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VERBŲ NEDĖLIA. 

Lekcija. — PU. JI, 6—11. — Broliai: Tai savyje ma
nykite, ką ir Kristuje Jėzuje, kurs būdamas Dievo pa
veikslu nepaskaitė išplėšimu, jog buvo LygUS Dievui; 
bet pats save išnaikino, priėmęs tarno paveikslą, stojęs 
prilygintas žmonėms ir paveikslu rastas, kaipo žmogus. 
Pats save nužemino, stojęs paklusniu iki mirčiai, o kry
žiaus mirėiai. Todėl ir Dievas išaugštino jį ir dovanojo 
jam vardą, kurs yra augšėiau už visus kitus vaidus, idant 
Jėzaus vardan priklauptu visoks kelias dangiškųjų, že
miškųjų ir po žeme esančiųjų, ir idant visoks liežuvis iš
pažintų, jog Viešpats Jėzus Kristus yra Dievo Tėvo gar
bėje-

Evangelija. — Mat. XXI, 1—9. — Anuomet kada 
Jėzus prisiartino prie Jeruzolimos ir atėjo j Biffagę ties 
Alyvų kalno, tada nusiuntė du mokiniu, sakydamas 
jiem: Eikite j miestelį, kurs prieš jus yra, ir tuojau ra
site asilę pririits ir asilaitį su ja ; atriškite ir atveskite 
pas mane. O jei kas jums ka sakytų, tarkite: jog Vieš
pats jų reikalauja, ir tuojau anuos paleis. O vis tai sto
josi, idant išsipildytų, kas yra pranašo pasakyta, kalban
čio: Pasakykite Siono dukterei: štai eina ten tavo ka
ralius, romus, sėdįs ant asilės ir asilaičio, pajungamosios 
vaiko. Nuėję tada mokiniai, padarė, kaipo jiems įsakė 
Jėzus. Ir atvedė asilę ir asilaitį; ir uždėjo ant jų savo 
rūbus ir užsodino jį ant anų. O labai didelė minia klojo 
savo rūbus ant kelio o kiti kirto šakas nuo medžių ir klojo 
ant kelio. O minios, kurios pirma ėjo ir kurios sekė 
paskui, šaukė, kalbėdamos: llozana Dovido sūnui; pa
girtas, kurs ateina Viešpaties vardu, llozana ant augš-
tybių. 

VERBA". 

Šiandien prasideda taip vadinama Didžioji Nedėlia, 
kurioje Bažnyčia seka savo kenčiantį Viešpatį, nuo Jo 
kentėjimų pradžios iki karčiajiai mirčiai ant Kalvarijos 
kalno. Mūsų priedermė, kaipo esančių iš skaitliaus tų, 
už kuriuos Kristus mirė ir kaipo ištikimų Bažnyčios vai
keliu, eiti su mūsų šv. Motina Bažnyčia į vakarininką, 
paskutinės vakarienės vietą ir į Alyvų Daržą ir į Piloto 
ir Berodo rūmus, visu Kryžiaus keliu ir atsiklaupus ant 
Kalvarijos kalno, su skausmu ir meile širdyse prie mirš
tančio Jėzaus tesėti. 

Kokiu būdu geriau galėtum tą savo priedermę a< 
likti, jei ue skaitydami su maldinga ir gailinga širdžia 
Pasijos arba Kančios Viešpaties, kaip ji yra aprašyta 
evangelistų šv. Mateušo, šv. Morkaus, šv- Luko ir iv. 
Jono ir dievotai apvaikštinėdami kelius kryžiaus mūsų 
bažnyčiose? Tas evangelijų skaitymas neturėtų būti be 
minties ir tik paviršutinis. Praskleiskime šv. Kašto la-
pus su karšta prie šv. Dvasios malda, kad mušu mintis 
apšviestų ir mūsų širdis pajudintų prie apmąstymo to, ką 
skaitome. Skaitykime pamaži eilutė po eilutei,, rūpcstin 
gai, patįs save klausidami, ką tas ženklija, kokį pamoki 
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nimą mums duoda. Pas šv. .Jonų perskyrimiiOHe 14-me, 
l.'eme, K) -me ir 17-me randame paskutinę mūši,, Viešpa
ties kalbą j mokinius, prieš Jo merdėjimą Alyvų Daržely' 
ir ant mirties išdavimą. Kaip saldus yra tie Jė:saus kal
bos žodžiai, kaip ramus ir pilni dėl inųs viltie s ir Jis, 
;;.inodamas visas kančias, kurios Jo laukia, yra tečiaus 
taip kantrus ir malonusj ' 'Ramybę palieku jums, Mano 
riimybę duodu jums: ne kaipo svietas duoda, Aš jums 
duodu. Te nesirūpina jii.su širdis ir te nesibijo.'1 Apmąs-
tinėkime šiuos žodžius, kaipo apmąstinėtum žodžius mirš
tančiojo tėvo, tik apmąstinėkim juos su didesne pagar
ba ir meile, nes Tasai, kuris juos ištaria yra mūsų Išga
nytojas ir mnsų Dievas. Ilgiau užtrukimo \>rk tų sep-
tyniu paskutiniųjų žodžių ant kryžiaus, paveizdan šiuos 
imant: ' 'Tėve, atleisk jiems, nes nežino ka d a r o " Sus
tokime valandėlę prie šių žodžių, uždarykime knygą, ir 
pa kelkime akis į tą. dieviškąjį krauju apšlakstyta pa
veikslą ant kryžiaus. Atmeskime visas kitas pašalines 
mintis ir tik Kristų kabantį stengkimės regėti, >u vini
mis rankose ir kojose, su ta aplinkui stovinčia ir pajuo
kiančia Jį minia, nedėkingais žmonėmis, kuriuos Jis at
pirkti atėjo, ir tegu tasni dieviškasis baisa* giliai pers
krodžia mūsų širdis ir dusias: "Tėve atleisk, Tėve, at
leisk!" D, toji malda buvo skirta taip-pat ir \ū mus ir 
už visus svieto nusidėjėlius. Kokią tad meile mes priva
lome dėl Jėzaus turėti ir kokią meilę nešioti dėl visų 
mūsų brolių nusidėjėlių, už kuriuos Jis mirė? Bet, 
kaipo męs atleidžiame tiems, kurie mus užrūstija1? Ar 
mes už juos meldžiamės'] Ar prašome, kad jiems Dievas 
atbustų? Ar išteisiname juos? Ar nors bent k ek juos 
mylime, kaip Jėzus juos mylėjo? Atlikę savo apmąs
tymą šiam panašiu būdu, apeikime Kelius Kryžiaus, 
prisiveizėdami kiek vienai staeijai, o pamatysime, kaip ši 
Didžioji Nedėlia, bus mums daugiau kuomi, nei nsos iki 
šios pergyventos Didžiosios Nedėlios. S-

-

IŠ LIETUVOS. 
Videniškis (Vilniaus apskr.). Per 88 metus buvo 

pas mus klebonas lenkas, kuris nemokėjo lietuviškai uė 
vieno žodžio. Parapijoiiįs, nors visi lietuviai, bet buvo 
verčiami lenkiškai poterius kalbėti. Maldos žodž:ij)$ žmo
nes taip iškraipė, kad nebuvo galima suprasti, k.j kalbą. 
Dabar gavome kunigą, lietuvį- kuris mūsų prigimtoje kal
boje pasako pamokslus ir atlieka kitas pamaldas-

I'jonkeliai ir kiti "šlėktos*' pyksta ant kunigo už lie
tuvių kalbą ir stengiasi visokias šunybes jam daryti, 
bet kunigas į tai nepaiso ir eina tokiu keliu, kokį jam są
žinė rodo. 

sausio 2<> d. (s. k.) padarėm nutarimą, uždengti mo
nopolį ir aludę, o taip-pat pareikalavom mokyto.io lietu
vio, tik nežinom, ar gubernatorius užtvirtįs m Tisų nuta-

^ -Šaltini*." 
Kunigų permainos žemaičių vyskupijoje. Kun. Or-

.(• Palėvenės rUijali.stas, paskirta* į Tverų altarija. Kau-
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mm atvyko ir apsigyveno žinomus blaivininkų veikėjas 
kun. Marma. 

" Š a l t i n i s . " 

Viekšniai. (Šiaulių apskr . ) . Vasario G d. pasimirė 
Viekšnių klebonas kanauninkas kun. Juozapas Zaleskis. 

" Š a l t i n i s . " 

Ig l iauka i Marijampolės ap-). Degtinės vaisiai. Nors 
Igliaukoj a ts i rado būrelis žmonių, kurie inkūrė "Bla i 
v y b ė s " draugiją, teėiaus velnias taip-pat nesnaudžia. 

Šitai neseniai papildyta žmogžudystė; bet to dar ne
r a m i ; dabar vėl vasario 18 d. 8 vai. vakare aludėje J , S. 
su savo sėbrais sumušė ūkininką Kilinską iš Igliaukos 
taip, kad vargiai bepaliks gyvas — o vis tai vaisiai pil
kosios ir rudžio (aluėio). 

" Š a l t i n i s . " 

Lėnas (Ukmergės apsk. ) . Aėiu Dievui j au mūsų žmo
nės pradeda po t ruput į šviestjs. MŪSŲ sodžiun pareina 
dabar laikrašėiai : " Š a l t i n i s " , " V i e n y b ė " ir Žemdarbys" . 
Nors tai maža tokiam sodžiui, kaip mūsų, vienok pirmiau 
ir to nebuvo. Žmonės noriai renkasi pas tuos, kurie turi 
laikraščius, ir klausosi, kas pasaulyje girdėti . 

Būtinai lėnieėiams reikalinga mokykla turė t i s vai-
kuėiti daug, o neturi kame mokyties. .Juk reikia žinoti, 
kad jei mes dar šiaip-taip galime be mokslo apsieiti, tai 
vaikams užaugus be mokslo visai nebebus galima apsieiti. 

" Š a l t i n i s . " 

Būdviečiai (Kalvai*, apskr.)- Kaimas mūsų nemažas, 
tik žmonės labai tamsus. I visą sodžių pareina tik vienas 
egzemp. " Š a l t i n i o " . Kad ir kuriam iš jaunesniųjų vyru
ku ateitu noras pasiskaityti laikraščiu, tai tokiam tėvai 
neleidžia skai tyt i . Anot ju, duonos iš skai tymo neval 
gysi. Toks tėvu tvir t inimas yra didžiai klaidingas, nes 
kiekvienas, kuris skaito ir apšviestesnis, visuomet j^ar 
desne duoną valgo. 

Tiems gi, kurie nemėgsta skai tyt i , pasilieka tik deg
tinė ir magaryčios, o sn joms ir didis skurdas . 

" Š a l t i n i s . " 

Varnia i (Kauno g.. Teisiu ap . ) . Parapi jos knygynas . 
Mūsų žmonės noriai skaito knygas ir laikraščius, kuriu 
pareini į mūsų paėtą nemaža. Vartotoju, Draugijos sau 
krovoje galima gauti nusipirkti visokio turinio nors ne-
didžiame pasirinkime, knygeliu ir atskirais numeriais 
" Š a l t i n į " ir " L . Ckininką" , kuriuos visad Išperka ir ma
žai kada lieka. Yra ir parapij inis knygynėlis intaisytas 
už sudėtus parapijonu pinigus, po priežiūra ir namuose 
Senuju Varnių parapijos kamendoriaus- Ten visa nelai 
mė, kad jis yra uždarytas nuo pereit u met n gegužės mėn. 
iki šio laiko, ir niekas negali juo naudoties. Neseniai 
perkeltasis kamendorius kun. V. dar iki šiol ju nedalina. 
Taigi vienatinis šviesos šaltinis, ant kurio taip uoliai visi 
puolė — stovi uždarytas . 

A r negeriau būtu, kad sutaisius draugiją, pavesti jai 
knygyną, kurį ji padidinus naujomis knygomis, leistu 
žmonėms naudoties. 

"Šal t in iR." 

Vilkaviškis (Suv. g.). Vasario 1.8 d. (n. k.) buvo eia 
" K r i k š ė . darbininku, d r a u g i j o s " nariu, susirinkimas- Pir
mininkas atvažiavus iš Marijamp. p. Staugait is . Buvo 
renkami pinigai mišioms sulig kiekvieno nario išgalė;imo. 
Sur inkta 12 r. su kapeikomis, iš kur iu (i rub. paskir ta šv. 
Mišioms, o likusiais pinigais sušelpta vienas sergantis 
darbininkas. Nutar ta šiais metais pašalpoms sumesti pi
nigu, o iš kasos dar neimti. Baskui buvo dar sumenta 4 
rub. 85 kap. sušelpti kitą, darbininką. Nariu prie drau
gijos pr i rašyta 83B. Sekantis susirinkimas pask i r ta po 
Brostviniu. Mišių nedėlioję. 

"Šaltinis M 

Augštoj i Panemunė (Suv g.) Malonus " š a l t i n i o skai
tytojai žino apie "gars iuos ius vaito r inkimus Panemunė
je. Tiiomsyk viens t iktai iš Rokų 8. Kairukš-
tis gavo užtektinai batai}, kitiems kandidatams 
nepriteko. Mat, jau r inkikai bebalsuodami nu-
ilso, tai prisi turėjo nuo balsavimo. Užtai dar ki ta kar tą 
valstiečiai turėjo susirinkti ir išsirinkti vaito padėjėją. 
Susirinko p ries-pat Naujuosius metus, gruodžio 29 d. Ta
da rinko tik vieną iš &ilnn,i, kiti kandidatai , inatyrami , 
kad nieko nepešė, atsisakė. R. IV. 4 balsais perviršijo K. 
S. balsus Dauguma manė, kad H. l'r. liksiąs vaitu, bet 
štai ateina gandas iš apskriejo apie K. S. užtvirtinimą-

Panemunieėiai gavę naują vaitą v imu džiaugiasi, 3'X» 
ti slebiasi, bet visi vienaip t a r i a : Gerai, girdi, kad K. S. 
vaitu liko, vargšas daug rūpinosi, privargo, visu malda
vo, daug išaikvojo ,visur važinėjo, net apskri t i lankė, ten 
lingavo. 

Dabai' džiaugiasi vaitelis, tik kažin nr džiaugsmas jo 
nepa \ i r s i nuliūdimą, ar vaitavimas sveika, bus jo ūkiui, 
tai ateitis parodys. 

Skrebotiškis (Panevėžio apskr . ) . Sausio 23 d. (s. k.) 
buvo ėia 4-sios ir 3-sios seniūnijos (obsčestvos) magasyno 
prižiūrėtojo rinkimai. Rinkimai buvo t rukšmingi ir ilgi. 
Prie buvusiojo senūno l'ažemeeluo ir magazinierių Ivazi-
lionio ir Baldysiu daug javu stigo. Valseiaus poną:, nu
tarė parinkt i po 2 svaru nuo kiekvieno ūkininko ir pa
pildyti magaziną, bet, tik kitaip tą darbą atliko. M a gagi-
nieriu išr inkta Jonas Maėėna.s teisingas ir blaivus žmo
gus, l 'askui buvo svarstoma, ar nepakėlus sargui algos, 
bet nutar ta visą palikti po senovės. 

Viršaiėiu išrinkta Velžys, žmogus vidutiniškas. Bet 
teisėjai tai jau visai nu r ink t i : teisybė bus degtinė* pu
sėje. Tik du blaivus, bet ii- j ie nori atsisakyti . Bu t II 

"Ša l t in i s " , 
gaila 

Leipalingis (Seinų apsk. ) . Pas mus reikia už la'fikns 
ii- laikrašėius mokėti naujas mokestis. Iš kiekvieno kai
mo v ra išrinktas laiškanešys, kuris parneša patftą į na
mus. V>. kiekvieną laišką ir laikraštj reikia mokėti po 1$ 
kap. Vertėtu per valseiaus sueigą ki ta ip tai nutar t i . 

" Š a l t i n i s " 

Adakavas (Raseinių, apskr . ) . Nelaimė. Sausio :2«l d. 
(ieržadu kaime pas ūkininką TraMel j piovė su arkliais 
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akselį. To paties kaimo kitas ūkininkas A. Latoža buvo 
atėjęs padėti dirbti . Per nea tsargume Latoža inkilo ran
ka su šiaudais j mašiną. Norėdamas pagelbėti inkišo ir 
kitą ranką : mašinos vargšui nupiovė abi ranki. Si ne
laimė tuo didesnė žmogeliui, kad šiemet j u sodžius su
tarė j vienasėdžius skirstyties, taigi reikia trobos perkel
ti, žemę taisyti, o be ranku nedaug ką nuveiksi, 

Daugiau a t sa rgumo! 
" Š a l t i n i s " . 

Alksnėnai (Vilkav, apsk.) . Jfono Kriauėeliūno suva
žinėjimas t raukiniu sukėlė daugybę kalbų mušu apygar 
doje. Dabar paaiškėjo, kad tuomet J . Kriauė. 
ėjęs namo ne vieims, bet su savo kaimynais 
Kalakausku ir Augustaiėiu, ir ne taip iugėręs kaip anoje 
korespondencijoje aprašyta . Visi t rjs ėję geležinkeliu. 
Keleivius netikėtu i t raukinys pavijo. K. ir A. suspėjo į 
šalį pašokti, o Kriauė. t raukinys parmušė ant žemės. Kai
mynai, pamatę, kad draugfkfi primuštas, niekam nieko ne
sakę paliko jį gulėti ir nuėjo namo- Tik porai valandų 
praslinkus Vienas žmogus jį a t rado ir pranešė geležin
kelio sargui Ir nabašninko namams. 

Daktaras tvirt ina, kad nabašninko dar būtu atsipei
kėjusio. Dabai' eina tyrinėjimas, tai dar gali būti K. ir 
A. pa t raukt i teisman už nelaimingojo apleidimą ant ke 
lio. 

Nabašninkas buvo geros širdies žmogus ir visuomet 
meilus draugijoje, todėl kaimynai ir pažįstamieji labai 
jo gailestauja. 

" Š a l t i n i s " . 

Marijampolė (Suvalkų gub.). Kaip matyti iš aps
kaitos, duotos visuotinau susirinkimui "Žiburio" drau 
gija turi 54 skyrius, prie kuriu buvo šiais metais prisira 
še 3080 užsimokėjusiu sąnariu ir 400 neužsimokėjusių. l'i 
nigu sumokėta 6091 r. 56 kap. išleista gi visokiems reika 
lams 0445 r. 65 k. " Ž i b u r i o " knygynuose yra 20.(>!).'{ to 
retai knygų, kurias skaitė 10,612 skaitytoju- Draugija 
užlaiko Iti šventadieniu skaityklų, kur pareina 28 ekz. 
" Š a l t i n i o " , 26 " V i l t i e s " , 21 " V i e n y b ė s " ; devyniose pra
dinėse mokyklose mokinasi 4(i4 vaikai ; penkiuose vakari 
niuose kursuose mokosi daugelis paaugusio jaunimo. 
Draugija dar užlaiko :{ pavargėlių prieglaudas, 7 gerai 
sutaisytus eborus, užlaiko Marijampolėje mergaičių gim
naziją. 

Prie " Ž i b u r i o " sumanyta steigti ūkės ratelius. 
Ant rytojaus po " ž i b u r i o " susirinkimo buvo (<Žag

r ė s " sąnariu susirinkimas, " Ž a g r ė " užsiima prekyba. 
Prie "žagrės" priguli 600 sąnariu. Turi sankrovas ūkės 
dalyku Marijampolėje, Vilkaviškyje, Kalvarijoje ir Pil 
viskiuose. Pereitais metais " Ž a g r ė s " sankrovose pri
duota tavoru už 120 tilkstanėiu rubliu, šįmet " Ž a g r ė " 
ketina įtaisyti Marijampolėje savo parodą. 

" Ž i b u r i o " ir " Ž a g r ė s " susirinkimai parodo, kad abi 
draugij i plėtojasi, žengia pirmyn, nemažai prisidedant 
prie apšvietus ir ūkės kėlimo ta rp suvalkieėiu lietuvių. 

" V i e n y b ė " 

Garždai (Telšių pav>. 27 Sausio vakarop rasta paš« 
ventorija apalpusi jauna mergaitė. Atgaivinus atsižino 

ta, kad ji vasara., išbėgusi nuo tėvu, pristojusi t a rnau t i 
Prusnose. Susirgus, nuvežė ją į ligonbutj, bent kiek 
pasveikusią žandarmas atvežęs prie rubežiaus ir įstūmęs 
į t larždus. Šankusis nelaimingoji per telegramą ir laiš
ku j tėvus, bet tėvai neatsiliepę. Išbėgai, rinkis sau. Ge
radaris vargšas, priėmęs ją, į HJIVO triobų, nežinįo nei kas 
d a r y t i : nei laikyti, nei varyti . Dar tebeserga, pinigu 
nei grašio, apdaras maža skarikė, plona na lu tkė lė ir 
sa jonėlis. 

" V i e n y b ė " 

IS LIETUVIŠKŲ DIRVŲ AMERIKOJE. 

JACKSON, AILCII. 

r i a gyvena 1-1 lietuvių šeimynų. Asmenų viso 8 1 : 
\ y ru :<9, moterų 17, bernaičiu !), mergaičių .10. Daugiau
siai iš Trakų parapijos (vyru 18, merginos 2)- Iš Seinų 
parap. vyru 1.2, merginų 1 ; iš Kalvarijos vyrų 7; iš Kati
no miesto I vyras 

MINUUSYILUO, 

K, F. 

nors Iš m ilsu miestelio mažai kas parašo, to<: 
pai noriu pranešti šj-tą. Vasario 21 d. ištiko gasso spro
gimas dirbtuvėje, kur dirba mergaitės. Viena* sargas 
tapo lengvai, kitas sunkiai apdeginti . Abudu anglu. Pra
gaišties pasidarė pusėtinai. 

Parapijos reikalai uiti* puikiai. Senoji bažnytėlė ne
ša mėnesinės raudos •'{(> dol- Vasario 1!) d. bū ro pašven
tinimas stovylos Sa tižiausiosios Širdies -le/.aus. Pritin
ka ui j pamokslą apie Dievo meilę pasakė kun. V. Dar-
gis. s tovylos fundatoriaus vardas težinomas, nes jisai 
neieško sau tušėios garbės. 

! ! 

Mi Minersv 

BROOKLYN, N. Y. 
Vasario 27 d. lietuviai kėlė viešąjj protustą prii 

ateivy b ės suvaržymą, sumanytąjį kongresmono Hayes'o. 
Žmonių susirinko apie 400; Susirinkimas tapo sušauktas 
lietuvių ukėsų (piliečių) kliubo. Kalbėjo trjs u igla i ; po 
.iu užėmė balsą p. Vtenininkaitis ir p. .Jankauskas (nuo 
Kilis I s lande 'Pasai nurodinėjo, jog suvaržymai reikalin
gi, bei pasakė, kad jau esančiųjų užtenka. 

Mitingas pareikalavo taip pat, kad ateinančiame visu-
liname surašė lietuviai bftfcų užrašomi lietuviais, ne ru
sais ir ne vokiečiais. P. 0~~kas. 

SClvANTDN, PA. 
Vasario 24 d- tapo pa laidotas Antanas Svarca ant 

lietuvių kapinių. Laidotuves atsiliko dai l iai : MI mišio
lu is, pamokslu ir 1.1. Mirtis, kaipo mirtis, nieko ypatin-
uo savvįe neturi, bet vertos ėia ))amiriėjiino mirties ap
linkybes, kitu persergėjimui. 

Nabašnikas te turėjo 1!) tnetų ir tik 7 mėuosiai, kaip 
buvo atvažiavus iš Lietuvos pas savo brolius. Martinas 
Svarea, jo brolis, po kiek laiko nusivedė Antaną su savim 
i kasyklas anglių "Koduoti". Paskutiniojo panedėlio ry
ta Martinas, "padaręs anglies", kaip paprastai^ išdūlino 
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namo. Antanas, belaukdamas karo, užsirukino pypke ir 
atsigulė ant skrynios pasiilsėtu. Skrynioje būta parako 
ir dinamito. Sprogimas!. . . 

Antanas surasta toli nuo skrynios. Jo akis, ausįs, 
nosis, visas gymis — viena anglis- Atlikęs išpažintį, ji
sai Vakarop Dievui dūšią atidavė. Nors Antanas buvo 
tiktai dieną prieš tatai prisirašęs prie draug. šv. Petro 
ir Povilo, teėiau draugija neapleido savo mirusiojo drau
go: davė jam mirtine ir palydėjo in eorpore. Gražus bro
liškosios meilės pavyzdis! 

Paskutinį vasario lu'dėldienį nelemtas atsitikimas pa
baudė vieną vaikina. J pavakarį vienuose namuose už
simanyta alaus- Žodis po žodžio, sumesta po kvoterį ant 
statinaitės alaus. Bet kas parneš? — Kvailiausias eina. 
Tą vakarą buvo labai slidu —• ledas tartum stiklas. Vy
rukas, užsimetęs ant kupros statinaitę cimpina į viešna
gę tik staiga koja paslysta: jis griūva aid nosies, sta
tinaitė puola jam ant galvos. . . ' 'Gelbėkit! mirštu!" — 
šaukia vaikinas. Vieta pasriuvo kraujais. 

Pakviestas gydytojas rad() perskriostq kakta, ku
rią susiuvo, sulipdė. Ant viršugalvio guzas, kaip žąsies 
kiaušinis, rodo vietą, kur lipstelėjo statinaitė. Daktaras 
sako, kad gal mirs, bet jeigu išgis, tai pasiliks pakvaites 
visą amžių. Broliai, ar neperdaug laisvės.' Mat jinai 
nevaržoma visados veda prie nelaimės. Biauru! 

Tą paėią dieną naujai susitvėrusi draugija šv. Jono 
Krikštytojo laikė mėnesinį mitinga- Nariu rasta 182. 
Tame mitinge prisirašė 92 nauju nariu. Visi jauni, drūti 
vaikinai, geri katalikai ir tėvynainiai. | tą draugija no
riai rašosi, nes tai geriausia draugija, kur nebus "bosu*', 
nes viršininkai bus renkami slaptu balsavimu, ne apšau
kimu, kaip tai daroma kitose draugijose. Tas senas rin
kimu būdas daug pragaišties padarė ir draugijoms ir 
pačiai parapijai. Rinkimai į viršininkus atsiliks būtinai 
du sykiu į metus. Cia tai broliai turės gerą progą paro
dyti savo išminti. Visokie ginėai bus prašalinami kaule
liu metinfu. Teisybė bus visiems ir visame kame, nes 
draugija stovi aid grynai katalikiškojo pagrindo. Mitin
gus draugija laiko St. Mary's Iloll'ėje, \V. Markei st. 

K. 

M t. St. Mary's Seminarijoje yra dabar 2h' lietuvai-
t ės, prigulinčios prie Kv. Kazimiero Seserų Kongregaei 
jos ir einanėios mokslus. »)ųjii tarpe yra šešios Sesers: 
Sesuo Elzbieta (Baidokiutė K.), Sesuo Kazimiera (Kubi 
liūtė Ag.), Sesuo Agnieška ((lenaiėiutė 1.), Sesuo Mari 
ja (Bubiliutė P.), Sesuo Kueliazija (Andriauskiutė K . \ 
Sesuo Juozapa (Čižauskiutė b).), jos vienuoliu abitus pri 
ėmė 11 d. Rugsėjo, 1909 m., sykiu su jomis mokinasi 20 
kandidačių: Mileviėiutė Katrė, Pangoniutė Magdė, Ben-
dinekiutė Marė, (Sirdžiuniutė Marė. Bendinekiiitė Ona, 
Stempliutė Uršulė, Arlauskiutė Marė, (Judaviėiutė Jad
vyga, Didžiuniutė Alzė, Kunėiutė Veronika. Šadžiutė 
Magdė, Gredeekiutė Anelė, Sause rintė K a ra I i na, Nutau 
taitė Stanislova, Unguraiėiutė Klena, Abraiėiutė Katrė, 
Mikeleviėiutė Marė, Bartuliutė Ona, Butrimąviėiutė Jie-
va, ir Daugirdšiutė Marė. Kai-kurios iš kandidačių, kaip 
girdėt, gaut Seserų abitus Liepos mėn. 

. 

Trečiąją Gavėnios nerio) i& buvo čia apva kšėiojama 
40-ties valandą šventė. Oras išrodė nevisai Šventėms 
imilonus: subatoje šalo, o nedėlioję sl.niga atleido, per 
dien lijo, panedėlyje taip-pal lynojo ir tik utarninkš pra
siblaivė. Neveizint, į dargani}, žmonių, per visas tr:M die
nas, buvo pilna bažnyčia. Kunigu taip-pat buvo n<maža. 
Pamokslus sakė kunigai: A. Staniukynas is Chieagos, St. 
Kučas ir Shamokino, V. Dargis ir New Pl»ilad<dpbij08, A. 
Kainimkas iš Slienandoab, V. Vizgirda iš YVilkosharre 
ir V. Kudyrka iš Kingstono. Bato dalyvavo da pamaldo
se: kun. A. Kaupas, ' 'D raugo" Redaktorius iš Pittstono, 
kure P. Abromaitis iš Mahanoy City, kun. S. Pautienius 
iš (lirarrivillo, kun. 1. Dumčius iš Minersvillės ir vieti
niai lenkų kunigai: Rydlevvski, Ketka ir Maniecki. — 
Išpažintį atliko ir prie kormmijos priėjo pusė para
pijos. 

O ražus giedojimai bažnytinio choro, išlavinto vieti
nio vargonininko I. Čižaueko puošė iškilmę. 

Apskritai, kiekvienas iškilmėje dalyvavęs malonų iš
sinešė įspūdi. Regimai, parapijos gyvenimas, taip iš dva
siškosios, kai)"> ir medžiagiškosios pusės tvirti) įgyją, pa
mali) ir ramiai, plačia srove, eina pirmyn. Tame darbe, 
prie (lerb. klebono kun. Pr. Jakšėio triūso, nemažą, tur 
nuopelną ir vietinė, pavyzdinga, Šv. Kazimiero Seserų 
Mokvkla. 

FRKULANI), PA. 

4 d. Kovo turėjome šv. Kazimiero atlaidus. Vieti
niui Kleb- kun. •). Kassakaiėiui pribuvo pagelhon sekan
tieji kunigai: Kun. V. Vizgirda iš Vv'ilkes-Barre, Pa. — 
J. Dėlinikaitis llazleton, Pa> J. Kuras SeranLm, Pa. 
R. Aust lenku kleb. Ilazletone, Kun. Tolpa, Kun. Gas-
perėik ir kun. A. Jurien. Pamokslus sakė kunigai: «). Ku
ras. V. Vizgirda, J. Dėlinikaitis ir K. Aust. Velykinės 
išpažinties atliko į 500 žmonelių. Ačiū mūsų dvasiškiems 
vadovams už gražius pamokslus ir pagelba vietiniam kle
bonui dvasiškuose mūsų reikaluose. Freelaadietis. 

PITTSTON, PA-

Pašventinimas naujos bažnyėios atsiliks antra Vely
kų diena, kovo 28 d., dršimtą is ryto. -lo malonybė vys
kupas M. .1. Hohan atvyks ant Laurel Line stfotias 9:35 
iš ryto. Po parodos prasidės eeremonijos, kuriose daly-
\ nus daug kunigu ir draugijų. Aplinkinės draugijos teik
sią atvykti ties Laurel Line stotin ii valanda, išryto. 

Kun. A. Kaupas. 
• • 

V I PA P X, MONT. 
Iki šiol neradau nė viename lietuviškame laikraštyj 

jokios žinutės iš šilo kampelio, pertat gali drąsiai spėti, 
kad aš ėia esu vienatinis lietuvis fermeris. "VlekHiu 
" DjrBUtgo" i'edakeijos neatsakyti patalpinti laikraštyj 
siui.s kelis žodelius, kurie gal paskatins lietuvius apleisti 
dvokiančias dirbtuves ir kasyklas ir pradėti gyventi ant 
ūkės. 

aii.I 
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Metai atgal, aš susitaupys šiek-tiek pinigų nusipir
kau per I. N. Hill Land Co., Wilkes-Barre, Pa., 1(>0 akru 
iem6f ir, norints pradžia gyvenimo buvo sunkoka ir tru
ko pinigų pradžiai šeimininką vimo, bet šiandien su 
džiaugsmu galiu prisipažinti, kad esu neprigulmingas ir 
turiu puikia ateitį netik sau, bet ir savo vaikams. 

Oras čia puikus, sveikas, — žemė derlinga ir viskas 
gerai uždera. Viršminėtoji kompanija teisingai elgiasi 
ir norinčiam pradėti gyventi ant ūkės, stengiasi kiek ga
lint pagelbėti-

<lyventoJŲ miestelyj yra arti 500 asmenų, tarp kuriu 
daugiausia lenki;. Jie jau pradėjo statyti savi], bažny
čia, kuriai kompanija davė 80 akru žemės, o bankai ir 
pirkliai suaukavo 1000 dol., patįsgi tam tikslui turi su
taupė 1200 dol. Visi gyvena gražiai ir pasiturinčiai. 

Nyku ir liūdna čia man vienam tarp svetimtaučių, 
negirdint savo prigimtos kalbos; vieną tik smagumą tu
riu sulaukės lietuvišku laikraščių. 

Vasario 15 d. atsilankė pas mane lietuvis J. Valenti
navičius " D r a u g o " agentas iš Seranton, Pa., podraug 
atstovaujantis ir tą kompaniją, kur aš pirkau ūkę. Buvo 
tai vienatinis lietuvis, kurj man teko matyti per ištisus 
metus. Suramino mane p. Valentinavičius, kad atsiran
da ir daugiau lietuvių, kurie nori apsigyventi ant ūkės ir 
kad neužilgo, gal, ir aš turėsiu kaimynų lietuvių. 

Toliau parašysiu daugiau apie vietines gyvenimo iš-
Ivgas. 

Juozas žindžius. 

W I 1 J K K S - B A K K K , PA 

Laivelis, keliantis žmones per upe Susqiichanna, ko
vo 12 d. kėlė kartu su kitais žmonėmis per upe ir 
farmerį Jaoob Ch. Landi su sūnum trijų metų ir 4 mu
lais. Mulai išsigando vandenio ūžimo ir pradėjo šoki
nėti. JMulai nustūmė nuo laivelio kelis žmones ir patį 
farmerį su sūnum. Farmeris, nemokėdama! plaukti — 
prigėrė ir net jo kūno nesurado, už kurio suradimą gi
minės duoda 25 dol. Jo sūnų sugavo, bet jau buvo ne
gyvas. 

Kovo 12 d. South \Vilkes-Barrej kasyklose No. 5. 
nakčia atsitiko dujų sprogimas ir užmušė 7 asmenis. Visi 
žuvę amerikonai. Tikrai niekas negali pasakyti nelai
mės priežastį, nes visi užmušti, apart vieno M. AVilliams, 
kursai tuom laik buvo nuėjęs atnešti pleišku, reikalingų 
prie darbo, bet ir tas negali pasakyti iš kokios priežasties 
atsitiko nelaimė. Iš užmuštųjų tik vienas J. O- Jonės buvo 
nevedęs, o William .Jonės 35 m. paliko pučių ir penkis 
vaikus; llugh Priee 42 m. paliko pačia ii" šešis vaikus; 
K. VVilliams 40 m. pačią ir penkis vaikus C. (jafi'ney 45 
m. pačią ir tris vaikus. O. Oriff pačią ir viena vaiką. 

Valgomųjų daigtu, ypae Bkėtoą brangumas labai at
siliepia ant biednesnių vietinių gyventojų. Visur gir
disi, tik aimanavimai ir dejavimai, kas bus toliau, kad 
jau dabar taip viskas pabrango. Pa v. VYilkes-Barrej tu
zinas šviežių kiattiiniu 80C, blogesni g 25c-, bulbių buše 
lis 75e., Jautiena (beef roast) nuo 1(> 20e., cliuek roast 

» » ; ; - • • ; • • " • " -

10—12e., round steak 12l/i> In'e. Porterliouse steak 20 
28e., Jautiena virimui 7 12Vį, avinčiena 25—2&e., avin-
čiena virimui 10c, kumpis 17-—19c, virtas kumpis 25— 

gali pakylti iki tiek, kad darbinu 
Stitt. 

Mėsos kaina nkas 
galės tik kartą į są n vaite mėsos paragauti. 

Visokios zimos. 
Demonstracijos Berlyne. 

Berlyne prie įėjimo į parką Treptow socialistai tu-
rėjo didelį susirėmimą su policija, Policija stengėsi ne
įleisti socialistų į parką, o tie veržte-veržėsi. Po pus va
lą udžini kovos, kur policija nesigalėjo nė kare u, nė re
volverių, minia, tapo išsklaidyta. Policija stengiasi ui-
slėpti sužeistųjų skaitlių ir praneša, kad tik penki yra 
mirtinai sužeisti, o 100 lengvai, bet privatiškai apskait-
liuoja sužeistų apie 250. 

Italijos policija sergsti Morganą. 
(Jai'sus turtuolis J. P. Morgan vieši dabar Įtaigoj ir 

nenori prisileisti jokiu reporterių ir net meldė savo drau
gą, kad nekartotą jo kalbų ir abelnai nieko apie jį neš
nekėtų. 

.1. P. Morgan renka dalios dalykus ir išveža juos iŠ 
Italijos, užtai ir policija seka kiekvieną jo žingsnį. Pir
kimas paveikslu svetimtaučiams v ra uždraustas Italijoj, 
m\x Italijos muzejai yra skaitomi tautos turtu, kurie kas 
m. (a pritraukia tūkstančius turtingą keliauninku-

Vienok milijonierius lankosi mušėjuose, papirkdamaB 
sargus. 

Teatras ant laivo. 
Ant laivo "Maurctania" einančio iš New Yorko į 

Angliją, pagalios taps įkiinytas sumanymas, apie kurį jau 
seniai galvojo ten trini nkas Oi. Frohman-

Ant laivo viršaus tapo parengta svetainė teatrams, 
kurie atsibus kasdieni) per Visa kelionę. Tankios kelio
nės garsių artistų iš Europos į Ameriką ir atgal, paleng
vina to sumanymo įkūnijimą. 

Ant ko suvartojo bažnytinius pinigus? 
Pary/iu.je suėmė Dueza, kuratorių Sekvanos tribuno

lo, ir sek vest ratorių bažnytinių turtų, kursai nė mažiau, 
nė daugiau kaip l milijoną praleido savo ypatiškiems rei
kalams. 

Ihmzas buvo ištvirkęs žmogus, didesnę dalį tų pini
gų praleido bepaleistuvaudamas, ir kaziruodamas. Tarp 
užrašų rasta daug skaitliu nuo jubilierių už brangak-
menius, kuriuos pirkdavo tokiom pat ištvirkėlė us, kaip 
ir patsai. Ir tokiam žmogui tapo pa vesti, išlupti nuo baž-
nyėios turtai. 

Buvęs m misterių pirmininkas Waldek Rousseau, ap-
skaillinvo, kad bažnytiniai turtai išneš 200 milijonų dol. 
Apskaitli.-tvu.N turtus antru kartu, jau pasirodė, kad tur
ini verti tik 100 milijonų dol.. vėliau 50 milijonų, o iki 
šiam laikui buvo gauta tik 1!) milijonų dol. iš kurių iš-
|. inttn ant. b\ lų ir teismo lėštj Pi milijonu 200 tfikst. d( 

Kur dingo likusieji pinigai f 
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Ištvirkę paryžietės ir ne vienas paleistuvystės na
mas lengvai galėtu paaiškinti, kur dingo tie pinigai-

Toksai begėdiškas elgimąsi su bažnitiniais turtais iš
šaukė baisų pasipiktinime visu tikinčiųjų prancūzų. 

Vaikščioja gandai apie dar didesnes vagystas, kuriąs 
atidengs tardymui. 

Carų grabai apvogti. 
Carų mauzoleum Peterburge šv. Petro ir Povylo tvir

tovėj tapo apvogta. Dingo suviršum 20 vainikų. Vagįs 
sulaužė vainikus išpardavė vietiniams jubilieriams, nes 
jie buvo iš tikro ankso. Valdininkai nenori laikraštinin
kams suteikti jokių žinių ir net stengiasi užginčyti pa
čią vagystą. Pamenant, kad į mauzolenm negali įeiti pa
prasti "smertelni" vien tik augšti valdininkai, prisieina 
ir tą vagystą priskaityti rusų biurokratams, kurie visam 
pasaulyj Įgijo geriausių vagių garbę. 

Čaikovskį išteisino. 
Tris metus išsėdėjęs kalėjime M. raikovskis, rusų 

revoliueijonierius, kaltinamas dalyvavime revoliucijoj, 
kovo 1) d. tapo paliuosiiotas. *)o drauge P« Breškovską 
pripažino kalta ir nuteisė ištrėmimam Senutė revoliuci-
jonierė nusprendimą išklausė ramiai ir vieton ginties, 
stengėsi išteisinti <*1aikovskj. Už tokią, sulyginant men
ką bausme reikia pasakyti ačiū užsižingeidavimui viso pa
saulio, su kuriuomi visgi teismas skaitėsi. 

Vaistas nuo girtuoklystės. 
Turkijos provincijoje Albanijoje, Balkanų pussaly-

je, kai kuriuose miestuose yra keistas, bet labai pasek
mingas paprotis, atpratinti žmones nuo girtuoklystės. Jei 
randa girtą ant gatvės, paėmę pririša j j prie asilo nuga
ros ir vadžioja po miestą, kuomet vienas vaikas, prišaky-
je eidamas, muša būgną. Be to, smuklės savininkas, kur
sai davė anam gerti iki prisigeriant, turi mokėti paskyr-
tą pabaudą. Patsai girtuoklis, atlikęs parodą ant asilo 
nugaros, dar kelioms dienoms yra nuteisamas katorgom 
Paragavęs tokios iškilmingos procesijos ir katargos, tan
kiausia ne pasigeria. 

— HĮįfi Į i 

— Ar gavai tą laišką i 
— Ne. 
— Tai gerai, kad nesiunėiau, nes vistiek būtum ne 

gavęs. 

Gydytojas: Kodėl nurišai tą skarelę, kurią ką tik 
buvau užrišęs tau ant kaklo? 

Ligonis: Atleiskite, poni gydytojau, bet man taip 
ėmė niežėti užrištąją vietą, kad sumanum, ar tik jus kar
tais neužrišote tenai blusos. . . 

PAJIEŠKOJIMAS. 

Pajiešau Vincento PI ado, Jisai gyveno 1009 m. Clii 
cagoj ir paskui rugpjūčio mėn. išvažiavo j Shenandoali 
Pa. Jisai pats, ar kitas žinantis jo dabartinį antrašą, 
meldžiu atsišaukti ant šio antrašo: 

F. A Vaitukaitis <)17 Mrd str., Cnioago, III. 

REDAKCIJOS ATSAKYMAI. 

K. D. M. K. Už persergėjimą ačiū, bet męs juk 
negalime žinoti, kokie yra žmonės, ką gyvena nuo miisų 
už tūkstančių mylių. J naminį atskirų žmonių gyveni
mą laikraščiui kišties nepridera. Laikraštijos etika rei
kalauja taip-pat, kad privatinės informacijos ricbutų 
naudojamos viešai. Laikraštis yra viešoji įstaigą ir apie 
žmones privalo spręsti iš jų viešųjų darbų. Jeigu nege
ro žmogaus nedorybės nėra išrėdytos viešai, męs negali
me peikti jo gerų darbų, nors ir butumime įsitikinę jog 
žmogus nekam tikės. 

Ant. Banaičiui. Kalbos dalykus geriau palikti kal
bos žinovams. Ar ' ' ponas" giminiuojasi arti su žodžiais: 
penas, pienas, perėti, ir lotinų: panis, pasea ~~- ;ie ge
riau žinos. Ar posūnis, podukra ir povaikiai yra kilę iš 
pussunio, pusdukters ir pusvaikių — jie greičiau nus
pirs. Ar aliuonė, almužna. Alma. Mater turi bendrą kil
tį kalbininkų dalykas. Męs, besikišdami į nesavąjį 
reikalą, galime juokams save išsistatyti. 

Vargdienėliui—Delegatui. Kasyti apie "Katal iką" 
daug neapsimoka. Tegul jis varo savo darbą sveikas to
liau. Žmonis mato, ko jisai nori, ir gerai supram;a, jog 
.jo pastangos neina gerovėn nei visuomenei nei Susivieni
jimui. Jeigu keli rėksniai, papirkti p- Tanam, ir perva
rytų "K-ką" už Sus. organą, tai Sus. nariams toksai or
ganas įgristų į vienus mielus metelius. 

K. M. K. Waukegan, 111. - - Prisipažįstame, kad kai-
kurje "Draugo ' ' straipsniai sunkokai parašyti. Bet kai-
kuriuose atvejuose lengvai, bent kam suprastinai išsi
reikšti negalima. Bandome rašyti prieinamai, tečiau at-
sitaiko raštų, prie kurių prast n m skaitytojui reikia atsa
komo prisirengimo. Imkime straipsnelius apie evoliuci
ją, apie Laplaee'o teorija, apie ekonominius ir socialinius 
klausimus, ir i tat, panašius, ten be ypatingos termi
nijos, be nesuprantamų kai kam žodžių apsieiti nebuvo 
galima. Miisų laikraštis eina. ne tik tiems, kurie skaity
me ieško pasismaginimo arba žinių, bet ypač tiems, knrie 
nori pasimokinti šio-to. Na, o mokslas yra toks ponas, 
prieš kurį reikia nusižeminti. Ne mokslas nusileidžia 
prie žmonių, bet žmogus, trokštąs mokslo, turi eiti prie 
j<». turi taikytos prie jo reikalavimų- "Draugo" sunkus 
straipsniai yra skiriami tiems, kurie nori pasimokinti. 
Tie i n (Įsų raštelius supranta, o jei kokios vietos jiems ne
aiškios, su mielu noru jąs jiems paaifikįsime. " B r u i g a s " 
nori bfiti vadovu, todėl jisai negali pataikinti žmonių no-
rjims, bet privalo vesti žmones prie to, ko jie dar nežino, 
dar nesupranta. "Draugo" vyriausiu uždaviniu yni paro
dyti, jog kitokie vadovai (laisvamanių ir kitokių katali
kybės priešininkų organai) skelbia netiesą. Tokiu būdu 
"Draugas" tartum atsveria kenksmingą kitų laikraščių 
Įtekme. "Draugas" bando parodyti tiesą mokslo srity
je, visuomenės klausimuose ir kitokiuoes reikaluose. Toji 
tiesa kai-kam gali biiti nesmagi, tatai jau ne miisų kal
tė bet kartais sunku ją prastais žodžiais papasakoti 
o tatai i rg i ne mūsų kalte. 

_ _ mmmmmimmmilm 
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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. 

Neapturėjęs nors vieno "Draugo" utimerio, nelauk 
trijų mėnesių, bet tuojau* duokie žinia "Draugo" admi 
nistraeijai-

' ' DRAUGO'' Administracija. 

REDAKCIJOS PASTABOS. 

Mokslo teorija vadinamo tokia teoriją, kuri yra pat 
virtinama Taktais. Jeigu faktai eina prieš ja arba jos ne
paremia, tuomet teorija nustoja savo vertybės, ir moks 
las ją atmeta. Rodosi, nebuvo aiškesnei tiesos, kaip k;i<l 
žemė stovi ant vietos, o saulė ir kiti dangiški kūnai su
kasi apie ja : juk tai " t iesa i" pritarė visi mūsų pajauti 
Urnai I Tėeiau " t i e sa" pasirodė netiesa, Laikui slen
kant tapo prirodyta, jog nė saulė sukasi aplink žemę, bet 

I žeme sukusi aplink smilę, o iš visų dangiškųjų kūnų tik 
vienas mėnulis daro ratą aplink mūsų planetą-

Paskui atsirado haplace'o teorija, kuri viešpatavo 
\\< u valdžiai daugiau, kaip šimtų metų. Toji teorija mo
kina, jog visa saulės systema. (saulė su savo pi.mėtomis 
ir jų satelitais) buvo kitados vienas didelis g£,HU-uky-
nas (nebuln), kursai sukosi aplink savo ašį. Laikui slėni 
kant, ukynas aušo ir traukėsi; besitraukiant, ėjo greityn 
jo siikimos. Pradėjus saulei sukties greičiau, nuo jos 
atplyšo žiedas —- koki dabar matome aplink Saturną. 
'Pasai žiedas pamaži visai atsiskyrė nuo saulės, pasidarė 
apvalainas ir pavirto planeta. Tokiu atplyšimų, buvo 
keletas sulyg planetų skaiėiaus. Bet ir nuo planetų pa
našiu būdu atskilo mažesnės jų dalelės ir sudarė joms sa
telitus (kaip mūsų mėnulis), kurie dabar sukasi apie sa
vo motiną planetą, kaip planeta sukasi apie savo mo
tina saulę. 

šiai šitokia teorija ilga laiką buvo aiškinama kny
gose ir vadovėliuose, skelbiama jaunuomenei mokyklose. 
Kaip rodėsi, buvo jinai paremta tokiais tvirtais pama
tais, kad niekam nei j galvą neateidavo abejoti apie jos 
teisingumą. Krikšėionių apologetai, bandė taikyti ją su 
šventuoju raštu, ir 1.1, ir 1.1. 'Pečiau pastaru laiku teo
rijų pradėta bombarduoti taip smarkiai, ka< .jinai tu 
rėjo sugriūti iš pamatų. 

Pasirodė štai kas: 
Laplaee buvo miklus matematikas, bet savo apskai 

tymuose aplink saulės systema padarė klaidą. Jisai ži
nojo, kad traukiantės vikynai krūvon, t. y. einant masai 
tirštyn, masn turi sukties greičiau, bet jisai nežinojo to 
greitumo įstatymų. štai masa, kuri sukasi pati aplink 
save, turi užlaikyti taip vadinamą savąjį momentų, vadi
nasi jos sukimosi energija turi pasilikti ta-pati. Ven
giant matematiškųjų t'ormnlų, užteks dalyko paaiškini
mui pasakyli, kati j<ugu pa v. masa susitraukė du sykiu, 
tai jinai turi sukties keturis sykius greiėiau, jei susi
traukė keturis sykius, tai turi sukties šešiolika sykių 
greiėiau (vis imant spindulio kvadratą). 

Štai įsivaizdinkime sau, kad Laplaee'o tocrija yra 
teisinga, vadinasi, priimkime, kad saulė yra viduriu bu
vusiojo kitados ukyno ir kad žemė ir kitos planetos yra 
atsiskirusios nuo saulės. (Iražinkiino pamaži saulę iki tų 
laiku, knonud planetos viena po kitos skyrėsi nuo jos. 
Apskaitymas labai lengvas. Žinodami, kiek saulei ima 
šioj,- valandoje apsisukti paėiai apie save, susegime la
bai prastu būdu, kiek jai ėme laiko apsisukti aplink sa-
ve, ktiomel jos skritulys siekė kiekvienos planetos orbi
ta. Taip, kuomet saulės didumas siekė Morkiiijaus ri
bų, jai emė tuomet -IT!* metus apsisukti aplink save. Bet 
imi laikų palikimas. Merki rijau* planeta, tą patį darbu 

atlieka j aštuoniasdešimt s aštuonias dienas. Jauįtas vie
nas faktas gali bent ka įtikinti, jog arėiausioji nuo sau* 
les planeta negali b (lt i atskilusi nuo saulės. 

Ridami prie kilu planetų, atrandame dar Lopiau ne
įtikėtinų faktų. Taip skaitant momentų momentais, an-
Irni.jni nuo saulės planetai Venerai, imtų apsisukti aplink 
s.'iulę Ui7;į metus, o ji apsisuka t 225 dienas. Žemė turė
tu sukties aplink saulę IUIMI metus, o apsisuka tik į vie-
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nus motus. e inan t pamaži tolyn, a t randame daugiau 
keblumų- Marsui imtų 7424 metus apibėgti aplink savo 
orbitą, bet jisai atl ieka tą kelionę i netoli dvejus metus. 
Paskutinei planetai, Neptūnui, reikėtų sukties aplink 
saule 2,888,">;{;{ metus, o jisai apsisuka į 104 metus. Ta
pati reikia pasakyt i ir apie satelitus. Pav., mūsiškis mė 
nulis padaro ratą aplink žeme į 27 ir vieną trečdalį die
nos, kuomet "jam prisieitu apsisukti aplink Žemę j 3,632 
dienas (netoli 10 metu) , jeigu jisai būtu atskilęs nuo že
mės. 

Yra dar kitokie keblumai. Lnplaee'o teorija rei
kalauja, kad satelitai suktųsi aplink planetas ton pusėn, 
kokion sukasi planeta aplink save. Het devintasai Sa
turno sateli tas sukasi priešingon pusėn. Priešingon pu
sėn taip-pat sukasi, kaip rodosi, ir septintasai Jupi te r io 
mėnulis. 

Sitų pr i rodymų užtenka sugriovimui garsiosios teo
rijos. 

Bei ką pastatysi an t jos vietos'/ 
Prof. T. C, Oliamberlin (amerikietis) s tato savąja 

4 'p laneteį imal inę* ' teoriją, sulyg kurios planetos yra SU-
sidarusios iš mažų planetėliu, kurios sukosi kitados ap
link ukyno vidurį (saulę) ; bet prof. T. -I- J , See (vokie
ty*) tvir t ina, jog saulė yra ' p a s i g a v u s i " planetas iš erd
vės, kaip planetos yra " p a s i d a v u s i o s " satelitus (mėnu
lius). 

Iš sugriovimo Laplace'o teorijos išplaukia keletas 
daiktų. Pirm visko, jeigu planetos nėra saulės dalimis 
ir y ra susidariusios kiekviena savuoju keliu, tai aišku, 
jog negalima apie jas spręsti pagal vieną žemę. Kažin, 
a r ne tiesa, ką Alfred Kussell \Vallaee mėgino išparodyti , 
jog protingi sutvėrimai tegalėjo atsirast i ant vienos tik
tai žemės? .leigu toji tiesa būtu faktais išparodyta, tuo
met Atpirkimo paslaptis taptų aiški visiems žmonėms. 

Dar vienas daiktas . Iš Laplace'o teorijos likimo pa
sirodo, jog t ikėjimo vieton negalima s ta ty t i taip vadina
mojo " m o k s l o " . Mokslo teorijos nuolatos mainosi. Kas 
vakar buvo pripažinta tiesa, tas ant rytojaus esti atme
tama, nes pr i t rūks ta tvir tu pr irodymu. Praei tame nu
meryje rašėme apie evoliucijos teoriją, taip labai garsi 
namą spaudoje ir mokyklose. Matėme, kad toji teorija 
y ra pa tv i r t inama t ik ta i ka ik minose; atsit ikimuose ir la
bai siauruose4 faktų rateliuose, ir kad nėra jokiu priro
dymų, kad žmogus y ra kilęs iš žemesniųjų sutvėrimų. 
Tokių pr i rodymų t rūk imas y ra tėmijamas visose mokslo 
teorijose, kuriose bandoma apsieiti be; visu daiktų Sut
vertojo ir visu daiktų Valdytojo, Tokias teorijas skel 
bia ir platina ne mokslo vyrai, bet reporteriai , laikrašti
ninkai ir pigus populiar i /a tor iai . Kaip vienas moksli
ninkas yra išsitaręs, tie, ką populiar i /uoja mokslą, ne 
aiškina mokslą, bet jį temdo, ne stumia jį pirmyn, bei 
jojo pažangą trukdo- Mokslo t ikru prakeikimu yra pu 
siamoksliai, kurie Šioje gadynėje apie mokslą daugiau* 
šiai kalba ir rašo, j jo paslaptis nei t ruputėl io nejsigiliną. 

Tvėrėjau pasaulio, 
Viso svieto Tėve! 
Štai bėgu prie Tavęs, 
ža l ingiaus ias Dieve! 

Puldamas ant kelių 
Prieš Tavo didybę, 
Matau man ' biaurumą, 
O Tavo grožybę. 

Gražus Tu, nes šventas, 
Nes ėysėių eyseiausias. 
(I ra žus Tu ir geras, 
M ielaširdingia usias! 

Aš ėsu prakeiktas , 
(Jriekuose paplūdęs, 
Dėl darbu Man riaušių 
J a u dūšią pražudęs. 

Bet š irdingai gaila 
Man tų paklydimų, 
Pliovollių prieš T a \ e 
Ir papiktinimų. 

Aš tuojau norėčiau 
Daryti pakiltą, 
Ašaroms aplieti 
kiekvieną minntą, 

Kurioj v i d o j Dievui 
Tarnavau šėtonui. 
Priešui savo dūšios, 
P ragaro valdonui. 

O Dieve, per meilę 
Prie Jėzaus brangiausio. 
Per baisiausias kančias 
Sūnaus nekalčiausio. 

Apšviesk mano protą, 
&irdį sugriaudinkie, 
Veskie mano valią, 
Nuo blogo ją ginkie! 

Lai gyveninis mano 
.Jau doringas būna, 
O dusia ant amžių, 
Meldžiu, lai nežūna 

Ji 

LA 

JONO VIERAIČIO ATSILIEP: 
(Sut rumpinta . ) 

"* ! • 

"I>raugo*' 7 m e N«». koks tai Kt\/'\\ 
mane apšmeižia ir užgauna. Aš neesu t 
Kaziuke mane nuteplioja Kaziuks rašo 
ręs naują, kuopą S. L K. K. A. dėlto, kad 

ozapas žiedelis. 

ŠKAI 

MAS. 

•cester, Unm. 
kas neteisingai 
ks baisus, kaip 
kad aš šutvė-

41 kuopa r ,• 
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išmetusi už tat, kad važiavau j (Mevelando seimą su ne 
padoriu būdu išgautu nuo sergančio kuopos prezidento 
mandatu. 

Buvo ve kaip: 11 kuopa laikė susirinkimą D d. bir 
folio, bet kuopos prezidentas tuomet sirgo, ir susirinki 
iną atidarė sekretorius A. ("'idiliškas, l'žklausus susirin
kusiųjų apie siuntimą delegatu, j seimą, visi atsiliepė, kad 
nereikia, o apie mandatą nebuvo nei šnekos, tik aš ir p. 
A. č. tapova Išrinktu surašyti kuopos įnešimus. Tuo su* 
sirinkimas ir pasibaidė. Tuo tarpu gavau u/kvietimą 
nuo Sus. prietelių būtinai atvykti i seimą. Nuėjau pas C, 
išaiškinau nukalą; sekretorius pristojo, pasirašė ant man
dato ir peėėti prispaudė. Mitingo šaukti nebuvo kada; 
pagalios ai jo sušaukti nei negalėjau, nes nebuvau jokiu 
viršininku. Nuėjau j ligonbutį pas prezidentą ir išaiš
kinau viską: kas ir kaip. Jisai ii' pasirašė ant mandato, 
nors žinojo, kad kuopos susirinkime nebuvo nei šnekos 
apie mandatą. Ar-gi ėia apgavimas? 

P. Kaziuks užmeta man, kad užgrobiau 5 dol. Tie 
penki doleriai man priklauso už dele^atavimą dar \Vor-
eesterio seime. Aš jų nevogiau. 

Kaziuks rašo, kad kuopa man atėmė balsą ir praša
lino nuo mitingu. Kuopa man balso neatėmė, bet buvo 
ve kaip: Aš turiu asmenišką piktumą su vienu itekmin 
gu žmogum. Tasai Įtekmingas žmogus pasakė kuopai; 
jeigu jus imsite H Kataliką" už organą ir leisite Vieraitj 
j mitingus, tai aš jums neduosiu salės. Kuopa, nenorė
dama nustoti salės, apsiėmė neleisti manės i mitingus, bet 
manęs iš savo tarpo neišmetė, tik pasakė, kad jeigu no
riu priklausyti ir toliau, tai galiu prisiųsti savo mokes
čius per sekretorių. 

Organas buvo renkamas slaptu balsavimu. Pirmą 
sykj daugiau balsų gavo "Katal ikas", bet antra nedėl 
dienį tapo aprinktas organu "Draugas" . Aš pats antru 
kartu atidaviau balsą už "Draugą". 

Jonas Vieraitis. 

b'jo rūpestingai persijoti pribūnanėius immigrantus, i« 
dant sustabdyti nepageidaujamus ateivius, bet. iki šio* 
liai nieko nebuvo daroma ir, todėl tauta turinti rimtai 
apie tatai pagalvoti. 

Immigraeijos komissija savo raporte paduoda, kad 
pereitais metais ateiviai darbininkai išsiuntė iš Amerikos 
i Kuropą 275,000.000 dol. (du šimtu septinis dešimtis mi
lijonu doleriu.). | Italiją tapo išsiųsta 8,'i milijonui; į Aus
triją 7i") mil; į Mnskolijų, Angliją ir tris Žnvedijos vals
tijas po 25 milijonus; į Vokietiją 15 mil. 

— m 

Iš Amerikos. 
Pereitą sąnvaitę j vieną tik Nevv York'o prieplauka 

pribuvo du tilkstanėiai suvirsimi immigrantų iš Pietinės 
Europos, daugiausiai iš Italijos, Austrijos ir Maskolijos. 
Kas diena Suv. Valstijų gyventojų skaitlius keliais tūks 
tanėiais dauginasi. Politikieriai nusigando, pamatę at 
plaukiant tokią milžinišką immigrantų bangą. Jie šau
kia, kad gresiąs Amerikos soeialiuiui gyvenimui pavojus, 
nes, girdi, prisieisę kovoti su socialinėmis sąlygomis, pa 
gamintomis tamsių, ncjauėianėių atsakomybės už savo 
darbus pribuvusių minių. Didesnė dalis piktadarių, kri 
minalistų Ne\v York'o, Pennsylvanijos ir kitų valstijų 
kalėjimuose esą ateiviai. Aleiviai, neguodoją Įstatymų 
ir daugiausia dasileidžia prasikaltimų. Tie patjs ateiviai 
pripiblą beproėių ir pavargėlių namus, jaisiais užimtos 
labdarystės įstaigos. .Juodoji ranka, grūmojanti ra 
miems gyventojams, nemažiau esanti pavojinga! Suv-
Valstijos, negalėsią kęsti savo tarpe tokiu nuodėmingu 
supuvusių gaivalu. Amerikiečiai, anot socialogų, priva

l i 4 
Pereita subata senate perėjo bilius, užtvirtinantis 

krasos taupinimo bankas- Už bilių balsavo J() ašmenių, 
priešais 22. Dabar bilius pasiųstas j kongresą, ir tenai 
ilsisi, kol atstovai nmpsidirbs su keletą kitu dalykų. Bi-
liūs perėjo su pataisimu senatoriaus Borali, iš ildaho vals
tijos, kad k rasos bankų depositai, gali bflti sudėti valsti
jos kaneijose už 21,:, nuošimt., o laike karė*, taip pat gali 
boti skolinami valdžiai. 

Milžiniškas duonkepių trustas, gimęs prias 14 dienų 
NCAV Yorke po varu "Bhelts Bread Oo., su gelažiniu kapi
talu G milijonai dolerių, atrado sau priešininką Pittsbur-
ge. kita duonkepiu trustą, po vardu "\Vard Bread Co. su 
kapitolu 5 milijonai dolerių-

Kuomet pasažierinis trūkis Cauadian Itaeific lini
jos, privažiavo prie Field kalnų, mašinistas patėmijo, kad 
nuo kalni,; slenka ledynas. Negalėdamas sulaikyti įsi
bėgėjusio trūkio, paleido visą garą ir vos spėjo pabėgti 
nuo nelaimės. Keliauninkai nugalėjo suprasti priežasties 
taip greito bėgimo trūkio ir nežinojo kad mašinisto drą
sumas išgelbėjo .jiems gyvastį. 

Iš po ledynio, užgulusio du trukiu ties VYellini 
\Yash., išimta 87 lavonai. 

įgton, 

Peary, spėjamas šiaurės poliaus atradėjas, griežtai 
atsisakė, kongresui reikalaujant, atiduoti ja tu savo už
rašus, patėmijimus ir prirodymus, kad jisai U tikrųjų, bu
vęs ant šiaurės poliaus. Atsisakima aiškina tuomi, buk 
jisai padaręs kontraktą su leidėjais ir, kad jie pirmutiniai 
apgarsino jo darodymns, taigi nenorįs nustoti dideliu 
pinigų jr užsitikėjinio. 

.luodrankiai taip įgazdino garsųjį giesmininką Ca-
ruso, kad jisai be polieijos ir detoktivu bijo ir per slenks
tį žengti, Sergsti ji net (50 po)teistų. Užkviestas j Brook-
Ivno Operą, nesutiko važiuoti, kol jam nedavė didelės 
sargybos. Nežinia, ar kas daro šposus iš Citruso, norė
damas pasijuokti iš giesmininko baimės, ar tai ištikryjų, 
juodrankiai nori išgauti iš jo pinigus ir, j'dgt) Oaruso at-
sbakyttj duoti reikalaujama pinigų sumą, tai be abejo
nės savo prižadus ištes<* • 

Kovo S d. pribuvo t Oliieago delegatai kalnakasių uni
jos 'Il l inois Miu< VYorkers of Ameriea", taipogi ir ka
syklų savininkai apkalbėti mokestį ateinančiu metu, m»\ 
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senieji j au pasibaigė. Spėjama, kad lengvai prieis prie 
susipratimo, nes abi pusi palinkę nusileisti. 

Garsioj Migiu VYatcb National Co«, d i rb tuvėj suėmė 
3 darbininkus, kurie j au nuo seniai vogdavo auksą, pas-
kyr tą padabinimui kišeniniu laikrodėlių. Aukso pavogta 
už 3 tūkst . dol. J i e pas ta ty t i po 2 tūkst . kaueijos kiek
vienas. 

Yaldiškasai inspektorius l)r. C. Adams Bostone, 
Mass., su savo pagalbininkais įsiveržė į t rusto ledaune ir 
konfiskavo 4 tonus kiaušinių, kuriuos turėjo suvar tot i j 
saldumynus. Kiaušiniai per pus buvo supuvę ir inspek
torius, pripažinęs juos kenksmingais žmonių sveikatai, 
apliejo karbolium. Vertė konfiskuotų kiaušinių išneša 3 
tūks. dol., bet kad buvo supuvę, tad, gal, neverti nė 10 
dol. 

Kiauliena Pi t tsburge Pa., taip pakylo, kad daėjo iki 
10.65 nž 100 svarų, kas nebuvo girdėta visos šalies isto
rijoj, net laike karių. Cincinnati, Ohio. moka 10d. 50c., 
Chieagoj 10d. 35c. Clevelande 10d. 400. o S t Louis 111. 
10d. 32c. už 100 svarų. 

Chieago, Mihvaukee and St Paul Co., kurios kasyklo
se žuvo suvirsimi 300 kalnakasių, geruoju susitarė su naš
lėmis užmuštųjų ir išmoka joms atlyginimą pagal ang 
lišką sistemą. Taigi išmoka tris syk daugiau, negu kad 
darbin inkas galėjo uždirbti per metus- Anot apskaič ia
vimų darbininkas galėjo uždirbti 600 dol. į metus, taigi 
našlės gauna po 1800 dol. Kai kurios buvo sut ikę po 
1200 dol., bet advokata i stengiasi, kad ir joms pr idėtų 
po 600 dol. Prie išmokėjime būna konsuliai svetimų vals
tijų, nes tenai daugiausia žuvo svetimtaučių. Kiek našlės 
gaus ir Raudonojo Križiaus — nežinia. 

Ar t i 10 tūkstančiu s treikuojančių Philadelphijos 
darbininkų mėgino prieiti prie City Hali su tikslu parei
kalaut i miesto valdininkų, kad j ie sugalvotų būdą streiko 
užbaigimo. Bet einantiems darbin inkams policija pasto
jo kelią. Lazdomis ir revolverių rankenomis laukiniai po 
įleistai daužė vargiu galvas, daugybę sunkiai sužeis-
dami. " K r u v i n o j i s ą n v a i t ė " Pe te rburge nebuvo bloges
nė nuo Kovo .10 dienos Philadelpliijoj (broliškos meilės 
miesto.) Daugelyj miesto dalių atsibuvo protestuojanti 
darbininkų mitingai, kur nupeikė tokj žvėrišką miesto 
valdininkų pasielgimą- Policija taipogi uždraudė darbi 
ninkama la ikyti mitingą lauke ir išvaikime minios taipo
gi vartojo lazdas. Atrodo, lyk kad gyventumem gilumoj 
Turkijos, arba despotiškos Kusijos, o ne laisvės šalyj , 
kur viešpatauja žodžio laisvė. 

Visutinas streikas nekaip sekasi, nes kaip vienoj vie-
toi meta darbą keli šimlai darbininkų, tai kiton grįžta 
prie darbo. Apie visutina. streiką visoj valstijoj pradeda 
kas sykis garsiau kall>ėti, bet ir tas turbūt nenusiseks. 

Valstijos tarpininkystės skyrius kar tu su darbiniu 
ku vadais, norėti] sutaikyt i , bet visi jų geri norai dingsi a 
prieš kompanijos užsispirymą. 

Kovo 12 d. viso miesto pirkliai , pada rė susirinkimą, 
kur nutarė užbaigti motormanų ir konduktor ių streiką 
padai uis įtekmę ant abiejų. Nuo streiko daugiausiai nu-
kenčia pirkliai, nes .judėjimas mieste sus tabdytas ir nie
kas neatvažiuoja iš kitų vietų pirkti prekes. Pirkl iai su
manė įsteigti tarpininkystės teisiną, kursai pasakytų sa
vo nuomonę, kur i kovojanėių pusė turėtų nusileisti, o ant 
to nusprendimo turėtų sut ikt i kaip darbdaviai , taip ir 
darbininkai . Kuri kovojanėių pusių nesutiktų an t tokio 
nusprendimo, hus pirklių boikotuojama. 

Vakar vagonėliai bėgiojo rainiai ir riaušių mieste 
kaip ir nebuvo. Visutinas streikas, norints ii' a t i t raukė 
nuo darbo kelis desetkus t ukstanėiu darbininkų, vienok 
nenusisekė taip, kaip to norėta darbininkų vadų. Jeigu 
šiose dienose nešusi taikys, žada jsi kišti prezidentas ir su
ta ikyt i abi pusi. 

Valslijos inspektorių šefas t l a r r i sburge Pa., kabyk
lose daines K Poderiek, prisakė savo pavaldiniams ins
pektoriams, kad priverstų kasyklų savininkus i ška iv t i 
surašą darbininkų. Pavardės turi būti iškabytos vi-suj 
kasyklos ir po žeme, laip kad inspektoriai galėtų žinoti, 
kiek darbininkų dirba kasyklose ir kaip jie vadinasi 

d'resiantis s t reikas darbininkų gelžkelio Baltimore & 
Ohio kompanijos, aėiu pastangoms darbininkų koinisjso-
riaus NeilPo, tapo nuramintas . Ant kokių išlygų susi
taikė, abi pusi tyli. 

VIMV Yorke d e t e k t h a i suėmė du italu, kuriedu siun
tinėjo laiškus giedoriui Caruso, reikalaudami nuo ;jc 10 
lūksianėių doleriu, grasindami mirėia, jeigu atsisakytų, 
duoti. «)ie tapo suimti laike išėmimo iš sulygtos vi (tos 
reikalaujamos pinigų sumos. Policija j reikalaujamą vie
tą buvo padėjus laikrašėių pluošti)' Patsai giedorius įt0B 
teisme, kaipo apkaltytojas. 

Trenton street KaiKvay Co., sulaikė bėgiojimą vago
nėlių iš baimės, kad streikininkai neužpultų ir nesude
gintų. Miesto majoras pranešė kompanijai, kad jeigu 
nepaleis vagonėliu, užmokės bausmės 50 dol. nž kiekvieną 
valandą ir miestas atims koneessiją. 

Panašiai lietuviams, komitetas, susidedantis iš Sla-
voku. ( 'horvalų, Serbu ir kitu smulkių slavėniškų tantų 
iš po Austrijos ir Vokietijos valdžios, nukeliavo plis pre-
zideriti) Taftą, o paskui pas komissorių Bills'ą, reikalau
dami, kad ir juos užrašinėtų j tam t ikras rubr ikas laike 
žmonių surašo, o ne kaipo Vokiečius ir Austrijokus. Tai
pogi kreipėsi į komitetus senate ii' kongrese. Tų $la-
vokų reikalavimai bus peržiūrėti ir gal kad bus jiems už
ganą padarv ta. 

\ 'ew York 'o valstijos kontrolieriai ii1 uiokestų 
kai. minimo gel/kelių karaliaus l la r r imano tur tą a 
mivo aid 71 milijono dolerių ir nuo tos sumos bus im 
mokestis-

irtą, metii Našlė, apėmusi tą visa tui 
moka 700 tukstamuų dol. 

inėN mokėsiu 
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AR YRA TIKROJI LAIMĖ, KUR JOS IEŠKOTI 

IR KAIP JĄ ATRASTI? 

(Seka) 
II. 

Ir viršprigimtieji turtai neduoda žmogui laimės. 
Nedaro žmogaus tikrai laimingu nei viršprįgimtieji 

turtai, augsti mokslai, visokios dorybės arba ir geri dar
bai, nes ir tie, ką tuos turtus turi, nenustoja vis dar ko 
norints trokšti, jaučia, kad ir jiems ko trūksta kaip kūno, 
taip ir dūšios reikaluose. Tikrai laimingas negali jaus 
ti, kad jam ko-norints trūksta. 

Apie šio svieto laime taip sako šv. Augustinas: "Šio 
svieto laimė tikrai turi savyje šiurkštumą, melagingą, 
netikrą linksmybe, tikrą skausmą, abejotiną užganėdini-
mą, sunku darbą, neramu atilsį, baimės tušėią vilti" 
(Epiat. 86). Ir toliau tas pats šventasis sako: "Jeigu tu
rėtum Salamono protą, Absolomo grožybę, Samsono stip
rybę, Bnooho ilgą amžių, Krezaus turtus, Oktavijano lai 
mik j kokia iš to visko nauda, jeigu kūną turėsi paves 
ti kirminams, o dūšią amžinoms kančiomis sykiu su tur
tais šėtonams" (ln Math. 27 K Kaip aiškiai matome, čia 
aprašytas niekingumas to visko, ką svietas vadina laime. 

Šv. Tomas rašo (38, e. g) \ "Visas pasaulis, sulygi 
nant su mūsų dūšia, tai kaip vienas lašelis rasos; negali 
jisai pripildyti dūšios niekados." 

Taigi nė prigimtieji ne viršprigimtieji turtai neduo
da žmogui tikrosios laimės. 

Kur tikrosios laimės ieškoti ir kame ją rasti? 
Dievyje ir tik Dievyje gali žmogus tikrąją laimę at 

rasti ir tik pats Dievai niekas kitan - tegali Smogaua 
s i n t i p r i s o t i n t i . " N e r a m i v ia mušu š i r d i s k a l b a šv . 
Augustinas — ir tik Tavyje ras atsiilsj". "Viešpats yra 
mano tėvainybės ir mano eieliko dalelė" (l\s. XXV—5). 
"Apreiškei man gyvenimo kelia; Tu pripildyti mane 
linksmybe savojo veido" (Po. XV, 11). Ir toji laimė 
dangaus karalijoje eis iš regėjimo Dievo akis j akį. "Tre
jopu budu linksminsimės rašo šv. Bernardas anoji' 
amžinoje neapsakomoje linksmybėje : matydami Dievą Jd 
visuose sutvėrimuose, turėdami Jį savyje ir pažindami Jį 
Švenčiausioje Trejybėje" (Bers. in sermone). 

Ta-pat skaitome bažnyčios Tėvu ir Daktaru raštuo
se. "Aniuolu lobiu yra protauti apie didžiausiąją Gėry 
b e " - - rašo šv. llieronymas : "Dievo matymas yra tikroji 
linksmybė; Dievo regėjimas yra tobuliausias džiaugs
mas." Šv. Augustinas labai dažnai sako, kati Dievo regė 
jimas bus didžiausiu Ir augšėiausiu užmokesčiu už mūsų 
gerus darbus. Be ko, paklausykite, ką sako stabmel
džiu filosofas Platonas: "Dievas yra visudidžiausiu geni
jau, didesnis už kiekvieną kita esybę, už kiekvieną pri 
gimtj; jo visi reikalauja, dėlto kad jis yra visokia tobu 
lybe ir apart savęs nieko nereikalauja". 

Dabar matome aiškiai, jog ar tai šv. raštas, ar šven
tosios bažnyčios Tėvai ar tai stabmeldžiai filosofai, kai 
bedami apie laimę, regi ją tik ateinančiame gyvenime. 
Toji laimė bus iš to. kad matysime Dievą ir Jo angšeiaii 

šias tobulybes. Siamegi gyvenime niekuomet prisotinti 
nei pripildyti savo širdies negalėsime. 

'1'ečiau, nors eia visiškos laimės žmogus ir negali jgy 
h, tai vis dėlto, gerus darbus pildydamas, gali atjausti 
bent šiek liek ateinančiojo gyvenimo džiaugsmis. 

Psalmu. rašytojas vadina palaimintu ir laimingu die
vobaimingą vyrą. "Palaiminti nesuteptieji kelionėje, 
vaikšėiojant ieji pagal Viešpaties įstatymus" (!?«. 118-1). 
"Palaimintas vyras, kursai nevaikščioja pagal netikėliu 
patarimą ir prasikaltėlių kelyje nestovėjo ir ant pagedi
mo sosto nesėdėjo, bet Viešpaties įstatymuose jo valia ir 
apie Jo {statymus mąstys dieną ir naktj (PH. 1. 1 2). 

-leigu didžiausioji mušu laimė ir paskučiausias rnfi-
su šiokis yra Dievas, tai dėlko tiek daug žmonių, yra prie 
Dievo atšalę, nenori Jo pažinti, Jam tarnauti ir numirus 
amžiną, laimę įgyti? 

šitame pasaulyje visados taip atsitinka, jog nebran
gi name to, ko nepažįstame, apie ką neturime priderančios 
ir aiškios sąvokos, bloginkime geležį iki raudonumui ir 
šalia jos padėkime šimtadolerinj popierinės. Parodyki
me juos kūdikiui pamatysime, jog jisai greičiau stvers 
u/ blizgančios geležies, ne kaip už popierinės, o tai dėlto, 
kad raudona geležis daro didesnį įspūdi ant; kūdikio jaus-
mo, nekaip popierinė. Tokiam vaikiu tampame pana
šas mes patįs, kuomet šio m e t o niekniekius statome augs-
eini už Dievą, kursai yra miisu brangiausiu iždu. 

(Tol. bus). 

S. L- R. K. A- Reikalai. 
OS KUOPOS ATSILIEPIMAS. 

Pittstom lija. 
Sausio 12, 1!H0. 

Bllliltllll] 
Susirinkiiue 7-os kuopos S- L. R. K. A. buvo skaity

tas atsišaukimas prezidento S. L. R. K. A. su reikalavimu 
rinkti nauja kasieriu vieton išrinktojo seime p. G. Lai-
biuio. Tame atsišaukime buvo pasakyta, kad p. Laibinis 
yra suspenduotas ar, nemokėjimą mirtiniu, be; nenurody
ta, kokios ir kam. mirtiuės nebuvo išmokėtos. Po ilgu 
svarstymu kuopa išrinko komitetą nuvažiuoti pas p. Lai
bi n j u* ištirti dalyką ant vietos. Męs. žemiau pasirašo-
šieji komiteto nariai, nuvažiavome pas p. L*,ibinį ir at
radome j) baisiai suvargintą ligos. Kada męs paklausė
me jo, dėlko nemoka mirtiniu, jis atsakė, kad jin nemoka 
jokiu bilų, jeigu neturi paliepimo nuo prezidento ir ka
sos globėju.. "Nenoriu kalbėjo jis mums -~ Susivieni
jimo pinigu leisti ant vėjo; tegul pristato man tikrus da-
va.dus su centro komiteto viršininku parašais, tuomet ir 
išmokėsiu". P. Laibinis mums skundėsi, kad preziden
tas kun. S. Pautieuius ir sekretorius K. Krušioskas dirbą 
nuo pat pradžios prieš jį, bet sakė toliau ' 'viskas 
pasirodys ateinančiame seime; tenai teisybė išeis į aikš
te" . 

Tiek męs, 7-os kuopos comitetiniai, esame ištyręs 
nuo p. La ibi n io. Jeigu p. L. tiesą kalba, tai jisai nebuvo 
vertas suspenduoti. Kiek mums nurodo, kuopos šitą rei-



Kovo (Mareli) 17, 15)10, Met. II, No. U 1) M A U (J A S S 
. : : ; ; ; ; ! I!!!'.;!. ,.'i;;:!.';::'! ; • " • • " ' i v " " " • • • • • • " • • • • ; ; ; ; ; » ? siKsa 

kala privalo gerai apsvars tyt i prieš seimą ii', ištyrus da
lyką, vieni ar kiti turė tu būti pabaust i už vaidų sukė
limą. 

Pasirašome savo vardus, išrinktas komitetas 7-os 
kuopos S. L. Et. K. A. 

Ju rg i s Laukaitis, Prezidentas-
Leonas Šėporaitis, Sekretorius. 
M. Y. Tulaba, Sek. 
J . Zujus, 
Vincas Smalengkas. 
Red. pr ierašas P, Laibinis g i l i kalbėti, ką jis nori, 

bet iš kai-kuriu dalyku sunku jam būtu išsiteisinti. Pa v., 
mokėdamas .'500 dol. vadovėliams leisti, jisai parašė ėek; 
atit kun. A. Kaupo vardo. Nuėjus ėekiui j Bostoną pas 
iždininką p. Čaplike, jisai tapo užprotestuotas- P. Laibi 
niui buvo apie tai sakyta keletą sykiu ir p rašy ta jo, k:ul 
at i taisytu klaidą, bet p. Laibinis visus tuos žodžius pra
leido pro ausis. Taip buvo su kai-kuriais kitais išmokė
j imais : p. L. vilkino arba ir visai nemokėjo. Mums ži
nomas faktas, kad Kin^-stono kuopos atstovai buvo ori 
versti važinėti po kelis sykius pas kasieriu, kol gavo m il
tinę. Šituose reikaluose ir Sus. prezidentas ir kiti Sus. 
viršininkai važinėjo pas p. Laibinj ne sykį, kol galop la
po priversti suspenduoti kasierin, ir į jo vietą paskirti 
kitą. 

P. Laibuos buvo priteikęs mums raštelį prieš kon. 
Pautienių. To raštelio netalpinome nei męs nei "Žvaigž
d ė " , bei jisai rado vietą " K a t a l i k e " . Tokie asmeniški 
užsipuolimai aid Sus- prezidento nei t ruputį neišteisina 
buyusiojo kasieriaus. l \ Laibinj suspendavo ne kun. Pau< 
t ini ius . bet visas eentro komitetas. Koliojimais ir pra
vardžiavimais niekas dar savęs nekal tu nepadarė. Žino
ma, labai praver tė tu ištirti nuodugniai visą dalyką, bet 
tardymuose reikia Žiūrėti Susivienijimo naudos, ne p. 
L. asmeniškųjų reikalu. 

AUKOS ŠV. KAZIMIERO SESERŲ VIENUOLYNUI. 
IŠ VVESTVILLE, ILL. 

Po $1.00 paaukojo: 
Kontrhtiaviėia .Juozas, Karseviėius duozap. Stačiokas 

Juozas, Pilipaitis Petras, Siseviėia donas, Leimontas 
Konstantas, Bar tkus Juozas, Yenekūnas donas, Maėiutė 
Morta, (Jlemba -Juozas, dukneviėienė Petronė, Kazlaue 
kiutė Mikalina, Vaieiekauekiutė Magdelena, Šlikaitė 
Pranė, Storekis Mart., duėionis .Juozas, Muraškienė M a 
rė, Jurgaitis Sinianas, Preitikienė N.. Matulionis Dan. 

Smulkesniu aukų : $40.26. 

Sykiu $60-26. 
Aukos iš Chicagos: 

Bev. D. l layes 5.00; Jos. Molitor 5.00; N. N. 7.00; 
Kun. M. Kriaučiūnas 15.00; Kun. !M\ Valaitis 20.00; Kun. 
J . Kolesinskas 10-00; Kun. K. Stefanaviėius 10.00 Kun. 
A. Skrypka 5.00; Kun. M. Krušas 5.00; Kun. K. H. Serafi
nas 5.00; Kun. d. Cisas 5.00; Kun. .1. (iadeikis 5.00; Vi 
so: $0700. 

Iš Šv. Kryžiaus Parapijos. 
Krauki vs Mikolas 2.50; Noreika Paulius 1.00; N'orei 

ka Viiieju 1.00; Maslaitė Bozalija 3.0O; Valiukaite Ag
nieška 1.O0; Lešynskis Ju rg i s 2.00; Balt ikanskaitė Puiriė 
50; Sudai tė Anė 50; N. Anele 50 : Vasilkevie Teklė 2.50; 
Sobeekaitė Marė 1.5d; Noreika Fr. Povilas 2.00; Norei
kaitė Stanislova 1.00; ( .rigaitis Jonas 2.50; Sykiu : $21.50-

Iš Hartford, Ooim. 
K\<\ Tramės bažnvėioje surinkta 
i i * i • 
Kun. .1. Zebris 

7.00. 
$50.00. 

Sykiu 
Iš New Philadelphijos, Pa. 

$57.00. 

Svtt, Širdies J ė/aus bažnvėioje sur inkta $50.57 
Kun. V. Darais metinės aukos UU0 savęs $100.01). 

Sykiu : .$150.57. 
Iš VVaterbury, Oonn. 

&v. Juozupo luižnyėioje surinkta $60.00. 
Iš Chicago, 111. 

Visu Šventu parapija.. Surinkta $74.35. 
Iš So- Boston, Mass. 

s tambesnes aukos : Kun. T. Žilinskas 50.00; dona* 
Korzonas in.00; S. T. Tfjtfhe 10.00: IVm/.ilaitė Agota 5.00; 
Andrukaiė iutė Marijona 5.00; ^ukauekiu tė Daurieė H .00; 
Masiulonis Adomas d.00. 

Po $1.00 aukojo : 
dulijonas Višinskas. Antanas Kairys, Jonas Sostuvie-

kis, Kilmoniutė, Simanas SMri<relskis, Marė BaiHuirierio, 
Pranas Ž«rdeekas, .Jok. KudroviiHa, Klz. Tarutis , Povilas 
Mikalaimkas. Dom. Overka, Ant- Overka, Tad. Šarka, 
Ka/- Linais, -Juozas Perlas, Mikolas Baluška, Alek. (Jimi-
prauskas, duobas Kalin.skas, Vincas Stadalninkas, Atidr. 
Balkus, donas Koiuutis. Juozas Va/nelis , dorins Gaeėla, 
Ad. Vaitkus, Vaelovas Kavinskas. \ ' in. Uokša, Pr. Kuras , 
J . danui i niui ė. 

Smulkesniu aukų $80.68. 

. $H)4.()8. 

$l()o.(0. 

$10.00 

Ra. 

S\kiu 
Iš VVorcester, Mass. 

Kun. Vine. Bukaveekas 
Iš Girardville, Pa, 

Kun. S. Paulienius 
Iš Chicago, 111. 

Sv. Jurgio Parapija. 
Stambesnės aukos : Nausėdas Izidorius 

šynskas donas 10.00: Nausiedns .Jonas 0.00; Ažukas ttau-
lyiuis 5.00; ('{u Husitas Juozas 5.00; Bružienė Marė 4.00; 
Marfmkmnė Uršulė '1-00; Pe t rauskas Izidorius 3.00; £>v. 
Jurtfto l>r to 5.0'>. 

Po $2.00. 
\'. ifianskis Stasys. Bidikas .luozas, Antanavienis Pe

tras, dnkš.viėia Antanus, Poeius Juozas. įTognikiMiB Juo
zas, Andriulaitis Lukošius, JojrilliKlHa Kazys, Kupšas 
Aleksandras. Lešėynskis Juozas. OvvHinuas Nikodemas, 
l)yeli.,\i<-in dūlius, Kalauskai tė Bronislava, (Pilis Apta
riąs, l>r. stupni< kis. Poška Pranciškus, RnilgiliUR Pet ras . 

Daugiau kaip po $1.00. 
Šmulkštys Antanas 1.50; Mart inkus P r a n a s "IpO; 

Ka/dnit iene Petronė I 25 ; B u d r i k i s Juozas 1.50; K vizas 
Karalius 1,50. 

liilillliii i ii iliiliiili » . L 
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Dr. A. L. Grai aicunas 
Pasekmingai gydau visokias ligas vyry, motery ir vaiky, na 

aplenkiu ir paslaptiniy. Atsilankantiems iš kitur suteikiu 
sąiiningus patarimus per laiškus. 

TBLBFONAS: Yards — 3162. 

8812 8o. HAI.STHD 8T , CHICAGO, ILL. 

DRAUGIJOS! 

H. R. Morgan 
laiko dirbtuve 

visokiu jum* rekalingu 
daiktu, kaip tai: KEPURIŲ, KOKARDŲ, ŠAR. 

PU, VĖLIAVŲ ir tt. 
Adresuokite: 

R. H. MORGAN, 
1 3 N. Main $t. , Shtjnandoah, Pa. 2 

y i O*>++<O»+»»»»»»+»»»»»»<at#»0OSj+»jo++»+»»+»<»< 

Union Ticket Agency 
SiižiMiii lletiviszka Bauka ScfMJaM ir Visoje Aplinkinėje 

Agentūra Laivakorčių ant Geriausiu Linijų 
Siualia Pinigus kas dian iti vistts dailu svieto; taip-iri parka ir iSmaino vj 

•okiut »ini*un. iMirba viaokiua Dokumentus Amerikos ir Lietuvos tel»muose 
Ofisas atidarytas kas dian nuo 8-toa ift ryto iki 9- vai. vak. 
Neda oja: nuo KMoa iš ryto iki IS-tai valandai vakare. 

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

Taip-srl turim* savo krautuvėj* .lautryhe visokiu maldaknygių 
ir svietlAku ktiyg-u vlseklga* kalbose :: 

TKLRrON A I: Naujas 808 - Bali H.1 

I 
I 

i: 
i 

i 

A . U Z U M E C K I S , 
Listuvii Oratorius ir Balsamavotojas. 

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

Priima lavonus ir ii kitų mitstų. 
Reikale kreipkitės pas savo tautietj. 

824 Wharton St., Philadtlphia, Pa. 
T1LBFONA1: Bali Lombanl 27 - »9 A 

K i a J 

DR. MENDELSOHN, 
LENKIŠKAS GYDYTOJAS. 

50 South Washington St. .Wilkes-Barre, Pa 

Svvalm Hardvvare Co.f 
Ko. SI Norta Otatr t Itreet, 

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

plasteris, įrankiai, sportiniai ir naminiai daiktai. 

"DRAUGO" AGENTAI: 
St. Stanevičius, 3206 Auburn Ave., Chicago, 111. 
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 Ave., Detroit, Mich. 
J. Žemaitis, 126 South Pear St., Shenando&h, Pa. 
T. Kizievič, Box 167, Minercville, Pa. 
M. Karbauskas, 52 G. Street, So. Boston, Mass. 
L. Svagždys, 171—5th Street, So. Boston, Mass. 
J. Mikutaitis, 1438 VVestern Ave., Allegheney, Pn 
A. Radzevič, 194 New York Ave., Newark, N. J. 
A. Klimąvičaite, 321 Kensington Ave., Chicago, 111. 
A. Pocius, 10806 Wabash Ave., Chcago, 111. 
M. Dūda, 51 W. — 25th Street, Chicago, 111. 
K. Strumskis, 2323 West 23 Place, Chicago, 111. 
. Šaulys, 168 Beakon Street, Brighton, Mass 
J. Bartoševiče, 4417 Marshfield Ave., Chicago, 111 
J. Puselninkas, 722 Washirofton Ave., Braddock, Pa 
V. Bielauskas, 468 Northampton St., Eaaton, Pa 
M. Urbanaviče, Box33, Thomas, W. Va 
J. Antanaitis, Box 22, Swoyes, Pa 
Pr. Bukantis, 96 Centre Street, Kingston, Pa 
Juoz. Mataliavičia, 1657 Tioga St., Shamokin, Pa 
Ant. Baranauckas, 1214 Railroad St., Shamokin, Pa 
Jos. Valentinaviča, 1114 Cedar Ave., Scranton, Pa. 
J. Versiackas, 65 Davidson St., Lowell, Mass 
Ignas Mkalojus, 1028 S. 2nd St., Philadelphia. Pa 
Jos. Robynsky, 163 First S t , Elizabeth, N. J 
Myk. Vaicenavidiita, 2 River St . PI., W . Lynn , Maa 

Mike Slapikevifiius 
Silvar Creak P. O. N E W Phi lade lphia , P a 
Fel. Būgnelis, 454 Main Ss., Edwardsville, PJI. 

Jurgis Grigutis, 38 Kedorr St., Wilkes-Barre Pa. 
Mot. Čeponis, 21 Pleasant str. New Britian Conn. 
Juzė Rakauckaitė, 1015—8th str., Waukegan, 111. 
S. S. Petrulis, 3312 S. Ilalstead str., Chicago, 111. 
Jonas Ignotas 46—22nd str. S. S. Pittsburgh, Pa 

••^P»e»S*e*Sese»ea»e«e«p«e*f*jSaeS^^ 

VIBNATIN* LIETUVIŠKA DIDBL* BJtAUTUV*. 
neriauuiy armonika, skripky, klernaty, koncerti i i i 
truby ir daugybė visokiy muzikalilky instrumenty. 
Puikiausiy dziegorėliy, lonciugėliy, visokiy graliy 
žiedų, lakety, spilky, kolMky, gėry britvy, druca 
vojamy maiinukiy, albumy, revolveriy, križiy, ražui 
My, ikapleriy, guminiy litery, istorijy, dainų, pala-
ky ir visokiy maldaknygiy. Graiiy popiery grona-

ty rašymui tuziną ui 25c, 5 tuzinai iiž $1.00. Dailiy atidaromy al-
toriuku ir pavinftiavoniy siuntimui į Lietuvą. Atliysk savo tikrą 
adresą ir už 5c. markę, o apturėsi No. 3 Kataliogą su 450 pasel-
ksly ir 1000 visokiy naudingy daikty. A* gvarantuoju, kad rai.no 
t a vonia pinuos kliasos o prekėa pigesnės kaip kitur; orderius iš-
siuaėiu greitai į .visus Amerikos, Kanados ir Anglijos kraštus. 
Kviečiu visus atlankyti su visokiais pirkiniais ir orderiais paa 

K. VILKBVVIOH, 
112 Orand St., St. Dep. D. Brooklyn, N. T. 

Paj ieškau vargonin inko , 
čiu adresu: 

Uv.v. B. Žindžius, 
214 Ripley Plaoa, 
Klisabcth, N. J. 

Meldžiu atsiliepti sekun-

http://rai.no
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OFF1CEE NEYV PHONE 37. KKSIDBNCB 1100. 
LIITUVIŲ ADVOKATAS 

J O N A S S. LOPATTO 
47-U-4* Bennett Buildinf, Wilkes-Barre, Pa. . . 
Norintieji pasiskolinti pinigu ant pirmo mortgage, 

arba pirkti namus lai kreipiasi. 

HNHHHHMMNMHHMMM #<*H'»l>M II 'IMI »»#»##įHHHMHMHMMHfe 
Senas Telefonas 659. Naujas Telefonas 1005. 

Dr. Albert Kaufmanas 
—: CTVDYTOJAS Ift LIETUVOS. :— 

Specijallstas visose ligose. 
Gydo labiausiai uŽBisencjusiaB vyrų, moterių ir vai 

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

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

51 N. Washington St., Wilkes-Barre, Pa. 
JMHMMMMMĮi i H » j iii Is 11I»<|I)>4>I||I»I|M>»«1M>»<W<#HMWW^##^»^##»» 

9 ; 

DRAUGO 

SPAUSTUVE 

: NAUJAUSIA, DIDŽIAUSIA IR GE-

tniAUSIA GREITAI ATLIEKA 

IRIŲ ĮVAIRIAUSIUS DARBUS 

S P A U D INA 
P I G I A I 

UŽKVIETIMUS IR KITOKIUS DARBUS 

KONSTITUCIJAS, PLAKATUS, TIKIETUS, 

RAIDES STATOMOS DIDELE -NAUJAU-
SIOJO PATENTO MAŠINA "LINOTYPE" 

ADRE8UOK1TK -T— Q 

" D R A U G A S M 

314 E. Market St. Wilk«-Barre, Pa. 

ADRESAI OENTRO VYRIAUSYBES SUHIV. LIET. 
RYMO K AT. AMERIKOJE: 

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

JONAS RIKTERAITIS vice-prez., 
67 Jame* St., Watertury, Conn. 

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

REV. V. STAKNEVIČIUS, iždininkas, 
207 Adams Str. Nebark, N. J. 

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

107 So. Harding St., Worcester, Mass. 
KAZYS VA6KBVYČIA, 

186 Jefferson St., Newark, N. J. 

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

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

F A B I O L Ė , 
Garsi kardinolo \Visemano apysaka. Vortė Vytau

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

Gaunama pas: 
RBV. V. VARNAGIRIS, 

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

Tautieti! Jei reikia Tau statyti nauji namai, ar tai
syti seni, tai žinok, kad tatai atliks kuogeriau.nai kontrak 
terius MIKAS SLAPIKEVICiUS, New Philadelpbia Pa. 

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

Tik vienas šitas sventaraštis yra katalikiškas. 
Kaštuoja $2.00 ir 16o. persiuntimui 
Adresas: REV. S. PAUTIBNIUS, 

GIRARDVILLE, PA. 

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. MTKOLAINIS. 

Box 02 NEW YORK CITY. 

BEN. J. KMELEWSKI 
NAUJAS TELEFONAS 1357. — 

. 

Parsiduoda laivakortės ant geriausių lir ijų. Siunčia 
pinigus j seną k rajų greitai ir saugiai. Žemės ir Notari-
jaus dalykai taipogi doviernastis. 

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

file:///Visemano

