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DELKO LIETUVA NEPRAŽUS?!
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“KUR MŪSŲ TĖVYNĖ?”

Kiek amžių žuvo,
Kiek tautų griuvo,

O Lietuva mūsų gyvuoja!
Ką ji regėjo,
Ką ji kentėjo,

O vis gyvuot nenustoja!
Kankinai prūsai,
Kankino rusai,

O ji pilna da gyvybės!
Iš kur gyvybę,
Iš kur tvirtybė?

Tą viską duod’ jai dorybės....
Kokios dorybės
Priduod gyvybės

Kad motina mūsų nežūva?
Iš jų didžiausia
Meilė skaisčiausia

Žymėjo visad Lietuvą...
Iš doros šitos
Išaugo kitos

Sirdije tėvynės mieliausios.
Toliaus nežūva,
Dėlto Lietuva,

Kad turi sūnus geriausius.
Tai jie maldomis
Didžiomis aukomis

Pergal priešus narsiausius.
Tame stiprybė,
Tame galybė,

Lietuvos mūsų mieliausios.
Lietuva žūtų,
Jei dora putų,

Jei gęstų jos nuolat vaikai
Būnant doringa,
Bus ir galinga

Lyg gėlė žydės amžinai.
* •* •.
J. žiedelis.

Kur daug žaliumynų
Aržuolų, eglių, alksnynų

Ten mūsų brangi tėvynė.

Kur kalnai kalneliai
Dailios pušis, berželiai

Ten mūsų miela tėvynė

Kur daug ažerėlių
Lydekų ir karosėlių

Ten esame svietą pamatę.

Kur Nemunėlis banguoja
Graži Šešupė liūliuoja

Ten širdis mūsų tėvynės.

Kus ūžia girios puikiausios
Mergelės sviete gražiausios

Ten mūsų gyveno seneliai.

Kur žmones visų gabiausi
O žirgai, jaučiai gražiausi

Ten mūsų miela tėvynė.
» .

Kur gegužėlės kukuoja
O piemenėliai uliuoja

Ten prigimtoj’ mūsų šalele.

Kur skamba kalba skaisčiausia 
Kur dora sviete didžiausia

Tenai mieliausia Lietuva.

Kur tikyba yr’ tvirčiausia
Už ką kankįtų daugiausia

Ten šventa mus Lietuva.

J. Žiedeli!.
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PIRMOJI GAVĖNIOS NEDĖLIA.

Lekcija. — II. Kor., VI, 1—10. — Broliai: Ragina
me jus, idant dovanai Dievo malonės neimtumite. Nes sa
ko : patogiame laike išklausiau tavęs ir išganymo dieno- 
noje gelbėjau tave. Štai dabar patogus laikas, štai dabar 
Išganymo diena. Niekam neduodame jokio papiktinimo, 
idant nebūtų papeiktas musų tarnavimas. Bet visuose 
daiktuose pasirodykime patįs save, kaipo Dievo tarnai, 
didžioje kantrybėje, varguose, reikaluose, suspaudimuo
se ; mušimuose, kalėjimuose, maištuose, darbuose, 
budėjimuose, nekaltybėje, moksle, lengvaširdybėje, 
ramybėje, Dvasioje šventoje, meilėje ’ neapvylin- 
eioje; tiesos žodyje, Dievo galybėje, per ginklus teisy
bės po dešinei ir po kairei; per garbę ir apleidimą, per 
negarbę ir gerą vardą ; kaipo suvedžiotojai, o teisus; kai
po kurie nepažįstami, o pažįstami; kaipo inirštantįs, o 
štai esame gyvi; kaipo pabausti, o nenumarinti; kaipo 
nuliūdę, o visados linksmi; kaipo pavargėliai, o daugelį 
turtingais darantįs; kaipo nieko neturintįs, o viską val
dantis.

Evangelija. — Mat. IV, 1—11. — Anuomet buvo Jė
zus nuvestas dvasios girion, idant butų gundytas velnio, 
O kad išpasnikavo keturiasdešimts dienų ir keturiasde- 
šimts naktų, po to alko. Ir priėjęs gundytojas tarė jam: 
jei Dievo sūnūs esi, liepk, idant tie akmenįs stotųsi duo
na. Kursai atsakydamas tarė: Parašyta yra: Ne pačia 
duona gyvas yra žmogus, bet visokiu žodžiu, kursai išei
na iš Dievo burnos. Tadą paėmė jį velnias į šventą mie
stą ir pastatė jį ant bažnyčios viršaus, ir tarė jam: jei 
esi Dievo sunum, nusileisk žemyn. Nes parašyta yra: jog 
savo aniuolams įsakė apie tave, ir nešios tave ant rankų, 
idant kartais nepažeistum savo kojų ant akmens. Tarė 
jam Jėzus: Vėl parašyta yra: Negundysi tavo Viešpaties 
Dievo. Vėl paėmė jį velnias ant labai augšto kalno ir pa
rodė visas svieto karalijas ir jų garbę, ir sakė jam: Vis 
tai duosiu tau, jei puolęs pasikloniosi man. Tadą tarė jam 
Jėzus: Eik šalin, šetone, nes parašyta yra: Viešpačiui 
Dievui tavo kloniosies ir jam vienam tetarnausi. Tadą 
apleido jį velnias, o štai aniuolai priėjo ir tarnavo jam.

GAVĖNIA.

Gavėnia, pasniko ir nusimarinimo laikas, įsteigtas 
tapo pačioje Bažnyčios pradžioje, kaipo tinkamas prie 
didžios Velykų Šventės prisirengimas. Visuomet pas- 
nikas buvo laikomas, kaipo būtinai reikalingas įrankis 
apturėjimui didelių Dievo malonių. Maižiešius, pavyz
džiu, kad prisirengti prie priėmimo Dievo prisakymų ant 
Sinajaus kalno, pasnikavo keturiasdešimtį dienų. Tiek- 
pat laiko pasnykavo pranašas Elijas, kad išvysti Vieš
paties praėjimą and Horeb kalno. Sename Įstatyme 
skaitome, jog pasnikas tankiai būdavo įsakytas, kad 
nusidėjimų atleidimą apturėti. Kumet Jonošius skelbė 
atgailą Ninivoje, grąsindamas pilies pražuvimu, jei jos

gyventojai nepasitaisys, visuomeniškas pasnikas tapo 
apgarsintas, ir visi gyventojai jį užlaikė, kad atitolinti 
bausmę ir malonę pas Dievą atrasti. “Atsiverskite prie 
manęs, sako Dievas per Savo pranašą, visa savo širdžių 
pasnike, ašarose ir atgailoje” (Joel II, 12).

Bažnyčia trokšta, kad visi jos vaikeliai, Velykų lai
ke, dalyvautų atpirkimo malonėje ir į naują gyvenimą 
atsikeltų. Dėlto ir pasniką Gavėnioje įsako, kad at
gailoje rastum susimylėjimą pas Dievą ir nuodėmių at
leidimą apturėję, prisirengtum prie verto Šv. Komunijos 
priėmimo, kaipo pradotko garbingo prisikėlimo ir am
žino gyvenimo. Šv. Komunija vienija mus su Jėzumi 
Kristumi, per ją męs gyvename Jėzaus gyvenimu, Jo at
pirkimo dalininkais tampame, pašvenčiamo savo dūšias 
ir įgijame teises prie dangaus ir jojo linksmybių.

Popiežius Benediktas XIV, savo rašto 30 d. Kovo 
1741 m., apie Gavėnią kalbėdamas, taip sako: “Gavė
nios užlaikymas yra ženklu Kristaus kareivio. Pasni- 
kaudami męs parodome, kad nesame priešininkais Kry
žiaus Kristaus; pakuta męs atitoliname nuo savęs Dievo 
teisybės rykštę, įgijame stiprybę priešai tamsybės kuni
gaikščius, nes ji užtikrina mums dangaus pagelbą. Jei 
žmonės apsileistų Gavėnios užlaikyme, tad Dievui neati
duotų prigulinčios garbės, užkenktų katalikų tikėjimui 
ir dūšių išganymui. Toks apsileidimas užkenktų ir svie
tui, nes užtrauktų privatines ir viešas nelaimes”.

Męs taip įpratome lengvai gyventi, kad pats pamis- 
lijimas apie pasniką mums nepatinka. Tegul kits ir la
bai bus sveikas ir drūtas, tai bet tingus pasidaro, kada 
jam reikia atsižadėti vieno valgio ar pusės valgio dėl 
dūšios gero. Sveikiausi katalikai pasidaro silpnais, jei 
Gavėnioje turi atsižadėti to, prie ko jų gomurys, per il
gą laiką įprato. O tečiau visi gydytojai vienu balsu pri
pažįsta, kad valgymas perdaug yar dideliu ligų šaltinių. 
Daktaras Butterfield laikraštyje “Medical Journal” 
taip rašo apie Trapistus: “Per dviejus metus turėjau 
labai artimą susinešimą su Vinuoliais Trapistais ir kaipo 
gydytojas ir kaipo katalikas, tyrinėjau juos pačius, 
gyvenimą ir papročius ir, nors prisipažįstu, nelabai bū
čiau skubus pagal jų regulą pradėti gyventi, bet persi
tikrinau, kad kone visi jie turi ideališkai gerą sveikatą ir 
pajiegas; retai serga ir įstengia atlikti didelius, taip fi
ziškus kaip protiškus, darbus. Jųjų gyvenimas yra pras
tas ir labai regulariškas.

Sveikesnio žmogaus kūno, su tobula dvasios ramybe, 
ką ypatingai pabrėžiu, sunkų būtų surasti. Sveikatą 
spindi iš jų akių ir veido ir judėjimo. Tik ligoje ar 
ilgesnėje kelionėje regula jiems leidžia valgyti tokius 
dalykus, kaip mėsa, pienas ir t.t.”

Yra tai pavyzdis katalikams, kurie bijosi, kad pas
nikas neužkenktų jųjų sveikatai. Nors dabar Gavėnioje 
tiek yra dispensų, kad vos šešėlis teužsiliko senovės pas
niko, bet kaip kam mat, ir tą mažą dalelę sunku užlai- 
kyt. Bijosi kad pasnikas neužkenktų jų sveikatai, o ne
sibijo jos eikvoti nuodėminguose lėbavimuose. Tokiems 
reikia atsiminti Trapistus. g
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Aleksotas (Suvalkų gub.). Pasimirė čia d-ras Jo
nas Kudirka, amžyje 54 metų. Buvo nevedęs. Ilgą 
laiką pildė priedermes pavieto gydytojo. Gimė kaime 
Ramoniškių, Naumiesčio parapijos. Mokinosi Marijam
polės gimnazijoje.

Šilavotas. . (Mari j am p. apsk.) Mūsų parapijoje yra 
dvi darugiji: Gyvojo Ražančiaus ir Tretininkų. Gyva
sis Raž. prasidėjo 1907 metais—šiandien toji draugija 
skaito į 33 pulkelius, t. y. 495 narius. Nemažas skai
čius, atmenant, kad parapijoje iš viso su mažiaisiais 
2409 galvų (8 pulk. merginų, moterų 20, vedusių vyrų 2, 
bernaičių 1 ir vaikų 2). — Išskiriant bedinesnius, nariai 
deda metinės rinklevos po 30 kap. Iš sudėtųjų įtaisy
ta: 1) graži šilko vėliava, 2) parėdyti bažnytiniais pa
gražinimais 8 vaikai ir vyras vėliavai nešti. Su viskuo 
atsiėjo per 236 rub., 3) draugininkų gyvųjų ir mirusiųjų 
intencijos būva vienos šv. Mišios kas mėnuo ir visose ge
gužės subatose, 4) kiek atlieka pinigų eina knygyno 
naudai.

Tretininku išviso 135 (sureguliuoti 1908 met.). Mė
nesiniai jų susirinkimai bųva trečiąjį nedėldienį. Iš to
kių aukų bažnyčioje nupirktos 4 sieninės bronzo lempos, 
vertės 40 rub. Už narius bųvą 2 šv. Mišios gegužes ir 2 
Advento šventadieniais.

Laikraščių pereitais metais mus parapijon “Šalti
nio” pareidavo 22 egz., 34 nariai metiniai gaudavo kny
gutes “Šv. Kazimiero” draugijos ir 100 egz. “Žiburio“ 
kalendorių išpirkta.

Atsirastų ir daugiau laikraščių ėmėjų, jei ne tamsu
mas kaip-kurių apkerpėjusių senių ir didžiumos mote
rų, kurios atkalbinėja ir kliudo vyrams laikraštį išsira
šyti.

* ‘ Šaltinis. ’ ’
Višakio-Rūda (Marijamp. apskr.). Višakio-Rudos 

bažnyčia medinė. Stogas dengtas. Altoriai nauji; var
gonai taip-pat nauji. Bet nelaimė—V.-Rūdos bažnyčios 
stogas kiauras. Vanduo lįjant teška į bažnyčią ir kas me
tas vis labiau, ypač moterų pusėje. Buvo kelis syk suei
ga sušaukta, vienok bažnyčios stogas kiauras iki šiai 
dienai. Žmonės kaltina kleboną, būk klebonas nesirū
pina bažnyčia. Bet rūdiečiams vertėtų daugiau patiems 
rūpintis bažnyčios stogu, nes kaip supus bažnyčia, tai 
bus ne to verta.

_ Už mūs mokyklos buto nuomą mokama metams 50 
rublių. Mokyklos butas ankštas ir žemas. Daugelis 
vaikų užtai lieka be mokslo. Mokytojas p. J. Paltanavi
čius gyvena atstu nuo mokyklos už 8 varstų savo ūkyje, 
kuriuo jis labiau rūpinasi, negu mokykla. Mokytojas 
važiuoja vaikų mokyti iš savo namų, ir, žinoma, per tokį 
tolį kartais ir visai neatvažiuoja. Mokytojui nesant, 
vaikai visą laiką siaučia. Prie V.-Rudos mokyklos pri
klauso net tris valsčiai. Žmonės mažai leidžia vaikus 
mokyklon. Rūdiečiams vertėtų geriau rūpinties mokyk
la. Vertėtų pasistatyti gerą mokyklą, nes giria arti ir pi

gi, tuo labiau, kak valdžia duoda medžius mokyklai do
vanai. Yra valsčiai, kurie turi net po dvi mokykli, o 
mūsų mokykla priguli net trims valsčiams. Už kelių me
tų nuomos piningus turėtumėt naują mokyklą. Taip- 
pat reikalingas čia geresnis mokytojas.

‘ ‘ Šaltinis. ’ ’
Kaunas Kunigų permainos. Kun. Gutauskas, Kė

dainių filijalista, perkeltas į Sedos altariją. Sėdos alta
rista kun. Meškauskas į Kėdainių filiją.

Pabiržės klebonas kun. Rumševičia 22 gruodžio iš
važiavo ant mėnesio į Rygą gydyties. Parapijos valdy
mas pavestas altaristai kun. Gedvilai.

.Kretingoje, Nekalto Prasidėjimo vigilijoje, tėvų 
bernardinų vienuolijoje pasimirė broliukas vienuolis Va- 
silkevičia Stanislovas.

Vyriausia “Blaivybės“ darugijos valdyba išsiuntė 
telegramų visos Rusijos blaivininkų susivažiavimui Pe
terburge tokį pasveikinimą. “Katalikų darugija “Blai
vybė“ Kaune siunčia susivažiavimui karščiausius pas
veikinimus visiems blaivininkams-veikėjams ir linki kuo- 
didžiausios kloties sunkioje kovoje su smarkiausiu prie
šu žmonių gerovės—alkoolizmu.“

“Blaivybės“ draugijos Valdyba.
Kun. Marma per “Vienybės“ redakciją buvo 

atsišaukęs į Lietuvos motynas, kad jos teiktųsi atsiųsti 
protestus prieš girtuokliavimą. Protestui parašus at
siuntė iš Suv. gub. 794 moterįs, iš Kauno gub., 709 mot. 
ir 138 vyrai, iš Viln. g. 405 mot. ir iš Rygos 31 motyna; 
iš viso tūstantis 942 mot. ir 238 vyrai. Protestas su pa
rašais tapo nusiųstas Peterburgan visuotinam blaivinin
kų susivažiavimui.

“Šaltinis.“
A Ukmergė (Kauno gub.). Mūsų parapijoj apsi- 

švietusiųjų visai menkutė dalelė—jų, galima sakyti, 
kaip ir nėra. Lietuviškųjų laikraščių šiton parapijon tik 
ateina po keletą. Štai, pavyzdžiui, šiemet, kaip žinau, 
“Šalt.” ateina vos šeši egzemplioriai. Kitų laikraščių ir 
ne daugiau. O tokia parapija ir kaimai! Štai imkime kad 
ir Varžas—apie 40 ūkininku, o laikraščių ateina vienu 
vienas “Šaltinio“ egzempliorius, kurį išsirašo žmogus, 
turįs tik 3 dešimtines.

Kiekvienoje grinČioje galima rasti po vieną, dvi ir 
tris knygas—ale kokios! Nagi nuo kelių dešimtų metų 
inaldaknygęs. Kitoniškos knygos turi mažą vietą, ir jąs 
menkai skaito.

Ir kaip yr. Kuris tik šiek tiek apsitrynęs ir jau su
valdyti raides sugeba (nekalbu, kad visi), tiems “Šalti
niai“ ir “Viltįs“ niekniekiai—žinių ten nčra, o “Žinios“ 
ir panašus—tai laikraščiai. Ir žinių ten pilna... Ale kad 
nors ir tų “Žinių“ daugiau ateitų—ir jų nėra.

Ir vėl da kas. Ir kažin kode! taip! Tegul tik kas- 
nors kur nueis, ar pas kaimyną ar taip kur, su gerais 
laikraščiais. Ir Dievas žino.... Nenori nei klausyti 1 O 
apie ūkį nei neužsimink. Bet žiūrėkit, kas buvo “lais
vės metais. Kuris tiktai jau gali šiaip-taip raidės su
gaudyt, atsineš ar ant kelio ras kokią proklemaciją, ar 
tara panašią knygpalaikę, tai skaito visi, kiti, net ir jau
nimas, apgulę klauso, žiopso. Juokas ir liūdna.—Kaip
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dabar —nei kam skaityti, nors kitas ir galėtų. Nei pri
kalbinti negalima!

Ponia Petruševičienė—lenkė, bet ir lietuviams prie
lanki—pernai buvo parapijonams už savus pinigus išra
šius kelioliką “Vienybės” egzempliorių; klebonas žmo
nėms dalindavęs. Ligi dalinęs, tai kai-kurie ir skaitė; kai 
pasiliovė dalinimas, pasiliovė ir skaitymas. Nėra ko sa
kyti— kad sumanytų, mūsų kunigai kažin ką darytų, 
kad tik žmones prie apšvietimo patraukus. Bet nieks 
nesidaro. — Pernai “Sv. Kazimiero Draugijon” iš Auk- 
mergės buvo įsirašę vos tiktai šeši žmonės; šiemet vienu 
jau daugiau—7.

4 4 Šaltinis. ’ ’

IŠ LIETUVIŠKŲ DIRVŲ AMERIKOJE.

MONTREAL. CANADA.
Tūlas Reporteris (“Draugo” N. 22) baudė paže

minti prieš lietuvišką visuomenę Valparaiso universiteto 
mokslą ir papeikti ten esančius mokinius (suprantama 
lietuvius). Jis reportavo, buk mokslas tame universi
tete žemai stovįs ir kad mokiniai esą labai ištvirkę. Aš, 
kaipo buvęs tame universitete, esmi priverstas truputi 
paaiškinti, apie žemumą mokslo, viršminėto universiteto 
ir ištvirkimo ten esančių lietuvių mokslaeivių.

Mokslas Valpariaso universiteto stovi pusėtinai, nes 
įstojant iš Valparaiso universiteto į kolegiją, kartais pa
tenki ne tik metais, bet keliais metais augščiaus. Žinau 
kelis mokinius (neminėsiu jųjų vardų nes nėra reikalo 
ir ne tame svarbą), kurie yra lankę Valparaiso’s univer
sitetą neilgiaus, kaip tris metus, nuvykę į seminariją, 
pateko ant philosopbijos kurso, o mokiniai atvykę iš ko
legių į Valparaiso’s universitetą neperaugščiausiai ten 
patenka.

Didžiausią klaidą p. R. padarė tvirtindamas, jogei 
kolegijų mokiniai apleido Valpariso’s unversitetą iš ne
apykantos ten esančių mokinių, nes jie esą labai ištvir
kę. Aš apleidau Valparaisą ne iš neapykantos Valpa- 
raisiečių, bet mano medžiagiškos sanlygos neleido ilgiaus 
ten būti. Praleistą laiką tarpe darbštųjų Valparaisie- 
čių laikau už saldų atminimą. Be abejonės, kad tik toks 
gali vadinti Valparaisiečius ištvirkėliais, kuris ant kelių
sąvaičių ten atvykęs, neko nepersitikrinęs, apleidžia mo
kyklą ir sutikęs p. Reporterį sako, buk Valparaisiečiai 
esą ištvirkėliais. Bet nekuomet nesakys senieji moki
niai, kurie išbuvę po keletą metų, nes išbuvę tiek laiko 
ir jie butų tapę ištvirkėliais. Lai tik kolegijų mokiniai 
bųna taip ištvirkę, kaip Valparaisiečiai, tai turėtumėme 
su kuo prieš lietuvišką visuominę pasigirti.

Garbe Jums Valparaisiečiai, kad esate tokiais iš
tvirkėliais, kokiais neesate.

Niagarietis.c
WORCESTER, MASS.

Praaeita subatą buvo čia atlošta “Užburtas Kuni
gaikštis.” Užbaigus teatrą buvo šokiai, tat nežiūrint į 
biaurų orą publikos prisirinko į 400.

Nedėliojo (30 Saus.) buvo parengtos prakalbos. Mat

vietinės nuo seniau susitvėrusios draugijos turi susidė- 
jusios’šiek—tiek kapitolo, tai norėta jįjį apversti. Buvo 
tariama po kelis sykius tai prieglauda įsteigti, tai salė 
pastatydinti ir daug kitokių gražių sumanymų. Lig šiol 
viskas šnekomis užsibaigdavo.

Mėginta po kelis syk draugijas suartint tik viskas 
ant vėjų nuėję. Dabar griebtasi prie autoritalu. Šauk
tasi į tūlą Brooklyn’o kalbėtoją, tik kad iškalno buvę 
užprašyta Bepiršti socializmo, tai atsisakęs. Galų-galę 
pasikankinta Bostono kalbėtojais, o jų ten besama dvie
jų, būtent pp. Antanov ir Mielielson. (Pravardės lyg 
baido, ale nesibijok, bent abiedviejų nesama žydų: pir
mąją pravarde buk pasidabinęs koks tai P.) Praeitą 
nedėldienį prakalbos nepasisekė, mat klausytojų buvę 
mažiau, negu mažai, tat atidėta sekančiam nedėldieniui. 
Na, tik, pirmaeiviai, griebkitės už pirmeivybės.

— Vietinė socialistų kuopa jau tebesusidedanti iš vie
nų valdininkų, valdyti-gi nebeturį ką.

Sausio 29 d. traukinys nuvažinėjo Jurgį Salat- 
ką. Nabašnįkas paeinąs iš Suvalkų gub., Kalvarijos par., 
Skersabalių kaimo. Šio šaly nebuvo išbuvęs nei ištisu 
metų. Lietuvoje jojo laukė pati ir keli mažiukai...

Suskubo žmonės vestis. Praeitą panedėlį net 
penkios poros stojo prie altoriaus; o nedelioje užsaku 
net nusibodo klausyti. Kaziuks.

WANAMIE, PA.
Sausio 30 d., Barrett’o saleje atsitiko blaivus pasi

linksminimas. Buvo atlošta Petliuko komedija “Vel
nias ne boba" dviejuose aktuose. Tam musų pasilinks
minimui ir pats oras buvo prielankus, už tai ir žmonių 
prisirinko diktas būrys. Komedija juokinga, pamoki
nanti. Vaidino labai gerai. Ypač atsižymėjo A. Šuk- 
viečiutė, A. Širvinskas ir J. Masteika. Negalima peikti 
ir kitų. Pelnas nuo vakaro ėjo naujųjų vargonų mūsų 
bažnyčion naudai. Tarpe aktų buvo dainuota ir dek- 
liamuota. Po teatro traukė vargonų loteriją. Laimėjo 
Juozas Babravičius iš Tuesdale.

Geistina, kad visur atsitiktų tokie blaivus ir gražus 
pasilinksminimai. Ten buvęs.

P1TTSTON, PA.
Vasario 2 d. atsitiko šliubas gerai žinomos Pittstono 

ir aplinkinėje Marės Kižiutės. Žmonių prisirinko be
veik pilna bažnyčia. Choras atgiedojo savo draugei 
(Marė Kižiutė nuo seniai priklausė prie choro), “Veni 
Creator”. Laimingas vyras, kuriam teko šita graži ir 
dora mergina, vadinasi Jonas Klimavičius. Ilgu metų 
jaunavedžiams! * Vict.

TNKERMAN, PA.
Sausio 30 d. (nedėlios vakare) atsitiko čia negražios 

muštynės. Vienuose namouse atsirado gėrimai. Pra
dėjus linksminties, tapo pakviestas į pasilinksminimą 
vienas vaikinas iš Labašaucko namų. Jam nuėjus, sve
čiai puolėsi jį mušti. Išgirdo riksmą vaikino dėdė. Anta
nas Skieeevičius, ir šoko ginti giminaičio. Gynimas at
siėjo brangiai. Mušta su kirviais, plaktais, geležgaliais.
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Skiecevičiui suskaldyta galva, išmušta ranka ir taip vi
sas jis sulaužytas, Daktaras sako neišeisiąs gyvas. Pik
tadariai pabėgo. Rodosi, ne tik gėrimas pagimdė, toki 
nelabą darbą, bet dar prisidėjo prie jo seni piktumai už 
kokią tai bylą. Reporteris.

SUGAR NOTCH, PA.
Sugar Notch’es lietuviai per savo mitingą nutarė 

nebeprigulėti prie \Vilkes Barre’s parapijos, o rengti 
ant vietos bažnyčios. Tuo tarpu jie įeina į lenką parapi-v
ją. Lenkai čia, kaip ir visur, priima lietuvius širdingai. 
Šitai per Dievo Kūno Šventę lietuv. draugystė dalyvavo 
tos dienos iškilmėje. Lenkai taip juos iškoliojo, iška
mavo, kad švelnesnių jausmų lituviai ir po šios dienos 
ne drystą lenkų bažnyčion eiti. Lietuvių Sugar Notch- 
eje yra 52 šeimynos ir 68 pavieniai. Jie niekados nega
lės sutverti parapijos ir jos užlaikyti. Visų geriausia 
būtų, kad jie pastatidindytų vaikams mokslainę, o ptįs 
kaip prigulėjo ir prigulėtų prie Wilkės-Barres.

Parapi jonas.

SPRINGFIELD, 1LL.
Sausio 16 d. atsibuvo bertaininis susirinkimas S. L. 

A. 79 kuopos. Per susirinkimą tapo išrinktas iždininku 
Antanas Klembauckas. Naujasai iždininkas susiglem- 
žęs kuopos sumokėtus piningus 113 dol. 21c. išsinešdino 
nežinia kur. Naujai išrinktas kasierius nepadėjo jokios 
kaucijos ir nieko daugiau neturėjo kaip kelinaites ir 
šverneluką. Likęs kasierium pasikėlė į puikybę ir ne
panorėjo daugiau matyti savo draugų, apdovanojusių 
jį užsitikėjimu. Dingęs kasierius A. Klembauckas bu
vo labai karštas socialistas, “garsus” kalbėtojas, skel
bėjas meilės, ligybės ir t.t... . ir ištikrujų ne vien kal
boj pasirodė svieto lygintoju, sulygindamas 79 kuopos 
narių kišenes, kuriems turbūt reiks sumokėti nuneštus 
pinigus.

Ir apie kitus Springfieldo socialistus, žmones neper
geriausiai nušneka. Eina gaidai, kad kai kurie iš vieti-»
nių socialistą republkonams gaudo balsus už 10 dol. per 
dieną, pasislėpę varą nužvelgtiną biznį. Bet ką ten 
supaisyti visas žmonių kalbas, kur-gi jau taip socialis
tai darys? Juk, klausant jų kalbų niekur nerasi teisin
giausią, geriausių, nuskriaustųjų draugų, o kad kur at- 
sitaiko, kad kots ten “garsus” kalbėtojas nuneša su
rinktus už prenumeratą piningus, nakvojant apsivagia, 
suvilioja svetimą moterį, rašo į savo laikraštį neteisingas 
žinias, arba taip padaro, kaip A. Klembauckas,—tai čia 
nėra ką stebeties ir juos kaltinti — tai vis anot “Ko
vos” bus Kapitalizmo aukos, ir ne vagįs kaip žmones sa
ko, bet nekalti kankiniai. Nebagėliai! Bet visgi tegul 
Hpringfieldiečiai apsisaugoja nuo tokių nekaltų socialis
tų ir lai stengiasi neprileist jų prie piningų, nes jie kaip 
bematant lygybę įves tarp visų Springfieldo lietuvių.

Antanas Pršts.
•-

PLYMOUTH, PA.
Pereitą petnyČią Igno Navicko koja tapo sutrušky- 

ta mainose. Nabagas guli Mercy ligonbutyje.
Aną panedely Liudvikas Žekonis peršovė savo mo-

ter. Mat Žekonienė buvusi smili prie burdingierių.... 
Tarpe judviejų nebuvo meilės. Minėtąjį panedėlį L. 
Žekonis net buvo nusitempęs vieną bičiuolį pas skvairį. 
Žekonas geras vyras, bet nedora pati nuodijo jo gyve
nimą ir pastūmė prie žmogžudystės. Žinoma, kad ne
būtų buvęs girtas, bebūtų taip daręs, bet Žekonis buvo 
girtas. <

Dievas žino ar yra vietelė kur, lietuviai taip daug 
gertų kaip pas mus? Girtuokliavimas pas mus nesima- 
žina, bet didinasi. Lietuvių vyrų yra apie 800, o lie
tuviškų saliunų į 30. Pasakyk tatai malonus lietuvi ar 
tokioje vietelėje gali klestėti dora, apšvieta ir kiti pra
kilnus krikščioniški darbai? Plymouth’as laikuose kun. 
Burbos atsižymėjo prakilnais darbais, šiandien stovi už
pakalyje visų kitų lietuviškų kolionijų. Plymouthietis.

WILKES-BARRE, PA.
Juozas Vrubliauskas, gyvenantis ant Georgetown, 

parėjęs subatoje iš mainų nerado savo pačios Viktorijos. 
Viktė Vrubliauskienė nukako į Edwardsville ir tenai ap
sigyveno pas savo seserį Kalinkauskienę, kuri taip pat 
jau antri metai pasimetus su vyru. Išeidama išnešė pa
talus, visas drapanas ir apie $900. Labai prasta paukštė, 
kuri paniekina savo prisiegą.

K. J. Ž.
AR YRA TIKROJI LAIMA, KUR JOS IEŠKOTI 

IR KAIP JĄ ATRASTI?
Nėra šiame sviete žmogaus, kursai nenorėtų būti 

laimingu. Nėra žmogaus, kursai neieškotų laimės ir 
paskui jos nebėgiotų. Mums ir nereikia iš to stebeties, 
nes įgimta žmogui trokšti laimės, tik gaila, kad labai 
maža atrasi žmonių, kurie galėtų pasakyti esą laimingi!

Kokia gi to priežastis? — Ar laimės nėra?!.... O 
ne! — Yra laime, tik ne visi męs žinome, kas yra tik
roji laimė, kur jos ieškoti ir kaip ją atrasti.

Na, bus mums žingeidingas daiktas suprasti, kas 
vra laimė.v

Šv. Augustinas savo knygoje apie Dievo miestą, I 
skyriuje, sako:

“Laimė yra ne kas kit, kaip tik neišsakoma daugy
bė daiktų, kurių galima trokšti.”

Šv. Tomas laimę vadina “tobulu lobiu, visutinai 
sotinančiu žmogaus troškimus”*)

*) Talės, paklautsas, kas yra laimingas, atsakė: 
“—tas, kurs yra sveiko kūno, šviesios dūšios, t. y. do
ringasv (Laert. lib. I, eap. 1).

Anaksagoras, apie ta-pat paklaustas, atsakė: “nei 
vienas iš tų, apie kuriuos manai, esą laimingais yra lai
mingas, tik tie, kurie tau rodosi nelaimingais” (Vale- 
rius Mat., lib. 7. eap. 2).

Sokratas vadino laimę “ užganėdinimų, kursai ne
gimdo gailesčio” (Stok, Serm. 101).

Jamblichus laimingu pripažino tokį žmogų, kurs, 
kiek galima, tampa panašus į Dievą gerumu, prastybę 
ir nekaltybe, ir gyvena atskyrium nuo žmonių (Stok 
Serm 101).
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Protaudami apskritai apie laimę, galime protauti:
I Apie laimę šiame gyvenime ir
II Apie laimę ateinančiame gyvenime.

I. Laimė šiame gyvenime gali būti dvejopa:
a, Natūralinė arba pragimtoji, kuria žmogus gali 

įgauti savomis spėkomis, kaip antai: turtai, augštos vie
tos, pasilinksminimai, ir t. t.

b, Viršprigimtoji, kurios pats žmogus savomis spė
komis negali įgyti, kaip tai turi labai augštas mokslas 
didelės dorybės, geri darbai, už kuriuos atmokama am
žinu mokesčiu.

Tėmykime dabar, kad nei prigimtoji nei viršprigim
toji laimė negali visiškai pasotinti žmogaus nei padaryti 
jo tikrai laimingu čia, ant žemės.

Negali pasotinti žmogaus turtai, nes tas, kurs laimės 
jieško žemiškose gerybėse, juo daugiau jų turi, tuo 
daugiau jų trokšta. Iieškantį turtuose laimės gali
ma prilyginti prie žmogelis, kurs visados jau
čiasi alkanų, nors valgių jam netrūksta. Turtai 
—tai erškėtys, kursai nuolatos duria žmogaus širdį, o 
jei ir nedurtų, tai ar gali utžtikrinti nepermainomų lai
mę, patįs būdami permainomais? Turtuolių laimę ga
lima prilyginti prie vaidinimo teatruose. Vaidintojai 
mato tenai save nekartą net karaliais, bet už valandos 
pasilieka tokiais, kaip kiti žmonės. Taip ir turtuolis, 
anksčiaus ar vėliaus taps apiplėštas iš turtų, iš tos mela
gingos didybės, nes mirtis pavers jo kūną į žemę, iš ku
rios yra išėjęs. Taigi ar galima pavadinti tikrąją lai
me tokius daiktus, kuriuos žmogus noroms—nenoroms 
turi apleisti, su kuo turi persiskirti?

Tėmykime toliau, kad turtai ne tik kad nedaro žmo
gaus laimingu, bet dar ne vieną žmogų gali pražudyti, 
jei su neapsakomu pageidimu jų ieško arba rišą prie jų 
savo širdį. Jau tatai skelbė dar prieš Kristų gyvenu
sieji galvočiai. Kratės, skandindamas juroje visus sa
vo turtus, šitaip atsiliepė:

“Nuskęskite biaurųs pageidimai, aš velyk jus pas
kandinti, ne kaip jus mane turėtumite paskandinti!” 
Aristoteles tokį turėjo supratimą apie turtus: 1 ‘Turtai— 
tai beveik tas pat, ką laimingas apkvailėjimas” (Lib. 2 
Rbet cap. 16).

Apie pasekmes, kokias daro turtai musų dvasioje, 
taip pasakė Seneka:

“Turtai gimdo puikybę ir pavydą” (Epis. 28), o 
kitoje vietoje: “Pinigai nepadarė nei vieno turtingu” 
(Epist. 121). “Turtai gimdo kareivijas ir kovas”—sa
ko Salustijus. Beje, ar tai ir patįs męs nematome to 
kad ir iš paskutiniosios karės rusų su japonais? Kas 
buvo priežastim tiek nelaimių, tiekos ašards, jei ne 
geidimas vis didesnių ir didesnių turtų?

Neapsakomai puikiai apie turtų ir lobio vertę mums 
rašo Salemonas, apsakinėdamas savo gyvenimą (Ecele- 
siastes, I, 2, 3, 12, TT, 4-10);

“Niekybių niekybė ir viskas niekybė... Ką dau
giau turi žmogus iš viso savo darbo, kurį dirbą pasau
lyje? — Buvau izraelitų karalium Jeruzolimoje. Išto
bulinau mano veikalus, prisistačiau sau namų ir prisiso

dinau vynynų. Pridirbau daržų ir sodų, ir priskiepi- 
nau jame visokios rųšies medžių, ir pridirbau sau prūdų 
vii ginti veislingus girių medžius, įgijau sau tarnu ir tar- 
naičių ir turėjau dideliai šeimyną... Surinkau sau si
dabro ir aukso, ir karalių ir šalies turtus, pasigaminau 
sau giesmininkus ir giesmininkes ir visokias linksmy
bes... Perviršinęs esu turtais visus, kurie prieš mane 
yra buvę Jeruzolimoje—bet niekybė pasiliko su manim. 
Ir visko, ką tik norėjo mano akįs, neginiau joms, nei-gi 
neatsakiau mano širdžiai, kad nesinaudotų visokiomis 
linksmybėmis, ir mylėti tą, ką buvau prigaminęs. O 
vienok šlykštus pasidarė man gyvenimas, nes matau, 
kad viskas yra bloga pasaulyje ir viskas yra niekybė ir 
dvasios varginimas. ’ ’

Lydijos karalius Krezus, turtingiausias savame lai
ke žmogus, manė, kad turtai suteikia žmogui didžiau
sią laimę; todėl kartą atsiliepė, klausdamas Salono: 
“Ar manai kad yra kas laimingesnis už mane?” Sa
lonas jam atsakė: “Tavo pilietis Telus yra už tave 
laimingesnis, nes jis turėjo gerus sūnūs, kurie numirė 
už tėvynę’' Tuomet Krezus paklausė: “O po Telui, ar 
nežinai kokio žmogaus, kursai butų laimingesnis už 
mane?”—Salonas atsakė: “Žinau apie Kleobą, Bitoną 
ir Argivą, kurie stebėtinai mylėjosi tarp savęs ir neap
sakomai guodojo savo motiną; manau, kad jie jautėsi 
laimingiausias visame pasaulyje.” Užpykęs Krezus 
paklausė, ar tikrai Salonas nelaiko jo laimingu? Galvo
čius atsakė: “Negalima dabar atsakyti, jog esi laimin
gas, nes esi dar laimės ir visokių sumanymų valdžia. 
Kaip tik numirsi, tuomet tik pamatysime, kaip busi lai
mingas” (Plut. in Solone).

(T. b.)

NAMINIS VAIKŲ AUKLAJIMAS.

Apie teisybės meilę.

Melagystė, viedmainystė ir tiesos iškreipimas, yra 
tai svarbiausios musų amžiaus ydos. Pas kai-kuriuos 
žmones tiesos supratimas taip išdilo, kad jie tiki net savo 
pačių melagystei. Tiesos meilė pas musų protėvius bu
vo garsi, ir męs tame atžvilgyje žymiai ištautėjome. Ki
tados rankos padavimas buvo prisiekos.vertas, kad “žo
dis pasakytas nebūtų atmainytas melagis neturėjo gar
bės. Priešingai, šiandien, kiek žmonės neprimeluoja 
žodžiu ir raštu! Švenčiausiais užtikrinimais prisižada, 
bet apie žodžio išlaikymą nemąsto. Kiek melagysčių pa
duoda kai-kurie laikraščiai savo skaitytojams ant pus
ryčių ir ant vakarienės? “Žmogus turi liežuvį, kad savo 
mintis pridengtų”—yra šiandien obalsiu labai daugelio. 
Kas atviras akis, skaudžiai apgailestauja tą vėžį, kuris 
musų visuomenės smegenis graužia. Jei toje pakraipoje 
nebūtų atmainos, tai mūsų draugiškasis gyvenimas tu
rėtų žemai pulti. Pradžią to blogo pataisymui reikia pa
daryti jau vaikų kambaryje.

Palinkimas į melagystę, tankiai aiškiai parodo pa
linkusį į blogą vaiko būdą. Kartais, mažas vaikėzas, nuo 
kurio neišgirdai jokios melagystės, visai netikėtai gra-
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žiai pameluoja, kad išsigelbės iš kokio nesmagaus padė
jimo. Išsireiškimą, kad “Vaikai teisybę sako”, reikia 
priimti su atsargumu.

Teisybės meilė priguli prie dorybių įgytų, todėl rei
kia kūdikį joje išauklėti. Tas yra tuo labiau reikalinga, 
kad melagystė gimdo daug kitų blogų pasekmių. Kas 
meluoti neišmoko, nebus apgaviku, kreivaprisiegėjų ar
ba vagiu.

Ir tėvų namai, ant nelaimės, tankiai progą duoda 
melagystei.Pirmoje balandž. dienoje (prim’ Aprilis) vai
kus pamokina, kaip galėtų ką gudrai apgauti. Jei tėvams 
nesmagu esti, kad vaikas prie svetimo žmogaus teisybę 
pasako, sudraudžia jį sakydami: “kvailas, kam teisybę 
sakai, galėjai taip ir taip pasakyti.” Šitų ar kitokiu bū
du vaikus pratina ir mokina meluoti.

Labai kenksmingą įtekmę ant vaikų turi blogi tar
nai, kurie žodžiu ir darbu jiems pavyzdi duoda. Jei vai
kai veidmaningumu, melu ar kitokiais būdais savo pik
tus darbus užslepia, tai anie juos išmintingais pavadina 
ir pagir/a. Ką jau tokiame atsitikime ir bausmė pagelbės 
ji vaikų nepataisys, tik juos gudresniais padarys. Ten 
auklėjimas apverktinai yra žuvęs, kur dvasiškų vaiko pa- 
jiegų išlavinimui nevartoja kitokio įrankio, kaip mela
gystė. Tokiu tik būdu išauga visokios rųšies sukčiai ir 
apgavikai, kurie savo protą ir mokslą sunaudoja žmo
nių ištvirkinimui. Kiekviena neteisybė, kiekviena sukty
bė, kiekviena melagystė meta ant dūšios tamsų šešėlį ir 
duoda progą kitiems nusidėjimams. Kaip klastingai vei
kia ant vaiko sąžinės tėvų melagystės! Į tėvus vaikas 
žiuri, kaipo į nešėjus dieviškojo neklaidingumo. Dievo
tas vaikų į tėvų žodžius įsitikėjimas su melu sisitikęs iš
nyksta, kaip sapnas. Tėvai, šventai saugokite vaikų įsi- 
tikėjimą į jūsų žodžius, be to auklėjimas yra negalimas 
Jūsų melas suardo visą dvasiškąjį vaiko svietą.

Bet ir ^rai manantieji tėvai tankiai prisileidžia 
klaidų. Jei kas blogo vaikui atsitiko, tai jo smarkiai apie 
tai užklausia ir tuojau pasigrąsina bausme: 1 ‘Tai tu tą 
padarei!—Palauk, jei taip, tai gausi, aš tau nusukysiu 
ausis!” Taip ižgązdintas vaikas lengvai nusitveria mela
gystės. — Minkštos širdies motinos, kartais pačios ant 
melagystės užveda. “Argi ne tiesa, juk tu ten nebuvai!
— Tu labai būtumei nubaustas, jei tą būtumei padaręs.”
— Reikėtų nepaprastos drąsos vaiko, kad ką kitą vieto
je “Ne” pasakytų; tokiai į melagystę pagundai silpnas 
vaikas negali atsispirti; bet didesnė už tą neteisybę kal
tė ant tėvų krinta.

Kartais tėvai klysta tuomi, kad niekame vaikui ne
užstoki, bet neteisingais įtarimais jį tankiai persekioja. 
Parodyk vaikui užsitikėjimą, jei nėra jokios priežasties 
abejoti apie jo teisingumą. Buk tik atsargus ir, vaikui 
netėmijant, kitokiu būdu persitikrink apie abejojamą 
dalyką. Neužsitikėjimas be pamato atima vaikui drąsą 
prie gero. Gal net atsitikti, kad jis per tai melagiu tap
tų.

. Reikia pas vaikus atvirumą auklėti visokiu būdu.
Atleisk bausmę visiškai arba iš dalies, jei vaikas, liuosa (Tol. bua.)

valia, prie kaltės prisipažįsta. Dvigubos neteisybės prisi
leidžia kūdikis ir dvigubą užsipelnįja bausmę, jei savo 
blogą darbą, kurį gal be apmąstymo papildė, melagyste 
stengiasi pridengti. Kiekvienas atviras savo kaltės išpaži
nimas yra pergalėjimas blogo palinkimo ir užsipelnija 
apdovanojimą ar pagyrimą. Padarytas blogas darbas pri
sipažinimu, iš dalies, tampa pataisytas. Atleidimui nusi
dėjimų ir Dievas nuo mūsų daugiau nieko nereikalauja, 
kaip atviro išpažinimo su gailesiu sujungto. Beširdis bū
tų tėvas, kuris neveizint į atvirą kaltės išpažinimą, ne
mestų rykštės iš rankos, arba bentgi, prie tokios aplinky
bės, nesumažintų kūdikiui bausmės.

Kad teisybės meilei padėti tvirtą pamatą, neužten
ka žmonių išminties ir mokslo. Kur pasibaigia mūsų iš
galėjimo ribos, ten pagalbon ateina mums tikėjimas ir 
paduoda savo galingą ranką. Išmokink vaikus Dievo 
akyvaizdoje gyventi. Įdėk vaikui giliai į atmintį tą teisy
bę : Dievas yra visur; jis regi, ką tu darai, net ir tuomet, 
kada tu tik vienas esi; jis žino tavo mislis, nes jis veizi į 
tavo širdį; yra Dievo akis, kuri viską mato. Gali kas 
žmones apgauti, bet Dievo negali; jis tau atlygįs ir tave 
baus pagal nuopelną. Tokie pamikinimai, kuriuos tėvai 
su šventu rimtumu, vaikams paduoda, padarys, be abe
jonės tvirtą įspūdį. Tokie pamokinimai yra labai reika
lingi. Ne visur ir ne kiekviename laike gali tėvai vaikus 
prižiūrėti; tankiai juos vienus sau palieka. Kaip kada 
nedaug ką tėvai gali įveikti, kad vaikų širdį nekaltybė- 
je užlaikyti ir nuo slaptų nuodėmių apsaugoti. Kur tė
vų akis negali įžiūrėti ir kur jų ausis neišgirsta, ten Die
vas savo globon paims mylimuosius ir iš visokio pavojaus 
juos išgelbės. Męs, tėvai, privalome tik paimti Dievo pa
duotą mums ranką ir ją ant tikinčios vaikų širdies uždė
ti. Mokinkime vaikus Dovydo žodžių, Psalmėse giedan
čio: “Kur eisiu nuo Tavo Dvasios ir kur pabėgsiu nuo 
Tavo veido? Jei įžengsiu į dangų. Tu ten esi; jei paim
siu aušros sparnus ir gyvęsiu ant tolimiausio jūrių kraš
to, ir ten mane nuves Tavo ranka ir Tavo dešinė laikys. 
(Ps. 138, 7—10). Net ir tamsybės Jam nėra tamsios ir 
naktis taip Jam yra šviesi, kaip diena. (Ps. 138, 12). — 
“Dievo akįs yra šviesesnės už saulę ir giliausias žmogaus 
širdies permato gelmes (Sir. 23, 28.)

Kaip dievotai melsis vaikelis, kada jis mislis, “Die
vas yra prie manęs ir Jis girdi mano maldą.” Kaip drą
siai, laike pagundos, vaikas į teisingąją pusę kreipsis ir 
nenuaidės; jausdamas Dievą arti prie savęs, kaip jis iš
drįstų blogą daryti Jojo akyse?

Atsiminimas apie visur-esantį ir viską^žinantį Dievą 
bus vaikui, jaunikaičiui ir vyrui neišsemiamu šaltiniu ra
mybės, pajiegos ir drąsos kiekviename gyvenimo padėji
me. “Viešpatis manimi valdo ir nieko man nepritruks. 
Nes jei ir mirties šešėlyje vaikščiosiu, nesibijosiu blogo; 
nes Tu su manim esi”. (Ps. 22, 14). Tik ant tikybinio 
pamato žmogus*pasiekia tobulybę, o gyva atmintis apie 
Dievo akyvaizda yra įrankis gerą tvirtai daryti ir iš prie
dermių tako neiškrypti.
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Šimtą metų atgal žinomas filosofas ir istorikas de 

Maistre savo “Peterburgo Vakaruose” pasakė, kad “pa
skutiniųjų trijų šimtmečių (1500—1800) istorija buvo 
tai suokalbis prieš tiesą.” Praėjo šimtą# metų, ir ta-pat 
atkartojo beveik žodis į žodį Cambridge’o Naujalaiki- 
nės Istorijos leidėjai. Privedame vieną ištrauką iš to 
svarbaus veikalo:

“Pastarasis laikais w daug naujų daiktų sužinojo

me apie praeitį; ilgas suokalbis prieš tiesą pradeda 
pamaži nykti, ir istorikai visame civilizuotame pasau
lyje pradėjo uoliai naudoties atmaina. Archivai tapo 
atidaryti tyrinėtojams ir yra spaudinami greitai; pa
starais 50 metais prisirinko tūkstančiai tomų naujos 
medžiagos. Rezultate, šių dienų istorikas jau nebegali 
tikėti aklai kad ir labiausiai guodojamiems antraei- 
liems autoritetams. Padorų tyrinėtoją nuolatos aplei
džia, trukdo ir klaidina istoriškosios literatūros kla
siški reikalai; jam prisieina ieškoti tiesos ilgu keliu: 
perkratinėjant laikraščius, valdiškus dokumentus ir 
t.t.

Tikroji istorija dar negali būti pasiekta šitoje 
kartoje; bet jau tiek susekta iš dokumentų, kad gali
ma nepaisyti visai į priimtąją šiose dienose istoriją....”

Taip, ištiesų, naujų praeities tardytojų akyse istoriš
ki atsitikimai ir asmenįs išrodo visai kitaip, nekaip bu
vome neįpratę juos matyti. Jaunieji tyrinėtojai atranda 
istoriškuose veikaluose daug prasimanymų, daug pasakų, 
iškraipymų, melų. Dokumentai — o jie nemeluoja — pa
rodo, jog istorijos visokių Draper’ių, White’ų, Lea’jų ir 
kitokių “autoritetų” yra panašios greičiau į Mulhansen’- 
no pasakas ir Twain’o humoristiškus apsakymėlius, ne- 
kaip į išdėstinėjimą istoriškųjų faktų ir tikrų atsitiki
mų. Dabar, kas perstatinėja senus atsitikimus senovės 
budu, tas bando patraukti žmonės į praeitį, yra reakcijo-
nistu. Štai dėlko praeitame “Draugo" numeryje išdrįso-*
me pavadinti d-rą Šliupą ir buvusį kunigą Dembskį at
žagareiviais. Pranašavome tadą, kad “Laisvoji Mintis” 
kartos senus melus,, sės senąją neapykantą — žodžių, 
bus ne pažangos, bet reakcijos organu.

Neapsirikome. Prieš musų akis guli 1 “L. M.” nu
meris; jame pilna senų prieštikybinių ir priesbažnytinių 
melų ir šandijimų. Pirmą puslapį dabina Giordano Bruno 
paminklo paveikslas — to paties Bruno, ką tapo sudegin
tas ant laužo (anų laikų papročiu) ne už tatai, kad skel
bė mokslą ir tiesą, bet už tai, kad nenorėjo atšaukti savo
teologiškųjų paklaidų. Vienatinis Bruno nuopelnas buvo 
tai prasimanymas naujo budo lavinti atmintį. Šiaip jau 
nei filosofijoje, nei kitokioje mokslo dirvoje jisai neatsi
žymėjo nieku — vadinasi, neatrado jokios naujos tiesos, 
nepastumė mokslo nei per sprindį paakiui. Jei ne sude
ginimas ant laužo, žmonės apie jį seniai jau butų užmir
šę, kaip yar užmiršę, apie tūkstančius panašių “filoso
fų" ir raštininkų. Giordono Bruno didybė yra skelbia
ma vien dėlto, kad laisvamaniams — tiems naujojo tikė
jimo išpažintojams — reikia turėti savus “kankinius,” 
(savus “šventuosius.”

Bereikalingi taip-pat garbinimai Vaninė’o, Serve- 
taus ir.... Ferrer’o, kurious Jonas Šliupas savo nevy
kusia plunksna bando iškelti į padanges. Keisti tie gar
binimai, nes pats p. Šliupas nieko tikro nežino apie Va
nini’o mokslą, da-gi sako, kad Vanini nebuvo bedievis 
(tai gi ir ne laisvamanys), o Servetą sudegino ant laužo 
ne katalikų bažnyčia, bet katalikų bažnyčios priešas. 
Kalvinas. Istorija rodo, kad Mykolas Servetus nebuvo 
laisvosios minties skelbėju; jisai buvo tiktai miklus ir 
neromus peštukas, kursai mėgdavo amžinai su visais už
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viską ginčyties. Jį privedė prie laužo ne kokie nuopelnai 
mokslui (jų jisai neturėjo), bet dvasios neromybė, šoki
nėjimas kiekvienam į akis, įgrisimas net artimiausiems
prieteliaras (tarp jų buvo ir Kalvinas).

Negeresnis straipsnis ir apie Halley'o kometą. Au
torius tvirtina, buk “tūli krikščionių rašytojai sakė, ko
metas pasirodant iš pragaro ir jąs siunčiąs velnias.” La
bai norėtumime žinoti tokių rašytojų vardus, taip-pat 
raštus, kuriuose jie tokią nuomonę yra išreiškę. Pasaka 
apie popiežių Kalikstą III ir jo tariamąjį paliepimą “var
pams skambinant, keikti turkus ir kometą,” yra tiesiok 
nesąžininga. Jeigu “L. M.“ vedėjai butų skaitę E. V. 
Heward’o straipsnį apie Halley’o kometą (“Nineteenth 
Century and After,“ September 1909), nebutu davė vie
tos tam melui ir patįs nebūtų išsistatę savęs juokams.

“Laisvoji Mintis,“ žinoma, nepažįsta Šventojo Raš
to; todėl nesistebėkime, kad pranašą Eliją (taip!) įvarė 
į bangžuvės vidurius ir liepė išbūti jam tenai gyvam tris 
dienas. Tiesa yra, kad taip atsitiko Jonai, ne Elijui.. 
“Lasvoji Mintis” moka pameluoti net per akis. Ant 24 
pusi. paduoda “Lietuvos“ surinktas žinias apie smuklių 
įtekmių į Amerikos lietuvių gyvenimą. Tarp vietų, kurio
se buvo renkamos apie tai žinios, aiškiai pažymėta Chi- 
eago su savo 59 tukst. lietuvių ir 180 smuklių. Ir akyvai- 
zdoje tokio pažymėjimo išdrįsta parašyti: “Pažvelgus 
statistikon atidžiau, 162 vietose (jų tarpe ir Chicagoje) 
nerasime nei vienos lietuviškos mokyklėlės (musų pa
braukta) ! Na-gi, imk ir išdrįsk taip pasakyti Juk bent 
koks Chicagos vaikas žino, kad tame mieste yr daugiau, 
lekaip viena lietuvių mokykla....

Apleidome kitus melus, bet iš privestųjų galima ma
tyti, jog naujas laikraštis — jei eis pirmojo numerio pė
domis — mokys ne laisvai manyti, bet greičiau laisvai 
meluoti. Mums ne galvoje, ar kas meluoja sąmoningai 
ar tik kartoja svetimus melus. Melas pasilieka melu. To
dėl tai drįstumime patarti atmainyti laikraščio vardą. 
Daugelio nuomone “Laisvajai Minčiai“ geriau tiktų 
“Laisvųjų Melų” arba “Melagių Minčių“ vardas.

Tikrai gaila, kad šalia melagingų ir regimai su piktu 
noru rašytų straipsnių, randasi ir geri rašteliai. Prie to
kių priklauso Kl. Jurgelionio recenzijos, “Girnias—Pa- 
šakarnis,“ keletas eilių ir dar pora dalykėlių. Randame 
dar vieną mandagumą, kurio iki šiol trukdavo laisvama
nių raštuose — būtent Dievas rašoma vsu didžiąją raide.

Dar vienas dalykas. Ant 2 pusi. skaitome šitokius 
_ /džius:

“Kadangi laisvosios minties apibudinimas ry
mo ant tyrinėjimų pamato ir ant kritikinio atsinešimo 
į viską, kas yra pasaulėje matoma ir žinoma....,“

o ant 3 pusi.:
“Nenorime būti mokytojais ir nesisaviname to 

vardo, bet geidžiame lavinties patįs....“
— todėl ar nebūtų gerai, jei “Laisv. M.“ redakcija pirm 
visko “atsineštų kritikiniai“ į Dembskio, Šliupo ir kito
kių “raštininkų“ knygeles, iš kurių ji regimai semia vi
sas žinias apie tikybą ir bažnyčią. Jei redakcija prisipa
žįsta, kad jai reike lavinties—tai Dieve jai padėk: tegul

lavinasi ypač tiesos pažinime ir laisvos tikrame suprati-• • . a, ’
me. - --------------

Atėjus gavėniai, pradedame talpinti “Drauge“ dau
giau dvasiškojo turinio straipsnių. Atkreipiame skai-* « ctytojų atidą į K. J. Ž. raštelį apie laimę. Gavėnios laike 
atsimename, jog musų gyvenimas yra tiktai kelionė į 
amžiną, nerandamą ant žemės laimę. Kįla tuojau klau
simai, kas yra tikroji laimė, kur jos jieškoti ir kaip ją 
rasti. Ant tų tai klausimų atsako K. J.- Ž. Atsakymai 
verti perskaityti kiekvienam katalikui.

NENORIME GINČŲ.
Neturime vietos ginčams. Todėl p. Matui Milukui 

atsakome tiktaii klausimu: dėlko tamstai taip labai ir nei 
iŠ šio nei iš to parupo gązdinti Susivienijimo narius, kad 
Laibinis neturi bankoje pinigų? Juk jeigu jisai nelaiko 
pinigų bankoje, tai už Susiv. iždą atsako jo kaucija, ku
rios jis yra užsistatęs badai 15 tukst. dolerių. Lyginti šių 
metų atsitikimus su pernykščiais negalima, nes ir santy
kiai kitokie, ir kasieriaus liga ne ta pati.

“ Katalikas “-gi Jeigu jam nerupi Susivienijimo do
leriai, tegul parodo tatai darbais. Męs tik tuomet įtikėsi
me, kad Chicagos organas iėško Susiv. gerovės, o ne jo 
pinigų, kuomet jis viešai apskelbs, kad ir toliau tarnaus 
Susiv. uždyką. Dabar-gi ir mažas vaikas mato, kad p. Ta- 
nanevičiui gaila išleisti iš rankų dolerių nuo Susiv. narių. 
P. Tan. intencijos neužmuilįs nei apsimetimas, kad jis ne
žino krasos įstatymų apie antraklesius siuntinius (second 
class mail matter).

O kalbant apie “Draugą“, męs dar nei sykio stačiai 
ir atvirai nepasakėme, kad norime įsiūlyti jį Susiv. už or
ganą. Musų žodžiai visados rodė, kad to nenorime. Neži
nome dar, ar seimas pasirinks Susivienijimui kokį laikra
šti už organą; antra, tapti organizacijos organu, tai vis 
tiek, ką užsidėti ant savęs nemalonų jungą. Įsivaizdinki
me, kad “Draugas“ tapo Susiv. organu ir yra priverstas 
talpinti Lementų, Saldukų et tutti ąuanti malimus ir 
atrajojimus vis tu pačių daiktų, kurie skaitytojams į- 
grista, Sus. narius erzina, o laikraščio vertybę tiesiok 
žemina. Brr! kokia nesmagi ateitis lauktų “Draugą“!..

“Kataliko“ tvirtinimas, buk “Draugas“ tapo į- 
steigtas tam tiktai, kad būtų įsiūlytas Susiv. už organą, 
yra iš piršto išlaužtas.

Da viena pasarga. Iš sekretoriaus Krušinsko pra
nešimo matyti, jog skaičius Susiv. narių eina mažyn. 
Kas tam kaltas? — Iš dalies “Kataliko“ ir jo sėbrų be- 
sąžiningi kurstymai ir arzinimai P. Tanan. išlaikė žodį, 
ištartą Clevelande tuojau po seimo: -kadau-gi neišrin
kote “Kataliko“ organu, tai aš dabar ardysiu Susiv., 
kiek galėsiu! Ir ardo. Bet beardydamas — priešai savą
ją naudą—mažina dolerius, kuriuos tikisi gauti iš Susiv. 
iždo.

— Bijau, kad turkai nepaimtų Kritą.
— O jums ko-gi bijoties?
— O aš savo vaikėzui vakar naują geografiją pir

kau. ... O jeigu prisieis kitą pirkti. O ji, broleli, prekiuo- 
ja 60 centų be apdaro !
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REDAKCIJAI PRISIŲSTI LAIŠKAI.

Gana veidmainiauti!

P. Alex Lemont, šių metų 2 “Kataliko” N. buriuo
damas and centro komiteto, kad neklausąs jojo ir kitų 
iš Tananevičiaus spaustuvės protestantų, prirašė daug 
nesąmonių. įsai užsipuldamas ant Susivienijimo prezi
dento, nesigėdijo net parašyti, kad kunigui nerupį svie
tiški žmonių dalykai. Girdi “jis dabar nusišypso, jei 
organizacijoje užgema nesutikimai”... nes sako, nebū
tų palikęs susivienijimą be organo, vienatinio šviesos 
spindulio, bet butų pataręs bile kokį organą išrinkti, 
ir parodydamas savo šcyrą intenciją, kad jau vis tiek 
koks laikraštis butų organų, tuojaus veidmainingai pro
testuoja kam “Draugas,” o ne “Katalikas” siunčiama 
kuopų sekretoriams. (Sakau veidmainingai, nes centro 
komitetas “Draugo” nesiuntinėja niekam).Toliaus ragi
na kuopas į karę prieš kunigus ir kada kunigų nebusią, 
Sus-mas augsiąs ir turėsiąs darbininkus dirbančius vi
somis savo jiegomis brolių labui. Kuopa išrinkus jį se
kretoriumi protestams rašyti, o Joną Tananevičią vice
prezidentu; kasžin kodėl neprezidentu! Tatai aišku 
kad p. sekretorius turėdamas tokį smarkų bosą savis
toviai veikti negali. Priversas rašyti, ar ką, liepia bo
sas. Skaitytojas turi žinoti, kad Kas “K-ke” yra rašoma 
apie Sus-mo reikalus, tai rašoma Tananevičiaus samdi
ninkų, kad daryti nesutikimus. Juk kiekviename nu
meryje šaukia protestuoti tie patįs žmones A. Saldukas, 
Kadzevskis, dabar apsireiškė Alex Lemont, kitą syk per- 
sivers dą į kitokį, bet triuba vis tais pačiais zubais pu
čiama.

Taigi, kas daro Susivienijime nesutikimus ir kas iš 
to šaiposi! Niekas kitas, kaip Tananevičius.

Jisai Clevelande per seimą putėsi ir didžiavosi, kad 
sukėlęs tarpe Katalikų nesutikimus! Ir po seimui, kuo
met jo norai neįvyko, jisai drauge su savo personalu pa
sisakė ardysę viską ir ant keršto darysę. Jie pasiliko 
vierni savo žodžiams! Nuo pat seimo “K-ke” eina revo- 
liucijonieriški straipsniai Salduko, o paskutiniuose pasi
rodė p. Lemonto ir p. Kodzevskio, “Kataliko” mena- 
džerio. Tuos straipsnius reikia priskaityti prie žemiau
sios rųšies provokacijos ir muilinimo akių visuomenei, 
nes rašomi ant keršto. Tokie neteisingi užsipuldinėji
mai ant centro valdybos, parstatymas dalykų ne taip 
kaip jie yra, tai yra, viešas melavimas, ir nuolatinis 
šauksmas prie protestų gundo nesutikimus, abejonę 
atšalina žmones nuo įsirašymo į Susivienijimą ir tokiu 
budu daro didelę Susivienijimui skriaudą!

Todėl tokie žmones teisingai užsipelno ardytojų var
dą. Kunigai nesišypso kuomet kyla Sus-me nesutiki
mai, bet visomis jiegomis rūpinasi juos prašalinti. Tatai 
geriausiai gali patvirtinti Clevelando seimas, kame visi 
bendromis jiegomis pasistengė prašalinti vyriausią ne
sutikimų priežastį. Nesutikimų priežastis prašalinta, 
dabar lieka suvienyti jiegas ir prašalinti Sus-mo ardyto
jus, ir tik kerštininkus prašalinus, Sus-mas bujos. Nes 
tik vienybėje ir susiklausyme galime didelius daiktus

nuveikti. Kunigai nei vienam kelio neužkerta darbuo- 
ties Sus-mo labui, jie visa širdimi džiaugiasi matydami 
prakaituojančius savo brolius visuomeniškoje dirvoje. 
Bet jei tas darbas varomas iš keršto su tikslu daryti 
nesutikimus tarpe brolių ir savo asmeniškiems tikslams, 
kaip tai daro Tananevičia, kad įbrukus savo laikraštį, 
tuomet kungams nevalia tylėti, jų priedermė nurodyti 
piktadarius.

Kad kunigai rūpinasi Sus-mo labu ir jo augimu liu
dija ir tai, kad visose parapijose kunigai yra uoliausi 
Sus-mo platintojai. Kur kunigų nėra ten kuopų nėrą 
arba visai menkos. O tvirtinimas, kad kunigas šaiposi 
kilus Sus-me vaidams, tai veidmainiškas tvirtinimas ver
tas farizėjaus!

Anais metais, kuomet “žvaigždė” buvo organu, 
“Katalikas” daugiausiai protestavo, kad “žvaigždės” 
nereikią; organas tatai buvo nesutikimų kaulų. Ko 
“Katalikas” neprirašė?!

Tas liarumas visiems įkyrėjo ir todėl per pastarąjį 
seimą panaikino organą, manydami susilauksią Sus-me 
ramybę. Bet kur tau kipšas nesnaudžia. “Katalikas” 
pirmutinis ėmė berti nesutikimo sėklą, delko nesą or
gano. Kada centro komitetas geresniam su kuopomis 
susižinojimui, nutarė siusdinti kuopų sekretoriams po 
vieną “Draugo” ekzempliorį, tuomet vėla šaukia, nerei
kią jau to “vienintelio šviesos spindulio”. Centro ko
mitetas dėl šventos ramybės savo nutarimą, nors labai 
Sus-mui reikalingą, sustapdė, tačiaus “Katalikas” ir po 
šiai dienai nenustoja begėdiškai šaukęs, kad Centro Ko
mitetas neklausąs žmonių balso, kad “Draugas” gaunas 
piningus iš Sus-mo iždo, kad Centro komitetas užimtas 
“Draugu” ir panašius nebutniekius skelbia. Argi gali 
kas įtikti žmogui kerštininkui! Tatai suprask, Brolau, ir 
“Kataliko” čia veidmainiavymą. Jisai prisidengęs dvi- 
veidystės ličyna skelbia nebūtus, pramanytus daiktus, 
kad kitus pažeminti, kitiems kenkti ir palaikyti nesuti
kimą tarpe brolių. Juk taip daryti yra gėda ir biauri 
piktadarystė!

Todėl gana veidmainiauti!
24 seimo delegatas.

Garbus T. Redaktoriau!

Meldžiu atitaisyti klaidingą žinią, kuri patilpo jūsų 
Gerb. laikr. N 5.

Muštinės, kur švogeris švogeriui pakaušį nukirto, 
neatsitiko pas V. Šergalį, ką gyvena ant Kent Lane, bet 
pas žmogų su panašia pravarde, kursai gyvena ant 
Spring str. So. Wilkes-Barre.

Su pagarba. Reporteris

Teisme.

— O tu, ką šičia veiki!
— Aš! Esu liudytojas.
— Kokioj byloj!
— O! byla atsiras.
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S. L. R. K. A. Reikalai.
Brooklyn, N. Y. Vasario 5 d. 1910 m. 

Gerbiami S. L. R. K. A. nariai.
Naujas kasierius yra kun. V. Staknevičia 207 

Adams str., Nevvark, N. J.
Jam tada ir piningus reikią siųsti.
Kaip žinote Gerbiami Broliai, Centro Komitetas 

Gruodžio 15 d. 1909 m. suspendavo seną Kasierių p. G. 
Laibinį už nepildymą kasieriaus priedermių.

Prezidentas Kun. S. Pautienius atsišaukė į visus na
rius, kad išreikštu savo nuomonę tame dalyke. Dauguma 
balsų naujo kasieriaus paskyrimą pavedė Centro Komi
tetui.

Tad po susižinojimui tarpe savęs Centro komitetas 
Sausio 27 d. 1910 m. padavė skundą ant p. G. Laibinio, 
kaip reikalauja konstitucija, augščiausiam teismui ir pa
rodė viso to ergelio priežastis.

Augšciausias teismas patvirtino p. G. Laibinio sus
pendavimą.

Tad po sužinojimui tarpe savęs Cenrto komitetas 
ir paskyrė Kun. V. Staknevičią kasierium.

Šitą naujiena pranešu visiems Broliams pagal cen
tro komiteto sutartį ir Prezidento paliepimą.

Merchants Trust Co. of Mahanoy City užstatė bond- 
s’ą už kun. V. Stakneviciu. Tad piningus reikia siųsti 
Jam.

Pasarga. Kas neužsimokės iki Vasario 15 d., tas 
skaitysis pasivėlavusiu.

Tą dalyką sutvarkyti pavedė Centro komtetui 680 
balsų

už K. Radzevičių 599 balsai 
už S. Paukštį 346 balsai
už Iz. Nausėda 146 balsai ir dar devini kandidatai. 

Su tikra pagarba
K. Krušinskas, Cenro. Sekr.

8. L. R. K. A.

p. K. Krušinskui

S. L. K. K. A. Sekretoriui.

Garbus Tamista!
Pranešu Jums, kad iš mus 16-kos S. L. R. K. A. kuo

pos atsiskyrė su šiuomi pasauliu sąnarys Juozapas Mikė
nas, prigulėjęs prie S. L. R. K. A. daugiau kaip 2 metu. 
Velionis sirgo ligonbutyje apie 2 mėnesių. Mirė Sausio 
25 d. o palaidotas tapo 28 d. Sv. Mikolo Ark. Bažny
čioj. Velionis apart S. L. R. K. A. dar prigulėjo į šv. 
Mik. Ark. Dr. ir “Kriaučių” draugystę. Palaidotas tapo 
tų dviejų draugysčių lėšomis. Velionis Juozapas Mi-. 
kenas turėjo 30 m. amžiaus, paėjo iš Kauno red., Vilk
mergės pav. Virboliškių vol. Skapiskės parap. Paliko 
čionai dideliame nuliudime brolį Povilą Mikėną, o Lie
tuvoj tėvus, J brolius ir 3seseris. Lai būna jam lengva 
šio krašto žemelė. A. P. Gerdžiunas

16-os kuopos sekretorius.
P. S. Šitą laišką teiksitės pasiųsti į “Draugą”.

A. P. Gerdžiunas,

Gerbiamoji “Draugo” Redakcija!
Meldžiu patalpinti laikr. “Draugas” šį Augščiausio-

jo Teismo nutarimą, kurį aš apturėjau Vasario 5 d. 1910 
m. Brooklyne, N. Y.

Su pagarba K. Krušinskas.
S. L. R. K. A. Sekretorius.

Kopija.
Augščiausiojo Teismo nutarimas.

S. L. R. K. A. Augščiausis Teismas, apsverstęs do
kumentus ir faktus, apkaltinančius Gabrį Laibinį S. L. 
R. K. A. iždininką, nepildyme savo pareigų, sulyg XII 
str. N. 1. S. L. R. K. A. Konstitucijos, nusprendė:

1) Suspenduoti S. L. R. K. A. Iždininką Gabrį 
Laibinį,

2) Sulyg XII str. par. 13 S. L. R. K. A. konstitu
cijos, pavesti Centr. Kom. iš savo tarpo išrinkti 
naują iždininką.

3) Pavesti S. L. R. K. A. prezidentui pernešimą ir 
priežiūrą perkelimo iždo pas naują iždininką.

Kun. V. Staknevyčia, 
Augščiausiojo Teismo prezidentas

Sanariai Augs. Teismo.
Kun. M. Kriaučiūnas,
Izidorius Nausieda,
S. Marcinkevič,

NARIŲ STOVIS SUSIVIENIJIMO L. R. K. A. 
IV. Bertainio (Spalinio mėn.) 1909 m.

18 Kuopa. Pilnų 18.
Susp. 1. Juozas Kasiulis.

20 Kuopa. Pilnų 36.
Susp. 4. Juozas Auštra, Katrė Skirvainiutė 

Adomas Kazokauckas, Petras Janėliunas
Išbrauk. 2. Petronėlė Kazokauckiutė, Mikas 

Sercevyčia.
21 Kuopa. Pilnų 50.

Susp. 6. Andrius Mialauckas, Juozas Kali- 
nauckas, Petras Zavorskis, Petras Radzevyčia, 
Kazys Bartašius, Agota Ališauckienė.

Išbrauk. 5. Pranė Viltrakienė, Domynikas 
Maškauckas, Pranas Viltrakis, Jonas Viltrakis, 
Rožė Pirariunienė.

22 Kuopa Išbraukti visi 6.
23 Kuopa. Pilnų 23.

Susp. 1. Juozas Patašius.
24 Kuopa. Pilnų 119.

Sųsp. 12. Jonas Grebliauckas, Marė Brazai- 
čiutė, Kazys Silkaitis, Antanas Gudžiūnas, Ona 
Gudžiunienė, Ona Baliunienė, Aižė MilaŠauc- 
ienė, Petras Abromaitis, Ona Abrmaitienė, Ma
rė Grebliauckienė, Petronė Botirienė už III 
bert., Simas Tareila už Illb.

Išbrauk. 5. Morta Tareilienė, Juozas Krali- 
kauckas, Juzė Karaliauckienė, Aižė Druskinie-

nė, Aliė Petiuškiutė.
25 Kuopa. Pilnų 3.

t
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26 Kuopa. Pilnų 21.
Susp. 1. Nikodimas Statkevyčia.
Išbrauk. 2. Alijoizas Kaulakis, Danielius 

Balčiūnas.
27 Kuopa. Pilnų 3.

Susp. 13. Magdė Varnagirienė, J ieva Ber- 
natonienė, Antanina Bruožienė, Ona Valinskie- 
nė, Agota Stanevyčienė, Ona Aaranauckienė, 
Marė Rožienė, Juozas Varnagiris, Marė Liau- 
kuvienė, Antanas Bernatonis, Marė Vaivadienė, 
Marė Beliunienė, Marė Akromienė.

28 Kuopa. Pilnų 142.
Susp. 7. Marė Brusokienė, Ona Žurinskienė, 

Juzė Žilinskienė, Karalina Kaledienė už III b. 
Vincas Černiauckas, Alena Pitrackienė, Kos- 
tancija Žilinskienė už III b.

Išbrauk. 3. Juozas Kalėda, Agota Matelio- 
nienė, Ona Sarakienė.
29 Kuopa. Pilnų 18.
30 Kuopa. Pilnų 89.

Susp. 10. Jonas Sutkas, Ona Sutkuvienė, 
Kazys Pipiras, Alena Vabalienė, Antanas Ju- 
rionis, Gabrinė Juronienė, Stasys Žukauckas, 
Juozas Pranevyčia, Uršė Pranevyčienė, Juozas

Bakšys už III bert.
Išbrauk. 5. Antanas Janušaitis, Antanina 

Janušaitienė, Motiejus Kajackas.
31 Kuopa. Pilnų 189.

Susp. 3. Alena Lukšaitienė, Ona Zanelienė, 
Ona Zdanavyčiutė.

Išbrauk. 2. Magdė Kralikauckienė, Petronė
Bubiliutė.
32 Kuopa. Pilnų 6.
33 Kuopa. Pilnų 9.

Susp. 1. Vincas Tautavyčia.
34 Kuopa. Pilnų 5.
35 Kuopa. Pilnų 11.

Susp. 4. Vincas Grajauckas, Juozas Juskai- 
tis, Ona Dovydonienė, Juozas Povylaitis.

Išbrauk. 1. Jonas Jokantas.
36 Kuopa. Pilnų 78.

Susp. 3. Antanas Dulckis, Petronė MiČiu- 
laitė, Konstancija Kamėšiutė.

Išbrauk. 3. Ona Gerulaitė, Petronėlė Spre- 
naitienė, Juozas Buzunas.

37 Kuopa. Pilnų 8.
38 Kuopa. Pilnų 65.

Susp. 5. Antanas Katilius, Motiejus Budzu- 
nas, Mikas Povilauskas, Juozas Paulauskas, 
Jurgis Baležaitis.

Išbrauk. 3. Jurgis Bražinskas, Jonas Mic
kus, Veronika Mickuvienė.

39 Kuopa. Pavėlino mokestį 40 dienų 21 narys ir su
vis nemokėjo Boleslovas Rinkevyčia.

40 Kuopa. Pilnų 213.
Susp. Ona Vaitkevyčienė, Juozas Lauraitis, 

Martynas Pavasarys, Marė Urbanavyčienė, Ona 
Maknickienė, Anelė Pavasarienė, Jieva Aku-

lauckienė, Katrė Kanošienė, už I b., Jurgis Ge- 
nevičia, Ona Genevyčienė, Ona Kanapkienė, 
Aižė ISinkevyčienė, Juozas Akavyčia, Jieva Va- 
lavyčienė už IV b. 08., Petrone Račkauckienė, 
Ona Petrauskienė, Morta Kasparienė, už III b. 
Aižė Kapotienė, Ona Surdokienė, Rožė Navic
kienė, Ona Kazlauckienė, Marė Lasinauckienė, 
Jieva Zubrienė, Antanina Kalesinskienė, Jieva 
Kruninskienė, Andrius Palentukonis, Marė 
Kazlauckienė, Tarnas Bataitis už III bert.

Išbrauk. 6. Jonas Gilius, Katrė Poškienė, 
Ignas Jurkonis, Marė Sterimckienė, Jieva Bu-

• dienė, Marė Stakavyčienė.
41 Kuopa. Pilnų 42.

Susp. 3. Magdė Backunienė, Jurgis Stanai
tis, Antanas Brazauckas. *

Išbrauk. 2. Katrė Vasiliauckienė, Jonas 
Kaštonas.

42 Kuopa. Pilnų 69.
Susp. 5. Agota Jasinskienė, Jurgis Franko- 

nis, Jonas Jakimavyčia, Vincas Narbutas, Ma
rė Kuksinavyčienė.

Išbrauk. 1. Jieva Kvederienė.
43 Kuopa. Pilnų 42.

Susp. 1. Kazys Semsys.
Išbrauk. 1. Juozas Preikšą.

44 Kuopa. Pilnų 26.
Susp. 1. Vincas Žeimys.
Išbrauk. 2. Pranas Krauciunas, Aleksandra♦

Muzikevyčia.
45 Kuopa. Pilnų 3.
46 Kuopa. Pasivėlino su mokesčia 10 dienų visa kuopa

31 narys.
47 Kuopa. Pilnų 31.

Susp. 3. Vincas Kižys, Antanas Šukys, Mag
dė A Juškienė.

48 Kuopa. Pilnų 2.
(Tol. bus).

M. Kanopnickienė.

BALTRUVIENĖ.
Diena buvo tyki ir karšta. ’ Sodas, kuriame aš sė

dėjau, tartum tirpte-tirpo įkaitintame ore, drebančiam 
nuo įtemptų, žvilgančių saulės spindulių.

Auksiniai — žalsvame tinkle, iš plonų siulukų su
pintam, kybojo priešais mane tyliai ir veik nejudant ma
žų musiukių ruja; virš netolimų žolinų lekiojo baltos pe
teliškės, trumpu, žemu lekiojimu, slėpdamosios giliai 
tarpu žolių, žvirius apakinančiai blizgėjo ant kryžiou- 
jančiusi prieš suolelį takelių, o stiprus maišyti kvaps
niai mušė stačiai į veidą, tartum iš smilkyklos. Tatai 
viskas atėjo ūmai po tyro ir rasoto rytmečio, kuomet 
Saulė, veik balta, pakilo augštai, tartum kulka, suduoda
ma visu savo karščiu į kvėpuojančią ir prakaituotų žemę. 
Sodas buvo tuščias. Tie, ką čia rytais ateina, jau išėjo, 
ką tie jieško pavėsio, neatėjo dar. Įtemptas karštis rodėsi
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dar labiau augančiu tarp tylos, o tolymi laukinių ožiukų- 
balsai buvo panašus į lengvų traškėjimų nematomų, di
dinančių dienos karštį kibirkščių.

Staiga išgirdau užpakalyj savęs greita lazdos bil
desį. Atsigrįžau. Prie mano suoliuko ėjo smulkiu, 
greitu žingsniu maža ,labai prie žemės prilenkta senutė. 
Baltas jos nuometas žvilgėjo nuo saulės, lygiai kaip ir 
balta, sukryžiuota ant storos jakės skepeta ir toks pat 
platus žiurkštas. Vienoj rankoj turėjo gurbų, kita-gi 
lygiai tiesėsi, baladodama nedidele lazdute, kuri kojoms 
už ramstį tarnavo, o gal ir -akims gelbėjo.

Dar toli buvo kuomet aš išgirdau jos trumpų ir sun
kų kvėpavimų. Regimai skubinosi prie suolo, pasilsėti 
ir gurbą ant jo padėti. Jos išdžiuvę kojos sunkiai drep- 
seno, kasyk greičiau painiodamosios ir darydamos krei
vus žingsnius; galvų buvo taip nuleidus, kad jos veido 
nebuvo galima matyti. Ir jijė turbut manęs nematė. 
Tik kuomet mano šešelį po savo kojomis išvydo, ūmai 
sustojo, truputį atsitiesė ir veidų atkreipė į mane. Koks 
tai buvo riaukšlių tinklas! Gyvybė, kų verpė siūlus 
tam tinklui, turėjo būti ilga, labai ilga; turėjo ir neilsė- 
ties nekuomet. Turėjo prieš saulės užtekant už darbo 

• imties, o baigti vidunakčio gaidžiams pragydus. Tu
rėjo ant savo pilko ratelio iš tos krutinės visus siulukus 
ištraukti; Turėjo siūlai trukti, reikėjo sumegsti ir vėl 
traukti, nepaisant į mazgus, tik skubint, skubint ir sku-
bint....

Stovėjo taip valandžiukę, tartum nusistebėjus, 
mirkčiodama mažomis, pilkomis akimis, paskui vėl pa
sijudino, prie suolo priėjo ir gurbą, su suldumynais pa
dėjus, atsiduso giliai sykį ir kitų.

— Karšta — tariau, kad ka-nors pasakyti.
— O davė Viešpats Jėzus, davė! — atsakė, brauk

dama išdžiuvusia ranka prakaitų nuo išbalusio, tartum 
popiera, veido. — Toks karštis, kad net baimė!

— Gal sesite truputį?
— I... kų čia sėdinėti Taip tik atsiremsiu. Tokiai

senei ir atsisėst sunku ir atsikelt. Tuoj kaž kas ima strė
nose braškėt.. .

Toliaus bus.

Parduodu stubą.
< Tautiečiai pasinaudokit gera proga. Parduodu stu-
( ’ M su lotu ir visais daiktais (furnitures), už pigiausių
•• prekę, o pats važiuoju į Lietuvą. Stuba visai gera, dėl

dvieju šeimynų ir duodanti randos dvidešimtį ir penkis
, dorelius kas menesis. Lotas 31 pėdos pločio ir 198 ped.

ilgio. Lotas labai geroje vietoje ant S. Tmpire str. arti
, Lietuvių Bažnyčios ir į mainas netoli. Gyvenu po šiuo

adresu :
251 South Impire str., Wilkes-Barre, Pa.

1 PAJIEŠKOMA
atsakanti moteriškė, galinti gerai kalbėti lenkiškai ir an
gliškai. Pardavinėt nereikia. Turi būti švari ir padori ir 

h&; laikyties to darbo. Gera užmokestis. Atsiliepti asmeniš-
’ r kai į Gold Stamp Office, 28 South Main St., Wilkes-Barre,

Didelis Koncertas
Garsaus Dainininko ir Kompositoriaus

Miko Petraucko
—: atsibus :—

utarnike Vasario 15 d. 1910 m.
„Concordia” Svetainėj,

KERTE S. WASHINGTON IR NORTHAMPTON STS, 
WILKES-BARRE, PA.

Koncertas prasidės 8 vai. vakarė.
Lietuviai atsilankikyte, nes išgirsyte šį-tų daugiau, 

negu vietinės pajiegos įstengia surengti.
Norintieji gauti tikietus išanksto lai atsišaukia pas 

Jonų Alenskį, Simon Long’s Sons Store, ant trečių lubų, 
12 South Main St., Wilkes-Barre, Pa.

LIETUVIŠKAS DZIEGORMEISTERIS.
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.

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.

NAUJAS IŠRADIMAS.
Geriausias ir pigiausias žiburys karosininė lempa su 

mentei. Labai šviesi, nesmirda ir mažai išdega kerosi- 
no. Duoda tiek šviesos, kiek 100 žvakių. Į 16 adynų 
sudega tik kvorta kerosino. Labai tinka į kambarius, 
nes galima pakabinti. Prekiuoja tiktai 4 dol.

Taipogi reikalauju agentų, kuriems duosiu didelį 
nuošimtį.

adr: V. K.
254 Boven str So. Boston, Mass.
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« VAIKU SKYRIUS.
BĖRIS.

Ignelis turėjo bėrą žirgelį, kuris ant kiekvieno jo 
šaukimo ūmai atbėgdavo, padėdavo galvą ant vaikino 
peties, imdavo lūpomis duoną ir cukrų iš rankų Ignelio 
ir, kartais, bėginėjo paskui jo, lyg šunelis. Raitą vai
kiną jis su didele pagarba nešdavo and savo pečių.

Ignelio tėvai buvo turtingi žmonės ir turėjo daug 
gražių arklių; berukas-gi buvo padovanotas Igneliui, ir 
j iš dažnai jodinėjo raitas ant jo; kartais vaikinas nujo
davo toliau, negu jam tėvai leisdavo, dažnai net eidavo 
raitas lenktynėn su kitais kaimynų vaikais.

Grįždamas namo, kartą; jis jojo per pūdymą, norė
damas sutrumpiti sau kelią.

Netikėtai iš po kojų bėruko iššoko didelis kiškis; 
žirgas, išsigandęs, šoko ūmai į šalį, ir Ignelis nukrito 
ant žemės. Nieko čia nebūtų blogo, bet vaikinas, ant 
nelaimės, pataikė koja ant akmens ir taip baisiai susi
kūlė, kad negalėjo kelties.

Bėris bėginėjo aplink vaikiną ir, žvengdamas, ra
gino jį kelties; supratęs vienok, kad vaikiną patiko ne
laimė, jis, palenkęs galvą, uostė Ignelį ir žiurėjo į jį sa
vo protingomis akimis.

Jau kiaura valanda praslinko, o vaikinas vis dar 
gulėjo, negalėdamas atsikelti; žirgas taipogi prie jo sto
vėjo, negalėdamas ji namo parnešti.

Palaukus Bėrukas pradėjo balsiai žvengti ir bėginė
ti aplink Ignelį; jam bežvengiant, net aidas ūžė girioje. 
Savo- žvengimu jis norėjo pranešti apie atsitikusią ne
laimę.

Ir neveltu jis žvengė: žmones jį išgirdo, pamatė jo 
nepaprastą bėginėjimą ir jį pažino; atėję, jie paėmė Ig- 
nelį namo.

Nuo to laiko dar labiau mylėjo viens kitą.

Ksav. Vanagėlis.

IfiPILDYKIM PRIŽADĖJIMĄ.

Adoraukas gamino rytdienai savo uždavinius. Jau 
arti pusvalandžio jis sėdėjo prie vieno skaitliavimo, ne
galėdamas jo padaryti. Vincukas, vyresnis jo brolis, 
pamatęs jo susirūpinimą, tarė jam:

— Padėk, Adomėli, Šitą darbą ir atsilsėk biskntį,

po arbatai aš tau jį išaiškisiif, ir tu jį lengvai padarysi.
Adomukas žinojo gerai, kad Vincas viuomet priža

dėjimą išpildo kuogeriausia, todėl sunkų skaitliavimą 
atidėjo ir ėmėsi už kitų mokslo uždavinių. Padaręs 
juos, jis nubėgo su broliu ant ledo čiužinėti.

Jiedu nežinojo, kad tą dieną tėvai buvo pasikvietę 
kelis svečius ant arbatos. Netrukus atėjo dėdė su savo 
vaikais Jonuku ir Magdutė, ir teta su dviem dukterim— 
Onute ir Rožiute.

Valgamjam kambaryj buvo labai linksma, nes ten 
visi svečiai prie vakarienės gražiai sau pasakojo; gale 
didelio stalo sėdėjo Vincelis ir Adomukas su savo sve
čiais ir, bepasakodamas, jie linksmai juokėsi.

Po arbatai Vincelis tarė Adomėliui:
— Eik, broleli, į kitą kambarį ir ten prigamink są

siuvini ; aš tuo ateisiu pas tave ir padarysiva aną skait
liavimą.

— Negaliva taip pasielgti, — kalbėjo Adomukas 
—nes nepridera mudviem savo svečių palikti, su kuriais 
taip linksma.

Svečiai neužpyks, supratę kame yra dalykas, nes ir 
jie taip pat padarytų; tuo tarpu jie ir be mudviejų gali 
likti, nes keturiems nebus nuobodu.

— Tai nors palaukiva, pakol jie nepradės kokio 
linksmo žaislo! — kalbėjo Adomas.

— Taip negerai! — tarė Vincelis: — paskui tu 
norėsi miego ir mokslo nesuprasi; juk aš prižadėjau pa
mokyti tave po arbatai. Eik, Adomėli, greičiau, tuo 
sugrisiva!

Svečiams buvo gaila, kad jiedu ėjo prie mokslo; bet 
jie žinojo gerai, kaip svarbus yra mokslas.

Adomukas greit suprato sunkų aritmetikos užda
vinį, netrukus darbas buvo pabaigtas ir jiedu sugrįžo 
prie savo svečių, su kuriais linksmai žaidė dar porą va
landų. Adomėlis buvo labai linksmas, nes jam jau ne
rūpėjo rytdienos mokslas. Ksav. Vanagėlis..

KARVUTĖ.

Męs karvutei duodam šieno,
Už tai gaunam nuo jos pieno :
Tą peinelį saldų geriam
Tr karvutę sočiai šeriam.

K. Vanagėlis.
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Dr. A. L. Graičunas
Pasekmingai gydau visokias ligas vyrų, moterų ir vaikų, ne

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

TELEFONAS: Yards — 3162.
3312 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL.
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DRAUGUOS!

H. R. Morgan
laiko dirbtuve

visokiu jums rekalingu
daiktu, kaip tai: KEPURIŲ, KOKARDŲ, ŠAR- 

PU, VĖLIAVŲ ir tt.
Adresuokite:

R. H. MORGAN,
13 N. Maln St., Shenandoah, Pa.

Union Ticket Agency
Seaiaasia Lietnviszka Ranka Scrantone ir Visoje Aplinkinėje

Agentūra Laivakorčių ant Geriausiu Linijų
Siunčia Pinigus kas dlen in visas dalis svieto; taip-ai perka ir išmaino vi" 

bokius pinigus. Ūdirba visokius Dokumantus Amerikos ir Lietuvos teismuose
Ofisas atidarytas kas dien nuo 8-tos ii ryto iki 9-tai vai. vak.
Nedėlioja: nuo 10-tos ii ryto iki 5-tai valandai vakare.

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

Talp-ffi turime savo krautuvėje daugybe visokiu maldaknygių 
ir svietišku knygų visokiose kalbose

TELEFONAI: Naujas 808 - Bell M2

A. UZUMECKIS,
Lietuvis Graborius ir Balzamavotojas.

Viską išpildo geriau ir pigiau negu svetimtautis. 
Persamdo karietas vestuvėms, krikstinoms ir t. t.

Priima lavonus ir ii kitų miestų.
Reikale kreipkitės pas savo tautietį.

324 Wharton St., Philadelphia, Pa.
TELEFONAI: Bell Lombard 27 - 39 A 

Keystone Maln 42 - 18 D

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

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

plasteris, įrankiai, sportiniai ir naminiai daiktai.

<< DRAUGO” AGENTAI:

95

J. Mikutaitis, 
A. Radzevič,

Minersville, Pa. 
So. Boston, Mass. 
So. Boston, Masa.

Chicago, III. 
Chicago, III.

M. Urbanaviče, 
J. Antanaitis, 
Pr. Bukantis,

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,
M. Karbauskas, 52 G. Street,
L. Švagždys, 171—5th Street,

1438 Western Avė., Allegheney, Pa
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,
K. Strumskis, 2323 West 23 Place,
. 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.

Box33, Thomas, W. Va.
Box 22, Swoyes, Pa.

96 Centre Street, Kingston, Pa.
Juoz. Matuliavičia, 1657 Tioga St., Shamokin, Pa. 
Ant. Baranauckas, 1214 Railroad St, Shamokin, Pa. 
Jos. Valentinaviča, 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., Elizaheth, N. J. 
Myk. Vaicenavičius, 2 River St PI., W. Lynn, Mas. 

Mike Slapikevičius
Silver Creek P. O. NEW Philadelphia, Pa 
Fel. Būgnelis, 454 Main Ss., Edwardsville, Pa.

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

VIENATINE LIBTUVI1KA DIDELA KJLAUTTTVA 
Geriausių armonikų, skripkų, klernatų, koncertinių 
trubų ir daugybė visokių muzikališkų instrumentų. 
Puikiausių dziegorėlių, lenciūgėlių, visokių gražių 
žiedų, lakotų, špilkų, kolčikų, gerų britvų, druka- 
vo.|amų mašinukių, albumų, revolverių, križių, rašan
čių, ikaplerių, guminių literų, istorijų, dainų, paša* 
kų ir visokių maldaknygių. Gražių popierų groma-

tų rašymui tuziną už 25c., 5 tuzinai už $1.00. Dailių atidaromų ai* 
toriu kų ir pavinči&vonių siuntimui į Lietuvą. Atsiųsk savo tikrą 
adresą ir už 5c. markę, o apturėsi No. S Kataliogą su 450 pavei* 
kslų ir 1000 visokių naudingų daiktų. Až gyarantuojn, kad mano 
tavoras pirmos kliasos o prekės pigesnės kaip kitur; orderius ii* 
siunčiu greitai į .visus Amerikos, Kanados ir Anglijos kraitus. 
Kviečiu visus atlankyti su visokiais pirkiniais ir orderiais pas 

K. VILKEWIOH,
112 Orand St., St. Dep. D. Brooklyn, N. Y.

A. A J. HURWITZ,
-----BANKIERIAI.------

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

pinigus į visas pase.alio dalys. Atlieku daviernastis su 
m as k oi i jos valdžia ir kitokius reikalus. Lietuviai kreip
sitės prie manęs, o husite užgapedįti.
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OFFICEE NEW PHONE 37. RES1DENCE 1100.
LIETUVIŲ ADVOKATAS

JONAS S. LOPATTO
47-48-49 Bennett Building, Wilkes-Barre, Pa.
Norintieji pasiskolinti pinigų ant pirmo mortgage, 

arba pirkti namus lai kreipiasi.

Senas Telefonas 659.Naujas Telefonas 1005.

Dr. Albert Kaufmanas,
—: GYDYTOJAS 16 LIETUVOS.

Specijalistas visose ligose.
Gydo labiausiai užsisenėjusias vyry, moterių ir vai

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

Priima nuo 8 iki 10 vai. išryto, nuo 2 iki 4 popiet, 
nuo 7 iki 9 vakare.

51 N. Washington St., Wilkes-Barre, Pa.

r:
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ADRESAI CENTRO VYRIAUSYBĖS SUSIV. LIET 
RYMO-KAT. AMERIKOJE:

KUN. S. PAUTIENIUS prezidentas
P. O. Giradville, Pa.

JONAS RIKTERAITIS vice-prez.,
67 James St., Waterbury, Conn.

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

GABRYS LAIBINIb, iždininkas,
P. O. Box 135 Duryea, Pa

Globėjai kasos:
JONAS VIERAITIS,

107 So. Harding St., Worcester, Mass.
KAZYS VAŠKEVYČIA,

186 Jefferson St., Newark, N. J.

KUN. V. VIZGIRDA knygius,
190 So. Meade St., Wilkes-Barre, Pa.

KUN. V. STAKNEVIČIA dvasiškas vadovas,
207 Adams St., Newark, N. J.

(i
DRAUGO”

SPAUSTUVE

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

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

Gaunama pas:
REV. V. VARNAGIRIS,

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

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

Tautieti! Jei reikia Tau statyti nauji namai, ar tai
syti seni, tai žinok, kad tatai atliks kuogeriausiai kontrak 
terius MIKAS SLAP1KEVIČIUS, New Philadelphia Pa.

Nauja Knyga—Biblija—aiba šv. Raštas išlėktas 
KUN. S. PAUTIENIAUS.

Tik vienas šitas šventaraštis yra katalikiškas.
Kaštuoja $2.00 ir 15c. persiuntimui 
Adresas: REV. S. PAUTIENIUS,

GIRARDVILLE, PA.
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SPAUDINĖ
PIGIAIKonstitucijas, Plakatus, Tikietus, Užkvietimus ir Kitokius Darbus

RAIDES STATOMOS DIDELE-NAUJAU- 
SIOJO PATENTO-MAŠINA “LINOTYPE”

MOKYKIMĖS PATĮS.
Gramatika angliškos kalbos mokytis be mokytojo 

' (apdaryta) $1.00..
Vaikų draugas arba kaip mokytis skaityt ir rašyt 

be mokytojo 15c.
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. MIK0LAINI8.

Box 02 NEW YORK CITY

ADRESUOKITE

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

BEN. J. KMELEWSKI

-----NAUJAS TELEFONAS 1357. -------
Parsiduoda laivakortės ant geriausių linijų. Siunčia

pinigus j seną krajų greitai ir saugiai. Žemės ir Notari- 
jaus dalykai taipogi doviėrnastis.

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


