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SEPTYNIOLIKTOJI NEDĖLIA PO SEKMINIŲ. 
Lekcija. — Elei. IV, 1—6. — Broliui: Meldžiu jus 

aš, Viešpaties kalinys, idant vaikščiotumite priderančiai 
,įusi(i pašaukimo, kuriuo esate pavadinti; su visokiu nusi 
žeminimu ir romumu, su kantrybe, kęsdami viens kita 
meilėje; rūpindamies užlaikyti dvasios vienybe per romy-
hės ryšį. Vienas kūnas ir viena dvasia, kaip ir pašaukti 
esate vienoje viltyje jūsų pa vadinimo. Vienas Viešpats, 
vienas tikėjimas, vienas krikštas; Vienas Dievas ir Tėvas 
visu, kursai yra ant visu ir per visus ir visuose mumyse. 

Evangelija. Mat. XXII, 35—46. — Anuo metu atė
jo i'arizėjai pas Jėzų, ir paklausė jo vienas jųjų mokytas 
jstatyme, gundindamas jį: Mokytojau, kuris yra didis 
prisakymas įstatyme'/ Tarė jam Jėzus: Mylėsi Viešpatį 
Dievą tavo iš visos tavo šrdies, ir iš visos tavo dūšios ir iš 
visos tavo nuomonės, šitas prisakymas yra pats didysis 
ir pirmas. O antras panašus j jį: Mylėsi tavo artimą, kai
po pats save. Ant tų dviejų prisakymų remiasi visas įsta
tymas ir pranašai. O farizėjams susirinkus, paklausė jų J e 
zus, tardamas: Kas jums rodosi apio Kristų? Keno yra su
nūs.' Tarė jam: Dovido. Tarė jiems; Kaip-gi Dovidas vadi 
na jį dvasioje Viešpačiu, sakydamas: Tarė Viešpats mano 
Viešpačiui sėdėk po mano dešinės, kolaik nepaguldysin 
tavo neprietelių suoleliu po tavo kojų? Jei tada Dovidas 
vadina ji Viešpačiu, kaip-gi yra jo sūnumi? Ir niekas ne
galėjo atsakyti jam žodžio ir nuo anos dienos niekas ne 
bedrįso danginu jo klausti. 

TIKRAS KRIKŠČIONIS. 
Šv. Paulius, pas KIVzieeius rašydamas, sako: "Mel

džiu tada jus, idant; vaikšeiolumite priderančiai pašauki 
me jūsų, kuriuomi pavadinti esate." Kiekvienas katali 
kas privalo sau į širdį imti tą apaštalo įsakymą. Visi męs, 
kaip ir Kl'e/.iečiai, krikščionimis negimėme ir todėl prie 
dangaus laimės jokios neturėjome teisės. Ne dėl savo nuo
pelnų tik iš Dievo malonės tapome apkrikštyti, apturėjo
me tikėjimo dovaną, buvome priskaityti prie Bv. Bažny
čios narių, ir priimti į Dievo šeimyną, pakelti į garbę my
limųjų Dievo vaikelių. Žodžiu sakant, kiekviens iš mus 
tapo krikščioniu, Kristaus šalininku ir pasekėju, Jo žodžio 
klausytoju ir Jo šventos valios pildytoju. Koks aukštas 
yra tai pašaukimas būti pasekėju Jėzaus Kristaus, tikro 
Dievo ir tikro žmogaus! Kaip reik rūpinties, idant atsa
kančiai tokiam pašaukimui gyventi, mąstyti, kalbėti ir 
veikti! Te tie, kurie į mus veizi, matytų, jog męą krikščio
nis esame ne vien tik iš vardo! 

Jei gerai suprastumėm, kas tai yra būti krikšeioniu, 
sektumėm, ištikro, apaštalo patarimą ir priderančiai vaikš 
čiolumėm pašaukime, į kurį be jokių savo nuopelnų buvo
me pakviesti, parodytumėm svietui, kas tai yra būt Kris
taus mokytiniu, kasdieniniu savo gyvenimu duotumėm 
pavyzdj kokios yra galybės, tiesos ir įtekmės Kristaus 
mokslas ir Sakramentai; žodžiu, parodytum svietui Kris
tų, duotumėm žmonėms pažinti ii- pamylėti Tą, kuris yra jų 
Viešpats ir Išganytojas. 

Kadangi pasekėjais esame To, Kuris buvo ' 'romus ir 
nužemintos širdies", męs taip-pat privalome pasielgti, 
anot apaštalo žodžių: "su visokiu nusižeminimu ir romu
mu, su kantrybe, kęzdami viens kitą meilėje." Mūsų žo
džiai, darbai ir pasielgimai neturėtų nešioti ant savos ma
žiausio išdidumo ar puikybės ženklo. Tikras kri^eionis 
yra pakenčiančiu (tolerantišku), bet ne prasmėje ibeju-
tiškumo kas link tiesos ir Dievo teisių. Krikščionies tole
rancija yra tai meilė. Dievas nekenčia nusidėjime, bet 
pakenčia ir pasigaili nusidėjėlio. Taip reik ir mums dary
ti. Atmindami savo silpnybę iš vienos pusės ir jogei kiek
viena dorybė, kurią turime, yra ne mūsų nuopelnai, bet 
Dievo malonės vaisius ir jogei kiekvienas žmogus, geras 
ai' blogas, žemai ar augštai stovintis yra lygiai su mumis 
mylimas Dievo vaikelis, męs turėtumėm būti pakeičian
čiais ir kantriais dėl kitų silpnybių ir klaidų. " Rūpinda
miesi, sako toliau apaštalas, užlaikyti vienybę Dvasus per 
ryši ramybės". Tikras krikščionis nėra abejutiškas kas 
link vieynbės ir ramybės Bažnyčios, bet dėl jos di rbuo-
jasi, nes ta vienybė Bažnyčios ant žemės yra pavjikslu 
vienybės ir meilės Trijų Dieviškų Asmenų danguje. Vie
na tėra gelbstanti Dievo Bažnyčia ant žemės, kaipo yra 
"vienas Viešpats, vienas tikėjimas, vienas krikštas ir vie
nas Dievas, visų tėvas. " S. 

"TĖVYNĖS" REDAKCIJAI. 
Tamistos nedarote skirtumo tarp tautiečių ir ' ' tau

tiečių" (kabėse). O skirtumas yra nemažas. Pirmieji] gar
bina Dievą —-Sutvortojn, antrieji garbina Šliupą, va< itida
rni jį, savo Kūrėjų—Kūrėju. Šliupo garbintojų m^s ne
skaitome partija, tik sekta, t. y. sui generis klaidintu ti
kėjimu*), kaip antai marijavitai su savo nmčiute--Kaz
lauske (' 'Keleivyje" juk Šliupas tėvu Jonu kdfta buvo 
vadinamus). Tokių tautiečių męs kratomės. Bet tatai 
mums nekliudo ištiesų priklausyti prie tautiečių arba, 
gramatilkiau kalbant, tautininku partijos. 

*) No. 88 "Draugo" męs tai pažymėjome. 
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE. [ 

Mariampolė. Ūkininkas Gustaitis prasigyvenęs misi 
samdė nuomon gana didelį dvarą Mikališkj, Mar. pav. Bet 
pat pradžioj savo dvarponystės pasirodė labai nenianda 
giais pasielgimais: susipykęs su savo užvaizdą N., jisai ap
skundė ji žemskiams, kad tasai prilaiko revolveri, neturė 
damas leidimo. Negana to — nusiuntė savo " f a j e t o n ą " 
(puikią bnfiką), kuriam,' parsivežė zemskius savo d v a - ^ K r / i v i ( ' k u i S v»»™vos kasinėja Derbutu pilį, an t D u b i a * 

•Kiauto, kur pasta tytas mirusiam p. Bielskiui kryžius. Tai 

mokyklą, tai atsivertų nauja, vieta mokytojai (nes nori
ma, kad viena iš mokytojų butų moteriška) ir geistina 
but, kad užimtų tą vieta, lietuvė. Pirmuoju mokytoju tur
būt pasiliks vienklesės mokyklos bal tgudys 'Pozniakas, 
kurs jau suvirs 10 metų čion mokytojauja ; audru y ra lie
tuvis Požemeckas, kurs su laiku žada mesti mokytojavęs, 
o dabai- knisas vien po knygas. Vieta čion graž i : iš vienos 
pusės j aunas pušynas, iš antros - upė Daugyvenė. 

" M o k y k l a " . 
Airiogala (Kauno pav.) . P. Tadas Daugirdas su p. 

ran, kad tie padarytų kratą pas N. s ie kratą padarė ir re 
volverj atėmė. Kada potam N. norėjo a t s i t raukt i ir išva
žiuoti, tai jam (lustait is nedavė arklių ir kol tas tr is die J 
nas jieškojo arklių, p. ( lustait is nedavė jam valgyt. 

But smagu, kad kuodaugiau dvarų pereitų j musųj 
valstiečių rankas ir gerai padarė p. Gustaitis, duodamas? 
toki pavyzdį, t iktai labai gaila, kad jisai, pasidaręs dvar | 
poniu, paliovė buvęs žmogumi. 

Anykščiai ( l ' kmerg . pav.) . Liepos 17 d. pas knygi
ninką Laskauską buvo krata . Pirmiausia krėtė gyvena-| 
muose namuose, o paskui knygyne. Išvertė visas pakam 

pilei IStirti paskirta yra pusantro šimto rublių; žinoma, 
[tai nedaug, kadangi darbininkai , kurie kasa žemes, darby-
[metės laiku brangiai apmokami. Ligšiol nioko ypatin-
[go nesurasta, apar t kelių peilių, geležėlių ir šiaip jau ne
apribotos vertės mažmožių. Atkasta akmenįs v dutinio di-

|dumo, sudėti tarsi kokioj tvarkoj . Ką tai reiškia, sunku 
kol kas spėti. 

Balninkai (Aukm. pav.) . Ant Pirsenos ežero kranto 
[du vaikinai išėjo su šaudykla. Hešaudant 15 metų vaiki
nas peršovė savo draugą už save jaunesnj , šatrai pataikė 

pes, net patalines. Paėmė daug knygų ir kelis l a i k r a š č i u s | § | t i , , s i i , i ! S'alvą. Dabar išvežtas į Aukmergę gydyti . Kur 
Knygos visos cenzūros nedraudžiamos ir per rubežių ga
benant muitas užmokėta. 

Pe rna rava (Kauno pav.) . Liepos 4 d. buvo vakaras ; 
vaidino Šiaulių draugijos " V a r p a s " art istai dramą " I n 
te l igenta i" . Žmonių buvo gana daug, nors bilietus parda 

gimdytojų protas duoti šautuvus vaikams/ 
Pagir ia i (Ukm. pav.) . Mūsų miestelio monopoliui Sa

lėjo 13 metų. Darant apyskaitą pasirodė, kad per 13 metų 
apyvar tos turėjo 120 t liksiančių rublių. Tai mat kokią 
sumą pinigų mažos aplinkės žmonės sudėjo. Dar daugiaUS 

vinė.jaiit Kirogalos valsčiaus viršaitis ir atkalbinėjo n u o H * a v o l>i»igu žmonės sunešė i alines. Kiek gero galima 
vakaro, sakydamas, jog verčiau buteliuką už tuos pinigus] 
išgerti. 

"Lietuvos Ūkininkas. 
Naumiestis (Suv, gub.). Rugpiuflio :i dieną (n. sk.)| 

Liesnistvos valstiečių buvo sueiga. Svarstė Įvairius daly 
kus, ta rp kuriu pirmą vietą užėmė mokyklos reikalai. Da 
bar Liesnistvos valsčius turi 4 mokyklas, iš kurių vienai 
valstiečiai savarankiškai užlaiko, o prie pastarųjų, 3-jU,| 
dar naujai valdžios įsteigtų, prideda po 1<>0 rublių me 
tams. Svars tant mokyklų reikalus, valstiečiams stokavol 
vienybės ir santaikos, ir dėlei to kilo nemaži ginčai ir rė į 
kaviniai. Pagalios, paaušinę gerai burnas, nutarė sudėto 
pas ta tymui namų mokykloms ir nupirkimui žemės prie] 
jų (i tūks tančius rub., o kitą tiek pažadėjo duoti valdžia. 

Lukšiai (Naum. pav.) . Lukšiuose yra mūrinė mokyk 

butų padaryt i už tokią sumą! Vartotojų draugijai eina 
neblogai. Per praėjusį pusmeti turėjo apyvar tos 11 tūks
tančių rublių. Dar geriau eitų, kad sąnariai geriau supras
tų savo draugijos naudą. Dabar randasi pačių sąnarių, 
kurie, aplenkdami savąją sankrovą, eina prie vvdelių, sa
ko: kam męs pirksime savojoje, juk šiais metais žadėjo 
pelno nedalyti.. 

Raginėnai (Šeduvos pa r., Pa n. pav.) . Čia prieš keletą 
savaičių i mūsų sodžių atvažiavo kasinėti senobės kapinių 
visu gerbiamas tautiet is I)r. .1. Uasanavičius. liet ūkinin
kai - Inas ir L-nas jau nepavelijo kasinėti savo rėksmais. 
Po dviejų savaičių nuo mūsų gerbiamojo tautiečio išva
žiavimo, atvažiavo rusas Abramovas. Jam, kaipo guzikuo-

[tam, leidė ūkininkas . I na s kasinėti, bet ūkininkas L-nas 
per vaikščiojęs keletą dienu su šakėmis apie tą rusą ir gė

la. Mokytojas katalikas, su šeimyna kalba lenkiškai, o «»iĮB , , , , k ; , i •'•' .•'•auginęs, nedavė jam kasinėti, 
žmonėms ir lietuviškai. Mokymas ne kam tikęs. Prie m o J Medinai (Ukmergės pav., Vidiškių par . ) . čionai keli 
kyklos y ra nemažas sodelis, bet apleistas. Mokykla ka ip | | s a rgy l ) i n i a i sugavo didžiausi Kauno gub. vagį, taipogi ir 
mūrinė, tai, žinoma, žiemą šalta, o mokytojas kūrena je l f l tą ūkininką, pas kurį rado tą vagj. Daug a t rado pas jį 
labai retai. UUtat vaikai da ina i serga. •v iaok iu drapanų. Sako buk tai jis pasakęs dar apie kelias 

Rozalinas (Pauev. pav.). Čion pastatyta nauji medi-Bdeiimtii vagių, 
niai namai 2-klesai mokyklai. Imto pas ta tymas p a r ė j n h Vidiškiai (l k m. pav. I. Degtinės vaisiai. A U. pasigė-
valsčiui apie (i tūks tančius rublių. Užtaigi dabar turine;".n/s nuvir to bulbėsna ir ten gavo galą. 
g ra /u , 2 gyvenimais rūmą mokyklai , kurs dabina viv., Neperseniai ki tas žmogus važiavo namo pasigėrės, ir 
mie: 
pati 
trečiajam po 
tik du, nors labai didi ir šviesus, gali talpinti lig 20d mo keturklesė miesto mokykla ; kolkas tėra a t idary ta pirma 
kinių. Jeigu direkeija šį metą at idengtų čion dviklesę ir an t r a klesa, bet nuo šio rudens bus a t ida ry ta ir t rečia 

ražų, 2 gyvenimais rūmą mokyklai , kurs dabina \ i- Neperseniai kitas žmogus važiavo namo pasigėręs, ir 
įiestelj. Apačia užima mokytojams kambariai , viršų gi į! užvažiavęs ant augšto kalno, puolė su vežimu ir su arkl iu 
uti mokykla. Kambarių 1 mokytojui keluri , antra jam ir "iio kalno ir taipogi galą gavo. 
'ečiajani po :* ir da r virtuvė. Kambariai mokyklai tėr t Biržai (Panevėžio apskr . ) . Mūsų miestelyj randasi 
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klesa. Mokslas mokykloj gerai pas t a ty t a s ; mokinama, taip-
pat naujosios kalbom: prancūziška, vokiška ir lietuviška 
kalba. Mokyklon priimama berniukai ir mergai tes ; j me-
tus paslojant nelabai žiūrima, jei t ik ta i butu egzaminai 
gerai išduoti: priimama pirmon kleson H> Ir 17 metu. Pas-
tojant pirmon kleson reikia tiek pjit mokėti, kaip ir pašto 
j a u t gimnazijos pirmon kleson. 

" V i e n y b ė " . 
Kunigų permainos Seinų vyskupijoje. Pasaulinė vy 

riausybė užtvir t ino šiuos kunigus į naujas v ie tas : kun. 
Stankaitį , Slabados vikarą, j dvasiškuosius tėvus Seinų 
Seminarijai , kun. Krūveli Martyną vikaru j Liubavą, kun. 
Adomaiti Praneiškų j Kaimelį ir kun. Lunieuski i Yizną. 

PakruojltS (Panevėžio apskr . ) . Miestelis vidutiniš
kas, ant Kruojos upės krašto. Nemaža y ra žydu sankrovų, 
0 keletas ir krikščioniškų. Labai nuostabu, kad Pakruo-
jieėiai nejsitaiso Vartotoju Draugijos kuri būtų labai ėio-
nai reikalinga, Girdėti ir /mimcs dejuojant , kad Vartotojų 
Draugijos nėra. sako su mielu noru prisidėtumėm ir pa 
laikytumėm, kad tik atsirastu vadovai-inkūrėjai . 

Kaip Vartotojų Draugiją įsteigti, galima sužinoti ir 
pas kaimynus Liukuvieėius arba Pašvitinieėius. Pagalios 
tikiuosi, kad rasis ir Pakruojieėių, kurie Vartotojų Drau
gija pasirnpįs, o sankrova ten galėtu puikiai gyvuoti . 

Šiauliai. Didelių dvaru savininkas Nariškinas parda 
vė valstiečių bankui apie 7 tūkst . dešimtiniu žemės. Visa 
žemė dalinama rusams atėjūnams, o iš vietiniu gavo nu
sipirkti tik vienas valstietis Briedis. Strepeikių dvare ža
dama pasta tyt i cerkvė. Tos žemės norėjo nupi rk t i vieti
niai valstiečiai, bet jiems a tsakyta . Kaip-kurie jų norėjo 
paduoti dūmon skundą, bet diduma pasibijojo dėti po 
skundu savo parašus. 

Vilnius. 13 (27) liepos " B f t t o s " salėje vaidinta p. Vy
dūno drama " N e sau žmonės" . Paėiam veikale nors per
daug yra simbolizmo (pas lapt ingumo) , bet taip nemažai 
gražiu ir sveiku minčių. Gaila tik, kati vaidintojai, o ypač 
Visliomis, ta ip nemokamai atliko savo roles, kad, Dieve, 
mus saugok nuo tokio pasilinksminimo. Ištikro keista! 
Vilniun suvažiavo inteligentų iš Įvairiu Lietuvos kampe 
liu—ir pr ie! tą parinkti] publiką taip žemai pasirodyti . 
Kas gi mus, lietuvius, gerbs, jei mes patįs savęs pagerbti 
nemokame? 

Labai gražus buvo p. Žmuidzinavičiaus gyvieji pa
veikslai^ piešiantis vaizdelius iš lietuviu gyvenimo bau 
džiavoj ir dabar t inia is laikais. 

Gelgaudiškis (Naum. apskr . ) . Pas mus paskutiniu 
laiku pradėjo gaišti gyvuliai. Dvar. Komaro nugaišo 
apie 16 karvių, kurios jam buvo brangiai atsiėjo 
šios, su " a u k s o medal ia is" , ir 'A nugaišo vargšu kumetė 
liu. Nuostoliai dideli. 

Marcinkonįs (Tralui ap . ) . Beveik per 2 savaites mūsų 
apielinkėje nebuvo lietaus. Saulutė taip išdžiovino mūsų 
smiltyno žemele, jog kas buvo pasodinta viskas išdžiūvo, 
o labiausia kenkė bulvėms, tai kad vietomis pageltonavo, 
arba ir visiškai nudžiūvo. Žmonelės melste meldė Dievą 
lietaus, ant galo ir davė Dievas lietaus, bet tokio smarkaus, 
kad mažai kas iš senesniu žmonių gali a tmint i . 

Apie 1 valandą pasirodė iš pietų pusės mažas juodai 

pilkas debesėlis, kuris pamažu kėlėsi vis augštyn ir augš-
tyn ir 2 valandai tik ką prasidėjus pasigirdo perkūnijos* 
tuojau pašoko vėjas, išsklaidė tą debesėlj po visas puses 
ir pradėjo iškarto pamažu lyti, paskiau kuo toli.iu vis 
smagiau ii" ant galo kad lijo tai ljjo, vanduo nuo augštes-
nių vietų bėgo i klonis, upelius, su savim drauge nešė ką 
t iktai sugriebdamas ir kas t iktai buvo jam ant ke.ll) pasi
maišęs. 

Dauguma pirkių, kurių buvo silpnesni stogai, liko 
prilytos taip, kad kibiru reikėjo nešioti vandenį I iuka.ii. 

Tasai lietus buvo 2U liepos. 
" Š a l t i n i s . " 

Vabalninkas, Panev. apskr. Čypėnų valsčiaus rastinė
je 1 birželio d. pavelijimu žemiečių viršininko Orlovskio, 
paremtu paliepimu Kauno gubernij inės tarybos, buvo 
sušaukta visuotina valsčiaus rinktinių sueiga apsvars tyt i 
priėmimo i tąjį valsčių norinčiųjų prisidėti lu imynų 
Stumbriškio vaisė.: Pėdeliu, Trasykių ir Viktoriškių kai
mu. Didžiuma balsų: 40 prieš M n u t a r t a : nepriirat minė
tųjų kaimų į savo valsčių. Anie kaimiečiai nea ts i la ikė su 
bent keturiomis bačkutėmis alaus, keletu bonkuėiu deg
tinės. Minėtieji 40 balsų, t a rp kurių buvo ir net vienai 
teisėjas, vienbalsiai to reikalavo. Prie sutinkančiųjų pri
gulėjo visa valsčiaus va ldyba: vaitas, 13 seniūnų ir kasi
ninkas su keletu blaiviu rinktiniu. Pasirodo, kad ir Čypė-
nieėiiis, kitą kar t gana pasižymėjusius įvairiais pažingiais 
nutarimais, alumi ir degtine galima pakampiais pavedžioti 
ir viską padaryt i . Iš priėmimo minėtųjų kaimų į savo vals
čių būtu vien tik nauda buvusi : mažesni valsčiaus mokes-
niai bebūtu reikėję mokėti. Liūdna. 

Šiauliai. Tifliso banko ekspropriacijos atbalsiai. Kele
tas lietuvių— išeiviu, grįždami iš Amerikos, išsimainė New 
Voi-ko banke pinigus, gavę iš ten vietoje Amerikos pinigų 
rusiškuosius. Atsivežę juos Čionai Lietuvon, norėjo iš
keisti Šiaulių pinigyne, bet čia jų tuos pinigus atėmė, iš
davę tik kvitus, juos pačius gi perdavė t a rdy to ju i : mat, 
tie pinigai pasirodė išplėšti por Tifliso banko ekspropria-
eiją, kur buvo išvogta ar t i 700 tuk t i , rubliu. Negulėdami 
tu pinigų Rusijoje išleisti, plėšikai iškaišiojo juos po už
sieniu bankus. Dabar dėl tų pinigų jau suimta c u žmo
gų, iš kurių jau a t imta 1500 rub. tokių pinigu : iš ji, vienas 
dargi patsai abejodamas, ar ir jo nebus bent vogvieji pi
nigai, atsinešė parodyt i pinigynan, kur ir pers t ikr ino 
kad taip, nustojęs pinigų ir pats kalėjiman pa cliuvcs. 
Juos, matomai, t a rdys dėlei paties išpiešimo ir jeigu kaip, 
gabens da r i Til'lisą dėlei tardymo, je igu iš karte neišsi
teisins. Tik greičiausia, kad ta rdyto jas paleis juos, ypač 
kad toksai atsi t ikimas vėl a ts ikar tojo su kitais jau žmonė
mis, tame pačiame banke mainiusiais pinigus. Blogiausi* 
gi tai, kad nukentėjusieji nustos savo sunkiai uždirbtųjų 
pinigų, kadangi vargu bus prirodyti , kad t ikra i tie, o ne 
kiti pinigai išmainyti Amerikos banke ir bankas a t lygint i 
nelabai norės. " V i l t i s " . 

Vilnius. Girdėjome, jogei šių metų pabaigoj išeisianti 
pagalios Lietuvių Kalbos Gramatika, surengta .Jablonskio, 
Būgos, Šlapelio ir kt. Pirmiau pasirodysiant I .uitaikos 
dalis, o kitais metais kita jos dalis ir etimoliogija. -~ Lauk 
sime, bet baugu, kad ir šiuo kartų neapsivil tume. 

"L ie t . Žinios". 

http://ke.ll
http://iuka.ii
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I i LIlTUVIiKŲ DIRVŲ AMERIKOJE. 

BALTIMORE, MD. 
Liepos mėnesyje buvo čia apvaikščiojimas 500 metu 

sukaktuvės kovos tirs Žalgiriu. Iškilmes surengė kata
likai ir laisvamaniai. Sie pastarieji nežinia kokiems ga
lams parsikvietė J. Šliupą, da-gi kataliku draugijoms, už
draudė nešti vėliavas, sakydami: "kryžioku ėia nereikia". 
Tai tau ir eiti išvien su laisvamaniais ! Kas buvo kalbėta 
susirinkime, apie tai rašė J. iš Lietuvos "Žvaigždės" 31 
No. Aš nekartosiu. 

Kugpiučio 15 d., dienoje 1*. šv. Kmimo Dangun, buvo 
ir-gi tąsynės tarp kataliku ir laisvamaniu. Siuvėju "šapo-
se" ėjo balsavimai, ar ta dieną švęsti ar dirbti. Vienose 
buvo daugiau katalikų, tai " šapos" buvo uždarytos ir 
laisvamaniams prisiėjo švęsti kad ir smuklėje, kitose lais 
vamaniai paėmė viršų, ir katalikai tapo priversti dirbti, 
liet bažnyčia vis dėlto buvo pilnintelė maldingų žmonių. 

kugpiučio 24 d. atsilankė ėia kun. Vineas Dragūne 
vietos, Broektono klebonas, ir kelias dienas viešėjo pas 
savo gimines. Su savo pusbroliu, .lomi Karalium, atlankė 
sostinę Washingtoną. J. Lapelis. 

WAUKEGAN, ILL. 
28 d. Rllgpiučio mėn. atsiliko ėia iškilmė šv. Baltrą 

miejaus Apaštalo, lietuviu parapijos patrono. Iškilmingą 
sumą atlaikė kun. Džiakonas M. Kriauėiunas iš Ghieagos, 
vietiniam klebonui kun. M. Krušni ii- klerikalus iš Obiea 
gOS asistuojant. Paskiau po sumai dailu pamokslą pasakė 
kun. A. ttžerskis iš Chicagos. 

Iš pradžios gerbiamas kun. L. trumpai ir aiškiai pa
pasakojo šv. Baltramiejaus gyvenimą, kuris yra pilnas 
puikių pavyzdžiu mums katalikams, Ant galo prirodyda 
mas naudingumą katalikiško tikėjimo, ragino klausyto 
jus, idant, imdami pavyzdi šv. lialtramiejaus stipriai lai
kytųsi tikėjimo ir bažnyčios, 

Bažnyčia buvo perpildyta žmonių, karštai maldančių 
prie Dievo ir atiduodančių garbę savo globėjui. 

(*'ia reikia pagirti neatbūtinai vietinį kleboną už jo 
darbštumą ir paraginimą savo parapijomi lankyti bažny
čia. 

Pora metu atgal, ant tokių atlaidų ėia i bažnyėią su
sieidavo vos tik keletas žmonių. Mat tada klebonavo ėia 
kun. StaŠkeviče, kuris dabar randasi Lietuvoje. Tada čia 
buvo viskas apleistas, liet parėjus kun. M. Krušni į kle
bonus, čia viskas kitaip virto. Bažnyčia tapo puikiai ap
taisyta iš vidaus ir lauko. Suerzinti parapijoms tapo su 
taikinti. Žodžiu sakant, viskas likosi privesta prie t va r 
kos. Nors iš pradžios jaunam klebonui ir gana sunkiai 
prisiėjo dirbti, bet tikras jo pasišventimas viską, pergalė 
jo. Užtaigi garbė mušu jaunam veikėjui! A. P. Bal-tis. 

PATEBSON, N. d. 
Oia gyvena nedidelis lietuvių būrelis, kokie 400 su 

viršum. Tapo Įkurta neseniai S. L. K. K. A. kuopelė. Pri
kalbinti žmones prie Susiv. buvo sunku, nes daug kenkė 
laisvamaniai, kurių čia saujalė ii' kurie turi savo draugi

jėlę iš 12 asmenų. Žmonės vadina juos eieilikais arba so-
eijalistais. Cicilikų vadovas, negalėdamas pritraukti lie
tuviu prie savo draugijos, susimanė laikyti prikalbąs, ku
riose klausytojai girdi vien plūdimus ant kunigu, Kymo 
kataliku bažnyčios, o pamokinimų nei ant na jo juodimo. 
Kuomet lietuviai pradeda šnekėti, kad reikėtų susiorgani
zuoti i parapiją, tai p. Vadovas atkalbinėja: kam čia, gir
di, tos parapijos re ikia . . . Tai mat : katalikai nerangus, o 
velnias nesnaudžia. Var,jo matęs. 

PLYMOUTH, PA. 
Rugp. 30 d. donas Jurgonis, 16 metų vaikinas, nuėjo 

darban j Dodson'o šal'tą. Prieš nusileisiant žemyn, jisai 
sustojo krūvoje su savo maineriu Price'u. Tuomet pribė
go jauna moteriškė, vardu YYalton, (po savo vyru Alden) 
ir išliejo iš bonkutės karbolinės rūgšties ant Price'o. Pa
čiam Priee'ui mažai teteko, bet užtai Jurgoniti tapo ap
deginta kairioji ranka ir petis, taip-pat veidas aplink kai
riąją akį. Jurgonio motina tuojau apskundė p ktadare už 
savo sūnaus sužeidimą. Walton'iutė stovi po 1000 dol. kau
cijos. Vaikino gyvybei joks paVOJUs negresia. 

TAPNTON, MASS. 
Šitas miestas turi 10,000 gyventojų. Lietu/ių randasi 

2'A šeimynos ir apie 100 pavienių. Oeg. 'M) d. 11)05 m. čia 
susitvėrė draug. šv. Kazimiero, išsiėmė čarterj iš S. L. A. 
ir ligšiol dar tebegyvuoja, kaipo to Susivienij rno kuopa. 
Bet vis dėlto draugija yra grynai katalikiška-, jos konsti
tucija reikalauja, kad kiekvienas narys atliktu velykine 
priedermę, šiaip jau draugija kviečia kelis syk Us j metus 
pas save kunigą. Rugsėjo 'J d. šita draugija kllė balių, į 
kuri atėjo ne tik lietuviai, bet daug lenkų, airių ir pran
cūzų, nes puiki orkestrą Į>. Petro Dambrauske iš liroek-
ton'o pavyliojo j salę ir kitataučius. Ten DUyvavęs. 

Red. Prierašas. Gaila, kad grynai katalikiška drau
gija ligišiol priklauso prie S. L. A., kurio organas rašo 
"Dievas" su mažąja " d " ir šiaip jau [vairiais mdals nie
kina kataliku tikėjimą ir bažnyčią. Draugijai pravertėtų 
užprotestuoti prieš "Tėvynės" redakciją ir pareikalauti 
nuo jos, kad nustotų užgauliojus jos narių tikybinius jaus
mus. Juk tie nariai yra verčiami mokėti po 00 centų į 
metus palaikymui organo, kursai kariauja prieš katalikų 
bažnyčią ! Jeigu S. L. A. vyriausybė protesto nepaisytų 
ir pavelytu organui toliau užgaulioti organizacijos narių 
jausmus tai juk yra S. L. K'. K. A.! 

• 

DURYEA, PA. 
Darbininkų Dieną (rugsėjo 5 d.) buvo čia pašventini

mas naujos lietuviu šv. Juozapo bažnyčios. Kadan-gi tą, die 
na vyskupas M. d. Iloban turėjo būti Montrealyje, Eu-
cliaristiškame kongrese, tai bažnyčią šventino kam d. Ku
ras iš Scrantou'o. Apeigose dalyvavo sekantieji kunigai: 
A. Kaupas (lygiaikinis klebonas), J. Inčiura iš YVanamie, 
A. Saulinskas iš Plymouth'o, A. Barauovvski ( enkas) ir 
Geo. Stopper (vokietys) - abudu iš Duryea. Mišias at
laikė kun. Inčiura, pamokslą pasakė kun. Saulinskas. 
Pittstono parapijos giesmininkai labai gražiai atgiedojo 

• 
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!^osewig'o mišias. Parodoje dalyvavo vietinis miestelio nuo pakilimo vietos. Kelionę atliko į valandą ir aštuonio-
viršininkas (burgaas) ir advokatas J . S. Lopata. Yaikšėio- liką miliutų Įniko. Drąsaus ir pasekmingo aviatoriaus 
jo vietinė Šv. -Juozapo ir kelios lenku draugijos. PittStOIl'o pakilimui prisižiūrėjo 50,000 asmenį;. 
draugi jos atsisakė parodoje dalyvauti . 

Bažnytėlė medinė, kont rak tas 8,500 dol. ; išmokė
ta apie 2,000 dol. ; suolu dar nėra ; žmonėms prisiėjo stovė
ti s tat iems kaip Lietuvoje. Kunigo dar nėra, iv su (liete
liu vargu jisai galės būti u / la ikylas . Ligišiol šita parapi
jėlė yra kun. A. Kaupo, l ' i t ts ton 'o klebono, globoje. 

Rep. 

SCKANTON, TA. 
Teisėjas Novvconib paskyrė tolesniam nagrinėjimui 

lietuviu bažnyčios bylos TJ d, rugsėjo šių metu. Iš to pa 

Amerikonai gr įžta iš Europos. 
New York, \ . Y., portan a tplaukia tūkstančiai turis

tu, perleidusių vasaros mėnesius Europoje. Šiųmetinis (tu
ristų skaitlius perviršijęs pernykštį keletą tūkstančių 
asmenų. Apskaitoma, joj? nuo 1 d. sausio iki 1 d. rugf-ėjo 
keliavo amerikonų: pirmą klesa ~ 51,700; an t ra — 1)2,-
7S1 ; trečia - 741,910. Sako, dar niekad tiek amerikonų 
nelankę Kuropą j ta ip t rumpa laiką. 

Greit atidarys krasos bankas. 
VVashington, D. V. Krasos depar tamentas uoliai dar-

sirodo, jog parapijos reikalai toli dar nėra pabaigti ir buojasi, kad kuogreičiausia prisirengus prie atidar.ymo 
jog " ž m o n ė s " neatėmė bažnyčios nuo vyskupo, kaip tai taupomųjų krasos banku. Tikimasi, nuo pirmos dienos lap 
yra pagarsinta kituose laikraščiuose. 

Iš Amerikos. 
Rep. kriėio mėnesio tas bankas būsiant a t idary tas daugelyje 

miestu, ir a tsargus žmonės galės padėti jose savo suec(ly
tus centelius, vietoje laikyti juos užslėptus po aslos grin
dimis, senuose ėeverykuose ir kitose labai nesmagiose ne
lošė. Iki Naujų Metų bankos veiksiančios visuose mies
tuose, kuriuose tik tapo užtvirt intos. 

Didelis pelnas. 
Detroit, Mieh. Automobilių kompani ja Ford Motor 

Sugavo jaunų niekadėjų banda. 
Ilanunond, lnd. Yietiuė policija ir detektyvai geli-

kelio Niekei Plate arei tavojo vienuolika jaunų vyrukų, 
kurių jauniausias yra 14, o vyriausias 20 metų. Apskųsti Company oi' Canada apvaikščiojo 6-sių metų sukakt i ves 
jie už bandymą, pasidalinus j dvi dali. iššokdinti t raukinj s i l V o egzistencijos ir išmokėjo akeijonieriams 100 ųuosim-
iš relių t a rp Ilanunond ir Burnliam ir už naikinimą gelž-
kelio nuosavybės iš keršto, jog kompanija pavarė juos 
nuo darbo. 
: Straikieriai laimėjo. 

Peoria, III. Antgalo pasibaigė visokį nesusipratimai tarp 
lllinois'o mainierių ir kasyklų savininkų. Abiejų pusiu 
perstatytojai pasirašė ant naujo kontrakto , kuriuo anglis 
kasini gaus trimis centais daugiau ant tono išimtos ang 
lies; kiti-gi mainų darbininkai , ne kasėjai, turės didesnes 
algas su 5,55 nuoš. 

Aštrus teisėjas. 
Kansas City, Mo. Šiomis dienomis pati dak ta ro Hen 

jamino Hyde, nuteistojo kalė.įiman visam amžiui už nu-
nuodijimą savo giminės, milijonieriaus T. II. Svvope, pa 
gimdė pirmutinj kūdikį, kuris mirė j porą valandų po pa
sirodymui ant šio svieto. I lyde ' ienės giminės ir draugai 
meldė teisėją La tsbau 'ą pavelyti vyrui būti prie pagim
dymo ir paskui ant šermenų vienatinio jo kūdikio, bet 
Vaitui. Rūstus teisėjas atsakė, jog išleisias daktare, vien 
ant pačios šermenų, jeigu toji mirtų, I lydo ' ienė teciaus 
pasveiksianti . 

Neužmiršo buvusios pačios. 
Davenport. lovva. Net tirt ingo pabrikos darbininko 

pati gavo Žinią iš Londono, Anglija, jog ten mirė pirmu 
tinis jos vyras, Wm. Leigtan, su kuriuo ji jė persiskyrė 
pirm šešerių metų, palikdamas jai dalj savo lur to , ap
skai tyto ant dviejų milijonu doleriu. 

cių dividendos ir tai gatavais pinigais. Beto kompani ja 
pasiliko žymų perviršį. Ketai pasitaiko, kad j ta ip t rumpą 
laiką kompanija turė tų tok j didelį pelną, 

$500 už sąžiniškumą. 
Asbury Park , N. Y. Vienas vietiniu vežėjų rado *avo 

vežime perlų antkakl i , deimantų liarą ir keliolika brai gių 
žiedų, viskas keliolikos tūkstančiu dolerių vertės, ir 1uoj 
sugrąžino tas brangenybes jųjų savininkėms — seseiims 
Reddy iš Chicagos. Merginos davė sąžiniškam žmogeliui 
$500 radybų. 

Bur t in inkas kalėjime. 
Ne\v York, N. Y. Pasodinta kalėjiman itnlijonn Ta

rauto, burtininką, kuris skelbėsi, jog su pagelba savo 
draugo šėtono galįs išgydyti kiekvieną ligą. L K U ^ sti
klams pradėjus burtininką skaitl ingai lankyt i , d a g r d o 
apie jį ir policija ir suareštavo, o teisėjas liepė uždaryt i 
išnaudotoją kalėjime. 

Išaikvojo $350.000. 
Biddeford, Me. Vietinės bankos York County Savings 

, Hank iždininkas norėjo pasiplauti, bet tik sunkiai t?su-
vHVidė. Nepavykusi jo patžudystė paragino direktorius 
peržiūrėti bankos knygas. Užbaigę reviziją, direktoriai 
patyrė jog stokuoja $350.000 gatavu pinigų, kuriuo* iž
dininkas turėjo išaikvoti. 

Kynietis re ikalauja balso. 
Minneapolis, Minu. Kynietis Yen Mali, gimęs San 

Naujas rekordas aviatikoje. B'raneiscoje iš tėvu kynieėių, reikalavo pavelijimo baliuo-
Cleveland, Oliio. Aviatorius (llenn II. Curtiss snvo l | | t i , bet lig šiolei teisingo jo reikalavimo neišpildyta. Ven 

aeropliane pakilo j padanges iŠ Uuelid H.-acli Park ir no-jjįMali teciaus nenusileido ir per teismą pareikalavo bfįsa-
paisant smarkaus vėjo, svaidanėio jį į visas puses, perle H v i m o teisės, kas ir tapo jam pripažinta. Bus tai pirmutinis 
kė ežerą Brie ir nusileido Cedar Poinl V, 60 myliu a t s tu™kynie t i s , kuriam daleiata balsuoti. 
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POLITIŠKA PERŽVALGA. 

Japoni ja . 
Rugpiuoio 2!) d. Japoni ja valdiškai pr ikergė prie savo 

valdybų Koreij su jos Vi milijonu gyventoju. Ta, dieną 
Koreos ciesorius apskelbė viešu dokumentu jog esąs ne
tikęs valdyti kraštą, todėl ji a t iduodąs Japoni jos eieso 
riui. Peterburgo "Novoje V r e m i a " juokiasi iš to doku
mento ir sako, kad jisai neturįs jokios juridikiškosios ver
tybės. Tai taip, sako " N . V." , lyg žmogus pasiryžtum su
valdyti oisterj ir užtr iškintum ant jo citriną, ir da r derė-
tumeisi su j u o : prisipažink, nelaimingasai. kad turiu bū
tinai tave suvalgyt i ! Teeinu, ražo rusu organas, Maskoli 
jos reikalai Koreoje yra per maži, kad verta butu galvą 
laužyti apie .Japonijos pasielgimą, su "Ats iskyrė l iu Im
pe r i j a . " 

Tuojau po pr ikergimo Koreos prie ,Japonijos, Snn 
Franciseoje susirinko apie 80 Koreos patri jotų ir pradėjo 
svarstyt i , ką čia daryt i , kad išvijus japonus laukan iš tė
vynės. 

Vokietija. 
Aną dieną kaizeris Vilius savo kalboje Karaliaučiuje 

išreiškė įsitikimą, jog jisni esąs ciesorium iš Dievo nuilo 
nės ir jog tokiu būdu nepriklausąs nuo savo pavaldiniu. 
Kalba sukėlė daug trukšmo, bet valdžios organai pradėjo 
ginti, jog kaizeris nenorėjęs užgauti žmonių ir reichstago. 

Caras Mykolajus 11 su cariene a tvyko pas l lesse's ku
nigaikšti ir ketina užtrukt i tenai ilgesnj laiką, kol neišsi-
gydys carienė. Pabaigoje caras susitiksiąs su kaizeriu. 

Nicaragua. 
Iš sostinės Managua ateina žinios, jog romybė tapo 

sugrąžinta. Naujas prezidentas J u a n Estrada (buvęs re 
voliucijoiiistii vadas) užmokėjo kareiviams algas ir pa
leido juos namO. Kad naujas valdonas yra mylimas, pasi
rodo iš to, kad daugelis žmonių iš tolimu provincijų atva 
žiuoja i sostinę atiduoti e s t rada i garbę. Tuo tarpu buvusis 
prezidentas Madriz pabėgo j Costa Rieo, iš kur ausikraus 
tė badai i Meksiko. Tokiu būdu yankių troškimai įvyko 
(Suv. Valstijos norėjo paimti NicaragUtJ savo globon, nes 
nenori prileisti, kad butų iškastas kitas kanalas tarp Ka 
rėbėju marių ir Romaus okeano; todėl rūpinasi turėt i Ni-
earagttoje tokią valdžią, kuri klausytų paliepimų iš YVa 
shington *o). 

Argent ina . 
Buenos Avies Y pasibaigė pan-anierikinė konferenci 

ja. Knogresas priėmė 21 naują nutarimą ir pasiuntė pas
veikinimo telegramą Suv. Valst. užsienio dalykų ministe 
riui Knox'ui , kursai a tsakė telegramų ir velijo kuoge 
riausios klėties konferencijos nariams. 

Suvienytosios Valstijos. 
Buvusis prezidentas Teodoras Rooteveltas savo kelio 

nėję Vakaruose yra priimamas lyg koks karalius. Visur 
lis savo kalbose varosi prieš senius republikonus ( Oid 
g u a r d " ) ir pagiria taip vadinamus " i n s u r g e n t u s " . Den-
ver 'yje jisai papeikė net Suv. Valst. Augšeinusiąjį Teis 
mą už tat , kad savo sprendimuose atsižiūri daugiau i pi 
niguooių naudą, nekaip j plačiosios visuomenės reikalus 

Osauntomie ' je jisai apreiškė, jog privat inės nuosavybės 
reikalai turi pasiduoti visuomenės teisėms, už ką dienraš
čiai prikišo jam socijalizmą. Tuo tarpu Mihvauk<e's so-
cijalistas majoras Seidel atsisakė dalyvaut i iškilm ilgame 
Uoosevelt'o priėmime, sakydamas, buk Etoosevelt't s neži
nąs, kas yra socijalizmas. Ateina žinia iš Kopentiageno 
(Danijoje) , jog ta rp taut in is socijalistų susivažiavimas ir
gi papeikė Koosevelt'ą už milittirizmą. 

Pradėjus Rooseveltui užsipuldinėti ant "rej jul iar i-
n i ų " ropublikonų, prezidentas Tal't a tsakė laišku, kuria
me pasigyrė, jog " regu l ia r in ia i " esą nuveikę l;d>; i daug 
žmonių labui praei tame kongrese. l ržsirustino ir teisėjai. 
Altono B. Parker ' io lupomis a tsakė jie, kad Suv. V7alst. 
teismai esą teisingi ir kad Koosevelt 'as perdaug ir be rei
kalo juos sukri t ikavęs. 

Kebu Raganius. 
ŠIS-TAS APIE DRAUGIJAS IR JŲJŲ NAUDINGUMĄ. 

(Pabaiga.) 
Tai skurdo ir dabar tebeskursta mūsų Lietuva, nors 

nebe taip, kaip pirmiaus, nes eina j a u kelinti metji , kaip 
l ie t iniai a tgavo laisvę tvėrimo įvairių draugijų 

Suvėjus i vienybe arba susispietus j kokią draugiją, 
galima ką nors daugiau nuveikti netik vien ant medžia
giškosios dirvos, bet ir ant dvasiškosios. Gerai žinome, kad 
žmonės nėra vienodu gabumų, vienodų išsilavini nu pa
žinojime dalykų stovio ir vienodo suprat imo gyvenimo 
reikalų. Vieni yra gabesni, kiti ne taip gabus; vi< ni pro
tingesni ir daugiau supranta, kiti ne. Tokj nevienodumą 
rusime ta rp sąnarių by kokioje draugijoje. Tatai asme-
nįs su žemesniais išsilavinimais ir mažesniu suprat imu 
draugijoje gali nuo kitų pasimokinti girdint jų nuomones, 
matant jų darbus, apsiėjimus ir 1.1. Draugijose tankiai 
kįla lenktynės vienų sąnarių su kitais [vairiuose d dykuo
se ; tokios lenktynės y ra labai naudingos, jei einasi dėl 
gero kokio daikto. 

Kiekviena draugi ja , didesnė ar mažesnė, turi savo 
tikslą. ViėniJ tikslas yra moksliškas, kitų šelpimos, kitų 
vėl ekonominis, politiškas ir t.t. ir 1.1. Tais savo siekinis 
draugijos dalijasi į įvairins sakus arba rųšis, kaipo t a i : 
draugija mokslo, draugija pramonės, draugija ajpvietoa 
Ir t.t. Tokį pasidalinimą randame ir Lietuvoje. š-,ai Vil
niuje yra Lietuviu Mokslo ir Dailės Draugi jos; Kaune 
" S a u l ė " ir M8v. Kazimiero'", abidvi apšvietos; ven pat. 
" B l a i v y b ė s " draugi ja . Taipgi Lietuvoje randame įvairias 
teatral iškas, savytarpinės paleipoa, vartotoju draugi jas 
ir kitokias. Lietuvių Mokslo Draugijos tikslas yra moks 
l iskas: pakelti Lietuvą ant aukštesnio laipsnio mokslo. Dėl 
to ji tyrinėja Lietuves praeitį, jos veikalus istoriją, kalbą, 
papročius. Lietuvių Dailės Draugijos tikslu yni pakelli 
ant augštesnio laipsnio Lietuvos dailą visokius dailės 
išdirbinius. " S a u l ė s " ir " š v . Kaz imie ro" draugijų tikslu 
yra praplat int i apsvietą t a rp tamsesniosios liaudies. To
dėl viena steigia įvairias mokyklėles, antroji leidžia ir 
platina geras, naudingas knygeles. "Bla ivybė naikina gir
tuokliavimą, o platina b la ivybe Savytarpinės pnšelpos 
draugi jy tikslu yra šelpti viens kitą visokiose ne nimėse, 
ligose; vartotoji) draugijų-gi ekonominis, kad, susidė-
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jus į krūvą, būtu galima parsisiųsdinti geresnes prekes ui 
žemesnę kaina, ir tokiu būdu susitaupus* keliatij skatiku. 
— žodžiu, kiek oia priminiau, visokiu draugijų ir dar kiek 
yra nepaminėtu, siekiai visu yra prakilni nesantieji didelę 
naudą kaip pavieniems juju sąnariams, taip ir visai Lie
tuvai. 

Ir kaip luitu laiminga mūšy tėvynė Lietuva, kaip 
pakiltu greit joje apsvieta ir gerovė, jei nors prie esan
čiųjų draugijų kuodaugiausiai prigulėtu lietuviui Bet 
deja, mažai tesupranta juju naudingumą, mažai prie ju 
pr igul i . . . Mat, pamėgę lig&iol dirbti ir manyti atskirai, 
tūnoti nelaimėse, varguose, nenori atsisveikinti su pra
eities ir dabarties vargingu gyvenimu. Bijosi eiti ir dirbti 
išvieno su kitais, baidosi draugijos, vienatinės savo pa 
geibus ir išganymo. 

Negeriau ir pas mus išeivius, laisvo išlrėmimo žmo
nes. Kada esame paskendę svetimoje šalyje svetimtaučiu 
gaivale, kada anl kiekvieno žingsnio grasina mums pao-
jus nupuolime ant kimo ir sielos, menkai apie save tesi
rūpiname. .Apie draugijas, j kurias susispietė gelėtumime 
tvirtai laikyties, u/mirštame. 0 jei kas šaukia prisirašyti 
prie tos ir tos geros draugijos, t. y. su geru siekiu, neno
rime nei klausyti apie tai. ė'in pasakinu, prisirašyti prie 
geros draugijos su geru siekiu, dėlto, kad yra ir blogu 
draugijų, ypatingai Amerikoje, kuriu siekis veda žmones 
prie blogo, kurio- pintiną tarp lietuviu visokias nedorybes 
ir bedievybę. Tokiu draugijų reikia saugoties, nes galima 
[pulti j tinklą ir dar kitus su savimi įtraukti* 

Lietuvoje blogu draugijų (lt> tiek, kiek Amerikoje, 
nes 5ia yni didelė liuosybė, o lietuviai, neapsipratę su ta 
liuosybe, neišmoko suvartoti jos geriems siekinius. 

Geros draugijos yra tuomet, jei siekini juju nėra prie 
šingi nei dorai, nei bažnyčiai, nei tikramjam mokslui. 

Lietuviai Amerikoje turi visokiu draugysčių, kuriu 
tarpe randasi net su gana gražinis ir prakilniais siekiais, 
tiktai, nelaimė! tankiausiai įstatuose arba konstitucijoje 
ant popieros, o darbe kaip ir nematyti, negut su maža 
išimtimi. Negana to, kad jos turi po nedaug sąnariu, 
bet ir tie, kurie priklauso, yra baisiai apsileidę: nevaikš 
ėioja visi j susirinkimus, neatlieka savo priedermiu, kaip 
reikiant, ir draugijos lyg nebuvus. 

Susivienijimas Lietuviu K*.-K. Amerikoje, kur] su vi
somis savo kuopomis, man rodos, būtu gnlitnn pavadinti 
viena draugija, kad ir su dabartiniu skniėiumi sąnariu, 
turėtu daug daugiau nuveikti, bet tiek daug nenuveikia 
dėlto, kad jo kuopos, tos, taip pavadinus, daugijėlės yra 
neveiklios, apsileidusios. Tas neveiklumas kuopi] paeina 
nuo neveiklumo atskiru jos sąnariu. Prigulėti j kokia 
draugiją ir nesirūpinti josios gerove, nedirbti joje išvie
no, tai menka iš to nauda; tokiu keliu draugija niekados 
neatsieks savo tikslo. Draugija ar susivienijimas tada t iI< 
tai gerai gyvuoja, kada atskiri ju sąnariai yra darbštus. 
Stovis visos draugijos priklauso nuo sto\io atskiru jos 
sąnariu. Norint tat, kad gerai gyvuotu kokia nors drau
gija, visi sąnariai privalo darbuoties iš širdies, tikrai, o 
paskiau tikėt i es iš to vaisinus ir naudos kaip sau, tuoiy 
giai ir visai savo tautai. 

Tiktai kiekvienam sąnariui dirbnni draugija atsiekia 
savo tikslą. 

J. ŠILEIKOS PAVEIKSLŲ PARODA CHICAG0J3S. 
Negaliu neištarti keliu savo pastabu apie J. Šileikos 

paveikslus, kuriuos man teko matyti išstatytus ' 'Lietuviu 
Ratelio" svetainėje, Cbieagoje. 

Visas artistiškas turtas to jauno mūsų dailininko gali 
būti paskirstytas j 'A skyrius: portretus, kūnų studijas ir 
spalvų kompozicijas. 

Žymiausią vielą tarp p. J. Šileikos turinių užima 
portretai. Visi išstatytieji portretai yra nusisekė, ypačiai 
vienok metas j akis: "Aktorės Galvelė", "Darbininkus", 
"Davatka" . Šiuose portretuose pasisekė autoriui išreikš
ti pamatines piešiamųjų šiužėtu ypatybes, — jie gyvi 

"Aktorės galvelė", tai yra portretas jaunos grasios 
moteriškės, pieštos minkštomis, skaisčiomis spalvomis, la
bai gerai yra perneštas anl audeklo akiu ir lfipy išreiš
kimas, kas daro visą paveikslą, gyvu ir charakteristiš tu; 
gaila tik, kad šis paveikslas nėra pilnai užbaigtas. 

"Darbininkas", tai yra jauno vyro portretas. Auto
riui pasisekė jame išreikšti energija ir gale-

"Davatka", portretas senyvos moteriškės su atskleis
tu "Šalt iniu" rankose; jos suvytusiam, tiesiomis linijoms 
užbriežtam veide dar matyti liekanos grožybės, jos su-
ėiauptos lūpos reiškia daug gilaus, slapto skausmo. . . . 
Paveikslas pieštas tamsiomis liūdnomis spalvomis. Porina 
ir būdas piešimo labai atsako turiniui. 

Neminėsiu ėia daugiau portretu, jie visi yra pusėtioai 
nusisekę, nors ne visi yra pilnai užbaigti, ne labai išdirb
ti, smulkmenose. Tai vienintelis užmetimas, kur] galima 
padaryti p. -J. Šileikai, kaipo portretistui. Bet neužmirš
kime, kad p. šihuka dar jaunas dailininkas, vos išėjęs iš 
"Art Instituto". 

Kiti išstatytieji J. Šileikos darbai — liuosos kompozi
cijos spalvomis, peizažai ir k. yra daug silpnesni už jo 
portretus, jie vos užmesti, neišdirbti, bet vienok ir juose 
matosi autoriaus sumaningumas, lakumas fantazijos, i iė-
ju apstumas ir spalvų turtingumas, tik- gaila, kad tai vos-
VOS užmesta ir suvisu neišdirbtn. 

P. .J. Šileika turi neabejotiną didelį artistišką talen
tą, nors dar ir ne suvisu išvystytą. Savo talento išvysty
mui priderėtu p. d. Šileikai aplankyti didžiuosius Nuropos 
kultūros centrus Paryžių, K'ymą ir k., kur jaunas dai-
liuinkns tur dnug progos išsilavinti belnnkydatnns garsias 
galerijas, ko stinga. Amerikoje. Juozas Gabrys. 

- « • • • 

NUO REDAKCIJOS. 
Tiktai išskirstant gerai parašytas korespondenci;&a 

talpiname ištisas, žodis i žodi. Daugiausiai prisieina ,ąs 
trumpinti ir net perdirbinėti, j tokias korespondencija, 
kurios yra parašytos be tvarkos, žiūrime, kaipo j medžia
gą, iš kurios gali kas nors išeiti, arba neišeiti nieko. Todėl 
vienos korespondencijos yra talpinamos ištisai, kitos su
trumpinime arba kitokioje išvaizdoje; trečios visai nepasi
rodo spaudoje. Gerbiamieji bendradarbiai neprivalo užtat 
anl mušu pykti. 

Tas pnt yra ir su straipsniais, Pasiliekame sau teisę 
juos trumpinti, perdirbinėti arba visai atmesti, Redukcija 
turi sn\(» nuomones, o tos nuomonės kai kndą skiriasi n IO 
slraipsuiu rašytoji,) įsitikinimų todėl ir šitie gerbiam e-
ji bendradarbiai neprivalo pykti, jei kai koks ju raštelis 
esti perdirbtas arba kad ir nepriimtas. Est modus in rebi s. 
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DRAUGAS 
KATALIKIŠKAS LAIKRAŠTIS. 

PASVCSTAS AMERIKOS LIETUVIŲ KATALIKŲ 
REIKALAMS. 

Eina kas savaite iš Wilkes-Barre, Pa. 

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

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

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

64 Ohurch Street, Pittston, Pa. 

Su visais reikalais reikia kreiptios šitokiu antrašu : 
" D R A U G A S" 

JOHN S. LOPATTO, Manrger, 
314 East Market Street, Wilkes-Barre, Pa. 

ii R A U G A S " 
(TITU FR1END) 

VYKRKhY, publiahed ai .114 F.. Market Si. VVilkej, 
B ar re, Pa. 

Subseription: $2.00 a year, $1.00 six months, 50 eents 
tliree months. 

Rates of Advertising on Application. 

SKAITYTOJŲ ATYDAI. 
Primename visiems "DRAUGO" skaitytojams, ku

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

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

Noapturėjea nors vieno "Draugo" numerio, nelauk 
trijų mėnesiu, bei tuojaus duokle žinią " D r a u g o " admi
nistracijai-

"DRAUGO" Administracija. 

REDAKCIJOS PASTABOS. 

Neseniai Baltimorėje jaunas vaikėzas tapo suimtas už 
išlaužima su dynamitu geležinės bankos. Paklausias, kas 
ji prigundė prie piktadarybės, atsakė, kad matei tokį iš
laužima judamuose paveiksluose"ir susimanęs gudriau at
likti panašų "drąsų darbą." 

Pinu poros savaičių YVilkvs-harre'ių priemiesčiuose 
tapo sustabdyta du tramvajų. Du apsiginklavusiu vyru, 
užsidėjusiu dirbtines barzdas, su revolveriais rankose 
ipkranstė konduktoriams ir pasažieriams kišenius. Pikta 

dariai suimti ir ant klausimo, kas juos privedė prie tokio 
darbo, atsakė: judami paveikslai, pigios pasakos (dinae 
imvels) ir gėrimas. 

Šitie atsitikimai parodo, kaip kenkia jaunimo dorai 
nemorališki judami paveikslai. Taip vadinamųjų "nicke-

le t 'ų" pilni netik miestai, bet ir maži miesčiukai. Jie to
kioje madoje, kad vakarais vietomis nei Jsigrusti negali
ma } vidų. Žinoma, esant tokiam visutiniam u/siin ;eresa 
vimui, prisieina gaminti vis naujus ir naujus rodinius, o 
žmogaus vaidentuvė juk turi ribas! Tokiu tai budi atsi
randa nuobodus sukinėjimaisi apie vienas ir tas pačias 
temas. Užpuldinėjimai ant traukinių, apiplėšimai ir į tat 
panašios ekspropriacijos yra perstatomos [vairių įvairiau
siais budais, kas paprastą žmogų pripildo negarduntįu, bet 
jaunus veikėzus be doros pajautimo verste verčia sekti 
matytus reginius. Tokie judami paveikslai nepamokina 
nieko, nesujudina Žmogaus aistetiakųjų jausmų, vien su
erzina nervui ii* vaidentuve/. Neįsftabu, kad jaunikaitis, 
matydamas nuolat "ekspfopriaeijas", pradeda dėties sau 
į galvą, kad ir jisai galėtų atlikti panašų "darbą" da-gi 
daug geriau. 

Žiūrint iš etiškosios pusės j tokius paveikslus, jie tu
rėtu būti uždrausti, taip lygiai, kaip privalėtų būti už
drausi i visi judinantieji žiūrėtojų žemus, gyvuliškus jaus
mus ii* žadinantieji vaidentuvę prie nepadorių darbi . Juk 
k;:i kur tapo užginta rodyti muštynės tarp Jcffries'o ir 
rlolmson'o - tuo labiau privalėtų būti užgintas rojymas 
nepadorių, vulgarinių paveikslų, kokiais yra pav., šokiai 
a la Salome, bučiavimaisi, ir 1.1. Juk galima rodyti tiek pa
dorių, pamokinančių, nekaltai juokingų paveikslu! Istori
ja, geografija, svetimų šalin papročiai, užsiėmimai ii* t.t. ir 
1.1. kokia tai plati dirva judamiesiems paveikslams!... 
Bet deja! tokių paveikslų rodymas neneša pinigin o pel
no - išdykėlė publika reikalauja kruvinų scenų, drąsių 
galvažudybių, ištvirkėlių begėdos!. . . Ir kad užbėgti už 
akiu tokiems demoralizacijos šaltiniams, reikia būtinai 
padėti ant judamųjų paveikslu eenzurą. 

Cenzūrą! Pl'e, kaip tai negražiai vskamba.., Bet 
cenzūra šitame atžvilgyje reikalinga ir — kas gali pasi
rodyti kai kam įdomu jau veikia bent vienoje Ameri
kos bendrovėje, dirbančioje judamus paveikslus. Toji ben
drovė vartoja Kdisono patentą ir vadinasi "Motion Pie-
ture Patentą Company". } bendrove priklauso dvylika 
firmų, darančių paveikslų virtines (films). Bendrovė ne
parduoda savo virtinių,, kol paveikslai nepereina per cen
zūrą tam tikros komisijos, įsteigtos "Moterių municipali
nės sąjungos" ir "Žmonių įstaigos" (AVomen's Muuicipal 
League ir People's Institute). Cenzūra,, žinoma, nėra pri
verstina, bet bendrovė klauso cenzorių nusprendhr o, nes 
paleisdama svietan nedorus ir tvirkinančius paveikslus, 
žemintu tik judamųjų paveikslų vertybę ir grasintų do
rus žmones nuo vaikščiojimo į tokių paveikslų rodymus. 

Teciau daug geriau butu, jei pati valdžia pridabotų 
judamu paveikslų tyrumą ir doriškumą. Tuomet piktada
riai negalėtų teisinties, kad juos išmokino vogti, plėšti, 
apgaudinėti ir paleistuvauti matytieji niekeletiKHe pa
veikslai. 

Cenzūra reikalinga taip-pat ir knygoms, ypač pasa
koms iš galvažudžių gyvenimo. Aprašymai narsių "vei
kalu" tokių banditų, kaip .lesse James, Traey ir k., kenks
mingai atsiliepia j jaunų skaitytojų vaidentuve. .Juk ma
tome dienraščiuose, kaip prisiskaitęs tokių knyga psibriki-ų 
jaunikaitis užpuolė aid bankos, nušovė kasininkąSir su pi
nigais pabėgo j girią, kur tajK) pavytas, bet nepasidavė 
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gyvas. Motivu prie piktadarybės nebuvo godumas, bei 
noras pasirodyti didesniu Mkaržygiu" aet u2 James 3. 
Kitoje vietoje jaunikai t i s padegė savo geradarių namus. 
Mat jam norėjosi išgelbėti savo geradar ius iš Ugnies ir 
t ap t i didvyriu. Prie tokios niekadarybės privedė j j pigios 
pasakaitės. A r u i aut tpkių knygų nereikėtu uždėti een-
z u r o s ? . . . Cenzūra ant jų ištiesų ii" yra dedama: juk vie
kuose knygynuose panašiu raštapalaikių nėra! 

Netik r a š t apa la ik i a i— iš knygynų yra vejami laukan 
parnografijos ir kitokios nedorybės pilni laikrašėiai ir net 
Šiaip jau žinomi raštai. Štai neseniai Detroito viešųjų 
knygynų užvaizdą išleido surašą kenksmingu knygų, ne
privalančiu patekti j skaitytojų rankas. Tame surašė 
randame vardus knygų, jau seniai stovinčių katal iku baž
nyčios indekse " l iborum proliibitorum ". {domu: žmo
nės tiek melu rugojo ant indekso, vadino jj tyranija, pro
to varžymu, dvasiškais pančiais ir j tatai panašiais var
dais galop priėjo prie Įsitikinimo, jog bažnyčia turėjo 
tiesa, jog užgintųjų skaityti knygų surašąs r e ika l ingas ! . . . 
.Mainosi laikai, mainosi. 

Mušu dar jaunutė je l i teratūroje pilna Šlamštų. Ir 
mums praver tė tu indeksas. Tame indekse pirmąja vietą 
turėtų rasti Dembskio nevykusieji plepalai dėlto tik vie
no, kad jie daro didžiausią ^odi\ mušu rašliavai. Je igu 
Dembskio kuygapalaikės butu pasirodžiusios anglu kal
boje, tai jas gėdytųsi laikyti savo sankrovoje bent koks 
knygų pardavinėtojas. Dėl tos pačios priežasties indek-
san turėtų patekti didesnė dalis Jono Šliupo raštų. Pači 
liui. žinoma, turėtų eiti indeksan visi laisvamaniu ir 80-
eijalistų rašinėliai - nes visi jie melu ir neapykantos pa
dėliai. Ne pro šalj butų surašau į traukti tokios brošiūrė
lė*, kaip Avižonio: "Žemė ii1 ž m o g u s " nes jose nėra 
mokslo platinimo, yra tik mokslo paniekinimas, pasityčio
j imas iš moksle garbingo vardo. Paieškoje rastumime dau
giau knygapalaikiu, kurioms geriau butu tūnoti indekse. 
ne žmonių namuose. Apsisaugo jame juk (vairiais budais 
nuo limpančiu ligų (išskyrimais ligonių nuo sveikų žmo
nių, dezinfekcijomis ir t.t.) dėlko-gi neprivalėtumime 
apsisaugoti nuo tokių daiktų (pav., platinančiųjų demo
ralizaciją raš tų) , kurie užkrečia doros l i g o m i s ? . . . 

Taip, cenzūra mūsų l i teratūrai reikalinga, o geriausiu 
jos cenzorių bes pati visuomenė, jei mes šalin raštus, ku
rie sėja ištvirkinti}, platina neapykantą, kelia j puikybe, 
kurios vieton pamokinti , užganėdinti aistri iškus pajauti
mus gadina tik skaitytojo skoni, dorą, tikybą, ar t imo mei
lę ir teisybės atjautimą. 

Kasininkas A. Vileišis skelbia (žiur. " V i l t i s " 88 nr . ) , 
jog Liet inių Mokslo ir Dailės Draugijų Namams įgyti 
sumesta ligšiol 4110 rublių (i!) kap. Galima tikėti, jog Šioje 
valandoje drauge su neprisiųstomis dar aukomis tam tiks
liu bus surinkta apie •"» tilkst. rubliu. Kaip matome, pra
džia graži — tuo gražesnė, kad sumanymas tapo sut iktas 
neprielankiai Kauno ir Seinų organuose, " ( l a r n y s " buvo 
net nupiešęs busiančius Vilniaus Tautos N a m u s . . . pavi 
dale žemaičių kryžiaus su malūnu ant viršaus. Kaip rodo
si neprielankumo priežastim buvo nuomonė, kad tokiems 
Namams vieta neatsakoma. Vilnius neesąs Lietuvos cen
tras, Vilnius ne lietuvių miestas -- todėl statyti Vilniuje 

tokius Namus vistiek, ką smerkti juos pražutin. fšilame 
neprielankume apsireiškė senas kai-kurių veikėjų noras 
padaryt i atgimusios lietuvių tautos centru Kauna, ne Vil
nių. 

Bet, kaip matyt i iš kuri. Turauskio žodžių Liet. Moks
lo Draugijos susirinkime, priešingumas sumanymui pas 
kauniškius paskutiniu laiku išnyko. Taip tatai , pačioje 
Lietuvoje tautiečiai šitame nukalė pradėjo eiti išvien. Tai
gi ir mums priderėtų prisidėti prie jų pastangų. N?mai 
atsieisią apie 100 tūkst . rublių, ta i-gi dar pasilieka, 05 
tūkstančiai sur inkt i . Galima, likėties, jog ne t ruks tan t ge-
ram norui, toji suma bus sumesta j dešimtį metų, tik ne
reikia būti šykštuoliais. 

O Lietuvos veikėjams vienas kuklus pa ta r imas : ne
reikia perdaug blaškyties viens prieš kitą. Kaip " G a r 
n i u i " nepriderėjo juokt ies iš to svarbaus sumanymo, ,aip 
y " V i l č i a i " (žiur. No. 89) neišpuolė dėti J . Šeiniaus fel
je tonėl io: " T a u t o s N a m a i " , ypač kad šito raštelio t ik i las 
y ra neaiškus. Sunku juk suprasti , kam autorius sugrio
vė Kauno ir Seinų Tautos Namus, o Vilniaus tokią pat 
jstaigą paliko nelytėtą! Toksai feljetonėlis daro lygiai 
nesmagų įspūdi, kaip ir " R y g o s G a r s o " " D a v a t k o s susi
pešė" , an t kurio " V i l t i e s " redaktor ius pasibarė vienu nu
meriu prieš jdėsiant " T a u t o s N a m u s " . 

ATBALSIAI LIETUVIŲ SANTYKIŲ SU LENKAI 3 
PRANCŪZŲ LAIKRAŠTIJOJ. 

Viename didesniųjų Paryžiaus dienraščių " L a C r o i x " 
N No. 8403 Kugpiučio 13 d. š. ra. tilpo straipsnis p. R a u k i u s 

apie santykius lietuvių su lenkais va rdu : "Po lona i s et 
Li t l iuaniens" . 

Atsiveizint j visą to straipsnio svarbumą pasistengsi
me, bent su t raukoj supažindinti su juom mūsų skaitančią 
visuomene. 

" A š nepasakysiu nieko naujo jūsų skaitytojams, — 
pradeda straipsni p. Kaukus, sakydamas, jog Lenkija 
yra persekiojama. J i daug kentėjo, ar tai nuo prūsų )\n-
katizmo, ar nuo rusų carizmo, idant išlaikyti savo kapa. 
Ir tikybą. Lenkija turėjo apreikšti daug heroizmo ir t\ ir
tume, kurie iššaukė pasistebėjimą, pasigerėjimą ne vieno 
jūsų rašytojams. Nėr ką kalbėti , visiems žinoma, kad L»tti-
kija yra persekiojama šalis. Męs visai nemanom (ir ne 
norim) atimti nuo jos aureole, kur i spindi ant jos perse
kiojamos galvos. 

" B e t kodėl ši prakilni t au ta vartoja prieš savo silp
nesnius brolius prispaudimo persekiojimo įrankius, kuifių 
nepasigėdintų nei caras, nei kaizeris. Dėlko lenkai, k tų 
persekiojami, patjs t ampa persekiotojais? Tai y ra Idai si-
niiis, kuri aš noriu išgvildenti skaitytojams. Lai bus man 
leisią ardyt i seniai susidėjusias nuomones ir šaldyti ma
žuma entuzijazma. rodant išvirkščia ją medalio pusę" . 

Padaręs tokią jžangą, autorius t rumpai perbėgdamas 
istorija, suaivenijimo lietinių su lenkais išrodinėjo, jo? 
Lietuva niekuomet nebuvo Lenkijos provincija, kaip ai 
stengiasi paprastai išrodinėti lenkai, bet kad Lietuva ji-
suomei buvusi suvienyta valstija. Pagaliaus išdėstęs, kaip 
lenkiuos lietuvių diduomenė, išrodinėja su kokiu uolu
mu lenkai platino Lietuvoje lenkyste per mokyklas b 
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bažnyčią, čia priveda jisai tarp kitko veikimą lenku aptl 
talo Lietuvoje, Seinų vyskupo Strašinskio. 

,všis (vysk. Stras. i, sako p, Rankus, turėjo gra
ly paprotį vadini i lietuviu kalba, kurią žymiausi Pran 
elizijos filologai pripažino gražiausia, — vadinti aviu kal
ba, šis vyskupas savo "reformų dekretais" įsakė varto 
t i - bažnyčiose visur vietoj lietuviu kalbos lenku kalbą, 
nors žmonės nemokėjo nei žodžio l e n k i š k a i . . . 

uJis ragino kunigija, atidaryti kuodaugiausiai mo 
kyklu, kur viską priderėjo išguldyti vien lenkiškai. Šitie 
vyskupo padavadijimai rodosi mums negalimais ir ne 
vienas paklaus kaip žmonės galėjo klausyti tu keistu " r e 
formų d e k r e t u " . Tat galima išaiškinti t iktai atsižvel
giant i vergijos - - baudžiavos atmosfera, kuri buvo tpė 
muši žmones. Ilgas vergavimas perdaug sulenkė valią, 
kad butu galėję pasipriešinti. Už tai lenkų pastangos tu
rėjo daug pasisekimo. Rodosi esi sapne, kuomet vartai is 
torijos dokumentus pasakojančius apie užmačias aukš
tesnės lenkų kultūros"... 

Toliau p. Kaukus pareina prie pažymėjimo lietuviu 
atgimimo panaikinus baudžiavą; čia jisai priveda tarp 
kitko darbus Žemaičių vyskupo Valančiaus, kuris sulaikė 
lenkinimo procesą Žemaitijoj. 

" A n t nelaimės, sako jisai, t ik ta viena diecezija turėjo 
tinkamą vyskupą. Dviejose kitose didelėse l ietuviu diece 
zijose, Vilniaus ir Seinų, kunigija išvien su bajorija varė 
lenkystės darbą . . . . Su paniekinimu vadino ir po šiai die-
nai tebevadina liet. kalbą stabmeldiška. Salininkus tau
tiško lietuviško judėjimo praminė litvomanais, idant nuro 
dyti tuotn, būk jie yra ištikti manijos sui generis. Vilniaus 
vyskupas Zviera vičiu.s siuntė kunigus lietuvius j parapi jas 
ku r jau lietuviškai nekalbėjo, ir ant ra ip , kunigus lenkus j 
parapijas, grynai lietuviškas. Prie šito vyskupo persekio
j imai lietuviu kalbos daėjo iki tam laipsniui, kad 1900 m. 
laike didžiojo bažnyčios jubi lėjaus kryžius buvo nuplėš 
tas nuo sienų šv. Mikalojaus bažnyčios Vilniuje vien dėl 
to, kad ant jo buvo padėtas lietuviškas parašas. 

"Š i t a s kryžius tapo nusiustas Ryman, kur turėjo nus
pręsti, ar tas kryžius ne " p a g o n i š k a s " , nėsa parašas ant 
jo buvo uždėtas lietuviškas. 

" P a s k u t i n i s Vilniaus vyskupas baronas Kopas tęsė po 
litiką savo prieštakunų. Lietuviai skundėsi Rymui. To pa 
sėkmė buvo jvedimas lietuviu kalbos j vienintelę bažny 
čia Vilniuje, iš kur pirm to lietuvių kalba buvo visai išva 
ryta . Pastaram laike, liepiant dabart iniam diecezijos a<l 
ministratoriui , pradeda grąžinti į kaikurias parapi jas lie
tuviu kalbą, bet ėia kunigijai atsieina susiremti su dva 
r imuka is ; pavyzdin : vienas kunigas, būdamas lietuviškoj 
parapijoj ir negalėdamas pakelti absurdiškos tyranijoa ku 
ri liepė skelbti Dievo žodi lenkiškai ten, kur tos kalbos 
nieks nesupranta, išsirūpino nuo vyskupo sakyti pamoks 
lus lietuviškai. Dvarininkai,- nuorganizavę giesmininkus, 
ėmė giedoti, jam pradėjus sakyti pamokslą lietuviškai. 
Kiti lenkų kul tūros Lietuvoje platintojai kovoja kitoniš
kai, prieš pavojų " l ie tuviško paganižmo" . 

" L e n k u laikrašti ja gina savuosius, ji nepriima ko
respondencijų apie betvarke ju tėvynainiu daromą, baž 
nyčia ir niekuomet nepapeikia už barbariškumą: ji viauo 

imt a t randa " l i e tuv ius—šovin i s tus" kaltais . Laikrašt i ja 
nesigaili vienok žodžiu išreiškimui l ietuviams simpatijos, 
jie nevadina lietuvių kitoniškai, kaip "bro l i ška ' " tauta . 
Bet tai t ik ta i žodžiai. 

" P a s t a r a m laike Rusų Durna buvo liudininke negir
dėto "broliškumo", kuris riša lietuvius su lenkais viena
me paskutinių posėdžiu apšvietus komisijos Durnoji lenku 
atstovai baisa \ o iš vienos su dešiniaisiais rusais už projek
tą jstatymų, pagal kuriuos lietuviu kalba yra draudžia
ma pradedamose Lietuvos mokyklose. Pagal tą įstatymą 
viskas tur i bul išguldoma rusiškai. 

" D a r vienas Taktas: pastaram laike lenkai nuspren
dė sulenkinti Lietuvą kolonizacijos keliu. Ir ištie^u įstei
gė jie Varšavoj, bendrovę vardu " Inžyn ie r Klobski et 
S k a " ; savo laiškuose j dvar in inkus lenkus toji bendrovė 
giriasi nupirkusi jau daug dvarų Lietuvoje: t ikslui viršuj 
pa /ymėtamjam. Jie neturi gėdos, vartoti patį ekapropri-
jacijos įranki, k{> vokiečiai vartoja prieš jų brolius Poz-
naniuje. 

"Ir dabart ies , baigia savo straipsnį p. Raukus, — 
kada skaitytojai patyrė šiuos kelis faktus, klausiame męs 
j i ) : ar turi tokia tauta jausmą, katalikiško solidariškumo? 

"Haud ignara mali miseris suceurrero disco, pasakė 
poetas. Ar neprivalėtų persekiojama tau ta semti pasibjau
rėjimą prie tyranijos, neteisybės, kuriose ją paeit} skan
dina .' Ar neprivalėtų maišyti visus rasos lenk
tyniavimus ir susivienyti su broliška. tauta dvy-
gubu ryšiu bendros tikybos, bendros vergijos? Kitoniš-
kas pasielgimas neliogilkas, neteisingas ir suvisu įekrikš-
čioniškas. Negalima turėti dviejų saiku, dviejų svars
tyklių, vieną saikavimui prispaudimo, kurį patiems atsi
eina kęsti, kitą svėrimui prispaudimu, kuriuos patįs ki
tiems užmeta. Visi prispaudimai y r a lygus. Jeigjlt pris
paudimas rusu ar prūsu yra nepakeliamas, tai lenku, pris
paudimas negali būti pavadintas l abda r ingu . " 

Kaip mato skaitytojai , šitas straipsnis palieČii tautiš
kus lietuviu santykius su lenkais bažnyčios srityje. Ne
abejojame, kad šiuom žyg balsas lietuviu bus toli girdi
mas, nes t r ibūna, iš kurios kalba lietuviai yra l iba i žy
mi. 

siuomi straipsniu prasideda eilė raštu Pt ryžiaus 
laikraščiuos, kurie stengsis padaryt i Lietuvą da ig i au ži
noma Vakaru Europoj, nes iki šiam laikui mušu dar ne
atsiųs ia nuo lenku. Juozas Gabrys. 

ŠLIUPO ĮKALTA VINIS. 

"Tikė j imas nėra šviesa", rašo p. Alyvas No. 85 " T ė 
vynės" . Lygiai kad pasakytu kurmis : Saulė yra juoda. 
Kiek kurmis supranta apie sauk;, tiek Alyvas apie tikėji
mą. Kurmis yra aklas iš prigimties ir neišmanąs apie 
saulės šviesumą. Aly VOS dalykuose tikėjimo apako per 
savo kaltybę, todėl jis iš to atžvilgio stovi žemiau už kur
mį. "T ikė j imas tai nežinia, tai prisipažinimas, kad neži
n a i " ( "Tėv " ten pa t ) . Nejaugi p. Alyvas hūt j| numa-
uymo, kad viskį žirnis. Gera apie save nuomonė tai jau 
pusė laimės, bet Siame atvėjyj nepavydėtina. Igooramus 
et ignorabimus (nežinome ir nežinosime'), kalbėj< didžiau 
si pasaulio galvočiai. Amerikos laikraščiu rašytojai giria-
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u viską žiną. Kas skaito "Lie tuv ių ž i n i a s ' \ tas žino vis
ką, skelbia redaktor ius p. Baronas, "Tėvynės* 1 Redakcija 
nenori apsileisti taipgi, ir ji nenori prisipažinti, kad gal] 
būti dalykai , žmogaus protui neprieinami. " K a i p greitai 
imi tikėti, taip greit pradedi savo protą temdyti", rašo 
" T ė v y n ė " , Žinoma, jeigu pradedi nustoti tikėjimo, taip 
greit pradedi savo protą Sviesti. Tame porsiliudijime yra 
didžiausia mušu jaunimo nelaimė. Mat Šliupas įkalė j jų 
nesubrendusias galveles, kad bedievybė tai šviesa, tai 
mokslas. Iš ko jie padarė sau toki išvedimą: kam čia 
vargti, kam galvą sukti , kum mokinties; reikia tik " d o g 
mas paspirti j šal į" , ir jau esi apsišvietęs, išsilavinęs žmo
gus. Tuo tarpu, mokslo vyrai visą am/i pašvenčia galvo
jimui, tyr inėj imams ir galop prisipažįsta daugelio dalyku 
nežiną. Lietuvos gi vaikinas, atėjęs Amerikon, perskaito 
pagaliuku eiles verdamas Alyvo straipsnį iš " T ė v y n ė s " 
ir jau "v i ską ž ino" . Kas ištrauks iš mūsų jaunųjų broliu 
galvos tą vinį, kurią jiems įkalė š l iupas? R. K. 

BLAIVYBES SKYRIUS. 
Kugpiueio 2f), 1910 m. visos Connecticuto valstijos 

Hartforde laikė savo paprastą metini Seimą Pilnųjų Blai
vininku skaitliuje 300 atstovu. Tas Seimas buvo 41-mas, 
nes jau 41 metai, kaip gyvuoja ta brolija. Pasit ikimas 
delegatų su prakalba buvo Sekmadienio (nedėldiėnio) va
kare salėje, vadinamoje Poot Guard, kame vyskupas Ni-
lan prakalbėjo j atstovus iš dalies sekančiais žodžiais: 
"'Neseniai buvau viename mieste, į kurį iš ėia nėra dienos 
kelionės, ir ten man metėsi į akis ilgos eilės langu, pilnu 
linksmu parašu, pažyminčių smukles. Ten jos buvo vieną 
prie kitos, kaip paprastai esti dideliuose miestuose, var
gingesnėse dalyse miesto, pastatytos, kaipo kokie sargai, 
tarp dirbtuvių ir darbininku namu. Atsistojau priešakyje 
vienos tų smuklių kitoje pusėje. Langai buvo pristatyti pil 
ni it pyramidų bonkų, su puošnais parašais ir priviliojau 
ėiais užvardiniinais visokių didumų. 0 aid duriu buvo 
parašas : ŠEIMYNOS VYNO KRAUTUVĖ, .lokiu būdu 
negaliu suprasti , kodėl turėtu būti u /vard in ta "še imynos 
vvno k r a u t u v ė " ; ėia gali geriaus kalbėti apie šeimynos 
parako dirbtuvę. Viršui to parašo randasi antrojo augšto 
parašą-, kuris pasirodo labai t inkamoje arba utsukomoje 
vietoje, nes skaitosi " g r a b u d a r y t o j a s " . Artimiausias su
sinėsimas arba susikergimas : grabai ir svaigalai t ikras su-
sisėbravimas. 

"Kul ipkos užmušė tfikstanėiiis, bet smuklės užmuša 
dešimlis tūkstančių. Smuklė yra ai tvaras, kuris nuspiria 
šalin doros ginklą, a i tvaras , kuris prikelia ambieiją ir pra
šalina pasigailėjimu : jei butu galima išnaikinti tą ai tvarą 
ka 1 jo dauginus nebūtu, butų mažiau grabu dirbtuvių, o 
daugiau pinigu ineitu namuosna. Nuėjau į kitą pusę gat
vės, sustojau pas duris ir pažiurėjau vidun. Pamaėiau vy 
ra, Stovinti pas barą (sinkiu ) ir kitu du godžiai laukiau 
ėiu savo eilės padavimo gėralo. Ar jie buvo kriminalistai? 
— Ne. J ie buvo žmonės, kurie, stačiai kalbant , nepažįsta 
pavojaus j iems patiems ir skriaudos, kurią daro savo šei 
mynai. Jei atsirastų toks, kurs pasistengtu parodyti savo 
įtekmę ant jų, galėtų būti dauginus Baudos ju namuose, o 

mažiau smuklėje? Ats i t raukiau nusiminęs ir nu l indęs . " 
Atsikreipęs į j aunus vyrus, vyskupas prabilo, kad ji,'» 

jau prisiegdino 18,000 prie pilnosios blaivybės per tvou 
keturis mėnesius savo vyskupavimo, ir paminėjo atsišauk
damas į daugelį tūkstančių, kuriuos dirmavodamus pri
siegdino jo pirmtukunas, ir stebėjosi, ar jie negalėtu užsi
laikyti grynais nuo alkoholinių gėralų net ir matydami 
smuklių duris plaėiai a t idarytas , langus be paliovos bon 
komis apstatytus, ir geriančius likerius smuklėse ir namuti 
se. Ragino narius Pilnosios Blaivybės, idant rūpintųsi 
vaikais ir mergaitėmis, nes ant jų tai ateitis geriausiai re
miasi. 

Rodosi, tokie vyskupo žodžiui, kaipo perkūnijos 
griausmas ir t renksmas, turėtų ant syk užtrenkti visas ka 
talikiškas smukles. Kaikurie smuklininkai giriasi ėsą kari 
tais patr i jotais arba tautiečiais, bet kas per patr i jotas, 
kuris kaip dielė nori t iktai savo asmeniškam lubui iščiulp 
ti visą tautišką kraują? J i s nežiūrės nei ašarų vargšių mo
terių, kurių vyrai yra gir tuokl ia is ; jis nepaisys nei nus
kurusių vaikelių, kurių gimdytojai yru girtuokliais. Je igu 
smuklininkai, kaipo pridera katalikui, niekuomet nei vie 
iinni neduot ii pasigerti , tai iš kur atsirastų girtuokliai ' 
Taigi dabar padūmokite visi, ar gali smuklininkus būti 
geru kataliku.' Kun. P. Saurusaitis. 

ŠYŠKŠTUOLIO VESTUVĖS. 
Pasaka. Iš angliško paėmė J . K. 

Visoms savo pajiegoms ZeDas Witherspoon 'as gynėsi 
neturįs iš ko, bet Matilda būtinai reikalavo kad tuojaus po 
vestuvių abudu važiuotų į Yosemita " m e d a u s mėnesiu", 
(tunu jau seniai jiems sukako penktoji dešimtis, bet vou 
tik dabar prisirengė apsivesti. 

— J a u man nusibodo visą laiką gyventi t a rp tų kal
nų, tarė nuotaka. — Nors sykį norėčiau pamatyt i ti* 
puikų klonį. Žmonės tūkstančiais mylių atvažiuoja juoni 
pasigėrėti, o mums nebus nei šešiosdešimts važiuojant se
nuoju keliu per uržuolų girią. Man reikia juk parodyt i 
nuotakos parėdai . 

- Nuotakos parėdai ! stenėjo Zebas, kurs su dide
le baime apskaitė, kiek jam atsieis tos vestuvės. Bet Ma
tilda neapsileido. J i žinojo gerai, kad Zebas turi daug 
pinigų bankose ir šiaip pas žmones. Taigi ji neapsileido, o 
Zebas pažindamas ją nuo penkiolikos metų, numanė, kad 
šiuo žygiu prisieis išpildyti tie sunkus reikalavimai. 

Per visą dieną jis valė seną, suklypusią bričkutę, ku
rią kalvis, negalėdamas pataisyti , jam padovanojo, l'asi* 
samdė vos velkanėią kojas kumeluitę ir pasikinkęs ju j 
suplyšusias pleškės, t raukė su nuotaku į bažnyčią. 

Žmonės iš miestelio susirinko pus mažą bažnyčiuke 
pažiopsoti ant jaunavedžių. Zebas dūsavo atsiminęs, kiele 
tai viskas kaš tuos ; bet kada, pasibaigus apeigoms, pasodij 
no paėią į vežimėlį ir tarpu juokų ir pasityčiojimų minios 
nuvažiavo šalin, tai galutinai susiramino. 

— Tuščia jų tų išlaidų! Žmogus juk ne kasdieną U\ 
nyjasi. 

Ir paplakęs siūbuojančią kumelką, t ruukė smūgiui \ 
Yosamitą, kad kuogreičiausiai atlikęs posliubinę keliom,, 
gulėtų grįžti namon. Pavažiavę pusėtiną gabi kalnuoti 
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keliu, juodu sustojo šalia sultinio pas aržuolą valgyt i ves
tuvių pietus. Turėjo sausainių, sūrio ir blynelių. Niekados 
savo gyvenime Zebas nebuvo ta ip laimingas. 

Apie antrą valanda po pietų juodu privažiavo smar
kiai bėgančią upę ir Zebas ujisimislijo. Keiks važiuoti per 
tilta, o eia muitininkas gali pareikalauti kokiu penkiasde 
šimts centų, a rba ir daugiaus. Kada j au prisiart ino prie 
tilto, kurs tūnojo t a r p mažų, sukumbusių pušaičių., tai 
Zebas matydamas vartus a tdarus , norėjo prasprūst i ne 
pasergėtai , bet vos tik kumelaitės kanopos sudundėjo ant 
tilto, kaip štai iš šalyj stovinčios budelės išlindo s tambus 
vyras ir sugriebęs už vadžių, pare ika lavo: 

— Muitą, p ra šau ! 
Kumelai tė sustojo ir žengė atgal . 
— Kiek? — užklausė Zebas. 
— Du doleriu — doleris už asmenį. 
— Ką! Du doleriu? — sušuko jaunavedis . - Kik jau 

eik! Du doleriu už pervažiavimą per tokj mažą. t i l tuką! 
Duosiu dolerj, daugiams neverta. 

— Ne, d u ! - - nenusileido sargas, rai todamasis rauko 
ves. - Tai ne tik už tiltą, bet taipgi ii* už tr isdešimts my 
lių kelio. 

— DuVtoleriu už peržengimą to mažo t i l tuko! — at
kartojo Zebas, neklausydamas žmogaus paaiškinimo. 
Doleris už kiekvieną ! Bet tikiuosi, kad nieko neinu už po 
nias. 

— Taigi, kad aš imu, — atsakė muitininkas. - Doleris 
už kiekvieną asmenį. 

— Tai važiuok, Mati lda, 0 a i eisiu pėkšėias, — nus
prendė Zebas, atsikreipęs į paėią. 

— Tas nepadarys skir tumo mok<%tyje, - atrėžė mil 
žinąs, drūėiau suspaudęs krumplėtas kumšėias. 

— Ką? — sušuko ZebftB išvertęs akis. — Tu imsi nuo 
žmogaus už tai, kad eis pėkšėias per tilta1.' 

— Žinoma, kad imsiu, — atrėmė sargas. 
— Vo p lynių! Du doleriu u ž . . . 
Čia Zebo akis ats ikreipė ant upės. Negili vaga, nu

sekus per sausą vasarą, pakišo jam laimingą mintį. Dėlko 
nepasukti į Šunkelį ir privažiavus brastą neperbristi į aną 
pusę, o ten vėl nesugrįžti į 'vieškelį. ' J u k u e galima tiek 
mokėti tam lupikui. 

— -Jei tamsta paduodi tokią nežmonišką kainą. tai"'1 

apsukdamas kumelę, - - tai aš nedrįstu važiuoti per tokį 
paojingą tiltą, kurs man išrodo supuvusiu. 

— Kaip sau nori, nusišypsojo sargas. Nėra to
kios tiesos, kuri priverstų tamista važiuoti per tiltą. Bet 
j<>i misliji perbristi per upę, tai turėsi daug vargo. 

— Tau negalvoj ' , ką aš misliju! a tk i r to Zebas. 
Ar kar ta is nenori uždėti muito anl mano mislių? Na a I 
— ir sudavęs kumelei nuvažiavo [taupiu. 

P.i važiavęs taip toli, kad nuo tilto negulima buvo už 
matyti , Zebas nusprendė, kad čia bus gerai persikelti, nes 
upės kranta i buvo lėkšti, o kitoj pusė j ' vieškelis ėjo pačiu 
pakraščiu. 

Čia bus gerai, tarė Zebas ir raukšlėtas jo veidas 
nušvito. Imti du doleriu už pervažiavimą per seną, su
puvusi t i l tą! Juk aš ant viso žygio atidėjau tik aštuonio
lika dolerių ! 

A S Rugsėjis (September) 8, 1910, Met. 11. No. 36. 

Taip, - - a tsakė Matilda. — Bet, Zebai, ar tau neis-
rodo paojingą? 

Ir iš teisybės po jų akimis šniokštė smarki upė, iš 
kurios paviršiaus kur nekur kyšojo krumplėt i akmenįs, 
lyg kokia biauri nugara , o ėia jau netoliesia ūžė gilus sū
kurys. 

Paojingą, murmėjo Zebas. — Man rodos, as ži
nau, ką darąs. Du doleriu u ž . . . . •— Ir drožė su botagu 
nepaklusnią kumelką, kuri pasimuisėius bailiai brido į 
vandeni. 

Staiga vienas ratas smarkiai sugirgždėjo, užvažiavęs 
anl akmens, vežimėlis pakrypo, o Matilda sur iko : 

Zebai, nevažiuok tol iau! Męs prigersim, Zebai! 
Draudimas buvo nereikalingas. J ie negalėjo važiuoti 

toliau, nežiūrint j tat , kad Zebas nesigailėjo bo t igo nusi-
gandusiai kumelkai, kuri užbaigė dalyką tuom, kad su
kandus brizgilą, išbrido atgal an t kranto . 

Zebas keikė lokiais žodžiais, kad Matilda užsikimšo 
ausis, bet galutinai nebuvo kas daryt . 

— Reiks mums vėl važiuoti per tą prakeikt i , tiltą, — 
dūsavo Zebas, ir valandžiukę pamislijęs t a r ė : 

- Matilda, tu važiuok viena ir užmokėk dolerj tam 
nobradui, o aš tave sutiksiu a n o j ' p u s ė j ' ant vieškelio. 

Ar tu mėgįsi p laukt per upę? — sušuko ji. 
Ką tai gil iuoja! Nereiks nei p laukt i . J u l toji upė 

neturi nei trijų pėdų gylio. Jei ne tas kvailas arklys, tai 
galėt u va abudu puikiai perbristi . 

— Gal būti, — atsakė pati . — Bet tas v a n l u o labai 
smarkus. D vel tie sūkur ia i ! Vanduo t ikrai peesmarkus. 

— Tas vanduo? Nei jis smarkus, nei ką. — J o šykš-
ėiai akiai jis suvis neišrodė smarkiu. 

- Gal aš klystu, — tarė Matilda, imdama v.idžias, — 
bet man vis baugu. 

Kad jau tau nieko nerūpėtų, tai apsirisiu n rve , ku
rios kitą galą užnarinsi kur an t medžio, ar krūmo a n o j ' 
pusėj. 

— Taip bus geriau, — atsakė pati . — Kur tas dole
ris jam užmokėti? 

Zebas Ištraukė seną šikšninį k-repšj, prikimštą, pinigų, 
ir padavė Matildai. 

- Geriau tu paimk tuos pinigus, — tarė , —- aš galiu 
juos pamest vandenyje. Dabok juos gerai. Oia yra netoli 
keturi šimtai dolerių. 

J i paėmė ir nuvažiavo atgal pas tiltą. Sargas pažiū
rėjo ant šlapių ratu; ir nusijuokė. 

O k,i, jau persi kėlėte? — tyčiojosi. — O kur senis? 
J is ateis: neu/ilgio, — atsakė Matilda? 

Užmokėjo jam dolerį ir pervažiavo per tiltą ? 
Dabai". Matilda. sušuko Zebas iš tos vietos, ku r 

iis stovėjo upėje, drūčiai persirišęs virve per s,*vo lieme* 
nį, — pagauk virvės galą ir pririšk prie t<> medelio, aš 
t u o j ' būsiu a n o j ' pusėj ' . 

Man nepatinka tu kvailystė visiškai, — pyko Ma
tilda, kada virvės galas trečią syk} išsprūdo iš , os rankų. 

Na tai aš įbrisiu toliau, tada pasieksi, - - t a rė Ze
bas, įlindęs iki juostai į šaltą, smarkią sriovę. 

Nei tada Matilda negalėjo pasiekti, nors pati inbrido 
i upę. 

. Pabaiga bus. 
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KATRI UTE. 
TRIVEHCSMIS DRAMOS PAVEIKSLĖLIS I* LIAU

DIES GYVENIMO. 

Lenkiškai parašė KARVATOVA. 
Vertė A. VisG£Lft. 

Eiles sudėjo A. ŽALVARNIS. 

(Seka) 

Katriutė (j Salį). %fo liūdnumas perveria mano Širdį 1 
( Ima Pranę už rankos) Tu turbūt, sergi? Bėgi nuo žmo
nių, kas tau y ra? (paleidžia ranką) . 

Pranas. Sveikas eami, aėiu Dievui. (Po valandėlės.) 
Našlaičiui negalima sirgti , a i sutveriąs darbui . 

Katriutė (liūdnai ir išmetinėdama). Kodėl taip? Juk 
nedavėme tau pajusti tavo našlaitystes9 Pramik, juk gi 
visi mes dirbame ir .Dievus mus tam sutvėrė. ' 

P ranas . Dovanok, Katr iute , ne taip išsitariau (j šalj) . 
Pats nežinau ką kalbu, žiūrėdamas j ją nustoju pro to! 
(Balsiai) Katr iute, daug aš esmi kaltas tėvui Jokūbu i ir 
t a u . . . dėkingas būsiu jums ligi grabo ir ta dėkingumą 
nusinešiu ten, (rodo j dangtį) pas Kut.vertoją I T i k . . . . 

Katriutė. Tik.. . pabaigk, nepertrauk,' lengviau bus 
tau. 

Pranas. Tik mano naalaitystė ne syki esti man baisia 
Sunkenybe! i r . . . todėl ir kolioju ją! 

Katr iu tė , [išsipasakok man taip, kaip visuomet; žinai 
Pramik, kad myliu tave kaip brolį! 

P ranas . Kaip b r o l į . . . 
Ka t r iu tė . Augume abudu drauge nuo mažens; turi 

todėl įtikėti man kaip seserei. 
Pranas . Kaip seserei. 
Kat r iu tė . Atmeni, seniau pasakodavai man visus sa

vo vargus ir rūpesėius? O dabar vaikščioji susmurgęs, ty
lėdamas. 

Pranas . Ne visuomet galima būti a t v i r u . . . kažkoks 
Skausmas varžo širdį ir l ū p a s . . . (Nenmėioms nusišluosto 
ašaras ) . 

Daina. 

Liūdna, l iūdna — ši?di g e l i a . . . 
Vergdams jjieskau įaimėn kelio... 
Žvaigždės padangėj mirkeioja-
Jos augštyn niiiiic vylioja. 

du pasiekti negalėdama, 
Cia žemybėj vaikštinėdarns, 
Saldinu aš skausmą saVo: 
" T e g u būna valia T a v o . " 

Meilė- skausmas -toks l ikimas. . . 
Bet šalin nusiminimas! . . . . 
J e i Ka t r iu tė bus laiminga, 
Nieko man daugiau nest inga! 

Darbo soėiai aš turėsiu, 
Dirbsiu, dirbsiu kiek galėsiu; 
Darbu širdį nuraminsiu, 
Sielą aš maldą gaivinsiu. 

SCENA I I I . 
Tie pat įs ir Dara ta . 

Da ra t a (įeina v idur iu) . Kas perdaug — tai nes"\eika! 
Atė jau pas jus , kad sau palengvint ir j ums išpasakot, ko
kius tai žmonės nebūtus daiktus prasimanė apie. tas mvu-
sias su ta r tuves ! 

Kat r iu tė . Darata, nepasakok nieko blogo, aš taip 
šiandien linksma. 

Pranas . Nesakyk, Dara t a ; Katr iutė taip l a imin ia i 
Dara ta . Na, na, paukšteliai, vis tai niekis, ju l ; dar 

nieko nepakorė nei nepasmaugė! Et, kalba sau, by t ik 
kalbėti, buk donas tik-ką neišėjęs iš proto, kuomet suži
nojęs, kad gaus 1000. 

P ranas (trepsi koja) . D a r a t a ! 
Dara ta . Na, ir kogi taip pyksti?. J u k gi dar nieko ne

pakorė nei nepasmaugė ?! Kalba taip sau, kad Jonas t ik 
pinigus myli, o ak mis šaudo Kožyte. . . 

P ranas (uždedamas ranka jos lupus1). Kaip gyvas es
tui tai neteisybė! (Dara ta i ) Dėl Dievo, ty lėki 

Ka t r iu tė ( l iūdnai) . Dieve, mano D i e v e . . . o gfll tie 
žmonės ir teisybę k a l b a ? ! . . . ( į ' š a l į ) . Sekmadienyj ma
n a u , kad Jonas daugiau šoko su Rože, negu su numini! 

Dara ta (P ranu i ) . Kogi taip bijai? J i teeiau neapleis 
jo. nors tai (linguoja galva) negeras vaikinas! (balsiai) . 
Be1 biaurumas tu /meniu liežuviu, o ypae 4 u kumuėiu ! 
Jei joms lūpas užkaltum, tai gal ausimis kalbėtu! 

Kat r iu tė . Kas t JI u. Darata, pasakoja tai? 
Pranas . Neklausk, Katr iute, žmonės visuomet ką nors 

prasimano, negadink sau l a i m ė s . . . tai vis pavydas! 
Darata. Pavydai ne pavydas! 
Katr iu tė . Taip linksmai šiandien užtekėjo man snįulu-

tė ii' taip man buvo gera . . . o dabar . . . (sėdasi nu l in ius ) 
ii- susiimu galva, rankomis). 

Pranas , (gailestingai) Darata, tai tavo kaltė, nega
dink žmonių ūpo! 

Darata. Argi aš ką bloga Katriutei padariau? 
Pranas . Vienas neatsargus žodis gali būti ar t imam 

nuodu! i'l 
D a r a t a (judina Kat r iu tę ) . Katr iute, nereikia ta ip 

viskas imti už t ikra. Dar vaikas, kaip matyt , esi! Ar-gi 
nežinai, kad žmonės be prasimanymų negali gyventi? 'Ka
tr iutė a ts is toja) . 

SCENA IV. 
Tie pat įs ir Jokūbas . 

Jokūbas . (įeina iš kairės pusės) Ir ką ėia ka lb i t e? 
Ar kas atsi t iko? Matau, jūsų veidai rimti ir l iūdni! 

Dara ta . Mat, kūmulės priplepėjo nieku! 
Pranas . Tai niekis, tėve Jokūbai , neverta apie tai ir 

kalbėti, bet atnešiau iš paėtos laiškus. (Paduoda Jokūbu i 
laiškus). 

Dara ta . (į šalį) Kažkoks laiškas, turbūt iš teis ino, nes 
didelis. Niekuomet tie laišku i nieko gero neatneša, 
BUOmel bijau ju. 

Jokūbas , (atplėšia laišką, skaito tyliai ir drebaneiu 
balsu sako) : D i e v e ! . . . K a t r i u t e . , , vargiais l ikome! (svy 
m o j a ) . Negera m a n . . . vandens! Dieve! (Krinta ant kė
dės, Katriutė, Pranas ir Darata persigandę palaiko jį >. 

Toliaua bus. 
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Vargonininkas pajioško vietos. Gerai vedąs chorą ir S. L. R. K. A. CENTRO VALDYBOS ADHESAI. 
visas bažnytines apeitus žinąs kiiogeriunsiu, jaunas. Su 
geriausiais paliiHli.ii.nais. Atsišaukti šiuo antrašu: < j ( ) N A S KIKTORA1TIS,, prezidentas, 

M r. A. šauciunas, 107 So. 4th St., Hrooklyn, N. Y. 67 James S t , Waterl»ury, Conn. 
KAZYS VAŠKEVICE, vice-prezidentas, 

186 Jefferson St., Nebark, N. J. NEDĖLDIENIO KONCERTAS UžDYKf. 
Kiekviena nedėldienį popietų Sans Souci parke Op K A Z Y S J. KHUSINSKAS, sekretorius, 

penheimo orkiestra išpildo programą, bažnytinės muzi
kos. Inėjimas į parką uždyką kiekvienam. Yra jame pil 
na visokių pasilinksminimu, ik valiai suolų pavėsyje. Žėd 
nas gali užsiganėdinti. 

I THE FERNERY. 
% Naturališkų ir padirbtų žolynų krautuvė. 
^S (ialimu vfaiiti troliu vosolijoim, Šermenims ir bile kada tik prireikus, bu 
V kietuose arba jfražius vainikus. 

MRS. J. HERBERT, Savininkė. 
S 51 W. Market St., Wilkes-Barre, Pa. 

PIRMUTINE KRAUTUVE 
IK IŠDIRBYSTŽ 

BAŽNYTINIU DAIGTU 
. „RYZNYCIA" 

PO GLOBA MYKOLO ARKANIOLO, 

114 S. Ohestnut St., Shenandoah, Pa 

Krautuvėje randasi Bažnytiniai daigtai sekanti: 
Žvakės margos vaškinės po 1 svarą. 2, 3, 4, 6, 8, ir 14 

svaras po 2Gc. | 
Žvakės vaškinės rankom rnargįtos po 2 svar., 4, 6 ir 8 

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

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

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

po 22c. 
Žvakės Starinavos lietinės 10 sv. ir 18, už svarą 16c. 

n 4 sv. ir 6 susuktos 4 sv. ir 1, sv 16c. 
.Altoriaus žvakės (extra) sv. po 37c. 
Geltono vaško 1 sv. ir 6, svaras po 30c. 
Kodylas prancūziškas po 55c. 

"francincense" po 50c. 

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

Galima gauti lietuviškų maldaknygių, kvietkų, 
draugijoms ženklelių, vėliavas, iarfas ir t.t. 

457—17th St., lirooklyn, N. Y. 
ANTANAS DANISEVIČE, kasierius, 

630 W. Centre St., Maliancy City, Pa. 
Kasos globėjai: 

JUOZAS VAS1LIAUCKAS, 
112 N. Croene St., Bal:imore, Md. 

M ARTINAS KADZIKVSKIS, 
3244 S. Morgan St., Chicago, 111. 

KUN. V. VIZGIRDA, knygius, 
190 S. Meado St., Wilkes-Barre, Pa. 

KUN. M. A. PANKAUSKAS, dvasiškas vadovas, 
P. O., Foretit City, Pa. 

I PIRK1TP] DVI LABAI GRAŽIAS f i * 
DJR A M A S : S 

Juodoji Suemite, 
1 . . . * 
! Mažiute Aprikiete, i 

k a i n a 2 0 c e n t u , 

t j ir Šventoji Agnete, 
k a i n a 1 5 c e n t u . 

^SSSŠ? 

jjj Sudėtos pas J o n ą D a u g i r d ą . Adresas: jį 

| JONAS DAUGIRDAS, I 
P. O. B o x 4 1 3 , Girardville, Pa. I 

IŠĖJO IŠ SPAUDOS DAILUS SCENIŠKAS 
VAIZDELIS VARDU 

"DEGTINE," 
ka ina 10 c e n t u . „ 

s 
Galima gauti 

"Draugo" Redakcijoje. 

$M 
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- JAU ARTINASI RUDUO I 
s kiekvienas privalo • 

nusipirkti 

NAUJĄ SIUTĄ. 
Mano siutai siuvami geru kriaučių; perka juos 

I kiekvienas, kurs nori gražiai pasiroiliti. Mano vi-
I si gerai pažįsta, kadangi mano krautuvėje kiek-
I vienas pilnai būna užganėdintas. Ir Jus, k u r k 
I skaitysite ši pagarsinimą, ateikite persitikrinti, 
i o pamatysite, juog pas mane geresnis tavoras ir 
I žemesnes kainos. Nerasite vyro, kuris negalėtu g 
I pasirinkti siuto pagal savo skoni mano krautuvėje. | 

Tik ateikite. 

Louis Rosenthal, 
ANT KIRBY'S KRAUTUVĖS, 

I SOUTH MAIN ST., 
Wilkes-Barre, Pa. 

5fltf&*:" 8 n •>• «K*1««» N M " »>i< :s n » M :;;«.«,« « )(;«()t»):.).,iii( n u u u\n n^u 

Tautieti! Jei reikia Tau statyti nauji namai, ar tai
syti seni, tai žinok, kad tatai atliks kuogeriausiai kontrak 
terius MIKAS 8LA1MKKV10LUJS, Ne\v Philadelphia Pa. 

• ' ' • I I I I I M B Į — H — U M u m i 

Nauja Knyga—Biblijar—aiba šv. Raštas išleLtas 
KUN. 8, PAUTIENIAUS. 

Tik vienas šitas šventarastis yra katalikiškas. 
Kaštuoja $2.00 ir 15c. persiuntimui 
Adresas: RE V S. PAUTIBNIUS, 

GIRARDVILLE, PA. 

ATSPAUD1NOME 

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

jirao tiesu, tenusiperka tą katekizmą. Kainuoja 10 centų-
Perkupčiams nuleidžiame procentą. Adresuokite: 

"DRAUGAS" 
314 E. Market St., WilkesBarre, Pa. 

NKDtiLDIENIO KONCERTAS UŽDYKĄ. 
Kiekviena nedėldienj popietų Sans Souei parke Op. 

pt'Tiheimo orkiestra išpildo programą bažnytinės muzi
kos. Inėjimas j parka uždyką kiekvienam. Yra jame pil
na visokių pasilinksminimų, ikvaliai suolų pavėsyje. Žed-
nas gali užsiganėdinti. 

A. U Z U M E C K I S , 
Lietuvis Oraborius ir Baliamavotojas. 

\ isk;j išpildo geriau ir piginu negu svetimtauti!. 
PerRnmdo karietas vestuvėms, krikitinoma ir t.t. 

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

324 VVHARTON, ST. PHILADELPHIA, PA. 
TELEFONAI: 

Bell Lombard 27—39 A. K c y stone Main 42—18 IK 
®W&%<%'1i>1&'&,&W&& %WW&%/W$>'MV& W&%%>%W%/W&/&%'&%<'1 H Ui/ii 
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TĖMIKYTB LIETUVIAI I >'• 
/K Kelionė per jūres. Tūkstančiai tūkstančių mūsų tau tie- fo 
m ftių keliauja į prigimtą, šalį ir iš tenai atgal j Ameriką, o <ri«i <•> 
^ labiausiai užganėdinti, kurie perka laivakortes pas: J£ 

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

m O kodėlf Nes turi gorą prižiūrėjimą, parankią kelionė, T 
<fc kad tartum kaip ir pačios kompanijos būtų pirkę laivakoitos. m 
Jp Siuntimas pinigų greičiausias ir pigiausias pasaulyj. S 
* 8 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * : * * » * * * * * * * * * * * * * * * * * * . * 
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DR. I. W. MENDELSOHN, 
Lenkiškas Gydytojas. 

1MUEM1MO VALANDOS: s 10II rylo, 8—4 po |>iet, 7-8 vakare. 

50 South Washington St. Wilkes-Barre, f i 
Peoples telephone 1585. Bell telephon* 756. 

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

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

plasteris, įrankiai, sportiniai ir naminiai daiktai. 

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

Norinčius priėma mokytis ant fotografo. Visi lie- & 
tuviai privalo traukti savo paveikslus pas viengeatį. ft 

9 WILLIAM ST. PITTSTON, PA 
i — — — — w — » — — • — I I I II ! i, i Į MmmmęmmK |f Į.I III i į III . BU.I II ^ Į Į P ^ J B 

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

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

Gaunama pas: 
REV. V. VARNAGIRIS, 

312 S. 4th St., BROOKLYN, N. *į 

LIETUVIŠKAS DZIEGORMEISTERI8. 
Parduodu tikro aukso laikrodėlius, gvarantno.amus 

25 metams. Lenciūgėlius ir gražius žiedus. Armonikas ir 
visokius muzikaiiskus instrumentus, albumus su muzika, 
akuliorius, revolverius, britvas, poeket books vyrams ir "• 
moterims. Visokias knygas, ražanJiui, škaplierius, kryže-
orieš Kaledasleidžiu už pusę prekės ir jkitus miestui siun-

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

file:///Visemano
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OFFIOE NEW PHONE 37. RESIDENCE 1100. 

LUTUVIŲ ADVOKATAS 

J O N A S S. L O P A T T O 
47-4849 Bennett Buildintf, Wilkes-Barre, Pa. .. 
Norintieji pasiskolinti pinigų ant pirmo niortgage, 

arba pirkti namas lai kreipiasi. 

Nauja* Talefona* 1006. Sana* Tela/onus 661. 
DR-AS ALBERTAS KAUFMAN, 

—: aifDTTOJAS I* LIHTUTOB. : — 
Spncijnlistas nuo visokiu ligų. 

Gydo net labiausei užsisenejunias chroniškas vyru. moterų ir kūdikiu 
litfHS Galima suyiknlbotl, lietuviškai, lenkiškai, rusiškai ir vokiškai. 

01 N. Waihinfto* lt., Wilkei-Bane, Pa. 

DRAUGO" 
M V H 

SPAUSTUVE 
M | W — M — — — ! * h . t M n ( M i n i a M M * M M i 

NAUJAUSIA, DIDŽIAUSIA IR GE
RIAUSIA GREITAI ATLIEKA 

{VAIKIŲ ĮVAIRIAUSIUS DARBUS 

S P A U D 1 N A 
P I G I A I 

UŽKVIETIMUB IR KITOKIUS DARBUS 

KONSTITUCIJAS, PLAKATUS, TIKIETUS, 

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

ADRBSUOKITE 

" D R A U G A S " 
Wilkes~Barre, Pa. 

J. F. Gillis, 
Pas jį galima gauti visokių torielkų, blifidų, stiklų, 

puodų, liampų ir visokių virtuvei reikalingų daiktų. 

Yra iš ko pasirinkti. Ateikite persitikrinti. 

102—104 S. MAIN ST., W1LKES-BARRE, PA. 
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Wilkes-Barre Deposit & Savings 
^=- BANK, -=?> 

71 PUBLIO SQUAREį WILKES-BAR:iE, PA. 
KAPITOLAS $150.000. PERVIRŠIS $376.000. 

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

batomis nuo 9—12 vidurdienyje. 
Galima susikalbėti lenkiškai. 

mW!'HH"H J. I i f I HrflUI".! IMIJIIĮIMI^gĮĮi M »»I1I"UI.I.";.JBB 
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I 
DR. A^FRED J. VVENNER, 

77 South Washington Str. 
€i 

Wilkes-Barre, Pa. 

Union Tiekei: Agency 
į Seniausia lJetuviez&a Baik* Scranfone ir Yisaje ipliaklneje 

A#on1ur» L.alvakerCiu ant Geriausiu UnŲu 
SUniMa Pinigus kas dtou tu visa* dūlis svltta; t»lp-*l perka tr išmaino vi

sokius pinigus. Iiditba visokiu* dakuttwiitos Amerikos b- Lietuvos teismuos* 
Ofisas atidai ytas kas dien nuo 8-tos ii ryto Hri 0- vai. vai. 
N«de oje: nuo 10-tos iii >yto Iki 6-tai valandai vakare. 

ADOLF BLAU, Union Tickct Agency, 
203 Lackawanna A ve., - Scranton, Pa 

Taip-ai turime tavo krautuvėje daugyba visokiu maldai pyffiu 
Ir svtaUsku knyuu vlkakloie kalbose 

TBLBPONal: Nauja* 808 ~ Bell 668 

Į fAUTiETIIJ.,.orii,.ta.H.«k.. CLIFF0RD liOTEU, 
u puikaus ia l to alaus, tai užeik in , t . ^ • »< 

J U O Z A S RICKIS, SAVININKAS, 
781 Clifford Ava., kampas Hanry Št., Rochester, 

**•* TELKFONAS NOMK fi«72-X. ^a> 
i ls kitur pribuvusiam Uruliams Lietuviams sutoikiu nnudiniru i 


