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DVIDEŠIMTI KETVIRTOJI NEDĖLIA PO SEKMINIŲ. 

Lekcija. - I. Tea,, I,* 2—10. Kroliui: Dėkojame 
Dievui visuomet UŽ jus visus, atsimindami, jus visose mu
siji maldose be perstojo atmindami veikalą jusu tikėjimo, 
ir darbo ir meilės, ir kantrybės vilties mušu Viešpaties 
Jėzaus Kritsaus, mušu Dievo ir Tėvo akyse. Žinodami, 
broliai, Dievo numylėtiniai, apie jusu išrinkimą: jog mu
šu evangelija nebuvo pas jus tiktai kalboje, bet ir galy
bėje, ir šventoje Dvasioje ir didžioje tobulybėje, kaipo ži
note, kokiais buvome tarp jusu dėl jusu. O jus stojotės 
mušu ir Viešpaties sekiotojais: priėmę žociį didžiame su 
spaudime su šventosios Dvasios linksmybe. Taip, jog sto
jotės pavyzdžiu visiems tikintiems Makedonijoje ir Aeba-
joje. Nes nuo jusu yra apskelbtas Viešpaties žodis: netik
tai Makedonijoje ir Aehajoje, bet jusu tikėjimas atėjo 
ant kiekvienos vietos, kuris yra į Dievą, taip jog nereikia 
mums apie tai nieko sakyti. Nes patįs apie mus apsako, 
kokį turėjome jėjimą pas jus ir kaipo atsivertėte prie Die
vo nuo stabu, kad tarnąutumite Dievui gyvamjam ir tik-
rangam ir lauktnmite jo Sūnaus iš dangaus (kurį prikėlė 
iš numirusiu), Jėzaus, kursai mus išgelbėjo nuo ateinan
čios rūstybės. 

Evangelija. Mat. XIII, 81—35, — Anuomet tarė 
•Jėzus minioms šitą panašumą. Panaši yra dangaus kara
lystė garstyėios grūdui, kurį žmogus paėmęs įsojo savo 
dirvon. 

Kurs yni puls mažasis tarpu visokios sėklos, bet už
augęs, yra didesnis už visas daržoves: ir pasidaro medžiu, 
taip jOg atskrenda oro paukščiai ir gyvena ant jo šakelių. 

Kitokį panašumą pasakė jiems. Panaši yra dangaus 
karalystė raugui, kurį moteriškė paėmusi įmaišė trijuose 
miltu saikuose, kol visi surugo. 

Vis tai kalbėjo .Ir/.us miniai per prilyginimus: o be 
prilyginimu nekalbėjo joms: 

Idant išsipildytu tai, kas yra tarta pranašo kalbančio: 
Atidarysiu mano lūpas pasakose, apsakinėsiu paslėptus 
daiktus nuo pasaulės Įkūrimo. 

BAŽNYČIOS VAIRININKAS. 

Šio sekmadienio evangelija ypatingai tinka laikui ir 
atsitikimams, kuriuose gyvename. Dabar, kaip ir aną me 
tą, jūrės dideliai audroja ir gresia išvertimu to Laivo, ku
riame yra Kristus ir -Jo mokytiniai. Teeiaus, audros pa 
sėkmės bus tokios-pat, kaip ir pirma. Kristus atsistos, au

dras nutildys ir Petro Laivas, Bažnyčia, taip ramiai 
plauks, kaip ir pirma. Tie, kurie laikraščius, skait) žino, 
kaip daugelyje vietų Bažnyčios veikimas yra varžomas, 
jos nariai persekiojami ir Šv. Tėvas įžeidžiamas. Bot, ma
to laip-pat sykiu, kaip. Bažnyčios Laivo Vairininkas ne
veizėdamas į svyruojančias žmonių nuomones, ar klaidin
go mokslo išvadus, tvirtai laikosi kelio, dangiškos tiesos 
žvaigždės vedamas. Nuo Praneūzijos, Portugalijos pučia į 
Bažnyčią persekiojimo vėjas, nuo kitur netikėjimo ir už
gauliojimo sūkuriai plaka Vairininko širdį, visas svietas, 
rodžias, suokalbį prieš Bažnyčią daro, bet Šventasis Tė
vas nenusigąsta, nes jis žino, jog ir nuo pradžios taip bu
vo. Turėdamas bet didelę atsakomybę už Bažnyčią, ku
rioje, kaipo Petro, šiandien minėtame, laive, yra milijo
nai tūkstančiu dūšių, bijosi, kad kai-kurios iš jų, audros 
išsigandę, neiššokty iš laivo ir nepražūtų. Taip, Popie
žius, prie vairo stovėdams, ne be skausmo širdies veizi į 
krintančias bangas, nes nors tur tikrumą, jog prieplauką, 
pasieks, bet rūpi jam davežti tas visas dūšias, kurios jo 
globai tapo pavestos. Yra priedermė mųs pavieniu kata
liku, kurie Petro Laive keliaujame, melsties, idant ranka, 
kuri vairą laiko, būtu stiprinama ir Šv. Dvasios valdoma. 
Mūsų priedermė taip-pat yra būti ištikimais Ba;myČios 
Galvai, pildyti jos įsakymus ir surėdymus, dėl užlaikymo 
ant Laivo drausmės, ginti ją nuo užgauliojimu ir malšinti 
nepaklusnumo dvasią, kuri atsiranda visuomet, kuda pa. 
vojus gresia. Šis yra laikas, kuriame reik atsiminti Vieš
paties žodžius: "Šitai Aš esmi su jumis, kiekvienoje die
noje, iki pabaigai svieto". Ypatingu savo paklusnumu ir 
prisirišimu prie Šv. Tėvo suraminkime jo Širdį, kol ant jo 
meldimo neprisakys Viešpati Jėzus vėjams ir jūrėms, 
kad jie nutiltu. S. 

ATSPAUDINOME 

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

jimo tiesy, tenusiperka tą katekizmą. Kainuoja 10 centų-
IPerkupčiams nuleidžiamo procentą. Adresuokite: 

"DRAUGAS" 

.314 E. Market 8t., Wilkei-Bam, Pt* 
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE. 

Teismas. Rugsėjo 22 a. Vilniaus teismo rūmai nagri
nėjo byla dviejų miestasargiu: Mar tyno Stasyloa ir Juo
zo Šukileviėiaus. Šiuodu * "d idvyr iu" praėjusią vasarą va
rė nuovados intariamąjį vagj Juozą daskeviėiu ir smar
kiai j j sumušė. Sumuštasai Jackevičius numirė. Stasylą 
teismas pasmerkė šešiems mėnesiams kalėjimo. Šukilevi-
eiij—keturiems. 

Vabalninkas, Pan. pav. A.pie 20 rugsėjo kasmet Va
balninko bažnyčioje laikomos gedulingos pamaldos už 
mirusius tos parapijos narius. Apie tą laiką daugumoje 
Lietuvos parapijų tas gražus paprotis yra. Vabalninke-
nai, kaipo praktiški žmonės, tą paprotį išnaudoja dar alu-
ėio naikinimui ir kvailinimui savęs. Maršalkos, važiuoda
mi ta dien į bažnyčią, atsiveža d raug kelias statines na
minio a laus ; po pamaldų visi Špitolėje susirinkę, drožia, 
iki visų statiniu ueištuština, "u/ dūšeles čysCitlje kentan-
Čias", bl iaudami savo mėgiamąją giesmelę: 

Gardus alutis padary tas— 
Slauni giminėle suprašyta, ir 1.1. 

Maldininku a r k l i a i . . . o, kvaili padarai - tie ar
kl ia i : jie nieko nesupranta dienos svarbumo: žvengia, 
t raukos, narstos iš pak ink iu ; negali, mat randai perdien 
("maldingesni"." dar ir per nakt) neėdę pastovėti] 

Ar negeriau būtu taip padar ius : po pamaldų sueit 
j Blaivybės skyr iaus arbat inę, užkąst, ką Dievas davė, iš 
gert arbatos, pasišnekėt apie parapijos arba kitus pritin
kančius laikuf reikalus ii-, pagailėjus mūsų mirusiu pa
žįstamu, blaiviems grįžt namo? 
! . / Neleido laikraščio. Magdė Salėiuniutė buvo padavusi 
gubernator iui prašymą leisti jos vardu Vilniuje naujai 
lietuviu kalba mėnesinį laikraštį v a r d u : ' 'Aušros . Var
t a i " . Gubernator ius neleido. 

Kunigu permainos Žemaičiu vyskupijoje. Sumainyti 
vietomis: kun. Oleelmoviėiiis, Tauragės kam., su kun. Ko
jelių, Nemakščių kam.; kun. Kliouauskas, Endriejavo 
kam., perkeltas j Vžventi kam., ir l 'žvenėio kam., kun. 
Kubilius į Indriejavą kam. 

Vabalninkas. Yra jau tikros žinios, kad už mėnesio, 
vėliau ar anksčiau, Vabalninko miestelyje ats idarys mi 
nisterijos pradinė liaudies mokykla. Jeigu valsėius pano
rėtų, ir nepasigailėti) kiek lėšų, tai dabar t inė valsčiau* 
pradinė mokyklą Vabalninke galima būtų perkeist i į 
dviklesę. 
\f Panevėžys. " Vi l t i s " jau ke ldu kartu pažymėjo liūd
ną atsitikimą — paleidimą lietuvių mokiniu is Panevėžio 
mokyklų. .Inos išdavė šiemet įstojęs i Panevėžio Mokyto
ji) Seminariją Letkauskas. Dėl to tai rugsėjo 18 d, iš s<> 
minari jos pavary ta 5 lietuviai, kitiems a t imta stipendijos 
ir pasielgimo ženklai sumažinta iki S, Letkauskas išdavė 
draugus , visai nesislėpdamas, ir toliau išdavinėja. Semi 
nari jos vyriausybei Letkauskas gali pal ikt i . Bet kokiu vai
du Letkauską vadis d rauga i? Vi l t i s " . 

Ke tu rva lak ia i (Vilkav. pav.) . Pas mus jau kasmetai 
būdavo p o 4 ^ « > n , , t *'«'Wet tai jau, rodos, neišteks 

.i n 

Trūks ta , mat, žmonių, kurie pasirūpintu įrengimu. "Ž i 
b u r y j e " per vieną susirinkimą buvo padųpta sumanymas , 
įrengti vakarą, bet susirinkusieji ūkininkai nesutiko. Vie
nas s ako : " še imyna nemiegojus.pr ie darbo an t ry to jaus 
po tefttro", tai vėl : " l a ike vakaro t iktai gera proga jau
nimui pasigerti ir t. t . " Bet ar tai teisybė t ! Ka p an t 
tea t ro tai pamato ir pas'igėrusius ir visokius, o kaip po 
alines, ar šiaip kur per nakt is t rankosi , tai to nemato. 

Skriaudžiai (Mariampolės pav.) . .Jau keli metai pras
linko nuo to laiko, kada pas mus išsirado keli sumar inges-
III žmonės, ir per ju triūsą ir prašymus, valdžia panaiki
no Skriaudžiuose t rakt iernę . Džiaugėmies, bet mušu 
džiaugsmai ne i lgam: šiemet vėl tapo įkurta . Nors d a b a r 
an t iškabos parašyta tik " a l u d ė " , bet viduje niek JO ne
siskiria nuo t rakt iernės . Ar nevertėtų vėl mums susi tarus 
panašiais būdais reikalaut i nuo valdžios, kad alu«le už
dengtu, o jos vieton įsteigtu mokyklą, kuri mums labai 
reikalinga. O tas gi, rodos, nesunku įvykdinti , nes y ra 
mokyklos daržan, valdžia duoda medžiagą mokyklos sta
tymui, algos mokytojui, rodos, taipgi skiria 300 rub. me
tams. Tat mums ir dftUg neluistuottjL 

Šilavotas (Mariampolės pav.) . Sunku surasti ki tur 
toksai kampelis, ka ip eia. Žmonės snaudžia, apie knygas, 
laikraščius neužsimink. O ką apie jaunimą, tai gėdą ir 
ka lbė t i : jie, rodos, tam tik ir gyvena, kad knodaugiau-
siai išgerti a laus ir degtinės, o paskui pasipešti. Šiai per 
Užgim. P. Marijos at laidus, gerokai įsilinksminę pradėjo 
peštis, ir vieną žmogų, H. Paužą užmušė. Ar ne, gėda 
jums, jaunieji , ta ip dary t i? 

\J Veršiai (Naum. pav.) . Kratos ir areštai . Pas mus tai 
negirdėtas daiktas — krežis netik pas ūkininkus, bet po 
laukus ir k rūmus . Rūgs. fi d. Verš iuos 'padarė Ifratą pas 
4 gyventojus, suareštavo Joną Kajaueką, o rūgs. 28 vėl 
areštavo Pet rą Daniliaueką. , 

Virbališkiai (Ukmerg. pav.h IVr mušu laukus pra
teka upė Sėvenis ir joje merkia linus. Rugpiuėio n . 27 d. 
š. m. atvažiavo Kupiškio urėdninkas su sargybini i paė
mė desėtninką ii' du vyrus, nuėjo prie upės, suskaitė linu 
markas surašė ir ūkininku vardus. Ant rytojaus desėt-** 
ninkas suvarė visus sodžiaus N. ūkininkus ir sutarė , kad 
reikia supilt po 3 gorčius grudų, kad nepaduotų teisman 
(tame sodžiuj yra 80 ūk in inku) . ' ' . 

"L ie tuvos Ūk in inkas" . 
Vilnius. Apygardos teismas Dysnoje teisė kun. Va

lentina vičiu ir kun. Buivį, Pirmasai 6 mėn. pašal imas nuo 
tarnystos ir nubaustas 100 rubliu, o taipogi tur i užmokėti 
bylos išlaidas. Antrasai nubaustas 20 rubliu. 

Pilviškiai (Mari jamp. ap.) . Lanko žmonės " Ž a g r ė s " 
sankrovą, bet neatsisako dar ir nuo žydu. Teeiau /.ydams 
jau ne teip lengva žmones apgaudinėt i , kaip seniui , nes 
žmonės darosi gudresni. Štai vienas jaunas ūkininkas pir
ko pas žydą trąšu, nes žydas 5 kap. pardavė pigiau, ne
gu lietuviu sankrova. Bet ūkininkas paskui pamatė, kad 
tosios trąaps negeros, ir at idavė žydui atgal , o pinigus 
atsiėmė. 

Marijampolė, (iiltinieėiai jau vėl atgija. Iš l!> į 20 
rugsėjo naktį penki kaukėmis apsitaisę ir šautuvais apsi
ginklavę vyrukai užpuolė Kutnelioniu k. ūkininku Mara-

*ta mmĖmmmmmmmįįm 



Spalio (October) 27, Mot. IT. No. 43. D R A U G A S 
" "•" • . . ' — • " • 

445 
B M I 

zą. Buvo patsai vidunaktis. Matyt, plėšikų buvo manyta 
sumiginyje išnetyčių užklupti savo aukas. Bot JŲ nelai
mei, Marazai tą naktį lyg tyčia ligi dvyliktai negule bu
vo, nes pas savo turėjo svočius. Atsibasčius plėšikams, 
ūkininkai vos tik ką buvo sugulę, o jų duktė, išleizdama 
svočią namo, tarpvartyjo ant kiemo dar šnekučiavosi su 
juo. Žiburys buvo užpūstas, taigi plėšikai, manydami, 
kad visas namas saldžiai jau uiioga po dienos triūsui, pa
stato porų savo draugų po langais išlauko, o t rišo inėjo 
seklyčion ir taikosi jau kamaraitėn, kur šeimininkai gulė
jo. Išgirdės kasžinką vaikščiojant po seklyčia, Marazas 
pakilo ir, išėjęs iš kamaros, užklausė: kas čia. Vieton at
sakymo — pasijuto plėšikų rankose. Žinoma, būt ture 
jes atsisveikinti su savo gyvybe, jeib nepasiseka laimin
gai jšokti atgal j kamarą ir užsistumti, plėšikai bandė du 
ris išversti, bot tuotarpu užpultasis sukėlė triukšmą — 
šeimyna sukėlė. Tuomet jauzdamiesi pavojuje, vagjs me
tėsi bėgt; tarpvartyjo sutinka Marazų dukterį su svečiu 
besišnekučiuoja uties - paėmė juos dar didesnė baimė 
ir leidosi per laukus ant Marijampolės. Užpuolimas tuo 
ir pasibaigė. Pinigų neatėmė; tik Marazui šautuvo vamz
džiu galvą prakirsta ir moterįs baisiai pergązdintos. 

Tai tokios re-voliueijoniorių kultūros liekanos, karts 
nųo karto apsireiškiančios po Marijampolės apskritj. 
y Seinai. 28 rugsėjo. "Šal t inio" redakcijoje buvo kra
ta "Baltinio" No. 12, šių motų. Visi to numerio egzem
plioriai konfiskuota. "Šaltinis". 
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rėjo. Žmonių buvo visur pilna: šaligatviuose, languose, 
ant stogų, kiti buvo sulipę į medžius ir užsikarste ant te
legrafo stulpų. 1100 poliemonų dabojo tvarkos, bet visgi 
neapsiėjo be nelaimingų atsitikimi}, nes keletas žmoiių 
liko sutremptų toje milžiniškoje minioje. Paroda ėjo a*y-
vaizdojc prezidento Tafto, Areivyskupo O'Connell'io, gu
bernatoriaus, majoro ir kitų augštų asmenų. Dalyvavo vi
sokios tautos: italai, prancūzai, vokiečiai, airiai, lietuviai, 
lenkai ir net kyniečiai-katalikai. Penkių adynų reikėjo, 
pakol perplaukė gatvėmis toji galybė žmonių. Begalinis 
parėdų ir papuošalų jvairumas, visokių triumfališkų ve
žimų neišpasakytas puikumas. Tokios puikios paroios 
dar Bostonas nebuvo matęs. 

Lietuviams paroda labai nutiko. (Serai išsilavinę ėjo 
glitose, kaip kareiviai, vadovaujant klebonui, kunigui 
T. Žilinskui. Grojo D. L. K. Gedimino lieti vis 
kas benas, kuris puikiai atliko savo uždavinj. Lietusiai 
ėjo vienoje divizijoje su So. Bostono airių katalikiškomis 
draugijomis. 

Lenkams toji paroda išėjo neperpinkiansia. Neturė
dami savo beno ir negaudami pasisamdyti, turėjo užsiga
nėdinti menka vaikų kapelija. Lenkai ėjo vienoje divizi
joje su kyniečiais, kurie turėjo savotišką muzikę iš birby
nių, cimbolų ir skambalukų. Toji kyniškoji muzikė darė 
labai komišką įspūdį. Bastenij. 

CAMBU1DGK, MASS. 
>uvo čia parapijos mitingas. Susirinko cicilikai iš 

visų pakampių. Manė, gausią viršų. Bet atsitiko kitaip. 
Tapo pakeltas klausimas, ar susirinkimo gali visi atėju
sieji dalyvauti ir turėti balsą. Cicilikai nutarė, kad visi 
gali turėti balsą. Tadą klebonas, kun. Krasnickas, pa
klausė parapijiečių, ar gali svarstyti apie parapijos rei
kalus tokie žmonės, kurie nėra davę parapijos reikalams 
nei vieno cento. Tapo atsakyta, kad tokie "parapijie
č ia i" negali turėti balso. Tada cicilikai, lydimi katalikų, 
ypač J. Klimavičiaus, kuogreičiausiai išsinėšino laukan^/ 
Išnešus cicilikams — ar kaip kitaip juos pavadinus — sa
vo kudašių laukan, parapijiečiai nutarė šalia dešimtuko, 
kur j moka įeinant j bažnyčią, mokėti dar po 25 centus 
kas mėnuo bažnyčios užlaikymui. 

Spal. 2!* d. buvo čia daug svečių, nes tą dieną at
siliko kampinio akmens pašventinimas. Oambridge'ietis. 

BROCKTON, MASS. 
Pereitoje suimtoj' (15 spalių) apie 4 vai. po pietų 

perėjo per mus audra su griaustiniais. Neilgai tęsėsi, bet 
buvo labai smarki, yjmč griaustiniai nepaprastai tankus. 
Toks pyškėjimas buvo, kad rodėsi viską sugriausiąs. Ku
nigas tuo laiku buvo su vaikais prie kateehizacijos bažny
čioje ir norėjo įspėti, kiek ant rytojaus "šakaliukų" at
bėgs prie iv. išpažinties. Pasirodė, kad kitus ir smarkiai 
pabaugino, ypač vieną po langais kurio griaustinis su
trupino medi. Uo audrai užėjo giedra ir linksmybė grjžo. 

Toks mažas griaustinis, kaip Broektoniečiai pamena, 
atsitiko ir per mūsų apvaikščiojimą tautiškos šventės Žal
girio. Tai buvo pyhštelėjimas Šliupo prakalbos priešais 
bažnyčią, kunigus ir tikėjimą. Po tai audrai atėjo giedrios 
dienos. Katalikų padangė? prasiblaivo. Kaipo prakalbos 
vaisius p. Šliupo yra susitvėrimas draugijos šv. Kazimie
ro, grynai katalikiškos, prie kurios iš karto prisirašė ne
mažas skaitlius draugų. O ir moterėlės pradeda prasiblai
vyti. Rišasi į draugiją "Nuolatinės Pagelbos Pan. Šven
čiausios", taipgi grynai katalikiškos. Tai vis vaisius bedie
viškųjų prakalbų. Gerai, jei tokius vaisius i š d u o d a . . . 

Vincas I). 
BOSTON, MASS. 

Massachusotts valstijoje tapo įvesta nauja tautiškoji 
šventė, paskirta Kristupo Kolumbo, Amerikos atradėjo, 
atminimui. Šįmet buvo pirmutinis/' tos dienos (12 Octobo-
rio) apvaikščiojimas (Columbus Day (Ylebration). Bos 
tone tą dieną atsiliko didoliausia paroda. Joje dalyvavo 
armija, laivynas ii milicija. Dalyvavo ir katalikų drau
gijos, ypatingai Švenčiausio Jėzaus Vardo draugija (Moly 
Namo Sooiety). Benų buvo 08, muzikantų — 2,500 asme
nų. 50 tūkst. žmonių ėjo glitose, o šimtai tūkstančių žiu-

WILKES-BARRE, PA. 
Pranas Aleksaitis ir Vincas Ažiukas pabaigė augčtes-

niają mokyklą, išvažiavo mokytųsi į Saint Viatuer's Dv. 
Seminariją. Šiais metais tenai mokosi 7 lietuviai. 

P/pereitą nodėldienį 46 vaikučiai priėmė pirmąjt) Šv. 
Komuniją. Graudus ir džiaugsmingas reginys, primenan
tis mum* aną laimės dieną, kuomet ir mes, kaipo anolė-
liai nekulti su dideliu dievotumu ir troškimu prisiartino
me nrje Dievo Stalo. Duok, Dieve, kad per visą gyverimą 
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su tokiu dievotumu priiminėt urnom švenčiausiąjį V. Jė
zaus Kristaus Kūno ir Kraujo Sakramenta i 

Spal. H), 17 ir 18 d. atsibuvo lietuviu bažnyčioje 40 vai. 
at laidai . 970 ypa tų atl iko išpažintį ir priėmė šv. komuniją. 
Dievo žodžio skelbėjai suteikė klausytojams gausaus dv. 
peno ir išganingu pamokinimų. Vieliniam klebonui, kun. 
Vizgirdai, pribūvi, pagelbon šie kuniga i : Kuras, Kaupas, 
Kasakaitis, Kudirka, Delininkiaitis, Dumėius, Inčiura, 
Pankauskas , Dargis, . lakstys ir Sauliuskas. Parapi jonas . 

MONTREAL, CANADA. 
Neperseniai a tvyko ėion lietuviu kviečiamas kun. S. 

Kuėas, kuriam Jo M. Antvyskupis P. BrucheBi ir pavedė 
visus Montreal 'o lietuvius. Pirmiau čia buvo kun. Šia 
inas; jam prasišalinus, lietuviai pasiliko be kunigo. Para 
pija, nebetekus kunigo, bandė ir toliau laikyties. Žmonės 
mokėjo mėnesinę, tečiaus pamatę, kad viskas neina gerai. 
liovėsi mokėję mėnesines. Atvykęs kun. S. Kuėas pradėjo 
vaikščioti po namus ir surašinėti l ietuvius; tokių, kurie 
pasižadėjo mokėti palaikymui parapijos, a trasta j 350, 
rasta taipgi nemažai ir tokiu, kurie griežtai atsisakė pri 
gulėti prie parapijos. Atlikas ta darbą, kun. K. sušaukė 
parapijos mitingą, kurį pirm keletą xa\aiėių pagarsino 
bažnyčioje. Žmonių susirinko daugiau, kaip paprastai mė
nesiniuose mitinguose. Milingas atsiliko ne be t rukšmo. 
Kada klebonas paaiškino, kokia tvarka turi būti j vest a 
parapijoje pagal įs tatymu tos vyskupijos, ex-pre/.identas, 
>). Krakauekas galvą kra tydamas ir švaistydamas rauko 
mis i visas puses šaukė ant visos salės: " V y r a i , teip netu
ri bfiti! Prezidentas turi bfiti išrinktas iš mušu pačių tar 
po, knygos parapijos pas mus, pinigai pas mus ir 1.1/ ' 
Viską Išrėkęs, žinoma, nutilo. J am pabaigus t raukė toliau 
S. Kvie tkauekas : "N iekas , girdi, negali mums duoti įsa
kymų, nei vyskupas, nei pats Dievas, jeigu ėia bu tu ! (mat 
S. Kvietkauekas paabejojo net apie buvimą ten Dievo). 
Kas, girdi, ga^i papeikti mūsų dabar t inę t v a r k a ? ! " fsį 
užvadavo Andrėjauekas, kurs paprastai neatsižimi išmin 
t ingumu kalbos, visados mitinguose šneka, bile tik šne
kėti, nepaisydamas ką šneka. Tą muziką užbaigė knygius, 
Oranavičius, paduodamas projektą, " a r negalima butu 
nupi rk t i klebonui kitas knygas, o senųjų nepaduoti jam '.'" 
Paskiau jau nukalbėjo aid kitos temos pasakojo apie 

anglus ir praneūzus, o klebono užklaustas ar tai tiesa I 
" A š , salto, než inau" . Ištikrųju pasakoti apie tą, ko pats 
nežino, reikia būti neteisingu, o jeigu Opanavičius nėra 
nielagium, 4ai bent tuo laiku turėjo pasiversti juomi. Bu 
vo ir daugiau kalbėtojų, kurie, matyt, jautėsi Anglijos 
padangėje , kadangi pradėjo pasakoti apie Angliją, b.'t 
kunigas pe r t r aukė juos "ė ia ne Ang l i j a " ir jie šeip taip 
nusiramino. Matydamas nieko gero neveiksiąs tame mi
tinge, klebonas pasakė: " E s u kunigu prįgulraingu nuo 
Vyskupo, tat ir turiu prisilaikyti parapijos vedime los 
vyskupijos į s t a tymu" . Tą pasakęs, parapijai nesut inkam 
priimti tą tvarką, kunigas apleido salę. Taip ir pasibaigė 
mitingas. Mėnesiui praslinkti*, lapo sušauktas vė! parapi
jos mitingas, kuriame klebonas perskai tė ta pačią tvarka, 
duotą Antvyskupio, j au ant popieros. de ra i išaiškinęs net 
* r i s s y k i u s kiekvienu punktą , pasakė : " T a tva rka y ra 

kopuikiausia ir geriausia, ir noriu, kad j inai ir pas mus 
lietuvius atsirastų. J ina i y ra visose kitose šitos vyskupi
jos parapijose. Tai-gi dabar apsvars tyki te ir patįs nutar
k i t e ; je igu priimsite tą tvarką, paliepkite komitetui at
nešti man knygas ir pinigus parapijos perrašyt i ant mano 
ir komiteto vardo, o ne vien ant komiteto, kaip lig š iol iai" . 
Tą pasakęs apleido salę. Pasekmės tų dviejų mitingų to
kios, kad viskas pasilieka po senovei ir ta ip slenka diena 
iš d ienos; klebonas nieko negali pradėt i veikti ir atsisako, 
kol nebus pr i imta t a t v a r k a ; mėnesinės kolektos kas k a r t 
eina mažyn, nes netik priešingoji dvasiškai valdžiai pusė 
nenori daugiau mokėti mėnesinės, bet ir prielankioji ta i 
tva rka i puisė pradeda nebįsitikėti kolektoriais ir bijosi į 
jų rankas duoti pinigus. Tokiu būdu parapi ja vieton stip
rėti, eina silpnyn - o vis tai nuopelnai kelių čionykščių 
l ietuvių—agitatorių, kurie net ii* nepaiso, kad jie elgiasi 
taip lygiai, kaip tas, kurs norėdamas sumedžioti vienos 
stirnos, padega visą girią. Pžpere i to j ' nedėl ioj ' , 16 sp. 
klebonas apgarsino bažnyčioj ' kad radęs pardavimui pro-
testonų bažnytėlę mūro (skiepas akmenų) , abai pato
g io j ' vietoje ir pigiai, nes tik už $0.700 su vigais rakan
dais ir vargonėliais. Tuojaus po mišparų komite ta i su 
klebonu nuvyko apžiūrėti tą bažnytėlę, kur jau buvo 
susirinkusių ir daugiau parapijiečių. Viskas apžiūrėta,' 
bažnytėlė, skiepas, viršus vidus ir iš kiekvieno lupų gir
dėjos tik žodžiai: " k a i p tik lietuviams, nepaleiskim, ne-
pale iskim." Ateinančioje nedėlioję nu t a r t a sušaukti mi
tingas. Bet jeigu mitinge parapija ir vėl duosis save va
džioti už nosies; tokiems Krakauckams, Kvi,e ;kauekams, 
Andrėjauekams ete., galima tikėties, kad \\ųs l ietuviai, 
kaip neturime, teip ir neturėsime savos bažnyčios, o gal ir 
kunigo. Laikas tad susiprasti ir neleisti j iems an t mitin
go ta ip daug plepėt i ! J "Dagio draugas". 

Iš Amerikos. 

/

f Bandė perlėkti oru per Atlantik%. 
Spal. 15 d. 8 valandą išryto \ \ ralter \Yellman su pen

kiais savo draugais (žiūrėk " I M I . Pas tabos ' 1 ' pasikėlė 
Atlantic Ci ty ' je oran suvaldomame oralaivy.e "Amer i -
ea " ir pasileido j rytus. Tikslas buvo perlėkti oru j Euro
pa. Pradžioje kelionė sekėsi. Tapo nulėkta netoli nuo 
Sable salos, kuomet vėjas pradėjo nešti oralaivj į pietus, 
j trečią dieną oralaivis sutiko anglišką, j garlaivį 
T r e n t ' ą " , keliaujantį iš Bermudos į New Yorką. Buvo 

tai į ry tus nuo l l a t t e ras priežemio (North Carol ina) . Po 
keliu valandų darbo \Yellman su savo draugais (ir kate , 
kurią buvo pasiėmęs su savim) laimingai nusileido an t 
vandens it- t,,po paimtas ant l a i v o j f " T r e n t \ ) " kapi tonas 
Dovvu buvo tą rytą (spal. 18) lanmngiausiu žmogum pa
saulyje, nes jam tai, ne kam kitam pasisekė išgelbėti drą
suolius nuo mirties. 

\ e \v Vorke visa kompanija tapo patiktu su didžiau
siu t rūk imu. NYellman sakosi nepametęs daf pro jekto ; 
kaip pasistatysiąs atsakomesnį oralaivj, vėl loksiąs į Eu
ropą oru. 

file:///Yellman
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Turčiaus dovana religiškiems reikalams. 
Cincinnati, Ohio. .Milijonierius Pierpont Morgan p* 

aukojo siuitą tūkstančiu doleriu kampanijai suvienyti vi 
sas protestoniškas bažnyčias j vieną. Neseniai laikyta Cin-
cinnatyje episkopalų konvencija priėmė t u m a u s dovaną 
su dėkingumu ir pirmutiniai stengsiąsi su t rauk t i protes
toniškas sektas j vieną religiją. Konveneijos delegatai pa 
peikė taipgi Rosįjos valdžią už žydu persekiojimą. 

žymus amerikonas pasimirė. 
Albany, N. Y. Puvęs Suvienytu Valstijų senatorius 

David Beanett llill pasimirė 20 dieną šio mėnesio savo 
rezidencijoje NYolt'ert's Koost. llill turėjo 07 metus am 
liaus ir daugelj metu buvo vienu žymiausiu Dėdės Šamo 
piliečiu—politikierių. 

Ekspliozija užmušė šešis. 
New York, N. Y. Pabrikoje American 'Manufaeturing 

Co. t rūko didelis katilas ii" ant vietos užmušė šešis darbi
ninkus, o du mirt inai sužeidė. Kkspliozijos garse buvo 
girdėti visame pabr ike ; tuojaus kilo didžiausia panika ir 
2000 moterų ir mergini) skubinosi iš nelaimės vietos pa
bėgti. — Katilo plyšimo priežastis dar neištirta. 

Užpuolikai nušovė motormoną. 
St. Paul, Mo. Keletas apsiginklavusiu niekadėju už

puolė t ramvajų ant (Jrand ave. ir norėjo apvogti tuc M 
syk važiavusius. Bet motormonui *). K. Alexander ir kon
duktor iui ( J r o » pasveikinus juos revolverio šūviais, už
puolikai tuom paėiu atsimokėjo, ant vietos užmušdami mo
tormoną. Papilde žmogžudystę sėdo j laukiantj jų automo
biliu ir pasislėpė. 

<ĮMwa»Mi» 

POLITIŠKA PERŽVALGA. 
Holandija. 

Ati<larant parliamentą, karalienė Vilhelmina atkrei
pė atydą ant prasto finansų stovio. Viešpatija turėsiant i 
8o mil. dol. papras tu išlaidu, o jėmimai nesieksią nei 80 
mil. dol. Kad pridengus deficitą, finansų ministeris Kolk-
man ketinąs uždėti doklės ant ineigų (vadinasi, tur int iej i 
didesnius metinius jėmimus mokėsią augštesnius mokės 
eius), taip-pat uždėti minėtus ant įvežamųjų prekių. Mat 
Holandija ligišiol, kaip ir Anglija, laikosi laisvosios vaiz
bos politikos, vadinasi, neima muito nuo įvežamųjų prekių 
arba ima visai mažą muitą. Ketinama muitus taip sut vai
kyti , kad augšėiausieji pultu ant brangenybių. Žalioji me 
džiaga, reikalinga llolandijos dirbtuvėmis (anglis, geleži
nė ruda, kailiai, vilnos ir medvilnės) bus įleidžiama u/dy 
ką. Už* muitus reiksią mokėti muitą, bet ne už kvietie 
nius. Daržovės ir mėsa, vartojama prastu žmonių, netu
rės muito, bet gardumynai nebus įleidžiami dykai . 

Portugalija. 
Naujoji valdžia nenustoja lodžiusi savo priešbažnyti 

tinius jausmus. Visi jėzuitai tapo išvaryti , ir ju nuosavy
bė Kiikonfiskuota. Kitokiems vienuoliams portugalams, 
paliepta išsižadėti sudėtųjų prižadu arba krnustyt ies lau
kan. Airiai domininkonai, kuriu vienuolynas randasi po 
Angli jo* vėluvos globa, buvo nejudinti . Bet jų bažnyčia 
y ra t ik vienatinė šventykla visoje Lisbonoje, kurioje ne 

dėldieniais atsilaiko mišios. Daugelis jėzuitu išvažiavo į 
Braziliją, kiti išsidangino į Angliją. Apie 5,000 vienuolių 
abiejos lyties išėjo į Ispanijos vienuolynus. Kunigai, ku
rie pasirodo ant gatvės, esi i suimami ir metami kalėjimam 
Kunigai ne portugalai yra vejami laukan. 

Naujoji valdžia panaikino taip-pat Ponu Bustu, /ieš-
patijos Tarybą, visokius bajorijos t i tulus, išvarė Bragan-
zų dynasliją (karalių gimine) ir pavedė svietiškių globai 
visas mokyklas ir gai l iast ingasias ' įstaigas ( l igonbunus , 
prieglaudas ir t . t . ) . •*" 

Karalius Manuelius, karalienė Amelija ir Oporto ku
nigaikštis Anglijos karal iaus laivu: " Vietoria and Al-
b e r t " nuplaukė iš Gibral taro Anglijon. Karalienė-i ašie 
Mari, ,'ia tapo nuvežta, Į Italiją ant Italijos kariškojo lai-

• vo: i> Regina Elena ". 
Ispanija. 

Spėjama, kad revoliucija buvo sumanyta sykiu Ispa
nijoje ir Portugalijoje " F e r r e r ' o d ienoje" , spal. P5. tik 
Portugali joje jinai pasiskubino, o [spanijoje tapo su^iemž 
ta pačiame užsimezgime. Ant Kerrer'o kapo tapo uždėti 
gėliij Vainikai —- tai viskas. Demonstracijos ir susirinki
mai \<ivo užginti netik Barcelonoje, bet ir kituose mies
tuose. Katalonijos provincija buvo priežiūroje garbaus 
" s k e r d ė j o " VVeyler'io, kursai valdė provinciją geležine 
ranka. Policija patroliavo gatves, o kareiviai buvo laiko
mi parengti , kazarmėse, kad numalšinus mažiausiąjį ne
tvarkos pasirodymą. 

Respublikiniai, nors karščiavosi teėiau premieras Oa-
nalejas nutildė juos savo priešbažuytine politika, nors ne 

"tokia smarkia, kokios radikalams norėtųsi. 
Canalejaa paliepė visiems vienuoliams, kurie n e r i is

panais, kraustyt ies laukan kuogreičiausiai. Žinoma, sun
kenybė puola ant 5000 vienuolių, išvytųjų iš Portugalijos. 

KONCERTAS IR BALIUS 
Pit ts tone, \apkr . 3 d., K. Rudaičio salėje, 191 N. Main St. 

Programas. 
1. (>rkiestra. 
2. " Loja š u n e s " Nsu, alia. 

( 'boras 
.'{. Iš traukos iš operos: M l l igo le t to" Verdi 

P. Pudaičiutė ir O. Miliauskiutė. 
4. " Pž Raseinių" Naujalis 

( 'boras 
5. Theme — Violin Solo — Kotsini 

M. Pešt a k. 
(i. " T a i p miela m a n " 

( 'boras 
7. Ištraukos iš operos : " Norma " B< llini 

V. Pudaičiutė. 
H. 'Lietuva tėvyne" Kudirka 

( 'boras 
!>. Orkiestra. 

Pradžia 8 vai. vakare. i 

Juoza i Noreika iš Miners Mills, Pa., užkvieeia Kiltu 
savo pažįstamus ant vakarienės subatos vakare, 2!) d. spa
lio. 
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S. L. R. K. A. Reikalai. 
Tąsa. 

Kasos Stovis Susiv. L. R.-K. A. 
P A S A N T A N Ą D A N I 8 E V I C I Ų , L I E P O S MĖNESIO INEIGA. 

) 

Philadelphia, Pu. 10 kp. 
Nuo kini. V. StakueviMaus į 
N e w York, N. Y. 
Hast ings , Pa. 
Forest City, Pa. 5 k. nauja 
Scranton, Pa. 83 kp. 
Duryea, Pa. 
Oregon City, Oregon 
Tacoma, \Vash. 
Mt. Carinei, Pa. 
Bernico, Pa . 
Amsterdain, N . Y. 
Easton, Pa. 
Hazleton, Pa. 
Poreat City, Pa. 5 kp. 
Curtis Bay, Md. 
Worcester, Mass. 98 kp. 
So. Boston, Mass. , 21 kp. 
"VVilkes-Barre, Pa . 
Plymouth, Pa. 
Sag Harbor, N . Y. 
Old Forge, Pa. 
Morgan, Pa. 
Scranton, Pa. 30 kp. 
Kensington, 111. 
Readiug, Pa . 
Eochester, N . Y. 
\Vananiie, Pa. 
8woyors , Pa. 
So. Boston, Mass. 21 kp. 
Bernice, Pa. 
Sheboygan, Wis. 
Plymouth, Pa. 
Cincinnati , Ohio. 
Philadelphia, Pa. 20 kp. 
Waterbury, Conu. 71 k. 
VVaterbury, Conn. 107 kp 
Worcester ) Mass. 41 k. 
So. Boston, Mass. 95 kp. 
Chicago, 111. 99 kp. 
Cambridge, Mass. 
E i e t e r Boro, Pa. 
Brooklyn, N. Y. 56 kp. 
Ansonia, Conn. 
Sugar Notch, Pa. 
Waterbury, Conn. 91 kp. 
Sbenaudoah, Pa. 40 k. 
McKees Rocks, Pa. 
Yalparaiso, Ind. 
Duąuesne, Pa . 
St . Louis, Mo. 
Chicago, 111. 100 kp. 
Braddock, Pa . 
Lawrence, Mass. 97 kp. 
Waterbury. Conn. 11 kp. 
So. Bethlehain, Pa. 
N e w Philadelphia, Pa. 
Tamaqua, Pa. 
Chicago, 111\ 16 kp. 
Port Chester, N . Y. 
Portage, Pa. 
Norwood, Mass., 
Du Bois , Pa. 
Poquonock, Coiui. 
Youngstovvn, Ohio. 
Grand kapais , Mtch. 
Duryea, Pa. 
HomeBtead, Pa. 
Cumbola, Pa. 
Haverhil l , Mass. 
Forest City, Pa. 
So. Boston, Mass. 95 k. 
Rumford, Me. 
Luzerne, Pa. 
Northampton, Mass. 

Bertai-
i i i i u - s . 

£00 
.637.18 

7.00 
14.50 

6.00 
5.00 

81.00 
6.00 
1.00 

19.50 
7.50 
1.50 

12.00 
15.50 
53.00 
25.50 

5.00 
34.50 
88.50 
25.50 

4.00 
16.50 

6.00 
40.50 

4.50 
6.00 

16.00 
26.00 
28.50 

7.50 
2.50 
2.50 
1.00 
2.00 

16.00 
4.50 
2.50 

18.50 
2.00 

24.50 
1.00 
9.00 

23.50 
4.00 

15.00 
75.50 

122.50 
7.50 
4.00 
3.50 
2.00 
7.00 
7.50 

18.50 
67.00 

2.50 
27.00 
12.50 
24.00 
24.50 
12.00 

5.50 
6.50 
5.00 
9.50 
9.50 
1.00 

35.50 
9.00 

11.00 
17.50 

2.00 
4.00 

82.50 
12.00 

Taut. Vaiku U sky- UI sky-
cent. Skyr. riau». riaus. 

339.18 72.50 31.36 61.40 

už <)r-
Kanu 

5.50 1.68 

10.50 
.40 
.15 .50 

.10 1.50 
.20 3.92 

3.60 

1.89 
1.50 2.40 

13.00 

2.64 

2.50 

1.50 

.25 

.25 

6.00 
2.00 

.50 

2.05 

.20 

5.04 

.50 

1.50 

5.00 
1.50 .99 

1.75 

Maspeth, N . Y. 
Kdvvardsvine, Pa. 
Chicago, 111. 85 kp. 
Minorsvillo, Pa. 24 k p. 
(iilberton, Pa. 
L u s t f M j P*. 
L tw i t t o& | Al o. 
Clcvoland, Ohio. 8—9kp. 
Allegheny, Pa. 
Union City, Conn. 
Ashloy, Pa. 
Mahanoy City, Pa. 
Ha/.elton, Pa. 
Shamokin, Pa. 12 kp. 
Newark, N. .1. 
Baltimore, M d. 
Kl.aft, Pa. 
Bayonne, N. J. 
Port Chester, N. Y. 
lOynon, Pa. 
Newton Uppor Pai ls , Mass. 
Uudson, Pa. 
Pi t t s ton, Pa. 
Kli/.abeth, N . J. 3 kp. 
Philadelphia, •'"., 10 1<-
\Vaterbury, Conn. 107 k. 
Broekton, Mass. 
Heile Rive, 111. 
Donorą, Pa. 
Connerton, Pa. 
Shamokfn, Pa. 53 kp. 
WiIbnrton, Okla. 
Westvil le , 111. 
Brooklyn, N. Y. 42 kp. 
Meriden, Conn. 
Paterson, N. J. 

Kartu i 

6.50 
89.50 
35.50 
(58.00 
13.00 
1.00 

11.00 
44.00 
10.00 
10.00 
!».()() 

106.50 
8,50 

i<;.no 
50.00 
50.00 
13.50 
20.25 

.50 
10.50 
2.00 
7.00 

124.50 
20.50 
23.00 
42.50 

•1.00 
2.00 
6.00 
5.50 
7.50 

11.00 
13.00 
25.00 
0.50 
12.00 

.25 

,10 

3.50 

3.00 

6.50 

.50 

.50 

15.25 
2.07 

.'16.25 

2.25 

.05 

.00 

.10 

.80 

.75 

1)50 

32.75 
6.25 

5.46 
4.00 

.862.93 344.28 135.75 40.80 94.40 92.75 

Viso iki l dienai rugpiūfiio inėjo: 

RUGPIUČIO INEIOA. 

$4.570.91 

k. 

kp. 

kp. 

El izabeth, N. J. 
Philadelphia, Pa. 51 
Chicago, 111., 16 k. 
Union City, Conn. 
Shenandoah, Pa. 4 kp 
Northampton, Mass. 
Minersvil le , Pa. 27 
Pittsburg, Pa. 
Cleveland, Ohio. 
Mahanoy Plane, 
Shonandoah, Pa. 
Kingstou, Pa. 
Cleveland, Ohio. 8 
. lohnston City, 111. 
Brooklyn, N. Y. 42 
Portland, Oregon 
AVaterbury, Conn. 
Hoinestead, Pa. 
Norwood, Mass. 
l la/ . loton, Pa. 
Kriisington, 111. 

Pi t t s ton, Pa. 
Nuo 25 sotino taut. reikalam 

50 
Pa. 
4 kp. 

- 9 kp. 
pavienio 
k. 

91 kp. 

1.00 
.50 
1.00 
1.50 

17.50 
.50 

9.00 
2.50 
2.50 
6.00 

.50 
2.00 
3.50 
3.50 
6.00 

.50 
1.00 
2.50 

1 1.50 

3.50 
1.00 

.34 £0 
.50 

3.00 

2.00 

.50 

.10 
3.29 

.50 
4.50 

Kartu $77.50 $5.44 $3.00 
Viso labo rugpiudio mėnesyje inėjo: 

RUGSĖJO MĖNESIO I N E I G A . 

$3.29 $3.50 
92.73 

Forest City, Pa., 2 kp 
Philadelphia, Pa. 10 k. 
Hastings, Pa. 
Norvvood, Mass. 
Maspeth, N. Y. 

1.50 
2.50 
3.00 
6.00 
6.50 

.40 

Viso: $19.50 0.40 

Viso labo rugsėjo mėnesį inėjo $19.90 

Trijų mėnesių ineiga: j 
Liepos menes) inėjo 3.8(12.03 344.28 135.75 40.80 94.40 92.75 

ttugpiu«iO mėn. iaėjo 77.50 5.44 3.00 3.29 3.50 
Uugsėjo mėn. inėjo 19.50 .10 

Viso labo $3.059.93 350.12 138.75 40.80 #7.69 96.25 

Abelna suma $4.683.54 

file:///Vash
file:///Vananiie
file:///Vaterbury


Spalio (Octoner) 27, Met. 11 No. 43. D U A U G A 8 440 
< « — Į — — — 

L I E P O S M Ė N E S I O IŠEIGA. / 

.Jonui Vie ra ie iu i už kel ionę ant 25 seimo Plv inouth , P a . 85.50 

.luo/.ui Karalaičiui 38 kuopos 3 p&Mpos po putę posinertinės 
p r i p a ž i n t a per L*") seimą 225,00 

UI a. a. Vincu I„ese\ u i u , 17 k|>. VYilkes Hnrre, l 'a. . 150.00 
" D r a u g o ' ' a d m i n i s t r a c i j a i už a t ska i t ą 1 Kert. 1010 m. 65.00 
Vincui Stankevičiui paftelpa ui Joną Pauliu oi kp. 75.00 
J o n u i OhoOinkai pašalpa -1 kp. So. Boston, Mass. 75.00 
Ba rbo ra i V a l h u a i t e i iš ChioagO, ( .' kp.) pašclpos 75.00 
Uršei Pavla\ičicnci iš CMo&go (? kp.) 75,00 
Al/.oi Mi lašev i t i ene i už a. a. Ant . Milaševičių, 58 kp. ( ' u i t i s 

Hn.v, Md. J50.00 
Kun . H. Zimlžiui viž n. a. Joną Vonsevir iu .*'. kp, Kli/nlretli, 150.00 
oiiui Viera ič iu i u / kny^u perž iūrė j imą 20.50 
\'. (Jrajauskui už a. a. olagdę Grajauskienę, 13 kp. Baltimore, 

Md. 150,00 
.1. SabausUui už a. a. Stas i ( i ražulevič iu , (it! kp. Kli/nliet Ii, 150.00 

Viso: $1.306.00 

RUOPIUČIO MfeN. I Š E I G A . 
U i a. a. Man; Kasu la i t i enę , mirusią suspenduo ta , 40 kuopoa, 

2."> se imas p r ipaž ino pust; 75.00 
Kaz . Kruš insku i a lga nuo 2ii ba l andž io iki 90 liepos l!ll() m., 

k a i t a i kel ionės an t 25 seimo, s t ampos ir ki t i i šdav imai 200,68 
Mot ie ju i Skra lu i l iu i 40 kp. Sheundonli , l'a., 25 seimo pr ipa 

ž in ta pašelpos 75.00 
Karo l iu i Urba i už a. a. Veronika Urb ienę , 58 kf>. Cur t i s 

l iay, Md. - 150.00 
I'. M i k u l u u t k u i už kelione laike l!"> seimo pas (!. Lftibin] 

paimti knygę 1,00 
\ ' . R inkevič iu i už kns ie r iaus Honds 62.50 
V. S t a n k e v i č i u i už peržiūrėj imą knyglį nuo 28 iki 'JI seimui 

ir kel iouės kaš tus 25 seiman 118.53 

Viso: *677.7:i 

RUGSĖJO MĖN. IŠEIGA. 
Kaz. K r u š i n s k u i ftlgi nuo 28 -VI I iki 28-*-VIII , 10. 50.H0 
V. S t a n k e v i č i u i už pr ika lb in in in 10 nauju nar iu , 01 kp. YVu-

t e r b u r y , Conn. 2.50 
Už a. a. Ona S i lkev ič ieue , -10 kp. Sl ienandoal i , l 'a. 150.00 
" Ž v a i g ž d e i " už o rganav imą nuo 1 5 - V .08 ik i 15—VI—1000 

ir kauc i j a 546.08 
Onai Žalienei už a. a. Juozą ža l i , .*U kp. M a h a n o y C i t y , l 'a . 150.00 
K. K r u š i n s k u i alga nuo 28 VIII iki 2.'1—L\—10, kel ionės 

iškaščia i i Mahanoy Ci ty , l 'a. ir k i t i i šdav imai 71.80 

Trijų, mėnesiu išeiga. 
Liepos mėnesyje i iėjo 
Rugpiūc io mėnesyje išėjo 
R u g s ė ' o mėnesyje išėjo 

l 'er tuos t r i s mėnes ius i nė jo 
l ' e r tuos t r i s mėnes ius išėjo 

Iki 1 d iena i spal io pas kas ter iu l ieka 

Viso: $969.88 

$1.896.00 
077.7:5 
969.88 

Viso: $8.048.61 
$4.683.54 

8.043.63 

$1.639. 93 
Kasierius, A. DANISEVICE, 

Sekretorius, K. KRUšINSKAS. 

REIKALINGAS PAAIŠKINIMAS. 

Kiek žinoma, beveik visos lietuviškos draugijos, ne 
šančios katal ikiška vardą, reikalauja savais [statymais, 
kad kiekvienas jos narys a t l iktu nors vieną syki j metus 
išpažinti; ir daugumas tu draugijų nepriima nauji) nariu, 
pirui, kolei jie neperskaito tos draugi jos istutu. 

Štai kas atsi l iko vienoje panašiu draugijų eia, Amcri 
koje. Atėjus pirmam susirinkimui po Šv. Trejybei, ap 
skelbta, kad tiek ir tiek nariu šjmet nepristato paliudiji* 
mų velykinės; paga) įstatus reikia tokius prašalint iš drau 
gijo*. Vienok dar nutaria laukti viena mėnesį, gal tūlas 
per nerangumą to nepadarė . 

Vieni prižadėjo pasirūpint korteles pr is ta ty t o kiti 
pasiaiškino; viona.s sako : oš buvau šįmet velykinės, bet 
daugiau jau neisiu, nes jis pasisakę* kunigui, kad per 
viso oietą buvęs vos kelely sykiu nodėlioj ant miiiių, nes 
jo " b i z n i s ' ' neleidęs (smuklininkas) . Tadą kunigas jam 
liepęs pusę pelno atiduot ant bažnyčios, o jis anl, to ne
pristojęs, ir daugiau išpažinties neisiąs; ir atsisakau nuo 
jūsų d raugys tės ! Pašoliais girdžias šnabždėj imas! ne pu-
sę pelno liepė atiduoti bažnyčiai, ale liepė suvis pamesti, 
mat su gyvanašle slavoke to bisnj laiko. 

Klausimas, ar gali kunigas to reikalauti; ' 
Pirmininkas vėl nuo savęs aiškina, sakydama*: senai 

jau apie lai maniau, ale bei dabar vėl šnekėsiu, t r nega
lėtumėm męs to punkto kas link išpažinties permainyt i ) 
matote, sako, net verkti man reikia, kad tokius gerus 
draugTM dėlei to " m e n k o ' ' dalyko reikės prašalinti . Taigi 
aš paduodu savo nuomonę, kad palikti tą išpažinti kiek
vienam anl liueso noro; nes ir kun. Saurusait is iškeikęs 
tokias draugijas , kurios verčiančios savo narius atlikti 
išpažinti ; aš pats, sako, neįeinu išpažinties, jei d n u g y s t ė 
to nereikalautų, bet dabar einu, nes bijau, kad neišmestu. 

Tiesa, ir aš pats, rašyt ėjas šio straipsnio, girdėjau 
kun. Saurusaičio tuos žodžius; vienok, man rodos, kad ir 
po kun. S. globa besiranda tokios draugijos, ne tik kad sy
ki ant metu, o gal ir kas mėnuo reikalauja atl ikimo išpa
žint ies; ir žinoma, turi tiesą, nes jų tokie jstatai. Dėlko-gi 
ki\oa draugijos užtai turė tu būt pasmerktos? 

Dabar kas link p. Pirmininko. Alano nuomone, j au 
nežiūrint iš tikėjimiskosios pusės, bet paėmus vien tik iš 
doriškos, ar gali žmogus tokius žodžius ištart i viešai prieš 
visą draugiją. ' Ką tokis žmogus vertas, kuris su lerva ap
simovęs nuduoda kataliką, o kada ją nusiima pis i rodo, 
kad jis tyčiojasi iš katal ikų? O eia, Amerikoje, cnug to
kiu randas i ; ar tai gražu. ' O gal moksl iškai 

Meldžiu " D r a u g o " redakcijos paaiškint plakiau. 
Vienok draugija ta įnešimą griežtai atmetė, i* paliko 

po senovei, kad kas nenori būti kataliku, neiviems nėra 
verčiamas prigulėti j katalikiškąją draugi ją ; o j n jos i-
s ta tus iškalno perskaitys prisirašo, o paskui nenori jų pil
dyt, tai ne draugijos, bet to, kurs [statų nepildo, kaltė. 

Pasturlakas. 
Red. Prieraras. Katalikiškos draugijos turi nUik tei

sę, bet ir priedermę pridaboti , kad nariai pildytų savo ti
kėjimo Įstatus. Milžiniška organizacija "Knigl i ts of Ko
lumbus" , i kurią priklauso daugybė katal iku inteligentų, 
stropiai prižiūri, kad nariai butu prakt ikuojančiais kata
likais. Serantono naujos l ie tuvių.draugi jos (šv. Antano, 
šv. Jono) nepriima i savo tarpę tokiu vyrų, kurie svy
ruoja tikėjimo dalykuose, nors vaikščioja j bažnyčią ir 
einu išpažinties. Prisidengę tikėjimo kauke, laisvamaniai 
visados skverbiasi į draugijos viršininkus, o paėmę vadeles 
i savo renkas, išveda visą draugijų iš kelio. Rezultate ka
talikiška draugija pasikviečia koki Šliupą ar Liutkauską 
ir užmoko jam pinipą, kad jis papliovotįų prieš tikėjimą 
ir bažnyčią. Iš jų vaisiu pažįsite juos ! 
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DRAUGAS 
OHOANAS SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ RYMO-KATA-

LIKŲ AMERIKOJE. 

Siaa kM savaite ii Wilkes Barre, Pa. 

Kaina: mitams $2.00, pusmečiui $1.00, trims mėne
siams 50 centų. Į Europą, Kanadą ir kitur $3.00. 

" D R A U G Ą B , 
814 X. Markei Str Wilkes-Barre, Pa. 

Raitus ir korespondencijas reikia siųsti pas: 
RBV. A. KAUPAS, 

M Ohuroh Street, Pittston, Pa. 

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

JOHN 8. LOPATTO, Manr* er, 
814 Kast Marktt Street, Wilkes Barre, Pa. 

"BHĄIIGAS" 
(THE FRIEND) 

The Of f teini Organ of the Lithuanian Roman Catholie 
Allianee of America. 

VVEEKLT, publiehed 8^314 E. Market St. VVilkes 
Barre, Pa. 

Subscriptiou: $2.00 a year, $1.00 six months, 50 cents 
three months. 

Rates of Advertising on Application. 

RRDAKOUOS PASTABOS. 

\Valtor W*ellnian pasiliks garsus žmonijos pa
žangos istorijoje. 

Ką jis padarė? Ar laikė kokią prakalbą, kurio
je išsipludo ant tikėjimo ir kunigu — ir tokiu būdu 
parodė savo "pirmeiviškumą"? Ar parašė kokią 
pilną sensaeijų knygą? Ar liepė — žodžiu — "atsi
mesti nuo senojo svieto"? Ar atsižymėjo tokiais da
lykais, kokiais mūsų "progresislai" — ar kitaip 
kaip juos pavadjsime mėgsta girties ir didžiuo-
ties. 

Ne. Wellman bandė — įsitėmykite, tik bandė 
perlėkti oru iš Amerikos } Europą. Jisai su penkiais 
padėjėjais išlėkė su suvaldomuoju balonu iš Atlan 
tie City spal. 15 d. ir į ketvirtą dieną tapo išgelbė
tas angliškojo garlaivio " T r e n t ' o " nepertoli nuo 
North Carolinos pakraščio. Balono vardas buvo 
"America". Wellman'o draugu vardai verti pami
nėjimo. Buvo j ie: enžinierius, Melvin Vaniman; vai
rininkas, J. Murray Simone; bevielio telegrafo ope
ratorius*, J, K. Irvvin; oro "marininkai", Albert L. 
Loud ir John Auburt. Buvo ir katė, kuri taip-pat 
tapo išgelbėta. Viso istoriškojo atsitikimo smulkme
nos aprašytos kitoje vietoje. 

Pasilieka atsakyti į klausima: ką Wellman pa
darė? 

G A S Spalio (October) 27, 1910, Met. II. No. 43. 

Metant šalin faktą, kad tikslas tapo nepasiek
tas, reikia pripažinti, jog Wellman padarė pradžią, 
o tatai daug reiškia. Jam nepasisekė šiuo žygiu, gal 
pasiseks kitą kartą. Gal kitas kas eis jo pėdomis ir 
atsieks tą, ko ieškojo drąsus aviatorius. 

Sakome: atsieks, nes tikroji pažanga, geryneiga, 
tikrasis nuopelnas žmonijai apsireiškia atsiekime, ne 
žodžiuose, ne griovime, ne pasididžiavime. Padaryk, 
išdrįsk, pasišvesk - - tai busi vyras! Wellman su sa
vo draugais išdrįso, pasišventė, padarė . . . nor* ne
pilnai — todėl jie yra vyrai pilnoje to žodžio pras
mėje. Tokių tai vyrų atsiekimais remiasi žmonijos 
geresnė ateitis. Ne socijalistai, kurie kursto v enus 
prieš kitus, ne saldžiakalbiai laisvamaniai, kuri? lie
pia išsižadėti senovės padavų, kurie juokiasi iš to 
visko, kas žmonėms išrodo šventu ir reikalingiausiu 
daiktu, žodžiu ne tie visi, kurie vadina save radika
lais ir pirmeiviais — ne jie stumia žmoniją paakiui, 
ne jie gamina geresnę ateitį, ne jie gimdo progresą. 
Tikrais progresistais yra tik tokie vyrai, kurie dir
ba, pasišvenčia, praskina naujus takus, mina nau
jus kelius, atidaro naujus vartus žmonijos geioveu 
Todėl \Vellman pasiliks žmonijos geradariu eilėse 

- eilėse Guttenberg'o, Kolumbo, NVatt'o, JStephen-
son'o, Wright'o ir šimtų kitu tikrų didvyrių. 

Mums, kurie gyvename Amerikoje galimu di-
džiuoties, jog Wellman yra amerikietis. 

O dabar apie kitą amerikietį. Gal skaitytojui pasitai
kė matyti dienraščiuose Milvvaukee's soeijalistų protestą 
prieš John*0 Dietz'o suėmimą. Kas yra tas John Dietz? 
ką jis padarė? — galėjo paklausti skaitytojas. 

Štai atsakymas. 
Pirai keliolikos metų Dietz apsigyveno girione, nuo

šaliai nuo kitų žmonių. Buvo tai ant Thornapple upės 
kranto Wiseonsine. Jisai ir jo šeimyna sunkiu darbu iš
dirbo žemę ir užtvenkė upe. Dietz laikė išdirbtą, ą žeme 
ir tveukinj savo nuosavybe. Niekas jam neginčijo, iki kol 
neatėjo "medžiu trustas". Pasitaikė taip, kad "(<1 ippewa 
Lumber & Boom Company" pradėjo plukdyti rąstus 
Thornapple upe ir, žinoma, tuos rąstus reikėjo varyti per 
Dieta'o tvenkinį. Bet Dietz turėjo seuą piktumą prieš kom 
paniją. Jisai ne lik pareikalavo jam priklausančių, bet 
seniai nemokamų pinigu, jis pareikalavo dar, kad kompa
nija už perplukdimą rąstu per jo tvenkinį mokėtų po 10 
centu už tūkstantį kubiškųjų pėdų. 

Reikalas atsidūrė teisman. Kaip reikėjo tikėties, 
tinstąs laimėjo. Bet Dieta vis dėlto nepasidavė. Per aš
tuonerius metus nei šerifas, nei jo padėjėjai, nei konsta-
beliai nei joks kitas valdininkas neįstengė įteikti Dietz'ui 
į rankas teismo nusprendimų ir paliepimų, Dietz'o apgy
nėjais — da-gi tokį ilgą laiką ! — buvo . . . šautuvai. Jisai 
pats, jo du sunųs ir dvi dukterį labai gerai šaudo. Nesi
stebėkime, kad.net "posses" negalėjo prieiti prie Dietz'o 
namų. Bandymuose paduoti j rankas Dietz'ui lepdiškus 
raštus tapo sužeista nemažai šerifo padėjėjų ir kenstabe-
lių, o ir Dietz'o vaikai neapsiėjo be žaizdų. Buvo manyta 
atsikviesti ne t . . . artileriją prieš atkaklaus faruterio.. . 
tvirtovę! 

file:///Valtor
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(ialop pasibaigė viskas tuo, kad Dieta, su savo šeimy
na pasidavė, bet vienas tarifo padėjėjas tapo nušautas 
mireiop. Kas jį nušovė? Tikrų prirodymų nėra, nes 
šūvis išėjo iš daržinės, o kas tuomet daržinėje buvo, neiš
t i r ta . 

Dftbar eina byla, kurios pabaiga nelabai interesinga. 
Žingeidingas buvo vien bylos sukėlimas. Tie visi atsitiki
mai primena pirmųjų ateivių Amerikon (pionierių) gyve
nimą. Bet tuomet kolonistui reikėjo kovoti prieš indiečius, 
galvažudžius, o dabar Dieta susimanė eiti prieš organizuo
tąją va l s t i j ą . . . Dieta'ui reikia pripažinti drąsą ir mokė
jimą apginti savo teises bet tai ne paraginimas, kad 
reikia taip duryl i visiems. 

" L i e t u v a " (No. -12) netiki, kad " D r a u g a s " butų ne
rašęs iš pavydo priešais įsteigimą d-ro J . š l iupo "amži 
nosios s t ipendi jos" . Žinoma, netikėti yra lengviau, nekaip 
pažinti svetimo žmogaus širdį. Todėl nekalt iname " L i e 
t u v o s " už prikišimą " D r a u g u i " tokio žemo jausmo, ko
kiu yra pavydas. Mums rodosi, jog nevertėtų išleisti iš 
akiu d-ro Šliupo klaidu o jomis jisai atsižymėjo dau
giau, nekaip nuopelnais. 

" L i e t u v a " rašo : 
" š l i u p a s yra mušu aušr ininkas ir už visus darbi -
ėiausias tautos dirvoje da rb in inkas" . 

Kad Šliupai daug pasidarbavo prie prikėlimo lietuvių 
(Lietuvoje ir Amerikoje) iš taut iško miego, tas tiesa. Tų 
nuopelnų niekas jam neužgina, liet nereikia užmiršti, jog 
tas pats Šliupas daugiausiai prisidėjo prie " A u š r o s " nu
puolimo ir tas pats š l iupas suerzino Amerikos lietuvius 
vienus su kitais. Savo kalbose Šliupas yra ne r imtas vy
ras, bet prieštikybinis ir priešbažnytinis fanatikas, kas jo 
asmens svarbą labai sumažina ; kaipo stylistas — na, šita
me atžvilgyje gal kiek žemiau už jį testovi jo mokinys 
Dembskis; kaipo istorikas — butų, lyg . . . l lovaiskis; kai
po mokslo vyras — na, negalima iškasi i nepasakius, jog 
žmogus, kursai ligšiol dar laiko Mueclmcr'io " S p ė k a ir 
Medegą" lyg kokia e v a n g e l i j a . . . na, kaip toks žmogus 
gali būt i mokslo vyru rimtoje to žodžio prasmėje? 

Tai-gi nėra ko pavydėt i Šliupui — ir " D r a u g a s " 
niekados nei nejautė pavydo. Pastaba apie šliupą buvo 
padary ta vien dėlto, kad nejaunas jau vyras pasikėlė j 
puikybę, pradėjo rašyti manifestus ir apl inkraščius ir 
galop paminėjimui 2f>-metinių savo " s v o t b o s " sukaktu
vių (daiktas , kursai visuomenei neikiek nerūpi) susima
nė, kad visuomenė pastatytų jam " a m ž i n ą " paminklą, 
Mūsų nuomonė apie Šliupą, kurią išreiškiame drąsiai ir 
neveidmainingai, yra tokia, kad jo vardas pasiliks lietu* 
vių tautos istorijoje, bet ateinanėioms kartoms Šliupas 
bus žinomas, kaipo įsteigėjas ypatingos sektos t a r p Ame
rikos lietuvių, o vi$ kiti jo nuopelnai bus užmiršti. To-
kiai-gi garbei i r g i nepridera pavydėti . -Ink ir apie Be-
rostratą ligšiol dar tebežino žmonės, bet ai' kas steigia jo 
vardu amžinąsias s t i p e n d i j a s / . , . 

Kitados tokie augštos Inteligentijos vyrai, kaip filio-
keviėius, Slovackis ir k., buvo įtikėję į Tovianskį ko-gi 
stebėties, kad mūsiškiai mažos inteligentijos pasipūtėliai 
įtikėjo į Šliupą, kad sudarė jo kultą, ir kad kulto srovė 
pagavo net " L i e t u v o s " redakciją? 

Nepavydimą niekam, netur ime prieš nieką jokios ne 
apykantos , neesame priešingi jokiai amžinai st ipendijai 
— darome tik reflekeiją, pabraukiame t ik — jei ikam bus 
aiški mūsų mintis — sociologišką faktą. Tą mint} galima 
luitų išreikšti žodžiais: Tai mat, kaip t a rp žmonių ka ikada 
d a r o s i ! . . . 

" T Ė V Y N Ė " S M U N K A . 
Keikia pripažinti , " T ė v y n ė " pas taruoju la iku šiek 

tiek susivaldė. P. Vidikas j au kelintą numerį išleidžia N 
aiškių t ikybos užgauliojimų. Nežinia, a r ilgai ta ip bus. 
Teėiaus " T ė v y n ė " sulyg turinio smunka. No. 41 įžengia-
masis s t ra ipsnis : " P r a k t i š k a s Ainž i s" labai silpnas. Au
torius p. Stasius Lionginas tame straipsnyje sako, sako ir 
nieko nepasako. Toliau eina soeijalisto, A. Žymonto jo 
motinos raštų apgynimas nuo " D a g i o " , kur is savo dyg
liais duria jo (Žymonto) mamos ras tų leidimą. Dar to l iu i 
mokslo t rupinių šiek tiek išbarstyta . Ir tiek. Žinių labai 
menka. Apie portugalų revoliuciją, tokį žymų visasvieti-
nės istorijos laktą, vos keletą žodžių pasakyta rubrikt je 
" I š v i su r " . 

Sn raštų menkumu butų da r tiek to. J u k kiekvienai 
redakcijai a ts i t inka kar ta i s apytuštį numerį išleistį. Let 
svarbiausia yda, tai " T ė v y n ė s " spaustuvės ineigų atskai
ta, iš kurios matome, kad pelnas už darbus pastaruose 
mėnesiuose baisiai sumažėjo. Tas dalykas " p r a k t i š k a m e 
a m ž y j e " y ra svarbius. S. L. A. valdyba, jei jai rupi Su
sivienijimo gerovė, privalo pasi rūpint i priežastimis to 
apsireiškimo. 0 gal pasirodyti , kad tai ta ipgi nuopelnas 
redaktoriaus—soeijalisto, kuris iš didelio rašto išėjo is 
kraš to . O gal tai tik kova su kapital izmu? Ar šiaip a r 
taip ka lbant — " T ė v y n ė " smunka. K. 

L. S. D. A. REIKALUOSE. 
" K a t a l i k a s " (No. 42) , pa judindamas apleistosios l i e 

tuvių Spaudos D-jos Amerikoje reikalus, rašo š i te ip : 
" K e l i mėnesiai praėjo nuo ljiikraštininkų suvaži ivi 

mo Brooklyne, N. Y., o iš to viso t rūkšmo ligšiol ne
matoma jokių pasekmių. Ar suvažiavimo sekretorius 
protokolo kopijas išsiuntinėjo visoms užsienio lietu
vių redakcijoms — dievai žino. Ar pildoma to suva
žiavimo nors kelintoji dalis nutar imų -— nežinoma, ar 
visi laikraščiai, kurių atstovai ėmė dalyvitmą suva
žiavime, įmokėjo paskir tas mokestis Liet. Sp. Dr. Am. 
išdan, nieko negirdima. Žinoma tik tiek, jog L. S. D. 
A. išdan įmokėjo " K a t a l i k o " , " L i e t u v o s " ir "V ien . 
L i e t o m . " redakcijos. Įmokėjo, įstojimo ir už porą mė
nesių mėnesinės ir viskas t rūko. * O ku r pasidėjo 
kitos laikraščių redakcijos, kaip ve : " D r a u g a s " , 
" D a r b . Vi l t i s" , " D . Min t i s " , " K e l e i v i s " , " T ė v y n ė " , 
ką jos mano dary t i? L. S. Dr. sekretoriui kun. A. 
Kaupui pr idera minėtas redakcijas paragint i , idant 
jos savo pridorystes sparčiau pildytų, nes prisiaftįs 
ir sekantis, antrasis , suvažiavimas, o kam jis bus rei
kalingas, jei nebus išpildyti pirmieji n u t a r i m a i / ' 

Laikau savo priederme duoti žinią " K a t - u i " ir kitioms 
interesnotiem.sicius, jog esu jau seniai atsisakęs nuo se-
kretoriavimo. L. S. D. A. Draugijos sekretorium yra d ras 
J. Šliupas. Kun. A. Kaupan. 
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VARDAN TEISYBĖS. 
P. S. Kapsas "Sau lės" 78 num. Kunigui Saurusai 

čiui stengiasi nurodinėti iš jo paaiškinimo, . tilpusiu 
"Žvaigždėje", kad būk St, Louis'o antvyskupis pardavęs 
kokią tai bažnyčią, ir tvirtina faktais, kad St. Louis'o, 
Mo., Court'e yra dokumentai (kas nori, girdi, gali pats 
ištirti). Tas nėra stebėtina. Juk tik ne viename St. Louis'e 
taip likosi. Paieškoje, rasime daugiau lokiu viėtŲ, kur 
vyskupai, klebonai su parapijiečiais sutarę parduoda baž-
nyčias iš priežasties, ar tai kad vieta neatsakanti, ar apie 
linkė neparanki, ir 1.1., Tuomet perka atsakantesnę vie
ta, ir tenai už gautus iŠ pardavimo pinigus steigia kit> 
bažnyčią. JManau, kad P, Kapsas žino St. Louis'e parduo 
tą bažnyčią, tai, be abejo, gali žinoti, jog buvo parduotos 
bažnyčios.Raltimorėje, Pittsburge ir 1.1., bet ar lietuviai 
pralošė senąsias parduodami? — Netik ką nepralošė, bet 
daug geresnes jsteigė. 0 prie pardavimo ir gana prieši 
ninku sutiko; kiti ar tai neapkęsdami kunigo, ar žemiu 
darni tikėjimą, ar tai keno pakurstyti rėkė: Kunigas 

-fili vyskupu susitarė ir parduoda bažnyčią ! matot, kur 
mušu nauda nueina! ~ O tieji patjs, kaip pirma n'ėjo. j 
seną bažnyčią, taip dabar neina nei į šitą. Ale, tik tegu 
parapijoj pasidaro koks nesusipratimas, tai jie pirmu! i 
niai prie ergelio. Jeigu parapijiečiai, susipratę? neprilei
džia ju j parapijinius susirinkimus, tai tada pamatysim 
laikraščiuose apšmeižimus dvasiški jos, jos prietelių, o 
drauge ir tikėjimo šmeižimus. Stebėtina, žinių padavėjas 
rašo tokius daiktus, kurių nėra matęs ir kuriems nėra 
prielankus. 

Žinau Nevv Englande vieną naują parapiją, sutvertą 
jau ketvirti metai. Kaip pradėjo tverti lietuvišką para
piją, suskato visi išvien: katalikai, laisvamaniai, socija-
listai, žodžiu visokie. Tie, kurie jau seniai buvo, iškeikė 
tikėjimą ir Dievą, tie uoliausiai dirbo, ir šaukė: "tveriam 
lietuvišką parapiją, statom bažnyčią, štai turime lietuvi 
kunigą" ir viskas ėjo kuopasekmingiausiai, o kada jai! 
sutvėrė ir nupirko žemę, pastatė gražią, nors mažą baž 
nytaitę, ir santykiai kas kartas ėjo geryn,"tada tie patjs 
uoliausi darbininkai stojo didžiausiais ardytojais ir su 
kėlė didelę netvarką parapijoje. Laimė dar, kad nuosavy 
bė buvo vyskupo (t. y. diecezijos) globoje, tai nepateko 
j keliu rėksniu rankat. Šiandien, nors žmoneliai nusiminę 
tokioje betvarkėje, bet apsimalšinus nesusipratimams, vėl 
sau laimingai gyvens. Kikim j kiekviena lietuvišką para 
piją, vis rasim mažus ar didelius nesutikimus, o tas kjla 
iš pašaliniu sukurstymo. Mums reikia aiškiai suprasti, kad 
męs katalikai, šalia svietišku tiesu turime bažnytinius 
jstatymus, rimtus ir teisingus. Taip, kaip tikėjimas tiekiai 
dingas, taip lygiai ir jo tiesos tobulos. Taigi tokiuose a t 
sitikimuose nesiskubinkime su svietiškomis tiesomis, nes 
teisinuosi? dažnai sutinkame tikėjimo priešus, o jie mus 
išnaudoja, pajuokdami savo patarimais. Tais patarimais 
męs susikeliame tarp savęs netvarką, dažnai u/gaudami 
savo tikėjimą, o asmuo užgaunąs tikėjimą, kas nepasa
kys, kad jis nėra atskalūnas arba ištvirkėlis ir tikėjimo 
priešas'? O priešas juk visados linki ne labo, bet pražūties! 
Taip-pat darosi po Uosijos valdžia. Jau tą kiekvienas gali 
suprasti, kaip te yra suvaržytas katalikiškas tikėjimas: 
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tik išsitark ką ant kunigo, bematai kunigą suima, o vaidu 
parapijoje ten tik ir laukia. Kas rasis suskiitęs abelnai 
liosijoje, kiek katalikiškų bažnyčių uždaryta, paversta 
cerkvėmis, sankrovomis, kazermėmis ir taip sau namais! 
• Ink visos, manding, buvo apžiūrėtos architektų įr po 
piečitėlių ", bet tai svietiška valdžia anas ' pavaldė, ne 
dvasiški j a. Ar girdėjo p. Senis Kapsas, k« d Lietuvoje 
kur nors kunigas būtu pardavęs bažnyčią 1 Kodėl gi p. 
Kapsas sako, būk: Kad ne burgomistro priežiūra, tai ir 
ten j,aip kunigai darytų. Kodėl p. Kapsas ''popiečitė-
liams" nieko nesako už pa valdymą bažnyčių, ) nekaltiems 
kunigams kaltę primeta1/ Kur mūsų susiprati nas?. . . 

P. Kapsas baigia savo straipsni: Kunigai ir geri, vis-
tiek turi nukęsti už bloguosius. Kodėl tik vieni kunigai 
gerieji kenčia? Kenčia vyskupai, ant vyskupini, net ir po
piežiai. Ai' galima kitus kaltinti už vieno, dviejų-trijų 
ar daugiau prasikaltimus? Jug buvo prasikaltėlių ir gana 
augšto laipsnio, pavy/din: Nestorius, Liuterį*, šios gady
nės Kazlavitai ir t.t. Ar galima visą dvasiškiju kaltinti už 
keleto ištvirkėlių? Abelnai už kunigiją, negerai pildančią 
savo priedermes, ar gali atsakyti tikėjimiškoji tvarka? 
Juk tam tikėjimas nekaltas, jei kai koks (hasiškis per
žengia tikėjimo įstatymus! Juk žmogui nestebėtina su
klysti! Bet męs, būdami katalikais ir pildydami tikėjimo 
įstatymus, niekad panašių nesusipratimų nesi kelsime, jei 
visur, visame viską darysime gerai ir atsargiai. Pastebė
jau kartą keistą daiktą vienoje lietuviu parapijoje Ame
rikoje. Parapijiečiai skundė kunigą vyskupui, bet pirm 
to, sukilus netvarkai parapijoje, įsispraudė keletas "ap-
šviestesniųjų", kurie gal niekad bažnyčioje nebuvo, o gal 
kad ir buvo, tai tada, kada da motina įveikė nusivesti. 
Žinoma, susirinkimuose, buvo gerai iškalbus, nusisekė 
jiems Įsisprausti i parapijos komitetą, nors gil buvo nei 
grašio niekad nedavę bažnyčios užlaikymui. Kjlant vai
dams tarp parapijiečių ir kunigo, paskyrė iš komiteto 
peštukus su skundu važiuoti pas vyskupą. Išklausęs vys
kupas ju kalbos, tuojau suprato, kad jie apie tikėjimą 
nieko nesupranta; vyskupas neužsitikėjo jais. Kada pa
rėjo ant teisybės, patjs žmonės suprato, kad buvo suva
džioti. Dėlto parapijoms turi būti atsargiais, skirdami ko
mitetą. 

Kataliku tikėjimas, jo įstatymai arba tiesos neklai
dingos. Kas prieštarauja Dievo bažnyčiai, tas prieštarau
ja Dievo valiai, ir nevertas save vadinti Katalikiškos baž
nyčios sūnumi. Juozas Kovas. 

LIETUVIO -KATALIKO PRIEŠ VISUOMENĘ PASI
SKUNDIMAS. 

Kuomet žmogų spaudžia vargas, gera jam, jei turi 
kam pasiskusti, prieš ką savo širdgėlą išlieti Gyvenda
mas šitoje svetimoje šalyje neturėdamas čia nei giminių 
nei prietelių, pasiskųsiu nors "Draugu i" iš savo sielvar
t u . . . 

Aš esu katalikas lieluvis, bet kas-žin dėl! o aš turiu 
kentėti ir už tai, kad ;iš k\ablikas, ir už tai, kad aš lietu
vis. Turiu kentėti ir ne tik aš, bei ir visi broliai lietuviai-
Litalikai. Lietuvoje katalikus engia maskoliai, o čionai, 
Amerikoje, engia mus laisvamaniai, ką save pirmeiviais 
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vadina. Kražiuose mus kapojo nagaikomis kazokai, tyčio
damiesi iš musiji Šventenybių, ėia kapoja mus šliupas savo 
bedieviškais žodžiais, dar biauriau pasityčiodamas iš mušu 
šventenybių, šliupas važinėja po Ameriką ir mušu šventą 
tikėjimą be paliovos burnoj a ir keikia. Pabaigęs kelionę, 
rašo į savo "viemuosius bedievius" ganytojiškus aplink 
rašėius, su tv i r t indamas JUOS nedorybėje, Turbūt dėlto jo 
pasekėjai ta bedievybės apaštalą K u rėjų Kūrėju pavadi 
no. Kad jis*""primanytu VISUS katal ikus vienu brūkšniu iš-
galabintu. Gerai dar, kad toks šliupas nebuvo Kražiuose 
Klingehbergio vietoje, Indu, beabejo, daugiau išliejęs 
kataliku kraujo. Tyčiojasi iš mūsų tikybos visokie redak 
torėliai (kaip štai Yidikas ' "Tėvynė j e " ) , visaip žeminda 
mi Dievo vardą, o ju ' ' p a k a l i k a i ' ' neduoda mums ramy 
l»ės su savo zaunomis nei namie je nei dirbtuvėse, gėdin
dami mus už mušu tikėjimą ir kaišiodami j akis bedieviš
kus laikraštpalaikius. Kai kurie vos ue-vos spauzdinta 
žodį suselibizuot moka, bot ir tokie nemokšos save pirm 
eiviais vadina ir šiepiasi savo Sutvertojui . Teisingai rašė 
mušu Duonelait is: 

Tids vos gruėią pusviro, vos pasukas ė/dams, 
0 ir toks utėlius juokiasi Dievui. 

Turime kęsti ir už tai, kad męs lietuviai. Lietuvoje 
mus gaudė žandarai , varė į kalėjimus, Kibyrą, niekino 
mus lenkai, vadindami "e l i lopa i s" , ėion neužkenčia mu
šu visokiu tautu valkatos boiuai. Visaip mus pravardžiuo
dami ir akmenimis j mus svaidydami. Nors męs ji«vms ne-
pareiname j kelią, nors at l iekame šitoje šalyje sunkiau 
sius darbus, o gauname mažiausią mokestį, tečiaus mums 
pavydi jie nei ir to menko duonos kąsnio. Tyčiojasi iš mū
sų, tau tys tės ir mūsiškieji išgamos lietuviai, soeijalistais 
vadinamieji . Joks paukštis nedergia savo lizdo, o mūsų 
eieilikai nei t iek išminties neturi , kaip, sakysime, kvaila 
varna, dudut is arba apuokas. 

Ką-gi mums broliai l ietuviai-katalikai reikia da ry t i ? 
Pasiskuskime Dievui, prašykime Dvasios šventos Šliupui 
ir visiems jo tarnams, neaplenkdami nei gj kvailu eieiliku 
mūsų, bet ir patįs Bežiopsokime, Klysta, ką mano, jog ka
tal ikas privalo būti toks sau vėpla, žydams subatoje žva
kes žibinti, krosui kūrenti arba, kas dar blogiau, kokiam 
bedieviui pliovojant laukomis ploti, o už jo zaunas lai
kraštyje savo sunkiai uždirbtu pinigu užmokėti. Mokėki
me ir męs savo balsą pakelti , mokėkime kar ta is ir pasi-
purt int i , o tuos, ką "mums per daug ant sprando lipa, nu
s ikratyt i . Bokime katalikais, būkime susipratusiais, drą 
šiais katal ikais l iet iniais . N'ešelpkime savo pinigais mušu 
engėju bedievišku lai k rasi itiinkij. Tik tokiu būdu galėsi
me sumažinti savo vargus, palengvinti kentėjimus. K. L. 

- • • ^ -
PABĖGO 

Pranė Dvilaitienė iš namu Drbonaviėiukė su Stanis
lovu Ambrovskiu ir pasiėmė penketą va iku: vyriausia 
mergaitė <) metu, vaikas S, mergaitė f>, vaikas II "metu ir 
jauniausias vaikas dviejų mėnesiu, visi geltonais plaukais 
Moteriškė turi apie 28 m. \ idutimo ūgio, su karpa ant kai
rio veido, storu lupu, gel tonplaukė ir storai šneka. Vy
ras — apie 85 m., vidutinio ūgio. tamsus plaukai . Kas 
apie juos žino tepraneša vyrui Ju rg iu i Dvylaieiui, 318 E. 
Market St., Wilkes-Barre, Pa., o gausite gm-a dovana. 
/ 

LAUII 
>y 

Matyt tave, — mane pakra to , 
Klausyt tavęs man y r b iauru ; 
liet aš tokio sulaukiau meto, 
Kad su tavim gyveni tu r iu ! 

Tu atsikraustei , svetimtautis , 
Iš ten, kur meilės nebėra, 
Tavo gimtis p iudyt ir piauties, 
Ir tavo veislė nedora. 

Ko ieškai, žydu pagimdytas , 
Mušu derlinguose k r a š t u o s ' i 
Ko lauki, vėju. a tvary tas , 
Nuo mus ' ramios, geros tautos? 

Kur tavo meilė, darbo vaisiai? 
Parodyk, įtikėsim tau. 
Bet nors didžiuoties moki baisiai, . 
Tavyje gero nematau. , 

Ardy t gali? — Bet jei a rdytum, 
Kas turi būtinai supūt, 
Je i perd i rb tum ir pata isytum, 
Kas ima gesti, t ręšt i , p ū t ; 

Je i kvėptum dvasią j velionį, 
Iškastum auksą iš pu rvų ; 
Jei ramu m u s ' tėvynės klonį, 
ApgintUm nuo biaurių dievų,— 

O! tąsyk su dėka ir meilu 
Prasiblaivinus žmonija 
Naujų sūnų sukeltų eilę 
Ir j iems paliepti,; sekt tavi;! 

Bet tu dildai švenčiausią Ugnj 
Žmonių sukur tą širdyse, 
Nebvilties palieki bedugnę 
Ten, ku r t ikybos y r ' dvasia. 

S ta ty t i nori, pats sugriuvęs, 
Taisyt, — pagedęs būdamas,— 
(gaivinti nori, - pats s u p u v ę s ; . . . 
Kas gal tavęs klausyti , kas t \ 

TeklaUJfO tie, ką neapkenėia 
Tikybos* Dievo ir doros, 
Ką subatą su žydais švenėia 
Ir priešo tyko už tvoros. 

Bet męs, ištikimi krikščioniai, 
Hažnyėią seksim visame, 
Tarnausim Dievui ir malonei, 
Kaip išmokyti esame ! 

Užtai, nedoras svet imtauti , 
Nuo mušu pelno jau nelauk,— 
Daugiaus nestengsi mus p r igau t i : 
Nelauk iš Lietuvos, šelauk ! «f. K. 
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JUOZAS SZUKIS,. 
GERIAUSIAS LIETLVYS F0T0GRAF1STAS, 

Naujas Telefonas 1070—R. 
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ANT PARDAVIMO. 
Pigiai parduosiu naują, <la lik peniai statytą, namą 

vienai šeimynai. Lotas 25—190 pėdų. Ant vyriausios uly-
eios. Turiu išvažiuoti, todėl parduodu. Pasiklauskite tuo
jau pas: Juozą Makauską, Middleport, Schuylkill Co., Pa. 

KAS REIKALAUJA 
austinių (krajavų) škaplierių Panos Šv. ir Šv. Traicės, 
gali gauti pas mus visada. Mes išdirbame ir reikalaujan-
tiemi pasiuueiaui porą aut pažiūros. 

Kaina 500, tuzinas. 
Mrs. A. Smailiem'*, 27:57 10. Pacific St., Philadelphia, Pa. 

B A L S U O K I T U Ž 

C. C. B0WMAN, 
IŠ P I T T S T O N , P A . 

kuris yra atsakančiausiu kandidatu 

KONGRESMONO. 
ant 

Atsiminkite, JUOR rinkimai bus 8 d. Lapkričio 1910 m. 

Balsuok už 0. C. BOWMAN, kuris šiuo tarpu yra 
kandidatu ant kongrosmono. «lis mokinasi lietuviškai, o jo 
mokytojum yra Konstantinas £onelunas. Tonas C. C. 
BOWMAN labai myli lietuviu kalbą ir tautą užtai, kad 
mūsų bočius Kosciuška kariavo u/ Amerikos liuosybe 
pagelbėdamas jai numesti Anglijos jungą. Tn. liovvniiin 
dirbo visą savo gyvenimą taigi žino gerai, kas yra dal
bas; darbininkams suteikia visokius patarimus tlždyką. 

Susipraskite ir nebalsuokite už tokj, U mis nori nm 
keti už jusu balsus, duodamas jums dolerj arba vaišina 
jųs degtine ar alumi ir giriasi pervesiąs visokius paleng
vinimus. Netikėkite tokiems, nes jiems rūpi tik ju locnas 
kišenius. Pasirodydamas geru už balsus jums moka, bei 
tapęs kongresmonu, rūpinsis ne jusu labu, ale savo ki 
šeniaus pripildymu. Pažadėtus palengvinimus užmirš. 

Užtai-gi, lietuviai, turite balsuoti už teisingą vyrą, 
kuris jusu balsu neperka. Tik toks galės suteikti jums 
šiokius- tokius palengvinimus. Konst. Jonehmas. 

PAIN - E A P E L L E R . 
Dr. Richter'o galinga išlauki

nė gyduolė privalo būti 
kiekvienos šeimynos 

vaistij šėputėje. 
Prašalina skaudėjimą, reu

matizmo, padagroi, strėnų die
gimą, st.rėndieglį ir neuralgi
ja, (ireit išgydo sunėrimu ir 
muskulu Styvumą. Puikus nuo 
išsukimų, šlubavimo ir pasi^ 
žeidimų. Skubiai gydo persi
šaldymą, infleunzą, gerklės 
skaudėjimą, sunkuma ant kru
tinės ir nedaleidžia plaučių 
uždegimą. Gelbsti nuo galvos 
ir dantų skaudėjimo. 

SERGĖKIS PADIRBIMŲ. 
Tikras Pain-E.\peller tan

kini buvo pamėgdžiotas. Aty-
džiai apžiūrėk pakelį ir tėmyk 
ar jis taip išrodo, kaip ant 
paveikslo. Jei skirtųsi nuo 
eion parodyto, tai gaunate r.u-
duotą vaistą, visi vaistininkai 
Suv. Va is i parduoda Pain Ex-
peller po 25c. ir 50c. bonkutė. 
Padirbtas per 

F. Ad. Richter & Co. 
2l5PearlSt., Ntvv Ycrk, N.Y 

. r>... 

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

MŪSŲ knygute apie Anchor 
vaistus gali gauti kiekvienas 
" D r a u g o " skaitytojas uždy-
ką. Tik prisiųskito savo ant
rašą. 

UNION TICKET AGENCY. 
Seniausia Lietnviszka Banką Scrantooe ir Visoje Aplif kineje. 

Agentūra Laivakorčių ant Geriausių Linija. 
Siuniia Pinigus kas dien In visas dalis svieto; taip-g. perka ir 

išmaino visokius pinigus. Išdirba visokius dokumentus Amerikos ir 
ir Lietuvos teismuose. 

< Misas atidarytas kus dien nuo S tos iš ryto iki P-tos vai. vak. 
Nedėlioję: nuo 10 tos iš rvto iki ft-tni valandai vakare. 

ADOLF BLAU, Union Ticket Agency, 
203 Lackawanna Ave., Scranton, Pa. 

Taip gi turime savo krautuvėje daugybe visokiu maldaknygių 
ir svietišku knvgu visokiose kalbose. 

TELEFONAI: Naujus 808 - Heli 0G2. 
REKOMENDUOJAME MŪSŲ NAUJĄ AUKSINĮ 23 

AKMENŲ GELŽKELIO LAIKRODĖLĮ. 
Auksiniai, paauksuoti ir Uit iki su 23 

akmenimis, parduosime 10,00(1 vadina
mu "Accuratus" laikrodėlių tiktai už 
$5.75 žėdną. Tie gražus la krodėl'iai 
puikiai Išrėžyti, d'ubeltavi lukštai, ge
rai laika rodanti, laibiausiai keliauninkų 
naudojami, kurte turi daboti liiką, mo
teriški ir vyriški, gvarantuotl ant 20 
metų. Tikrai gražus laikrodėliai, ne
gėda bus nei draugams tokj parodyti. 
JeigU nori turėti gerą d/ieg uėlj, tai 
štai mušu pasiūlymas: Mos nusiusime 
litą laikrodėlj 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: 
EKCELSIOR WATCH CO., DEPT. 905, CHICAGO, ILL 
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a« Pasiklausk vartojusių Severos gyduoles, o jie tau paliudys jų tikrumą ir pasekmingumą-. 

y 

Skaudėjimus 
nugarkaulyje, krūtinėje, pečiuose, kojose, sauuriuose arba 

raumenyse. Bereikalingu yra kentėti, .j<ii gali palengvinti 

vartojant 

SEVEROS ALIEJŲ 
Š v . G o t h a r d o . 

ŠRI***—, 
m 

\\'Uiti^ h*%** ,. y*$&t 

ii-M ' 

Šimtai laišku, gautų iš visų kraštu, rašo apie stebėtiną ir 

greita palengvinimą, kokį suteikia skaudėjimuose, 

Štai kelios eilutės iš tų laiškų: 
" Severos Aliejus šv. (lothardo prašalino visus reumatizmo skaudėjimus 
' 'Ke l i s syk ' patepus, prapuolė sopulys šone—" 
" Puikus vaistas nuo jsidrėskimo, išsisukimo ir susižeidimo—M 

" D u syk ' ištrynus tuoin Aliejų, prapuolė skaudėj imas—" ' 
" Vartojau tą .'Aliejų nuo štyvumo poėiuose su netikėtais rezul ta ta is—" 
" ( i r e i t išvaiko neuralgijos skaudėjimus — " 
" (ieriausias linimentas nuo sutinimo ir >ai/diĮ užsidegimo—" 

Kaina 50 centų. 

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

Severos YVistai galima gauti vaistinyeiosc. Neimk kitokiu. Reikalauk "Severos". 

INKSTAI 
yra sėdyba pradžios daugelio nega

lėjimu, daugiau mažiau skaudžiu, 

0 kiekvienas ją, jeigu neišgydyti, blogai baigia

si. Nėra geresnio vaisto inkšti; gydymui, kaip 

Severos Vaistai inkstams ir jeknoms. 

Kaina .*>0c. ir $1.00. 

jos svar
iausios da-Žmogaus Mašinai: 

lis kaikadn silpsta, o JŲ pailsęs veikimas reika
lauja pastiprinimo. Išsibaigusi fy/.iška jiega bus 
tau sugrąžinta, malimo organai bus sudrūtinti, 
kraujas pastiprintas, jeigu vftrtosi 

Severos gyvasties Balsamą.. 

Kaina 75 centai. 

Daktaro patarymai dykai. 

W . F. SEVERĄ C O CEDAR RAPIDS 
I0WA 
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Kuponas 
D I V O N U I 

U ž d y k a . 
Kiekvienam pirkėjui tti 
$10.00 ar daugiau duo
simo puiku divoną UŽ 
dyU.-i. Atsineškite šitą 
kuponą su tavim. 

Dide l i r u d e n s p a s i u l i n i m a i p a s 

BENESCH & SONS? 
3 2 - 3 4 PUBLIC SQUARE, VVILKES-BARRE, PA. 

Didelis naminių rakandų Storas BENESH & SONS užbaigė 
gražiausią mebliy parodą. Jy didelė krautuvė pripildyta geriausiu 
tavoru. Karnetai ir divonai lošia svarbią vietą toje parodoje Ga-
linia nusipirkt karpetu net už 29c. už mastą, o dideli 0\1L' pėdy 

\ Sniyrna divoną. po$6.75, o jie verti $12.00, kitase-gi krautuvėse! 
dar daugiau. 

Ateik pats persitikrinti, nesirūpindamas apie prekę. Mes iš i 
mobliuosimo tavo namą, o tu paduok savo išlydis. 

Večiai $8.50. 
Virtuvėles $25i 
ir daugiau (iorinusi už -.ą 
prekę. Sufiedina daug 
kuro, o daugiau šilumos 
dunda. Duodame 'M) die
nu Išbandyti uždykfc 
Dykai viedras anglinis, 
špatai '"' Bpotai k lojo n-
kės su kiekvienu pe
rimu. 

Virtuves kreses. 

Virtuves 
aržuoli-

nd$, se
niau p o 
90 centu, 
dabar ti
ktai po 

59c. 

Graži misingine 

LOVĄ 
$1.98 

paprasta kaina $4.50. M ie 
ra: 3 pėdos ir 6 coliai ir 
4 pėdos ir 6 coliai. Baltaj 
ar žaliai malevotos. Žiu-
rčk paveikslėli. Naudokis 
proga. Tik 25 centai sa
vaitei. 

Iš padirbtos skutos ir aksominei kanapos, išpiaustytos, ant ra
čiukų ar/uolinio medžio. Kur kitur po $8.00, pas mus 
arba po 25c. savaitoi. $4.75. 

Sudėtines sprenžinos po $1.90. 
Sprintui BiHinsmt lovoms pabriargo gvaran-

tuoti, gero ildirbimo. Pirma buvo po $5.00. 
Proga turėti u i -•>'. savaitoi. 

Aržuoline spinta 

virtuvoi, paprasta kaina $10.00. &Ug8-
fto 6 pedy ir 3*/j colio, platumo 38 oo* 
liy. Dubeltavos durjs, viršuj stiklinės 
sutrimis lentynomis, stalčiukas pel 
lianis, šakutėms ir šaukštams. lemai 
madinės durjs ir du perskyrimai. Ypa
tinga prekė $6.25 arba aut išmokesri<> 
po Boti savaitoi. 

DIDELE NAMU KRAUTUVE" BENESCH, 
Bennett Building, 32-34 Public Square, Wilkes-Barre, Pa. 
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S. L. R. K. A. CENTRO VALDYBOS ADRESAI. 

JONAS RIKTOKAITIS,, prezidentas, 
67 James S t , Waterbury, Conn. 

KAZYS VASKEVIČB, viceprezidentas, 
186 Jefferson St., Newark, N. J, 

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

ANTANAS DAN1SEVIČE, kasiomis, 
580 W. Centre St., Mahanoy City, Pa. 

Kasos globėjai: 
JUOZAS VASILIAUCKAS, 

112 N. Greene St., Baltimon-\ Md. 
MARTINAS KADZIEVSK1S, 

3244 S. Morgan St., Otiicaco, 111. 
KUN. V. VIZGIRDA, knygius, 

190 S. Meade St., Wilke8-Barre, Pa. 
KUN. M. A. PANKĄUSKAS, dvasiškas vadovas, 

P. O., Foreat City, Pa. 

K;K HMM u r.itnm&mmm'mmmmmmtmmM^ 

Office New Telephone 37. Residence 1100. 
LIETUVIŲ ADVOKATAS, 

J O N A S S. LOPATTO 
47-48-49 Bennett Building, Wilkes-Barre, Pa. 

Norintieji pasiskolinti pinigu ant pirmo mortgftge, arbba 
pirkti namus lai kreipiasi. 

Swalm Hardware Co., 

JAU ARTINASI RUDUO 
kiekvienas privalo 

nusipirkti 

NAUJĄ SIUTĄ. 
Mano siutai siuvami geru kriaučių; perka juos 

kiekvienas, kurs nori gražiai pasirediti. Mane vi
si gerai pažįsta, kadangi mano krautuvėje kiek
vienas pilnai buria 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., \ 

Sfl NORTH MAIN ST., POTTSVILLE, PA. 
Įvairinusi geležiniai daiktai, tepalai , stiklus, dūdos 

plastoris, įrankiai, sportiniai ir naminiai daiktai. 

Wilkes-Barre, Pa. 

BUK 
VYRAS 

5 0 , 0 0 0 
KNYGŲ 

Vysai Dykai Del Vinį 
Ta knyga yra stebuklinga Ir siustą yra tyk del vyru. 

Knyga ta prastais, suprastais žodžiais pasaka kaip gal 
atgauti vyriškumą, isigyditi nuo uznuodijima kraują 
atbasypili,nubiegįmasieklos, patrotitu stypribe, pučkus 
ir kitus išmietlimus, negromulavSma, patrotitu 
stypribe, pylva, kiapenu, inkstu ir pūsles ligas, ruma-
tllttit, gonorrhoea arl)a triperi, naujai Įgautas lygas, 
fttrictura i rvysasvyru lygas, gal buti išgidomas sava 
n a ui ILS e privatiškai, slapta ir labai py g j ai. ' 

Ta, dykai igauta knyga, pasakis'jums kodėl jus 
kentat ir kaip galėt galutinaj isigyditi. Knyga ta yra 
krautuve* žinios, katrus ture žinoti kožnas vedės arba 
nevedės vyras. Ta knyga yra pnrašita par Daktarą, 
katrns atsydave ilgo lajka tyrinejmu tu, specijalisku 
lygu. Temvkit, jog ta knyga yra siustą vysai dykai, 
tižtnokam už pačto, ing užpečetita konverta. Nesiusk 
nekokiu pinitigu, tyk paraSik sava vardą, ir adresą ant 
Žemiaus paduotu kuponu, katrų siusk mums šeudeiia. 

DYKAJ GAUTOS KNYGAS KUPONAS. 
DR. JOS. LISTER A CO., I, 905 22 Fifth Aveniu. Chic.f©: 

G nlotlnsroTamUt .: I ag*1 'J a mist..s pri/adu-įma, a3 norU-fiau 
joirTaiiUHtapriHiu.stunu-1 "> ui vysaldyl<ai votu jutiu kuyuai le l v> ru. 

Vardas . 

Adresas; R f l u s . 

1 Nauja knyga-Biblija 
f arba šv. Raštas išleistas 

K u n . S . P a u t i e n i a u s . 
«*Tik vienas šitas šventraštis yra kata

likiškas. 

Kaštuoja $2.00 ir 15c. persiuntimui 

Adresas: REV. S. PAUTIENIUS, 

MAHANOY CITY, PA. 
« N 

, F ABIOLE, 
\ Karsi kardinolo Wisemano apysaka. 
g Verte VYTAUTAS. 

Kaina $1 .00 . 
Imantiems daugiau kaip vienu egzem-
ploriu. nuleidžiamas didelis nuošimtis. 

Gaunama pas: 
Rev. V . V a r n a g i r i s , 

\ 312 So."4th Street, BROOKLYN, N. Y. 
i 
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THE FERNERY. 
Naturališkų ir padirbtų žolynų krautuvė. 

Galima rauti Keliu venelijomn, Šermenims ir bile kada tik prireikus, bu
kietuose arba gražiui vainikus. 

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

Wa«jM Ttlofent* lOOft. I m u TsUfonat Wt. 

DR-AS ALBERTAS KAUFMAN. 
— : G Y D Y T O J A I I i LIBTUVOS. :— 

Sperįjaliataa nuo visokiu ligų. 
Gydo net lablauiei uiaiaenejusiaa rhroniikaa vyru. moterų Ir kūdikiu 

ll*a«. Galima susikalbėti, lietuviškai, lenkiškai, ruailkai ir vokiškai. 
81 IT. WMhimfton St., Wilk«.Barr«, Fa. 

PIRMUTINE KRAUTUVE 
IR UDIRBY8T* 

BAŽNYTINIU DAIGTU 
„RYZNYCIA" 

PO GLOBA MYKOLO ARKANIOLO, 

114 8. Chestnut St., Shenandoah, Pa 

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

svaras po 2Co. 
Žvakės vaškinės rankom margjtos po 2 svar., 4, 6 ir 8 

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

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

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

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

41 4 sv. ir 6 susuktos 4 sv. ir 1, sv 16c. 
Altoriaus žvakės (extra) sv. po 37c. 
Geltono vaško 1 sv. ir 6, svaras po 30c. 
Kodylas prancūziškas po 55c. 

M "francineense" po 50c. 

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

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

Kun. L. Levickas, 
Presidentas. 

I TĖMIKYTE LIETUVIAI! jį 
£ Kelionė per jūres. Tūkstančiai tūkstančiu mušu tautie- į \ 
* 6iu keliauja į prigimta šalį ir iš tenai atgal į Aimriką, o viii i 
C labiausia! užganėdinti, kurie perka laivakortes pas: •[ 

O 
< I 

j 
O kodėl f Nes turi gėrę prižiūrėjimą, parankią kelionė,]: 

* kad tartum kaip ir pačios kompanijos būtų pirkę laivakortes. / > 
£ Siuntimas pinigu greičiausias ir pigiausias pasaulyj. <> 

JONĄ NEMETH'Ai, 
3 N. MAIN STR., WILKES-BARR11, PA. 

J. F. Gillis, 
Pas jj galima gauti visokių torielkų, bliūių, stiklų, 

puodų, liampų ir visokių virtuvei reikalingų daiktų. 

Yra iš ko pasirinkti. Ateikite persitikrinti. 

102—104 8. MAIN ST., VV1LKES BARRE, PA. 

IVilkes Barre Deposit & Savings 
BANK, 

71 PUBLIO SQUARE, WILKES-BARI.K, PA. 
KAPITOLAS $150.000. PERVIRŠIS JJ375.000. 

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

batomis nuo 9—12 vidurdienyje. 
Galima susikalbėti lenkiškai. 
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DR. ALFRED J. VVENNER 
77 South VVashington Str. 

YVilkes-Barre, Pa. 

NAMINA MOKYKLA. 
GRAMATIKA angliškos kalbos mokintis bo n okintojo (ap

daryta) $1.00. 
'VAIKŲ DRAUGAS arba kaip mokintis Hkaityti ir rašyti be 

mokintoje I5e. 
NAUJAS BUDAS mokintis rašyti be mokintojo 10c. 
ARITMETIKA mokinimuisi rokundy su pave kslais (apda

ryta) ano. 
P. MIKOLAINIS, BOX 62. NEW YORB OITY. 

DR. I. W. MENDELSOHN, 
Lenkiškas Gydytojas. 

1'KIKMIMO VALANDOS: R-10 IS ryto, 8-4 po piet, 7-1 vakare. 
60 South Washington St. Wilkes-Barre, Pa. 

Feoplee tolephon© 1585. Bell tolephon* 756. 
*> V>^0«* OGU******'**'* *^'><>OOVX»0*rtX>$0»> > 


