3 Kataliogą su 450 pavei
kslą ir 1000 visokią naudingą daiktą. Aš gvarantuoju, kad mano 
tavoras pirmos kliasos o prekės pigesnės kaip kitur; orderius iš
siunčiu groitai į .visus Amerikos, Kanados ir Anglijos kraštus. 
Kviečiu visus atlankyti su visokiais pirkiniais ir ordoriais {tas 

K. V1LKBWICH,
112 Orand Bt., Bt. Dep. D. Brooklyn, N. Y.

A. & J. HURWITZ,
------------------ BANKIERTAI. -------------------

42 East Market Street,------ WILKE8 BARRE, PA,
Parduodu laivakortes ant visokių linijų ir Riūnčiu 

pinigus į visas paseulio dalys. Atlieku daviernastis su 
maskolijos valdžia ir kitokius reikalus. Lietuviai kreip
sitės prie manęs, o busite užganedįti.
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OFFICEE NEW PHONE 37. RESIDENCE 1100.
LIETUVIŲ ADVOKATAS*

JONAS S. LOPATTO
<7-43-41 Bsnnstt Building, Wilkes-Iarrs, Pa. ..
Norintieji pasiskolinti pinigų ant pirmo mortgage, 

arba pirkti namus lai kreipiasi.
t- w W W .M, -O- M -M. ų. ^14., W, O-O--**-.**-**.**-** **—**- - M M-

Naujas Telefonu 1006. Bonu Telefonu S6t.

Dr. Albert Kaufmanas,
GYDYTOJAS It LIBTUVO1

SpscIJallstas visos* Ilgos*.
Gydo labiausiai užsisenėjueias vyrų, moterių ir vai

kų ligas. Galima susikalbėti lietuviškai, lenkiškai, ru
siškai ir vokiškai. Yra daktaru keleto lietuvių ir lenku
kuopu Turi maliną, su kuria galima matyti ir pažinti 
ligų kūne, kaip per stiklą, užtai ligoe yra tikrai ir grei
tai išgydomos.

Priima nuo 8 iki 10 vai. išryto, nuo 2 iki < popiet, 
nuo 7 iki 9 vakare.

61 N. Washington It., Wilkes-Barrs, Pa.

44 DRAUGO” 
-------1 I---------

SPAUSTUVE

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

ADRESAI CENTRO VYRIAUSYBES SUSIV. LIET. 
RYMOKAT. AMERIKOJE:

KUN. 8. PAUTIBNIUB prezidente
• P. O. Giradville, Pa.

JONAI RIKTEBAITIB vioe-pres.,
67 Jamea St., Waterbury, Conn.

KAZYS KRU3INIKAS seretorius,
457 — 17th St., Brooklyn, N. Y.

GABRY! LAIBINII, iždininkas,
P. O. Bok 135 Duryea, Pa.

Globėjai kasos:
JONAS VIBBAITIS,

107 80. Harding St., Worcester, Maas.
KAZY! VA8KBVY0IA,

186 Jefferson St., Newark, N. J.
KUN. V. VIZGIRDA knygius,

190 So. Meade St., Wilkes-Barre, Pa.
KUN V. STAKNIVI0IA dvasiškas vadovai,

207 Adams St., Newark, N. J.

F A B I O L I,
Garsi kardinolo Wisemano apysaka. Vertė Vytau

tas Kaina 1 doleris. Tmantiems daugiau, kaip vieną 
egzempliorių, nuleidžiamas didelis nuošimtis.

Gaunama pas:
BBV. V. VARNAGIRIB,

312 S. 4th It., BROOKLYN, N. Y.

Tautieti 1 Jei reikia Tau statyti nauji namai, ar tai
syti seni, tai žinok, kad tatai atliks kuogeriauaiai kontrak 
terius MIKAS SLAPIKEVICIUS, New Philadelphia Pa.

Nauja Knyga—Biblija—aiba iv. Raitas išlėktas 
KUN. S. PAUTIENIAUS.

Tik vienas litas iventaraltis yra katalikiškas. 
Kaštuoja $2,00 ir 16e. persiuntimui 
Adresas: RBV. 8. PAUTIBNIUB,

GIRARDVILLB, PA.

SPAUDIN'*
PIGIAIKonstitucijas, Plakatus, Tikietus,Užkvietimus ir Kitokius Darbus

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

ADRESUOKITE ------ -DRAUGAS
314 E Market St Wilkes-Barre, Pa.

M0KYKIMA8 PATĮS.

Gramatika angliškos kalbos mokytis be mokytojo 
(apdaryta) $1.00.

Vaikų draugas arba kaip mokytis skaityt ir rašyt 
be mokytojo 16c.

Naujas Budas mokytis rašyt be mokytojo 10c. 
Aritmetika mokytis rokundų be mokytojo su pavei

kslais (apdaryta) 35c. Pinigus siųskit per Money Order 
po šiuo adresu: P. MTKOLAINII,

Bok 62 NBW YOBK CITY

BBN. J. KMELEWIKI
---------- NAUJAS TELEFONAS 1367. --------------

Parsiduoda laivakortės ant geriausių linijų. Siūnčia
pinigus j seną krajų greitai ir saugiai. Žemės ir Notari- 
jaus dalykai taipogi doviernastis.

102 North Sherman St.,------- WILKES-BARRE, PA..


