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PIRMOJI ADVENTO NEDALIA.
Lekcija, — Rom. XIII, 11—14. — Broliai: žinokite,
jog yra valandų, idant jau iš miego keltumimės. Nes da
bar artesnis yra mūsų išganymas, nekaip kada įtikėjome.
Naktis praėjo, o diena prisiartino. Atmeskime tada tam
sybės darbus, o apsivilkime šviesybės ginklais. Vaikščio
kime padoriai, kaip diena; ne apsirijimuose ir girtavimuo
se ; ne pasileidimuose ir begėdose; ne barnyje ir pavydė
jime. Bet apsivilkite Viešpačiu Jėzum Kristum.
Evangelija. — Luk. XXI, 25—33. — Anuomet tarė
Jėzus savo mokintiniams: Bus ženklas aut saulės, ir ant
mėnesio, ir ant žvaigždžių, o ant žemės giminių suspau
dimas dėl sumišimo iš marių ir vilnių ūžimo. Kad žmonės
džius iš baimės ir laukimo tų daiktų, kurie ateis ant viso
pasaulio: nes dangaus galybės susijudįs. O tada išvys žmo
gaus sūnų ateinantį debesyje su didžia galybe ir garbe.
O tai stoties prasidedant, žiūrėkite ir pakelkite jūsų gal
vas, nes prisiartino jusu • 'pirkimas. Ir pasakė jiems pri
lyginimą. Pažiūrėkite į fygą ir visus medžius. Kad jau iš
duoda iš savęs vaisių, žinote, jog arti yra vasara. Taip ir
jųs, kad išvysite, jog tatai prasideda, žinokite, jog arti
yra Dievo karalystė. Ištiesų sakau, jums, jog nepraeis ši
ta giminė, kol vis tai stosis. Dangus ir žemė praeis, bet
mano žodžiai nepraeis.
ADVENTAS.
Pirma Advento nedėlia — tai pradžia Bažnyčios me
tų. Bažnytiniai metai, tartum koks didelis žiedas, prasi
deda nuo Advento, tai yra laukimo atėjimo Viešpaties,
Jam užgemant, ir baigiasi pranešimu apie antrąjį Jo atė
jimą, teisti gyvus ir numirusius. Vidurį to žiedo, paei
liui, užima Šventės, primenančios mums geradarybes Šven
čiausios Trejybės: Kalėdos — Užgimimą, Velykos — At
pirkimą ir Sekminės — Pašventimą. Pirmame metų treč
dalyje, mūsų sielos akyse stoja menka prakartis — Betlejeme, ramus namelis — Nazarete, ežeras Genezaret, Kana
Galilėjos ir pagalios Jeruzalem su 12-os metų Jėzumi Baž
nyčioje. Antras trečdalis, Velykų laike, primena mums
kalną Tabor ir Golgota, Garbingą Grabą ir Alyvų kalną,
nuo kurio Viešpats užžengė į dangų. Sekminių laikas pra
sideda nuo Atsiuntimo Dvasios Švenčiausios su Jos veikme
ir malonėmis ir baigiasi su antru Viešpaties atėjimu, kurį
mums primena paskutinės nedėlios Evangelija. Bažnyčios
metas yra išganyino metas; jis yra skiriamas ne svietiš
kųjų dalykų aprūpinimui, bet sielos reikalų atlikimui. Dėl-

to Bažnyčia, metu bėgyje, skelbia mums mokslą Viešpaties
Jėzaus, Jo malones eikvoja, tikėjimą gaivina, nuod<mės
neapykanta širdyse gimdo ir męs, nusidėjimus išpa:anę,
artinamėsi prie stalo Viešpaties, kur Kristus stojosi val
giu infisų, idant Jojo būdami, prie Jo ir prigulėtum.
Žodis Adventas yrs lotiniškas — Adventus, ir reiš
kia — atėjimas. Advento keturios savaitės yra paskirtos
prisirengimui sutikti atėjimą Išganytojo ant svieto. Ke
turis tūkstančius metų laukė žmonės savo Atpirkėjo. Ūka
notos ir trumpos Advento dienos, o ilgos naktįs, primena
mums ilgus amžius stambmeldijos, kuri laikė tamsy )ėje
apsiaupus svietą. Apmirus nuo šalčio ir baltu nuometu
pridengta žemė, primena kentėjimą ir sielvartą Senojo
Įstatymo Šventų ji;, laukiančių išganymo šviesos. — ] baž
nyčia, Advento laiku, taip-pat nusimarinimą skelbia. Mėlino dažo parėdai. Adventinėse apeigose, primena raėtivone. Vestuvės ir šokiai yra draudžiami ir tie, kurie peržen
gia tą įsakymą, užtraukia ant savęs Dievo bausmę : —
" i r atmainysiu, sako Viešpats ner pranašą, jūsų džiaugs
mą į nuliūdimą". (Araos. VIII, h)).
Advento laikas tam ypatingai yra skiriamas, kad pa
rengti mūsų širdis prie atėjimo i jas Viešpaties J e saus
Švenčiausiame Sakramente. Geri katalikai stengiasi Ad
vente išpažintį atlikti. Jei laike gerai prisirengsime prie
atėjimo į mūsų sielas, tai Jo antras atėjimas, apie "turį
Evangelija mini, nebus baisus.
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Traupis, Ukm. ap. Palepeikio sodžiuje numirė šiltinė
viena mergaitė. Neatsiradus kam ji numazgoti, tai p įda
rė tikroji jos sesuo; numazgojo, užsikrėtė ir taip-pat nu
mirė. Kam reikalingas tas numirėlių mazgojimas, mokas
nepasako. Tik gyviesiems nelaimė. Pas mus dar tebeajfrau
da nabaštikus. Raudoja užgulus ir apkabinus nabaštiką
laisto jį ašaromis, persakydama jo gyvenimą. Man tai
tinka, kad senas paprotis nenyksta, bet ir baisu, kad rau
dotoja neužsikrėstų, taip arti trindamasi prie nabištiko. Bene geriau raudoti, šaly stovint?
Per §v. Mykolą A. Žilnio sankrova pajuto vagiamas
čeverykus. Surasta Panevėžio vagilkos.

508

D R A U <i A S

Vieši Vilniuje atvykęs iš varsa vos žinomas lenkų ra
šytojas p. Vincas Kosiakievič. Spaliu 20 d. p. Kos. buvo
apsilankys " V i l t i e s " redakcijoje; jisai atvažiavo Vilniun
pasiųstas lenku savaitraščio " S w i a t " redakcijos susi pa
žinti su lietuviu reikalais, kultūra ir santykiais su lenkais.
Kunigų permainos Žemaičių vyskupijoje. Kun. Mė
lis, Šiaulėnų kam., ir kun. Stukclis paskirti Liepojaus kamendoriais; kun. Daugis ir kun. Bublys, abu Liepoj aus
kameudoriu, perkelti — vienas Panevėžin kam., kitas Joniškin kam., kun. Polonskis, Liepojaus kam., paliuosuotas
trejiems metams užsienin.
Kruonįs, Vilniaus gub. Kolei Kruoniu parapija buvo
neatskirta nuo Dorsuniškių, jokis lenkas čia nesivaidino.
Atsiskyrus Kruoniams, jau prisiėjo kas. šventa, diena sa
kyti lenkiškai pamokslai... bažnyčios sienoms. Yra čia
trįs "okolicos", bet ir tu trečia dalis tekalba lenkiškai ir
tie kur kas geriau moka lietuviškai. Šitokie tai " l e n k a i "
pastaruoju laiku dar labiau eikštėn ėmė kišties: nebega
lia pamokslų — jau nori visas pamaldas įvesti per pusę
su lietuviais. Tiesą pasakius, ne jie nori, bet viena kurs
tytoja lenkė Armanų okolicoje, klausydama savo dukters,
nutekėjusios j Vilnių, tą lenkiškosios šviesos šaltini. Ne
seniai ji atsivežė iš Vilniaus surašytą prašymą j vyskupi
jos Valdytoją, vaikščiojo po okolieas, rašė, ką tik suma
nydama, na ir pririnkusi 50 parašų nusiuntė atgal į Vil
nių. Kadangi užrašė ir nenorinčius tai terp mūsų lenku
kilo nesusipratimai ir barnįs. Armanų okolicos mergaitės
priderėjo j bažnytinj chorą, giedodavo ir dainuodavo lie
tuviškai. Tai patyrusi vilnietė II. labai supyko, pagrasė
savo giminaitei daugiau "goscinco" nebeat vesiant i, jei
dar lietuviškai giedosiant, lietuviškus giesmynėlius smul
kiai sudraskė, ir kojom sumindžiojo, pinigais užmokėda
ma už juos vargonininkui; Mergaitės dabar labai nuliū
dusios.
Pagramantis. Reseiniu apskr. Čionai blaivybe ne kiek
tepasigirsi. Alinės kad ir buvo panaikintos nuo pradžios
1909 m., bet girtuokli'ai tebegyvuoja. Štai šio mėnesio 11
d. parvažiuodami! iš Tauragės gerokai inkaušusiu draugu
iš Matiškių sodžiaus, B. Gereas labai sužeidė peiliu j šoną
M. Šeputį. Vargu bepagys. Draugavo juodu nuo pat ma
žens; buvo kartu Amerikoje ir pargrįžo sį pavasarį, o da
bar jau piauna viens kitą. Už ką? O-gi prisigėrę ką (lan
giaus bedarys?
r * ĮfffĮ|
Dar turiu priminti apie pagramantiškiu talkas. Kad
ir D—1 deš. žemės turi, be talkų neapsieina per mėšlavežį,
kūlę, linų mynę. Susirinkę talkon daugiausiai jaunimas,
per dieną dirba, o naktį fižia. Neapsieina be anodijos bei
degtinės. (Anodiją čia geria stikleliais). Talkininku ne
mandagias kalbas, apsiėjimus, o kartais ir.kitką pastebi.
..Kartais, šaukdamas, į trobą inbėga vaikas ar merga ii ė,
kad Kaziukas ar Motiejukas dega anodijoje! Troboje su
junda. Viens bėga šian, kits t e n . . . sustoja muzika grie
žtis. .. tvio ir pasibaigia talka.
Eišiškės, Lydos apskr. Nesiseka, tai nesiseka čionykš
čiam pačto skyriui. Tartum kokia epidemija apsėdo val
dininkus
vis apsivagia. Taip antai rašėme apie apsivo
gūsį Eišiškių pačto viršininką Trockį, kurį teismas nu
baudė are«tantų rotomis. Ant rytojaus gi po tos bylos ta
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sai pats teismas, turėjo svarstyti bylą kito Eisnkių pačto
viršininko Aleksandros Marsanto, kuris buvo j ries Troc
kį. Jisai taip pat apsivogė, pasiėmė sau valstietės Novakauskienės 1.500 rublių, kuriuos jai atsiuntė amerikietis
vyras. Ir Marsantas gavo du metu areštantų rotų.
"Viltis".
V. Kudirkos raštai cenzūros dar neleisti. Kaip teko
girdėti Vilniaus cenzūra žada uždrausti II, III, IV ir V.
tomą.
" Liet. Žin os".
Panevėžys. J) diena spalių p. Juozapas Komkąuskis,
žemiečių viršininkas, buvo sukvietęs sueigą į eiliuotojų
Pušolato valsčiaus nutarimui, kuriame sodžiuje įsteigti
mokyklą? Sueigoj*1 buvo pranešta, jog vyresnybė įsteigti
mokyklai dovanai duoda : 2109 rb. pinigais, medi gą iš savo
girig ir apmokėjimą mokytojui. Nuo valsčiaus gi reika
laujama medegą suvežti, dovanai duoti plečiu statyti mo
kyklai — apie vieną dešimtinę ir 100 r. vienkart įtaisyti
mokyklai. Besitariant pasirodė, kad patogiai šiai būtų
įsteigti mokyklą (Jailioniu sodžiuje: apylinkėj pusantros
mylios nėra mokyklų. Bet kaipo įgaliuotojai Gailionių,
taip ir kitų sodžių paminėtomis sąlygomis mokyklos pas
save nepanorėjo ir ant. nutarimo nepasirašė.
Vojasiškis (Ežerėnų api.). čia nėra nei aludes, nei kar
čiamos, o vienok per atlaidus atsiranda geradarių, kurie
ištroškusius girtuoklius pagirdo. Vienok galima, pagirti
vojasiškiečius, kad jie nesinaudoja arba mažai < sinaudoja iš anų geradarių malonės. Per paskutinius atlaidus
(šventojo Kryžiaus Paaugštinimą) pardavinėjo čia deg
tinę du rusu. Galų gale savytarpyje jie taip sus pešė, kad
vienam per perskeltą galvą dusia po keliu valą adų išėjo.
Policija gaudo kaltininkus.
Orinkiškė (Kauno pav.). Mūsų apygardoj» grinkiškiečiai žmonės beg nebus kuolabiausiai prasilavinę ir ap
sišvietę. Tai matyti iš to, jog niekur taip neina žmonės j
viensėdijas, kaip Grinkiškės parapijoj. Anais lietais iš
siskirstė Kairėnėliai, šįmet Šašeliai, ateinantį gi pavasarį
nutarė skirstyt ies gražus ir didelis Kubiliūnų s< džius. Ži
noma, ėjimas į vienasėdijas tai erškėčiu kelias, 1 et jis yra
neis vengtinas, jei męą norime savo ukę pakelti. Neapseina
ii- mūsų parapija be nelaimių: štai neseniai Našiu sodžiuje
sudegė Rukuižos klojimas, pilnas nekultų javų ir sausų
dobilu.
"Vjonybė".
Teismas. Spalių 11 d. I Lenku juokų laikraščio ''Bom
b a " redaktorius p. Mikulskis už caro garbės jževiimą Teis
mo Rūmų nuteistas 1 metams tvirtovės. Pirmą kartą už
I a patį dalyką p. Mikulskis buvo išteisintas, bet prokuro
ras padavė antru kart*
II. P. p. TJmiastovskiai (tėvas ir du sunųs > už 1005
m. iu prigulėjimą prie baltgudžių revoliueijoniškos parti
jos " H r o m a d a " nuteisti visam amžiui ištrėmimą n ir atim
ta \ isos teisės.
Žagarė. Apie skirstimasi j vienasėdžius. Iš (U Žagarės
valsčiaus sodžių išsiskirsčiusiu ir mitariusių si-irstytis* į
vi, nasėdžius yra tik dešimts. Daugelis dar bc.ritaria, ir
dėl mažumo balsu neprieina prie santarvės, y )ač jeigu
sodžius didelis, kaip pavyzdin, Stungių sodžius kuriame
40 pilnų ūkininkų ir tęsėsi jis bent pora verstų. Bet atsitinka, kad ir dėl vieno kokio, užsispyrusio uedskyrstyt
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j vienasėdžius, visas sodžius turi pasilikt ant vietos. Taip,
pavyzdin, Dvelaičių sodžius butų jau seniai išsidalinęs, jei
vienas to sodžiaus dar jaunas ūkininkas Paražinskas ne
būtų priešinęsis tam užmanymui.
"Liet. Ūkininkas".
Pašvitinys (Šiaulių apskr.). Spalių 6 d. parapija at
sisveikino su gerbiamuoju savo vikaru kunigu Ii. Stankai
čiu, kurs paskirtas j Alsėdžius, Telšių apskr. Išbuvo jis
čia apie 8 metus. Žmonės pažino darbštų, gerą ir malonu
dvasišką vadovą. Kun. L. Stankaitis platino apšvietimą,
ragino skaityti, o taipgi platinti knygas ir laikraščius.
Darbavosi kun. Stankaitis Vartotoju ir Blaivybės drau
gijose.
Simnas. P, Magdeieua Gegužinskienė paaukojo .'{
tūkstančius rubliu nupirkti Simno bažnyčiai naujus var
gonus. Pinigai inteikti kunigui Merkevičiui, Simno klebo
nui.
Kunigų permainos Seinų vyskupijoje. Kun. R. Jalbrzyko\vsfki's, dvas. seminarijos vice-regensas, paskirtas
teisėju surogatu; kun. T. Banaitis, dvnsišk. seminarijos
profesorius, paskirtas konsistorijos asesorium; kun. A.
Pęski's, Mazoveeko klebonas ir kun. W. VVojno, Liacbavo klebonas, sumainyti vietomis.
Kunigu permainos Vilniaus vyskupijoje. Kun. J, Ravinskas paskirtas Cieebanovean klebonu, kun. J, Gaulis
— Bielskan kleb. Klebonais taipogi užtvirtinta: kun.
Liudvikas Steponąvikius Bialoprrudo.ji', kun. P. Drazdauskas Surviliškėje, kun. J. Gudonis (Vikim\je, kun. A. Ged
gaudas Vyšneve, kuu. A. .luknius .Joniškėje, kun. K. Vi\\\-m
lavičius Alytuje, kun. A. Žemaitis Kudziškėje.
— Pasimirė kun. P. Čelkys, Darsūniškiu kl.
Kunigo teismas. Kun. Pardo, apskustas pravoslavų
tikėjimo pažeidime, Suvalkuose buvo nuteistas l1/^ metu
tvirtovėn. Ta pati bausmė palikta ir Varšavoje. Bet paga
lios senatas tų teismu nusprendimą atmainė.
Begalės pelių, šį rudenį apie Virbalį, StJI 1 upėmis ir k.
tokia daugybė pelių, kad stačiai nuostabu. Kas pnsivėlįs
su kfilimu, pelės galės viską suėsti.
Verpikai (Naumiesčio apslO. Nakčia 1(> (29) rug
sėjo atsitiko čia baisi nelaimė: 3 apsiginklavę plėšikai už
puolė ūkininko Klimaičio namus. Jo nebuvo namie, nes pa
sodintas Vilkaviškio kalėjime. Pasakoja, kad jis nekaltai
sėdi. Tie plėšikai užpuolė jo namus, reikalaudami pinigų.
Sunkiai sužeidė Klimaičio pačią, dvi dukteri ir sūnų; plė
šikai taipgi nušovė mirtinai tų namu tarną Gaidj.
Plėšikus policija tuojau suėmė ir pasodino kalėjiman.
"Šaltinis."
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O namuose daugiau purvyno, blakių ir papiktinimo ma
žiems vaikeliams.
Oi ta girtybė, girtybė! Kada tu išnyksi is lietuvių
tarpo?
žemės dulkė.
BRIGIITON, MASS.
J a u ir Brightone, ačiū Dievui, užšvietė skaisti sau
lelė.
Klausykite. Dar 1906 m. susidarė čia šv. Juozrpo drau
gija. Bet kaip kitose Bostono aplinkinėse, taip ir čia il
gus metus viešpatavo cicilikai. Todėl šitoji draugija buvo
susimažinus iki tam, kad teskaitė vos 18 sąnarių. Nuo'to
laiko, kaip Cambridge'yje susitvėrė lietuvių parapija,
daugelis briglitoniečių pradėjo važinėti j Canbridge
klausyties gražių kun. Krasnieko pamokslų. Ten ii jie ir
pasimokino, kaip kovoti su savo priešais. Paseki lė buvo
tokia, kad cicilikai, pamatę, jog jų kuopa mažinusi, pra
dėjo kelti ir-gi pamoksius—prakalbas. Atsikviesdavo p.p.
Gegužį, Michelsona, Bagočių, Matulaitį, bet kad Utie ne
sugebėjo užlaikyti savo avelių savon pusėn, tai vasaros
laiku pasirodė Brightone d-ras Šliupas. Bet ir tai nieko
negelbėjo. Kuo daugiau kalbėtojai ragino prie savo kuo
pų, tuo labiau brightoniečiai žiurėjo į cambridgeiečTus ir
sekė jų pavyzdį. Galop cicilikai tapo visiškai sukulti.
Lapk. 6 d. šv. Jurgio dr. parengė prakalbas. Kalbėjo
kun. J. Krasnickas, pp. Mikai įmokas, Jaroševičius ir d-ras

F. Matulaitis. Visi kalbėtojai buvo gerai prisirengę ir kal
bėjo suprantamai žmonėms — vienas tik dr. Matulaitis
pusiau numirusiu balsu nedrąsiai išrodinėjo, kad nereikia
tikėti j Dievą, kad žmogus esąs išsiplėtojęs iš kokių tai
gyvūnų, lakiojančių ore ir plaukiojančių vandeny, e. Dak
taro kalba nepatiko net Brighton'o cicilikams, nes ran
komis paplojo vien pora atvykusių iš Bostono socijalistų.
Kun. Kr. tuojau po tos kalbos paaiškino žrionėms,
kad jeigu, d-ro M. nuomone, žmogus atsirado iš gyvūnų,
lakiojančiu ore ir plaukiojančių vandenyje, tai dėl ko žmo
gus dabar taip neatsiranda. Visi pradėjo ploti rankomis,
o nuo d-ro M. pareikalauta atšaukimo. Tr.dą d-rau M. at
siprašė publikos, prisipažino neesąs jokiu kalbėtoju, at
šaukė savo kalbą ir pasakė daugiau nekalbėsiąs. Žmonės
su dideliu trukšmu parodė savo džiaugsmą ir dėkingumą
už tat daktarui.
Prakalbų vaisiai buvo gausus. Prie šv. Jurgio dr. tą
vakarą prisirašė 30 naujų sąnarių, taip kad šita draugija
jau skaito apie 150 draugų.
Cicilikai bandė sukelti netvarką, bet jiems neduota
atsiliepti.
Buvusis prakalbose.
II

Iš Aplinkiniu ir Tolesniu Vietų.
——••••i.
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ELIZABETII, N. J.
,>**"
Lapk r. 6 d. Jo Malonybė vyskupas O'Connor pašven
tino naują lietuvių bažnyčią. Parodoje dalyvavo i;aip-pat
Nėwarko, Jersey City'es ir Bayonnės lietuvių draugijos.
Kunigų (lietuvių, lenkų ir kitokių) suvažiavo 20. Pats
mas, kun. B. Žindžius, ir visi parapijiečiai begalo
i savais Dievo namais. Bažnyčia tyrame jfotiškaatrodo labai imponuojančiai ir majestotiškai
* didysis altorius ir artistiški langai. Toje
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$3.50 savaitei, visur švaru, tyku, ir joks pavojus negresia
merginoms nuo nedorėlių vyrų užsipuolimų.
Ilotelį jsteigė kelios turtingos New Yorko moterjs filantropės savo turtu.
Parakas sprogo.
Perrin, III. Vietiniame parako pabrike firmos Egyptian Powder Plant pasidarė ekspliozija ir beveik visai su
naikino pabriką. Laimė dar, kad pabrike mažai darbinin
kų tebuvo, užtai tik vienas, Otto Hess, 52 metų, tapo bene
mirtinai, o keletas lengviau sužeista.

*

Farmeriai organizuojasi.

Indianapolis, lnd. Farmerių organizacija The Soeiety
of Equity smarkiai agituoja už susivienijimą visos šalies
farmerių į vieną galingą organizaciją apgynimui savo rei
kalų nuo trustų išnaudojimo. Keletas didesnių farmerių
draugijų širdingai pritaria tara sumanymui.

Kolera ant laivo.
New York'o, N. Y., uoste sulaikyta Italijos laivas
" S a n Giorgio", atplaukusis iš Neapoliaus, ir jo keleiviai
turės atsėdėti kvarantaną, nes iš jų viena moteriškė ir jos
dviejų metų kūdikis mirė kolera, o devyni pasažieriai ser
ga dar neištirta liga. Menama, jog ir jie yra užsikrėtę ko
lera.
Valgymas pripažinta darbu.
Washington, D. O. Vietiniame teisme nagrinėta gana
juokinga byla. Tūlas nikelinio teatrėlio savininkas suma
nė " p a j ų " valgymo konkursą. Pašaukė keturis nepilna
mečius nigerukus ir prižadėjo duoti 25 centus tam, kuris
pirmutinis suvalgys paženklintą blynelių skaičių. Žiūrė
tojam tai labai nepatiko, ir jie apskundė konkurso užmanytoją už samdymą nepilnamečių darbininkų.
'(eismas
pripažino " p a j ų " valgymą darbu ir pinigiškai nubaudė
teatrėlio savininką už darbo teisių peržengimą.
Kiekvienas gali likti mumija.
Pittsburg, Pa. Homer J. Parr, universiteto studentas,
būk sutaisęs vaistus, kuriais kiekvienas gali užbalzamuoti
savo kūną ilgiems amžiams. Vaistus reikia imti su val
giu. Pamaži jie užmuša dirksnius ir paverčia žmogaus kū
ną mumija, taip kad mirus jis negesiąs. Išradėjas daro
bandymus su kralikais ir pelėmis labai pasekmingai. Taip
bent nekurie laikraščiai rašo. Greičiausia tečiaus tai tik
išmislas.

Laivai susidūrė.
New York, N. Y. 17 d. lapkričio susimušė čionai, iš
plaukiant iš porto vokiškos linijos North German Lloyd
laivas, "Prinz Frederiek \Vilhelm", su prancūziškos lini
jos laivu " L a Lorraine". Abu laivu tapo laimi sugadinti.
Kada prancūziškas laivas, išplaukęs iš savo vietos, plau
kė Hudsono upe, vokiškas laivas, išplaukdamas iš savo
vietos, sudavė pirm am j am savo pryšakiu į šoną taip smar
kiai, kad abiejuose laivuose pasidarė didelės skylės. Lai
mingai atsitiko, kad skylės pramuštos augšėiau vandens,
tat laivai negrimzdo, bet visgi turėjo grįžti kožnas j savo
vietą. Keleiviai visi tapo paleisti ir apgarsinta, kad vok iš
kas laivas galės išplaukti tik už kokiu keturių dienų, o
prancūziškas galės pradėti kelione tik vieną dieną pa
laukęs. Keno buvo kaltė da nežinia.

KODĖL NEINI IŠPAŽINTIES?
Parašė kun. Aloyzius J. Warol, J. Dr.
vertė kun. V. D.
(Tąsa).
1) Senojoje tėvynėje klebonas, apimdamas parapiją,
randa viską, kas reikia. Seniau būta kitokių laikų i)' kito
kių žmonių. Tėvynė išduodavo žmonių su gera širdžia,
duosnių aukose, kur ėjo apie Dievo garbe. Savo turtą lai
kė per dovaną*gautą iš dangaus, biednųjų nuosavybę, li
gonių ir aplėktųjų prieglaudą. Dievas nesigailėjo jiems
dovanų, nes ir jie mokėjo su Juomi dalintis. Iš jų duosnu
mo tapo pastatydintos puikios bažnyčios, o jų išlaikymui
ir (labinimui, kaipo-gi dvasiškijos — pasaulinės ir vienuo
linės—reikalams buvo [taisyta gausios fundacijos. Pasi
skaityk apie tai kronikas ir senųjų laikų užrašus, randa
mus kuone kiekvienos parapijos arebyvuose, pasiskaityk
padėkos žodžius, išrėžtus ant ankapinių akmenų gerada
riams už jų gausų palikimą. Geradariai nuėjo pas Dievą
atlyginimo. Po jais atliko laukai, lankos, girios, vertybi
nės popierog bažnyčių ir kunigų naudai. Už jų dovanas
yra atlaikoma už juos daug šv. Mišių. Teip senojoje tė
vynėje. Amerikoje kitaip. Kas čia savo lėšomis pastatydi
no bažnyčią? Kas iš lietuvių*) paaukavo didelį ūkį arba
padovanojo milijonus Dievo įstaigoms? Niekas - - nes
čia terp mūsų turtuolių nėra. Kiekvienas minta ii savo
dešimties pirštų. Ir apie Dievą atmename, nes męs tij pra
kilnių tėvų vaikai, kurių tikėjimą ir dievotumą išžindome
iš motinų krūčių. Protėviai aukaudavo Dievui dfcuff, nes
daug turėdavo. Męs-gi savo prakaitu ir ašaromis sušla
pintą našlės grašį sunešame grūdelis po grūdeliui į krū
vą Augščiausiojo garbei. Kas-gi tuosius grūdelius priimdinėja, sudėsto, suskaito? Kas iš jų pastatydina amžinus
mūsų dėkingumo Dievui paminklus, su bokštais siskiančiais debesius? Visi kartu, bet ypač kunigai. Amerikoje
iš nieko kas-nors padaroma. Pamatai padėti ant skolų,
nes kitaip niekad negalima būtų kas-nors pradėti. Nėra
sudėtų kapitalų, tai-gi nuolatos reikia kreipties į žnonių
duosnumą, išstatant save nuotarsčiai ir pajuokoms n pa
rapijiečių, kurie nei moka ką-nors gero patarti, nei n<^*
savo aukomis paremti Dievo reikalą. Kuom visa .sunke
nybė gula ant kunigų pečių, — ir da laukia juos neapy
kanta.
Skauda širdį, žiūrint, kaip mūsų tautiečiams, ypač
jaunesniemsiems, kuriems dą nereikia rūpinties šeimyna,
slysta iš kišenių uždarbys visai begėdiškiems siekiams!
Žinau nemažai tokių atsitikimų, ką dvidešimts dolerių
kas mėnuo nuo vieno tik asmens įplaukia į smuklininko
delmoną. O jau nėr ką nė minėti papiktinančių vaidini
mų, begėdiškų namų, kur velnio mokesčiai nuolatos sune
šama. Velnio tarnyba daugiau atsieina, negu Dievo tar
nyba. Pragaras reikalauja daugiau aukų ir pasišventimo,
ne kaip dangus. Už dūšios pasmerkimą liepia tau daugiau
mokėti, ne kaip už jos išganymą. Geidulys, kuriuo velnias
vaduojasi, kaip savo mokesčių "kamarninku", yra ne
pasotinamas ir be kuo nepasitenkina. Ima, lupa, plėliia vi
sos dienos uždarbį, gerą vardą, sveikatą, šeimynos >;anda*) Pask. aut. " i š Lenkų".
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žmonės nepaiso. Bet kada klebonas atsiliepia iš sakyklos;
.jokiai reikia porą centu paaukoti bažnyčiai ir Dievo gar
bei,
koks kjla subruzdimas ir kvailas rujojimas, buk
kunigai Amerikoje pardavinėja sakramentus 1 0 juk kas
altoriui tarnauja, iš altoriaus turi mistj. Teip sutvarkė
Kristus. Kas reikalauja bažnyčios ir kunigo patarnavimo,
tasai taip-gi tegul neužmiršta ir dėkingumo. Nori, kad ku
nigas pribūtu tavo paskutinėje ligoje, tai taippat neužmirškie jo, koleik da džiaugiesi sveikata, kuri davė tau
uždarbį, kurios dalelę privalai Dievui atiduoti už globo
jimą tavim. "Aš nuleidžiu bažnyčiai į senąją tėvynę", tei
sinasi nevienas. G era i! Nepamirškie ir savo pirmosios mo
tinos, tavo davsiškosios globėjos, kuri tave gyvenimo pra
džioje auklėjo, jeigu tiek išsitenki. Pamink teip-gi, kad,
kaip sakoma, marškiniai arčiau kūno, kad turi motiną
čia jau šalę savęs, kuri teippat tave priglaudė ir suteikė
tau dvasiško maisto. Ar toji motina, nors svetimoje šaly
je, draudžia tau bažnyčią, kad negalėtum joje pasislėpti
nuo pragarinio neprieteliaus? Ar neturi ji gana šilumos,
kad susišildytum savo širdį, kurią atšaldė maišyniasis terp
pagoni&ko budo netikėliu f Ar ji neturi savo vaistyne ga
na vaistų, kad jais išgydytu klausykloje žaizdas, nusidė
jimo tau padarytas? Ar nekrinta iš sakyklos dangiško
sios ugnies kibirkštis tavo prigimtoje kalboje, kad paža
dinus tavyje norą gyventi ir dirbti, ir suraminus tave nu
liūdime ir priepuoliuose f Ar toji motina nepasiunčiji savo
tarnu, kad tave sunkioje ligoje suramintu, paraginti] neš
ti kryžių ir pastiprintų gyvatos duona, kuomet grumiesi
su myriu? šaukis tada i pagalbą motinos, kurią palikai už
jūrių, pavadink kunigą iš senosios tėvynės! Ar tave iš
girs? Ar galės pribūti tave numarinti, kad ir labai norėtu?
Jeigu čia toji motina apleista, pasaulinės valdžios neglo
bojama, da-gi ii- daugelio loenų vaiku yra neatmenama,
tai kas ja rūpįsis? Kas ją globos? Kas pažadįs uolumą ir
duosnumą, kuris čia pas žmones neperkoks? Kas turi pri
minti, kad atidavus Dievui, kas yra Dievo? Kas turi, iš
tiesęs ranką, nenoromis prašyti bažnytiniu mokesčiu? Tai
Amerikos kunigu toji įkiri, bet neišvengiama, priedermė!
O kada jie privalo tai daryti? Visados, nes visados moti
na reikalauja pašelpos. Išlaidos nepasibaigia, ar tai skobi
apmokėjimui, ar tai palukams, ar tai bažnyčios pagražini
mui ir jos ir kitu parapijos namu pataisymui, ar tai kurui,
šviesai, parapijiniu mokyklai ir sušelpiami abelnai krikš
čioniškųjų reikalu, ar tai ant galo bažnyčios ir altoriaus
tarnu išlaikymui. Kunigai turi teisę reikalauti pritinka
mo savo reikalu aprūpinimo, nes prigulėdami prie augstesniojo draugijos luomo, prie jo turi prisitaikyt i visu sa
vo apsiėjimu. Ko tik kas jieško, ar pašelpos, ar patarmės,
tai pirmiausia —- pas kunigą. Norint kiekvienam atverti
savo namo duris, reikia atverti ir piniginė, gera širdim
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vu ir Bažnyčia, ką buvo kaltas, kaip parapijietis, o ikišiol neatsilygino? Visuotiniame susirinkime tapo nutarta
pastatyti bažnyčia, mokykla, klebonija, ar kitas koks rei
kalingas namas. Tam tikslui tapo visu sutarta užsidėti jau
kiekvienas tam tikrą neperdidžiausią mokestį. Nutari nai
ir plianai atiduoti vyskupui patvirtinimui. Vyskupas, įsi
tikinės jų gerais norais, davė jiems kunigą ir leido da
lytis. Kada darbas jau eina ir reikia pinigai duoti, prade
da atsisakinėti, visą sunkenybę suverzdami ant kitų.-Kur
čia teisybė? Ar-gi tai ne skriauda, kurią, reiktų sąžinėje
apsvarstyti? Tai-gi čia neinasi apie užmokesti už išpažintį,
bet apie atsilyginimą Dievui ir Bažnyčiai.
Savo užmėtinojime pridūrei, kad pataikei ant sunk
mečių. Darbo negalėjai gauti, o be cento nedrįsai artintis
prie kunigo. Toji smulkmena yra teippat svarbi ir n< ga
lima jos nutylėti. Nedrjsai eiti prie kunigo. Ar tąją nedrą
są gali išteisinti'? Kiekvienas kunigas mokės suprasti tavo
vargą. Kai-kada net ir perdaug tiki savo žmonių nusi
skundimams, kad jiems vargas ir kad neturi kuo bažnyčiai
apsimokėti. Kartą prie mūs, misijonorių, vienas klebenąs
davėsi prisigauti. Atėjo į kleboniją lenkas apsimokėti sa
vo parapijinę. Pora draugų laukė pas kleboniją, jo sugrįž
tant. Kaltininkas, žemai pasilenkdamas, prašė, maldavo
ii' ką nedarė, kad tik klebonas jam nuleistų tris dol.eiius.
Sakė, pavargęs, nes neturįs darbo. Klebonas be derybų,
nestatydamas jokiu sunkenybių, paėmė ir užrašė, kas bu
vo paduota. Kaip tik jis išėjo ir pas savo draugus nuėjo,
tiedu tuojau jo paklausė: " O ką, ar nusisekė tau pas ku
nigą?!" — " I r da kaip! Tai da kirtau ilgaskvernį! Nu
leido man tris dolerius." — "Na, tai tu vyrs, kad teip iš
kurnėjai", •— sako jam draugu, dunksnodami į petį —
"eikime dabar tuos pinigus pragerkime! Męs stovėjnne
prie adaro lango, kur anie kalbėjosi, ir viską girdėjome.
Apskritai imant, ganytojai visuomet rodo savo avelėms
užuojautą, jei kuri yra pavargusi. Gali buii, kad kai-kada
mokesčiai kikek ir įkirėjo. Nekalbu čia apie atskirus* at
sitikimus, nes galėjo kai-kur parapijos reikalai, arba ko
kia kitokia, man nežinoma, aplinkybė šauktis ypatingos
pagelbės. Buvo tai vienok tik atskirus atsitikimai, kurie
galėjo būti išteisinami ir dėl kurių vis-gi negalima pa
smerkti visų Amerikos kunigų, užmėtinėjant jiems plėši
mą savo naudai. Ant galo kunigas nejieško su RoeirU.eno
spinduliais*) po parapijonų kišenius, nei neima, ko kas
geru noru neduoda, nes prievartos nei negali vartoti, kaip
vartoja kamarninkas senojoj tėvynėje. Jeigu bažnytiniai
mokesčiai kam nurodo perdideli, niekas jo neverčia, kad
būtinai šitoje, o ne kitoje bažnyčioje, jieškotų, dvasiško
maisto. Šiandien Amerikoje jau nesunku rasti nuoc ėmklausis ir maistas savo dūšiai. Keikia tik gero noro. Pas
kunigus netrūksta gero noro susitaikyti, kuomet jiems pri
sieina priimdinėti bažnytiniai mokesčiai.
j į

neapsieisi.
Kada-gi geriausia paprašyti bažnytiniu aukų? Ne ta
da, kada avelės išsiskirstusios ir pakrikusios po visas pa
kampes, bet tada, kaip pačios ateina pas savo ganytoją.
O kada josios ateina l Paprastai velykinės išpažinties lai
ke1. Kas čia blogo ir nuodėmingo, j»>i klebonas tuopai žy
giu primjs tėviškais žodžiais, kad reikia atsiteisti su Die-

*) Tokia įtaisą.
Toliaus bus.
Sugar Noteb lietuviai ateinantį nedėldienį turės pa
rapijos susirinkimą 5 vai. popiet u salėje Ambra/.o Šim
kūno.
Užkviečia parapijomis,
Komitetas.
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REDAKCIJOS PASTABOS
" V i l t i s " praneša, jog Alena Ceprinskaitė (Helena
Ceprynska), kuri ligišiol rašė eiles lenkų kalba, pradėjo
mokinties lietuviškai ir jau bando rašyti mūsų kalba:
"Rygos Garse" pasirodžiusias jos eilės. Jai dar sunkiai
eina, bet kuomet susipažjs su mušu kalbos dvasia, be abe
jo galės užimti žymią vietą mūsų literatūroje.
P. C. yra gimusi Minsko gub. Pirmiau apgiedodavo
savo gimtinj kampą, paskui pamylėjo visą Lietuvą, ypač
atgimstančią lietuvių tautą. " V i l t i s " sveikina naują dar
bininke mūsų raštijos dirvoje. Sveikiname ir męs.
Bet prisimena mums vienas daiktas. Yra toks lietu
vis, vardu Jasiulaitis, kursai rašo labai gražiai eiles, bet
vien maskoliškai. Štai yra poetė, kuri pirmiau rašė vien
lenkiškai, o dabar išsimokino lietuviškai ir rašo jau nauja
sau k a l b a . . . Jasiulaičiui-gi juk noreikėtų nei mokyties:
jam prisieitų tik atsiminti, ką buvo užmiršęs, ir n psi pažinti
su Kriaušaičių ir rašto kalba! Kaip butų malonu pasvei
kinti pabėgusį iš gimtinės poetą vėl po savąja pastoge!...
Suv. Valstijų prezidentas kasmet rudenyje išleidžia
atsišaukimą, kuriame ragina žmones, idant paskutinį lap
kričio četvergą susilaikytų nuo darbo, kad padėkotų Die
vui už patirtas gerybes. Toji šventė vadinasi "Dėkojimo
diena" ("Thanksgiving D a y " ) , bet kad toje šventėje
kiekviena šeimyna bando pasigaminti kalakutą arba bent
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vištą, tai daugelis žmonių (ypač lietuviai) vadinu ją "ka
lakuto" arba "vištos diena" ( " t u r k e y " arba "chieken
day").
Graži tai šventė. Parodo jinai, kad amerikiečiai vis
tai krikščionįs, vis pripažįsta, jog viską, ką tini, ar tai
romybe, ar laukų uždėrėjimą ar turtus — visk,} tą turi
iš Dievo malonės. Tos šventės užlaikymas numa:;goja nekaipo žiauraus materializmo dėmę, kurią iš panelio žiū
rint ie ji mėgsta prikaišioti yankėms.
Lietuviams toji šventė žinoma tik iš to, kad tą dieną
niekas nedirba ir kad " a n g l i k a i " valgo kalakutus arba
vištas. Bet ir mūsų broliams pravertėtų permanyti tikrąją
šitos dienos prasme.
Ir męs, lietuviai katalikai, turime
už ką dėkoti Dievui. Štai kad ir perniai (jei skaitysime
metus nuo "Dėkojimo Dienos" iki "Dėkojimo Dienai")
ar mažai gavome gero nuo Augščiausiojo? Tapo sudarytos
naujos parapijos, pastatytos naujos bažnyčios, iškilo šv.
Kazimiero vienuolyno murai, o šv. Kazimiero vienuolijos
šeimyna pasiekė rimtą skaičių 29. Tėvas Kazimieras atlai
kė daugelyje vietų išganingas misijas ir nors dėl nepriete
lių intrigų tapo atšauktas atgal į savo vienuolyi ą, tečiau
ketina sugrįžti atgal apie Naujus Metus ir varyti toliau
misijas. S. L. R. K. A. išsigelbėjo iš pavojaus: iimoifėms,
kurie yra katalikais vien iš vardo, nepasisekė paimti jo į
savo rankas. Scrantono lietuviai katalikai atgivo savo
bažnyčią teismo keliu, o tai svarbus dalykas, nes ataušįs
užsidegimą kitose parapijose. D-ras Šliupas, ka p audra,
pervažiavo Naująją Angliją ir kitas vietas. Bet jo "mi
sija" išdavė kaip tik priešingus vaisius. Jo prakalbos su
judino katalikų sąžinę, privedė juos prie susipratimo. Ačiū
Dievui ir užtat. "Motinėlė" atgijo. Ar negeras ženklas?
Lietuviai katalikai studentai bando susiorganiz aoti krū
von. Tatai reiškia, jog netolimoje ateityje turėsime ir sa
vo tarpe mokslo vyrų, kurie nesidrovės išpažimi drąsiai
savąjį tikėjimą
Tai maža dalelė palaiminimų, kuriais teikėsi praeitais
metais apdovanoti mus Sutvertojas. Ar-gi męs, lietuviai
katalikai, neprivalome būti dėkingi už juos Augšeiausiaijai Esybei?
Taigi, lai lapkričio 24 diena būna mums ne 'kalaku
t o " ir ne "vištos diena", bet tikra "Dėkojimo Diena"!
Buvo tai 190G m. Revoliucija virė Lietuvoje. Tam ju
dėjimui plaukė gatisios aukos nuo Amerikos lietuvių. Kad
sutvarkius tas aukas, tapo sušauktas visutinis Amerikos
lietuvių seimas į Philadelphiją. Nors šaukusiųjų seimą
tarpe buvo kunigų, tečiau suvažiavimas nerado pritarimo
katalikų visuomenėje. Katalikai tautos reikalų rėmimą
suprato kitaip. Tai-gi tapo sušauktas Katalikų Kongresas,
kursai ir atsiliko \Vilkes-Barre, Pa., antrą velyhų dieną,
tais pačiais metais. Angliakasiai tuo laiku nedirlo. Atsili
ko graži paroda, suvažiavo daugybė žmonių iš aplinkinių.
Delegatų buvo badai šimtas suviršum.
Kongreso vaisium pasirodė "Amerikos Liet avių Ka
talikų Federacija", kuri pasistatė saii kuoplačiaii»ius sie
kius : švietimą, visų Amerikos lietuvių katalikų organiza
cijų suvedimą vienon krūvon, ir t.t. Pradėta rinkti aukas,
kurios nuėjo tai vieniems, tai kitiems reikalams, bet dau-
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giausiai mokslo įstaigoms. Kongresai nutarta daryti kas
met. Taigi 1907 m. tapo sušauktas antrasis kongresas,
kursai ir atsiliko Scrantone 1907 m. Buvo ir-gi nemaža
šnekos. Padaryta nevienas geras nutarimas. Trečiasis kon
gresas turėjo atsilikti Pittsburge. Bet Federacijos prezi
dentui tuo laiku išvažiavus j Europą, netapo sušauktas.
Perniai buvo manyta padaryti kongresą Clevelande sykiu
su S. L. R. K. A. seimu, bet dvi organizacijos, turinčios
tuos pačius delegatus negali juk laikyti savo seimu vienu
kartu! Taip viskas ir vėl nuėjo niekais.
Bet Federacija neprapuolė.-Yra prezidentas, sekreto
rius, kasierius ir kitokia vyriausybė. Yra čarteris ir kito
kie dokumentai. Bet, kas svarbiausia, yra ir pinigu. J u k
pas kasieriu esama daugiau, kaip keturi šimtai dolerių!
Tai-gi Federacija nėra numirusi, tiktai miegti.
Bet kas tiktai miegti, tą visados galima prikelti! Tai
gi ir Federacija bus prikelta. Girdėjome, jog ateinantį pa
vasarį bus sušauktas vėl kataliku Kongresas, badai į Bos
toną. Komisija programui išdirbti jau paskirta.
Tasai suvažiavimas atstovi) Amerikos lietuviu parapi
jų ir kitu katalikiškųjų organizacijų bus labai svarbus
Amerikos lietuvių katulikų visuomenės gyvenime. Todėl
verta prie to atsitikimo priderančiai prisirengti. Ypač
malonu butų išgirsti nuo pačių žmonių nuomones, ko rei
kia, idant Amerikos lietuviai katalikai pasikeltų augščiau doroje, tikėjime, vienybėje, medžiagiškoje gerovėje ir
1.1. Tie dalykai bus svarstomi viešai lll-me Kongrese. To
dėl, broliai katalikai, privalote išanksto galvoti apie įne
šimus. Patariame savo nuomones apie Kongresą ir jo sie
kius siųsti kuogreičiausiai pas kun. J. Kaulakį, kursai yra
Federacijos prezidentu. Jisai tas nuomones perduos komi
sijai, kuri ir suves jąs į tvarką.
Jo adresas yra šitoks:
Rev. J. J. Kaulakis,
333 Wharton St.,
Philadelphia, Pa.

m xn —

S. L. R. K. A. Reikalai.
KUR 25-TOJO SEIMO PROTOKOLAS?
(Prezidento Atsiliepimas).
Reikia laikyties teisybės, nes teisybė, o ne melai, te
gali nuraminti visuomenę. Bet ką daro 25-tojo seimo pir
masis sekretorius, p. M. Kadzievskis? Rašiau pas jį laiš
ką, melsdamas, kad pagarsintų 25-tojo seimo protokolą,
nusiųsdamas jį į S. L. R. K. A. organą " D r a u g ą " . P. Ka
dzievskis nieko man neatsakė iki šiai dienai. Neišgirdės
nieko nuc p Kadz., klausiausi raštu pas 25-tojo seimo pir
mininką p. K. Vaškevičių. Šis man atrašė, kad neturįs
teisės priversti p. Kadz. išduoti seimo protokolą \ sako, pa
reikalauk pats nuo j o ! Maniau, kad antrasis seimo sekre
torius, kun. Jurgutis, yra pasiėmęs protokolą ir laiko pas
save. Nurašiau pas jį. Gaunu atsakymą i iš kur, girdi, ga
vai žinią, buk aš (kun. Jurg.) pasiėmiau protokolą nuo
p. Kadz. ir dabar jį slepiu. Ne, girdi, aš tuojau kaip tik
seimas pasibaigė, pačiame Plymouthe' atidaviau p. Kadz.
ir savo užrašus ir visus kitus dokumentus, kurie buvo ma
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no rankose. Taigi, brangus S. L. R. K. A. sąnariai, kaip p.
Kadz. gali išsiteisinti? Ar toks pasielgimas nėra tik mūsų
brangios organizacijos ardymu?
Daugiausia gaunu klausimus nuo narių, dėl ko Susi v.
bilos nėra mokamos... Aš tiek težinau, kad gavę* bilą,
tuojau ją užtvirtinu ir užrašau į savo knygą, kad atsi
mint, kada ją išsiunčiau kasos globėjams. Tai-gi gavęs už
klausimus nuo narių, tuojau rašau pas pirmąjį kasos glo
bėją, p. J. Vasiliaucką į Baltimorę. Visados gauni atsa
kymą, kad jis gavęs bilą, tuojaus pasirašo ir išsiunčia p.
M. Kadzievskiui į Chicago. Oi p. Kadzievskis kaiku/ias
bilas suspenduoja, teisindamasis tuo, kad laukiąs seimo
protokolui pasirodant.
(Jiirbųs S. L. R. K. A. sąnariai! Tėmykite į p. Kadeievskio pinkles, užstatytas mūsų organizacijai! Pats tu
ri protokolą pas save ir lauks, kol protokolas pasiro lys, ir
tada tik siųs bilas kasieriui išmokėti. Ar taip daroma Susiv. gerovei? Aš iš savo pusės dariau, ką galėjau. Daug sy
kių reikalavau, kad butų išduotas seimo protokolas. Ra
šiau registruotus laiškus ir pažymėjau laiką, kuriu o pro
tokolas turėjo būti pristatytas. Bet p. Kadz. nieko neat
sakė. O kaip-gi galima vesti atsakomai Susi v. reikalus, jei
nėra pagarsinti seiino nutarimai?
Tai mat koks 25-tojo seimo pirmasis sekretorius! Bro
liai ir sesers svarstykime visi, ką čia padarius su )>. Kadzievskiu!
Su tikra pagarba visiems S. L. R. K. A. nariams.
Prezidentas J. Rikteraitis.
Red. Prierašas. Mūsų nuomone, čia visai nereikia
svarstyti; reikia tiktai patraukti p. Kadz. į augščii.usiąjį
teismą. Tik bėda, nepagarsinus protokolo, dvasiškam jam
vadovui nežinomi net teismo narių vardai. Patartumime,
kad teisėjai patįs atsilieptų ir išreikštų savo nuomonę apie
tokį ligišiol negirdėtą jokioje organizacijoje atsitikimą.

RAPORTAS KOMISIJOS KNYGŲ PERŽIŪRĖJIMO
SUS. L. R. K. A.
Nuo 24-to Seimo 1909 m. iki 25-am Seimui 1910 m.
PRIBUVIMAI.
Pas K. Badzeviėiy:
iki Biržolio 1—09
Birželio 26—09 m.
Už ženklelius ir k.
Viso:
Tas G. 1 aibinį:
Liepos įnėn.
BtiKpiucio mėn.
Bugsėjo mėn.
Hpalio mėn.
Lapkričio mėn.
Gruodžio mėn.
Už ženklelius ir k.

3-ea
Viso
Bertain. Tautiftki Vaiku 2-as
Centai Skyriui Skyrius Skyrius
3161.02 919.77 366.35 45.01 55.70
23.25
17.65
3184.27 919.77 SO^sl^M
2150.00
81.80
10.50
1805.25
153.00
80.50

55.70 | J577.10

17.35 68.75 7.57 5.55
1.01
1.76
2.92
7.30 50.00 5.31 18.19
.40 5.50 1.89
.20

Viso:
4297.75 26.26 124.25 16.53 26.66 $
Pas Kun. Stakneviėiy:
Vasario mėn.
2821.00 265 50 60.00 25.34 41
Kovo mėn.
411.50 44.80
9.00
.50
Balandžio mėn.
2056.50 26.65 52.00 5.52 16
Oetfužio mėn.
65.50
2.07
1.50
Birželio mėn.
5.50
.10
5360.00" 339.12 122750* ST.S6~eT.40 $1
Viso:
Pilnai

25.
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Posinur* Netikėti Sekrot.
tinęs
1-mokėti. Alt?«

Kam ir kada išmokėta:
Birželio men. 1909 m.
S. Čepukaičiui iškaščiat
A. DaniNevičiui
A. žukauckui
Kun. Žindžiai
Ir.. Nausiedni
Kuu. Kaulakiui
Liepos mėn.

5.00
150.00
150.00
150.00

1

120.98
150.00

Viso:

600.00

200.00

KugpiuiMo mėn.

Viso:

200.00

150.00
100.00
100.00
150.00
100.00
200.00
150.00

1500.00

96.81! 100.00

$1696.82

150.00
1.50
1.50
150.00
150.00
150.00

Viso:

600.00

3.00

,+603.00

150.00
150.00
$300.00

300.00

$9031.85

Išmokėta viso pilnai

$15009.08
$0031.85

Liko:

$5077.23
•

STOVIS TURTO SUS. L. R. K. A.
Iki 24-tam Soiinui buvo pai K. Kad/.e\iėiu
Iš kuriu išniokojo čekiois

Padėjo į banką
Perdavė ex-kas. 0. Laibumu

50.00
50.00

$451)4.75
725.98
770.34
2!) 1(5.02

17.00
150.00
9.50
Viso:

900.00 860.80
150.00
150.00

150.00

J. A itkauskui

150.00

.'0.00
35.00
\ 6.84

K. Krušinskui

Lieka iki Birželio 5—1910 m. pas K. RadzcviSic
100.00

$1860.80

Viso:

600.00

P a s (J. L a i b i n į p r i b u v o :

Nuo ex-kas. K. Radzevičiaus

2910.02-

Mokesčiu nuo kuopų
UŽ ž e n k l e l i u s

4402.45
7.50

61.81 100.00

$761.84

Viso pribuvo pas (I. Laibinį

+7415.97

Lx-kas. (r. Laibinis išmokėjo ėekiais
Ex-ka§. G. Laibinis išmokėjo pinigais

442(5.05
100.00

36.00

Harrv J o n ė s
A g . Shult?
K. Krušinskui
Kun. l l a l a b u r d a i
" D r a u g o " Spaustuvei
J. Svidai
^Vieraičiui
^•^Pautioniui
Minskui
Hyiu'iu

$4526.05
$36.00

36.00

Viso:

2.00
150.00
3.00

'

Viso iki šiol randasi pas (J. Laibinį

66.00

Pai Kun. Staknevioiu pribuvo:
Iki 6—6—10 papai knygas ir dekleraeijns
Kun. Staknoviėiaus išmokėta pagal bilus

9.00
150.00
50.00
50.00
650.00

80.00

150.00

$880.011

150.00
150.00

Viso:

300.00

Lieka pas (J. Laibinj
Išmokėta nolegališkai kuriuos turi graliai

2889.92
17.00

50.00

150.00
150.00

V iso:

$4412.34
182.41

50.00
50.00

J. V i e r a i č i u i

indžio mėn.

Viso:

Pribuvo viso pilnai
Tšėjo

89.00

K. K r u š i n s k u i
Kun. Kurui

•"•

$1667.41

110.73
516.91
20.50
56.13
87.50
13.53

A. NoviakovHkiui

V a s a r i o mėn.

150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00

Viso:

150.00
150.00
150.00
150.00
150.00

Kun. S t a u b
IT. Ijopatienei
K. V a š k e v i č i u i

mėn.

12.69 100.00
6.00
28.60
32.58
17.00

Kuu. Ualaluirdai
L. Nevakauskienei

1087.50 129^91

Ant. ftukviečiui
Kun. Kudirkai
Kun. Kurui
A. Juodikienei
Kun. Kaminskui
K. Valiukoniui
K. Krušinskui
Cun. Staugaičiui
| | , Nausiedai
Kun. S. Pautieniui
John M. Jonės Co.
J. Vieraičiui
K, Krušinskui
K. Krušinskui,
K. Vaškevičiui
J Aadomaičiui
K. Vaškevičiui

(Jegužio mėn.

150.00
150.00
150.00

Hir/.elio mėn.

41.68

Viso:

A. Rutkauskui
Kun." V i/.gird u i
Kun. Vi/girdai
K. Krušinskui
Kuu. Staknevic.hu
K. Vaškevičiui
Kuu. 8. Pnutieniui
.1. Vieniu-iui
.). Karzenio\ skiui
M. 'rroigiutei
O. KinkevičitMiei
M. Motiejūnui
Kun. Lukošiui
A. fierienei
.1. Vaitkevičiui

P. Stasiukaitienei
' ' Kaulės ' ' Spaustuvei
llarry L. Jonės
A. (Jedvilai
Kun. Kurui
Kun. Kaminskui

87,60

Rugsėjo mėn.

Sausio

$200.00

100.00
150.00
150.00

A. Kazlauskui
M. Arbašnuckienei
\ Kurpavičini
M. La u n i knioini
J. Dolaičiui
J. Daukniui
R. ArbaAauckaitei
K. Didžiūnui
P. Petrauskui
P. Karbauekui
K. Klimienei
J. Vieraičiui

mėn.

$725.98

125.98

K. Krušinskui

Hpalio

Viso

Lapkričio (November), 24, 1910, Met. II. No. 47

$300.00

+290(1.92
5914.38
3779.82

Lieka pas Kun. Stakncviėiu iki Birželio b*—10 m. 2134.56
įlankose randasi:
8127.96
I'lymoutli National Bank iki Liepos 29 10
Morchants Banking Trust Co. Mabanoy OttJT
10969.58
ikį 1—7—10.

Lapkričio (November) 24, Met. II. No. 47.
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Pas knygių Kun. Vizgirdą iki Seimui 1910 m.
45.53
Visas Susivienijimo turtas
$24.366.9(>v
Biski susivėlinom su raportu, bet mislinom Su
sivienijimui skriaudos užtai nebus. Svarbiausiu dalyku
buvo pasiskubint su peržiūrėjimu; tai sužinojimas j laiką
kiek tikrai randasi pinigų pas ex-kasiorių p. Gabrį Laibinį, o tą męs atlikom ir pranešam prezidentui j laiką.
Komisija knygų peržiūrėjimo,
J. Vasiliauckas,
W. A. Stanley,
M. Z. Kadzievskis.

Kritika ir Bibliografija.
Mačio—Kėkšto Eilės. Žmonių Knygynas No. 4 ir 5.
Pittsburg, Pa. Leidimas ir spauda Broliu Baltrušaičiu,
1910 (08 pusi.).
Jonas Mačys (Kėkštas), ligos suspaustais ilgus metus,
gyvenimo matė: daugiau juodu dažu, nekaip Sviesiu, Todči jo eilėse nemaža kartumo, rūstybės, o kai-kadą ir ne
apykantos. Gyventi jam nesisekė, ir gal toji aplinkybė su
kalė jame neužsitikojima, siuiiurimą, šnairavime. Tečiau
vis, ar šiaip ar taip imant, jo poetiška siela nesykį bandė
pasiliuosuoti iš varžančių jos laisve pančių. Atsimename,
kaij) jam pradėjus dirbti prie "Vienybės Liotuvnikų", jo
dar nepagadinta sąžinė kėlė maištą prieš to laikraščio pafesaipą, vienašališkumą, tempimą visko ant bedievybės
kurpaliaus. Buvo laikas, kad jisai savo skaitesnes eiles
buvo pradėjęs siuntinėti... "Žvaigždei". Bet paskui pa
sidavė aplinkybėms, persigėrė atmosfera, kurioje jam pru
siejo perleisti paskutinius savo gyvenimo metus, ir nukry
po j tą puse, kur nėra meilės artimo, nėra paguodonės sve
timo asmens, nėra apibranginimo svetimų geru norų nei
gerų darbų, kur viešpatauja iškraipymas svetimų nuomo
nių, skelbimas neapykantos... žodžiu, nukrypo j tą puse,
kurioje viešpačiais yra ypatingos rūšies laisvamaniai, cieilikai ir į \tt panašus individuumai.
O gaila, nes talentas — nors ne didelis — vis dėlto
buvo. Eilės, iš kuriu matyti, jog ^Mačiui eiliuoti nebuvo
lengvas darbas, išleistos švariai, ant storos popieros. Korekta gera. Prakalba parašyta J. Baltrušaičio, o biografi
ja F. Matulaičio.
Augustinas Janulaitis. Kun. Liudvikas Adomas Juce
vičius, Lietuvos rašytojas (1813—1846). Trumpas aprašy
mas jo gyvenimo ir veikimo (Atmušta iš "Lietuvos Ži
n i ų " ) . Vilniuje. M. Kuktos spaustuvė, Rūmu g-vė No. 4.,
1910 (40 pusi.).
Kun. J. Tumas nurodė " V i l t . " kai-kuriuos nedidelius
apsirikimus šitoje knygutėje, bet jinai vU-gi svarbi kad ir
tuo, jog pilniausiai ikišiol aprašė gyvenimą vyro, kursai
pamylėjo lietuvių tautą tuomet dar, kad lietuviai beveik
visos šviesuomenės buvo laikomi " C h a m o " ainiais, ver
tais vien paniekinimo. Tik p. Janulaičiui nepriderėjo prie
Jueevičiaus vardo dėti " K u n . " , nes Juo. buvo išsižadėjęs
katalikų tikėjimo, kunigystės ir numirė pravoslavijoje.
Užsitarnavusieji vyrai nereikalauja jokių titulų: ar tai
" g r a f o " , ar " d a k t a r o " , ar "profesoriaus", ar " k u n i g o "

(ypač tokio " k u n i g o " , kursai paniekina savo luome ir
nustoja atlikinėti savo priedermes). Kningutė išrodytų
daug švariau be to " K u n . "
Biržiečių dainos arba Vieversėlio dainų trečioji laida;
25-tasis tūkstantis. Kaina 15 kap. Ryga, 1910 m. Išloidc A.
Maeiejausko knygynas. Zamkovaja gatvė No. 7.
isitan rinkinyn telpa apart liaudies dainų Jakšto, Mai
ronio, Vienožinsko, Baranauskų ir kitų poetų eilės. Auto
rių vardai padėti tik dvejose vietose: po "Tautišku Ilymn u " — V. Kudirka ir po "Mergaičių kariumene" — l u r kas (?).
Humoras ir Satyra.. Lietuviams laisvo laiko praleidi
mui ir saldiems juokams surinko Juokų Mylėtojas. Ohieago, 111. Spauda ir lėšomis "Kataliko", 3244 S. MoFjian
st., 1910 m. (158 pusi.).
Kadan-gi šiton knygon tilpo ilgesni anekdotai, pra
vertojo pridėti ir " t u r i u j " . Kalba galėjo būti "lietuvUkes
n ė " , jei taip galima išsitarti (pav. vieton nesuprantamos
"griovystės" butų labiau tikęs " p a v i e t a s " ) .
'
Apsakymėliai. 1, Teismas, 2, Neišmiegotas Moticjienės miegas, 3, Jš senovės Egypto padavimų, 4, Ar atsime
ni? Surinko ir išvertė Pranas Siūlelis. Chicago, 111. Spau
da ir lėšomis "Kataliko", 3244 S. Morgan st., 1910 m.
(75 pusi.).
Čia tilpo žinomųjų lenkų raštininkų: Reymonto, Gomuliekio, Prūso ir Ožeškienės trumpos pasakaitės.
J. Šliupas. Mažoji arba Prūsiškoji Lietuva 19-tnme
šimtmetyje. "Laisvosios Minties" leidinys. "Lietuvos"
spauda. Chicago, 111., H>10. (21 pusi.).
Yra tai labai retas d-ro Šliupo veikalėlis parašytas) be
"šliupiškos" tulžies. Pipirai čia nereikalingi.
V. Veresajev. žvaigždė. Rytų pasaka. Lietuvių talbon išvertė J, (Jiela. Chicago, UI. Spauda ir lėšomis "Ka
taliko", 3244 S. Morgan St., 1910 m. (17 pusi.).
šilą alegoriškoji pasaka paprastam skaitytojui ne
bus suprantama. Be ko, ir pačiam recenzentui išreikšta
joje mintis neaiški. Kas yra toji "žvaigždė", atnešta Adey
lo iš dangaus, kuri apšviečia žmonių purvus ir dėlto žmo
nėms nemiela?...
Karolis Vairas. Magdalės Marija. Chicago, 111. Spau
da ir lėšomis "Kataliko", 3244 S. Morgan st., 1910 m.
(75 pusi.).
Netikėtai. Komedija trijuose aktuose. Parašė Aglė.
Spauda "Kovos", Philadelphia, Pa., 1910 (išleido se<nos
mylėtojai), 22 pusi.
Juozas Gabrys, Geografijos Vadovėlis. Skiriamas Lie
tuvos Mokyklai. Su paveikslais ir spalvuotais žemlap ais.
Žemlapius braižė A. Lovy ir A. Braks. Premijuotas vado
vėliu konkurse. 1910 m. Kaina 75 kap. (Kur atspausta, ne
pasakyta).
Atsimename visi, kaip atgavus Lietuvoje spaudi j ir
laisvą mokyklą, kun. Jonas Žilinskas pradėjo rinkti ai kas
konkursui vadovėliams parašyti, o paskui pats važinėjo ir
rinko pinigus jau premijuotiems vadovėliams išleisti, ši
tas vadovėlis ir yra pirmutinis veikalėlis, gavusia protai*
ją, ir tapo atspaustas už surinktus nuo žmonių pinigu.*
nors, deja! to visko nepažymėta nei kningos pra
nei pabaigoje. Veikalėlio ydos buvo parodytos "V*
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savu laiku. Mums pasilieka velyti, idant klaidos hutų ati
taisytos sekančiame leidime.
Draugija. Literatūros, Mokslo ir Politikos Mėnesinis
Laikraštis. No. 45. Kugsėjo 1910 m. Kaune, Saliamono Ba
naičio spaustuvė, 1910.
Pastarais laikais biblijos tardymai pateko ant nepa
geidaujamų vėžių. Taip vadinamas '• augštesnysis kriti*
eizmas" bandė atimti nuo biblijos šventojo rašto dėmes.
Ypač nemažą sensacija padarė Delitssoh'o netikėtas ap
skelbimas, Imk biblija paimta iš Babilonijos ("Bibel aus
Babel"). Štai Pr. Dovydaitis šitame numeryje toliau išrodinėjo, jog Delitzch'o nuomonė nėra teisinga, vadinasi bib
lija turi visapasaulinėje literatūroje nuosavią, išskirstina
vietų. Dovydaičio raštą "Biblija ir Babelis" su dideliu
žingeidingumu galės perskaityti bent kas, kuriam augštesni žodžiai nėra nesuprantami.
Bet užtat ne-filosofui sunku bus skaityti kun. A. Dam
brausko straipsnj: " J . M. Hoene-Wronskis ir jo mesianiz
mas". Čia išdėstytos garsaus protininko—krikščionies fi
losofiškos nuomonės.
Svarbi yra ir kun. prof. K. Šaulio "Socialistų Mokintuvė". Jinai pravertėtų perskaityti su atida ypač mūsiš
kiems eicilikams, kurie vadina save socijalistais ne tik
dėlto, kad nemoka gramatiškai parašyti savo vardo ir pra
vardės, bet ypatingai dėlto, kad nepažjsta soči jai izmo
mokslo. Autorius žiuri į aptariamus dalykus iš katalikiš
kosios pusės ir vartoja neretai lotiniškus žodžius. Jeigu
atsimjsime, jog senovės teologai buvo drauge ir politiškieji
ekonomistai, ir jog moralinėje teologijoje traktatas: " D e
jure et justitia" buvo nuo senų laikų mokslo skyrius, l*urį šioje valandoje vadiname politiškąja ekonomija, tai ne
sistebėkime, kad kun. Šaulys vartoja Akviniečio ir kitų
teologų lotiniškus terminius. Žinoma, dabar, persimainius
ekonominiems santykiams (produkcijai ir distribucijai),
daugelis dalykų, kurie buvo laikomi teisybės norma try
liktame arba šešioliktame šimtmetyje, mūsų laikams ne
tinka. Bažnyčios Tėvai buvo išreiškėjais visuomenės nuo
monės apie tat, kas teisinga arba neteisinga. Už tat girdi
me nuo jų apie justum pretium, apie lucram cessans, dammem emergens ir kitokius daiktus, kurie ligišiol yra moki
nami seminarijose. Mūsų gadynėje, kuomet visur, o ypač
dynamiškose šalyse, žiūrima į procentus, dividendas, pelną, tokie senovės terminai neturi realinės vertybės. Noroms — nenoroms prisieina mainyti ir terminus. Drįstame
atkreipti į tat kun. Š. atidą.
Kazys Puida dailiai nupiešia charakteristiką Dioni
zo Poškos to Poškos, kurs pats apie save rašo:
" . . . Poškus yr laimingas—
Kavos atsigėrės ir dešrų prisiėdęs,
Kepure persikreipęs, dvare atsisėdės Užsidegęs pypkę,
Atsisegęs lypkę,
Susikeitęs kojas,
llašo nedumojęs
Gražias pasakėles,
Dainas ir g i e s m e l e s . . . "
'tame "Draugijos numeryje yra svarstomi truputi
'r kalbos dalykai; savo eilėmis puošis jj M. Vait
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kus ir Liudas Gira, o A. Jakštas, kaip visad os sumaniai
ginčijasi su lenkais už lietuvių tauta. Yra ' Bibliografij i ir Kritika", "Lietuvių spaudos turinys", k uriame apie
" D r a u g ą " nei gu-gu! — o juk mūsų laikraštį •j e pasitaiko
ir svarbesnių straipsneliu, kuriuos perspauzdi na kai-kr.da
beveik ištisai net "pirmeivių" laikraščiai ( pa v. "Liet.
Žinios"). Yra ir smulkesnių dalykėlių, kuriu os skaityto
jas pats pamatys, jei paims į rankas šitą numi j i
REDAKCIJOS ATSAKYMAI.
M. Ruseckui, Reading, Pa. Kažin ar verta dėti tokius
raštelius laikraštin? " D r a u g e " trūksta vielos svarbes
niems raštams. Tamstos straipsnelis galėtų pasirodyti dar
negreitai.
J. Raudon., Brooklyn, N. Y. Viskas gal būti gyva
tiesa, bet perdaug užgauliojimų. Kai-kas galėta pasižeisti.
Pasiklausėme žinovo vietinių santykių.
GERA PROGA.
nusipirkti bučeriaus tulšes. Visai dar naujos ir labai pi
giai. Ateikite pažiūrėti po šiuo adresu:
Mykolas Pawiak, 432 S Sherman St., Wilke!i-Barre, Pa.
KAS REIKALAUJA
austinių (krajavų) škaplierių Panos Šv. ir £$v. Traicės,
gali gauti pas mus visada. Męs išdirbame ir reikalaujan
tiems pasiunčiam porą ant pažiūros.
Kaina 50c. tuzinas.
Mrs. A. Smailienė, 2737 E. Pacific St., Philadelpbia, Pa.

UNION TICKET AGENCY.
Stttlausii Lietiviszka Banką Scraotoac ir Visoje Aplinkinėje.
Agentūra Laivakorčių ant Geriausių Linijų.
Siunčia Pinigus kas dien in visas dalis svieto; tai p gi perka ir
išmaino visokius pinigus. Išdirba visokius dokumentus Amerikos ir
ir Lietuvos teismuose.
Ofisas atidarytas kas dien nuo 8-tos iš ryto iki 9 tos vai. vak.
Nedėlioję: nuo 10-tos iš ryto iki 5-tai valandai vikare.

ADOLF BLAU, Union Ticket Agency,
203 Lackawanna A ve.,
Scranton, Pa.
Taip-gi turime savo krautuvėje daugybę visokiu maldaknygių,
ir svietišku knygų visokiose kalbose.
TELEFONAI: Naujas 303 — Bell 662.

REKOMENDUOJAME MŪSŲ NAUJĄ AUKSINĮ 23
AKMENŲ GELŽKELIO LAIKRODĖLĮ.
Auksiniai, paauksuoti ir kitoki su 23
akmenimis, parduosime 10 000 vadina
mu "AccuratUB" laikrodėliu tiktai ui
$5.75 žėdna. Tie gražus laikrodėliai
puikiai išrėžyti, duboltavi lukštai, ge
rai laiką rodanti, labiausiai keliauninke
naudojami, kurie turi daboi laiką, mo
teriški ir vyriški, gvarantuoti ant 20
metų. Tikrai gražus laikiodeliai, ne
gėda bus nei draugams tokį parodyti.
Jeigu nori turėti gerą dziegorėlį, tai
štai mušu pasiūlymas: M\s nusiusime
šitą laikrodėlį kiekvienam C. O. D. už
$5.75 ir ekspreso kaštus dėl peržiūrė
jimo. Jei nepatiks, nemokėsite nei cen
to. Męs riskuojame viski. Auksinis
grandinėlis duodasi dvkai su laikrodžiu. Adresas:

EXCELSIOR WATCH 00., DEPT. 905, CHIC-1GO, ILT*

.- M^M±hdM
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Priprask, ligai u ž p u o l u s , imti š e i m y n i š k u s
Severos vaistus.

VIENA GYDUOLE NAMIEJE.
Kotai atsitinka, kad į parą laiko nors vienas šeimynos narys
nereikalautų kokli) vaistų.
žaizdoms,
votims,
išsisukimui,
sutinimui,
neuralgijai,

reumatizmui,
pulėjimui,
išbėrimui,
štyvumui,
skaudėjimai krūtinėj,

susidaužimui,
raumenų skaudėjimui,
uždegimui,
nusišaldymui,
kryžiaus skaudėjimui.

arba nuo kitokių negalėjimų, kuriuos galėtumėm dar išvardinti.
Jeigu tik vieną vaistą namie laikai, tai juomi privalo būti

Severos Aliejus Sv. Gothardo.

i
9

Yra tai puikus linimentas, kuris užganėdino ir
tančius ligonių, kasdien jį vartojusių.

užganėdina tūks
Kaina 50c

"Severos Aliejus šv. Gothardo yra geriausiu vaistu nuo paprastų
ligų ir priepolingų susižeidimų",— rašo p-. J. Palleezny iš Kewanee, 111. — "Apsaugoja nuo daugelio skaudėjimų ir žymių iškascių."
Severos vaistai parsiduoda aptiekose beveik visur. Persitikrink gaunąs gerus. Jeigu nebūtų
arti vaistinyčios, rašyk pas mus, o męs patarsime tau, kaip vaistus gauti.

its

Nuo
Žiemos kosulio,
Smarkaus kosulio,
Sauso kosulio,
Koklušinio kosulio,
Gerklės sakudėjimo
ir kitokių negalėjimų
plaučių ir gerklės
imk

Nuo
Išbalimo,
Silpno virinimo,
Fyziško silpnumo,
Užkietėjimo,
Geltonligės,
Tulžiavimo,
Neveikiančios tulžies
ir galvos skaudėjimo
imk

Severos Balsamą Plaučiams.

Severos Gyvasties Balsamas.

Kaina 25e. ir 50 centų.

Kaina 75c.

' t

Daktaro patarymai dykai.

W . F. SEVERĄ C O .

CEDAR RftPIDS
I0WA

Ą

"«•
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Didele Benesch & Sons Krautuve,
Bennett Building, Public Sąuare, Wilkės-Barre, Pa.
Žmogus turi daugeli pasismagi
nimo valandų su

$32.50 Victor kalbančia mašina.
Pilna -su 200 adatų, su dviem skyriais dėžė senoms ir
naujoms adatoms, didelė su rezonansu triuba, beržinis ka
binėtas; stabdymo ir greitumo reguliatorius, prisukimo
ra' *as ir kitokios mažos daljs yra nikelinės; 10 coliu ratas
dėl visokių mierų: ypatingai drūtas springsų m o t o m : išgi' a 10 colių su vienu prisukimu; galima prisukt , kuonu gro.ja.
Vieton stoka nepavelija išrokuoti visas geras yputybe: to puikaus Victoria instrumento. Tai geriausia įaa^na
už okią preke- Victor išdirbėjai geresnių nepadirba ir to
kiekvienam turėtų užtekti.
Kitos mašinos, geresnės arba ne taip puikiai išb.iigtos,
nuo $10.00 iki $200.00. Naudokitės paduota preke. Tai ste
buklingiausią šio amžiaus mašina.
$1.00 gatavais ir 50c. kas savaitę nupirks tau parody
tą ant paveikslėlio mašiną. Kitokios išlygos eina sulyk
kainos, l'ž $15.00 mašiną mokasi 50c. ant rankos ir 50c.
kas savaite.
IŠBANDYMAS JŲSŲ NAMUOSE DYKAI.

kurie yra stačiop STEBĖTINI
už tokias KAINAS.
Stebėtini už žemas kainas ir stebėtini prasti prižiūrė
jimui. Nei vienas pečius šildymui ar virtuvei nesusilygins
su GARLAND. Yra tai vaisius ilgų praktikos metų pečių
dirbime ir jų tobulinime. Jie geriausi pečių dirbėjai visa
me sviete. Bet jie dar daugiau padaro: parduoda savo ge
rus pečius už lygiai žemas kainas, kaip ir prastesnių pe
čių dirbėjai.
Nesikankyk su blogu pečium, kuomet gali turėti ne
sulyginamą (Jarland, ypač galint turėti j j 30-čiai dienų iš
bandymui ir mokėti už jį sulyg savo išlygų, jcif.ru pasiro
dytu geru. Pečiai šildymui $8.50 ir augščiau. Pečiai virtu
vei $25.00 ir augščiau.
Uždyką: Viedras anglims, spatukas ir ciratos šmotas
su kiekvienu pečium virtuvei; viedras anglims, špatas ir
pečiaus stalas su kiekvienu pečium šilumai.

DIDELE NAMU KRAUTUVE BENESCH,
Bennett Building,

32—34 Public Sąuare,

Wilkes-Barre, Pa.
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S. L. R. K. A. CENTRO VALDYBOS ADRESAI.
JONAS E1KTORAITIS,, prezidentas,
67 James St., Waterbury, Conn.
KAZYS VASKEVICE, vice-prezidentas,
186 Jefferson St., Newark, N. J.
KAZYS J. KRUŠINSKAS, sekretorius,
457—17th St., Drooklyu, N. Y.
ANTANAS DANISEVICE, kasierius,
630 W. Centre St., Mahanoy City, Pa.
Kasos globėjai:
JUOZAS VASILIAUCKAS,
112 N. Greene St., Baltiinore, 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., Forest City, Pa.
Residence 1100.
Office New Telephone 37.
LIETUVIŲ ADVOKATAS,

J O N A S S. L O P A T T O
47-48-49 Bennett Building, Wilkes-Barre, Pa.
Norintieji pasiskolinti pinigu ant pirmo mortgagc, arbba
pirkti namus lai kreipiasi.

Swalm Hardvvare Co.f

I

JAU ARTINASI RUDUO 8

m

kiekvienas privalo
' nusipirkti

NAUJĄ SIUTĄ.
Mano siutai siuvami geru kriaučių; perka juos
kiekvienas, kurs nori gražiai pasirediti: Mane vi
si gerai pažįsta, kadangi mano krautuvėje kiek
vienas pilnai būna užganėdintas. Ir Jus, ku:*ie
skaitysite ši pagarsinimą, ateikite persitikrinti,
o pamatysite, juog pas mane geresnis tavoras ir
žemesnes kainos. Nerasite vyro, kuris negak-tu
pasirinkti siuto pagal savo skoni mano krautuvėje.
Tik ateikite.

Louis Rosenthal,
ANT KIRBY'S KRAUTUVĖS,

SOUTH MAIN ST.,
'<::^^^Wlkes-Barre, Pa.

P O T T S V I L L E , PA.
21 N O R T H M A I N ST.,
įvairiausi geležiniai daiktai, tepalai , stiklas, dūdos
plasteris, įrankiai, sportiniai ir naminiai daiktai.

•II

50,000
KNYGŲ
Vysai Dykai Del Vinį
Ta knyga yra stebuklinga Ir siustą yra tyk del vyru.
Knyga ta prastais, suprastais žodžiai* pasaka kaip gal
atgauti vyriSkuma, isigyditi nuo uznuodijima kraują
arbasypili,nubiegimasieklos, patrotitu stypribe, pučkus
Ir kitus išmietimus, negromulavima,
patrotitu
stypribe, pylva, kiapcnu, inkstu ir pūsles ligas, rumatUtn*, gonorrhoea arba triperi, naujai igautas lygas,
•trictura irvysasvyru lygas, gal būti iSgidon'as sava
natmise privatiškal, slapta ir labai pygjai.
Ta, dykai Įgauta knyga, pasakis jums kodėl jus
kentat ir kaip galėt galutinaj isigyditi. Knyga ta yra
krautuvS žinios, katrus turo žinoti kožnas vedės arba
nevedės vyras. Ta knyga yra paraSita par Daktarą,
katras atsydave ilgo lajka tyrinejmu tu, specijalisktt
lygu. Temvkit, jog ta knyga yra siustą vysai dykai,
užmokam u2 pačto, ing užpečetita konverta. Nesiu.sk
nekokiu piningu, tyk paraSik sava vardą, ir adreaa atit
žemiatts packtotu kuponu, katrų siusk mums Sendena.
DYKAJ GAUJOS KNYGAS KUPONAS.
DR. JOS. L13TER k 00.. I 005 22 Fiftb Av.oar, Chir.«o:
G "lotinas Tatnl t <: 1'agal Tamisioa prižadi? jma, ai norlePjatt
jotfTamista. prisiimtu ruei "'nu vysaldykai v6na jusu kuyjjadel vyru.
Vardas.
Adresas;

",

St-ln

| Nauja knyga-Biblijia
1

arba šv. Raštas išleistas

K u n . S. P a u t i e n i a u s .
[Tik vienas šitas šventraštis yra kata
likiškas.
Kaštuoja $2.00 ir 15c. persiuntim ii
Adresas: REV. S. PAUTIENIUS,
MAHANOY CITY, FA.

FABIOLE,
garsi kardinolo Wisemano apysaka
Verte VYTAUTAS.
Kaina $1.00.
Imantiems daugiau kaip vieną egzerrr
ploriu. nuleidžiamas didelis nuošimtis.
Gaunama pas:
Rev. V. Varnagiris,
312 So. 4th Street,

BROOKLYN, N. Y.
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TĖMIKYTE LIETUVIAI!

Kelione per jūres. Tūkstančiai tūkstančio muiiu tautie-,
Kelionė fper
jūres. lai} ir U tenai atgal i America, o visi i
Očiu keliauja
prigimtą
į į labiausiai užganėdinti, kurie perka laivakortes pas:

Naturališkų ir padirbtų žolynų krautuve.
Galima Kauti Relių vcsclijomn, šermeninis ir bile kada tik prireikus, bu*•
kietuose arba gražius vainikus.

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

JONĄ NEMETH'A,
3 N. MAIN STR ,

WILKE8-BARRE, *A

O kodėl f Nes turi gerą prižiūrėjimą, parankią kelionė, j
\ > kad tartum kaip ir pačios kompanijos būtą pirkę lai rakortes.
j | Siuntimas pinigu greičiausias ir pigiausias pasaulyj.
III

J U O Z A S SZUKIS,
GERIAUSIAS LIETPYS F0T06RAFISTA S,
Naujas Telefonas 1070—R.
20 EAST MARKET ST.,
WILKES-BARRE, PA.

J. F. Gillis,
Pas jj galima gauti visokių torielkų, bliūdų, stiklų,
puodų, liampų ir visokių virtuvei reikalingų iaiktų.

PIRMUTINE K R A U T U V E

Yra iŠ ko pasirinkti. Ateikite persitikrinti.

IR ISDIRBYBT*

102—104 8. MAIN ST.,

WILKES BARBE, FA.

BAŽNYTINIU DAIGTU

„RYZNVCIA"

*$e9$$$$$$3e$e£0$9$$$4t$$$$o$$oe0d0oott<

Wilkes~Barre Deposit & Savmgs

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

Shenandoah, Pa

Krautuvėje randui Bainytiniai daigui sekanti:
Žvakės margos vaškinės po 1 svarą 2, 3, 4, 6, S, ir 14
svaras po
2Cc.
Žvakės vaškinės rankom niargįtos po 2 svar., 4, 6 ir 8
svaras po
50c.
Pakeliais knatai vaškiniai (wax tapers) pakelis
P©
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.
Ž v a k ė s S t a r i n a v o s l i e t i n ė s 16 sv. i r 18, už s v a r ą

-=~ BANK, —=>
71 PUBLIO 8QUA1K, VVILKE8BARRE, PA.
KAPITOLAS $150.000. PERVIRŠIS $376.000.
Moka 3 oią nuošimti nuo sudėtų joje pinigf.
Banką atdara kasdien nuo 9 ryto iki 3 popie tų, subatomis nuo 9—12 vidurdienyje.
Galima susikalbėti lenkiškai.
OSSN

Galima gauti lietuviškų maldaknygių, kvietkų,
draugijoms ženklelių, vėliavas, sarfas ir t.t.
Kun. L. Levickas,
Prezidentas

9SBC!

DR. ALFRED J. YVENNER,
77 South Washington Str.
VVilkea-Barre, Pa.

16c.

" 4 av. ir 6 susuktos 4 sv. ir 1, sv
16c.
j Altoriaus žvakės (extra) sv. po
37c.
i Geltono vaško 1 sv. ir 6, svaras po
30c.
* Kodylas prancūziškas po
55c
"
*' francincense "po
50c.
Teipgi siuva puikius bažnytinius rūbus, taiso ge
nus. Parduoda kielikus, cimborijas, monstrancijas.

Į
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NAMINĖ MOKYKLA.
GRAMATIKA angliškos kalbos mokintis be mokintojo (ap
daryta) $1.00.
VAIKŲ DRAUGIAS arba kaip mokintis skaityti ir )aiyti be
mokintojo 15 e.
NAUJAS BUDAS mokintis rašyti be mokintojo 10c.
ARITMETIKA mokinimuisi rnkundu su paveikslam (apdaP. MIKOL AINIS.

BOX 62.

NEW YORK CIT T.

^<K>o^»goc««a«+»#oo+sJ«»+s)+«ą*0»<><a>o#s^s) w»*«5
DR. I. W. MENDELSOHN,
Lenkiikas Gydytojas.
PRIĖMIMO VALANDOS: S- 10 ii ryto, 8 - 4 po ptot, 7-8 vaksrt

60 South Washington St.
Feoples telapnone 1585.

Wilkes-Barre,
Bell teleplone 756.

