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PENKTOJI GAVĖNIOS NEDĖLIA. 

Lekeija. — Žyd. IX, 11—16. - Broliai Kristus pa
sistatęs augšėiausiu kunigu ateinančių gerybių, per di-
detsof ir tobulesnę šėtrą ne rankomis padaryta , tai yra , 
ne šio su tvėr imo; no per ošiu arba veršių kraują, &et per 
savo patios kraują jojo vioną kartą j šventyklą, a t radęs 
amžiną atpirkimą. Nos joi ožių ir jaučių kraujas ir te
lyčios pelenai apšlakinti pašvenčia suteptuosius kūno ap 
čystijimui — kaipo toli daugiaus Kristaus kraujas, kuris 
per Šventąją Dvasią pats savo aukojo Dievui nesuteplą, 
apčystys mūsų sąžinę nuo numirusiu darbu, tarnavimui 
gyvajam Dievuil Ir togi dėl yra naujojo testamento 
tarpininku, idant kad užeis mirtis anų peržengimų atpir 
kimui, kurie buvo po pirmuoju testamentu, gautų amži
nosios tėvainybės pažadėjimą tie, kurie yra pavadinti . 

Evangeli ja . Jon. VIII, 46—59. Anuomet ta rė 
Jėzus žydų minioms: Kas, iš jūsų parodys manyje kai 
tybę.' Je i tiesą kalbu, kodėl man netikite. ' Kas iš Die 
vo yra . Dievo žodžius klauso. Dėlto jus neklausote, joji' 
iš Dievo neesate, j Atsakė tada žydai ir tarė j a m : Ar 
mes negerai sakome, jog tu esi samari tonas ir velnią turi? 
Atsakė J ė z u s : Aš velnio neturiu, bet garbinu mano tė 
vą, o jus manęs negarbinote. Aš neieškau mano garbės. 
Yra kuris ieško ir sūdija. Ištiesų, ištiesų sakau j u m s : 
joi kas mano kalbą užlaikys, neregės mirties ant amžių. 
Sakė tad / y d a i : Dabar pažinomo, jog turi velnią. Abrao 
inas numirė ir pranašai, o tu saka i : Jei kas mano kalbą 
užlaikys, neragaus mirties ant amžių. A r g i tu esi di
desnis už mūsų tėvą Abraomą;' kursai numirė, h- prana 
šai numirė. Kuo pats savo darai . ' Atsako J ė z u s : Jei aš 
pats savo garbinu mano garbė nieku yra. V ra mano 
tėvas, kurs mane garbina, kur j jus sakote, jog yra jūsų 
Dievas. O nepažinote jo, bet aš jį pažįstu, ir jei sakyčiau. 
jog ano no pažįstu, būsiu jums lygus, melagis. Bet aš 
jį pažįstu ir jo kalbą užlaikau. .Jusi,) tėvas Abraomas 
linksmai laukė, idant regėtu mano dieną. Regėjo ir links
minosi. Tarė tada jam žydai : Penkių dešimėių metų 
dar neturi , o Abraomą regėjai? Tarė jiems J ėzus : Ištiesti, 
ištiesų sakau jums. jog pirmneg Abraomas stojosi, aš esu. 
Pagavo tada akmenis, idant mestų aut jo. Bet Jozus nu
silenkė ir išėjo iš bažnyčios. 

"JĖZUS UŽSISLĖPĖ". 

" J ė z u s užsislėpė" skaitome šioje, Kančios Nedė
lios evangeli joje, kuomet kryžiai, kurie Kristų ant kry
žiaus mirusį perstatė , pridengti tampa mėlynomis uždan 
gomis mūsų Bažnyčiose ir taip pasilieka iki Didžiajai 
IVtnyėiai, Jėzaus mirimo dienai. Didžioje IVtnyeioje, 
svieto Elganytojaa viešai atsidavė savo priešų piktumui 
ir jų pagiežai; bet, šiandie, jogei laikas Jo kančios d t ne 
atėjo, kad prieini paėmė akmenis, kad i Jį mestų, " J ė 
zus užsislėpė," kaip sako Evangelija, " i r išėjo iš Bažny 
ė ios . " sv. Povilo Ra i tė pas Koliosiežiui randame šiuos 
žodžius: " K a s angštai yra dūmokite, ne kas yra ant že 
mės. Nes numirėt : ir gyvenimas jųsu paslėptas yra su 

Kristumi D i e v o p : " jsidėmėkime gerai sau šiuos žodžius 
ir turėkime juos savo obalsiu laiko likusiųjų dviejų sau
valėm; a t i t raukime savo mintis, kiek tas yra galima, 
nuo žemiškųjų linksmybių ir laikinių rūpesčių, o įgyven
kime užsislėpę Jėzaus širdyje, kad išmoktum Jos nepa
baigtos vertės Lekcijas ir taptum panašiais Jėzui, mūsų 
pavyzdžiui ir t ikslui. 

Daugiausiai kliūėių miisu dvasiškame gyvet uie at
siranda iš to, kad mos negana tankiai bandom ! pasis
lėpti nuo svieto sumišimo ir pagundų. Je igu mums, kai
po mokintiniams, reikėtų išmokti sunkią kokią lekcijų 
arl»a jei prireiktų parengti svarbią pirkliavimo atskaitą, 
tad mos nesisėstum j pilną žmonių kambarį, kad jie SU 
mumis linksmai galėtų praleisti laiką, bet, prasišalinę 
nuo svieto pagundų Ir sumišimo, nuošaliai ir tylojo savo 
darbu užsibūtum. Iš visų mūsų reikalų išganymo darbas 
y r.t svarbiausias. Laike tad šios, Kančios, sąnvaitės ir lai* 
ke kitos, didžiosios, sąnvaitės, pasirinkite sau kasdien lai
ką, kuomet nuo visko ats i t raukę, įeitum į bažnyčią ar. 
nuošaliai, i savo kambarį , idtmt ten, numirę svietui, už* 
sislėptum visiškai su Kristumi mūsą Ižganytojumi. Te
gul tenai vaidintuvė mūsų, kuri taip yra skubi paduoti 
miisu minčiai svietiškųjų linksmybių vaizdus, įsidėmi da
bar vieną da ik tą : gyvai ivaizdinti mūsų dusiose '{arčiau* 
sią Kristaus kanėią ir jo mirtį už mus. Te tie jaus uai, ku
rie mus pirmiau davesdavo iki ašarų ir iki rūstybės, re
gint ar skaitant apie atsi t ikimus iš žmonių gyvenimo, da
bai- te jie susijudina prie meilės ir skausmo ir gailesties 
kuomet mąstome apie Tą, kuris yra pati Meilė, sužeista 
ir apsiliejusj krauju už nusidėjimus mūsų paei j pa pil
dytus, žingsnis po žingsniui eikime paskui Jėzų į Got h-
semani ir į teismo namą ir aut Kalvari jos; sustokime ten 
po Križiumi prie Marijos ir Jono ir Magdei anos i)- klau
sykime tų pastarųjų Septynių Žodžių ir prisiklausinėki-
me lašėjimui to Brangiausiojo Kraujo lašėjimui, kurio 
aidas skambės Bažnyčios dejose ir jos Sakramentuose vi* 
s.-mc pasaulyje iki laiko pagynai. 

Jei la darysime, neapsakomas džiaugsmas, Dievo do
vana, bus šulei k tas mušu nuramintoms dusioms, Ar 
gal, tad. but kasuors labiau pageidautino, kaip numir t i 
svietui, kad lik galėtum taipos būti užslėptais su Kristu
mi Dievop? S. 

KODĖL NEINI IŠPAŽINTIES? 
Parašė kun. Aioyzius J. Warol, J. Dr. 

vertė knn. V. D. 
_ 

Turinys ir siekis. 
Apie ką šiame veikalėlyje bus kalbama jau nebeiiau-

į iena Be skaičiaus yra knygų ir knygelių apie išpažin
ti. Bei kam jos vyriausiai buvo raSomat Tiems, kurioms 
«iti ispažinti« .s nesunku. Nepamiršta, tiesa, ir ay>ie tuos, 
kurie išpažinties ėjime apsileidžia; bet buvo apie tat ra
šoma arba porplaėiai. arba vėl perdaug t rumpai , firba ne
buvo lytima tie vietiniai užmėtinėjimai, kurie kilo kai-
kurioso vietose ir kuriuos iššaukė ilgainiui tam t ikros ap
linkybės. Tinginio ranka nenoriuos ima nž didelu knygų, 

' u 
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o ir piniginis krepšelis nelengvai atsiriša, nes jų kaina 
peraukšta. (Jali I > ū t i jos naudingos pamokslininkams ir ti
kėjimo išguldinėtojams, bet nevisada žmonėms. Tos-gi, 
kuriose dalykas per trumpai ir šansai aprašyta, nepaka
kina. Šitasai veikalėlis apsirinko sau vidurinį kelia — nė 
perdaug, nė permašai. Palyti tuosius užmėtinėjimus, 
su kuriais mūsų tantieėiai susiduria ypaė svetur. Ypa
tingai ėia Amerikoje, ar tai dirbtuvėse, ar tai prie darbo 
susidurdami su kitatikiais ar silpno tikėjimo žmonėmis, 
nugirsta štai šituos u/metimus: 

'Kunigai prasimanė išpažintį ir žmonėms antmetė". 
'' Pas kitatikius išpažintis lengva, nes visi kartu išpa

žįsta savo nuodėmes". 
"Išpažįstu pačiam Dievui, nereikalaudamas kunigo". 

"Kunigas negali nusidėjimų atleisti, nes tatai yra 
vien Dievo dalyku". 

"Kiti ana eina išpažinties, o nedorai gyvena". 
"Neturiu kada išpažintin eiti". 
Veikalėlis beto palyti ir išaiškina užmetimus naujus. 

gyvus ir lauai tankius, kaip paveizdan: 
"Amerikoje reikia užsimokėti už išpažintį". 
Atsakant ant šito u/metimo, prisiėjo rašytojui už

kliudyti ana nemalonu Ir įkirų Amerikos kunigams para
pijų valdyme finansinį klausimą; paliesti bažnytinius mo
kesčius, nuo kuriu nė vienas be svarbios priežasties ne
gali atsisakyti, palyginti šiame dalyki1 Amerikiškuosius 
paproėius su taisiais, kurie yra senoje tėvynėje. 

Paskutinysis užmetimas, kuri išaiškinti apsiėmė šita-
sai veikalėlis, taip skamba: 

"Netikiu kunigams ir neužsitikiu jais". 

KODĖL NEINI IŠPAŽINTIES? 

Nikodemas: (Jai ir ne laiku atsilankiau pas Tėvą Mi-
ssijonoriu, nes, matau, užimtas. Meldžiu vienok dovanoti 
man už drąsa ir įsipykimą, nes nė pats nežinau, kas su ma
nim darosi .' 

Missijonorius: Na, kas-gi tau, miels Nikodemai? Sa
kyk drąsiai ir atvirai, ką turi ant širdies. Žinai, kad ku
nigas, tai gydytojas, o gydytojas kiekvienoje valandoje ar 
tai dieną, ar naktį, su noru priima pas save ligonius. 

Nikodemas: Vakar .luo/.as N. atkartojo mums visą 
savo pasikalbėjimą su Tėvu M issijonorium. Pasakojo 
apie misiją, apie reikalingumą ir neatbūtinumą gelbėti sa
vo dūšią ; privrdliojo jvairius įdomius pavyzdžius, iš <iy 
veninio paimtus. Ir toks mane paėmė, beklausant, ne
ramumas, tokius pajutau sąžinės Išmetinėjimus, kad da
bar vaikščioju lyg pakvaišės. Tėve, kaip sakai, esi dū
šios gydytoju. Apveizėk mano žaizdas ir gydyk, — aš tau 
jas atidengsiu. Teko jos man, beieškant po svietą duo 
nos. Ne visuomet buvau tokiu, kokiu ėsu šiądien. Rūda 
mus vaiku, augau po geru tėvu priežinra ir tarp doru 
žmonių, nepažinojau jokio papiktinimo, bot paskui juo 
toliau nuo namu ir nuo savo bažnytėlės, juo toliau nuo 
Dievo, nuo išpažinties ir nuo tikėjiminiu priedermių pil
dymo. Apsileidau visai. Gėda man prisipažinus, kad gy
venu aršiau už gyvulį, o vienok jauėiu širdyje, kad be 

Dievo sunku apsieiti. Norėčiau, kad į mano dusią pagrįž
tų jaunų dienu ramumas. 

Missijonorius: Geras yra nuo to vaistas. Eile išpa
žinties drauge su ta žmonių minia, ką apgulus klaupyk
las! 

Nikodemas: Mąstau ir apie tai, bet trūksta man drą
sos ir įsitikinimo. Per daugel' rnetij nupratau nuo išpa
žinties, o susidedamas su laisvamaniais, prisiklausiau ne
suskaitomų užmetimų [iries ją ir kunigus. Tai kas mane 
sulaiko ir nugrasina. 

Missijonorius: Kam-gi jau perdedi, miels Nikode
mai! Dėlko sakai "nesuskaitomu" užmetimų? Juk nėra 
jų taip daug. Nugirsti kelelą žinomų ir panaujinamu, ku
riuos aš tau pats išvardįsiu, nes nekartą jie ir mano ausis 
pasiekė, štai. paveizdan, sako: "Kunigai prasimanė iš
pažinti" — Kiti eina išpažinties, o nedorai gyvena" — 
"Neturiu iš ko išpažinties daryti" — "Išsipažįstu patiam 
Dievui, nereikalauju nuodėmklausio"—"Neturiu laiko iš 
pažinties eiti", štai daugiau mažiau ir visi užmėlinė-
j ima i, kuriuos piktieji ii* suvadžiotieji išpažinties prieši
ninkai jai daro. Ar turi kokius kitokius? 

Nikodemas: Taigi tai vis tuos paėius girdžiu, lyg, 
rodOS, man Dvasiškasis Tėvas butų juos iš burnos išėmęs. 
Tegul Tėvas Missijonorius bus taip geras ir tuos Cifcus 
nuo manęs nuvaikys. Ai' tai gali būti tiesa, kad kunigai 
išpažintį pramanė? 

Missijonorius: Žinai gerai, mano brangus Nikode
mai, kad žmogus šalinasi ir stengiasi atsilenkti viso to, 
kas jam sunku, įkirti, kas neduoda jam medžiagiškosios 
naudos, priešingai da yra sujungta su pasišventimu, 
sveikatos ir laiko aikvojimu, su nesuskaitomais nesmagu
mais ir įkirumais. Žmogiškai dalykus imant, a rg i neto-
kiu pat yra išpažinties klausymas? Kas žino, kokie čia 
nesmagumai, sunkumas, pavojai, tas negali pažvelginėti 
kunigu, būk jie tatai prasimanė. Kad nuo jų tat prigu
lėtu, kunigai nė girdėti nenorėtų apie išpažintį o kad, ir 
norėtu, tai negalėtų savo valia jos įvesti. Tiedvi minti 
išaiškisiu tau plačiau, ydant suprastum, kad toks dalykas, 
kaip išpažinties įvedimas, negalėjo kunigams ateiti į gal
va. Pasakiau, kad kunigai, viena nenorėtu balsuoti už 
išpažintį. Dėlko? 

Pirmiausią štai priežastį rasi paveizėjęs ant paeiii 
klausyklų ir sunkenybių jose kunigams. Vor Misiją, at
laidus, didelėse parapijose, tai klausyklos gulte apgul
tos! Sėdėk, vargše kunige, suspaustas žmonių minios nuo 
ryto iki sutemai, troškiame kaniputj', be pasijudinimo, 
išstatyas ant oro braukimo, šalk nekurtose 1 arikiai šiai 
bažnyčiose, įtempęs ausis tarp ošimo nekartą žmonių gies
mių ir bažnytinės muzikos. Apsiginkluok su'visli kami
nui, kad kokį nedrąsu ir gėdingą penitentą nieku neriu-
grasintum ir prie šventvagystės neprivestum. Ar tai 
smagu ! 0 ir pats darbas su juo kaip-gi nekartą sunkus ir 
erzinantis. Labai daug asmenį; nežino gerai, kaip prisi
ruošti prie išpažinties. Kemšasi nesąmoningai prie klau
syklos, neturėdami supratimo nė apie pirmųpirmiausias 
tikėjimo tiesas. Ir iškur jas gali žinoti, būdami nuo mažu 
dieni; apleisti? kiek tai kunigui reikia prisikankinti, kad 
tokius ant tikro kelio užvedus" Kiek tai reikia priklausi-
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nėti, kad iš ju išgavus tatai , kas prie išpažinties būtinai 
reikalinga, o apie ką patįs turė tu jau Žinoti! Kiti vėl 
ateina pas nuodėmių k lasytoje lyg pasišnekučiuoti, kaip 
dabar nelyginant, tu sveikas. Aiškink jiems, kad reikia 
sugražinti neteisingai įgyti pinigai ar daiktai , at i taisyti 
nuplėštoji šlovė ir visas blogas padarytasis , sėjant pa 
piktinimus, prilaikant blogas knygas ir laikraščius, — 
tat jiems nepat inka, išrodo jiems negalimu daiktu. O visgi 
"nebus nusidėjimas atleista, jei neteisingai įgytas daiktas 
nebus sugražinta." Kiek tai reikia prisivarginti , prišne 
keti, gresiant ir bauginant , kad įjunkusį nusidėjėlį, ar nu 
sidėjėlę įtikinus, kad jo dusia yra pavojuje dėlei nedoro 
gyvenimo ir kad tos nedorybės reikia pamesti, su t raukant 
paleist u\ in^us ryšius. Neseniai Amerikoje vienas dar 
l>ininkax, italas, su revolveriu kėsinosi nužudyti kunigą, 
t ' / ką ! J o begėdiškumo auka. ir nusidėjimu draugininke, 
apleido jo namus, i š t rūkdama iš po jo įtekmės. Kaip pati 
viešai prisipažino, persiėmė t ikru gailešėiu per išpažintį. 
Policija įsikišo ir išgelbėjo persekiojamąjį kunigą, suim 
dama kerštingą ir ištvirkusį italą. Ar tai šitokie vargai. 
nesmagumai ir pavojai galėjo pažadinti kunigus, kad sa
vo valia įvedus išpažintį .' 

Toliams i»us. 

IŠ LIETUVOS. 

t Rudamina (Suv. gub;)> Vasario mėn. 20 (7) d. 
numirė Kun. Kanauninkas Jonas Giedraitis, ilgus 
metus buvęs Seinų seminarijos regensu. Platesnes ži 

nias apie garbu nabašninką suteiksime kiek vėliau. 
" Š a l t i n i s . " 

Kaunas. Kunigų permainos. Kun. Al. Kemėšis, Sė 
dos kamendorius, paskir tas j Notėnų pili ją. Kun. Kaikū 
nas, Notėnų pil., perkeltas į Aknistos pil., Kun. Kožans 
kis, Skapiškio kam., perkeltas į Sėdą kam. 

" ša l t i n i s . ' " 

Kalvarija (Suv. iru b. |, Degtinė p ražudė Vasario S 
d. ketvirtam varste nuo miesto atrasta negyvas žmogus. 
Tai buvo Orijos dvaro kumetis. Bfik turėjęs iš vakaro 
sveėiu ii- p r i t rūkę dar degtinės. Palikęs svečius ėjo oaieš 
tau daugiau degtinės parsinešti. Matyt, mieste dar dau
giau inkaušes grįžo namo, beeidamas paklydo, pametė 
la/dą ii- kepure. Prie nabašninko atras ta dar butelis deg
tinės. Vargią, matyt, pražudė degtinė. 

" š a l t i n i s . " 

Kiduliai (Kaimelio pa r.. Kauni. apsk.) . Girtuoklys
tės plat intojai . J a u pora metu kaip valsčiaus nutar ta , o 
vyriausybės užt virt inta, kad nedėldieniais ir švmitadir 
niais smuklės ir t r ak t i r rnės visame Kidulių valsėiu.je IMI 
tu uždarytos. Nors to pildymas, policijai neprižiūrint, 
apsireikšdavo tik tame, kad ne per priešakines, bet per 
užpakalines duris reikėdavo smuklėn ineiti ir iš jos išeiti. 
bet visgi tasai nutar imas šiek-tiek varžydavo kaip l inko 
rius, taip ir gėrikus. Kati nusikraėius visokiu suvaržy 

mu ir nesmagumu, p. L. u imas iš smarkiausiu t rakt ier-
ninku) Btai ką d a r o : livakuaro prieš valsčiaus sueigą kur i 
buvo pernai, gruodžio pabaigoje, užsikvietes pas na ve vals
čiaus " p o n u s " nakt į ir mgijes dar keliolikos gir tuokl iu 
valstiečiu prielankumą, žengia, sau drąsiai į valsčiaus su
eigą. Daug dalykų buvo apsvars ty ta ir nu ta r t a per tos 
dienos sueigą, vienok gudrus viršaitis tik pnskuj-paH-
kiausiai pakėlė klausimą apie sinuklh] ir t rakt iorniu ati
darymą nedėldieniais ir šventadieniais valsčiuje. Dides
nė valstiečiu dalis j a u buvo išsiskirsčius, lakusioji gi gir
tuokliu saiijalė, p. L. prieš tai dar pamylėta, žinoma, ne
drįso jau prieš tai priešinties, o p. rašt ininkas, nelaukda
mas nuo jų nei a tsakymo, užrašo i knygas nutarimą, kad 
visi valstiečiai vienu, balsu nu ta rė prašyt, valdžion, kad ne~ 
dėklieriias ir šventai tumiais visos smuklės ir t rakt iernės 
valsčiuje būtu atdaros. Ir taip p. L. ir jo sėbrai sulaukė 
tos laimingos valandos, kurios nuo senai pageidavo! Bet 
indomu žinoti, kaip valdžia į tokius nu ta r imus žiilri ir ar 
gal juos tvirtinti6? Taiposgi, ar 1:ur teise p. viršaitis su 
last ininku nutar imus rašyt be didumos valstiečių prita
rimo? Kam rupi mūsų raštiniu reikalai tegu arčiau pri
sižiūri, kas jose dedasi. 

" Salti am." 

Lukšiai (Naumiesčio apskr . ) . Vasario 10 dienų (n. 
k.) Lukšiuose, Zyplių valse., raštinėje buvo valstiečiu su
eiga. Be k i t k o buvo pakeltas klausimas apie naujos mo
kyklos įsteigimą. Viršaitis (vaitas) paaiškino, kad naujai 
mokyklai įsteigti vald/ia duoda visus medžius ii nuo .'100 
iki 500 rub. pinigais. Tik valstiečiai turėsią nupirkt i 2 
margu lauko, ant kurio bus s tatoma mokykla, suvežti 
medžius ir pastatyt i . Ir toliau kasmet vals t iečiu turėsią 
prie mokyklos pridėti po 140 rub. mokyklos kuriįi ir apš
vietimui. Algą mokytojui mokėsianti valdžia. Supran
tant ieji apšvietimo naudą valstiečiai su valdžios pasiūly
mu sutiko, o tamsuoliai rėkė visa gerk lė : "Nepe ik ! tte>jl 
r e i k ! " 

Vienai mok v k lai valstiečiai negali išleisti iįeliij kat gal 
peiku, o užlaikyti Lukšiuose smuklę, aludes, monopolį ir 
kelis slaptus monopolius tai Lukšiai gali. Net jįikšiečiai 
nepasirūpina šventadieniais tas karėemas uždaryti , (leda 
lukšieėiams! H 

" Š a l t i n i s . " 

Medyniai (]*anov. ap.) . (Ja niekur taip da;iįnai nėra. 
daromos kratos, kaip Medyniuose. Tai krečia ieškodami 
uždraustu raštu, tai šautuvu, tai su kitais reikalais. Sau* 
SKI !!)<!. (s. lO sargybiniai vėl Medyniuose darė kratą. 
Vinį pirm keliu, dienu kas tai nu t raukė telefono vielą, t a t 
dabar ieškojo kal t ininku. Užsirašė du vaikinu. *urinodu 
uiduota tardytojui . 

Laikraščiu pas mus a te ina : " š a l t i n i o " 4 egx., 
" V i e n y b ė s " 4 egz., ir "L ie tuvos Žin ių" 1 egz. Bet y ra 
N iltis, kad dar daugiau pnrsisiuzdjsių laikraščiu, 4 žino-
nes yra įsirašė į š \ . Ka/.hnoiro Draugiją. tekiniukai gy-
\ena pasiturinčiai. 

" Ša l t in i s . " 
Budvieoiai (Kalvari jos ap . ) . Žmogžudystė. Vasario 

v I m. k.) pas vieną ūkininką, buvo vestuvės. I'er vaka-

..uililili 
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rynas prisirinko daugybės neprašyti; svečių—vyrų ir mer
gų. Jau tokia čia mada. Tuojiiu prasidėjo peštynės, 
kaip papraatti tarp tamsių žmonių. Nupeštieji pasileido 
bėgti, o kiti vytis. Pasiviję vienas bernukas drožė gele
žine lazda i galvą kitam vyrui ir padėjo jj ant vietos. Už-
mušikai jau suimti. 

Nedailiausiai yra inpratimas valkioties jauniems vy
rams neprašant po vestuves. Tai bepročių darbas. 

"Šaltinis." 

Pajevonys (Vilkav. apskr.). .Atsargiai su šautuvais. 
Jau kiek žmonių sužeista ir kiek didžiu nelaimiu, pritir
ta vien tik per neatsargumą su šautuvais. Kiekvienas 
turėtų jausti, kad paėmei t rankas šautuvą, reikia su juo 
kuoatsargiau elgties, nes ne tik save gali pažeisti, bet ir 
kitus, visai nekaltus žmones. Štai sausio ;J1 d. (s. k.) 
pas ilk. A. bernukas norėjo užtaisyti revolverj. Netyčio
mis revolveris iššovė ir laimė, kad tik tam vaikinui veidą 
pažeidė, o galėjo ir didesnė nelaimė ištikti, nes žmonių 
bute buvo daug. 

"Šaltinis." 

Vilnius. "Lietuvos žinios" No. S) rašo, kad tūlas 
dvarininke, samdydamas Vilniuje mergaite prie vaiku, iš
sigirdės, kad ji lietuvaitė, o kadangi kitos mergaitės ne
lietuvės nebuvę, tai tasai lietuvių dvasios varžytojas pa
reikalavęs nuo lietuvaitės prižadėjimo niekuomet, nešne 
keti lietuviškai jo namuose. Mat jisai bijąs, kad jo vai
kai nepramoktų "l i tvomanų" kalbos, ir kad lietuvė ne
užkrėstu namų litvomanija. 

Vilniaus teismo rūmas. 28 sausio perkratinėjo bylą 
taip vadinamojo Krakių valsčiaus komiteto. Lapkričio 
mėnesyje 1905 metų vietiniai valstiečiai Įsteigė savo ko
mitetą, kurs paėmė į savo rankas valsčiaus valdžią, pas
tatė savo valdininkus, vedė valsčiaus reikalus, uždėjo ant 
visų gyventojų mokesčius (po 1 kapeiką nuo dešimtinės) 
ginklams jgyti, turėjo savo antspaudą. Komiteto sąnariai 
kurstė neklausyti vyresnybės, nemokėti mokesčiu, dalino 
soeijalistu raščiukus. Teismas p;ismerkė b apkaltintus 
valstiečius ant (i mėnesiu j kalėjimą, vieną ant keturių 
mėnesių, du išteisino. 

"Vienybė" 

Viekšniai (Šiaulių pav,). 2(1 sausio Viekšniuose buto 
jomarkas, per kuri žemsargiams pasisekė suimti 5 arklia 
vagius; vienas iš jų bUVO jau kelis kartus iš kalėjimo pa-
bėgęs, vadinas tos kuopos arkliavagiu pirmininkas. Prie 
suėmimo atsižymėjo savo nepaprastu narsumu žemsargis 
Dargis, kurs vertas yra augšto pagirimo. 

'M) sausio naujai išrinkti teisėjai priėmė priaiegą, jog 
neims jokiu papirkimų ir teis pagal sąžinės. Duok, Dieve 
jų prisiegai ištrivoti iki galui. 

"Vienybė" 

IŠ LIETUVIŠKŲ DIRVŲ AMERIKOJE. 

Ponas: Bet kodėl gi nedirbi, darbas juk saldins gy 
vastį. 

Elgeta: VA, ponas tik taip sau šneka, bei nė pats 
j tai netiki. 

KAYETTK (UTY, PA. 
Mūsų m-didėlis miestelis guli ant kranto Monongabela 

upės. Lietiniu čia, yra apie 5 šeimynos, visi gyvopft ne
sutikime, nes perdaug yra. vartojama, alaus ir k it j svai
ginančių gėrimu; pavieniu vc.i apie 15, kurie nieku dau
giau neužsiima, kaip tik gėrimu. Laikraščius mafjai kas 
skaito, nes nėra laiko, o kita, neturi už ką, DOH paskutinį 
centą reikia atiduoti ant, alaus, tai kuomet jau čia 
skaitysi? Atsilaiko dienos, kad neturi už ka duonos kąs
nį nusipirkti if alkį turi kęsti, bet; troškimo joki i būdu 
nepakęs. 

<> dar skaitosi mokytais vyrais, nes petnyeioj.) mėsa 
valgo ir kunigus laiko per niek, sako ir jie gali taip pada
ryti kaip kunigas, o retas katras iš tu mokslinčių raides 
vos vos pažįsta. Moterėlės taipogi nuo vyrų neatsi
lieka ir išmaukę alučio už plauku pasitąso. 

Ha/nytelės lietuviškos neturime; yra slavokų, į kurią 
susirenka visokios tautos: slavokai, anglai ir kuris no ku
ris lietuvis. Slavokų kunigas atvažiuoja kas petnyčią ir 
nedėldienj, atlaiko šv. mišias, pasako pamokslą sl.*vokiš-
kai per kelis uedėldieuius, o paskui angliškai. 

Toji bažnytėlė yra samdoma, bet jau šiemet tariasi 
statyti naują u/ kokius b tūkstančius dol., — braiiftesnią 
negali, nes nėrė. is ko surinkti daugiau pinigų. Darbai 
pas mus eina neblogiausiai, nes čionai aplinkų: visur 
minkštųjų anglių kasyklos. J. Šimlcus. 

WORCl<:STKK, MASS. 

('/stojus gavėniai — pasninko ir metavonės laikui -
ir vietiniai lietuviai apsimalšino, mažiau lėbauju, ma
žiau geria, už ką yra verti pagirimo. Dar smagiau pa-
sidalitni naujiena, kad vietiniai lietuviai ir i laikraščius 
dauginti knįba, kas kartas vis daugiau atsiranda skaity
to/m ir rašynetojų žinučių į laikraščius. Tik nelaime, kad 
daugelis rašo dėlto kad pamatyti laikraštyje savo vardą 
" išdiukavola" ir tankiai apsilenkia su teisybe. Taip, 
b ame ".Kalni i ko ' ' N. N. vienas nepažįstamas raio apie 
"Saldžiausioje Vardo Je/ans l)r t e ' \ buk, jije yra susi
tvėrus klebono apgynimui nuo tų asmenų, kurie ant jo 
užpuldinėja. Klista los žinutės padavėjas, nes tosios 
Ddės tikslu yra nešti brolišką pagelbą laike ligos ir mir
ties. Tolinus rašo, kad I) tės turi kapitolus susikrovę, 
bet nieko neveikia, tik duoda pagalbą. Keistas! Juk tam 
D-ttH ir tveriasi, kad vienas kitą šelpti. 

Darbai pas mus eina neblogiausiai bet iš kitur pri
buvusiam sunku darbą gauti. 

Mažiukas. 

GRAND RAPIDS, MIOH. 

šitame mieste gyvena daug įvairiu tautu, tarp kuriu 
žymią vietą užima bolanderiai. Yra ir lietuviu Iturelis, 
turi savo bažnyčią. Parapija dar visiškai jannutėlė, nes 
\ON tilt penki metai gyvuoja, bot ačiū darbst.umua kun. 
Matulaičio, jau turi bt.lnytfia nnt dviejų lubų, ant pirmu
tiniu hibii seserjs mokina vaikučiu*, o ant antrųjų lubų 

I ii IIIilliltlliti iiii Iii i Ii 
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atsilieka dievmaldystė ir žmonelių prisirenka tiek, kad 
tarpais ir vietos trūksta. Neužilgo reiks ir didesne baž
nyčią statyti. 

Yra keletas bažnytinių draugysčių, kaikurios turi net 
nuosavas svetaines. Lietuviai ir gi neblogiausia gyvena ir 
keletas turi nusipirkę namus. 

Pereito mėnesio 30 d. keletas vaikinų išmėtė atsišau
kimus, kad jie parengė perstatymą šv. Petro ir Povylo 
svetainėj. Taipogi pagarsino, kad vietinis vargonininkas 
V. Stasevičia (be jo leidimo) skambjs ant pijano, mat, 
dėl didesnio žmonių patraukimo. 8 vai. vakare prasi
dėjo perstatymas. Išėjo vienas vaikinas, susivėlęs tartum 
kokia baidyklė, pasišaipė, pasiraivė ir vėl pasislėpė. Ki
tas išėjo, nešinąs bačkute ir parodė, kaip lietuviai geria. 
Tuomi perstatymas ir užsibaigė. Tokie perstatomai yra 
tik žmonių suviliojimas ir atgrasina žmones nuo gerų 
perstatymu, nes kartą apgauti jau nenoriai lankosi ir ant 
kitų. Jurginėlis. 

SPRING VALLKY, ILL 
Netoli nuo Spring Yalley yra šaftas "Marquet te" į 

kurį priveža darbininkus karais. Sausio 11 d., pasibaigus 
darbui, grjžo į Sp. V. du sukabinti karai, pilni darbinin
kų. Išsibėgėjus atsikabino vienas karas nuo kito, ir vai
kinas 16 m. Antanas Vaikinora, stovintis ant platformos 
nukrito ir tapo mirtinai suvažinėtas. Jojo tetėnas Jur
gis Bacevičius suteikė iškilmingą palaidojimą. Velionio 
tėvas yra Europoje. 

Sausio 28 d. tapo palaidotas Petras Vasiliauekas, 
anglekasys, gyvenantis Marųuette. Mirė ligonbutyje po 
8 d. sirgimo. Velionis mėgdvo išsigerti ir išsigėręs nei-
ši-nei tą tauzydavo savo gaspadynei, pas kurią buvo ant 
"bordo" . 

Gaspadinė gindamasi nuo jo, kirto jam per galvą su 
[kaitintu pagaikščiu, prakirto kaušą ii- smegenų plėve. 

(Jranvillej, netoli nuo Spring Vali'ei visą sąnvaite 
straikavo anglakasiai dėlei boso žiauraus apsiėjimo. Ant 
No. 5 kasyklų sustreikavo dėlei vandens stokos. Balandžio 
1 d. rengiasi streikuoti visi anglakasiai. 

Oherry, F11., kasyklos yra atidarytos ir jdėta nauja 
vedykla. Iki šiol mažai pasisekė išimti lavonų, nes la
bai užgriuvę. Bukšniukas. 

SO. BOSTON, MASS. 

Pradžioje Kovo mi'ii. atsiliko pas mus 40 valandų 
pamaldos. Atsilankė ir darbavosi, apart vietinio kuni 
go T. Žilinsko, šieji kunigai svečiai: kuri. Žebris iš Nevv 
B rita i n, kun. Bukaveekas iš AVoreester, kun. Jusaitis iš 
Lavvrenee, kuo. Dragunevičia iš Brockton, kun. Tyla iš 
Nashua. kun. l'rbanavieia iš Ijovvelll, kun. Krasniekas iš 
Cambridge. 

Nors oras buvo neperpuikiausias, nes ljnojo per visą 
laiką, tečiau bažnyčia, turinti apie tūkstantj sėdynių, bu
vo visados pilna maldingųjų, dargi , ant vakarinių pa
maldų būdavo apstoti visi takai, žodžiu, grūdimasis be 
maž kaip Alvite per šv. Oną. Žmonėliai godžiai klausė 
žodžio Dievo, skelbiamojo iškalbingųjų pamokslininku, 

kaip štai kunigų. Žebrio, Jusaičio, UrbanavičiaLS ir Kras-
nieko. Ne vienam ir ašara per veidus nuriedėjo 

Prieš tokias minias ii* jų prakilnus jausmas, ką gal 
sverti menkas būrelis "draugių ii1 draugų", kurie msįi 
daug tame pat laike", sudeginę krematorijoje Orios Ba 
rouaičiutės lavoną, barstė jos pelenus ant ket irių vėju. 
Kas žin ar tie vėjai, išnešiodami pelenus, nekuždėjo mū
sų laisvamaniams j ausį: taip pranyks ir issisldadys vi
sas jųsų bedieviškas darbas. . . Žiimešys. 

SlIUNANDOAII, 1: 

Kai-kurie vietiniai lietuviai sumanė parengti pirmo
je Balandžio dienoje apva.ikšeiojimą paminėjimui ketu* 
i'iasdešimts pirmųjų metų Lietuvių imigracijos Amerikon. 
Prie tos progos, kaip tai iki šiol būdavo, rinkosi aukos 
išleidimui mokykloms vadovėliŲ, šitame tečiaus atsitiki
me tikslas tapo atmainytas j rinkimą aukų įsteigimui imi
grantų namo. Kodėl? Ar vadovėlių fondas jau užtektinai 
tapo užtikrintas? Apie tai da neteko skaityti. Kodėl-gi 
čia, tam pačiam apvaikščiojimui, naujas tapo prikerg
tas t ikslas?. . . Atmainai priežasties reik jieškoti paska
loje, kuri laikraščiuose buvo pasklydus jog už renkamas 
vadovėliams aukas gal būti iškištas katokiznus. Kiek
vienas sveikai manantis lietuvy* supranta, jog skaitliuje 
mokyklos rankvedžių tur būti ir katekizmas beit, kai-ku-
rieins silpnamaniams išrodė katekizmo išleidimas blogu 
aukų sumaudojimu, todėl vietoje remti dalyką kunigo 
Mimanyta, pasiketino naują steigti fondą. Perkeitimas 
vargiai nusiseks, nes yra jau Amerikoje lietuviškos or-
ganizaeijos, kurių tikslu taip pat yra aprūpinti imigran
tų reikalus; iš kitos vėl pusės j sumanytąjį fondą žiūrint, 
reik patėmyti, jog bėgant nuo katekizmo visti* k pas ku
nigą reikės užbėgti, nes visi katalikiškų tautu imigrantų 
namai yra kunigų priežiūroje. Lietuviai yra katalikiška 
tauta, to nieks neužgineys, todėl ir Shenandorio lietuviai 
savo apvaikščiojime neprivalo senojo tikslo atmainyti. 

rius. 

riMOAO 

Vasario 20 d. salėje po No. 3H9 So. I laistomi st. atsi 
liko paskaita temoje-. "Hatley'o Kometa'' Skaiiė p. J. l\ 
gandas. Supažindinęs trumpai klausytojus su astrono
mija (apie planetas, kometas, meteorus ir t.t.), jisai aiš 
kino 45 miliutas apie llalley'o kometą. Tikėjimo nekliu
dė, nors kelis syUius buvo netoli nuo to, bet visados taip 
dailiai nukreipė atidi) j visutinį draugijos noapšvietimą 
kad niekas negalėjo jausti tikėjimo užgavimo. 

Po paskaitos pasibėrė begalinė eilė klausimų: nes
pėta atsakyti ant visų, ir atsakymas tapo atidttas kitam 
laikui. Žmonių susirinko tiek, kiek mažoje saloje galėjo 
tilpti (apie 150 200). Daugelis negalėjo gauti vietos ir 
turėjo sugrįžti namo. Paskaita tesėsi nuo 'i iki (> valandai 
po piet. 

Tą pačią dieną ant Town of Lake buvo skaitytas 
ro F, Matulaičio referatas apie džiovą. Žmonių susirinko 
labai mažai. Klausytojas. 

_ ^ ^ H M M | M H | 
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WATBRBURY< CONN. 

Pas mumis darbai eina neblogiausiai, kad ir iš kitur 
pribuvusiam Dera sunku darbi, gauti, tik nelaimė, kad 
viskas brangu. Iš priežasties brangumo, keletas vyruku 
nuta rė sušaukti susirinkimą ir sutvert i kooperaciją, ku
rios krau tuvė j bus galima gauti ir valgomieji daigtai , 
perpus pigiau, negu kitose krautuvėse, mat, jie mano, 
kad pardavėjai savvališkai pabrangino mėsą. Nelaimė, 
kad jie mažai supranta apie tą dalyką, o kas aršiausia kad 
kaikurie koopercijos tvėrėjai yra skolingi i senas krau
tuves daugiau kaip po šimtą doleriu ir daugiau Degale 
darni gauti ant bargo, bando sutvert i kooperaciją, nore 
darai pasipinigauti . Taa pas l ie t in ius ne naujenal 

Senas bučeris. 

— Pas mus blaivybė pradeda puti viršų. Žmonės 
pradeda suprast i savo skr iaudas ir norints pamažėli, bet 
linksta prie blaivybės. 

Vasario 7 d. 11-ta S. L. H. K. A. kuopa parengė ba
lių, kursai pr i tar iant vietiniam klebonui atsibuvo be 
svaiginančių gėrimų. Kuopa tikėjosi, busenl menkam 
baliui, jeigu bus parengtas be svaiginančių gėrimų, bet 
prisirinko labai daug žmonių, norints būtu galėję ir dau
giau susirinkti , kad ne šaltis. Pelno kuopa turėjo apie 
10 dolerių. 

Keikia pasakyti aėiu klebonui už jo pasišventimą 
ir p. J . Kovui, vargonininkui, po kurio vadovyste choras 
malu mergaičių labai gražiai sudainavo keletą lietuvišku 
dainelių. Baliaus rengėjas M. A... 

BOSTON, MASS. 

Pas mus nusižudė Ona Baronaiėiutė. Buvo tai gabi 
mergina, bet laisvų pažiūru ir žemos doros. Dalyvauda
vo lietuviu vaidinimuose, t ragedijoj " K e i s t u t i s " neblo
gai atvaidino Marės rolę. Bet kai kurie gyvenimo ne 
pasisekimai ir prie to tikėjimo t rūkimas privedė ją prie 
taip apverkt ino galo. Savažudė paliko laišką, kuriame 
reikalavo, kad josios kūnas būtu sudegimas. Kas ir išpil 
dyta taps. Tas atsi t ikimas privalo visiems atvert i akis 
ir parodyti , prie ko veda meilikavimas. 

žinnešys. 

\ K W A R K , N. ,1. 

" D r a u g o " N-ja (>, buvau rašęs apie sumanymą su 
vienyti visas pašelpines draugi jas j vieną, bet iš to visko 
nieko neišėjo. 

Nepasisekimo suvienyti j vieną buvo šios priežast is : 
kai kurie bijojo, kad suvienijus reikės eiti išpažinties, 
nors n/manytojai to visai neminėjo: kiti išsikalbinėjo, 
kad kar ta is susipykus su draugija , vienai tebesant nebus 
prie ko glausties. Dabar yra 8-os, su viena susipykai, 
i kitą gali jstoti . . . 

Nors nepavyko suvienyti visas draugi jas i vieną, bet 
kuriems rūpi draugijos gerovėj sumanė nors šiokias to 
kias reformas: 1) jaigu draugas nuskriaus draugija , ant 
tur to , ar garbės, kad kita draugija jo nepriimtu iki atsi 
teis su pirmąja, 2) kad draugijos baustų peštukus, ka 

daužosi galvas t a rp savęs ir nekaltus užkabinėję, 3) 
draugijos darydamos balius, kad nedarytu viena dieną, 
arba kad viena rengia, kita netaikytų pirmajai užkenk
ti, nedaryt i balių daugiau kaip po vienų metuose, ne
leisti draugijos j balius už dyką, tik su tikietais. nepar
davinėti alaus bačkutėmis, nedalyti už dyka stiklais, kas 
buvo darom;) lig šiolei. Pridabojimui to visko, išrinkti 
iš visų draugijų atstovus. 

Bet. kažin ar visos draugijos sutiks ant to suimany-
mo'.' ^ m a t y s i m e Artojas. 

YVIhKKSBAKKU, VA. 

Advokatas J . S. Lopatto apturėjo laišką nuo Penn-
sylvanijos senatorių Boies IVnrose ii- George T. OJiver, 
taipogi nuo Luzerne pavieto atstovo Henry W. Palmer, 
kurie prižada užstoti, kad billius apie immigrae jos su 
varžymą nepereitų. Ypaė svarbus yra Henry W. Palmer, 
prigulintis i komitetą imniigra»-ijos reikalų peržifrėjimo. 

Pereitą sąuvaitė išsiliejo iš savo krantų upė Sus 
(piebanua. 1200 šeimynų apleido namus, dangum •] lauk
dami tvano jau buvo pasirengę kraustyt ies toliai) Už-
miesto randančiosios dirbtuvės nustojo dirbę. VA poros 
dienų vanduo nupuolė ir joks pavojus miestui nogręsia. 

REDAKCIJAI PRISIŲSTI LAIŠKAI. 

derb. "Draugo" Redakcija! 
Meldžiu patalpint i j jūsų laikraštj porą indelių. 

Aš Marcelė Duba imk ienė ir Antanina Venekfinienė, 
seserjs velionio Antano Bukšnio, dekavojame S. L. K. K. 
A. ( 'entro komitetui, o ypat ingai kun. V, Staknuvyeiui 
ka-ieriui už greitą išmokėjimą posmertinės už inusiį brolj. 

Su pagarba 
Antanina Venckūnienė ir Mareelė Dubauckienė. 

TT II. 

Oer. Redakcija ! 
Peržiūrėdamas " D r a u g o " -I ą numerį, užt ikau žirni 

te iš VYilkes-Barre, Pa., skyriuje " I š Lietuviškų Dirvų 
Anmr iko j , " kurioje aš esu neteisingai apkalbamas Tenai 
pranešta, kad a,š Įtaisęs švietimosi jstaigą ir pas n u n e su
sirenka revoliueijonicrai. Pas mane jokios švht imosi 
jstaigos nėra, tik 0-a Ii. S. S. A. kuopa laiko mano namuo
se susirinkimus. Mišių taipogi niekas pas mane nelaiko, 
komnnijų iš dešros pasidarę nedalina. Man pasitaiko 
išeiti iš namų ir aš negaliu visų prižiūrėti ir išmokyti. 

Toliaus yra rašoma, buk, pas mane revoliueijcnieriai 
dirbo bombas. Nieko panašaus nebuvo ir jokit;! POVO-
liurjnnerių mano namuose nėra. Renganties lošti kome
diją " B o m b a " per repeticiją aš laikiau bombą rankose, 
kuri ir t ruko, snžeisdama kairią panką, apdraskydama 
delną ir nuplošdama vieną pirštą. 

NUVOKUS j ligonbuti turėjo nuplaut i du piržtu. De
šinė ranka ir burna visai sveikos. 

Su pagnrba. 
Vincas Dmnik 

....^^ . iiiiiiiiiiiiii 
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SKAITYTOJŲ ATYDAI. 

Primename visiems "DRAUGO" skaitytojams, ku
rių prenumerata jau pasibaigė, kad laikas ją atnaujinti, 
kitaip busime priversti sulaikyti laikraštį. 

Ka prisius mums prenumeratą už visus metus iš-
augšto tas gaus uždyką gražią knygą vertės 1 dol. 

''DRAUGO'' Administracija. 

EVOLIUCIJA. 

Kalbėsime ėia apie evoliucijos teoriją. Evoliucijos 
teorija mokina, kad visokios rūšies augalai ir gyvuliai 
ant žemės yra išsiplėtoję iš kitu, žemesniųjų rūšių. Tuo 
jau kjla klausimas, ar šitokia teorija yra priešinga k riks 
ėioniu mokslui, o gal ją galime sutaikinti su krikšėionių 
nuomonėmis? čia reikia gerai ir aiškiai suprasi i, kas 
yra evoliucijos teorija. Turima todėl atskirti (1) evoliu 
eijos teorija, kaipo mokslo hypote/j, nuo tos pat teorije. 
kaipo filisofinės spekuliacijos j (2) evoliucijos teoriją, pri 
pažįstančią Dievo buvimą, nuo teorijos, bandanėios apsi 
eiti be viršprigimtosios Esybės; (3) evoliucijos leoriją 

nuo darvinizmo j (4) evoliucijos teoriją, taikinamą prie 
nugulu ir gyvuliu, nuo teorijos, taikinamos prie žmogaus. 

(.1) .Involiucijos teorija, nepripažįsta, kad Dievas su
tvėrė augalu ir gyvuliu veisles tokiomis, kokiomis jas ma
tome šiandien. Teorija sako, kad dabartinės veislės yra 
išėjusios iš kilu, jau išny kusi uju veislių.; išnykusios buvo 
išsiplėtojusios iš kitu, kurios dar pirmiau išnyko ir t.t. kol 
prieiname prie prasėiausiųjų organizmu. 1<) žoline i jos 
teorija su pagalba palentologijos, palyginamosios inorf'o-
I ogi jos, embryologijos ir bionomijos bando surasti visa ii-
Įią grandine dabartiniu veislių ir rųšiu. §lta leo -ija, kaip 
matomo, u.siin'ipiua nei kiek, iš kui' ir kaip atsirado gy
vybė ant žemės. Xej»ripažįsta jinai tik vieno daikto — 
būtent, kad Dievas yra sutvėręs veisles tokiomis, kokio
mis jąs matome dabar. 

Ta lyginus šitą teorija su Taktais, matome, kad išsi-
plėtojimas nauju, veislių yra, patėmijamas tik keliuose at
sitikimuose ii* tai tik tokiose formose, kurios stovi labai 
arti viena, prie kitos. i\eteisioginiu būdu galima išvesti 
daugelio veislių paėjimą, iš kitu rusių, bet nėra jokiu Pa
rodymų, kad visos veislės yra kilusios iš vieno pirminio 
gyvio. Todėl didesnioji botaniku ir zoologu dalis prisi
laiko ne nionogenetines (vienaveislės), bet poly genetinės 
daugiaveislės evoliucijos teorijos, Tokia evoliucijos teo
rija, kaipo mokslo hypoteze, neikiek nesipriešina krikš-
. '•io..iV mokHli i i 

Imant evoliucijos teoriją, kaipo riiosotme spekulia
ciją, tuojau atrandamo, jog augalu, ir gyvi?, sutvėrimu is
torija aut >.emės yra liktai maža dalelė žemės istorijos. 

Toliau, geologinis mūsų žemės išsiplėtojimas yra da
lis saulės systemos ir pačios visatos istorijos. Filosofinėje 
prasmėje evoliucijos teorija žiuri j visatos išsiplėtojim$, 
nuveiktą prigimties Įstatymais. Šitokia teorija ir-gi pil
nai sutinka su krikščioniu mokslu, nes Dievas yra dan
gaus ii' žemės Sutvertoju. Jeigu tad Dievas sutvėrė 
dangų ir žeme vienu savo galingu žodžiu, tad. visatos iš-
Mpl«'lojimas pagal įstatymus, suteiktus jai paties Sutver 
tojaus, išeina didesnei Dievo garbei. 

(2). Evoliucijos teorija, apie kuria kalbėjorae ikišiol, 
remiasi teistiškojo principo, 1. y. pripažįsta,, jog Dievas 
yra sutvėręs visatą. Be1 yra. kita teorija, kuri nepripa
žįsta Sutvertojo. Šitoji bedieviška evoliucijos teorija 
m (gali išaiškinti, iš kur atsirado visata ir kas suneikė įsta
tymus, sulyg kuriais visata, plėtojasi, eina tobulyn. Tų 
dalyku negali išaiškini i dėlto, kad nepripažįsta Dievo, vi
su daiktu Sutvertojo, ir Dievo, visų įstatymu davėjo. Be 
to, gimtos mokslai prirodė, jog gyvi daiktai n< atsiranda 
iš negyvųjų, jog negyvoji medžiaga negimdo $yvu or-
\\ ;iii/mų. Bedieviu evoliucijos teorija nernnclti patvir
tinimo faktuose, t ai-gi negali būti mokslo teorija. Be \Ą 
bedievių evoliucijos teorija negali išaiškinti žin įgaus du-
Mos paėjimo Ir bando sulieti dusią i vieną krClvą su mc-
riiii ga. Pripažinti Taktai ir-gi priešinasi tokiun moks
lui. 

(:>), Darvinizmą reikia būtinai atskirti nuo evoliuci
jos teorijos. Dar prieš Danviu'a evoliucijos teorija skel
bė Damav. k (1809 m.) iv Geol'i'roy de Saint-Hililtro. Dar 
vrln (1851) m.) davė teorijai tik naują išvaizdą, jisai pra~ 
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dėjo mokyti, kad naujos veislei atsiranda per kovą už 
gyvybe, kurioje tai kovojo užsilieka, tiktai stipresnieji, 
labiau prisitaikinantis prie kovos aplinkybių. Darvvin'o 
mokslas šlubuoja tuo, kad neišaiškina, iš kur visutinėje 
ir nuolatinėje kovoje gyviu su gyviais pas stipresniuosius 
atsiranda privalumai, duodantis jiems galybe nuveikti 
silpnesniuosius. Haeekel bandė pritaikinti l)arwin*o teo
riją prie visatos, llaeekel'io darvinizmas remiasi bedie
viškosios evoliucijos teorijos, apie kurios neprotingumą 
buvo rašyta paragrafe (2). Trečioje prasmėje darviniz 
mu yra vadinimą žmogaus kilmės ir žemesniųjų sutvėrimu 
teorija, kurios ir-gi negalima priimti. Darvinizmu ne
retai yra vadinama pati evoliueijos teorija. Yra tai var
du sumaišymas iš nežinojimo, kas kur reikia vadinti. 

(4) Ar galima evoliueijos teoriją taikyti prie žmo
gaus /— Kad Dievas galėjo pasinaudoti prigimtomis, evo-
liueijoninėmis spėkomis pagaminime žmogaus kūno, yra 
dalykas pats savyje galimas. Apie tatai rašė dar šv. 
Augustinas. Bet kad žmogaus kūnas būtu išėjės iš že
mesniųjų gyvuliu (beždžionės ir t.t.) — tam nėra jokiu 
prirodymu, 0 paleontologija tam griežtai priešinasi. Bet 
žmogaus dusia negalėjo visai išsiplėtoti iš gyvulių dva
sios. Žmogaus dusiai reikėjo Sutvertojo. 

(Pagal E. YVasmann'ą). 

LIETUVIŲ STATISTIKOS KLAUSIME. 

Nei vienam mintin neatėjo, kad busimame Suvienytų 
Valstijų žmonių surašė lietuviu vardas ne bus paminė
tas; kiekvienas manė, kad lietuvių gimimo vieta statisti
koje bus rašoma Lietuva (Litbuania) ; bet neseniai paaiš
kėjo, kad visai ne taip yra: iš (Vnsus biuro Cbicagoje 
sužinota, kad lietuvių gimimo vieta turės būti rašoma 
Rusija arba (Jermanija (Vokietija), ir taipgi sužinota, 
kad, jeigu dar ką galima padaryti, tai turi būti daroma 
kuogreiėiausiai. Aišku tad, kad nebuvo laiko gaišinti 
nei vienos dienos — ne buvo laiko nei garsinti laikraš-
ėiuose, nei daryti susirinkimų, bet tiktai kuognįėiausia 
veikti. Tą paėią dieną, t. y. 16 vasario pavieto komiso-
rus p. .J. d. Klias išsiuntinėjo atsišaukimus visiems sena
toriams, kongresmonams ir net pačiam Suvienytu. Yalst. 
Prezidentui. Ne pasitikint, kad per laiškus bus galima 
dalyką pasekmingai atlikti, susitarė keli lietuviai iš Chi-
eagos važiuoti VVasbingtonan ir ant vietos kas galima da
ryti. Ir taip 17 d. vasario pavieto komisorim, p. .1. J. 
Kilias, Klebonas parap. Sv. Kryžiaus KUM. Alex Skrypko, 
dekanas Kun. M. Kriaučiūnas, klebonas par. Sv. Jurgio 
ir p. M. A. Mieldažis iškeliavo j YYashingtoną dėl pataisy
mo dalyko stovio. 18 d. vasar. mėn. virlminėtieji asme
nis atvažiavo j VVasIiingtoną ir surado sau gerus pagel-
bininkus pasekmingam to klausimo išrišimui: \V. \V. VYil-
soną iš lllinojaus valstijos kongrosmoną, gerb. Sudžią K. 
D. Crumpaeker, een/aus komiteto pirmininką. .). ('anuoti, 
kongreso pirmininką, ir oenaaui direktorių p. Durand. 
Taigi su pagelba viršminėtų kongresmonų ir asmenišku 
pasimatymu su Suvienytųjų Valstijų Prezidentu Taftų 
ir Jo pritarimu, nors ir su nemažu vargu, kenksminga lie
tuviu tautai klaida tapo pataisyta, t.y. Lietuviai busima 
nie žmonių surašyme galės ir turės savo gimimo vieta, liep

ti rašyti Lietuva (Lithuania). Už tat dabar atkreipia-
me visu lietuvių atidą, idant busimame surašo, kurs pra
sidės 15 d. Balandžio šių melų, visi lietuviai, kurie yra 
gimę Lietuvoje, enumoratoriams arba užrašytojams pasa
kytų aiškiai, jog.jų gimimo vieta, yra Lietuva (Lithua
nia), o kad užrnšytojas paklaus kokioje Lietuvos dalyje, 
ai- po K'usijos, ar Vokietijos valdžia, tegul tie, kurio yra 
gimę Lietuvoje Rusijos ribose, sako in Lituvenija 
(Kussi.Įi, kurie gi gimę Lietuvoje Vokietijos rubežiuose 

in Lituvenija (Uermany). Atminkite vis pirmojo 
vietojo pasakyti in Lituvenija, t. y. Lietuvoje, o pas
kui, jeigu paklaus, pridėti žodi "Russ ia" arba "Germa
ny ". Tankiausiai, žinoma, po žodžio Lituvenija prisieis 
atkartoti žodis Russia, ries iš ten daugiausia lietuvių ra n-
dasi. 

Vardo visų dalyvavusiųjų tanu; reikale 
Kun. A. Skrypko, 

IS /\lTldriKOS» 

Kovo o d. riiiladelphijoj Pa., prasidėjo visutinas 
unistu darbininkų streikas visose darbo šakose ir su vir
šum 100 tūkstančių darbininkų apleido darbą, pranešda
mi savo darbdaviams, kad jie itejgrįž j darbą tolai, kolai 
nebus išpildyti streikuojančių gatvinių karų darbinin
ku reikalavimai. Streiko pasekmės tuoi pasirodė, kuomet 
darbininkai sustabdė mašinas, užgesino ugnį, net muzi-
kanlai svetainėse ir teatruose padėjo savo instrumentus, 
šviesos užgeso, prekiniai vežimai sustojo, prekes vago
nuose ir skloduose stovi nejudinamos, telefonai ir telegra
fai neveikia, tariant viskas suparaližuota. Policijos 

skaitliu padaugino iki 6 tūkst., nes dalykų stovis gali 
tapti labai blogas, kuomet šimtai tūkstančių įniršusių dar* 
bininku išeis aid gatvės. Taip pa.t sustreikavo išvaiiiuė-
tojai duonos, pieno ir t.t., taip kad miestui gresia badas. 
Kompanija, matydama kuom toki dalykai kvepia, jau 
pradeda minkštėti ir žada sutikti ant trečiųjų teismo, jei
gu karu darbininkai tuojaus sugrjž prie darbo. 

Visu tinas streikas yra paskutiniu ginklu kurį gali 
vartoti darbininką unijos priešais savo išnaudotojus. Ta
sai gi tildąs yra rimtas ir jautrus, bet šiandien ir jisai; no* 
gali užtikrinti darbininkams pergulės. Tasai ginklas,; ro» 
dos, dar niekur nebuvo vartojamas Amerikoj, taigi negali
ma pasakyti ir permatyti, kaip jisai veiks ir kaip ginsis 
priešininkai. Visutinas streikas nekartą buvo vartojamas 
Kuro po j . Eusijoj, laiko revoliucijos, visutinas streikas pa
gimdė didelę maišatį ir nei statutė tvaksėjimą valstijos 
mašinos, |>e1 tik ant trumpo laiko. Valdžia apstato ka-
riūmėno gelžkelius, telegrafus, vandat raukius ir kitas 
svarbiausias viešas įstaigas ii- per kelias dienas jau tu
rėjo virfių. Taip pat nenusisekė visuotini streikai Švedi
joj, Prancūzijoj, o Vokietijoj, kur darbininkai yra perai 
apsiš\ iely. ir susiorganizavo, visutinas streikas nebuvo no 
karta vartotas. 

Amerikos sentikiai žinoma kiloki. Čia valdžia ncpa-
sius kari iviu varyti lokomotyvas, kopti duoną, neSioti 
laiškus ir t.t., pagalios roguliarištos karinmonės nouztek-

_ 
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tu užimti visas darbininku vietas tik vienoj Philadelphi-
jo j . r i on kar iūmėne gali būti panaudota tik atsit ikime 
gatviniu riaušių ir, jeigu darbininkai įstengs ramiai užsi
laikyti, jokia kar iūmėne negalės stot priešais juos, nė už
imti ju vietas dirbtuvėse. 

Bet Amerikos kapitalistai turi kiti>kj ginklą, kursai 
būtinai privers įsikišti kariūmėne. Pakilus streikui, kom
panija tuoj pargabena streiklaužius. Darbininkai šaltai i 
tą žiūrėti taipogi negalį nes kamgi tą syk srteikuoti, 
kad ramiai žini'ėti, kaip kiti užima ju vietas. Kjla riau 
Sės ir - kompanija par t raukia kariūmėne, po kurios prie-
danga ir dirba streiklaužiai. 

Pagalios, tegul ir ramiai užsilaikytu darbininkai , tuo
met darbininku vardu, pasamdyti provokatoriai sukelia 
riaušes. Pora plytų, keletas šūviu ir riaušės gatavo*. 

Su kariūmėne kautis darbininkai taipogi negali. Nes 
kad ir yra ju tūkstanėiai . bet jie negalės atsispirti nė 
prieš viens, reguliariftkos kariūmėnės pulką, net priei du-
tris milicijos pulkus. 

Kns-gi tąsyk tiekti darbininkui . ' 
Į tokius dalykus turi įsikišti visuomenė, kuri tveria 

įs ta tymui , kuriai priguli darbininkai ir darbdaviai ir ka 
riūmėnė ir policija. Lai visuomene būna teisėju susirė 
mintuose darbo su kapitalu, bet teisingu teisėja. 

Visuomenė daugiausia nukenėia laike streiku, - ja i 
ir tur i daugiausiai rūpėti su tvarkymas tojo dalyko. Vi
suomenė turi prižiūrėti kompanijos skaitlines ir persitik 
ryt kiek gali kompanija mokėti darbininkui . Visuome
nės trečiųjų teismas geriausia galės at lykl i tą dalyką. To 
kie teismai privalo būti priverstini, įstatymų patv i r t in t i 
ir tai taip tvirti , kad nė viena nė kita pusė negalėtų išsi-
sukti iš po ju valdžios. 

Kr. 1\. Štrome valkata su savo gyvasties pavojumi iš
gelbėjo (i metu dukrelę pulkininko S. JennigS iš Pavis 
(V)., Valkata, laukdamas prekių traukinio, kuriuomi reti 
gėsi važiuoti j Kaliforniją, pamatė ant relių mergaite, 
kuomet ant jos skubiai bėgo pasažierinis t rūkis . Valkata 
su žaibo grei tumu, šoko ir pastvėrė mergaitę. Nudžiu
gęs tėvas, dasižinojęs apie tą atsitikimą, pasivijo valkatą 
už 40 miliu nuo atsit ikimo vielos ir at idavė jam pusę sa
vo tur to , išnešant) 500 tūkstančiu dol. Valkata iš pra
džių nenorėjęs priimti tokios t ikrai karališkos dovanos, 
bet pagalios priėmė. Valkata pirmiau buvo mašinistu, 
bet po žmonos numirimui iš nerimasties pradėjo gerti ir 
tapo valkata. Dabar prižadėjo daugiau negerti ir tapti 
žmogum. 

Metropolitan Life Insurance Co., New Yorke iškarto 
nenorėjo išmokėti 5 tūkstančius posmertinės poniai Perl 
ebey, kurios vyras tapo nugalabytas ant elektrikinės k iv 
sės už žmogžudystę. Kompanija tvirt ino, buk. Perteliey 
sumelavo prie polio'o rašymo, pasakydamas, kad yra ke 
liaujančiu agentu, kuomet jisai buvo plėšiku pagal ama, 
tą. Našlės advokatas prirodė, kad kompanija ėmė užmo 
kęsti, net tuomet, kuomet Par tehey buvo jau miriop nu 
teistas, taigi privalo ir posmertinę našliai išmokėti. Teis 

rii&a sutiko su advokato prirodymais ir kompanija išmo
kėjo našliai posmertinę. 

A. U. (Juiuorcs bra/.ilietis, tur int is tiek milijonu, do-
lieriu, kiek yra dienu mėnesyj, pribuvo j Piti.sburgli, Pa., 
ir pradėjo dirbti kaipo paprastas d a r b i n i n k e už 1.5 d. į 
sąnvaitę. Per nekurj laiką susipažino su ne tur t inga mer
gina, ir Įsimylėjo j ją, nesakydamas kas toks jisai. Mergi
nti sutiko tekėti už jo. Tik po apsivedimui dažinojo, kad 
jos vyras esąs turtuolis. Nuda vi nėjęs darbininką, dėlto, 
kad norėjęs gauti pačių ue už savo mi i, o i t s , bet iš mei
lės, kas jam pilnai ir pasisekė. 

~~ ~ 
-leigu l lal ley'o kometa tur i padaryt i perversmą an t 

šios mūsų ašarų pakalnės, tai turbūt į tą pirmutinis įtikė
jo Rockelellcris. Vienas senatorius jo vardu pranešė 
NVashington'o kongresui, kad jisai esąs pasiruošęs atei tyj 
išdalinti visus savo milijonus labdarystės tikslui, dabar-
gi duodąs 52 milijonu, ant kiek bus įsteigta a tsakant i or-
u.ini/aci.ia. tikslu kurios būtu labdarystė. Palaiminta ko
meta ' Kad ji.j<*- taip u ž.s imti nitu. pagandinti tnavo uodega 
visus Amerikos milijonierius ir milijarderius. ki taip 
uyventusi vargšui darbininkui. 

Ne\v Hartford V. Conn., už 50 tūkstančiu; dol. Ims pas-
ta tytas paminklas Kl. Ilovve siuvamos masinos išradėjui. 
Pinigus tam tikslui aukauja ponia Geo. L. I a ey, našlė po 
Conn., rals t . gubernatoriui , ir išradėjo giminaitė. Pa
minklą at idengs p, Elzb. M. Kilbourne, pi rmutinė pradė
jusi siūti ant išrastos mašinos. J i buvus da r maža mer
gaitė, kuomet grįžtant jai iš mokyklos, užsi vadino ją pas 
save Hovve ir parodė išrastą mažiną. Tuo laiku tasai iš-
radimas buvo skaitomas stebuklu, o šiandien let ir pagal
voti sunkti, kaip butu galim;), be jos apsieiti. 

Komissija, t a rdant i sąntikius \Yiscousin'o universi
tete, pagarsino, kad pasklydęs gandas, buk tame univer-
silete yra platininius socializmas, netiesti. Nebuvo ten 
skelbiamas nė sociali/autis, ne annrk tanias, nė laisvoji mei
le, t ik ta i vienas profesorius tarpais išreikšdavo laisvama
niškas pa/valgas Ir tai ne prieš s tudentus. Vienok per
sergėjo ji , kad savo pažvalgas Įsidėtu i . . . k:$enhj, jeigu 
nori užsilikti ant vietos. 

Garsus italu giesmininkas Caruso, apturėjo du aišku 
nuo juodraukiu , kuriuose reikalauja nurodytoj vietoj pa
dėti 15 t ūks. doleriu, jeigu to nepadarys ; t f-p* nužudytu. 
<.'rąsino jam, kad net tint scenos jis bus pavojuje. 

Tie grasinimai taip nugązdino giesmini tikti, kad jisai 
Pasisamdė stm du detekiivu, kurie sergsti jį diena ir riak-
t . C'aruso tvirt ina, kad ji nužudys, nes jis g.erai pažįsta 
savo tautiečius. 

Prisiekusiųjų t iešmas Topeka, Kims. nuteisė miriop 
. p ine i t O'Neill už žmogžudystę. Vienok gubernatorius 
kreipėsi pas prea. Taftą, kad nuteisttimjam pakeisti mir< 
ties bausmę amžinu kalėjimu, nes valst. Kan$as n u o ' p a t 
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stojimosi valstija, nė vienas nebuvo mireia nužudytas ir 
nė vienas gubernatorius, nenorėjęs pasirašyti po mirties 
nusprendimu. 

Kovo 1 d. po dvivalandiniui posėdžiui Suv. Valst. kon
grese, tapo priimtas [nešimas senatoriaus Aldrich'o, įga
liojantis prezidente paskyrti komisai ją, susidedančią iš se
natorių, kongresmonų ir šiaip piliečiu peržiūrėjimui val
džios išlaidu ir |vedimui padediivumo visuose departa
mentuose. Yra apskaitliuota, Uad bus galima sutaupti 1 
milijoną kas metai, jeigu bus prašalinti visokį dykaduo
niai - valdininkai. 

Senate valstijos Oklahoma perėjo bilius aštriai drau
džiantis pirkliavimą gyvu tavoru. Asmuo, kuriam bus 
prirodyta, kad užsiima tuo šlikšėiu prkliavimu, bus nu
baustas 20 metu kalėjimam Doriškai nupuolė moteris ir 
jas atlankanti vyrai, taipogi bus aštriai baudžiami už pa
piki inimo platinimą. 

(o-lžkeliu savininkai rytuose griežtai atsisakė pakel
ti užmokestį darbininkams. Darbdaviai teisinasi, kad (la
ba r visokia medžiaga brangesnė, 0 įstatymai pamažina 
pervežimo kainas, taip kad kompanijos pelnas vos-vos už
dengia išlaidas. Darbininkams jau buvo pakelta užmo
kestis 1!MM> ir 1!K)7, taigi turė tu jau jiems užtekti ir " n e 
lysti kapitalistams i a k i s " . 

Apskaitluota, kad nuslinkusiu nuo kalnu ledu po 
VYelIingtoum VVasb., pražudyta 84 asmenis. Ledai nu-
kri tę ant einančio t raukinio. Kovo 15 d. gelbėjimo skyriai 
a tkasė aštuonis pasažierius ir (levinis gelžkelio darbinin
kus, tiekti dar :IH pasažieriai ir 27 darbininkai . 

Nuskendo einantis j Liepojų laivas " K o r e a " . 84 as
menis išgelbėjo laivas " C a l e d o n i a " . Jur in inka i palikę 
skęstanti laivą gel bejosi ant luoteliu, kuriems taipogi 
grėsė nelaimė, net šėlo baisi audra, Pagelba pribuvo j 
patį laiką. 

Kederališkas priesiekusiiiju teismas apskundė "A me-
riean Sugar Kel'ining Co., už išniekinimą teismo, nes kom
panija atsisakė duoti peržiūrėti prisiekusiems l u y 
gas ir popieras, palytinčias kompanijos dalykus. 

Valstijoj Ohio iš priežasties išsiliejimo to paties vai
do upės, veik 4 tftkstnėiai asmenų pasiliko be pastogės, 
Daug dirbtuvių sustojo dirbę. Nuostolius iki šiol pada
rytus apskait l iuoja ant milijono doleriu. 

Anot apskait l iavimo pramoniškos agentūros Brada 
streets Ne\v Yorke Suv. Valstijų bankinė apyvar ta pe 
reitos sąnvaitės, pasiekė 2.775.551.000 dol. 

Kalnakasiai Pi t tsburg Coal Co., skaitliuje 17 tuks-
tanėiu grasina streiku, nes kompanija sulaužė kontraktą. 

!' • • " " ! ' ' " " V ™ v ; : ; . ' — ; • ; ; ; ; • • ? ; 

Visokios žinios. I 

šventvagystės atbalsiai. 
Apie suėmimą moteriškės »)ekaterinoslave, pas aitria 

buvo rasta dalis brangakmeniu, paeinančiu iš f'enskaka
vos, "(Ja/et Częstochovvska " paduoda sekančias smulk-
menas: 

" j Ekaterinoslavliu pribuvo moteriškė, nusiduolanti 
už vienuolę, kuri viename iš nakvynės namu, stengėsi 
parduoti keletą perlų. Laike jos suėmimo, josios *rep-
šiukyj rasta 150 perlu {vairaus didžio ir rūšies, senobiniai 
žiedai, laikrodėliai ir 1.1. Nežinomoji moteriškė pasisa
kė esa.nl (irigorija Vierbova, vienuolė ir buk tai gljivtis 
tuos daiktus kaipo auką. Laike suėmimo buvo vienas 
žmogus, kursai žinojo smulkmenas Čenstakavos Šventva
gystes. Tie daiktai tapo persiusti į Čenstakavą Tėvams 
Paulinams. Pasirodė, kad tie daigtai paeina iš IVnst&lcu-
V'OH. 

Pasekmės tvano Paryžiuje. 
Iš priežasties tvano Paryžiuje jaučiasi didelis skur

das tarp darbininku; iš priežasties stokos šviesos dirbtu
vės dar nedyrba. Žmonės ant nukentėjusiu sudėjo apie 
2'._. milijonų franku. Kitu valstiją valdonai sudėjo apie 
270 tūkstančiu franku. Londoną* davė 900 tūkstančių, 
Suv. Valstijos !>;"><> t ūkstaneiu. 

Rusijos atstovai. 
Nuteistieji Antrosios Durnos atstovai sočiai demokra

tai, su didele sargyba tapo nugabenti ant. stoties, iš luir 
juos surakytus kaipo paprastus žmogių liftus, areštantu 
rūbuose, rmgabes į Si byrą prie sunkiu darbų. Smilei 
apmokės nabagai savo atstovavimą. 

Orlaivis mokinio VI-o$ kl. 
Mokinis V los kl. gimnazijos St. Plater, akyvohiįlojo 

direktoriaus, mokytoju ir draugu, bandė savo padirbta 
orlaivį, Orlaivis, palakstes keletą metrų ant; grindų, pa
kilo augštyn ir nulėkė tolio 1"> metru. Modelį jisai padir
bo, be jokio kitu pa.meg/džiojimo. Taigi jisai yra išdalies 
„.HHlčJU. 

Pralošė revoliucionieriai. 
Iš Pluel'ields Niearaguoj valdiškai pranešama, kad ge

nerolas (Miainorro vasario 22 d. pralošė mušj ir jojo kilriu* 
menė tapo išblaškyta. Jojo nuostoliai išneša sužeist tose, 
užmuštuose ir nelaisvėn paimtuose 800 žmonių. Ano1 jo 
visa revoliueijouierių nepasisekimo priežastis, kad jiems 
laike mūšio pritruko šūviu. Kaip aštri buvo kova, daro* 
do tas. kad iš valdžios pusės žuvo arti 1000 asmenį]. Pa
dėjimas revoliucionierių kariūmėnes yra taip blogas, kad 
jie negalėsią toliau vesti karę. 

XX šimtmečio vandalai. 
Xuo senei Prancūzų valdžios nutartas griovimas baž-

nyėiu ir vienuolynu, dabar pradeda įvykti. Viso.se diece
zijose nuo smūgiu šiolaikiniu vandalų griūva senobinės 
romanų .irkitekfuros liekanos. Taip diecezijoj Semi su
griauta bažn.vėios nuo XII! ir XV amžiaus, turineio-i di
delę istorišką vertę. 

http://esa.nl
http://Viso.se
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r nuo vartai ir pasirodė skyriai rai tos ir pėsčios oolicijos. 
. . Pa liepus miniai išsiskvrstiti , j i jė išsiskvrstė, garsiai rei-

St rasburge atsibuvo ska . thngas susirinkimas, ku r , . H l | M u | | l | n a n v f o l . m u . 

Bedievių susirinkimas. 

soc. demokra tu atstovas iš Herlino Uofman, prakalbėjo j 
susirinkusius šiais žodžiais: " ža lyn su bažnyč ia ! " Susi 
r inkimas buvo audr ingas . Susirinkime dalyvavo ir Kiras-
burgo universiteto profesoriai. Viens kalbėtojų išreiškė 
ant tiek bjaur ias pa /va lgas kas link bažnyčios ir valsti
jos, kad policija n u t r a u k i ji nuo tribūnos. Diskusijos pa 
virio i asmeniškus užpuldinėjimus. 

žmogėdžiai . 
Kalnuose į pietus nuo Rio Negro Brazilijoj sugauta 

minia žmogėdžių, kurie per paskutinius 4 metus suėdė 12 
keliauninku. 

Mirties bausmė. 
Sausio mėnesyje [vairiuose Rusijos miestuose pas

merkta 25 mirt in ir nužudyta 32 asmeuįs. Daugiausia mir
timi nubausta Novoėerkaske — 7, Kurske - 6, Černigo
ve — 5, Minske — 4. 

Kaip brangin t i kata l ik iški laikraščiai. 

NETIK&LIS RAŠTININKAS. 

Netikėlis raš t ininkas v ra didelis 
* 

< I raugi jos priešas. Knox. 
Nėra abejonės, kad laištybė yra. 

i! Iniliullllit 1X1 ITĮ pirmutinė notikyboa priežastis. 
Tas pats. 

' ' K e l e i v i s " su " ' T ė v y n e " apdovanojo Ik tuvių t au ta 
pr i rodymu teisingumo viršui pasakytų anglu rašt ininko 
žodžiu. " K e l e i v i o " p. Iksas, kiek t ik j am spėkų tenka, 
niekina lietuvių tau tybę drauge su. lietuvių kalba, prive
džiodamas, kad, girdi, reikią l ietuviams pavirst i betau-
iHais, paniekinti , suminti Į purvą visą, ka jie turi taut iš
ko. P. Iksui (kursai gal y ra lietuviškas Jekus : mat t a r p 
soeijalistų rasi ne vieną žydelį vadovą) galimu dovanot i : 
t a rp taut in is socijalistas gali drąsiai sveikas muilinti akis 

Tame dalyke duoda mums gražu pavyzdį dabar t in is mūsų karšt iems cicilikėliams bet ką sakyki apie neva 
šv. Tėvas Pijus X, b ū d a m a s dar kardinolu ir Venecijos tau tynę " T ė v y n ę " , kur i duoda savo skiltyse vieta. p . K. 
pa t r ia rku , Šventasis Tėvas ta ip y ra pasakęs viename ka- Šeštokui, t rokštančiam išplėšti (kaip koks "Pas iu t ę s Mu-
talikų kongrese, kuriame daug kalbėta apie katal ikiškus 
la ikraščius: "At iduoč iau savo vyskupiška žiedą, tarė' 
kardinolas, savo aukso kryžių, galu-gale nepasigailėčiau 

l a " ) Lietuvių t au ta i krikščionybę? Pasiklausykime Mulos 
žodžiu ( " T ė v . " No. 7, 78 pus i . ) : "Š ta i , kadi} kryžeiviai 
(to laiko žmogžudžiai) užpuola L i e t u v y . . . paker ta jos 

nė savo paskutinio sutono, kad tik galėtu gyvuoti ir to- tvirčiausias s p ė k a s . . . lietuviai prastėja savo nepriklau-
liau užsilaikyti katal ikiškas l a ik ra š t i s " ( "Di fe sa" , kur- somą v a l s t y b e . . . ir prisiima kryžeivių p a p r o č i u s . . . ti
sai ir po šiai dienai išeina). Bepigu, kad tai kiekvienam k y b ą . . . Kryžeiviai, kaipo pirmiaus Lietuvos užgriovė-
katal ikui ta ip rūpėtu palaikyti katal ikiškus laikraščius, 
kaip tai rūpi Sv. Tėvui. 

Kiek stačiat ikių permainė t ikėj imą? 
Vidaus reikalų ministerija pagarsino surinktąsias ži

nias apie tai kiek stačiatikiu (pravoslavu) permainė sa
vo tikėjimą nuo pagarsinimo manifesto apie tikėjimo lais 
vę iki Sausio 1 d. 11)10 m. Pasirodo, kad tikėjimą permai
nė daugiau 300 tūkstančių stačiatikiu. Daugiausia pe
rėję j katal iku tikėjimą — iš viso apie; 233 tūks tanč ius : 
paskui j protestonų 14 tfiks. ."><)() j Magometo 50 tūkst . j 
Buddos 'A tūkst . 400 j žydu 400 ir j stabmeldžių i 150. 

Kardinolas pralošė bylą. 
Kardinolas laidvikas Lucon, Ubeims'o antvyskupis 

vasario 27 d. tapo nuteistas užmokėti bausmę 100 dol. mo
kytoju draugi ja i už parašymą piemeniško laiško, drau knygos p a r e m t o s ? . . . Kryžeiviai, tiesa, ilgai kar iavo su 
džiančio vartot i kai kuriąs knygas viešose mokyklose. lietuviais, bet kada per kryžeiviu* lietuviai nustojo savo 

jai , įbruku savo k n y g a s . . . lietuviams, žinomai paremtas 
vien ant p r i e t a r ų . . . Lietuviai pastoja karštais prietarų 
pildytojais ir vietoje švie$ties pašvenčia visas savo spėkas 
ant steigimo tikybinių institucijų ir pastoja akliausiais ti
kėtojais į kryžeivių skelbiamą mokslą." 

Tai ta ip p. K. Šeštokus pradeda skelbti l ietuviams 
kul tūr inius reikalus, (linėykitės, kiek norite, bet ar-gi iš 
tų kelių eilučių nesimato bedievybės fanatiko, kursai, 
bandydamas paniekinti lietuvių akyse taip brangų miisų 
tautiečiams katal ikų tikėjimą, drabsto u ž s i m e t ė s purvais 
.uit to Švento l ietuviams daikto ir pramano istorija, *r|j 
draskosi tar tum koks "Pas iu t ę s M u l a " . 

Bet, p. Šeštokai, mesk šalin gėdą ir bailumą! Pasa
kyk namas atvirai ir a iškia i : Kokias knyga$ kryžeiviai 
įbruko lietuviams? Kokie tie prietarai , ant kurių tos 

Draugija reikalavo 1000 dol. 
Carienės gydytojas nusižudė. 

Caricnės gydytojas Dr. Ilotkin nusižudė iš tos pi i. 
žaslics, kad suklydo s ta tydamas diagno/ą ir nenorėjo 
prileisti ulrubešinių specialistų prie konsultacijos. <V 
pienės padėjimas visai blogas, ir sako vargu bcUgi-aanh. 

Demonstracijos Vokieti joj . 
Naša rio 28 d. tūkstančiai piliečių nuėjo pas kaiserio 

rūmus ir garsiai šūkaudami reikalavo reformų. Minia 

nepriklausomosios valstybės? .Arba kur pr irodymas, kad 
lietuviai pastojo akliausiais t ikėtojais j kryžeivių skel
biamąjį moksli]" Aišku, kaip deina, jog panašus faną-
tikai, temdydami istoriškus atsi t ikimus, daro didele 
skriaudą mūsų tautai , ir blogi p. K. Šeštoko nuopelnai 
eina lenktynių su Ikso putojimu prieš miisų lautybe. Tu
rime dvyniu : vienas socialistas fanat iškai uiteipuola ant 
miisų tautybės, o kitas dar smarkiau šėlsta prieš lietuvių 
t i k y b ą . . . Buki te , lietuviai, mandagus ir geri — atiduo
kit.' fanatikams, kuo nuo jūsų re ika lauja : įkilus tegul iš

kas valandą augo ii- šukavo garsiau. Pagalios ats idarė vagia lietuviams tau tybę ir kalta), o p. K. Šeštokas tegul 
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Pajieškoimas yra Antanas Ryšulys. Pernai prieš 
gavėnią važiavo į Ameriką. Perėjo rubėiuų Eitkūnuose. 
Nuo to laiko nežinoma, kas su juo atsitiko. Paeina iš 
kaimo Šukionių, Truskavos parapijos, Kauno gub. Kas 
žinotu apie jį, meldžiu pranešti seseriai: 

Rožė Ryšeli u k ė, 

181 1. Main St. 

Arnsterdam, N. Y. 

PARSIDUODA FARM&. 
SMJ akrai, išdirbtos, derlingos žemės 80 akrų, girios 

19 akrų, susidedanėios iš geru pušų ir ar/uolų. O iria ver
ta 'J..")()() dol. Per vidurį fanuos bėga upelis. Yra malū
nas, varomas garu ir vandeniu, galima jaje malti viso
kius grūdus. Puikus dėl gyvenimo Damas, susidedantis 
iš 18 kambariu, tvartai, 4 karvės, 8 arkliai, '•) pi aunam OS 
mašinos, '.\ kalaveitoroi, ;i žagrės, mašina dėl sėjimo, 3 
vežimai, ir šiaip vėsoki padarai ukininkystei reikalingi. 

Pinigų turi turėti 8.000 dol., likusius ant lengvo iš
mokėjimo per 13 metų. 

(Jera proga leituviams su didele šeimyna. 
Kreipkitės pas advokatę d. S. Lopatto, 

48 Pennet Bld. 
Wilkes Banv, Pa. 

Parduodu stubą. 
Tautiečiai pasinaudokit gera proga. Parduodu stu-

ba su lotu ir visais daiktais (l'urnitures), už pigiausią 
prekę, o pats važiuoju į Lietuvą. Stuba visai gera, del 
dviejų šeimynų ir duodanti raudos dvidešimtį ir penkis 
dorelius kas m.-nešis. Lotas -'H pėdos ploėio ir 198 ped. 
ilgio. Lotas labai geroje vietoje ant S. Impire str. arti 
Lietuvių Bažnyčios ir į mainas netoli. Gyvenu po šiuo 
adresu: 

MATAUŠAS LEVULIS, 
251 South Impire str., VVilkes-Barre, Pa. 

LIETUVIŠKAS DZIEGORMEISTERIS. 
Parduodu tikro aukso laikrodėlius, gvarantuojamus 

27) metams. Lenciūgėlius ir gražius žiedus. Armonikas ir 
visokius mu/ikališkus instrumentus, albumus su muzika, 
akuliorius, revolverius, britvas, poeket books vyrams ir 
Moterimi Visokias knygas, rąžančius, škaplierius, kryže-
orieš Kaledasleidžiu už puse prekės ir jkitus miestus siun 

ANTANAS PUTIRSKAS, 
144 W. Market Street, Scranton, Pa. 

A. & J. H U R W I T Z , 
BANK ILKI AI. 

42 East Market Street, VVILKES-BARRE, PA. 
Parduodu laivakortes ant visokių linijų ir siunčiu 

pinigus į visas pasjulio dalys. Atlieku daviernastis su 
maskolijos valdžia ir kitokius reikalus. Lietuviai kreip
sitės prie manės, o busite užganedjti. 

tautai išplėšia šventa tikėjimą • tuomet, apsilankius pas 
jus tiem dvyniam vagiam, jums nebeliks nieko —• už
ganėdinsite fanatikus. . . ' 

<<al sakysite: mums dar pasiliks šeimyna moteris, 
vaikai . . . Nesid/iiiugkilo nei iš to. Ar-gi jųs negirdėjote, 
kad soeijnlistai griežia dantimis ir ant šeimynos f... Jei
gu taip klausysi te mūsiškių "pirmeiviu", tai jums nie
kas daugiau neliks, kaip ubago krepšis, nes viską paims 
fanatikai . . 

Galop, sveikinu per "Draugą" Boston'o MTėvytĮ$" 
ir klausiu: ar ilgai teiksis dar sakyti pamokslus lietu
viams, k.i turi daryti ir ką skaityti. Mat Biblijos u •<-. -
lia skaityti, nes toji be prirodymų. Bet "Kelionė Sidla-
von" su bobų pliauškalais tai kas kit! Tąjį). "Ru^." 
nupirko u/. 50 dol. ir savo lėšomis apsiėmė išspausdinti 
lietuvėj kataliku skriaudai ir paniekai. 

' 'IVvynės" ponai jei priima kokią Bibliją, tai jlritt 
privalo Imtinai būti kalvinų .šventraštis, apie kurį kiek 
daug darbavosi p. Bagoeius ir visus tautinis " S u s . " 

Ne, ponai fanatikai, garbės vainiko negausite rtuio 
lietuvių katalikų u/ savo apaštalavimus. 

Debesylas 

Po nelaimės ant gelžkelio. 

Išlikęs gyvu keliauninkas: - Bet, dėl Dievo še. u 
to. kodėl n'ekas negelbsti atikui' 

Stoties viršininkas: Tuoi viskas bus gerai, kaip 1ik 
pribus fotografas, tuoi pradėsime darbą. 

Aptiekoje. 
K.is ėia šitame butelyje, kurs neturi parašo'? 

klausiu aptiekorius mokinys. 
Tai ėia stebuklingi vaista.i. 

da negalima roeepta perskaityti -
die duodami tada, 
atsako aptiekius. 

<a 

iš-

Teisme. 
Ar' supranti ištarme? 
Taip, supratau viską, k ingi 

kiai pona> teisėjas ])erska,itė. 
Misi j kalėjimą I rims sanvaitėms ir užmokėsi by 

los lesu-
• Ar teip? Tai šito aš nenugirdau. 

APGARSINIMAI. 

nesuprasi, taip 

Už $1.00 gausi P) hmnų gražiausiu popierų, 3$ 
e i iinku su gražiausiomis dainelėmis 

ir pudviausiomis kviej komis bei konvertais. Teipgi ir vi
sokiu kn\gu [r po))ieni katalogą siunčiu už 4e. stantpa. 
KYikalauju pardavėju ir duodu gerą pelną. 

M. bukaitis, 227 E. Main str., New Britain, Conn. 
II PADB6KAU VARGONININKO! 

Turi mokėti gražiai rašyti lietuviškai, gerai pažmti 
gaidas b' atsakoma' vesti < liorij. Peėių kūrenti nei baž
nyčios valyti nereikia,. Alga atsakoma. 

Kun. A. Kaupas, 
m Chureh S t , 

Pittslon. Pa. 

_ iii .. iiiliiiiiii 
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m VAIKU SKYRIUS! • > • • • i 
• • • • 

MOTINA. 

Silpnas žiburėlis 
Pirkioje žibėjo, 

.Motina prie lopšio 
Nemini stovėjo. 

Nes lauke toks vejas 
Pūtė, ir žaibavo; 

Sodno medžiai smarkiai 
Po langais siūbavo. 

Ir tfotUS taip lijo, 
Griausmas baisiai ūžė. . . 

Luš jau rodos stogas 
Ir pargr ius gr in tužė! 

Meiliai j lopšelį 
Motina žiūrėjo, 

Jos liūdna da inutė 
Neraudai skambėjo : 

" A k , audra , nutilk ie ! 
" E g l ė s , nesiubuoki t ! 

" Kūdikėlis miega, 
" T a d miegot jam duoki t ! 

"Tu, galingas griausmą, 
"Nepr ike lk sūnelio! 

" Debesiai! sau ki to 
"Pa i e škok i t kel io! 

"Tu miegok, brangusis i 
"Gr i ausmas jau mažesnis; 

" P r i e maldų mamytės 
"Miegas bus ramesnis. 

" R y t anksti pabusi 
"Ir laimingas liksi, 

" Kad saulute, mainą 
" P r i e savęs už t i k s i ! " 

Ksav. Vanagėlis. 

NAUDINGA AVELĖ. 

Buvo tyli ir mandagi avelė : nieko ji nekandžiojo, 
HM neturėjo tam tikusiu dantų ; niekam ji neįkyrėjo, nes 
nemokėjo to padaryt i . Labai ji buvo gera, mandagi ir 
lipšni. 

Avelės brolis turėjo didelius, gral ia i užriestus ragUS, 
bet ja is nieko nedurė, jis nebežinojo; už ką ir kuomet ga 
lėti; ką nors bady t i ; jis nešiojo savo ragus tik tam, idant 
visi žinotu, kad jis y ra avinu. 

Linksma buvo jiedviem gyventi: nuo pat ryto ga

nėsi j iedu ant gražios pievos; kartais nežinia kam su-
bl iaubdavo; kar ta is , nežinia ko išsigandę, bėgdavo j vicN 
nij piiso. liet nežinojo, kur ir kodėl bėga. 

Apart judviejų bandoje buvo daug kitu. n. vii}, kurioH 
lygiai taip elgdavosi. 

Suo visuomet pa darydav o tvarką bando je 
Avįs bijojo šunies, žtndamas atgal nubėgusias avis. 

nes jis kar ta is skaudžiai ikąsdavęs. 
Vakare, sugrįžę namo, visos avjs atiduodavai pienų, 

jeigu jie taip godus ir smilus; avims to pieno nereikia, 
kad tik erti kai būtu sotus. 

Atvykus vasaros kaitrai , sunku buvo avims, nes tu-
rėjo daug vilnų; bet žmonės nukirpo vilnas aštriomis žir
klėmis. Re vilnų tapo biski šalta, nes pradžioje birže
lio buvo vėsios dienos. Neilgai t rukus pasidarė šilta, 
ii vilnos biskuti paaugo ; luojaus bus nauja skrunda, ku
ri iki žiemai taps visai šilta. 

Paėmė žmonės pieną, paėmė vilnas; bet jiems dar 
maža.: kar ta atėjo tva r tan , išvedė kulias avis ir vargšes 
papiovė. Godus tie žmonės, godus n e a p s a k o m a i ! . . . 

Mėsą iškepė suvalgė ir ketino dar daugiau aviu. pa
plauti . 

Uagus ir kanopukes įmetė katilai) ir, išvirg, klijus 
padarė. Iš žarnų susuko smuikai s tygas ; kaulus sude
gino ir anglis sunaudojo. 

Liko t ik oda ; bet ir ją rūpestingai išdirbo, išlygino 
ir pasiuvo iš jos daug pirštiniu, aptaisė knygas. t.aip kad 
nieko neliko iš mandagios avelės ir jos broliuko. 

Ksav. Vanagėlis. 

DU DRAUGU IR MEŠKA. 

Kjo per girią du draugu ir pamatė didele mešką. 
Vienus judviejų turėjo šautuvą: jis greitai pribėgo prie. 
medžio ir užkopo augštai . Kitas-gi puolė an t iibmta ir 
apsimetė negyvu; jis mat žinojo, kad mirusio rnojska ne
ėda. 

M ška. priėjusi prie jo, pradėjo jį uostyt i ; 
nei nekrustelėjo; j is ir kvapą sulaikė. Pleška, manyda
ma, kad jis negyvas, nuėjo sau šalin. 

Pirmasis, pamatęs, kad meškos jau nebėra, nulipo 
nuo medžio ir, besijuokdamas, pasiklausė d r a u g o : 

Ką tau meška ausin kušteuot 
O tas .jam a t s a k ė : Meška man kalbėjo, km 

rus tie žmones, kurie draugą nelaimėjo apleidžia. 

Ksav. Vanaffėlit 

biau-
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Dr. A- L. Grai aicunas 
Pasekmingai gydau visokias ligas vyrų, motery ir vaikų, ne 

aplenkiu ir paslaptinių. Atsišaukantiems '8 kitur suteikiu 
sąžiningus patarimus per laiikus. 

TELEFONAS: Yards — 3162. 

8312 So. HALSTED 8 T , CHICAGO, ILL. 

ft^į^^^^^K^ 

DRAUGIJOS! 

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., Shenandoah, Pa. 

Union Ticket Agency 
Seniausia lietuviszka Banką Scrantone ir Visoje Aplinkine]e 

Af entura Laivakorčių ant Geriausiu Linijų 
SiunJta Pinnrus kai dien iti vUnsdal's svieto; taip-tfi perka ir iSmaino vi 

šokius pinig-us. Ifdirba visokius Dokumentus Amerikon ir Lietuvos tolimuos. 
Ofisas atidarytas kas dien nuo 8-tos iŠ ryto iki 9- vai. vak. 
Nedts oj«: nuo 10-tos iŠ ryto iki 5-tai valandai vakare. 

A D O L F B L A U , U n i o n T i cke t A g e n c y , 
203 Lackavvanna Ave., - Scranton, Pa 

Taip-gi turim* savo krautuvėje dauuybe visokiu maldaknvvriu 
ir svietišku knygų visokio**; kalbose :: 

TELEFONAI: Naujas 808 - B«ll W2 

M^S> %>*%%*%%%%% fvf/em Mt€#»»»MrtaVf>%t«%fytyM t t * ' * * * * 
o 

i 

A . U Z U M E C K i S , 
Lietuvis Graborius ir Balzamavotojas. 

Viską išpildo goriau ir pigiau negu svetimtautis. 
Persamdo karietas v*stuvems, krikštinoms ir t. t. 

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

324 Wharton It., Philadtlphia, Pa. 
TELHFON AI: Bell I,ombard 27 - 39 A 

Kaystonc Main D 

# 

+%>*<9>*<9>*%w*m'a>n<%w%m,*>nlwmw&& t ę e t » t t ^ e t ' M e e e e e * ) 

DR. MENDELSOHN. 
LENKIŠKAS GYDYTOJAS. 

| 50 South Washington St. .Wilkes-Barre, Pa 

Svvalm Hardvvare Co., 
Ko. 21 North Centre Street, 

POTT8VILLB, PA. 
įvairiausi geležiniai daiktai, tepalai, stiklas, dūdos, 

plasteris, įrankiai, sportiniai ir naminiai daiktai. 

"DRAUGO" AGENTAI: 
St. Stanevičius, 3206 Auburn Ave., Chicago, Iii. 
Antanas Kasparavičius, 27 E. 23rd St., Bayonue, N. J. 
Juozas Mališauskas, 
Kazimieras Skripstnnas, P. O. 
Antanas Gudaitis, Bo* 73, 
V. Leskeridius, P. O. 

Forest City, Pa. 
Sugar Notoh, Pa. 
Silver Creek, Pa. 

Mldleport, Pa. 

M. Urbanaviče, 
J. Antanaitis, 
Pr. BukantU, 

Mikas Cibulskas, 573 Canfield Ave., Detroit, Mich. 
J. Žemaitis, 126 South Pear St., Shenandoah, Pa. 
T. Kizievie, Box 1.67, Minersvillo, Pa. 
M. Karbauskas, 52 O. Street, So. Boston, Mass. 
L. Švagždys, 171 5tb Street, So. Boston, Mass. 
J. Mikutaitis, 1438 VVestern Ave., Allegheney, Pa 
A. Radsevio, 194 New York Ave., Newark, N. J. 
A. Klimavičaite, 321. Kensiugt.on Ave., Chicago, 111. 
A. Pocius, 10806 Wabash Ave., Chcago, 111. 
M. Dūda, 51 W. ~~ 25th Street, Chicago, 111. 
K. Strumskis, 2323 "YVest 23 Place, Chicago, 111. 
. Šaulys, 168 Beakon Street, Brighton, Mass. 
J. Bartoševioe, 4417 Marshfield Ave., Chicago, 111. 
J. Puse)ninkas, 722 AYashington Ave., Braddoek, Pa. 
V. Bielauskas, 468 Northampton St., Easton, Pa. 

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

96 Centre Street, Kiugston, Pa. 
Juoz. Matuliavičia, 1657 Tioga St., Shamokin, Pa. 
Ant. Baranauekas, 1214 liailroad St., Shamokin, Pa. 
Jos. Valentinaviea, 1114 Cedar Ave., Scranton, Pa. 
J. Versiackas, 65 Davidson St., Lowell, Mass. 
Ignas Mkalojus, 1028 S. 2nd St., Philadelphia. Pa. 
Jos. Itobynsky. 163 First St., Elizabeth, N. J. 
Myk. VaieenaviČius, 2 River St. PI., W. Lynn, Mas. 

Mike ftlapikevi&us 
Silver Creek P. O. N.KW Philadelphia, Pa 
Pel. Būgnelis, 454 Main Ss., Kdwardsville, Pa. 

38 Kedorr St , VVilkes-Barrc Pa. 
Pleasant st r. Nevv Britian Conn. 
1015 m str., Wankegan, 111. 

S. S. Petrulis, 3312 S. Halstcad si r., Chicago, 111. 
Jonain Ignotas 46 22nd str. S. S. Pittsburgh, Pa. 
— — n m » B » i i i i n i i M ^ m | i i i i H i l n n W . M H i M ' M i ą i M f i m M ' " M I I W W t W T T W " l H1I IWW'IM"|M 

VIBNATIN* LIITUVMKA DIDKL* KBAUTtJVB. 
doriausių armonikų, nhripltv. klernatų, koncertiniu 
t rūbų ir daugybe visokių tmii'.ikaliikų instrumentų, 
l'uikiauaių dr.iegorelių, lenciūgėlių, visokių gralių 
fciodų, lakotų, špilkų, kolMky, gerų britvų, (Truka-
vojamų mašinukių, albumų, revolverių, kripių, raito
siu, ikaplerių, guminių literų, istorijų, dainų, paia 
kų ir visokJŲ maldaknygių. Orafclų popiery groma-

tų rašymui tuzinų ui 2fic, fi tuainai ui $1.00. Dailių atidaromų iJb 
toriukų ir pavinMavonių siuntiniui j Lietuva. Atsiųsk savo tikrą 
adresą ir uK Be. markę, o apturėsi No. .1 Kntnliogn su 450 pavuL 
ktlų ir 1000 v mokių naudingų daiktų. Ai! gvarnntuoju, kad raaao 
tavoras pirmo* kliason o prekės pigesnfs kaip kitur; orderiui il
stančiu greitai i visus Amerikon, Kanados ir Anglijo* kraštus. 
Kviesiu vinim atlankyti m visokiai* pirkiniais ir orderiais pas 

K. VILKimiOH, 
112 Orand 8t., 8t. Dop. X>. Brooklyn, N. Y. 

^W—W^->MimtHI>«H|«M'WI»IOIMI|II I I IHW«l|' l l '»'l»««'»»W»»l»»tW»m»»1'<»fWMW>»W«.Į., I IM'|l|MI»HW »»f 

PajieJkau vargonininko. Meldžiu atsiliepti sekaa 
eiu adresu : 

Rov. B. Žindžius, 
214 Kiplcy Pine,.. 
l'Uizabeth, N. J . 

Jurgis Grigutis, 
Mot. Čeponis, 21 
Juzė Rakauekaitė, 

mmmmmm^m , , , • ! , , I i . . i i i i 
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OFFICEE NEW PllONE 37. 
LIETUVIŲ ADVOKATAS 

J O N A S S. LOPATTO 
47-48-49 Btnnett Bmlding, Wilkes-Barre, Pa. .. 
Norintieji pasiskolinti pinigu ant pirmo mortgage, 

arba pirkti namus lai kreipiasi. 

Naujas Telefonas 1005. Senas Telefonas 659. 

Dr. Albert Kaufmanas, 
—: GYDYTOJAS Iš LIETUVOS. : — 

Specijalistas v isos* Ilgose. 

RESIDENCE 1100. ADRESAI CENTRO VYRIAUSYBĖS SUStV. LIET. 

Gydo labiausiai užsisonėjusias vyry, motoiiy ir vai
ky ligas. Galima susikalbėti lietuviškai, lenkiškai, ru
siškai ir vokiškai. Yra daktaru keleto lietuvių ir lenku 
kuopų Turi mašiną, su kuria galima matyti ir pažinti 
ligas kūne, kaip per stiklų, užtai ligos yra tikrai ir grei 
tai Išgydomos. 

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

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

DRAUGO" 
—D l Z 

SPAUSTUVE 

NAUJAUSIA, DIDŽIAUSIA IR GE
RIAUSIA GREITAI ATLIEKA 

ĮVAIRIŲ ĮVAIRIAUSIUS DARBUS 

S P A U D I N A 
P I G I A I 

UŽKVIETIMUS IR KITOKIUS DARBUS 

KONSTITUCIJAS, PLAKATUS, TIKIETUS, 

RAIDĖS STATOMOS DIDELE NAUJAU-
SIOJO PATENTO MAŠINA "LINOTYPE" 

ADRESUOKITE ,—r-rv 

" D R A U G A S " 
314 E. Marlcet St. Wilkes-Barre, Pa. 

RYMO-KAT. AMERIKOJE 
KUN. S. PAUTIBNIUS prezidentas 

P. O. GiratJ' 
JONAS RIKTERAITIS vioe-preg., 

67 James St., VVaterbury, Conn 
KASYS KRUSINSKAS seretorius, 

457 17th St., Brooklyn, N. Y. 
REV. V. STAKNEVIČIUS, iždininkas, 

207 Adams Str. Ne w ark, N. J. 

l o b s j a i k a s o s : 
JONAS VIERAITIS, 

107 So. Harding St., NVoreester, Mass. 
KAZYS VAfcKEVYČIA, 

LSI! Jefferson St.., Nowark, N. J. 
KUN. V. VIZGIRDA knygius, 

190 So. Mea4e St., Wilkes-iarra, PH 
KUN. V. STAKNEVIOIA dvasiškas vadovas, 

207 Adams St., Nowark, N. .1. 

F A » I O L *, 
Garsi kardinolo "Vnscmano apysaka. Verte Vytau 

tas Kaina 1 doleris, įmautiems daugiau, kaip vien*, 
ugzemplioriij, nuleidžiamas <1 i<3«»1 IK nuošimtis. 

G alinimui pas : ' m 
REV. V. VARNAGIRIS, 

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

m 

Tautieti! Jei reikia Tau statyti nauji nariai, artai 
syti seni, tai žinok, kad tatai atliks kuogeriausiiįi kontrak 
torius MIKAS SLAP1KEVJ0IHS, Ne.vv Philadvlphia Pa. 

Nauja Knyga—Biblija—aiba šv. Raitas išloLtas 
KUN. S. PAUTIKNIAUK. 

• ' i i Tik vienas šitas sventarafttis yra katalikiškai. 
Kaštuoja $2.00 ir 16o. persiuntimui 
Adresas: REV. S. PAUTIENIUS, 

GIRARDVILLI1, PA. 

MOKYKIMĖS PATĮS. 
Gramatika angliškos kalbos mokytis be mokytojo 

i apdaryta) $1.00. 
Vaiku draugas arka kaip mokytis skaityt ir ra^yt 

l>e mokytojo 15c. 
Naujas Budas mokytis rašyt bo mokytojo 10c. 
Aritmetika mokytis rokundų be mokytojo su pavei

kslais (apdaryta) 35c. Pinigus siuskit per Mon^y Order 
po finto adresu: 

Box 02 
P MIKOLAINIS. 

NEW YORK CITY. 

: ;•"••*—""!! Į;1;1 ' !"!1 . ! ' ;;;!;; ' '•;!'.'.i!.':.i;!!!!;;;»f;'.t?*;!t;!;;ii»a.'i»iwi! 

BEN, J. KMELEWSKI 
NAUJAS TELKKONAS 1357, Į. 

Parsiduoda laivakortės ant geriausiu liniją. Siūnoia 
pinigus į sonq k raju greitai ir saugiai. Žemos Ir Netari-
jaus dalykai taipogi dovuM-nastis. 

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

H M M i l!u!!H!!l!l!l!!l!H! 


