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DVIDEŠIMTI KETVIRTOJI NEDALIA PO SEKMINIŲ.
Lekcija. — I. Tęs., I, 2—10. — Broliai: Dėkojame

Dievui visuomet už jus visus, atsimindami, jus visose mu-9sų maldose be perstojo atmindami veikalą jūsų tikėjimo, 
ir darbo ir meilės, ir kantrybės vilties musų Viešpaties 
Jėzaus Kritsaus, musų Dievo ir Tėvo akyse. Žinodami, 
broliai, Dievo numylėtiniai, apie jųsų išrinkimą: jog mu
sų evangelija nebuvo pas jus tiktai kalboje, bet ir galy
bėje, ir šventoje Dvasioje ir didžioje tobulybėje, kaipo ži
note, kokiais buvome tarp jųsų dėl jūsų. O jus stojotės 
musų ir Viešpaties sekiotojais: priėmę žodį didžiame su
spaudime su šventosios Dvasios linksmybe. Taip, jog sto
jotės pavyzdžiu visiems tikintiems Makedonijoje ir Acha- 
joje. Nes nuo jūsų yra apskelbtas Viešpaties žodis: netik
tai Makedonijoje ir*Achajoje, bet jūsų tikėjimas atėjo 
ant kiekvienos vietos, kuris yra į Dievą, taip jog nereikia 
mums apie tai nieko sakyti. Nes patįs apie mus apsako, 
kokį turėjome įėjimą pas jus ir kaipo atsivertėte prie Die
vo nuo stabų, kad tarnautumite Dievui gyvamjam Ir tik- 
ramjam ir lauktumite jo Sunaus iš dangaus (kurį prikėlė
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iš numirusių), Jėzaus, kursai mus išgelbėjo nuo ateinan
čios rūstybės.

W«ngelija. — Mat. XIII, 31—35. — Anuomet tarė 
Jėzus minioms šitą panašumą. Panaši yra dangaus kara
lystė garstyčios grūdui, kurį žmogus paėmęs įsėjo savo 

. dirvon.
Kurs yra pats 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 
miltų saikuose, kol visi surūgo.

Vis tai kalbėjo Jėzus miniai per prilyginimus: o be 
prilyginimų nekalbėjo joms:

Idant išsipildytų 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 rae- 
jūrės dideliai audroja ir gręsia išvertimu to Laivo, ku

riame yra Kristus ir Jo mokytiniai. Tečiaus, audros pa
sekmės bus tokios-pat, kaip ir pirma. Kristus atsistos, ai**

/

dras nutildys ir Petro Laivas, Bažnyčia, taip ramiai 
plauks, kaip ir pirma. Tie, kurie laikraščius, skaito žino, 
kaip daugelyje vietų Bažnyčios veikimas yra varžomas, 
jos nariai persekiojami ir Šv. Tėvas įžeidžiamas. Bet, ma
to taip-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 Prancūzijos, 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 tūkstančių dūšių, bijosi, kad kai-kurios iš jų, audros 
išsigandę, neiššoktų 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 mus pavienių kata
likų, kurie Petro Laive keliaujame, melsties, idant ranka, 
kuri vairą laiko, būtų stiprinama ir Šv. Dvasios valdoma.
M ūsų priedermė taip-pat yra būti ištikimais Bažnyčios 
Galvai, pildyti jos įsakymus ir surėdymus, dėl užlaikymo 
ant Laivo drausmės, ginti ją nuo užgauliojimų ir malšinti 
nepaklusnumo dvasią, kuri atsiranda visuomet, kada pa- 
vojus gręsia. 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. Tėvp suraminkime jo širdį, kol ant jo 
meldimo neprisakys Viešpats Jėzus vėjams ir jūrėms, 
kad jie nutiltų. ’ ’ S.ATSPAUDINOME
Trumpą Katekizmą.

Kas turi vaikus ir nori išmokyti juos Katalikų Tikė
jimo tiesų, tenusiperka tą katekizmą. Kainuoja 10 centų- 
Perkupčiams nuleidžiamo procentą. Adresuokite:

“DRAUGAS”

314 B. Markst St., Wilkat-Barrs, Pa.
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE

Teismas. Rugsėjo 22 d. Vilniaus teismo rūmai nagri
nėjo bylą dviejų miestasargių: Martyno Stasylos ir Juo
zo Šukilevičiaus. Šiuodu “didvyriu” praėjusią vasarą va
rė nuovadon int&riamąjį vagį Juozą Jankevičių ir smar
kiai jį sumušė. Sumuštasai Jaskevičius numirė. Stasylą 
teismas pasmerkė šešiems mėnesiams kalėjimo. Šukilevi- 
čių—keturiems.

Vabalninkas, Pan. pav. Apie 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- 
čio naikinimui ir kvailinimui savęs. Maršalkos, važiuoda
mi tą dien į bažnyčią, atsiveža draug kelias statines na
minio alaus; po pamaldų visi špitolėje susirinkę, drožia, 
iki visų statinių neištuština, “už dūšeles čysčiūje kentan- 
Čias”, bliaudami savo mėgiamąją giesmelę:

Gardus alutis padarytas—
Slauni giminėlė suprašyta, ir t.t.

Maldininkų arkliąi... o, kvaili padarai — tie ar
kliai: jie nieko nesupranta dienos svarbumo: žvengia, 
traukos, narstos iš pakinkių; negali, mat ramiai perdien 
(“maldingesnių” dar ir per nakt) neėdę pastovėti!

Ar negeriau būtų taip padarius: po pamaldų stieit 
į Blaivybės skyriaus arbatinę, užkąst, ką Dievas davė, iš
gert arbatos, pasišnekėt apie parapijos arba kitus pritin
kančius laikui reikalus ir, pagailėjus mūsų mirusių pa
žįstamų, blaiviems grįžt namo? ♦

Neleido laikraščio. Magdė Šalčiuniutė buvo padavusi 
gubernatoriui prašymą leisti jos vardu Vilniuje naują 
lietuvių kalba mėnesinį laikraštį vardu: “Aušros Var
tai”. Gubernatorius neleido.

Kunigų permainos žemaičių vyskupijoje. Sumainyti 
vietomis: kun. Olechnovičius,'Tauragės kam., su kun. Ko
jelių, Nemakščių kam.; kun. Klionauskas, Indriejavo 
kam., perkeltas į Užventį kam., ir Užvenčio kam., kun. 
Kubilius — į Indriejavą kam. * *

Vabalninkas. Yra jau tikros žinios, kad už mėnesio, 
vėliau ar anksčiau, Vabalninko miestelyje atsidarys mi
nisterijos pradinė liaudies mokykla. Jeigu valsčius pano
rėtų ir nepasigailėtų kiek lėšų, tai dabartinė valsčiaus 
pradinė mokyklą Vabalninke galima būtų perkeisti į 
dviklesę.

Panevėžys. “Viltis” jau keletą kartų pažymėjo liūd
ną atsitikimą — paleidimą lietuvių mokinių iš Panevėžio 
mokyklų. Juos išdavė šiemet įstojęs į Panevėžio Mokyto
jų Seminariją Letkauskas. Dėl to tai rugsėjo 18 d. iš se
minarijos pavaryta 5 lietuviai, kitiems atimta stipendijos 
ir pasielgimo ženklai sumažinta iki 3. Letkauskas išdavė 
drauguš; visai nesislėpdamas, ir toliau išdavinėja. Semi
narijos vyriausybei Letkauskas gali patikti. Bet kokiu var 
du LetkaUšką vadįs draugai? “Viltis”.

murvalaklal (VilktVt pav.). Pas mus jau kasmetai 
būdavo oo teatro* bet Uamot tai jau, rodoi, neilteks.

Trūksta, mat,įmonių, kurie pasirūpintų įrengimu. “Ži
buryje” per vieną susirinkimą bUvo paduota sumanymas 
įrengti vakarą, bet susirinkusieji ūkininkai nesutiko. Vie
nas sako: “šeimyna nemiegojus prie darbo ant rytojaus 
po teatro”, tai vėl: “laike vakaro tiktai gera proga jau
nimui pasigerti ir t. t.” Bet ar tai teisybė?! Kaip ant 
teatro tai pamato ir pasigėrusius ir visokius, o kaip po 
alines, ar šiaip kur per naktis trankosi, tai to nemato.\

Skriaudžiai (Mariampolės pav.). Jau keli metai pras
linko nuo to laiko, kada pas mus išsirado keli sumaninges- 
ni žmonės, ir per jų triūsą ir prašymus, valdžia panaiki
no Skriaudžiuose traktiernę. Džiaugėmies, bet musų 
džiaugsmai ne ilgam: šiemet vėl tapo įkurta. Nors dabar 
ant iškabos parašyta tik “aludė”, bet viduje niekuo ne
siskiria nuo traktiernės. Ar nevertėtų vėl mums susitarus 
panašiais būdais reikalauti nuo valdžios, kad aludę už
dengtų, o jos vieton įsteigtų mokyklą, kuri mums labai 
reikalinga. O tas gi, rodos, nesunku įvykdinti, nes yra 
mokyklos daržas, valdžia duoda medžiagą mokyklos sta
tymui, algos mokytojui, rodos, taipgi skiria 300 rub. me
tams. Tat mums ir daug nekaštuotų.

Šilavotas (Mariampolės pav.).'Sunku surasti kitur 
toksai kampelis, kaip čia. Žmonės snaudžia, apie knygas, 
laikraščius neužsimink. O ką apie jaunimą, tai gėdą ir 
kalbėti: jie, rodos, tam tik ir gyvena, kad kuodaugiau- 
siai išgerti alaus ir degtinės, o paskui pasipešti. Štai per 
Užgim. P. Marijos atlaidus, gerokai įsilinksminę pradėjo 
peštis, ir vieną žmogų, R. Paužą užmušė. Ar ne gėda 
jums, jaunieji, taip daryti?

Veršiai (Namu. pav.). Kratos ir areštai. Pas mus tai 
negirdėtas daiktas — krečia netik pas ūkininkus, bet po 
laukus ir krumus. Rūgs. 6 d. Veršiuos padarė kratą pas 
4 gyventojus, suareštavo Joną Rajaucką, o rūgs. 28 vėl 
areštavo Petrą Daniliaucką.

Virbališkiai (Ukmerg. pav.). Per musų laukus pra
teka upė Sėvenis ir joje merkia linus. Rugpiučio m. 27 d.
š. m. atvažiavo Kupiškio urėdninkas su sargybiniu, paė-# • * -
mė desėtninką ir du vyrus, nuėjo prie upės, suskaitė linų 
markas surašė ir ūkininkų 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 30 ūkininkų).

“Lietuvos Ūkininkas”.
Vilnius. Apygardos teismas Dysnoje teisė kun. Va

lentinavičių ir kun. Buivį. Pirmasai 6 mėn. pašalintas nuo 
farnystos ir i/ubaustas 100 rublių, o taipogi turi užmokėti 
bvlos išlaidas. Antrasai nubaustas 20 rublių.

Pilviškiai (Marijamp. ap.). Lanko žmonės “Žagrės" 
sankrovą, bet neatsisako dar ir nuo žydų. Tečiau žydams 
jau ne teip lengva žmones apgaudinėti, kaip seniau, nes 
žmonės darosi gudresni. Štai vienas jaunas ūkininkas pir
ko pas žydą trąšų, nes žydas 5 kap. pardavė pigiau, ne
gu lietuvių sankrova. Bet ūkininkas paskui pamatė, kad 
tosios irąšos negeros, ir atidavė žydui atgal, o pinigus 
atsiėmė.

Marjampolė. Giltiniečiai jau vėl atgija. Iš 19 į 20
rugsėjo ntktį penki kaukėmis apsitaisę ir šautuvais apsi
ginklavę arnikai ulpuolė Kumslionlų k. ūkininką Mara*
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zą. Buvo patsai vidunaktis. Matyt, plėšikų buvo manyta 
sumiginyje išnetyčių užklupti savo aukas. Bet jų nelai
mei, Marazai tą naktį lyg tyčia ligi dvyliktai negulę bu
vo, nes pas save turėjo svečius. Atsibasčius plėšikams, 
ūkininkai vos tik ką buvo sugulę, o jų duktė, išlėizdama 
svečią namo, tarpvartyje ant kiemo dar šnekučiavosi su 
juo. Žiburys buvo užplūstas, taigi plėšikai, manydami, 
kad visas namas saldžiai jau miega po dienos triūsui, pa
statę porą savo draugų po langais išlauko, o trise inėjo 
seklyčion ir taikėsi jau kamaraitėn, kur šeimininkai gulė
jo. Išgirdęs kasžinką vaikščiojant po seklyčią, Marazas 
pakilo ir, išėjęs iš kamaros, užklausė: kas čia. Vieton at
sakymo — pasijuto plėšikų rankose. Žinoma, būt turė
jęs atsisveikinti su savo gyvybe, jeib nepasiseka laimin
gai įšokti atgal į kamarą ir užsistumti, plėšikai bandė du
ris išversti, bet tuotarpu užpultasis sukėlė triukšmą — 
šeimyną sukėlė. Tuomet jauzdamiesi pavojuje, vagįs me
tėsi bėgt; tarpvartyje sutinka Marazų dukterį su svečiu 
besišnekučiuojanties — 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 revoliucijonierių kultūros liekanos, karts 
nuo karto apsireiškiančios po Marijampolės apskritį.

Seinai. 28 rugsėjo “Šaltinio” redakcijoje buvo kra
ta “Šaltinio” No. 12 šių metų. Visi to numerio egzem
plioriai konfiskuota. 44 Šaltinis ’ ’.

Ii LUTUVMKŲ DIRVŲ AMRRIROJR.

x CAMBRIDGE, MASS.
Buvo čia parapijos mitingas. Susirinko cicilikai iš 

visų pakampių. Manė, gausią viršų. Bet atsitiko kitaip. 
Tapo pakeltas klausimas, ar susirinkime 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 4 i parapijie
čiai” 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, 
kurį moka įeinant į bažnyčią, mokėti dar po 25 centus 
kas mėnuo bažnyčios užlaikymui. __

/ Spal. 23 d. buvo čia daug svečių, nes tą dieną at
siliko kampinio akmens pašventinimas. Cambridge’ietis,

BOSTON, MASS.
MassachusettR valstijoje tapo įvesta nauja tautiškoji 

šventė, paskirta Kristupo Kolumbo, Amerikos atradėjo, 
atminimui. Šįmet buvo pirmutinis tos dienos (12 Octobe- 
rib) apvaiksčiojimas (Columbus Day Celebration). Bos
tone tą dieną atsiliko dideliausia paroda. Joje dalydavo 
armija, laivynas ir milicija. Dalyvavo ir katalikų draiv 
gijos, ypatingai Švenčiausio Jeząus Vardo draugija (IJoiy 
Name Soclety). Benų buvo 98, muzikantų — 2,600 asme
nų. 60 tilkit. įmonių ėjo glitoie, o įimtai tdlcstanlių Mu

rėjo. Žmonių buvo visur pilna: šaligatviuose, languose, 
ant stogų, kiti buvo sulipę į medžius ir užsikarstę ant te
legrafo stulpų. 1100 policmoni^dabojo tvarkos, bet visgi 
neapsiėjo be nelaimingų atsitikimų, nes keletas žmonių 
liko sutremptų toje milžiniškoje minioje. Paroda ėjo aky- 
vaųdoje prezidento Tafto, Arcivyskupo 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 gilybė žmonių. Begalinis 
parėdų ir papuošalų įvairumas, visokių triumfališkų ve
žimų neišpasakytas puikumas. Tokios puikios parodos 
dar Ęostonas nebuvo matęs. \

Lietuviams paroda labai nutiko. Serai išsilavinę ėjo 
giltose, kaip kareiviai, vadovaujant klebonui, kunigui 
T. Žilinskui. - Grojo D. L. K. Gedimino lietuviš 
kas benas, kuris puikiai atliko savo uždavinį. Lietuviai 
ėjo vienoje divizijoje su So. Bostono airių katalikiškomis 
draugijomis.

Lenkams toji paroda išėjo neperpuikiausia. Neturė
dami savo beno ir negaudami pasisamdyti, turėjo užsiga
nėdinti menka vaikų kapeli ja. Lenkai ėjo vienoje divizi
joje sii kyniečiais, kurie turėjo savotišką muzikę iš birby
nių, cimbolų4r skambalukų. Toji kyniškoji muzikė darė 
labai komišką įspūdį. - Bastenis.

BROCKTON, MASS.
Pereitoje sukatoj’ (15 spalių) apie 4 vai. po pietų 

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

Toks mažas griaustinis, kaip Brocktonįečiai pamena, 
atsitiko ir per mūsų apvaikščiojimą tautiškos šventės Žal
girio. Tai buvo pykštelėjimas 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'Ūš 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 išduoda!...

Vincas D.

WILKES-BARRE, PA.
Pranas Aleksaitis ir Vincas Ažiukas pabaigę augštes- 

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

X Užpereitą nedėldienį 46 vaikučiai priėmė pirmąją šv. 
Komuniją. Graudus ir džiaugstaing&s regitoya, ptitnenan- 

* tis mums aną laimės dieną, kilome t ir męs, kaipo ftfaiolė- 
fcat imfcalti iu dideliu dievotumu Ir trdkimu priiiartino- 
«*e prie Dievo Stalo. Duok, Dieve, kad per visą gyvenimą
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,su tokiu dievotumu priiminėtumėm švenčiausiąjį V. Jė
zaus Kristaus Kūno ir Kraujo Sakramentą!

Spal. 16,17 ir 18 d. atsibuvo lietuvių bažnyčioje 40 vai. 
atlaidai. 970 ypatų atliko išpažintį ir priėmė šv. komuniją. 
Dievo žodžio skelbėjai suteikė klausytojams gausaus dv. 
peno ir išganingų pamokinimų. Vietiniam klebonui, kun. 
Vizgirdai, pribuvo pagelbon šie kunigai: Kuras, Kaupas, 
Kasakaitis, Kudirka, Delininkiaitis, Dumčius, Inčiura, 

, Pankauskas, Dargis, Jakštys ir Šaulinskas, -Parapijonas.

MONTREAL, CANADA.
Neperseniai atvyko čion lietuvių kviečiamas kun. S. 

Kučas, kuriam Jo M. Antvyskupis, P. Bruchesi ir pavedė 
visus Montreal’o lietuvius. Pirmiau čia buvo kun. Sia
mas; 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. Atvykus kun. S. Kučas pradėjo 
vaikščioti po namus ir surašinėti lietuvius;, tokių, kurie 
pasižadėjo mokėti palaikymui parapijos, atrasta į 350, 
rasta taipgi nemažai ir tokių, kurie griežtai atsisakė pri
gulėti prie parapijos. Atlikęs tą darbą, kun. K. sušaukė 

- parapijos mitingą, kurį-pirm keletą savaičių pagarsino 
bažnyčioje. Žmonių nusirinko dauginu,.kaip paprastai mė
nesiniuose mitinguose. Mitingas atsiliko ne be^trukšmo. 
Kada klebonas paaiškino, kokia tvarka turi būti įvesta 
parapijoje pagal jstatymy/tos'jvyskupijos, ex-prezidentas, 
J. Krąkauckas galvą kratydamas- ir švaistydamas, ranko- 
mis į visas puses šaukė ant visos salės: “Vyrai, teip netu
ri būti! Prezidęntas turi būti išrinktas iš musų pačių tar-
* -'' ' X j, ' • r* • m * > t > *►=-#. < * * i . v J» j • . t ( jt > -i įt •<» j. j)o, knygos parapijos pas mus, pinigai pas mus ir t.t.’’ 

...Viską išrėkęs, žinoma, nutilo. Jam pabaigus traukė toliau 

. S. Kvietkauekas: “Niekas, girdi, negali mums duoti įsa
kymų, nei vyskupas, nei pats Dievas, jeigu čia butų! (mat

. S. Kvietkauckąs paabejojo net apie buvimą ten Dievo). 
,Kas, girdi, gali papeikti musų dabartinę tvarką?!“ Šį 
užvadavo Andrėjauckąs, kurs paprastai neatsižimi išmin-

. tingumu kalbos, visados mitinguose šneką, bite tik šne
kėti, nepaisydamas ką šneka. Tą muziką užbaigė Knygius, 
Oranavičius, paduodamas projektą* “ar negalima butų 
nupirkti klebonui kitas knygas, o senųjų nepaduoti jam T“

. Paskiau jau nukalbėjo ant kitos temos — pasakojo apie 

. anglus ir prancūzus, o klebono užklaustas ar tai tiesa? — 

. “Aš, sako, nežinau’’. Ištikr.ųjų pasakoti apie tą, ko pats 

. nežino, reikia būti neteisingu, o jeigu Opanavičius nėra 

. melagium, tai bent tuo laiku turėjo pasiversti juomi. Bu- 
yo ir daugiau kąlbėtoj.ų, kurie, matyt, jautėsi Anglijos 
padangėje, kadangi pradėjo ’ pasakoti apie Angliją, bet 
kunigas pertraukė juos “čia ne Anglija’’ ir jie šeip taip
nusiramino. Matydamas nieko-gero neveiksiąs tarne mi
tinge, klebonas pasakė: “Esu kunigu prigulmingu nuc 
Vyskupo, tat ir turiu prisilaikyti parapijų* vedii 
vyskupijos įstatymų“. Tą pasakęs, parapijai nesut

nuo
vedime tos 

nesutinkant
.priimti tą tvarką, kunigas apleido salę. Taip ir pasibaigė 

mitingas. Mėnesjui praslinkus, tapo sušauktas vėl parapi

jos mitinga*, kuriame klebonas perskaitė tą pačią tvarką,

. duotą Antvyskupįę, jau ąpt popieros. Gerai išaiškinęs net 
Jris ąykijgi , įęjękvieną pasakė^“ Ta tvarka yra

kopuikiausia ir geriausia, ir noriu, kad jinai ir pas mus 
lietuvius atsirastų. Jinai yra visose kitose šitos vyskupi
jos parapijose. Tai-gi dabar apsvarstykite ir patįs nutar
kite; jeigu priimsite tą tvarką, paliepkite komitetui at
nešti man knygas ir pinigus parapijos perrašyti ant mano 
ir komiteto vardo, o ne vien ant komiteto, kaip lig šioliai 
Tą pasakęs apleido salę. Pasekmės tų dviejų mitingų to
kios, kad viskas pasilieka po senovei ir taip slenka diena 
iš dienos; klebonas nieko negali pradėti veikti ir atsisako, 
kol nebus priimta ta tvarka; mėnesinės kolektos kas kart 
eina mažyn, nes netik priešingoji dvasiškai valdžiai pusė 
nenori daugiau mokėti mėnesinės, bet ir prielankioji tai 
tvarkai pusė pradeda nebįsitikėti kolektoriais ir bijosi j 
jų rankas duoti pinigus. Tokiu budu parapija vieton stip
rėti, eina silpnyn — o vis tai nuopelnai kelių čionykščių 
lietuvių—agitatorių, kurie net ir nepaiso, kad jie elgiasi 
taip lygiai, kaip tas, kurs norėdamas sumedžioti vienos 
stirnos, padega visą girią. — Užpereitoj’ nedėlioj’, 16 sp. 
klebonas apgarsino bažnyčioj’ kad radęs pardavimui pro- 
testonų bažnytėlę mūro (skiepas akmenų), labai pato
gioj’ vietoje ir pigiai, nes tikjiž $6.700 su visais rakan
dais ir vargonėliais. Tuojaus po mišpari; komitetas 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: ‘ ‘ kaip tik lietuviams, nepaleiskim, ne
paleiskim.’’ Ateinančioje nedėlioję nutarta sušaukti mi
tingas. Bet jeigu mitiųge parapija ir vėl duosis save va
džioti už nosies .tokiems Krakauckams, Kvietkauckams, 
Andrė jauckams etc., galima tikėties, kad męs lietuviai, 
kaip neturime, teip ir neturėsimesavos bažnyčios, o gal ir 
kunigo. Laikas tad susiprasti ir neleisti jiems ant mitin
go taip daug plepėti! “Dagio draugas“.

Iš Amerikos.
Bandė perlėkti oru per Atlantiką.

Spal. 15 d. 8 valandą išryto Walter Wellman su pen-* * • •
kiais savo draugais (žiūrėk “Red. Pastabos“) pasikėlė 
Atlantic City’je oran suvaldomame oralaivyje •“ Ameri
ca“ ir pasileido į rytus. Tikslas buvo perlėkti oru į Euro
pą. Pradžioje kelionė sekėsi. Tapo nulėkta netoli nuo 
Sable salos, kuomet vėjas pradėjo nešti oralaivį į pietus. 
Į trečią dieną oralaivis 'sutiko angliškąjį garlaivį 
“Trent’ą“, keliaujantį iš Bermudos į New Yorką. Buvo 
tai į rytus nūo Hatteras priežemio (North Carolina). Po 
kelių valandų darbo WeflThan sfi savo draugais (ir kate, 
kurią^ buvo pasiėmęs su savim) laimingai nusileido ant 
vandens ir tapo paimtas ant laivo. “Trent’o“ kapitonas 
Down buvo tą rytą (spal. 18) laimingiausiu žmogum pa
saulyje, nes jam tai, ne kam kitam pasisekė išgelbėti drą
suolius nuo mirties.

New Yorke visa kompanija tapo patikta su didžiau
siu trfikŠmtl. Wellman sakosi nepametęs dar projekto; 
kaip pasistatysiąs atsakomesnį oralaivį, vėl lėksiąs į Eu
ropą oru.

tI
\

\ \
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Turčiaus dovana religiškiems reikalams.
Cincinnati, Ohio. Milijonierius Pierpont Morgan pa

aukojo šimtą tūkstančių dolerių kampanijai suvienyti vi 
sas protestoniškas bažnyčias į vieną. Neseniai laikyta Cin-j 
cinnatyje episkopalų konvencija priėmė turčiaus dovaną] 
su dėkingumu ir pirmutiniai stengsiąsi sutraukti protes- 
touiškas sektas į vieną religiją. Konvencijos delegatai pa

7 • ’ .v. * ' ' z ’ ▼ . Oiėjdieftiais atsilaiko mišios. Daugelis jėzuitų^ išvažiavo į 
3raziliją, kiti išsidangino į Angliją. Apie 5,000 vienuolių 
ibiejos lyties išėjo į Ispanijos vienuolynus. Kunigai, ku
rie pasirodo ant gatvės, esti suimami ir metami kalėjimam 
Kunigąi no. portugalai yra vejarpi laukan. ? J 

. Naujoji valdžia pąnaikino taip-pat Ponų Bustų, vieš
patijos Tarybą, visokius bajorijos titulus, išvarė Bragan- 
aų dynastiją (karalių giminę) ir pavedė svietiškių globaipeikė taipgi Ros i jos valdžią už žydų persekiojimą. |W“V 'J— ----- * °----- Y/ “ r~’*~ *'•“**•* o-----

Žymus amerikonas pasimirė. . IBvisas mokyklas ■
>rinJBPrle&laudas ir tt-)-Albany, N. Y. Buvęs Suvienytų Valstijų senatorius 

David Bennett Hill pasimirė 20 dieną šio mėnesio save 
rezidencijoje Wolfert’s Roost. Hill turėjo 67 metus am
žiaus ir daugelį metų buvo vienu žymiausių Dėdės Samo^ 
piliečių—politikierių. I

Ekspliozija užmušė šešis.
New York, N. Y. Pabrikoje Amerfcan Manufacturingj 

Co. trūko didelis katilas ir ant vietos užmušė šešis darbi
ninkus, o du mirtinai sužeidė. Ekspliozijos garsą buvo). / - * ’ * ** * •« I
girdėti visame pabrike; tuojaus kilo didžiausia panika ir 
2000 moterų ir merginų skubinosi iš nelaimės vietos pa 
bėgti. — Katilo plyšimo priežastis dar neištirta. 

Užpuolikai nušovė motormoną.
St. Paul, Mo. Keletas apsiginklavusių niekadėjų už

puolė tramvajų ant Grand avė. ir norėjo apvogti tuom 
syk važiavusius. Bet motormonui J. E. Aleiander ir kon 
duktoriui Gross pasveikinus juos revolverio šūviais, už
puolikai tuom pačiu atsimokėjo, ant vietos užmušdami mo-

Karalius Manuelius, karalienė Amelija ir Oporto ku
nigaikštis Anglijos karaliaus laivu: “Victoria apd Al-• »
bert” nuplaukė iš Gibraltaro Anglijon. Karalienė-našlė 
Maria Pia tapo nuvežta į Italiją ant Italijos kariškojo lai
vo: “Regina Elena”.

Ispanija. , ; . , A
Spėjama, kad revoliucija buvo sumanyta sykiu Ispa

nijoje ir Portugalijoje “Ferrer’o dienoje”, spal. 13, tik 
Portugalijoje jinai pasiskubino, o Ispanijoje tapo suglemž 
ta pačiame užsimezgime. Ant Ferrer’o kapo tapo uždėti 
gėlių vainikai — tai viskas. Demonstracijos ir susirinki
mai buvo užginti netik Barcelonoje, bet ir kituose mies
tuose. Katalonijos provincija buvo priežiūroje garsaus 
“skerdėjo” Weyler’io, kursai valdė provinciją geležine 
ranka. Policija patroliavo gatves, o kareiviai buvo laiko
mi parengti, kazarmėse, kad numalšinus mažiausiąjį ne
tvarkos pasirodymą. • •

■»-, v m j . • i Respublikiniai, nors karsciavosi teciau premieras Ca-tormoną. Papildę žmogžudystę sėdo į laukianti jų aujtomo- , . x., ,. . . V1 v . Jį.,.... . . .. . nalejas nutildė juos savo pnesbaznytme politika, nors ne
1 W lr pasis epe. gnnuptia, kokios radikalams norėtųsi.

Canalejas paliepė visiems vienuoliams, kurie nėra is-
POLITIŠKA PERŽVALGA.

t h
panais, kraustyties laukan kuogreičiausiai. Žinoma, sun
kenybė puola ant 5000 vienuolių, išvytųjų iš Portugalijos.

♦ Hf'Ho landi j a.
Atidarant parliamentą, karalienė Vilhelmina atkrei

pė atydą ant prasto finansų stovio. Viešpatija turėsianti 
85 mil. dol. paprastų išlaidų, o įėmimai nesieksią nei 804
mil. dol. Kad pridengus deficitą, finansų ministeris Kolk- 
man ketinąs uždėti doklės ant ineigų (vadinasi, turintieji 
didesnius metinius lėmimus mokėsią augštesnius mokes
čius), 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 sutvar
kyti, kad augščiausieji pultų ant brangenybių. Žalioji me
džiaga, reikalinga Holandijos dirbtuvėmis (anglis, geleži- 
nė ruda, kailiai, vilnos ir medvilnės) bus įleidžiama uždy- 
ką. Už muitus reiksią mokėti muitą, bet ne už kvietie- 
nius. Daržovės ir mėsa, vartojama prastų žmonių, netu
rės muito, bet gardumynai nebus įleidžiami dykai.

Portugalija.
Naujoji valdžia nenustoja rodžiusi savo priešbažnyti- 

tinius jausmus. Visi jėzuitai tšpo išvaryti, ir jų nuosavy
bė sukonfiskuota. Kitokiems vienuoliams portugalams, 
paliepta išsižadėti sudėtųjų prižadų arba kraustyties lau
kan. Airiai domininkonai, kurių vienuolynas randasi po 
Anglijos vėluvos globa, buvo nejudinti. Bet jų bažnyčia 
yra tik vienatinė šventykla visoje Lisbonoje, kuriojė ne-

' - KONCERTAS IR BALIUS 
Pittstone, lapkr. 3 d., K. Rudaičio salėje, 191 N. M&in St.

Programas.
1. Orkiestra. • -
2. “Loja šunes” Naujalis.

z-' Choras . ..» %
4. 8

f* • »

3. Ištraukos iš operos: “Rigoletto” Verdi
F. Rudaičiutė ir O. Miliauskiutė.

4. “Už Raseinių” Naujalis
Choras j\ 5^0 »* » t* O . t* s - » # J

5. Theme — Violin Solo — • Rossini
M. Pestak.

1 • * ’74* • i * ♦ * ,% ’ ••.... 1 •’
6. “Taip miela man” «* >4 10 <» «.. •< .,xf, ,

Choras ........... .. .A*Jl
7. Ištraukos iš operos: “Norma” Bellini1 a ».»•-> t « t

F. Rudaičiutė. ♦ » - 1 ' -i •>• i a
8. “Lietuva tėvyne” Kudirka

Choras .»♦.»* * »» * « » '•< t •.. ♦ *
9. Orkiestra.

Pradžia 8 vai. vakare.
t »•»* t 

H
f.J >

.1 • M l !

Juozas Noreika iŠ Miners Mills, Pa., užkviečia Visus 
savo pažįstamus ant vakarienės subatos vakare, 29 d. spa
lio. / t»«t i •• « ♦ » r i « » ■

M i • '-A
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S. L. R. K. A. Reikalai.
Tąsa.

Kasos Stovis Susiv. L. R.-K. A.
PAS ANT ANA DANISEVIOIŲ, LIEPOS MĖNESIO INEIGA.

Philadelphia, Pa. 10 kp. 
Nuo kun. Vf Stakneviėiaus 
New York, N. Y.
Hastings, Pa.
Forest City, Pa. 5 k. nauja 
Seranton, Pa. 83 kp. 
Duryea, Pa.
Oregon City, Oregon 
Taeoma, Wash.
Mt. Carmel, Pa.
Bernice,. Pa.
Amsterdam, N. Y.
Easton, Pa.
Hazleton, Pa.
Forest City, Pa. 5 kp. 
Curtis Bay, Md.
Worcester, Mass. 98 kp. 
8o. Boston, Mass., 21 kp. 
Wilkes-Barre, Pa. 
Plymouth, Pa.
Sag Harbor, N. Y.
Old Forge, Pa.
Morgan, Pa. C,
Seranton, Pa. 30 kp. 
Kensington, 111.
Reading, Pa.
Rochester, N. Y.
Wanamie, Pa.
Swoyers, Pa.
So. Boston, Mass. 21 kp. 
Bernice, Pa.
Sheboygan, Wis.
Plymouth, Pa.
Cincinnati, Ohio. 
Philadelphia, Pa. 20 kp. 
Waterbury, Conn. 71 k. 
Waterbury, Conn. 107 kp. 
Worce8ter, Mass. 41 k. * 
So. Boston, Mass. 95 kp. 
Chieago, 111. 99 kp. 
Cambridge, Mass.
Exeter Boro, Pa.
Brooklyn, N. Y. 56 kp. 
Ansonia, Conn.
Sugar Notch, Pa. 
Waterbury, Conn. 91 kp. 
Shenandoah, Pa. 40 k. 
McKees Rocks, Pa. 
Valparaiso, Ina.
Duquesne, Pa.
St. Louis, Mo.
Chieago, 111. 100 kp. 
Braddockį Pa.
Lawrence, Mass. 97 kp. 
Waterbury. Conn. 11 kp. 
So. Bethleham, Pa.
New Philadelphia, Pa. 
Tamaqua, Pa.
Chieago, III. 16 kp.
Port Chester, N. Y. 
Portage, Pa.
Norurood, Mass.,
Du Bois, Pa.
Poquonoek, Conn. 
Younntown,, Ohio.
Orand Rapids, Mich. 
Duryea, Pa.
Homestead, Pa.
Cumbola, Pa.
Haverhill, Mass.
Forest City, Pa.
So. Boston, Mass. 95 k. 
Rumford, Me.
Luzerne, Pa.
Northampton, Mass.

nines.
2.00

1.637.18 339.18
7.00

14.50
6.00
5.00

81.00
6.00
1.00

19.60
7.50
1.50

12.00
15.50
53.00 .40
25.50 .15

5.00
34.50 .10
88.50 .20
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
x 12.50

24.00
24.50 2.05 
12.00
5.50
6.50
5.00 .20
9.50 
9.50 
1.00

35.50 
9.00

11.00
17.50 
2.00 
4.00

82.50
12.00

Taut. Vaiku II aky- III aky- ui Or- 
it. Skyr. riaua. riaua. san<

72.50 31.36 61.40

5.50 1.68

10.50

.50

1.50
3.92

1.89

Maspeth, N. Y.
Edwardsville, Pa.
Chieago, III. 85 kp. 
Minersville, Pa. 24 kp. 
Oilberton, Pa.
Luzerne, Pa.
Lewi8ton, Me.
Cleveland, Ohio. 8—9kp. 
Allegheny, Pa.
Union City, Conn.
Ashley, Pa.
Mahanoy City, Pa.
Hazelton, Pa.
Shamokin, Pa. 12 kp. 
Newark, N. J.
Baltimore, Md.
Shaft, Pa.
Bayonne, N. J.
Port Chester, N. Y.
Eynon, Pa.
Newton Upper Faile, Mass. 
Hudson, Pa.
Pittston, Pa.
Elizabeth, N. J. 3 kp. 
Philadelphia, Pa., 10 k. 
Waterbury, Conn. 107 k. 
Broekton, Mass.
Belle Rive, III.
Doųora, Pa.
Corinerton, Pa.
Shamokin, Pa. 53 kp. 
Wilburton, Okla.
Westville, III.
Brooklyn, N. Y. 42 kp. 
Meriden, Conn.
Paterson, N. J.

3.60
Kartu

li50
13.00

2.50

1.50

6.00
2.00

.50

.50

1.50

2.64

5.00
1.50

2.40

5.04

.99

.25

.25

6.50
89.50
35.50 
68.00 .25

3.50

15.25
13.00

1.00
11.00
44.00

3.00 2.07

10.00 ’ z'
10.00
9.00

106.50

6.50

36.25
2.50*

16.50
59.00
59.00 .10

.50
2.25

13.50 Z
20.25

.50
10.50

.05
.50

2.00 .60
7.00

124.50 .10
.75

32.7^
20.50
23.00 .80

6.25

42.50
4.00

• 2<00
-

1.50

6.00
5.50 -
7.50

14.00 X
13.00'
25.00
9.50
12.00

s' 4.00
5.46

i

Viso iki 1 dienai rugpiūčio inėjo:
$3.862.93 344.28 135.75 40.80 94.40 92.75 

$4.570.91

RUGPIUOIO ENEIGA.
1.00
.50
1.00
1.50 .34

17.50 
.50

k.
1.50

.50

Elizabeth, N. J.
Philadelphia, Pa. 51 
Chieago, III., 16 k.
Union City, Conn.
Shenandoah, Pa. 4 kp.
Northampton, Mass.
Minersville, Pa. 27 kp. 9.00
Pittsburg, Pa. 2.50
Cleveland, Ohio. 50 kp. 2.50
Mahanoy Plane, Pa. 6.00
Shenandoah, Pa. 4 kp. .50
Kingston; Pa. 2.00
Cleveland, Ohio. 8—9 kp. 3.50

* -Johnston City, III. pavienio 3.50
Brooklyn, N. Y. 42 k. 6.00
Portland, Oregon. .50
Waterbury, Conn. 91 kp. 1.00
Homestead, Pa. 2.50
Norwood, Mass. - 11.50
Hazleton, Pa.
Kensington, III. 3.50
Pittston, Pa. 1.00
Nuo 25 seimo taut. reikalam

2.00

.50

.10

4.50
Kartu $77.50 $5.44 $3.00 

Viso labo rugpiūčio mėnesyje inėjo:
RUGSĖJO MĖNESIO INEIGA.

Forest City, Pa., 2 kp. 1.50
Philadelphia, Pa. 10 k. 2.50
Hastings, Pa. z 3.00
Norwood, Mass. 6.00
Maspeth, N. Y. 6.50

.40

Viso: $19.50 0.40

1.75

Viso

x 3.00

Z

3.29

.50

$3.29 $3.50 
92.73

$19.90labo rugsėjo mėnesį inėjo
Trijų mėnesių Ineiga:

Liepos mėnesį inėjo 3.862.93 344.28 135.75 40.80 94.40 92.75 
Rugpiūėio mėn. inėjo 
Rugsėjo mėn. inėjo 

Viso labo

77.50 5.44 3.00 3.29 3.50
19.50 .40•

$3.959.93 350.12 138.75 40.80 97.69 96.25

Abelna suma $4.683.54
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LIEPOS MĖNESIO IŠEIGA.

Jonui Vieraičiui už kelionę ant 25 seimo Plymouth, Pa. 35.50 
Juozui Kaaulaičiui 38 kuopos 3 pašelpos po pusę posmertinės

pripažinta per 25 seimą x 225.00
Už a. a. Vincą Lesevičių, 17 kp. Wilkes-Barre, Pa. 150.00
“Draugo’’ administracijai už atskaitą I bert. 1910 m. 65.00 
Vincui Stankevičiui pašelpa už Joną Paulių 91 kp. 75.00
Jonui Obedinkai pa&elpa 21 kp. So. Boston, Mass. 75.00
Barborai Valinčaitei Iš Chicago, (f kp.) pa&elpos 75<OO
Uršei Pavlavičienei iš Chicago (f kp.) 75.00
Aižei Mila&evitienei už a. a. Ant. Milaševičių, 58 kp. Curtis

Bay, Md. • '' 150.00
Kun. B. Žindiiui už a. a. Joną Vonsevičią 3 kp. Elizabeth, 150.00 
onui Vieraičiui už knygų peržiūrėjimą 20.50
V. Grajauskui už a. a. Magdę Grajauskienę, 13 kp. Baltimore,

Md. z . 150.00
J. Sabauskui už a. to. Stasį Gražuleviėių, 66 kp. Elizabeth, 150.00 

Viso: • $1.396.00
BUGPIUčIO MĖN. IŠEIGA.

Už a. a. Marę Kasulaitienę, mirusią suspenduota, 40 kuopos,
25 seimas pripažino pusę \ 75.00

Kaz. Krušinskui alga nuo 23 balandžio iki 23 liepos 1910 m.,
kaštai kelionės ant 25 seimo, stainpos ir kiti išdavimai 200.68 

Motiejui Skrabuliui 40 kp. Shenadoah, Pa., 25 seimo pripa
žinta pašelpos f 75.00

Karoliui Urbai už a. a. Veroniką Urbienę, 58 kp. Curtis
Bay, Md. ' 150.00

P. Mikalauckui už kelionę laike 25 seimo pas G. Kalbinį
paimti knygų 1.00

V. Rinkevičiui už kasieriaus Bonds 62.50
V. Stankevičiui už peržiūrėjimą knygų, nuo 23 iki 24 seimui

ir kelionės kaštus 25 seiman 113.55

Viso: $677.73
rugsėjo mėn. išeiga.

Kaz. RruŠinskui alga nuo 23—VII iki 23—VIII, 10. 50.00
V. Stankevičiui už prikalbinimą 10 naujų narių, 91 kp. Wa-

terbury, Conn. 2.50
Už a. a. Ona Silkevičienę, 40 kp. Shenandoah, Pa. 150.00
“žvaigždei“ už organavimą nuo 15—V .08 iki 15—VI—1909

ir kaucija 546.08
Onai Žalienei už a. it. Juozą žalį, 31 kp. Mahanoy City, Pa. 150.00 
K. Krušinskui alga nuo 23-—VIII iki 23—IX—10, kelionės

iškaščiai į Mahanoy City, Pa. ir kiti išdavimai 71.30

Viso;-- $969.88

Trijų mėnesių išeiga.
Liepos mėnesyje išėjo 
Rugpiūčio mėnesyje išėjo 
Rugsė*,o mėnesyje išėjo

Per tuos tris mėnesius inėjo 
Per tuos tris mėnesius išėjo

, $1.396.00
677.73 
969.88

Viso: $3.043.61
$4.683.54
3.043.61

Iki 1 dienai spalio pas kasierių lieka ' $1.639. 93
Kasierius, A. DANISEVIčE,

Sekretorius, K. KRUŠINSKAS.

REIKALINGAS PAAIŠKINIMAS
Kiek žinoma, beveik Visos lietuviškos draugijos, ne

šančios katalikišką vprdą, reikalauja savais įstatymais, 
kad kiekvienas jos narys atliktų nors vieną sykį į metus 
išpažintį; ir daugumas tų draugijų nepriima naujų narių, 
pirm, kolei jie neperskaito tos draugijos įstatų.

fttai kas atsitiko vienoje panašių draugijų čia, Ameri
koje. Atėjus pirmam susirinkimui po Šv. Trejybei, ap
skelbta, kad tiek ir tiek narių šįmet nepristatė paliudiji
mų velykinės; pagal įstatus reikia tokius prašalint iš drau 
gijos. Vienok dar nutaria laukti vieną mėnesį, gal tūlas 
per nerangumą to nepadarė. v

Vieni- prižadėjo pasirūpint korteles pristatyt, o kiti 
pasiaiškino; vienas sako: aš buvau šįmet velykinės, bet 
daugiau jau neisiu, nes jis pasisakęs kunigui, kad per 
visą metą buvęs vos keletą sykių nedėlioj ant mišių, nes 
jo “biznis”'neleidęs (smuklininkas). Tadą kunigas jam 
liepęs pusę pelno atiduot ant bažnyčios, o jis ant to ne
pristojęs, ir daugiau išpažinties neisiąs; ir atsisakauliuo 
jūsų draugystės! Pašaliais girdžias šnabždėjimas: ne pu
sę pelno liepė atiduoti bažnyčiai, ale liepė suvis pamesti, 
mat su gyvanašle slavoke tą biznį laiko. , x

Klausimas, ar gali kunigas to reikalauti?
Pirmininkas vėl nuo savęs aiškina, sakydamas: senai 

jau apie tai maniau, ale bet dabar vėl šnekėsiu, ar nega
lėtumėm męs to punkto kas link išpažinties permainyti; 
matote, sako, net verkti man reikia, kad tokius gerus 
draugus dėlei to “menko” dalyko reikės prašalinti. Taigi 
aš paduodu savo nuomonę, kad palikti tą išpažintį kiek
vienam ant liuoso noro; nes ir kun. Saurusaitis iškeikęs 
tokias draugijas, kurios verčiančios savo narius atlikti 
išpažintį; aš pats, sako, neičiau išpažinties, jei draugystė 
to nereikalautų, bet dabar einu, nes bijau, kad neišmestų.

Tiesa, ir aš pats, rašytojas šio straipsnio, girdėjau 
kun. Saurusaičio tuos žodžius; vienok, man rodos, kad ir 
po kun. S. globa besiranda tokios draugijos, ne tik kad sy
kį ant metų, o gal ir kas mėnuo reikalauja atlikimo išpa
žinties; ir žinoma, turi tiesą, nes jų tokie įstatai. Dėlko-gi 
kitos draugijos užtai turėtų būt pasmerktos?

Dabar kas link p. Pirmininko. Mano nuomone, jau 
nežiūrint iš tikėjimiškosios pusės, bet paėmus vien tik iš 
doriškos, ar gali žmogus tokius žodžius ištarti viešai prieš 
visą draugiją? Ką tokis žmogus vertas, kuris su lerva ap
simovęs nuduoda kataliką, o kada ją nusiima pasirodo, 
kad jis tyčiojasi iš katalikų? O'čia, Amerikoje, daug to
kių randasi; ar tai gražu? O gal moksliška?

Meldžiu “Draugo” redakcijos paaiškint plačiau.
Vienok draugija tą įnešimą griežtai atmetė, ir paliko 

po senovei, kad kas nenori būti kataliku, neivienas nėra 
verčiamas prigulėti į katalikiškąją draugiją; o jei jos į- 
status iškalno perskaitęs prisirašo, o paskui nenori jų pil
dyt, tai ne draugijos, bet to, kurs įstatų nepildo, kaltė.

Pasturlakas.
Red. Prierašas. Katalikiškos draugijos turi netik tei

sę, bet ir priedermę pridaboti, kad nariai pildytų savo ti
kėjimo įstatus. Milžiniška organizacija “Knights of,Co- 
lumbus”, į kurią priklauso daugybė katalikų inteligentų, 
stropiai prižiūri, kad nariai butų praktikuojančiais kata
likais. Scrantono naujos lietuvių draugijos (šv. Antano, 
šv. Jono) nepriima į savo tarpą tokių vyfų, kurie svy
ruoja tikėjimo dalykuose, nors vaikščioja į bažnyčią ir 
eina išpažinties. Prisidengę tikėjimo kauke, laisvamaniai 
visados skverbiasi į draugijos viršininkus, o paėmę vadeles 
į savo rankas, išveda visą draugiją iš kelio. Rezultate ka
talikiška draugija pasikviečia kolfį Šliupą ar Liutkauską 
ir užmoka jam pinigą, kad jis papliovotų prieš tikėjimą 
ir bažnyčia. Iš jų vaisių pažįsite juos!

\
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REDAKCIJOS PASTABOS.

Walter Weliman pasiliks garsus žmonijos pa
žangos istorijoje.

Ką jis padarė? Ar laikė kokią prakalbą, kurio
je išsipludo ant tikėjimo ir kunigų — ir tokiu budu 
parodė savo “ pirmeiviškumą ” ? Ar parašė kokią 
pilną sensacijų knygą? Ar liepė — žodžiu — “atsi- 
mesti nuo senojo svieto”? Ar atsižymėjo tokiais da
lykais, kokiais musų “progresistai” — ar kitaip 
kaip juos pavadįsime — mėgsta girties ir didžiuo- 
ties.

Ne. Wellman bandė — įsitėmykite, tik bandė 
perlėkti oru iš Amerikos į Europą. Jisai su penkiais 
padėjėjais išlėkė su suvaldomuoju balonu iš Atlan
tic City spal. 15 d. ir į ketvirtą dieną tapo išgelbė
tas angliškojo garlaivio “Trent’o” nepertoli nuo 
North Carolinos pakraščio. Balono vardas buvo 
“America”. Wellman’o draugų vardai verti pamn 
nėjimo. Buvo jie: enžinierius, Melvin Vanų>an; vai
rininkas, J. Murray Simona; bevielio telegrafo ope
ratorius, J. K. Irwin; 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 klausimą: ką Wellman pa
darė?

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, gėryneiga, 
tikrasis nuopelnas žmonijai apsireiškia atsiekime, ne 
žodžiuose, ne griovime, ne pasididžiavime. Padaryk, 
išdrįsk, pasišvęsk — tai busi vyras! Wellman su sa
vo draugais išdrįso, pasišventė, padarė... nors ne-., 
pilnai — todėl jie yra vyrai pilnoje to žodžio pras
mėje. Tokių-tai vyrų atsiekimais remiasi žmonijos 
geresnė ateitis. Ne socijalisfai, kurie kursto vienus 
prieš kitus, ne saldžiakalbiai laisvamaniai, kurie 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 gerovei. 
Todėl Wellraan pasiliks žmonijos geradarių eilėse 
— eilėse Guttenberg’o, Kolumbo, Watt’o, Stephen- 
son’o, Wright’o ir šimtų ki|ų tikrų didvyrių.

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

O dabar apie kitą amerikietį. Gal skaitytojui pasitai
kė matyti dienraščiuose Milwaukee’s socijalistų protestą 
prieš John’o Dietz’o suėmimą. Kas yra tas John Dietz? 
ką jis padarė? — galėjo paklausti skaitytojas. f

Štai atsakymas.
Pirm keliolikos metų Dietz apsigyveno giriose, nuo

šaliai nuo kitų žmonių. Buvo tai ant Thornapple upės 
kranto Wisconsine. Jisai ir jo šeimyna sunkiu darbu iš
dirbo žemę ir užtvenkė upę. Dietz laikė išdirbtąją žemę 
ir tvenkinį savo nuosavybe. Niekas jam neginčijo, iki kol 
neatėjo “medžių trustas”. Pasitaikė taip, kad “Chippewa 
Lumber & Boom Company” pradėjo plukdyti rąstus 
Thornapple upe ir, žinoma, tuos rąstus reikėjo varyti per 
Dietz’o tvenkinį. Bet Dietz turėjo seną piktumą prieš kom 
paniją. Jisai ne tik pareikalavo jam priklausančių, bet 
seniai nemokamų pinigų, jis pareikalavo dar, kad kompa
nija už perplukdimą rąstų per jo tvenkinį mokėtų po 10 
centų už tūkstantį kubiškųjų pėdų.' —

Reikalas atsidūrė teisman. Kaip reikėjo tikėties, 
trustas laimėjo. Bet Dietz 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 sūnus ir dvi dukteri labai gerai šaudo. Nesi
stebėkime, kad net “posses” negalėjo prieiti prie Dietz’o 
namų. Bandymuose paduoti į rankas Dietz’ui legališkus 
raštus tapo Sužeista nemažai Šerifo padėjėjų ir konstabe- 
lių, o ir Dietz’o vaikai neapsiėjo be žaizdų. Buvo manyta 
atsikviesti net... artileriją prieš atkaklaus farmerio... 
tvirtovę!
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Galop pasibaigė viskas tuo, kad Dietz, su savo šeimy
na pasidavė, bet vienas šerifo padėjėjas tapo nušautas 
mirčiop. Kas jį nušovė? — Tikrų prirodymų nėra, nes 
šūvis išėjo iš daržinės, o kas tuomet daržinėje buvo, neiš
tirta. - _  . •

Dabar eina byla, kurios pabaiga nelabai interesinga. 
Žingeidingas buvo vien bylos sukėlimas. Tie visi atsitiki
mai primena pirmųjų ateivių Amerikon (pionierių) gyve
nimų. Bet tuomet kolonistui reikėjo kovoti prieš indiečius; 
galvažudžius, o dabar Dietz susimanė eiti prieš organizuo
tų jų* valstijų... Dietz’ui reikia pripažinti drųsų ir mokė
jimų apginti savo teises — bet tai ne paraginimas, kad 
reikia ta(p daryti visiems.

4‘Lietuva” (No. 42) netiki, kad “Draugas” butų ne
rašęs iš pavydo priešais įsteigimų d-ro J. Šliupo “amži
nosios stipendijos”. Žinoma, netikėti yra lengviau, nekaip 
pažinti svetimo žmogaus širdį. Todėl nekaltiname “Lie
tuvos” už prikišimų “Draugui” tokio žemo jausmo, ko
kiu yra pavydas. Mums rodosi, jog nevertėtų išleisti iš 
akių d-ro Šliupo klaidų — o jomis jisai atsižymėjo dau
giau, nekaip nuopelnais.

“ Lietuva ” rašo :
‘ ‘ Šliupas yra musų aušrinink&s ir už visus darbš
čiausias tautos dirvoj darbininkas”.

Kad Šliupas daug pasidarbavo prie prikėlimo lietuvių 
(Lietuvoje ir Amerikoje) Jš tautiško miego, tas tiesa. Tų 
nuopelnų niekas jam neužgina. Bet nereikia užmiršti, jog 
tas pats Šliupas daugiausiai prisidėjo prie “Aušros” nu
puolimo ir tas pats Šliupas suerzino Amerikos lietuvius 
vienus su kitais. Savo kalbose Šliupas yra ne rimtas vy
ras, bet prieštikybinis ir priešbažnytinisufanatikas, kas jo 
asmens svarbų labai sumažina; kaipo stylistas — na, šita
me atžvilgyje gal kiek žemiau už jį testovi jo mokinys 
Dembskis; kaipo istorikas — butų, lyg... Ilovaiskis; kai
po mokslo vyras — na, negalima iškęsti nepasakius, jog 
žmogus, kursai ligšiol'dar laiko Buechner’io “Spėkų ir 
Medegų” lyg kokia evangelija... na, kaip toks žmogus 
gali būti mokslo vyru rimtoje to žodžio prasmėje?

Tai-gi nėra ko pavydėti Šliupui — ir “Draugas” 
niekados nei nejautė pavydo. Pastaba apie Šliupų buvo 
padaryta vien dėlto, kad nejaunas jau vyras pasikėlė į 
puikybę, pradėjo rašyti manifestus ir aplinkraščius ir 
galop paminėjimui 25-metinių savo '‘svotbos” sukaktu
vių (daiktas, kursai visuomenei neikiek nerūpi) susima
nė, kad visuomenė pastatytų jam “amžinų” paminklų. 
Musų nuomonė apie Šliupų, kurių išreiškiame drųsiai ir 
neveidmainingai, yra tokia, kad jo vardas pasiliks lietu
vių tautos istorijoje, bet ateinančioms kartoms Šliupas 
bus žinomas, kaipo įsteigėjas ypatingos sektos tarp Ame
rikos lietuvių, o visi kiti jo nuopelnai bus užmiršti. To- 
kiai-gi garbei ir-gi nepridera pavydėti. Juk ir apie He- 
rostratų ligšiol dar tebežino žmonės, bet ar kas steigia jo 
vardu amžinąsias stipendijas?...

Kitados tokie augštos inteligentijos vyrai, kaip Mic
kevičius, Slovackis ir k., buvo įtikėję į Tovianskį —• ko-gi 
stebėties, kad mūsiškiai mažos inteligentijos pasipūtėliai 
įtikėjo į Šliupų, kad sudarė jo kultų, ir kad kulto srovė 
pagavo net “Lietuvos” redakcijų?

' Nepavydime njekam, neturime prieš niekų jokios ne
apykantos, neesame priešingi jokiai amžinai stipendijai 
— darome tik ref lėkei jų, pabraukiame tik — jei kam bus 
aiški musų mintis — sociologižkų faktų. Tų mintį galima 
butų išreikšti žodžiais: Tai mat, kaip tarp žmonių kaikada 
darosi L „,

- “TAVYN1” SMUNKA.
Reikia pripažinti, “Tėvynė” pastaruoju laiku šiek 

tiek susivaldė. P. Vidikas jau kelintų numerį išleidžia be 
aiškių tikybos užgauliojimų. Nežinia, ar ilgai taip bua. 
Tečiaus “Tėvynė” sulyg turinio smunka. No. 41 įžengia
masis straipsnis: “Praktiškas Amžis” labai silpnas. Au
torius p. Stasius Longinas tame straipsnyje sako, sako ir 
nieko nepasako. Toliau eina socijalisto, A. Žymonto jo 
motinos raštų apgynimas nuo “Dagio”, kuris savo dyg
liais duria jo (Žymonto) mamos raštų leidimų. Dar toliau 
mokslo trupinių šiek tiek išbarstyta. Ir tiek. Žinių labai 
menka. Apie poFtugalų revoliucijų, tokį žymų visasvieti- 
nės istorijos faktų, vos keletu žodžių pasakyta rubrikoje 
“Iš visur”.

Su raštų menkumu butų dar tiek to. Juk kiekvienai 
redakcijai atsitinka kartais apytuštį numerį išleist). Bet 
svarbiausia yda, tai “Tėvynės” spaustuvės ineigų atskai
ta, iš kurios' matome, kad pelnas už darbus pastaruose 
mėnesiuose baisiai sumažėjo. Tas dalykas “praktiškame 
amžyje” yra svarbus. S. L. A. valdyba, jei jai rūpi Su
sivienijimo gerovė, privalo pasirūpinti priežastimis to 
apsireiškimo. O gal pasirodyti, kad tai taipgi nuopelnas 
redaktoriaus—socijalisto, kuris iš didelio rašto išėjo iš 
krašto. O gal tai tik kųva su kapitalizmu? Ar šiaip ar 
taip kalbant — “Tėvynė” smunka. K.

L. 8. D. A. REIKALUOSE.
“Katalikas” (No. 42), pajudindamas apleistosios Lie

tuvių Spaudos D-jos Amerikoje reikalus, rašo šiteip:
‘ ‘ Keli mėnesiai praėjo nuo laikraštininkų suvažiavi 

mo Brooklyne, N. Y., o iš to viso trūkšmo 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 nutarimų — nežinoma, ar 
visi laikraščiai, kurių atstovai ėmė dalyvumų suva
žiavime, įmokėjo paskirtas mokestis Liet. Sp. Dr. Am. 
išdan, nieko negirdima. Žinoma tik tiek, jog L. S. D. 
A. išdan įmokėjo “Kataliko”, “Lietuvos” ir “Vien. 
Lietuvn.” redakcijos. Įmokėjo įstojimo ir už porų mė
nesių mėnesinės ir viskas trūko. O kur pasidėjo 
kitos laikraščių redakcijos, kaip ve: “Draugas”,
'“Darb. Viltis”, “L. Mintis”, “Keleivis”, “Tėvynė”, 

kų jos mano daryti? L. S. Dr. sekretoriui kun. A. 
Kaupui pridera minėtas redakcijas paraginti, idant 
jos savo priderystes sparčiau pildytų, nes prisiartįa 
ir sekantis, antrasis, suvažiavimas, o kam jis bus rei
kalingas, jei nebus išpildyti pirmieji nutarimai.”

Laikau savo priederme duoti žinių “Kat-ui” ir kitiems 
interesuotiemsiems, jog esu jau seniai atsisakęs nuo se- 
kretoriavimo. L. S. D. A. Draugijos sekretorium yra d-ras 
J. Šliupas. « Kun. A. Kaupta.

K
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VARDAN TEISYBES.
P. S. Kapsas “Saulės” 78 num. Kunigui Saurusai- 

čiui stengiasi nurodinėti iš jo paaiškinimo, tilpusio 
“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 tikosi. Paieškoję, rasime' daugiau tokių vietų, kur 
vyskupai, klebonai su parapijiečiais sutarę parduoda baž
nyčias iš priežasties, ar tai kad vieta neatsakanti, ar apie- 
linkė neparanki, ir t.t., Tuomet perka atsakarite&nę vie
tą ir tenai už gautus iš pardavimo pinigus steigia kitą 
bažnyčią. Manau, kad P. Kapsas žino St. Louis’e parduo
tą bažnyčią, tai, be abejo, gali žinoti, jog buvo parduotos ~ 

. bažnyčios Baltimorėje, Pittsburge ir t.t., bet ar lietuviai 
pralošė senąsias parduodami! — Netik ką nepralošė, bet 
daug geresnes įsteigė. O prie pardavimo ir gana prieši
ninkų sutiko; kiti ar tai neapkęsdami kunigo, ar žemin
dami tikėjimą, ar tai keno pakurstyti rėkė: — Kunigas 
su vyskupu susitarė ir parduoda bažnyčią! matot, kur 
musų nauda^ nueina! — O tieji patįs, kaip pirma n’ėjo į 
seną bažnyčią, taip dabar neina nei į šitą. Ale, tik tegu 
parapijoj pasidaro koks nesusipratimas, tai jie pirmuti
niai prie ergelio. Jeigu parapijiečiai, susipratę, neprilei
džia jų į parapijinius susirinkimus, tai tada pamatysim 
IfaikrašČiuose apšmeižimus dvasiškijos, jos prietelių, o 
drauge ir tikėjimo šmeižimus. Stebėtina, žinių padavėjas 
rašo tokius daiktus, kurių nėra matęs ir kuriems nėra 
prielankus.

Žinau New Englande vieną naują parapiją, sutvertą 
jau ketvirti metai. Kaip pradėjo tverti lietuvišką para
piją, suskato visi išvien: katalikai, laisvamaniai, soeija- 
listai, žodžiu visokie. Tie, .kurie jau seniai buvo iškeikę 
tikėjimą ir Dievą, tie uoliausiai dirbo, ir šaukė: “tveriam 
lietuvišką parapiją, statom bažnyčią, štai turime lietuvį 

\ kunigą” ir viskas ėjo kuopasekmingiausiai, o kada jau 
sutvėrė ir nupirko žemę, pastatė gražią, nors mažą baž- 
nytaitę, ir santykiai kas kartas ėjo geryn, tada tie patįs 
uoliausi darbininkai stojo didžiausiais ardytojais ir su
kėlė didelę netvarką parapijoje. Laimė dar, kad nuosavy
bė buvo vyskupo (t. y. diecezijos) globoje, tai nepateko 
į kelių rėksnių rankas. Šiandien, nors žmoneliai nusiminę 
tokioje betvarkėje, bet apsimalšinus nesusipratimams, vėl 
sau laimingai gyvens. -Eikim į kiekvieną lietuvišką para
piją, vis rasim mažus ar didelius nesutikimus, o tas kįla 
iš pašalinių sukurstymo. Mums reikia aiškiai suprasti, kad 
męs katalikai, šalia svietiškų tieąų turime bažnytinius 
įstatymus, rimtus ir teisingus. Taip, kaip tikėjimas neklai
dingas, taip lygiai ir jo tiesos tobulos. Taigi tokiuose at
sitikimuose nesiskubinkime su svietiškomis tiesomis, nes 
teismuose dažnai sutinkame tikėjimo priešus, o jie mus 
išnaudoja, pajuokdami savo patarimais. Tais patarimais, 
męs susikeliame tarp savęs netvarką, dažnai užgaudami 
savo tikėjimą, o asmuo užgaunąs tikėjimą, kas nepasa
kys, kad jis nėra atskalūnas arba ištvirkėlis ir tikėjimo 
priešas! 0 priešas juk visados linki ne labo, bet pražūties! 
Taip-pat darosi po Rosi jos valdžia. Jau tą,kiekvienas gali 
suprasti, kaip tę yra suvaržytas katalikiškas tikėjimas:
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tik išsitark ką ant kunigo, bematai kunigą suima, o vaidų 
parapijoje ten tik ir laukia. Kas rasis suskaitęs abelnai 
Rosi joje,* kiek katalikiškų bažnyčių uždaryta, paversta 
cerkvėmis, sankrovomis, kazermėmis ir taip sau namais! 
Juk visos, manding, buvo apžiūrėtos architektų if po 
piečitėlių”, bet tai svietiška valdžia anas pavaldė, ne 
dvasiškija. Ar girdėjo p. Senis Kapsas, kad Lietuvoje 
kur nors kunigas būtų pardavęs bažnyčią! Kodėl gi p. 
Kapsas sako, būk: Kad ne burgomistro priežiūra, tai ir 
ten taip kunigai darytų. Kodėl p. Kapsas “popiečitė- 
liams” nieko nesako už pavaldymą bažnyčių, o nekaltiems 
kunigams kaltę primeta! Kur musų susipratimas!...

P. Kapsas baigia savo straipsnį: Kunigai ir geri, vis- 
tiek turi nukęsti už bloguosius. Kodėl tik vieni kunigai 
gerieji kenčia! Kenčia vyskupai, antvyskupiai, net ir po
piežiau Ar galima kitus kaltinti už vieno, dviejų-trijų 
ar daugiau prasikaltimus! Jug buvo prasikaltėlių ir gana 
augšto laipsnio, pavyzdin: Nestoriusb Liuteris, šios gady
nės Kazlavitai ir t.t. Ar galima visą dvasiškiją kaltinti už 
keletą ištvirkėlių! Abelnai už kunigiją, negerai pildančią 
savo priedermes, ar gali atsakyti tikėjimiškoji tvarka! 
Juk tam tikėjimas nekaltas, jei kai koks dvasiškis per
žengia tikėjimo įstatymus! Juk žmogui nestebėtina su
klysti ! Bet męs, būdami katalikais ir pildydami tikėjimo 
įstatymus, niekad panašių nesusipratimų nesukelsime, jei 
visur, visame viską darysime gerai'ir atsargiai. Pastebė
jau kartą keistą daiktą vienoje lietuvių 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 į parapijos komitetą, nors gal buvo nei 
grašio niekad nedavę bažnyčios užlaikymui. Kįlant vai
dams tarp parapijiečių ir kunigo, paskyrė iŠ komiteto 
peštukus su skundu važiuoti pas vyskupą. Išklausęs vys
kupas jų kalbos, tuojau suprato, • kad jie apie tikėjimą 
nieko nesupranta; vyskupas neužsitikėjo jais. Kada pa
rėjo ant teisybės, patįs žmonės suprato, kad buvo suva
džioti. Dėlto parapijonįs turi būti atsargiais, skirdami ko
mitetą.

Katalikų tikėjimas, jo įstatymai arba tiesos neklai
dingos. Kas prieštarauja Dievo bažnyčiai, tas prieštarau
ja Dievo valiai, ir nevertas save vadinti Katalikiškos baž- C 
nyčio8 sūnumi. * Juozas Kovas. •

LIETUVIO—KATALIKO PRIEŠ VISUOMENĘ PASI
SKUNDIMAS.

Kuomet žmogų spaudžia vargas, gera jam, jei turi
kam pasiskųsti, prieš ką savo širdgėlą išlieti. Gyvendą-♦
mas šitoje svetimoje šalyje neturėdamas Čia nei giminių 
nei prietelių, pasiskųsiu nors ‘‘Draugui” iš savo sielvar
tų... , \

Aš esu katalikas lietuvis, bet kas-žin dėl ko aš turiu 
kentėti ir už tai, kad aš katalikas, ir už tai, kad aš lietu
vis. Turiu kentėti ir ne tik aš, bet ir visi broliai lietuviai- 
katalikai. Lietuvoje katalikus engia maskoliai, o čionai, 
Amerikoje, engia mus laisvamaniai, ką save pirmeiviais

-i*
Z



Spalio (October) 27, Met. II. No. 43. , DRAUGAS 453

vadina. Kražiuose mus kapojo nagaikomis kazokai, tyčio
damiesi iš mūsų šventenybių, čia kapoja mus Šliupas savo 
bedieviškais žodžiais, dar biauriau pasityčiodamas iš mūsų 
šventenybių. Šliupas važinėja po Ameriką ir musų šventu 
tikėjimu be paliovos buVnoja ir keikia. Pabaigęs kelionę, 
rašo į savo “viernuosius-bedievius” ganytojiškus aplink
raščius, sutvirtindamas juos nedorybėje. Turbūt dėlto jo 
pasekėjai tų bedievybės apaštalą Kurėjų-Kurėju pavadi- x 
no. Kad jis primanytų visus katalikus vienu brūkšniu iš- 
galabintų. Gerai dar, kad toks Šliupas nebuvo Kražiuose 
Klingenbergio vietoje, butų, beabejo, daugiau išliejęs 
katalikų kraujo. Tyčiojasi iš mūsų tikybos visokie redak- 
torėliai (kaip štai Vidikas “Tėvynėje”), visaip žeminda
mi Dievo vardą, o jų “pakalikai” neduoda mums ramy
bės su savo zaunomis nei namieje nei dirbtuvėse, gėdin
dami mus už mūsų tikėjimą ir kaišiodami į akis bedieviš
kus laikraštpalaikitfs. Kai kurie vos-ne-vos spauzdintą 
žodį suselibizuot moka, bet ir tokie nemokšos save pirm
eiviais vadina ir šiepiasi savo Sutvertoj ui. Teisingai rašė 
musų Duonelaitis:

Tuls vos gručių pusvirę, vos pasukas ėzdams,
O ir toks utėlius juokiasi Dievui.

' Turime kęsti ir už tai, kad męs lietuviai. Lietuvoje 
mus gaudė žandarai, varė j kalėjimus, Sibyrų, niekino 
mus lenkai, vadindami “ehlopais”, Čion neužkenčia mu
sų visokių tautų valkatos-bomai, visaip mus pravardžiuo
dami ir akmenimis į mus svaidydami. Nors męs jiems ne
pareiname į kelią, nors atliekame šitoje šalyje sunkiau
sius darbus, o gauname mažiausią mokestį, tečiaus mums 
pavydi jie net ir to menko duonos kąsnio. Tyčiojasi iš mū
sų tautystės ir mūsiškieji išgamos—lietuviai, socijalistais 
vadinamieji. Joks paukštis nedergia savo lizdo, o mūsų 
cicilikai nei tiek išminties neturi, kaip, sakysime, kvaila 
varna, dudutis arba apuokas.

Ką-gi mums broliai lietuviai-katalikai reikia daryti? 
Pasiskųskime Dievui, prašykime Dvasioj šventos Šliupui 
ir visiems jo tarnams, neaplenkdami nei gi kvailų cicilikų 
musų, bet ir patįs nežiopsokime. Klysta, ką mano, jog ka
talikas privalo būti toks sau vėpla, žydams subatoje žva
kes žibinti, krosnį kūrenti arba, kas d^ir blogiau, kokiam 
bedieviui pliovojant rankomis ploti, o už jo zaunas lai
kraštyje savo sunkiai uždirbtu pinigu užmokėti. Mokėki
me ir męs savo balsą pakelti, mokėkime kartais ir pasi- 
purtinti, o tuos, ką mums per daug ant sprando lipa, nu
sikratyti. Būkime katalikais, būkime susipratusiais, drą
siais katalikais lietuviais. Nešelpkime savo pinigais musų 
engėjų bedieviškų laikraštininkų. Tik tokiu būdu galėsi
me sumažinti savo vargus, palengvinti kentėjimus. K. L.

PABĖGO
Pranė Dvilaitienė iš namų Urbonavičiukė su Stanis

lovu Ambrovskiu ir pasiėmė penketą vaikų: vyriausia 
mergaitė 9 metų, vaikas 8, mergaitė 5, vaikas 3 metų ir

SELAVK!
Matyt tave, — mane pakrato, 
Klausyt tavęs man yr’ biauru; 
Bet aš tokio sulaukiau meto,
Kad su tavim gyvent turiu!

Tu atsikraustėi, — svetimtautis,
Iš ten, kur meilės nebėra,
Tavo gimtis piudyt ir plauties,
Ir tavo veislė nedora.

Ko ieškai, žydų pagimdytas, \ 
Musų derlinguose kraštuos’?
Ko lauki, vėjų atvarytas,
Nuo mus’ ramios, geros tautos?

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

Ardyt gali? — Bet jei ardytum, 
Kas turi būtinai supūt,
Jei perdirbtum ir pataisytum, 
Kas ima gęsti, tręšti, pūt;

Jei kvėptum .dvasią į velionį,
Iškastum auksų iš purvų;
Jei ramų mus’ tėvynės klonį,
Apgintum nuo biaurių dievų,—

O! tąsyk su dėka ir meile 
Prasiblaivinus žmonijar 
Naujų sūnų sukeltų eilę 
Ir jiems palieptų sekt tave!

Bet tu dildai švenčiausią ugnį 
Žmonių sukurtą širdyse,
Nebvilties palieki bedugnę 
Ten, kur tikybos yr’ dvasia.

Statyti nori, — pats sugriuvęs,
• Taisyt, — pagedęs būdamas,—

Gaivinti nori, — pats supuvęs;.. 
Kas gaį tavęs klausyti, kas?!

Teklauso tie, ką neapkenčia 
Tikybos, Dievo ir doros,
Ką subatą su žydais švenčia 
Ir priešo tyko už tvoros. .

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

Užtai, nedoras svetimtauti, • *
,Nuo musų pelno jau nelauk,—
Daugiaus nestengsi mus prigauti:
Šelauk iš Lietuvos, šelauk! J. K

JUOZAS SZUKIS, 
GERIAUSIAS LIETUVVS FOTOGRAFISTAS,

Naujas Telefonas 1070—R.
20 KAST MARKET ST„ WILKE8-BARRE, PA.

jauniausias vaikas dviejų mėnesių, visi geltonais plaukais' > t
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 įį 
apie juos žino tepraneša vyrui Jurgiui Dvylaičiui, 318 E. 
Markei’St., Wilkes-Barre, Pa,, o gausite gerų dovanų.
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ANT PARDAVIMO.
Pigiai parduosiu naują, da tik pernai statytą, namą 

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

^KA8RMKALAŪJA
austinių (krajavų) škaplierių Panos Šv. ir Šv. Traicės, 
gali gauti pas mus visada. Męs išdirbame ir reikalaujan
tiems pasiunčiam porą ant pažiūros.

Kaina 50c. tuzinas.
Mrs. A. Smailienė, 2737 E. Pacific St., Philadelphia, Pa.

BALSUOKIT UŽ

C. C. B0WMAN,
IŠ PITTSTON, PA.

kuris yra atsakančiausiu kandidatu ant

KONGRESMONO.
Atsiminkite, juog rinkimai bus 8 d. Lapkričio 1910 m.y

• _ __
Balsuok už C. C. B0WMAN, kuris šiuo tarpu yra 

kandidatu ant kongresmeno. Jis mokinasi lietuviškai, o jo 
mokytojum yra Konstantinas Jonelunas. Ponas 0. 0. 
B0WMAN labai myli lietuvių kalbą ir tautą užtai, kad 
musų bočius Kosciuška kariavo už Amerikos liuosybę 
pagelbėdamas jai numesti Anglijos jungą. Pn. Bowman 
dirbo visą savo gyvenimą taigi žino gerai, kas yra dar
bas; darbininkams suteikia visokius patarimus uždyką.

Susipraskite ir nebalsuokite už tokį, kuris nori mo
kėti už jųsų balsus, duodamas jums dolerį arba vaišina 
jus degtine ar alumi ir giriasi pervesiąs visokius paleng
vinimus. Netikėkite tokiems, nes jiems rupi tik jų locnas 
kišenius. Pasirodydamas geru už balsus jums moka, bet 
tapęs kongresmonu, rūpinsis ne jųsų labu, ale savo ki- 
šeniaus pripildymu. Pažadėtus palengvinimus užmirš.

Užtai-gi, lietuviai, turite balsuotu už teisingą vyrą, 
kuris jųsų balsų neperka. Tik toks galės suteikti jums 
iokhis—tokius palengvinimus. x Konst. Jonelunas.

“PAIN -EXPELLER.”
Dr. Bichter’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, infleuozą, gerklės 
skaudėjimą, sunkumą ant kru
tinės ir nedaleldlia plaučių 
uždegimą. Gelbsti nuo galvos 
ir dantų skaudėjimo.

SEBG6KIS PADIBBIMV.
Tikras Pain-Expeller tan

kiai buvo pamėgdžiotas. Aty- 
džiai apžiūrėk pakelį ir tėmyk 
ar jis taip išrodo, kaip ant 
paveikslo. Jei skirtųsi nuo 
čion parodyto, tai gaunate nu
duotą vaistą. Visi vaistininkai 
Sur. Valst. parduoda Pain Ex- 
peller po 25c. ir 50c. bonkutė. 
Padirbtas perF. 4d. Richler & Co.
215 Pearl St., Ntw York, N.Y

P. S. Jeigu Jųsų sveikata 
labai nupuolus, bandyk Dr. 
Bichter’o Ferrolą, garsą ge
ležies vaistą, 75c. ir Dr. Bicb- 
ter’o 4 ‘Tablet’ * Lozenges, 50c.

Musų knygutę apie Ancbor 
vaistus gali gauti kiekvienas 
“Draugo” skaitytojas uždy
ką. Tik prisiųskite savo ant
rašą.

UNION TICKET AGENCY.
Seaiausia Lietaviszka Banka Scrantoae ir Visojo 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 nuo 8-tos iš ryto iki 9-tos vai. vak.
Nedėlioję: nuo 10-tos iš ryto iki 5-tai valandai vakare. ,

ADOLF BLAU, Union Ticket Agency,
203 Lackawanna Avė., Soranton, Pa.

Taip-gi turime savo krautuvėje daugybę visokių maldaknygių 
ir svietišką knygą visokiose kalbose.

x TELEFONAI: Naujas 303 — Bell 602.
REKOMENDUOJAME MUSŲ NAUJĄ AUKSINĮ 23 

AKMENŲ OELŽKELIO LAIKRODRLĮ.
Auksiniai, paauksuoti ir kitoki su 23 

akmenimis, parduosime 10,000 vadina
mą “Accuratus“ laikrodėlių tiktai už 
$5.75 šėdną. Tie gražus laikrodėliai 
puikiai išrėžyti, dubeltavi lukštai, ge
rai laiką rodanti, labiausiai keliauninką 
naudojami, kurie turi daboti laiką, mo
teriški ir vyriški, gvarantuoti ant 20 
metų. Tikrai gražus laikrodėliai, ne
gėda bus nei draugams tok) 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:
EX0ELSI0R WAT0H CO., DEPT. 905, CHIOAGO, ILL
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Pasiklausk vartojusių Severos gyduoles, o jie tau paliudys jų tikrumų ir pasekmingumų.

B

& Sk audejimus
riis. r-vo

I

nugarkaulyje, krūtinėje, pečiuose, kojose, sąnariuose arba 
raumenyse. Bereikalingu yra kentėti, jei gali palengvinti 
vartojant v

k ♦ «'

SEVEROS
Šv. Gothardo. p«KX »•

a

I Šimtai laiškų, gautų iš visų kraštų, rašo apie stebėtiną ir 
greitą palengvinimų, kokį suteikia skaudėjimuose,

|I■IK
Štai kelios eilutės iš tų laiškų:

“Severos Aliejus šv. Gothardo prašalino visus reumatizmo skaudėjimus—”
“Kelis syk’ patepus, prapuolė sopulys šone—” • y
“Puikus vaistas nuo įsidrėskimo, išsisukimo ir susižeidimo—”
“Du syk’ ištrynus tuom Aliejų, prapuolė skaudėjimas-“”
“Vartojau tą Aliejų nuo štyvumo pečiuose su netikėtais rezultatais—”
“Greit išvaiko neuralgijos skaudėjimus—” _
“Geriausias linimentas nuo sutinimo ir žaizdų užsidegimo—”

Kaina 50 centų.
Knygutė su gydymo patarimais lietuviškoje kalboje duodasi dykai su kiekviena bonkute.

Severos Vaistai galima gauti vaistinyčiose. Neimk kitokių. Reikalauk “Severos”.

yra sėdyba pradžios daugelio nega
lėjimų, daugiau—mažiau skaudžių, 

o kiekvienas jų, jeigu neišgydyti, blogai baigia
si. Nėra geresnio vaisto inkstų gydymui, kaip

Severos Vaistai Inkstams ir jeknoms.

Kaina 50c. ir $1.00.

INKSTAI aus Mašinair j0B BvarZmOginuo iTiuoi k M* blausios da- 

lįs kaikada silpsta, o» jų pailsęs veikimas reika
lauja pastiprinimo. Išsibaigusi Jfyziška jiega bus
tau sugrąžinta, malimo organai bus sudrūtinti, 
kraujas pastiprintas, jeigu vartosi.

* Severos gyvasties Balsamą.
Kaina 75 centai.

Daktaro patarymai dykai.

I

W. F. Severą Co. CEDAR RAPIDS 

iOWA
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Kuponas
DIVONUI

uždyka.
Kiekvienam pirkėjui u t 
$10.00 ar daugiau duo
sime puikų divoną už 
dyką. Atsineškite šitą 
kuponą su savim.

Dideli rudens pasiulinimai pas

BENESCH & SONS,
32-34 PUBLIC SQUARE, WILKES-BARRE, PA.

Didelis naminių rakandų štoras BENESH & SONS užbaigė
gražiausią meblių parodą. Jų didelė krautuvė pripildyta geriausiu 
tavom. Karpetai ir divonar lošia svarbią vietą toje parodoje. Ga
lima nusipirkt karpetų net už 29c. už mastą. O dideli 9x12 pėdų" 
Smyrna divoną. po$6.75, o jie verti $12.00, kitose-gi krautuvėse 
dar daugiau.

Ateik' pats persitikrinti, nesirūpindamas apie prekę. Męs iš- 
mebliuosime tavo namą, o tu paduok savo išlygas.

Večiai $8.50. 
Virtuvėlės $25
ir daugiau Geriausi už tą 
prekę. Sučedina daug 
kuro, o daugiau šilumos 
duoda. Duodame 30 die
nų išbandyti uždyką. 
Dykai viedras anglims, 
spatas ir špotas klejon- 
kės su kiekvienu pe
čium.

Virtuves kreses.
z

Virtuvas 
aržuoli- 

nes, se
niau p o 
90 centu,
dabar ti-*
ktai po

59c.

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. Naudokis 
proga. Tik 25 centai sa
vaitei.

i

h

Iš padirbtos skuros ir aksominės kanapos, išpiaustytos, ant ra
čiukų aržuolinio medžio. Kur kitur po $8.00, pas mus 
arba po 25c. savaitei. \ $4.75.

-- v —^2." L1 -•

Sudėtinės sprenžinos po $1.99.
Springoi rn?l<nem« lovoms pabrianto gvaran- 

tuoti, gero iidirbimo. Pirma buvo po $5.00.
Proga turėti už 25c. savaitei.

Aržuoline spinta
$5.25,

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

DIDELE NAME KRAETEVE BENESCH,
Wilkes-Barre, Pa.įl Bennett Building, 32-34 Public Square,mmm
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S. L. R. K. CENTRO VALDYBOS ADRESAI.

JONAS RIKTORAITIS,, prezidentas,
67 James St., Watetbury, Conn.

KAZYS VAŠKEVIČE, vice-prezidentas,
186 Jefferson St., Newark, N. J.

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

ANTANAS DANISEVIČE, kasierius,
630 W. Centre St., Mahanoy City, Pa.

Kasos globėjai: - -
JUOZAS VASILIAUCKAS,

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

3244 S. Morgan St., Chicago, UI.
KUN. V. VIZGIRDA, knygius,

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

P. O., Forest City, Pa.

Office New Telephone 37. Residence 1100.r
LIETUVIŲ ADVOKATAS,

JONAS S. LOPATTO
47-48-49 Bennett Building, Wilkes-Barre, Pa.

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

Swalm Hardware Co.,
21 NORTH MAIN ST., POTTSVILLE, PA.

Įvairiausi geležiniai daiktai, tepalai , stiklas, dūdos 
plasteris, įrankiai, sportiniai ir naminiai daiktai.

\<JAU ARTINASI RUDUO
kiekvienas privalo 

nusipirkti

NAUJĄ SIUTĄ.
Mano siutai siuvami geru kriaučių; perka juos 

š kiekvienas, kurs nori gražiai pasirediti. Mane vi- 
§ si gerai pažista, kadangi mano krautuvėje kiek- 
48 vienas pilnai būna užganėdintas. Ir Jus, kurie 

skaitysite ši pagarsinimą, ateikite persitikrinti, 
o pamatysite, juog pas mane geresnis tavoraęr ir 
žemesnės kainos. Nerasite vyro, kuris negalėtu 
pasirinkti siuto pagal savo skoni mano krautuvėje.

Tik ateikite.

n
Louis Rosenthal,

ANT KIRBY’S KRAUTUVĖS,

SOUTH MAIN ST.,
i

Wilkes-Barre, Pa.
O.O O J. .

I, ’■ J

BUK
VYRAS t/!

5 V 9U (J (J f- Nauja knyga-Biblija
O

KNYGŲ
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 
arba ay pili, nubiegima siektos, patrotitu stypribe, puSkus 
ir kitus išmietimus, negromulavima, ' patrotitu 
stypribe, pylva, kiapenu, inkstu ir pūsles ligas, ruma- 
tUma, gonorrhoea arba triperi, naujai įgautas lygas, 
strictura ir vysas vyru lygas, gal būti išgidomas sava 
namuse privatiškai, slapta ir labai pygjai.

Ta, dykai įgauta knyga, pasakis jums kodėl jus 
kentat ir kaip galėt galutinaj Isigyditi. Knyga ta yra 
krautuvė žinios, katras ture žinoti kožnas vedei arba 
nevedei vyras. Ta knyga yra parašita par Daktara, 
katras atsydave ilgo lajka tyrlnejmu tu, specijalisku 
lygu. Temvkit, jog ta knyga yra siustą vysai dykai, 
užmokam už pašto, ing užpečetita ko n verta. Nesiusk 
nekokiu piningu, tyk parašik sava varda, ir adresa ant 
žemiaus paduotu kuponn, katrų siusk mums kendena.

- DYKAJ GAUTOS KNYGAS KUPONAS.

arba šv. Raštas išleistas

Kun S. Pautieniaus.
< *' •

Tik vienas šitas šventraštis yra kata
likiškas.

* \
Kaštuoja $2.00 ir 15c. persiuntimui 
Adresas: REV. 8. PAUTIENID8,

\ MAHANOY CITY, PA.

DR. JOS. LUTU 1 CO.. L 105 22 FtfA Amw
Godotinas Taml»t.i: Pagal Ta m lutos prižadiejma, ai aorlečjaa

jog Tam 1» ta prigimt n mei man vytai dykai YŠnajnaa knyga dėl vyra.

Vardas.

▲drssM) RtrtUss.

F ABIOLE,
garsi kardinolo Wisemano apysaka. 

Vertė VYTAUTAS.
K&inp $1.00.

Imantiems daugiau kaip vieną egzem- 
ploriu. nuleidžiamas didelis nuošimtis.

Gaunama pas:
Rev. V. Va magine,

112 S<4»h StrMt, ■ BROOKLYN, N. Y.
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THE FERNERY.
Naturališkų ir padirbtų žolynų krautuvė.

Galima rauti relių TeMlijoms, fermentais ir bile kada tik prireikus, bu
kietuose arba gražius vainikus.

; MBS. J. HBBBEBT, Savininkė..
51 W Market St., Wilkes-Barre, Pa.

< T4MIKYTE LIETUVIAI!
Kelionė per jūres. Tūkstančiai tūkstančių mūsų tautie

čių keliauja į prigimtų ialį ir ii tenai atgal į Ameriką, o visi 
labiausiai užganėdinti, kurie perka laivakortes pas:

JONĄ NEMETH’A,
3 N. MAIN STR., WILKE8-BARBB, PA.

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

Keaju TaMmaa 100* Soaoo Tttafnu m.

DR-AS ALBERTAS KAUFMAN,
—: avDTTOJAS n unruvoš.

Spacyaliataa ano visokia ligų.
Ordo net labiaueei ulaiaenejuaiaa chroaiikas vyro, matam ir kūdikiu 

raa. Galima susikalbėti, lietuvUkai, lenkiikai. rustfkai Ir vokti kai.
U M. Waahiaftoa St., - TFilkM-Barra, Pa.

«. A K .A . —

------ ----

/ C *
H

PIRMUTINE KRAUTUVE
IR UDIRBYBTA

BAŽNYTINIU DAIGTU
-ra M—« X ' «-»

„R YZNYCI A”
PO GLOBA MYKOLO ARKAK1OLO.

e jl. v jl A A JvSLtA Sk dk dL ■

«

114 S. Ohestnut St. Shenandoah, Pa
*w/ x wja. s

^ Krautuvėje randai! Bažnytiniai daigtai sekinti: 

žvakės margos vaikinės po 1 svarų 2, 3, 4, 6, 8, ir 14
svaras po *............. .... .............................................20c.

Žvakės vaikinės rankom margįtos po 8 eva r., 4, 6 ir 8
''rtitfijN    50e.
Pakeliais knatai vaikiniai (wax taperi) pakelis

po ......................................................................  24c.
Dėl aituonių dienų pakeliai po ....................  ..67c.
Anglys už svarų.................  28c.
Aliejus (8 day) už gorčių..................................... 81,10
žvakės vaikinės (Rožė) dėl uždėjimo po 3 ir 4 svarus,

t už svarų «.. ............. ......... +* . ............................ ...  60c
Lietinės žvakės vaikinės po 16 svarų ir 18 svaras

po ............................................................................. 22c.
žvakės Starinavoa lietinės 16 sv. ir 18, už svarų 16c.
“ 4 sv. ir 6 susuktos 4 sv. ir 1, sv. ............... 16c.

Altoriaus žvakės (eztra) sv. po............................. 37c.
Geltono vaiko 1 sv. ir 6, svaras po....................... 30c.
Kodylas prancGsiikas po................................. ...... 55c.

“ — “iranoincense” po ..................................50c.
iii» Teipgi siuva puikius bažnytinius rūbus, taiso se

nus. Parduoda ldelikus, eimborijas, monstrancijas.
. 'y* / *. * ** -

j|(. Galima gauti lietuviškų maldaknygių, kvietkų, 
ženklelių, vėliavas, iarfas ir t.t.

Kun. L. Levickas, 
Fresidentas.

J. F. Gillis,
Pas ji galima gauti visokių torielkų, bliūdų, stiklų, 

puodų, liampų ir visokių virtuvei reikalingų daiktų. 

Yra ii ko pasirinkti. Ateikite persitikrinti.

102—104 B. MAIN ST., W1LKE8BARRE, PA.

Wilfęes-Barre Deposit & Savings

BANK,
71 PUBLIC 8QUARE, WILKES-BARR1, PA. -
KAPIT0LA8 $150.000. PERVIRŠIS 8375.000. 

Moka 3-6ių nuošimti nuo sudėtų joje pinigų.
Banka atdara kasdien nuo 9 ryto iki 3 popietų, su- 

batomis nuo 9—12 vidurdienyje.
Galima susikalbėti lenkiškai.

r* - » ■ •j

DR. ALFRED J. WENNER,
77 South Wuhington Str.

Wilke»-Barre, Pa.
NAMINĖ MOKYKLA.

GRAMATIKA angliškos kalbos mokintis be mokintojo (ap
daryta) $1.00.

VAIKŲ DRAUGAS arba kaip mokintis skaityti ir rąžyti be 
mokintojo 15c.

NAUJAS BUDAS mokintis rąžyti be mokintojo 10c. 
ARITMETIKA mokinimuisi rokundų su paveikslais (apda

ryta) 35c. _į ____
P. MIKOLAINIS, BOX 82. NEW YORK OITT. ^

I

DR. I. W. MEND1L80HN,
Lenkiškas Gydytojas.

PRIĖMIMO VALANDOS: 8-10 I* ryto. 8-4 po plot. 7-8 vakaro.
50 South Waahington St. Wilkea-Barre, Pa.

Paoplea telaphons 1585. Bell Ulsphons 756.


