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Lekcija. Kol. III, 12—17. — Broliai: Apsivilkite kai
po Dievo išrinktieji ir numylėtieji, gailestingumo vidu
riais malonybe, nusižeminimu, tykumu, kantrybe; vie
nas kitą kęsdami ir kits kitam atleisdami, jei k;is turi ant
kito apskundimą ; kaipo ir Viešpats atleido jums, taipo
ir jus. O ant to viso turėkite meilę, kuri yra tobulybes ry
šiu. 0 Kristaus romybė tegul pergali jųsu širdyse, kurio
se esate pavadinti viename kūne, o bukite dėkoj ant i. Kris
taus žodis tegul gyvena jusims ,apstiugai, su visokia iš
mintimi, mokydami ir persergėdami patjs save per psajmus, giesmes ir dvasiškus giedojimus, malonėje giedoda
mi jūsų širdyse Dievui. Vis, ką tik darote žodyje arba
darbe, vis Viešpaties Jėzaus Kristaus vardu, dėkodami Die
vui ir Tėvui per jį.

\

Evangelija. Mat. XI H, 24—30. — Anuomet pasakė
prilyginimą minioms: Prilyginta yra dangaus karalystė
žmogui, kursui Ilsėjo gerą sėklą ant s;i vo dirvos. O kad
žmonės miegojo, atėjo jo neprietelis ir užsėjo kūkalių
tarp kviečių, ir atstojo. O kad užmigo žolė ir vaisiu išda
vė, tada pasirodė ir kūkaliai. O priėję ukitllnko tarnui,
tarė jam: Viešpatie, ar gi ne gerą sėklą pasėjai ant tavo
dirvos, iš kur tad turi kūkalius? Ir tarė jiems: Nepriete
lis žmogus tai padarė. O tarnai sakė jam: Nori, tai eisi
me ir surinksime anuos? Ir tarė: Ne, idant kartais rink
dami kūkalius, neišrautujnite su jais drauge ir kvieėius.
Duokite abiejiems augti iki pinties, o pinties laiku tarsiu
piovėjams: Surinkite pirmiau kūkalius ir suriškite anuos
į pėdus sudeginimui, o kvieėius sukraukite j/mano kluoną.
KŪKALIAI KVIEČIUOSE.
Šios dienos evangelija nevieną nustebina, o kaip ką
gal net ir papiktina. Žinome, jog Kataliku Bažnyčią įstei
gė Viešpats Jėzus; mokina mus, jog tikros Bažnyčios ženk
lu yra taip-gi tas, kad ji tur būti šventa. Gyvenimo šven
tybės Bažnyčia nuolat nuo žmonių reikalauja. Jinai ra
gina savo vaikelius, kad jie gyventu gražiai, švariai ir tei
singai; kad jie* galėti; šventai gyvensi, paduoda jiems
jrankius ir progas. Teėiaus regime kasdien ir visur katali
kusj, kurie visai nėra šventi, žmones, augštesnio ir žemes

žmones nevertus katalikų vardo, patįs savęs klausiame:
"kodėl Bažnyčia juos kenčia ir leidžia jiems katalikų
vardu prisidengti? Kodėl jų neišmeta ir nuo nedonlių nepasi I mosuoja?" Tą keblumą šios dienos evangelija aiški
na "prilyginta yra dangaus karalystė, kalba Išganyto
jas, žmogui, kuris pasėjo gerų sėklą ant savo lauko. Bet
kada žmonės miegojo, atėjo jo priešas ir prisėjo kūkalių
tarpe kviečių, nuėjo". O kada sėkla išdygo ir atnešė vai
sių, pasirodė ir kūkaliai. Atėję tada ūkininko tarnai tarė
jam: " A r nepasėjai geros sėklos ant savo lauko? Iškur
t;id atsirado kūkaliai?" — Tarė jiems: ''nedoras žmogui
tai padarė". - Atsakė tarnai: " a r nori, kad eitum ir išrautum j u o s ? " - Tarė jis jiems: "ne, idant kartais kū
kalius raudami, neišrautume! sykiu su jais ir kviečių. Palikkite juos sykiu augti iki piutei, o laike piūties įsaky
siu piovėjams: surinkite pirma kūkalius ir suriškite į pė
dus ant sudeginimo, o kviečius sudėkite į mano klėtis".
Nedori katalikai, kaip kūkaliai, piktžolės, keri dabar
tarpe geru kataliku, kaipo kviečių. Jie žemina ir gadina
kviečių vertę. Neįstabu tad, jei uolios sielos, kaip evan
gelijos tarnai, klausia, ar ne goriau būtu išsyk nuo jų nu
sikratyti. Bet Kristus savo prilyginimu parodo, jeg toks
pasielgimas nesutinka su .Jojo dvasia. Lūpomis evangelrjos ūkininko Įsako mums turėti kantrybe. Tepasilieka,
iki laikui, piktžolės sykiu su kviečiais, kad kartais, savo
uolume raudami piktžoles neišrautum* ir kviečių. Vieš
paties valia [vyks pamaži. Jo teisybė išsipildys. Piūties
laike, dienoje teismo, kviečiai bus surinkti j klėtys, o kū
kaliai bus atmesti pasmerkimam
S.
#
AUKOS
sušelpiami Dominiko Vileikos iš Waterbury, Oonn.,
turinčio džiovą ir iškeliavusio j Lietuvą:
Br. Bruževiče $10,00, Ant. Bruževiče 5,00, Vai. Petroševiėe 5,00, Y. Va/nis 1,00, J. Petrukonis 2,00, V. Kulpinskis 1,00, J. Atkoeaitis 2,00, E. Bivainis 3,00, Kaz* Rasinskas 1,00, J. Simanaviėe 8,00, K. Burneika 1,)0, Pr.
Jurkus 5,00, Vine. Mickus 2,08, V. Vitkus 2,00, Bol. Pudžaitis 8,00; J. Ambroža 5,00, Ad. Paulius 5,00; M. Dapkevičienė 4,00, Jokūbas N. 1,00, i g. Petrauskas 2,00.
Sušelptasis ištaria aukotojams širdingą aėių.

Paieškau

nio luomo, piktinančius visuomene, gėdą darančius Baž

Antano (iumuliausko, paeinančio iš Kauno gub., Tel
šių pavieto, Žarėnų parapijos. Kas apie jį žino tepraneša

nyčiai, ir savo nedoru gyvenimu sulaikanėius nuo atsiver
timo tuos, kurie prie Bažnyčios da nepriguli. Regėdami

Benediktui šalčiui, 918 Charters str., N. S. Pittsburgh, Pa.
28—XI.
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mėgsta padaryti kokių pramogėlę. Net ir mūsų " k o r a s "
sumanė įtaisyti gegužinę šių vasarų: surinko apie 15 rub.,
pripirko už tuos pinigus degtinės ir alaus, išvažiavo kelis
verstu* j kaimą, paūžė vieną šventvakari, apsu co galvas
ir viskas. Prie to norėjo pritraukti dar ir pašalinių, bet
Kunigų permainos Seinų vyskupijoje. K u n. Baltra
rnaŠai kas teprisidėjo. Taip lai pas mus "blaivybė" pla
miejus Ciplijauskai, Kalvarijos kalėjimo kapelionas, pa
tinama.
skirtas vikaru j Kapčemiestį. Iš Kapčomicsčio kun. Kutas
Užpaliai (Ukmergės pav.). Jau treti metai, kaip Už
išvažiavo liuosa valia j Siberiją, j Irkutską, padėti tenai
palių miesčiukas išsidalino j vienasėdijas. Visi ūkininkai
darbuoties kun. J, Pranaičiui, Irkutsko dekonui.
džiaugiasi, kad dabar daug parankiau esą ne tik su dar
Vėžonįs (Kupiškio parap., Ukm. aps.). Tai didžiulis
bais, bet ir su gyvuliais.
kaimas, kiemų gali būti apie 40. Jei ir nedideliuose kai
Visas vargas — triobų perkėlimas. Šiemet buvo at
meliuose atsitinka rietenos, barniai, tai tokiame kaime
vežta mašina, su pagelba kurios ūkininkai manė parvež
dar labiau. Daugiausia nesutikimų esti dėl gyvulių, ypač
ti kai-kurias triobas be ardymo, liet tas nepas.sekė, nes
dėl tų /ašelių.
užkabinus mašinos lenciūgą vos už pirmos trobos ir gerai
Net ir kunigai jau negali žmonių sutaikinti.
ištempus jj lenciūgas truko, o troba nepasijud.no nei iš
Ko čia, tarytum, taip esant, vienasėdžiais neišsiskirs vietos. Ūkininkai, matydami, kad iš to niekas neišeis, ėmė
tyti? Kai-kurie iš vėžoniečių jau ir mano taip daryti, štai trobas ardyti ir arkliais vežioti.
vienų karių jau beveik visas kaimas buvo susitaręs, bet
Žagarė. Gyventojų Žagarės valsčiuje yra pervirš 10
paskui kaip-kurie "susiprato", ir norinčiųjų skirstyties tūkstančių. Tokiam skaitliui (išėmus ne visiem* prieina
beliko vos trečdalis.
Ypač nepalankios skirstyties mą privatišką prekybos mokyklų), yra miestelyj tik vie
vienasėdžiais moterėlės; jos kai-kuriuos ir vyrus perkal na dviklesė ministerijos mokykla, lig kurios tolimesniųjų
bėjo. Viena gi šauna bobelė tai ko-tiktai vienam savo kai
sodžių Žagarės valsčiaus gyventojams tolio 25 v. Reikia
mynui nesudrožė pagaikščiu per šoną už tų vienasėdžių pažymėti, kad čia pat po šonu, Kuršė, mažiausiam vals
galvos.
čiui rasi bent vieną mokyklą, visuomet viduryj valsčiaus
.Matyt, dar viso bus Vėžonyse, kol išsiskirstys.
kad but galima visiems gyventojams naudotis. Jei vals
Bartninkai (Suvalkų gub.). 25 rugsėjo ūkiu. J. Ž. čius bent kiek didesnis, tai rasi ir porą mokyklų. Ne taip
nakčia apkūlė savo 7 metų piemenuką ir išvijo iš namų.v matos pas Žagariečius! Čia, pavyzdin, prigulhitieji prie
Vargšas, ieškodamas sau nakvynės, pailso ir užmigo lau Skaistgirio eirkulo Žagarės v. gyventojai bijo mokyklų,'
ke. Kišeniuje jis turėjo duonos. Kasžin iš kur atėjo kuilis kaip ugnies. Mokyklų vyresnybė nutarė įsteigti mokyklų
Skaistgirio miestelyj (viduryj valsčiaus), jei aplinkiniai
(tekis) ir pradėjo vaikiną draskyti. Pagirdė vaiko riks
mą, tuoj atbėgo bernas. Piemenukas visas buvo sužeistas. valstiečiai sutiks nupirkti žemės ir prasidės prie mokyk
los statymo. Nuvažiavęs Žagarės mok. p. A. Vokietaitis
Nunešė jj pas artimiausią ūkininką.
Kurtuvėnai (Saulių ap.). Mūsų arklius ir raguočius j tam tikslui sušauktą susirinkimų, į Skaistgirį, vieton iš
reiškimo noro prisidėti prie mokyklos įsteigimo, išgirdo
gyvulius užpuolė snukio ir ragu liga, o kiaulės serga ra u
šauksmus:
"Kam mums tos mokyklos?... Kas žemę dirl>s,
donlige. Daug gyvulių stimpa.
jei
visi
ponais
b u s ? " ir t. p. Mokytojas dar steigiasi per
Kviedaina (Reseinių ap.). MŪSŲ miestelis yra nedi
kalbėti
rėksnius,
bet be pasekmės.
delis. Turime valsčiaus mokyklą, raštinę, pačtos skyrių,
Dar Skaistgirio kleb., kun. Paškanis tikisi, kad jam
raonopolj, traktiernę, 4 alines, vartotojų draugijos san
pasiseks
pertikrinti savo parapijomis, ir jie sutiks įsteigti
krovą ir apie* 15 žydu sankrovėlių. Reikalingas čia būtu
mokyklą.
Pažiūrėsime.
"Blaivybės" skyrius.
Šimonys (Ukmerg. pav.). Šimonyse baigiama statyti
Vartotojų draugijai sekasi neblogai. Bažnytinis koras
puikus
medinis namas Puponių valsčiaus dviklesei mokyk
gražus. Laikraščių ateina apie 50 egzempliorių. Apie 60
lai. Senoji liaudies mokykla taipgi pertaisoma; ten žada
žmonių yra užsirašusių j "Šv. Kazimiero Draugiją''.
Šviekšna (Kauno gub.). 8 ir 12 rugsėjo (s. it.) buvo ma mokyti pirmasai skyrius. Taigi pas mus j pšvietimo
loterija vietinės labdarių draugijos naudai. Didieji fantai, įstaigos auga. Pirmiau šioj apielinkėj nebuvo įei vienos
kaip tai karvės, avinas ir kiti tam panašus, buvo sudova- dviklesės mokyklos, pernai gi įsteigta Kupiškyje, o šie
noti aplinkinių dvarininkų. Biletai buvo po 25 kaį>.; par met Šimonyse. Garbė už tat tų valsčių valstiečiams.
Alizava (Panev, apskr.). Alizaviečiai nors kartų galės
duoda 4000. Tuščių bilietų nebuvo, todėl draugija nedaug
savo vaikučiams suteikti apšvietimų — taip su vargu
ir pelno turėjo. Buvo buf'e'tas su arbata ir užkanda, (iro
pradėta statyti mokykla šiemet, aeiu pasirūpiuimui nau
.jo pučiamoji muzika, sutaisyta vietinio vargoninko p. Žu
ko, ir koras dainavo dainas, [rengėjas vietinis dekonas jo vietinio klebono Mockaus, jau neužilgo bus užbaigta.
Su pinigais užbaigimui namo taip didelio vargo nebus ir
kun. Maeiejauskas; taipogi nemažu prisiliejo ir p. Vilkė
perdaug žmonių neapsunkįs. Nuo lietuvių vakaių, įrengtų
nų grapaitės. Žmonių buvo labai daug.
šitos
mokyklos naudai (pernai Alizavoje, o šiemet Kupre— Prie vietinės vartotojų draugijos sankrovos ati
liškyje) iš viso susidarė suvirs į 70 rub. Kad dinr ir truks
dengta mineralinių gėralų sankrova.
kiek, tai galima tikėtis, jog valstiečiai, suprazdami patįs
"šaltinis".
Plungė (Telšių pav.). Kaip matyti, ir Plungiškiai mokyklos naudingumų, lengvai ir noriai surinks reikalin-
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gą suma ir sugražįs klebonui, jeigu jis kiek savu išleistu
mokyklai. Namas išrodys suvis gražiai ir, galima sakyti,
t i n k ą s nedidelei mokyklai. U/laikymą visą mokyklos ir
mokytojo prižadėjo duoti vyresnybė.
Taip tai už kokio mėnesio galima bus susilaukti ir
m o k y t o j o ; t i k t a i reikia neužmiršti visiems kreiptis j di
rekciją su reikalavimu, kad paskirtu mokytoją lietuvį.
Užpaliai (Ukm, pav., K a u n o g.). Užpaliuose y r a dviklesė mokykla, kurioje y r a trjs m o k y t o j a i : du rusai ir vie
n a s lietuvis, atėjės pereitą metą. Aus išpradžių mokė vai
kus lietuvių kalbos, bet paskui, atsisakius valstiečiams
per svarstymą sąmatos pridėti j a m kiek algos, liovėsi mo
kęs.
M a t bent ant lietuviu kalbos nuvarė savo kerštą
prieš valstiečius. Bet, rodos, jojo alga didesnė, negu kito
se mokyklose trečiojo ntokytojaus, būtent 400 rub., kurie
pareina, rodos, irgi iš tų pačių valstiečiu kišenių.

"Liet, Ūkininkas".
Dailės mokytojai. Žmonių švietimo ministerija, iš
klausė dailės akademijos patarimo ir leido vidurinių dailės mokyklų mokiniams, išėjusiems kokj nors dailės sky
rių, b ū t i paišymo ir braižymo mokytojais miesto mokyk
lose.
Skuodas. Bus j a u keletas metų, kaip Skuodo valsčiaus
pradedamojoje berniukų mokykloje viešpatauja didelė ne
t v a r k a ; vyresnysis mokytojas rusas savo valia priiminėja
mokyklon mokinius iš kitu valsčių, nėkieno nesiklausęs;
n e t pats, v a l d y d a m a s trejetą erdvų kambarių,
nenori
užleisti nei kampučio savo pagelbininkui lietuviui, kuris
iš savo m e n k o t algos turi k i t u r nuomoti sau busią, (laila,
k a d valstiečiai ligišiol nepasirūpino savo mokyklomis, leizdami čion šeimininkauti kitiems.
Obeliai, Ežer. ap. Obelių vartotojų draugijos s a n k r o
va eina labai gerai. Nari«ų jau prisidėjo d a u g daugiau,
kaip b u v o ; j a u y r a apie du šimtu. Šiuo laiku buvo sau
krovoje revizija, k u r i tęsės per 7 dienas. Pasirodė 860 rub.
uždarbio. Reviziją d a r ė Obelių vaitas šeškas, buvusia raš
t i n i n k a s Stebavičius ir Zakrzevskis, sąžiningi vyrai, iš
r i n k t i sankrovos.
— Girtybė t a r p vaikų. Iš \)\ vaikų, ruošusiu šiemet prie
pirmos išpažinties ir komunijos, visai neragavusių svai
ginančių gėralų buvo t i k t a i vienas, gėrusių alaus 51, gė
rusių degtinės 2<S ir pasigėrusių 11 vaikų.
— Obeliečiai steigia ugniagesių draugiją. Vietinė po*
lieija r e n k a žinias apie įsteigėjų ištikimybę ir pareikalavo
7 rub. dr-jos publikacijai. J a u įsirašė d r a u g i j o s apie 30
žmonių, (lalima tikėties, kad dr-ja neužilgo pradės veikti.
Kaunas.
Šiemet beveik visose mokyklose mokinių
skaitlius žymiai padidėjo. Tuo t a r p u lietuvių kalbos išguldoma ikišiol n e b u v o ; tik šiomis dienomis teko išgirst,
kad vyrų gimnazijoje būsiąs lietuvių kalbos mokytoju p.
Poderys, o p. Losiekaitės moterų gimnazijoje p. Urbonas,
— ' ' S a u l ė s ' ' dviklesių mokytojai. Šiuodu vyru parodė ne
mažą pilietišką drąsumą
m o k y t o j a u t beveik be pinigiš
ko atligynimo. Kauno lenkai mokslaeiviai mokosi savo
prigimtos kalbos už visuomenės sumestus p i n i g u s ; lietu
viai gi mokslaeiviai privalo tuštint ir taip nepilnas savo
kišenes, nes už lekcijų lankymą mokama 0 r u b l i a i ; Lietu
vių visuomenei tai n e r u p i ; link to ji kurčia. N e r a n g u m a s

Ibi

matomas visose šakose, Kad ir, sakysim, p. Naujalio kny
gyno uždarymas. Lenkas lietuviškomis knygomis v ji'čiasi, o lietuvis negali, nes lietuviai gryna sąžine apuieina
be j o : pas lenką ir arčiau, ir maloniai!. P. Naujaliui kny
gyną likvidavus, belieka tik vienas g r y n a i lietuviškas
knygynas, p. Onos Vitkauskytės, neskaitant visokių bogomazų c|ėl patrijotizmo išstačiusiu lietuviškus parašus
a n t iškabų.
Mažeikiai, Šiaulių ap. Blaivybė ir t a u t i š k a s lietuvių
susipratimas savo žiedus skleidžia vis plačiau ir p.ačiau
mūsų tėvynėje.
Praėjusj sekmadienį buvo čia rengiama vestuvių [mo
t a : p. Strumila iš Liepojaus vedė Mažeikių gyventoją,
našlę Butkienę. Susirinkusieji svečiai kalbėjo vien lietu
viškai, labai retai galima buvo girdėti koks vienas lenkų
a r b a rusų žodis, nors Sių pastarųjų taip-pat buvo sasirinkime. Dainavo, šoko lietuvių šokius. Užėjus kalbai apie
degtinę, blaivininkų nariai p a t a r ė nevartoti svaigi įančių
gėralu. Susirinkusieji, išskyrus vieną raišą, kurpių, sutiko
su blaivininkais. Taigi ir čia blaivininkai viršų g a u ) .
Kalinė nusižudė. Kauno gubcrnijiniame kalėjime rug
sėjo 20 d. nusižudė Elena Gedvilienė, b. 2-sios Dūmos
astovo d-ro Gudavičiaus sesuo. J i buvo nuteista kovo mė
nesį 1909 m. Vilniaus teismo rūmų pusantriems Metams
t v i r t o v ė s ; kalėjime buvo j a u !) mėnesius. Dėlko nusižudė
nežinia. Paliko du mažamečiu vaikeliu.
"Viltis".

—
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Ift L I S T U V I I K Ų DIEVŲ AMERIKOJE.
H A V U m i l L L , MASS.
Praėjo kelios savaitės, kaip nematyti jokios kores
pondencijos iš mūsų miestelio; todėl šiuomi pranešu, kaip
žmonės pas mus gyvena.
Darbai eina gana g e r a i ; kas dirba, t a m duonelės ne
t r ū k s t a . Nelaimė tik, kad lietuviai t a r p savęs nenutinka,
nesugyvena gražiai. O kalti tam visoki apšvie^tuoliai,
pas mus vadinami eieilikais. Visi jie priguli prie vietinės
Su v. L. A. kuopos ir laikas nuo laiko surengia prakalbas,
kurios vien žmones piktina ir sukelia jų n e a p y k a n t a prieš
pačius kalbėtojus, skelbiančius nesą Dievo, todėl nereika
lingas esąs tikėjimas bažnyčios ii* kunigai, tie ( i d ž i a u s i
žmonių e n g ė j a i ! Tai tokius vaisius atneša ciciliki, pliovonės.
(Ji vietinė. S. L. K.-K. A. kuopa kitaip elgiasi.
Jos
nariai rengia teatrus," visokius
muzikališkai-vokališkus
v a k a r u s ii* kitokius blaivus pasilinksminimus, p i n a i už
ganėdinančius atsilankusius ir jų dvasią pakeliai čius. Už
tokius d a r b u s priguli jiems širdinga padėka. Kad visi susipratę katalikai prisirašytų prie S. L. R.-K. A. kuopos ir
išvien visi d a r b u o t ų s , tai greit galima butų apveikti visus
eieilikus, ir lietuviai gyventu romybėje ir viens Uito mei
lėje.
Prisižiūrėjęs.
BKOCKTON, MASS.
" T ė v y n ė " ir kiti laisvamaniški laikraščiai užpuldi
nėjo ant Kapucino, Tėvo Kazimiero, už jo pamokslus, tai
kytus per misijas. Prikišo, I>ūk jie d a u g blėdies darę
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laisvei ir apšvietai, dą-gi sveikatai žmonių, nes vieną būk
iš proto išvarė ! . . .
Ką tie laikraščiai sakytų apie atsitikimą, kuris turėjo
vietą čion pas mumis Brocktone?
Vienas vyruks (Kaz. Jask.) ilgesių laiką skaitė lais
vamaniškus laikraščius ir knygeles. Iš visu spėkų plūdo
ant kunigų, tikėjimo, bažnyčios, šv. Tėvo ir 1.1. Pagalios
paėmė skaityti žinomąjį šlamšti Dembskio. Nieko neišrodė jam tikresnio, kaip tos knygpalaikės išvados, Tai
teisybė, tai knyga, tai kunigas! — nuolat kalbėjo...
Čion tai pasimokini žmogus!... Praėjus kokiam laikui
vyrukfi atbėgo pas kunigą su žodžiais: "Kunigėli, gel
bėk!" •— "O-gi, kas yra V" -r-- "Girdi, esu susimaišęs, bi
jausi žmonių, kas man galvoj' negerai, perskaičiau Dembs
kio knygą ir man negerai pasidarė!... net šeimininkai
mane iš burdos išstūmė!". . . Matėsi žmogus aiškiai susilp
nėjęs protu. Faktas — ne pramanymas. Ką ant to pasaky
ti) apkaltintojai kun. Kazimiero, Kapucino?!...
Kunigas, ištyręs dalyką, suprato, iš kur jo susilpnė
jimas proto paeina ir atsakančius davė patarimus. Apie
Dembskio knygą tiek atsiliepė: "Kam skaitai raštus,
blevyzgojančius prieš bažnyčią ir tikėjimą? Dievas ga
lingas, gal ir'už juos žmogų nubausti!"
Vaikinas dabar išrodo mažiau susilpnėjęs ant proto.
Matomai laikosi kunigo patarimo!
Vincas D.
RUMFORD, MH.
Darbai čia eina neblogiausiai; iš kitur atvykusiam
nesunku gauti darbas. Lietuvių čia gyvena 500 suviršum.
Spal. 16 d. atsiliko prakalbos. Pirmas kalbėjo J. Gru
šas (apie Amerikos istoriją) ; antras, I*. Baltrėnas, ragino
skaityti naudingus raštus; trečias kalbėtojas, Ant. Xirkiltis, skatino prie meilės. Po prakalbų deklemavo M.
Kazlauskiutė. Publikai vakaras patiko. Pasibaigė viskas
tuo, kad susidarė moterių pašei pine draugija. Sąnarių
prisirašė išsyk 22.
P. A. B.

Iš Amerikos.

.

Varžo pilietišką liuosybę.

(luthrie, Okla. Aukščiausias Oklahoma valstijos teis
mas nusprendė, jog nėra tikrais piliečiais ii- neturi teisės
balsuoti tie valstijos gyventojai, kurių dėdukams nevalia
buvo balsuoti. Sulyg to, dar negirdėto liuosos šalies teis(fjirystėje, nusprendimo visi Oklabomos negrai bus p "išalinti nuo balsavimo, nes jų dėdukai buvo vergais i.' ne
balsavo. Tokia barbariška teismo deeizija gali paliesti ir
visus svetimtaučius, turinčius pilietybės popieras, ha juk
ir jų dėdukai nebalsavo.
Prieš policijos žiaurumą.
Phoenix, Arizona. Šios valstijos teisdavystė išbudo
jsakymą, kad polieija liautųsi kankinusi pažvelgtas nusi
dėjimuose ypatas, idant išgauti iš jų prisipažinimus. L»igšiolei Arizonos poliemonai buvo tikrais budeliais, nei
kiek negeresniais už neeivilizuotos Maskolijos kalėjimų
sargus, o jų kankinimo būdas žinomas po vardu "svveal
box". Policijos žiaurumas tankiai priverzdavo visai ne

kaltus žmones prisipažinti prie didžiausių nelabysčių, by
tik greičiau juos paliuosuotų iš "*weat b o x V \ Po<fcistai-gi, neretai, gaudavo dovanas arba augštesnę viete, už
savo "uolumą" visuomenės labui.
Vedė moterį su ūsais ir barzda.
South Bend, Tnd. Giles F. Calvin, turtingas Kalkaika, Mieli., farmerys, laij) jsimylėjo į Grace Gi.lbort, turin
čią ūsus ir pusantros pėdos ilgą barzdą, jog nepaisyda
mas tėvų ir seserį] neužganėdinimo vedė ją uf -moterį.
Pats Calvin'as esąs beūsis ir tin'js moterišką veidą.
Gaisras žydų senelių namuos a
Ne\v York, N. Y. Šiomis dienomis buvo kilęs gaisras
prieglaudos namuose seniems žydams ir žydėms, įsteigtuo
se Jokūbo Dukterų draugijos. Ugnelei pasirodžius, kjlo
didžiausia panika tarp 110 tmT laiku" buvusiu seneliu,
Jaunesnieji ju patis gelbėjosi, — kitus-gi policija ir ugnegesiai išnešė. Vyriausia toje prieglaudoje esar ti ftstera
Davis, turinti 116 metų. Namams padaryta dautf blėdies.
Negras augštam urėdui.
YYasIiington, 1). C. Prezidentas Taftas, eidamas T.
Ivoosevelto pėdomis, nepaiso žmogaus odos, ale jo gabu
mu. Ir taip jis mano paskirti tūlą negrą, YY. II. Lewis'ą,
dabartinį pavieto prokuroro pagelbininką Bostone, vals
tijos prokuroro asystentu. Lewis yra garsu advokatu ir
augštai mokytu žmogumi. Ligšiol nei vienas negras netu
rėjo taip augšto urėdo.
Nenori liuosybės be vyro.
Ilayuard, Wis. Pereitame ' ' D r a u g o " numeryje, tarp
"Redakcijos pastabu" buvo rašyta apie Dietz'ą, kuris
dabar sėdi su šeimyna kalėjime. Paskutinės žinios prane
ša, jog jo du broliu surinkę užtektinai pinigų belos užsta
tymui už Dietz'o pačią ir norėję ją paliuosuoti. Pastaroji
tečiaus bevelijanti kalėjimą drauge su vyru negut liuosy
bę be jo. Už Dietz'o paliuosavimą sūdžia reikalauja $40.000, o už jo sūnaus — $10,000 belos. Neturtingi Dietz'o
broliai ir artimiausi giminės, žinoma, tokios dilelės su
mos negali surinkti, ir nelaimingoji šeimyna turis vargti
iki teismui.
Marko Twain'o turtas.
Redding, Conn. Garsaus humoristo, *Marko Twain'o
(Samuėliaua Ii. Klemens'o), ktirj visuomene laikė už mi
lijonierių, turtas apskaitytas nijt $011,136.00. Twam'o
įpėdine yra jo duktė p. (Jabrilovieienė, maskoliaus pianis
to žmona.
Milijonieriai nemoka bilų.
\ewport, K. I. Vietiniai vaizboriai rengiasi suorga
nizuoti tam tikrą sargybą dabojimui išeinančių ir atei
nančiu Ne\vportan trūkių. Dalykas, mat, tame. Nekuriems
milijonieriams, praleidusiems vasarą .aristokratiškame
NewporVe, vietiniai vaizboriai pristatydavo visokios provizijos be pinigų. Vasaros sezonui baigianties pasiuntė
bilas už viską sykiu. Turčiai tečiaus, bilų neužmokėjo, iš
važinėjo, o prigauti vertelgos turi didžiausius niustolius;
nekurie ju net subankrutijo. Taigi rengiamoji sargyba
vNktuos visus trūkius ii' žiūrės, ar skolingi milijonieriai
neatsilankys N'evvporte rudens ir žiemos laiku. Nors vie
nam ju pasirodžius, bus duota žinia skolininkams, o tie
jau atsiteis su juomi.
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Trustas kovoja su neprigulmingomis firmomis.
Mihvaukee, Wis. Žibalo trustas Standard Oil ("o., ku
rio tėvu yra John i). tfoekefeller, numuši žibalo kainą su
mieriu subankrutyti neprigulmingus nuo irusio kerosino
pardavėjus. 'Prustas nori apveikti visas neprigulmingas
nuo jo kompanijas, užtai, numažinu*! žibalo kainą, kenčia
dabar žymius nuostolius, bet tikisi atjausiant juos atei
tyje dar-gi su perviršiu.
Nepasisekė pabėgti.
Pittsburg, Pa. Iš pamišėliu namu norėjo pabėgti tti/las Henry Oupre. Kadaisia jis buvęs aviatorium ii" balio
nu statytojam. Proto nustojus ir atsidūrus bepročiu na
IltU0S6, jis ir toliaus užsiėmė oralaivių statymu. Šilką ir
kitokią medžiaga, tam siekiui reikalingą, pristatydavo
insiytueijos vyriausybė, nieko blogo nepažvelgdama. Pa
baigęs lakstyvuvą, Dupre išnešė jį nakčia ant stogo ir no
rėjo su juo nuskristi j plačią pasaulę. Tik nepasisekė na*
bagui. Balionas nenorėjo toli lėkti, ir nukrito ėia pat kieme, o jo dirbėjas turėjo sugrjžti j savo kambarį,

POLITIŠKA PERŽVALGA.
Portugalija.
Tapo susekta, jog norėta apskelbti respubliką rug
sėjo 2.'i d., suimti karalių, priversti jį išsižadėti sosto ir
išsiųsti svetur. Bet suokalbis tapo išduotas valdžiai, kuri
pradėjo taip aštriai daboti revoliueijonistus, kad darbą
reikėjo atidėti tolesniam laikui. Teeiau revoliuciją pasku
bino Bombardos užmušimas. Spal. 2 d. naktį, kuomet ka
ralius kėlė puotą naujai išrinktojo Brazilijos prezidentp
Hermeso da Fonseeos garbei, du karišku laivu pradėjo
šaudyti į rūmus. Dvariškiai ir kiti svečiai tuojau pabėgo,
palikdami karalių vieną. "Manuelius užtelefonavo į kazarmes kareiviu, bet atsakymo negavo. Spal. 4 d. jam buvo
pasiūlyta stoti paeiam su pasilikusiais ištikimais karei
viais ir sugniaušti maištą, bet karalius nenorėjo kraujo
praliejimo, velydamas sprukti į Gibraltarą. Dabar jis yra
Anglijoje. Tuo tarpu visa karaliaus šeimyna tapo ištrėm
ta svetur.
Prezidentas Braga spal. S d. apskelbė "pamatinį de
kretą". Dakreto 2 punktas atgaivina rrtj&pi ličio 28, 1767
m. dekretą, kuriuo jėzuitai yra išvaryti iš Portugalijos
Punktas .'J atgaivina 28 gegužio 18.'M m. dekretą, kuriuo
Portugalijoje tampa uždaryti visi vienuolynai, ligonbuciai ir visos įstaigos, esančios vienuoliu globoje. Punktas
8 liepia visus vienuolynu daiktus surašyti ir u/peeėtyti.
Paskui juos apkainuos. Nuo jėzuitu tapo atimtos visos
jų nuosavybės; kas bus padaryta SU kitu vienuoliij nuo
savybėmis - apie tai dar bus sprendžiama. Vienuolynus
pradėta plėšyti panedėlyje, spal. II. P/mušta praneuzu
laza ristų perdėtinis ir Tėvas Fragues. Lazaristas, Tėvas
Rspinouze, persirengė ir ištruko iš revoliueijonistu nagu.
Portugalijos kolonijose žinia apie respublikos jsteigimą tapo priimta su dideliu džiaugsmu. Visur plėvesuo
ja žaliai—raudona vėl u va.
Prezidentas Braga sudarė pilną kabinėta, bet jo p«>
sėdžiuose nėra sutikimo.

Naujoji valdžia davė

dalyvavusiems

revoliucijoje
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oficieriams ilgą urlopą, bet šie atsisakė naudoties t i ma
lone. Iš to pasirodo, jog naujoji tvarka dar ne{sigy^enusi
tvirtai.
Kol kas tik Brazilija ir Šveicarija pripažino įauja
respublika. Kitos valstijos laukia, ką pasakys Angliju, ku
ri turi didelius finansinius reikalus su Portugalija. Sako,
kad Anglijai ir Vokietijai labai rūpi Portugalijos kolo
nijos Afrikoje ir Azijoje. Tomis kolonijomis norėtų pasi
dalyti Anglija su kaizeriu.
Prancūzija.
St raikąs geležinkeliu, darbininkų pasibaigė, bet pir
mininkui Briand'ui vis dar prisieis kovoti — jau su ss>
vaisiais. Buvusis pirmininkas Combes ir biryusis laivyne
ministeris Palletan apskelbė karę Briand'ui. Jie sušaukė
seimą Rouen'e, kur sudarė liauja socijalistų ir radikalų
grupą. Šitoji šaka jau nepriderės prie **Demokratų Res
publikinių Sąjungos". Briand'ui prikaišioja, kad jis per
daug pataikaująs dešiniemsiems. Jisai^-gi sakosi, joki) pa
taikavimo nedarąs, tiktai visuomenės labo vardu vengiąs
bereikalingu susierzinimu.
Vokietija.
Spal. 11 d. Vokietijos sostinėje atsiliko iškilme pa
minėjimui 100-metiniu sukaktuvių Berlyno universiteto.
Suvaliavo daug Nveėių iš visų šalin. Kaizeris, prisižiūrė
jęs, kaip Amerikoje turtuoliai šelpia universitetus savo
didelėmis dovanomis, pasidarbavo tiek, kad iš turtinges
niųjų savo pavaldinių išgavo 2,250,000 doleriu įsteigimui
prie Berlyno universiteto skyrių, kuriuose mokslinin
kams reikės tik tardyti gamtos apsireiškimus (jierm; ne
reikės būti profesoriais, vadinasi, nereikės mokyti kitų).
Sukaktuvės tapo apvaikščiotos labai iškilmingai.
"DRAUGAS" BUS PADIDINTAS.
Kaip tik gausime naujas raides (jos jau užsakytos),
tuojau padidįsime " D r a u g o " formatą. Visiems rast ims,
kuriuos gauname kasdien, tiesiok vietos trūksta. Ka -ka
da net svarbiausias žinias esame priversti apleisti, aktualinius straipsnius atidėti, tolesniam numeriui. Kai-kurie
rankraščiai guli redakcijojos biure jau daugiau, kaip me
tai ir vis laukia šviesos. Vis tai dėlto, kad laikraštyje
vietos neužtenka.
Tai-gi netrukus pradėsime leisti " D r a u g ą " angliš
kųjų dienraščiu pavidale. Tuomet tiktai tegalėsime tal
pinti daugiau Žinių, spaudinti korespondeneijas, noatidėliojanl iki tolesniam numeriui, turėti daugiau vietos il
gesniems raštams.
j vėsime taip-pat naują skyrių vardu: " I š aplinkinių
ir tolimesnių vietų". Šičia talpįsime trumputes vietines
žineles: apie krikštynas, vestuves, šermenis, susirinkimus
ir tolygius atsitikimus. Meldžiame todėl savo skaity ojų
ir korespondentu atsiimtinėti tokių žinelių kuodaugiausiai, nes laikraščio guvumas tokiu būdu galės išeiti aikš
tėn, o ir žingeidingi skaitytojai galės sugriebti kasdieni
nes žinias iš Amerikos lietuviu gyveninio.
ria reikia priminti tiems, kurie renka " D r a u g o " nu
merius ir paskui apdaro į knygą, jog padidinę laikraiėio

formatą, pradėsime nauja serija, vadinasi, pradėsime vėl
nuo No. 1, bet metai (volume) bus jau 111. Tokiu b u d i ir
su apdarymu nebus bėdos.
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LIETUVIŠKOJI ENCYKLOPEDIJA.

Labai svarbu veikalą sumanė išleisti p. A. Olševskis.
Bus tai Lietuviškoji Lncyklopedija trijuose tomuose, po
600 puslapiu kiekvienas, Pašaukta j a u 35 bendradarbiai.
Galima tikėties, jog jie savo uždavinj atliks rimtai, beša
liškai, sąžiningai. Žinoma, neapsieis be iliustracijų. Kai
kurias j uju galėtų p r i s t a t y t i p. J, (labrys, kaip tai jisai

pats rašė "Tėvynėje". Kitas reikėtų pampinti leidėjui.
Šiaip jau reikia tik linkėti, kad veikalas išeit u kuogrei
čiausiai ir kad visuomenė ji p a r e m t u .

Pridedama čia vardus pakviestųjų bendradarbiu.
1— Dr. J . Basanavičius. Lietuviu t a u t a . Lietuvių pa
sakos, papročiai, žaislai; numizmatika.
2 — M . B i r ž i š k a . Lietuviu r a š y t o j a i : Duonelaitis, Poš
ka, Klementas ir kiti.
',] — K. Būga. Alfabetas.

Lietuviu, latviu ir prūsu

k a l b a ; mytologija ; Lietuvos vietų vardų etymolooija.
4 — Kun. Bužys. Katalikybė.
5 — P . Bugališkis. Kauno gubernija, jos miestai, mies
teliai, jų aprašymas, slatistika.
G — A. Bulota. Lietuviai atstovai Ros i jos durnoje.
Durna.
7 — Kun. A. D a m b r a u s k a s . Bažnyčios dalykai Lietu
v o j e ; vyskupai ir įžymesni k u n i g a i ; lietuviu kalba bažny
čioje; m a t e m a t i k a ; esperanto.

8 — P. Damijonaitis. Lietuvių mokykla; vadovėliai.
D ..... Prof. A. Doritsch. Senbulgariškoji kalba; slavų
kalbos.
.10 — L. Gira. Vilniaus ir Gardino gub., jų miestai,
miesteliai, aprašymas, slatistika. - - Baltgudžiai.
11 --- Dr. K. Grinius. Suvalkų gubernija, jos miestai,
miesteliai, j u aprašymas, statistika.
12 — Aug. J a n u l a i t i s . Valstiečių j u d ė j i m a s Lietuvo
je. Simanas D a u k a n t a s .

J8 •— Kun. A. Kaupas. Lietuvių katalikų bažnyčios ir
parapijos Amerikoje. Sociologija.
11
J . Kurmelis. A g r i k u l t ū r a ; ūkis Lietuvoje; fikio
draugijos,
15 — P . Leonas. Teisių d a l y k a i Lietuvoje; bendrijos,
valsčiai, gminos.

Ui Matulionis. Lietuvos girios j flora.
17 — P. Mažilis. Medicina.
18
G. Petkevičaitė. Teatras Lietuvoje. Moterų j u
1

dėjimas Lietuvoje .

D

M. Petrauskas. Lietuvių muzika, dainų melodi
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27 - c Dr. J . Šlapelis. Lietuvių kningynai ir kningynėliai.
28 — Dr. J . Šliupas. Lietuviai Amerikoje, laikraščiai,
draugijos,
29 — Kun. J . Tumas. Lietuvių laikraštija. Lietuvių
tikėjimiški papročiai, apeigos. Nunas.
.'10 — L. Vailionis. Biologija. Lietuvos gyvijtu
31 — Vidūnas. Prūsu lietuviai. Filosofija; teosofija.
;J2
A. Voldemaras. Lietuvos istorija; liotuvių li
t e r a t ū r o s Istorija,
33 — Prof. E. Volteris. Etnografija. Latvių t a u t a ir
literatūra. Lietuvių t e a t r a s Peterburge.
:{4 — Kun. žiogas. Archaiologija.
35 — A. Smetona. Lietuvos ekonominiai dalykai. Lietuvos bankai.
"MOTINĖLĖS SEIMAS.
" M o t i n ė l ė s " metinis seimas atsiliko viešnamyje
" A s t o r H o u s e " , New Yorke, 2(5 d. spalinio. Pasirodė, k a d
draugija turėjo geležiniame kapitole $1521.34, bėgamame
$92.11. Prisirašė prie draugijos, j I skyrių, kun. T. Ži
linskas, užsimokėdamas 10 dol. [stojimo ir 2 dol. mėnesinių
taip-pat 8 Dariai užsimokėjo po 12 dol. mėnesinių, taip, k a d

šioje valandoje "Motinėlė" turi $1531.34 geležiniame ka
pitole ir $190.13 — bėgamame.
Metinė stipendija 300 rub. pripažinta Pr. Dovidaičiui,
Maskvos universiteto studentui. Dov. j a u žinomas savo
gražiais straipsniais " D r a u g i j o j e "
("Darvinizmas",
" P r o b l e m a apie K r i s t ų " ) . Tikima, j o g iš j o išeis pirmos
eilės mokslo vyras.
'
Tapo n u t a r t a , jog už 1908 ir 1909 m. nereikia mokėti
mėnesinių, nes tais metais nebuvo seimų nei nebuvo mo
kamos pašalpos. Kas užsimokės už 1910 metus pilnai (1
skyriaus 12 dol., II
(> dol., III — 3 dol.), pas liks pilnu
sąnariu ir toliau. Užsimokėjo po 12 dol. sekamieji sąna
r i a i : kun. A. Kaupas, Y. Staknevičius, B. Žindžius, J . Šeš
tokas, V. Matulaitis, M. Sedvydis, J . Kaulakis ir J . Žebrys. Kun. T. Žilinskas užsimokėjo prisirašymo 10 dol. ir
L' dol. mėnesinės. Geistina, kad visi nariai užsimokėtų
savo mokesčius k negreičiausiai, nes daugelis studentų
kataliku reikalauja neatidedamos pašalpos.
Vyriausybė palikta ta pati — būtent, p r e | . kun. B.
Žindžius, Llizabeth, N. J . ; viec-prezid. A. Petruškevičius,

Elizabeth, N. J.; sekretorium — kun. A. Kaupai, Pittston,
Pa.; kasierium — kun. M. Hedvydis — B a y o m e , N. J .
Kitais metais seimas n u t a r t a laikyti Pittsb irge. Apie
diena bus duota žinia savu laiku.

Kun. A. Kaupas, Sekr.

jos,
20
Kun. Petraitis. Astronomija.
21 - Prof. J. Rozwadowski. Lygintinė kalbotyra.
Lenkų kalba. Kašubai, polabai.
22 — Kun. Sabaliauskas. Lietuviu muzikos instru

mantai
2H
L. Šernas. Etika; aistetika. V. Kudirka. "Var
pas" ir jo [kūrėjai.
24 — J. šaulys. Politiškoji ekonomija.
25
Dom. Šidlauskas. Vartotojų draugijoj Lietu
voje.
26 Ig. šlapelis. Lietuvių dailė.

PABĖGO
P r a n ė Dvilaitienė iš namų Urbonavieiukė su Stanisl o \ u Ambrovskiu ir pasiėmė penketą v a i k ų :
vyriausia
mergaitė !> metu, vaikas 8, m e r g a i t ė 5, vaikas 3 metų ir
jauniausias vaikas dviejų mėnesių, visi geltonais plaukais
Moteriškė turi apie 28 m. vidutinio ūgio, su kar:>a a n t kai
rio veido, storų lūpų, geltonplaukė ir storai :ineka. Vy
ras — apie 25 m., vidutinio ūgio, t a m s u s plaukai. K a s
apie juos žino tepraneša vyrui J u r g i u i Dvylaiciui, 31.8 K.
Market S t , Wilkes-Barre, Pa., o gausite gerą iovaną.
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TRUMPAS ATSAKYMAS P. MICHELSON UI ANT JO
STRAIPSNIO 'KODĖL MCS PLATINAM BEDIEVYBC?"
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Kritika ir Bibliografija.

Dangus ir Žvaigždės. I'opuliariška lekcija iš Astrono
No. 41 "Keleivio" augščiau užvardintam straipsnyje mijos, h'usiškai parašė V. Lunkevičius. Vertė A. Mustei
p. Mieli, išdavė egzaminą iš visos savo soeijalistiškos iš kis. Kaina 10 centų. Brooklyn, N. Y. Spauda iš lėšos ' V i e 
minties. Ko jis ten neprirašė ir vis karšta širdžiai. . . Na, nybės Lietuvninkų", 1910 (2(1 pusi.).
Yra tai labai prieinamas išdėstymas teorijos, žinomos
mat popina kantri. Bet tiek ten klaidu, kad ir atitaisyti
sunku. įveiktų storą knygą surašyti. Visas jo straipsnis — Laplaee'o vardu, nors prasimanė ją Kant'as. Bet pasku
niekinimas kunigu, bažnyeios, religijos ir augsi inimas tiniu laiku mokslo vyrai šitą teoriją pradėjo smarkia, kri
bedievių. Tas, žinoma, be jokio pamato. Bet kaip jam tikuoti, išrodydami nenuoseklumus joje ir prieštaraumus
trumpai atsakyti? Panašiuos*' atsitikimuose tinkamiausiai matematikos įstatymams. Tai-gi ir šita knygutė teturi
vartojamas lotiniškas priežodis: "plūs asinus potest ne- vien istoriškąją vertę, vadinasi, joje yra surašytos nuo
monės, kurios buvo laikomos teisingomis devynioliktame
gare, (piam pliilosophus prob;ire'\
1
P. Miohelsonas ir ( o. užsiėmė teisti mokslą katalikų šimtmetyje, bet dabar tapo atrastos ne viename atžvilgy
bažnyeios. Pasakyk jiems — pirmiaus pasimokykite, o je klaidingos. Skaitytojas, kuriam pateks šitoji knygutė
paskui apie tokius dalykus kalbėkite. Jie ant t o : "mes j rankas, privalo apie tatai neužmiršti.
Edvvard Bellamy. Pažvelgus Atgal. Sociologiškis ro
jau išmokome, jau tą stadiją mokslo perėjime". Tiek jus,
vyručiai, tą stadiją perėjote, kaip "šuo abėcėlę". Tiek manas. Vertė Pranas Siūlelis, Hrooklyn, N. Y. Spauda ir
jųs suprantate skelbimą biblijos apie pasaulio sutvėrimą, lėšos "Vienybės Lietuvninkų" 1010 (356 pusi.).
šita apysaka savuoju laiku sukėlė nemažai sensaci
tiek jųs numanote apie kunigų gyvenimą pasaulyje biblijiniame, tiek jųs žinote istorišką prasmę inkvizicijos, kad jos. Lenkų kalboje pasirodė jinai net trijuose vertimuose,
tas jūsų žinojimas lygus zorui. "Za panią mat ką, idzie kas yra, žinoma, ne bent kokiu pagarsinimu "sočio ogišpacierz gladko" — girdėjote, kad varpai s k a m b a ! . . . kam romanui". Bet, deja, šioje valandoje " r o m a n a s "
Tą pat reikia jums pasakyti, kad męs priešinamės tikrai j a u . . . užmirštas. Aprašytas jame socijalistų rojus, kokj
laisvei, tikram mokslui. Palaidai laisvei ir ištvirkusiam išsvajojo p. Bellamy ir kursai, jo nuomone, turės logiškai
mokslui, — o, taip! O kas jums pasakė, kad męs visiems ir būtinai [vykti už 50 metų nuo apysakos parašymo [apy
liepiam # tik prie biblijos sėdėti?!... Aš patariau jums saka parašyta 1887 m.). Gadynė, kurioje gyvename, už
žinomuose šaltiniuose mokslo katalikiško ieškoti, dėlto, kitų 50 metų (vadinasi, kuomet sukaks 2000 m.) busianti
kad buvote norėję atsiversti. Apie svietišką mokslą nieko labai žingeidinga t y r i n ė t i . . . bet tik archaiologams socinesakiau, nes neturėjau reikalo. Vėl ką bendro turi tikė jalistams.
jimas su elektra, telefonais ir t.t. ? Ar tuos tikėjimas varo
Faktai apysakos išvadžiojimams prieštarauja, bet
lauk, norėčiau žinoti?! Ar, vėl, gal "Keleivio" darbas, bešališkam žmogui vis-gi ne pro šalį ją perskaityti l*rikad mašinos ir elektra gyvuoja?! Ar tai tikrai kunigai mena jinai M oro'o " l ' t o p i j ą " ir į tat panašius* veikalus.
neatnešė nieko mokslui? Kodėl nopa-simokinato istorijos, Vertimas galėjo būti geresnis, o korektoriui pravertojo
o sužinosite, kad visuramžiuose tik prie dvasiški jos moks- daugiau daboti Kriaušaičio gramatikos, nekaip vertėjo
bus prisilaikė ir jai vienai garbė, kad daugel šviesos šalti rankraščio.
nių išgelbėta nuo pražuvimo. Ar tai mažas nuopelnas? Ar
žinantis gyvenimą ir istoriją nesuras kunigų, visose ša
REDAKCIJOS ATSAKYMAI.
kose mokslo besidarbuojančių;^ padėjusių mokslo išsi
vystymui? Kaip kur d a g i politiškas atgijimas tautos Brooklyno Seimui. Apie kun. Vnrnugirio sugi Išimą
kunigų nuopelnas. Ar męs žmones ištikro prilaikome prie iš Europos dėti truputį per vėlu. (Jaiima išreikšti tik
tamsybės? Ne. Tik prie tikėjimo slengiamės prilaikyti. džiaugsmą, kad parapijiečiai sutiko taip iškilmingai savo
Tikėjinuis-gi yra tikra šviesa, apšviečianti (lauk dalykų, kleboną.
kurių mokslas nejstengia apšviesti. Ar tikrai vėl Kristus
H. J. Vaičiūnui. Ai- šiaip imk ar taip imk — vis-gi
globėjosi bedieviais ir jų bendrybės ieškojo? Juk iš evan per vėlu. Ar negeriau butų visai uetalpinti?
gelijų matosi, kad juos leisdavo eiti savais keliai*, vadin
M. Vėlyviui, Kingston.
Tas tiesa, ką Tamsta rašai,
damas gimine ištvirkusia, vaidmainiais. O pasekėjas Kris
jog: "Gyvenimas ne mėšlynas, o raštininkas ne skudurtaus šv. Jonas kaip pavadint Mareijoną? Paskaitykite isto ninkas, kad viską iš jo rinktų ir dėtų j savo mais;^, kas
rijoje. Tiesa, mūsų kaltė kad neplatiname soeijalizmo. Bet tik papuola po rankom". Taip-pat labai protingas ir tei
tą daro visa išmintingesnė dalis žmonijos gerai įsitikinusi, singas yra Tamstos reikalavimas, kad raštininkai inmaiikad soeijalizmas, kaipo teorija, yra klaida. Užtai iš kitos dytų skaitytojų purvyne, nes raštininkų uždavinys yra
pusės męs pasigirti galimo, kad dūšią turime, kad dūšia kelti žmonėse gerus jausmus ir vesti juos prie šviesos.
mūsų kataliku, kaip elnias tyrų vandenų, taip trokšta Teisingi yra Tamstos žodžiai ir tuomet, kad sakai: "Kiek
Dievo, kad per maldas jo ieško ir ieškos, pakol amžius viena knyga raštininko artisto, o ne raštininko šiaueiaus,
žmonijos neužsibaigs, pakol neateis visiems "ultime dies" turi būti rezultatu jo paties dvasiško darbo ir vesti kitus
(paskutinė diena), nekuriems, "tristis ei amarą valdo" prie doro gyvenimo". Viskas tat tiesa, — bet Tamstos
(liūdna ir karti labai), kukomet be jokios abejonės "oni- raštelio nedėsime kad ir dėlto, jog šitos ištraukos išreiškė
nes mutabimur."
Kun. V. Dragunevičius. visą Tamstos straipsnelio turinį.
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ORGANAS SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ RYMO-KATALIKŲ AMERIKOJE.
Eina kas savaite iš VVilkes-Barre, Pa.
Kaina: metams $2.00, pusmečiui $1.00, trims mėne
siams 50 centų. Į Europą, Kanadą ir kitur $3.00.
Adresas:
" D R A U O A S",
814 E. Market Str.
Wilkes-Barre, Pa.
Raštus ir korespondencijas reikia siųsti pas:
REV. A. KAUPAS,
64 Church Street,
Pittston, Pa.
Su visais reikalais reikia kreipties šitokiu antrašu:
" D R A U G A S"
JOHN S. LOPATTO, Marcger,
314 East Market Street,
WilkesBarre, Pa.

" D R A U G A S"
(THB FRIEND)
The Ot'fieial Organ of the Lithuanian Roman Catholio
Allianee of America.
NVEEKLY, published at 314 E. Market St. VVilkesBarre, Pa.
Subseription: $2.00 a year, $1.00 six nionths, 50 cents
three mouths.
Rates of Advertising on Application.
REDAKCIJOS PASTABOS
Iš tikro šaltinio sužinojome, jog priaeitq savaitę S. L.
A. centro valdyba drauge su literatišku komitetu: Šernu,
Balevičium ir Mikolainiu, pasiuntė " T ė v y n ė s " redakto
riui, K. Vidikui, speeijališką laišką su parašais, kuriame
.redaktoriui tapo įsakmiai paliepta daugiau S. L. A. Darių
neerzinti Ir tikybiniu žmogaus jausmų neužgaulioti.
Taip pasibaigė donkišoterija, kuri luivo ne tiek juo
kinga, kiek kenksminga. S. L. A. pasimokino, jog nepri
dera rinkties savojo organo redaktorium vaiko, kursai
anot mūsų bendradarbio
iš didelio rašto išėjo iš krašto.
Tiesa, faf prie Jokubyno ' ' T ė v y n ė " nebuvo katalikiš
ka, ir tuomet pasitaikydavę žiedeliu, kaip pa v. K. Šešto
ko (jei pasinaudosime Ka'ntaku/eno žodžiais) "neilgo
mokslo vaisiai",
bet tuomet vis-gi nebuvo lokio purvi
no naeliališkumo, kokiu p. Vidikas išdrįso užgaulioti ka
t n 1 i kus
da-gi tuos katalikus, kurie priverstinai turi mo
keti pusdolerius " T ė v y n ė s " užlaikymui!
Mihvaukee miestas yra, šioje valandoje socijalistų
rankose. Bei kaip butų išrodė, jeigu burmistras Seidel su
savo pagelbininkais butų pradėjęs savo viršininkavimą
nuo to, kad butu ėmęs "visuomeninti" visokia nuosavy
be, — vadinasi, butu atėmęs dirbtuves, sankrovas, bankas,
bažnyčias ir kitokias privatines nuosavybes nuo tikrųjų
savininkų ir atidavęs jas miestui? Kas tuomet butų pasi
darę? Nereikia turėti didelio mokslo, kad supratus, jog
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tokiame atvejyje p. Seide] butų galėjęs pavadinti p. Vidiką s a v o . . . broliu, bendrakankiniu (vadinasi, butų ga
lėjęs pasakyti: Brolyt, kenčiame abudu už*. . . idėja!). Bet
p, Seidel nėra vaikas ir vaikiškais darbais neužsiima. Gi
p. Vidikas — tai kas k i t . . . Oalima tatai suprasti ir iš to,
kad "senesnieji' buvo priversti priminti jam, jog "Tėvy
n ė " nėra mokykla, vadinama "kindergarten".
Laikraščio redaktorius yra visuomenės veikėjas, tai
gi privalo žiūrėti pinu visko visuomenes — ne savęs. Jei
gu " T ė v . " butu socijalistų Sąjungos organu, tai ir taip
dar p. V. nebūtų galėjęs tempti jos ant savojo kurpali.ius. Bet " T ė v . " yra S. L. A. organu, vadinasi, yra orga
nu organizacijos, prie kurios priguli visokie lietuvai: prqtestonai, laisvamaniai, socijalistai — bet iš nepalygina
mai didesnės dalies priguli katalikai. Kaip-gi tat p. V. iš
drįso organą tokios organizacijos, kurios sąnariais yra
daugiausiai katalikai, padaryti išreiškėju savųjų .iicilikiškų (ne socijalistiškų : yra juk skirtumas tarp eioiliko ir
socijalistų!) siekių ir pastangų?
Tečiau išdrįso. . . Ką pelnijo savo vaikiška drąsą? —
Pabarimą, pajuoką ir pagrasinimą... rykšte, jei nepąsitaisys!
^
Vaikų darbai visados atneša tokius vaisius!
Bet iš vaikų išeina vyrai. Todėl " D r a u g a s " išdrįsta
išreikšti vilti, jog ir iš p. V. gali išeiti vyras, da-gi toks
vyras, kuriam nei centro valdyba nei joks literatiškas ko
mitetas neišdr|s perti per kelinaites.
Tai-gi velijame, idant " T ė v . " turinys persi nainytų
taip, kad " D r a u g u i " ir kitiems laikraščiams nereikėtų
daugiau išrodinėti S. L A. organo klaidų, netak ingumo
ir kenksmingumo.
Numirė Lvove žinoma lenku poetė ir raštininkė Marė
Konopnickienė. Savu laiku jinai turėjo didelę įtekmę
ypač j jaunuomenę. Drauge su E. (Vzeskiene luno laiko
ma viena didžiausiųjų lenkų literatūroje žvaigždžių. Jos
eilės buvo verčiamos j svetimas kalbas (tame skaičiuje į
lietuviškąja^, o ir pačiame " D r a u g e " dar ne taip seniai
tilpo jos "Baltruvienė" l 1 ^ Siūlelio vertime.
PRIE TULŽIES ŠLIUPO TRUPUTIS PIPIKŲ."
Gerb. " D r a u g o " Redakcija!
Prašau patalpinti jūsų laikraštyje porą žoc žiu, že
miau surašytų, pasiteisinimo dėlei tame, ką kalba apie
mus broektoniečius p. dv. Šliupas savo pasigyrimo straips
nelyje No. 40, "Tėvynės"*).
Parašė p. Šliupas "Tėvynėje" apie mus nepilnas 24
eilutes. Bet tiek išliejo ten karčios tulžies, kad patarti ga
lima p. Šliupą ar susidriimstime proto, ar užpuolime fana
tiško paroksizmo iš priežasties kunigų bei žmoni i, kurie
už savo reikalus moka užstoti.
/
Nesiskaito p. Šliupas su teisybei regulomis, bet sten
giasi patetiškai kitiems užimponuoti. Pas jj teisybė tai
niekis, žmonės — niekis, viskas — niekis. Aš, šliupas,
—

•

•

•

-

•

i

.

*) " T ė v y n ė s " Kedakeija, kurios laikraštyje p. Šliu
pas mus apdergė, pasiųstą šitą straipsnelį atsisakė patal
pinti (porą savaičių pas save palaikius).

y
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tai teisybė, tai žmogus, tai viskas. Jus tuščiagalviai, be
moksliai, beždžionės, šviesos nemato — tokia jo kalba. Iš
kur jam tokia puikybė?!. . ,v Stebiesi žmogus ir nebeįsten
gi suprasti, iš kur tas viskas išeina?
Bet eikim prie p. šliupo raštelio ir apsvarstykim, ką
jis vertas. Kalbėdamas apie savo triumfus p. Šliupas rašo:
"vieninteliai Broektone kunigai mėgino drumsti "van
denį". Sunku suprasti apie kokį vandenj čion kalbamu.
Manyčiau, kad apie tą, kuris yra šliupo tulžyje, nes Broek
tone jokio kito vandenio nebuvo drumsta. Daleiskim, kad
vandeniu pavadinta prakalbos p. šliupo ir kitų kalbėto
ju. Toks mat stilius p. Šliupo, kad jj reik išprasti, ir su
prasti ne taip, kaip pas jį ant popieros parašyta. Tuomet
išeis, kad ne kas kitas drumstė, kaip tik p. Šliupas. Da
lykas tame.
Mes apvaikščiojant tautiškąją Žalgirio
švente nenorėjome p. šliupo turėti kalbėtoju. Išrinkta bu
vo komisija iš manės ir p. Vaičiūno surasti kalbėtojus.
Męs ąavo priederme išpildomo nei vardo Šliupo nepaminėjant. Bet dviem savaitėm man išvažiavus iš namu, socijalistai susinešė su ''Keleivio" red. ir šliupu "ii-pašali}",
jei tarsiu žodžiais paties šliupo, jj užprašė. Tad kaip mu
šu "šakaliukai" lindo į svetimą daržą it nekurie neraguoti sutvėrimai, taip drauge su jais p. Šliupas. Iš to ir išėjo
maišatis. O kad Šliupas ne vienam Broektone už tulžies
viindenį gavo pipiru, tą paliudija lakštai " D r a u g o " . Už
tenka perskaityti, kas atsitiko Levviston'e (No. 88), Bos
tono (88), YYoreestor'yje (89 N.), Paterson'e, N. JN(89 n.)
ir kitose vietose, kaip matyti iš prierašo redakeijos prie
krtresp. iš Paterson'o.
Toliaus p. Šliupas rašo: "gerai padarė, knd jie (ku
nigai) prasišalino (nuo dalyvavimo prakalbose su Šliu
pu), o savos vieton užleido p. .1. Vaičiūną". Tad kunigai
nedrumstė, tik prasišalino. Kad kunigai gerai padarė p.
Šliupas suprato. Matomai perskaitė "Keleivyje" mano
paaiškinimą. Bet, kad butu atydžiau perskaitęs, gal ir
apie p. Vaičiūną kitaip butu parašęs.
Kunigai nemanė
jj statyti savo vieton prieš Šliupą, nes jis buvo užprašytas
komisijos jjiu, kuomet apie Šliupą dar nei "šakaliukai"
nesvajojo. Šliupui nepatiko p. >J. Vaičiūno pipirai, pagaminti jam už tulžį ir todėl ligšiol jis čiaudėti nepaliauja,
ir iš akių ašaros bjra.
Toliaus apie p. Vaičiūną skaityk Šliupo tokią perlą:
l a s nebloginus už juos pačius atstovavo kryžeiviu atsto
vus: parodė savo nemokslumą "..., Taipgi šlh'pinis sei
lius!
Nors išsijuosk, neišprasi kas čion pasaky
ta pagal žodžiu skambėjimą.
Mažiausiai čion dviu

linkinė mintis.

Jei neatsimintum,

kad čion

šliupo

stilius, pamislytum kryžeiviai nedingo amžinai, bet
nūnai turį atstovus, kunigus ii- p. Jer. Vaičiūną. Tiegi
atstovai — bemoksliai, betakčiai, šmeižikai... " T a s ne
bloginus už juos (t. y. kunigus) pačius atstovavo kryžei
vius atstovus". Taip aiškiai skamba jo žodžiai. Išeina,
kad kryžeiviai) gyvi ir turi snvo atstovus I (Jai būt yra
tai vokiečiai, liuteronai, Prūsu įry ventojai!. . . Tik jie
vieni paeina iš ordeniediu. šalies ir kraujo. Bet nei kuni
gams, neį p. Vaičiūnui niekad nesisapnavo būti vokiečiu
atstovais. Prie to vokiečiai moksle attgštai pakilę žmonės,
tiSss netikėliai, bet jokie šmeižikai... Stebėtina, kaip šliu-

>
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Į>as galėjo tokius absurdus rašyti. Atsiminęs-gi, kad Šliupo
stilius netikęs, norėčku pakeisti: " T a s neblogiaus už juos
pačius atstovavo kunigus, kuriuos aš, Šliupas, vadinu kry
žeivių atstovais". Butų aišku, kad kunigus užkabina. Bot,
broliuk, p. šliupai! pasakyk, kokioje istorijoje galėjai surasti, kad lietuvių kunigai butų kryžeivių atstovais! Ku
nigų, kaip ir visų lietuvių, jokie ryšiai neriša su kryŽel
viais: nei tautiški, nei politiški. Politiškas kryžeivių tolmystns lietuvių kunigai lygiai su visais lietuviais niekna.
Lietuviai vėl kaipo tauta nuo senovės persiskyrė su prū
sais. Kodėl-gi Šliupas nei istorijos, neigi dabartinio gj ve
ninio nenori nuprasti?. . . Jeigu tik pagal savo tulžies ku
nigus užkabina, — Šliupui to nieks už dorą nepaskairys.
f J ei vėl šliupas kuuigus turi omenyje, kuomet tiems atntoViiins prikiša bemoksliškumą, betaktiškumą, kunigai su
pilna tiesa gali atkirsti: "mokytojau, pamokyk patsai sa
v e ! " Sunku būti kunigams tokiais bemoksliais, kaip kad
yra Šliupas. Mažai " D r a u g e " pasakyta, kad Šliupas 18
amžinus filosofas. Tie buvo daug mokytesni. Vien s;tvo
puikybe, savo šmeižimais, savo priešgyniavimu priedais
teisybe bnžnyčios mokslo lygus jiems Šliupas.
Kns link Šliupo mokslo — pamatykim. Važinėja jis
su prakalbomis. Laisvamaniai jj giria, soeijalistai n( t į
kojas puolasi, kiti pavadina Kurėjų-Kurėju (kaip purtytųsi nuo šliupo t e g e r b i a m i praeities lietuvių seneliai, kad
iš grabų k i l t ų ! . . . ) . Kas visame tame? Prakalbos jo, pa
gal " D r a u g o " korespondento, — birbynės visiems pie
meninis žinomos. Daug prakalbų, tas tiesa; bet kas jose?
Visur viena (perskaityk turinį laikraščiuose ir sužinok
nuo žmonių!); truputis apie istoriją, apie baudžiavą,
dnugiaus apie kunigų bemoksliškumą ir apsileidimą, n įož
imiiiiri tikėjimo ir jo > nereikalingumą, prilaikymą prie
tamsos kataliku per kunigus, — tai viskas. Jei Šliupas
nugščinu snvo minčia pakiltų, — tikrai Margis išgaištų.
Kuomet apie tikėjimą kalba — tikras piemenukas. Pa
vyzdžiu, pas mus pasakė: Kainas išėjęs nuo savųjų pacal
bibliją, miestus surado. (?) Iš kur tie miestai, jei buvo tik
Adomas ir jo du s ū n u s ? ! . . . Piemenėlio naiviškumas!.. .
Juk Adomas ir daugiaus turėjo sūnų ir dukterų, anfku
ir prnnnūkų, nnūkių ir prnanūkių — kaip ir šie visi taip-gi
tas vėl pagal bilijos. Jie visi ilgai gyveno. Miestai tuomet
nebuvo toki, kaip Seranton'as, kur Šliupas su "Laisva
Minčia" plevėsuoja. Anų laikų miestai, galima spėlioti,
nes to istorija nepaduoda, buvo nedidesni, kaip Lietu/os
maži kaimeliai Ir kas stebėtino, kad tokie būti galėjo' L.
•Be to, biblijoje nepasakyta, kad Kainas surado miestus.
Pasakyta tiek, kad jis nuėjęs j rytus (fino Edeno) vedė
ir įkūrė miestą. Tas vėl jau kas k i t a ! . . .
Paimkim šliupo knygas. Pažymėkini, kad knygos ne
daugiaus apie autoriaus mokslą sprendžia, kiek jos pa
čios vertos, pagal t o : "iš vaisių jo, pažinsite j j " . Jei k iygos diletantiškos, tat ir autorius negeresnis. Už Dembsluo
šlamštą, kiek pamenu, p. Valdemaras teisingai pasakė, lad
autorių vertėtų j pirmąją klesą nugabenti pasimokyti.
šliupo tikybiniai tyrinėjimai nei truputį nevertesni už
Dcmbskio. Paprastas pelų maišas asilui. Nedaug vertes
nes p. šliupo ir istoriškos knygos. Dalykai sučiupirsėti
karkartėmis iš abejotinų šaltinių, nemažai turi tokių is-
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toriškumų, kaip ve matomo apio kryžeivių atstovus. Apio
stilių nei neminėk. Toks pragaras su ugnimi, smala ir vi
somis kankynėmis, kad b a u g u ! . . . Išsilavinusiam žmogui
tikras kirminas d h k s n i ų . . . Paimk j rankas p. Šliupo
"Liet. tauta senovėje". . . Ar tikrai rasi ton aiškias žinias
apie savo tautę? Dikčiai prirašo, tas tiosa. Bet p. dr. Basanavičius savo tokiam mažam veikalėlyje, kaip "Žirgas
ir vaikas", daug daugiau pamoko. O, gal "Gadynė šlėk
t o s " puikesnė?... Bot pirmiau pasakykim, ar daug atsi
rastu, kurie turės kantrybe perskaityti!!... Toks šaunus
rašymas, toks ypatingas stilius!... Bueehner'io "Spėka
ir Medegą" taip lietuviškai išvertė, kad išėjo tikras dar
kymas. Žodžiu, darbai tai no mokslo vyro. Paliautu bera
šęs, joi taip turi r a š y t i . . . Diletantiškų knygų užtektinai
turime. Kas rašo, tegul augštai literatiškai bei moksliškai
rašo. Kas taip nebegali, lai visai nerašo. Lai įsidėmėja sau
p. Šliupas!
Tokia tai p. ŠI. su mokslu pažintis.O kitus pravardžiuoja
niekina, žiūrėdamas iš padangių, kaipo tikras milžinas j
mažus vabalėlius. Apsvaigęs tai žmogelis! Jei prasiblai
vytų, pamatytų ir kunigus, parašiusius jau ne viena kny
gelę. Kas išėjo iš po kunigų plunksnos, toli gražu ne
šlamštai. Tiesa, mažai dar buvo laiko augštai pasidarbuoti
literatūroje, bet jau pradeda išeiti kunigų vedami, net
monumentaiiški veikalai, didelės svarbos, apskaityti ke
leriais metais darbo. Ir tikrai kunigų darbai žmonėms
naudon eina, negriauna, nepiktina, nekankina, bet stato,
auklėja, ramina, šviečia.
Bet dar kibkim prie logikos p. Šliupo rašto. Skaityk
žodžius: "Jeigu pirmsėdis butų žmogumu b u v ę s . . . po
l i t i k a . . . liepė jam bezdžionkauti drauge su mergelėms"...
Puiki logika, ką?! Rusai pasakytų: " n u , jovo, iz ruk
v o n ! ' \ .. iš pirmo pažvilgio pasirodytų čion logika pagal
evoliueijos teorijos. Kad pirmsėdis nebuvo žmogum, tai
bezdžionkavo drauge su mergelėms, kurios pagal savo teo
rijos, taipgi ne žmonos. Pridurti reiktų: " i r drauge su p.
Šliirni, nes ir jis beždžionė" pagal tiesią evoliueijos teo
rija. O kas link Šliupo dar ir iš kitų atžvilgių!... Mato
mai vienok Šliupas "čion evoliueijos teoriją atmeta. Nes
ką bendro turi beždžionė su politika? Kur, skaitytojau,
teko tau beždžiones matyti, visur galėjai pastebėti jas
neprisilaikančias jokios politikos. Jei norėtum imti Šliu
po žodį: "bezdžionkauti" už "pamėgždžioti", regi iš
kfcirto, kad to Šliupas nedarė. Butų pasakęs, kam turėjo tas
pirmsėdis arba mergelės pamėgždžioti. Kašte Šliupo nei
su žvake to nesurasi. Tat Šliupo žodis "bezdžionkauti 1 '
reiškia paprastą žvėrišką pasielgimą, su kuriais jokia p<>
litika, jokie žmonių darbai nesiriša. Ką-gi juose p. šliu
pas galėjo surasti bendro su pirmsėdžiu ir su mergelė
m i s ? ! . . . Tad viršui pažymėtuose iodiiuOM p. Šliupo ne

tik stiliaus kaltė, bet ir galvos, kuri savo minčių tinkamai
nemoka išdėstyti, arba ir suvesti neįstengia. Kitaip nebū
tu tokių paikybių ant rašto išliejęs. Jei norėjo p. Šliupas
išmaningai pasakyti, kad pirmsėdis ir mergelės bezdžion
kavo, reikėjo savo raštelyje parodyti, koks 1.1 i buvo bez
džionkavimas. To noparodęs padare didelį nenuoseklumą.
Aplamai kalbant, visos tos jo eilutės apie Brorktonieėius
surašytos, labai šlubuoja protavime. Nieko čion p. Šliupui

negelbėjo riksmas, kad kunigai jo žodžius išverčia. Kam
išversti, kad žodžiai patįs savyje neišmintingi?... Kuni
gai negali įsikraustyti j p. Šliupo galvą, kaip j kokią dar
žinę, ir ieškoti, kas ten yra, ką jis mano, bot ką randa pa
rašyta, tą svarsto, ir kaip randa, taip svarsto. IŠiiriia tuomi ir tas klausimas, kodėl p. Vaičiūnas surado daug-ką
kritikuoti p. Šliupo prakalboje... Priekaiša p. Vaičiūnui
Andriejaus VIII yra tai pagal išmislo p. BagoSiaus. Bet
p. Vaičiūnas kalbėjo apie Enriką VIII. Visa islorija apie
jį j). Vaičiūno išpasakota teisingiausia ir žinomiausia pa
saulyje
Pagalios p. šliupas džiaugiasi iš broektoniečių, kad
svarsto; džiaugiasi, kad ne pagal poterių eina. Vaje tu
mano, kokia linksmybė! Ne pagal poterių eina! Garbė
tautiečiams Broektono (o kaip cieilikams?) ! I)' aš pasa
kysiu, garbė Broektono tautiečiams! Gerai Šliipą pavai
šinote, garbė jums! Jis ant to užsitarnavo. Gėda soeijalistams ir šliupiečiams, kad Šliupo pantaplius laižo. Ne
vertas, kaip gyvai, jis to nevertas! Prastas jis žmogelis.
Aišku net iš to, kad apie mus, broektonieČius, t k 24 eilu
tes parašė, o tiek kvailybių pasakė. Tik svarbesnių apio
dešimtj aš ten suradau. Kad ne stoka vietos galima butų
lig galui čion jas išdėstyti. Tai raštas mokyto! Tai Šliu
pas! Tai vyras, kuris taip labai mėgsta kitus pravardžiuo
ti tamsuoliais ir į tą panašiais epitetais.
Kun. V. Draguneučius.
ŠLIUPO MANIFESTAS.
Karaliai ir šio svieto valdovai išleidžia Įtarta nuo
karto į savo pavaldinius atsišaukimus, vadinamus mani
festais. Tai daro paminėjimui kokių svarbių savo viešpa
tystėje atsitikimų, arba pažymėjimui svarbių valandų jų
pačių gyvenime, kaip štai užžengimo ant sosto sukaktu
vių karališkų vestuvių ir panašių faktų. Jeigu tai gali
daryti valdovai, karaliai, kodėl ne valia daryti man, taip
pamąsto sau Šliupas. Argi aš ne valdovas, ar De KurėjųKurėjas? Ar-gi neturiu savo ištikimųjų tarnų?
Taigi iš priežasties 2f> motų sukaktuvių savo vestuvįu
Šliupas išleido j savo " viornuosius" puikų manifestą. Bet
manifesto forma neikiek nooriginališka. Ji be/eik žodis
į žodį perrašyta iš "Augščiausių manifestų", kokius Hosijos casai skelbia savo "numylėtiems pavaldiniams". Štai
to manifesto pradžia (žiūr. " L i e t u v a " No. 41) : "šitąjį ir
pereitąjį motą lemtajuivo Mūsų šeimynai susilaukti viso
kių jubilėjų". . . Argi ne skamba lyg: "Męs Šliupas Di
dysis. Kurėjų-Kurėjas, visų bedievių ir šliupttirnių Vieš
patis ii* Tėvas ir 1.1., ir t.t., ir t.t. Apreiškiamo savo nu
mylėtiems tarnams, jogiai lemta Mums sulauki i džiaugs
mingo jnhilOJMUN Musii eto." Toliau Šliupas 8»,vo mnnifesto kalba apio kartybes, kokios platinant bedievybę pri
siėjo nukęsti nuo kunigų ir jų klikos, apio riaušes, pa
keltas prieš jo ypata Plymontlie ir Broektono, apie pasi
kėsinimus, jei ne bombomis, tai bent pasmirdusiais kiau
šiniais. Mat caro manifestuose būna pasiskundimai ant
visokiu "Kramolninku", kuriuos raginama naikinti ir
engti. Tą patį daro ir šliupas. Toliau Šliupo marifeste kal
bama apie pakeltąsias sunkenybes, pergyventus vargus,
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galop apie ašaras, kurios riedėjo per Šliupo veidus, bet
"džiugina Mušu širdis, kad liaudis eina su Mumis, o Męs
su liaudžia" (žiur. " L i e t . " ten pat), čia ir pasiskolyta iš
caro man i f estu : "narod I Narni, o My z narodom". Apie
Rooseveltą ir jam daromas iškilmybes šliupas atsiliepia
su paniekinimu. Mat kur Roosevelt'ui lyginties su Šliu
pu! Tame pat manifeste Šliupas paduoda ir liymną, sudėta
jo garbei. Tą liymną visi Šliupo garbintojai giedos vietoje
tautiško hymno, taip kai]) numylėtieji earo pavaldiniai
gieda "Rože ('aria (Mirani". Ant originolo nuosavia Kurėj u-Kūrėjo ranka pasirašyta: "Šliupas".
1*. S. Klausimas:
Kokiu būdu galima tieji senio
Šliupo kliedėjimai išaiškinti payohologiikai. Mano nuo
mone, jeigu Šliupas taip pagarbos ženklais tapo apsvai
gintas tik tuo tarpu, tai galima tikėties, kad nuo to svai
gulio greitai išsiblaivys, bet jeigu yra gavęs proto ligą,
vadinamą didybės manija, tai pasveikimo viltis maža. Pa
siteiravus psyehlatru, reikėtų pasirūpinti sveikatos na
mais.
L. K.
AUKOS ŠV. KAZIMIERO VIENUOLIJAI.
Iš Šv. Kryžiaus Parapijos, Chicago, 111.
Nuo Kedzie Avenue.
Stambesnės aukos: Marazas A. 5,00; Bieliauckas P.
1,50; Manykas J., 2,00; Bagdišanekaieė R., 2,00; Budvitieriė V., 2,00; Zakarauskas t., 2,00; Petkevičius S., 2,00;
Raziunas V., 2,00; Neviadomskis K., 2,00; Skapinskas J.,
2,00; Petronis P., 2,00; ZimmeTs M., 1,50.
Po $1,00 aukojo:
Krinys J., Budzinauskas A., Rogalskis S., Nedzvieekis A., Staškevičia V., Staškevičia I., Kutkauckis M., Gie
draitis V., Maženis P., Misevičius P., Vasiliūnas P., Varniuekas V., Varniaekas 1)., Atkertas J., Vertelka. V., Šim
kus P., Vertelka A., Surgantis K., Kukuraitė K., Grybai
tė M., Urbanavičia H., Vičas R., Jurbonaitė J., Urbonavi
čių Vr., Krikščiūnas V., Vasiliauskas D., Makauskas A.,
Sipavičius S., Varakonis K., Petraitis J., Gadliauskas A.,
Franckevičia J., Žiška M., Zdanavieia J., Vertelka A., Ja
nuška P., I įsas P., Ūselis K., Vitkauskas V., Sliekas I.,
Tvarkunas A., Misevičius K., Mikšis P., Keibiukė A., Za
karauskas J., Zakarauekienė A., Palionis P., Neviadoms
kis J., Meškevičia J., Zdanavičius P., Malakauekas K.,
Giminauskas K., Zielnius A., Bukas J., Gužas J., Endriušiunienė A., šėmius 1)., Minkevičius J.. Rudis P., Širmu
lis N., Pivoras J., Vasiliauskas A., Budrys P., T'apskis T.,
Franckevičia R. Smulkmesniu aukų: $14,75. Viso: +105.75.
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tis K., Pudžiuvėlis J., Kirkickaitė A., Ciemnolonski, J.,
Žukas J., Kingas P., Stulga J., Ardaiejauskas J., Poški J.,
Toleikis J,, Poška J., Ze^pertas K., Zeveckis J., Račius d.,
Venekus L., Dikčis S., Jankauekaitė Z., Jankauckaito E.,
Mišeikis K., Volodka K., Račius P., Valaitis J., Krauza
A., Adomavičia A., Šcdbaraitė, Vaišvilas V., Poškaitr K.,
Gečas J., Tuma J., Jonikavičia P., Andriulis J., Viskinta
A., Kurlinkus V., Katauskis A., Kumpikaitė A., Urbonas
P., Bakantas A., Šležas J., Pampars B., Sargiunas J.,
Grauslys L., Pakamuolė V., Visniauskis P., Valys K. Eidimtas J., Būdvietis K., Žičkienė K., Kazlauskas M., Vai
čiulis A., Daunis J., Ivonaitis A., Daugintis V., Lomsi rgis
D., Narviliutė A., Lomsargis K., Pocius T. Smulkesnių
aukų: $13.50. Viso: $105,00.
Nuo GO-tos gatvės.
Stambesnės aukos: Lukošius M., 150,; Vaitkevic .a J.
2,00; Liaudanskis P., 1,50; Endreikis K., 2,00 Joneliu P.,
2,00; Dargis A., 2,00; Stunkus J., 2,00; Garbenis J., i!,00;
Kuinienė A., 2,00; Kaveckis S., 2,00; Šimašius A., i!,00;
Pūkelis J., 2,00.
Po $1,00 aukojo.
Abromavičia A., Norvaišas A., Aukškalnis J., Rtszbudauskis L., Kudrotaitė P., Širvidas P., Zarys J., Gabrys
J,, Karvelis P., Lankutis P., Ribikauskis P., Ivanai tskis
Z., Leščauskis L., Mačauskis K., Lukošius L, Vainauskis
J., Šiurkus D., Veryga P., Ledžius V., Kučynskis K., Gai
lis P., Šlcmonas S., Rakauakis A., Pocius J., Jogmines J.,
Buzis P., Saunoris L., Jurkevičia K., Rubeževičia M.,
Venekus K., Jurevičia J., Dauneris V., Šimkus A., Bart
kus B., Vaiciekauslus P., Paltanavičius P., Staraduniskis
I., Klapatauskis M., Jakštys K., Mockus A., Stumbrio A.,
K e rys V., Gedrimas J., Gedrimas J., Kiauda J., Vanagas
A., Kučynskis P., Miknevičia A., Lukošius S., Valinčius
A., Phillips N., asilkus J., Ramonas T., Janušauckiu V.,
Lykus d., Alsys V., Saunoras S., Ruigis B., Rutkauskis
D., Raštutis J., Banevičia V., Mikaitis J., Slupskis J Žu
tautas P., Šimašius J., Gečas K., Kuizinas P., Kasnuauskaitė P., Budreičiukė P., Martinkus V., Gečas A., Žvinakis J., Kasmauskis K., Venckus A., Budraitis V.. Lekavičia J., Žutautas A., Kibutis J., Šležas K., Mikliunas
C , Virsulis J., Erčius J., Spečkauskis V., Spečkausk s J.,
Rudminas P., Pūkelis P. Smulkesnių aukų: $13,25.
Viso: $122,25.
Sykiu: Nuo Kedzie ave.
$105.75
Nuo Atlantic,
105.00
Nuo 60-os gatvės,
122.25

Viso: $333 00
Nuo Atlantic.
Pirmiau
iš
šv.
Kryžiaus
parapijos
buvo:
$1406 75
Stambesnės aukos: Motikovas J., 2,00; Damskis K.,
2,00; Damskis d., 2,00; Sasnauskis P., 2,00; šiaulys J.,
šv. Kryžiaus parapijoje surinkta viso labo: $1739 75
2,00; Norvaišas J., 2,00; Damanskis J., 2,00; Krauzė J.,
Kum Dž. M. Kriaučiūnas
$25 00
1.50.
Po +1,00 aukojo:
KUM.
V.
Matulaitis
10 00
K u m pikis J., Mangirdas P., Nausiedas M., Raudys
A., Pratapas A., Rumšas P., Strokas P., Petravičių A.. 1667 s. \Vood st.,
Kun. A. Staniukynas
Mickus V., Rulmvieia d., Zigmantavičia .1., Šimašius M.,
Hiieago, III.
dakštys d., Grikietas d., Čepaitis A., Valeviėia d., Kazlauskis P., Valevičių A., Urbonas N., Račkauskis J., Rauk
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BALSUOKIT UŽ

"PAIN -EXPELLER."

Dr. Richter*o galinga išlauki
nė gyduolė privalo būti
kiekvienos šeimynos
vaistų šėputėje.
Prašalina skaudėjimą, reu*
matizmo, pndagros, strėnų die
gimą, strėndieglj ir neuralgi
ja. Greit išgydo sunėrimu ir
muskulą štyyumą. Puikus nuo
išsukimų, šlubavimo ir pasi
leidimų. Skubiai gydo persi
šaldymą, infleunzą,
gerklės
skaudėjimą, sunkumą, ant kru
tinės ir nedaleidžia plaučių
uždegimą. Gelbsti nuo galvos
ir dantų skaudėjimo.
SERGĖKIS PADIRBIMŲ.
Tikras Pain-Expeller tan
kiai buvo pamėgdžiotas. Atydžiai apžiūrėk pakelį ir tėmyk
ar jis taip išrodo, kaip ant
paveikslo. Jei skirtųsi nuo
čion parodyto, tai gaunate nu
duotą vaistą. Visi vaistininkai
Suv. Valst. parduoda Pain Expeller po 25c. ir 50c. bonkutė.
Padirbtas per

C. C. BOVVMAN,
yra atsalta nčiausi u k a n d i d a t u

ant

215 fearl St>, New York, N.Y.

KONGRESMONO.
Atsiminkite, juog rinkimai bus 8 d. Lapkričio 1910 m.
Balsuok už O. C. BOWMAN, kuris šiuo tarpu yni
kandidatu ant kongresrnono. Jis mokinasi lietuviškai, o jo
mokytojum yra Konstantinas Joneluinis.
Ponas 0. C.
BOWMAN labai myli lietuvių kalbą ir tautą užtai, kad
mūšy bočius Kosciuška kariavo už Amerikos liuosybę
pagelbėdamas jai numesti Anglijos junga. Pu. Bowman
dirbo visą savo gyvenimą taigi žino gerai, kas yra dar
bai; darbininkams suteikia visoftius patarimus uždyką.
Susipraskite ir nebalsuokite už tok j, kuris nori mo
kėti už jūsų balsus, duodamas jums dolerį arba vaišina
jus degtine ar alumi ir giriasi pervesiąa visokius paleng
vinimus. Netikėkite tokiems, nes jiems rūpi tik ju loenas
kišenius. Pasirodydamas geru už balsus jums moka, bet
tapęs kongresmonu, rūpinsis ne jusu labu, ale savo kišeniaus pripildymu. Pažadėtus palengvinimus užmirš.
Užtai-gi, lietuviai, turite balsuoti už teisingą vyra,
kuris jūsų balsy neperka. Tik toks galės suteikti jums
šiokius—tokius palengvinimus.
Konst. Jonelunas.
KAS REIKALAUJA
austiniu (krajavu) škaplierių Panos Šv, ir fiv. Traieės,
gali gauti pas mus visada. Męs išdirbame ir reikalaujan
tiems pasiunčiam porą ant pažiūros.
Kaina 50e. tuzinas.
Mrt, A. Smailienė, 2787 B. Pacific St., Philadelpbia, Pa.

I

JUOZAS SZUKIS,

I

GERIAUSIAS LIETUVYS FOTOGRAFISTAS, j
Naujas Telefonas 1070—R.
20 EAST MARKET ST.,
WILKES-BARRE, PA.
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F. Ad. Richter & Co.,

IŠ PITTSTON, PA.
kuris
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P. S.
Jeigu JŲSŲ sveikata
labai nupuolus, bandyk
Dr.
Richter'o Ferrolą, garsų ge
ležies vaistą, 75c. ir Dr. Rich
t e r ' o ' ' T a b l e t " Lozenges, 50c.
Mūsų knygutę apie Anchor
vaistus gali gauti kiekvienas
" D r a u g o " skaitytojas uždy
ką. Tik prisiųskito savo ant
ras,-).

UNION TICKET AGENCY.
Seniausia Lietuviszka Banką Scraotoie ir Visoje Aplh kineje.
Agentūra Laivakorčių ant Geriausių Linija
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.
Nedėliojo: nuo 10-tos iš ryto iki H-tai valandai vakaro.

ADOLF BLAU, Union Ticket Agency,
203 Lackavvanna Ave.,
Scranton, Pa.
Taip-gi turime savo krautuvėje daugybe visokių maldaknygių
ir svietiškų knvgų visokiose; kalbose.
TELEFONAI; NauJM 303 - • Boll 662.

REKOMENDUOJAME MŪSŲ NAUJĄ AUKSINĮ 23
AKMENŲ GELŽKELIO LAIKRODĖLĮ.
fMH 7 f/ftflMto
^^lr^Pl||r
> ^ « <^_fc>
$ , J ^ ^ 5 5 ^ L
_ J^^^^^^^^S.
^\.

Auksiniai, paauksuoti ir kitoki BU 23
akmenimis, parduosime 10,000 vadiną">M " A c c u r a t u s " laikrodėlių tiktai už
IMU žėdną. Tie gražus laikrodėliai
puikiai išrėžyti, dubeltavi l u i s t a i , gera i laiką rodanti, labiausiai keliauninkų
naudojami, kurie turi daboti laiką, moteriški ir vyriški, gvarantuot: ant 20
metų. Tikrai gražus laikrodėliai, negeda bus nei draugams tokį mrodyti.
Jeigu nori turėti gerą d/iegrrėlj, tai
šiai mušu pasiūlymas: Męs nusiųsime
šitą laikrodėlj kiekvienam 0. )• T>. už
$5.75 ir ekspreso kaštus dėl peržiūrė
jimo. Jei nepatiks, nemokėsite nei cen
to.
Męs riskuojame viską,
i uksinis
gr&ndinėlii duodasi dykai su laikrodžių. Adresas:

EXCELSIOR WATCH 00., DEPT. 905, CHICAGO, ILL
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vaistai sutaisomi pabaigusių mūsų naujalaikinę laboratoriją

vaistininkų.

Kosulys ir Persišaldymai
neprivalo mus varginti. Galima juos greit išgydyti. Kitos
gyduolės ne taip pasekmingos, bet

SEVEROS
BALZAMAS
PLAUČIAMS

N

su piliulėmis nuo persišaldymo yra ištirtu vaistu. Piliulė
apveiks ligą ir užbėgs už akiu sunkioms jos pasekmėmis,
o Balsamas palengvins u/degimui, išvarys skreptlius, pa
lengvins kvėpavimą ir apramins kosulį.
Dviejų didumų: 25c. ir 5()e
Severos vaistai parduodami ir patariami vaistininkų. Pirkdamas gyduoles aiškiai pa
sakyk reikalaująs "Severos".

$

Severo s

Aliejus Šv. Gothardo
brangus linimentas skausmo pra
šalinimui, uždegimo apmalšinimui
ir aptinimo sumažinimui. Greitai
prašalina muskulų štyvumą ir
skaudėjimą.

Neimk sufalsuotų.

•

Severos
Gyvasties Bakam*
sustiprina abelnai nuvargusį or
ganizmą ir yra labai pasekmingu
vaistu nuo jeknų neveikimo, nuo
geltonligės ir malarijos. Atgaivi
na kraują ir kiekvieną kūno dalį
priverkia reguliariškai veikti. J

Išbandyk jį.
Kaina .r>0«\

Išryk jį.
Kaina 7f> centu.

Daktaro patarymai dykai.

W . F. SEVERĄ C O

CEOAR RAPIDS
I0WA
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Didele Krautuve Benesch & Sons,
Lapkrityje jau šalta, BENESCH & SONS turi atsakančiausiu del Jus pečiu,
. i
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Duodame daug dovanų su naminiais mobliais. Puikus divonas
dykai su kiekvienu pirkiniu oi $10.00 ar augščiau. 9 indai virtu
vei, gražiai poliruoti, dykai su kiekvienu pečium. Taipgi dykai ang
linis viedras ir špatas su kiekvienu pečium.
Dykai lovos uždangalas su kiekviena geležine lova ir dykai gra
ži kaldra su kiekviena misingine lova.
Didžiausia krautuvė, geriausias tavoras ir žemiausios kainos
šiaurrytinėje Pennsylvanijoje.
TAIPGI VISAI DYKAI.
su kiekvienu peeium viedras anglims ir špatas.
Beneseh'o pečiai daugiau duoda šilumos, geriau duona kepą, o
vienok mažiau anglių suvartoja, negu kitų krautuvių už tą pačią
kainą. Pečiai šilumai 8.50 ir augščiau. Pečiai virtuvėms $25.00 ir
augščiau.
30 dienų išbandymas dykai.
Naudokis ta proga.
Kiekvienam pirkėjui pečių duosime
visai uždyką setą paliavotų dišių : 11 kvor
tų bliudą, 6 kv. puodą su uždangalu, G kv.
puodą kavai, 3 kv. pudingams patelnę, dvi
pajams torielkos, gėrimui puoduką, sam
tį, šaukštą pi akimui. Viskas gero gatunko
ir gražiai paliavoti.

Baltai paliavota misingine lova

už $3.75,
Verta $ 7 . 0 0 .
Puiki balta lova, misinginis v p h l i ,
misinginis volelis ir misinginės buožos ant
visų keturių kampų. Niekur pirmiaus ne
parduota už tokią kainą.
25c. per savaitę.

$ 12 Kanapos
ž $7.75.
Puiki didelė kanapka, gražiu materijolu apmušta ir labai smagi
tik už $7.75, arba 25e. savaitei.

DIDELE NAMU KRAUTUVE BENESCH,
Bennett Building,

32-34 Public Square,

Wilkes-Barre, Pa.
I!
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S. L. R. K. A. CENTRO VALDYBOS ADRESAI.

JAU ARTINASI RUDUO

JONAS RIKTORAITIS,, prezidentas,
67 James St., \Vaterbury, Conn.
KAZYS VASKEVICE, vice-prezidentas,
186 Jeffersou St., Newark, N. J.
KAZYS J. KRUSINSKAS, sekretorius,
457—17th St., Brooklyn, N. Y.

kiekvienas privalo
nusipirkti

A N T A N A S D A N I S E V I C E , kasierius,
630 W . C e n t r e S t . ,
M a h a n o y City, P a .

Xasos globėjai:
JUOZAS VASILIAUCKAS,
112 N. Oreene St., Baltimore, Md.
MARTINAS KADZIEVSKIS,
3244 S. Morgan St., Chicago, 111.
KUN. V. VIZGIRDA, knygius,
190 S. Meade St., Wilkes-Barre, Pa.
KUN. M. A. PANKAUSKAS, dvasiškas vadovas,
P. O., Porest City, Pa.
Office New Telephone 37.
LIETUVIŲ

Residence 1100.
ADVOKATAS,

JONAS S. LOPATTO
47-48-49 Bennett Building,

NAUJĄ SIUTĄ.
i

kiekvienas, kurs nori gražiai pasirediti. Mane vi| si gerai pažista, kadangi mano krautuvėje kiek
vienas pilnai būna užganėdintas. Ir Jus, kuriu
skaitysite ši pagarsinimą, ateikite persitikrinti,
o pamatysite, juog pas mane geresnis tavoras ii?
žemesnes kainos. Nerasite vyro, kuris negalėtu
pasirinkti siuto pagal savo skoni mano krautuvėje.
Tik ateikite.

Wilkes-Barre, Pa.

N o r i n t i e j i p a s i s k o l i n t i p i n i g u a n t p i r m o m o r t g a g e , arbba
pirkti namus lai kreipiasi.

Svvalm Hardvvare Co.f
21 NORTH MAIN ST.,

Mano siutai siuvami geru kriaučių; perka juoii

POTTSVILLE, PA.

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

Louis Rosenthal,
ANT KIRBY'S KRAUTUVĖS,

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

50,000
KNYGŲ
Vysai Dykai Del Viru
T a knyga yra stebuklinga Ir siustą yra tyk del vyru.
K n y g a ta prastais, suprastais Sodžiais pasaka kaip gal
atgauti vyriškumą, isigyditi nuo uznuodijima kraują
arbasyp iii, nubiegima sieklos, patrotitu stypribe,pučkus
ir kitus iŠmietlmus,
negrotnulavima,
patrotitu
stypribe, pylva, kiapenu, inkstu ir pūsles ligas, rumatiitna, gonorrhoea arba triperi, naujai Įgautas lygas,
strictura ir vysas vyru lygas, gal būti iSgidomas sava
oatnuse privatiškai, slapta ir labai pygjai.
T a , dykai Įgauta knyga, pasakis jums kodėl j u s
kentat ir kaip galėt galuttnaj isigyditi. Knyga ta yra
krautuv8 žinios, katrus ture žinoti kožnaa vedės arba
nevedės vyras. T a knyga yra paraSita par Daktarą,
katras atsydave ilgo lajka tyrinejmu tu, specijalisku
lygu. Temykit, jog ta knyga yra siustą vysai dykai,
užmoka m už pašto, i u g užpcčetita kon verta. Nesiusk
nekokiu piningu, tyk parašik sava vardą, ir adresą ant
Šeiniaus paduotu kuponu, katrų siusk mums šendena.

DYKAJ GAUTOS KNYGAS KUPONA$.
DR. JOS. LISTER A C0.. L 90$ 22 Fi/tk A»«u(, Chkafo:
Godotinan Tanilsta: Pairai TaMlatM prlžadiejtna, ai norlečjaa
jojrTauiista prisluKtuniel m»ti vynaidjkai viua juHukaygadel vyra.
Vardas.
Adresas;

Seimu.

| Nauja knyga-Biblijai
i

arba šv. Raštas išleistas

Kun S. Pautieniaus.
Tik vienas šitas šventraštis yra kata
likiškas.
Kaštuoja $2.00 ir 15c. ptriiuntimv 1
Adresas: RE V. S PAUTIENIUS,

į>

MAHANOY OITY, PA. I

F ABIOLE,
Karsi kardinolo Wisemano apysaka.
Verte VYTAUTAS.
Kaina $1.00.
Imantiems daugiau kaip vieną egzemploriu. nuleidžiamas didelis nuošimtis.
Gaunama pas:
Rev. V. Varnagiris,
312 So.~4th Street,

BROOKLYN, N. Y
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TAMIKYTE LIETUVIAI!

Naturališkų ir padirbtų žolynų krautuvė.
Galima gauti areliu veselijoma, šermeniniu ir bile kada tik prireikus, bu
kietuose arba gražius vainikus.

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

Kelionė per jūres.
Tūkstančiai tūkstančių mušu tautief ^iu keliauja j prigimtą Salį ir i i tenai atgal į Ameriką, o visi
labiausiai užganėdinti, kurie perka laivakortes pas:

JONĄ

NEMETH'A,

3 N. MAIN STB.,

WILK£S-BARBIi, PA.

O kodėl f
Nes turi gerą prižiūrėjimą, parai k ią kelionė,
kad tartum kaip ir pačios kompanijos būtu pirkę laivakortes.
Siuntimas pinigų greičiausias ir pigiausias pasaulfj.
/ft
W»«JM f t l t f u u

10M.

I M U Talafonai

tft.

M W « — i ^ — — «
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DR-AS ALBERTAS KAUFMAN.
—i •TDTTOJAi u Lisrmroa. :—
Specgalutat nuo visokiu ligų.
Gfd*n*t labiautei uiaUenejvilaa chronlakaa Tyru, moterų ir kūdikiu
ligas. Galima .uaikalbetl. lietuviškai, lenkiikai. rusiškai Ir vokiškai.

U H. Wa»kl*gto* SI.,

Wilkes Barre, Pa.

J. F. Gillis,
Pas j | galima gauti visokių torielkų, bliu d ų, stiklų,
puodų, liampų ir visokių virtuvei reikalingų daiktų.

PIRMUTINE K R A U T U V E

Yra iš ko pasirinkti. Ateikite persitikrinti
102—104 8. MAIN ST.,

IK ISDIRBYBT*

VV1LKES BARRE, PA.

BAŽNYTINIU DAIGTU
f M

RYZNYCIA"

PO GLOBA MYKOLO ARKANIOLO,
114 S. Ohestnut St.,

Sbenandoah, Pa

Krautuvėje randasi Bažnytiniai daigtai sekanti:
Žvakės margos vaškinės po 1 svarą 2, 3, 4, 6, 8, ir 14
svaras po
2Cc.
Žvakės vaikinės rankom margįtos po 2 svar., 4, 6 ir 8
svaras po
t
50c.
Pakeliais knatai vaškiniai (wax tapers) pakelis
po
24c.
Dėl aštuonių dienų pakeliai po
67c.
Anglys už svarą
28c.
Aliejus (8 day) už gorčių
$1,10
Žvakės vaškinės (Rožė) dėl uždėjimo po 3 ir 4 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.
M 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.
11
"francincense" po
50c.
Teipgi siuva puikius bažnytinius rūbus, taiso se
nus. Parduoda kielikus, eimborijas, monstrancijas.
Galima gauti lietuviškų maldaknygių, kvielJup
draugijoms ženklelių, vėliavas, iarfas ir t.t.
Kuri. L. Levickas,
Prezidentas.

l¥ilkes-Barre Deposit & Savings

BANK
71 PUBLIO SQUARE, WILKES-BARUE, PA.
KAPITOLAS $150.000.
PERVIRŠIS 1376.000.
Moka 3 cią nuošimtį nuo sudėtų joje pinigų.
Banką atdara kasdien nuo 9 ryto iki 3 pipietų, subatomis nuo 9—12 vidurdienyje.
Galima susikalbėti lenkiškai.
xdfjjfjx.H*x » x.xi*;,x mp K !RI« MKM »»)*^*»jtf.»jiKi.a.wii.n mm. *:«;*!* :KMH<*.

DR. ALFRED J. WENNER,
77 South Washington Str.
Wilkes-Barre, Pa.
WH»im8iMinmj mii^isnPCCiCH^^imi'Mni S»IXHS Hi>i>4i»(:;ti::>c.» m* « m * * -«
NAMINĖ MOKYKLA.
GRAMATIKA angliškos kalbos mokintis be i tukintojo (ap
darytu) $1.00.
VAIKŲ DRAUGAS arba kaip mokintis skuity ,i ir rašyti be
mokintojo L5c.
NAUJAS BUDAS mokintis rašyti bo mokintojo 10c.
ARITMETIKA mokinimuisi rokundų su paveikslais (apdaP . MIKOLAINIS,
BOX 62.
N E W YORK CITY.
I
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DR. I. W. MENDELSOHN,
Lenkiškas Gydytojas.
I'KIKMIMO VALANDOS: 8-10 1A ryto, 3-4 po piet, 7-lj vakare.

50 S o u t h W a s h i n g t o n S t .
Peoples telephone 1585.

Wilkes-Barre, Pa.
Bell telephone 756.

