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DVIDEŠIMTI TREČIOJI NEDALIA PO SEKMINIŲ.
Lekcija. — Fil. III, 17, IV, 3. — Bukite mano sekio-

tojais, broliai, o prisižiūrėkite tiems, kurie taip vaikš
čioja, kaipo turite musu pavyzdį. Nes daug jų vaikščioja,
apie kuriuos tankiai jums sakiau (o dabar ir verkdamas
sakau^, neprietelius Kristaus kryžiaus; kurių pabaiga
pražuvimas, kurių Dievas yra pilvas, ir kurių garbė yra
jų užgėdinime,-kurie myli žemiškus daiktus. O musų pa
gyvenimas yra danguose, iš kur laukiame ir Išganytojo,
musų Viešpaties Jėzaus Kristaus, kursai permainys musų
lėtų kūnų ant prilyginimo kūnui savo skaistumo, pagal
galybės, per kurių taipo-gi gali paversti po savim visus
daiktus. O taip,'broliai mano mieliausieji ir labai geidžia
mieji, mano linksmybe
—•
* ir _mano vainike^ taipo stovėkite
Viešpatyje, mieliausieji. Evodijaus prašau ir Synticho
meldžiu, idant manytų vienodai Viešpatyje. Taipos-gi mel
džiu ir tavęs, mano tikras drauge, padėk toms, kurios su
manim drauge varginosi Evangelijoje, su Klemensu ir ki
tais mano padėtojais, kurių vardai yra gyvybės knygoje.
: * ■*
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Evangelija. — Mat. IX, 18 — 26. — Anuomet Jėzui

bekalbant minioms, šitai priėjo vienas kunigaikštis, ir
kloniojos jam tardamas. Viešpatie, mano duktė tikkų at
sileido : bet eik, uždėk ant jos rankų, o gy vęs.
Ir atsikėlęs Jėzus, ėjo paskui jo ir jo mokintiniai.
O šit moterė, kuri sirgo kruvyne per dvyfikų metų,
priėjo iš užpakalio, ir palytėjo krašto jo rūbo. .
Nes tarė pati savyje: Bytik palytėčiau jo rūbo, būsiu
sveika.
O Jėzus apsigręžęs ir paregėjęs jų, tarė: Duktė, tu
rėk viltį: tavo tikėjimas išgydė tave. Ir yra išgydyta mo
terė nuo anos valandos. '
O kad atėjo Jėzus kunigaikščio namuosna ir paregė-.
jo klyksmų, ir žmones riksmų darančius.
Tarė: Atstokite: nes mergaitė nemirė, bet miega. Ir
• juokėsi iš jo.
O kad išvarė minių, įėjo, paėmė jos rankų, ir prisikė
lė mergaitė.
>z
Ir pasklydo šitas garsas po visų anų žemę.
. ......
'
t

KRYŽIAUS PRIEŠAI.

Šios dienos lekcijoje Apaštalas užduoda smūgį svie
tiškam ir palaidam gyvenimui. * * Nes daug jų vaikščioja”,
sako jis,4‘apie kuriuos tankiai juiųs sakiau (ir dabar verk
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damas sakau), jog jie yra priešai kryžiaus Kristaus; ku
rių pabaiga yra pražuvimas kurių dievu yra pilvas, ir
kurių garbė yra jų gėdoje, kurie mintija apie žemiškus
daiktus.” Yra tai baisus aprašymas kūniškų ir svietiškai
mintijančių žmonių — jog jie yra Kristaus Kryžiaus prie
šais! Juk blogiau jau negalima pasakyti ir apie magometonus, kurie su ugnimi ir kardu stengėsi išnaikinti mūsų
ižganytojo tikėjimų.
Tečiųus, kuomet perkratinėjame
Apaštalo žodžius, juos apsvarstome ir pritaikome prie
taip-vadinamųjų krikščionių, kuriuos jie palyti, turime
pripažinti, jog jie yra labai tinkami ir teisingi. Pasileidė
lis, kuris savo gėda giriasi, be jokios abejonės, yra Kris
taus ir Jo Kryžiaus priešas. Kristus savo vėluva stato
Kryžių, kaipo vėluva nekaltybės, atsižadėjimo savęs ir
kentėjimo. "Jis kviečia visus žmones, kad stoti) prie Jo ir
Jo vėluvos — Kryžiaus. Jojo balso aidas: “Ateikite pas
Mane” f>er visus šimtmečius skamba. Jojo žodžiai: “imk
savo kryžių ir eik paskui Mane” yra į visus ištarti. Jis
nor būti vadu didžios armijos teisių sielų, žingsniuojančių
prie amžinos pergalės ir nežųstančio atlyginimo.
Bet
žmogus kūniškas, išsilepinęs, pasileidęs, žmogus, kurio
dievu, anot smarkų Apaštalo prilyginimų, yra jo pilvas,
kuris mintija apie žemiškus daiktus ir garbę sau daro iš
savo gėdos, toks žmogus kitokių vėluvų stato, kitokį obalsį leidžia ir žengia į karę, griežtai priešingų keliui ir va
liai mūsų Išganytojo. Ne gana, kad tasai žmogus yra iš
davėju savo Dangiškojo Vado, bet jis da “giriasi savo
gėda”, tai yra didžiuojasi savo nusidėjimais, piktais dar
bais ir savo žodžiu ir pavyzdžiu atitraukia kitus iš teisių
jų armijos, o įtraukia į armijų ištvirkimo, kurios “pabai
ga yra pražuvimas”. Paleistuvis, girtuoklis ir šykštuolis
jungiasi visi į vienų govedų, kuri eina priešai Kristų ir Jo
Kryžių. Jie gyvena sviete ir dėl svieto, pageidimai juos
aklais laiko iki teismo dienai. Ai, toji baisi teismo dienai
Jei męs palaidaujame šiame trumpame gyvenime, jei sa
vo nusidėjimais didžiuojamės, jei pučiamėsi, kaipo prie- f
šai Kristaus ir Jo Kryžiaus, tai galime turėti prastų ir
menkų užsiganėdinimų. Gal mus pagirti žmonės, turintie
ji lygiai subiaurintas sielas, kaip ir mus, bet kada ateis
pabaiga, “nepermatoma tamsybė ir suspaudimas”, o pas
kui pasmerkimas to Vado, Kuris už mus kentėjo ir mirė,
Kurį męs begėdiškai apleidome ir da maištų prieš Jį pa
kėlėme, ai, tada saldus žodžiai, kuriuos aplinkui girdėjo
me pavirs į keiksmus, o jausmų smagumai į neapsakomas
kančias. Tesaugoja mus Dievas nuo tokio likimo!
S.
>

_________
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kad taip maža privedė raguočių. Dovanų buvo skiriama
taip apie už 150 rub.: plunksninėmis akėčiomis, plūgais,
veršeliais, p&fšais ir t.t. Pittną sykį pas mus buvo paroda.
Reikia tikėties, kai antrą sykį geriau pavyks;
Šaltinis”;
Kunigų permainos Seinų vyskupijoje. “Šaltinio” re
daktoriumi, vieton kun. Vailokaičio, paskirta kun. d-ras
Ant. Civinskas, Kūn. Vailokaitis pasilieka “Šaltinio”
spaustuvės užveizdėtoju. Paskirti kun. Pijus Bielskus ir
kun. Vlad. Pianka — Seinų seminarijos profesoriais; kun.
J. Katilius, Seinų katedros vikaras, Kaimelio klebonu;
naujai įšvęstu — kun. J. Aleksa vikaru Kalvarijon ir kun.
Pr. Adomaitis Kaimelio vikaru. Mirė: kun. Juozapas Ste
ponaitis, Kaimelio klebonas, kun. Jonas Žvingila, Posviontno vikaras, kun. Prane. Tomkevičius, Krasnopolės
emeritas.
*
(
J. E. Vysk. Antanas II rugsėjo 19 d. įšventino Seinų
katedroje: į dijakonus — Ignotą Stankevičių; į subdijakonus — Antaną Dailydę ir Česlovą Jasionovskį“; žemes
niuosius šventimus suteikė ll-kai klerikų; rugsėjo 21 d.
—- Česl. Jasionbvskis įšvęsta i dijakonus.
Vokiečių pabrikas. Vilniuje, palei prekių stotį, pra
dėta statyti naujas milžiniškas pabrikas. Stato jį viena iš
didžiausiųjų vokiečių pramonės įstaigų — Windschild’o
ir Langelott’o kanalizacijos intaisymo firma. Pabrikui
statyti ji atpirko iš generole ButUrlinO apie 10-tį dešim
tinių žemėsf Naujas pabrikas skiriamas aprūpinti visiems
Rusijos miestams, kurie taisosi pas sftve kanalizaciją. Naujiasai pabrikas bus didelis ir pavojingas konkurentas pa
našiems rusų pabrikams. Iš to, kad toji vokiečių firma iš
sirinko sau Vilnių, galime spėtį, kad vokiečiai tikrai rim
tai mąsto apiex Lietuvos vokietinimą.
Iš kalėjimo. Šiomis dienomis Vilniaus gubernijos ka
lėjimą aplankė vyriausios kalėjimų valdybos narys Melkieh. Jis ieškojo kalinių tarpe darbininkų, tinkamų Pins
ko pelkėms džiovinti. Tinkamų tam darbui Melkich sura
do Vilniaus kalėjime 100 žmonių.
Žemaičių vyskupo įsakymas. J. E. žemaičių vysk.
Gasparas Cirtautas išleido įsakymą, kuriuo sušienautos
kapinėse žolės turi būti deginamos; vartoti “kapinių šie
ną”, kaipo pašarą, griežtai draudžiama.
“Saulės” valdybai, kuri buvo padavusi prašymą Vil
niaus mokslo apygardos globėjui, kad leistų jai prie esa
mųjų Kaune “Saulės” kursų inkurti priruošiamąją klesą, tos klesos inkurti neleista, kaip praneša “S. Z?T.” Ne
leista būk dėlei to, kad prašyme nepatenkinamai buvo iš
dėstyta reikalas tą klesą inkurti ir kai-kurie netobulu
mai tos klesos sumanymo.
.-'Z<. ‘ • “ V * ;
'
“Viltis”.

Kaimelis (Naumiesčio ap.). Laidotuvės. Rugsėjo 9
dieną varpų aidas apskelbė Kaimelio parapijai liūdną ži
nią: plaučių uždegimu mirė a. a. kun. Juozapas Steponai
tis, Kaimelio klebonas, kuris čion darbavosi jau aštunti
metai. Jaunuose metuose buvo tai drūtas ir energiškas vy
ras, tečiaus gyvenime savo turėjo daug visokių rūpesčių
ir susigraužimų, užtat ir sveikata greit sumažėjo. Jau ke
linti metai liego ir skundėsi, tečiau dar vis dirbo savo ave
lių naudai, ligi smarkus plaučių uždegimas nepakirto ga
lutinai jo jėgų. Išpuošė gražiai mažą medinę bažnytėlę,
pataisė kitus triobesius, pernai gi pastatė naują kleboniją,
šiemet įrengė ją ir rengėsi rudeniop jon ineiti, bet netikė
ta mirtis perskyrė jį su šiuo pasauliu ir negalėjo pasi
džiaugti savo darbo vaisiais.
Pinigų a. a. kun. Juozapas nepaliko, liko dar net kiek
skolų, nes visa, ką turėjo, sudėjo į kleboniją, kad tik grei
čiau ją pastačius. Laidojo a. a. kun. Steponaitį rugsėjo 12
dieną. Laidotuvėse dalyvavo jubiletas pralotas Oleka, 18
kunigų ir du kleriku.
Išleidžiant iš klebonijos į bažnyčią iš vakaro pasakė
pamoksląJkun. šeškevičia, Slavikų vikaras, ant rytojaus
bažnyčioje kun. Anckaitis, Šunėkų vikaras, apie jo gyve
nimą, vargus ir nuopelnus ir ant kapų atsisveikinimo žodį
pasakė kun. Brundza, Plokščių vikaras. Žmonės savo kle
bono gailiai verkė.
Meteliai (Seinų ap.). 14 rugsėjo Kryžių koplyčioje
atlaikė 50 metų kunigavimo jubilėjų kunigas M. Radziukynas. Tasai senelis savo gyvenime daug perleido vargų,
nes apie 20 metų buvo ištremtas į Sibirą už kokius ten po
litiškus darbus. Vietinis Metelių klebonas pasakė gražų
pamokslą. Per Mišias vietinis choras, vargonams prita
riant, gražiai pagiedojo.
Liudvinavas (Kaiv. ap.). Vlastiečiai gavo vyriausy
bės leidimą įsteigti Liudvinave dviklesę mokyklą, kurios
pastatymui vyriausybė davė 3000 rub. Statymo komite
tas, į kuri ieina šie ūkininkai: Steponąvičia, Akelis, Si
rutis ir Matulaitis Endrius, nupirko nuo Kalvarijos žydo
Romanovo 70 tūkstančių plytų.
Štai ūkininkų-lietuvių susipratimas! Perka pas žydą
toliau ir brangiau, o apleidžia saviškį lietuvį ūkininką
Vosylių, kuris turi plytų pabriką ir išdirba labai geras
plytas ir už pigesnę kainą, nes turi plytnyčią su pagerin
tu pečium. Taip elgdamiesi mūs ūkininkai negreit dar
išeis iš-po svetimtaučių, o ypač žydų globoR.
Kaunas. Rugsėjo 7 (20) d. “Saulės” kursų mokinės
ir mokiniai atsiskyrė su gerbiamuoju lietuvių kalbos moky
dilelis (Reseinių apskričio). Miestelis nejnažas, bet
toju p. Damijonaičiu. Kursuose jis. darbavosi trejis me nemažai jame ir aludžių, net 8 su traktierių, o dar mono
tus, mokydamas lietuvių kalbą. JiRai išvažiavo Peterbur polis su skyriais krautvėje ir pas Leipčiką. Kiek man
gan į augštesnius mokslus. Dabar-gi kursuos lietuvių kal teko sužinoti, aludėse per metus parduodamą alaus už
bą aiškįs p. Čiurlianienė (Kymantaitė). Dieve, jai padėk! •16.170 rublių, o gryno pelno maž-daug apie 4.760 rublių.
Biržiai (Panev. ap.). RugpiūČio 29 dieną per šv. Bal
Monopolis per metus parduoda už 27 tūkstančius degtitramą Biržuose buvo gyvulių paroda: arklių ir raguočių.l Įnės, neskaitant, kas parduodama brangesnės degtinės ir
Arklių privesta apie 80 ir gerų, raguočių gi maža, tiktai || vyno pas Leipčiką ir krautuvėje (ar vartotojų draugijos f
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turgaus dienoje, o ką aš tenai mačiau f Pilnos aludės pinas apie tai,* kaip gerus pyragus iškept, negu apie tai,
žmonių, j monopolį, kaip bitės į avilį, vienas už kito bėga. Ha i p geriau išauklėti vaikus! Tik kas-žin kodėl iš narių
Nors nuo 5 valandos uždaro monopolį, bet gauna žmone- nieks jokių sumanymų nepadavė, nors pirmininkės ir la
li&i pas savo prietelius žydelius degtinės kiek telpa, tik bai ragino? Juk daug yra reikalų, kuriuos reikėtų aptar
tai žydeliui paliekta butelys su keturiomis kapeikomis. ti... Kitas susirinkimas bus paskutinį šio mėnesio nedėlButu labai gražus dalykas, kad inteligentai Šilelio gyven dienį.
Nociunų valsčius (Panev. pav.). Musų apielinkėj
dami santaikoje, įkurtu “Blaivybės” draugijos skyrių,
kaip įtaisė ugnegesę masiną ir būrelį pardavojimui jau žmonės sujudo akirstyties į vienasėdžius. Per pastaruosius
trejus metus išsiskirstė šie sodžiai: Steigviliai, Višeikiai,
tienos mėsos.
; <
Antašava (Pan. pav.). 22 rugpiučio per Šv. Jackaus Bardiškiai, Skaruliai, Pikčiurnai, Daugeloniai. Deržinuos
atlaidus Darsiškiu sodžiuje 12 valandoje nakties kilo gais dabar matuoja, o Kukų sodžius matininko laukia — nuta
ras: užsidegė vieno ūkininko klojimas su visais javais, rimą jau padarė. Kurie išsiskirstė, visi džiaugiasi.
“Lietuvos Ūkininkas”.
nuo to užsidegė kito ūkininko grįcia ir klėtis ir visi tvar
tai, taipogi ir trečio ūkininko užsiėmė grįcia ir visi tvar
M LI1TUVI1KŲ DIRVŲ AMBKIKOJB.
tai, tai tie ir supleškėjo. Vėjas buvo visiškai mažas. Štai
iš kokios priežasties kilo gaisras. Musų parapijoje žmonės
CLINTON, M ASS.
labai girtuokliauja, čionai blaivybės nėra. Pas Daršiškio
Perėjimas iš pravoslavijos į katalikų tikėjimą apsi
ūkininkus buvo susirinkę svečiu iš pakermošio. Kažikas
įgėręs nuėjo pas klojimą su papierosu, tai ir užsikrėtė iš reiškia ir Rosijoje ir užsieniuose. Jau “Drauge” buvo
papieroso. Jau klojimas baigia degti, o svečiai dainuoja minėta keli atsivertimai prie kurių galima dar pridėti at
ir gana. Pamatęs gaisrą ir aš buvau nuėjęs į sodžių. Ogi sivertimas Anastazijos Aleksiejev ir stepo Miedziuch.,
žiuriu, klojimas dega, žmogaus nei gyvo nematyti, girti Šventosios tikybos tiesas išaiškino ir perėjimo apeigas
Rris.
visi slapstosi po patvorius, kad nevarytu ant stogo. Kad priėmė kun. Jakaitis.
nebūtų subėgę žmonės iš kitų sodžių, tai butų visas so
OHIO.
džius supleškėjęs.
‘
>•$■»-• it • . * CLEVBLAND,
' '
* "' ’ *
v4
Vilnius. 24 rugpiūčio Vilniaus apskričio teismas per
Clevelando lietuviai visgi žengia pirmyn. Pastarai
kratinėjo bylą Juozapo Korbutavičiaus, kaltinamo už tai, siais trejais metais susitvarkė parapijos reikalai, susitvė
kad, vedęs už moterį^stačiatikę ir prižadėjęs vaikus au rė Teatrališka Kuopelė, Neprigulmingas Kliubas ir Sko
klėti stačiatikių cerkvės moksle, auklėjo vienok juos ka linimo ir Budavojimo Banka. Turime taipgi lietuvišką
talikiškai. Apskųstasis teisinosi tuo, kad beveik visą lai mokyklą mažiems vaikeliams. O pradžioje bėgančio mė
ką būdamas kelionėse, negalėjęs užsiimti vaikų auklėjimu, nesio atidaryta ir vakarinė mokykla suaugusiems. Nema
todėl vaikų auklėjimas buvęs paliktas jų seneliams kata žas jaunų vyrų būrelis lanko tas lekcijas. Iš pradžių atsi
likams. Teismas pasmerkė Korbutavičių ant mėnesio tvir lankė į jas ir keli “apšviestuoliai”, bet greit jiems tas nu
tovės kalėjimo.
■ 1
“Vienybė”.
sibodo. Girdi, lengviau esą skaityti paklydėlių raštus ir
_ Pilviškiai (Mariamp. pav.). Kratos. Rūgs. 22 d. Jurk- pliovoti ant tikėjimo, negu rimtai mokslo kibti. Kol kas,
šų sodžiui pas p. Danckevičių trįs Pilv. žemsargiai krėtė vakarinės lekcijos atsibūna šv. Jurgio parapijos mokslaijau antrą kartą. Rugp. gi 26 d. nuo pat ryto vėl du žanda nėj.
Lietuvis.
rai su vietiniu vyresniuoju žemsargiu jieškojo uždraustų
raštų. Rado keturias “negeras” knygeles, keletą No.
CHICAGO, ILL.
“Žvaigždei”, buriuos paėmė su savim, ir kartu areštavo^.
28 d. rugsėjo persiskyrė su šiuom svietu Marė Mažei
Juozo brolį Pijusą, bet tas pabėgo.
kienė. Laidotuvės atsibuvo 3 d. spalio. Trįs kunigai velio
Aleksotas (Kaune). Čion dar lig šiam laikui nebuvo nę pasitiko atvežant į bažnyčią, taip-gi ir į kapus nuly
nei vienos draugijėlės, tik šiuo laiku susitvėrė gana dide dėjo. Šv. Jurgio bažnyčia buvo pilna žmonių. Džiakonas
lis choras, kuris yra vedamas pono Kurauskio iš Šančių. kun. Kraučunas pasakė puikų pamokslą; ant kapinių-gi
Paskiau tapo atidengtas “Blaivybės” skyrius, vedamas kalbėjo klebonas kun. Petraitis. Per abudu pamokslu žmo
kun. Račiūno. Blaivyninkų susirinkimas, nutarė atidaryti nės ašaromis apsiliejo.
skaityklą. Kun. Alekna paaukavo du laikraščiu: <(VienyA. a. Marė Mažeikienė prigulėjo prie S. L. R. K. A.
bę ” ir “ Šaltinį ”, už ką jam ačiū!
.
15408 kuopos, Chicago, III., ir prie Apaštališkos Širdies
Vabalninkas (Panev. pav.). Rugsėjo 5 d. buvo Lietu Viešpaties Jėzaus. Paliko nubudusius vyrą Povilą ir tre
vių Mot. kat. Draugijos visuotinas susirinkimas. Pirmi jetą vaikučių: Stanislovą 13 ra.7~Ūną 11 m. ir Povilą 9
*
P Mažeika.
ninkavo p-lė Kireilytė. Pirmiausia paskaityta iš “Lietu metų.
vaitės” keli straipsniai. Kemėšis paskaitė apie MariamGRAND RAPIDS, MICH.
polės mergaičių progimnaziją, išrodinėdamas mokslo rei
Paskutiniu laiku čionai turime daug veselijų. Kun.
kalingumą moterims, ragino turtingesniuosius tėvus leisti
dukteris mokytis. P-lė Likevičiutė, baigusi gimnaziją, V. Matulaitis surišo moterystės, ryšiu šias ypatas: Simą
skaitė referatą apie pedagogiką. Ji ketina toliau skaityti Kizlaitį su Ona Abromaičiute, Joną Teberį su Tzabelia
apie tai, kaip reikalingas yra moterims žinojimtas apie Kazlauckiute. Abudu priguli prie vietinio bažnytinio cho
gerą vaikų auklėjimą. — Sako, dabar motinos daugiau rū ro ir giesmininkų draugystės. Šliubai atsibuvo su didele
-j- ‘

•’

~

-

-

.

430

<•

DRAUGAS

iškilme, o ant vestuvių vakare visi giesmininkai atėjo
pasveikint jaunavedžius ir pažadint juos dainomis. Sa
vaitę vėliaus tapo surišti Jonas AndHejauckas, senas gy
ventojas Grand Rapids’o, su Magdalena Šunskiute, nese
niai atvykusia iš Lietuvos. Dar vėliau, pereitą savaitę ap
sivedė Kazimieras Jankus su Morta Tamuliuniute. Bet
gražiausias ir vienas įdomiausių šliubų musų mieste buvo
pereitą utarninką, kuomet p. Rukštelis, Suvienytų Valsti
jų artileristas, stojo pilnoj uniformoje prie altoriaus su
Joanna Žukauckiute. Kareiviška pastovą jaunikio jo mė
lynas munduras su raudonais apvadais greta baltos kaip
karvelis nuotekos darė gražų kontrastą ir atkreipė į save
net amerikonų atydą. Jauna pora tuojau po šliubui iš
važiavo į Fort Casey, Washington, kur jauno lietuvio
kareivio pulkas stovi. Lai Dievas jiems lajmina. Vietinis.
BALTIMORE, MD.
Apie 4—5 metus atgalios, vietinis lietuviškos, šv. Jo
no Krikštytojo bažnyčios klebonas, kun. Lietuvnikas, pa
sėjo ruteles-*-d r au gijelę vardu: Nekalto. Pras. Pan. šv. Ma
rijos. Tos jo rūtelės, jam prižiūrint, vedant, auga ir pui
kiai bujoja. L trumpą laiką išaugo nemažas kelmas, apie
šimtą atžalų—sąnarių. Tai Lietuvos ateinanti gentkartė
— motinos, žmonijos auklėtojos.
Nedėlioję, 9 dieną spalio iškilmingai ta jauna draugiėlė apvaikščiojo pašventinimą savo vėluvos, kurios glob oje beabejonės, tarps ir pasididįs kelmas tų atžalų. Nedėlioj iš pat anksto musų jaunutė draugijėlė — mergi
nos, kaip gulbės baltai apsirengusios su savo ženkleliais,
buvo dideliame darbe — skubinos į bažnyčią. Per pirmu
tines mišias šv. priėmė Komuniją. O per sumą iškilmingai
ėjo į bažnyčią, nešdamos savo puikią vėluvą lydimos ka
reivių draugijų: šv. Kazimiero ir švk Jurgio, ir daugybės
žmonių. Vėluva pargabenta iš Paryžiaus labai gražaus
darbo ir atsieina 150 dolerių. Nušvito visa bažnytėlė. Ži
noma, vėluva mažai apeina visuomenę, todėl aš apie ją ir
nerašysiu?Pažymėtina, kad iškilmės dvasia šiuo sykiu vi
siškai kitokia buvo. Dvasia tokia, kokios seni bažnyčios
murai nėra jautę. Po apeigų pašventinimo ir mišių šv.
pasakė klebonas savo auklėtinėms labai gražų ir graudin
gą pamokslą. Matėsi, kad ir seni žmonelės apsiverkė. Rei
kia pažymėt, kad visos tai jaunos mergaitės ir čia beveik
visos gimusios, išėmus tik keletą užaugusių ir iŠjjenos tė-„
vynės atvažiavusių. Todėl galima teisingai pavadinti jas
klebono auklėtinėmis; nes jis vienas tame laike niekam
nepadedant, beveik įkūrė po bažnyčią lietuvišką mokyk
lą, kurioje visa beveik minėtoji draugija mokinos. Paste
bėjau, kad ant susirinkusiųjų iškilmė padarė didelį įspū
dį ; netik ant tų, ką visada ateina į bažnyčią, bet ir ant tų,
ką retai tesilanko, o tokjų dikčiai buvo.
Kas tą naują dvasią įkvėpė? Daugiausiai nauji lai
kai, kurie visai nepanašus į 3—4 metus atgalios. Lietuvis
jeigu katalikiškai išauklėtas, tai neklauso visokių zaunų;
o kaip tamsus, nepažįstąs tikėjimo tiesų, tai išgirdęs viso
kius plepalus^ pradeda svyruoti; o ir visai pameta tikėji
mą. Dabar lietuviai katalikai pradeda atbusti, susiprasti,
atsiranda vis daugiau katalikiškų laikraščių, kurie išaiš
kina tą, ko žmogus nežinojo. Pareina čia diktokai “Šal
f
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tinio” egzempliorių, taippat neperstojanti kunigo pamoks
lai daug gero yra nuveikę. Dabar iškilmingos vėluvos pa
šventinimas nemažai paklydėlių sugrąžino prie Dievo.
Eilės tikinčiųjų didinasi.
Da turiu paminėti, kad čia yra rengiama pertaisyti
bažnyčią. Aukos gana dosniai plaukia. Kaikurle ir su
šimtinėmis pasirodo. Tai vis ženklas, kad einame geron
pusėn. •<' >
v
~
A. Ram.
.

SCRANTON, PA.

4

z Spalinio 14 d. teisėjas Nevvcomb apskelbė ištarmę šv.
Juozapo lietuvių parapijos byloje. Vyskupas M. J. Hoban
tapo pripažintas bažnyčios globėju. Kriaučiūnas, Aponas
ir kiti svietiškiai globėjai (trustees) turi atsirašyti vys
kupui į 30 dienų arba apeliuoti į augštesnę instanciją.
Katalikąi džiaugiasi, o priešininkams labai nesmagu, ypač
kad jie turi užsimokėti visus kaštus. Bažnyčios atidary
mas priklausys nuo vyskupo.
«
Rp.

Iš Amerikos.
Rooseveltas giria katalikus.

Peoria, III. Pulkininkas Teodoras Rooseveltas atsi
lankęs šiame mieste ir užkviestas Kolumbo rycierių drau
gijos ant pokilio paminėjimui 418 m. Amerikos atidengi
mo sukaktuvių, laikė prakalbą, karštai išgirdamas kata
likų veiklumą visuomenės dorinimo srityje.
ferangųs centai. *

—> New Yorkf N. Y. Tūlas Robertas Gilbert turi nemažą
kolekciją senų pinigų. Šiomis dienomis jis pardavė keliasdešimts pavienių- centų, padirbtų 1794 metais, ir gavo
$1.630.00. šokėta jam nuo 50 iki 100 dolerių už vieną
centą, žiūrint į jų užsilikimo vertę.
Drūtas senelis.

Aurdra, III. Šio miesto senas gyveptojas Wm. Trainer,
apvaikščiojo 15 d. šio mėnesio 101 gimimo dieną. Drūtas
senelis pats vaisino atėjusius jam ^sveikatos palinkėtų
svečius, atydžiai jiems patarnaudamas ir geru savo ūpu
visus linksmindamas. Užklaustas ar neatjaučia amžiaus
sunkenybės, atsakė, jog taippat jautėsi turėdamas 19 me
tų. Pridūrė dar, sveikas ir drūtas esąs užtai, kad niekad
savo gyvenime nerūkęs dr negėręs svaiginančių gėrimų.
Vyras vienai valandai.
Washington, D. C. Nekokia Eugenia Adams, vokietė,
turėjo turtingą dėdę Vokietijoje. Neseniai ji gavo žinią
apie jo mirtį. Kadangi jijė buvo artimiausia jo giminė,
tai it jo lobis turėjo jai likti. Rengėsi jau važiuoti tėvy
nėn, kuomet atėjo antra žinia, jog dėdė palikęs jai turtą
su išlyga: turinti būti ištekėjusi. Pana Adams negaištodama laiko, apskelbė laikraščiuose užmokėsianti $200.00
tam vyrui, kuris sutiktų paimti su ja Šliubą, o paskui už
mirštų ją ant visados. Kandidatų į vyrus vienai, valandai,
žinoma, nestokavo; ne vienam norėjosi uždirbti $200.00.
Eugenia išsirinko 34 metų vyrelį ir teisiškai tapo jo motere. Kadangi ši komedija sulošta tik šiomis dienomis,
tai dar nežinia, ar jaun&vedis norės išpildyti suotartį ir
išsižadėti vyro teisių už $200.00, žinant, jog gali ir dau
giau gauti.
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Pavogė varpą.
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------------------------LU"

Skaitlius Nariu S. L. R.-K. A.
--

****'.

Salt Lake City, Utah. Nepaprastą vagystę papildė
nesusekti niekadėjai: pavogė jie istorišką varpą iš rotu
šės bokšto, sveriantį kelis tonus. Nors šalia rotušės yra
policijos vstotis, tečiaus vagilių niekas 'nepatėmijo. Areš
tuota du sargu, nors tikrų prieš juos darodymų nėra. Var
pas buvęs nulietas 1853 metuose.
Dukters šposas užmušė tėvą.

South Norwalk, Conn. Teisėjui A. Austin su šeimyna
valgant pietus, viena dukterų pradėjo išjuokti naujos
mados siaurus moteriškus parėdus, ypač taip vadinamą
“hobble” sejoną. Dukters komiškas pastarojo nupiešimas
taip iprajukdė tėvą, jog besijuokdamas užspringo mėsos
kąsnių ir užtroško pirm, negu daktr.ro pagelba pribuvo.
Vagystės apdraudimo kompanijoje.

New York, N. Y. Tam tikra komisija ėmėsi peržiūrėti
knygas ir visus dokumentus tūlos apdraudimo kompanijos
po vardu United Insurence Company of Chicago and New
York ir atrado, jog iš $176.000 surinktų už parduotas ak
cijas, .kompanijos kasoje beliko vos 18 tūkstančių dolerių.
Gi $158.000 dingo jos urėdriinkų ir akcijų pardavinėtojų
kišenėse. Apgavystės atidengimai užsibaigė uždarymu
kompanijos įkūrėjų kalėjimam

S. L. R. K. A. Reikalai.
Z-:
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LAIKYS SUSIRINKIMUS

18 kp. Tamaqua, Pa., 23 d. spalio, 2:30 vai. popiety, pas P,
Lukošį. Visi privalo ateiti užsimokėtą.
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r 154
99
3
37
4 *35
—
5
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6
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8
50
9
39
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32
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13 138
6
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81
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34
17 155
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23
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15
39
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3
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18
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28 132
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17
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88
31 167
32 . 8
33
5
4
34
10
35
. 36 101
7
37
63
38

107 kp. ir Apaštalystės Maldos D-ja, Waterhury, Conn., 23 d.
spalio, 1-mą vai. popietę parapijos svetainėje. Nariai turi susirinkti.

”,

i'
Kuopą viršaičiai slysdami pinigus i Centrą, visada privalo
siųsti tiesiog Centro kasieriui, o ne sekretoriui, nes tai daros be
reikalingi iškašėiai. Taiposgi kartu su pinigais reikia siųsti ir
deklaraciją, ant kurios kasierius turi pasirašyti, ne taip, kad čekį
įdėję į konvertą ir siunčia. Iškur kasierius gal žinoti keno tie
pinigai f Ant dekleracijos turi būt surašyta, atskyriam, visi skyriai:
I—II—UI ir vaiky sk., o ne į krūvą rašyti, kaip kiti kad daro; ir
suma turi būti sutraukta, kiek už ką yra prisiųsta. Teiposgi ant
dekleracijos turi būti kuopos viršaičių parašai ir kuopos antspauda, ir nesivėlyti su prisiuntimu pinigą į Centro kasą. Dabar dau
guma prisiunčia paskutinę dieną bertainio arba jau ir po laiko,
ant rytojaus. Tokiu būdu patįs laužo konstituciją, nes kartais
net pusė kuopą prisiunčia pervėlai bertaininę. Mirus tokiam na
riui posmertinę negalima mokėti, o kiek paskui rugonią nuo* kuo
pos, kad negauna posmertinės, patįs kalti būdami.
Norint gauti posmertinę, reikia kad kuopa parašyty paliu
dijimą apie nabašniko prigulėjimą į kuopą, kada mirė, kam išmo • /
kėti posmertinę; taipgi gauti paliudijimą nuo vietinio klebono
kuris laidojo, arba nuo daktaro, kuris aną gydė prieš mirsiant.
Be viršminėty dokumentą posmertinės negalima gauti.
K. J. Krušinaku, Centro Bekr.
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III Skyriaus

II Skyriaus

03 kp. Easton, Pa., 23 d. spalio nedėlioję, 2-tą vai. popiety
pas A. J. Ūsą, 38 N. U st.

OERBIAMIEM SUSIV. L. R.-K. A. KUOPŲ
VIRŠAIČIAM.
A

YiM

\

19 kp. Northarapton, Mase., 23 d. spalio pas 5, Vaičiulį. Užkviečiami nariai ir norintieji prisirašyti.*

17 kp. Wilkes-Barre, Pa., 23 d. spalio 3-čią vai. popieTy ant
Juozo Kunco salės, E. Markei st.
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Viso 120

T skyriaus pilną

7
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9
13

II skyriaus pilny
III skyriaus pilny
Vaiky

120

Viso:

1 skyriaus suspenduotų
U skyriaus suspenduotų
Vaiką skyriaus suspenduotą

4,349
379

1
7

Viso:

I skyriaus išbrauktą
Vaiką •skyriaus išbrauktą

——
—
—
—
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387
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3
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Viso:
Balandžio mėnesį naują prisirašė 140 I skyriaus ir 3 Vaiky sk.
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) R A U G A S

Kasos Stovis Sisiv. L. R.-K. A.
BALANDŽIO MĖNESIO 1910 m. INEIGA.
Bertalniues.

Morgan, Pa.
Hastings, Pa.
Curtis Bay, Md.
Ellsworth, Pa.
Philadelphia, Pa. 10 kp.
Scranton, Pa. 83 kp.
Pittsburg, Pa.
Oregon City, Oregon
Bumford, Me.
Worcester, Mass. 98 kp.
Duryea, Pa.
Portage, Pa.
Easton, Pa.
Westville, III.
Orand Kapids, Micb.
So. Boston, Mass. 95 kp.
Philadelpbia, Pa. 20 kp.
Youngstowh, Ohio.
Shamokin, Pa. 53 kp.
McKees Rocks, Pa.
Beraice, Pa.
Wanamie, Pa.
Scranton, Pa. 30 kp.
Porest City, Pa.
Homestead, Pa.
Sag Harbor, N. Y.
Cambridge, Mass.
Cleveland, Ohio. 50 kp.
' Old Forge, Pa.
Duquesne, Pa.
Plymouth, Pa.
Sugar Notch, Pa.
Shenandoah, Pa. 4 kp.
Sbeboygan, Wis.
Shamokin, Pa. 12 kp.
Beading, Pa.
Chicago, III. 16 kp.
Amsterdam, N. Y.
Wilburton, Okla.
Philadelphia, Pa. 20 kp.
Curtis Bay, Md. t
Exeter Boro, Pa.
Scranton, Pa. 30 kp. Chicago, III. 100 kp.
Waterbury, Conn. 11 kp.
New Philadelphia, Pa.
Brooklyn, N. Y. 56 kp.
Lawrejice, Mass. 97 kp.
Du Bois, Pa.
Worcester, Mass. 41 kp.
Luzerne, Pa. '
Waterbury, Conn. 91 kp.
Bayonne, N. J.
Newark, N. J.
Brockton, Mass.
Brooklyn, N. Y. 42 kp.
Chicago, III. 15 kp.
Evnon,
Waterbury, Conn. 107 kp.
So. Boston, Mass. 21 kp.
Worcester, Mass. K. V. B.
Braddock, Pa.
Haverhill, Mass.
Northampton, Mass.
Elizabeth, N. J. 3 kp.
Newton Unper Falls, Mase,
Mt. Carinei, Pa.
So. Bethleham, Pa.
Elizabeth, N. J. 66 kp.
Edwardsville, Pa.
Union City, Conn.
Ansonia, Conn.
Bochester, N. Y.
Hazelton, Pa.
Port Chestet, N. Y.
Shenandoah, Pa.
Pitteton, Pa.
Mahanoy City, Pa.
Maspeth, N. Y. '
Chicago, UI. 99 kp.

$ C

Taut. Vaiku
cent. Skyr.
$ C

$ C

II aky- III įkyriaua.
riaus
$ C

$ C

600
1150

10
100
60
800
500
250
400
400
450
8750
1350
20
400
1150
700
400
20
1200
1000
850
• 200
20
250
2950
4650 „
5100 229
3150
400
100
250
1500
350
2400
1500
1750
•
250
1400
550
1750
<4 < ■
200
2000
60
250 ~~
1950 - 20
550
100
20
20
950
7400
70
3550
20
2100
2350 440
700
2100
10
6650
7850
40
1550
20
6900
160
1450
1250
30
3900
85
1300
3350
20
1300
10
500
V
350
1150
800
A
2250
10
250
2000.
250
3150
40
7900
1000
10
450
1100
950

168
294

550

556

50

Kartu:
4s

• '

>4.159.00 336,95 71,00 31,36

*

.?'

*

*

61.40

-

Viso labo balandyje pribuvo:

$4,659,71

GEGUŽIO MĖNESIO INEIGA. - .

150
Tamaqua, Pa.
\Vaterbury, Conn. 11
Donorą, Pa.
Waterbury, Conn. 11
Philadelphia, Pa. 20
So. Boston, Mass., 21
Cincinnati, Ohio.
Port Chester, N. Y.

100

Z

150
50

$

50
200
400

•..

$ C

$ C

150
10

200
200
300
1600
150
150
200
500
150
600
-200
1300
250
100

110

$65.50
350
200

700

ar •

42
10
35

2.07

1.50

10
06
■■ ,

Viso:
Balandžio mėn. inėjo
Gegužio ir Birželio

400

Viso:

50
50

99

200
300
50
189

200

10

264

W

-

■■■

s

31.36

$4.237.00 339.18 72.50 31.36

61.40
61.40

$4.741,44.

BALANDŽIO MĖNESIO IŠEIGA.

150
150

150

78.00
2.23 1.50
415.90 336.95 *371.00
78.00
2.23 1.50

Viso labo per tą laiką inėjo
.

300

$ c

50

Norvrood, Mass., nauja 81 kp.
Edwardsville, Pa.
Inkerman, Pa.
So. Boston, Mass. 21 kp.
Chicago, III. 15 kp.
Waterbury, Conn. 11 kp.
Mahanoy Plane, Pa.
Plymouth, Pa.
Waterbury, Conn. 91 kp.
Shenandoah, Pa. 4 kp.
Edwardsville, ^*a.

Allegheny, Pa.
Newark, N. J.
Meriden, Conn.

$ C

200
50
200

kp.
kp.
kp.

Viso:

c
100
50

kp.

7

225

»> z

20

~
Viso:
Nuo kovo mėn. liko
•- *,

2100

11350
100
9350
200
1950

•ž"' * A**!
350
2000
20
850
‘ą
100
880 >-*' *"* **
4450
• 4'Z A*
- 850
1100 *
3950
70 'Ar* * f* i ’ ’, ■»» lL.
• j, ;v 1650
'A'-*-- r ' r- 1
800
90
v 7950
•-» i'•.»
207
3100
1400
"z
50
1500
5750
10
250
10
100
1400
50
550
•
12500
110 •
900
—
$2.056.50 26.65 52.00 5.52
16.50
2.102.50 310.30 19.00 25.84
44.90

Valparaiso, Ind.
Chicago, III. 85 kp.
Ashley, Pa.
Thomas, W. Va.
Cleveland, Ohio. 8—9kp.
Cumbola, Pa.
Levviston, Me.
Baltimore, Md.
Shaft, Pa.
Hudson, Pa.
Wilkes-Barre, Pa.
Shamokin, Pa. 12 kp.
Swoyers, Pa.
Northampton, Mass.
Paterson, N. J.
Minersville, Pa. 24 kp.
Oakes, N. Dakota.
Tamaqua, Pa.*
Connerton, Pa.
Pittston, Pa.
Minersville, Pa. 27 kp.

■

Andriui Katkauskui už a. a. Marę Katkauskienę
Kun. V. Vizgirdai už a. a. J. Savicką 17 k. Wilkes-Barre, Pa.
Kun. V. Vizgirdai už a.a. A. Mikalauską, 17 k. Wilkes-Barre,
K. Krusinskui už du mėnesiu algos ir kiti išdavimai nuo
22—11 iki 23—IV.
.
Kun. V. Staknevičiui iftka&čiy
v
K. Vaškevičiui iškaftčiy *
.
Kun. S. Pautienini ifika&čiy
’
•T. M. Vieraičiui iškaftčiy
Juozui Karženevskiui už a. a. Aleksandrą jo brolj, 109 k.
Centralia, IH.
Marei Treigiutei už a. a. Oną, jos seserj, 97 k. Lawrence,
Mass.
♦
Onai Binkevičienei už a. a. Augustą, jos vyrą, 61 kp.
Duryea, Pa.
x
.
Motiejui Motiejūnui už a. a. Juozą Karlavičiy, 28 k. Lu
zerne, Pa.
Kun. N. Lukošiui už a. a. Juozą Mikėną, 16 k. Chicago, III.
A Šerienei už a. a. Jokūbą, jos vyrą, 51 kp. New Phila.xPa.
Juozui Vaitkevičiui ui a. a. Oną, jo motiną, New Haven,
Conn.
Viso:

150.00
150.00
150.00
112.69
6.00
28.60
32.53
17.00

150.00
150.00
150.00
150.00
150,00
150.00
150.00

$1.696.82

■

GEGUŽIO MAN. IŠEIGA.

P. Stasiukaitienei už a. a. Jouą Burinską, 75 kp. Wanamie,
Pa.
150.00
“Saulės” spaustuvei
1.50
Harry U. Jonės
1.50
Aleksandrui Gedvilai ui a. a. Feliksą, jo brolį, 101 kp.
Chicago, III.
150.00
Kun. J. Kurui už a.a. Marę Bieliauskienę, 30 k. Scranton, 150.00
kun. J. Kaminskui už a. a. Oną GriSkelienę 40 kp. Shenandoah, Pa.
150.00

Viso:

$603.00

BIRŽELIO MAN. IŠEIGA.

Kun. J. Halaburdai už a. a. Antaną Daminaitį, 8 kp. Cleveland, Ohio.
150.00
Liudvikai Nevakauskienei už a. a. Kazimierą, jos vyrą, 15 kp.
Chicago, III.
150.00

$300.00

Viso:
Per tuos tris mėnesius išduota:

1.696.82
603.00
300.00

Balandyje .
Gegužyje
Birželyje

Viso: $2,599,82

4,741,44
2,599,82

Per tą laiką inėjo
Per tą laiką išėjo

Balance $2,141,62
Kurią tai sumą kun. V. Staknevičius, ex-kaaierius, perdavė
naujam kasieriui Ant. Danisevičiui 1 d. liepos.
Pinigus buvusius pas ex-kasierių Kazį Radzevičių $182,26
25-as seimas pripažino jam, kaipo išlaidas laike kasieriavimo, tai
tie pinigai ir lieka K. Radzevičiui.
Pas G. Laibinį laike jo kasieriavimo visokių ineigų
7,415,97
buvo
4,426,05
Išmokėta tame laike čekių
116,32
Išmokėta tame laike pinigais
Išmokėta nelegališkai

$4,542,37
17,00

Tad teisingai išmokėta

$4,525,37

Viso išmokėta

7,415,97
4,525,37

Pribuvo
Išeigų

$2,890,60
2,50

Lieka
Ženklelių parduota du po 1.25

Iki šiol lieka pas G. Laibinį
$2,893,10
Ženklelius G. Laibinis jau atidavė. Kas nori gali gauti pas
kasierių A. Danisevičių.
„
Visas Piniginis Susivienijimo Turtas yra sekantis:
Pas kasierių A. Danisevičių
L
$1,639,93
2,893,10
Pas G. Laibinį randas <
8,127,96
Plymouth, Pa., bankoje
10,969,58
'ahanoy City Trust Co.
Mahanoy

Viso labo:

-r

$23,630,57

X. J. KRUŠINSKAS.
8. L. R. X. A. Centro Sek.

r-

—

(Atskaitos tąsa bus sekančiame num.)
REDAKCIJOS ATSAKYMAI.

S. K. Eilių: “Pasakyk, karvelėli”, nedėsime. w
J. K., Baltimorėje. Apie tą patį dalyką ir truputį pla

čiau parašė mums p. A. Kam. Tamsta pasivėlinai.
J. Jaškevičiui, Rrooklyn, N. Y. Ką rašo “Saulėje”
Senas Kapsas, nereikia paisyti. Panašių “literatų1’ pas
kutiniu laiku priviso Amerikoje net perdaug. Jų “sraipsnių” nebepriima nei “pirmeivių” laikraščiai. Priėjo prie
to, kad Atmestieji “pažangiųjų” laikraščių raštai yra
siunčiami “Draugui”. Visi jie eina į gurbą. Prie progos
pastebime tik tiek, kad “Šaltinis” turėjo tiesą atsiliepti,
jog Tėvas Kazimieras darė Amerikoje žmones iŠ gyvulių,.
*
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nes tas misijonorius ištisų nevieną paleistuvį, girtuoklį,
bedievį, ciciliką ir kitokios veislės “gyvulį” atvertė į tik
rą kelią.
M. Kapočiutei, Shenadoah, Pa. Prieš “Viešą Lietuvių

Knygyną” neturime nieko-priešingo. Tečiau įsteigėjų var«
dai ir atsišaukimo tonas nurodo, kokius knygynas turi
siekius. Todėl atsišaukimo nedėsime.

D. Žutautui. “Upelė Tėvynės” netilps.

>

J. J. N. Sutrumpinę įdėsime, atsiradus viėtos.
Karoliui Valukoniui ir kitiems, Duryea, Pa. Jeigu
jums lenkų kunigas labai malonus, tai laikykite jį pas
.save sveiki, teeiau atsišaukimo negalima dėti laikraštin
dėlto, kad surašytas neatsakomai. Ką turite priešingo mu
sų korespondentui, sustatykite mandagiai ir teisingai, ypač nekliudykite tokių dalykų, kurių jisai nėra parašęs —
tuomet tik jūsų protestas arba atsiliepimas ras vietą
“Drauge
_■ -Į
_
»
K. J. B-nas. Labai ačiū. Bet apie Kražių bažnyčios atidarymą jau buvo “Drauge”.
PRISIŲSTI REDAKCIJAI LAIŠKAI.

-

u

-: %

-

z*

x
Guodotina Rėdyste!
„•
v
'
Neatsakykite patalpinti šį pataisantį klaidą, laišką.
Jūsų rėdomamo laikraščio No. 39 tilpo tūlo p. -Toli
Buvusio korespondencija iš Paterson’o, N. J., kuri turį
aiškią tendenciją netik įžeist ypatas, bet klaidint skaitančiąją visuomenė- Neturiu omenyje save teisint, bet
parodyt tą faktą, kad Paterson’o draugystės nenorėjo ir
nemanė kviest kalbėt kokį'kunigą ar bedieyį, bet tik is
toriką. Amerikoje žinomesnių lietuvių istorikų už Šliu
pą nėra, ir todėl tapė Šliupas pakviestas su prakalba ir
apietai žinojo visu mėnesiu pirmiau visos draugystės, ką
liudija tų dr-eių protokolai. Ir todėl aš ne neišpildžiau,
bet atlikau teip, kaip visuomenė nori.
Ką p. T. B. meluoja apie prakalbas, tai nestebėtina —
jis gal taip ir mato, kaip tas žmogelis, ką dėlei girtumo
buvo išmestas laukan. Bet kam dar meluot apie koopera
ciją ir lygiai atbulai parodyt faktus. Ištikrųjų, koopera
cijai pirmiau gėriau sekėsi ne kad dabar prie naujo gaspadorians; tą aiškiai liudija kooperacijos apyskaitų kny
gos.
Ir kam toks nonsensas rašyt laikraštin? Juk tas tik
žemina laikraščio vertę ir demoralizuoja skaitytoją.
z
.
E, Kinderas.
j

J■ ’

*

•

*5

* W

' -»■

Red. Prierašas. D-ras Jonas Šliupas yra istorijos falšuotoju, jie istoriku. Trūksta jam platesnių pažiūrų ir ži
nių, taip-pat įsigilinimo į laiko dvasią ir aplinkybes. To
dėl jo istoriški raštai ir istoriškos kalbos neturi moksliš
kos vertės. Pagalios Patersone jis apie istoriją mažai te
kalbėjo, kuomet peikimui katalikų ir aukštinimui laisva
manių atrado daug laiko.
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ORGANAS SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ RYMO-KATA.
LIKŲ AMERIKOJE.

Eina kas savaite ii Wilkes-Baire, Pa.

Kaina: metams $2.00, pusmečiui $1.00. trims mene
siams 50 centų. Į Europą, Kanadą ir kitur $3.00.
Adresas:
'
"DRAUGAS“,

__

314 E. Market Str.

Wilkes-Barre, Pa.

•

Rastus ir korespondencijas reikia siųsti pas:
RBV. A. KAUPAS,
. 64 Ohurck Street,
~
x

Pittston, Pa.

Su visais reikalais reikia kreipties šitokiu antrašu:
“D R AUGA 8“
JOHN S. LOPATTO, Manr<er,
314 East Market Street,
Wilkes-Barre, Pa.

savą!...

h D R A U G A S”
(THE

FRIEND)

Pirm visko, kaip tai Europos šiaurė nėra panaši į pie
tus! Dar taip neseniai Norvegija atsiskyrė nuo Švedijos
be jokio kraujo praliejimo. Po to patįs žmonės rinkosi sau
valdymosi būdą. Norvegams tapo pasiūlyta išsirinkti vie
na iš ketverip: arba sudaryti respublikinę respubliką, ko
kia yra Šveicarija; arba monarchiškąją respubliką, ko
kia yra Prancūzija; arba cariškąją respubliką, kokia yra
Amerika; arba tiesiok užlaikyti monarchiją. Žmonės ap
sirinko sau ketvirtąją išeigą — padarė savo karalium ne
norvegą, bet anglą, kursai dabar jiems karaliauja Haakono VII vardu.
Antra vertus, portugalai, revoliucijonistai kruvinu
keliu paVaro savo karalių, kursai nebuvo tironu nei pri
spaudėju nei net tikruoju valdytoju, nes kraštą valdė ne
karalius, bet kabinetas su parliamentu, ir jo vieton pastatoprezidentą, apskelbia jį diktatorium, o ką ant to visko
pasakys žmonės — tegul tyli jie!... Kol galime, darykime

x

/
The Official Organ of the Lithuanian Roman Catholic
Alliance of America.
v WEEKLY, published at 314 E. Market St. WilkesBarre, Pa.
Subscription: $2.00 a year, $1.00 six months, 50 cents
three months.
< Rates of Advertising on Application.
REDAKCIJOS pksTABOB.

Paskutiniai atsitikimai Portugalijoje parodo, jog re
voliucija gali nusisekti tik tuomet, kuomet prieš valdžią
pakelia ginklą armija ir laivynas. Niekas neabejoja, kad
Lisbonoje viskas butų pasibaigę tik riaušėmis, ir karalius
Manuelius butų tebesėdėjęs ant sosto, jeigu kareiviai ir
jurininkai butų užlaikę savo prisieką. Pirm penkerių
metų Rusijoje revoliucijonistai butų paėmę viršų, jeigu
didesnė dalis kareivių ir marininkų butų sulaužusi sudė
tąją carui prisieką. Atsimename juk, kiek baimės pridarė
dideliam Odesos miestui vienas “Potiomkinas? — be oficieriij, be inteligentiškojo vado! Revoliuciją Maskvoje
numalšino atsiųstas iš Peterburgo Semionovo pulkas. Bet
jei šitas pulkas butų stojęs po revoliucijonistų pusei, vis
kas butų pasibaigę kitaip. Dabar laukiama revoliucija
Ispanijoje. Jei armija pasiliks ištikima, karalius Alfonsas
pasiliks valdovu, nors jau prisieis gelbėti savo sostą nu
sižeminimu prieš Canalejas’ą ir persekiojimu katalikų
bažnyčios. Jeigu-gi atsitiks kitaip, tai jam prisieis pasi
dalyti Liudviko XVI likimu arba nešti kudašių kuogreičiausiai į Angliją.
Bet apie tuos dalykus rašyti peranksti, ypač kad pa
čioje Portugalijoje situacija vis dar. neaiški (šitie žodžiai
rašyti II spal.). Tečiau atsitikimai duoda progą padaryti
keletą patėmijimų.

Nau-jorkinis “Sun" stačiai juokiasi iš Portugalijos
naujosios valdžios, vadindamas ją kvailia (stupid), o nau
jus ministerius “profesoriais", t. y. vyrais be jokio prak
tiško patyrimo.
Ir ištiesų! Kam vyti vienuolius tuojau svetur, netu
rint dar užtikrinimo, kad kitos valstijos pripažįs naująją
valdžią? Kam kimšti kunigus į kalėjimą, jei jis nasirodo
ant gatvės, o paskui teisinties, kad kunigams faip buvę
geriausiai, nes kitaip įdūkę pasileidėliai butų juos išnie
kinę arba tiesiok užmušę? Kam ta komedija? Pasakyk
stačiai, kad nenoriu arba negaliu suvaldyti policijos ir
kareivių, vadinasi negaliu užlaikyti tvarkos — tai nors
juokų nei erzinimų nebus. Valdžia, kuri nemoka suvaldyti
įtužusios minios ir pavelija visokiems chuliganams plė
šyti bažnyčias ir daryti kitokias pragaištis — tokia val
džia prisipažįsta, kad yra silpna, kad jaja pasitikėti nega
lima. Pagavę į savo rankas valdžią visokie “profesoriai"
privalo atsiminti, jog užtenka dviejų naujosios kontstrukcijos skraiduolių, kad supleškinus visą Portugalijos lai
vyną r ir sugrąžinus tvarką Lisbonoje (tokia yra “Sun’o"
nuomonė). Be to, juk žinoma, jog Portugalija yra Ang
lijos globoje — ir tegul tik chuliganai padaro kokią pra
gaištį Anglijos pavaldiniui, o pamatysime, kaip Jonas Bu
lius (John Bull) parodys savo ragus. Naujas užsienių da
lykų ministeris Marchada buvo kitados pasiuntiniu AVashingtone ir tapo atstatytas nuo vietos užtat, kad davė ži
nią savo vyriausybei apie McKinley’o mirtį penkiomis
dienomis prieš McKinley’ui mirsiant. Toks ministeris gali
padaryti nelemtesnes klaidas.. .
Ir vėl, varymas laukan jėzuitų ir kitų vienuolių, kon
fiskavimas jų nuosavybių be jokio atlyginimo — kur čia
teisybė? Neklausta, ar žmonės (visuomenė) tokiems dar
bams pritariau padaryta, kaip laisvamanių klika nori; ne
šaukta visuomenės atstovų (parliamento), kad nuspręstų
apie šitą dalyką, taip svarbų klausimą išrištų. Iš šalies
žiūrinčiam tatai viskas išrodo, lyg koks išnetyčių gavęs
viršų žėkas tuojau pradėtų rodyti savo galybę: atsimink,
kad dabar aš esu ponas! pajusk mano skaudžią ranką !...
pažibk šikšna degutą!...
Neaistetiška, neteisinga ir nedora.
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Bažnyčios, vienuolynai, mokyklos, prieglaudos ir ki repertuarų, panašų į Ukrainiečių dramas — operetes (tik
tokios katalikiškos įstaigos Portugalijoje tapo pastatytos morališkas)...”
;;
už dievobaimingų katalikų aukas. Aukotojai juk nedavė
Negalima užginčyti p. M. U. Tokių spektaklių rei
savo .pinigų tam, kad masonai — bedieviai katalikiškas kalauja liaudis ir tokie jiems geriausiai tinka.
įstaigas panaikintų arba apverstų visai kitokiems sie
Doringos melodramos, sukeliantieji pakilesnius jaus
kiams. Naujoji valdžia aukotojų teises pamynė po kojų, mus vaidinimai, muzikalinės piesos — vis tai kultūrinimo
padarė neteisybę. Tiesa, ir Suv. Valstijų vyriausybė išva įrankiai, ir musų tautai labai reikalingi. Bet kaip tuos kil
rė kai-kuriuos vienuolius nuo Filipinų, bet už atimtųjų tus siekius įvykinti!
nuosavybę atmokėjo gyvais pinigais. Nepasirodė plėšikais.
Pono U. nuomone, reikia surinkti pinigų (pasisektų,
O Portugalijoje Braga su “profesoriais” ir chuliganais f... girdi, sumedžioti apie 5—6 tūkst. rublių) ir pasiieškoti lie-—"
Nb, gal tvarkai sugrįžus, visuomenės nuomonės iš- tuvių artistų (reikėtų bent 3—4 vyrų ir 2—3 moterių).
klausus, gal ne viena nuoskauda bus atlyginta, ne vienas Lietuvių artistų ir artisčių esama (pav. tūla Žvirblis, pa
klaidingas žingsnis atitaisytas. Bet vis dėlto liūdnos-liud- kviestoji iš Permės Odesos scėnon). Artistai ir artistės
s ’
’T"
nos mintys veržiasi į galvų, atsiminusi, jog uoliausieji lais galėtų išmokinti ant vietos sau pagelbininkus — ir “va
vės ieškotojai lyg tyčia mindo kojomis laisvės pamatus, karėliai” turėtų traukte traukti savin aplinkinius žmones,
tampa skriaudėjais, plėšikais, svetimos nuosavybės pa Z jei ypač butų vaidinamos “misterijos”, kokias matyti
geidautojais. ..
Bavarijoje. Patariama net įsitaisyti kilnojamąjį balaganą
. (lapinę), kurį galima butų važioties po didesnius Lietu
>
,
Kokių esama korespondentų, parodo šitas faktas. Ne vos miestelius.
Sumanymas labai gražus, tik jojo įvedimas praktikon
seniai Pittstone atsiliko keturiasdešimts valandų atlaidai.
“Darb. Vilt.” bendradarbis, aprašydamas tų iškilmę, nebus taip greitas, ypač jeigu tokius teatrus bus bando
smarkiai užsipuolė ant kun. J. Kuro pamokslo. Kores ma sujungti^kaip p. U. nori) su dideliais atlaidais (pav.
pondento kaltybę ir begėdų padidina toji aplinkybė, kad Šidlavoje). Atlaidai juk ne kermošius ir ne paroda...
"

į

‘

kun. J. Kuras per atlaidus jokio pamokslo nesakė. “D.
V.” tokio bendradarbio niekas negali pavydėti. f

“Šaltinio’” (Seinuose) redaktorium pasiliko kun. Dr..
A. Civinskas. Amerikiečiai, pas kuriuos jisai viešėjo pusę
metų, siunčia naujam redaktoriui velijimus kuogražiauKam tenka tankiau pažiūrėti į lietuviškus laikraš sios kloties. Lai nenuilstąs darbas neša kuogausiausius
čius, tas negalf nepatėmytį, nepaprastai didelio skaičiaus
vaisius! , _* t 4
> t
l**
spaudinamųjų juose sceniškų veikalėlių — verstųjų oriJ*
. *
*
Z ’‘ - *
t
*' '
w
ginalinių ir perdirbtųjų. Dramas, komedijas ir šiaip jau
Stanislovas Kiečalis, angliškai pasidavęs Stanley Ketsceniškus vaizdelius griebiasi rašyti ne tik talentuoti ir
žmonių psychologijų šiek tiek suprantantieji raštininkai, ehel’ium, ir žinomas, kaipo “middle-weight Champion of
bet net nemokšos, neturintieji apie dramaturgijų net pri the world” (stipriausias iš vidutinio ūgio pugilistų) spaartinamosios sųvokos. Žinoma, už daugelį “veikalų” Ta linio 15 d. tapo pašautas ant kokio tai Dickersono farmos, Z
lija su Melpomene gerai patųsytų nėšubrendusiems rašy netoli nuo Gonway, Mo., ir paskui Ėumirė Springfield’o,
tojams už ausų jei šie pabandytų sueiti kad ir į trumputėlę Mo., ligonbutyje. Pašovė jį iš užpakalio per pusryčius
pažintį su mūzomis. Bet daugumui mūsiškių “dramatur bernas Hurtz už mažų susipykimų. Sako, Kiečalis pasku
gų” net mūzų vardai nėra žinomi. Pas kų-gi jie ieškos tiniu laiku vedęs labai palaidų gyvenimą ir į farmą buvo
nuvažiayęs atitaisyti sveikatos.
įkvėpimo!...
Rašome apie tai dėltOj kad Kiečalis buvo lietuvis ir
Senis Durnas yra pasakęs, kad netikusį sceniškų vei
kalų parašyti yra sunkiau, nekaip* labai gerų apysakų. kad paskutiniu laiku jo vardas buvo žinomas ne tik viso
Jeigu Dūmas — pats apysakų rašytojas ir dramaturgas — pasaulio sportsmanams, bet ir beveik kiekvienam Ameri
turi šitame atvejyje tiesų, tai negerai darosi musų litera- kos vaikui. K. gimė Grand Rapids’e, Mich., pirm 23 metų.
turoje... negerai. Dėlto, kad jeigu turime mažai gerų apy Bokseriu tapo išnetyčiu, gyvendamas Butte, Montanoje.
sakų, tai pri^alomę turėti dar mažiau gerų dramatiškųjų Buvo labai vikrus ir atsižymėjo — dėl savo ūgio — nepa
>
raštų, x> šitie tai raštai pradeda, kaip rodosi, eiti lenktyn prasta stiprybe.
Kitu žinomu lietuvių pugilistu yra Vincas Papeikusu beletristika.
Kažinkas gadinasi musų jaunoje literatūroje iš pat tis (Billy Papke). Pirm keturiolikos metų atletiškais ga
bumais atsižymėjo Juozas Braškys (Joe Rice) iŠ Wilkespradžių.
Todėl nėra ko stebėties, kad p. M. U. ima labai giliai Barre, Pa. Buvo jisai net Amerikos šampijonu, vadinasi,
1
širdin musų scenos veikalus (skaityk jo: “Apie teatrų” greičiausiuoju važinėtoju dviračiu.
Turime Amerikoje stipruolių, kaip antai, Kundrotą,
Vilniaus “Viltyje” No. 107). Kritikai rūpi prasti žmonės
ir 4 klausymų, kokius dramatiškus veikalus duoti žmo Baladinskų ir kitus. Ir išradėjų mums netrūksta: ana,
Jonas Sutkus su savo “sausaja jiega”... jeigu tai tik
nėms, atsako:
“1, Živilė, Tak umierali litvinį Mindovė, Pilėnų ne humbugas.
Trūksta mums tik mokslo vyrų.
Kunigaikštis; 2, Quo Vadis, Novij Mir, Orleano Mergelė;
Bet ir tokių, reikia tikėties, susilauksime.
3, Šienpiutė, Neatmezgamas Mazgas ir stengties sudaryti
irj ’*
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POLITIŠKA PERŽVALGA.
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Portugalija.

Žinios iš Portugalijos susyk nusmuko. Kas darosi nau
joje respublikoje — ar kontrarevoliucija ar kitkas — ne
žinia. Tečiaudigšiol nei viena viešpatystė nepripažino nau
josios valdžios. ‘ Ispanijoje buvo ketinama pakelti revo
liuciją Ferrer’o nužudymo dienoje (13 spal.), bet vyriau
sybė pastatė po ginklu net atsarginius -— ir viskas pa
sibaigė tik keliomis prakalbomis, kuriose tapo iškelta į
padanges Ferrer ir jo draugai.
Dabar žinoma, jog revoliucija buvo rengiama nuo
seniau. Teofilius Braga, dabar apšauktas prezidentu, gy
veno Brazilijoje ir tapo pašauktas tyčia revoliueijonistų
užimti tą augštą vietą. Suspėjo į patį laiką. Apie revo
liucijos pradžią Londono “Chronicle” rašo mažiau-daugiau šitaip:
Revoliuciją pakelti progą davė užmušimas prof.
Bombardos, klaršto respublikinio. Užmušėju buvo gene
ralinio štabo leitenantas, koks tai Santos. Tas leitenantas
buvo karštas karaliaus šalininkas, bet neturėjo pilno pro
to. Pats Bombarda pasirūpino, kad jį įdėtų į bepročių na
mus. Po kiek • laiko Santos tapo paleistas
iš bepročių nar
mų, badai prieš Bombardos norą. Jis išvažiavo į Paryžių,
bet panedėlyje sugrįžo ir nuėjo į bepročių namus ieškoti
Bombardos. Tarp abiejų kįlo ginčai, kurie pasibaigė tuo,
kad Santos ištraukė revolverį ir šovė į profesorių, kursai
ir pasimirė už kelių dienų.
Žinoma, sveiko proto ir šalto svarstymo žmonėms, už
mušimas išrodė bepročio darbu, bet karštiems revoliucijoni&tams suteikė progą apskelbti jį politiškuoju prasižen
gimu. Revoliucijonistai pasinaudojo bepročio darbu ir
pradėjo kurstyti žmones prieš karalių. Dienraštis “Seeolo” tą patį vakarą paleido plakatus, kuriuose žmonės bu
vo šaukiami kelti maištą prieš karalių, nes būk jisai pa
velijęs padaryti tokį politišką prasižengimą. Darbininkai
sujudo, beskaitydami plakatus, ir pradėjo šaukti: “Salin,
monarchiją!” Užsikrėtimas ėjo platyn ir platyn. Policija
norėjo sugrąžinti tvarką, bet respublikiniai sutiko ją su
revolveriais. Prasidėjo šaudymai, ir keletas policistų ta
po sužeista. Revoliucijonistai nuėjo į Rua Castelho kazermes, kur stovėjo Pirmoji artilerijos baterija. Beveik
visi artileristai buvo respublikiniai. Maištas apsireiškė
tuojau. Du oficieriu (tiek tik tuo laiku tebuvo kazarmėse) tapo surišti, o karaliaus vėluva tapo sumindžiota, o pas
kui sudraskyta susirinkusiųjų aplinkui žmonių.
Jeigu ne artilerija ir ne laivynas, revoliucijai nebū
tų nusisekę.
Kaip toliau buvo, vadinasi, kaip pabėgo karalius su
savo šeimyna, ir t.t., skaitytojams jau žinoma. Pasilieka
tik atsakyti į klausimą: dėlko kilo revoliucija!
Žinoma tiktai tiek, kad karalius Manuelius buvo ne
mylimas — ne dėlto, kad butų padaręs ką blogo viešpati
jai, bet dėlto, kad neturėjo energijos daryti gerą. Jo tė
vas, Karolius, tapo nušautas Lisbonos gatvėje drauge su
sosto įpėdiniu 1908 m. Du užmušėju policija paguldė ant
vietos, trečias nusižudė kalėjime, kitų nei nebuvo4eškota,
nes Manueliaus valdymas buvo silpnas. Dar nesuaugęs

(Manueliui sueis 21 motai tiklapkr. 15 d.} tiesiok nežino
jo, ką daryti su išklypnsia viešpatija. Jokia partija ne
buvo iš jo užganėdinta. Viešpatijos skolų — 800,000,000
dolerių, visur vogimas (“graft”), doklės nepakeliamos,
sodiečiai varguose... Ko daugiau reikia! Pridėk prie to
dar faktą, kad viešpatijos pinigų pageidavo įvairių
partijų vadovai, kurie tik tikėjosi įgyti įtekmę, o pamatysiirie, dėlko valdžia teko Bragai. Juk kur du pešasi, ten
trečias naudojasi! Peštynėmis tarp įvairių partijų pasi
naudojo respublikiniai — ir dabar jų viršus.
Prie progos reikia paminėti,,jog Portugalija neturi
nei šešių milijonų gyventojų, jog jos gyventojai užsiima
beveik vienatiniai žemės dirbimu, jog siunčia svetur vy
ną, kaštonus ir porą mažesniosios vertės produktų. Žmo
nėms tenai’vistiek, kas juos valdys: karalius, Braga ar
kas kitas. Jiems rūpi tiktai, kad turėtų duonos užtektinai.
Naujoji valdžia bandė atimti bažnyčios ir vienuolynų tur
tus, apsimesdama, buk bažnyčia ir vienuolynai darą por
tugalus vargingais — bet kažin ar tie turtai teks varguo
liams!. .. Greičiau jie teks “grafteriams” (kaip tai atsi
tiko Prancūzijoje). Iš šalies žiūrinčiam išrodo, jog nei
bažnytinių turtų atėmimas nei tikybinių mokyklų užda
rymas nei net priverstinojo mokinimo svietiškose mokyk
lose įvedimas neištrauks Portugalijos iš nelaimės.
Amžiais padarytųjų klaidų Portugalijoje gal ir per
daug. Jas galės atitaisyti tiktai tie, ką ieškos ne savo as
meniškojo gero, ne savo idėjų praplatinimo, ne kitų daiktų
— bet tie, kuriems rūpės ištiesų viąų gerovė. Braga su vi
sokiais Marchadomis, Costa’is ir t.t. visuomenės labo
nežiūri.
Prancūzija.

Beveik ant visų geležinkelių kilo straikas. Darbinin
kai pareikalavo mažiausiai 5 frankų dieninio-užmokesčio
ir pailsio nedėldieniais. Sustojus traukiniams vaikščioti,
Paryžiuje pradėjo trūkti maisto. Tuomet valdžia pradėjo
gabenti valgomuosius daiktus nuo marių laivais Seinos
upe. Straikininkų vadai tapo suimti. Tadą darbininkai
pradėjo grįžti darban, o valdžia pradėjo derybas su dar
bininkų atstovais apie mokesčių pakėlimą ir kitokius pa
lengvinimus. Praeitą ncdėldienį sprogo bomba ties nacijonalistų dienraščio “Patrie” direktoriaus Massard’o du
rimis. Paskui rasta ant durų prikalta apskelbimas: “Tai
straikininkų pirmutinis persergėjimas’
Rėikia dar pridurti, jog kilus straikui, premieraR
Briand pašaukė visus straikininkus atsarginius (reservistus) prie ginklo ir pastatė juos po karės.disciplina. Tokiu
budu straikininkų spėkos dikčiai sumažėjo. Iš užuojautos
straikininkams pametė dariu} daug kitokių darbininkų,
ypač Paryžiuje.
Ispanija.

Apie penkis tūkstančius išvytųjų iš Portugalijos vie
nuolių perėjo rubežių ir tapo išskirstyti po Ispanijos vie
nuolynus. Jei tikėti žinių agentijoms, vienuolynai gink
luojasi, dedasi geležines duris ir gaminasi maistą. Mat
laukiama užpuolimo iš revoliueijonistų pusės. Praeitą
ncdėldienį buvo Madride didelė respublikinių paroda.
Viskas atsiliko ramiai ir tvarkoje.
Visi pirmosios rųšiea atsarginiai tapo pašaukti po
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ginklu, nes bijoma revoliucijom _ Tečiau Ferrer’o diena
(13 spal.) praėjo maišiai. Tą dieną prasidėjo Madride tarp
tautinis laisvamanių suvažiavimas.
Morokos sultonas atsisakė mokėti Ispanijai atlygini
mą už pernykščius nuostolius ties Melila, bet valdžiai ne
paranku šitoje valandoje siųsti kareivius iš Ispanijos.
Taip, butų piktitf bet reikia dantis laikyti sukandus.

SVARBI PASAUGA.
Tokia teisybė, “kaip saulė ant dangaus:, arba kaip
rėtyje vauduo”. Girdi, siunčia mane Kapsas j St. Louis
pamatyti, kame vyskupas pardavė bažnyčią. Nevertėtų at
sakyti, teeiaus dėl naudos gerų katalikų, atsakysiu, nors
daugiau polemikų atsižadu.
>
Jeigu, kai}) sakiau mano paaiškinime apie bažnyčios
turtus “Žvaigždės” No. 37, neyra nei vyskupas-nei kas
kitas tikru bažnyčios turtų viešpačiu, tai nėra nei pasau
linis teismas bažnyčios turtų atsakančiu valdytoju. Kaip
tie žmonės toli prasilenkė su teisybe, skųsdami vyskupą
pasaulinin teisman, taip p. Kapsas prasilenkė su tikrybe,
privesdamas man jų pavyzdį, ir prasilenkė su teisybe su
pratime mrano straipsnelio. Prasilenkė su teisybe da ar- *
šiaū privesdamas Rosi jos lietuvių katalikų padėjimą,
kame valdžia prisisavina nevien visų vyskupų R.-K. baž
nyčios teises, bet norėtų net, kad katalikai paskaitytų už

Hon. John K. Tener,

republikonu partijos
kandidatas
ANT VALSTIJOS

GUBERNATORIAUS.
J. K. Tener buvo kongreso nariu 1908 m., da-

bargi jis yra prezidentu milijoninės Charleroi Bankos ir didelių kitokių kompanijų. Savo augštą karijerą pats sutvėrė. Tener yra prietelium darbininkų
ir visų svetimtaučių, užtai kiekvieno lietuvio priva
lumas yra už jį balsuoti 8 dieną lapkričio 4>er Rin
kimų Dieną.

Kiekvienas Suv. Valstijų
pilietis turi būtinai balsuoti
už JOHN K. TENER.
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bažnyčios galvą carą. Aš apie tai savo paaiškinime nei
žodžio nepriminėjau, o jis man prikiša, tai kaip su tokiu
galėtų kas polemikuoti, kad išeitų šitoksai polemikos išvaizdis: Padėk Dievs Jada. — “Pastarnokus kasu”.
Matau, kad tas polemikas kelia tiktai tokie, kuriems
nereikia jokių bažnyčių; tokie nori tiktai ir geresnius
katalikus supiudyti su kunigais ir vyskupais, o patįs iš to
naudoties platinimui neva mokslo, kuris Dievo prisaky
mus po kojų nori paminti.
Kun. P. Saurusaitis.
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Sūdžia: — Jau penktą sykį stovi prieš mane.
Apskųstasis: — Ne mano kaltė, kad stoviu.
v Sūdžia: — Kaip tai ne tavo kaltė?
Apskųstasis: — A taip, ponas teisėjas nei sykį neprašėt mane prisėsti.

Kodėl nemiega.
Daktaras: — O kaip su miegu? Ar tamista gerai mie
gi naktimis?
Pacijentam: — Nelaimė, ne. Užmiegu apie rytą dviemtrim valandom.
Daktaras: — Hm,
> * tai
y svarbu! O tamista nežinai nemiegojimo priežasties?
Pacijentas: — Taip, žinau, iki 4 vai. ryto losiu kortomis, o ant astuonių turiu būti ofise?
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PABĖGO

Pranė Dvilaitienė iš namų Urbonavičiukė su Stanislovu Ambrovskiur ir pasiėmė penketų vaikų: vyriausia
mergaitė 9 metų, vaikas 8, mergaitė 5ę vaikas 3 metų ir
jauniausias vaikas dviejų mėnesių, visi geltonais plaukais
Moteriškė turi apie 28 m. vidutinio ūgio, su karpa ant kai
rio veido, storų lūpų, geltonplaukė ir storai šneka. Vy
ras — apie 25 m., vidutinio ūgio, tamsus plaukai. Kas
apie juos žino tepranesa vyrui Jurgiui Dvylaičiui, 318 E.
s.
Market St., Wilkes-Barre, Pa., o gausite gerų dovanų.
ANT PARDAVIMO.

Pigiai parduosiu naujų, da tik pernai statytų, namų
vienai šeimynai. Lotas 25—190 pėdų. Ant vyriausios ulyčios. Turiu išvažiuoti, todėl parduodu. Pasiklauskite tuo
jau pas: Juozų Makauskų, Middleport, Schuylkill Co., Pa.

Spalio (October) 20, 1910, Met. II. Ko. 42.

“PAIN - EXPELLER.”
Dr. Rlchter’o galinga išlauki
nė gyduolė privalo būti
kiekvienos šeimynos
vaistų šėputėje.

Prašalina skaudėjimą reu
matizmo, padagros, strėnų die
gimą, strėndieglį ir neuralgi
ją. Greit išgydo sunėrimų ir
muskulų štyvumą. Puikus nuo
išsukimų, šlubavimo ir pasi
leidimų. Skubiai gydo persi
šaldymą, lnfleunzą, gerklės
skaudėjimą, sunkumą ant kru
tinės ir uedaleldiia plaučių
uždegimą. Gelbsti nuo galvos
ir dantų skaudėjimo.

SERGĖKIS PADIRBIMŲ.

austinių (krajavų) škaplierių Panos Šv. ir Šv. Traicės,
gali gauti pas mus visada. Męs išdirbame ir reikalaujan
tiems pasiunčiam porų ant pažiūros.
Kaina 50c. tuzinas.
. *
' '■
*'
Mrs. A. Smailienė, 2737 Ę. Pacific St., Philadelphia, Pa.

Tikras Pain-Expėller tan
kiai buvo pamėgdžiotas. Atydžiai apžiūrėk pakelį ir tėmyk
ar jis taip išrodo, kaip ant
paveikslo. Jei skirtųsi nuo
Čion parodyto, tai gaunate nu
duotą vaistą. Visi vaistininkai
Su v. Valst. parduoda Pain Expeller po 25c. ir 50c. bonkutė.
Padirbtas per

BALSUOKIT už

F. Ad. Richter & Co.

KAS RKTKALAUJA

'

*
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215 Pearl St., New York, N.Y

: 1'

P. 8. Jeigu Jųsų sveikata
labai nupuolus, bandyk Dr.
Rlchter’o Perrolą, garsų ge
ležies vaistą, 75c. ir Dr. Rich
ter’o " Tablet’ ’ Lozenges, 50c.
Musų knygutę apie Anchor
vaistus gali gauti kiekvienas
Draugo” skaitytojas uždyką. Tik prisiųskite savo ant
rašą.

X

UNION TICKET AGENCY.
Sealausia Lietaviszka Ranka Semtom ir Visoje Aplinkinėje.

Agentūra Laivakorčių ant Geriausių Linijų.
Siunčia Pinigus kas dien in visas dalis svieto; taip gi perka ir
išmaino visokius pinigus. Išdirba visokius dokumentus Amerikos ir
ir Lietuvos teismuose.
* Ofisas atidarytas kas dien nyo 8-tos iš ryto iki 9-tos vai. vak.
Nedėlioję: nuo 10-tos iš ryto iki 5-fai valandai vakare.

AD0LF BLAU, Union Ticket Agenoy,
203 Lackawanna Avė.,
Scranton, Pa.

C. C. B0WMAN,
IŠ PITTSTON, PA. ;
kuria yra ataakančiauaiu kandidatu ant
AJt*-

KONGRESMONO.
•y” .
•*
Atsiminkite, juog rinkimai bus 8 d. Lapkričio 1910 m.
Kiekvienas privalo balsuoti. -

JUOZAS SZUKIS,
fiERlAUSlAS LIETUVYS FOTOGRAFISTAS,
Naujai Telefonas 1070—R.
20 KAST MARKET ST.,
WILKES-BARRE, PA. j;

i
t. .

j.

TaFp-gi turime savo krautuvėje daugybę visokių maldaknygių
ir svietiškų knygų visokiose kalbose.
TELEFONAI: Naujas 303 — Bell 662._________

"REKOMENDUOJAME MUSŲ NAUJĄ AUKSINĮ 23
AKMENŲ GELŽKELIO LAIKRODĖLĮ.
Auksiniai, paauksuoti ir kitoki su 23
akmenimis, parduosime 10,000 vadina
mų “Accuratus” laikrodėlių tiktai ui
$5.75 iėdną. Tie gražuę laikrodėliai
puikiai išrėžyti, dubeltavi lukštai, ge
rai laiką rodanti, labiausiai keliauninkų
naudojami, kurie turi daboti laiką, mo
teriški ir vyriški, gvarantuoti ant 20
metų. Tikrai gražus laikrodėliai, ne»
gėda bus nei draugams tokį parodyti.
Jeigu nori turėti gerą dziegorėlį, tai
štai musų pasiūlymas: Męs nusiųsime
Šitą laikrodėlį kiekvienam C. O. D. už
$5.75 ir ekspreso kaštus dėl peržiūrė
jimo. Jei nepatiks, nemokėsite nei cen------to. Męs riskuojame viską. Auksinis
grandinėlis duodasi dykai su laikrodžių. Adresas:

KX0EL8I0S WAT0H OO., DEPT. 905, OHIOAGO, ILL.

u<

*
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Pasiklausk vartojusių Severos gyduoles, o jie tau paliudys jų tikrumų ir pasekmingumų

imus
nugarkaulyje, krūtinėje, pečiuose, kojose, sąnariuose arba

raumenyse. Bereikalingu yra kentėti, jei gali palengvinti
V

•

"

vartojant

Šimtai laiškų, gautų iš visų kraštų, rašo apie stebėtiną ir

greitą palengvinimą, kokį suteikia skaudėjimuose,
štai kelios eilutės iš tų laiškų
“Severos Aliejus šv. Gothardo prašalino visus reumatizmo skaudėjimus—į-”
* * Kelis syk ’ patepus, prapuolė sopulys Šone— ’ ’
“ Puikus vaistas nuoz įsidrėskimo, išsisukimo ir susižeidimo—”
>
“Du syk* ištrynus tuom Aliejų, prapuolė skaudėjimas—M
“Vartojau tą Aliejų nuo štyvumo pečiuose su netikėtais rezultatais—”
“Greit išvaiko neuralgijos skaudėjimus—”
“Geriausias linimentas nuo sutinimo ir žaizdų užsidegimo—”
A
'■ .
'W
‘ -i. •
”
* *^3? ‘
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Kaina 50 centų

Knygutė su gydymo patarimais lietuviškoje kalboje duodasi dykai su kiekviena bonkute.

Severos Vaistai galima gauti vaistinyčiose. Neimk kitokių. Reikalauk “ Severos
ikTl/CV'li yra 8edyba Pradii°s daugelio

Žmogaus Mašina S.SJT

o kiekvienas jų, jeigu neišgydyti, blogai baigia

lįs kaikada silpsta, o jų pailsęs veikimas reikalauja pastiprinimo. Išsibaigusi fyziška jiega bus
tau sugrąžinta, malimo organai bus sudrūtinti,
kraujas pastiprintas, jeigu vartosi

nega111 Iv31 AI Įėjimų, daugiau—mažiau skaudžių,

si.

Nėra geresnio vaisto inkstų gydymui, kaip
Severos Vaistai Inkstams ir jeknoms.

X

Kaina 50c. ir $1.00.

Severos gyvasties Balsimą.

Kaina 75 centai.

CEDAR RAPIDS
IOWA
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- Kuponas
dTvonui
uždyka.
Kiekvicnalh pirkėjui už
$10.00 /ir daugiau duo
sime puikų divonų už
dykų. Atsineškite šitą
kupąnų su savim.

Dideli rudens pasiulinim&i pas

BENESCH &

SONS

32-34 PUBLIC SQUARE, WILK.ES-BARRE, PA.
Didelis naminių rakandų štoras BENESH & SONS užbaigė
gražiausių meblių parodų. Jų didelė krautuvė pripildyta geriausiu
tavoru. Karpetai ir divonai lošia svarbių, vietų toje parodoje. Ga
lima nusipirkt karpetų net už 29c. už mastų. O dideli 9x12 pėdų
Smyrna divonų. po$0.75, o jie verti $12.00, kitose-gi krautuvėse
dar daugiau.
Ateik pats persitikrinti, n esi rūpi n d am a r apie prekę. Męs išmebliuosime tavo namuko tu paduok savo išlygas.

Virtuves kreses
Virtuvės
aržuolinės, se
niau p o
90 centu,
dabar ti
ktai po

Večiai $8.50.
Virtuvėlės $25
Geriausi už tų
Suodina daug
kuro, o daugiau šilumos
duoda. Duodame 30 die- nų išbandyti uždykų.
*Dvkai viedras anglims,
'spatas ir špotas klejon• kės su kiekvienu po; cium.

daugiau.
į irprekę.

Graži misingine

LOVA
$1.98
paprasta kaina $4.50. Mie
ra: 3 pėdos ir 6 coliai ir
4 pėdos ir 6 coliai. Baltai
ar žaliai malevotos. Žiū
rėk paveikslėli. Navdokis
proga. Tik 25 centai sa
vaitei.
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Iš padirbtos skuros ir aksominės kanapos, išpiaustytos, ant ra*,
ėiukų aržuolinio medžio. Kur kitur po $8.00, pas mus
arba po 25c. savaitei.

Aržuoline spinta

$5.25,
Sudėtinės sprenžinos po $1.90.
Springsai medinėms lovoms pabrikanto gvaran
tuoti, gero iidirbimo. Pirma buvo po $5.00.

Proga turėti už 25c. savaitei.

virtuvei, paprasta kaina $10.00. Augšėio 6 pėdų ir 3% colio, platumo 33 co
lių. Dubeltavos durįs, viršuj stiklinės
sutrimis lentynomis, stalčiukas pei
liams-, šakutėms ir šaukštams. Žemai
medinės durįs ir du perskyrimai. Ypa
tinga prekė $5.25 arba ant išmokeščio
po 25c. savaitei.

32—34 Public Sųuare

Wilkes-Barre, Pa

f
S. L. R. K. A. CENTRO VALDYBOS ADRESAI.

JONAS RIKTORAITIS,, prezidentas,
*
67 James St., Waterbury, Conn,
KAZYS VAŠKE VIČE, vice-prezidentas,
186 Jefferson StM Newark, N. J,
KAZYS J. KRŪŠINSKAS, sekretorius,
457—17th St., Brooklyn, N. Y
ANTANAS DANISEVIČE, kasierius,
630 W. Centre St., Mahanoy City, Pa
Kasos globėjai:
\
JUOZAS VASILIAUCKAS,
/
112 N. Oreene St., Baltimore, Md
MARTINAS KADZIEVSKIS,
3244 S. Morgan St., Chicago, III
KUN. V. VIZGIRDA, knygius,
190 S. Meade St., AVilkes-Barre, Pa
KUN. M. A. PANKAUSKAS, dvasiškas vadovas,
r ‘
, p. O., F^orest City, Pa
Residence 1100
Office New Telephone 37
lietuvių advokatas,
47-48-49 Bennett Building,

Wilkes-Barre, PA.

Norintieji pasiskolinti pinigų ant pirmo fiiortgage, arbba
pirkti namus lai kreipiasi.

Svvalm Hardware Co.,

21 NORTH MAIN ST.,
’ POTTSVILLE, PA.
įvairiausi geležiniai daiktai, tepalai , stiklas, dūdos
plasteris,brankiai, sportiniai ir naminiai daiktai.

JAU ARTINASI RUDUO
V/ '

~

*'w ’V'

Jį* *
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kiekvienas privalo
nusipirkti

Mano siutai siuvami geru kriaučių; perka juos
kiekvienas, kurs nori gražiai pasirediti. 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 MA1N ST.,
*Wilkes-Barre, Pa
—-T-

Nauja knyga-Biblija

BUK
VYRAS

arba šv. Raštas išleistas

Kun. S. Pautieniaus.
•

Tik vienas šitas šventraštis yra kata
*
Ūkiškas..
'

Vysai Dykai Del Viru
Ta knyga yra stebuklinga Ir siustą yra tyk dėl vyru.
Knyga ta prastais, suprastais žodžiais pasaka kaip gal
atgauti vyriškumą, isigyditi nuo uznuodijima krauja
arbasypili,nubiegima siekio*, patrotitu stypribe, pučkus
ir kitus išmietimus, negromul avima,
patrotitu
stypribe, pylva, kiapenu, inkstu ir puiles Ilgas, rumatlxma, gonorrhoea arba triperi, naujai Įgautas lygas,
strictura ir vysas vyru lygas, gal būti ligidomas sava
namuse privatiškai, slapta ir labai pygjai.
Ta, dykai Įgauta knyga, pasakis jums kodėl jus
kentat ir kaip galėt galutinėj Isigyditi. Knyga ta yra
kriutuvS žinios, katrus ture žinoti kožnss vedes arba
nevedcs vyras. Ta knyga yra paraiita par Daktara,
katras atsydave ilgo lajka tyrinejmu tu, specijalisku
lygu. Temvkit, jog ta knyga yra.siustą vysai dykai,
užmokam už pačto, ing užpeČetita kon verta.. Nesiusk
nekokiu piningu, tyk paraki k sava vardą, ir adreaa ant
žemiaus paduotu ktiponn, katrų siusk mums iendena.
DYKAJ GAUTOS KNYGAS KUPONAS.
DR. JOS. L1ST1R A CO., L 905 22 Ptfth Avmm. CUem
Godotinas TamlMa: Pagal Tamiftoa t rliarfiajoaa, si aorlečjao
jog Tamista prialnatnmei man vynai dykai v4«a jnan knyga dėl vyra.

Vardas

i

Kaštuoja $2.00 ir 16c. persiuntimui
§

j

Adresas: REV. S. PAUTIBNIUS,

MAHANOY CITY, PA

garsi kardinolo Wisemano apysaka.
Vert« VYTAUTAS.

Kaina $1 00.
Imantiems daugiau kaip vieną egzem
plonu, nuleidžiamas didelis nuošimtis
Gaunama pas:

Rev. V. Vamagiris,
312 So. 4th Stroot,

BROOKLYN, N. Y.

Spalio (October) 20, 1910, Met. II. No. 42.

DRAUGAS

FERNERY
Naturališkų ir padirbtų žolynų krautuvė.

*

Galima gauti sėliu veselijoma, šermenims ir bfle kada tik prireikus, bu
kietuose arba gražius vainikus.

TAMIKYTE LIETUVIAI I
Kelionė per jūres.
Tūkstančiai tūkstančių mūsų tautie
čių keliauja į prigimt* Balį ir ii tenai atgal j Ameriką, o visi
labiausiai užganėdinti, kurie perka laivakortes pas:

JONĄ NEMETH’A,

MRS. J. HERBERT, Savininkė.
61 kW. Markei St.,
.Wilkei-Barre, Pa

3 N. MAIN STB.,

WILKM-BABRE, PA.

O kodėl f Nes turi gerą prižiūrėjimą, parankią kelionė,
kad tartum kaip ir pačios kompanijos būtų pirkę laivakortes.
Siuntimas pinigų greičiausias ir pigiausias pasaulyj.
Benas Telefonas SW.

Naujas Telefonas 1006.

DR-AS ALBERTAS KAU FM AN,
—: OTDTTOJAJI U UBTUTOB.
Specąjalistas nuo visokiu ligų.
Gydo net labiausei ulsisenejusias chroniškas vyru, moterų Ir kūdikiu
ligas. Galima susikalbėti, lietuviškai, lenkiškai, rusiškai ir vokiikak

BĮ M. Washlagton St.,

Wilkes-Barre, Pa.

Pu jj galima gauti visokių torielkų, blifldų, stiklų,

puodų, liampų ir visokių virtuvei reikalingų daiktų.

PIRMUTINE KRAUTUVE
IR

IfiDIRBYSTA

Yra iš ko pasirinkti. .Ateikite persitikrinti.
102—104 S. MAIN ST

BAŽNYTINIU DAIGTU

„RYZNYCIA”
PO GLOBA MYKOLO ARKANIOLO,

<

s

į S. Chestnut St.,

\

Wilfces-Barre Deposit^r Savings

« kv *•

BANK,

. Shenandoah, Pa

Krautuvėje randasi Bažnytiniai daigtai sekanti:

Žvakės margos vaškinės po 1 svarą 2, 3, 4, 6, 8, ir 14
svaras po............................................................ 2Cc.
Žvakės vaškinės rankom margįtos po 2 svar., 4, 6 ir 8
s v aras po........................... ............................. . 50c.
Pakeliais knatai vaškiniai (wax taperi) pakelis
Dėl aštuonių dienų pakeliai po .......................... 67c.
Anglys už svarą ................................................... 28c.
Aliejus (8 day) už gorčių.................................... $1,10
Žvakės vaškinės (Rožė) dėl uždėjimo po 3 ir 4 svarui,
už svarą ...............
60c.
Lietinės žvakės vaškinės po 16 svarų ir 18 svaras
po •••••••••••••••••••••••••*••••••••■•••• 33c.
Žvakės Starinavos lietinės 16 sv. ir 18, už svarą 16c
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 ................................. ^... 65c.
“ francincense
”.r po
........................ 50c.
4^^ * ** z %
■
*
Teipgi siuva puikius bažnytinius-rflbus, taiso le
nus. Parduoda kielikus, cimborijas, monstrancijas. ■*»
Galima gauti lietuviškų maldaknygių, kvietkų,
draugijoms ženklelių, vėliavas, šarfas ir t.t.

Kun. L. Levickas, t
Prezidentai.

71 PUBUO SQUABZ, ,WILKES-BAB&E, PA.
KAPIT0LA8 1160.000.
PBBVIBSIS >375.000.
Moka 3-čią nuošimtį nuo sudėtų joje pinigų.

Banka atdara kasdien nuo 9 ryto iki 3 popietų, su
betomis nuo 9—12 vidurdienyje.
Galima susikalbėti lenkiškai.

DR. ALFRED f. WENNER
77 South Washington Str.

Wilkea-Barre, Pa.
NAMINE MOKYKLA.
GRAMATIKA angliškos kalbos mokintis be mokintojo (ap
daryta) $1.00.
VAIKŲ DRAUGAS arba kaip mokintis skaityti ir rašyti be
mokintojo 15c.
NAUJAS BUDAS ntokintis rąžyti be mokintojo 10c.
ARITMETIKA mokinimuisi rokundų su paveikslais (apdayta) 86c. ___
.
__
,
____
... -

\

DR. I. W. MENDSL80HN,
Lenkiukas Gydytoja*.
. .V ’

•

•«

PRIĖMIMO VALANDOS: 8-10 ilYyto. 8-4 po plot. 7-8 vakare.

60 South Washington St.

1 Feoptas tetaptam* 1SSS.

Wilkes-Barre, Pa

B«U tetaptame 7M.

