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mažiausias už visas sėklas, bet kad užauga didesnis yra
už visas daržo žoles ir stojasi medžiu, taip, kad dangaus
paukščiai dteina ir gyvena ant jo šakę”. —« Teisingas ap
rašymas. Dievo Bažnyčia savo pradžioje, ant žemės, buvo
panaši į mažą ir menką garstyčios grūdą. Aplinkui ją plė
tojosi didelė Rymo Viešpatija, už kurios ribą tęsėsi da
didesni plotai nežinomo pasaulio, pasirišę paskandyti sa
vo neišmatuotose gelmėse mažą Kristaus mokytinię skait
lių. TeČiaus, laikas pamaži slinko ir, neveizint į mirtinus
priešus ir kruvinus persekiojimus, Bažnyčia išaugo į dide
lį l medį.
. * , Kaipo’ oro ' paukščiai
f
j ■lėkė į garstyčios
. t* medį ir•• “gyveno ant jo šakę ’ ’, taip iš visą tautę pasaulio vyrai ir mo
ters atėjo į savo pastogę ir namą motiniškame Bažnyčios
prieglobstyje. Bet tas da neviskas. Tarė da musę Vieš
pats: “Prilyginta yra dangaus karalystė raugui, kurį
ėmusi moteriškė įmaišė į tris mieT&s miltę, pakolei viskas
surūgo
1 Taip, veikiant apaštalams,<misijonoriams,
vienuoliams ir tikintiems Bažnyčios vaikeliams, Bažnyčia
prasiplatino po visą pasaulį, jos šventybės raugas tvirtai,
pamaži, perėmė visą šeimyną, mokyklą, valstiją. Žmogaus
gyvenimas pradėjo turėti vertę'akyse kitę, nelaisvis pa
kėtė aukštyn palenktą savo galvą, kūdikis pradėjo būti
laikomas už šventu daiktą, moteriškė užėmė vietą šalip
vyro, t kaipo jo draugė ir pagelbininkė, kaipo vedanti
žvaigždė, primenanti tą Švenčiausiąją tarpe moterių, vyro
Karaliaus Motiną; *o Jėzaus paveikslas tapo išaugštintas
kaipo pavyzdys visko, kas yra geriausio ir kilniausio, augs
čiausio ir dieviško. Tas viskas taip tyliai įvyko, k&ipd rau
gui veikiant tešloje, Buvo tai? neregimas, nuolatos, neatjaučiamas Dievo' malonės veikimas, taip širdyje atskiro
asmens, kaip ir plačioje visuomenėje. —1 Tie paveikslai te
padrąsina mus kasdieniniame gyvenime. Rasi ir neatsieis
mums nuveikti ką nors žymiai didelio Sviete ir garsą pel-'
nyti vardą; tas tegu taip labai mus ir nėapeina. Dieviško
ji ranka, kuri sėja, suteiks augimą mūsą darbams. Męs,
prie Dievo pageltos, sėjame silpną grūdą, męs dfedame:
mažą riittgą; U prieDievo maloUėt tks Viskas virsta i di
delius darbus. 1 Męs esame nariai vienos, ^galingos, gar
bingos ir šventos Kristaus Bažnyčios, kuri eina keliu, pla
čiau kaip svietas, kantriai, tyliai, galutinai pergalėtojos
garbėje, nors jijė akyse tę, kurie prie Bažnyčios nepri
klauso, išveizi* kaipo nusenėjęs ir menkas'deikl asj; Ištikro
gi Bažnyčia yra didžiausia visame pasaulyje pajiega, jojo
šventas raugas, ir apglėbusia jį, savo š&koroisį'medis. S.
-eaijl ,aoiflix ttuioiY ?ohr:rjK
©isėvstia^/
-fii jiiiltteiv
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DVIDEŠIMTI ŠEŠTOJI NEDALIA PO SEKMINIŲ.

Lekcija. — I. Tęs. 1, 2—10. — Broliai: Dėkojame
Dievui visuomet už jus visus, atsimindami, jus visose mu
sę maldose be perstojo atmindami veikalą jusę tikėjimo,
ir darbo ir meilės, ir kantrybės vilties musę Viešpaties
Jėzaus Kristaus, musę Dievo ir Tėvo akyse. Žinodami,
broliai,
Dievo' J numylėtiniai,
apie
•.
V
L
•* I jęsę
* išrinkimą:
- V a ’ • jog’ musę evangelija nebuvo pas jus tiktai kalboje, bet ir galy
bėje, ir šventoje Dvasioje ir didžioje tobulybėje, kaipo ži
note, kokiais buvome tarp jęsę dėl jęsę. O jęs stojotės
musę ir Viešpaties sekiotojais: priėmę žodį didžiame su
spaudime su šventosios Dvasios linksmybe. Taip, jog stOjotės pavyzdžiu visiems tikintiems Makedonijoje ir Achajoje. Nes nuo jusę yra apskelbtas Viešpaties žodis: netik-,
tai Makedonijoje ir Aehajoje, bet jusę tikėjimas atėjo
ant kiekvienos vietos, kuris yra j 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 stabę, kad tarnautumėte Dievui gyvamjam ir tikramjam ir lauktumite jo Sunaus iš dangaus (kurį prikėlė *
iš numirusią^, Jėzaus, kursai mus išgelbėjo nuo ateinan
čios rūstybės. 1 •
o/.’S’t *7 >!<-,; -it; »
.•»
i
įfli
o|yi
Evangelija. r-+ Mat. XIII, 31—35., — « Anuomet tarė
Jėzus minioms šitą panašumą. Panaši yra dangaus karalystė garstyčios grūdui, kurį žmogus paėmęs įsėjo savą
dirvon. ’ ■ r * ■ «* • - ■ * » .» ». i * ».> J. 1.1 . ,* f ■ i ■. »I , »< 4lF f 7 * . » , <
n 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 šakelię.
Kitokį panašumą pasakė jiems. Panaši yra dangaus
karalystė raugui, kurį moteriškė paėmusi įmaišė trijuose
miltę saikuose, kol visi surūgo.
:r('7
Vis tai kalbėjo Jėzus miniai per prilyginimus: o be
prilyginimą nekalbėjo joms:! •
' ,,ir
/d t
JIdant išsipildytą tai, kas yra tarta pranašo kalbančio:
Atidarysiu mano lūpas pasakose, apsakinėsiu paslėptus
daiktus nuo pasaulės įkūrimo.
JI
:u
iJ / /.T., '
►n i. f. T
i;.
• :•»
.
jimoH ■ .O’iiiAr.rj
ĮSTABUS AU0IMA&
> .
J * * i ___ •
!Du trumpu šios evangelijos prilyginimu yra tai du
paveikslu įstabaus Bažnyčios augimo. — Tarė Jėzus: 4,Pri
lyginta yra dangaus Karalystė garstyčios grūdui, kurį
pšėmęs žmogus pasėjo ant savo dirvos. Kursai yra, tiesa, •Hzasąf ffsį
. • •
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Patųržė (Pan. pav.). Pasvaliečių sodžiuje 23 rugsėjo
atsitiko nelaimė: vienam bernaičiui kuliamoji garinė ma
šina ištraukė ranką iš peties. Dar suskubo atvežti iš Salo
čių kunigą. Paskui ligonį nuvežė į Bauską pas gydytoją,
bet gydytojas atsisakė gydyti, kad rodos nebėra. Tik pas
pėjo iš Bauskės išvažiuoti ir persiskyrė su tuomi pasauliu.
Pas mus nelaimės prie kūlimo atsitinka dažniausiai
per darbininkų įkaušimą. Ir šitame sodžiuje mašinistas ne
prieš vieną sakė, kad norėtų išvažiuoti nepabaigęs darbo
iš priežasties darbininkų girtybės. Mat pradėjus sodžiuje
su mašina kulti, ūkininkai vienas už kito daro alų, ir pa
sidaro didžiausias pokilis. Darbininkus sunku ir su švilpa
atšaukti prie darbo, vis nenori nuo alaus atsitraukti. Kad
jau savo iškulia, alinis veda į tuos namus, kur kitų kulią.
Ogi ir tas nabašninkas nebe savo kuldamas pabaigė am
želį
Kaunas. Seminarijos bažnyčioje visose šventėse ir riedėliomis įvesti lietuviški pamokslai, kurie bus sakomi se
minarijos klierikų tuoj po mišparų. Mišparai gi perkelti
nuo 3 valandos (kaip pirmiau buvo) ant pusiau ketvirtos.

“Vienybe’’.
Bartininkai (Vilkaviškio apskr.). Čionai su blaivybe
negalima pasigirti. Monopolis šventadieniais uždarytas.
Bet aludė —- tai visuomet alučio mėgėjams atvira.
Kitose parapijose, kaip žinoma, vestuvninkai — tai iš
bažnyčios ir namon. Bėt čionai kitaip. Iš bažnyčios — tie
siai smuklėn, kur, žinoma, neblogai sau pasilinksmina, nes

*

kitą kartą ir galvas prasiburbina.
Panevėžys. Rugsėjo 19 d. (s. st.) ir pašventinta ir at
verta “Saulės” draugijos mokykla. ^Mokytojas p. Sal.
Stakauskaitė, lietuvaitė, baigusi Liepojuje gimnaziją.
Vilkaviškis (Suv. gub.). Ačiū Dievui, jau metai kaip
gyvuoja čia “Krikščionių Darbininkų Draugija”.
Neseniai buvo metinis narių susirinkimas.
Per perėjusius metus buvo 9 draugijos narių ir kelio
lika valdybos susirinkimų. 7 nariai ligoje sušelpti, 3 gra
žiai palaidoti. Nupirkta už'200 rublių triobėslai, kur gali
ma bus įrengti vargšams prieglauda, ar kas kita.
Narių draugijoje tuo tarpu yra 414; pinigų per pe
reitus metus surinkta 866 rubliai 73 kap., išleista 223 rub
liai 47 kap., likę 643 rubliai ir 26 kap.
Kruoniai (Trakų apskr.). Nors lengviai, bet vis gi šio
kampelio ūkininkų susipratimas kįla augštyn. Vienifš Kle
biškio ūkininkas, Al. Lapinskas, pargabeno iš Marijampo
lės “Žagrės” vagoną zuperio. Ūkininkai pargabentasias
trąšas greitai išgaudė. Žydai, tai sužinoję, ko nedarė, kad
tik žmones sukurstyti, bet nieko nepešė.
Dabar ketinama Kruoniuose inkurti krikščioniška
sankrova ir atidaryti prie bažnyčios arbatnamis, kur žmo
nės galėtų užeiti, tad nereiktų po žydų sušliurusias “kalupkas” landyti.

jinti, nes drobė, kuria buvo sienos apmuštos, jau nuo vir
šaus atšokus. Choro nėra. Suplikacijos dar tebegiedama
su “inącnais”, “noglomis 11
Nedzingė (Trakų apskr.). Nedzingės parapijoje žmo
nės knygų ir laikraščių neskaito. Laukus apdybinėja se
noviškai. Į vienasėdžius skirstyties anaiptol nenori. Vie
nas Lankėniukų kaimas šiemet išsiskirstė ir tai vos-nevos.
Vaikų mokyti žmonės nenori. Parapija maža, tečiau užlai
ko 2 alines ir monopolį.
Girtuoklystė ir muštynės
♦ vis platinas, o į blaivybę nėra kam patraukti.
Marijampolė. Spalių 8 dienos (n. k.) vakarą beva
žiuojančius plentu nuo Marijampolės į Vilkaviškį per gi
raitę du vyru ir moteriškę su kūdikiu užpuolė keturi plė
šikai. Ir laimė Dievo duota, kad pasibaidė arkliai, tai to
kiu būdu žmonės ištrūko. '
Pilviškiai (Marijam, ap.). Kas šitą miestelį • matė
pirm dvidešimties metų, tąs jo dabar beveik negalėtų pa
žinti. Tąsyk triobos buvo medinės, senos-lušnos, stogai šiau
diniai, vėjo sūpašyti, rinkoj ir gatvėse šąšlavynas ir am
žinas phpvynas. Dabar — triobos naujos, daugelis dviem
^gyvenimais, o apie rinką netrūksta net dailių mūrų: sto
gai dengta degpadėmis arba skarda. Išbrukuota*. rinka ir
gatvės, iškasta šulbiai.
Švystelėjus geresniems laikams, įsteigta Pilviškiuose
keletas draugijų, kaip tai: “Žiburio”, “Blaivybės”, sko
linamai—taupiamoji kasa, sindikato trįs galenterijos san
krovos ir viena mastinė; trįs duonkepiai, du grabdariai,
daktaras, aptiekorius, felčeris, pačta ir telegrafas vietoje.
Paskiausia įtseigta ugniagesių draugija, kuri žada suteik
ti pagelbą netik miestelyje, bet ir apielinkėje per penkis
verstus nuo miestelio.
“Šaltinis”.
Rietavas (Ras. pav.). Laižybos dėl pačios užmušimo.
Rugp. 29 d. Labardžių kaimo ūkininkas P. parėjęs vakare
iš bažnyčios girtas ėmė ieškoti savo pačios užmušti. — Iš
girdę jo kaimynai C. ir L., ėmė ginčyti (stenkti), kad pa
čios neužmuš. P. stato abu savo arkliu, kad užmušiąs; tie
du šimtą rublių — kad jieužmuš. Ant žodžio ir sukerta —
lig ryto pačią užmušti.
>
Ant rytojaus, vėl C. ir L. ateina, ir randa pačią neuž
muštą^ o vyrą besikinkant pralaimėtus arklius. Pareika
lavo arklių; tas neduoda. Tuojaus atpiaustė strangus ir pa
siėmė arklius. Parsivedę namo per 9 dienas arė ir sėjo ru
gius. P. šaukėsi prie policijos — C. areštavo, o L. pasislė
pė.
Vilnius. Teismas. Rūgs. 27 d. apskričio teisme buvo
Kalvarijos (Vilniaus) klebono Sarosieko ir p. Pocevyčaitės byla: pirmojo — už mokyklos įsteigimą,,o antrosios —
už mokymą toje mokykloje. Kun. Sar. nuteistas 15 rub.
užmokėti, o Pacevičaitė išteisinta. Pacevičaitę gynė adv.
pag^ M. Sleževičius, o kun. Sarosiekas patsai teisinosi.
Vėl uždengė laikraštį. Lenkų dienraštį “Kurjer Litewski” cenzūros komitetas uždengė ligi teismui. Vieton
jo išeina “Kurjer Wilenski”.
/

Subačius (IJkm. pav.). Rūgs. 5 d. buvo visuotinis mė
Smilgiai (Panevėžio ap.). Menkos čionai žinios. Kraš tinis “Blaivybės” skyriaus susirinkimas. Klek Kazlaus
tas lyg apsnūdęs, apsiblausęs. Kitur draugijos, viatkie ra kas kalbėjo apie blogas girtuoklybės pasekmes. Toliab
teliai. Pas mus gi nieko. Bažnyčia toji reikėtų jau panau klebonui atsisakius nuo pirmininkavimo, pirmininku iš-
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rinkta Kun. Alekna. Po to išduota atskaita už praėjusius
metus, ir nutarta pakelti arbatos kaina nuo: l1/^ ligi 2
kap. už stiklinę (pirmiau buvo po į—1% kap. stiSl.) Ant
galo nutarta prašyti gubernatoriaus, kad uždarytų trak
tierių : po prašymu nutarta rinkti parašai. Žmonių susi
rinko nemaža — daugiausia moterų. Tik tvarkos nesilai-'
kyta; per posėdžius šnekos, juokavimai, bildesys taip, kad
toliau stovintiems negalima buvo nei permanyti, apie ką
kalbama.
Utena. Netoli Utenos yra Balsevičiaus palivarkas.
Rūgs. 15 d. paskelbė po aplinkinius sodžius, kad eitų tan
palivarkan bulvių kast — mokėsią po 25 kap. už dieną.
Iš apielinkės prisirinko apie 100 žmonių, už pirmą die
ną užmokėjo visiems kaip buvo žadėta — po 25 kap.; o
toliau — už visas penkias dienas, kurias kasė, tik po 15
kap. (tik didesniems po 20 kap.), nors buvo derėta vi
siems po 25 kap. už dieną. Kasant, užveizdos vaikščiojo
su bizūnais, ieškodami paliktų bulvių, radę prie vieno
vaikino kelias susimaišusias su žemėms — ėmė net šmagoti su biznnu. Tikra baudžiava! O burnos tos... tikrai ne
iš šio pasaulio. Baisu klausytis, kaip visokiais purvais (žo
džiais) biauroja mergaites ir moteris, ausis norėtus užsi
klot! '
.
“Lietuvos Ūkininkas”.

JUDOŠIUS VIENUOLIO RŪBUOSE.
Prie ko gali žmogų privesti pamynimas po kojų Dievo
ir Bažnyčios įsakymų, rodo negirdėtas dar istorijoj atsi
tikimas, kurio aprašymų pilni paskutinių dienų laikrašciai.
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įmetė į upę. Sofkos galas išlindo iš vandens; surasta už
muštasis, o šiomis dienomis susekta ir užmušikas.
Damazas, pajutęs, kad gali būti bėda, pabėgo iš Čens
takavo. Bet 7 dieną šio mėnesio sugavo jį Kriokuvoje. Ju
došius prisipažino, kad vogė ir kad užmušė savo pusbrolį,
tiktai nuo paveikslo apiplėšimo dar ginasi. Suimta taipgi
užmušto Vaclovo pati Elena. Stasio Zalogos policija nega
li surasti. Intariama dar du vienuoliu: Izidorius Starčevskis ir Bazilius Olesinskis, būk šie buvę Damazo padėjėjai,
bet kiek tame tiesos, dar tikrai nežinia.
Baisus atsitikimas! Vogimai, užmušimai — kasdieni
nės laikraščių naujienos; bet, kad vagįs, žmogžudžiai va
rytų savo amatą, pasislėpė vienuolių rūbuose, tai galėjo
atsitikti tiktai mūsų gadynėje, kada vis daugiau atsiran
da žmonių — be tikėjimo, be sąžinės, be baimės, be gėdos,
kad dorą norima paremti ant pilnos liuosybės daryti kas
kam tinkama, niekinama gi visa, kas augščiausia,^ šven
čiausia. *
,
Kaip Judošiui nieko negelbėjo nei Viešpaties Jėzaus
draugija, nei Jo šventi pamokinimai, kaip Judošius, ap
kurtęs, apakęs, geiste geidė tiktai daugiau pinigų, nesibiaurėdamas net išduoti Išganytoją, taip Damazui per niek
buvo ir šventa vienuolyno vieta ir kelte kelianti prie Dievo vienuolių įstatymai bei pamokinimai: jam rūpėjo tik-,
tai pinigai ir liuosas gyvenimas; nesidrovėjo nei didžiau
sių šventvagysčių, nei žmogžudystės, kad tiktai' sa'vo gei-f
dulius pakakinti.
Liūdi tėvai Paulinai, liūdi Čenstakavas. Stebuklingo
je vietoje — negirdėti giesmių, nematyti džiaugsmingų,
iškilmingų pamaldų, tik tylios kasdien teskaitomos šv.
Mišios, o Švč. Panelės koplyčios asla nuklota kryžium gu
linčių tėvų Paulinų, darančių atgailą už padarytas šven
toj vietoj baisenybes.
Liūdi visa Lenkų žemė: po visą Lenkiją laikoma pa
maldos permaldauti Dievą, kad Sutvertojas nebaustų vi
sos tautos už subiaurinimą švenčiausios jų šalyje vietos,
o iš visų jos kampelių plaukte plaukia į Vloolavko vysku
pą, Stanislovą, su daugybe parašu laiškai, išreiškianti
užuojautą ir prisirišimą prie šv. Katalikų Bažnyčios, taip
sunkiai Damazo Judošiaus įžeistos. —
“Šaltinis”/

Damazas Macoch, vaito sūnus iš Lipinu kaimo, Čensta
kavo apskr., pabaigęs pradinę mokyklą, buvo ilgą laiką
valsčiaus raštininku. Sulaukęs 26 metų amžiaus, metė raš
tininkavęs, įstojo 1896 m. į Paulinų vienuolyną Čensta
kave, kur po kelerių metų liko įšventintas į kunigus. Įsto
jo Damazas į vienuolyną ne Dievui tarnauti, ne atgailą
daryti už jaunų dienų nusidėjimus, bet pamynęs po kojų
visa, kas švenčiausia, užmiršęs Dievą, išsižadėjęs sąžinės,
apsivilko vienuolio rūbus, priėmė kunigo šventimus, kad
galėtų parankiau vogti ir, gyventi, kaip sau norėjo. Turė
jo pažintį su kokia-tai Kryžanauskiute Elena; ją Dama
zas inpiršo į moteris išpradžių savo broliui, o šiam numi
rus, savo pusbroliui Vaclovui Macoch.
Keleri bandymo, mokslo metai buvo Damazui tikras
čyščius, bet kentėjo visa-ką, apsimetęs doru, pamaldžiu,
PITTSTON, PA. •
kad tiktai jo neišvytų, kad tik gautų likti kunigu. Likęs
Katarina Klimienė pardavė savo saliuną K. Kieinekunigu, ėmė varyti Judošiaus darbą.
žiui ir apsigyveno Wilkes-Barre pas seserį Genienę.
’ M. Juškevičius pardavė savo saliuną J. Rukui.
Vogė, kur ką galėjo: aukas, šv. Mišioms duodamus
Visų Šventųjų dieną ėmė šliubą ^Povilas Milončius su
pinigus ir šiaip — kas pasisuko. Pernai, kaip žinoma api
plėšta Čenstakave Švč. Panelės paveikslas; vagių gi nesu Petrone Blaskevičiute. Abudu iš West Pittstono.
Šv. Cecilijos draug. ręngia didelį balių-K. Rudaičio
rasta. Dabar jau beveik neabejotina, kad tai to patiea Da
mazų darbas. Vogė Damazas ir vežė pinigus savo brolienei salėje “Tbanksgiving Day”, 24 d. šio mėnesio.
Advente parapija laikys “fair’us” bažnytiniame skle
Elenai, kuri gyveno Varšavoj ir kurią jis dažnai lanky*
* *
4lavo.
pe.
'
Darbai eina prastai, ir daugelis (ypač iš West Pitts
Jos vyras Vaclovas už ką-tai susipyko su Damazu, ir
Damazas šią vasarą užmušė kirviu Vaclovą Čenstakavo tono) važiuoja į minkštąsias anglis.
Duryea lietuvių parapijos komitetui reikėtų atsiimti
vienuolyne. Užmušęs fridėjo kūną su tarno, Stasio Zalo
gos, pagelba į uždaromą sofką, pasamdę vežimą išvežė kieliką ir monstranciją, kurie parėjo iš Prancūzijos ir da
naktį sofką iš vienuolyno rir, nuvežę toli nuo Čenstakavo, bar stovi bažnytiniame skiepe.

Iš Aplinkiniu ir Tolesniu Vietų.

t
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THOMAS, W. VA.
Teatrališkoji kuopa nori atgyti, liet kilo nesusipratb
tr
* t
i t
*4’
mai tarp kaikurių narių.1 Viėni nori vaidinti “Nihilistus”,
Darbai čia anglių kasyklose eina gana gerai; bet nekiti Neatmezgamą Mazgą-’v^Susitaikys netrukus. • ;
visi žmonės I gerai
uždirba.
Tiems, kurie
f
•
» 1 -čia jau seniai gyKapinės griųva į-kasyklas:-Pasvyro ’į Šoną kun. J. vena, sekasi geriau, jie daugiau ir uždirba; o naujiems
■į
•
*X (
' '*r'
•* '
• •■
Zlotorzynskio
paminklas;'Tekiau
parapija
nutarė
nepirkti
• •
- .
.
•
• • •
• : * \ darbininkams
* <• '
C visaip
* * •VI pasitaiko.
k
*< |
anglies, ką yra žemėje'.••Sako, kad v ištiek grius į kasyklas. • • Lietuvių yra daugiau, kaip šimtas familijų, ir visi
f’etvergo vakare-/3 d. šio tttenesip Rudaičio salėje bu neblogai užsilaiko; tiktai gaila, kad nedaug jų čia skaito
vo koncertas ir balius; Tą vakarą taip pradėjo snigti, jog lietuviškus laikraščius.
sunku buvo tikėtieji daug svečių. Tėčiau prisirinko pusė
Vyrų draugijų yra trįs: Šv. Jono Krikštytojo, šv. Juotinas būrelis. Choras atgiedojo labai dailiai•:•“ Loja šfl- zapo ir šv. Jurgio. Moters, nors jų čia gana daug, neturi
nes”, “Už Raseinių” ir “Lietuva, tėvynė”, P. Rudaičiutė da nei vienos draugijos. Laikas butų ir joms jau pasiro
atakambino Kaure’o “Painiastoji pati Rudaičiutė dyti, ką jos gali.
drauge su Ona Miliauskiute gražiai paskambino kvartetą
Bažnyčia yra čia tik viena; užtai prie jos priguli vi-'
iš “RigolėttoV^o p. M. Pestak pa griežė Mendelson’o “Nok Sos čia esančios tautos. Bet, kada lietuvių yra daugiau
turną” ir ‘^Tntennezzo”. Žmonės buvo labai užganėdinti. siai, jie turi lietuvį kunigą, gerbiamą kleboną J. Jakštį,
Dekliamaeiją
W» * •
•'-' :«* “Joj’ karalius
Į' ♦ • • ” atliko• vienas
• 4T vyras, pri- kuris mokėdamas visokias kalbas visiems įtinka.
OffH*ix
.ji i
klausąs prie choro, bet kurio vardo nespėjau sužinoti.
Thomas 'ietis.
<.L,
u/.
.jir.fuidd- i:
2 d. šio mėnesio numirė džiova Juozas Juodžikynas,
gyvenęs-Hturmervullėje.
‘ SPRTNG VALLEY, ILL.
—•
Z • SA, Buvo
I 32
• metų.
•A
•>.Sirgo dvejus
‘ • me: i
•:*:.UJ
S
tus. Paėjo iš Barbieriškio parap., Suvalkų gub. Draug. šv.
Rugsėjo 22 d. pasimirė jau nuo poros meti) paliegusi
Juozapo,-kurios-nabašnikas
buvo
sąnariu,
palaidojo
jį
su
Barbora Rudgalienė. Jinai tūrėjo daugiau, kaip 80 metų.
t *
/■ .f •
’ i
• •
priprastomis ceremonijom iš.
Geg. 10 d. ant Duauesne užmuštas Aleksandra Joku-Leonas Stumbras iš West Pittston’o 3 metų vaikas bausk iš.
numirė 3 d. šio mėnesio ir tapo palaidotas ant rytojams šv.
Bal. 28-^uuęė BojesĮovas^^ImktiYįčiu^, 28 metų am
Kazimiero kailinėse Pittstone:
žiaus, ir tapo ^^įimlngaT palaidotas Šįfring Valley’s ka
Simanas Juogintas, 11 metų vaikas, gyvenąs Coxtone, - pinėse.
. « ’
šalia Pittstono, ėjo 2 d. šio mėnesio į girią karvės parsiva
Kovo 30 d. numirė M i kolas Rindokas, o 15 d. to paties
ryti namuole. Pasitiko jį anglikutis, grįžtantis iš medžiok- mėnesio Emilija Stungienė persiskyrė su šiuo pasauliu po
los. Anglikutis, begązdindamas šovė į Juogintuką. Vaikiš operacijai. „
.
.InE
čias numirė ūž-perrkiu inftnrtų. Tai mat kaip pavojingi
; Sausio 27 d, Petras Vasilia"uekas nežino keno sumušyra šautuvai
vaikams!**
*
'
v’ f
f • ~• ■*
j- f
♦ . • v ' j tas pasimirė ligonbutyje.
C
i:. <
o
'
Juozas
Seš-lauskaKiš
Stumiervillės,
bedirbdamas
AVest
•
»
• •
■ ■ ■ ** ■- ■ •
Pittston’o kasykloje, tapo pagautas šūvio ir sunkiai su
CIIERRY, ILL.
žeistas. Dabar guli Pittstorro ligonbutyje. *
Jau beveik visos našlės susitaikė su kompanija už žu
-17
I, iii!. CM
vusius perniai kasyklose savo vyrus;> Kai-kurios gavo po
šu
,8C/*n f '>
ORCIIARD LAKE, MICH.
2400
4 *» dol.A be.
• teismo.
. *
'•
OM'AttLyOi / rSlilfJOb'į
įftb LUTU$/;
«r ’<i O
Darbai eina gerai. Privažiavo daug naujų darbinin
:
Š.3. Kiryliaus ir Metodijaus seminarijoje atsibuvo
pietinės klierikų,rekolekcijos. Prasidėjo jos panedėlio va kų. Antroji gį»la užmuryta^o žemiau, trečioji, dirba. Sa
kare spalių 17 dieną, o pasibaigė išryto nedėlioję 23 d. to ko, būk antrojoje gįsloje esama ugnies. Žmonės bijo, kad
paties mėn.^tai yra, JęHėai-6*s4ia»aR.*Šioe rekolekcijos tuo ugnis neprasimuštų ir nepadarytų tiekos pragaišties, kiek
padarė perniai/ :
h; ; s • i r. b»i Mūsiškis.; .
tikybos reikalams, ir kad tose rekolekcijose turėjd progą
OGLESBY, ILL.
dalyvauti net 13 vietiriės srininarijORlietuvių klierikų. Iš
' Darbai čia eina gerai kasyklose ir cementinėse. Žmo
viso minėtasis antvy»ktų»iš/pasakė apie 15 konfereūvijų, nės geri. Lietuviškų smuklių tik 4. Valgomųjų daiktų (grokurių kiekviena užėmė po. valandą .ir?daugiau laiko. Te- sernių) parduotuvių 2. Sveiko vandėns neturime, ką pa
čiaus tokiofa ilgos konferencijos miikick nekankino klausy rodo ligos. Keletas jaunų vyrų susirgo šiltinėmis ir mirė.
tojų, neišrodė perilgoinift. Teisingas išaiškinimas palytėtų
-ir Paskutiniu..laiku numirė čia sekantieji lietuviai: bal.
tikybinių dalykų;;aiškus< išdėstymas klierikališkųjų parei- 25 cL Juozas Šimkus -^ džiova;/paliko našlę ir dvejetų
gijįgy\’Us pavyzdžiai, malonus, ąrcitėviskas bažnyčios ku vaikelių ; rugpjūčio 25 -— Antanas Butkus, 40 m. amžiaus,
nigaikščio balsas ir ju gili tpsyc h oi (įgijau viską* traukte — šiltinėmis; spal. 23 —- Juozas Natteieda, ligonbutyje;
traukė į.save doiną taip, kad netenka pajusti, kaip valan 24 d; Jurgis Muraška; ; 19 m. ir Jobas r,Vislius, o Cedar.
da ar daugiau prabėga.. .
Point’e Stanislovas šarkauskis, 32 m., smuklininkas. .<> r v
k
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Galima tikėties, kad

tos

iškilmingos

rekolekcijos

kiek

Mūsiškis.
r
r: uę *1

ant vjsadėZ,
O /r.žir
nvolu7.
w■»■■■.n
patarimai ir gražios
L0WELL, MASS.
•5xt Spalių 30 d. čia bavo Žalgirio apvaikščiojimas, pareng
atneš pageidaujamus vaisius./
; Kebų RagaoUttM, :
fvo*8 tftd tas. Irijų .vktinių idteaugijų. Žmonių, susirinko apie 60CL

vieno

biago

doro

klieriko

pasiliks,.atmintyje

actvysknpio brangus

o

gftib,

pamokos

mm

Jri’l

•
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ties p&rttfkslai, kūrinos plačiai, ištorištai aiškino fcufi. Ju-L' pasekmes.
niandagiĮs
neiiiunanydaiiii kolsniidin<*n buvo
Imvn vnlnndfl
saitis. Įspūdinga
valanda, tadj»
kada;
parėdžius 'RpbiiriuB
lietuvių
ioje formoje pasirodys tas ’**
“vifiairP*
.visaip’', ViiHato
kartais nežino nei
Ženklu ‘ ‘Vytį visi atsistojo/ pasveikino jį gausiais rauku kur nei kaip reiternoti (prasišalinti').
plojimais, o vietinis lietuvių benas užtriubijo hymną -'“idė!
Ta ‘ azijatiška'* kova ,1a fanu n,.perbalsi. .Ink tlidtuva, tėvynė musų”. Atsižymėjo taipgi bažnytinis cho
vyriai apturėjimui garbės vaniikų nukenčia ne tokius
ras, vedamas varę^iuiilko^JaOkai^kO; Ožkelių vaikų dek- minkštus ir, atsiprašant, skystus*šmėgHis; bet tas blogiau^
liairiaėfjos brrvd labai meiliai publikos ^priimtos.' Gryno šia, kad ateityje ta kova bus nereikalinga, nes narsiems
pelno susirinko suvirs $50.00, kariuos vietinis rengimo bedievybės apašt-alams pritruks klausytojų. Jau šiandien
komitetas išsrųs Vilniun, tautiški/ danių steigimui.
daugumoje vietų prakalbos apsiėina be -sOeijalistn, o kas
Reikia pažymėti, kad Čionykščiai lietuviai savo to įdomiausia, kad visuomenė jų nėtik ką nereikalauja, bet
miu užsilaikymu ir aukomis parodė, jog nieku nėapšilei tiešiok neapkenčia, kaipo rnmybėš-ardytojų. Tr taip, jvildžia kitoms apielinkės kolionijoms.
Vietinis.
kai gali likti be avių, vadovai be
pulkininkai be
.riaiijžii d T MJ&n; iibS
kariumenės. Net pati “Keleivio” tvirtovė taip jau yra ne
tvirta, kad jos karžygiams gat atsieis laikyti karštus
CAMIUUIHiE,
M
A• SS.
*
“
*
.
•
z.
•
•
•
į
*
•
.
*»
*
r**
r ’T
“dvasiškus apdūmojimus” šaltesnėje, :bet saugioje vieto
• £JPrie,’ nedidės
• • * ' AVindsor
• -' • • »gatvės
’ • • • ' kįla nauji....mūriniai
. . - * • na je, už grotelių...
mai. Jau beveik po stogu, — da keli mėnesiai smarkaus
Bet neužbėgkime faktams už akių. Tuo syk patarkime
pasistengimo iš pusės parapijonų ir. darbštaus kun, Krąsnieko, ir Cambrįdge’yje,.kur kitados bujojo septynios pir smarkiems musų antagonistams, kad *. Verčiau išsižadėtų
meiviškos 4‘dorybės”, stos lietuvių katalikų bažnyčia su| kovos su tokia galinga įstaiga, kaip katalikų bažnyčia.
vardu Nekalto Prasidėjimo. Spalių 23 d. Bostono■ • antvys!l Nevienas už juos galingesnis suklupo, ją bėVersdamas, nes
ji anoiu Kristaus žodžių, visokiems priešginoms yra — par
kupis
pašventino
pamatini
jos
akmenį.
■ ♦ /--* . /> A- 7) • • * f f 'V /\rrT> • , » ’ '• f- r* •>/, • v : e-, •<»■•«•■ r
puolimo akmenim. Taigi išmintingiausia dalelė — būti suX- atsitikimai
A
V
Šie
visiškai xsst.um.eis vagos pažangiuosius
ja, ne prieš ją. .
sd ishshiorhiH
Kaimynas.
Taigi

saitis:

Bk i<> ir

farnriii*

kalbėtojai

ruikimd v«

tn<

iiiinloN,

j

t <

‘a-1

'

nekatalikiškus gaivalus, kurie jau nebežino kokiais gink
lais kovoti.
“Keleivis”/ ikisio.1
..
....tik šnairuojantis,
j 4'^ * • . - *pašiepiar
•>
tis, talpina jau tokius bjaurius rastus, kad tie ištikro ne
padaugįs skaitliaus jo ėmėjų. Dabar žmogus šiektiek sav<
guodojantis prieš skaitysiant “Keleivį” būtinai turi slėp
ties j tą tamsiąją vietą, kur... ria> kur jo nieks nemato
- ir kur ant vietos gali sunaudoti tą laikraštpalaikį “atbuli
niam” tikslui. Tiek to su “Keleivio” etika. Nuo žmonių
su
♦♦ » labai
. »* t» aprubežiuotu
, • * - » •apšvietimu
r* * • * *ir* *nieku
*•*■*’»>** «^heaprubežiuotv
• **■ • ■ • • ij * *'
visokias rųšiea... apetitu nėra ko tikėties patogių raštų.
' -—
plutos,
•j. net
. < iš toa
.j, paviršutinės xnešvarios
5* V
.. '» kyšo yla
«z . —
» . teiz.
sybė, kad musų cicflikams jau riesta. Da keli metai rimto
kunigų pasidarbavimo,' ir Naujoji Anglija, žinoma, liksi
’Naujaja Anglija, bet paliaus būti spcijąlistų Eldorado.
Jau ją vadovai su svetimiautiskoms “naŠįokbms” ant pravardžių, visokie — ohnai>. — Ovai imasi į galvas įvairius
rūpestingus klausimus. Vienas jų matyt, koks gendrolius,
nes pasirašo “Dono Kazokasdaro strategišką peržval
gą savo rujonų (atsiprašau, — rajonų) ir išneša nevisai
linksmas pažiūras. Atsimenate, girdi, kokie tai gardus
kąsneliai buvo mums kitados Cambridge. Brocktonas
Amsterdamas, o dabar atsibeldžius Jenai kunigams, kįlo
tikrai .„a«.k„v.
Iš smarkaus tos kovus-pavadinimo matyt, kad Done
Kazokas.širsta, — tai da nieko, bet; bobiškais koliojimai*
pąrodo/kad yraeilpnas./Piktam žmogui patyrus sav
silpnybę nieku daugiau nepasilieku kaip tik sveikai iŠsi;
burnoti — širdies palengvinimui. Be keiksmo, anot mas
kolių, nei laivas neplaukiai4£fc*tR ėia neburnojus,'— til
paapąstykitę 1 Dalykai jau iki tam priėjo, kad šiandien se
piems pažįstamięmH užkvietus speijaiiatas prakalbom?
(o, ta sena pažintis l)/etačiai reikalaujama, kad nieko ne
k.

,, .

v

n

v r’

WILKES-BARRE, PA.
Lapkričio 6 d. persiskyrė Su šiuo pasauliu Juozas Ru
daitis, 42 metų amžiaus, gimęs Pėntišktų kaime, GriškabuĮdžio parap., Suvalkų rėdyboft Pakilto moterį ir tris vai
kučius našlaičiais. Seredoje tapo atlaikytos gedulingos
(pamaldos ir dviejų draugysčių į kapus nulydėtas amžina

jam atsilsimi.

rrt/t /I

AJ

Utarninke tapo palaiminti moterystės žiedu Juozas
INoruševirius ir Miirijona Kuląkaųskiutė. Jauniemsiems
iškilmingą Valandą sudrumstė tūtas iš jųjų pulko girtas
[pusbernis, atsibastęs iš Jfapovvr ’-o^ savo nedoru bažnyčioje
[užsilaikymu visiems gėdą padarė, : Pasėmus taip prastai
išaugintų vyrų nėra, kam gi girtuoklius iš kitur kviesti?
[Peiktini tie, ką vedasi .girtus į bažnyčią ’
Viešnia žiema savo
musų
• W baltuoju
* t W V t nlasčiumi apdengė
•
(juodąją žemelę. Pėtnyčioje prisnigo į šeši** colius; sukato
je sniego nąža kas beliko. ;Nedėldienyje pradėjo stingti ir
Įišpabmgvo šalena.
Jt

Lapkričio 16 d^.tai yra, ateinančiąoseredą Landraetaser’io salėje bus didelis .ir puikus balius^ surengtas trijų
I lietuvišką draugy-ėiu. Tikrai u* Tu, tautieti, neisim) ne— trijų —• lietuviškų
—draugysčių
I,atėjęs, lies
* tik paminkit
#
».
Ibalius! Toks balius retai būna.

ANT PARDAVIMO.
. Pigiai parduosiu n»ująrda tik pernai statytą^ namą
/ienai šeimynai. įjotas 25~-19į0 pėdų.> Ant vyriausios uly'jos, Turiu išvažiuoti/todėl parduodu--Pasiklauskite tuoIjau pas: Juozą Makauską, Middleport, Schuylkill Co., Pa.
:<x
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Kaliniai nubaudė kalinį.
Bloomington, III. Vietinio kalėjimo kaliniai skaudžiai
apdaužė Jos. Hoffman’ą, tūlą apielinkėa farmerį. HoffAuksinės
$5.00
vietoje
nikelių.
S
z
- *
\
* man’as, mat, buvo kriminališkai užpuolęs mokytoją, už ką
Shelbyville, Ind. Vietiniame banke kasininkas per ap ir pateko į kalėjimą. Jo draugai kaliniai labai pasipiktino
sirikimą išmokėjo $200.00 auksu vietoje $2.00 penktu tokiu biauru darbu, kad susitarę taip Hoffmanui pradėjo
kais. Atėjo, mat, j banką tūlas vyras ir prašė išmainyti jam kailį perti, jog sargas turėjo uždaryti jį atskirioje kama
popierinę dvidolerinę penktukais ir gavo du rulionu auk raitėje. Kaliniai teisinasi, būk jie mokinę Hoffman’ą mo
sinių penkdolerinių. Policija negali jo surasti.
rališkumo.
VX
•
’l
Siuntinės laiškus už 1 centą.
Linčiavo meksikoną.
Washington, B. C. Generališkas pačto direktorius ža
Rock Spring, Texas. Antonio Rodrigez, ineksikonas,
prisipažino žvėriškai užpuolęs paskui nužudęs ponią L. da pakelti mokestį už ‘persiuntimą visokių mėnesinių ap
Henderson. Žmogžudys vos spėjo pabaigti savo išpažintį skelbimų, pliakatų ir kitokių spaudinių, o to vietoje nu
prieš teisėjus, kaip žmonių minia įsiveržė į teismo rumus mušti kainą nuo 2 centų ant vieno už persiuntimą papras
ir prievarta atėmusi nuo sargų prasikaltėtį, nusivedė jį tų laiškų. Jo nuomone, girdi, jeigu kas nori garsintis per
ant viešojo pleėiaus ir sudegino ant pirm laiko parengto pačtą, te gerai už tai užsimoka.
Paliuosavo 16 kalinių.
laužo. .*
Rockford, III. Valstijos advokatas Harry B. North,
Kuklus karžygis.
Tusson, Arizona. Komisija dalinimui karžygiams do supykęs ant prisiekusiųjų teisėjų už paliuosavimą žinomo
vanų iš Carnegie tam tikslui paskirto fondo per šešerius vagiliaus, kuris būdamas turtingų tėvų sūnumi, dieną nie.
metus jieškojo tūlo Harry P. McCoya, kuris tyčia nuo jos ko neveikė ir kaipo ponaitis rėdėsi, o įjaktį ėjo vogtų, lie
slėpėsi ir nenorėjo jokio atlyginimo už drąsų darbą. Komi pė atidaryti vietinio kalėjimo duris ir išleido 16 kalinių.
sijos
priimti
. * nariai tečiaus surado' jį ir privertė
■
» medalį ir Pn. North tvirtina, kad, girdi, Jeigu galima paliuosuoti
tūkstantį dolerių pinigais už išgelbėjimą jauno F. Scbe- turtingą vagilių, tai tuom labiau*bėdniokus, kurie reika
rrero iš gilaus šulinio, kame pastarasis buvo apsvaigęs nuo lingi jųjų šeimynoms, kaipo vienatiniai duonos kąsnio pagamintojai. Sūdžios mat išteisino 21 metų Geo. Maya, nes
pavojingų gazų.
būk jis sirgęs kleptomanija (vogimo manija).
Milijonieriai be pinigų.
EI Paso, Texas. Vagilių gauja užpuolė ypatišką trūkį,
Oralaivių konkursas.
kuriuo važiavo šeši milijonieriai iš New Yorko ir pas ku
San Francisco, Cal. Vietiniai vaizboriai ir pabrikantai
riuos sykiu rado tik $11.20. Daugiaus pinigų milijonieriai renka tarp savęs pinigus dovanoms aviatoriams balionų
neturėjo. Vagįs iškolioję juos už “bėdnumą” ir paleidę konkurse, kuris atsibus šitame mieste pabaigoje lapkričio
keletą šūvių į orą, pasislėpė.
mėnesio. Konkurso įrengimo.kaitai ir dovanos laimėtojams
atsieisią į 100 tūkstančių dolerių.
Raupų epidemija.
Juodosios Rankos auka.
Saginavv, Mieli., kilo raupų epidemija. Į tris dienas •
-z
New York, N. Y. Giuseppe Olando, italas, kuris dapamirė 20 asmenų, daugiausiai mažų vaikų, o kelios dešimtįs
serga. Mieste įvesta kvarantana. Mokyklos, bažnyčios, tea z dėjo policijai sugauti ir į kalėjimą sukimšti keletą narių
Juodosios Rankos draugijos, tapo nušautas Williamburg’e.
trai ir kitoki vieši ir pasilinksminimo namai uždarinėti.
Ant užmuštojo kaktos užbrėžtas krauju kryžiaus ženklas,
Baudžia už senų kiaušinių pardavimą.
sulyg kurio policija sprendžia Olando žuvus nuo rankos
Pbiladelphia, Pa. Šiomis dienomis nubausta vaizborių
Jurgį D. Ellisą trimis mėnesiais kalėjimo už pardavinėji tos niekšiškos žmogžudžių draugijos sąnario.
$10.000 už meilės paniekinimą.
mą supuvusių kiaušinių. Antru nubaustuoju už tokį-pat
New York, N. Y. Milijonierius Fr. Gould turėjo už
prasižengimą ir tiekai laiko yra Abrabam Staples, o Thomokėti šokikei Bessie De Voe dešimts tūkstančių dolerių
mas D. EUis turės užmokėti pinigišką bausmę — $500.00.
už paniekintą meilę ir nedalaikymą prižadų vesti ją už
Beprotė poetė.
pačią. Šokikė reikalavo $200.000, bet Gould ’ui daugiaus
St. Paul, Minn. Valstijos bepročiams namuose randa neduodant sutiko ir ant $10.000. Bent turės kuo savo susi tūla ‘moteriškė, kuri rašanti puikias, pilnas išminties žeistą širdį gydyti.
poęzijas, talpinamas rimčiausiuose laikraščiuose ir mėne
siniuose žurnaluose. Net neseniai laikytas literatiškas kon
kursas pripažino jos poezijoms pirmybę prieš mokytų ir
gabių vyrų veikalus ir apdovanojo ją 250 dolerių. Moteriš
< Ispanija. ,
kė serganti proto liga jau nuo 16 metų, ir daktarai neturi
Laukiamoji revoliucija vis neįvyksta. Dienraščiai skel
vilties ją išgydyti.
bia įvairias paskalas, bet tiek tik tėra tikrybės, jog tapo
Laimė nelaimėje.
x
apskelbtas visutinis straikas. Daug darbininkų, ypač BarSchreveport, La. Aviatorius Stanley Vaughan iš Fre- celonoje metė darbą.
mont, Ohio, isbandinėdamas naujai padirbtą balioną ir pa
Prancūzija.
kilęs penkiasdešimts pėdų augštyn, staiga puolė ant že
Užsipuolus labai ant Briand’o kabineto už valdžios
mės. Oralaivis visiškai sunaikintas, Vaughanas tečiaus ne- pasielgimą su straikininkais, ministerija atsisakė^apie ką
aplaikė nei mažiausio susižeicjimo. Tikra laimė nelaimėje. ir tapo duota žinia prezidentui Falliereš.

> Iš Amerikos.

POLITIŠKA PERŽVALGA.
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. ¥ vairios Žinios.
Žmogus—Ž v ėris.
Pereitą pėtnyeią atvažiavo iš Austrijos pas savo tėvus
į W*. Barnį 15 m. mergaitė, Marė M atpila. Tėvas keliolika
valandų stotyje laukdama^ prastovėjo, bet kada atvažiavo
duktė nepribuvo. Tėvas gyvena gale miesto. Mergaitė tu
rėjo tėvo adresą. Ji tapo įsodinta į Parson karą, einantį į
tą miesto dalį, kur tėvas gyvena. Važiuodama parodė ad
resą tūlam vyrui, kuris apsiėmė nuvesti ją į tėvo namas.
Bet butą latro. Nusivedė mergaitę netoli brėkerio, kur nie
kas nemato ir tenai ją prikankinęs išgvaltavojo, apvogė,
atėmė $17.00 ir pundelį su drabužiais. Formanas radęs
pusgyvą mergelę pašaukė policiją, kuri nuvedė pas tė
vus. Tėvams širdis plyšo, kai dasižinojorkas su dukrele
atsitiko. Tokiu judošių reikia saugotis.

Zbyško Amerikoje.
Zbyško—Cyganievič, drutuolis, pernai rudenį daug
kraujo lenkams sugadinęs pasiduodamas Gotčui, (už tai
lenkai jį “zdraica Polski” apšaukė'), sugrįžo Amerikon,
kad šiuo žygiu jau nuveikti Gotėą. Bet ligi prieis prie
Gotčo turi nuristi visą eilę menkesnių už Gotčą drutuolių. J isai rita. Jau pereitą savaitę grūmėsi Pittsbiirge.

BROLIUI KATAKIKUI.
Bažnyčios pašventinimas. Štai, Brolau, galų drauge

į

•

pasidžiaugti su Cambridge’s lietuviais: to, ko jie taip se
niai pageidavo, jau turi. Nedėlioj (spal. 23 d.) buvo pa
šventinimas kampinio akmens. Bažnyčia statoma mūrinė.
Nors tai tik buvo kampinio akmens pašventinimas, ale
jau ir pati bažn/čia neužilgo reikės šventinti. Jau sienos
išvarytos. Jau ir stogas dengiama. — Kampinį akmenį
pašventino patsai J. M. vyskupas — Andersonas. Prie iškilmybės prisidėjo apart klebono J. Krasnicko dar kun.
Jusaitis iš Lawrence, kun. Urbanavičia iš Lowell, kun.
Dragunevičia iš Broekton, kun. Žilinskas iš Boston’o, kun.
Bukaveckas iš Worcester, kun. Jakaitis iš Clinton’o, kun.
Slattery ir kun. Pimentai (portugalas) iš Cambridge. Di
delė žmonių minia jau kelias valandas prieš iškilmę pri
pildė, gatves. Sulyg vietinių anglų laikraščių, buvę į 5000
žmonių. Prie iškilmės prisidėjo netik vietiniai lietuviai
katalikai, bet daug bostoniečių mielai padidinę iškilmę.
Buvo taippat ir daug svetimtaučių katalikų. Mat, Bro
lau, kaip geri katalikai nežiūri į skirtumą tautų, kada da
roma katalikiškos iškilmės: jeigu visi tautos sūnus turi
me jungtis tautos dalykuose, tai juk dašimts syk, labiau
visi katalikai turime vienyties tikėjimo dalykuose. Ak, ti
kyba daug, daug augštesnė ir kilnesnė, negu tauta. Daug
ir draugijų prisidėjo prie iškilmės, kurios nors ne dėl pa
gyrimo prisidėjo, bet dėl meilės To, kuriam toji bažnytėlė
statoma. Vis-gi vietiniai lietuviai katalikai už tokį broliš
kumą dėkingi dalyvavusioms draugijoms: šš. Petro ir
Paulio iš So. Boston, šv. Kazimiero iš Šo. Boston’o$ šv.
Juozapo iš Newton Upper Falls, šv. Jėzaus Širdies iš So.
Boston, šv Klaros iŠ Cambridge ir šv. Juozapo iš Cara-
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bridge. Draugijos puikiai pasirodė, kaip vietinės, taip ir
iš toliau.
/Apeigoms pasibaigus, kun. Jusaitis pasakė prie ap
linkybių pritaikytą pamokslą.
Daug gerų žmonelių duosniai davė naujos bažnytėlės
reikalams. Te jietns Visagalis užmoka!
Pittsfield'iečiai (Mass.) turėjo progą išgirsti Dievo
žodį ir prieiti prie š. Sakramentų, nes pastaromis dieno
mis juos atlankė kun. Jakaitis iš Clinton. Lietuvių su&ib
gūsių Čia yra pusantro šimto. Du ar tris kart Į metus jie
parsitraukia kunigą lietuvį. Čia yrą atvažiavęs kun. Žebris, kun. Gricius, dabar-gi, įsišventinus jaunam kunigui
Jakaičiui, jisai ir-atlankinėja Springfield’o vyskupijos
lietuvių naujokynes, kame neturi savų kunigų.
Kunigybės šventinimus Philadelphijos vyskupas Pren
dergast suteikė Mikui Durickiui ir Jonui Mickūnui. Die
ve padėk naujiem darbininkam pildyti sunkias kunigijos
luomo priedermes. Kun. Durickis laikė primicijas Philadelphijojė ir Shenandoah.
Kunigų permainos Seinų vyskupijoje. Kun. Balt. Cip
lijauskas iš Kalvarijos į Kapčiamiestį vikaru. Kun. J.
Kutas liuosa valia išvažiuoja į Siberiją į Irkutską patar
nauti tenaitiniems katalikams.
.
• K
Sibiras padalintas į 4 dekanatus: Tomsko — dekonu
kun. Demikis; Omsko — kun. Bilakevičius; Irkutsko —
kun. Pranaitis ir Vladivostoko da dekanas nepaskirtas.
Kun. Kutas važiuoja į kun. Pranaitį, kuris būtinai reikala.uja pagelbininko. Beabėjo kun. Pranaitis užsitarnavo
misijonoriaus vardą. Turėdamas šiltą vietą, kaip profeso
rius prie Peterburgo dvasiškosios akademijos, išsižadėjo
jos, kad išlieti Jėzaus įkvėptą meilę ant nelaimingų Siberijos katalikų. Vargo, žinoma, daug kenčia. Kenčia žie
mą dėl neapkenčiamo šalčio, vasarą nuo uodų, o, galima
sakyti, visada neturtą ir valdžios šnairavimą. Ale, Brolau,
jis mielai kenčia, nes kenčia dėl Kristaus.
Montreal’io katalikai užprotestavo sykiu su savo ant
vyskupiu Bruchesi prieš nedorą Rymo žydo-majoro Nathan’o apšmeižimą Šventojo Tėvo. Patįs žydai papeikia
Natban’o pasielgimą, sakydami,, jog jisai neturėjęs teisės
kiŠties į bažnytinius dalykus. Kiti-gi žydai net jo išsiža
da, sakydami, kad jis jau tik žydišką pavardę teturi.
Socijalistai prieš socijalistus. Prancūzijoje socijalistiškoji valdžia geležinkelio straikininkus tuomi taikina su
kapitalistais, kad sukiša straikininkus į kalėjimą. Štai
spalio 13 d. penki straiko vadai su keliomis socijalistų de
putacijomis susirinkę laikraščio “LTIumanite" redakci
joj tarėsi apie straiką, tik, išnetyčių apsupo policijantai
sukišo šaltojon. Prancūzijos- pirmininkąs dar Haip neseniai užtikrinėjo socijalistų kongresą, kad jis tebėra socijalistu, tik, matyt, vargšas užmiršo “laisvę, lygybę’’...
Tai tau ir socijalizmas. Dar gerai, kad tas neatsitiko Barcelonoje,.nes tocijalistai ir vėlei būtų apkaltinę bažnyčią,
kaip kad Ispanijos valdžiai nubaudus Ferrer’ą.
Pastaromis dienomis dienraščiai praneša, kad slaptų
organizacijų Išduota mirties nusprendimas jos preziden
tui ir keletai ministerių.
»• *
Pašventinimas bažnyčiosJSlizabeth, N. J., buvo lapkri
Čio 6 d. -Tai didelė linksmybė vietiniam^ klebonui, kun.
Žindžiui, ir vietiniems katalikams.
Kun. J-tis,
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“V. L.” (No. 42) rašo:

“Tėvas Kazimieras”, kuris Amerikoje tik-tik
j f i:» □ / nebeautvėrė pamišėlių armijos (t),^Važinėja su
Ci'
misijomis po Lietuvą. Vilniškė “Viltis” praneša,
jog nuo 1 iki 5 d. spalių mėn. jis busiąs Kvėdariii
noje, Kauno gub.’?
Kiti laikraščiai rašė, buk Tėvas Kazimieras daręs
Amerikoje iš gyvulių žmones; prie to prisikabino visokie
“filosofai” ir tuojau prasimanė nebūtą faktą.
Tėvas
Kazimieras girdi patvirtinąs darvinizmą, parodąs, jog iŠ
beždžionės galima padaryti žmogui...
Šitų visų skelbimų akyse laikome savo priederme pra*
nešti, jog Tėvas Kazimieras ketina sugrįžti Amerikon neužilgo ir žšnaujo pradėti daryti žmonėmis laisvamanius —
bezdžiones, cicilikus—beždžiones, ir kitokios rųšies “be2; l-i:.'r/rjiE.
/
iii «r fA
džiones”. t *rį. osd
f T* i **
...
au
n>>.n
i
Vilniau* “Vilti*’?: (No. 114) rato:r L i.- : lf
“ Maskvoje staiga mirė pirmojo* V. Dūmos
pirmininkas Muromcevas. Jam mirus, rusų visuo» »-• menė nustojo vieno iŠ deriausiųjų ir gerbiamiausiųjų savo sūnų. Jo atmintį pagerbs kiekvienas.”
Šitų žodžių akyvaizdoje labai įdoįriiai skamba “Assoeiated Press ’os“ pranešima^buvo visuose Amerikos dienraščiuose), jog atidarius Durnos pasėdžius, jos vedėjas su
manė) kad atstovai atiduotų garbę Muromcevo atminčiai
KTib

j

r t*

oį

mui

4

t

ii 1>« i <

atsistojimu ir jog tadą kadetai ir. radikalai
kan... Kam dabar tikėti!

S

išėję lau-

Nepavydime savo raštų niekam. Jei ką rašome, tai vis
žmonių švietimui. Todėl su mielu noru pavelijame pers
pausdinti straipsnius iš “DraugoV* Vieno tik daikto rei
kalaujame — būtent, kad butų visados pažymimas šalti
nis, iŠ kurio straipsnis esti paimtas. “Saulė” (No. 87)
perspauzdino žodis į žodį musų patėmijimą apie John’ą
Dietz’ą ir pamiršo pasakyti, kad straipsnelis paimtas iš
“Draugo”.
Reikia tikėties, kad p. BoČk^uskd\organas nepasidabįs
daugiau tokiais.. . pamiršimais.
Musų “pirmeiviški” laikraščiai (ypač “Keleivis”) la
bai džiaugiasi, kad naujoji Portugalijos valdžia veja lau
kan vienuolius ir vienuoles. O, kad tik “pirmeiviai” žino
tų faktą, jog jėzuitams užginta gyventi Portugalijoje nuo
1764 Lm.
metų
atgali),
/ » i (pusantro
J j ' I L fr * * * • t šimto
įJH -aJ »*<>*.
. .
‘ »<)> * ’** vienuoliams
’*• » i.'
• nuo
».,
1834 m., o vienuolėms nuo 1864 m., tai jie suprastų, kad
vienuolių
iJ t * : <*i *• I’TVifgyvenimas
‘ » » * • * * * • Portugalijoje
‘ J» , • i<
i buvo
i j > »’ nebegališkas
J-1 »
' t-J . jau
ilgą — ilgą laiką. Jeigu dabar Braga su “profesoriais”
varo iauįan vienuolius, tai tik bandoj vykinti įstatymus,
— išleistus
daugelį metų pirm to.
Bet kįla klausimas, "delko įstatymai apie vienuolius
buvo ligišioKaplenkiami arba nepildomi.
'”<• c O
Atsakymas: — dėltįp, kad kraštas tiesiok negalėjo ap
sieiti be vienuolių pagėlKosT
. Ištiesų, ar-gi ne geda, kad Portugalija, kurioje pilna
mokyklų, turi 80 nuošimčių gyventojų, nąpokančių nei
skaityti nei rašyti? Markizas Pombal (tas pats, ką išvijo
jėzuitus iš Portugalijos dar aštuonioliktame šimtmetyje^
ir kiti MSalonai”, ką švietimo vardu gujo svetur vienuoliūs — “tamsuolius”, šviesos jolrios nenešė.JS’ors kažinką
daryk, bet portugalai pasiliko vis tamsus, pavargę, bėdose
paskendę. Ir pasidarė taip, kad tie patį^ jėzuitai, tie patįs
vienuoliai ir vienuolės turėjo grįžti į apileistąją Portugali
ją, turėjo ten steigti mokyklas, prieglaudos namus. — žodžiu, daryti tą, kas jiems buvo užginta įstatymais daryti.
Vis tai dėlto, kad valdžia nesirūpino nei sviėtimu, nei našlaičiais nei pavargėliais.
Valdžia darė tiktai skolas, vogė viešus pinigus, nesirūpino
žmonių gerove__ — pavelijo pasišventinusiems asmenims
dirbti darbą, kurį privalėjo atlikinėti pati. Buvo ir juokingų atsitikimų. Tarp tų reikia paskaityti k^higaikštienės Pamelos santykiai su Gerojo Ganytojo Namais ir valdžia. Pasitaikė taip, kad 1857 m. vienas prancūzas kunigas, pamatęs, jog Portugalijoje nėra kam prižiūrėti palie
gėlių, ir vaikai auga didžiausiame ištvirkime, atsikvietė
vienuoles iš Prancūzijos, kurios tuojau ir pradėjo isganingą darbą. Štai kunigaikštienė Pomela išleidžia 50,000 fran
kų kasmet maitinimui pavargėlių. 1901 m. vhldžia išleido
išnaujo įstatymą, uždraudžiantį vienuolėms gyventi Portugalijos ribose^ <1864 m. įstatymas nebuvo pildomas)> Tadą kunigaikštienė Pomela nuėjo pas valdžios atstovus ir
pasakė: “Jeigu jus uždarysite Gerojo Ganytojo Namus,
tai aš sustabdysiu savo 50,000 frankų, ir tesižinokite su
ą
savo pavargėliais 1”
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įęu, pasakysivaldžia išsigando ltu~'
ni'gaikštienės'pagązdinimo. Dėt SOęOOO frankų (10 tūkst.
dolerių) valstija, kuri skaito 1161011 sesių milijonų gyven
tojų-ir turi plačias ioUnijas,' sulau&^savo įstatymus 1
Dabar skaitytojas gali suprasti, dėlko kilo revoliuci
ja ir dėlko žmonės priėmė “profesorių’.*: diktatūrą. Juk
senoji valdžia buvo silpna, nesilaikė įstatymų, nesirūpino*
žmonių gerove! Kabinėtai mainėsi nuolatos (į dvejus me
tus buvo... sesi kabinėtai!), o kraštas grimzdo į skolas,
maudėsi tamsy bėję ir varguose... Gal atmainius valdymo
formą, užsvies skaistesnė dienelė! — mąstė sau žmoneliai.
Ir valdžia tapo atmainyta. Prezidentu tapo apšauktas
Braga, kurį dienraščiai pasiskubino apskelbti garsiu
(taip!) mokslo vyru, bet kurio moksliški nuopelnai, tiesą
kalbant, gal bus šiek-tiek didesni už, atsiprašant, mūsiš
kio Dembskio (skaityk “Independent”, Octob., 20, 1910).
Braga pasirinko sau pagelbon Costą ir kitus “mokslinin
kus”, kurie apie valdymą
žino- daugiau iš knygų, nekaip
•*
*
iš praktikos. Ir
“mokslininkai
” pradėjo
darbą
** ■
- .>*■*’ •" / i * • *
*. ■
. nuo
* < to,
kad ėmė varyti laukan įstatymų laužytojus—vienuolius
ir vienuoles, užmiršę, kad tie tai įstatymų laužytojai darė
didžiausią pagelbą valdžiai žmonių švietime ir labdarybės
darbuose. Kaip rodosi, naujiems direktoriams daugiausiai
rūpėjo ne patįs vienuoliai, bet jų turtai. Be ko, Portugali
jos Valdžia pastarais laikais negali apsieiti be vienuolių
triūso, taupumo ir nuosavybės. Juk abudu parliamento bus
tu laiko savo posėdžius senojo šv. Bento vienuolyno mū
ruose! Juk archaologijos muziejus laikomas Carmo baž
nyčioje! Juk Tautos Knygynas Susideda iš didesniosios da
lies iš teologiškųjų raštų ir kitų veikalų, užgrobtų iš vie
nuolynų! O ką apie Dailės Akademiją? O, ir tenai rankius
dabina išdirbiniai iŠ aukso ir sidabro, atimti nuo... vie-nuoliŲ
'"'I f ? J > / "!/
. r f ? / r *’ 'i
*
?♦ v
Negana to. St. Carlos’o teatras buvo kitados namai
paskirti kunigų gyvenimui! Bejem’o vięnuolynas dabar
paverstas apleistųjų kūdikių prieglaudai!
Lai ir to užtenka!
'("T. .
Šitie žodžiai yra rašyti ne katalikamsrnes jie žino, jog
vyriausybė, kuri pradeda savo darbą nuo bažnyčios per
sekiojimo, yra katalikams- priešinga,
bet šitie žodžiai
yra parašyti tiems, kurie, būdami katalikų bažnyčios prie
šais nesidrovi — ar tai iš nežinojimo ar tai iš pikto noro
— kaltinti asmenų, kurie, nors persekiojami, tečiau savo
pasišventimu gelbėjo savo persekiotojus darbuose, ku
riuos turėjo atlikti persekiotojai...
į,. Tie žodžiai yra parašyti musų “ pirmeivių ” domai.
*
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16 PASIKALBĖJIMŲ SU AIGYPTO, INDUOS IK KITŲ
TAUTŲ (NUVERGTŲ) PATRUOTAIS.

Prancūzų valdžia uždraudė Aigypto patri jotams su
sirinkti seiman Paryžiuje, pasaulio sostinėj, skelbiančioj
pažangiausius liuotybės gandus. Žinoma jau, kad Aigypto
patrijotai turėjo trukšmingą kongresą Bruzellėjr
Grįžtantiems ii kongreso, aigyptieeiams Paryžiaus
moterįs, norėdamos suminkštinti J‘radikariškosios” val
džios pasielgimą, iškėlę/jiems puikias Vaišes vardu “Alliance Ųniverselle dės Penimes pour ia paix,JLmilžiniškos

* •
-* ’
draugijos, skaitančios savo narius milijonais visuose pa^
šaulio kraštuose.
Vaišės turėjo vietą puikiuose Balionuose-Mmedd
Chessain ant av. Kleber. Jos buvo taip įdomios U turėjo
taip svarbias pasekmes, kad aš ilgiau ant jų apsistosiu.
Buvo čia be aigyptiečių, indai bei indės (garsioji Ra
ma), arabai, kaukaziečiai, lenkai ir leųkės, airiai bei ai:
rėš, rusai bei rusės ir d. k. Garbė
atstovauti ten lietuvius
II A
oi i
teko man. Buvo čia taipo jau ir daug įžymių prancūzų ra
šytojų ir visuomenės t >veikėjų.
• . *i
*I
Vyriausią
rolę
svečių
priėmėjos:
tose;
vaišėse lošė
— •r"* •
*1
-X
* z
I
X J i & ♦ tA * A • I Iii x ■
Alliance’o prezidentė, p. Marya—Cheligą, lankė iš kilimo?
bet seniai gyvenanti. Paryžiuje ir pragarsėjusi, kaipo rašti
ninkė, tepliotoja (padarė 4 paveikslus V. Kudirkos laidai)
ir ypačiai kaipo feministė ir visuomenės veikėja. Labai
žymią rolę lošė
ir Mine. d’Albert, Alliance’o viee* taipo-jau
*
prezidentė. Čia susirinko žiedai prancūzų inteligentijos^
buvo direktorė Moterių teatro, Mme Dangennes, rašytųjų
ir artistė,■r Je ih■ •an
,
t d
■ • ’•Tvray
- • r*r *•ir.d.
tv 1 ’kitų.
• ’Į
1
Visų žingeidumą žadino aigyptiečių vadai Farid-bey
ir Lufti-bey. Aš paprašiau šeimininkės supažindint', mane
su jais, idant galėčiau pakalbėti su jais apie įvairius klau
simus, kurie man jau seniai labai rūpėjo.
Mahamed Farid-bey, vyras dar pačiame stiprume apie
40 m. amžiaus; Lufti-bey, jaunas, vyras metų. apie 30,
malonaus rimto veido.
/
..
— Jūsų tautiškas judėjimas seniai mane interesuoja,
pradėjau aš,
for' * apsimainęs
J . Z •* * * ~ ‘ * - * paprastomis i * pasveikinimo
’
• •
• »
mulomis — ar nemalohėtumėte suteikti tnaii keleto žinių
iš jūsų tautiško judėjimo.
••
• r• •• * * r
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— Mielai, atsakė abudu.

.— Pasakykite, man pi’rmiaūsiar, kokį tikslą statote
savo vėikimui?
»i
— “Aigyptas—aigyptieeiams”, atrėmė Farid-bey, —
tuose dviejuose žodžiuose yra
•• viskas,r frięs
" • • stengiamės• paliuosuoti Aigyptą nuo svetimų įtekmių, męs norime, kad
musų šalies gyventojai niekelio nebūtų varžomi ir pats
spręstų apie viską, męs nenorime teisti niekam Mkrėišnau
doti, ar tai bus anglai, ar turkai ar .kas kitas..;
— Koki jųsų sanlykįai<iu .jutnmia anglų ar turkų nu
vergtomis tautomis? — pęrtrąųkiąu
Farid-bey’o
kalbą.
-~
— Broliški, draugiški, kaipo prispaustųjų,atsakė
man Lufti-bey! — §ia — mostelėjęs
ranlča priešais
rodydamas kitoj saliono pusėj, krūvelę.sėdinčių, moterių,
apsitaisiusių baltais, kaip sniegas, ryfų rūbais (panašiais
į senovės lietuvių), — tai indės, kurios dalyvayo mūsų
kongrese BruxeĮėj. Anoji vyresnioji, tai garsioji Indų. patrijotė Kama. Męs su indais lygiai, kaip ir su visomis kįtomis prispaustomis tautomis stengiamės uzinegsti kuo
ankščiausius ryšius.
‘lOIFJfff
-— Ant kiek man teko pažinti iš laikraščių, jūsų da
bartinį padėjimą tai musų padėjimas ąnajogiškąs jūsiš
kiam, — patėrirfjati aš aigypHėčiatfis.^'
— Kaip tai?
staiga vienu balšn ūžkfausė manęs
abudu.
•
• °A
<5 •*
* *k * X * Z * r *
V / <1 "
— Taip, Lietuvos padėjimas šiandien labai panašus
Aigypto padėjimui. Jūsų tauta seniausia Žmonijos atžala,
»
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— musų taipo jau. Jus spaudžia, drasko vieni priešai, mus •
kiti. Jus stengiatės išsiėraanicipuoti iš nekviestų globėjų
globos, — męs taipo jau...
Abu žiurėjo į mane su pasistebėjimu. Pagaliaus Luftibey prabilo:
— Tai, tamista, esi lietuvis; labai smagu pažinti, tai
Jus esate senoji atžala indų tautos "Europoje, aš maniau
tamistai bus įdomu susipažinti su gerbiaiūaja mūsų drauge
— Kama, kuri daug dirba tėvynės Indijos labui.
Čia jisai privedęs mane prie indų būrelio supažindino
su Kama ir kitais indų veikėjais. Čia pasipylė karšti abypusiai apsimainymai jausmais simpatijos ir užuojautos.
Greitai susirinko aklink apstus aigyptiečių ir indų ir
kitų tautų būrelis, kuriam aš priverstas~buvau aiškint,
kas tai yra lietuviai, koks ryšis su indais (gentystė liet.
kalbos su sanskritu) i> kitomis tautomis, koks šiandieninis
Lietuvos bei lietuvių padėjimas, ir nei nepasijutau, kaip iš
interviewer’io pavirtau interviujuojamu.
Čia tarp kito ko, bekalbėdamas su veikėjais bei vei
kėjomis kitų-tautų užsiminiau, jog seniai svajoju aš apie
išleidimą laikraščio prancūzų kalbą, kuris gintų teises
visų nuvergtųjų tautų. Mano sumanymas tapo priimtas su
entuzijazmu. Musų pasikalbėjimai butų kažin kur užsitęsę, jeigu artistiškoji vakaro dalis nebūtų buvusi pradė
ta — puikios deklemacijos direktorės moterių teatro, Dangennes ir kitų artisčių.
Vinimi to vakaro beabėjo buvo indų dainos, karias
dainavo viena indė, atvykusi kongresan iš Bombay’aus,
stebėtinas panašumas indų meliodijų su lietuvių dainų
meliodijomis!
Žinoma, daug dalykų šiame susirinkime negalėjo bū-,
ti apkalbėta. Bet svarlriausia pirmoji pažintis įvairių tautų
užmegsta.
t
• Nutarta susirinkti ankstesniam rate įvairių tautų vei
kėjų ir apsvarstyti daug svarbių reikalų, o pirmoj eilėj —
mano sumanymą, leisti laikraštį, ginantį visų tautų teises.
Kas bus svarstyta ir nutarta pranešiu vėliau.
,
Juozas Gabrys.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI.
P. Parapijonui, Brooklyn, N. Y. Ką “Tėvynė” 43
num. rašė apie kun. Varnagirio priėmimą, nereikia paisyti.
Kun. V. buvo sutiktas parapijięčių kuopuikiausiai (su pa
roda ir demonstracijomis) 11d. spalinio — kaip jau mums
buvo rašyta pirmiau — ir dėlto cieilikams (kaip pats praneši) tatai nepatiko. Todėl jie ir parašė nebutniekius į
“Tėvynę”. Bet kovoti prieš nebutniekius vistiek, ką pilsty
ti iš tuščio į dyką. Velyk duoti romybę tokiems žmonėms,
ką yra nustoję teisybės jausmo, mandagumo ir išminties.
40 kp. S. L. R.-K. A. Suspenduotų ir išbrauktųjų var
dus pasiųskite Centro Sekretoriui, o jam paliepus, patalpįsime organe. Kuopų viršaičiai privalo žinoti, jog su vi
sokiais reikalais turi kreiptis į Centro Sekretorių, o ne tie
siog į organo spaustuvę.
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PASKUTINIO SEIMO PROTOKOLO REIKALE.
Tuojaus susilauksime pusės metų laiko, kaip S. L. R.K. A. seimas užsibaigė, bet iki šiol seimo protokolas, vi
siems metams veikimo programas, nepagarsintas. Jau čia
per drąsus sauvaliavimas. Centro viršininko tame dalyke
nepaaiškinamas tylėjimas. Per seimus^yenkamos visokios
komisijos nuveikimui vieno kito dalyko, užkraunamos na
triams visokios priedermės ir, kada jau laikas butų prisi
žiūrėti tų darbų rezultatams, paaiškės galų gale, jog nie
kas nežinojo kas kam buvo pavesta atlikti. Organizacijos
viršininkas turėtų tame dalyke kuogreičiausiai pasirū
pinti.
\
Dv. Vadovas.

.

AR-GI TAI VIS DAROMA VARDAN SUSIV. L. R.-K. A.
. i "
GEROVĖS?!...
Kiek tai pernai metais ne -prirašė visoki mužos S. L.
R. -K. A. labo vardan! Katrą “Kataliko” numerį nepaė
mei, pilna ten buvo visokių patarimų, šauksmų, koliojimų viso Centro Komiteto ar pavienių jo narių, vis, neva,
S. L. R.-K. A.-gerovėj vardu. “Kat.” šaukė:-‘išmeskime,
prašalinkime kunigus iš Centro Komiteto, o viskas bus
gerai”. Na, štai 25 seime kunigai neapsiima būti Susiv.
prezidentu ; liekasi išrinktas svietiškis; — tikėtasi, jau vis
kas bus gerai, kiekvienas dirbs, kiek galįs, idant padaugint Susiv. narių skaitlių. Bet kas tau, apsiriko, kas taip
manė, o su jais ir aš žemiau pasirašęs. Tiesa, “KatJ’, kiek
aprimęs, tylėjo, nes bandė naują pr’ezidentą pagautįjmt
savo meškerės; mat, manė sau, prastas toks “skerdžius”,
— Waip prieš seimą “Kat.” jį apšaukė — pasilokamys
garbės. Po 25 seimui “Kat.” rašo prezidentui: “prisiųsk,
girdi, Tamsta, savo fotografiją, o męs patalpinsime “Ka
talike”, kaipo S. L. R.-K. A. prezidento. Apsiriko naba
gas, nes likosi atsakyta siųloma garbė; “Kat.” susigėdi
no ir vėl, patylėjęs valandėlę, pešt—bakst į pašonę, kur
' tau, girdi, visi Susivienijimo dalykai likosi užmesti, ir čia
negavęs atsakymo imas toliau jau drąsiau kibti prie pre
zidento, — ir vis Susiv. L. R.-K. A. gerovės vardu.
Dabar pažiūrėkime, kaip tas viskas dirbama, su ko
kiu mieriu ir dėlko? Reikia žinoti, kad šįmet Centre yra
“Kat.” išleistojaus klerką, per kurio rankas turi pereit
visos bilos, kam tik reikia išmokėt; — pažiūrėkime, kaip
su jomis pasielgia p. Kadzievskis.
Sakysite, pasirašęs
siunčia, kad išmokėtų. Kas tau! Pažiūrėjęs ar ne, siunčia
į stalčių ar ant lentynos, tegul ilsisi sau pavargus kelio
nėje ; nei nesapnuok, kad be 30 ar 40 dienų išsiųstų toliau.
Ar-gi tai taip dirba tas, kuris pernai tiek daug rašė, šaukė
“protestuokimė”? ar-gi tokia jautri “Kat.” širdis, kuri
prieš 25 seimą vilko ašaras liejo, kad Laibinis bilų nemo
kėjo? Šiandien jau tų našlių ir našlaičių verksmo negirdi.
Štai rašo 87 kp. sekretorius, klausia dėlko posmertinė, jau
du mėnesiu paduota, da neišmokėta; Čia 9 kp. sekr. klau
sia, kur jų posmertinė dingo; vėl P. Burba rašo dėlko ne
išmokėta už 25-to seimo ženklelius pp. Saulėnas rašo, d^lko
jam neišmokame 25 seimo pripažintus kvoterius už prikalbinimą naujų narių; “Draugo” administracija klausia, dėl
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ko taip ilgai negauna už liepos ir rugpiučio m. užmokėti.
(Gavome kasleriaus čekį 29 d.,spalio. Red.). O kas kaltas?
— nugi, žinoma, Centro sekretorius mėmė, nieko neišma
no .apie Susivienijimo dalykus ir viską trukdo, — nevie
nas taip gal mano. Gerai, pažiūrėkime arčiau į tą viską,
štai bilos 87 kp., “Draugo’*, Saulėno, Mikalausko, Katke
vičiaus, už prikalbinimą naujų narių, išsiųsta sekretoriaus
13 dieną rugsėjo; šiandien 29 d.-spalio; tai jau 45 dienos
praslinko, o bilos da nemokėtos. 36 k., 9 k., 7 k. išsiųsta 20
d., 22 d., 28 d. rugsėjo ir da vis nemokėta. Klausiu prezi4ento, dėlko nemoka. Tas atrašo, kad visas bilas tuojau^
siunčiąs pas p. Vasiliauską ir pridūrė, kad p. P. Burba už
25 seimo ženklelius bilą išsiuntęs" 1 d. rugsėjo, tai yra 2
mėnesiu atgal, o vis da nemokėta. Klausiu p. Vasiliausko,
dėlko bilas laiko? Tas teisinasi, visas bilas siunčiąs Kadzevskiui tą pačią dieną. Kasierius teisinas, negalįs niekam
mokėt be bilų. Na, o p. Kadzevskis? — Jis niekam nieko
nesako, tyli ir savo daro; bilas laiko, o jus žinokitės, teisinkitės, tas man ne galvoje. Ar vis tai daroma vardu S. L.
R.-K. A. gerovės ?
Štai rašo 30 kp. dėlko seimo pripažinta pašelpa neiš
mokama, taip-pat 26 kp. iš Levdston, Me., kurią atstovavo
pats p. Tananeviče, sako, įdavė p. Tan. savo prašymą, kad
gauti pašelpą bėdnai sergančiai moterei. — O ką gal Cent^o'lekretorius žinoti, kam seimas ką nutarė?! Kur seimo
Protokolas? Kur visi kuopų įnešimai. Man paklausus vie
šai, kur 25-to seimo .protokolas,^* Kat.” ironiškai patarė
klausti “Žvaigždės”. Pernai, kada neturėjome savo orga
no, nebuvo kur garsinti protokolai, tai “Kat.” šaukė ant
Centro Komiteto, dėlko negarsina protokolo. Šįmet, kada
visi seimo raštai pakliuvo į rankas “Kat.” manadžerio,
tai jautrioji “Kat.” ausis apkurto, negirdi žmonių šauks
mo, kur dingo 25 seimo protokolas. Ir vis tai daroma S. L.
R. -K. A. gerovės vardu!
“Katalikui” su jo sėbrais Susivienijimo labas tiek
terūpi, kaip kam nieko; čia vien norima visokiomis intri
gomis pažeminti, diskredituoti Centro Komiteto narius,
ypatingai Centro sekretorių, kuris seniai “Kat.” kaulu
gerklėje stovi. Žinoma, žmonės negaudami posmertinių po
du mėnesiu ir šeip pašalinių bilų išmokėjimo nesulaukda
mi, kur šauksis daugiau, jei ne pas Centro sekretorių: kiti
stačiai mano, kad viskas priguli nuo sekretoriaus, kam
ir kada nori, tam moka. Tą p. Kadzevskis gana gerai su
pranta, dėlto viską taip daro, idant kenkti plėtojimuisi
S. L. R.-K. A.; kad žmonės butų neužganėdinti; kad butų
už ką rūgoti, atgrąsinti kitus nuo prigulėjimo, tą syk
lengviau savo mierį bus galima atsiekti, priversti komite
tą pūsti į “Kat.” dūdą arba šokti taip, kaip “Kat.” grie
žė. O jeigu viskas bus gerai, nebus už ką užsipulti ant
Komiteto. Gi kada dalykai vėžio žingsniu žengia, tuomet
drėpk dumblais kiek tik nori. Bet veltui “Kat.” su p.
Kadzevskio pagelba fnano žmonėms akis apmuilyti ir sa
ve nekaltybės rūbu apvilkti. Tas viskas nepasiseks, nes
teatmena “Kat.”, kad Susivienijime yra žmonių, ką dar
buojasi labui tos drganizacijos; ne dėlto, kad sau naudą
turėti, bet dėl idėjos; o kas su idėja dirba, veltui tam vi
sokį persekiojimai, tas nuo savo siekio neatsitrauks, ir

.Susiv. L. R.-K. A. neduos “Kat.” vienu kąsniu praryti.
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Šiuomi viešai reikalauju nuo p. M. Kadzevskio, kaip 25
seimo I sekretoriaus, pasiaiškinti per “Draugą”, dėlko
taip ilgai nepagarsina 25 seimo protokolo? Dėlko rašė p;
J. Vasilauskui, kasos globėjui, kad protokolojms save ne
turi, kurį prie manęs ir apie dešimtį kitų seimo delegatų
paėmė ir prižadėjo sutvarkęs pagarsinti ir į protokolų kny
gas įrašyti? Kodėl prezidentui .suvis nieko ant klausimo
tame dalyke neatsako? 24 seime ir p. Kadzevskis buvo
seimo sekr. Po seimo metė viską ir stačiai pasakė, uždvką
nerašysiąs, tuomet parašė antras seimo sekr. p. Jurgis Tumasonis be jokio užmokesčio. Gal ir šįmet uždykąT nenori
rašyti, o gė&a-pasisakyti, tai verčiau užsigulti neturįs ir
po viskam. Taiposgi tepasiaiškina prieš kuopas per orga
ną, dėlko bilas taip ilgai laiko, nesiunčia pas kasierių, kad
išmokėtų, su kokiu mieriu tą viską daro? Viešai tegu J.
Kadzievskis pasiteisina, nes aš už kitus kentėti išmėtinėjimus negaliu.
'
K. J. Krušinskas,

L. R.-K. A. sekretorius.
3-eia kuopa Susiv. L. R.-K. A. ant savo naudos ren
gia balių 15 lapkričio ant p. Jančaitienės salės, 109 Pine
st, Elizabeth, N. J. Visi kuopos nariai ir visa aplinkinės
jaunuomenė ir suaugę kviečiami atsilankyti. Įženga do
vanai. Prasidės 7 vai. vakaro. Širdingai užkviečia

Komitetas.

_

Blaivybes Skyrius.
■■■■■ 1
VISIEMS BLAIVININKAMS SVARBUS PAAIŠKINI»
MAS.
Pirmame Blaivininkų laetuviij Amerikos Seime, pa
skirdami mane teip vadinamuoju Dvasišku vadovu, pri
sakė man parūpinti visiems nariams nuo Švento Tėvo At
laidus. Žinoma* jei ką nori gauti iš Rymo, tai daug ilgiau
reikia laukti, aš gi norėjau greičiau gauti Atlaidus, užtai
prašiau Apaštališko Delegato Washingtoiie, kuris man iš
karto davė patartį privienyti Sąjungą prie Amerikos Ka
talikų Unijos, ir tuo privienijimu arba agregavimu visi
nariai ipso facto laimės visus Atlaidus, Unijos nariams
suteiktuosius. Vis tik tiek kad ir kas Ryman butų rašęs,
kitokio atsakymo nebūtų galėjęs gauti, kaip tik šitą, kurį
gavau nuo Apašt. Delegato. Nes Popiežius suteikia Atlai
dus tuos pačius visam Katalikų pasauliui su tomis pačio
mis sąlygomis visuomet, kas pildo tas sąlygas, gauna At
laidus. Tas prisivienijimas prie Amerikos Katalikų Blaivininkų niekam neužkenkia tautiškuose dalykuose, tiktai
nemažai reikaluose net ir pasauliniuose kartais gali su
šelpti ir sušelpia. Juo druiasnis katalikų ryšys, juo dides
nė jiega. Tiesa, prjsivienijus kiekvienas narys ant metų
padaro aukos, vyrai po 10 centų, o moterįs po 5 centus, tai
gal kas sakyti: —» “Kam čia męs turim duoti svetimtau
čiams, ar, negeriau padėti tuos centus musų pačių bankon?” Tikrai pasitikiu, kad lietuviai savo darbštumu pra
lenks airius, ir už tuos centus jie gaus gastinčiaus (nagrados) gražią vėliavą, kurią Unija suteikia kuopai, ku
rios narių skaičius į metus užauga didžiausias. Jeigu kas
tų penkių ar 10 centų gailėtųsi ir iš tos priežasties neno
*

AŠ K &apkri$» (Jfovmberi,

t>
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retų rūpintiesi laimėjito u dvasiškų Atlaidų, tai tikrai ir
atvirai galima šakyti, kad tokiam blaivybės gerovė arba
geriaus tautos gera klotis, mažai rūpi, tiktai kas kitas, ko
kia gal tuščioji pragaištingoji garbė arba sava laikina lai
me*

Kiekvienas, kuris perskaitę su atida “Žvaigždėje” til
pufiius Popiežių laiškus apie Atlaidus, blaivininkams su
teiktuosius, gali aiškiai matyti, kad tiesą rašau. ?
i

;

Kun. P. Saurūsaitis.

11. Mo. :45A,

Dr. Richter’o galinga Išlauki

nė, gyduolė privalo būti ■
kiekvienos šeimynos ..
7 vaistų' šėputėje.

Prašalina skaudėjimą reu
matizmo, padagros, strėnųdiegimą, strėndleglj ir neuralgi
ją. Greit išgydo sunėrimą ir
muskulą štyvaraą. Puikus puo

išsukimą, šlubavimo ir pasi
leidimą. Skubiai gydo persi-'
šaldymą, infleuazv gerklės
skaudėjimą, sunkumą ant kru
tinės ir nedaleidšia plaučių

Kritika
ir
Bibliografija.
■ • • . „•
’ • t •***»;’•. ♦ * * , •
•

uždegimą. Gelbsti nuo galvos
* ’ emėnaeeeMMMsaa* *
: . <4 <
ir dantų skaudėjimo.*
Socijaldemokratų Mokslo Pamatai. Išaiškinimas įžen
SERGĖKIS PADIRBIMU.
giamosios Erfurto programo dalies. Parašė K. Kautsky.
Tikras Pain-Erpeller tan
kiai
pamėgdžiotas. AtyIš vokiečių kalbos vertė P. Kovos. Turtu ir spauda “Ko džiai buvo
apžiūrėk pakelį ir tėmyk
vos”, 1910 (54 p.).
ar jis taip išrodo, kaip aut
paveikslo. Jei skirtųsi nuo
Kautsky yra badai stipriausiu Markso teorijos apgy čion
parodyto, tai gaunate su
nėju. Bet jis teoretikas, ne praktikas. Šitoji knygutė (iš duotą vaistą. Visi vaistininkai
Valst. parduoda Pain Exdėsto jinai marksisnio mokslą) buvo parašyta pirm kelio Suv.
peUer po, 25c. ir 50c. bonkutė.
likos metų — o .tuo
sočiai- Padirbtas per
. tarpu juk » pačioje Vokietijos
• «*<«»
demokratijoje pasidarė nemažos atmainos. Patįs soči j alistai vis daugiau ir daugiau pradeda nepaisyti “socijal- F. Ad. Richter & Co.,
demokratų mokslo pamatų” — tai kam lietuviams bru 215 Pearl St’, New¥ork, N.Y.
kama šįmet rašteliai, kurie šioje valandoje neturi aktua
T. S.
Jeigu Jųsų sveikata
linęs vertybės sočijaldehlokratijos tvirtovėje, Vokietijoje?
labai nupuolus, bandyk Dr.
Vis tai parodo, jog — tariant ačiū “Kovai” — Amerikos Richter’o Ferrolą, garsų ge
lietuviai socijalistai yra maitinami tik likučiais nuo Vo ležies vaistą/ 75c. ir Dr. Rich
ter’o * ‘Tamet’ * Lozenges, 50c.
kietijos socijaldemokratijos stalo.
Musų knygutę apie Anchor
Pabaigoje pridėtas “painesniųjų žodžių išaiškini vaistus gali gauti kiekvienas
mas”, bet “išaiškinimas” vietomis daugiau painioja, ne “Draugo” skaitytojas uždyką. Tik prisiųskįte savo ant
kaip aiškina, jei priminsime tik, jog “komunistas” tapo rašą.
išaiškintas “soėijalistu”, o “ kemutnizmas ”—“socijalizUNION TICKET AGCNCY.
mu,*»f
jnh
f
Sodinsią Liataviszka Buka Scraatoae ir Visoje Aplinkinėje.
n'
PABĖGO
• »
«- ** r . >
• •
»•
-w .
•
f* *’
Agentūra Laivakorčių ant Geriausių Linijų.
Pranė Dvilaitienė iš namų Urbonavičiukė su Stanis
Siunčia Pinigus kas dien in visas dalis svieto;• taip gi perka ir
išmaino
visokius pinigus. Išdirba visokius dokumentus Amerikos ir
lovu Ambrovskiu ir pasiėmė penketą vaikų : vyriausia
ir Lietuvos teismuose. . >•
•
.’
, .
mergaitė 9 metų, vaikas 8, mergaitė 5, vaikas 3 metų ir
Ofisas atidarytas kas dien nuo 8-tos iš rytų ik; 9-tos vai. vak~
r-Nedėlioje:
nuo 10-tos iš rvto iki 5-tai valandai vakare.
i
jauniausias vaikas dviejų mėnesių, visi geltonais plaukais
ADOLF BLAU, Union Ticket Agency,
Moteriškė turi apie 28 m. vidutinio ūgio, su karpa ant kai
203 Lackawanna Avė.,
Scrnaton, Pa. ,
rio Veido, storų lūpų, geltonplaukė ir storai šneka. Vy
Taip-gi turime savo krautuvėje daugybę visokių maldaknygių
ras — apie 25 m., vidutinio ūgio, tamsus plaukai. Kas ir svietiškų knygų visokiose kalbose.
Bell 562.
TELEFONAI: Naujas 308
apie juos žino tepraneša vyrui Jurgiui Dvylai$itti, 318 E 1—E
iVMarkei St., Wilkes-Barre, Pa., o gausite gerą dovaną.
REKOMENDUOJAME MUSŲ NAUJĄ AUKSINĮ 23
—
AKMENŲ GELŽKELIO LAIKRODALĮ.
į

j*

KAS REIKALAUJA :

austinių (krajavų) škaplierių Panos Šv. ir Šv. Traicės,
gali gauti pas mus visada. Męs išdirbame ir reikalaujan
tiems pasiunČiam porą ant pažiūros.
.
Kaina 50c. tuainss.
<
- , , rr ... iį 5:i
Mrs. A. Smailienė,, 2137 E. Pacific St., Philadelpbia, Pa.
k

JUOZAS SZUKIS,
fiERIAUSlAS UEHIVYS
c;

Maujas

Telefonas

20 RAST MARKBT ST.,

1070—R.

Auksiniai, paauksuoti ir kitokį su 23
akmenimis, parduosime 10,000 z vadina
mų “Accuratus” laikrodėlių tiktai ui
$6.75 žėdną. 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
metą. Tikrai* gražus laikrodėliai, ne*
gėda bus nei draugams tokį parodyti.
Jeigu nori-turėti gerą dziegorėlį, tai
štai musą .pasiūlymas: Męe nusiųsime
šitą laikrodėlį kiekvienam C, 0. D. ui
$5.75 ir ekspreso kaštui dėl peržiūrė
jimo. Jei nepatiks, sumokėsite nei cen
to. Męs rlskuojame viską. Auksinis
graUdibėlU duodasi dykai su laikrodžių. Adresas:

EKOELSJOR WAT0H 004 DEPT. 000, 0HI0AG0, ILL

f
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neprivalo mus varginti. Galima juos greit išgydyti. Kitos
'

,

į.

.

■ rę

- cį — C
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.

gyduolės ne taip pasekmingos, bet

su piliulėmis nuo persišaldymo yra ištirtu vaistu. Piliulė
r apveiks ligą ir užbėgs už akių sunkioms jos pasekmėmis,
1 a-Balsamas palengvins uždegimui, išvarys skreptlius, pa
lengvins kvėpavimą ir apramins kosulį.

Dviejų didumų: 25c. įr 50c.

,

Severos vaistai parduodami ir patariami vaistininkų. Pirkdamas gyduoles aiškiai pa.
era
sakyk reikalaujas ‘ ‘ Severos \ Neimk suf
sufalšuotų.
alšuotu.
sakyk

reikalaująs

/[TS e v e r o s
Aliejus Šv. Gothardo
brangus linimentas skausmo į)rašalinimui, uždegimo apmalšinimui
ir aptfffnno suijįalinimui, (greitai
prašalina muskulų styvumę ir
tk^h^mą. ’

sustipsią abelnai nuvargusį or
ganizmą ir yra labai pasekmingu
vaistu nuo jekuų neveikimo, nuo
geltonligės it malaiįjos. Atgaivi
na kraują, ir kiekvieną kUUo dalį
priverčia
veikti.
<
~ reguliariškai
y, .
f

j

lok ft

Kaina 75 centų.

CF.nfiR rūpins
!OW1

**;

RAUGAS
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DIDELE BENESCH & SONS KRAUTUVE
siūlo daugeli pigiu daiktn.

Specijališkas išpardavimas geležiniu ir misinginiu lovų

Nupirkome specijališkai daug šitų lovų, kad išparduoti. Gavome jas labai pigiai ir jus ga
lite sučėdyti kelis dolerius ant kiekvienos lovos. žednadova yra kaip paveikslėlis.
Uždyką pora padušku su kiekviena lova.

$6.50 LOVA UŽ $3.95.
Pilnos mieros geležinė lova su misinginiu vir
su. Dvi pagalvi dykai.
.
25c. savaitei.

$6.75 GELEŽINĖ LOVA UŽ $4.25.
Baltai dažyta ir drūta lova, kaip paveiksle
lis. Dvi pagalvi dykai.
25c. savaitei.

$12.00 GELEŽINĖ LOVA UŽ $7.75.
Pilnos mieros baltai maliavota lova, misingu
pagražinta. Dvi pagalvi dykai. 25c. savaitei.
$10.00 GELEŽINĖ LOVA UŽ $6.50.
Baltai nudažyta, misingu pagražinta; labai
žema kaina. Dvi pagalvi priedo dykai.
'
25c. savaitei.

$7.00 LOPSIS UŽ $4.50.
Graži baltai emaliavota vaikui lovelė, misin
ginęs buožės kampuose.25c. savaitei.

Tėmyk: paduska dykai su šiuo lopšiu.

Bennett Building,

$28.00 MISINGINĖ LOVA UŽ $20.00.
Labai graži, puikiai užbaigta. Dvi pagalvi
rkai.
25c. savaitei.

32—34 Putlic Squa

Wilkes-Barre, Pa
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S. L. R. K. A. CENTRO VALDYBOS ADRESAI
JONAS RIKTORAITIS,, prezidentas,
67 James St., Waterbury, Conn.
KAZYS VAŠKE VIGE, vice-prezidentas,
-i *
186 Jefferson St., Newark, N. J.
KAZYS J. KRUSINSKAS, sekretorius,
<
z'
457—17th St., BrooRlyn, N. Y.
ANTANAS DANISEVICE, kasierius,
630 W. Centre St.4 Mahanoy City, Pa.

Kasos globėjai:
JUOZAS VASILIAUCKAS,
, 112 N. Greene St., Baltimore, Md.
MARTINAS KADŽIEVSKIS,
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., Forest City, Pa.

Office Nėw Telephone 37.
' Residence 1100.
LIETUVIŲ ADVOKATAS, .

JONAS S. LOPATTO

47-48-49 Bennett Building, Wilkei-Barre, Pa.
Norintieji pasiskolinti pinigų ant* pirmo mortgage, arbba

SpASKRfeKKSHSSHffiSiSHSHH!

JAU
ARTINASI
RUDUO
X
»

kiekvienas privalo
nusipirkti

Ji T

//fu,

Louis Rosenthal,

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 sy pili, nubiegima sieklos, patrotitu stypribe, pučkus
ir kitus išmietimus, negroąmlavima,
patrotitu
stypribe, pylva, kiapenu, inkstu ir pūsles li^fes, romitizma, gonorrhoea arba triperi, naujai Įgautas lygas,
strlctura ir vysas vyru lygas, gal būti išgldomas sava
namuse privatiškai,,slapta ir labai pygjai.
Ta, dykai Įgauta knyga, pasakis joms kodėl jus
kentat ir kaip galėt galutinaj isigyditi. Knyga ta yra
krantuvš žinios, katrų a ture žinoti kožnas vedei arba
nevedei vyras. Ta knyga yra parašita par Daktara,
katras atsyda ve ilgo lajka tyrinejmu tu, specijalisku
lygu. Temvkit, jog ta knyga yra siustą vysai dykai,
užmokam už pašto, ing užpedetita konverta. Nesiusk
nekokiu piningu, tyk parasik sava varda, ir adresa ant
žemlaus paduotu kuponn, katrų siusk mums iendena.
DYKAJ GAUTOS KNYGAS KUPONAS.
DK. JOS. LĮSTŲ > CO.. L KOI 22 Ftftfc Awaw
G Mintinas Taml>-t ■: i ajral Tamistna prifadiejma, si aorls€jaa
jofrTamistaprisiastamei man Tysai dykai vlna jum knyga dėl vyru.

-I

z'

■Wilkes-Barre, Pa.

Nauja knyga-Biblija
arba šv. Raštas išleistas

Kun S. Pautieniaus.
Tik vienas šitas šventraštis yra kata
likiškas.

Kaštuoja $2.00 ir 15c. persiuntimui
Adresas: REV. 8. PAUTIENIUS,
1

i

MAHANOY CITY, PA.

FABIOLE,
garsi kardinolo Wisemano apysaką.
Vertė VYTAUTAS.
'
Kaina $1.00.

Imantiems daugiau kaip vieną egzemploriu. nuleidžiamas didelis nuoširfitis.
Gaunama pas:

Rev. V. Varnagįris,
RtHtae.

\

SOUTH MAIN ST.,

Vysai Dykai Del Viru]

IMkiJ:

VvK

ANT KIRBY’S KRAUTUVES,

50,000 |
KNYGŲ

*Vurdaa.

1

Mano siutai siuvami geru kriaučių; perka juos
kiekvienas, kurs nori gražiai pasirediti. Mane vi- x?
si gerai pažista, kadangi mano krautuvėje kiek- *
vienas pilnai būna užganėdintas. Ir Jus, kurie
skaitysite ši pagarsinimą, ateikite persitikrinti,
į o pamatysite, juog pas mane geresnis tavoras ir
J žemesnes kainos. Nerasite vyro, kuris negalėtu
J pasirinkti siuto pagal savo skoni mano krautuvėje,
Tik ateikite.

21 NORTH MAIN ST.,
POTTSVILLE, PA.
Įvairiausi geležiniai daiktai, tepalai , stiklas, dūdos
plasteris, įrankiai, sportiniai ir naminiai daiktai.

BUK
VYRAS

s

NAUJĄ SIUTĄ.

pirkti namus lai kreipiasi.

Swalm Hardware Co.,

[KBBBBaS88BtX3gX!UnWS

312 So.”4th Street.

BROOKLYN, N. Y.

\.
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490

TAMIKYTB LIETUVIAI l

A

Jiatureliškųir padirbtų žolynų krautuve.
Galima gauti geliu veselijoms, šermenims ir bile kada tik prireikus, bu
o * r** kieiooee arba vraiiue vainikua

MRS.J. SERBERT, Savininkė. 51 W. Markei fits
Wilkea^B&rre, Pa.

F •s

į

JONĄ NEMETH’A,
i

N. MAIN

3

8TB.,

WILKE8 BARRE, PA.

j
O kodėl?
Net tari garą priiiurėjimą, parankią kelionė.
> kad tartum kaip ir pačios kompanijos būtų pirkę laivakortes
> Siuntimas pinigų greičiausias ir pigiausias pasaulyj.

A

A .A

ją
Kelionė per juros. " Tūkstančiai tūkstančių mūsų tautieJ čių keliauja [ prigimtą Žalį ir ii tanai atgal į Ameriką, o visi
labiausiai užganėdinti, kurie perka laivakortes pąs:-

N««jae Telefoną* lQQk.

Benas Telefonas SSS

DR-AS ALBEF

S KAUFMAN,

—: OTDTTOJAB IA LIBTUTOS.
~ Specijalista* nuo visokiu ligų.
* Gydo net labiausei užsisenejosiąs chroniškas vyru, moterų ir kūdikiu
ligas. Galima susikalbėti, lietuviškai, lenkiškai, rusiškai ir vokiškai.
61

N.

Wilkei Barra, Pa

Washington St.,

Pas jj galima gauti visokių torielkų, blifidų, stiklų
’ r—

x~~~

<r **»

J

t

I
£** *

4

a r<

---- 1

p»

puodų, liampų ir visokių virtuvei reikalingų daiktų

PIRMUTINE KRAUTUVE

102—104 S. MAIN ST

IR ISDIRBYSTE

DAIGTU

BAŽNYTINIU

„R
YZNYCIA
”
T T
* jf
v*
f

T
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Yra iš ko pasirinkti. Ateikite persitikrinti.

Wilfyes-Barre Deposit & Savings

*

PO GLOBA MYKOLO ARKANIOLO,

BANK,-^-

Shenandoah, Pa

, S. Cheatnut 3t„

71
Krautuvėje randasi Bažnytiniai daigtai sekanti:
Žvakės margos vaškinės' po 1 svarų 2, 3, 4, 6, 3, ir 14
swas po ........................ . . . ........................... 2Ge.
Žvakės vaškinės rankom Haargįtda po 2 svar., 4r Gi r 8
svaras po .. . . . ............. .v................... i..... 50c.
Pakeliais knatai vaškiniai (waX tapers) pakelis ~
et* w»
............... 34c.
*PO 4»<I*. • • • v• e a-'. • JP> -r-*
•--< ~
dA - £
Dėl astuonių dienų pakeliai po.............. . . . .. ?*-d7c.
Anglys už svarų ...................... .......................... 28t.
Aliejus (8 day) už gorčių............................ ^?UI,10
Žvakės,vaškinės (Rqžė) dėl uždėjimo po 3 ir 4 svarus,
’
• SU. * Ji*.J C ■
ę
1
uz svarų............................... . ............... ouo.
Lietinės žvakes vaškinės .po 16 svarų ir 18 svaras
pQ
*VF V«*jvr.............................. •'
- Žvakės Starinavos lietinės 16 sv. ir 18, už svarų 16c.
įr (5 gueuktos 4 sv, ir 1, sv. ........ 16o.
Altoriaus žvakėB (extra) sv. po................... ;.. 37c.
Ge'ltdno' vaško 1 sv?ir 6, svaras po................... 30c.
Kodylaa^rancūfdskas po .............................. . 55c.
“
“ f rancincense ’ ’ po.................... ........ 50c.
i£r:H=T77 • ‘
.i

1 ’>■»

-»J..

PUBLIC 8QUA£E,

'*
Teipgi siuva puikius bažnytinius rūbas, taiso to
mus. Parduofocldėtikus, dlnborijas, monstrancijas.
' / Galima gkutP lietuviškų maldaknygių, Mvistkų,
d; augijoms ženklelių, vėliavas, šarfas ir tt.

* >Qti
*
•i13 *.7
\r \r
, Kun. L Levickas,
; ...........v •• -V35rT Proddentu.
l

WILKB8-BABBE, PA

I

$159,000. PEBVIKtlt $375.000. |
Moka 3-čių nuošimti nuo sudėtų joje pinigų.
Banks atdara kasdien nuo 9 ryto iki 3 popietų, su
betomis nuo 9—12 vidurdienyje. ,
KAPITOLA8

Galima susikalbėti lenkiškai.

77. South

*.

E

i

Wilkes-Barre, Pa.

.it fŲtAMATTKA angliSkoe kalbos mokintis be mokintojo (ap
daryta) $1.00.
VAIKŲ DRAUGAB arba kaip mokintis skaityti ir rąžyti be
mok in to 10 115c.
l i g«
*
• • *1 ,
NAUJAS BUDAS mękintie rašyti be mokintojo 10c.
A&ITMBTIKA mnkin i mui»i< Sekundą su paveikslais (apda

'

ryta) 3Rc.

B■

l

DR.I. W. MKNDEL80HN, i
" Lenkiuku Gydytoju. t : į
4Š>**UI
« •’
X ,4 Ž F
* A A *’
' f

PRIBtflMO VALAHDO8: S-10 (1 ryto. 1-4 l>o pift, 7~8,vsfcar«.

60 Sou|hWuhin«ton8t....... ,
Peoples telepkone ĮSAS.

WUku-B*n»,

Bell telepkone 756.

