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DEVYNIOLIKTOJI NEDALIA PO SEKMINIŲ. 

Lekcija. — Ei'ez. 23—28. — Broliai: Atsinaujinkite 
juaų mintie! dvasioje, ir apsivilkite nauju žmogum, kursai 
yra sutvertas pagal Dievą teisybėje ir tiesos šventybėje. 
Todėl pametę melagyste, kalbėkite kiekvienas tiesą su 
•avo artimu, nes esame viens kito sąnariais. Rūstaukite, 
o nenusidėkite: tegul saulė nenusileidžia ant jūsų rūsty
bės. Neduokite vietOB velniui. Kursai vogė, jau tegul ne
vagia, bet geriau tegul dirba, darydamas savo rankomis, 
kas yra gero, idant turėtu iš kur duoti reikalaujančiam. 

Evangelija. - Mat. XXII, 2—14. — Anuomet pasa
kojo Jėzus kunigu vyresniemsiems ir Farizėjams prilygi
nimuose, tardamas: 

Panaši stojas dangaus karalystė žmogui karaliui, 
kurs iškėlė vestuves sūnui savo. 

Ir nusiuntė savo tarnus paprašytų užkviestus vestu-
vėsna: o nenorėjo ateiti. 

Vėl nusiuntė kitus tarnus, tardamas: Pasakykite už
kviestiems: štai mano pietus pataikiau: mano jaučiai ir 
penukšliai yra paskersti, ir viskas gatava: eikite vestu-
vėsna. 

O jie apsileido ir nuėjo vienas sodžiun savo: o kitas 
prie savo vaizbos. , 

O kiti nutvėrė jo tarnus, ir apjuokė juos, užmušė. 
O išgirdus karalius, supyko: ir nusiuntęs savo kar< i-

vins, išnaikino anuos žmogmušius, ir jų miestą sudegino. 
Tada tarė savo tarnams: Vestuvės yra gatavos: bet 

užkviestiejei nebuvo verti. 
O užtat eikite ant skerskelių: o kuriuos norint rasite 

prašykite vestuvėsna. 
Ir išėję jo tarnai ant kelių, surinko visus, kuriuos 

rado, blogus ir gerus, ir pripildytos yra vestuvės sėdin
čiais. 

Ir įėjęs karalius, idant regėtų sėdinčius, ir pamatė 
ten žmogų neapsidariusi vestuvių rūbais. 

Ir tarė jam: Prieteli, kaip jėjai čia, neturėdamas ves
tuvių rūbų? O jis tylėjo. 

Tuomet tarė karalius tarnams: Surišę jo rankas ir 
kojas, jmeskite j j j paviršutines tamsybes: tenai bus verks 
mas ir dantų griežimas. Nes daug yra pavadintų, bet maž 
išrinktų 

AR KEIK VAIKŠČIOTI BAŽNYČION? 

8ios dienos Evangelija yra paveizdu Dievo meilės 
gausumo: *)is mus sutvėrė, visn-kuom apdonavojo, atpir

ko, įsteigė ant žemės Savo Bažnyčią, tą pokilį, į kur] vi* 
sus kviečia, ir amžiną laimę parengė danguje. Męs Jam 
viską esame kalti. 

Pirmiausiai tad kalti Jam esame kiek nors meilės, ui 
Jo meilę j mus: "Mylėsi Viešpatį tavo Dievą iš visos tavo 
širdies", kaip Šventraštis sako (Deut. VI, 5.). Jei tad 
visą savo meilę atiduodi sutvėrimams, o Sutvėrėjui nieko, 
tai mirtinai nusidedi meilės šykštumu. 

Kalti esame taip-pat Dievui kiek nors savo laiko mi 
laiką ir amžinumą, kuriuos Jis mums duoda. Žinodaman 
Išganytojas, jog busime išstatyti ant pagundos išaikvot. 
visą savo laiką tik dėl savęs, skundėsi: " A r negalėjote 
vienos valandos budėti su manimi?" (Mat. XXVI, 40.) 
Jei tad neveizint į Jo prisakymą: "Atmink šventą dienę 
švęsti", visą laiką dėl savęs apverti, o viešai Viešpatie* 
Dievo pagarbai nei vienos valandos į savaitę nepaskiri, 
tai mirtinai nusidedi laiko šykštumu. 

Bet ar jau vaikščiojimas bažnyčion, paklausi, yra bū 
tinai reikalingas išganymui. Taip, atsakysiu, jei tik vaikš 
čioti galima. Nes tasai pats Viešpats, kuris jsakė kiek
vienam melsties, įsakė taip-pat kiekvienam ir viešose pa
maldose dalyvauti. Jėzus Kristus suvienijo savo moki
nius į Draugiją, kurią Bažnyčia pavadino. Kad tos Drau
gijos nariai neužmirštų, kaip brangia kaina jie tapo at
pirkti, Kristus įsakė jiems, ant visados, rinkties tinka
mame laike ir tinkamoje vietoje, apvaikščiojimui Jo mir
ties paminėjimo, kurią Jis iškentėjo dėl jųjų išganymo. 
Taigi per Krikštą ir tu tapai tos didelės Draugijos nariu 
ir, kaipo toks, privalai viešose Bažnyčios pamaldose da
lyvauti, pagal aiškų Kristaus įsakymą: "Tai darykite ant 
Mano atminimo. Nes kiek kartų valgysite tą duoną ir 
kieliką gersite, mirtį Viešpaties apsakysite, kolei ateis". 
(L Kor. XI. 25.). "Kolei ateis", tai yra iki svieto pabai
gai. Todėl viešos pamaldos, Kristaus Bažnyčioje, yra 
miolata priedermė; ir tu, krikščionie, jei svarbi priežas
tis nesulaiko, privalai ant tų pamaldų pribūti, kad apsa
kinėti Išganytojaus mirtį, prie Jo švento stalo dalyvauti, 
Jo švento žodžio klausyti ir savo tikėjimą viešai išpažin
ti. 

Ir negali Dievui duoti tose pamaldose tik mažą saiką: 
vėlai į jąs ateidamas ir anksti iš bažnyčios išeidamas. Vie
name iš savo pamokinimų Kristus įsako, kad "duoti gerą 
saiką, ir prikimštą, ir sukratytą, ir kupiną. Nes kokiu 
saiku saikuosite, tokiu bus jums atsaikuota." (Luk. VI. 
38). Ar gali tad tikėties gauti pilną kartį nuopelnų bū
simame gyvenime, jei pradžioje ir pabaigoje bažnytinių 
pamaldų po bertainį atimi t Juk no. Saikas, kokį Dievui 

file:///VILKES-BARRE


364 D R A U G A S Rugsėjis (September) 22, 1910, Met. l t . No. 88. 
ase 

atsaikavai, buvo puskartis; toks ir tavo atlyginimas tu
rės būti. Todėl aukok Dievui pilną tarnystą, nepadalytą 
širdį. Jei tą padaryti atsisakysi, tai mirtinai nusidėsi 
šykštumu atidavimo Dievui prigulinčios Jam viešos pa
garbos. S. 

KAS YRA KRISTUS? 

Pereitos savaitės Evangelija parodo mums Kristų te
sant Dievu. Jis, kaipo Dievas, atleidžia kaltininkui nusi
dėjimus ir, kad parodyti piktai manantiems, jog Jis tur 
galybę tai daryti, staiga gydo ligonį ir liepia jam nešties 
namon lovą, kurioje jį atnešė. 

Šiais laikais mažai teatsiranda neišmanėlių, kurie ne
pripažintų Dievo buvimo. Regimasai pasaulis savo įsta
bumu ir tikslia tvarka per garsiai skelbia savo Sutvėrėją 
ir Dievo darbai perdaug aiškiai parodo Jo išmintį ir ga
lybę. Tečiaus atsiranda tokių, kurie, kaip tie Rašto Mo
kytieji neįtiki į Kristaus Dievybę. 

Jėzaus gyvenimas, mokslas ir darbai yra Jo Dievybės 
liudytojais. Patįs netikintieji laiko Jėzų už didžiausįjį 
žmonijos geradarį, už išmintingiausi ir švenčiausį tarpe 
žmonių. Taip D. F. Straussas sako: "Genijaus ir Žmoniš
kumo šventynėje Kristui prigul pirmoji vieta, kaipo ne
pasiekiamam ir neperaugštinamam doriškosios didybės 
idealui". lštikro, nors krikščioniškasis svietas daug ir 
didžių šventųjų skaito, bet ir didžiausias tarpe jųjų yra 
tik silpnu Kristaus paveikslu. Kaip prie saulės šviesos 
ir aiškiausios žvaigždės temsta, taip prie Kristaus šventy
bės visos kitos šventybės nyksta. Jėzus stovi žmonijos 
viduje geras ir romus be silpnybės, gina teisybę ir tiesą 
be nekantrybės. Jis sako į savo priešus: "Kas iš jūsų pa
rodys manyje kal tybę?" Pilotas išduoda Jėzų ant mirties, 
bet sykiu išpažįsta viešai: "Aš neatrandu jame jokios kai 
t ė s ! " Už ką gi Jėzus buvo ant mirties išduotas? Už tei
sybę. Užtai, kad pasisakė esąs Dievu. Kada Augščiausis 
Žydų Kunigas, atvestą pas save Jėzų, viešai ir iškilmin
gai po prisiega paklausė: "Prisiekinu tave per gyvąjį 
Dievą, idant pasakytumei mums, ar tu esi Kristus, Su
nūs gyvojo Dievo?" Jėzus atsakė: "Aš esmi!" Ir kad 
niekas apie tikrąją tų žodžių prasmę neabejotų, pridūrė: 
1 ' Sakau bet jums, jog nuo šio laiko regėsite Žmogaus Sū
nų sėdintį po dešinei Dievo galybės ir ateinantį dangaus 
debesiuose. 

Žmogus teisaus ir neaptemdinto proto negal užginti 
tiesos Jėzaus žodžiams ir neįtikėti. Jei Jėzus yra Dievas 
ir Dievo Sūnus, tai męs visi privalome Jam dieviškąją gar 
bę atiduoti, Jo mokslą užlaikyti ir pagal tąjį mokslą gy
venti. 

" J e i mano žodžiams nenorite tikėti, kalbėdavo neti
kintiems Jėzus, tai darbams tikėkite, idant pažintumėt, 
jog Tėvas yra manyje, o aš Tėvuje," Šių laikų netikin
tieji užgina Jėzaus stebuklus; bet Farizėjai, anų laikų ne
tikintieji negalėjo Jėzaus stebūktų užginti, nes juos ma
tė . "Ką veiksime V kalbėjo jie, nes tas žmogus daug ste
buklų da ro ! " Ir štai kokį jie būdą išrado savo netikėji
mo išsiteisinimui: " J i s , sakė jie, daro stebuklus per Bel
zebubą, velnių vyriausįjį". Jėzaus stebūkai buvo taip di
deli ir taip įstabus, jog jų išaiškinimui negalėjo mat už

tekti sandaros su kokiu mažu velniu, bet reikėjo paties 
velnių kunigaikščio. Farizėjus, nenorinčius tiesos maty
ti, Jėzus pavadino ir aklais ir aklų vadovais. 

Laimingi esame męs, krikščionįst, kurie tikėjimą į Die
vo Sūnų tvirtai savo širdyse užlaikome ir nužemintai su 
Petru išpažįstame: "Viešpatie, pas kągi eisiu? Nes męs 
įtikėjome ir pažinome, jog tu esi Kristus, Diovo sūnus". 

8. 

KAS GIRDĖTI LIETUVOJE. 

Betygala (Kauno apskr.). Rugpiučio 1 dieną vietinis 
sankrovininkas Lelis surengė lietuvių vakaru. Vaidinta 
"Tiktai niekam nesakyk". Varg. Jogmino choras padai
navo apie 20 dainų; grojo triūbų orkestrą, kurią vedė 
Digrys; paskui buvo šokiai ir skrajojanti k rasa. Viskas 
nusisekė labai gražiai. 

Lieplaukė (Telšių apskr.). Jau antri metai, kai atsi
rado čia "stebuklinga" daktarė ir lupa gausi, pelną. Tam 
sųs žmoneliai tiki apgavikei ir duoda jai gerą uždarbį. 

Panevėžys. 30 liepos atsilankė pas mus tažin koksai 
marijavitas ir kalbino žmones prie naujo tikėjimo. Žmo
nės pirma jį skaitė už kvailį, o paskum pamatę, kad jis 
ištikrųjų nori žmones suklaidinti, išvarė jį laukan. 

Stakliškės (Trakų apskr.). Mūsų vietinis klebonas 
rūpinasi žmonių švietimu, bet tuo tarpu darbas sunkus, 
nes žmonės šviesos nemėgsta. Atvažiavęs akademijos au
klėtinis kuri. Purickas taipogi uoUai darbuojasi šviesos 
platinime. Jisai taipogi labai gražiai sako pamokslus. 

Kviedaina (Reseinių ap.). Kviedainos bažnyčioje Lie
pos 25 d. po mišparų iškilmingai priimta U liuterionų į 
katalikų tikėjimą tėvai su šešetu savo vaiku. Tai į visus 
bažnyčioje susirinkusius padarė gilų ir malonų įspūdį. 
Kiekvienas norėjo arčiau pamatyti tą trokštančių tiesos 
būrelį. Turėdami rankoje po žvakę, įnėjo baiinyčion drau
ge su savo krikšto tėvais. Atsiklaupus jiems prie didžiojo 
altoriaus, užgiedota himnas "Veni Creator ', paskui at
likta tolimesnės apeigos. Po visa-ko vietinis klebonas pa
sakė prakalbą apie šv. Dvasios malonę, kmnai apšvietue 
žmogaus protą, žmogus susipranta ir, pametęs klaidas, 
eina prie tiesos. 

Kaunas. Mergaičių amatų ir naminio ūkio vedimo 
mokykla prie Moterų Katalikių Draugijos Kaune. Yra tai 
naudingiausia mūsų padėjime įstaiga. Baigusios ją mer
gaitės noriai grįš į Lietuvos sodžius prie paprastojo gyve
nimo. Jos, kaipo išmintingos pralavintos "gaspadinės— 
dėdienės", prašaiįs iš sėklyčių nemazgotai grindis, su
verstas neklotas lovas, musių apdergtus neal įdaromus lan
gus, ir t.t. 

Šeimynkambariuose jos prašalįs mūm garsingus 
"šaukštadėčius" su įstatytais tenai purvinas šaukštais — 
o gal dar įves šeimynos valgydmimą iš paskirtosios kiek
vienam lėkštės (torielkos), prašalinę paprotį duoti vi
siems valgyti iš vieno "bl iūdo". Juo daugiau mūsų lietu
vių mergaičių pereis tą mokyklą, tuo greičiau apsilvarįs 
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ir pagrožės mūsų griučios ir kasdieninis lietuvių apsiėji
mas. 

Po 10—15 metų nepažįsime savųjų. Tikrai dings tie 
purvini, neprausti, su iššutusiomis panosėmis vaikučiai. 
Pagrožės mūsų grinčios gyvenimai, nebematysime šeriant 
priemenėse deglių, o vištų priterštosios pečkos žiemos me
tu nenuodys plaučių. 

Viską tai padarys pralavintoji Lietuvos "dėdienė". 
Mokslas toje mokykloje tęsiasi dvejia metus. Per me

tus už mokslą ir išlaikymą mokama 150 rub., ko-gi, ro
dos, pigiau ir greičiau? 

Pragyvenusi vos porą metų, toji mokykla sudarė šie
met pirmąją savo veikimo parodą. Gaila tik, kad, kaip 
visuomet lietuvių daroma, padaryta tylomis ir tarytum 
nedrąsiai. 

Nevisai kaltinamos tame moterįs. Priežastimi neap-
skelbimo laikraščiuose buvo aplinkybė, kad pervėlai gau
ta tinkamas vyriausybės leidimas. 

" Šaltinis". 
Ukmergė. Pasisaugokime. Daugel vietose Ukmergės 

paviete užniko mirti vaikai nuo krūvinės. Augusiejie tan
kiausiai išgyja. Bet saugoties visiems reikia, kad neužsi
krėsti. Nevalgyti neprinokusių arba sugedusių vaisių, ne
gerti degtinės nei alaus, užlaikyti ir švariai triobas iššluo
ti, sąšlavų ties durimis nelaikyti, o toji baisi liga sumen
kęs. Švarumas ir atsnrgė niekad blėdies nedaro, tuolabiaus 
šįmet, kada Rusijoj kolera taip baisiai jsivyravusi. 

Palanga. Svečių maudininkų skaitlius šįmet bent kiek 
didesnis, negu pernai. Policijoje paliudyta šįmet šimtu pas 
portų daugiaus negu pernai met. Tiktai trumpiaus stovi
mu svečių dėl blogo oro. Lietuvių būrelis—dvasiškių ir 
svietiškių, šjmet didesnis, negu pernai. Taipogi pasididi
no skaitlius lenkų iš Rusijos gilumos, lygiai ir pačių rusų; 
kaikurie atvyko nuo Kaukazo, Odesos. Mat Palangoje esą 
pigiaus, švariaus ir vanduo stipresnis. Užtat varšaviečių 
lenkų skaitlius gerokai šjmet sumažėjo. Statomos naujos 
maudyklos — tokios, kaip Liepoj ujo, — Kurhauze ir sod
ne elektrikinis apšvietimas. Tiktai privažiavimas poseno-
bės lieka vargingas ir brangus. 

Ketinama Palangoje esamąją progimnaziją pertaisyti 
į 8-klesę gimnaziją ir paskirti ją ypatingai silpniems mo
kiniams iŠ visos Rusijos. Tam tikras įstatų sumanymas 
liko jau įteiktas Valstijos Durnai. Prie gimnazijos ketina
ma įtaisyti paliegusiems mokiniams internatą (bendrą už
laikymą). Tam sumanymui yra prielankus Rygos apšvie-
tos globėjas, Maskvos bajorijos vadas ir patsai ministrų 
pirmininkas Stolipinas. Gr. Tiškevičius žada naujai gim
nazijai prirengti butą. Atsidarius gi gimnazijai gal grei
čiaus ir gelžkelio galima butų į Palangą susilaukti. 

Lenkiškasis p. Miškauskio iš Lodziaus vedamas tea
tras visa vasarą stovėjo apituštis. Daugiausia, kad prisi
rinkdavo užpakalinė teatrėlio pusė (viso labo jame telpa 
230 žmonių). Lenkai sakos daug geresnes " š t u k a s " esą 
matę Varšavoje, nors ir p. Miškauskio trupa lošė visai ne
blogai ir parinkdavo rimtus dalykus. Bet ir atvykusi pub
lika neperdaug mandagiai užsilaikydavo, susirinkdavo vė
lai, dėlto vaidinimas prasidėdavo pusvalandžiu, o kartais 
net visa valanda vėliaus, kaip rodė apgarsinimas. Vaikš

čiodavo vaidinimo laike, trankydama durimis, krinosda-
ma riešutus. Sufleras kartais šaukdavo ne menkiau s už 
artistus. Žodžiu sakant, kaip danguje taip ir ant žemės. 

Ibutonįs (Kauno g.). Viena mergina išėjo į mišką gry 
bauti. Užpuolė ją trįs šunįs su kale ir kuotik gyvo* ne
suėdė. Laimė tik, kad tuo laiku ėjo per girią miško sar
gas, kurs ir apgynė tą nelaimingą mergaitę nuo šunų. Gy
dytojas suskaitė pas ją apie 40 žaizdų. Ligonė be vilties. 

Vilnius. Vilniaus gubematoriuis uždėjo 100 rublių 
stropos ant Kronių klebono Vaitiekūno už įrengimą pro
cesijos be pavelijimo vyresnybės. 

Labūnava (Kauno gub.). Kad ūkininkui triobo* ge
ros, tai stogai kiauri, — kad arkliai geri, tai ratai prasti. 
Taip ir su kitais. Teko man būti Labūnavoje per atleidus 
Šv. Onos. Bažnyčia dailaus darbo, iš vidaus papuoštu žo
lynais. Išėjo procesija, matau įtaisytus spindulius, pui
kius kryžius, dvi nauji vėliavi, baltą ir mėlyną. Pamo islai 
buvo du: lenkiškai ir lietuviškai. Ačiū kun. Dobužinskiui, 
ne vienam lietuviui užkietėjusią širdį sugraudino. Tiktai 
prie procesijos neteko giesmininkų, prie vargonų viTgo-
nininko, prie vargonininko choro. Vargonininkas jauuas, 
bet griežimas rodos kad prieš 50 metų atgal. PamaJiau, 
kad Labūnava daug jau pakilusi, bet tik kad giesmininkų 
netenka. " Vienybė". 

Vilniaus policmeisteris prašo gubernatoriaus, kad pa
didintų policijos skaičių, taipgi jiems algas pakeltų, įjteig 
tų tam tikrą mokyklą ir 1.1. Dabar esančių 399 sargybinių 
ir 56 "okolodočnikų" (neskaitant 8 antstolių ir policmeis
terio su kanceliarijų tarnautojais) esą permaža ant 200 
tūkst. Vilniaus gyventojų. Policmeisteris nori, kad siūrgy-
binių butų 440, o "okolodočnikų" 80. 

"Wiedzą", lenkų kalba einantį darbininkų laikraštį 
Vilniaus prokuratorius sustabdė ligi teismo nusprendimui 
už straipsnį "Sumanymai ir pajiegos" No. 28, š. m. 

Tai jau antrą lenkų laikraštį Vilniaus prokuratorius 
"užda ro" lraip ir kalėjiman ligi teismo (pereitą sa/aitę 
tas padaryta su "Pe rkūnu" ) . Ligšiol, paprastai, tik žmo
nes ligi teismo uždarydavo. . . 

Pilviškiai (Suv. gub.). Vietinėj pačtoj dabar bau i ne
tvarkė. Iš Amerikos pareittantįs laiškai "nužiūrėtų" žmo
nių būna atplėšti. Dėlei to kaikurie žmonės turi ir nuken
tėti. Apart to dar būna atplėšiami laiškai pačto sarg> Jo
no Adomavičiaus pažįstamų merginų. 

Kaip buvo pačtos viršininku P. Dulke vičius, t ii to 
nebūdavo. Nežinia kaip ilgai seksis tam Adomavičiui laiš
kus plėšinėti, nes jau yra prirodymai ir ketinama paduoti 
skundas. Pažiūrėsime, kas iš to išeis. 

Visgi amerikiečiams ir šiaip visiems, kurie turi ko
kius susinėsimus per Pilviškių pačtą, reikia būti atsar
giems, kad kitų neįkliudyt ir patiems nepakliut. Vienas 
jau pakliuvo per laiškus. 

Kratos ir areštai. Rugp. 24 d. n. sk. pas Kačergienę, 
Liudvinavičiutę ir Lozoraitį buvo kratos. Pas Liudvioavi-
čiute buvo užėjęs Pranckabūdžio Aglinskas, tai ir tą suė
mė ir išvežė Vilkaviškio kalėjiman. Lozoraitį paliko liuo-
są. 

Vaitkabalių valsčius (Vilkav. pav.). Apie rugpiučio 
vidurį (n. sk.) buvo valsčiaus sueiga. Pavasarį buve rin-
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kiniai teisėjo ir lovininkų, bet valdžia vieno lovininko 
neužtvirtino.. . Dabar reikėjo rinkt kitas. Vienas daly
kas puola j akis — tai pastatytu kandidatų ekzaminavi-
raas. Buvo paduota rusiškas rastas, kurį reikėjo perskai
ty t ; kuris neperskaitė — buvo atmestas. Bet reikia pri
minti, kad kartais yra raštai, kurių patsai rašytojas ne
perskaito. Puikus išgalvojimas... į 

Seir i ja i ( S U T . g u b . ) . " Ž i b u r i o " nkyrius g y v u o j a n e ' 
blogai. Susirinkimams turi pasamdęs puiku namą. Užlai
ko taipgi "Ubagyną.". Kaip pritrūksta prieglaudoj mais
to, prieglaudos komitetas paskiria per kokį kaimą perva-
žiuoti parinkti maisto. Nutarta dar padaryti viešos pas
kaitos. Yra čionai ir blaivybės draugija su daugiau kaip 
200 narių; priguli daugiausia moterįs. 

— Seirijų miestelis mažas ir apskuręs, yra valsčiaus 
raštinė, monopolis ir apie 11 žydų smuklių. 

Rėtavas (Ras. pav.). Liepos 28 d. kaime Liegų sude
gė trijų ūkininkų 12 butų. Priežastis gaisro — neatsargu
mas — moterjs ugnj sukūrusios paliko duris atviras, vė
jas išnešė ugnj į stogą ir po visam. 

Kupiškis (Ukmergės pav.). Kupiškio miestelyj labai 
serga žydai sunkia liga—tifu (karštinėmis). Liga tęsiasi 
jau daugiau kaip du mėnesiai, sergančių yra jau daugiau 
kaip 300. Miršta gi j dieną po 5—K) žmonių ir daugiau. 
Dabar jau ta liga ir į kaimus perėjo, nes žmonės nesiliau
na girtuokliavę ir belandžiodami po smukles užsikrečia. 
Nors policija ir įsakė neiti pas žydus nieko pirkti ypač 
iš valgomų daiktų, bet žmonės ant to nepaisė ir juokavo, 
kol nepasijuto nelaimėj. "Lietuvos Ūkininkas". 

Bausmė u i straipsnį. Dienraščio " 2 grosze" redakto
rius kun. St. Milkovskis nubaustas Vilniaus gubernato
riaus 50 rublių už tai, kad padėjo dienraščio No. 25-jame 
"vežėjo laišką", kur buvo pasiskųsta ant Vilniaus polici
jos elgimosi su vežėjais. 

"606" Vilniuje. Vilniaus daktaras p. Jacuta, atvykęs 
šiomis dienomis iš pasivažinėjimo po užsienį, buvo pas gar 
sųjį d-rą Erlichą Maino Frankfurto mieste (Vokietijoje) 
pasitartų dėlei jo išrastojo prietaiso "606" . Taip vadinasi 
neseniai d-ro Erlicho ir jo padėjėjo japonų daktaro Hal-
tos išrastas naujas blogosios liįĮos gydymo būdas. Sulyg 
žinių, iš visų pasaulio kraštų, kur tasai būdas jau pritai
kinta, prietaiso " 6 0 6 " veikimas esąs stačiai stebuklingas. 
Buk jokie vaistai negelbėjo ir jau jokio® vilties nebuvo, 
kad ligoniai išgytų, d-ro Krlicho išradimas į kelias dienas 
ligą visiškai išvarė. Dabar visi miestai rūpinasi išgauti iš 
d-ro Erlicho tų jo prietaisų. Bet jisai, kolei dar galutinai 
nėra ištirtos visos to būdo gydymo pasekmės nenori pa
leisti savo išradimo plačiai žmonėsna. Tik žinomiems dak
tarams ir didžiausiems ligonbučiams pasiseka išganti 
" 6 0 6 " ir tai tik mokslo tikslams, o ne privatiškai gydyto
jų praktikai. D-ras Jacuta, kuris yra Vilniaus gub. gydy
tojų inspektorium, prašė iŠ d-ro Erlicho leisti jam parsi 
gabenti " 6 0 6 " Vilniun. D-ras Erlich'as prižadėjo tik už 
mėnesio išsiųsti savo prietaisą Vilniun, kur išpradžios ji
sai bus vartojamas tik valdžios ligonbučiuose. 

Kaunas. Rugpiučio 15 d. naktį Reichreligmano vieš
butyje atsitiko kruvina drama. Prieš keletą dienų tame 
viešbutyje viename kambaryje apsigyveno kažkoks Moro-

tovskis, 23 metų, iš Vologdos, ir kauniete Ona, Osotovskai-
tė, 24 m. Tą dieną atėjo pas juodu kaž-koka Aokudiao-
vas, kurį kitkart mylėjusi Ceehovskaitė. Ankudinovaa fto-

^vė į Čechovskaitę ir Morozovskį. Pastarasis, nois pasam-
tas, iššoko per langą ir ėmė šaukties pagalbos. T to tarpm 
Ankudinovas ėmė piaustyti peiliu Čechovskaite, kolei U 
nekrito alpdama iš sopulio. Tuomet A. iovė pats sau kak
ton, bet kulipka. atšoko nuo kaktakauiio a t Kai. Tai ma
tydamas A. persipiovė sau gerklę, Nugirdė šūvius vieš
bučio tarnai pasaukė policija, kuri, atėjusi, ir išiaužasi 
duris, rado A. negyvą, Č. buvo vos gyva. 

Bene kolera? Kaišedorių miestelyje (Trakų ap.) sm-
sirgo, visai kaip kolera, Trakų miestelėnas Jurgiu Ručins-
kis ir greitai mirė. Mirusiojo viduriai nusiųsta Vilniau iš
tirti — ar kolera jisai mirė, ar gal kuo kitu. 

Šauliai. Šiaulių kalėjimo viršininko padėjėjas Jmosae 
Kozakevičius norėjo iš brauningo nusišauti, nes, liepiant 
kalėjimo inspektoriui, buvo atstatytas nuo vietos Bet yra 
patrauktas į teismą už viešbučio sudaužymą. Jis girtuve-
se sukliūdavo su kai-kuo. Pataikė sau į petį. Sakosi, iš ne
tyčių. Kaltas girtavimas. 

Eišiškės, Lydos ap. Rugpiučio 7 d. pasimirė paprasta 
Vėžonių sodžiaus mergelė Ona Žukauskytė. J i minėtina 
kaipo susipratusi tautininke lietuvė, kuri labiau «a j a i t ė 
lietuvių skriaudą Eišiškių parapijoje. Daug vari jo ir rll-
pesnio a. a. Ona pekėlė, visur vaikščiodama, kaipo tos pa
rapijos delegatė, visur puldinėdama, kad kaip nors su
grąžinus į savo bažnyčią nors kiek tiek lietuviška pamal
dų. Bet visi jos vargai ir rūpesčiai niekais išėjo. Daug tu
rėjo nukentėti nuo savo klebono ir "lenkuojančia" para-
pijonų. Galop viską metusi, užsiėmė vaikų mokymu lietu
viškai skaityti ir poteriauti. Ne vienas, lietuvis, jei ilges
ni laiką pasiliks neiškrypęs iš savo tautystės, tai tik pe* 
a. a. Onos Žukauskytės rūpesnį. 

Bežemiai ir mažažemiai lietuviai įsidėmėkite! Su
valkų gub. per Valstiečių banką prieinamomis sąlygomis 
parduodama dvarai: Seirijai, Straigiškė, Krykštcnįs, Diir 
miške ir Ūdrija. Parduoda mažiausiai 6 margu* — dau
giausia 30. Perkant žemę, reikia įmokėti 10 nu oš. visoe 
sumos, už likusius pinigus mokasi 40 nuoš. per dvi rati 
kasmet — ilgiausiai per 41 metus. Pirkime minėtos žemes 
pirmeinybę turi bežemiai ir mažažemiai vietiniai gyvento
jai! Smulkmenas susižinoti galima pas banko ageatą, nuo
latos gyvenantį Seirijų dvare, Seinų apskrityje, Suv. gub. 
Po metų, vietiniams gyventojams žemės viriminėtų dvarų, 
neišpirkus, nebegalima bus pirkti; užtat pasiskubinkit! 

"Vil t is" . 

I I UBTUVIŠK? VULYŲ A H U I K O J l l . 

UTIOA, N. Y. 

Lietuvių liame mieste yra bent į šimtą šeimynų, tik 
liūdnas jų Čia padėjimas, nes neturi nuosavos liotuviiko* 
bažnyčios. Prisirašę prie vokiečių Sv. Juozapo paJ*apijos ir 
ten šventadieniais išklauso šv. mišių. Didžiausia lietu
viams bėda, tai su išpažinčia. Mokantiejie nors kiek ša
liškai atlieka ją pas minėtos parapijos kunigus, o nešusi-
kalbantiejie angliškai gyvena sam be išpažinties. 
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Visoje Syraeuse vyskupijoje nėra nei vienos lietuviš
kos parapijos. Nuo neseniai apsigyveno Utica'je lietuvys 
kun. A. Deknia ir paragino vietinius lietuvius sutverti 
nuosava parapiją ir rūpinties bažnyčia pastayti. Šv. 
Kazimiero Draugija parėmė kunigo gerą sumanymą ir 
nutarė sušaukti mitingą to svarbaus parapijos reikalo ap
tvarstymui. Mitingas atsibus 2-tą dieną Spalių (October) 
ant nusamdytos salės po No. 89 Washington St., Utica, 
N. Y. 

Kadangi šis susirinkimas nuspręs tolimesnį lietuvių 
dvasišką likimą, užtai mūsų tautiečiai iš Utica ir artimiau
sios apielinkės skaitlingai privalo susirinkti ant trečios 
valandos popietų j augščiau minėtąją salę. 

Kad dar Utieos lietuviai šiek—tiek gyvuoja, reikia 
padėkavoti šv. Kazimiero draugijai ir josios pirmininkui, 
p. KrenceviČiui. Lietuvys iš Uticos. 

PLYMOUTH, PA. 
Ačin Dievui, jau ir čionaitiniai lietuviai pradeda su

prasti mokslo reikalingumą. Pirmiau nebuvo girdėta, kad 
lietuvių vaikai lankytų mokslaines. Vaikas vos spėdavo 
liek—tiek pasiilgėti, tai tėvas, kaip matai, kabindavo 
krepšius ant pečių ir siųsdavo ant brėkerio (anglies ma
lūnas). Apie mokslą nebuvo nei kalbos. Jei kas ir užmin
davo, tai tėvas, suraukęs kaktą, atsakydavo: " O kam jam 
tas mokslas! ar jis paliks kunigu, k ą ? " 

Negeriau būdavo ir su mergaitėmis. Mergaitė nespė
davo paaugti, kaip štai motina varydavo "pancekinėn" 
(žiakių dirbtuvė). Tokia mergaitė dirbdavo keletą savai
čių nždyką, kolei pramokdavo darbą. Pramokus, ir-gi ne 
daug ką gaudavo — vos porą dolerių savaitei, bet neiš
mintinga motina mėgdavo pasigirti kitiems, sakydama: 
"Žiūrėkite, kokią jau aš turiu pusmerge!" 

Dabar jau kas-kits. Į kurią mokslam? nenuveisi, vi
sur atrasi lietuvių vaikus besimokinančius. Dauguma lan
ko pradines mokyklas, bet turime keletą ir tokių, kurie 
eina augštesnį mokslą—High School. Boto, turime kelis 
jaunus vyrukus, kolegijose ir vieną seminarijoje. Kolegi
jas lankos šie vyrukai: Kelmelis, Šaulinskas, Stankevi
čius, Vyšniauskas; seminariją-gi—Struekus. 

Žinoma, męs tuomi nesigiriame, kadangi dar tik pra
džia — sėkla, kurią metame j žemę, kad atneštų vaisių. 
Bet turime viltį, kad esant derlingai žemei ir gerai sėklai, 
sulaukę pinties galėsime pasidžiaugti. Dieve duok! . 

Morkus. / 

BROOKTON, MASS. 
Broektonas nuo kaimyninių lietuvių aptartas, kaipo] 

soeijalistų, bedievių ir laisvamanių lizdas. Bet dėl garbės!? 
Broektono lietuvių reikia pažymėti, kad tas nevisai su-jj 
tinka su tiesa. Broektone, kaip ir kitose lietuvių apgyvena 
tose vietose, žmonės didelėj' daugumoje—katalikai. Pa-| 
rodo jau tas, kad velykinę išpažintį iš Broektoniečių šįj 
metą atliko apie 2000 žmonių. Mažai teliko, kurie apleido j 
Velykine. 

Tiesa, soeijalistai ir jų pritarėjai veiklus žmonės, vi 
somis keturiomis stvėrėsi už darbo: kelia piknikus, su 
Šaukia religijines disputas (mat prie to turi pašaukimą!), 

kviečia Bostoniškius ir kitus (raudonuosius—pirmeiviš
kus) Demostenuis (oratorius—kalbėtojus), užsiiminėja 
Šmeižimais ir dar kitais darbeliais. Bet nabagams nenyks
ta. Vienur jų Dcmostenus išgėdina ir išveja kaip (Grikštą 
per pikniką), kitur vėl paprastai publika neleidžia kal
bėti, apdovanodama epitetais, koki ne pro šalį busų ir 
pekliškoms dvasioms (kaip tai susilaukė ir p. dr. Šliupas). 
Žinoma soeijalistai nenusimena. Mano vis, kad savo idea
lus varu žmonėms galvosna suvarys. Nenori patėmyti, 
kad jie su savo idealais, nusenusiais, (ar marksiirauf 
Red.) apipelėjusiais, žmonėms įkirėjo, kad žmonės sten
giasi jų atsikratyti. Stebėtina-gi, kad jie bevarydami žmo
nių galvosna savo idealus, jokios gėdos neišpažįsta. Tiek 
nukenčia su savo oratoriais, tiek kartų per nosį gauna, 
ir vis lenda j akis žmonėms, kurie jų neapkenčia, jv ap
siėjimus tiesiog niekina. Tikrai eigoniško ar žydiške bū
do —• tik ne lietuviško. 

Bet šitokie žmonės Brocktone — tai Išimtiniai. Kiti-
gi geri katalikai: Dievą ir bažnyčią šv. myli, dvasią ir 
romybę Kristaus stengiasi užlaikyti. 

Prirodymu gali patarnauti tat, kad iš tarpo Broo.kto-
niškių lietuvių šiuo metu net trįs jauni vyrai įstoja į dva
siškas seminarijas. Kas šiuose laikuose yra pažymėtina, 
nes visur atjaučiamą stoka įstojančių dvasiskosna semi-
narijosna. Visi trįs vyrai — geros doros, aiškių katalikiš
kų supratimų. Atsitolinę dideliais žingsniais nuo klai
dingų svajonių. Viens iš jų Pranas Virmauskis, išauklė
tas katalikiškoje mokslainėje šv. Laurent'o Montreal'e. 
Jam nesunku buvo pastoti tvirtu kataliku. Du kiti : «3 ero-
nimas Vaičiūnas ir Vineas Kiela — mokiniai Valpamiso 
Universiteto. Bet ir jie gryną, katalikišką dvasią užlaikė, 
neveizint į tos mokyklos protestonišką įtekmę. Pr. Vir
mauskis įstoja į seminariją šv. Jono Brighton'e Bostono 
archidiecezijos, Jon. Vaičiūnas, kaipo alumnas Čikigos 
archidieeezijos, į seminariją Niagara Falls, Vincas Ts!iela 
prisirašęs prie Springfieldo diecezijos į sem. Montreji'e. 
Taipgi ir iš pasaulinių mokslų jioškančiųjų viens išeina iš 
Broektono šį metą. Yra tai Kazimieras Sczesnulevičia Jis 
taipgi nesti po klaidinga įtekme, nemano stoti į oiles 
soeijalistikaujančiųjų, pulti į bangas laisvosios minties, 
nes įstoja į grynai katalikišką mokyklą Worcesteryje, į 
kolegiją tėvų Jezavitų "Holy Cross". 

Vieną tik galima užmesti lietuviams katalikams 
broektonieČiams, kad save daugumoje dalykų dar vis 
duodasi vadžioti už nosies paklydėliams, vadinantiems 
čion "šakaliukais". Taip po jų įtekme didžiausios mus 
draugijos, o paskendusi jų bangose mokslo draugija. Bet 
;galima tikėties, kad ir jose neužilgo atsikratys sakaliakų 
jungo. * Kun. V. Dr. 

OAMBRIDGE, MASS. 
Jau kelios savaitės, kaip joks korespondentas nieko 

nepraneša iš mūsų miesto. Tai-gi pasiryžau parašyti f j tą 
j aš, šiek-tiek pažįstąs Oambridge'o lietuvių gyvenimi-

Rugpiučio 21 d. buvo pas mus juokingas atsitikiiaas. 
j Antanas Voisiauekas, geras katalikas, turėjo pas f a ve 
[krikštynas. Iškilmėn tapo sukviesti kaimynai, kurių terpe 
buvo gerų katalikų, buvo ir cicilikėlių. Sveteliams ' be-
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simylint", tik štai J. Kieraitis, cieilikas, išsimaukęs deg
tinės, kaip pradės baubti verš iu . . . ir kojomis pradėjo 
grindis kapstyti, kaip versis. Sako, piemeniu būdamas 
Eržvilko parapijoje pas kokį tai poną veršius ganęs . . . 
Kieraičio pati, šeimininkas ir visi svečiai bandė jį apmal
šinti — bet kur tau, kuo daugiau malšino, tuo daugiau 
cieilikas bliovė, taip kad net žmonės pradėjo rinkties nuo 
gatvių pažiūrėti, kas namuose darosi. Galop svietelis su
galvojo pasisaukti kunigą, kad iš eiciliko išvarytu; velnią. 
Atvažiavo kun. Krasniekas ir apžiūrėjęs nelaimingąjį 
"veršį", liepė duoti jam šalto vandens atsigerti ir išmesti 
laukan. Po tokios operacijos girtuoklis atsipeikėjo. Nuo 
tos valandos eicilikus pas mus pradėjo vadinti veršiais. 
Negelbėjo nei Kūrėju Kūrėjo atvažiavimas iš Pennsylva-
nijos — žmonės vistiek cicilikus tebevadina veršiais. 

Rugsėjo 5 d. parapija laikė balių savo bažnyčios nau
dai. Susirinko apie 2,000 žmonių, ne tik iš vietos, bet ir iš 
Bostono. 1*61110 buvo apie 500 dol. Klebonas pagyrė už ro
mų užsilaikymą. 

Rūgs. 18 d. turėjo būti bažnyčios pašventinimas, bet 
Jo Malonybei antvyskupiui O'Oonneiriui išvažiavus į 
MontreaTio iškilmes, eeremonija tapo atidėta tolesniam 
laikui. Cambridge 'ietis. 

LKWISTON, ME. 

Buvo čion atvažiavęs su prakalba p. Jonas Šliupas iš 
Pennsylvanijos. Vyras ant pažiūros būtų suaugęs: ir su 
barzda ir su storu sprandu, bet kaip pradėjo šnekėti, tai 
kaip vaikas. Pripasakojo visokių daiktų, bet daugiausiai 
kalbėjo prieš kunigus, tikėjimą ir bažnyčią. Jųs esate lai
mingi Lewistone, nes neturite nei bažnyčios nei kunigo! 
— saukė svečias iš Pennsylvanijos. O ką, brolau, žinai, 
ar męs laimingi be bažnyčios ir be kunigo? Sakai, kad ku
nigai išnaudoja. O kam pats, atvažiavęs iš kažinkur, imi 
pinigus už "darbą", už pavartimą liežuvio? Męs kuni
gams nemokame uždyką ir už bereikalą. Jei męs kunigui 
mokame, tai už tat, kad jis mums patarnauja, mums gerą 
padaro. Męs neesame miškiniai žmonės, kad mums neru-
pėtų mūsų dvasiškieji reikalai. Mums reikia bažnyčios, 
reikia kunigo! Lewistonietis. 

Red. Prierašas. įdedame šitą korespondenciją dėlto, 
kad 1, jinai parodo, jog tolesnėse nuo Pennsylvanijos vie
tose apie p. ŠI. yra susikrovusios legendos; 2, yra tai pro
testas gero kataliko prie! savojo tikėjimo pažeminimą. 
Katalikų visuomenės sąžinė jau kįla prieš Šliupo ete. 
travestacijas. 

MT. OARMNL, PA. 

6-tą dieną rugsėjo pas mus buvo net triguba iškil
mė — palaidojimas, vyskupo atsilankymas ir Žalgirio su
kaktuvės. 

Bažnyčioj', gražiai išpuoštoje darželių gėlėmis, 7-tą 
vai. ryte prasidėjo gailestingos pamaldos, su trejomis Mi 
šiomis, už dusią a. a. Vinco Valinčiaus, mirtinai užgauto 
anglių kasyklose, amžiaus 31 metų, iš Valinčių sodžiaus, 
Punsko parap., Suvalkų gub. Prie velionio grabo graudu 
pamokslą pasakė kun. V. Dargia iš New Phil'ės. Kaip 

žmonės sako, kad lietuviškoje parapijoje dar pirmasai at
siliko taip iškilmingas palaidojimas. 

9:15 vai. prieš piet atvyko J. M. J. W. Shanahan, 
llarrisburgo vyskupas, užkviestas vietinio klebono dirma-
voti. Prie šv. Dirmavonės priėjo 167 asmenįs. *'. E. vys
kupas negalėjo atsigėrėt gražiais vargonais ir jrerai išla
vintu choru. Vietinis dekanas kun. Memvese ištarė, kad 
lietuviai perviršija visus M t. Carmel'io bažnyčių chorus. 

Po pietų parapijos salėje prasidėjo didelis b.ilius (pik 
nikas) — Žalgirio kovos paminėjimui. Lietuviškieji mu
zikantai nuolat griežė linksmą šocą (?) ir valcą. 

Kuly g programo, 8-ą vai. vakare pasirodė uit estra
dos kalbėtojas, kun. Taškunas iš Shenandoah'o, kuris su
sigrūdusiai miniai sumaniai nupiešė aplinkybę ir svarbą 
kovos ties Žalgiriu. 

Po kalbai, didysis ir mažasis choras padainavo kele
tą patrijotiškų dainų. Užbaigė (solo) vienas senukas, 70 
metų, senobine daina apie "molinį, molinėlį puo3ą". Pub
lika nustebus, kad senas žmogus taip augštai ir stipriai 
gali giedot, ilgai rankomis p lo jo . . . 

6. d. š. mėn. mūsų apielinkėje siautė didelė audra. 
Griaustinis apdraskė liet. bažnyčios bokštą ir Iteletą na
mų. Elektrikos ir telefono vielos tapo sugadintos visame 
mieste. Senas parapijonas. 

WATERBURY, CONN. 
Darbai pas mus eina ne blogiausia, tik labai sunkus, 

o užmokestis mažas. Yra lietuvių, kurie ir girai uždir
ba, bet kokia iš to nauda, kad, būdami girtuokliais, visą 
polną smuklėse palieka. Mūsų gerbiamas klebonas, kun. 
P. Saurusaitis, kas nedėldienis iš sakyklos bara girtuok
lius, išaiškindamas alkoholiaus nuodingumą ir iškalbin
gai nuplėšdamas graudų girtuoklio šeimynos padėjimą: 
moterįs, girdi, amžinai susirūpinusios, sudžiūvusios, ba 
niekad sočiai pavalgyti neturi, silpnos, led paoiti begali, 
o dar tankiai beširdžių vyrų, jiems pasigėrus, mušamos. . . 
Vaikučiai, girdi, alkani, su įvairiomis įgimtomis ligomis... 
O kas, klausia, yra didžiausiu tų nelaimingų šeimynų ger
būvio priešų? — Alkoholis ir jojo mėgėjai — nedori vy
rai ir tėvai! 

Taip kalba mūsų klebonas, ragindamas prie blaivy
bės. Klausyti godžiai klausome jo gražių pamokslų, bet 
toli gražu ne visi einame klebono nurodytu bbivybės ke
liu. Jjietuvys. 

BOSTON, MASS. 
Per New Kngland'ą pervažiavo Šliupas ir teliose vie

tose laikė prakalbas. Visi bėgo, bet ne tiek paklausyti, 
kaip pažiūrėti to pragarsėjusio žmogaus. Rocant Šliupą 
už pinigus, galima būtų padaryti neblogas bznis. Mat 
jo garbė lygi Tlerostrato garbei*). 

Šliupas visur kalbėjo savotiškai, šliupiškai. Jo šali
ninkai plojo rankomis, priešininkai gniaužė laimščiomis, 
vietiniai laikraščiai parašė jam panegyrikus, ir tuomi Šliu 
po komedija pasibaigė. 

*) llerostratas sudegino puikią Dijonos bažnyčią, ir 
tuomi liko garsus. 
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Dabar yra laikas paklausti: kokią naudą lietuviams 
atgabeno tos prakalbos? Ar pakėlė jos žmonių dorą, ar 
sudrutino tarp lietuvių vienybę? Deja, atsakymas nepa
tvirtinantis. Dora, Imdama artimiausiame rišyje su ti
kėjimu, po Šliupo užgaunančių tikėjimą prakalbų puola, 
smunka. Vienybė, ir taip menka tarp Amerikos lietuvių, 
dar susimažina, o auga neapykanta, kasdama vis gilesnę 
duobę tarp vaikų tos pačios motinos. Galima neperde
dant kalbėti, kad visa neapykanta, kuri dega dabar tarp 
Amerikos lietuvių, tai vieno Šliupo darbas. 

Reikia dar pažymėti, kad katalikai su Šliupu elgėsi 
kantriai. Nieks nei nemąstė jį uždaryti j pakvaišėlių dar
žą, kaip tai jo salininkai mėgino daryti su tėvu Kazimie
ru. Negalima nepripažinti, kad fanatizmas ir netoleran
cija dabar (dvidešimtame amžyje!) esti po pirmeivių 
pusei. Bastenis. 

PITTSTON, PA. 
Rūgs. 18 d. prasidėjo keturiasdešimt s valandų atlai

dai. Altoriai tapo papuošti labai dailiai gyvomis gėlėmis. 
Buvo parėję ir nauji vargonai, kuriuos gauta nuo C. E. 
Morey iš Utiea, N. Y. Choras, išmokytas vietinio vargo-
ninko Betz'o (Pečiukonio), labai gražiai giedojo visas 
dienas. Šalia Luzernės ir Lackawannos pavietų kunigų 
atvažiavo su dvasiška pagelba taip-pat SehuylkuTo pa
vieto lietuvių dvasiški j a. 

LONDONAS, ANGLIJA. 
Blaivybė smarkiai auga. 

Buvo laikai, kada mūsų mieste lietuviai skaitėsi tar
pu didžiausių girtuoklių. Tai buvo tuomet, kada lietuviai 
dar neturėjo Čia savo parapijos ir savo kunigo, mokan
čio lietuviškai. Tada, žinoma, gerai ir būti negalėjo. Mat, 
giminės, o taipogi visi geri kaimynai ir dori pažįstamieji 
pasiliko už plačių jūrių Lietuvoje: jie nebežino, nebema
to, ką bedaro išėjusieji j svetimą salį į Londono miestą. 
Išeiviai nebeturėjo čia, kas juos sudraustų, perspėtų, jei 
pradės blogai elgties. Nuo šv. Bažnyčios tuokart jie tai
pogi nedaug pagelbos teturėjo. Angliškai bei lenkiškai 
gerai nemokėdami, jie negalėjo suprasti ir neklausė pa
mokslų. Ir taip visai atšalo nuo tikėjimo. Jau jiems nei 
mišių, nei išpažinties, nieko nebereikėjo. Smuklė buvo už
stojusi jiems bažnyčią. Susitelkdavo ištisi girtuoklių ir 
visokių raudonpypkių (kaip męs čia vadiname) susivie
nijimai. Kitaip ėmė pas mus dėties kada męs, lietuviai, 
padaugėję sudarėme savo parapiją ir ant galo susilaukė
me lietuvio kunigo. Ilgainiui mūsų tarpe atsirado jau ir 
blaivininkų draugija. Ji jau penkti metai vis auga ir au
ga, ačiū rūpesčiui mūsų klebono. Dabar blaivybės drau
gija labai sustiprėjo ačiū aplankusiems mus brangiems 
sveteliams iš Ameriko. Iš pirmo Čia atsilankė grįžtantis 
iš Šventosios Žemės amerikiečių klebonas Saurusaitis. Jis 
bebūdamas čia Londone padarė mums misijas ir tarp kitų 
dalykų labai ragino atsižadėti alkoholio gėrimų. Daug iš 
mūsų tarpo paklausė, ir blaivininkų skaičius gerai padi
dėjo. Neužilgo, paskui aplankė mus porai dienų kitas 
amerikietis klebonas, grjžtantis iŠ Lietuvos, kunigas Ku
dirka. Jisai vėlei ne tiktai pasakė mums gražiausj pa

mokslą bažnyčioje, bet dar atėjo ir į mūsų blaivinirJcų 
draugijos susirinkimą mūsų parapijos klube. Cia jisai 
pasakė labai puikią ir aiškią kalbą apie girtybės vocin-
gumą. Aiškino tai pavyzdžiais iš Amerikos darbininkų 
gyvenimo, kaip jie tankia i sukiša į butelį ne t ik ta i visą 
savo turtą, bet ir sveikatą. Išaiškino kodėl alus, degtinė 
ir kiti svaiginantįs gėralai yra taip vodingi sveikatai, ko
dėl ir kaip jie gadina žmogaus vidurius. Męs čia esrme 
jau daug girdėję gražių prakalbų nuo aplankančių įaus 
svečių. Bet tokios aiškios, visiems žmonėms suprantoinos 
ir užimančios kalbos dar, regis, nebuvome girdėję. Kalbė
tojas tankiai kreipėsi į klausytojus su visokiais užklausi
mais, kurie mus labai prilinksmino ir palengvino dalykų 
supratimą. Ant galo labai teisingai pasakė, kad ne tada 
laikas pastoti į blaivininkus, kada nuo girtuokliavimo 
viduriuose rasis gumbokai, o ant veido vietoje nosies at
siras slyva. Laikas stoti į blaivininkus tuojau, dabar ąat, 
kol dar neprarasta sveikata. "Vyrai ir moterėles! — su
šuko jisai, — visi išmėginkite bent per vienus metus, kaip 
bus gerai, visai neragaujant svaiginančių gėralų!" Dau
gelis net iš tų, kurie dar neprigulėjo prie blaivininkų drau 
gijos, prižadėjo išmėginti tai, ir vienus metus nei į bi rną 
nebeimti alkoholio gėralų. Būtų gerai, kad jie išpilcytų 
savo žodį. Po tokių vienų metų jie jau nebenorėtų g«įžti 
prie alkoholio. 

Tą patį vakarą blaivininkai nutarė už kokį 15 rublių 
parsitraukti iš Kauno lietuviškų knygelių, rašančių įpie 
blaivybę ir apie alkoholio kenksmingumą. Tą® knygas 
męs skaitysime patįs, o taipogi dalysime ir kitiems, dar 
neprisirašiusiems prie mūsų blaivybės, kad ir jie apsišnes-
tų. Kaip jųs manote, broliai lietuviai darbininkai Ameri
koje, ar neverta ir jums sumesti pinigų tam reikalui — 
ir parsitraukti iš Lietuvos tokių knygelių! Argi jųs įžsi-
leisite mums, Anglijos darbininkams ? Argi jųs norisite 
būti tamsesniais už mus? Londono darbiniikas. 

SKUBINK PRIE JĖZAUS. 

Skubink prie Jėzaus, 
Jis tave šaukia, 
Dūšelę pilną 

Griekų didžiausių! 

Atėjus pulkie 
Prie jo ant kelių, 
Melsk atleidimo 

Klaidų niauriausių 

O širdis Jėzaus 
Meile prie tavęs 
Visurkarščiausia 

Visad liepsnoja. 

Jis žiuri nuolat 
J širdį tavo, 
Kožna jos jausmą, 

Norą daboja. 

Jei atleidimo 
Nori sulaukti, 
Daryk pakutą, 

Ašaras liekie, 

Griekus pameskie, 
Jų aplinkybes. . . 
Keliu dorybės 

Kiti pradėkie! 

Prašykie Jėzaus, 
Kad apšviest' protą . . . 
Valia prie gero 

Kad teiktųs vesti. 

Ir tokiu būdu, 
Kad dūšia tavo 
Amžiną laimę 

Galėtų rasti. 

Juoiapas Žiedelis. 
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"DftAUftO" Administracija. 

REDAKCIJOS PASTABOS. 

TMD. narys M. B. ("Tėv." No. 36) išnaujo pajudino 
"Lietuviu Žinyno" reikalus. Tuo vardu pavadint*! ne kas 
kita, tik Lietuvos oncyklopedija, t. y. susislematir.uotos 
žinios iš Lietuvos istorijos, geografijos, literatūros, eko
nomijos ir t.t. Butu tai eilė pagal abėcėle sudėtųjų mono
grafijų. Žinoma, rašant monografija, reikia tam tikro 
prisirengimo, reikia medžiaga semti iš pirmųjų šaltinių, 
ne iš antrų arba trečių rankų, 1a medžiagą persijoti per 
protingos kritikos rėtį — žodžiu, reikia būti specijalistu— 
profesijonalu. Bet ar mes daug turime tokių vyrų? Paim
kime kad ir istorija. Kokie buvo mušu istorijos rašyto
jai iki šiolei! — Daukantas — diletantas; Valančius — 
diletantas; Zanavykas taip-pat . . . Kaip rodosi, turė
sime tik viens A. Voldemarą, kursai sąžiningai ir platės 

nėse srityse pradės tardyti mūsų tautos praeitį. Archaiolo-
gas — nogut tik vienas Basanavičius. . . Lietuvos florą 
bene tik vienas Matulionis tepažįsta ir tai dar klausimas, 
ar pilnai ir tobulai. Kalbininkų turime keletą, bet ir tie 
nesutinka tarp savęs (badai šį rudenį išeis lietuviškojo 
kalbamokslio dalis, sutaisyta visų kalbininkų bendromis 
pastangomis — duok Dieve, kad išeitų greičinu!). Ką-gi 
jau besakyti apie ekonomiją, fauną, pramoniją ir kitai 
ypatybes, surištas su Lietuvos vardu! . . . 

Kol neatsiras speeijalistai, kurie pradės tyrinėti Lie
tuvą sistematiškai, sąžiningai ir bešališkai, tol nepažįsi-
me savo krašto nei savo tautos tikrai ir atsakomai. Tai 
yra svarbus daiktas, nuo kurio priklausys "Lietuvių Ži
nyno—Encyklopėdijos" svarba. Jeigu tas veikalas išeitų 
greitu laiku, tai turėtų mažai autoriteto, nes butų sura
šytas beveik vienų diletantų ir dėlto sukeltų nemažai gin
čų. Butų tai ne šaltinis, iš kurio reiktų semti unias apie 
Lietuvą, bet greičiau sudrumstų ir sukraipytų žinių rin
kinys. 

Todėl, nors geidžiame iš visos širdies, kad tas svarbus 
veikalas pasirodytų kuogreičiausiai, tečiau, atsižiūrint į 
faktą, kad mums trnksta atsakomų speeijalistų, drįstame 
išreikšti spėjimą, jog atsakomas ir tiesos skonį užganėdi
nąs "Žinynas" pasirodys dar negreitai. 

Neseniai lenkų kunigaikštis Eugenijus Liubomirskis 
su savo šeimyna padovanojo apie 20 tūkst. rub ių įsteigi
mui lietuvių kalbos ir literatūros katedros Kriolcuvos uni
versitete. Iš to nudžiugo lietuviai, o lenkai pradėjo di-
džiuoties: štai, žiūrėkite, kokie lenkai lietuviams geri, 
dosnus! . . . 

Bet kun. J. Tumas ("Vil t is" No. 93). nurodo, jog 
taip labai džiaugties iš tos dovanos nereikia, ne? tai grei
čiau gali būti pastatymas kilpų lietuvių tantfi, nekaip 
gailaširdingas darbas. Mat, esą, lietuviai .paskutiniu lai
ku pradėjo važiuoti į užsienio universitetus: Berlyno, Ber 
no, Friburgo, Paryžiaus, Louvaino ir kitus — bet Krioku-
vos universiteto vengė iki nesenam laikui. Todėl, esą, 
lenkams parupo, kad lietuviai velyk lankytų *logailionų 
universitetą Kriokuvoje, nekaip mėtytųsi po svelinlus uni
versitetus, ir senoje Krakuso sostinėje persiiminetų vieny
bės tarp "broliškųjų tautų" dvasia. Žodžiu, lietuvių kal
bos ir literatūros katedra Kriokuvoje gali pasirodyti tik
tai vabalėliu, kuriuo lenkai tikisi gaudyti lietuvių inteli
gentiją ant savo meškerės. Liubomirskių dovaaa, tokiu 
būdu, gali būti priskaityta prie Lenkijos patriotiškųjų 
darbų, bandančių iš paskutini? jų palaikyti Liublino uni
jos "tradicijas". Tai Danaių dovana, tai lenkinimo įran
k i s . . . 

Laikraščiai pranešė, kad ir profesorius jan esąs ap
rinktas. Busiąs juo p. Oerbaeauskis, žinomas raštijoje 
Jaunučio- Vienuolio vardu. Nedrįstame išreikšti nuomo
nės apie profesoriaus pedagogiškus gabumus, žinome tik, 
kad jisai dar taip neseniai turėjo sugadintus nervus ir 
graudžiai—sentimentalines raudas giedojo "pirmeivių" 
organuose, pamėgždžiodamas tą lenkų literatūroje srove, 
kurios geriausiu išreiškėju buvo badai nabašaikas St. 
Wyspianskis. Profesorius ištiesų tiktų lenkų siekiams! 
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Kauno šv. Kazimiero draugija pradėjo leisti šv. Raš
tą kuu. Skvirecko vertime (iš vulgatos). Pirmas tomas 
badai jau išėjės. Kas užsisakys išaugsto, gaus tą svarbų 
veikalą pigiau. Raginame savo skaitytojus užsirašyti šv. 
Rastą ir tokiu būdu paskubinti jo išleidimą. Rašyti reikia 
Kaunan, į šv. Kazimiero draugiją. 

ĮDOMUS PASITEISINIMAS. 

Pn. K. Yidikas, dabartinis "Tėvynės" redaktorius, 
pasiteisindamas, dėlko vardą Dievo rašo su mažąja d, No. 
36 rašo: "Ypata, kuriai tas žodis ženklina pasaulio Sut-
vertoją, privalo vartoti didžiąją raidę iš pagarbos". Ka
dangi Vidikas, kaip toliau prisipažįsta, prie tų nepriklau
sys, t. y., kadangi esąs bedievis, tai ir tos pagarbos Su-
tvertojui nepripažįstąs.. . 

Su tokiu pasiteisinimu būtų tiek to, jeigu "Tėvynė" 
butų Vidiko organu. Dixit insipiens in corde suo: non est 
Deus (Tarė beprotis širdyje savo: nėra Dievo). Tas ne 
svarbu, ką kalba beprotis. Dargi, kuomet "Tėvynė" 
yra organu S. L. A., ne p. Vidiko, tai ponui Redaktoriui 
reikėtų priminti žinomą pasaką apie tabakicrką ir nosį. 
Tai privalo padaryti S. L. A. valdyba, jeigu jai rfipi Su
sivienijimo labas. Taip, p. Vidiką reik suvaldyti. Jau 
laikas. K. 

Redakcijos Prierašas. — K. Vidikas, kaip matyti iš 
jo pasiteisinimo, priklauso prie tų asmenų, ką "suriša su 
žodžiu "d ievas" vien tiktai pasaulinės spėkos ir medžia
gos prasmę, t. y. mano, jog dievas yra tiktai gamtos jiegų 
pavadinimas j vairių įvairiausiuose jų apsireiškimuose". 
Bet tokie "asmens" nėra j padorią draugiją įleidžiami: 
trūksta jiems mandagumo, kultūros ir apsišvietimo. Kiek
vienas tikras p. Vidiko draugas turėjo ištiesų parausti, 
perskaitęs tok]. . . keistą pasiteisinimą. Juk protingas 
žmogus, išgirdęs augščiau privestąja, p. redaktoriaus sen
tenciją, tik mosteltų ranka ir pasirūpintų kuogreičiausiai 
užmiršti nemielą atsitikimą! Ir tokį tai žmogų S. L. A. 
apsirinko savo viešųjų nuomonių vedėju ir išreiškėju ! 

•KATALIKAS" SKUNDŽIASI. 

"Kata l ikas" No. 36-me, paminėjęs savo patėmijimuo-
s:e apie Eueharistiškąjį Kongresą Montreal'yje, apie įsta
tymus Bažnyčios turtų valdymo, pabaręs S. L. A. organą 
už užgauliojimą tikybinių katalikų jausmų, skundžiasi pa
galios, kad viens " D r a u g o " korespondentas mato Ameri
koje tik du katalikišku laikraščiu : "Draugą" ir "Žvaigž
dę" , ir kad per platesnius akinius pažiūrėjęs turėjo būti
nai išvysti ir patį "Kataliką". Gerai. Pažiurėjus per pla
tesnius akinius, štai ką galime matyti tame viename "K-
k o " N-yje: ant to-pat 4-o puslapio, "Mokykloje" įkišta 
juokas, paskolintas gal nuo "Dag io" ar "Dilgėlių"; Vieš 
paties Jėzaus žodžiai ištarti j Petrą po žuklavimui. 
"Nuo šio laiko gaudysi žmones", suprasta, jog šv. Petras 
"manė likties policijantu". Ant 5-o pusi. tilpo didis pa
garsinimas apie "puikų pikniką su didelėmis ristynėmis 
ir imtynėmis", Nedėlioję. Piknikas prasidėsiąs 10 v. iš
ryto, kuomet katalikiškose bažnyčiose prasideda iškilmin
gai pamaldos su Suma ir pamokslu; tuomet katalikams 

* reikia eiti į bažnyčią, o ne į pikniką. Ant fi-o pusi. tilpo ei

lės: "Gamta ir Vargdienis". Tos vargingos eilės galėjo 
lengvai nukeliauti į "Lietuvos" spaustuvę ir papuošti 
"Laisvąjį Mintį", o "Kata l ikas" privalėjo surasti tinka
mesnes eiles "Vargdienio" suraminimui. Pagalios, ap
skelbimų skyriuje žymią dalį užima dvidešimts keli sa-
liūnai su bravorais. — Taigi platesniais akiniais pažiurėjus 
į "Katal iką" jo katalikiškumas nepasididina Anaiptol, 
persitikrini, kad "Kata l ikas" yra laikraštis be jokios aiš-
kios pakraipos ir leidžiamas dėl pelno. Jo įtalpa tankiai 
prieštarauja jo vardui. Kad "Kata l ikas" galėtų patekti 
į katalikiškųjų laikraščių eilę, reikia, kad jis būtų veda
mas aiškiai katalikiškoje dvasioje. Ko, deja, iki Šiolei 
nebūdavo. X. 

ŠIS TAS APIE LENKŲ LIOOIKĄ. 

Lenkų laikraštis "Gazeta Bostonska" No. 28 užsi
puola ant " D r a u g o " ir lietuviškų kunigų užtai, ked len
kų kunigų laikraštį spaudina lietuviai socijalistai Mat, 
lietuviški kunigai esant kalti už prasiplatinimą soeijaliz-
mo Naujojoj Anglijoj, o tuo pačiu ir užtai, kad lenkų 
kunigai apsirinko "Keleivį" už centrą — platinimo ka
talikybės! Aš nesijuokiu, skaitytojau, nes iš teisybės to
kia logiška ištrauka skverbte skverbiasi, perskaičius nar
sų redaktoriaus atsiliepimą. 

Perspaudęs iš " D r a u g o " korespondenciją apie len
kišką Žalgirio apvaikščiojimą Bostone, kurioje Žiiuiešya 
pataria lenkams vieton pūsti į dūdas verčiaus nusipirkti 
sau spaustuvę, — lenkų redaktorius užsipuola ant lietu
viškų kunigų, o ypač ant manęs, būk aš per savo prakal
bą Bostone, vieton mokyti istorijos, "garsinau Ilovaiškio 
melagystes ir sėjau neapykantą ant Lenkijos paniekini
mo". Mano kalbos turinio čia nekartosiu: ji buvo atspau-
dinta "Drauge" . Man rodos, ir neprielankiausia kritika 
nerastų joje neapykantos skelbimo. AŠ tik apgailesta
vau, kad Lietuvos istorija nuvėjo tokiais nelaimingi,ii ke
liais, kad šiandien net savo miestuose negalima BT atkal
bėti lietuviškai. Dagi norėdamas atiduoti suum cuiąue 
patėmijau, jog ne tiek reikėtų kaltinti lenkus už platini
mą savo kultūros, kiek lietuvius nž lenkų bezdžionkavi-
ma. Jokių užpuolimų ir siundimų ant lenkų tenai nėra, 

vienok "Gazeta Bostonska" šaukia, kad męs platina
me hakatą, vadinasi, kad sekdami vokiečių paveifldfi, męs 
"lietuvninkai vyžuoti, męs nabagėliai" persekiojamo ir 
smaugiame " p o n u s " lenkus. Rašytojas tų žodžių natyt 
tik vienas nežino, ko jam trūksta, nes skaitytojui per
daug jau lengva patėmyti, kokioj' tai pavargusioj' gal
velėj' tos mintįs galėjo užsimegzti. 

Tr ko jis ten neprirašė! Jšpradžių, girdi, sužinojęs 
apie tokias nekatalikiškas lietuvių prakalbas, redaktorius 
tylėjęs ir kasžinko laukęs (ar tik ne pasirodymo "Drau
g e " mano kalbos ir Žinnešio korespondencijos); beluukda 
mas pasiuntė p. Stefaniją Laudynową su meilės ir dova
nojimo žodžiu. Paskui nei iš šio, nei iŠ to (matyt jau 
gavęs atspaudintą korespondenciją ir kalbą) redaktorius 
jau pats atsiliepė ir išvadino mus bakatistais ir apsiloidė-
lais savo priedermėse. 

"Jei , girdi, "Drangas" taip piktinasi, kad musę lai
kraštį spaudina lietuvių socijalistai, tai atsakysimi ant 
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to, jog tai ne mušu, tik jūsų, lietuviai kunigai, kaltė (žo
dis į žodį išimtia iš straipsnio). Jūsų tai, ne mūsų kaltė, 
kad socijalizmas taip įsiveisė Bostone ir jo apielinkėse ir 
lyg kokia dielė čiulbia lietuvių tautos pajiegas" ir t.t. 

Kokiu stebuklu "Draugas" ir lietuviai kunigai pa
gimdė socijalistus, tai viens tik lenkų redaktorius žino, 
bet jau rodos ir Balaamo asilaitė išpustų ausis išgirdus, 
kad lietuviai kunigai turi atsakyti už spaudinimą lenkų 
laikraščio socijalistų spaustuvėje. Nors esmi neturtin
gas, bet drąsiai galėčiau apgarsinti konkursą, kas dau
giau priraSys nesąmonių viename straipsnyje. Tolians 
lenkų redaktorius mokina, kad mes turime kovoti su so-
cijalizmu ir pr idur ia , kad tai kovai pri jaučia iš visos du-
šios, bet tuo jaus prisipažįsta, kad neišskiria iš savo drau
gijos lietuvių socijalistų dėlto, kad jie yra lietuviais, ir 
verčiaus duoda uždirbti jiems, negu žydams. Ir be to 
garbingo pasigyrimo matyt, kur kunigo lenko simpatija 
tūno. Tas straipsnis net perdaug prirodo, kad soeijalis-
tams lenkai duoda dolerius, o lietuvių kunigams su lazda 
per galvą. Tokia, mat, "areikatalikiška" tvarka artimo 
meilės. Ta moderniška artimo meilė apsireiškė ir pirmes-
niuo8e darbuose lenkų redaktoriaus. Kada nusižudė soci-
jalistė Ona Baronaičiutė, tai "Garota Bostonska" parašė 
velionei puikų nekroliogą ir skrupulatas redaktorius nei 
syk neužmiršo prikergi prie jos vardo s. p. (šventos at
minties). Tie ir į tai panašus darbeliai matyt jau stovi 
gerklėje lenkų didvyrio, nes jis griebiasi už paskutinio 
desperatiško argumento. Nereikia, girdi, skirti iš savo 
tarpo nei didžiausių nusidėjėlių, nes ir piktadarys ant 
kryžiaus sugrįžo prie Dievo. 

Labai gerai, bet reikėtų pirmiaus palaukti, kol pikta
darys atsivers, ir paskui jau drožti jam nekroliogą, o ne 
advernai. Matoma, kad sugrįžimui dalykų į tvarką tūloj ' 
redakcijoj' Bostone neužtenka tik atsivertimo paklydė
lių, — čia reikalingas ir kitas nemažas stebuklas: pripil
dymas alyva tuščios lempos. Kun. K. Urb. 

m «^» 
KATALIKAI IR VIEŠOSIOS MOKYKLOS. 

Suvienytųjų Valstijų valdžia išduoda $350,000,000 
kasmet viešųjų mokyklų užlaikymui. Tos mokyklos su
sideda iš 60,000 mokytojų ir 16,000,000 mokinių. Pinigai, 
tam tikslui esti surenkami iš dokliu, tai yra kiekvienas 
pilietis turi užmokėti paskirtąjį mokestį viešojo mokslo 
palaikymui — taip, kad net ir katalikai, kurie tuomi 
mokslu nesinaudoja, bet dar užlaiko savąsias mokyklas, 
neyra nuo tų mokesčių išskiriami. Taigi, Čia ir klausi
mas: kodėl katalikai turėtų mokėti tąjį mokestį? 

Kun. Thomas P. Coakley, garsus kataliku pedagogas, 
tvirtina, kad katalikai neturėtų jų mokėti, nes tos mokes-
tįs yra tiesiog priešingos šios šalies dvasiai, nes jos yra 
paimamos be savininko žinios - "taxation without re-
presentation". Tai viena. Antra, kad katalikai visai ne
lanko viešųjų mokyklų (nevisur. Red.) ir, kas dar svar
biau, turi užlaikyti katalikiškąsias mokyklas, kurios at
sieina apie $36,000,000 kasmet; tai reiškia, kad jei ne ka
talikų mokyklos, valdžia turėtų išleisti $36,000,000 dau
giau, nei dabar, kad galėtų aprūpinti ir katalikų vaikus, 
kurių yra apie pora milijonų. Trečia, kad viešosios mo

kyklos neyra tuo, kuo jos būti galėtų — jos atmetf, tikėji
mo reikalingumą. Užtaigi kun. Coakley lanko svarbesnes 
katalikų apygardas ir ragina katalikus, kad drįstų pakelti 
balsą priešais valdžios tokį nelegališkumą; ir kad tai da
rytų ne kaipo katalikai — kas galėtų sukelti riaušes at
skalūnų tarpe — bet kaipo Suvienytųjų Valstijų piliečiai. 

Mums ištikro negut reikėtų paremti šį sumanymą. Vi-
supirma užtai, kad kun. Coakley skelbia tiesą; toliau, 
kad tai yra mūsų da lykas . . . Tik prisižiurėkim į ,į. 

Pirmučiausiai — mokesčiai. 
Jei kam pinigai yra reikalingi, tai mums, ypao dabar, 

kada jau pradedame turėti savas seseris, kurių gerovė 
prigulės nuo mūsų pačių dosnumo. Bet kadangi neturi
me tam jokio sukrauto kapitalo, užtaigi ta seserų gerovė 
•išrodys nekaip, jei*męs, vietojo gludeuties, mėtysime tuos 
kelis centus po visas pakampes. Sakau, mėtysime, kadan
gi sukišdami savo pinigėlį valdžiai palaikymui viešųjų 
mokyklų — mėtome; jei ne, tai kur ta nauda viešųjų mo
kyk lų? . . . Žinoma, čia męs nemanome skriausti valdžią, 
Dieve saugok; bet męs ieškome teisybės ir, prie progos, 
kodėl — gražiai, protingai — nepakelti balso t! 

Antras dalykas — tikėjimas. 
Ištiesų, sunku suprasti, kad amerikiečiai, kurie mėgs

ta vadinti save "krikščionimis", neapkenčia Kristaus 
mokslo. Juk jie negaili milijonų "krikščionybėsT reika
lams svetur — Kynijoj', Japonijoj ' ir kitur, argi ne aky
va, kad tie patįs amerikiečiai gaili žodžio krikščionybės 
apgynimui čia namieje. Kodėl jie taip daro, tagul sau 
žinosi; męs-gi taip nedarysime. Mums tikėjimas yra tai 
brangiausias mūsų gyvenime žemčiūgas, už kurį atiduo
sime viską. 

Galutinai — tautybė. , 
Žmogus be tautybės, tai kibiras be pasaito: jis yra, 

bet jo buvimas neturi vertės. Jis lygiai, kaip socijalistas, 
laiko prakalbas ant tos gatvės kampo, ant kurion jo sėb-
brai paliko jį: bet kodėl jis taip daro? — tai paslaptis, 
kuri pragyveno jo pranokėjus, pragyvens ir jį. O gal už 
tai, kad neturi pakaktinai smegenų galvoje, kad galėtų 
godėties. 

IJžtai-gi, naudokimės kiekviena proga — ta, kuria 
galėsim prisidėti prie seserų užlaikymo. Neužnirškim, 
kad seserįs, tai bus mūsų tautybės pamatai, ant kurių ga
lėsime pastatyti milžiniškus namus; bet tų narni* tvirtu
mas prigulės nuo pamatų gerumo: tai-gi, žiurėkme, kad 
lie pamatai Imtų kogeriausiai pradėti. Morkus. 

BUCHARISTIŠKASIS KONGRESAS MONTRIALYJB. 

Dvidešimti pirmas Eueharistiškasis Kongreias pasi
baigė iškilminga procesija nodėldienyje rugsėjo 11d. Pro-
eesijoje dalyvavo mažiausiai 100,000 žmonių ir nemažiau, 
kaip 500,000 katalikų stovėjo iš šalies. Procesija išėjo iš 
bažnyčios Notre Dame ir, paėjusi keturias anglilkas my
lias, pasibaigė ties kalnu Royal. Švenčiausiąjį nešė pats 
popiežiaus legatas, kardinolas V. Vamitelli. Procesija tę
sėsi puspenktos valandos. 

Didesnės, gražesnės ir dievobaimingesnės parodos 
Amerika nebuvo mačiusi. Pirmiausiai stojo Kolumbo Kar
žygiai (Knights of Columbus) skaičiuje 1500; juos vedė 
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vyskupas Fallon iš liondon'o, Ont. Po jų. ėjo Katalikų 
Klubas iš New Yorko, vadovaujant kuu. Taylor'iui. Po jų 
pradėjo rodyties įvairios draugijos: graikų, lenkų, slavo-
kų, lietuvių, syrų, rusinu, kyniečių, indijonų (lroąuois 
giminės) ir 1.1. Sykiu su kyniečiais marša vo du kunigu, 
apsirengusiu kyniečių rūbais. Iš to pasirodo, jog katalikų 
bažnyčia yra viena ir visur esanti. 

Išnykus iš akių tautoms pasirodė vienuoliai: domini
konai, karmelitai, jėzuitai, benediktinai, redemptoristai, 
sulpieijonai, pasijonistai, Švenčiausiojo Sakramento Tė
vai, paulistai, eueistai, Šventojo Kryžiaus ir Šventosios 
Dvasios Tėvai, taip-pat penkiasdešimts trapistų. Po vie
nuolių ėjo svietiški kunigai: pirmiau 1000 su sutonais ir 
kamžomis, paskui 1000 apsirengusiųjų taip, kaip einasi 
ant mišių. Po jų pasirodė prelotai, pirmiau 70 vyskupų, 
paskui 50 antvyskupių — visi ėjo vienoje eilėje su kopo
mis, mitromis ir lazdomis; jų kapelionai ėjo iš šonų ir lai
kė pakėlę kopų skvernus. 

Susyk didysis bazilikos Notre Dame varpas pradėjo 
skambinti. Buvo tai ženklas, jog kardinolas Vanutelli iš
ėjo iš bažnyčios su Švenčiausiuoju. Tuojau 65-tas pulkas 
pėstininkų, susidedantis vien iš Kanados praneuzų katali
kų, apsrtojo kardinolą. Žingeidinga, kad tasai pulkas vi
sados dalyvauja Dievo Kūno procesijose, bet šiuo kartu 
masonai ir kitokie katalikų bažnyčios priešai bandė nepri
leisti šito pulko dalyvauti procesijoje, ir jiems buvo pasi
sekę išpradžių, bet paskutinėje valandoje kareiviai gavo 
paliepimą eiti apvaikščiojiman. Kuomet kareiviai pasiro
dė ties Notre Dame bažnyčia, minios nesusilaikė iš džiaugs 
mo. 

Po baldakimų nešė šv. Tėvo legatas monstranciją. Už
pakalyje ėjo kardinolai: Gibbons ir Logue, o jiems asis
tavo Montreal 'io antvyskupis ir vyskupas drauge su mon-
signorais, popiežiaus šambelionais; taip-pat svietiškiai 
dignitoriai, tarp kurių atsižymėjo Rhode Island'o guber
natorius Pethier su savo štabu. Buvo ministerių pirminin
kas Sir VVilfred Laurier; general—gubernatorių Fitz-
patrick'ą, kurio nėra namie, atstovavo teisėjas Oirouard. 
Dalyvavo taip-pat valstijos sekretorius Sir Charles Mur-
phy, ministeris marių ir žiuvininkavimo, L. M. Bedeur. 

Jau pradėjo temti, kuomet procesija pasiekė Klet-
eher's Field'a, po kalno Royal kojų. Susyk sužibo miri-
jados elektriškų šviesų, ir visa didelė minia puolė ant ke
lių, šv. Tėvo delegatui pradėjus duoti palaiminimą su 
švenčiausiuoju. 

Puikesnio reginio negalima sau jsivaizdinti. Toje 
procesijoje pasirodė, jog katalikų bažnyčia yra viena, — 
viena visiems žmonėms, ir visuresančioji. 

Atėjus nakčiai, 200,000 svečių negalėjo gauti pasto
gės, nes visi viešnamiai, net privatiniai namai buvo kimš
te prikimšti. Jiems prisiėjo nakvoti parkuose; kiti vaikš
čiojo gatvėmis iki išauštant. Policija uoliai dabojo sau
gumo. • • • • — -

NEDttLDTENTO KONCERTAS TJŽDYKĄ. 
Kiekvieną nedėldienį popietų Sans Souci parke Op-

penheimo orkiestra išpildo programą bažnytinės muzi
kos. Tnėjimas į parką uždyką kiekvienam. Yra jame pil
na visokių pasilinksminimų, ikvaliai suolų pavėsyje. Žed-
nas gali užsiganėdinti-

Ii Amerikos. 
Užmiršo apie pinigus. 

New York, N. Y. 1890 metais tūlas Richard Crokor iš 
YVontage, Anglijoje, sudėjo bankoje Corn Exchange Bank 
K)()0 dolerių ir užmiršo apie juos. Crokerui ilgai neatsi
šaukiant, bankos klerkos rašė jam, ragindami atsiimti pi
nigus, bet Crokeris manė, jog iš jo šposus krečiama. G ilop 
tečiaus įtikėjo ir pareikalavo išmokėjimo užmirštų pinigų 
su prigulinčiais už juos nuošimčiais. 

$12,000 muito. 
New York, N. Y. Laivu "Mauretania" sugrįžo iš Eu

ropos sūdžia Eibert II. Gary, prezidentas kompanijos 
United States Steel Corporation. Parsivežė jis tokią lau-
gybę visokių Europos prekių, jog vieno muito turėje už
mokėti 12 tūkstančių dolerių. 

Kytra italionė. 
Berods liepos mėnesyje New Yorko milijonierius, Ro

bertas W. Chanler apsivedė Paryžiuje su garsia operos 
giesmininke, Lina Cavalieri. Kytra italionė prieš šliubą 
išreikalavo nuo būsiančio vyro formališką perrašymą jos 
vardan viso Chanlero turto — $50,000 metinės įneigos nuo 
nejudinamos savasties New Yorko mieste ir Rhode Iulan-
de. Į keletą savaičių po vestuvių, kuomet gabi a i tore 
paskyrė asmeniškiems vyro reikalams vien $20,00 n ėne-
siui, Chanler suprato papildęs didelę kvailystę išsižadė
damas turto ir apsivezdamas su aktore, kuri jo visai ne
mylėjo. 

Galop poniai Cavalieri—Chanler pradėjus flirtuoti su 
kitais jos talento garbintojais, ypatingai-gi su bedenčiu 
griovų Dolgorukovu, maskolium, Chanler palikęs ją Pa
ryžiuje sugrįžo New Yorkan, o jo turto globėjai i:.* ar
timiausi giminės bando pertikrinti publiką Chanler^, iš
sižadant turto, buvus bepročiu. Jie pasiūlė poniai Chan
ler $10,000 ant syk ir po $5.000 kasmet, jei jijė išsižadėtų 
tiesi} prie vyro turto. Sykiu duota suprasti, jog nesutikus 
jai ant paduotų išlygų, jos pasirodymas ant Amerikai sce
nos būsiąs negalimas. Kadangi Europoje Cavalieri ne
uždirbtų nei pusė tiek, kiek gauna Amerikoje, tai Chan
lero giminės ir jis pats tikisi ramiai Šį reikalą užbaijfti. 

Pavogė auksą. 
Seattle, Wash. Maišelis su auksu $50,000 vertės, siun

čiamas iš Pairbanks į Seattle, tapo pakeliui pavogtaf. Va
gių nei pėdsakio. 

Žymi brangenybių vagystė. 
Providence, R. I. Vagilių gauja, važinėdama aux>mo-

bilium aplankė daugelį turtingų namų Narragansett Pier, 
VVateh Hill ir Bristol vogdami, ką rado brangesnio. Per 
dvi dieni pavogė brangenybių, už $50,000. Kol kas nieka-
dėjai nesurasti. 

Tūkstančiai už tikiu tarnavimą. 
Turtinga No.wyorkietė mirdama užrašė $10,000 savo 

namų užveizdėtojai, išbuvusiai pas ją 27 metus; jos jiagel-
bininkei paskyrė $6.000, o dviem tarnaitėm po $1.000 už 
gerą tarnativimą. 

Turtinga Thompsonų šeimyna dovanojo savo senai 
virėjai puikų namą su plecium, viskas $15.000 vertei. Be-
piga pas tokius žmonės ir tarnauti. 

__̂ _ 
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Miegojo 24 dienas. 
Glainesville, G*. 17 metų Julijonas Price išmiegojo 

24 dienas. Nubudęs jautėsi labai silpnu ir negalėjo kalbė
ti. Daktarai tečiaus turi viltį Price'ą gyvensiant, nepai
sant visiško organizmo nusilpimo. 

Užmušė tėvą, ir brolj. 
Arkansas City, Ark. 16 metu mergaitė, kurios tėvą 

įr brolį rasta užmuštus pereita pėtnyčią, prisipažino prie 
tos baisios žmogžudystės. Mergaitė teisinosi, būk tėvas 
•u broliu tankiai ir be reikalo mušdavę ją, tai ji j ė, girdi, 
nebegalėjus ilgiau kęsti ir užmušus juos bemiegančius su 
kirviu. Kaimynai tvirtina tėvžudę esant nepilno proto. 

Žaltys krasos maiše. 
Bntlcr, Pa. Krasos tarnautojai Hillards'e atidarinė

dami maišus su krasos siuntiniais, rado viename kelių pė
dų ilgą žaltj. Išsyk persigandę visi išbėgiojo; kiek vė
liaus tečiaus vyresnysis klerką sugrjžo ir užmušė nepa
geidaujamą svečią. Dabar jieškoma žalčio siuntėjų 
tarp gelžkelio tarnautojų. Pastariejie tečiaus teisinasi 
tuomi, btlk žaltys pats turėjęs į maišą {rėplioti, kuomet 
tas ant stoties pamestas gulėjo, tyčia girdi, niekas jo ne
siuntęs. Krasos inspektorius tuomi pasiteisinimu neužsi-
|anedino, ir tyrinėjimai tęsiasi . . . be jokios kol kas pa-

200 mainierių žuvo. 
Toledo, Ohio. Gauta žinia, jog 200 darbininkų tapo 

užmušta' ar gyvi pakavoti Dugger kompanijos mainose 
Sullivan'o paviete, Indianos valstijoje. Nelaimės prie
žastis — gazo ekspliozija. 

Nelaimė su tramvajumi. 
Springfield, Ohio, 18 d. rugsėjo. Iššokus tramvajui iš 

relių ir nusivertus nuo 30 pėdų augšto pylimo užmušta 
motormonas, Wm. Slather iš Dayton, ir 19 keleivių leng
viau ar sunkiau sužeista. 

Parako ekspliozija. 
Cambridge, Mass. Atsitikusioje šio miesto parako san 

dėlyje ekspliozijoje vienas darbininkas užmuštas, o šeši 
mirtinai ir keli lengviau sužeisti. 

POLITIŠKA PERŽVALGA. 
černogorija. 

Juodkalnis (Černogorija) ligišiol buvo maža kuni
gaikštija ant Balkanų pusiasalio pagal Adrijntiko mares. 
Dabar ta kunigaikštija pasigarsino karalija. Kunigaikš
tis Mykalojus ir jo įpėdiniai jau vadjsis karaliais. To
kiam pasiaugštinimui pritarė visos viešpatijos. 

Suvienytosios Valstijos. 
Eina karštos priešrenkamosios agitacijos. Maine vals

tijoje rinkimai jau atsiliko. Demokratai, kurie čia nuo 
.10 metų neturėjo jokių augštesnių vietų, šįmet laimėjo 
beveik visą valstiją. Gubernatorium išrinktas Plaisted 
didumu 8 tūkstančių su viršum balsų. 

Maine'o rinkimai daug reiškia, nes iš jų pasirodo, jog 
išmonės nėra užganėdinti dabartine valdžia. 

seimą, kuriame bus sudaryta naujosios valstijom konstitu
cija. Iš 52 atstovų 36 išrinkti demokratai. K to spėja
ma, kad Arizonos konstitucija bus pažangi: tunte tiesiogi
nę legislaturą, inieijativą, referendumą ir atšaukimą. Bet 
naujoji konstitucija turės būti patvirtint* Wi*hingtono 
kongrese. Kadan-gi tečiau nežinia, koks bas ateinantis 
kongresas, tai ir Arizonos konstitucijos likimai netikra*. 

Vokietija. 
Socijalistai laikė keturiasdešimta mitingų Herlyne ir 

protestavo prieš kaizerio Viliaus pasisavinimą sau val
džios iš Dievo galybės (kaizeris šnekėjo Karaliaučiuje, 
kad valdovai turi valdžią ne nuo žmonių, bet n to Dievo). 
Tuose mitinguose buvo pareikalauta, kad reichstagas pri
dabotų, idant konstitucija nebūtų sulaužyta, 

Danija. 
Kopenhagene atsiliko tarptautinis socijalstų suva

žiavimas. Sesijos buvo labai trukšmingos. Daugiausiai 
barėsi tarp savęs vokiečių ir anglų delegatai. Paryžiaus 
"Temps" skelbia net, kad tarptautinis socijalizmas gy
vuoja greičiau ant popieros, nekaip tikrybėje. 

Suvažiavime delegatas Ledebor smarkiai pasibarė 
ant Roosevelto ir pavadino jj "Amerikos gėdinga, nedora 
vaiku". 

Tuo pačiu laiku ir moterjs turėjo suvažiavimą. Tapo 
jnešta, kad reiktų šelpti tokias moteris, kurios gimdo vai
kus — nepaisant į tat, ar jos ištekėjusios ar ne. Tuomet 
Anglijos delegatės išėjo iŠ salės, parodydamos tokiu budm 
savo protestą prieš tok j jnešimą. Mat Anglijoje vis dau
giau dorų moterių, nekaip Vokietijoje. 

Formota. 
Ant Formosos salos eina karė išpaskutinųjų. Nuo 

1895 m., kuomet Formosa teko į japonų rankas, ant salos 
nėra romybės. Dabar vietiniai gyventojai veda pasek
mingą partizantinę karę prieš japonus. Japonai turi 
daug nuostolių. Gyventojai stipriai užsidarė kalnuose. 
Jų esama tik 5,000, nepasiduosią gyvi. Jeigu japonai 
juos išpiaus, tai turės dar daugiau darbo su 50,000 kitų, 
kurie gyvena užpakalyja maištininkų. Numalšir imas sa
los atsieisiąs Japonijai 8 arba 9 milijonai doleri j f 

PRISIŲSTI REDAKCIJAI LAIŠKAI. 

Arizonoje atsiliko rinkimai delegatų j jstcigiamąjj 

Pittsten, ?a. 
Ru#. 4 1910. 

P. "Redaktoriau! 
Meldžiu atšaukti neteisingą žinutę, kuri patilpe 

" D r a u g o " No. 33 ant 287 puslapio iš Pittst©no apie Juo
zo Peekauskio mirtį. Girdi, neprigulėjo nei prie parapi
jos nei prie draugijos. Tas netiesa: prigulėjo prie Sv. Juo
zapo draugijos; jau penki mėnesiai, kaip buvo prisirašęs. 
Draugija pristatė sąnarius, kad dabotų per naktį; jeigu 
sąnariai negalėjo tatai padaryti, tai draugija samdė žmo
nes ir mokėjo po du doleriu jiems už naktį. Drangija ir 
palaidojo nabašniką gražiai ir išmokėjo 50 dol., kaipo ne
pilnam sąnariui. O kaslink prigulėjimo prie ptrapijos, 
tai geriausiai gali žinoti vietinis klebonas, kun. Kaupas. 

V. Stjygas 
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KATRIUTE 
TEIVEIEMUS DEAlfOS f A V l I M l J l L I S I i UAU-

D i l i •TT1MI1IO. 

Lsakiikai parašė E AEVATOV A. 
Ytrtė A. Y*Q*L*. 

Eiles sudėjo A. JALVAENIS. 

(t**) 
Eoiė (į žalį). Negali nusiraminti — opiausią styga 

paliepiau; gerai jam, kam žmones į piktą veda! 
Ickus. Jei, Rožyte, taip kalbėsi, nemylės tavęs vaiki

nai, n«s jie nemėgsta tokiu gudrių, o Rožytė mylėsi tuo
met mane, sena, lekų! 

Eoiė (jaokiasi). Cha, cha, cha, gerai, lckau, bet kas
dien turi gerai išsiprausti ir barzdą nusiskusti! 

Iekui. lekas neskųs barzdos, nes Sora myli barzdą, 
o prausti... kam 9 Brrr.. . salta. Ickus nemėgsta van
dene, nes, sakoma yra, kad vandeniu nuplaunama protas, 
Ickus-gi turi būti išmintingas! Aš duočiau tau mylėti gra
žesnį vaikina if 

Eoiė (žingeidžiai). Kurį gi? 
Iekui. Ar nesakyti, kad aš vilkas? Nes, nes . . . 
Eoiė. Ne, jau nesakysiu; kokį gi turi man vaikiną? 
Iekui. Cia arti yra, gražus — geras! 
Eoiė. Pranas? Kas jums galvon lenda! Pranas visai 

dar nė nemano apie apsivediiną! 
Ickus. O kodėl? 
Eoiė. Dar vaikas jis yra! 
lakus. Gražus vaikas — 22-jų metų! Neišvesi mano, 

Rožyte, laukan, žinau dėlko, bet tam yra vaistas: gražiai 
žiūrėti jam į akis, tai ir užmirė aną! Senas Ickus žino, ką 
reiškia gražiai žiūrėti, kas per jiega to žvilgesio, Rožytė-
gi turi puikias akutes, kaip žaibą! 

Eoiė (juokiasi). Cha, cha, cha, bėgk, lckau, nes pra 
dėjau žaibuoti, gali kilti perkūnija ir tave užmušti! 

Ickus (traukdamasi atgal). Niu, niu, jau einu — tegu 
pana Rožė atmena Praną, o nesako ant lekaus "vilkas", 
tai pana Rožė daug gera turės ii to! (Išeina viduriu). 

•OEMA IX. 
Eoiė (po valandėlės). Kas per gudrumas žydo! Ne

atitrauksi manės nuo Jono, ne, ne! Žinau, kad Stasys pri
žadėjo tau procentą nuo Katriutės kraičio... žinau, bet 
nematysi jo, Ickuti, n e . . . k w*dangi is tų šiaudų ne
bus gmdų! Bet kurgi jie viii t *«*; m sužinoti, kas čia 
dedasi ir ar labai Katriutė bėgioja paa*^ i Joną (eina prie 
lango). A . . . viai sodne, bent gerai matysiu juos ii čia. 
(Po valandėlės). Nesuprantu, kokia jiega traukia mane 
prie Jono f Ir žegnojuosi ir poterius kalbu, o vis kaip trau
kia taip traukia.,. Jesau! Marijai ar pikta dvasia? (Po 
valandėlės) Širdis sako man, kad Jonas bus mano! Bet 
ką pasakys ant to visas sodžius? ką pasakys ant to sąži-
mė? Atmuiei jaunikaiti Katriutei, suerzinai kaimynus... 
kunigas klebonas neduos iiriiimo! O negeisk to, mokina 
mną kas ne tavo: nei pačios, nei jaučio, nei asilo. (Po 

a A ii 17* 

valandėlės). Ką-gi man bloga padarė Katriutė, kad uo
rių tokią skriaudą padaryti? Juk ji labai myli Joną, bus 
nelaiminga.. . h m . . . h m . . . tas teisybė, reikia paaitaiiy-
ti. Eisiu pasimelsti, gal piktos inintįs atstos nuo manės. 
(Po valandėlės linksmai). Pamatė mane Jonas lange, tmp 
gražiai ir meiliai nusišypsojo! (Griebiasi už Širdies). Jo
nai, Jonai, aš teeinu myliu tave! 

DAINA. 
Riskit nerišę jų rankas baltas, 
Maukit nemovę žiedus brangiausius, 
Jis bus Katriutei liūdnas ir šaltas, 
Man gi nešioja jausmus karščiausius. 

Bet jau to tėvo užsimetimas: 
Kausto retežiais širdį liepsningą, 
Vargšo Jonelio liūdnas likimas, 
O ir Katriutei bus nelaiminga. 

Laimė nušviestų grįcią ir menka, 
Jeigu tik meilę jiedu turėtų, 
Tam, kuris dėl kraičio imti sutinka, 
Kas rankelę savo žadėtų?! 

UŽDANGA. 

VEIKSMAS m . 
Jokūbo sodas: kairėj pusėj sodo gilumoj matosi jpi-

čia, prie jos dailydos varstotas; dešinėj pusėj po medžiu 
sėdynė. 

SCENA I. 
Jokūbas ir Pranas (tašo medžius prie varstoto). 
Jokūbas. Uoliai mums dirbi, Pranai, vos auSo, ja* tu 

buvai prie darbo. 
Pranas. Tai vienintelis būdas atsilyginti jums už j»-

sų gerą. 
Jokūbas. Nenoriu to, mano sūnau, ir nereikalauju, 

kad dėl mūsų nustotum sveikatos; perdaug uoliai diitoi! 
Pranas. Ką žmonės atėmė, žmonės turi ir atidirbti, 

kad sugrjžtų nuostoliai. 
Jokūbas (liūdnai). Jau pražuvo mums rojus! P rva 

lome apleisti tą grįčią ir visą tą ūkį! (Po valandėlės). Nu-
samdysiu pas kaimyną grįčią ir savo amatu užsidirlieiu 
duoną, o gal Viešpats Dievas ir palaimins mums. 

Pranas. Sapnavau šiąnakt, kad Tamsta buvai turtin
gas, o aš laimę a t r adau . . . sakė man tai mirusi mano mo
tina. 

Jokūbas. Kad Dievas duotų išsipildytų tavo sapaai, 
kad mums linksmiau būtų grįČioje, nes dabar vargiė ma
no Katriutė verkia ir verk ia . . . (Po valandėlės). Gaila 
man vaiko, bet negaila tokio žento. 

Pranas (rūsčiai). Ir kaip išdrįso tas niekšas pamest! 
Katriutę dėl jos neturto? 

Jokūbas. Tiesa, Pranai, bet gerai, kad aną Jis layH 
ir ją veda, tai ir mūsų Katriutei bent kiek gerisu. 

Pranas (jausmingai). Katriutė tikrai mylėjo Joną; 
skaudu tėve, jei širdis neatsako iirdžiai! 

Jokūbas. Stebėtinai kalbi — taip, lyg patsai tu bt-
tura patyręs; manau, kad visi tave myli ir turi mylėti. 

Pranas. Meilė meilei nelygi; visai ko kito kartais sie
la trokšta. 

Toliais bis 
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KODĖL NEINI IŠPAŽINTIES? 

Paimli kum. Aloyiiuj J . Warol, J . Dr. 

vartė knn. V. D. 

"Neturiu ko išsipažinti!" Lengvas būdas pridengti 
piktybe arba širdies išlepimą. Ar-gi ištikro dūšioje jau 
teip visa cysta ir skaistu V Paprastoje dienoje tyru išrodo 
oras kambaryje. Tegul teciaus žybtels per langų saulės 
spindulys, ir po tavo akimi stosis lyg aprėžtas oro stulpas 
kuriam mirga milijonai pilkiu dulkiu. Šviesa jas išdavė. 
Pasiprašyk šv. Dvasios, Josios šviesa atidengs dūšios dul
kes, paprastos akies neįžiūrimas. Veiziesi į vandenio stik
linę. Tau rodosi, kad jisai tyras. Paimkie mikroskopą, ar
ba padidinantyjį stiklą. Tame pačiame vandenyje išvysi, 
kaip kokiame skruzdėlyne, milijardus gyvūnukų, beskrai-
dančių apie viens kitą. Tankiai yra tai gyvūnai, ką plati
na nuodus. Reikia tau mikroskopo, kad išvystum, kas sle
piasi tavo širdyje. Pridėk prie dūšios. Atrasi išdykavimų 
šimtus, ką nunuodijo gražiausius gėry darbų žiedus. Ale 
ar žinai, Nikodemai, kokia yra tikroji tojo išsikalbinėji-
mo priežastis? Tai apjakimas ir apsipratimas su piktu, 
kurio žmonės už nuodėme jau nepripažįsta. Vagis savo 
padėjėjo nelaiko per piktadarį, bet per savo amato drau
gą. Pikčiausias net britonas (šuva) sutikime gyvena su 
savo ponu, nes nuo jo gauna maistą. Nusidėjėlis apsipra
to su savo nuodėmėmis, jų prisigėrė, kaip molinis puodas 
prisigeria to, kas jame įpilta. Sako, būk neturįs pagun
dų. Neturi, nes josios turi jau jį savo valdžioje. Visus jų 
užsigeidimus pildo kotikriausiai. Maitina jąsias ir kursto, 
pilstydamas alyvos į pageidimų ugnį. Velnias nereika
lauja jo gundyti, nes nusidėjėlis pats sau yra pagunda. 
Tankiai giriasi net labai šlykščiomis savo nuodėmėmis. 
Sako, būk to reikalaujanti prigimtis. "Tai tik žmogaus 
silpnybė, už kurią nėra nuodėmės" — teip su įsitikinimu 
jisai tvirtina. Čia kaip tik tinka anoji pasakėlė apie me
dėją, kurią anuosyk papasakojau Juozapui. Medėjas, kaip 
sakiau, išvaikščiojo didelę tankią girią skersai ir išilgai, o 
nieko nepatėmijo. Ant rytojaus, žiūrėdamas per langą, 
pamatė iš tos pačios girios kylant dūmus. Giria dega! — 
susuko visi namiškiai. Bet kas ten kruta, bėga pagiryje? 
Tai girios žvėrįs, ugnies ištiktos, išbėgo iš savo gulyklų 
ir neša gyvastį. Žmogaus sąžinė, tai lyg plati tanki, tam
si giria. Gerai žinau, kad žvėrį, pasislėpusią girioje, ne 
tuojau patėmysi. Da reikia jos jieškoti, žiūrinėti, baidyti, 
sekti ir ką ne ką daryti, iki galėsi ją šauti. Taigi per mi
siją, per rekolekcijas ir per ilgesne maldą Dievas nulei
džia iš dangaus kibirkštį į žmogaus sąžinės girią. Kaip 
jį sukurs ugnį dūšioje, išeis į viršų nusidėjimai pirmą neva 
nepatėmyti, lyg žverįs iš degančio miško. Skaityk apie tai 
mano jau pirmiau parašytąjį pasikalbėjimą, pavadintą: 
"Kas tai yra misija ir kokia iš jos nauda?" 

Nikodemas: Męs darbuose prapuolė žmonės nelabai 
turime kada eiti išpažinties, o ir kunigų visados neprisi
šauksi, nes jie turi ir kitas priedermes. 

Toliaus bus. 

i r\lli " LJJ\I iiijljĮjJVt 
Dr. Richter'o galinga Išlauki

nė gyduolė privalo būti 
kiekvienos šeimynos 

vaistą šėputėje. 
Prašalina skaudėjimą reu

matizmo, padagros, strėnų die
gimu, strėndieglį ir neuralgi
ja. Oreit išgydo sunėrimą ir 
muskulu štyvumą.. Puikus nuo 
išsukimų, šlubavimo ir pasi-
žeidimą. Skubiai gydo persi
šaldymą, infleunzą, gerklės 
skaudėjimą, sunkumą ant kru
tinės ir nedaleidžla plaučių 
uždegimą. Oelbsti nuo galvos 
ir dantų skaudėjimo. 

SERGĖKIS PADIRBIMŲ. 
Tikras Pain-Expoller tan

kiai buvo pamėgdžiotas. Aty-
džiai apžiūrėk pakelį ir tėmyk 
ar jis taip išrodo, kaip ant 
paveikslo. Jei skirtųsi nuo 
čion parodyto, tai gaunate nu
duotą vaistą. Visi vaistininkai 
Suv. Valst. parduoda Pain Ex-
peller po 25o. ir 50c. bonkutė. 
Padirbtas per 

F. Ad. Richter & Co., 
215 PearI St., New York, N. Y. 

P. S. Jeigu Jųsų sveikata 
labai nupuolus, bandyk Dr. 
Richter'o Ferrolą, garsų ge
ležies vaistą, 75c. ir Dr. Rich
ter'o " Tablet'' Lozenges, 50c. 

Mūsų knygutę apie Anchor 
vaistus gali gauti kiekvienas 
" D r a u g o " skaitytojas uždy-
ka. Tik prisiųskite savo ant
rašą. 

! - - ••'! . . ' 

KAS REIKALAUJA 
austinių (krajavų) škaplierių Panos Šv. ir Šv. Traieės, 
gali gauti pas mus visada. Męs išdirbame ir reikalaujan
tiems pasiimeiam porą ant pažiūros. 

Kaina 50c. tuzinas. 
Mrs. A. Smailienė, 2787 E. Pacific St., Philadelphia, Pa. 

««»» m 
NEDSLDIENIO KONCERTAS UŽDYKĮ. 

Kiekviena nedėldienį popietų Sans Souci parke Op-
penheimo orkiestra išpildo programa bažnytii.ės muzi
kos. Inėjimas į parką uždyką kiekvienam. Yra jame pil
na visokių pasilinksminimų, ikvaliai šuoly pavėnyje. Žid-
nas gali užsiganėdinti. 

• — » - — • m m m - " • " 

ATSPAUDINOME 

Trumpą Katekizmą. 
Ka« turi vaikui ir nori išmokyti jmoi Katalkų Tikė

jimo tiesų, tenmaiperka tą katekizmą. Kainuoja 10 centų-
Ptfrkupčiams nuleidžiama procentą. Adresuokite: 

"DRAUGAI" 
314 X. Markrt St., Wilkas-Barre, Pa. 
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JAU ARTINASI RUDUO 
kiekvienas privalo 

nusipirkti 

NAUJĄ SIUTĄ. 
Mano liūtai siuvami geru kriaučių; perka juos 

kiekvienas, kurs nori grražiai pasirecMti. Mane vi
si gerai pažista, 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. 
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g. L. K. K. A OBKTEO VALDYBOS ADRKBAI. 

JONAS RIKTORAITIS,, preaidentas, 
67 James St., Waterbury, Conn. 

KAZYS VASKEVICB, vice-presidentas, 
186 Jefferson St., Newark, N. J. 

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

ANTANAS DANISBVICE, kasierims, 
630 W. Centre St., Mahanoy City, Pa. 

Kasos globėjai: 
JUOZAS VASILIAUCKAS, 

112 N. Greene St., Baltimore, Md. 
MARTINAS KADZIBVSKIS, 

3244 S. Morgan St., Chioago, UI. 
KUN. V. VIZGIRDA, knygims, 

190 B. Meadft St., Wilkea-Barre, Pa. 
KUN. M. A. PANKAUSKAS, dvasiškas vadovas, 

P. O., Forest Oity, Pa. 

Vargonininkas paj ieško vietos. Gerai vedąs chorą ir 
visas bažnytines apeigas žinąs kuogeriausia, jaunas. Su 
geriausiais paliudijimais. Atsišaakti štuo antrašu: 

Mr. A. Šauoiunas, 107 So. 4th St., Brooklyn, N. Y. 
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PIRMUTINE KRAUTUVE 

II UDI l IT in 

BAŽNYTINIU DAIGTU 
„RYZNYCIA" 

PO GLOBA MYKOLO ARKAlflOLO, 

114 8. Oasstnut St., Skenaudoak Pa 

Krautuvėje randasi lasnytiniai saigtai sakas U: 
Žvakės margos vaikinės po 1 svarą 2, 3, 4, 6, 8, ir 14 

svaras po 26c. 
Žvakės vaikinės rankom margįtos po 2 svar,, 4, fl ir 8 

svaras po 60e. 
Pakeliais knatai vaikiniai (wax taperi) pakelis 

po 24o. 
Dėl aituonių dienų pakeliai po 67c. 
Anglys až svarą 28c. 
Aliejus (8 day) už gorčių |1,10 
Žvakės vaikinės (Rožė) dėl aždėjimo po 3 ir 4 IT aras, 

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

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

' * 4 iv. ir 6 sasuktos 4 iv. ir 1, sv 16o. 
Aitoriaai žvakei (extra) iv. po 87c. 
Geltono vaiko 1 iv. ir 6, svarai po 80c. 
Kodylai prancūziikai po 66c. 

11 "francinceme" po 60c. 
Taipgi slavą paikiui bažnytinius ribas, taše su

nūs. Parduoda kislikus, oiinborijas, monstraasi;|as. 
Galima gauti listuviiki; msi*akaygi% kvlstk* 

disofijoms ssnklsli«, vslisvas, iarfas ir M. 
Kun. L. Levickis, 

Praalsjsiitas. 

s^^^^s^^^^ss^^s^3BBammmmammmam0f 

Nauja l^ygu—Biblija—aiba iv. Kastas isleLia* 
KUN. 8. PAUTIBNIAUS. 

Tik visnas iitas iventaraitis yra katalikiškas. 
Kaštuoja 98.00 ir 16c. pcniuutimui 
Adresas: MBT. S. PAUTDsHIUl, 

MAHANOY OITY, PA. 

r AB to L a, 
Oarsi kardinolo Wisemano apysaka. Vsrtė Vytau

tas Kaina 1 doleris lmantiemi daagiau, kaip vieną 
sgssmpliorių, nuleidžiamas didelis nuoiimtis. 

Gaunama pas: 
M V y. VAJLM Aantią 

812 S. 4tk St., BEOOKLYK, N T. 
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THE FERNERY. 
Naturaliskų ir padirbtų žolynų krautuvė. 

Galima gauti gdiu veselijomi, černienims ir biht kada tik prlidkus, bu-
kiatuoae /ul>a Kražius vainikus. 

MR8 J. HJCR3ERT, Savininkė. 
51 W. Markei St., Wilkes-Barre, Pa. 

Baąfafl Valėte*** 1888. 8a« a* Velafeaaa A** 
DR-AS ALBERTAS KAUrMAN, 

—: •YDYTOJA* | t LIWf U t O* :— 
S|MK^aliataa • • • visokia Kg a. 

Girda «at abiauaai utalaanajusiaa chranUkas tyru, mataru ir kūdikiu 
Oaltiaa auaikalbatl, Hatuvtftkal, laokUkai. raalakaJ irvakiikaJ. 

II B. ITaskiaftai St, Wtlkm» Bari *. Fa 

O m O l K1W FMOBB 17. Klf lDINOl 1100. 
UBTVTIŲ ADYOKATAB 

JONAS S. LOPATTO 
4740-49 $*aa*H Building, Wiik*« B a n e, Fa. . 
Norintieji pa*i*kolinti pinigų ant pirmo mortgage, 

arba p irkt i n a n u lai kreipias i . 

D l I. W. MIlfMLBOBlf 
Lsakiika* Gydytoja* 

PRIIUIlfO VALANDOS: 8-10 Ii ryto. 3-4 po pi.t. 7-8 vakarą. 
§0 Boatk Waskiaftoa l t . Wilk**-Barr*. Fa 

Feeeiee taleekone 1588. Bell telepkone 788. 
tfa4a^r^a^WWW^^M^^^^MI^^A^k34k4!^r 

PIRKITE DVI LABAI GRAŽIAS 

DRAMAS: 

Juodoji Suemite, 
Mažiute Aprikiete, 
k a i n a 2 0 c e n t u , 

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

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

JONAS DAUGIRDAS, 

P. O. Box 413, I 

Girardvillc, Pa. t 

tt»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»8>»il» H H H t i M M I I 8 M M 
M M I I Y T I ! LMTUVIAII 

I Keliou* per jure*. TOkttaneiai t8ketaD«iu mflet tautle 
I čiy keliauja [ prigimtą iaJj ir ii tenai algai J Aaeriką, o viai 
; labiausiai užgaoėdiati, kurie perka laivekortee pat: 

i 
JONĄ NEMETH'A, • 

S *. KAI* BY1., i r a j a B - I A E M , FA 
O kolai T Nee tari f erą prilturejtaaa, paraakif kiliose,) 

kad tartuai kaip ir paeioe kompenijoe btta pirkę laivakortei 
SiuatiaiM piaigi freieiauiiaa ir pigiasaiae paaaolyj. 

f a n s » 8 » 8 8 8 8 8 8 a i » 8 8 8 » » » » » » 8 » 8 8 8 8 8 8 8 8 g 8 i 

WC*OOO^»O6*SaO»*a*0***JS8^888S8880O88 **>•»< 

J. F. Gillis, 
Pat j | galima gauti viiokių toritlkų, bliūdu, etikių. 

puodų, iitmpų ir visokiu virtuvei reikalingų da ktų. 

Yra ii ko paairinkti. Ateikite persitikrinti. 

102—104 i . MAIM IT., W1LKBBBAB&B, FA. 

e»O»»*O»O<H0P*j**»O8888l 84883 

JVilfces-Barre Dcposit & Savinįs 
^ - BANK, —^ 

71 FUBUO BQUA*B, WXUJeB-BA&U, ftft 
KAFITOLAB $180.000 FUYIBeUB $•71.0(0. 

Moka S-#l% nmoainatj amo aaoUtf Joja piaif %. 
Banką atdara kasdien nmo 9 ryto iki 3 popietų, su-

b a tomis nuo 9—12 vidurdienyje. 
Galima susikalbėti Isakilkai. 

« IMUI i a — e — t mmamm „»\Wm i - '•'••••tr i immmmmm+vrnimammmmaBmmamtm 

3nr,H ti3Pllt£b8Ū8l&: IBKBBMnraMMHBHBB^NI iBBHBttBBB k KK 

DR. ALFRED J. VVENNER, 
77 Boutk Waskingtoa Btr. . f 

Wilke»-Barre, Pa. 

«-» nr tmmmmmm 

J U O Z A S S U K I S , t 
Clsrlamsias fotofrafistas risojs aplelinkėje. 

j | Norinčius priėma mokytis ant fotografo. Visi lle-
i tuviai privalo traikti savo paveikslas pas viengeitį. 

18—20 E. Market Bt.f Wilkas-Barre, Fa. 

Svvalm Hardware Co.v 
Ns. 21 Mortk Oentrs Btreet, 

POTTSVILIJI, FA. 
įvairiausi geležiniai daiktai, tepalai, stiklas, dūdos, 

plaateria, įrankiai, sportiniai ir naminiai daiktai. 


