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PIRMOJI ADVENTO NEDALIA.

Lekcija. — Rom. XIII, 11—14. — Broliai: žinokite, 
jog yra valanda, idant jau iš miego keltumimės. Nes da
bar artesnis yra musų išganymas, nekaip kadą įtikėjome. 
Naktis praėjo, o diena prisiartino. Atmeskime tadą tam
sybės darbus, o apsivilkime šviesybės ginklais. Vaikščio
kime padoriai, kaip dieną; 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 ant 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 tadą išvys žmo
gaus sūnų ateinantį debesyje su didžia galybe ir garbe. 
O tai stoties prasidedant, žiūrėkite ir pakelkite jūsų gal
vas, nes prisiartino jūsų atpirkimas. 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 
jus, 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, yidurį 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 sieloą akyse stoja menka prakartis — Betle- 
jeme, ramus namelis — Nazarete, ežeras Genezaret, Kana 
Galilėjos ir pagalios Jeruzalem su 12-os metų Jėzumi Baž
nyčioje. Antras trečdalis, Velykų laike, primena mums 
skalną Tabor ir Golgotą, Garbingą Grabą ir Alyvų kalną, 

uo 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 išganymo metas; jis yra skiriamas ne svietiš
kųjų dalykų aprūpinimui, bet sielos reikalų atlikimui. Dėl
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to Bažnyčia, metų bėgyje, skelbia mums mokslą Viešpaties 
Jėzaus, Jo malones eikvoja, tikėjimą gaivina, nuodėmės 
neapykantą širdyse gimdo ir męs, nusidėjimus išpažinę, 
artinamėsi prie stalo Viešpaties, kur Kristus stojosi val
giu mūsų, idant Jojo būdami, prie Jo ir prigulėtum.

Žodis Adventas yra lotiniškas — Adventus, ir reia-• • • s ~ Fkia — 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 tamsybėje 
apeiaupus svietą. Apmirus nuo šalčio ir baltu nuometu 
pridengta žemė, primena kentėjimą ir sielvartą Senojo 
Įstatymo Šventųjų, laukiančių išganymo šviesos. — Baž
nyčia, Advento laiku, taip-pat nusimarinimą skelbia. Mė- 
lino dažo parėdai. Adventinėse apeigose, primena mėtavo- 
nę. Vestuvės ir šokiai yra draudžiami ir tie, kurie peržen
gia tą įsakymą, užtraukia ant savęs Dievo bausmę: — 
“ir atmainysiu, sako Viešpats per pranašą, jūsų džiaugs
mą į nuliūdimą”. (Amos. VIII, 10).

Advento laikas tam ypatingai yra skiriamas, kad pa
rengti mūsų širdis prie atėjimo j jas Viešpaties Jėzaus 
Šveneiausiame Sakramente. Geri katalikai stengiasi Ad
vente išpažintį atlikti. Jei laike gerai prisirengsime prie 
atėjimo į mūsų sielas, tai Jo< antras atėjimas, apie kurį 
Evangelija mini, nebus baisus.

KAS GIRDĖTI LIETUVOJE.

Traupis, Ukm. ap. Palepeikio sodžiuje numirė šiltinė 
viena mergaitė. Neatsiradus kam ji numazgoti, tai pada
rė tikroji jos sesuo; numazgojo, užsikrėtė ir taip-pat nu
mirė. Kam reikalingas tas numirėlių mazgojimas, niekas 
nepasako. Tik gyviesiems nelaimė. Pas mus dar tebeaprau 
da nabaštikus. Raudoja užgulus ir apkabinus nabaštiką 
Jaisto jį ašaromis, persakydama jo gyvenimą. Man tai 
tinka, kad senas paprotis nenyksta, bet ir baisu, kad rau
dotoja neužsikrėstų, taip arti trindamasi prie nabašti- 
ko. Bene geriau raudoti, šaly stovint f

Per šv. Mykolą A. Žilnio sankrova pajuto vagiamas 
. čeverykus. Surasta Panevėžio vagilkoa.
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Vieši Vilniuje atvykęs iš Varšavos žinomas lenkų ra
šytojas p. Vincas Kosiakievič. Spalių 20 d, p. Kos. buvo 
apsilankęs “Vilties” redakcijoje; jisai atvažiavo Vilniun 
pasiųstas lenkų savaitraščio “Swiat” redakcijos susipa
žinti su lietuvių reikalais, kultūra ir santykiais su lenkais.

Kunigų permainos Žemaičių vyskupijoje. Kun. Mė
lis, Šiaulėnų kam., ir kun. Stukelis paskirti Liepojaus ka- 
mendoriais; kuir. Daugis ir kun. Bublys, abu Liepojaus 
kamendoriu, perkelti — vienas Panevėžin kam:, kitas Jo- 
niškin kam., kun. Polonskis, Liepojaus kam., paliuosuotas 
trejiems metams užsienin. .

Kruonįs, Vilniaus gub. Kolei Kruoniu parapija buvo 
neatskirta nuo Dorsuniškių, jokis lenkas čia nesi vaidino. 
Atsiskyrus Kruoniams, jau prisiėjo kas šventa diena sa
kyti lenkiškai pamokslai... bažnyčios sienoms. Y ra čia 
trįs “okolicos”, bet ir tų trečia dalis tekalba lenkiškai ir 
tie kur kas geriau moka lietuviškai. Šitokie tai “lenkai” 
pastaruoju laiku dar labiau eikštėn ėmė kišties: nebega- 
na pamokslų — jau nori visas pamaldas įvesti per pusę x 
su lietuviais. Tiesą pasakius, ne jie nori, bet viena kurs
tytoja lenkė Armanų okolicoje, klausydama savo^ dukters,' 
nutekėjusios į Vilnių, tą lenkiškosios šviesos šaltinį. Ne
seniai ji atsivežė iš Vilniaus surašytą prašymą į vyskupi
jos Valdytoją, vaikščiojo po okolicas, rašė/ką tik suma
nydama, na ir pririnkusi 50 parašų nusiuntė atgal į Vil
nių. Kadangi užrašė ir nenorinčius tai terp mūsų lenkų 
kilo nesusipratimai ir barnįs. Armanų okolicos mergaitės 
priderėjo į bažnytinį chorą, giedodavo ir dainuodavo lie
tuviškai. Tai patyrusi vilnietė H. labai supyko, pagrasė 
savo giminaitei daugiau “goscinco” nebeatvešianti, jei 
dar lietuviškai giedosiant, lietuviškus giesmynėlius smul
kiai sudraskė, ir kojom sumindžiojo, pinigais užmokėda
ma už juos vargonininkui. Mergaitės dabar labai nuliū
dusios.

Pagramantis. Reseinių apskr. Čionai blaivybe ne-kiek 
tepasigirsi. Alinės kad ir buvo panaikintos nuo pradžios 
1909 m., bet girtuokliai tebegyvuoja. Štai šio mėnesio 11 
d. parvažiuodamu iš Tauragės gerokai inkaušusiu draugu 
iš Matiškių sodžiaus, B. Gerąas labai sužeidė peilių į šoną
M. Šeputį. Vargu bepagys. Draugavo juodu nuo pat ma
žens; buvo kartu Amerikoje ir pargrįžo šį pavasarį, o da
bar jau piauna viens kitą. Už ką! O-gi prisigėrę ką dau- 
giaus bedarysi

Dar turiu priminti apie pagramantiškių talkas. Kad 
ir 3—4 deŠ. žemės turi, be' talkų neapsieina per mėšlavežį, 
kūlę, linų mynę. Susirinkę talkon daugiausiai jaunimas, 
per dieną dirba, o naktį ūžia. Neapsieina be anodijos bei 
degtinės. (Anodiją čia geria stikleliais). Talkininkų ne
mandagias kalbas, apsiėjimus, o kartais ir kitką pastebi. 
Kartais, šaukdamas, į trobą inbėga vaikas ar mergaitė, 
kad Kaziukąs ar Motiejukas dega anodijoje! Troboje su
junda. Viens bėga šian, kits ten... sustoja muzika grie- 
žus... tuo ir pasibaigia talka. . .

Eišiškės, Lydos apskr. Nesiseka, tai nesiseka čionyks- ’ 
čiam pačto okyriui. Tartum kokia epidemija apsėdo val
dininkus — vis apsivagia. Taip antai rašėme apie apsivo
gusį Eišiškių pačto viršininką Trockį, kurį teismas nu- 
baudė areštuotų rotomis. Ant rytojaus gi po tos bylos ta

sai pats teismas, turėjo svarstyti bylą kito Eišiškių pačto 
yjršininko Aleksandros Marsanto, kuris buvo prieš Troc
kį. Jisai taip pilt apsivogė, pasiėmė sau valstietės Nova- 
kauškienės 1.500 rublių, kuriuos jai atsiuntė amerikietis 
vyrąs. Ir Marsantas gaVo du metu areštant'ų rotų.

“Viltis”.
V. Kudirkos raštai cenzūros dar neleisti. Kaip teko 

girdėti Vilniaus cenzūra žada uždrausti II, IIP, IV ir V. 
tomą. " * “Liet. Žinios”.

Panevėžys. 9 dieną spalių p. Juozapas Kozakauskis, 
žemiečių viršininkas, buvo sukvietęs sueigą įgfaliuotojij 
Pušolato valsčiaus nutarimui, kuriame sodžiuje įsteigti 
mokyklą? Sueigoje buvo pranešta, jog vyresnybė įsteigti 
mokyklai doVanai duoda: 2100 rb. pinigais, medegą iš savo 
girių ir apmokėjimą mokytojui.^ Nuo valsčiaus gi reika
laujama medegą suvežti, ddvanai duoti piečių statyti mo
kyklai — apie vieną dešimtinę ir 100 r. vienkart įtaisyti 
mokyklai. Besitariant pasirodė, kad patogiausiai būtų 
įsteigti mokyklą Gailionių sodžiuje: apylinkėj pusantros 
mylios nėra mokyklų. Bet kaipo įgaliūotojai Gailionių, 
taip ir kitų sodžių paminėtomis sąlygomis mokyklos pas 
save nepanorėjo ir ant nutarimo nepasirašė.

Vojasiškis (Ežerėnų aps.). Čia nėra nei aludės, nei kar 
čiamos, o vienok per ątlaidus atsiranda geradarių, ku^ie 
ištroškusius girtuoklius pagirdo. Vienok galima pagirti 
vojasiškiečius, kad jie nesinaudoja arba mažai tesinaudo
ja iš anų geradarių malonės. Per paskutinius_ atlaidus 
(Šventojo Kryžiaus Paaugštinimą) pardavinėjo čia deg
tinę du rusu. Galų gale savytarpyje jie taip susipešė, kad 
vienam per perskeltą galvą dusia po kelių valandų išėjo. 
Policija gaudo kalbininkus. •

Grinkiškė (Kauno pav.). Musų apygardoje grinkiš- 
kiečiai žmonės beg nebus kuolabiausiai prasilavinę ir ap
sišvietę. Tai matyti iš to, jog niekur taip neina žmonės į 
viensėdijas, kaip Grinkiškės parapijoj. Anais metais iš
siskirstė Kairėnėliai, šįmet Šašeliai, ateinantį gi pavasarį 
nutarė skirstyties gražus ir didelis Kubiliunų sodžius. Ži
noma, ėjimas į vienasėdijas tai erškėčių kelias, bet jis yra 
neišvengtinas, jei męs norime savo ūkę pakelti. Neapseina 
ir musų parapija be nelaimių: štai neseniai šašių sodžiuje 
sudegė Rukuižos klojimas, pilnas nekultų javų ir sausų
dobilų. “Vienybė”.’

Teismas. Spalių 11 d. I Lenkų juokų laikraščio “Bom
ba” redaktorius p. Mikulskis už caro garbės įžeidimą Teis 
mo Rūmų nuteistas 1 metams tvirtovės. Pirmą kartą už 
tą patį dalyką p. Mikulskis buvo išteisintas, bet prokuro
ras padavė antru kart.

II. P. p. Umiastovskiai (tėvas ir du sūnus) už 1905 
m. ir prigulėjimą prie baltgudžių revoliuci joniškos parti
jos “Ilromada” nuteisti visam amžiui ištremiman ir atim
ta Visos teisės.

Žagarė. Apie skirstimasi į vienasėdžius. Iš 64 Žagarės 
valsčiaus sodžių išsiskirsčiusių ir nutariusių skirstytis į 
vienasėdžius yra tik dešimts. Daugelis dar besitaria, ir 
dėl mažumo balsų neprieina prie santarvės, ypač jeigu 
sodžius didelis, kaip pavyzdin, Stungių sodžius, kuriame 
40 pilnų ūkininkų ir tęResi jis bent pora verstų. Bet atsi
tinka, kad ir dėl vieno kokio, užsispyrusio nesiskyrstyt
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į vienasėdžius, visas sodžius turi pasilikt ant vietos. Taip, 
pavyzdin, Dvelaičių sodžius butų jau seniai išsidalinęs, jeis • *vienas to sodžiaus dar jaunas ūkininkas Paražinskas ne
būtų priešinęsis tam užmanymui.

“Liet. Ukinįnkas’\
Pašvitinys (Šiaulių apskr.). Spalių 6 d. parapija at

sisveikino su gerbiamuoju savo vikaru^unigu L. Stankai
čiu, kurs paskirtas į Alsėdžius, Telšių apskr. IšBTivo jis 
čia apie 8 metus. Žmonės pažino darbštų, gerų ir malonų 
dvasiškų vadovų. Kun. L. Stankaitis platino apšvietimų, 
ragino skaityti, d taipgi platinti knygas ir laikraščius. 
Darbavosi kun. Stankaitis Vartotojų ir Blaivybės drau-

• gijose. 'C. '* \ •
Simnas. P. Magdelena Gegužinskienė paaukojo 3 

tūkstančius rublių nupirkti Simno bažnyčiai naujus var-' 
gonus. Pinigai inteikti kunigui Merkevičiui, Simno klebo- 
nui.v ; ę

Kunigų permainos Seinų vyskupijoje. Kun. R. Jal- 
brzykowski’s, dvas. seminarijos vice-regensas, paskirtas 
teisėju surogatu; kun. T. Banaitis, dvasišk. seminarijos 
profesorius, paskirtas konsistorijos ^asesorium; kun. A. 
Pęski’s, Mazovecko klebonas ir kun. W. Wojno, Liacha- 
vo klebonas, sumainyti vietomis.

, / Kunigų permainos Vilniaus vyskupijoje. Kun. J. Ra- 
vinskas paskirtas Ciechanovcan klebonu, kun. J. Gaulis 
— Bielskan kleb. Klebonais taipogi užtvirtinta: kun. 
Liudvikas Steponavičius Bialogrudoje, kun. P. Drazdaus- 
kas Surviliškėje, kun. J. Gudoms Ceikinėje, kun.‘ A. Ged
gaudas Vyšneve, kun. A. Juknius Joniškėje, kun. K. Pau
lavičius Alytuje, kun. A. Žemaitis Rudziškėje.

— Pasimirė kun. P. Čelkys, Darsūniškiu kl.•MKunigo teismas. Kun. Pardo, apskųstas pravoslavų 
tikėjimo pažeidime/Suvalkuoųe buvo nuteistas 1% metų 
tvirtovėm Ta pati bausmė palikta ir Varšavoje. Bet paga
lios senatas tų teismų nusprendimų atmainė.

Begalės pelių. Šį rudenį apie Virbalį, Stalupęnus ir k. 
tokia daugybė pelių, kad stačiai nuostabu. Kas pasivėlįs 
su kūlimu, pelės galės viskų suėsti.

Verpikai (Naumiesčio apsk.). Nakčia 16 (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 sužėidė Klimaičio pačių, dvi dukteri ir sūnų; plė
šikai taipgi nušovė mirtinai tų namų tarnų Gaidį.

Plėšikus policija tuojau suėmė ir pasodino kalėji
mam . “šaltinis.”

Ii Aplinkiniu ir Tolesniu Vietų.
WESTVILLE, ILL.

Pas mus žmoneliai jau daug linksmesni, nes šioje va
landoje tas tik nedirba,, kurs neųori. Smuklininkams ir-gi 
džiaugsmas nes šventadieniais smuklėse ūžia, kaip avily
je. Moterėlės taip-pat atsigaivino: daugiau centelių pas 
vyrus, daugiau alučio su kūmutėmis šiokiomis dienomis.
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O namuose daugiau purvyno, blakių ir papiktinimo ma
žiems vaikeliams.gp *

Oi ta girtybė, girtybė! Kada tu išnykai iš lietuvių 
tarpo! ' Žemės dulkė.

J
BRIGHTON, MASS.

Jau ir Brightone, ačiū Dievui, užšvietė skaisti sau
lelė.

Klausykite. Dar 1906 m. susidarė čia šv. Juo^ipo 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 sųnarių. Nuo to 
laiko, kaip Cambridge’yje susitvėrė lietuvių parapija, 
daugelis brightoniečių pradėjo važinėti į ’ Cambridge 
kiaušy ties gražių kun. Krasnicko pamokslų. Tenai jie ir 
pasimokino, kaip kovoti su savo priešais. Pasekmė buvo 
tokia, kad cicilikai, pamatę, jog jų kuopa mažinasi, pra
dėjo kelti ir-gi pamokslus—prakalbas. Atsikviesdavo p.p. 
Gegužį, Michelsonų, Bagočių, Matulaitį, bet kad šitie ne-t *
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 cambridgeiečius ir 
sekė jų pavyzdį. Galop cicilikai lapo visiškai sukulti.

Lapk. 6 d. šv. Jurgio dr. parengė prakalbas. Kalbėjo 
kun. J. Krasnickas, pp. Mikalauckas, 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 į Dievų, kad žmogus esąs išsiplėtojęs iš kokių tai 
gyvūnų, lakiojančių ore ir plaukiojančių ^vandenyje. 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 žmonėms, 
kad jeigu, d-ro M. nuomone, žmogus atsirado iŠ gyvūnų, 
lakiojančių ore ir plaukiojančių vandenyje, tai dėlko žmo
gus dabar taip neatsiranda. Visi pradėjo ploti rankomis,

• s

o nuo d-ro M. pareikalauta atšaukimo. Tadų d-ras M. at
siprašė publikos, prisipažino neesąs jokiu kalbėtoju, at
šaukė savo kalbų ir pasakė daugiau nekalbėsiąs. Žmonės - 
su dideliu trukšmu parodė savo džiaugsmų ir dėkingumų 
už tat daktarui. r

Prakalbų vaisiai buvo gausus. Prie šv. Jurgio dr. tų 
vakarų prisirašė 30 naujų sųnarių, taip kad šita draugija 
jau skaito apie 150 draugų.

Cicilikai bandė sukelti netvarkų, bet jiems neduota 
atsiliepti.' Buvusia prakalbose.

ELIZABETH, N. J.
Lapkr. 6 d. Jo Malonybė vyskupas O’Connor pašven

tino naujų lietuvių bažnyčių. Parodoje dalyvavo taip-pat 
Newarko, Jersey City’es ir Bayonnės lietuvių draugijos. 
Kunigų (lietuvių, lenkų ir kitokių) suvažiavo 20. Pats' 
klebonas, kun. B. Žindžius, ir visi parapijiečiai begalo 
džiaugiasi savais Dievo namais. Bažnyčia tyrame gotiška
me styliuje atrodo labai, imponuojančiai ir majestotiškai 
Vidurį dabina/ didysis altorius ir artistiški langai. Toje

A. «
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šventykloje žmogus jautiesi smagus, romus ir... toks ma
žutėlis Dievo akyvaizdoje! - *

WILKES-BARRE, PA._
Povylas Krikščiūnas subatoje Ashley’s kasyklose ga- 

zo apdegintas serga Mercy ligonbutyje. Burna, akys, ran
kos ir nugara skaudžiai apgruzdę. Ligonis išgysiąs.

Ilgasnapis garnys atnešė Butams, Plyšiams, Pango- 
niams ir MisiukeviČiams po sūnelį, o Starkunams, Alens- 
kiams ir Kuosaičiams po dukrelę. Pereitą nedėldienį visi 
dėlto džiaugėsi.

Neseniai čia susidarė dainininkų draugijėlė. Jos tiks
las lavintis dalioje, giesmėse ir tautiškose dainose. Drau
gijėlė retkarčiais surengs teatrėlį ir koncertą. Pirmutinį 
koncertą turės ateinantį subatvakarį (lapkr. 26 d.) J. Kun 
co salėje. .

KINGSTON, PA.
Pas mus darbai eina vidutiniškai.
Prieš žiemą jauni vyreliai ieško sau pačiulių, taigi 

turime ir veselijų. 15 d. bėgančio mėnesio mūsų klebonas 
kun. Kudirka surišo moterystės mazgu dvi poreli: Vincą 
Ažuką su Mare Sakalauckiute ir Antaną Verbylą su Mare 
Gauziute/ir vienas našlys ėmė merginą iš Plymouth’o; 
jų vardų nepatyriau.

Musų gerbiamas klebonas tankiai per pamokslus ra
gina žmones nekelti ilgų veselijų arba bent nevartoti svai
ginančių gėrymų. Bet kur tau žmonės klausys! Kaip-gi 
čia nepasilinksminus, draugų ir pažįstamų nepavaišinus 
tokioje svarbioje* kaip vestuvės, valandoje.

Tokios nuomonės buvo ir Vincas Ažukas su savo 
nuoteka. Sukvietę apstų svečių skaitlių taip širdingai 
vaišinosi, kad į kelias valandas visi užmiršo esą civilizuo
tos šalies piliečiais ir davai peštis. Kadangi stuboje buvo 
mažai vietos, tai išsistumdė ant gatvės, kurią gausiai 
krauju apšlakštė. Aplinkiniai svetimtaučiai išgirdę riks
mą, išbėgiojo ant gonkų pažiūrėti bene kur dega. Pamatę 
tečiaus lietuvius galvas besiskaldant, spruko atgal, kad 
savo kudašių išgelbėjus.

Dr. Šliupas per savo nevykusias prakalbas skelbia, 
kunigai gerią žmonių kraują. Tegul-gi daktaras pasako, 
keno kaltė Šitame atsitikime, ba juk kunigai nuo seniai 
peikia triukšmingas veselijas ir ragina žmones sekti ame
rikiečių pavyzdį. Tai tiek apie lietuvių “kruvinas” ves
tuves. ..į, * - f . ‘‘j t. • ■ *

Pirmą Adventų nedėlią musų parapijoje prasidės 40 
vai. atlaidai, suvažiuos daugelis svetimų kunigų, taip 
kad, katrie nedrįsta eiti išpažinties prie savo klebono, ga
lės pasirinkti sau svetimą. Kiekvienas tepaklauso klebo
no raginimų ir naudojasi proga aprūpinti savo dūšią dva
sišku penu. Tebūna jųsų omenyje nelaiminga mirtis Gri
galiūno, kuris spalių mėnesyje tapo užmuštas mainose. Na- 
bašnikas neprigulėjo nei prie parapijos nei prie jokios 
draugijos, užtai jo gaspadorius nei į stubą lavono nepriė
mė. Nuvežtas pas* lietuvį graborių Burbą išgulėjo čielą 
parą* lavonyčioje, kolei tolima giminaitė nepasigailėjo ir
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nepaėmė pas save. Palaikius dieną palaidojo be bažnyčios 
šventų apeigų kapinyno patvoryje, tarp nekrikštytų.

Parapijonas.

UNION CITY, CONN.
? )

Naujienos pas mus nekokios. Pereitą mėnesį visai ne
lijo ir jau buvome vandens pritrukę. Bet 3-čią dieną šio 
mėnesio kaip pradėjo lyti, tai per tris dienas pylė be pa
liovos, taip kad dabar turime net perdaug vandens.

Darbai eina pusėtinai.
Lietuvių čia gyvena nemažas būrelis — visokių pa

žiūrų ir partijų. Daugiausia yra lietuvių katalikų. Antrą 
vietą užima lietuviški prūseliai, trečią — Šliupo pasekė
jai, kurie mėgsta vadinties tautiečiais. Mažiausia-gi yra 
socijalistų, apie 12 asmenų.

Da taip neseniai “tautiečiai” ėjo išvien su cicili- 
kais ir smarkiai užsipuldinėdavo ant katalikų. Pastariem- 
siems bet norint turėti visame viršų, susipyko ir dabar 
tarp savęs piaujasi.

Neseniai šventino pas mus šv. Marijos bažnyčios kam
pinį akmenį. Šv. Jurgio draugija buvo užkviesta dalyvauti 
apeigose. Bet kad į draugiją priguli daugelis laisvamanių, 
tai, tarianties, jie apveikė katalikus, ir draugija akme
nio pašventinimo apiegose nedalyvavo.

Katalikiškos draugijos privalėtų saugoties pana
šių draugų. P. B.

HOMESTEAD, PA.
6 d. lapkričio, žmonėms išeinant iš bažnyčios dalyta 

pliakatus, užkviečianeius ant prakalbų, kurios turėjo 
prasidėt antrą valandą po pietų. Susitarę keli nuėjome 
pasiklausytų, manydami ką nors gero išgirsią apie dabar
tinį darbininkų padėjimą, kur geresnį darbą gauti ir t.t., 
nes kalbėtojai buvo socijalistai, o juk tai jų garsiai skel
biama užduotis — vargdienio skurdų gyvenimą pagerinti.

Atėję ant salės, radome šešis vyrus belaukiančius 
prakalbų. Neužilgo atėjo Wilmerdingo lietuviškas benas. 
Muzikantams pasirinkus sėdynes, pasirodė ant estrados 
Velbrugevičius ir kad ims plūsti ant vietinio klebono, 
kun. S. Čepananio, užtai kad daugiau žmonių ant prakal
bų neatsilankė. Tai, girdi, kunigo kaltė, jis žmones nuo 
apšvietimo sulaiko, jis mokslo skelbėjų neapkenčia ir t.t.

Antru kalbėtoju buvo Valparaiso universiteto stu
dentas Šeštokas. Ir jo kalbos tema buvo popiežiaus, vys
kupų ir kunigų biauriausis šmeižimas. Ikvaliai anš dva
siški jos priburnojęs, užsipuolė ant moterių katalikių už 
kvailą vaikų auklėjimą katalikų tikėjime, toliaus davė 
pipirų lietuviškoms mokslainėms, išgiriamas valdiškąsias 
protestoniškas. Antgalo kalbėjo apie laikraščių 'gerumą, 
patardamas skaityti “Keleivį”. Užbaigė savo kalbą šlykš- 
čiausiomis zaunomis prieš Dievą ir Jo Bažnyčią.

Neužilgo žada atsilankyti pas mus ir daktaras Šliu
pas. Kasžin ar ir su tokiomis prakalbomis, nuo kurių Die
ve mus apsaugok. Girdėjęs.

BALTIMORE, MD.
Čia yra lietuvių bažnytinis chorelis, kurs ligišiol silp

nai gyvavo, nes neturėjo kitokio tikslo, kaip tik giedoti



bažnyčioje šventas giesmes. Dabar prisidėjo daugiau gies
mininkių ir tapo nutarta darbuoties daugiau. Choras su
tvėrė draugiją, ir pradėjo mokinties visokių dainelių ir ki
tokių žaislų. Netrukus bus parengti koncertai, kurių pas 
mus niekados nebūdavo. Jau giesmininkai sumetė pinigus 
parsisiųsdinti tam tikras knygas. Chorą veda p, P. Gra
jauskas labai sumaniai; mokinama po du vakaru į savai-___ »
tę. Bet kur geras žmogus sėja kviečius, ten neprietelis 
žmogus barsto kūkalius. Ypač vienas choro sąnarys neži- • 
nia dėlko pradėjo šmeižti giesmininkes ir giesmininkus. 
Ar tai gražu! ' Lietuvis.

BROOKLYN, N. Y.
14 lapkričio straikams pasibaigus jau žmonelės dirba, 

teČiaus geru uždarbiu pasigirti negali. Ypač kriaučių dar
bai šįmet eina blogai.

Pereitą nedėlią musų bažnyčioje buvo labai gražus 
šliubai. Moterystės ryšiu tapo surištos šios jaunos ypatos: 
Antanas Damašėvičius, iš Beisogalos parapijos, su Kara- 
lina Kvigliute, iš tos pačios parapijos. Antanas Perevičius 
iš Anykščių par. su Uršule Zdažinskiute, Subačiaus par. 
Altorius .buvo gražiai kvietkomis parėdytas ir žėrėjo nuo 
daugybės žvakių. Buvo da ir daugiau norint menkesnių, 
bet taipgi labai gražių šliubų. Moterystės stovin ėjo: Jur
gis Simniškis, iš Daukšių par. su Ona Dvareckiute. Jonas 
Dobilaitis, Raseinių par. su Dominika Volungevičiute, M4- 
raslavo par. Jonas Tumšys, Vadoklių par. su Salomea Je- 
saičiute tos pačios par. Jurgis Mackevičius, Bartnikų par. 
su Mare Trakimiute, Plutiškių par.

10 d. Lapkričio 'mirė Izidorius Latvinskas. 12 d. šio 
mėnesio tapo gražiai palaidotas su šventomis Mišiomis lie
tuviškoje bažnyčioje. Velionis paėjo iš Vilkaviškio par., 
Suvalkų rėdybos. Amerikoje išbuvo tik du metu. Paliko 
jauną pačią su kuria tiktai vienus metus gyveno.

15 lapkr. numirė čionai Juozas Jašinskas. Buvo tai; 
labai doras žmogus ir todėl visi jį mylėjo ir gerbė. Velio
nis mirė džiova, pabaigęs vos 36 metus. Amerikoje išgy
veno 10 metų,' o paėjo iš šiaudiniškių kaimo, Alvito para
pijos, Suvalkų gub. Tenai paliko savo da gyvenančią mo
tiną. Čionai nabašnikas prigulėjo prie Susivienijimo Lietu 
vių R. K. A. ir prie vietinės Karalienės Aniuolų draugijos. 
A. a. Juozas paskutines sąvo dienas praleido pas savo svo- 
gerį Motiejų Kartavičių. Tapo labai iškilmingai palaido
tas ant Kalvarijos kapinių po atlaikytų dvejų iškilmingų 
šventų Mišių lietuvių bažnyčioje. Kunigas klebonas Var- 
nagiris bažnyčioje pasakė gražų pamokslą, o paskui paly
dėjo ant kapinių. Laidotuvėse dalyvavo visa Karalienės

** - jAniuolų draugija. Nabašnikas buvo nevedęs.
Lai Dievas tą dorą lietuvį apdovanoja dangišku at

silsiu ! X.

Iš Amerikos.
... *

* Garsus tepliorius mirė.
Providence, R. I., Butler ligonbutyje pasimirė šiomis 

dienomis žinomas visam apšviestam pasauliui artistas tep
liorius La Farge, pergyvenęs 75 metus. Jo puikus paveiks

lai puošia Europos ir Amerikos didžiausias galerijas, kai-* _ « _
po-gi bažnyčias New York’e, Boston ’e, Clevpland’e/Phi- 
ladelphijoje, Washington’e, Detroit’e ir kituose dides
niuose miestuose.

Baisus darbas.
Ausbury Park, N. J. Pirmą savaitę bėgančio mėnesio 

prapūolė dešimtųietė Marė Smith. Policija su vietinių gy
ventojų pagelba ilgai jieškoję, pastaromis dienomis galop 
surado mergaitės lavonėlį nuošaliuose krūmuose. Pirm 
nužudymo jijė buvusi išžaginta.

Tame baisiame darbe pažvelgta tūlą Tarną Williams’ą, 
negrą, kurį, nepaisant ant jo protestų, uždaryta kalėji
mam Ausbury Parko gyventojai taip ant niekadėjo įniršę, 
jog bijoma, kad jie Williamso nelinčuotų.

Laimingas tėvas. '
Peoria, III. Frederic Demin, angliakasys, yra laimin

gu tėvu dvidešimts dviejų vaikų, nors pats teturi vos ke- 
turjasdešimts metų amžiaus. Deminai turėjo keturias dvy- 
nučių poras ir keturiolika pavienių kūdikių, kurių nei vie
nas nemirė, bet visi sveiki auga. Deminas jaučiasi laimin- . 
giausiu tėvu pasaulyje, nes labai savo vaikus myli.

Nuduoda beprotį.
Richmond, Ind. B. T. Corkwell, motormonas, kaltina

mas už tramvajų susidaužymą ties Kingsland, kur žuvo 
apie 45 asmens, pasveikęs nuo sunkių susižeidimų, nu
duoda beprotį, bytik nereikėtų teisinties prieš teismą. Gy
dytojai tvirtina Corkwell’ą esant sveiku ant proto, bet 
kad jis nepaliauja komediją lošęs, tai reikėjo uždaryti jį 
sumišėlių namuose. Tikimasi, jog gyvenimai su bepro
čiais greit Corkwell’ui įgrįs taip, jog bevelys skaudžią 
bausmę, negut tokią draugiją. . * * .

Rauplių epidemiją.
Detroit, Mich. Šiame mieste platinasi rauplių epide

mija. Į trumpą laiką keletas asmenų pasimirė, o keliolika 
gana sunkiai serga. Mokyklos, bažnyčios ir vieši nardai 
uždaryta. Gyventojai išsigandę bijosi ir gatvėse pasirody
ti. , ; _ V ~ \

Graži dovana tarnui.
Oneconta, N. Y. John L. Muller, turtingas pabrikan- 

tas, sunkiai apsirgęs ir rustojęs vilties išgyti, pasišaukė 
seną vežėją ir padėkavojęs jam už tikiu tarnavimą per 
daugelį metų dovanojo jo vardan parašytą ant $5.000 če
kį. Širdinga tarno padėka dar labiau turčių suminkštino, 
taip kad ant tų pėdų parašė antrą Čekį ant tokios pat su
mos. Vežėjas led gali įtikėti savo laimei ir tariasi su pa
čia ir vaikais ką su pinigais daryti.

Rockefeller’o uždarbys.
New York, N. Y. John D. Rockefeller’o turtas pasi

daugino $2.500.000, kuriuos gavo kaipo bertaininę divi
dendą nuo savo akcijų žibalo truste^Senos žibalo akcijos 
atneša 40 procentų dividendos vienais metais. Abelnai 
Rockefeller ’is kas met pelno po $25.000.000.

Hotelis moterims darbininkėms.
New Yorke, N. Y. Pastaromis dienomis atidaryta ho- 

telį “Virginia” įsteigtą moterims ir merginoms darbinin- . 
kėms, gyvenančioms iš sunkaus rankų darbo. Pilnas už
laikymas tame hotelyje sulyginamai labai pigus, ba tik
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$3.50 savaitei, visur švaru, tyku, ir joks pavojus negręsia 
merginoms nuo nedorėlių vyrų užsipuolimų.

Ilotelį įsteigė kelios turtingos New Yorko moterįs fi- 
lantropės savo turtu. •

Parakas sprogo.
Perrin, III. Vietiniame parako pabrike firmos Egyp- 

tian Powder Plant pąsidarė 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, Ind. Farmerių organizacija The Society 

of Eąuity smarkiai agituoja už susivienijimą visos šalies 
farmerių į vienų galingą organizaciją apgynimui savo rei
kalų nuo trustų išnaudojimo. Keletas didesnių farmerių 
draugijų širdingai pritaria tam sumanymui.

Kolera ant laivo.
New Yorį’o, N. Y., uoste sulaikyta Italijos laivas 

“San 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. C. Vietiniame teisme nagrinėta gana 

juokinga byla. Tūlas nikelinio teatrėlio savininkas suma
nė “pajų” valgymo konkursą.. Pašaukė keturis nepilna
mečius nigęrukus ir prižadėjo duoti 25 centus tam, kuris 
pirmutinis suvalgys paženklintą blynelių skaičių. Žiūrė
tojam tai labai nepatiko, ir jie apskundė konkurso užma- 
nytoją už samdymą nepilnamečių darbininkų. Teismas 
pripažino “pajų” valgymą darbu ir pinigiškai nubaudė 
teatrėlio savininką už darbo teisių peržengimą.

x 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 negęsiąs. Išradėjas daro 
bandymus su kralikais ir pelėmis labai pasekmingai. Taip 
bent nekurie laikraščiai rašo. Greičiausia tečiaus tai tik 
išmistas.

Laivai susidūrė.
New York, N. Y. 17 d. lapkričio susimušė čionai, iš

plaukiant iš porto vokiškos linijos North German Lloyd 
laivas, “Prinz Frederick Wilhelm”, su prancūziškos lini
jos laivu “La Lorraine”. Abu laivu tapo labai sugadinti. 
Kada prancūziškas laivas, išplaukęs iš savo vietos, plau
kė Hudsono upe, vokiškas laivas, išplaukdamas iš savo 
vietos, sudavė pirmam j am savo pryšakiu į šoną taip smar
kiai, kad abiejuose laivuose pasidarė didelės skylės. Lai
mingai atsitiko, kad skylės pramuštos augščiau vandens, 
tat laivai negrimzdo, bet visgi turėjo grįžti kožnas į savo 
vietą. Keleiviai visi tapo paleisti ir apgarsinta, kad vokiš
kas laivas galės išplaukti tik už kokių keturių dienų, o 
prancūziškas galės pradėti kelionę tik vieną dieną pa
laukęs. Keno buvo kaltė da nežinia.

i

KODĖL NEINI It PAŽINTIE 8? 
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 ir kito
kių žmonių. Tėvynė išduodavo žmonių su gera širdžia, 
duosnlų aukose, kur ėjo apie Dievo garbę. Savo turtą lai-* _ 
kė per dovaną gautą iš dangaus, biednųjų nuosavybę, li
gonių ir apleistųjų prieglahdą. Dievas nesigailėjo'jiems 
dovanų, nes ir jie mokėjo su Juomi dalintis. Iš jų duosnu 
mo tapo pastatydintos puikios bažnyčios, o jų išlaikymui 
ir dabinimui, kaipo-gi dvasiškijos — pasaulinės ir vienuo
linės—reikalams buvo įtaisyta gausios fundacijos. Pasi
skaityk apie tai kronikas ir senųjų laikų užrašus, randa
mus kuone kiekvienos parapijos archyvuose, 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 popieros 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 4ikį arba 
padovanojo milijonus Dievo įstaigoms? Niekas — .nes 
čia terp mūsų turtuolių nėra. Kiekvienas minta iš savo 
aešimties pirštų. Ir apie Dievą atmename, nes męs tų pra
kilnių tėvų vaikai, kurių tikėjimą ir dievotumą išžindome
iš motinų krūčių. Protėviai aukaudavo Dievui daug, 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 priim- 
dinėja, sudėsto, suskaito? Kas iš jų pastatydina amžinus 
mūsų dėkingumo Dievui paminklus, su bokštais siekian
čiais 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 žmonių 
duosnumą,; išstatant savę nuotarsčiai ir pajuokoms tų pa
rapijiečių, kurie nei moka ką-nors gero patarti, nei 
savo aukomis paremti Dievo reikalą. Kuom visa sunke
nybė gula ant kunigų pečių, — ir da laukia juos neapy
kanta. . f • •

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 nepasikakina., Ima, lupa, plėšia vK. 
sos dienos uždarbį, gerą vardą, sveikatą, šeimynos sanda-

*) Pask. aut. “iš Lenkų”.
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rą, sąžinės ramumą, — o sukimša šėtonui į nasrus. To 
žmonės nepaiso. Bet kada klebonas'atsiliepia iš sakyklos, 
jogiai reikia porą centą paaukoti bažnyčiai ir Dievo gar- - 
bei, — koks kįla subruzdimas ir kvailas rūgojimas, būk 
kunigai Amerikoje, pardavinėją sakramentus! O juk kas 
altoriui tarnauja, iš altoriaus turi mistį. Teip sutvarkė 
Kristus. Kas reikalauja bažnyčios ir- kunigo patarnavimo, 
tasai taip-gi tegul neužmiršta ir dėkingumo. Nori, kad ku- • 
nigas pribūtą tavo paskutinėje ligoje, tai taippat neuž- 
rpirškie jo, koleik da džiaugiesi'sveikata, kuri davė tau 
uždarbį, kurios dalelę privalai Dievui atiduoti už globo
jimą tavim. J‘Aš nuleidžiu bažnyčiai į senąją tėvynę”, tei
sinasi nevienas. Gerai! Nepamirškie'ir savo pirmosios mo
tinos, tavo davsiškosioe globėjos, kuri Tave gyvenamo pra
džioje auklėjo, jeigu tiek išsitenki. Pamink teip-gi, kad, 
kaip sakoma, marškiniai arčiau kūno, kad. ti^ri motiną 
čia jau šalę savęs, kuri teippat tave priglaudė ir suteikė 
taą dvasiško maisto. Ar toji motina, nors svetimoje šaly
je, draudžia tau bažnyčią, kad negalėtum joje pasislėpti 
ūuo pragarinio neprieteliaus? Ar neturi ji gana šilumos, 
kad susišildytum savo širdį, kurią atšaldė maišymasis terp 
'pagoniško būdo netikėlių? Ar ji neturi savo vaistyne ga
na vaistą, kad jais išgydytą 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? Ar toji motina nepasiunčia savo 
tarną, kad tave suhkįoje ligoje suramintą, paragintą neš
ti kryžią ir pastiprintą gyvatos duona, kuomet grumiesi 
su myriu? Šaukis tada į pagelbą 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-

9 «■. *

bojama, da-gi ir daugelio lo<*ną vaiką yra neatmenama, 
lai kas ja rūpįsis? Kas ją globos? Kas pažadįs uolumą ir 
duosnumą, kuris čia pas žmones neperkoks? Kas turi pri
minti, kad atidavus Dievui, kas yfa Dievp? Kas turi, iš
tiesęs ranką, nenoromis prašyti bažnytinią mokesčių? Tai 
Amerikos kunigą toji įkiri, bet neišvengiama, priedermė!
O kada jie privalo tai daryti? Visados, nes visados moti
na reikalauja pašelpos. Išlaidos nepasibaigia, ar tai skolą 
apmokėjimui, ar tai palukams, ar tai bažnyčios pagražini
mui ir jos ir kitą parapijos namą pataisymui, ar tai kurui, 
šviesai, parapijinei mokyklai ir sušelpimui abelnai krikš-. 
čioniškyją reikalą, ar hai ant galo bažnyčios ir altoriaus 
tarną išlaikymui. Kunigai turi teisę reikalauti pritinka-* 
rno savo reikalą aprūpinimo, nes prigulėdami prie augš- 
tesniojo draugijos luomo, prie jo turi prisitaikyti visu sa
vo apsiėjimu. Ko tik kas jieško, ar pašalpos, ar patarmės; ’ 
tai pirmiausia — pas kunigą. Norint kiekvienam atverti 
savo namo duria, reikia atverti ir piniginė, gera širdim 
neapsieisi. •

Kada-gi geriausia paprašyti bažnytinią auką? Ne ta
da, kada avelės išsiskirstusios ir pakrikusios po visas pa
kampes, bet tada, kaip pačios ateina pas Ravo ganytoją. 
O kada josios ateina? Paprastai velykinės išpažinties lai-, 
ke. Kas čia blogo ir nuodėmingo, jei klebonas tuopat Žy
giu primįs tėviškais žodžiais, kad reikia atsiteisti su Die

vu ir Bažnyčia, ką buvo kaltas, kaip parapijietis, o iki- 
šiol neatsilygino? Visuotiniame susirinkime tapo nutarta 
pastatyti bažnyčia, mokyklą, klebonija, ar kitas koks rei
kalingas namas. Tam tikslui tapo visą sutarta užsidėti sau 
kiekvienas tam tikrą neperdidžiausią mokestį. Nutarimai 
ir plianai atiduoti vyskupui patvirtinimui. Vyskupas, įsi
tikinęs ją gerais norais, davė jiems kunigą ir leido sta
tytis. Kada darbas jau eina ir reikia pinigai duoti, prade
da atsisakinėti, visą sunkenybę suverzdami ant kitą. Kur 
čia teisybė? Ar-gi tai ne skriauda, kurią reiktą sąžinėje 
apsvarstyti ? Tai-gi čia neinasi apie užmokestį už išpažintį, 
bet apie atsilyginimą Dieyui ir Bažnyčiai.

Savo užmėtinėjimę pridūrei, kad pataikei ant sunk- 
mečią. Darbo negalėjai gauti, o be cento nedrįsai artintis 
prie kąnigo. Toji smulkmena yra teippat svarbi ir nega
lima jo® nutylėti. Nedrįsai eiti prie kunigo. Ar tąją nedrą
są gali išteisinti? Kiekvienas kunigas mokės suprasti tavo 
vargą. Kai-kada net ir perdaug tiki savo žmonią nusi
skundimams, kad jiems vargas ir kad neturi kuo bažnyčiai 
apsimokėti. Kartą prie mūs, misijonorią? vienas klebonas 
davėsi prisigauti. Atėjo į kleboniją lenkas apsimokėti sa
vo parapijinę. Pora draugą laukė pas kleboniją, jo sugrįž
tant. Kaltininkas, žemai pasilenkdamas, prašė, maldavo 
ir ką nedarė, kad tik klebonas jam nuleistą tris dolerius. 
Sakė, pavargęs, nes neturįs darbo. Klebonas be derybą, 
nestatydamas jokią sunkenybių, paėmė ir užrašė, kas bu
vo paduota. Kaip tik jis išėjo ir pas savo draugus nuėjo, 
tiedu tuojau jo paklausė: ”0 ką, ar nusisekė tau pas ku
nigą?!” — “Ir da kaip! Tai da kirtau ilgaskvernį! Nu
leido man tris dolerius.” — “Na, tai tu vyrs, kad teip iš- 
laimėjai”, — sako jam draugu, dunksnodami į petį, — 
“eikime dabar tuos pinigus pragerkime!” Męs stovėjome 
prie adaro lango, kur anie kalbėjosi, ir viską girdėjome. 
Apskritai imant, ganytojai visuomet rodo savo avelėms 
užuojautą, jei kuri yra pavargusi. Gali būti, 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 
pagelbos. Buvo tai vienok tik atskirus atsitikimai, kurie 
galėjo būti išteisinami ir dėl kurią vis-gi negalima pa
smerkti visą Amerikos kunigų, užmėtinėjant jiems plėši
mą savo naudai. Ant galo kunigas nejieško su Roentgeno 
spinduliais*) po paraptijonų kisenius, nei neima, ko kas 
geru noru neduoda, nes prievartos nei negali vartoti, kaip 
vartoja kamarninkas senojoj tėvynėje. Jeigu bažnytiniai 
mokesčiai kam nurodo perdįdeli, niekas jo neverčia, kad 
būtinai šitoje, o ne kitoje bažnyčioje, jieskotą, dvasiško 
maisto. Šiandien Amerikoje jau nesunku rasti nuodėm- 
kiaušis ir maistas savo dūšiai. Reikia tik gero noro. Pas 
kunigus netrūksta gero noro susitaikyti, kuomet jiems pri 
sieina priimdinėti bažnytiniai mokesčiai.

*) Tokia įtaisa.
Toliaus bus.

Sugar Notch lietuviai ateinantį nedėldienį turės pa
rapijos susirinkimą 5 vai, popiet ą .salėje Ambrazo Šim
kūno. Užkviečia parapijonus,

t Komitetas.
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“Viltis” praneša, jog Alena Ceprinskaitė (Helena 
Ceprynska), kuri ligišiol rašė eiles lenkų kalba, pradėjo 
mokintie8 lietuviškai ir jau bando rašyti musų kalba: 
“Rygos Garse” pasirodžiusios jos eilės. Jai dar sunkiai 
eina, bet kuomet susipazįs su musų kalbos dvasia, be abe
jo galės užimti žymią vietą musų literatūroje.

P. C. yra gimusi Minsko gub. Pirmiau apgiedodavo 
savo gimtinį kampą, paskui pamylėjo visą Lietuvą, ypač 
atgimstančią lietuvių tautą. “Viltis” sveikina naują dar
bininkę musų 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 kalba... Jasiulaičiui-gi juk noreikėtų nei mokyties: 
jam prisieitų tik atsiminti, ką buvo užmiršęs, ir apsipažinti 
su Kriaušaičių ir rašto kalba! Kaip butų malonu pasvei
kinti pabėgusį iš gimtinės poetą vėl po savaja pastoge!...

Su v. 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 Day”), bet kad toje šventėje 
kiekviena šeimyna bando pasigaminti kalakutą arba bent
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vištą, tai daugelis žmonių (ypač lietuviai) vadina ją “ka
lakuto” arba “vištos diena” (“turkey” arba “chicken 
day”).

Graži tai šventė. Parodo jinai, kad amerikiečiai vis
tai krikščionįs, vis pripažįsta, jog viską, ką turi, ar tai • *romybę, ar laukų uždėrėjimą ar turtus — viską tą turi 
iš Dievo malonės. Tos šventės užlaikymas numazgoja ne- 
kaipo žiauraus materializmo dėmę, kurią iš pašalio Gu
rintieji mėgsta prikaišioti yankėms.

Lietuviams toji šventė žinoma tik iš to, kad tą dieną 
niekas nedirba ir kad “anglikai” valgo kalakutus arba 
vištas. Bet ir musų broliams pravertėtų permanyti tikrąją 
šitos dienos prasmę. Ir męs, lietuviai katalikai, turime 
už ką įėkoti Dievui. Štai kad ir perniai (jei skaitysime 
metus nuo “Dėkojimo Dįenos” iki “Dėkojimo Dienai”) 
ar mažai gavome gero nuo Augščiausiojo f 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 vienuolyną, tečiau 
ketina sugrįžti atgal apie Naujus Metus ir varyti toliau 
misijas. S. L. R. K. A. išsigelbėjo iš pavojaus: žmonėms, 
kurie yra katalikais vien iš vardo, nepasisekė paimti jo į 
savo rankas. Scrantono lietuviai katalikai atgavo savo 
bažnyčią teismo keliu, o tai svarbus dalykas, nes ątaušįs 
užsidegimą kitose parapijose. D-ras Šliupas, kaip audra, 
pervažiavo Naująją Angliją ir kitas vietas. Bet jo “mi
sija” išdavė kaip tik priešingus vaišius. Jo prakalbos su
judino katalikų sąžinę, privedė juos prie susipratimo. Ačiū 
Dievui ir užtat. “Motinėlė” atgijo. Ar negeras ženklas f 
Lietuviai katalikai studentai bando susiorganizuoti krū
von. Tatai reiškia, jog netolimoje ateityje turėsime ir sa
vo tarpe mokslo vyrų, kurie nesidrovės išpažinti drąsiai 
skvąjį tikėjimą... - . - '•

Tai maža dalelė palaiminimų, kuriais teikėsi praeitais 
metais apdovanoti mus Sutvertojas. Ar-gi męs, lietuviai 
katalikai, neprivalome būti dėkingi už juos Augščiausiai- 
jai Esybei!

Taigi, lai lapkričio 24 diena būna mums ne “kalaku
to” ir ne “vištos diena”, bet tikra “Dėkojimo Diena”!

Buvo tai 1906 m. Revoliucija virė Lietuvoje. Tam ju
dėjimui plaukė gausios 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 Wilkes-Barre, Pa., antrą velykų dieną, 
tais pačiais metais. Angliakasiai tuo laiku nedirbo. Atsili
ko graži paroda, suvažiavo daugybė žmonių iš aplinkinių. 
Delegatų buvo badai šimtas suvirŠum.

Kongreso vaisium pasirodė “Amerikos Lietuvių Ka
talikų Federacija”, kuri pasistatė sau kuoplačiausius 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. Tai-gi 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 į 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 seimų 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 pinigų. Juk 
pas kasierių 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 katalikų Kongresas, badai į Bos
toną. Komisija programui išdirbti jau paskirta.

Tasai suvažiavimas atstovų Amerikos lietuvių parapi
jų ir kitų katalikiškųjų organizacijų bus laibai svarbus 
Amerikos lietuvių katalikų visuomenės gyvenime. Todėl 
verta prie to atsitikimo priderančiai prisirengti. Ypač 
malonu butų išgirsti nuo pačių žmęnių nuomones, ko rei
kia, idant Amerikos lietuviai katalikai pasikeltų augš- 
čiau doroje, tikėjime, vienybėje, medžiagiškoje gerovėje ir 
t.t. Tie dalykai bus svarstomi viešai IlI-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.

S. L. R. K. A. Reikalai.
KUR 26-TOJO SEIMO PROTOKOLAS? 

(Prezidento Atsiliepimas).
Reikia laikyties teisybės, nes teisybė, o ne melas, 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 “Draugą”. P. Ka
dzievskis nieko man neatsakė iki šiai dienai. Neišgirdęs 
nieko nuo p Kadz., klausiausi raštu pas 25-tojo seimo pir
mininką p. K. Vaškevičių. Sis man atrašė, kad neturįs 
teisės priversti p. Kadz. išduoti seimo protokolą: sako, pa
reikalauk pats nuo jo! Maniau, kad antrasis seimo sekre
torius, kun. Jurgutis, yra pasiėmęs protokolą ir laiko pas 
save. Nurašiau pas jį. Gaunu atsakymą: iš kur, girdi, ga
vai žinią, buk aš (kun. Jurg.) pasiėmiau protokolą huo 
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

no rankose. Tai-gi, brangus S. L. R. K. A. sąnariai, kaip p. 
Kadz. gali išsiteisinti t Ar toks pasielgimas nėra tik musų 
brangios organizacijos ardymu!

Daugiausia gaunu klausimus nuo narių, dėlko Susi v. 
bilos nėra mokamos.'.. Aš tiek težinau, kad gavęs bilą, 
tuojau .ją užtvirtinu ir užrašau į savo knygą, kad atsi
mint, kadą ją išsiunčiau kasos globėjams. Tai-gi gavęs už
klausimus nuo narių, tuojau rašau pas pirmąjį kasos glo
bėją, p. J. Vasiliaucką į Baltimorę. Visados gaunu atsa
kymą, kad jis gavęs bilą, tuojaus pasirašo ir išsiunčia p. 
M. Kadzievskiui į Chicago. Gi p. Kadzievskis kaikurias 
bilas suspenduoja, teisindamasis tuo, kad laukiąs seimo 
protokolui pasirodant.

Garbus S. L. R. K. A. sąnariai! Tėmykite į p. Ka- 
dzįevskio pinkles, užstatytas musų organizacijai! Pats tu
ri protokolą pas save ir lauks, kol protokolas pasirodys, ir 
tadą tik siųs bilas kasieriui išmokėti. Ar taip daroma Su
si v. gerovei! Aš iš savo pusės dariau, ką galėjau. Daug sy
kių reikalavau, kad butų išduotas seimo protokolas. Ra
šiau registruotus laiškus ir pažymėjau laiką, kuriuo pro
tokolas turėjo būti pristatytas. Bet p. Kadz. nieko neat
sakė. O kaip-gi galima vesti atsakomai Susiv. reikalus, jei 
nėra pagarsinti seimo nutarimai!

Tai mat koks 25-tojo seimo pirmasis sekretorius! Bro
liai ir sesers svarstykime visi, ką čia padarius su p. Ka- 
dzievskiu!

Su tikra pagarba visiems S. L. R. K. A. nariams,
Prezidentas J. Rikteraitis.

Red. Prierašas. Musų nuomone, čia visai nereikia 
svarstyti; reikia tiktai patraukti p. KacĮz. į augščiauafcfll 
teismą. Tik bėda, nepagarsinus protokolo, dvasiškamjam 
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. Radzevičių: Bertsin. TautUki
Cantai

Vaiką 2-aa 8-«a Viao
Skyrius Skyrius Skyrius

iki Birželio 1-09 3161.02 919.77 366.35 45.01 55.70
Birželio 26—09 m. 23.25 • i
Už ženklelius ir k. 17.65

,Vbo: 3184.27 919.77 366.35 45.01 55.70 $4577.10
Pas G. Laibin}:
Liepos mėn. 2150.00 17.35 68.75 7.57 5.55
Rugpiūeio mėn. 81.80 1.01 1.76
Rugsėjo mėn. 10.50 2.92
Spalio mėn. 1805.25 7.30 50,00

5J50
5.31 18.19

Lapkričio mėn. 153.00 .40 1.89
- Gruodžio mėn. 80.50 .20 , ♦
Už ženklelius ir k. ♦ 25.20

Viso: 4297.75 26.26 124.25 16.53 26.66 $4474.75
Pas Kun. Staknevičią: 
Vasario mėn. ’ 2821.00 265.50 60.00 25.34 41.78
Kovo mėn. 411.50 44.80 9.00 .50 3.12
Balandžio mėn. 2056.50 26.65 52.00 5.52 16.50
Gegužio mėn. 65.50 2.07 1.50
Birželio mėn. 5.50 .10

Viso: 5360.00 339.12 122.50 31.36 61.40 65914.38
Pilnai $15009.08
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Kam ir kada išmokėta: Posmer- Netikėti 
tinęs I’mokea.

Sekret.
Abra

Viso

Birželio mėn. 1909 m. ■*-v . «■
S. Cepukaičiui iškaščiai 5.00 /

»

A. Danisevičiui « 5 4 50.00 . ♦
A. žukauckui . 150.00 a *
Kun. žindžiui - 150.00
Iz. Nausiedai • 120.98 **
Kun. Kaulakiui /* • • n? z

♦ 150.00

Liepos mėn. Viso: 600.00 125.98 — $7^5.98

K. Krušinskui • " z
*

v
• 200.00

« Rugpiūčio mėn.
t* -

Viso:»
r. * ♦. 200.00 $200.00

A. Kazlauskui 100.00 • ‘
M. Arbašauckienei < 1 150.00 s

a
*. Kurpavičiui 150.00 1 • x *»

M. Launikaičiai 37.50 • t
J. Delaičiui 150.00 •
J. Daukniui 100.00
R. Arbašauckaitei 100.00
K. Didžiūnai ’ 150.00 * * * ’
P. Petrauskui 100.00
P. Karbauckui * 200.00
K. Klimienei X 150.00 •
J. Vieraičiui a - 41.68 *

't

Rugsėjo mėn. Viso: 1537.50 129.91 $1667.41

Ant. šukviečiui 150.00 -
Kun. Kudirkai 150.00
Kun. Kurui 150.00
A. Juodišienei • ' 150.00
Kun. Kaminskui __ .T . ’ 150.00 •
K. Valiukoniui 29.00 •
K. Krušinskui . 1 f » 110.73 a

v - »
tun. Staugaičiui 516.91

Iz. Nausiedai
Kjip. S. ^Pautieniui 
Jo n n M. Jonės Co.-

> X 20.50
56.13 •

S—•

i • 87.50
J. Vieraičiui 13.53
K. Krušinskui 50.00 t
K. Krušinskui,
K. Vaškevičiui 17.00

50.00 V

J Aadomaičiui
K. Vaškevičiui

150.00
9.50

Spalio mėn. Viso: 900.00 860.80 100.00• $1860.80
Kun. Staub - 150.00
U. Lopatienei • z 150.00
K. Vaškevičiui, 10.00 ■r,

A. Noviakovskiui 35.00
K. Krušinsktii 16.84 50.00 • —r

Kun. Kurui 150.00 *
J. 1 itkauskui 150.00
K. Krušinskui t 50.00 S

Sausio mėn.t ^iso: 600.00 61.84 100.00 $761.84
J. Vieraičiui

•
d* 36.00 <4

*
Vasario mėn. . Viso: * "z*. * 36.00 '$36.00

Harry Jonės * -J 2.00 a
Ag. Shultz 150.00
K. Krušinskui 
Kun. Halaburdai 150.00

, 3.00 50.00

“Draugo” Spaustuvei 66.00
J. Svidat
J. Vieraičiui

150.00
*9.00 •

Kun. Pautieniui
K. Krušinskui •

a 150.00
50.00

M. Launikaičiui 50.00

Kovo m^n. Viso: 650*00 80.00 150.00 $880.00
P. šuopiui 1" 150.00

*

J. Kupstui
a

150.00 • v
•> » , ? *

Balandžio mėn. Viso : 300.00 47 $300.00
i
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A. Katkauskui 
Kun. Vizgirdai 
Kun. Vizgirdai 
K. Krušinskui 
Kun. Staknevičiui 
K. Vaškevičiui 
Kun. 8. Pautieniui 
J. Vieraičiui 
.T. Karzenievskiui 
M. Treigiutei 
O. Rinkevičienei 
M. Motiejūnui 
Kun. Lukošiui 
A. Šerienei 
J. Vaitkevičiui

150.00
150.00
150.00

150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00

12.69 100.00 
6.00

28.60
32.58
17.00

. * z

Gegužio n\ėn. , Viso: 1500.00 96.82 100.00 $1696.82
P. Stasiukaitienei 150.00
“Saulės” Spaustuvei 1.50 • *
Harry L. Jonės » 1.50 -
A. Gedvilai- 150.00
Kun.' Kurui 150.00
Kun. Kaminskui 150.00 • ' /

Birželio mėn. . ' Viso:v • 600.00 3.00 $603.00
Kun. Halaburdai ‘ 150.00 4

L. Nevakauskienei 150.00
1

^Viso: 300.00 $300.00.
$9031.85

Pribuvo viso pilnai 
Išėjo

Liko:

STOVIS TURTO SUS. L. R. K. A.
Iki 24-tam Seimui buvo pas K. Radzevičių

.Iš kurių išmokėjo čekiais 
Padėjo į banką 
Perdavė ex-kas. G. Laibiniui j

Lieka iki Birželio 5—1910 m. pas K. Radzevičių 
Pas G: Laibinį pribuvo:

Nuo ex-kas. K. Radzevičiaus
Mokesčių nuo kuopų t _
Už ženklelius ;

Viso pribuvo pas G. Laibinį
Ex-kas. G. Laibinis išmokėjo čekiais 
Ex-kas. G. Laibinis išmokėjo pinigais

t.

Lieka pas G. Laibinį
Išmokėta nelegališkai kuriuos turi grąžint

Viso iki šiol randasi pas G. Laibinį
Pas Kun. Staknevičių pribuvo:

Iki 6—6—10 pagal knygas ir dekleraeijąs 
Kun. Staknevičiaus išmokėta pagal-bilas

$15009.08
$9031.85
55977.23

$4594.75
725.98

770.34
2916.02

$4412.34

182.4!

2910.02
4492.45

7.50

$7415.97
4426.05

100,00

$4526.05
2889.92

17.00

$2906.92

5914.38
3779.82

Lieka pas Kun. Staknevičių iki Birželio 6—10 m. 2134.56
• Bankose randasi:

Plymouth National Bank iki Liepos 29—10 8127.96
Mercbants Banking Trust Co. Mahanoy City

iki 1—7—10. • 10969.58
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Pas knygių Kun. Vizgirdą iki Seimui 1910 m. 45.53 
Visas Susivienijimo turtas $24.366.96
Biski susivėlinom su raportu/ bet mislinom Su

sivienijimui skriaudos užtai nebus. Svarbiausiu dalyku 
buvo pasiskubint su peržiūrėjimu; tai sužinojimas į laiką 
kiekdikrai randasi pinigų pas ex-kasierių p. Gabrį Laibi-
nį, o tą męs atlikom ir pranešam prezidentui į laiką,zKomisija knygų peržiūrėjimo,

J. Vasiliauckas,
W. A. Stanley,

M. Z. Kadzievskis. 1
» -•

Kritika ir Bibliografija.
— *• - • Z

Mačio—Kėkšto Eilės. Žmonių Knygynas No. 4 ir 5.
Pittsburg, Pa. Leidimas ir spauda Brolių Baltrušaičią, 
1910 (98 pusk).

Jonas Mačys (Kėkštas), ligos suspaustas ilgus metus, 
gyvenime matė: daugiau juodų dažų, nekaip šviesių. To
dėl jo.eilėse nemaža kartumo, rustybės^o kai-kadą ir ne
apykantos. Gyventi jam nesisekė, ir galufji aplinkybė su
kėlė jame neužsitikėjimą, suniurimą, šnairavimą. Tečiau 
viSj’ur šiaip ar taip imant, jo poetiška siela nesykį bandė 
pasiliuosuoti iš varžančių jos laisvę pančių. Atsimename, 
kaip jąm pradėjus dirbti prie “Vienybės Lietuvnikų”, jo 
dar nepagadinta sąžinė kėlė maištą prieš to laikraščio pa
kraipą, 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 pri
siėjo perleisti paskutinius savo gyvenimo metus, ir nukry
po į tą pusę*, kur nėra meilės artimo, nėra paguodonės sve
timo asmens, nėra apibranginimo svetimų gerų norų nei 
gerų darbų, kur viešpatauja iškraipymas svetimų nuomo- 
nii£ skelbimas neapykantos... žodžiu, nukrypo į tą pusę, 
kurioje viešpačiais /ra ypatingos rųšies laisvamaniai, ci- 
cilikai ir į tat panašus indivįduumai.

O gaila, nes talentas — nors ne didelis — vis dėlto*
buvo. Eilės, iš kurių matyti, jog Mačiui eiliuoti nebuvo 
lengvas darbas, išleistos švariai, ant storos popieros. Ko- 
rekta gera. Prakalba parašyta J. Baltrušaičio, o biografi
ja F. Matulaičio.

Augustinas Janulaitis. Kun. Liudvikas Adomas Juče- 
-vičius, Lietuvos rašytojas (1813—1846). Trumpas aprašy

mas jo gyvenimo ir veikimo (Atmušta iš “Lietuvos Ži
nių”). Vilniuje. M. Kuktos spaustuvė, Rūmų g-vė h(o. 4.,
1910 (40 pusi.). 4

Kun. J. Tumas nurodė “Vilt.” kai-kuriuos nedidelius 
apsirikimus šitoje knygutėje, bet jinai vis-gi svarbi kad ir 
tuo, jog pilniausiai ikišiol aprašė gyvenimą vyro, kursai 
pamylėjo lietuvių tautą tuomet dar, kad lietuviai beveik 
visos šviesuomenės buvo laikomi “Chamo” ainiais, ver
tais vien paniekinimo. Tik p. Janulaičiui nepriderėjo prie 
Jucevičiaus vardo dėti “Kun.”, nes Juc. buvo iŠsižadėjęr 
katalikų tikėjimo, kunigystės ir numirė pravoslavijoje. 
Užsitarnavusieji vyrai nereikalauja jokių titulų: ar tai 
“grafo”, ar “daktaro”, ar “profesoriaus”, ar “kunigo”

(ypač tokio “kunigo”, kursai paniekina savo luomą ir 
nustoja atlikinėti savo priedermes). Kningutė išrodytų 
daug švariau be to “Kun. ”

Biržiečių dainos arba Vieversėlio dainų trečioji laida; 
25-tasis tūkstantis. Kaina 15 kap. Ryga, 1910 m. Išleido A. 
Maciejausko knygynas. Zamkovaja ^gatvė No. 7.

Šitan rinkinyn telpa apart liaudies dainų Jakšto, Mai
ronio, Vienožinsko,. Baranauskų ir kitų poetų eilės. Auto
rių vardai padėti tik dvejose vietose: po “Tautišku Hym- 
nu” — V. Kudirka ir po “Mergaičių kariumeneV — Bur
kas (!)%

Humoras ir Satyra. Lietuviams laisvo laiko praleidi- 
ihui ir saldiems juokams surinko Juokų Mylėtojas. Chi-A 
cago, III. Spauda ir lėšomis “Kataliko”, 3244 S. Morgan 
st., 1910 m. (158 pusi.). ; V * • i ‘k

Kadan-gi šiton knygon tilpo ilgesni anekdotai, pra- 
vertėjo pridėti ir “turinį”. Kalba galėjo būti “lietuviškes 
nė”, jei taip galima išsitarti (pav. vieton nesuprantamos 
“griovystės” butų labiau tikęs “pavietas”).

Apsakymėliai. 1, Teismas, 2, Neišmiegotas Motiejie- 
. nės miegas, 3, Iš senovės Egypto padavimų, 4, Ar atsime
ni? Surinko ir išvertė Pranas Siūlelis. Chicago, III. Spau
da ir lėšomis “Kataliko”, 3244 S. Morgan st., 1910 m.
(75 pusi.). ‘

Čia tilpo žinomųjų lenkų raštininkų: Reymonto, Go- 
jnulickio, Prūso ir Orzeškienės trumpos pasakaitės. - *

J. Šliupas. Mažoji arba Prūsiškoji Lietuva 19-tame 
šimtmetyje. “Laisvosios Minties” leidinys. “Lietuvos” 
spauda. Chicago, III., 1910. (21 pusi.).

Yra tai labai retas d-ro Šliupo veikalėlis parašytas be 
“šliupiškos” tulžies. Pipirai čia nereikalingi.

V. Veresajev. žvaigždė. Rytų pasaka. Lietuvių kal- 
bon išvertė J. Giela. Chicago, III. Spauda ir lėšomis*“Ka
taliko”, 3244 S. Morgan St., 1910 m. (17 pusi.).

Šita 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, III. Spau
da ir lėšomis “Kataliko”, 3244 S. Morgaų st., 1910 m.
(75 pusi.). )

NetikėtaL-Komedija trijuose aktuose. Parašė Aglė. 
Spauda “Kovos”, Philadelphia, Pa., 1910 (išleido scenos 
mylėtojai), 22 pusi. ,

Juozas Gabrys, Geografijos Vadovėlis. Skiriamas Lie
tuvos Mokyklai. Su paveikslais ir spalvuotais žemlapiais. 
Žemlapius braižė A. Levy ir A. Braks. Premijuotas vado
vėlių konkurse. 1910 m. Kaina 75 kap. (Kur atspausta, ne 
pasakyta). J \

Atsimename visi, kaip atgavus Lietuvoje spaudą ir 
laisvą mokyklą, kun. Jonas Žilinskas pradėjo rinkti aukas 
konkursui vadovėliams parašyti, o paskui pats važinėjo ir 
rinko pinigus jau premijuotiems vadovėliams išleisti. Ši
tas vadovėlis ir yra pirmutinis veikalėlis, gavusis premi
ją, ir tapo atspaustas už surinktus nuo žmonių pinigus — 
nors, deja! to visko nepažymėta nei kningoo pradžioje 
nei pabaigoje. Veikalėlio ydos buvo parodytos “Viltyje”
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savu laiku. Mums pasilieka velyti, idant klaidos butų ati
taisytos sekančiame leidime.

Draugija. Literatūros, Mokslo ir Politikos Mėnesinis 
Laikraštis. No. 45. Rugsėjo 1910 m. Kaune, Saliamono Ba
naičio spaustuvė, 1910.

Pastarais laikais biblijos tardymai pateko ant nepa
geidaujamų vėžių. Taip vadinamas “ augštesnysis kriti
cizmas” bandė atimti nuo biblijos šventojo rasto dėmes. 
Ypač nemažų sensacijų padarė Delitzsch’o netikėtas ap
skelbimas, buk biblija paimta iš Babilonijos (“Bibel aus 
Babel”). Štai Pr. Dovydaitis šitame numeryje toliau išro- 
dinėjo, jog Delitzch ’o nuomonė nėra teisinga, vadinasi bib
lija turi visapasaulinėje literatūroje nuosavių, išskirstinų 
vietų. Dovydaičio raštų “Biblija ir Babelis” su dideliu 
žingeidingumu galės perskaityti bent kas, kuriam augštes- 
ni žodžiai nėra nesuprantami.

Bet užtat ne-filosofui sunku bus skaityti kun. A. Dam
brausko straipsnį: “J. M. Hoene-Wronskis ir jo mesianiz
mas”. Čia išdėstytos garsaus protininko—krikščionies fi
losofiškos nuomonės. -

Svarbi yra ir kun. prof. K. Šaulio ‘1 Socialistų Mokin- 
tuvė”. Jinai pravertėtų perskaityti su atida ypač mūsiš
kiems cicilikams, kurie vadina save socijalistais ne tik 
dėlto, kad nemoka gramatiškai parašyti savo vardo ir pra
vardės, bet ypatingai dėlto, kad nepažįsta socijalizmo 
mokslo. Autorius žiuri į aptariamus dalykus iš katalikiš
kosios pusės if vartoja neretai lotiniškus žodžius. Jeigu 
atsimįsime, jog senovės teologai buvo drauge ir politiškieji 
ekonomistai, ir jog moralinėje teologijoje traktatas: “De 
jure et justitia” buvo nuo senų laikų mokslo skyrius, 
rį šioje valandoje vadiname politiškąją ekonomija, tai ne
sistebėkime, kad kun. Šaulys vartoja Akviniečio ir kitų 
teologų lotiniškus terminus. Žinoma, dabar, persimainius 
ekonominiems santykiams Xprodukcijai ir distribucijai), 
daugelis dalykų, kurie buvo laikomi teisybės norma try-

. liktame arba šešioliktame šimtmetyje, musų laikams ne
tinka. Bažnyčios Tėvai buvo išreiškė jais visuomenės nuo
monės apie tat, kas teisinga arba neteisinga. Už tat girdi
me nuo jų apie justum pretium, apie lucrum cessans, dam- 
mem emergens ir kitokius daiktus, kurie ligišiol yra moki
nami seminarijose. Musų gadynėje, kuomet visur, o ypač 
dynamiškose šalyse, žiūrima į procentus, dividendas, pel
nų, tokie senovės terminai neturi realinės vertybės. No- 
roms — nenoroms prisieina mainyti ir terminus. Drįstame 
atkreipti į tat kun. Š. atidų.

Kazys Puida dailiai nupiešia charakteristikų Dioni
zo Poškos to Poškos, kurs pats apie save rašo:

“ ... Poškus yr laimingas—
Kavos atsigėręs ir dešrų prisiėdęs,
Kepurę persikreipęs, dvare atsisėdęs-- 
Užsidegęs pypkę,
Atsisegęs lypkę,
Susikeitęs kojas,
Rašo nedumojęs 
Gražias pasakėles,
Dainas ir giesmeles...” <

Šitame “Draugijos numeryje yra svarstomi truputį 
rašybos ir kalbos dalykai; savo eilėmis puošia jį M. Vait

kus ir Liudas Gira, o A. Jakštas, kaip visados sumaniai 
ginčijasi su lenkais už lietuvių tautų. Yra “Bibliografi
ja ir Kritika”, “Lietuvių spaudos turinys”, kuriame apie 
“Draugą” nei gu-gu! — o juk musų laikraštyje pasilaiko 
ir svarbesnių straipsnelių, kuriuos, perspauzdina kai-kada 
beveik ištisai net “pirmeivių” laikraščiai (pav. ‘‘Liet. 
Žinios”). Yra ir smulkesnių dalykėlių, kuriuos skaityto
jas pats pamatys, jei paims į rankas šitų numerį.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI.

M. Ruseckui, Reading, Pa. Kažin ar verta dėti tokius 
raštelius laikraštini “Drauge” trūksta vietos svarbes
niems raštams. Tamstos straipsnelis galėtų pasirodyti dar 
negreitai

J. Raudon., Brooklyn, N. Y. Viskas gali būti gyva 
tiesa, bet perdaug užgauliojimų. Kai-kas galėtų pasižeisti. 
Pasiklausėme žinovo vietinių santykių.

~ GERA PROGA. 7
nusipirkti bučejįaus tulšes. Visai dar naujos ir labai pi
giai. Ateikite pažiūrėti po šiuo adresu:
Mykolas Pawiak, 432 S Sherman St., Wilkes-Barre, Pa.

KAS REIKALAUJA
austinių (krajavų) škaplierių Panos Šv. ir Šv. Traicės, 
gali gauti pas mus visada. Męs išdirbame ir reikalaujan
tiems pasiunčiam porų ant pažiūros.

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

UNION TICKET AGENCY.
Sulaasii Lietaviszka Buka Semtose ir Visoje Aplinkinėje. 

Agentūra Laivakorčių ant Geriausių Linijų.
8iunėia Pinigus kas dien in visas dalis svieto; taip gi perka ir 

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

Ofisas atidarytas kas dien nuo 8-tos iš ryto iki 9-tos vai. vak.
Nedėliojo: nuo 10-tos iš ryto iki 5-tai valandai vakare.

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

Taip gi turime savo krautuvėje daugybę visokių maldaknygių 
ir svietiškų knygų visokiose kalbose.

TELEFONAI: Naujas 303 — Bell 662.

REKOMENDUOJAME MUSŲ NAUJĄ AUKSINĮ 23 
AKMENŲ GELŽKELIO LAIKRODĖLĮ.

Auksiniai, paauksuoti ir kitoki su 23 
akmenimis, parduosime 10,000 vadina
mų “Accuratus” laikrodėlių tiktai ui 
U5.75 iėdnų. Tie gražus laikrodėliai 
puikiai išrėšyti, dubeltavi lukštai, ge
rai laiką rodanti, labiausiai keliauninką 
naudojami, kurie turi* daboti laiką, mo
teriški ir vyriški, gvarantuoti ant 20 
metų. Tikrai gražus laikrodėliai, ne-
5ėda bus nei draugams tokį parodyti.

eigų nori turėti gerą dsiegorėlį, tai 
štai musų pasiūlymas; Męs nusiųsime 
šit| laikrodėlį kiekvienam C. O. D. ui

ir ekspreso kaštus dėl peržiūrė
jimo. Jei nepatiks, nemokėsite nei cen- 
to. Męs riskuojame viską. Auksinis 

grandinėm duodasi dykai su laikrodžių. Adresas:
BZCSLSIOB WATCH OO., DBPT. 906, OHIOAOO, ILT.
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Priprask, ligai užpuolus, imti ieimyniikus 
Severos- vaistus.

VIENA GYDUOLE NAMIEJE
■ 4 . r*-—•

Retai atsitinka, kad į parą laiko nors Vienas šeimynos narys 
nereikalautų kokių 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.
> -- t • - f' - , , • “X. • ‘ S-

Yra tai puikus linimentas, kuris užganėdino ir užganėdina tūks
tančius ligonių, kasdien jį vartojusių. „ — Kaina 50c.

1 ‘ Severos Aliejus šv. Gothardo yra geriausiu vaistu nuo paprastų 
ligų ir priepolingų susižeidimų”,— rašo p. J. Palleczny iš Kewa- 
nee, III. — “Apsaugoja nuo daugelio skaudėjimų ir žymių iškaš- 
čtųu”

Severos vaistai parsiduoda aptiekose beveik visur. Persitikrink gaunąs gerus. Jeigu nebūtų 
arti vaistinyčios, rašyk pas mus, o męs patarsime tau, kaip vaistus gauti.

Nuo Nuo
žiemos kosulio,
Smarkaus kosulio,
Sauso kosulio,
Koklušinio kosulio,
Gerklės sakudėjimo 
ir kitokių negalėjimų

' plaučių ir gerklės 
imk

Išbalimo,
Silpno virinimo,
Fyziško silpnumo,
Užkietėjimo,
Geltonligės,

- Tulžiavimo,
Neveikiančios tulžies 
ir galvos skaudėjimo

imkSeveros Balsamą Plaučiams. Severos Gyvasties Balsamas.
Kaina 25c. ir 50 centų. Kaina 75c.■ • V .A •••■** ■ 7 ' "V' ~ f į ' ,,'

Daktaro patarymai dykai.

W. F. Severą Co. CEDAR RAPIOS

*• r.
. r *
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kurie yra stačiop STEBETINI 
už tokias KAINAS.

32—34 Public Square

Didele Benesch & Sons Krautuve,
Z

Bennett Building, Public Sąuare, Wilkes-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 
rai tas ir kitokios mažos dalįs yra nikelinės; 10 colių ratas 
dė visokių mierų: ypatingai drūtas springsų motoris: iš- 
gr< a 10 colių su vienu prisukimu; galima prisukti, kuo- 
m< groję.

Vietos stoką nepavelija išrokuoti visas geras ypaty
be to puikaus Victoria instrumento. Tai geriausia mašina 
už okią prekę. Victor išdirbėjai geresnių nepadirba ir to 
kickvieųam turėtų užtekti.

Kitos mašinos, geresnės arba ne taip puikiai išbaigtos, 
nuo $10.00 iki $200.00. Naudokitės paduota preke. Tai ste
buklingiausią šio amžiąus mašina.

$1.00 gatavais ir 50c. kas savaitę nupirks tau parody
tą ant paveikslėlio mašiną. Kitokios išlygos eina sulyk 
kainos. Už $15.00 mašiną mokasi 50c. ant rankos ir 50c. 
kas savaitę

IŠBANDYMAS JŲSŲ NAMUOSE DYKAI. —

z
Stebėtini uz 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 Garland, ypač galint turėti jį 30-čiai dienų iš
bandymui ir mokėti už jį sulyg savo išlygų, jeigu pasiro
dytų geru. Pečiai šildymui $8.50 ir augščiaū. Pečiai virtu
vei $25.00 ir augsČiau.• • *

Uždyką: Viėclras anglims, spatukas ir cirątos šmotas 
su kiekvienu pečium virtuvei; viedrae anglims, spatas ir 
pečiaus stalas su kiekvienu pečium šilumai.

Am * A**

DIDELE NAMU KRAUTUVE
Bennett Building,

BENESCIh
Wilkes-Barre, Pa

z

9't
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S. L. R. K. A. CENTRO VALDYBOS ADRESAI.

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

KAZYS VASKEVIČE, vice prezidentas,
186 Jefferson St., Newark, N. J.

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

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

’ - Kasos globėjai:
JUOZAS VASILIAUCKAS,

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

\ . 3244 S. Morgan St., Chicago, III.
KUN. V. VIZGIRDA, knygius,

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

P. O.,,Forest City, Pa.

Office New Telepbone 37. Residence 1100.
LIETUVIŲ ADVOKATAS,

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

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

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

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

JAU ARTINASI RUDUO
t < •

kiekvienas privalo 
nusipirkti

NAUJĄ SIUTĄ.
Mano siutai siuvami geru kriaučių; perka juos 

kiekvienas, kurs nori gražiai pasireditit Mane vi“ 
§ si gerai pažista, kadangi mano krautuvėje kiek-

8 vienas pilnai būna užganėdintas. Ir Jus, kurie* 
skaitysite ši pagarsinimą^ ateikite persitikrinti,

§ o pamatysite, juog pas mane geresnis tavoras ir 
2; žemesnes kainos. " Nerasite vyro, kuris negalėtu 

pasirinkti siuto pagal savo skoni mano krautuvėje.
Į Tik ateikite.

Louis Rosenthal,
ANT KIRBY’S KRAUTUVĖS,

SOUTH MAIN ST.,
•Wilkes-Barre, Pa.

Adresas;.-V

50,000 
KNYGŲ

Vysai Dykai Del Vitu
Ta knyga yra stebuklinga ir siustą yra tyk dėl vyru. 

Knyga ta prastais, suprastais žodžiais pasaka kaip gal
atgauti vyriškumą, isigyditi nuo užnuodijama krauja 
arbasypili,nubiegimax5ieklos, patrotitu stypribe, pučkus 
ir kitus išmietimue, negromulavima, patrotitu 
atypribe, pylva, kiapenu, inkstu ir pūsles ligas, ruma- 
tizma, gonorrhoea arba triperi, naujai Įgautas lygas, 
atrietura ir vysas vyru lygas, gal būti išgirtom aa sava 
namuse privatiškai, slapta ir labai pygjai.

Ta» dykai Įgauta knyga, pasakis jums kodėl jua 
kentat Ir kaip galėt galutinaj isigyditi. Knyga ta yra 
krautuv£ žinios, katras ture žinoti kožnas vertes arba 
nevedes vyras. Ta knyga yra parašita par Daktara, 
katras atsydave ilgo lajka tyrinejmu tu, specijalisku 
lygu. Temykit, jog ta knyga yra siustą vysai dykai, 
užmokam už pačto, ing užpeSetita konverta. Nesiusk 
nekokiu piningu, tyk parašik sava varda, ir adresa ant 
žemiaus paduotu kuponn, katrų siusk mums šendena. 

DYKAJ GAUTOS KNYGAS KUPONAS.
Dk. JOS. LUTEI A CO.. L 105 22 FUth CUW1

G w1otln»s Tamlst; Latrai T aminu* prlžadiejma, ai sorletjas 
jor Tamiata priaiuatnmei man Tysai cykai v 6 n* jutu k ny f adai vyru.J%
Vardas............. .................................................................... . .....................

į.. St-haa...................... ......... .......... I

Nauja knyga-Biblija
' arba šv. Raštas išleistas

Kun S. Pautieniaua.
Tik vienas šitas šventraštis yra kata-

, likiškas.* •

Kaštuoja $2.00 ir 15c. persiuntimui 
į Adresas: REV. 8. PAUTIENIU8,
; \ MAHANOY CITY, PA.

J U b U MtV

FABIOLE, Įe *
garsi kardinolo Wisemano apysaka. 

Verte VYTAUTAS.
Kaina $1.00.

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

Gaunama pas:
Rev. V. Vamagiris,

3)2 So. 4th Street, BRČOKLYN, N. Y.
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THE FERNER
Naturališkų ir padirbtų žolynų krautuvė.

Galima šauti geliu veselijoms, Šermenims ir bile kada tik prireikus, bu
kietuose arba gralius vainikus.

, MBS. J. HERBERT, Savininkė.
61 W. Markei St., Wilkes-Barre, Pa.

TAMIKYTE LIETUVIAI I
Kelionė per jūres. Tūkstantiai tūkstantių mūsų tautie

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

JONĄ NEMETH’A,
3 N. MAIN STB., WILKZS-B AKRE, PA.

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

JUOZAS SZUKIS, 
6ERIAUSIAS LIETUVYS FOTO#RAFl ST A S,

Naujas Telefonas 1070—R.
20 KAST MARKZT ST., WILKZS-BARRE, PA.

PIRMUTINE KRAUTUVE
f IRISDIRBYSTA J

BAŽNYTINIU DAIGTU

„RYZNYCIA”
PO GLOBA MYKOLO ARKANIOLO,

114 8. Chestnut St., Shenandoah, Pa

c

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

svaras po........................................................ 26c.
Žvakės vaikinės rankom margįtos po 2 svar., 4, 6 ir 8 

svaras po...................................................... 50c.
Pakeliais knatai vaikiniai (waz tapers) pakelis 

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

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

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

M 4 sv. ir 6 susuktos 4 sv. ir 1, sv............... 16c.
Altoriaus žvakės (eztra) sv. po.......................... 37c. Į
Geltono vaiko 1 sv. ir 6, svaras po .... ............ 30c.
Kodylas prancūziškas po .................................  55c.

“ “francincense” po.............................. 50c.
Teipgi siuva puikius bažnytinius rūbus, taiso se

nus. Parduoda kielikus, cimborijas, monstrancijas.ir •. *
Galima gauti lietuviškų maldaknygių, kvietkų, 

draugijoms ženklelių, vėliavas, iarfas ir t.t.

Knn. L. Levickai, 
Presidentai.

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

puodų, Įįampų ir visokių virtuvei reikalingų daiktų.
Yra ii ko pasirinkti. Ateikite persitikrinti.* \
102—104 8. MAIN ST., WILKZS-BARRS, PA.

IVilkes-Barre Deposit & Savings
BANK,

71 PUBLIC SQUARZ, WILKZ8 BARRB, PA. 
KAPITOLAS $150.000. PERVIRŠIS $375.000. 

Moka 3-čią nuošimtį nuo sudėtų joje pinigų.
Banka atdara kasdien nuo 9 ryto iki 3 popiety, Bu

bėtomis nuo 9—12 vidurdienyje.
Galima susikalbėti lenkiškai.

, ALFRED J. WENNER,
77 South Washington Str. 

Wilkea-Barre, Pa.

NAMINI MOKYKLA.
GRAMATIKA angliškos kalbos mokintis be mokintojo (ap

daryta) ti.oo.
VAIKŲ DRAUGAS arba kaip mokintis skaityti ir rašyti be 

mokintojo i 5c.
NAUJAS BUDAS mokintis rašyti be mokintojo 10c. 
ARITMETIKA mokinimuisi rokundų su paveikslais (apda

ryta) 35c. > ___ - ____
P. MIKOLAINIS, BOX 62. NEW YORK CITY.


