
J? e v. „DRAUGAS 
KATALIKIŠKAS LAIKRAŠTIS PAŠVCSTAS AMERIKOS LIETUVIŲ KATALIKŲ REIKALAMS. 

VOL. H. (METAI U.) \YILKKS-HARKK, l \ \ . IMKJPJCČIO (AUGUST) 4 1). .11)10 M. Ne, 31. 
ENT11UJD AS SKOOND-CLASS MA.TTEK AUGU8T'*l«t. 1«9. AT THE PORT OKFICE AT WILKES-BARIiR. PA., UNDER THE ACT OP MARCH J, 1«97 

DVYLIKTOJI NEDĖLIA PO SEKMINIŲ. 

Lekcija. — II. Kor. III. t -~ D. Broliai: Turime Die-
vuje tokią viltj P^F Kristų: Ne kad būtumime išgaliu 
ėiais ką nors dūmoti patįs iš savęs, kaipo iš savęs, bet 
mušu išgalėjimas yra iš Dievo. Kursai ir padarė mus 
patogiais tarnais Naujojo {statymo ne raide*), bet Dva 
sia, nes raide užmuša, o Dvasia atgaivina. O jei tarnavi
mas išreikštas mirties raide, ant akmenų buvo šlovėje tai}) 
kad lzraeliaus sūnus negalėjo žiūrėti į Mozės veidą dėlei 
jo veido skaistumo, kuris išnyksta. Kaipgi nedaugiaus 
bus šlovėje tarnavimas Dvasios'/ Nes jei tarnavimas pra
pulties turi šlovę, toli daugiau* gausingą turi šlove tar
navimas teisybei. 

Evangelija. Luk. X. 2:i — 8 1 — Anuomet tarė Jė
zus mokiniams: Palaimintos akis, kurios regi, ką jus re
gite. Nes sakau jums, kad daug pranašu ir karalių geidė 
regėti, ką jus regite, o neregėjo i ir girdėti, ką jus girdi
te, o negirdėjo. Ir šit kažin kuris vikrus Įstatyme atsisto
jo, gundydamas jį, o tardamas: Mokytojau, ką daręs igy 
siu aš amžiną, gyvenimą? O jis tarė jam: kas yra parašy
ta Įstatyme kaip skaitai! <> jis atsakydamas, tarė: Mylėsi 
V'iešpatj Dievą tavo iš visos tavo širdies, ir iš visos tavo 
sielos, ir iš visos tavo galės, ir iš visos tavo minties, o ta
vo artimą kaipo patj save. Ir tarė jam: (lemi atsakei: 
taip daryk ir gyvėsi. O jis, norėdamas pats nusiteisinti, ta
rė Jėzui: O kas-gi yra mano artimas.' Ir išklausęs Jėzus, 
tarė: Nekurta žmogus ėjo iš Jeruzolimos Jerikon ir susiti
ko su galvažudžiais, kurie tat apiplėšė jj ir sužeidė nuėjo, 
palikę pusgyvį. Ir tikos, kad kažin koks kunigas ėjo tuo 
pačiu keliu, o pamatęs j j , praėjo. Taipos ir Levitą, būda
mas pigai vietos, ir regėdamas jį, praėjo. O važiuodamas 
kažin koks Samaritonas, priėjo šalip jo : ir pamatęs jį, yra 
pakrutintas mielaširdyste. O prisiarl męs, aprišo jo žaiz
das, užpylęs alyvos ir vyno. O pasodines jį 
ant savo galvijo, vedė gaspadon ir rūpinos juo. 
O ant rytojau*, išėmė du skatiku, ir padavė nkiriinkui, 
ir tarė: Kūpinkis juo, o kąnors išleisi daugiau, aš pagrį
žęs atiduosiu tau. Kurs iš šitų trijų rodos tau artimu 
anam, kurs susitiko su galvažudžiais? O jis tnrė: kurs 
susimylėjo ant jo. Ir tarė jam Jėzus. Kik gi, ir tu daryk 
taipos. 

') Ne raide - n>!ikrai suprastą ir paimtą be dva 
šios. 

GERAS SAMARITONAS. 

šios dienos evangelija primena mums seną ir didelę 
lekciją apie Dievo ii' žmonių meilę. Tūlas {statymo žino
vas užklausė Jėzaus, "gundydamas j į " : Mokytojau, ka 
darydamas apturėsiu amžiną gyvenimą'/ Iš save pusės 
Jėzus taip-pat užklausė to advokato: {statyme kas yra 
parašyta? kaip skaitai/ Anas atsakydamas tarė: mylėsi 
Viešpati Dievą tavo iš visos širdies tavo, ir iš visos dūšios 
tavo, ir iš visu jiegų tavo ir iš visos mislies tavo, o artimą 
tavo kaipo pats save. Toliau, ant užklausymo 1o įsta
tymo žinovo "Kas yra mano art imas?" Jėzus atsjko ge
rai žinomu prilyginimu apie Gera Samaritona, užbaigda
mas žodžiais: Kursai iš tu trijų tau regisi būti artimu 
anam. kursai įpuolė tarp žmogžudžių? Ans atsakei: kur
sai jam padarė mielaširdyste. Ir Jėzus tarė jam: Eik, ir 
tu daryk taip pat. -*- "Kursai jam padarė mielaširdyste" 
— sustokime šiandien prie šių žodžiu. Kaip ir kam męs 
privalome parodyti gailestingumą? Galime jj parodyti, 
kai]) tasai prilyginime geras žmogus, gelbėdami nelaimėje 
žmogų, neatsižiurint, kad jis neprigul prie mūsų šeinynos, 
giminės ar tautos, bet yra priešas, ar prigul prie priešin
go namo ar tautos. Galime gailestingumą parodyti savo 
artimui ir kitokiais įvairiais būdais. Išreikšdami savo sp
jausimi kitu silpnybėse ir nuopuoliuose; ir kaip? Neminint 
apie tuos dalykus, pateisinant juos, jei kas, mums girdint, 
apie tai mini, užstojant neesančius, kuriuos apkalbi,, man
dagiai primenant kritikams, kad ir jie neliuosi nuo silp
nybių, ir kad gailestingiems ir Dievas bus gailesiu gu. 

Ar nors kartais atmename, kad daug žmonių aplink 
mus, kaip tas nelaimingasis prilyginime, yra sužeistų ir 
surištu ir pusgyvių, bet dūšioje,, nors paviršutinis kai jie 
išrodo laimingais ir sveikais? Užslėptos žaizdos lankiai 
aršesnės esti už regimas ir giliau jos smeigia ir labiau pū
liuoja. Kartais apie jąs męs dasiprantam ir mūsų gailes
tingumui atsidaro proga. Savo gailestingumą išreiškiam 
tankiai vėl taip, kad jo niekas nei išvyst nei pagirt nega
li: malda, kantrybe, ilgu laukimu, kol Ramybės Kunigaiks 
tis išgirs mūsų maldą ir Pats suteiks ramybę klaidžiojan-
ėioms ir bangomis blaškomoms sieloms. 

Tokia malda, tur galybę daryti mus kas-kart gailes
tingesniais. Męs maldą pradedame trokšdami būti gailes
tingais; bet, tesėdami maldoje, jauėiame, kad gailestingu
mo dvasia mumyse auga. Ir neįstabu, nes užtarimo mal
doje męs prisiartinanu> prie paties gailestingumo baltinio 

Dievo ir todėl patys jame dalyvaujame. Juo labiau 
gailestingumo malonėje augame, juo arčiau esame aieilės, 
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— kurioje, pagalios, mylėsime artimą, kaipo patys save, 
Toje mintyje, klausydami šv. Mišių, tankiai melskimės už 
savo artima, vargą kenčiantį, kad ii* u/ savo kalti;, nes ir 
mes bo kaltos n "esamo. Melskimės už savo artimu, aukoki 
nic u/, jj šv. Komunijų, rodykime jam savo gailestingumą 
mylėkime jį, kaip pats save, o taip Dievus ir mums parodys 
savo gailestingumą ir žemė tūps dangaus priešskoniu. S. 

KAS GIRDĖTI LIETUVOJE. 

Vilniaus Katedroj esančiam Vytauto paveikslui lietu 
viai padėjo 15 V 11-15)10 gėlių vainiką tautiškomis spalvo
mis papuoštą su parašu : 

Grunvaldo pergalėtojui. 
Lietuviai. 

1410—15—VII—1910. 

Be to kai-kurių ".Rūtos" nariu numanyta jtaisyti Vy
tauto paveikslui geresni rėmai ir primušti Katedroje ties 
Vytauto paVeikslu lentelė su lietuvišku parašu 500 uotu 
Grunvaldo paminėjimui. Aukas tam priima lietuvių lai
kraščių redakcijos. 

Yra ir nuo lenkų vainikas su parašu: "Zvvyciezšcom 
I pod Urumvaldu od grodu Jagellon6w". (Grumvaldo 
pergalėtojams — Jagelkmų miestai). Tai nuo Krokuvos. 
O kur Vilniaus miesto Vainikas.' 

"Tikėjimas ir mokslas." Išėjo No. 1 perijodinių leidi
nių, kun. A. Dambrausko vedamų vardu "Tikėjimas ir 
mokslas". Pirmoje knygelėje padėta tik J, Geručio vei
kalėlis "Žemės amžius". 
Kėtavos įsigijo elektros apšvietimą, gi kunig. Oginskienė 
Kėtavos įsigijo.elektros apšvoitima, gi kunig. Oginskienė 
pertaisė savo lėšomis iš senos bažnyčios griuvėsių didelę 
Salti vakarams ir k. d. Salėje telpa, taikstantis žmonių. Bu 
vo jau ėia ir keletas lietuvių vakarų, kuriais rūpinosi dau
giausiai p-lė Knabikaitė ir d-ras Cirtautas. 

Pagrįžo Liepojun 7 išeiviai, kurių New Yorke neįlei
do Amerikon. Išvažiuodami iš Liepojaus jie buvo sumo* 
kėję po vieną rublį apdraudžianiojon išeivių kason, o da
ba*, kaip rašo "K. G.", gavo iš ten po 100 rub. Keiktu 
taip apsidrausti visiems keliaujantems Amerikon. 

Mūsų kalbininkai žada liepos mėnesio pradžioje vėl 
suvažiuoti kokiom dviem savaitėm pasitarti) apie mūsų 
kalbotyros ir rašybos dalykus. Suvažiavimas paskirta IVt 
kevičių dvare, Puziniškyje, Panevėžio ap. Suvažiuosią ži 
nomi mūsų kalbininkai: J. Jablonskis, J. Šlapelis, kun. 
Laukaitis, K. Būga ir Balčikonis. 

Fabrikų statistika. Vilniaus fabrikų inspektorius su
rinko žinias, kiek sausio 1 d. š. m. Vilniaus gubernijoje 
buvo fabrikų. Pasirodo, kad jii buvo tik L93, dirbo gi 
juose tik 9,000 darbininkų. Neperdaug tokiam dideliam 
miestui ii' visai gubernijai. 

Blaivybės įstaigos Vilniaus gub. Vilniaus gub. blai
vybės komitetas buvo prašęs iš pinigyno ministerio 31,-
942 rublių blaivybės reikalams Vilniaus gub. Ministerija 

paskyrė tik 28,000 rub. Dabar Gubernijos Komitetas šiaip 
paskirstė tuos pinigus tarp apskričių komitetų: Vilniaus 
miesto komitetui 18,040 rub., Vilniaus apskrities komite
tui—1,200 r., Vileikos ap. komitetui—1,200 r., Dysnos— 
1,250 r., Švenčionių—2,000 r., Švenčionių arbatinei—500 
rb., Ašmenos a p. komitetui—1,000 r., Trakų—1,200 .rub. 
Komitetas turi įsteigęs Vilniuje 7 arbatines ir valgyklas ir 
5 bibliotekas - skaityklas, Vilniaus apskrityje — 20 bib
liotekų skaityklų, Vileikos 2 arbatini ir 2 skai ;ykli, Dys
nos — :{ arbatines 1 skaityklą, Švenčionių — 3 arbatines 
ir 1 skaityklą, Ašmenos — 2 arbatines ir 9 skaityklas, 
Trakų — 19 skaityklų, Lydos ap. nėra nei jokios įstaigos. 

Juosvainiai, Kauno £ul>. Juosvaiuių "ūkininkų bū
relis" gavo valdžios leidimą įsisteigti savąjį knygynu 
skaityklą, kuris bus po priežiūra ir atsakomybe Juosvai-
nių klebono, kun. Šiaučiūno. Įveikia tikėties, kad kaip 
valstiečiai, taip ir vietiniai inteligentai prisidės prie įstei
gimo to šviesos šaltinio ir paskum juo naudosis. 

Seinų dvas. Seminarijon priimta šiemetai 21 jauni
kaitis. Naujai išvesta j kunigus: Butkevičius Zen., Ado
maitis Vv., Krūvelis M art., Aleksa Juozas, Uuniewski 
Juos., Trzasko Jonas. 

Veiverių mokytojų seminariją baigė šiemet šie lietu
viai: P. Borevičius, A. Barauekas, M. Burdulil, A. Bliū-
džius, A. Gėdrys, S. Goštautas, J. Geniušą, V. Daniliauc-
kas, S. Dumčius, P. Kriščiukaitls, A. Mazūraitis, J. Ma-
ėiulaitis, A. Mačiūnas, P. Milkevičius, L. Statkevičius, V. 
Statkevičius, B. Totorius ir J. Jankauekas. Ištiso 18. Be 
to dar baigė: 5 lenkai, 1 vokiečiai ir 4. rusai. 

Tryškiai, šiaul. ap. Inžinieriaus-teknologo p. Siruta-
vieiaus, lietuvio, dvare alidaryta popieros dirbimo pab-
rikas. 

Panevėžys. Birželio 21 d. kilo gaisras. Sudegė kle
bono tvartas, 9 kiaulės, viena karvė ir vienas arklys, dar
žinė, svirnas su grūdais. Nuostoliai dideli. Darbas pade
gėjų, nors jie dar nesuimti. 28 d. taippat tapo padegta 
vieni namai, bet juos tuojau užgesino; tuos begčsinant, ta
po padegti namai ant Remygalos gatvės, ku *ie sudegė. 
Ten suimtas vienas žydukas, kaipo intariamas padegėjas, 
(lai pasiseks suimti tie paukščiai. 

Rokiškis, Ežerėnu. ap. Miškinių sodžiuje, palei Kava-
liškį, pasikorė ūkininkas Jasiūnas. Matyti, kad jis, tur
būt, prieš tai buvo įnįavęs proto pamišimą, nes* buvo žmo
gus doras ir ramus ir nebuvo jokios tokios prit žasties, dė
lei kurios galą pasidarytų. Paliko jauną pačią ir 4 vaikus. 

Butrimonįs, Trakų ap. Birželio 22 d. Bufer monių ant
stolio kalėjime staiga apsirgo 4 ten pasodintas moterįs: 
dvi katalikės ir dvi žydės, bet priėmusios krikštą, viena 
katalikų, kita stačiatikių. Pašaukta tuojau gydytojas. Jis 
pripažino, kad jos nunuodytos. Užklausus jų, ka jos val
gė, jos pasakė, kad už pusvalandžio prieš apsi'girną atne
šė kalėjiman neprašyti žydukas su žydelkaite arbatos ir 
padavė ja toms /ydėms-krikščionėms. Jiedvi rtsigėrusios, 
davė gerti tą arbatą ir savo draugėms. Kaip ik jos atsi
gėrė, neužilgo ir apsirgo. 

Dvi po apžiūrėjimo nuvežta į Trakų ligonbutį, o dvi 
palikta ant vietos, Butrimonyse. 



Rugpiučio (August ) 4, Met. I I . No. 31. D R A U G A S 253 

Mitošiūnai, Traškūnu vals., Ukmergės ap. Mitošiū-
nuose buvo toks a ts i t ik imas: Ukininkas Jus t inas Šimėnas 
pririšo ant nakties savo arklį kluone ir pats netoliose a1 
si^julė jo (sergėti. Ryta :5 valandą atėjo jis gryčion visas 
kruvinas, su pramušta galva ir be / ado . Tuojau atvežta 
iš Panevėžio gydytojas . Apžiūrėjęs jisai rado jo galvoje 
skylę 2-vėm verškam gilumo ir 1 no platumo. S. pasirgęs 
'.i dienas mirė didžiausiose kančiose, pal ikdamas vorkon 
čia pačią ir 4-tą vaiku. Tardytoju i su gydyto ju išravida-
vojus, a t r a s t a : visa galva sudaužyta ir smegenis sumai 
šytos, ranka iš peties išnerta, daug kaulu sulaužyta ir t.t. 

Priežastis to baisaus darbo š i tokia: Antanas Skarpu-
šis, vaikinas iš art imojo sodžiaus Įsimylėjo Šimėno dukte
rį, ir inpra to pas ją nakt imis valkioties. Doras levas už
gynė jam pas savo dukterį vaikščiot ' , tai j is tada pasiža
dėjo u i tai a tkeršyt i ir galų-gale atkerši jo. 

Traupis, Ukmergės ap. IMiisų parapijoje, beveik, nėra, 
tokiu, kurie nesuprastu lietuviškai, teėiaus per at laidus 
ir šiaip jau svarbesnes šventes, giedama bažnyčioje len
kiškai. Kodėl taip, tiesiog nesuprantama. Labiausiai per 
aktavas laikomasi lenkiško giedojimu. Taip, kasdieną nu
eidavau bažnyčion aid ak ta vinių pamaldi] ir kunigas vi 
Badą užgiedodavo lenkiškai. Kadangi procesija eina apie 
bažnyčią, tai vienas tik vargonininkas begieda lenkiškai, 
nes kiti nesuprasdami tos kalbos, nedali jam pr i tar t i . Taip 
mat, nori mūsų klebonas. Prie kun. Mitskūno lenkiški 
giedojimai buvo naikinami, nes jie T raupy j nereikalingi, 
o prie šito paturiami. "Viltis", 

Šakiuope kad geria, tai g e r i a ! . . . Vienas žmogelis iš 
Pakorbudžio net galą gavo per tą skistimėli. Mat, jis be 
paliovos \xvvv net dvi savaiti , maž ką valgydamas. Neužte
kęs pinigu parsidavė abliką už 50 rub., ir tą pragėręs užė
jo pas vieną žmogų gulėti, ėia ant rytojaus rado jį jau 
sustirusį. 

Skrabotiškis (Pan. pav.). Kam pa ta ikau ja vyriausy
bė. Per valsčiaus sueigą buvo nu la r ta ištremti iš savo tarpo 
vieną žmogžudžiu šeimyną. Antstolis buvo jau ir suėmęs 
tos šeimynos motiną. Bei praėjo tr is mėnesiai, ši mote
riškė tapti paleista iš kalėjimo ir vėl ramiai sau gyvena, 
kaip gyvenusi. Žmonės tuo labai pasipiktinę. Sako, kad 
už politikos prasikaltimą nors menkinusį tuoj ištremia — 
nereikia nei valsčiaus nu ta r imo; o šiap negerą žmogų, 
nors ir laitai prasikaltusį neišsiunčia ir niusn neklauso 
Valstiečiai tariasi paduoti prašymą ministeriui. Dievas ži
no, a r gelbės ką V 

Šventvagystė. Šidlavoje (Kauno gub.) iš koplyčios 
nuo Šv. Penelės ir Kūdikėlio .lė/.aus pavogta vainikai. Va
gis, tu rbūt , manė, kad jie auksiniai, bet ištiesu, tai vaini 
kai buvo skardiniai . 

Vienas intar iamas žmogus suimta. 
Birštonas (Traku apsk. ) . Birželio 80 ir 21 d. (n. k.) 

čia buvo baisios ša lnos; daugelio Žmonių bulvės nušalno 
jo ir šiai]) javai sugedo. 

Viekšniai (Šiaulių ap . ) . Birželio t:5 d. Viekšniuose 
buvo pirmas lietuviu, vakaras . Vaidinta ''N'eat mezgamas 
m a z g a s " ir " N u t r ū k o " . Vaidinimas, galima sakyti , nusi
sekė pusėtinai. Buvo ir deklemaeiju. Viena iš jų n e p a \ \ 
ko. Pelnas skir iamas Tryškiu miestelio padegėliams. 

Bizdžiūnai (Panov. ap.). Birželio 13 d. (s. k.) užėjus 
mažam debesinkni, t renkė perkūnas į beržą,, pi kur iuo 
sėdėjo gananti gyvulius piemenė. Visą beržą į šipulius su
trupino, o piemenė visai sveika išliko. Argi ne nuos tabu?! 

" š a b i n i s . " 

I* LIETUVIUKŲ DIRVŲ AMERIKOJE. 

CLKVEUAN.D; omo. 
24 d. liepos apvaikščiojome sukaktuves kovos ties 

Žalgiriu. Iškilmėje dalyvavo visos kuopos, draugijos in 
eorpore ir pavieniai asmens, j aun i ir seni. Iškilmė prasi
dėjo 2 vai. popiet u didele paroda nuo Lietuviškos šv. Ju r 
gio svetainės. Gražus lietuvių burys linksmai t r aukė 
miesto gatvėmis iki Germania svetainės, kurioj* visiems 
susirinkus, prasidėjo prakalbos, dainos i r dekliamaeijos. 
Kalbėtojai buvo gerb. mūsų klebonas, kun. A. l l a l abu rda 
ir pp. e). I'seviče ir J . Urbšaitis. Pn. CIseviče parodė per
galės ties Žalgiriu svarbą ; pn. J . Urbšaitis paaiškino žirg-
vaikio ženklą, o kun. J . l la laburda iškalbingai nupiešė 
kovą lietuviu su kryžiuočiais ties Žalgiriu 500 metu atgal . 
Prakalbu pertraukose dekliamavo 12—13 metų mergaitės. 

Prakalboms ir dekliamaei joms pasibaigus pn. S. Ki-
mučiui vadovaujant gana sutar t inai padainuota keletą 
tautišku giesmelių. 

Apvaikščiojimo programo išpildymas pilnai visus už
ganėdino. Dalyvivęs . 

PLYMOUTU, PA. 
Čia jau nuo seniai reikėjo žemės kapinėms, bet tik dar 

dabar gauta. Mat kanu; dalykas. Kompanija y ra taip go
di, kad išimdama anglį iš po žemės, nepalieka nei ir sienų, 
be kuriu žemės paviršis griūva j kasyklas. P a t y ' i m a s pa
rodo, kad tokia žemė, iš po kurios y ra išimtos sienos, ne-
užsilieka ilgiau, kaip dešimt metų, įgriuva. Žinoma, kom
panija už tai y ra kal t inama. Taigi, kad išvengti panašių 
nesusipratimu, kompanija visai neparduoda žemės. 

Tokie atsit ikimai turėtų išmokyti čionaitinius lietu
vius solidariškumo, būtent, kur ir kaip reik kasti duobe. 
Paimkim mūsų kapines. Vietomis kapai y ra i šk isami net 
ir keletą pėdų atstu. Tokis laidojimo būdas sudarko žemę, 
daugiau nieko. Ar ne geriau butų išdirbti plerus, pagal 
kuriuos tegul kiekvienas butų l a i d o j a m a s . . . Arba kasimo 
būdas! Tankiai pasitaiko, kad žmogus p i rmu k a r t ' savo 
gyvenime kasa duobę. Kur tau, žmogau, jis iškas duobę 
kaip reik! Bekasdamas, išpusto žeme po visą iapinyną, 
teip kad kar ta is neturi kuomi užkasti. Užkasti gi reikia 
Tai ką jis daro? Meškerioja, po visas kapines, nuplėšia 
keletą kapų, kolei apdabina savąjį. Ar-gi negeriau būtų 
turėti vienų žmogų, kuris a tsakytų už tokį prastą darbą. 

Dar vienas dalykas — kryžiai. 
(Ja Įima užtėmy t i tokius kryžius, kurie visi i ne t inka 

vietai. Sakau, netinka, kadangi jie sukelia nusišypsojimą 
ziurinčiuju. Ypatingai vienoje, eitojo, kur, nuityi,, palaido
ta keletas svetimtaučių vienas po ki tam. An t kiekvieno 
kapo kryžius be simetrijos, be obliaus, be nieko. I r da r 
negana. Tie kryžiai subiauroti visokiais paradais, tepa
lais, ir t.t. V- žodžiu, gadinant i kapinių dvasią ir išvaizdą. 
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Yra koletas net-gi brangių paminklų. Ištolo labai 
patogiai išrodo, bet vos prieini arčiau ir pradedi skaityti 
parašus (no visų), piktumas tik ima. Žinoma, rašyti veik 
visi moka; bet gerai rašyti, voš keli. Tai-gi, reikėtų su
prasti, kad tokį svarbu parašą, kaip ant paminklų, ne vi
si gerai parašys. Ar nereikėtų, tokiamo reikale, kreipties 
prie klebono arba kito žmogaus, kuris supranta tą daly
ką kai p r e ik? . . . Morkus. 

COURTNEY, PA. 

Shire Oaks, lluston Uun, Cinoinatti, Courtney, tai 
mažų kaimelių virtinė, betvarkiai išsidriekusi Mongaliela 
paupiu'. Viena, kita amerikoniška mylia įkyria tuos kai
mus nuo kits kito. Kiekviename jų gyvena, arba teisin-
giaus skursta, ir lietuvių keletas šeimynų. Pasakiau skurs
ta, nes ir ištikro jų gyvenimas, tai doriško ir med/iagiško 
skurdo piešinys, tai apsileidimo ir ištvirkimo vaizdas, 
Karštas amerikoninio gerbūvio apgynėjas gal paabejos 
apie mano žodžių teisingumą, gal kartu su manimi pats 
savęs teirausies, kas gimdo tarpo lietuviu skurdą ir apsi
leidimą, kuomet visos šalies gerovė klestėti klostą, pramo
nė žydi, laimės buveinėn vartai kiekvienam atkelti. Abe
jojąs kartu su manimi teįeina lietuvio angliakasio sukry-
pusion grįtelėn ir toprisižiuri josios gyventojams, topri-
siklauso jųjų kalboms, o abejonės dings. Jis išsitikins kad 
Amerikos gerovė, civilizacija, kultūra nepaliečia lietiniu 
daugumos. Žiūrėdamas ant išblaškytu po stubą ištuštin
tų statiniu, sudaužytu bonkų, supras, kas lietuvio sunkiai 
Uždirbtą skatiką ryja, kas jį (lietuvį) doriškon prapultin 
stumia. Jei to abejojanėiam negana, tai meldžiamas 
įkaušusios namų savininkės toprisėda ant apskretusios 
kėdės ir kantriai tepalaukia iki meiloji savininko nepriža-
dins nuvargusių vyručių, sunkiai pastalyj alsuojančių. 
Nesistebėki Tamista, jai tas žadinimas ueapseis be spau
doj ' nevartojamų gražių žodeliu ir epitetų. Kol geroji 
moterėlė kamuosis su nuilsusiais berniokais, Tamista 
pastebėsi koletą išblyškusių, a psk rotušių, a pi plyšusiu vaiku 
čių kortoje, sudaužytų bonkų šukėmis bežaidžiančių ir su 
širdgėla nujausi koki bus naujoji lietuvių karta, kokio 
bus iš tų mažytučių piliečiai ir t.t 1.1. Be galo pasida-
rys Tamistai sunku ir taręs tylų sudiev Seimininkei, ap
leisi grįtelę, į kurią prieš valandėlę su manimi įėjai. Taip 
tatai lietinių dauguma Amerikoj' gyvena, Gyvena iki 
anglies skieveldra neprispaudžia ir nepertraukia gyveni 
mo siūlo. 

O lietuvi, gyvenąs tėvynėj ! Jei tu žinotumei, kaip ta
vo broliai Amerikoj skursta, mestumei svajojęs apie ma
sinančią tave Ameriką ir oesirengtnmei jojon keliauti, bet 
laimingas linksmai sau švilpautum po žalias savo tėvynės 
lankas. Gineitis. 

ROCHBSTEB, N. Y. 

Nedėliojo 17 d. liepos lietuviai, lenkai ir rusinai iškil
mingai, apvaikščiojome 500-tų sukaktuves mūšio ties Žal
giriu. Prasidėjo 2-trą vai. po pietų procesija po nekurias 
miesto gatves; dalyvavo: lietuvių, lenkų ir rusinu drau
gystės; pirmučiausia ėjo mažos mergaitės, paskui didės 
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Dės merginos, — visos baltai pasipuošusios, su vainikais 
ant galvų; toliaus — vyrai ir gale — važiavo 1 kunigai 
ir daug sveitiškių. Džiaugsmingą įspūdį darė tasai neužma 
tomas trijų suvienytų tautų būrys, kuris lydin.as orkes-
tros balsais ir daugybe plevėsuojančių vėliavų, maloniai 
ir milžiniškai išrodė net akyse svetimtaučių. Procesija 
sugrįžo į šv. Stanislovo bažnyčią; čia atsilaikė gedulingos 
I>amaldos, po kurių kun. Juoz. Kasakaitis pasakė jausmin
gą, pritaikintą iškilimu pamokslą, žadindamas ypatingai 
prie apšvietimo, to vienatinio įrankio mūsų laimingos atei
ties. Paskui, lauke ant gražiai papuoštos platformos tapo 
išpildytas programas, susidedantis iš prakalbų, deklama
cijų, muzikos ir dainų. Užsibaigė viskas 7-tą vai. vakare. 

Lietuvos sunūs. 

BROCKTON, MASS. i 

Liepos 18 d. čia buvo sušauktas vietinės lietuvių pa
rapijos mitingas reikalo bažnytinės nuosavybes užrašo pa
taisymo. Žmonių prisirinko pilnutėlė salė. Atbėgo para
pijos prezidentas Šimkus, noapsirengęs, pasišiaušęs, ir pra
dėjo rėkauti, kad jis pats ir dvylika komitetinių esą pa
rapijos valdovais. Teko parapijiečiams, teko ir kunigui. 
Plaktukui buvo darbo j valias. Ponas prezidentas smar
kavo ištisas dvi va landi ir nepasakė, kam mitingas tapo 
sušauktas. Parapijiečiai nekantravo ir nekantravo, ga
lop pristojo, kad būtų sujioškota du bažnyčiai priklausan
čiu lotu, nežinodami nei ką tas "sujieškojimas" reiškia. 

Liepos 2;{ d. atsiliko parapijos giesmininkų piknikas. 
Gražus tai buvo pasilinksminimas. Visa lanka ties bažny
čia buvo aptęsta virvėmis ir žaliais vainikais. Blizgėjo 
įvairus žiburiai. Muzika saldžiai griežė. Pluzdejo Lietu
vos ir Amerikos vėliavos. Viskas tas masino praeivius at
silankyti piknikan ir dalyvauti šokiuose. Pikniką suren
gė vietinis vargonininkas p. V. Juška. Sudainuota: "Lie
tuva, tėvyne", "Kur bėga Šešupė", 'O, matule*', "Gi
rioj" , "Liuosybės Daina", "Sveiki broliai." Žmonės links 
minosi nuo 7 valandos vakaro iki pusiaunakčiui. 

Ant rytojaus (liepos 24 d.) buvo laikomos "pas ar-
/.uolą" " t ikrų jų" soeijalistų prakalbos. Kalbėjo L. Grikš-
tas iš Beverley, Mass. Kalbėjo apie tai, kad nėra Dievo,, 
kad nereikia bažnyčios nei kunigų, kad "Tėve mūsų" 
nėra teisingi poteriai, nes tuose poteriuose kalbame: "kaip1 

danguje, taip ir ant žemės", o mat danguje nėra nei mies
tų nei namų. . . Kilo klegesys tarp klausytojų. Grikštai? 
suriko: " Je i norite kalbėti, tai užimkite mano vietą, o ne
kalbėkite pakampiais!" Taip surikęs, vėl tęsė savo gies-
nielę. Ir ko jis tada nepripasakojo! Pasakė, k id Hago-
ėius su Antonovu nėra tikrais sooijalistais, kad maino sa
vo nuomones, ii- "agentūras varo" ir "biznieriauja". Pri
sipažino, kad ii1 pats esąs agentu, bet žmonių, girdi, taip 
n<plėši;is. Tikras BOeijalistaa neprivaląs nei gerti, nei rū
kyti nei pinigų jieškoti. Tokiu soeijalistų esąs p. Grikš
tas. 

"T ik ram" sooijalistui prakalba nepasisekė; klausy
tojų prie savęs nepatraukė, tik užkenkė soeijaliztno plati
nimui. Soeijalistams bus pas mus taip riestai, ki ip Cam-
bridge'yje. Brockton ietis. 
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CAMBR1DGE, MASS. 
J a u ir pas mus, ačiū Dievui, a ts i rado šiokia-tokia 

tva rka . Gyvenimai virte verda. Visi lietuviai, kaip bitės 
avilyje, viena širdim darbuojasi prie Dievo namų. Kiek 
kas gali, tiek aukoja. Bažnyčios sienos kasdien kila aukš
tyn ir augš tyn ; skiepas—mokykla jiiu gatava. Rugsėjo 
18 d. l\ valandą popiet atsiliks Iškilmingas pašventinimas 
kampinio akmens. Šventins do Malonybė pats Bostono 
antvyskupis . Ton iškilmėn sukviestos netik Cambridgo io 
bet ir aplinkinių draugijos. Tik nežinia, ar aplinkiniu 
draugi jos a tvyks , nes skundžiasi daug išlaidu tu rė jus ios , 
pakelti 10 d. liepos apvaikščiojant Žalgirio mūšio sukak
tuves. Tuo ta rpu reikia iš tart i aėiu toms draugijoms, ku 
rios jau yra pasižadėjusios imti dalyvumą iškilmėje. 

Rugsėjo 6 d. Odd Felhnvs svetainėje, No. 516 Tre-
mont St., Bostone, bus balins statomos Combridge 'yje lie 
tuvių bažnyčios naudai . Laukiama daug svečių iš aplinki
nių. 

Gal kam rodosi, kad padėjus s ta ty t i bažnyčią, apsisto
jo visi mūsų vargai? Ne. Sulenkėję lietuviai vis dar te-
beatkalbinėja lietuvius nuo naujos bažnyčios, sakydami, 
kad užteksią vienos lenku bažnyčios. Buvo net i r juokin
gas atsi t ikimas. Vienas atsidavęs lenkams lietuvis Z. Kaz
lauskas krikšt i jo savo kūd ik į : Į kūmus pasišaukė Balu-
konius iš Bostono, gerus katal ikus ir lietuvius. J a u na
muose kilo barnis t a rp kūdikio tėvų ir kūmų, ku r reikia 
vežti kr ikš tyt i . Kūmai norėjo vežti į lietuvių bažnyčia, 
bet tėvas užsispyrė, kad vežtų pas lenkus. 'Pečiaus kūmai 
nuvežė pas lietuvį kunigą. Tik štai a tpyška — atbra /d i -
na j bažnyčią Kazlauekas ir iš tenai velka laukan kūmus, 
visą laiką kalbėdamas lietuviškai. Klebonas paleido juos 
į lenkų bažnyčią. Bet gal manote, kad lenkai pagyrė 
Kazlauską už toki darbą ? — K u r t a u ! Jife su r iko : " Wyg-
nat, wygnat ksiądz l i tevvski!" Panaš ių ' a t s i t i k imų t a rp 
lenkų ir sulenkėjusių lietuviu yra daugiau. Lenkai lietu
vius visados laiko perniek. Todėl susipraskite, l ie tuviai! 

Cambridgietis . 

PITSTON, BA. 
čia y ra steigiama nauja banką v a r d u : " T h e Dime 

Bank of B i t t s ton . " Tarp bankos direktorių randame Juo 
zą Kamuolį, lietuvj, ir A. J . Ševee'ą, slavoką, kursai y ra 
visiškai sus i l ie t imuos i ka lba gražiai lietuviškai, priklauso 
pri(> lietuviu parapijos ir su slavokais mažai tesusieina. 

Vincas Kupčiūnas užsiima čia detektivo da rbu j vadi
nasi, šnipinėja prasikaltėl ius ir daboja, kad įstatymai bu 
tų užlaikomi. Aną nedėldienj su keliais padėjėjais (au 
glais) jisai ėjo per saliūnus ir žiurėjo, kas parduoda svai
ginančius gėrimus. Vienose vietose jis gavo gerti, kitose 
ne. f kelintą dieną vienuolika saliuninkii lapo suimta už 
pardavinėjimą svaiginančių gėrimu nedėldieniais. tarp 
jų tr įs l ie tuviai : donas (iylis, Vincas Bulevičius ir Ju l ius 
( 'hmieliauskas. (Iylis su Mulevičium užsimokėjo po 60 dol. 
pabaudos ir kaštus, bet Chmieliauskas apskundė Kupčiu 
na ir jo detektlVUS už kreivą prisieka. Kas bus ne/inia, 
tuo ta rpu gi smukliu laikytojai labai dabojasi lietuvio— 
detektivo. 

Reporteris. 
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N O R T H ADAMS, MASS. 

Ant Sta te gatvės gyvena lenkas Jonas Liula. Liepos 
27 diena 7:45 vakare jo vaikas 2 metų ir 11 mės. užbėgo, 
bežaisdamas, an t relių s t r i tkar io tuo laiku, kad8 karas , 
paleistas visomis jiegomis, grįžo ant Main st. Vaiko mo
tina, išvydusi ateinanti karą ir žaidžiantį vaiką ant re
lių, puolėsi gelbėti, bet nela imė! vaikas ir j i pat i mpuolė 
po s t r i tkar iu . Motina perpiauta tapo į tr is dalis, o vaikas 
į dvi. 

Didelėje nelaimėje paliko savo vyrą, kurs , pargrįžęs 
nuo darbo, neberanda gyvų nei savo pačios nei saikelio. 

Dieve apsaugok kiekvieną nuo tokių nelaimių! 
Tą pačią dieną persiskyrė su šiuo pasauliu n y l i m a s 

sūnelis Stanislovas Adonio (Yrnausko. 
Oras gražus. Laikas nuo laiko palyja. Apylinkės ta ip 

labai gražios. K. J E. • 

BROOKLYN, N. Y 
Liepos 2(> dieną lietuviškoje svetainėje T. M. 1>. 3-čios 

kuopos buvo sušauktas susirinkimas, kur iame skaitė re
feratą p. J . Gabrys iš Paryžiaus, t emoje : "Mūš i s ties 
(iru n vai d u . " Taipo-gi buvo rodomi spalvuoti isteriškieji 
paveikslai su pagalba stereoptikono. 

Šitas referatas galima pavadint i vienu gražiausiųjų, 
kokie kada nors atsibuvo, nes čia žmogus galėjo aiškiai 
suprasti ir įsivaizdinti mūsų bočių karžygiškus darbus. 

Tonas d. Gabrys aiškiai supažindino mus su kryžiokų 
naminiu gyvenimu, kas juos pirmiausiai parkvia tė an t 
lietuvių, su tų amžių papročia is ; būk manoma buvo, kad 
su kardu galima savo nuomones užmesti k i t iems; kaip 
nuolat kar iaudami su stabmeldžiais, nesiliovė užpi ld inė t i 
ant Lietuvos, kur i j au buvo kr ikščioniška; toliaus, kaip 
kryžiuočiai .skundė šv Tėvui, kad- l ie tuvių kr ikš las esąs 
net ikras ir kaip lietuviai, susivieniję su lenkais, sumušė 
kryžiuočių ordeną, ir t. t. 

Ant paveikslų parodė tas mūšio vietas, ku r stovėjo 
lietuvių ir lenkų armija ir ku r kryžiuočių. Taipogi paro
dė, kaip išrodo 1a vieta dabar, ku r kapai žuvusių toje 
kovoje. 

Ant galo pažadino žmones nebūti nusiminusiais, nors 
Lietuva dabar nupuolus, pr ivesdamas pavyzdin Vokieti
ją. Prieš Žalgirio mūšį j inai buvusi galinga, o po mūšio 
nupuolusi, bet dabar vėleį»išaugo į milžinišką viešpatija. 
Taigi, esą, ir mums nėra ko nusiminti. 

Žmonių prisir inko pilna salė ir matyt i , kad visi buvo 
užsiganėdinę, nes užsilaikė ramiai visą laiką. Pabaigus 
kalbėti buvo ilgi ranku plojimai. Susirinkime d dyvavo 
trjs chorai, kurie padainavo neblogai keliatą taut iškų dai
nelių. 

Čionai dar pabriešiu keletą žodelių iš augšeiau pa
sakyto, t. y., kad šis referatas buvo vienas geriausiųjų ir 
gražiausiųjų. Tatai dėlto, kad gegužio mėhesy, e buvo 
surengta prakalbos paminėjimui 500 m. sukaktuvių mū
šio ties žal iagir iu. Dalyvavo tada visos Brooklyno drau
gijos, bet kalbėtojai menkai aiškino apie mūšį ties Žalia-
giriu ir tai iškraipydami tiesą, stengdamiesi suversti visas 
kaltes ant katal ikų Bažnyčios ir prišnekėti ant jos nebūtų 
daiktu. Vienas kalbėtoji!, l)\\ J . š l i f a s , kuris , lyg išsi-
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gaudes jam negeistino gerbiamo svečio Tėvo Kazimiero, 
vietoj kalbėti apie Žalgirio mūši, pradėjo plūsti ant Tėvo 
Kazimiero visokiais būdais, visa. " k a k a r i n e , " siuzdamas 
i visur, nei ant kometos; nuo Tėvo Kazimiero perėjo ant 
šv Kazimiero seserų vienuoliu. Ant galo, lyg patvirt ini 
mui savo kalbos, pasigyrė esąs mokytas . Toks tatai tada 
buvo 500 m. paminėjimas, kurio jokiu būdu negalima ly 
ginti prie šito referato, už kurį reikia pasakyti p, J . Ga
briui Širdingą ačių, taipgi ir T. M. 1). 3-čiai kuopai už su 
rengimą to vakaro. 

Aukų susirinko pridengimui Lėšų ir T. M. D. naudai 
$11.72. 

P. O—kas. 

BUDSON, PA. 
Pirm k< liu mėnesiu vietinėje lenku bažnyčioje pa 

• Miiė šliubą Martinas Kazlauskas su našle Ona Kasmonai 
tiene. Pagyvenęs porą mėnesiu, Kazlauskas išsiėmė iš 
liaukos paėios 50d dol. ir išdūmė j nežinomus kraštus. Pa 
sirodė, kad jis visai ne Kazlauskas, kad jo t ikras vardas 
Andrius Šidlauskas ir kad Now Je r sey ' j e turi kitą pačią 
(lenke, iš namu Katariną \Vetro). Nelaimingoji moteriš
kė išvažiavo i NYvv Jersey ieškoti begėdžio, — apgaudi
nėtojo — vagies. Reporteris. 

NANTICOKE, PA. 
šv. Stanislovo lenkų parapija, gyvam dar būnant 

kun. Gramleviėiui, buvo laikoma ramiausia lenku parapi 
j a visoje Scrantono diecezijoje. Kun. (!r. mokėjo valdyti 
savo žmones geležine ranka. Bet mirus tam klebonui, pa
rapijoje kilo tokios riaušės, kokios retai kad?i teats i t inka. 
Parapijiečiai, sukurs tyt i kokio tai kunigo Polit 'o, nelei
džia nei vieno kunigo j bažnyėią nei neprisiima nei vieno 
klebono, kokj vyskupas jiems tik prisiunčia. " M y ehce 
my Polita --- i k w i t a ! " sako jie. Reikia žinoti, kad kuo 
met nabašninkas kun. (Ir. gulėjo ant mirštamojo patalo, 
vyskupas buvo prisiuntęs kun. Polit 'a aprūpinėt i žmonių 
dvasiškus reikalus. Kun. P. išbuvo pora mėnesiu ir įsteigė 
savo intrigomis pa t raukt i savo pusėn didesnę parapijie
čiu dalį. Tie tai parapijiečiai ir nenori jokio kito kuni
go, kaip tik Polit 'o. Bažnyėią apgulta žmonių (daugiau 
šiai moterių) diena ii' naktį. Taip traukėsi beveik du 
mėnesiu. Galop vyskupas l loban tapo priverstas kreipties 
teisman. Liepos 2!) d. teisėjas,Garmau (Wilkes-Barre) iš
leido "injunotion'a" prieš parapijos komitetą. Komitetui 
tapo uždrausta kišti nosį į bažnyėią ir kleboniją. Dabar 
niekas nebegalės užstoti kelią kunigui ir s aky t i : "Čia ne 
gali laikyti miš ių ." 

Tuo paėiu tarpu komitetas sušaukė parapijos mitingą 
ir bandys atimti bažnyėią nuo vyskupo. "Mat jiems rupi 
padaryt i taip, kaip padarė S ' r a n l o n ' o lietuviai su savo 
bažnyėią. Žingeidinga tauta tie lenkai! 

Kaimynas. 

NEDĖLDIENIO KONCERTAS UŽDYKĄ. 
Kiekvieną nedėldienį popieti,! Saus Souol parke Op 

penheimo orkiostra išpildo programą bažnytinės muzi
kos. Išė j imas į parka, uždyką kiekvienam, Yra jame pi] 
na visokiu pasilinksminimų, ikvaliai BUOllJ pavėsyje. Žėd 
nas gali užsiganėdinti . 

SCRANTON'O PARAPIJOS REIKALUOS!!. 
Laisvamaniu ir soe.ijalistų organams paleido* netei

singas žinias apie Scranton 'o lietuviu parapiją, (.augelis 
klausia, mušu, kas ten ištiest} pasidarė. Žingeidingi jms pa
aiškiname, kad niekas nepas idarė ; kaip buvo, tai]) ir pa
siliko. Tas netiesa, būk žmonės atėmė bažnyčią, nuo vys
kupo ir daba r gali pasiimti sau. kunigą, kokį jie patįs 
nori. Bažnyčia, kaip buvo, taip ir pasiliko parapi jos ; 
žmonės negalėjo at imti jos nuo vyskupo, nes vyski pas jos 
niekados nebuvo užvaldęs. Vyskupas buvo tik bažnyčios 
globėju ( t rus tėė) , ne savininku, o, kaip augšėiausias teis
mas paaiškino, globėjas (ar bus jis vyskupas ai- svietiškis) 
neturi jokios .valios nei galybės ant bažnytinio tur to . By-
linėjatės, girdi ( ta ip skamba aukščiausiojo Pennsylvani-
jos teismo nusprendimas) , už nieką, už tušėią maišą. Baž
nyėią, kaip buvo, taip yra parapijos nuosavybe; toji nuo
savybė negali būti pavesta jokiems kitiems siekiams, kaip 
tik Dievo garbinimui sulyg ttymo katal iku bažnyčios įsta
tymu. Teisėjas Nevveoiub pasielgė neteisei i nai apskelbda
mas globėjo rinkimus. Tuose rinkimuose žmonės balsavo 
ne kaipo parapijiečiai, bet kaipo šalininkai vienos ar kitos 
partijos. Todėl tie rinkimai neturi jokios svarbos 

Trumpai imant, Seranlon 'o lietuviu parapijos reika
lai stovi š i t a ip : 

Jeigu žmonės nori, kad bažnyčia butu a t idaryta , tai 
turi prisitaikyti prie kataliku bažnyčios įstatymu- Jfeigu to 
nepadarys, tai bažnyčia pasiliks uždaryta ir lolesn am lai- * 
kui. Joks kunigas į bažnyčia negali įeiti be vyskupo ži
nion ii' leidinio. Tat netiesa, kaip rašo -J. Pet r ik is " V . L . " , 
kad d. Aponas gali priimti bent kokį kunigą. Nei Apouajg 
nei net visa 10 dabart iniu bažnyčios globėju netur i jokios 
teisės valdyti parapiją arba įsileizdinėti į bažnyčią, kuni
gą-

10 d. šio mėnesio yra šaukiamas visu parapijiečių mi
tingas į St. Mary ' s salę. Jeigu 1as mitingas mita is prisi
taikyti prie diecezijos Įstatu, tai vyskupas at idarys bažny
ėią ir leis laikyti joje pamaldas. Jeigu didesnė parapijie
čiu dalis nenorės klausyti bažnyčios įstatymu, t a t pasiro
dys, jog y ra nustoję būti katal ikais, ir vyskupas paliks 
bažnyėią uždarytą po senovei, nes juk negali at iduoti ka
talikų nuosavybės ne katal ikams. Ir kas iš tokios bažny
čios, kurioje negalima laikyt i pamaldų ! 

PROTINGASTIJTBEPROTIS. 
Beprotis klausė pro t ingo: 'L Protas kuom naudingas? 
"Paa i šk ink , mano brangusis, kam jis r e ika l ingas?" 
Ilgokai klaustas tylėjo, nieko jam nesakė, 
Bet, kad beprotis ta patį liežuviu vis plakė, 
Taip t a r ė : "Naudą iš proto galim tą turėt i , 
" I d a n t , bepročiui užklausus, nea t sak inė t i . " 

Ksav. Vanajėlis. 

REDAKCIJOS *ATS AKYMAI. 
Debesylui. — Gavome. Ačiū. Sunaudosime netru

kus. 
K. J. B., N. Adams, Mass. — Meldžiame prisiųsti sa

vo kri t ikas. Pažiūrėsime, ar liks ntusų laikraščiui. 
J. J. N., Wilkes-Barre. - Kai ką sunaudosime kiek vė 

liau. 
Kn. Tis. - "Ša l in su l enkbern ia i s " tilps vėliau. 
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Ii Amerikos. 
Rasinė neapykanta. 

New York, N. Y. Šiomis dienomis du turtingu negru, 
atsilankė Cony IslandV, norėjo išsimaudyti. Nespėjo te-
ėiaus pasirodyti <tttt juros krimto, kaip bosimaudanėiujų 
baltųjų būrys užpuolė juodu, daužydami bonk.miis, akine 
nais ir kumšėiomis. Sužeistiems negrams pasisekė ištrūk
ti ir pasislėpti artimiausiojo krautuvėje, o tuotarpu atvy
kusi policija išvaiko užpuolikus, nei vieno jų neareštuoda-
m a. 

Daktarui apraišiojus nigerių žaizdas, tvarkos sargai 
nuvedė jnodu ant laivo, plaukiančio New Yorko — nige-
rių namų linkan. 

Užgynė krutančius paveikslus. 
Austin, Texas. Šios valstijos teisdavystė patvirtino 

tiosą, uždraudžiančią krutančius jpaveikslus, porstatan-
ėius kovą kumščiomis ir kitokias noniorališkas scenas, de
moralizuojančias jaunuomenę. 

Sugavo vagį. 
Ne\v Yorko suomė ilgši jioškomą l'Mvviną •). \Vidor'ą, 

iždininko pagolbininką Kusso-Kynų liaukos. \Yider, dir-
damas už $25,00 savaitei, mokėjo pavogti suvirsimi pu 
sę milijono dolerių gatavais pinigais ir brangiomis popie-
romis. Mat jo norėta tapti milijonierium spekuliuojant 
svetimais pinigais. Kaikuriems pasiseks tokiu būdu Įgy
ti turtą, bet nepatyrūsiams YYidor'ui tepasisekė, O už va
gyste laukia j j kalėjimas. 

Baisus bepročio darbas. 
Quinoy, Mass. Staiga nustojęs proto Liudvikas Restel-

li, pabrikantas granito ir marmuro išdirbinių, nušovė sa
vo motiną, 85 m. amžiaus, ir savo bendrą 11ardnieką, gi 
savo ir užmuštojo Hanhvieko brolius ir tūlą Bisbopą sim 
kiai sužeidė. Restelli nustojęs proto iš priežasties nepa
sisekimu biznyje. Girdi nemažai skolų turėjos. 

Gerai uždirbo. 
Hamniond'o, lud., miesto majoras nupirko pirm ke 

tūrių metų dvidešimts akrų žemės (lary'je, lnd., užmokė 
damas $1)40,00. Šiomis dienomis pardavė jis lą žemę Can 
dit MeGinisti Hoalty kompanijai iš (Miieagos už $-10,000. 

Ledai Indianoje. 
\Vashington, lnd. Smarki audra su ledais aplankė 

pavietą \Vashington, Indianos valstijoje, ir sunaikino ja
vus, padarydama blėdies ant šimtų tūkstančių doleriu-
Uoto perkūnas užmušė nemažai naminiu gyvulių ir sude
gino keturias arklides. Karmeriai baisiai nusiminę. 

Budnikas mirties priežasčia. 
Roekl'ord, 111. Tik ką atvykusi iš Švedijos jauna mo

teriškė, pirmą naktį miegodama šiame mieste staiga tapo 
išbudinta terškimu laikrodžio budniko. Nabagė nesu
prasdama, ką tas reiškia, taip išsigando, jog šokus iš lo
vos krito negyva. Daktarai nusprendė moteriškę turėjus 
širdies ligą. 

Pasikėsinimas ant policijos. 
New York, N. Y. Stacijos Mercer policistai rado 

a ui policijos namų laiptų ir kampuose bombas, kurios, 
kad būtų ekspliodavę, būtų sugriovę kelių augštų didelį 
namą ir užmušę penkiasdešimts poliemonų, jame susirin
kusių. Pamestosios bombos yra padirbtos panašiai bom
boms, kurias vartoja italijonų žmogžudžių gauja "Juo
doji Ranka." Areštuota trjs pažvelgtini asmens, bet jie, 
kiek galėdami, ginasi nekalti esą. 

Susinėsimas vandeniu pertrauktas. 
Pittsburg, Pa. Sausumai tebesitraukiant, upės Ohio, 

Allegbeny ir Desplaines taip nuseko, jog nei mažiausi 
laivai negali jomis plaukti, Tokio vandens nusekino nei 
seniausi žmonės neatmena. O lietaus kaip nėr, teip nėr. 

Bomba sudraskė majorą,. 
b'idgovvay, Va. Šio miesto majorui Bausman ramiai 

ilsinties ant poečių nesusektas niekadėjas metė į jj bom
ba, kuri eksplioduodama sudrasko Bausmaną j šmočiukus. 
Gyventojai baisiai pasipiktinę šiuo žmogžudišku darbn ir 
uoliai jioško bombos metėjo. Jeigu dabar jj sugau u, tai 
anl vielos linčiuotų. Menama, buvęs tai kokio nors nu
bausto prasikaltėlio kerštas. 

I 
Pasiuto nuo karščio. 

Cincinnati, Ohio. Iš priežasties didelių karščių ga
vęs proto susimalsimą deutystas Wm. Burnley papiovė 
britva pačią ir save. Tik antrą dion' kaimynai, negirdė-
dami jokio balso daktaro namuose, pašaukė policiją, ku
riai pribuvus, visi dasižinojo apie baisią tragediją. 

Numirė iš piktumo. 
Yonkors, N. Y. Tūlas šio miesto italas, 52 metų am

žiaus, parėjęs namo girtas, susivaidijo su pačia ir norėjo 
ja peiliu perdurti, liet vos pekėlė ranką, kaip parnližius 
užgavo jam širdį, ir nedoras vyras ant vietos krito negy
vas. Suko, jis gavęs proto sumišimą nuo dideliu kar-
šėių. 

Apvalo valstiją. 
Helena, Mont. Montanos valstijos gubernatorius 

Norris ir prokuroras Galen išleido paliepimą visiuns še
rifams, policijos viršininkams ir miestų ir miestelių majo
rams, idant neatidėliodami uždarytų visas šulernen, palei
stuvystės namus, pažvelgtinas pasilinksminimo sales ir 
kad užgintų drūtuolių imtynes ir kovą kuinšėiom s. Tas 
Įsakymas privalo būti pildomus visoje Montana valstijoje. 

SKAITYTOJŲ ATYDAI. 

Kurių skaitytojų prenumerata pasibaigus, tiems šis 
"Draugo" numeris bus paskutinis. Norintiejie ir ant to-
liaus "Draugą" skaityti pasiskubinkite užsimokėti už 
praeitus mėnesius if ant toliaus mūsų laikraštį užsirašyti. 

Sus. L. R. K. A. nariai, reikalaudami organo, privalo 
kreiptis pas Centro Sekretorių, nes męs tik tiems siusime, 
kurių antrašus gausime per Centro Sekretorių. 

1 * Draugo'' Administracija. 
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DRAUGAS 
KATALIKIŠKAS LAIKRAŠTIS. 

PAŠVĘSTAS AMERIKO* LIETUVIŲ KATALIKŲ 
REIKALAMS. 

Eina kas savaitt ii Wilkes-Barre, Pa. 

Kaina: metams $2.00, pusmečiui $1.00, trims meno 
siams 50 centu. Europoje ir kitur $3.00 
Adresas: 

" D R A U G Ą S", 
314 E. Market Str. Wilkes-Barre, Pa. 

Raštus ir korespondencijas reikia siusti pas: 
REV. A. KAUPAS, 

64 Church Street, Pittston, Pa. 

Su visais reikalais reikia kreipties šitokiu antrašu 
"D R A,U O A S" 

JOHN S. LOPATTO, Manr.ger, j 
314 East Market Street, Wilkes-Barre, Pa. 

ii D R A U G A S f f 

(TUK FRIKND) 
WEEKLY, publisbed at $14 E, Market St. YVilkes-

Barre, Fa. 
Subseription: $2.00 a year, $1,00 six montbs, C0 centS 

three months. 
Rates o.f Advertising on Application. / 

SKAITYTOJŲ ATYDAI. 
Primename visiems "DRAUGO" skaitytojams, ku

ri u prenumerata jau pasibaigė, kad laikas ją atnaujinti, 
Kitaip busime priversti sulaikyti laikraštį. 

Kas prisius mums prenumerata už visus metus iš-
augšto, tas gaus uždyką, gražią knygą vertės 1 dol. 

Neapturėjęs nors vieno " D r a u g o " numerio, nelauk 
trijų mėnesių, bet tuojaus duokie žinią " D r a u g o " admi
nistracijai 

"DRAUGO" Administracija. 

REDAKCIJOS PASTABOS. 

Paskutiniu laiku užsipulta nul "Draugo" iš trijų pu 
siu. Pirmučiausiai " K a t . " vėl pasidabino A. Zaboro pur 
tais. (š Zaboro nesistebiame, nes tai paprastas daiktas, 
ka<l atstatytas nuo vietos darbininkas atsimoka duona-
aaviamą apkalba ir apjuodinimu. Ėct keista, kad "Kat . " , 
kursai išvirė visą koše, tos košės nešvankų kvapq bando 
nukreipti ant "Draugo" . 

Tš antro šono bombarduoji ums A. B. Strimaitis "Tė 
vynėje". Tas vyras tai filosofas. Duodi jis pamokslą 
flįpie "e t iką" ir sako, kad męs esame etiką peržengė, nes 
išdrjsouic parašyti tiesą būtent, kad S. L. A. nuo pr# 
eito seimo papuolė po SOcijalistų įtekme Kad rašėme tie 
są, kiekvienas gali matyti iš soeijalistų VMgėlių", ku
rios po Chieagon seimo patalpino kartoną, kuriame iš

reikšta soeijalistų džiaugsmas iš pergalės. Nupiešta ten 
keletas nudriskusiu soeijalistų. ir viena (t ai p-pa t apdris
kusi) soeijalistė, dideliais žingsniais, su triumfu ir augštai 
iškelta vėliava einančių iš seimo, kuomet užpakalyje "tau
t iet is" su storai aprišta koja nei pakulšinti negali. Reiš
kia tatai, jog ir patįs socijalistai giriasi laimėję batalija 
su tautiečiais. Jie sako tą patj, ką ir pasakėme mjs. Kur 
čia "peržengimas visokios etikos r ibų"? 

Laikraščio priedermė yra padavinėti tikras žinias apie 
dalykus, kuriais interesuojasi jo skaitytojai. Daugeliui 
' D r a u g o " skaitytojų rupi S. L. A. stovis. Męs i* vieno 
atžvilgio tosios organizacijos dabartinį stovį apraše me tei
singai — ko-gi p. Str. reikėjo pykti? Jei užpyko — tai gal 
dėlto, kad jam norėtųsi tikrą stovį užslėpti. 

TeiSiau sunkiausia, patranka, prieš mus ištraukė soei
jalistų "Kova" . IVrspauzdinęs kun. Taskuno korespon
denciją apie Senandorio lietuvių parapijos reikalaus, L, 
S. S. organas drožia ilgą — ilgą pamokslą popiežiui, 
vyskupams, kunigams, laisva maniams —'nenaudėliams — 
na, ir, žinoma, neapkenčiamam "kapucinui su nepriprasta 
šmėkliška išvaizda." m 

(iinėyties su " K o v a " nėra jokio reikalo. Užteks pa
sakius, kad ilgam to laikraščio rašte tapo atkartotos se
nos laisvamaniu, "niezaležninkij" ir soeijalistų pasakos. 
Tu pasakų prasmė tokia, kad jeigu tikrieji kataliku baž
nyčios valdytojai (vyskupai ir kunigai) nenori atiduoti 
bažnytinio turto laisvamaniams ir soeijalistams, t;ii vys
kupai ir "a i r ia i" , ir tyronai, ir svetimojo turto užgrobė
jai ir visokoropie nevidonai, o kunigai — jų bernai agen
tai, pakalikai Ir 1.1. Trumpai suimant viską krūvon, Še-
nandorio lietuviu bažnyčią bandė paimti savo rankos n a. 
keletas saliuninku, vienas soeijalistų laikraščio leidėjas 
ir kiti ponai, kuriu nei bažnyčioje nei prie Sakramentu 
nematyti. Dvasiškoji-gi vyriausybė pasirūpino, kad lie
tuviu kataliku turtas pasiliktu kataliku rankose. \i to ir 
piktumas. Vilkas buvo bevelkąs avį į giria, bet piemuo 
atėmė avi jam iš nasrų. Vilkas pyksta ir pravardžiuoja 
piemenj plėšiku. Tai visa Senandorio istorija. 

Bet laikome reikalingu daiktu pabrėžti vieną išsireiš
kimą, k UTĮ užtikome tame pačiame užsipuolime prieš 
'•Draugą" (tiksliai kalbant, "Kovos" 29-me No. p '359) . 
Tėmytina, kad " K o v a " pripažįsta atsimetusius nuo kata
liku bažnyčios laisvamanius# "nenaudėliais", " ndivi-
duauiais nenaudėliais, kuriu gyvenimo tikslu iekasi 
tik girtuokliavimas." Gerai pasakyta. "Kova i " itiesų 
reikia padėkoti už civiline drąsą pavadinti Amerikos lie
tinius laisvamanius tikruoju ju vardu: "nenauc ėliais, 
kuriu gyvenimo tikslu yra vien girtuokliavimas*'. . . 

Taip ištiesu yra. 
Bet soeijalistų organui — antra vertus —, reikia iš

tarti ir papeikimo žodi už apkaltinimą dvasiškijon, buk 
jinai daranti katalikus girtuoklius laisvama liūs— 
nenaudėliais. "Kova i" ne pro šalį butu atsiminti vieną 
tiesą būtent, jog jeigu kas pradeda krypti iš kelio, tai 
klausosi daugiau to, kursai ji veda j blogąją puse, nekaip 
to, kurs lieps jam grįžti į dorybės kelią. Todėl girtuoklis 
greičiau pasiduoda laisvamaniu įtekmei, nekaip blaivinin
kas. Fpatittgose valandose, sujudimo laike, (pav. misijo
je) ne \ ienas tokiu "laisvamaniu" pameta girtybe r pa-
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atrodo kitokiu žmogum, — bet tiesa vis pasilieka tiesai 
laisvamaniu nenaudėlių, laisvamanių—girtuokliu ga
mintojais nėra kunigai nei parapijų " d r a u g i j i n i o " gyve
nimo t rukumas (kaip rašo " K o v a " ) , bet tokie laikraš
čiai, kaip " K o v a , " "La i sv . M i n t i s " ir i juos panašus lei
d in ia i ; tokios prakalbos, kokias daro soeijalistai ir laisva-
nuuuai : susidraugavimai su tokiais asmenimis, kokiais 
yra Amerikos laisvamaniai — " v e i k ė j a i " , kuriuos A. 
Voldemaras pavadino " t amsybės apaš ta l a i s . " Taip, ne 
kunigai , kur ie ragina žmones prie blaivybės, liepi;) j iems 
Vaikščioti dorybės keliais, ne kunigai verčia, netikusius 
ka ta l ikus tapt i laisvamaniais nenaudėlias — girtUOk-
kliais. bet tokie " i n d i v i d u a m a i " , ką įkalbinėja 
tokiems girtuokliams, kad neklausytu savo dvasišku va
dovu, kad daryt u ki taip, nekaip jie liepia. 

Tie ta i " i n d i v i d u a m a i " — ne kunigai —- bepataikau-
dami žmonių žemiems jausmauis ir įkalbinėdami jiems, 
kad mestu šalin gyvenimo idealus — vaikščiojimą dory
bės keliais ir garbės vainiką danguje, — jie tai veisia 
laisvamanius—nenaudėlius. Ponai soči jai istai, nemeskite 
bėdos ant kunigu, nes kunigai nieko nekalti , kad kai kada 
ir geras žmogus iš tvirksta ir kad ištvirkėlis tampa nenau
dėliu. 

Mūsiškiai " p i r m e i v i a i , " negalėdami Tėvo Kazimiero 
išvaryti iš Amerikos nei paduoti j bepročiu namus (apie 
ta ta i jau esame minėję viename pirmesniųjų numeriu"), 
griebėsi kitos takt ikos. Bent " V . L . " ir " K e l e i v y j e " ma 
tome, kad gerbiamas misijonorius nusiskutęs barzdą ir 
ieškąs parapijos Amerikoje. Norėta kaip norints išreikšti 
savo begalinę neapykantą, bet sąmojo .pritruko. Norėta 
pasakyti , buk Tėvas Kazimieras pasigodė Amerikos dole
riu, bet apsilenkta su tiesa. Tėvas Kazimieras, kaip važi
nėjo, ta ip važinės su misija po lietuvių kolonijas; kaip 
vertė atšalėlius ir netikėlius atgal prie bažnveios ii- tikė
jimo, taip ir vers. Matyt i , kad misijos buvo reikalingos 
Amerikos l ietuviams ir kad neša didėlę naudą, jeigu lui/-
nyčios neprieteliai pradeda elgties neprotingai ir skelbia 
žinias, kurios prieštarauja Paktams. Tėvas Kazimieras yra 
juk pradėjęs savo darbą Naujoje Angli joje! 

POLITIŠKA PERŽVALGA. 
ANGLIJA. 

Pirmininkui As<|uith'ui įnešus a n t r a s skaitymai] pa
taisytąja karal iaus priesaiką (iš jos išmesti u /gaunant ie j i 
ka ta l ikus Sodžiai), nonkonformistai (įvairios rūšies pro-
testonai, nepriklausantiej i prie Vįs ta ty tos ios" anglikonu 
bažnyčios) pareikalavo, idant iš priesaikos bulu išmesti 
dar tie žodžiai, kuriais karal ius apreiškia, kad busiąs iš
tikimu anglikonu bažnyčios sąnariu. Par l iamen|as didu
ma balsu (401 prieš 84) pataisymą priėmė. Taip tatai 
ateinančiais metais karal ius .lurgis V., apsivainikuoda 
mas, apreikš viešai t iktai tiek, kad jis yra proPstoti. is. 
Tokiu būdu kataliku užgauliojimai Anglijoje pasibaigs. 

Par l iamentui besvarstant šitą klausimą, lauke kata 
likų priešai bandė pakelti demonstracija, bet nepasisekė, 

Parliamentas nubalsavo išleisti 24 milijonus dolerių 
laivynui daugiau, nekaip buvo paskir ta perniai. Pirmi
ninkas As<|iiith aiškino, kad visos įeitos viešpatijos gin
kluojasi vis ' labiau ir labiau: lodė] Anglija negalinti pj.si-
likti užpakalyje k i tu valstijų. 

Liepos 1!) d. 13 lūkst . darbininkų prie geležinkelio 
Northeastem staiga sustreikavo, bet sugrįžo darban j tre-
ėią dieną, nes unija " Amalgainated Soeiety of Hai l^ay 
S e r v a n t s " atsisakė šelpti pinigais s traikininikus. Nors 
si raikąs buvo t rumpas , teėiaii daugybė vaisiu ir ki tų grei
tai gendančių prekių nuėjo {perniek.1 

Londone gyveno Amerikos dantistas, d-ras Crippen, 
kursai keli mėnesiai atgal užmušė savo paėią, šansonistę 
Bell Elmore, ir užkasė ją savo nariui skiepe, apipylęs jos 
kuna kalkėmis, kad sudegtu. Polieija žinojo apie nie ta-
darybę, bet leido dak ta ru i iš trukti iš Londono. Iš to kilo 
piktumas prieš policiją, kuri tuojau ir pradėjo ieškoti 
energiškai prasikaltėlio. Buvo spėjama, kad Crippen 3a-
bėgo j Ispanija, tuo tarpu pasirodė, jog jisai išplaukė iš 
Bolandijos i Kanadą su stenografiste Leneve. Dakta rą 
suėmė. v 

PRANCŪZIJA. 

Visur atsiranda apgaudinėtojų, ką pasinaudoja bent 
kokia proga, by lik išvylioti iš žmonių pinigus. Ana, čia 
koks tai Dupray de la Maherie prasimanė r inkt i nuo gerų 
katalikų aukas " l abda rybės ve ika lams" rodymu jiems 
b r ang l į relikvijų. Sako turėjęs net aukso dėžutėje Išga
nytojo plaukus, kuriuos rodydavęs vientik daugiausiai in-
ku padėjusiems. J i s sakydavosi, esąs arti susinešęs su 
popiežium. Bet kuomet šv. Tėvo valstijos sekretorius 
apreiškė, jog Maherie yra apgaudinėtojas , Maherie tapo 
suimtas ir pasodintas kalėjimam Pasirodė, kad tai buvo 
senas prasikaltėlis, dar 188(i m. sėdėjęs kalėjime už ap
gaudinėjimus. 

Garsi Rostand'o d r a m a : " C h a n t e o l e r " susilaukė 
daugiau, kaip 200 vaidinimu Paryžiaus La Port-Sa nt-
Martin teatre. 

Atsilankė ėion Belgijos karal ius su karaliene. Su
tiko juodu aid geležinkelio stoties prezidentas Kellie vs, 
ministeriu. pirmininkas Briand ir prezidentai senate ir 
atstovu busto. Dienraštis " S i e e l e " iš tos priežasties pa
rašė, kad neprigulmingoji Belgija te tur int i tik du ti m i 
prietel iu: Praneu/.iją ir Angliją. 

Vasara labai lietinga. Spėjama, kad pasidarys daug 
nuostoliu. Vienų kviečių užderėsią 27 milijonais bušelių 
mažiau, nekaip paprastai . J a u dabar kvieeių kainos yra 
pakilusius. Nepriteklių užpildysia kvieėiais iš Maskolijos. 

VOKIETIJA. 

Skaičius socijalistų Vokietijoje vis eina didyn. Da
bai- darbuojasi unijose ir darbininkų judėjime 1,56!) soci-
jal is tai-kurstytojai . Prie to skaičiaus reikia pridėti dar 
82 partijos organizatorius, :?21 raštininką (redaktoriai , 
reporteriai ir au tor ia i ) . 326 delegatus, SI subjektą ir kny
gų pardavinėtoją. Iš to pasirodo part i jos drū tumas , nes 
jiei viena kita partija neturi tiek daug veikėjų. 
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KOLOMBIJA. 
Šįmet sukako 100 motų Kolombijos nepriklausomy

bės. Iškilmės tesėsi dešimtį dienu, ir pasibaigė sostinėje 
Bogotoj liepos 30 d. Tose dienose tapo a t idengta daugelis 
paminklų garsiems Kolombijos vyrams, o vieši triobėsiai 
buvo a t idary t i pavargėliams. Kolombijos pasiunt inys 
YYashingtonan iš tos priežasties išpasakojo apie paskuti
nius tris respublikos prezidentus. Valencia buvęs geresnis 
už generolą Kavos'ą, bet šis buvęs perdaug astras . Da
bart inis prezidentas, C. Restrepo, esąs geriausias, paeinąs 
iš geros šeimynos ir rūpinąsis krašto gerove. Kolumbija 
tu r in t i 8,000,000 gyventojų. 

ARGENTINA. 
Argentina irgi apvaikščiojo loo metams sukaktuves 

savo nepriklausomybės. Buvo daug iškilmių, tarp jų 
marininkų paroda. Paroda, vedė Suv. Valstijų jurinin
kai. Buvo taip-pat Anglijos, Vokietijos, Italijos, P r a i eu 
zijos, Chile ir Japoni jos marininkai. Viena tik Brazilija 
neėmė dalyvumo. Mat Brazilija pavydi Argentinai jos 
pažangumo ir tvir tybės. Brazilija nori viršininkauti . Pie
tų Amerikoje, bet Argentina, nors mažesnė, parodo dau
giau guvumo. Brazilija turi 25 milijonus gyventojų, Ar
gentina 18 mil. 

ISPANIJA. 
Santykiai t a rp katalikų bažnyėios ir liberalų vai 

džios (dabai* Ispaniją valdo laisvamaniai) visai pagedo. 
Priėjo prie to, kad Ispanija a tšaukė savo pasiuntinj prie 
Vat ikano, markizą de Ojoda. Dienraščiai buvo paleidę ži
nią, buk ir popiežius a tšaukęs savo nuncijų Madride 
Mgra, Vico, bet žinia pasirodė neteisinga. Kas ten ištiesu 
daros i ' I spani jo je sunku t ikrai žinoti, nes visos telegrafi
nės žinios y r paduodamos Stefani 'o agentūros, kuri y ra 
|abai priešinga katal iku bažnyčiai. Galima t ik ta i spėti. 
jog įsivyravusieji liberalai-masonai nori pavergt i katal i
kų bažnyčią, kaip kad prancūzu laisvamaniai yra padarę 
savo šalyje. Valdžia pradėjo nuo vienuolių, prisikabino, 
kad jų buk perdaug esą Ispanijoje, kas savu keliu nėra 
tiesa. Paskui apskelbė liuosybę ki ta t ikiams. Nors kita
tikiai jau seniai turi liuosybę Ispanijoje, teeinu, kad su 
erzinti katal ikus, liberalų ministeriai išdavė tyčia palie
pimą, kad protostonai ir t t . galėtu iškišti ženklus ant sa
vo maldanamių. 

Sujudimas visame krašte nemažas. Pre tendentas prie 
sosto Don .laime išleido į k;irlis1us atsišaukimą, kuriame 
ragina katal ikus tvir tai stovėti prie savo bažnyčios. Tuo 
t a r p u ministcriu pirmininkas gą/dina karalių Alfonsu 
XI I I . revoliucija. Išgązdintas karal ius patvir t ina viską. 
ką t ik liberalas Canalejas jam pasako, nes bijosi nustoti 
sosto. Tokiu būdu išrodo, lyg1 ir kara l ius butų priešių 
gas katal ikų bažnyčiai. Visas pasaulis žiuri su atida, 
kas pasidarys Ispanijoje. 

SUVIENYTOSIOS VALSTIJOS. 
\Villiamo J . B ryan 'o žvaigždė užgeso. NVbraskos 

demokratų susivažiavime (konvencijoje) jisai tapo pa 
niekintas. J o kalbos mažai kas klausė, o ir tie, ką klau 

sė, iššvilpė "nepalyginamąj į vadovą ." Bryan 'o patar i 
mai tapo atmesti . R-eiškia ta ta i , kad Bryan nustojo savo 
įtekmės demokratų part i joje. 

KUN. URBANAVIČIAUS PRAKALBA 

Žalgiriu apvaikščiojimui Bostone 10 Liepos 1910 m. 

Garbus tautiečiai ir taut ie tės ! 

Istorišką išdėstymą kovos ties Žalgiriais jau girdėjo
te. Lengva J u m s buvo susekti , kad 500 metų a tgal ties 
kaimu Grunvaldo ir Tannenbergo, arba lietuviukai išver
tus, ties Žalgiriais lietuvių ir lenkų kar iumenė, vedama 
Vytauto sumttšė į dulkes vokiečius-kryžiuočius, kurių 
apie 40,000 kri to an t vietos. .Jų vadas Urlich von Jungin-
gen su daugeliu viršaičių liko užmušti . Kryžiuočių galybė 
tapo sulaužyta. Je i Jagėla butų klausęs Vytau to ir t rau
kos tuojau ant .Malborgo, Vokiečių sostinės, vila jų šalis 
butų tekus pergalėtojams. Bet silpna ir nepramatan t i Ja-
gėlos politika užsiganėdino tik pergale, o ne visišku priešo 
išnaikinimu. Lietuviai t r aukdami Jagėlos ir lenkų pervė-
lai atėjo pas Malborgą, rado jį j au sudrut in ta r negalėje 
paimti, grįžo namon. Bet pergalė didė, negirdėta , tapo 
užrašyta istorijoje. Tokios pergalės, kurios istorijoje da
ro epoką, a rba naują gadynę, t u r i atnešt i tau ta i milžiniš
ką naudą. Ką-gi l ietuviams atnešė Žalgirys? Kokie jo 
vaisiai? 

Vaisiai t nevienas karčiai nusijuoks. Ką mes iš to tu
rime, jei 500 metų a tgal mūsų'bočiai su savo darbu ir bai
sioms aukoms sugrumė priešą? 

Norėčia J u s užk laus t i : Kokią naudą tur i t3 iš to, ką 
jus patys ir tūkstančia i brolių darbininkų prakai tuoja 
dirbtuvėse? J ų s t ik vos ne-vos išsimaitinate, o darbda
viai, t rustai , kompanijos pralobsta. Tas pa t s buvo ir su 
lietuviais ties Žalgir iu: jie liejo kraują, dirba per visą 
dieną, daugiausia savųjų pražudė, lenkai gi vos t ik pridė
jo ranką krit iškoje valandoje, o visą naudą nusinešė sau. 
Teip, Žalgirio naudą pasiėmė lenkai. J ų vadas lietuvių 
lėšomis pragarsėjo. Jų tauta gyrėsi, buk tai j i tą kovą iš-
laimėjusi. .Ju susivienijimas su lietuviais sustiprėjo. Kas 
teko lietuviams? 

.Jei a tsakytume, kad nieko, tai butų da pusė bėdos, 
bet l ietuviams teko — lenkų prietelystė. Susipančiojo jie 
su ta nelaiminga t au t a teip, kad ir šendien j a u 500 metų 
praslinkus, da jaučia, an t savęs į tekmę tos vienatinės isto
rijoje tautos, kuri " n i e k o neišmoko ir nieko neužmiršo ." 
Kad tai ano laiko lietuviai butų žinoję išmintingą p a t a r - r 
l ę : " A p g i n k i t e mus nuo draugu, nes nuo priešų patys 
apsigįs ime," tai iš teisybės Lietuvos istorija butų nuvėju-
si kitais keliais ir mums šendien nereikėti) bastyt is po 
svetimus kampus, beieškant liuosybės ir duonoj . Teip, lie
tuvius suėdė lenkų prietelystė, kuri ypat ingai drūčiai už
simezgė laimingai pasibaigus karei ties Žalgiriais. Gu
druoliai lenku politikai spėjo, kad susijungus su tokia 
sveika, nuožmiai narsia tauta , jie an t visados turės atspirtį 
pr ie! vokiečius. Kad lietuviai — geraširdžiai, papra tę 
dirbti , o ne kalbėti, bus gera medžiaga amžinai vergybai 
ir išnaudojimui. Lenkai įspėjo. 

file:///Villiamo
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Nors sykj drąsiai ir šaltai pažiūrėkime teisybei j akis 
ir išnagrinėkime, katroj i (auta daugiaus inešė j tą nelai
mingą sąjungų ir katra katrą lahiaus išnaudojo. 

Bf ftb6Jonėa politiškoji to laiko valanda reikalavo 
vienybės, kad atsispirt i prieš godžią ir užgrobenčią Vokie
čių politiką. Lenkai vieni niekados nebūtų at laikė kryžiuo 
ėiu ties Žalgiriu, Ar lietuviai vieni butų pergalėję vokie-
ėius ir abejotina, bet jie daugiausia panešė aukų. ilgiausia 
mušėsi ir ant galo, jei kovos pradžioje lietuviai šoko bėg 
ti tai tik su tuotn siekiu, kad kryžiuočiai juos besivydami 
suardytu savo geležinius rindus ir butu labiau prieinami 
iš šono ir iš užpakalio. Bet kas buvo svarbiausia, kad 
didžiausios kovos vadas buvo — lietuvis. Vytau tas su 
s ta tė plianą ir ji išpildė. J o butą visur, .lis rabino patį 
Jagėlą pradėti mūšį ir sunkioje valandoje, kada lietuviai 
sukruto , Vytautas nenusiminė. dis stūmė kovon naujus 
pulkus, o sumišusius drąsino savo pavei /du. Bepig* vesti 
kovon, jei viskas gerai sekasi, bet kada kar iumenė payra, 
ta i tik genijališkas vadas gali ją su tvarkyt i ir priduoti 
dvasios. Tą atl iko Vytautas, f* i a Lenkai su puikybe pa
brėžia, kad keistoje valandoje jų vadas Zyndram Maš-
kovski šoko j kova ir sumušė kryžiuoėius.Teisybė Zyndram 
šoko muštis bet jan\ Vytautas li<'pė ir jo nuopelnas, suly
dinant su Vytauto yra toks, kaip darbas vyresniojo mūri
ninko sulygintas su inžinieriaus plianais. Tam garbė, kurs 
žinojo kokis plianas reikia padaryt i , kokie žmonės ir ko 
kia valanda reikia par inkt i jo išpildymui. Taigi ties Žal
giriu iš lietuviu pusės buvo viskas: didesnė kariumenės 
dalis daugiaus aukų ir darbo ir — geniai iškas vadas. Mu
lų juokinga pripažinti lenkams netik visą, bet ir puse nuo 
pelno toje kovoje. 

Lenkai vienok prisisavino netik Žalgirio vaisius, 
bet ir visus prakilnius darbus, kokius mušu tautiečiai at 
liko ju istorijoje. Tas, anot II. Sienkevieiaus, negirdėtas 
istorijoje tau tu susijungimas, iš teisybės yra negirdėtu. 
Žinom.-, jog viešpatystės ir tautos daro terp savęs sandą 
ras, bet tik tada, kada abiejų viešpatysčių interesai to rei
kalauja. Atl ikus savo užduotį, sąjunga nupuola savaimi. 
Mušu istorijoje buvo ki taip. Lenkai turėdami iš lietuviu 
naudą nenorėjo su jais skirtis per 500 metu ir dabai ' tau
tišką lietuviu susipratimą, tą tikrąjį prigimties reikalą, 
jie pasmerkia, kaipo nuodėmę, pardavystę ir sulaužymą 
prisiegos. padarytos mūsų bočių 500 metu atgal! Prisie-
ga, kokia ji nebūti}, persvarbus y ra dalykas, kad iš jos 
juokt.ies. Bet ka ip išrodo lenki] pretensijos, kad męs 20 
kelintos kar tos ainiai užlaikytume politišką mus bočių 
prisiegą, kuri buvo ir y ra kenksminga mus t a u t a i ? ! 0 
apie pragaiš t ingus tu įžadų vaisius jau palys mūsų bo-
ėiai galėjo spręsti da Vytau tu i nemirus, kada lenkai viso 
kioms intrygoms kliudė mus genijališka kunigaikštį, kad 
tik jis neužsidėtų karal iaus vainiko ir neatski r ta Lietuvos 
nuo Lenkijos. J a u tada buvo aišku, kad Lietuva turi vis
ką pašvęsti savo nuobradams kaimynams. Ir Lietuva pa
šventė. 

Lietuva įnešė į sąjunga, daugiau žemės negu turėjo 
Lenkija. Toje gadynėje lietuviai jau buvo užėmę Podoli-
ją, Volyniją, Baltgudiją ir dalį š iaur inės Rusijos net ikifJĮįj 
Novgorodui. Tas viskas ėjo j sąjungą ir vos tik unija 

buvo apskelbta, jau lenkai pradėjo savotiškai gaspa lo -
riauti, ypač tose šalyse, kurios buvo gudų apgyventos, uos 
lenkai ii- gudai būdami slavais ir var todami panašią kalbą 
greičiau galėjo te rp savęs susiprasti . Lenkai teipgi išplė
tojo savo įtekmę ant Lietuvos didžiūnų ir bajorijos, pa t r au 
kė juos teip, kad didžiūnai pradėjo užmiršti ėsą lietuviais. 
Teisybė reikalauja, kad užtai verciaus kai t in tume ne 1 ni
kus už jų Įtekmę, bet lietuvius už jų silpnybę ir bež-
džionkavimą. Paėmę Lietuvą po savim, lenkai įvedė i;en 
tokius papročius, kaip ir pas save, būtent iškėlė neskaitlin
gą bajoriją, davė jai tiesas ir privilegijas, o žmones nustū
mė veik iki vergijos laipsniui. Kadangi Lietuvos didžiū
nai ir bajorija, griebėsi už neva kulturiškesnės lenkiškos 
kalbos, tai galutinai lietuviška, ka lba buvo pa l ik ta tik 
žemesnejai kliasai, tapo apleista, neišlavinta ir gavo vardą, 
mužikiškos. 
^ Tokiu būdu suslįungę su lenkais, męs netekome sa /y -
valdos, žemės, vadovų, bajorijos ir savosios istorijos, nes 
Lietuva tapo nekaipo Lenkijos provincija ir visų gabes
nių mus vyrų darbai tapo priskaityt i Lenkijai . 

Vos tik dabar, jau 500 metų praslinkus, męs patryaė-
me sau akis ir tik žiūrime, kas čia su mumis padary ta . Pa
žiūrime i savo miestus, kuriuos s ta le garsus mus kunigąikš 
ėiai, j Kauną ir Vilnių ir nieko juose lietuviško ne
randame. Ten jau keli šimtai metų gaspadoriauja masko
liai, lenkai, ž y d a i . . . . Pažiūrime į Vilniaus rėdybą, uir-
dj kitąsyk Lietuvos, ir randame vos t ik du apskričiu, 
kalbančiu lietuviškai, — kiti jau virto lenkais, ar balt-
gudžiais. Ir jei tuose apskričiuose, kur kalbama lietuviš
kai, norime turėt i savo teises ir kalbą bent bažnyčiose, ta
da tie ponai lenkai, kurie nors patys prispausti , bet „nie
ko neišmoko ir nieko neužmiršo ," grūmoja nuims, kad 
nedrįstume daryt i jokio atsiskyrimo bei separatizmo, o 
ne, tai, girdi, jums busią! O, mums butų karš ta , jei poaai 
gautų valdžią į rankas. Bet rods laikas supuvusių p>n-
palaikių praslinko nesugrįžtinai, t au t a pat i mato, ko jai 
šendien reikia, garbingos kovos atmintis skverbia mums 
susipratimą, kad esame atžaloms galingos tautos, kur i 
sugrumė st iprius vokiečius, vadovaujančius t ada ir daoar 
Europoje 

Mus tautos pozicija dabar aiški. Nereikalaujame 
perdaug užsiimti politika, nes varyti triukšmingą, politiką 
be tam tikros galybės yra vis tik, ką šaudyt i su tuše ais 
šuvias. Palikime tą lenkams. Męs privalome pakelt i sa
vo tauta, pe* apšvietimą, lavini i savo numylėtą prigimtą 
kalba, kuri per tiek amžių buvo paniekinta ir užmirfta. 
M ūsu didžiūnams ir bajorams paliekame liuosą valią su
siprasti ėsą l ie t iniais . Jei jie; yra, gana gudrus, tai jau 
mato. kad ne tauta i reikės sekti paskui juos, t ik jiems 
paskui tautą. 

Turime vengti tų ydų, kurių jai; užtektinai p r a n o 
k ime nuo mus kaimynų lenkų. Užtenka mums tik at
siminti kad juos pražudė savytarpinis nesutikimas ir bloga 
gaspadorystė. Partijų nesutikimas pas mus y ra perdi-
delis. Aš suprantu, kad visur t a rp partijų yra nesusipra
timai tam jos yra part i jomis,— bet tokie nesutiki nai 
tUli veiklai išnykti, pasirodžius visuomenės reikalui. 
Teip daroma pas kul tūr iškas (autas. Uždergimas viešo 

t . 



262 D R A U (1 A S Rugpiučio (August ) 4, 1910, Met. I I . No. 31. 

labo su savo par tyviškais reikalais y ra ne t ik ką neišpasa
kyta i negardus, bet da-gi ir nuodėmė prieš tautą. 

Tekiu partyviškų neva vadovų yra daugiausiai pas 
žemai stovinčias tau tas . Pas lietuvius jų knibždėte-knibž-
d a ; nedyvas, tau ta dar tik pradeda susiprasti . 

Bloga, gaspadoryste aš vadinu nemokėjimą pakelti 
ir pala ikyt i tautos viešų įstaigų: bažnyčių, mokyklų, lai 
kraščių, abelnai to visko, kas duoda tau ta i gyvybe. 

Šiame dalyke męs labai Šlubuojame. Tik per nesvei 
tiška, agitaciją galima šis tas išspausti ant viešu tautos 
reikalų. Čia j a u visai uepasirodonie vaikais anų didvy
rių, ką kovojo ties žalgir iais . Turime atsiminti , kad mes 
patys kasdien kovojamo, ypač čia Amerikoje — prieš iš-
tautėjimą. Į o k i e patys galingi priešai tik su kitoniškais 
įrankiais nori mus pavergti , Lietuvoje turime prieš save 
maskolius, o čia da smarkesnį priešą Amerikos patrau
kiančią civilizaciją i r gerovę. Męs tur ime šimtns tokių 
Žalgiriu ateityje, bet lietuvis, kurs tur i sau išsirinkęs 
" ž ū t , ar b u t " neparduos savo tėvynės nė maskoliams, nė 
lenkams, nė vokiečiams. Aidas Žalgirio mūšio privalo 
d rū tu ryšiu surišti visas Lietuvos da l i s : Didžiąją Lietuvą, 
l 'rųsų ir Amerikos. Kolionijos, susijungę su tėvyne, te
st iprina tą tvirtą patenkančią tautą, kurios 500 metų ver 
gyba negalėjo nuslopinti. Lai gyvuoja L ie tuva! 

NATŪRALIZMAS MOKYKLOJE. 

D. Donovan'o kalba, sakyta Holy Cross Kolegijoje. 

Tarp daugelio įvairių ginčų, varginančių civilizuotą ji 
pasaulį, j au nuo senų laikų žymią vietą užima ir dar 
šiandien neužbaigtas g inčas : kursai geresnysis lavinimo 
būdas. 

Nuolat pastebėtina auklėtojai įvedantieji naujas me
todas jų pastangoje pašalinti viešpataujančias silpnybes. 
Pigu pastebėti t r įs tendencijos, paprastai žinomos kaipo: 

1) Psychologiškoji, siulyjamoji uždėtojo industra-
liškųjų mokyklų, l'estalozzi, aiškintojo appereepeijos 
principo — HerbarVo ir Kroebel ' iaus uždėtojo "k inde r -
g a r t e n " (nmžiuliukų vaikų mokykla, kame lavinama su 
pagelba daiktų, pamokinančių žaislų.bei dainueių) . 

2) Moksliškoji tendencija, palaikomoji Herberto 
Speneeriaus ir Thomo Hulėy 

3) Soeiologiškoji tendencija, kurią ypač Augustas 
Courte apgina. 

Tečiaus dar yra viena tendencija, kuri nors retai mi-
nėjama, kaipo tokia, ale yra pamatu anų trijų. Tai ten 
dencija, kurios nelabumas visur eina aiškyn, bei kurios 
f t l y b ė diena iš dienos vis auga ir auga, dėlto tai ir reika 
lauja r imto apsvars tymo — ji jė y ra žinoma, kaipo natų 
rališkoji tendencija. 

Natūral izmo jokiu būdu negalima vadinti nauja sys-
tema. J isa i buvo plačiai žinomas pirm krikščionybės 
gadynėse, tik dėl sau neprielankių aplinkybių atgyveno 
ilgoką snaudulio epoką, kuomel staiga jam pridavė gy
vastį J ean Jaques Rousseau, a tmainydamas disciplina 
riskąjį lavinimą j " laissez f a i r e " systemą. J o pažvalgas 
pasekė tokie filosofai, kaipo Kantas, Fiebte, labiausia gi 

Herbertas Spenceris, o per jų mokinius jųjų letena užgulė , 
ant visų šalių l i tera tūrų. Kusseau pažiūroms bernauja 
net kai-kurie Amerikos žymus auklėtojai , kaip t u t a i būvu 
sis Harva rdo universi teto profesorius El iot 'as . 

Rousseau principas t a i : "v i ska s y ra labas, nes paeina 
nuo pasaulio autoriaus, t ik viskas genda žmogius ranko
s e . " Ar galima t ikėties tv i r taus namo nuo archi tekto, 
kurisai padėjo silpnus pamatus f kaip galima tikėties svei
kos konkliuzijos iš principo, kursa i y ra didžiule filoso
fiška ir teologiška klaida? Anot; Rousseau na tū ra y ra 
"dispozici ja atsiekti visko, kas mums pat inka, kas mums 
gera, ką mes laikome už smagybę ir tobulybę, ir palinki
mas vengti, kas tani p r ieš inga ," arba tiesiok uakant ta i 
luitų, sekti palinkimus, nepasiduot jokiai vyresnybei, ale 
pasiduoti savo prigimtoms tendencijoms ku r t ik joms pa
t iks tave vesti. Nereikia versti vaikus, " b a u s t i vaiko — 
k l a i d ą " ir tokiu būdu davus kūdikiui pilną liuosybe, ko 
galima tikėties? J i s seks savo pal inkimus ir be sakymo 
žinome, kas toliau bus. 

Negalime nepripažinti ir geros pusės Rousseau syste-
mos. J i jė pabriežė fiziškąjį lavinimą, parag indama studi
juoti natūrą ir sunaudoti hygijenos pa tar imus . Gimdy
tojų priderybės ir kūdykys tės šventybė gyvai nupiešta. 

Bet negalima užtylėti Rousseau systenios pavojingu
mai. Rousseau nebūta edukacijos (lavinimo) reformato
rių, tik edukacijos revoliucijonistu, sutraukiančiu visus ry 
sius su tradici ja . Tame jisai turė jo skait l ingus pasekėjus 
X I X šimtmetyje, kur ie su panieka atmesdavo praeit ies 
pamokinimus ir pajuokdavo tuos, kurie stengėsi užlaikyti 
tai, kas patyr imo buvo išrodyta, kad y ra gera El io t 'as 
pašiepė idėą užduodamų kursų, kaipo persenusią ir užsi
likusią neva t ik ta i mahometinių ir Jėzui tų mokyklose. 
Tcėiaus, laikas, tai — šaunus ir dažnai skubus teisėjas, nes 
už keliatą metų po šitų tvir t inimų, a t randame, kad toje 
pačioje vietoje, iš kur toji pašaipa išėjo, šiandien vėlei 
apsireiškė geidimas sugrąžinti senus matymžvalgius, kai
po sveikesnius ir būtinai reikal ingus. 

Ar galima įsivaizdinti paprastą 18 metų jaunikai t į 
noriai imant ies ir uoliai r imtus s tudi jus latinų bei gra iku 
klasikų ar augštesnės matematikos, kuomet murikos, lite
ra tūros studijai taip-pat atneš malonų diplome? 

Svarbesnis dar suklydimas sulyg moralų. Rousseau 
irarsino, būk visoks na tūros tvar inys y ra laban. Pirma-
griėkiO pasekmės, taip aiškiai pr i tyr imo išrodytos, parodo, 
kad žmogaus na tū ra nūnai - silpna su pavojingais palin
kimais net kūdikyje. Rousseau-gi s ako : tegu tieji blo
gieji pal inkimai auga. - Taip-pat jisai sako, kūdikis ne
turįs girdėti aplink Dievą iki 1(> metų. >tyt mūsų laikuo
se kai-kurie mano, religijos nereikią mokinti , k* d kūdikis 
patsai neišsirinks, kuomet kiti t virtiną,, jogei jouos nerei
kią mokinti visai, nes anot jų tai dalykas , "v idur in io pri
t y r i m o . " Kodėl-gi tat tojo pr i tyr imo nežadinli, iki kol 
jisai nebus .s i lpnintas a r panaikintas pavojingu asme
niu? 

Žmogus tai protingas gyvilnas, susidedantis iš kūno, 
kursai reikia maitinti ir sielos (dūšios), kurią reikia užlai
kyti . J o protas, sąmonė reikia išvystyti, o raminimas to 
nepadarys. J o valia tur i tapt i tv i r ta , ka ip plier ns kovoje 

0 
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vaizdeliais, komedijoms. Jos rašinėliai visai kas k it 
suves. Valia turbūt sugrąžinta į stovį, kuris tvariniui bu- j*' 
vo skirtas. Tuomet galėsime pasakyti, jog sekame tikrą 
natūralizmą, sveiką individualizmą. 

— ««»» 

Kritika Ir Bibliografija. 
A. Mickevičiaus Krimo Sonetai Lietuviu ir Lenkų 

kalbon. Vertė ir išaiškino M. Gustaitis. Juozapo Za-
vadzkio spaustuvė Vilniuje 1909. 

Graži spauda, iliustraeijos, ilgoka įžanga, Sonetų len
kiškas tekstas, paaiškinimai nesuprantamu žodžių — vis
kas tatai daro malonu įspūdį ir liepia priskaityti šitą kny
gute prie geriausiųjų mušu kalbos leidinių. Pridėta dar 
du paties autoriaus sonetu: "Adomui Miekevičiui" ir 
MSuneiso Divat." Kaip sunku išreikšti svetimoje kalboje 
begalinių Krimo sonetų poetiškumą, galima matyti, paly
ginus lenkišką tekstą su lietuvišku vertimu. 

Dvejos Laidotuvės, Dveji Palaikai. Vaizdelis. Para
šė Žemaitė. Kaina 10 kap. Juozo Zavadskio Spaustuvė. 
Vilniuje. 1910. "Lietuvos ūkininko" Išleidimas Nr. 20. 

Nnuo Audros Pasislėpus. Parašė žemaitė. Kaina 6 
kap. Juozapo Zavadzkio Spaustuvė. Vilniuje, 1909. 
"Lietuvos Ūkininko" išleidimas Nr. 17. 

Mūsų Gerasis. Dviejų Veikmių Komedija. Parašė 
Žemaitė. Kaina 10 kap. Vilnius. Juozapo Zavadzkio 
Spaustuvėje. 1909. "Lietuvos Ūkininko" išleidimas 
Nr. 13. 

Žemaitė nemėgsta kunigų, davatkų, bažnytinių apei
gų — viso to, ką kataliku bažnyčioje gali matyti blogo 
ir gero; jai viskas bloga. Savo antiklerikalizmą rašytoja 
parodo skaisčiomis spalvomis. Jos kunigai tai godus sto
rapilviai su pertam : " p a n i e " ; jos davatkos daugiau moka 
keikti ir apkalbinėti, nekaip melsties, jos katalikai tai 
gauja neišmanėlių, paskendusių brangiai jiems atšlaman
čiuose prietaruose. Todėl žemaitės apsakymėliai nešioja 
vienašališkumo spalvą ir gali patikti tik usaviemsiems." 
Jeigu kas savo apsakymais nori išreikšti savo sympatijas 
arba antipatijas ir tam tikslui prasimano nenaturališkus 
žmones, įdeda į jų lupai nenaturališkus žodžius, pastato 
juos į nenaturališkas situaeijas, pripildo juos nenaturališ-
kais jausmais ir siekiais — tai visados pagimdo daiktą, 
kuris doram literatiška skonim skaitytojui bus negražus 
ir nemalonus. Tikras žmonių mylėtojas aprašo tankiai 
sau nepatinkamus asmenis, bet tame aprašyme matyti 
širdis, užuojauta, ue neapykanta. Dantė piešė dvasiškiją 
nelabai šviesiais dažais - bet koks skirtumas tarp Dantės 
ir, sakykime, Eugenijaus Sue! Dostojevskis aprašinėjo 
žmones, kurie jam nepatiko — bet kai išdrįs pasakyti, 
kad aprašinėjo juos tai]), idant skaitytojas juos niekintu, 
ju neapkęstų? Kas skaitė Tolstojaus, (Yehovo, Sienke 
vieiaus (jei paminėsime tik keletą novelistu) trumpesnes 
pasakaites, tas tuojau pnnuitys skirtumą tarp aną auto
rių ir p. Žemaitės. 

Žemaitės rašinėliu negalima pavadinti satyromis, 

su dailiąja literatūra nesigimiuiuojanti raštų rųšis. Tai 
išnaudojimas žmogaus žemesnių gašlumų saviems tiks
lams, tai — demagogija, jei kam patinka toks žodis. Že
maitei, pav., nepatinka davatkos. Vieton švelniai pasi
juokti iš tokios nenaudėlės jinai padaro iš jos morstru-
m'ą, kurio reikia bijoties ir neapkęsti. Arčiau pa/.įstąs 
davatkas ir jų nenauda, perskaitęs Žemaitės raštelius, 
jauėia negardumą, nes jam tuojau atsimena logikos įsta
tymas: kas perdaug prirodo, nieko neprirodo. Pav , Že
maitė butų padarusi savo apsakymėlį: "Nuo audros pa
sislėpus" labai sympatišku, jei iš prietaringos šeimininkės 
lupų butų išmetusi šlykščius keiksmus, mėtomus be reika
lo maldas bekalbant, šitame, paveikslėlyje autorei regi
mai norėjosi parodyti, jog melsties perkūnijai užėjus yra 
labai kvailas darbas ir tokį darbą atlieką tik įtikėję į 
maldas neišmanėliai, da-gi priedams moką šlykščiai pa
keikti. Štai toks dalyku paaiškinimas užgauna netik 
kiekvieno kataliko tikybinius jausmus, bet ir kiekvieno 
indiferento doros ir aistetikos atjautimą. Prietaringų 
žmonių rasime netik tamsuolių eilėse, bet ir "išsivysčiu
siu iš proto vergijos" (laisvamaniu) glitose. Nesykį juk 
galima išgirsti, kaip vienas - kitas žinomas laisvam o nys, 
užėjus perkūnija^ šokinėjo iš baimės ir šaukė: "«fezus, 
Marija!" [įsižadėjęs visai tikėjimo ir jo "prie>;arų" 
žmogus turi tečiau prietarą prieš skaitlinę " 1 3 " arba 
prieš ypatinga dieną (pav. penktadienį). Tatai parodo, 
jog prietarai nėra pagaminti arba gaminanti katalikų baž
nyčios. Jie ko, ir pati p. Žemaitė nėra be prietarų. Jos 
prietarai yra nusigręžė prieš katalikybę. Jei* autorė to 
prietaringumo neturėtų, visai kitaip rašytų apie tat, kas 
dįurosi tarp Lietuvos kataliku. Šiaip jau įspūdis iš jos 
raštų pasilieka toks, kad p. Žem. moka netik ženaičių 
tarmę, bet ypač žemaičiu keiksmus. 

Dviejų veikmių komedija ("Mūsų Gerasis") je.enai 
netinka. Morališkas jos sensas: paaugusių vaikų ("šve
dų" ) mokinti į kunigus nereikia, nes jie besimokiidami 
pavirsta girtuokliais ir paleistuviais, — bet užtai insuau-
gusias mergaites reikia siusti į vakaruškas, nes kitaip 
jos paleistauvaus s u . . . . kandidatais į kunigus! Gana 
pasakyta. Yra, tiesa, tokių "Švedų", bet tokie pavirsta 
eieilikais, svetinio turto "eksproprijatoriais", ir kito
kiais asmeniais, kurių paskiau pilna soeijalistų ir laisva
maniu partijose. Bažnytinė vyriausybė tokių kandidatų 
nepriima. 

"Dvejose Laidotuvėse" ir-gi nėra jokio pamokini
mo. Amerikos saliunuose galima išgirsti riebesnių dai
ktu, nekaip Žemaitės " vaizdelyje." 

Žemaitė turi talentėlį. Todėl, nors papeikėme šiuos 
tris jos raštelius, o papeikėme dėlto, kad negalėjome jų 
pagirti, tečiau jei šita. recenzijėlė pateks į jos rankas, 

drįstame jai priminti, jog tolesniuose savo n štuose 
pasistengtu įeiti į svetimo žmogaus padėjimą, pasisten
gtu atrasti ir jame širdį, aprašyti jį žmogum, o nen aneki-
nu, vartojamu prieš nepatinkamas sau įstaigas ir asme
nis. 
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S. L. R. K. A. CENTRO VALDYBOS ADRESAI. 
JONAS R1KTORAIT1S,, prezidentas, 

67 James St., Waterbury, Conn. 
KAZYS VAŠKEVIČE, vice-prezidentas, 

186 JeiTerson St., Nevvark, N. J. 
KAZYS J. KRUŠINSKAS, sekretorius, 

457—17th St., Brooklyn, N. Y. 
ANTANAS DANISEVICE, kasierius, 

680 W. Centre St., Mahanoy City, Pa. 

Kasos globėjai: 
JUOZAS VASILIAUCKAS, 

112 N. Greene st., &altimow, Md. 
MARTINAS KADZIEVSKIS, 

8244 S. Morgan St., Chieago. III. 
K1TN. V. VIZGIRDA, knygius, 

190 S. Meade St., Wilkes-Barre, Pa. 
KUN. M. A. PANKAUSKAS, dvasiškas vadovas, 

P. O., Foisst City, Pa. 

PIKNIKAS. 

S. h, R. K. A. SI kuopa ir draugystė Bv. Kazimiero »8 
Meriden, Conn. rengia dįedlj piknike an1 7 d. Kugpiūčio 
(Augusto). Malonėkite; iš visu aplinkinių miestelių pri
būti ant jo. Piknikas bus labai gražioje vieloje, ant teip 
v a d i n a m o Szuc in P a r k , P r a s i d ė s 2 va i . po p ie tų . B u s ge
r a m u z i k ė . U ž k v i e ė i a k o m i t e t a s . 

"DRAUGO" AGENTAI: 

St. Stanevičius, 3206 Auburn Ave., Chieago, III. 
Antanas Kasparavičius, 27 E. 23rd str., Bayonne, N. J. 
Juozas Mališauckas, Forest City, Pa. 
Kazimieras Skripstunas, P. O. Sugar Notch, Pa. 
Antanas Gudaitis, Box 73, Silver Creek, Pa. 
V. LeBkevičius P. O. Middleport, Pa. 
Mikas Cibulskas, 573 Canfield Ave., Detroit, Mich. 
J. žemaitis, 126 S. Pear st., Shenandoah, Pa. 
T. Kizievift, Box 167, Minorsvillo, Pa. 
M. Karbauc'kas, 52 O. st., 8o. Boston, Mass. 
L. Svagždys, 171—5th 8t. 8o. Boston, Mass 
J. Mikutaitis, 1438 Westorn ave., Allegkeny, Pa. 
A. RadzeviS, 104 New York avo., Newark, N. J . 
A. KlimaviSaitė, 321 Kensington ave., Chieago, 111. 
A. Pocius, 10806 Wabash ave., Chieago, 111. 
M. Dūda, 51 W. 25th st. Chieago, 111. 
K. Strumskis, 2323 West 23rd PI. Chieago, 111. 

Šaulys, 168 Beakon str., Brighton, Masą. 
J . Bartoševiče, 4417 Marshfield ave., Chieago, 111. 
J . Puselninkas, 722 Washington ave., Braddock, Pa. 
V. BielauskaB, 468 "Northampton st., Easton, Pa. 
M. Urbanavice, Box 33, Thomas, W. Va. 
J . Antanaitis, Box 22, Swoyors, Pa. 
P. Bukantis, 96 Centre st., Kingston, Pa. 
Juoz. MatuliaviSe 1657 Tioga st., Shamokin, Pa. 
A. Baranauckas, 1214 Rnilroad st., Shamokin, Pa. 
Jos. Valentinaviče, 1114 Codnr Ave., Scranton, Pa. 
J. Versiackas, 65 Davidson st., Lowell, Mass. 
Ignas Makalojus, 1028 8. 2nd st., Philadelphia, Pa. 
Jos. Robynsky, 163 First st., Elizabeth, N. J. 
M. VaicenaviMus, 2 River st. W. Lynn, Mass. 
M. ftlapikevičius Silver Creek P. O. New Philadelphia, Pa. 
F. Būgnelis. 454 Muin str., Kdvvardsvillo, Pa. 
Mat. Čeponis, 21 Pleasnnt str., New Britian, Conn. 
Juzė Raknuckaitė, 1015—8th str., VVaukegan, 111. 
8. 8. Petrulis, 3312 S. Halstead st. Chieago, 111. 
Jonas Ignotas 46—22nd str., 8. 8. Pittsburgh, Pa. 

DIDELĖ EKSKURSIJA!!! 
Pittstono lietuvių parapija laikys didele, ekskursiją 

į Lake Carey savo bažnyčios naudai 5ctve?ge rugpiučio 
(August) 4 dieną. Puiki vieta, aplinkui g.rios, tyras o-
ras, daug visokių pramogų. Tikietas į abi pusi: suaugu
siems 75 centai, vaikams 50 centų. Traukiniai išeina 8 ir 
10 vai. išryto. Kviečia Komitetas. 

•— ««»» m 
NBDĖLDIBNIO KONCERTAS UŽDYKA. 

Kiekvieną nedėldienj popietų Sans Soici parke Op-
penheimo orkiestra išpildo programą bažnytinės muzi
kos, [nėjimas j parka uždyką kiekvienam. Yra jame pil
na visokiu pasilinksminimų, ikvaliai suolų pavėsyje. Žėd-

PIRMUTINE KRAUTUVE 
IR ISDIRBYST* 

BAŽNYTINIU DAIGTU 
„RYZNYCIA" 

PO G L O B A M Y K O L O A R K A N I O L O , 

114 S. Chestnut St., Shemudoah, Pa. 

Krautuvėje randasi Bažnytiniai daigtai sekanti: 
Ž v a k ė s m a r g o s v a š k i n ė s p o 1 s v a r ą 2, 3, 4, 6, 8, i r 14 

svaras po 2Go. 
Žvakės vaškinės rankom margįtos po 2 svrr., 4, 6 ir 8 

svaras po 50c. 
Pakeliais knatai vaškiniai (wax tapers) pakelis 

po 24c. 
Dėl aštuonių dienų pakeliai po 67c. 
Anglys už svarą 28c. 
Aliejus (8 day) už gorčių $1,10 
Žvakės vaškinės (Rožė) dėl uždėjimo po 3 ir 4 svarus, 

už svarą 60c. 
Lietinės žvakės vaškinės po 16 svarų ir 18 svaras 

po 22c. 
Žvakės Starinavos lietinės 16 sv. ir 18, už svarą 16c. 

" 4 s v. ir 6 susuktos 4 sv. ir 1, sv 16c. 
j Altoriaus žvakės (extra) sv. po 37c. 

Geltono vaško 1 sv. ir 6, svaras po 30c. 
Kodylas prancūziškas po 55c. 

•' " francincense " p o 50c. 

Teipgi siuva puikius bažnytinius rūbus, taiso se
nus. Parduoda kielikus, cimborijas, monstrancijas. 

Galima gauti lietuviškų maldaknygių, kvietkų, 
di augi joms ženklelių, vėliavas, šarfas ir 1.1. 

Kun. L. Lovickas, 
Prezidentas. 
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Ar rengiesi kur važiuoti? j 
Jei teip, tai ateik pas mane 

nusipirkti 

naują siutą. 
Mano siutai siuvami geru kriaučių; perka juos 

kiekvienas, kurs nori gražiai pasirediti. Mane vi
si gerai pažįsta, kadangi mano krautuvėje kiek
vienas pilnai būna užganėdintas. Ir Jus, kurie 
skaitysite ši pagarsinimą, ateikite persitikrinti, 
o pamatysite, juog pas mane geresnis tavoras ir 
žemesnes kainos. Nerasite vyro, kuris negalėtu 
pasirinkti siuto pagal savo skoni mano krautuvėje. 

Tik ateikite. 

Louis Rosenthal, 
ANT KIRBY'S KRAUTUVĖS, 

SOUTH MAIN ST., 
<::::»~--Wilkes-Barre, Pa. 

I 
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Tautieti! Jei reikia Tau statyti nauji namai, ar tai
syti seni, tai žinok, kad tatai atliks kuogeriausiai kontrak 
terius MIKAS SLAP1KKVICIUS, Ncw Philadelphia Pa. 

Nauja Knyga—Biblija—aiba šv. Raštas išleLtas 
KUN. S. PAUTIKNIAUS. 

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

, CURARDVILLE, PA. 

ATSPAUDINOME 

Trumpą Katekizmą. 
Kas turi vaikus ir nori išmokyti juos Katalikų Tikė

jimo tiesų, tenusiperka tą katekizmą. Kainuoja 10 centų-
Perkupčiams nuleidžiame procentą. Adresuokite: 

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

Jieško vietos. 
Vargonininkas neseniai atvažiavęs iš Lietuvos galin

tis atsakančiai vesti bažnytinį ir tautišką chorus, turin
tis apie savo darbą paliudijimą, paieško vietos prie lietu
viškos bažnyčios. Turi 21 metus amžiaus. Atsišaukti: 

O. Rosmanskis, 1654 Wabansia ave., Chicago, 111. 
(30—VII—10) 

A. U Z U M E C K I S , 
Lietuvis Graborius ir Balzamavo to j M. 

Viską išpildo goriau ir pigiau įiegu svetimtauti!. 
Persamdo karietas vestuvėms, krikitinoms ir t.t. 

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

324 WHARTON, ST. PHILADELPHIA, PA. 
TELEFONAI: 

Bell Lombard 27—39 A. Keystone Main 42—18 D. 

TĖMIKYTE LIETUVIAI! S 
/|\ Kelionė por jūres. Tūkstančiai tūkstančių mūsų tuutie- j 
& iių koliauja į prigimtą šalį ir iš tenai atgal į Amerika, u viii <j 
i labiausiai užganėdinti, kurio perka laivakortes pas: 

JONĄ NEMETH'A, 
3 N. MAIN STR., WILKES-BARRE, PA. 

L O kodėl! Nes turi gerą prižiūrėjimą, parankią kelionė, T 
» kad tartum kaip ir pačios kompanijos būtu pirkę laivakortes. $ 
jp Siuntimas pinigų greičiausias ir pigiausias pasaulyj. & 

DR. I. W. MENDELSOHN, 
Lenkiškas Gydytojas. 

l'UIKMIMO VALANDOS: 8-10 iš ryto, 3-4 po piet, 7-8 vakare. 
50 S o u t h W a s h i n g t o n St . Wi lkes -Barre , Pa 

Peoples telephone 1585. Bell telephone 756. 

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

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

piasteris, įrankiai, sportiniai ir naminiai daiktai. 

J U O Z A S S U K I S , 
Geriausias fotografistas visoje apielinkėje. 

Norinčius prieina mokytis ant fotografo. Visi iie- % 
l tuviai privalo traukti savo paveikslus pas viengentį. # 

9 VVILLIAM ST. PITTSTON, PA. 

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

tas Kaina 1 doleris. įmautiems daugiau, kaip viena 
egzempliorių, nuleidžiamas didelis nuošimtis. 

Gaunama pas: 
REV. V. VARNAGIRIS, 

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

LIETUVIŠKAS DZIEOORMEISTERIS. 
Parduodu tikro aukso laikrodėlius, gvarantuojamus 

25 metams. Lenciūgėlius ir gražius Žiedus. Armonikas ir 
visokius muzikališkus instrumentus, albumus su nuzika, 
akuliorius, revolverius, britvas, poeket books vyrams ir 
moterims. Visokias knygas, rąžančius, škaplierius, kryže-
priei Kaledasleidžiu už puse prekės ir jkitus miestus siun-

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



i 

260 D u A r G A S Rugpra&o (August) 4, 1910, Met. II. No. 31. 

OFFIOE NEW PHONE 37. RESIDENCE 1100. 

LIETUVIŲ ADVOKATAS 

J O N A S S. L O P A T T O 
47-41 49 l«matt lulldinff, Wilk«)s-Barr«, Pa. .. 
Norintieji paiiekolinti pinigų ant pirmo mortgage, 

arba pirkti namai lai kreipiaii. 
iva* aaa aaaaa^aaa^ aa/raa/aita-aa- a^aaa^a aa aa-aaa^a^aa * 

Naujas Telefoną* 1006. aUna* TeUfonai Mt. 
DR-AS ALBERTAS KAUFMAN, 

— : G Y D Y T O J A I I i L I E T U V O S . :— 
Specijalistas nuo visokiu ligų. 

Gydo net labiaunei uŽsiHenejufias chroniškas vyru. moterų ir kūdikiu 
litraa. Gsllma ausikalbt-tl, liotuviskui, lenkiškai, rusi&kni ir vokiškai. 

II IT. Wa*hin<rton St., Wilkii-Barr«, Pa. 
a^aaaaaa^«-a^MMî a'aaa^aaaaaa^a^aa'a«'a'aa^-a''a»a/aaa' 

F. J. Gillis, 
Pa» j j galima gauti visokių torielku, bliu du, stiklų, 

puodų, liampų ir visokių virtuvei reikalingų daiktų. 

Yra iš ko pasirinkti. Ateikite persitikrinti. 

102—104 B. MAIN 8T., WILKE8-BARRE, PA. 

DRAUGO" 
zzzi r— 

SPAUSTUVE 

Wilkes~Barre Deposit & Savings 
^=- BANK, •—=P-

71 PUBLIO SQUARE, WILKE8-BARKE, PA. 
KAPITOLAS $150.000. PERVIRŠIS $1376.000. 

Moka 3-čią, nuošimtį nuo sudėtų joje pinigų. 
Banką atdara kasdien nuo 9 ryto iki 3 popietų, su

imtomis nuo 9—12 vidurdienyje. 
Galima susikalbėti lenkiškai. 

H H T — • • — — į » a — 

DR. ALFRED J. VVENNER, 
77 South Washington Btr. 

NAUJAUSIA, DIDŽIAUSIA IR GE 

RIAUSIA GREITAI ATLIEKA 
ĮVAIRIŲ ĮVAIRIAUSIUS DARBUS 

ij»(IHlinBKHKI8S^ Hmrnm;« aj »... 

SPAUDINA 
P I G I A I 

UŽKVIETIMU8 IR KITOKIUS DARBUS 

KONSTITUCIJAS, PLAKATUS, TIKIETUS, 

RAIDĖS STATOMOS DIDELE-NAUJAU-
SIOJO PATENTO-MASINA "LINOTYPE" 

• AORHSUOKITK •įsan 

" D R A U G A S 
314 L MarketSt 

Wilke»-Barre, Pa. i 

Union Ticket Agency 
Seniauiia Liitiviizki Banką ScrMtao ir Vitoje Aplinkinėje 

Agenturn Laivakorčių ant Geriausiu IJnlj i 
HlunPia Pinigus kaa dian In visas dalia svlato; tetp-fi parka Ir llmaino vi-

soklne pinigus. Išdirba vlaoklui dokumantus Amarlkoa Ir Ltaturos teismuose 
Oftsna addarr tas kas dlon nuo S-toa II ryto Iki 9- vai. vai . 
Nada ojo: nuo 10-tos Ii ryto Iki 6-tal valandai vakarą. 

ADOLF BLAU, Union Ticket Agency, 
203 Lackawanna Ave., - Scunton, Pa 

Tnlp-ai turima savo krautu vaja dausvbs visokiu maldaknygių 
Ir svlarilku knygų visokios* kalbose 

T1L1FONAI: Naujas 108 - Bali 668 

Wilkes-Barre, Pa. 

fAUT,ETi.j.i„oHu^rt.tik,. CUFFORD IIOTELI, 
puikaus šalto alaus, tai užeik in n • 

J U O Z A S RICKIS, SAVININKAS. 
781 Clifford Ave . , kampaa Henry St., Rocheste i , 

f̂c> TELEFONAS IIOMK*5072 X. <<sv 
Ii kitur pribuvusiam Broliams Lietuviams sutelkiu nauillnjsrm patari 

I 


