
, IŠEINĄS KAS 

ČETVERGAS
MIESTE

W1LKES-BARRE, PENN’A., 
314 E. Market St.
KAINA $AeTAMS:

Suvienytoje Valstijoje .... $2.00
In Kanada it kitas laks . . $3.00

APSKELBIMU KAINOS ATSKYR1UM.

Rankraičisms siusti ant r s tai:
R E V. A. KAUPAS.

64 Ckuick St., Pittston, Pa.

Pinigui šuiti ir iu viiokiaii reikalai reikia 
kreiptis kuo adresu: 

„DRAUGAS",
314 E.'MarkeiSt., Wilkes-Barre, Pa.

KATALIKU LAIKRAŠTIS.

Lithuanian Newspaper

“DRAUfiAS”,
(THE PRIENŲ)

Offlcial Urmui of the Lithuanian Roman
Catholic Alliance of America

PUBL1SHED EVERY THURSDAY, 
314 East Market St,*

Wilkea-Barre, Pa

SUBSCRIPT1ON RATES:
In United States...........................$2.00
Canada ant other Parts . . . $3.00

Advertising Rates on Application.
Ali Communicationa and Money Orderi 

mušt be addresied to:

“DRAUGAS,’.
314 E. MARKET STREET, 

Wilhea-Barre, Pa.

Organas Susivienysimo Lietuviu Rymo-Kataliku Amerikoje.

No. 13. \V1LKES-BARRE, PA., 2 D. KOVO (MARCH) 1911 M.
ENTERĖD AS SECOND—CLASS MATTER AUGUST 21ST, 1909, AT THE POST OFFICE AT IYILKES-BARRE PA., UNDER THE ACT OF MARCH 3, 1897. Metai III.

Pirmoji Gavėnios 
Nėdelia.

Lekcija. — II. Kor., VI, 
1—10. — Broliai: Raginame 
jus, idant dovanai Dievo 
malonės neimtumite. Nes 

į sako: patogiame laike išklau 
siau tavęs ir išganymo die
toje gelbėjau tave. Štai da- 
»ar patogus laikas, štai da- 
|ar išganymo diena. Nie- 

neduodaine .jokio pa
piktinimo, idant nebūtų pa
keiktas musų tarnavimas. 
Jet visuose daiktuose pasi
ūdykime patįs save, kaipo 
)ievo tarnai, didžioje kan- 

rbėje, varguose, reikaluo- 
suspaudimuose; ' muši- 

įose, kalėjimuose, maiš
Jose, darbuose, budėj imuo- 

nekaltybėje, moksle,
^ngvaširdybėje, ramybėje, 
|vasioje šventoje, '• meilėje 
iapvylinčioje; tiesos žodv-

Dievo galybėje, per gink- 
teišybės po dešinei ir po 

įrei; per garbę ir apleidi-
Įą,Yer negarbę ir gerą, var- 

kaipo suvedžiotojai, o
|sųs; kaipo kurie nepažįs

ti, o' pažįstami; kaipo 
rštantįs, o štdi esame gv- 
I kaipo pabausti, o nenur 
Irinti; kaipo nuliūdę, o vi
los linksmi; kaipo pa var
liai, o daugelį turtingais 
rąntįs; kaipo nieko netu-

Intįs, o viską valdantis.

Evangelija. — Mat. IV, 1 
-11. — Anuomet buvo Je- 

kus nuvestas dvasios girion, 
fdant butų gundytas velnio 

kad išpasnikavo keturias* 
[dešimts dienų ir keturiasde- 
[šimts naktų, po to alko. Ir 

priėjęs gundytojas tarė 
im: jei Dievo sūnūs esi, 
[ępk, idant tie akmenįs sto

ti duona. Kursai atsaky- 
Įmas tąrė: Parašyta yra: 

pačia duona gyvas yra 
(žmogus, bet visokiu žodžiu, 
[kursai išeina iš Dievo bur
iuos. Tadą paėmė jį velnias į 
[šventą miestą ir pastatė jį 
Įant bažnyčios viršaus, ir ta
rė jam: jei esi Dievo sununf, 

[nusileisk žemyn. Nes para
ižyta yra: jog savo aniuo- 
llams įsakė apie tave, ir ne- 
Įšios tave ant rankų, idant 

tartais nepažeistum savo 
Kų ant akmens. Tarė jam 
Ižus: Vėl parašyta yra: Ne 
^ndysi tavo Viešpaties Die 

Vėl paėmė jį velnias ant 
lai augšto kalno ir parodė 

p sas svieto karalijas ir jų 
ęarbę, ir sakė jam: Vis tai 
luošiu tau, jei puolęs pasi- 
tloniosi man. Tadą tarė

1’am Jėzus: Eik šalin, šėtone, 
įes parašyta yra: Viešpa
čiui Dievui tavo kloniosies 

jam vienam tetarnausi.

K
lą apleido jį velnias, o 
'aniuolai priėjo ir tarna-

gavEnia.
X
Gavėnios laiku Bažnyčia 

tikinčiuosius ragina, kad 
jie rimtai pamąstytų apie 
savo padėjimą ir priedermes 
link Dievo. Įpatirigos Ga
vėnioje pamaldos nepapras
tai krikščioniui tą išganymo 
darbą palengvina. Praside
da Gavėnia iškilmingu pri
minimu apie žemą kūno 
žmogaus padėjimą, kad ti
kintysis atsimintų prieder
mę neramius kūno pageidi
mus sielos- valdžioje laiky
ti. “Atsimink žmogau, Baž
nyčia .sako, jog dulkė esi ir 
į dulkę pavirsi.’,’ Kūnas, 
prie sielos prilyginus, ma
žos yra vertės. Amžinoji lai
mė ar nelaimė prigul nuo 
sielos padėjimo.
' Tečiaus gyvenimo patyri
mas parodo, jogei apie kūno 
reikalus vien tik besirūpina
ma, o siela pasilieka užmir
šime. Taip neteisingai žmo
gui, į išmintingam sutvėri
mui, pasielgti nepridera. 
Žmogaus tikslas ne žemė, 
bet dangus; ne geiduliams 
kūno tarnavimas, bet Die- 
vui; ne amžinas pražuvimas, 
bet išganymas. Tad nepride
ra žmogui, ypač katalikui, 
savo svarbiuosius dalvkus•z
iš minties išleisti, o savo šir
dį vien tik žeme ir jos tušty
be pripildyti. Bažnyčia, kai
po Dievo vietininkas ant 
žemės, stengiasi 'žmogų at
vesti į rimtą pagalvojimą 
apie savo pradžią ir pabai
gą. Primena jam, jogei sie
los teisės yra augštesnės už 
kūno, nes kūnas, iš žemės 
paimtas, į žemę ir grįš, bet 
siela' nuo Dievo paeina ir 
prie Jo*grįšta.

Tikroje katalikiškoje dva 
šioje pradėkime Gavėnią 
Te pelenai, musų galvas pa
lytėję, antspaudą palieka ir 
ant musų širdžių. Jei tikro 
pasniko užlaikyti negalime 
ir dėlei sunkaus darbo ar 
silpnos sveikatos, naudoda
miesi Bažnyčios suteikiama 
dispensa, tad pasniko stoką 
kitais nusimarinimais atly
ginkime. Susilaikykimę nuo 
visų svaiginančiųjų gėrim^, 
atsimindami Jėzaus troški
mą ant kryžiaire;xjei galima, 
klausykime kasdien šv. Mi
šių, o ypatingai dalyvauki
me Kelių Kryžiaus apvaikš- 
čiojime pėtnyčiomis ir Grau 
dų Verksmų giedojime Sek
madieniais. Šiteipos praleis
ta Gavėnia bus tinkamu pri
sirengimu s prie Velykinės 
Komunijos ir džiaugsmingo 
apvaikščiojimo Viešpaties
Prisikėlimo.

BAŽNYTINES ŽINIOS.

Žemaičių vyskupijos ku
nigų permainos. Kun. Ada- 
mauskas, Pašvitinio kam., 
perkeltas į Žvingių altariją; 
kun. Budrys, Pabaisko 
kam., į Abelius kam., kun. 
Erčius, Saločių kam., į Pa- 
švėntinį kam.

Naujosios Suplikacijos.
“Vien.” praneša, kad šv. 
Kazimiero draugija greitu 
laiku atsauzdįsianti naujai 
pertaisytas ir J. E. Žemai
čių vyskupo Cirtauto jau 
patvirtintąsias suplikacijas, 
kad galima būtų jas paskleis 
ti kuoplačiausiai tarp žmo
nių. MdT, pradėjus jas gie
doti Žemaičių vyskupijos 
bažnyčiose kaikur išėjo ne
patogumai dėlto, kad dar ne 
visi žmonės jas moka. Drau 
gija prašo tik kunigų pra
nešti, kiek kuriai parapijai 
būtų jų rejkalinga, kad su
žinojus — kiek spauzdinti.

Seinų vyskupijoj dekoni- 
jų yra 11, parapijų bažny
čių 128, filijų bažn. 19, vie
nuolynų 1, viešųjų koply
čių 91. Kunigų Seinų vysku
pijoj yra 352, klierikų aka
demijoj 4, klierikų semina
rijoj 89, kunigų—vienuolių 
2, brolis (kandidatas į kuni
gus—vienuolius) 1, vienuo
lių moterį; 11, gailestingųjų 
seserų 12, o tikinčiųjų 682,- 
955.

Iš Lietuvos.

s:

Vargonininkas
I

mokantis lietuviškai, len
kiškai ir angliškai ir gerai 
chorą vesti reikalingas į 
Freeland’ą, Pa. A tešaukti: 

Rev. J. Kasakaitis, 
Freeland, Pa.

Panedėlys, Ežer. ap. A. a. 
Marija Zobarskienė. Gruo
džio 14 d. 1910 m. mirė a. a 
Marija Zobarskienė 70 metų 
amžiaus Bogdalavos dvare, 
kur ir palaidota. Buvo tai 
moteris visų gerbiama, ener 
giška darb. Mūsų dvarinin 
kai moka svetimtaučiams 
už skolas parduoti dvarus, 
o a. a.* Zobarskienė, likus 
našlė su mažais vaikais, iš
sigalėjo vaikus leisti į moks 
lūs ir tvirtai laikytiesi prie 
savo šventos žemelės, nors 
ne perdaug dėkingos už 
trusą apie ją. Savo dorą, 
energišką darbštumą inkvė- 
pė ir vaikams. Savo naudin 
gn, nepailstančiu darbumu 
ypatingai pasižymi dakta
ras Zobarskis, kurio prakti
ka apima dešimtį mylių 
aplink. Daktaras vienok at 
randa laiko ir ūkio reika 
lama, kurį veda tampriai ir 
pažangiai, padedant seseriai 
netnažiaus darbiai ir ener
giškai. Tai pavyzdys, retai 
kur užeinamas mūsų. liauno; 
Lietuvoj. Apylinkės gyven
tojams vienutinis pavyzdin
gas Bogdalavos ūkis, kuriuo 
kaimynai ir gėrisi, ir moki
nasi. Bogdšlavoj taip-pat 
durįs atviros kaimynams,

ieškantiems patarimų ir la
bai nebrangus patarnavi
mas susirgus. Prię nabašni- 
kės geri tarnai išbūdavo po 
penkioliką ir daugiaus me
tų. Teismo durįs jai buvo 
nežinomos. Gailu, kad laido
jant velionę neatsirado, kas 
būtų išrodęs jos nuopelnus 
didžiam susirinkimui gimi
nių, kaimynų, nei svetimtau 
čių. Tegul būtų žinoję, jog 
atėjo pasimelsti, atsisvei
kinti, patarnauti paskutiniu 
kartu tai, kuri Visiems gerai 
velijo ir darė. Tegul atilsi 
Viešpatyje!

Teisybė, buvo prakalba 
prie pakasynų vieno svečio- 
kaimyno evangelikų pasto
riaus; bet svetimas žmogus 
negalėjo atjausti to, ką ga
lėjo jausti, žinoti ir išreikš
ti, kas arčiaus pažino nabaš- 
tikę, artimesnius turėjo 
santykius.

Nauji laikraščiai. Šiomis 
dienomis pradėjo Vilniuje 
eiti du nauju laikraščiu: lie
tuvių kalba.— “Pasiunti- 

s”, mėnesinis laikraštis, 
skiriamas dvasiškiems’ lietu
vių reformatų reikalams; 
veda jį Linkuvos reformatų 
kunigas J. Šepetys, pasira
šęs redaktoriumi-leidėju; 
lenkų kalba — “Žycie spol- 
dzielcze” taip-pat einąs sy
kį į mėnesį ir pavestas koo
peracijos reikalams. Veda 
jį žinomas mūsų krašto koo
peratininkų veikėjas inž. p. 
A. ŠEtiennik; redaktorium- 
leidėju pasirašo p. Kl. Ki-
nąont.

Debeikiai, Ukm. ap. Sau
sio 14 d. liaudies namuose 
Aknystos dvarininkė p. 
Venclavavičienė surengi 
šeimynišką vakarėlį Debei
kių pafapijos vaikams. Ka
dangi inėjimas į vakarą bu
vo be mokesčio, tad vaikų iš 
visur prisirinko pilna salė 
Visųpirma vaidinta buvo 
“Betliejaus stainelė”. Pas 
kui vaikai užsiėmė tautiš
kais žaislais; gana tvarkiai, 
gražiai deklemavo (tik per
daug balsiai), dainavo ir, 
kaip kas mokėjo, šoko; žo
džiu sakant, visa salė ūžė, 
kaip bičių avįlys. Rodos, vi
si vaikučiai buvo linksmi ii 
patenkinti žaislais. Ačiū 
gerb. poniai Venclavavičie- 
nei už rūpestį apie mūsų 
vaikus; taip-pat ačiū p.p 
mokytojams, panelei Sm. ir 
kitam X.

bėgti tiesiog į Dauguvą, bet 
pavyko si&aikyti. Tai ką 
degtinė daro!

Subačius, Kuršo gub. Prū 
diškės ūkininkas Vii. prieš 
Kalėdas nuvažiavo su žmo

Panevėžyje p. Tumašaus- 
kas, lietuvis, nuo rudens- in- 
taisė prie savo vaistų san
krovos vaisių vynų dirbtu
vę. P. Tumašausko išdirbi
mo vynas skanus ir nebran
giai atsieina: 40-70 kap. už 
bonką. Vynų dirbtuvei labai 
sekasi. Abstinentams, žino
ma, vynas nepageidauja
mas; bet paprastiems blai
vininkams, vieton nešus rub 
lines Kaukazo vynadir- 
biams, geriau jam savąją 
pramoniją palaikyti. Gal 
savas vynas ir ne taip gera^, 
bet užtat jis savas. “Motu
šės austas milelis už šilką 
gražesnis”, sako priežodis

Šv. Jokūbo ligonbutyje
Vilniuje mirė neseniai kaži- 
koks Jachimavičiūs, geležin 
kelio mašinistas, kuris nese
niai buvo čia atvežtas pasi 
gydytų, kaip pamišęs. Ja- 
ehimavičius pąskutinėje 
valst. lioterijoje buvo išlo
šęs 6.000 rublių ir 'važiavo 
jų atsiimtų Peterburgan. 
Ūma jo mirtis pasirodė kai- 
kam abejotina. Apžiūrėjus 
mirusių kūną, pasirodė iš
laužti šonkauliai. Atvežtas 
gi ligonbutin Jachimavičiūs 
buvo sveikas. Vadinasi, iš
laužta jam šonkauliai ligon
butyje. Dėl to dalyko suim
ta ir pasodinta gub. kalėji- 
man du ligonbučio tarnu. 
Bus byla.

Vabalninkas, Pąpev. ap. 
“Gon. Codz.” praneša iš 
Vabalninko apie tokį- pasi- 
biaurėtiną atsitikimą, buvu
sį sausio 2 d. š. m. Vabal 
ninko bažnyčioj e: “ Dum- 
liūnų (Vabalninko par.) 
Paliokas, ūkininkas nuo pus 
antro valako, 70-ties metij 
vyras, atėjo bažnyčion gir
tas. Vos kamendorius kun. 
Pabijonas Kemėšis išėjo iš 
zakristijos prezbiterijon lai
kytų mišparų, Paliokas svie 
dė į jį dideliu 6 svarūs sve
riančiu akmeniu. Akmuo 
pataikė į didžiojo altoriaus 
cimboriją, sutriuškino žva
kes, apvertė liktorius ir su
daužė gipso papuošalus. 
Vos ne vos, čia pat esan
tiems kunigams pavyko tik 
apginti Palioką nuo inirtu- 
sių užmušti jį žmonių. Pa
šauktoji policija Palioką 
suėmė. Jo kišenyje atrado 
dar vieną akmenį, sveriantį 
10 svarų.

Užpuolimo priežastis bu
vusi, buk, ta, kad kun. Ke-

“Liet. Ukin.” užtat eina tik 
po 8 pusi.

Gimnaziją uždarė. Švieti
mo ministeris patvirtino Vii 
niaus mokslo apygardos glo
bėjo įsakymą uždaryti pri
vatinę Piesockio. gimnaziją 
Vilniuje.

*
Vilniaus gubernijos kalė

jime, Lukiškiuose, yra da
bar uždaryti išviso 1174 
žmonės. Tuo tarpu, šitas ka
lėjimas pastatyta- tik 700— 
800 kaliųių.

Alytus, Suv. gub. Per 
Naujuosius Metus (n. s.) 
“Saulės” kinematografas 
rodė gyvuosius paveikslus 
iš V. J., šv. Elzbietos ir Ge
novaitės gyvenimo ir kaip ai 
koolis kenkia žmogaus svei
katai ir gimdo ligas. Labai 
žmonėms patiko. Prašė ki
nematografo vedėjo, pasi 
likti tolesniam laikui, nes 
nevisi žinojo ir daug, kūne 
norėjo pamatyti, nematė.Ne 
vienas apsiverkė ir ne vie
nas metė degtinę gėręs.

samdininku Dvinskan m®Sis dažnai barė girtuok
lius.

Na, tokių atsitikimų tai 
dar, rodos, neteko Lietuvėje 
girdėti'..'.

“Liet. Ūkininkas” pradė
jo leisti naują priedą “Ži
butę”, skiriamą moterims. 
Tai jau penktasa^ priedas.

na ir
ir nuvežė parduoti du meitė
liu, už kuriuos gavo 115 rb. 
Pardavęs meitėlius, nuėjo 
su samdininku išgerti ir tol 
fcėrė, kol girtam vagįs visus 
pinigus iš kišenės ištraukė. 
Važiuojant namo, žmona 
pradėjo barties, tuotnet jis 
šoko iš rogių ir paleido

Babinavičiai, Magilevo 
gbb. Per Kalėdas buvo Čia 
vietinių bažnyčios giesmi
ninkų ir šiaip parapijonn 
lietuvių susirinkimas. Va
karėlis prasidėjo prakalbo
mis, kuriose kalbėtojai ra
gino tautiečius mylėti lietu
vystę, šviesties. Vienas kal
bėtojas prirodinėjo lietuviš
kų dainų gražumą, > ragino 
branginti jas, - mokyties ir 
dažnai dainuoti. Antras pa
stebėjo, jog lietuviai ne
brangino ligšiol lietuvystės 
ir neretai atsitikdavo, kad 
visi nemokydavo vaikų lie
tuviškai; dabargi, sakė jis, 
tame dalyke matoma atmai
na į gerą ir reikia tikėties, 
jog ateityje lietuviai taip 
karštai pamylės ir brangįs 
lietuvystę, kaip dabar myli 
ir brangini katalikystę.

Po prakalbų buvo gieda
ma giesmės, dainuojama 
dainos, sakoma eilės ir per
skaityta viena juokinga ko- 
medijėlė. Dainavimas pavy 
ko. Puikiai padainuota 
“Kur bėga Šešupė”. Links
mai skambėjo:
“Ginčijosi trįs mergelės, 
Stovėdamos prie tvorelės: 
Kurios iš mūs trijų 
Veidelis dailesnis”.

Tiesiog griausmingai pa
dainuota jaunimo daina 
“Užtrauksim naują giesmę 
broliai!” pagal gražios J. 
Višniausko kompozicijos, 
kurią reikėtų išspauzdinti, 
kad visuomenė galėtų ja pa 
sigerėti.

Dainavimo ir eilių saky
mo tarpuose buvo žaislai, 
taip kad visas vakaras pra
ėjo smagiai.

Šiuos žodžius rašančiam 
griaudu darėsi, žiūrint į mū
sų jaunuomenę, čia-pat Bal
tarusijoj gimtisią ir užau
gusią, kuri tečiau kalba sa

vo prigimtąja kalba, dainuo
ja savąsias daineles ir taip 
jausmingai kartoja:
“Kur bėga Šešupė, kur Ne

munas teka,
Ten mūsų tėvynė graži Lie

tuva”. ..
“Tu Lietuva, tu mieliausia

mūsų motynėle”...
“Išauš kita gadynė— 
Pakils jauna tėvynė!”

“Viltis”,

Papilys (Zar. ap.). Nors 
Papily blaivybė’ nuo seno
vės skelbiama ir platinama 
yra musų kunigo, bet girty
bė viešpatauja viešai ir pla
čiai. Parodo monopolis, kur 
sunešama per metus de
šimtis su viršų tūkstančių 
rublių, pilni dvi aludi žmo
nių ne tikt nedėlios pavaka
riais, bet ir šiokiomis dieno
mis dažnai, ir “girtybės au
kos”, kaip va: prieš Kalė
das vienas jaunikaitis U? iš 
vakaruškų gerokai ‘įkaitęs’ 
parrėpliojo namo, atsigulė 
klėty, gavo ligą, gal smege
nų uždegimą,, pagulėjo be 
žado kelias dienas ir numi
rė girtuoklio srrtereiu, nėįį 
permaldavęs Dievo už savo 
nuodėmes, be šv. Sakramen
tų. Antra panaši “auka” tai 
šitomis dienomis sopina 
kiekvieno jautresnio žmo
gaus širdį. Vyras pernai tikt 
vedęs, susilaukęs jau ir su
niuko, • paskutinę Kalėdų 
dieną “įkaušęs” nuėjo dar 
‘ ‘linksmon kompanijon ’ ’, ’
kur pasilinksminus pradėta 
pešties. Nabagui “svečiui” 
Z-ai sudaužyta taip galva, 
jog po trijų savaičių paliko 
ašarose skęstančią našlę ir 
našlaitį. O buvo tai vyras 24 
m., “žaliukas”, galįs tartum 
šimtą metų sugyventi. Kad 
ir mato žmonės panašius 
“girtybės vaisius”, bet ne
pames nei vienas idegtinės 
gėręs — “kaipgi — sakoz — 
atsitrauksi nuo draugi;?” 
Nereiktų rinkties į draugus 
geriančių degtinę.

Minskas. Čion susivažia- 
vo iš visos Minsko guberni
jos daktarai pasitartų, kaip 
tiksliau kovojus prieš kole- 
rą. Daktaras Šilingas per
skaitė referatą apie alkoo- 
lio kenksmingumą. Nutarta 
rupinties, kad pradinėse 
liaudies mokyklose butų aiš
kinama vaikams alkOolio 
kenksmingumas.

Vilnius. Pertaisyta įsta
tai lietuvių susišelpimo 
draugijos. Įstojant užiuot 
25 rublių tereikia mokėti 2 
rubliu, todėl didesnis lietu
vių Skaičius galės prisidėti 
prie tos draugijos, kuri rū
pinasi visais lietuvių reika
lais, turi plačias teises, gali 
mokyklas steigti visoje Vil
niaus gubernijoje.

Pradėjo eiti mėnesinis 
laikraštis “Pasiuntinys”, 
skiriamas dvasiškiems rei
kalams lietuvių kalvinistų.

http://www.a-pdf.com/?product-split-demo


DRAUGAS2

Mokytojas Kairukštis 
nuo 12 sausio pradėjo lietu
vių kalbos lekcijas pirmojo
je Vilniaus vyrų gimnazijo
je. Tokias pat lekcijas keti
nama įvesti ir privatinėje 
Pavlovskio gimnazijoje.

Palanga. Ir męs turime 
įsteigtų knygynėlį su skai
tykla, tiktai gaila, kad pa
langiškiai mažai kas teskai
to. Kad daug dar yra tam
sių žmonių, matyti kad ir iš 
to, jog pas mus atsirado 
šundaktarė apgavikė, be jo
kio mokslo mergina. Iš kitos 
parapijos atsibastė, neturė
dama iš ko bepramisti, pra
simanė žmones gydyti. Ka 
žikokius šlamštus suvirina 
ir už juos kariais po 3 rub
lius už butelį atima. Su tais 
vaistais bemaž ko vienų mo
teriškę iš svieto neišvarė. 
Vienas vaikinas, tais vais 
tais užnuodytas, krito ant 
lovos ir dabar tebeguli, grei- 
tesniai sulauks mirtį, negu 
pagis. Tur keletu savo sė 
brų, kurie prikalbinėja žmo
nes, kad ji stebuklingai pa- 
gvdant ir taip privilioja 
tamsius žmones. Kitas po 6- 
8 rublius užmokėjo. Iš tokio 
gvdvmo nei vienas dar ne-O* v
pasveiko, bet kaip girdėties 
kožnas guodžias, kad blo 
giaus liko.

Raguva (Ukm. pav.). Gir 
tuoklystės auka. Kvitižiuje 
pas Juozapų Skrębį beger
dami degtinę du jaunu ber
niuku 18 metų, Leonas Šim
kūnas ir Vincas Vanagas 
susimušė ir Vincas V. per
dūrė peiliu Leonų Šimku- 
niokų, kurs tenpat mirė. 
Girtuokliai, prisižiūrėkite, 
kų padaro degtinė. .

labai rūpinasi choru ir jau 
daug išmokė.

Vienas tik daiktas nepa
girtinas: Žiūriu, Maučigirįų 
ir Paulių kaimai kerta jau
nus miškelius ir veža žy
dams parduoti. Už vežimų 
gauna kokių 30 kapeikų, o 
nesupranta, kad su laiku iš 
tų miškelių turėtų nepaly
ginamai didesnę naudų. •

Girdiškė (Reseinių aps.).
Retai kame rasime taip iš 

visų atžvilgių tamsų užkam- 
pėlį Lietuvoje, kaip Girdiš
kės parapija. Žmonės čia te 
begyvena mažose, surūkusio 
se trobelėse. Žemės turėtų 
pusėtinai, tik ji prastai iš
dirbama. Laikraščių skaity
mas mažai teprasiplatinęs 
ir labai pamažu tekįla augš
tyn gal dėlto, kad čia maža 
ligi šiol tebuvo mokyklų, 
kad nedaug tėra mokančių 
paskaityti iš knygų. Mokslų 
einančios jaunuomenės ir 
vargiai ligi penkių priskai- 
tytum. Pertat ir susipratu
sių lietuvių sodiečių čia vi
sai nėra.

Negeriau yra ir su mote
rimis. Jos dar ir už vyrus 
tamsesnęs. Skaityti mokan
čių ant maldaknygės būtų 
nemažas skaičius, J>et šiaip 
au suprantamai paskaityti 
Knygas — labai ir labai ne 
daug tėra. Pertai ir jų tarpe 
okios1 pažangos, jokio susi- 
iratimo nematyti. Apsilei
dimas namuose, nešvaru
mas, kumščio ir keiksmo bū
das vaikų auklėjime ir t.t. 
— taip ir tebedvokia. Bet 
ritaip ir būti negali, jei jų 
pačių tarpe tenka girdėti 
;as keistas obalsis: kam mo- 
erei mokslas?!

Korespondencijos.

BROOKLYN, N. Y.

Dobeikiai (Ukm. pav.). 
Perniai rupinanties klebo
nui kun. Mikšiui, kun. Paš- 

Jjevičiui, ponams Venplava- 
vičiams, mokytojai panai 
Smetonaitei pastatyti neto
li bažnyčios namai žmonėms 
susirinkti. 8 gruodžio atda
ryta arbatnamis. Gaspadi- 
nei į pagalbų šventomis die
nomis ateina sųnariai blai
vininkai. Reikia mums ne 
tikt “Blaivybės” draugi
jos, reikia įsitaisyti ir varto
tojų draugija, ūkės ratelis, 
“Saulės” skyrius, tada męs 
pakilsime.

Šilai. Pas mus negeros 
naujienos: labai žmonės ser
ga, nežinau kaip ta liga va
dinasi: kojomis negali paei
ti ir liežuviai gerklėse tins
ta, palieka be odos, ir nega 
Ii nieko pavalgyti ir iš to 
daugumas miršta; ir serga 
po 4—5 savaites.

“Vienybė”.
Marijampolė. Išėjo pir

mas num. naujo laikraščio 
“Žiburys”. Redaguoja šį 
laikraštį kun. M. Gustaitis, 
o leidžia “Žiburio” draugi 
ja.

Perlojus (Trakų ap.). 
Mums rodėsi, kad mūsų 
gerb. klebonų kun. Čaplikų 
permainė, tai sumažės ir ap
švietimas: bet, ačiū Dievui, 
ne — dabartinis klebonas 
kun. Šopara toliau varo ap
švietimo darbų. Girtuokliai 
džiaugėsi tikėdamiesi, kai 
kun. Čaplikui išvažiavus 
jiems nekliudys girtuokliau 
ti, bet nabagai labai apsiri 
ko.

Jaunimas pas mus elgiasi 
gražiai. Nedėldieniais ir 
šventadieniais susirinkę pas 
kų-nors gražiai padainuoja 
pašoka tautiškus šokius, pa 
skaito laikraščius, ypač 
“Šaltinio” Vainikėlį”.

Dar nepaliksiu nepagyręs 
vietinio vargonininko, kuris

Šviekšna (Reseinių ap.). 
Yra čia gero jaunimo, bet 
yra ir girtuoklių, nakties 
paukščių. Štai pirmųjį Kalė 
dų vakarų pasigėrę vaikinai 
ir trįs merginos piktino visų 
miestelį.

V Šaltinis”.

Meškučiai (Šiaulių pav.). 
Pas mus paprastas gerybės, 

monopolis, aludė ir trįs 
slaptos smuklės, — verčiasi 
visos gerai. Apie mokyklų 
męs nei nesvajojame. Abel- 
nai męs garsus girtuoklybe, 
peštynėmis ir t.t.

Plokščiai (Naum. pav.). 
Plokščių “Žiburio” skyrius 
gęsta. Išpradžių, pasiro
džius pas mus kun. Brun- 
dzai, buvo beveiksiantis, — 
bet dabar tvli.

Vaitkabaliai (Vilk. pav.). 
Vienų gražių dienų Lanke
liškių ir Bartininkų žemsar- 
giai sumanė apsilankyti pas 
kaimynus... su kratomis. 
Buvo Varteliuose, Grauži
niuose ir Vidgiryje. Rado 
du šautuvu. Bet Vidgirvj 
pas vienų žmogiukų rado 
plaktukų... ir jis nabagas 
pasirodė neištikimas, pasiė
mė su sųvim; rasi, kardus 
plaks.

15 dienų vasario buvo čio
nai ant McCaddin Hali tea
tras. Vietinės lietuviškos 
parapijos giesmininkai vai
dino “Katriutę”. Salė la
bai graži, išrodo kaip tikras 
teatras, bet lošimas labai 
skyrėsi. Aktoriai savo-rolių 
nemokėjo ir lošė kartais net 
persilpnai. Du dalykai darė 
nesmagų įspūdį: Teatras
buvo lošiamas vietinės lietu 
viškos mokyklos naudai, 
bet žmonių buvo nedaug: 
aišku tat, kad da čionykš
čiai lietuviai protiškai že
mai stovi, — jie da mokyklų 
svarbos nesupranta. Antras 
dalykas, kad teatrus grie
biasi lošti tokie žmonės, ku
rie to visiškai tięšupranta. 
Čionai kalbu ne apie akto
rius, bet apie režiserius, t. 
y. tuos, kurie aktorius mo
kina ir juos prižiūri. “Ka
triutę” lošiančių aktorių 
tarpe buvo ir tokių aktorių, 
kurie parodė didelį savo ga
bumų. Rožė atlošė savo rolę 
kaip tikra artistė, bet į ki
tus sunku buvo žiūrėti, o tai 
todėl, kad rolės tapo neatsa
kančiai padalintos. Režise- 
riui turbut nei į galvų ne
atėjo, kad jokis aktorius ne
gali artistiškai lošti kožnų 
rolę. Pav., kam buvo duoti 
Pranui tokių rolę, kur rei
kia labai daug kalbėti, taigi 
reikia drūto balso? Tas vai
kinas butų lošęs gana gerai, 
jeigu nebūtų gadinęs visko 
jo labai silpnas balšas. Kam 
gi leisti aktorius ant scenos, 
neišmokinus jų pirmiaus, ne 
tik kaip jie tenai turi apsi
eiti, bet net, kų jie tenai tu
ri kalbėti? Kam, sakau, be- 
reikalo daryti gėdų tiems, 
kurie trokšta padaryti kų 
gero, tik tas, kuris jiems va
dovauti pasirįžo ir ku
riam jie užsitikėjo, jų nepa
mokina atsakančiai ? Pas 
mus tankiai atsitinka, kad 
vienas ar kitas įsitikėjęs į 
savo gabumus, atmeta visų 
patarimus, nes niekame ne
klystus ir išmintingiausiu 
esųs. Taip atsitiko ir dabar. 
Jeigu režiseris butų gerai 
išlavinęs aktorius, o tų leng
vai galima buvo padaryti, 
jeigu, jis, pats apie teatrą 
nieko nenuvokdamas, butų 
kitų patarimo paklausęs, 
butų garbę įgijęs, o dabar 
padarė gėdų nekaltiems ak
toriams, o da labiau sau.

Užbaigė viską dainomis.
Čia pasirodė, kad jeigu var
gonininkas savo chorų ka
me lavins, tai jo darbas ant 
nieko nenueis. Dieve duok, 
kad taip butų.

rodę, kad ten butų žmonės. 
Girdisi lyg, žvėrių balsai, 
tartum ten levai piautųsi!...

Tankiai jokiose vestuvėse 
ir po vestuvių atsitaiko vi- 
sokjų nelaimių. Štai kas. 13 
\ išryto anksti kilo gaisras
C. Matuzo valgomų daiktų 
krautuvėj, žmonės pabudo, 
jau gaisrui įsiplėtojus; kas 
gyvas spruko laukan, tik 
vienas veselnikas nesikėlė, 
kad jį ir ragino kelties, nes 
nejuto. Ugnagesiai atvažia
vę nuleido pro langų žemyn, 
jau ištroškusį ir nuvežė į 
ligonbutį.

Žiburėlio draugija pamy
lėjo Europos laikraščius; 
nutarė užsiprenumeruoti 
daugiau egzemploirių “Vil
ties” ir “Šaltinio”.

J. V t s.

ATHOL, MASS.
Musų miestelio lietuviai' 

juda, kaip skruzdės. Štai su
sitvėrė moterių šv. Onos 
draugija, už kurios suorga
nizavimų pridera garbė kun. 
J. J. Jakaičiui. Jei laikysis 
priimtų įstatų, tai galima ti
kėties, jog galės pralenkti 
savo pakiliais darbais ir se
niai gyvuojančių Auštros 
Vartų, Dievo Motinos Drau
gijų, kuri prakilnesniais 
darbais neatsižymi.

S. L. A. kuopa pabūgo 
naujos konstitucijos ir krin
ka. Jos stipriausieji šulai 
suspenduoti centro valdy
bos.

Vasario 20 . d. Antanas 
Vinčiunas vedė Ortų Popie- 
laitę.. Šliubų davė kun. Ja
kaitis.

Vestuvės atsižymėjo tuo,, 
kad atsiliko ne taip, kaip 
atsilieka paprastai pas mus, 
kuomet kokias keturias die
nas vestuvininkai kaukia, 
ūžia. Alanus vartota nedaug, 
žmoneliai dailiai pasilinks
mino, padainavo. Kitiems 
tokios vestuvės nepatiko. 
Jie sakė: Mat toks turtim 
gas, o vestuvių, kaip žmo
nės, neiškėlė... Tayo, neiš
kėlė tokių vestuvių, kokias 
“žmonės” kelia, bet vestu- 
vės buvo žmoniškos, ne to
kios, kuriose išgeria po 30- 
40 pusbačkių alaus.

Darbai silpnai eina. Nau
jam sunku gauti darbas. 
Sniego ir šalčio užtektinai.

. Mackas.

Teatre buvęs.

BROCKTON, MASS.

Tarp Kalėdų ir Užgavė
nių nebebuvo nei subatva- 
kario, kad lietuviai pas mus 
nebeturėtų viešų pasilinks
minimų. Daugiausiai juose 
atsibūdavo giedojimai ir šo
kiai, nors ir kiti žaidimai ne
buvo užmiršti.

Ypatingai malonus buvo 
pasilinksminimai dviejų va
karų, kurių' vienų surengė 
lietuvaičių draugija, kitų 
vietinis bažnytinis choras. 
Abiejuose taip kit-ko buvo 
giedojimas ir deklamacijos 
Deklamacijomis dar pasigir 
ti negalima, nes tobulų de
klamatorių čion stinga. Bet 
choras abu atveju giedojo 
gražiai ir smagiai. Giedojo 
tik lietuviškas dainas, pra
dedant nuo Lietuvos hvmno •/
ir užbaigiant “sveiki broliai 
dainininkai”. — Vedė chorų 
p. V. Juška, vietinis vargo
nininkas, studentas Ne\v 
England’o konservatorijos 
Bostone. Pagirtina chore 
tas vra labiausiai, kad trum 
pu laiku išmoko taip nema
žai dainų ir užtektinai gra
žiai jus atgieda. Balsų nėra 
perdaugiausiai. Didžiam j am 
chore dalyvauja: a, sopra
no: pp. A. Laucevičia, M.
Raipas, M. Krušaitė, A. Sa 
kalauskiutė, S. SireviČaitė, 
E. Velavičaitė, ir M. Tamu
levičiūtė; b, tenorai: pp. , V 
Laucevičius, J. Laucevičius 
C. Laucevičius, K. Vaičiū
nas, F. Jocis; c, altt>: pp. M 
Juško, C. Adamavičia, J. Ča 
litkaitė, A. Tamulevičiūtė ir 
M. Ivanauskaitė, ir d, bosai: 
pp. J. Vaičiūnas, S. Kiemai
tis ir P. Vermauskis. Vaikų 
chore yra apie 20 asmenų. 
Balsų chore yra, gana gra
žių, ypatingai atsižymi bal
sas p. Agnės Laucevičia 
(Agnieškos Laucevičiūtės? 
Red.). Jos balsas tiktų es- 
;radai, ne vien chore. Jei bu 
;ų lavinusi, galėjo stačiai 
artiste tapti.

Choras sulinksmina mus 
visų parapijų ir kuomet gie
da “Sveiki broliai daininin
kai”, męs visi iš širdies pri- 
ariame.

Kunvidas.

NASHUA. N. H.

Keturvalakiai (Vii. pv.)
Žiburys” buvo įtaisęs čia 

jaunimo susirinkimų. Buvo 
padainuota kelios dainelės, 
pasakytos eilios. Galop vie
tinis kunigėlis paskaitė’ ke
letu straipsnelių. Kitą susi
rinkimų žadėjo įtaisyti įvai
resnį.

“Liet. Ukin.”
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Reikalingas
vargonininkas lietuvis. Su 
lyg jo profesijos žinojimo ir 
darbas ir mokestis.

Adresas sužinoti “J>rau-
Redakcijoje.

NEWARK, N. J.

(Apie vestuves).
i •

Kai kurie newarkiečiai 
kelia vestuves nedėldieniais, 
eidami į bažnyčių prie šliu- 
bo, susikviečia po 5 tuzinus 
veselnikų. x Šliubas esti per 
sumų. Veselnikai atvažiavę 
bažnyčion neapsieina, kaip 
žmonės, per sumų, laike 
maldos kalbasi tarpe savęs, 
šaiposi, dairosi. Žmonės, žiu 
rėdami į negražiai pasiel
giančius veselnikus pikti
nas!... Po šliubui veselni
kai nutraukia į salę. Tankiai 
nuo bažnyčios vaikai, mėty
dami, palydi juos iki salei. 
Susigrudus jiems į salę, kad 
pakilsta užimąs, triubų bal
sai, tai pro šalį einant neiš->ro

LAWRENCE, MASS.

Po įkūrimo “Blaivininkų 
Sąjungos Amerikoje” ir 
Lavvrence’o lietuviai sudarė 
Sąjungos skyrių, tečiau į 
blaivininkus neperdaugiau- 
siai pridera. Įlet reikia 
džiaugties iš to, kad vis-gi 
blaivininkų būrelis auga ir 
didinasi. Darbuojasi dau 
giausiai p. M. Norkūnas. Po 
Naujų Metų prie blaivinin
kų kuopos susidarė nauja 
draugija, “Švento Vardo” 
vardu.- Yra tai pašalpinė 
draugija, kuli visados bus 
blaivininkų globoje. Vasa
rio 5 d. toji draugija suren 
gė prakalbas. Kalbėtojais 
buvo: p.p. Juškevičius, P. 
Mikalauskas, P. Jaruševi
čius ir kunigai: J. Jusaitis, 
K. Urbanavičius. Aiškinta 
apie “Šventojo Vardo drau
giją”, apie “Blaivininkų 
Sąjungų”, “Pašalpirrtų 
Draugijų naudingumus” ir 
kitokius dalykus. Tarpais 
dainavo bažnytinis choras 
Pabaigoje buvo renkama ku 
kos šv. Kazimiero Seserų 
vienuolynui. Sumesta 3 dol 
kurie ir nusiųsta kun. A 
Staniųkynui.

* Luokiškis Venelis

Atsitiko čia mažas ste- 
buklėlis, ne šventos rųšies. 
Prieš tų stebuklų pasirodė 
nemažiau stebuklingi pa- 
garsiųimai “Katalike” 
Koks tai p. Zepėnas prane
šė, kad lietuviai gyvuoja 
Nashuėj jau 20 metų ir nie 
ko dar nenuveikė, bet — 
galutinai ir jiems saulė už 
tekėjo, nes vietinė draugija 
parengsianti balių ir pra
kalbas paskutinę subatų 
prieš Adventus. (Korespon
dencija buvo rašyta jau po 
Naujų Metų). Tas praneši 
mas taip buvo stebuklingas, 
kad net ‘'‘Kataliko” redak
cija prikergė pastabų, jog 
Adventai jau' seniai pėrė 
jo, taigi nežinia, ko čia ko
respondentas nori. Kores
pondentas, Dievui dūšių 
kaltas, nieko nenorėjo, tik 
užsimiršo, kada Katalikų 
bažnyčioj ’ būva Adventai, 
— toks, mat, dievobaimin 
gas. Nėra kų sakyti, mokė 
jo užinteresuoti visuomenę 
nors savo vardo lėšomis. Ne 
įstabu tatai, kad visi išsižio- 
ję'laukė tų prakalbų. Laukt 
ilgai nereikėjo, nes jau vasa 
rio pradžioje iš didelio ste
nėjimo pradėjo rodvties pe 
lės, — atsiprašau, stebuklo 
vuodega, nes ėmė skraidyti 
pagarsinimai, kad prakal 
bosna užkviestas garsus

iryčeris Mickevyčia iš Wor 
cester, Mass. Ir ištiesų, 
prakalbos atsiliko 19 d. va
sario/ Pryčeris atliko savo 
darbų, kaip visados, keikė 
ant katalikų bažnyčios, 
kaip pasamdytas (ir ištiesų 
buvo pasamdytas), na, ir ste 
buklas, prie kurio Nashua’- 
ės lietuviai rengėsi 20 metų, 
tapo atliktas.

Rodos nebūtų proporcijos: 
perdidelė prieranga, o ste
buklas toks paprastas, kad 
neivieno nenustebino, nes iš 
anksto buvo žinoma, kų 
pryčeris kalbės. Įdomu taip 
gi, kad ta “saulė”, kuri 
Nashu’ės lietuviams užtekė 
jo, myli labai tamsias vie
tas, — žinoma, kaip saulė, ir 
tas vietas savotiškai apšvie
čia, tik ne ilgam. Tame da
lykas, kad “saulės” — pry 
cerio asmenyje nėra pro 
porcijos tarpu producento 
ir' konsumento. Kadangi 
pryčerio producentas yra 
tik viršugalvis, o konsumen 
tas kita jo asmens pusė, nuo 
burnos iki užkulnių, tai ne
stebėtina, kad apatinė jo 
pusė tuoj’ sunaudoja viską, 
kų tiktai viršutinė pusė iš
galvoja. Pryčerio energijai 
sukanties apie tų nelygių ko 
vų už būvį, visuomeniški jo 
darbai būva atliekami labai 
paviršutiniai — diletantiš
kai. Bet kaip kada, - ypač 
pritrukus konsumentui duo 
nos ir smagurių, pryčeris su 
desperatiška energija puo
lasi sudrutinti savo autori 
tetų. Tas darbas dar sunkės 
uis. Autoriteto sudrutini- 
mui reikia gerinties prie 
sėbrų, o kitap negalima to 
padaryti, kaip tik su jaiš lė-
laujant. Vienokios pareigos 
oagimdo vienokia^ teises, ir 
ory cerio draugai nori su juo 
dalinties garbe, valdžia ir 
tėkmė. Taigi visas Micke- 

vyčiaus gyvavimas sukasi 
apie klausimą: kaip ilgai jo 
draugai neužsimanvs būti 
jam lygus, arba dar geres
ni. Atėjus tai keistai valan
dai, pryčerio kari j era bai
giasi viename mieste, ir rei
dą ieškoti sau vietos kita
me. Lygiai taip ir dabar at
sitiko. Worcesteryje Mic- 
kevvčiai greit pasirodė per- 
ankšta. tš ten išsikraustė į 
Webster, Mass., kur dar li- 
kišiol būna. Bet pramatyda
mas, kad ir Webstervje isto
rija gali atsikartoti, jis iš 
anksto krauja sau gūžtų 
Nashua, N. H. Ir vietinė šv. 
Kazimiero katalikų draugi
ja padeda jam statyti tiltų 
į Nashuų ir atsikviečia di
džiausių katalikų priešų su 
prakalbomis. Dailus santy
kiai, nėra kų.

Ar ne metas, broliai, ap
valyti katalikų draugijas ir 
atsikratyti nuo asmenų, ku
rie būdami vadovais >— pa
klydėliais, įtraukia draugi
jas į tokį padėjimų, kad gė
da apie jį rašyti ir minėti? 
Ar ne metas tikriems kata
likams įgyti drąsų ir balsų 
susirinkimuose, .kad neper- 
leisti sumanymų, priešingų 
draugijos stoviui, sąžinei ir 
įstatams? Tik pamąstykite: 
katalikai kviečia schizmati
kų—prigavę jų su prieška- 
talikiškomis prakalbomis, 
laike-kurių ramiai klausosi 
burnojimo ant švento tikė
jimo, o retkarčiais dėl viso- 
ko da ir rankomis ploja. Ar 
gali būti didesnis rinkinys 
nesąmonės, kvailybės, nie- 
kiškumo, nešvankaus prita
rimo svetimomis, sau prie 
šingoms nuomonėms, že
mos, vieniems tik bailiams 
tinkančios, savo prieder
mių išdavybos? Čia į patį 
sykį tiktų Tolstojaus prily

ginimas. Kada Nechliuc 
vui atsiėjo nagrinėti BeSvi 
kių savo darbų pasekmes,’ 
tai jo padėjimas, anot Tols
tojaus, buvo panašus į mui- 
stymųsi šuniuko, kurį ponas 
paima už sprando ir su no- 
sia išbado kampe padarytą 
‘ ‘ betvarkę ’ ’. Atsiprašau 
skaitytojaus, bet biaurus 
darbai šaukte šaukiam atsa
kančių vardų.

Čia veržte veržiasi klau
simas, dėlko lietuviai, kurie 
gerai pažįsta tų berniukų— 
pryčerį ir iš teisybės nelai
ko jį kunigu, vienok kviečia 
jį visur, kur tik pasirodo 
koks nešvankumas ? Atsa
kymas aiškus: kur nešvan
ku, ten reikia tam tinkančio 
meisterio, ir šiam atvejyje 
Mickevyčia yra geriausias 
įnagis. Bet kam tie nešvan
kumai? Kas juos sukelia? 
Dėlko betvarkės sukėlimui 
vadovai ieško gražiai skani* 
bančios priedangos — lietu
viškos tautiškos bažnyčios? 
Juk kų tokiems rupi bažny
čia kurie į ja nesilanko, skel 
bia prieš jų boikotą ir su 
džiaugsmu klausosi, jei kas 
ant jos burnoja? — Tas vis
kas daroma dėlto, kad baž-I 
nvčia turi nuosavybę-, kaij 
kada skambančiais pinigaū 
— jiems tatai kvepia.

Juk sunaudoti nuosav; 
bę savo “bizniui”, turėt 
valdžių ant kunigo, krėsti 
visus savo saujoj ir teroi 
zuoti gerus parapijos žnu 
nes, — žodžiu, turėti nauth 
smagumų, valdžių ir keršt|
—tiek brangenybių ant 
kio, — tai yra tokia pagifl 
da, apie kurių sukietėję 
bet neišlavintas protas n 
gali nei pamąstyti be sm 
gaus sudrebėjimo. Neįsti 
bu tatai, kad to atsiekimi 
visokie “kasieriai” ir ‘ 
zidentai” pašvenčia visi 
kų tik gali, pirmiausia 
dedant nuo — sųžinės. JI 
tam vartoja įtekmę, iška 
bų, pinigus, svaiginaričil 
gėrimus, o tankiai ir tei 
rizmų, grūmodami geria 
žmonėms su peiliais, akų 
nimis ir revolveriais, — 
ir taip būva. ’

Liūdnas vaizdelis, — 
netiesa? .Bet kas liudniail 
šia, kad tas vaizdelis nei 
išsvajotas, tik paimtas tR 
siog iš lietuvių gyvenimoJ 
Ir jisai gali virsti dar liud- 
nesniu, jei męs, katalikai^ 
snausime. Dabar yra te 
smarkus persikeitimas lie
tuvių gyvenime, kad ši ga
dynė gali spręsti Apie tau-| 
tos ateitį. Supranta tų libe-| 
ralai ir griebia vadžias į s( 
vo nagus. Mums, katal 
kams, bemiegant ir nei 
kant ar nenorint išnaudį 
situacijos, paklydėliai d| 
buojasi ir platiųa prritestį_ 
tiškus “Keleivius” (šis da 
gi turi katalikiškų charte-
rį!) “Kovas” ir t.t.

Ar ne metas ir mums pla
tinti katalikų spaudų?

Esperanto.7
Red. Prierašas. Apie “KeJ 

leivio” čarterį nežinomi 
nieko, bet jo pakraipa m 
protestantiška, tik tiesiol 
purvinai bedieviška, n< 
pastaru laiku nustota jaj 
žodį “Dievas” rašyti 
maža ja “d”.

PLYMOUTH, PA.

Giltinė, ta žmonių ėdiki 
trumpu laiku didelę spragu 
tarpe lietuvių padarė. Ni 
skaitant mažų, pereitų si 
vaitę tapo palaidoti: par 
dėlvje Stopas Prizginl 
apie 35 m. Utarninke 
tė Bagžiuniutė, 19
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žigaitė. Seredoje palaido
tas sėfl&s - Plyrnoutho gy
ventojas, Adomas Adzi- 
gauskas, 45 metų amžiaus. 
Amerikoje išgyveno 25 me
tus. Kuomet organizavosi 
lietuviška parapija ir lietu
viai skyrėsi nuo lenkų, a. a. 
Adomas buvo vienas iš veik
liausiųjų vyrų, ir ilgų laikų 
buvo parapijos kolektorių. 
Pastaraisiais metais gyve
nimas jam nesisekė. Be sai
ko vartojimas alkoholinių 
gėrimų, be abejo, sutrum
pino taip tvirto vyro aiužį. 
Paliko pąčių ir keturias mer 
gaites našlaitėmis.

Kasyklose ima mažiau 
dirbti. Didžiausias Nothing- 
ham brėkeris ketina netru
kus stoti šešiems mėne
siams. Taisys šaftus. Keli 
tūkstančiai vyrų neteks dar
bo. Kaikurie jau dabar va
žiuoja kitur ieškoti darbo.

Utarninke tapo palaido
tas garbingas senelis, airių 
klebonas, kun. Donohoe, 72 
metų amžiaus. Rep.

Naujienos iš 
Amerikos.

WILKES-BARRE, PA.

Vasario 22 d. musų mieste 
atsibuvo pirmutinis katali
kų slavokų kongresas. Dele
gatų pribuvo apie 350. Prie 
atidarimo lųivo Scrantono 
vyskupas, J. M. Hoban, o J. 
M. vyskupas Koudelka da
lyvavo kongrese iki pabai
gai. Slavokai katalikai nuta
rė per šį kongresų susiben- 
druoti ir laikyties vienybės.

organizacija vadįsis: 
‘ ‘ Sdruženie Slovenskych 
kataliko w”. Slavokai dele
gatai sudėjo tautiškiems ka
talikiškiems reikalams tris 
tuksiančius du šimtų dvide
šimti penkis dol. ($3225.00), 
kaipo pradžių fondui savo 
organizacijos. Kada reikia 
aukoti tautiškai katalikiš
kiems reikalams, slavokas 
nesako, kaip lietuvis: “nei 
valgęs, nei gėręs, o duok do 
lerį”l Slavokai brangina sa
vo “vierų”.

Užgins keikti ant scenos.

New York, N. Y., Miesto 
valdžia pasirįžus išleisti bi- 
lių, uždraudžiantį vartoti 
visokius pornografiškus iš
sireiškimus ir keikti ant 
scenos teatruose. Jeigu to
kia teisė pasirodytų, tai vi
soki dvuženkliai žodžiai, už
gaunančius žmogaus pato
gumų giesmės, keiksmai ir 
negražus prasi vardžia viniai 
neilsintų daugiau dorų klau
sytojų ausis, atsilankančių- 
si New Yorko teatruose dai 
lės ir smagumo dėlei.

Trumpesnės darbo valandos 
moterims.

Springfield, Mass. Val
stijos senatorius Hurburgh 
reikalauja nuo legislaturos 
devynių valandų dariai die
nos moterims, dirbančioms 
fabrikuose, skalbyklose ir 
;am panašiose įstaigose. Se
natoriaus bilius taipgi užgi
na moterims dirbti ilgiau, 
kaip 50 valandų per savaitę. 
Iki šiol moterįs dirbo 60 va
landų per savaitę.

Kova policijos su valkato
mis.

Seattle, Wash. Šio miesto 
gatvėse policija kovėsi su 
keliais valkatomis kuriuos 
norėjo areštuoti. Kovos re
volveriais pasekmės buvo 
tokios, jog policistas J. T. 
Davis tapo nušautas ant vie 
tos, o vagilius John Ford li
kosi mirtinai sužeistas, ' gi 
jo bendrų Aleksandrų Nešt 
pavojingai pašauta. Abudu 
vagiliu pašovė policistas 
Smith, kuris taip jiems at
keršijo už draugo mirtį, 
nors ir Jo paties gyvastis bu 
vo didžiausiame pavojuje.

so biskį užkimo, ir daktarai 
liepė jam nors dešimts die
nų pasilsėti'‘Atlantic Cityje 
ir marių oru pakvėpuoti. 
Taip gydytojams nuspren
dus, Caruso turėjo atšaukti 
savo užangažavimus porai 
savaičių, kas jam atsieis ne 
mažiau, kaip 25 tūkstančius 
dolerių uždarbio, ueįrokuo- 
jant į tai išlaidų per pri
verstinas vakacijas.

Per jauniems vaikams neva
lia bus pardavinėti, laik

raščius.'
Mortonas D. Hull užma

nė pervaryti bilių, užginan
tį jaunesniems, kaip 10 me 
tų vaikams pardavinėti gat
vėse laikraščius ir šveisti 
avalynę. Mažoms-gi mergai
tėms gazietų pardavinėji
mų visai užginti, taip kad 
jos galėtų pardavinėti laik
raščius, gėles ir kitokius 
mažmožius vien keturiolika 
metų pabaigę. Šį bilių per
varius, tėvai ir globėjai, jo 
nepildantieji, mokėtų 200 
dolerių baudos už mažame
čių išnaudojimų. t \
Milijonieriaus socijalisto 

byla.
New York, N. Y. Šiomis 

dienomis perkratoma New 
Yorko teisme byla milijo
nieriaus socijalisto William 
E. Walling’o, kurį skundžia 
tūla Ona Grunspon už jos 
suvyliojimų ir nedalaikymų 
prižadų vesti jų už moterį 
Grunspon’iutė reikalauja 
šimto tūkstančių dolerių at 
lyginimo.

Mat Walling daug smagių 
laikų praleidęs su Grunspo 
n’iute, metė jų nepasiteisi 
nęs ir vedė socijalistę mas 
kolę, Onų Strunskų, buk vi 
sai jos nemylėdamas, kaip 
skundėja tvirtina. Teisme 
skaityta Walling’o Gruns 
pon’iutei rašyti laiškai, ku 
rie labai jį kompromituoja

Išmintingu uždraudimas.
Little Rock, Arkansas. 

Valstijos legislatura (teis- 
davystė) patvirtino teisę, 
uždraudžiančių saliunin- 
cams duoti išsigerti ir užsi-

O jiems kryžius 
aptemo!...

IK
Truputį šyptelėjo

ųsti uždykų jau girtoms I dfau£a* iš jų atkir-
nnbnns. Už šios teisės nėr- rio: . ° ^ų nuims kryžiusy pa toms. Už šios tęisės per 

žengimų pirmų svk’ saliu- 
ninkų laukia pinigiška baus 
mė, o už antrų syk — laisnių 
nustojimas.

kryžius
duos?” — Mano širdyje iš
karto debesiai pakilo; aš su- 
drebėjau. Dieve, manau, 
prie ko męs per savo neiš-
inanybę priėjome! Jau męs 

600 angliakasių straikuoja. Į kryžių niekinant. Kraujas

Spring Valley, 111. 600
darbininkų angliakasy klos 
Illinois Thim Vein Coal Co. 
Ladd’e, III., sustraikavo ir 
negrįš į darbų, kolei kom
panija neprašai įs vienų for 
molių, žiauriai su mainie- 
riais apsieinantį. Kompani-

puolė man į galvų, akyse 
tamsu pasidarė. Kunigas 
tuotarpu sėda ant kėdės. Iš
blyškęs, tarsi širdis jo nu
stojo plakti, porų žodžių 
mandagiai prabilo. Maniau, 
kad jo žodžiais, kurie ir uo
lų galėjo suminkštinti, drau 
gai susigėdinę, atiduos gar-
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ja greičiausia išklausys tei- Nukryiiavotamjam...
singų savo darbininkų rei
kalavimų, ir streikas, rei
kia tikėtis, greit užsibaigs.

Naujas vaistas nuo džiovos.

Labai apsirikau. Išgirdau 
vien draugų žodžius: “Ar 
męs bučiuosim misiųgį ar 
geležį?! Juk, kunige, pats 
supranti, kad to nedarysiu,

Boston, Mass. Vietiųiaine Į kad ir dėlto, jog ligas neši. 
ligonbutyje pradėta gydyti Męs, apsišvietusioji, hygie-
džiovininkus. . . kiauliena 
ir pupomis iš dėžučių. Per

uos reikalaujame. Nepriva
lai žmonių ligomis užkrėsti.

kelias savaitės ligoniai mai- Kryžius tavo — prietarai! 
tįsis vien augščiau paminė- Męs išsiliuosavome nuo baž- 
tu maistu ir jeigu pasitai- nytinių prietarų. . . Tuo- 
svs, tai kiauliena ir pupos kart žiburys aptemo, iv visų 
bus pripažinta vaistu nuo mintįs aptemo. Viena, kas 
džiovos. Mat anglas sir Hi- sužibėjo kambaryje, tai aša- 
ram Maxim apskelbė Lon- ros po blakstienomis kuni- 
dono laikraščiuose, buk iš- go, kurs atsistojęs švelniai 
sigydęs nuo džiovos su pa- pasakė: “jiems kryžius ap- 
gelba kiaulienos ir binsų temo!... ” ir išėjo.
(pupų) iš blėkinių dėžučių. Nebegalėjau daugiaus ka 
Bostono gydytojai įtikėjo gu 'Vilium. Mintįs vis
4-» z-\-wvni r-, TVf z-a o 1 n Itiems Maxim’o apskelbi 
mams ir daro bandymus, ku
rie, žinoma, ligoniams ne
galės užkenkti.

'f/.*?;?/-?./J

Graikas ir Turkas.

Pereitų nedėldienį Gies
mininkų draugijos sureng
tas vakaras pusėtinai pasi 
sekė. “Dėdė atvažiavo” at
vaidinta neblogai. P. Giba- 
vičius “dėdės” rolę atvaidi
no kuopuikiausiai — buvo 
gyvas “dėdė”. Kitos vei
kiančios ypatos savo roles 
atliko pagirtinai, tik Ado
mas Vingyras netikusiai, be 
jokios tvarkos maskotavi 
mas rankų darė nemalonų 
įspūdį.

A. Gibavičius yra labai iš
silavinęs mėtyme bobų. Ji
sai mikliai švaistydamas ir 
griebdamas boles juokino 
publikų. Giesmininkams rei 
ketų pasirūpinti daugiau 
tokių gražių vakarų sureng
ti.

Vasario 26 d. streetkaris 
nuo Georgetovvn eidamas, su 
važinėjo Andriaus Revutos 
trijų metų mergaitę.

PRANEŠIMAS
Šiuomi pranešame visiems 

Superior, Wis., lietuviams 
jog šv. Kazimiero Karalai
čio draugija metiniame su
sirinkime nutarė sumažinti 
įstojimo mokestį naujiems 
nariams per tris mėnesius 
Kiekvienas sveikas ant kū
no ir proto vyras nuo 18 iki 
45 metų bus priimtas į mi
nėtų draugijų už $1.00 įsto
jimo. Papigintas įstojimas 
bus tik per vasario, kovo ir 
balandžio mitingus. Susirin
kimai laikomi paskutinį mė
nesio nedėldienį, tuojaus po 
sumai šv. Stanislovo bažny
tinėj mokslainėj, West Su
perior, Wis.

Gaisras angliakasykloje.
Tonopah, Ne vada. Anglia

kasykloje Tonopah Coal Co. 
kilo gaisras paramos stulpų 
sandėlyje. Ugnelė taip greit 
išsiplėtojo, jog ne visi ang- 
liakasėjai galėjo išsigelbė
ti, dvylika jų žuvo. Žuvusie- 
jie, gaisrui kilus, buvo 1,166 
pėdų giliai ir pertai nespėjo 
išsigelbėti.

Statys paininklą Pulaskiui.
Little Rock, . Arkansas. 

Šios apielinkės lenkai pasi
rįžo reikalauti nuo valstijos 
legislaturos paskirti kokių 
pinigų sumų pastatymui pa
minklo Kaziui Pulaskiui, 
garsiam lenkų karžygiui, 
kovojusiam ir už Suvienytų 
jų Valstijų neprigulmybę. 
Kiek stokuosių, lenkai patįs 
surinksiu tarp savęs. Pa
minklų nori statyti Little 
Rock’e priešais Arkansas 
valstijbs kapitelių. Šio su
manymo įvykdymui paskir
tas komitetas po Jono A. 
Linevuskio vadovyste. ‘ Kas- 
žin tik ar legislatura išpil
dys tokius lenkų reikalavi
mus.

Užmušti akmens laužykloje.
Lincoln, Nebr. Akmens 

laužykloje Nohawaka pasi
darė dynamito ekspliozija, 
paskirto uolų skaldymui. 
Trįs vyrai, arčiausia dirbu- 
siejie, tapo išmesti kelias
dešimts pėdų į orų, o jų kū
nus, baisiai sudraskytus, 
rasta laukuose.

Brangus Caruso pasilsys.
New York, N. Y. Garsus 

italas tenoras, Enrico Caru-

Sniegas ir šalčiai pietuose
EI Paso, Tex. Visas piet 

vakarines valstijas aplankė 
gausus sniegas ir drūtas šal 
tis. Vietomis taip daug pri 
snigo, jog komunikacija bu 
vo labai suvaržyta ir trukiai 
vėlinosi keliolikų valandų 
Vienu tokių traukinių va 
žiavo buvęs Suvienytųjų 
Valstijų vice-prezidentas 
Fairbanks, kuris keliolikų 
valandų turėjo laukti, kolei 
tų trūkį įveikė paliuosuoti 
iš nesmagaus padėjinio.

Galima elgetą parmušti, bet 
nevalia jį spardyti.

Cleveland, Ohio. Teisėjas 
McGannor nubaudė dešim
čia dolerių ir užmokėti teis
mo kaštus E. R. Harmonų 
už spardymų elgetos Blus- 
t’o. Harmonas teisinosi, buk 
Blust iškolojęs jį negražiais 
žodžiais užtai, kad nedavęs 
jam išmaldos. Taigi jis ne
tekęs kantrybės ir parmetęs 
elgetų, spyręs jį porų sykių. 
Teisėjas nusprendė, kad va
lia parmušti įkirų ir kolio- 
jantysį elgetų, bet nevalia jį 
spardyti.

Atmetė du syk geriau ap
mokamą vietą.

Scranton, Pa. H. Trues- 
dale, pirmsėdis geležinkelio 
Delaware Laekawanna and 
Western Railroad Co., at
metė siūlomų jam kompani
jos Missouri Pacific taipogi 
pirmsėdžio urėdų su šimtu 
tūkstančių dolerių metinės 
algos, nes, girdi, pripratęs 
prie dabartinės vietos, nors 
algos gauna tik 50 tūkstan
čių dolerių metams, t. y. tik 
pusę siūlomosios. * •

tamsesnės mane vargino, ir 
aš išėjau. Nepajutau, kaip 
milių kelio perbėgau lig na
mų. Pakeliui nemačiau nei 
žmonių, nei triobų, nes min
tįs mane vargino. Parėjęs 

New York, N. Y. Iki šiol Į nepasveikinau savųjų, ne- 
nesusektas niekadėjas. spė- mačiau net jų. Tiesiog nusi- 
jama “Juodosios Rankos” basčiau į atskirų kambarį, 
draugijos narys, metė bom- Tamsios mintįs vis prie ma
lu kieman keliolikos šeimy- nęs, vis didesnės. . . Kris- 
nų apgyventų namų ant taus kryžius išjuoktas... 
East 62-tos gatvės. Bomba, kryžius nužemintas... kry-

Keršijo bomba.

sprogdama, sužeidė 9 asme
nis ant laimės nei vieno ne-

žius jiems aptemo... Tos min 
tįs viena paskui kitų bėgo,

užmušdama. Aplinkiniuose ir aš nelaimingas, vargina 
namuose išbirėjo langai. Po mas jųjų, nusmukau ant 
licija mena, kad tai Juodo- kanapos. Buvau kaip su-

tį ant bėro žirgo ir tymo bal 
no auksu apdabintų didvy
rį. Karūna ant jo galvos. Jis 
ir visi žiuri į dangų. Ir aš 
ten akis pakeliu, ugi, šviesa 
didelė... Saulės nebėra, bet 
tarp debesių spindi kryžius 
šviesa kaipo šimto saulių. 
Ant jo parašyta: “Šitame 
pergalėsi!” Nuleidžiu akis 
ant didvyrio, o jo rankoje 
liepsnota vėluva, erelis ir 
Konstantinas”... Susira
minau ir nudžiugau. . .

Gėrėdamasis, kad cieso
riai duoda garbę kryžiui, 
vėl pakeliu akis, bet prieš 
mane jau kits reginys. Sto
viu vėl priešais kalnų. An£ 
kalno, vos saulei brėkštant, 
matau vyrų liesutėlį, kaip 
kad pasnikais suvargintų. 
Apsidabinęs ilga durpine 
sermėgėle, virželiu apsijuo
sęs, galva nuoga, be plau
kų, vien tik kaip vainikas 
palikta nuo skustuvo. Me- 
nu, kad tai Dievo tarnas. 
Staiga nuo dangaus leidžia
si šviesiai spindintis kry-

bų legijono, toliaus darbš
tus sūnus šv. Ignaco, Bene
dikto, ir kiti ir kiti. Matėsi 
ir šv. Kazimieras su gerai
siais lietuviais. Visa žmoni
ja baimės perimta. Dreba, 
kaip ant drebulės lapeliai. 
Staiga pakilo trenksmas, ko 
kio svietas negirdėjo. Kal
nai subiro, jūrės sujudo. 
Dangiški kūnai: saulė, mė
nuo ir kiti išnyko iš žmoni
jos akių. Ir vėl trenksmas - 
tai žmonijos verksmas paki
lo. Tuomet pasirodė šviesa 
ant dangaus. Žėruojantis 
kryžius, Kristaus ženklas, 
apsuptas daugybe dangiškų 
jų dvasių, kaip saulė, su
spindėjo. Ir vėl žmonija, 
kaip bangos, sujudo ir suri
ko. Staiga angelai metėsi 
tarp žmonių, ir burtus išrin|^ 
ko po ženklu kryžiaus staty
dami. Tai buvo gerieji. Da
bar kaip žaibas Dievo sūnūs 
stojo prie kryžiaus. Paėmė 
jį į dešinę rankų. Išvydau 
ant kryžiaus alkūnių krau
ju parašyta: “Šituomi iš-

sios Rankos narių kerštas, Į muštas, kaip sustyręs. Ne- žius. Ant kryžiaus prikaltas I rinktieji pergalėjote! 
nes dų, tų namų gyventoju pajutau, kaip galvų nulen
buvo gavę laiškus nuo tos 
draugijos, reikalaujančius 
pinigų, kurių jie tečiaus nei 
nemanė be reikalo išmesti.

PILNAS REUMATIZMO.

kiau ir užsnudau...
Bet štai prieš mane stoja 

tokie neišdildomi reginiai
Pajutau, kad ęsu plačioje 

pakalnėj’. Už manęs didis 
miestas, prieš mane kalnas 
ir žmonių minios. Tarsi visi 
miesto gyventojai čion su-

Šis meto periodas dėlei plaukė. Ant kalno stovi trįs 
tankių lietų ir miglų pilnas kryžiai: viens viduje, du iš 
yra reumatizmo, neuralgi- šonų. Kybo ant žėdno po 
jos, galvos skaudėjimų, ger- žmogų — vyrai. Aplink juos 
klės ligų, ištinimų ir štyvų bėgiojimas ir sumišimas: 
sąnarių. Sekdamas viso- daugumos pašėlę parityčio- 
kius patarimus ligonis kar- jimai, mažumos verksmas, 
tais sau palengvina, bet kar- Ne kiek dar po vidudieniui, 
tais dar labiau paaršina ken Staiga saulė kraujais pa- 
tėjimų. Jei nori suteikti Ii- plūdo, dangus pradėjo tem- 
goniui gerų patarimų, liepk ti, ir atsimainė diena į tam- 
jam vartoti Trinerio Ameri- šiaušių naktį. Žmonės, kaip 
koniškų Elixirų iš Bitter jūrių vilnįs, subaubė iš bai- 
Vyno, sulyg užrašo. Jis pa- mės. Aš mušiausi į krutinę, 
gėrės tuojaus. Trinerio vaitodamas: “Dieve, atleisk 
Amerikoniškas Elixiras iš kaltybę!” Su baime pakeliu 
Bitter Vyno prašalįs iš ku- akis į viršų. Ant kalno taip- 
no visas nereikalingas sub- gi tamsu, vien nuo vidurinio 
stancijas, sutvarkįs malimo kryžiaus šviesus spinduliai 
organus, padarys tyrų krau- žiba, tarsi ugnies ir kraujo, 
jų ir priduos visam kunui Po kryžium plūdo kraujas,
stiprumų. Veik kaip 
kraujas taps tyras, reuma 
tizinas pranyks pats savai-I žiuotas!... ” Suvirę kraujas 
mi. Vartok jį kada turi silp- mano gįslose, akyse aptemo.

tik o ant to auksu parašyta: 
“Golgota... Dievas nukrv-

nų apetitų. Aptiekose. Jos. 
Triner, 1333-1339 So. Ash
land avė., Chicago, UI.

Kaip pravėriau akis, 
prieš mane viskas atsimai
nė. Dabar stovi nesuskaito
mos minios papuoštų vyrų. 
Eilės prie eilių, visi geriau
sioj’ tvarkoje. Jų tvirtybė 
gražumas į akis plaka. Vi
duj’ tarp jų matau besėdin-

žmogystos pavidalas, gyvas, 
skaistus su šešiais sparnais: 
du į dangų pakelti, du lėki
mui ištiesti, du kūnų priden 
gę. Dievo tarnas smarkiai 
sujudo ir nužemintai nulei
do galvų. Spinduliai ugnies 
puolė nuo kryžiaus ant Die
vo tarno. Kryžius išnyko. 
Dabar' Dievo tarnas stovi 
skaistus, kaip ugnis. Ant 
kojų ir rankų žaizdos, krau
jas verčiasi, šonas praver
tas. Akyse dangiška malo
nė, kuri taip didi ir galinga, 
kad Dievo tanių lig nuo že
mės pakėlė. Po jo kojų tuo
met pasirodė ugnies stulpas, 
ant kurio mačiau parašyta: 
“Žaizdos Švento Pranciš
kaus”. Vėl nudžiugau...

Kuomet užsimųsčiau, 
kaip Dievas galingas, ir 
kaip didi kryžiaus malonė, 
pravėręs akis, išvydau ši
tai: Prieš mane didelė pa
kalnė, kaip kad tartum pu
sė žemiško skritulio. Neap- 
skaitomos minios žmonių 
abiejų lyčių ten susitelkė. 
Tose galybėse žmonių ma
tėsi visos žemės tautos, visi 
luomai, visi amžiai. Vieni 
apsidabinę, pasipuošę, kiti 
pusnuogiai, visi
Vieni suvytę nuo 
ar neturto, kiti išlepinti 
smaguriais ir sotu gyveni
mu, treti žaizdose, kaip kad 
po karei, visi neromųs. Ma
tėsi nužudyti Betlėjaus ber
neliai, toliaus kareiviai The-

Supratau, kad tai pastara
sis teismas. Pats sudrebė
jau, bet čia prabudau iš mie
go.

Mano akyse pasidarė 
šviesu. Tamsios mintįs nu
slinko. Kryžius visoje galy
bėje mano sieloje vėl apsi
reiškė. Jis man dar bran
gesnis tapo.

O, nelaimingi, nors taip 
brangus tie mano draugai! 
Kodėl jie taip perpažangųs, 
perpirmeivi, perdaug laisvi 
ir perdaug marksistai?! Ko
dėl jie taip baisiai sukly
do?!... Męs katalikai, kry- 
parašas: “Rymo ciesorius 
žiuje surandame visų garbę, 
visų išmintį. Kryžius mums 
kelias, knyga ir vaistas. Jis 
mus pastiprina, paguodžia; 
— visuose musų darbuose 
šviečia, kaip giedroji saule
lė. Jis musų dūšios vienati
nė viltis... O, jiems?!... 
O jiems kryžius aptemo!....

Kunvidas-

PAIEŠKO

Adomas Judeikis paieško
susimaišę, isav0 iTOKerio 

pasiliki,, svirno Brooklyn, N. Y., 
o dabar nežinau kur. Jis 
pats ar kiti meldžiami pra-

!nešti šiuo antrašu:Į
Adomas Judeikis,

16 Kiiox St.,
Levviston, Me.
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Katalikų Reikalams.
— Organas S. L. B. K. A. — 

Išeina iš Wilkes-Barre, Pa., kas 
ketvirtadienis.

A. L. R. K. K. Sąjunga ~ Leidėjai.

Kun. A. Kaupas — Redaktorius. 
U. Auguliutė — Uiveizdėtoja.

Visas korespondencijas ir kito
kius raštus reikia siųsti pas

Rev. A. Kaupas,
64 Church St.,

Pittston, Pa.1

Visus pinigus, ar tai*prenume
ratos, ar tai už “džabsus” ar už 
apgarsinimus ir t.t. reikia siųsti 
tokiu antrašu:

“DRAUGAS”
314 E. Market St., 

WILKES-BARRE, PA.

Ar bus tai spauzdinimas konsti
tucijos, ar plakatų, ar tikietų ar 
kitokie į tat panašus reikalai, rei
kia visados kreipties tuo pačiu 
antrašu: , ,

“DRAUGAS”
314 E. Market*St., 

WTLKES-BARRE, PA.

Redakcija pasilieka sau teisę 
taisyti, trumpinti arba atmesti vi
sus, prisiunčiamus raštus.

Laikas ir vieta raštų talpinimo^, 
pridera nuo redakcijos.
i Atmestieji rankraščiai nėra grą
žinami redakcijos lėšomis.

Rašyti reikia tik ant vieno pus
lapio, paliekant plačius tarpus 
tarp eilučių. Popieros nėra ko gai
lėtiem, nes korespondentams ir 
bendradarbiams rašant ant abie
jų pusių, da-gi smulkiomis raidė
mis, redakcijai labai dažnai pri
sieina perrašinėti atsiųstus raštus.

Norint, kad raštas tilptų arti
miausiame numeryje, rankraštis 
reikia pristatyti spaustuvėn ne vė
liau, kaip 9 valandą išryto antra
dienyje (utaminke).

REDAKCIJOS PASTABOS.

Pr. Dovydaitis, Maskvos 
universiteto studentas, gavo 
sidabrinį medalį už parašy
mų istoriškai-filosofiškojo 
veikalo. Tatai lemia ’musų 
jaunam mokslininkui skais
čių ateitį. Kas ištikrųjų my
li mokslų, tas negalėjo atsi
gerėti jo straipsniais “Drau 
gijoje” (“Problema apie 
Kristų”, “Biblija ir Babe
lis” ir k.). Tai vyras darbo, 
tardymo, pasišventimo, ne 
šokinėjimo prieš autorite
tus, ne tuščio šukavimo augš 
tai skambančiais bet nieko 
nereiškiančiais žodžiais apie 
augštus dalykus. Taigi rei
kia išreikšti džiaugsmų, jog 
talentuotas tėvynainis tapo 
pažymėtas už savo triūsą. 
Lai jauną mokslininkų me
dalis paragina prie stropes
nio triūso mokslo dirvoje! 
Ne taip, kaip su kitais daro
si: — gavau diplomų, tai-gi 
mokslo turiu iki pagurkliui, 
nereikia man daugiau nei 
studijuoti, nei mokyties, nei 
net... skaityti!

Lai tat Pr. Dovydaitis gy
vuoja kuoilgiausiua metus, 
lai netik sidabro, bet ir auk
so medaliai beriasi jam iš 
mokslo įstaigų kad ir kas
met!

Išėjo jubilėjinis (7-tas) 
numeris-“ Vienybės Lietuv
ninkų”. Puslapių 22, turi
nys įvairus, su daugybe pa 
veikslų. Istoriškas laikraš 
čio piešinėlis nelabai užga 
nėdinantis. Nuošaliai stovįs 
žmogus butų parašęs kito
kių istoriją, kuri skambėtų 
mažiau daugiau šitaip:

“Vi enybė I Je.tu vn inkų ” 
tapo įkuria 1886 m. Ply-

mouthe Juozo Paukščio ir 
Antano Pajaujo su tikslu — 
kaip rašo Jr. Jonas savo 
“Lietuviuose Amerikoje” 
— platinti lenkų dvasių tarp 
Amerikos lietuvių. Lenkų 
pakraipoje laikraštis ir ėjo 
iki kun. Aleksandro Burbos 
atvažiavimui j Plymouth’ų 
(1889 m.). Atvykus Burbai, 
tuojau persimainė “Vieny
bės L.” išvaizda ir dvasia. 
Laikraštis įgijo tautiškai— 
patrijotaškų pakraipų. Į re
daktorius tapo pakviestas 
Juozas Andziulaitis, nuola
tos bendradarbiavo J. Šliu
pas ir kun. Burba. Viskas 
ėjo švelniai iki 1892 m., kuo
met “V. L.” pradėjo rody- 
ties priešbažnytiniai straip
sniai. Už tuos straipsnius 
pradėjo rugoti ant kun. Bur 
bos kiti kunigai ir šiaip jau 
žmonės. Tuomet Burba, pa
reikalavo nuo Juozo Paukš
čio ' atstatymo nuo vietos 
Andziulaičio. Buvo tai vasa-
rų 1892 m. Senesnieji Ame-į kurie Brooklyno organo
rikoš gyventojai gerai atsi
mena anuos laikus, nes kilo 
šlykštus, tiėsiok biaurųs 
barniai tarp Šliupo ir jo pa
sekėjų iš vienos pusės ir 
Burbos — iš antrosios. Už 
redaktorių tapo atkviestas 
Antanas Milukas (dabar kų 
nigas). Šiam įstojus į semi
narijų, redaktoriavimų paė
mė J. Kučas (Petraitis), o 
šiam išvažiavus į Lietuvų, J. 
Kaunas. Nuo 1892 iki 1896 
m. “Vien. Liet.” ėjo grynai 
katalikiškoje dvasioje. Kau 
nas buvo visai kitoks žmo
gus, bet pradžioje nemainė 
laikraščio dvasioj. “V. L.” 
buvo katalikiškas laikraštis 
po senovei. Bet pavasaryje 
1896 m. Amerikon atvyko 
Petras Mikolainis, kursai 
tuojau įėjo į artimus santy
kius su Paukščio organu 
Kas arčiau pažįsta tų vyrų, 
tas žino jo ydas' Užtenka 
čia pasakyti, jog anuomet 
jis fanatiškai nekentė pil
dančių savo tikėjimo prie
dermes žmonių kuriuos pats 
vadino -—‘keista pasakyti!

“fanatikais”. Mat anuo
met prasivardžiavimas “ku
niginiais” arba “klerika 
lais” dar nebuvo įėjęs ma- 
don! Mikolainio įtekmė at
siliepė kenksmingai į ‘Vien. 
Liet.” pakraipų. Netrukus 
prisidėjo dar asmeniški pik 
tumai tarp kun. Burbos ir 
Paukščių. Susibarta pirmu
čiausiai su Silvestru;-o pas
kui ir su Juozu. Kilo nesusi
pratimai ir parapijoje. Juo
zas Paukštys savo organe 
pradėjo kabinties, pradžio
je tik prie vieno kun. Bur
bos, bet" pamaži (nuo 1897 
m., kuomet “V. L.” redak
torium tapo P. Mikolainis) 
ir prie kitų kunigų — žo 
džiu, virto antiklerikališku 
laikraščiu. Nuo antiklerika
lizmo prie bedievybės tik 
vienas žingsnis. Veikiai “V. 
L.” ėmė kovoti ne tik prieš 
kunigiją, bet ir prieš bažny
čių ir tikėjimų. Dembskio, 
Šliupo, Kugio-Mugio ir kito
kių bedievių (taip-pat soci- 
jųlistų) rašalai pradėjo ras
ti vietų “V. L.” Toksai 
fronto permainymas, žino 
ma, negalėjo išeiti į sveika
tų laikraščio finansams 
Juozas Paukštys subankru- 
tijo, ir “V. L.” butų nusto
jusi išeidinėti, jei ne Spaus
tuvės darbininkai, kurie su
darė bendrovę vardu “J. J 
Paukštis & Co.” ir žūnantį 
laikraštį prilaikė prie gy
vybės. Tuo tarpu redakto
riai mainėsi vienas po kito. 
Mikolainio vietų paėmė* Jo
nas Mačvs. Tasai vvras, kai-•r «'
po turįs savo širdyje poezi
jos kibirkštėlę, pradžioje

biaurėjosi “Vien, Liet.” pa
kraipa. Šitų žodžių rašyto
jas yra gavęs nuo jo du laiš
ku, kuriuose išreikšta nea
bejotinais žodžiais neužsi- 
ganėdinimas iš atmosferos, 
kurioje poetas buvo_ atsira
dęs. “Vienybės Liet.” pro- 
gresyviškumas (anuomet
apie “pirmeiviškumų” nie
kas dar nekalbėjo) tuose 
laiškuose tapo pašieptas. . . 
Bet ir Mačys pamaži persi- 
gėrė atmosfera — gal dėltę, 
kad buvo ligonis (sirgo džio
va) ir neturėjo spėkų užtek
tinai pasiieškoti naujos dir
vos savo darbui. O “Vien. 
Liet.” atmosfera buvo to
kia, kad jų galėjo mėgti tik 
intrigantai^ egoistai, pavy
duoliai, keršytojai... At
mosfera nebuvo švari. To
kia pasiliko prie Širvvdų ir 
Baltrušaičių. Šioje valando
je lyg butų truputį sveikes
nė, bet vis dėlto užslėpimai 
gerų 4arbų tokių asmenų,

“pirmeiviškumuį” kenktų, 
ir rodinėjimai netikroje švie 
soje pastangų - tokių asme
nų, kurie nėra priskaitomi
prie “savųjų”, žemina laik
raščio, kaipo visuomenės 
veikėjo vertę. Bet kų pada
rysi! — kaip tai išsitarė 
anais metais .vienas 
Liet.” bendradarbis

“Vien. 
— Ame

riko j e reikia būti šluptar- 
niu, nes kitaip duonos ne
valgysi ...

Tas “kų padarysi”, rodo
si, ligšiol dar tebėra “V.
L.” obalsiu. Žemesnėsės rų- 
šies “literatai” — tie, ku
riems rupi ne visuomenės 
gerovė, bet savosios tulžies 
išliejimas — nukeliavo pas 
“Keleivį” arba “D. Viltį” 
— tuos pigių sensacijų skel
bėjus. “Vienybėje L.” bent 
pastaru laiku nematyti tiek 
prasivardžiavimų, tiek ne
teisingų žinių padavinėji- 
mų, tiek faktų iškraipymų, 
kiek būdavo pirm kelerių 
metų. Kaip rodosi bepar- 
tyviškumas viešpatauja šio
je valandoje seniausiame 
ligšiol tebegyvuojančių 
Amerikos lietuviškų laik
raščių — bet tas bepartvviš- 
kumas yra laisvamaniškai— 
priešbažnytinis. Gi Ameri
kos lietuvių branduolys nė
ra nei laisvamaniškas nei 
priešbažnytinis. Jeigu tat 
Juozo ' Paukščio įsteigtasis 
laikraštis nori tarnauti 
branduolio reikalams, tai 
privalėtų išsižadėti nevieno 

“laisv-izmo” ir anti-iz- 
mo” (jei taip galime išsi
tarti). Į visuomenę reikia 
žiūrėti pro bešališkumo ir 
teisybės akinius,^ne pro par
tijų arba arčiau prie širdies 
stovinčių klikų langučius.

Džiaugiamės tat, kad “V. 
L.” išgyvavo 25 metus, gai
limės, kad tuo savo augimo 
ir plėtojimos tarpu pridirbo 
nemažai visokių pragaiščių, 
kad ligšiol dar neatsirado 
tikro kelio tarnauti visuo 
menei — bet išeriškiame vil
tį, jog toliau ir tikras kelias 
bus ątrastas. Žinome gerai, 
jog tarp ‘Draugo’ ir “Vien. 
L.” nėra simpatijos, bet at
simename drauge ir masko
lių priežodį, jog 'kalnas su 
kalnu nesusieina, bet žmo
gus su žmogum — visados. 
Gal kada “vienybininkai” 
ir “draugininkai” arinės 
vienų ir tų pačių dirvų — 
kas gali įspėti*? — bet... 
bet.. . — bet šitų pastabų 
rašytojas nėra pranašu.

P. K. Strumskis pajudi
no lietuvių vargonininkų 
organizacijos klausimų. Pa
tariama sutverti vargoni

ninku sąjungų ir įsisteigti 
savąjį organų. Kadangi da
bar Amerikoje yra apie 80 
lietuviškų parapijų, tai ir 
lietuviškų vargonininkų fu- 
ri būti tiek pat... Bet kas 
tie vargonininkai? — Iš di
desnės dalies “dudlaužiai”,

- atsako p. Strumskis. Ta
tai tiesai Bet kas kaltas, kad 
Amerikoj lietuviai vargoni
ninkai iš didesnės dalies dud 
laužiai?... Atsakymas: — 
žmonės, parapijos.

Ne kunigai kalti tam, kad 
parapijose “dūduoja” var
gonais nesuprantąs savo 
darbo “dudorius”, bet para
pijiečiai, kurie reikalauja 
tokio vargonininko, kursai 
butų drauge ir zakristijonu, 
vadinasi bažnyčių šluotų, 
pečių kūrentų ir į tat pana
šius darbus atlikinėtų. Ži
noma, tokį darbų gali atlik
ti tik arba badu priverstas 
vargonininkas arba tbks, 
kursai, bekratydamas pele
nus iš pečiaus, išmoksta ir 
dūdas laužyti.

Airiai, vokiečiai ir kiti, 
jei negali gauti atsakomo 
vargonininko, paima kokių 
merginų arba mokantį su
valdyti vargonus muzikantų 
iš šalies, nežiūrėdami nei į 
jų tautybę nei į jų tikėji
mų. Atlikai savo darbų — 
žinokies su savo kasdieni
niais užsiėmimais. Vadinasi, 
ariu jų parapijų vargoninin
kai turi kitokį darbų, o var
gonininkauja dėlto, kad mėg 
sta muzikų, o pas mus var
gonininkas yra “Dievo mu
zikantu” dėlto, kad, norėda
mas pabėgti‘nuo rankų dar
bo, niekaip negali išsisukti 
nuo savo pašaukimo :vistiek 
jam duota pirmučiausiai į 
rankas kačerga ir šluota, o 
kaip nusidirbsi, tai gali ir 
dūdas laužyti.

Lietuviai Amerikoje rei
kalauja tikrų vargoninin
kų—artistų, tikrų muzikos 
mėgėjų, ne fušerių, ne pečių 
krėtikų nei dudlaužių. She
nandoah, Mt. Carmel, Scran 
ton ir kiti gali pasidžiaugti 
gerais ir brangiais vargo
nais — bet kur vargoninin
kai?. ..

Todėl, vargonininkai, su
sivienykite, bet savo išsila
vinimo, savojo pakėlimo — 
muzikos x pastatymo ant 
augštesnio laipsnio tikslui... 
Jei kas jūsų moka geriau 
pečių groteles laužyti nekai- 
po vargonų dūdas, tegul pa
silieka prie savo darbo!

“Draugo” numeryje 9 mu 
sų korespondentas pranešė, 
kad “Keleivio” leidėjai by
loj su kun. Krasnicku atras
ti kaltais ir nubausti užmo
kėti po $25.00 bausmės. “Ke 
leivio” Redakcija savo perž 
valgoje” No. 7 apskelbė, kad 
paduotoji Bastenio žinia e- 
sųs “grynas melas”. Melas 
esųs ir tai, buk kaltinamie
ji patįs prisipažino kaltais. 
Tuo tarpu paduotoji Baste
nio žinia yra grynas faktas 
Tegul liudija Augštesnio j o 
teismo sekretoriaus liudiji
mas, kurį čia įdedame.

Boston, Feb. 21 > 1911, 
This is to certify that

Jurgus G. Gegužis and 
Stanley Michaelson 
tvėre indicted by' the 
Grand Jurors attend- 
ing said Court for cri- 
minal libel; that to this 
indictment said Gegu 
zis pleaded Nolo Con 
tendre and said Micheal 
son pleaded guilty; and 
on the eleventh day of 
January A. D. 1911 
said Court ordered that

said indictment be 
placed on file as to each 
defendant, on payment 
of $25 as expenses, and 
said sum of $25 was 
paid. i

Attest:
J. M. Manning, ' 
Gerk of said Court.

Kas moka angliškai tas 
supranta, jog Jurgis G. Ge
gužis ir Stanislovas Michel- 
sonas stojo prieš “Grand 
Jury”, kuri jų bylos su kun. 
Krasnicku neatmetė, bet tų 
bylų pavedė išnagrinėti 
Tuomet Michelsonas prisi
pažino esųs kaltas krimina
linio apšmeižimo, o Gegu
žis apreiškė nenorįs ginčy- 
ties už savo kaltenybę. 
Grand Jury 11 sausio liepė 
įrašyti byla į regestrų ir už
krovė ant kiekvieno apkal
tintojo po 25 dol. kaštų ir 
kad tų sumų (po 25 dol.) Ge
gužis ir Michelsonas - užsi
mokėjo. Po liudijimu -yra 
pasirašęs John P. Manning, 
Augštesnio j o teismo sekre
torius.

Iš to visko yra aišku, kad 
musų korespondentas rašė 
grynų tiesų, o “Keleivio” 
redakcija pamelavo.

ĮSPŪDŽIAI IŠ KATALI
KIŠKO KONGRESO, 

BOSTONE, MASS.

Dienų 29 sausio 1911 m. 
Bostone, Mass., atsiliko 
kongresas Katalikų Susi
vienijimo Bostono Arkidie- 
cezijoj. Dalyvavo jame vi
sos arki-diecezijos parapi
jos ir susivienijusių katali
kiškų draugijų atstovai. 
Apart anglų ir airių, daly
vavo kitos tautos, būtent: 
vokiečiai, prancūzui, italai, 
lietuviai, lenkai ir t.t.

Posėdžiams buvo paskir
ta “Symphony Hali”. Labai 
tai didelė svetainė; bet kad 
daugel norinčiųjų dalyvauti 
kongrese ten netilpo, tat ir 
kita svetainė “Horticultu- 
ral Hali” taipgi buvo užim
ta kongresistais.

“ Symphony’es” svetai
nėje teko būti dviejuose po
sėdžiuose: nuo 2% vai. — 
6 po piet, ir 71/£-t-ĮQ vakare. 
Didelį įspūdį darė ant taip 
didžios minios žmonių, visa 
posėdžių tyarka. Tas ypa
tingai matoma buvo,> kad 
čion katalikai jautėsi kata
likais: taip kalbėtojai, taip 
ir klausytojai. Jaučiama 
taipgi, kad čion skambėjo 
ne silpnutis balsas tyruose,, 
bet galingų minių atstovau
jančių bifręik milijonų ka
talikų Bostono arkidiecezi- 
jos (daugiaus kaip« trečios 
dalies gyventojų šios apy
gardos). Pribuvimas ant- 

O’Connell’io ir 
miesto ' majoro

Hon. J. F. Fitzgerald’o dar 
tų galingumų pakėlė.

2^2 vai. po piet prasidėjo 
pirmas posėdis pagal se
kančių programų.

Vargonų rankius.
a. Scene Religieusc — 

Wagner-Dubois’o. -
b. Fanfare — Lemmens’o 

Mr. James T. Whelan.
Prakalba: “Ka bažnvčia* 7

nuveikė medicinai”.
Dr. Thomas F. Harrington.

Prakalba: “Kų bažnyčia 
nuveikė įstatimdavvstei. 
Franc. A. Campbell, L. S. D.

Prakalba: “Vokiečiai ir 
Federacija’*

Mr. Henry "VVessIing.
Vargonų rankius. Fiat lux 

— Dubois’o,
Mr. James H. "VVhelan.

vvskupio
Bostono

Prakalba: “Prancūzai ir 
Federacija”.
The Marąuis Bouthillier— 

Chavignv.
Prakalba: “Italai ir Fe

deracija”,
Dr. John A. Ceccorii.

Prakalba: “Lenkai ir Fe
deracija”, 1 / '

Mr. Alexander Kotarski.
Vargonų raukius. Finale 

5 Symphony — Beethoven. 
Mr. James T. Whelan.

Išpįldant šito posėdžio 
programų buvo dar pridėta 
prakalba J. M. antvyskupio 
O’Connell, kuris kalbėjo 
tuojaus po kitų kalbėtojų.

7i/o vai. vak,. prasidėjo an
tras posėdis pagal šio pro
gramo:

Largo -— Hendel’io, 
x Orkiestra ir vargonai.

Prakalba: “Šv. Sosto Ne- 
prigulmybė”.
Mr. Henry V. Cuningham.

Praeclara Custos Virgi- 
num — Antv. O’Connell’io, 
Mr. Pio de Luca ir choras.

Prakalba: “Pastarieji Di
di Feųleralistai”,

Mr. Jeremiah E. Burke.
To Thee, O Country — 

Juliaus Eichberg’o,
Choras.

Prakalba: x “Auklėjimo 
laisvė”,

Dr. Francis J. Barnes.
Discovery — Ėdtvard 

Grieg’o,
Dr. F.X. Mahoney ir choras.

Prakalba: “Bažnyčia ir 
darbas”,

Mr. Patrick M. Keating.
Intermezzo - Mascagni’o,

. Orkiestra.
Prakalba Jo Mal. Ant

vyskupio.
The Star Spangled Ba- 

nner,
Choras ir Orkiestra.

Kongreso nutarimai.
Hymnas Popiežiui — Gou 

nod’o,
Choras ir Orkiestra.

Maršas iš “Le Prophete” 
Meyerbeer’o,

Orkiestra.
Šitoj’ dalyje programo 

buvo atmainyta tas, kad 
antvyskupis nekalbėjo, vien 
tik pabaigoje kongreso.davė 
Popiežiaus palaiminimą, 
kongresui prisiųstą, ir pats 
nuo,savęs visus susirinku
sius laimino.

“Hortii^iltural”- svetai
nėje taipgi atsibuvo prakal
bos.

Programas buvo išpildy
tas puikiai. Kalbėtojai pa
rinkti, prakalbos gražios. Iš 
kalbingiaųsias kalbėtojas - 
Mr. Jer. E. Burke. Jisai kal
bant apie katalikiškų* veik
lumų savo gražioje kalboje 
priminė Vysk. Kettelerį, ku 
ris kreipėsi savo laiku į Bis
markų bažnytinės toleranci
jos dalykuose. Priminė, 
kaip Bismarkas sumindžio
jo katalikų viltis ir kaip 
Liudvikas Vindhorst’as pri 
vertė Bismarkų eiti į Ca- 
nnosų; kaip L. V. suorga
nizavo vokiečių katalikus,
kuriė ir ’ dabar vra didele\ •/
galybe. Jis ragino taip ir vi
siems katalikams storėti už 
savo reikalus — be baimėms, 
be krypimo į šalį. Puikias 
mintis išdėstė advokatas 
Mr. H. V. Cuningham. Jis 
priparodė, kad senesniuose 
laikuose barbarų užplūdi
mas pakėlė galybę Popie
žių: — svietas, girdi, aiškiai 
pamatė Popiežių esant tik
ru žmonijos tėvu, palenkė 
prieš jį galva, išrinko savo 
vędėju ir suteikė jam visų 
liuosybę. Rv’mas stojosi jo 
kaip ir nuosavybė. Susivie
nijime į valstija italai atė
mė pasaulinį galybę. Popie
žiui, norėdami • užkenkti ir 
pačiai bažnyčiai. Bet Dievo

paskyrimas, kad Krist 
bažnyčia nebūtų zų 
per amžids, kad ji visuomet 
užlaikytų Dievo teisybę ir’ 
kad žmoniją mokintų, ir tuo 
met nepametė savo prasmės. 
Popiežiai: Pius IX., Leonas ; 
XIII, ir kenčiantysis bet n< 
pergalėjimas Pius X aiškiai! 
parodė bažnyčios galybę] 
ir griovikų pastangų netvir
tumą. Tad suprantama ka-l 
talikui, kodėl pasikėsinimas 
tokio Rymo majoro pakėlė' 
garbingų PelloUx’ą, ir ko-- 
dėl svietas stato savo pro
testus prieš sulaužytas gva- 
rancijas tikėjimo ir liuosv- 
bės. Dr. F. J. Barnes aiškiai 
parodė, kalbėdamas apie 
jaunuomenės auklėjimą, 
kad dabartinės mokyklos ap 
kvaitintos stabmyLdiška dva 
šia, kad nebeturi savyje do
ros principų. Išreiškė, kad. 
katalikai privalo stengties 
atgaivinti katalikiškų dva
sių, — kad dabar vien kata
likiškos mokyklos supranta 
visų didumų ir svarbų au
klėjimo. Mr. F. A. Campbell 
kalbėjo apie tai, kų bažny
čia davė gero įstatimdavvs- 
tei: — ji, girdi, tarp kit-ko. 
pakėlė balsą apie paliktas 
Kristaus augštas teises kas 
link krikščioniškos vedly- 
bos moterystėje., Šiame da
lyke, sako, katalikai priva
lo visomis jiegomis steng
ties, idant tyri Kristaus į- 
statai butų įvykinami. Mr._ 
P. M. Keating, kalbėdamas 
apie santykius bažnyčios 
darbo dalykuose, ištarė, kad 
ji viena tų augštų žmoni jus 
problemų tegali išrišti. Soci- 
jalistų pastangos yra vien 
svajonėmis ir kontradikci- 
ja savyje. Gražiai išpasako
jo, kaip galima surasti vais
tus pataisymui blogo, la
biausiai nurodė darbavima- 
si Leono XIII, kuris puikiai 
išdėstė savo encyklikose, 
kaip dalykų stovį, .taip ir 
būdų prašalinti nelygumus 
ir skriaudas. Kiti kalbėto
jai taipgi prakilhias mintis 
išpasakojo. Primįsiu dar 
čion prakalbų Mr. Kotars- 
kio, lenko. J o kalba buvo tai 
pasiskundimas lenkų ang
lams dėlei šavo kenčiamųjų 
neteisingų persekiojimų. 
Tie lenkai, sako, kurie tiek 
daug kartų savo knftinę sta 
tė už katalikvstės reikalus - 
dabar kaip kur yra perse
kiojami. Iškėlė į padanges 
savo Zvgmontus, ‘Šobies- 
kius, ir privedė, kad lenkai 
apgynė Europų nuo totorių 
(?!), užmiršdamas, kad ma
ža čion lenkų garbė, kad 
vien lietuviai tų nuveikė. 
Kalba jo lupose buvo tai 
verksmas paliokijos... ir 
matomai anglai šiek-tiek 
tam prijautė... Lietuviai 
neištarė savo žodžio kongre
se. . . Gaila!... Turėjo gerų 
progų... Gal nors toliaus 
tokios progos neapleis!...

Prakalbose, kurios visa
me buvo pavyzdingos, visas 
programas išpildytas tapo 
puikiausiai. Orkestrą ir cho
ras stebėtinai gražiai atliko 
savo uždavinį, Apie 200 vy
riškų balsų ir keliasdešimt 
orkestrininkų susiliejo į to
kių tono galybę, kad minias 
žmonių pakėlė entuzijaz- 
man. Ovacijų buvo begalės... 
Vedėjas Mr. Pio de Luca 
apipiltas pagarbos šauks
mais'. ..

Svarbiausia dalis kongre
so — jo nutarimai. Jie buvo 
suredaguoti aštuoniuose 
punktuose. Trumpai juos 
paduodu.

1. Kongresas išreiškė pri
sirišimų prie šv. Sosto ir 
išdėstė nutarimų apie nepri- 
gulminghmų šv. Tėvo. Aš-



Slavoku Kataliku Kongresas.

k

2. Išreiškė užuojautą ka
talikams Prancūzijos, Ispa
nijos ir Portugalijos dėlei 
antikrikščioniškų užsipuldi
nėjimu. -

, 3. Išreiškė principą liuo-
sybės auklėjimo vaiky, kad 
valstija nesikištu į teises tė
vą ir pavieniu žmonių.

4. Kongresas atsišaukia Į 
valstybę dalykuose prašali- 
nimo divorcijų arba liuoso 
persiskyrimo vedusiųjų.

5. Kongresas reikalauja, 
kad viešuose* pasilinksmini
muose, būtent: teatruose 
loto, butų užlaikomas doriš
kas švarumas.

G. Kongresas reikalauja, 
kad iš presus kriminališki 
detaliai, kaip ir bylos persis 
kyrimo vedusiųjų butų pra
šalinti.

7. Kongresas išreiškia pa
peikimą visokio budo sulau- 
vmams šventimo nedėldie-
įių.

8. Kongresas išreiškia sa
vo užuojautų prakilniam 
stengimosi darbo žmonelių 
pagerinti savo būvį. Bažny-

>gčia, sako, yra draugu netur
tėlių ir jų teises gina. Pilnai 
kongresas pritaria princi
pams išreikštiems encykli- 
koje Leono Kili “apie dar- 
Lininkų padėjimų”.

Kongresas savo nutari
mus priėmė" vienbalsiai.'

Kongrese, matyti buvo 
daug lietuvių. ^Kaipo atsto
vai buvo iš Brocktono: pp. 
J. Vaičiūnas, P. Grigas ir 
N. Vaitkus, — iš S. Bostono 
p. Čaplikas ir kiti. .. Ne 
gaila tiemšT“lietuviams, kų 
praleido laikų tame kongre 
se. Kiek man žinoipa, buvo 
visi užganėdinti ir praktiš 
'kurnu anglų ir,gražiu pro
gramų ir jo išpildymu. Kaip 
ištiesų skirtas anglų susirin 

imas nu&.lietuvių susirin- 
o?! Užtenka lietuviams 

eliolikai .susieiti, o rautinių 
be galo. Ne taip pas 

mos: Čion čielos minios vie- 
u balsu pakelia ir nuveikia 
rakilnų darbų... O kad 
ūsų kongresai taip mokė- 
j viską sutvarkyti ir nu- 
eiktil... Deja, męs>mažai 
;sup rantam e net svarbų ir 
nkalą kongreso. O suprast, 

butų jau didelis la
Z

Kunvidas.
las!

A. Tarnas. 
ILGĖSIS.

|viesi, tyki naktis; 
įėnuo slenka tyliai.. .

nos žvaigždė gal švis ?. .. 
rlna, graudu labai.

ų žemė toli— 
pj pusėj jūrių;
[•gų ten suspausti. . . 
nsa kabo šiaurių.

Iio tėvų vardų 
bus priešai ardo— 
įžiu aš kasdieną; 
lis vis tuksena...

lės dar nematau. . . 
man išdžiuvo—

įok mano tėvų
»ė dar nežuvo.

Ikstra susirinki- 
las Baltimore’s

kuopos.
13-ta kuopa Susiv. L. R. 
į A., laikys nepaprastą su
tukimą Nedėlioję, 5 d. 
Lo 1911 m., salėje po baž- 
l.ia. Visi nrigulintieji teik 
[pribūti dėlei apkalbėji- 
Mabai svarbių reikalų, 
pintieji galės prisirašyti.

Komitetas.

Jo M. Vyskupas Koudelka.
Vasario 22 d. Wilkes-Ba- 

rre, Pa., atsibuvo Amerikos 
Slavoku katalikų kongresas, 
panašus į mūsiškį, laikytų 
balandžio m. 1906 m. Kon- 
greso tikslas suvienyti sla- 
vokus katalikus į vienų tvir 
ta katalikiška organizacijų 
ir apsaugoti juos nuo pra
gaištingos įtekmės tautinin
kų (narodoveų), kurie pri
sidengę tautystės rubu, sė
ja tarpe slavokij bedievybės 
ir atskalrlnybės sėklų.

Kongresan atvyko: du 
vyskupu, J. M. Hoban, 
Seranton’o vyskupas, ir J.
M. vyskupas „Koudelka iš 
Cleveland, 0., 36 kunigai, 
keturių katalikiškų laikraš
čių atstovai; nuo draugijų ir 
parapijų pribuvo suvirs 206 
delegatų.

Slavoku rūpestingai reng 
tąsi į kongresą. Turėjo p/isi- 
gaminę 19 referatų, bet dė
lei trukumo laiko skaityta 
tik 10 referatų. Referatai 
sąžiningai apdirbti ir kalbos 
rimtos. Tarpe pačių katali
kų iki šiol nebuvo vienybės. 
Buvo pasidalinę į dvi parti- 
ji: panslavistus ir madeiro- 
nus. Vieni kitus neapkentė 
ir persekiojo. Todėl visi kal
bėtojai ypatingu budu šitą 
savo klaidą kėlė aikštėn ir 
rodė kenksmingas tikėji
mui ir tautai jos pasekmes, 
karštai šaukdami vienybėm

P. Chuldatsik, “Slov. No-
viny” redaktorius, savo re
ferate išrodęs prieškatali- 
kiškos spaudos prasižengi
mus prieš teisybę ir dorą ir 
nupeikęs tuos katalikus, ką 
prenumerūoja ir palaiko 
laisvamaniškus laikraščius, 
ragino sudaryti tvirtą ir 
nuoseklią katalikišką laik
raštiją.

Jo Malonybė vyskupas 
Koudelka savo puikioje kal
boje išrodė, kaip nuo pasau
lio pradžios neteisybė kovo
ja prieš teisybę ir šiandien, 
kuomet neteisybė su savo 
dukroinis: bedievybė ir iš
tvirkimu nesigėdi viešai 
skelbtis, nevalia esą tikram 
krikščioniui snausti, bet visi 
katalikai privalą stoti ko
von už teisybę,, už Krjstų! 
Rimta katalikiška spauda, 
katalikiška mokslainė ir san 
darus katalikų sųsibėndra- 
vilnas, tai esąs vienintelis 
būdas nuvilkti katalikybės 
priešus.

Išsiaiškinę ' susiribkimo 
tikslą ir ištraukę aikštėn sa- 

1 vo klaidas, vienminčiai nu- 
| tarė sudaryti visų^merikos

nes koliai negirti, tai jie 
muštis nemoka. — Ačiū tau. 
tėvuk, atsakiau seneliui ir 
nuvažiavau toliau. Davažia- 
vęs kryžkelę, kur keliasski- 
riasi, vienas eidamas ant 
Amalviškių, o kitas ant Vid- 
girėlių, o' kur seniaus buvo 
karčema, pamislijau sau: 
kiek tai čionai tokiose die
nose, kaip šiandien, būdavo 
spiegimo ir riksmo1? Kiek 
čionai kraujo pasiljedavo, o 
dabar nieko nei girdėti-nei 
matyti. Ant vietos kur buvo 
karčema stovi gražus nau
jas namas, kuriame ramiai 
gyvena Jonas Misiurevi- 
čius, silsėdamasis po ilgaus 
savo darbavimosi, kaipo mo
kytojas. Net linksma pasi
darė į tą viską bežiūrint.

Pasinaudodamas, kad ne- 
lija, leidausi į Šumsku pa
rapiją pas savo pažįstamus 
ir gimines. Daukšių klebo
nas važiavo savo tėviškėn, o 
jogei kelias veda per Šuniš
kus, tat važiavome drauge. 
Važiuodami vis šnekėjome, 
kad per Šumsku .giraitę tu
rėsime kelis kartus silsėtis 
nes jogei visur purvynas
tenai ir išbristi negalėsime, 
bet kaip gi nusistebėjome, 
kada pamatėme, kad tenai 
kelias labai geras, nes šako
mis išklotas, o paskui išpil
tas. Šumsku tėvelis, kaip jį 
visi vadina, kun. Natkevi
čius, labai širdingai,,mus

slavėkų susibendravimą, ku
rį sla vokiškai pavadino: 
“Sdruženie slovenskvch ka- 
taliįioiv”.

Yisą laiką viešpatavo tar
pe delegatų prakilni dvasia. 
Nebuvo jų tarpe koliojimų- 
si, nei blevyzgojimų, kaip 
tai esti lietuvių susirinki
muose. Slavokai myli savo 
tautą ir didžiai gerbia savo 
tikėjimą.

Kaip augštai jų dvasia pa
kilus, rodo šitasai faktas: į 
pusę valandos delegatai su
metė $3225.00 (tris tūkstan
čius du šimtu dvidešimtį 
penkis dol.) fondui ką tik 
nutarto įkurti katalikų su- 
sibendravimo. Taip stebėti
nai gausiomis aukomis pa
darė puikią fondui pradžią 
ir pastatė patį susibendra
vimą ant tvirto pamato. An
trasis jų kongresas atsibus 
ateinančiais metais Scran- 
tone, Pa. ,

Linkėdami slavokams ka
talikams kuostipriausios vie 
nybės ir geros kloties,- gei
džiame, kad ir lietuvių ka
talikų Federacija prieš 4 
metus įkurta ir treti metai 
drauge su veiklia valdyba 
bemieganti, atsibustų.

Štai balsai katalikų pa 
vienių ir susibendravusių, 
kaip Ve Newarkiečnj, reika
lauja nuo jus, gerbiamieji 
K. Federacijos valdininkai, 
sušaukti lietuvių katalikų 
Federacijos kongresą.

Ar ilgai da miegosite ?
Reporteris.

tai

Keliones Inspudžiai.

Seka.
Apleidęs Valavičius efku 

binausi į Daukšius, nes te
nai ant rytojaus buvo Pa
nos Šv. Škapliernos atlai
dai, o aš norėjau žinoti, kaip 
tas viskas dabar atsiliks. 
Jogei ant atlaidų pribuvau 
labai džiaugiausi. Privažia
vo daugelis kunigų, jau ne 
tik iš dekanato, bet ir iš to 
limesnių parapijų. Atlaidai 
užsibaigė labai gražiai, o ka
da po mišparų v^iavau na 
mo, patėmijau, kad jau nie
kur žmonių nematyti. Jau 
vist namo išvaikščiojo. Savo 
nusistebėjimą išreiškiau 
garsiai, ką išgirdęs - senelis 
špitolnikas taif> man atsakė: 
o ką, kunigėli, dabar čionai 
žmonės veiks? Alaus anei 
degtinės nėra, tai skubinasi 
visi namo, net ir nesimušę

jau, kad jie visi priguli prie 
Žagrės”, turi daugelį nau

dingų. knygučių, skaito laik 
raščius ir rūpinasi ūkės pa
gerinimu. Atlankęs da Ože
lių Draugelį ir Vencių, ke
liavau į Sasnavą. V. Ven
cius mane pavėžino. Kelio
nę turėjomK nesmagią, nes 
važiuojasi šoniniais keliais, 
ant upelių, o net ant Šešu
pės nėra tilto, ir todėl net 
stati turėjome stovėti vęži- 
me, važiuodami per vande
nį. Šešupė buvo taip patvi
nus, kad porą verstų turėjo
me sukti į šalį, idant rasti 
netokią gilią brastą. Perga
lėję visas tas kliūtis atvy
kome į Sasnavą. Čionai ku
nigą kleboną, S.-Čėsną ra
dome sveiką, nors jam ne- 
tankiai tas atsitinka. Sasna-

kad išrodė, it tas butų tik 
dabar, pora savaičių, atsiti
kęs, norint jau nuo to atsiti
kimo perėjo turbut apie ke
turi metai. Paskui sužino
jau, kad jį tas atsitikimas 
labai sudenervavo ir jis da
bar myli tą pasakoti, turė
damas viską savo omenyje. 
Gudeliuose neradau nieko 
naujo. Taip, kaip ir seniau, 
turi kur troškimą numalšy- 
ti, vien su taja atmaina, kad 
seniaus, bet tai jau labai se
niai, turėdami karčemą, tu
rėjo ir degtinės, dabar-gi, 
monopoliui nebesant, pri
versti alučiu ^užsiganėdinti. 
Taigi ir sriaubia tą alutį, 
nešdami iš aludės ir kvorto
mis ir gorčiais, taip kad re
ta šventa diena pereina be 
peštynių. Po alkoholio įtek-

viečiai turi labai gražią kle- me .susipeša net, iš kito at-
boniją
gražią

priėmė, džiaugdamasis, kad 
mane po tiek metų vėl mato 
savo namuose. Stebėjausi,
kad žmogus tokiam amžvje’*♦ *taip gerai išrodo ir tokis dru 
tas. Šumskuose nieko naujo 
nemačiau. Pernakvojęs lei
dausi toliau kelionėn ir kun. 
Baltrušaitis pavežiojo mane 
į Zardelius pas Lauriną 
Kraučiuną, čionai visoje 
apielinkėje žinomą po vardu 
Raulo. Čionai man labai pa
tiko, nes pamačiau ūkę ve
damą taip, kaip ji po teisy
bei turėtų būti vedama. Tas 
žmogus supranta iš ko ukė- 
je galima turėti naudą ir ją 
turi. Vaikščiodamas po jo 
tvartus, gėrėjausi jo gra
žiais veršiais ir pripažįsiu 
pas ūkininką niekad tokių 
nebuvau matęs, tokie tik 
dvaruose randasi. Krauču- 
nas turi visas ūkiškąsias 
prietaisas. Turi net prietai 
są šienui ir jevams į pruntą 
krauti. Jis nuo pieno tuo 
jaus ištraukia grietinę, iš ku 
rios daro sviestą, o likusiu 
pienu girdo veršius. Karves 
šeria* namie, todėl jos ūki
ninkui duoda daug pieno ir 
mėšlo. Ūkininkas įmėžia 
lauką ir viskas dera, ką pa
sėja — nuosekliai turi ir 
kuo karves šerti/Raulas ne
tik ūkę gražiai prižiūri, bet 
ir vaikučius savo gražiai au
gina. Sumiš ir duktė eina į 
universitetą Varšavoje, o 
jaunesnėji duktė lanko gim
nazija Marijampolėje. Klau 
siau Raulo kokia jo nuomo
nė apie molinius tvartus, ko 
kius, mačiau, jis 'turi.

Besigėrint man Krnnčnuo 
ūke, atėjo mano dėdė Liud
vikas Žemaitis, iš Oželių, tik 
per ežę gyvenantis nuo 
Kraučuno ir užsikvietė ma
ne pas save. Ėjome tada visi 
trįs į Oželius. Čionai da aš 
buvau pirma syki. t.edėl su 
žingeidumu į viską žiurė
jau. Smagu man buvo, kada 
pamačiau mano dėdės gra
žias naujas plytines stubas, 
bet ir čionai man šeiminin
kas nusiskundė, kad nėra 
geru meisteriu. Teisingai.

ir rengiasi .statyti 
murinę bažnyčią* 

Medžiaga jau - rengiama. 
Dieve jiems padėk! Tokioje 
gražioje vietoje, kaip Sas
nava, privalo būti graži baž
nyčia ir klebonija, ypač, kad 
parapija yra nemaža ir su
sideda iš pasiturinčių ūki
ninkų. Buvo subata, tat pas 
kunigą kleboną, savo drau
gą, apsinakvojau. Ant ryto
jaus, bažnyčioje gėrėjausi 
gražiais giedojimais. Garbė 
tam, kuris giesmininkus gie
doti mokina ir garbė giesmi
ninkams, kad jie noriai eina 
mokintis! Po sumos pasa
kiau pamokslą. Sasnavoje 
paviešėjęs, keliavau į Plu- 
tiškius. Kun. klebonas buvo 
prižadėjęs mane palydėti, 
bet kad jautėsi nevisiškai 
gerai, davė savo arklius, o 
mane palydėjo jo vikaras 
kun. J. Juozaitis. Pakeliui 
norėjau užvažiuoti į kun. N. 
Staknevičiaus, Newark’o,f
N. J., klebono tėviškę, bet 
dėlei didelio purvyno nega
lėjome 'važiuoti vieškeliu, 
todėl plentu važiuojant, jau 
tik ištolo galėjau ją pama
tyti. Žinoma, nesmagu man 
buvo, nes bučiau galėjęs vi
siems namiškiams papasa
koti, kad kunigas Vincentas 
ir jo brolis Antanas sveiki 
ir linksmi, b šiemdviem, par 
važiuodamas, bučiau parve
žęs pasveikinimą nuo na
miškių, bet kad negalima 
buvo, tai wie ką darysi. Iš
siklausiau tat kun. Juozai
čio, .o kada dažinojau, kad 
tenai viskas gerai, ramiai 
važiavau toliaus. Kolei va
žiavome plentu, kelias buvo 
geras, bet veik išsukome į 
šonkelį, ratai pradėjo ner
tis purvyne. Pakelėj rado
me daūgelį didelių medžių 
griaustinio (perkūno) su
skaldytų. Kolei į Plutiškius 
davažiavome, gerai arklius 
sušildome. Plutiškių kuni
gą kleboną radome prižiū
rint darbininkus, mat jis 
mūrija gana didelį skiepą ir 
stato gonkas.

Plutiškiuose pas kun. kle
boną porą diepų paviešėjęs, 
ir palaukęs, kolei kelias pra
džius, iškeliavau į Igliauką, 
o iš ten, drauge su kum kle
bonu J. Sruoginiu — į Gu
delius. Čionai jau seniai bu
vau buvęs, o kunigo klebono 
visiškai nepažinojau. Yra 
juo dabar kun. Kurtinaitis, 
jaunas da, bet dikčiai aptu
kęs vyras, neseniai da čionai 
atvykęs is Skriaudžių, ~ kur 
buvo vikaru.

Priėmė mus labai širdin
gai ir tuojaus pradėjo klau
sinėti, kaip Amerikoje pa
sielgia tie ištvirkėliai,' kurie

nadarvtos kelias klaidos, iš Lietuvos tenai išeina. To-
kuriu jau ddbar pataisvmas 
brangiai atsieitu, p kuriu ne 
butu, jeigu butu buvęs ge
ras meisteris. Čionai sužino-

liaus papasakojo kaip ant jo 
užpuolė cicilikai. kada da 
jis būvo Skriajidžiuose. Pa- Ji: — nežinau. Kjek tamsi gaivins ir prajaunės jos kū- 
pasakojo su tokiu karštumu,|ta turi? uns, paip p<1 patekintu vais

Kebų Raganius.

Apie Tėvynės Meilę.

žvilgio žiūrint, dori ir pro
tingi žmonės. Apie tokius 
atsitikimus man daug pasa
kota. Viena pastebėjau, kad 
jau net apie Gudelius, statv 
darni namus, jau daro dides
nius langus. Pamatus jau 
taipgi padaro kitokius: jau 
vietoje-pakasti žemėje gra- 
bę ir į ją įleisti pamatinį me
dį, dabar jau nors truputį 
pakelia į viršų. Dūminių 
stubų jau taipgi nematyti 
Bet jeigu dabartinius Gude
lius sulvgįsime su senovės 
Gudeliais, t. y. kokie jie bu 
vo prieš dvidešimts porą 
metų, matysime labai didelį 
skyrių. Buvo tai visiškai 
nuskuręs kaimelis, da kai
me, ant šniūrų gyvenantis, 
kurio gale, gražioje vietoje, 
stovėjo bažnyčia taip apleis 
ta, kad vienas apie 10 metų 
vaikas, kada jį motina atve 
žė į Gudelius, parvažiavęs 
namo pasakojo, kad Gudelių 
-bažnyčia tai senas, griūnan
tis kluonas, į kurio galą kas 
šakalį įkišo ir sako, kad tai 
kryžius. Dabar Gudeliai tu 
ri gana gražią kleboniją ir 
da neseniai užbaigtą, naują, 
gražią, murinę , bažnyčią 
Prieš porą metų pasistatė 
gražią mokyklą. Jeįgu gude 
liečiai išvytų iš savo kaimo 
žydą su alude, tai galima bu
tų tikėties, kad jie trumpa 
me laike labai augštai pa
kils. Aludė tai Gudelių ne'- 
laimė. Vietoje aludės, kac 
Gudeliuose kas uždėtų gerą 
krautuvę reikalingiausių 
ūkininkams daiktų; o nėra 
abejonės, kad gerai sektųsi 
Į miestą toli, o kada* purvy
nas, tai visiškai, negalima 
dasigauti, tat žmonės, ture 
darni viską ant vietos, noriai 
pirktų ir da dėkingi butų 
už patarnavimą. Krautuvės 
savininkas, žinoma, taipgi 
džiaugtųsi. Gudeliuose gy 
vena p. Vilkutaitis, žmogus 
gana prasilavinęs, dabarti 
nis Balbieriškio teisdarys 
jį žmonės godoja ir džiau 
giasi, kad jis pasistatė sau 
gražias stubas. Jam vertėtų 
paraginti apielinkinius žmo 
nes, kad varytų šalin žydą 
su alude, o uždėtų gerą 
krautuvę. Butų visiems nau
da ir garbė. Turėkime viltį, 
kad taip ir bus.

Da nevalas.

Restauracijoje.
Ponia į tarną: — Koks tu 

atgrubnagis! išliejai visą 
sriubą ant> mano drabužių.

Tarnas: — Tai niekis, po
niute, sriubos turime dau
giau.

Tėvynės meilė kutena 
mūsų sielą kaipo tyras ir 
malonus gėlių kvepalas, pri
duoda narsybės įkvėpimo 
valandoje, pastiprina nu- 
iūdimuose, nelaimėse, nu
rodydama augstesnį gyve
nimo tikslą triūse tautos dė- 
ei. Iš jos garbės didžiuoja

mės, iš jos reginių turime 
viltį, kalbą, apšvietą, tėvy- 
nainiškuosius papročius 
skaitome savo nuosavybe, 
netiktai juos branginame, 
bet mylime, mylime karštai, 
visa siela, kitaip negu pa
siskolintuosius nuo' svetim
taučių. -

Tikroji tėvynės meilė pri
klauso ne vien tik nuo jaus
mo; ji skiria kiekvienam 
priedermę, kurių geras iš
pildymas yra tikru ženklu 
jos supratimo, reikalauja 
nepaliaujamo triūso labui 
visos tautos be skirtumo vi
suomeninės klesės ar - poli
tiškosios šalininkystės. Tik
tai tokia tėvynės meilė yra 
tikra meilė, tiktai tokia su
šildo žmogaus sielą, priduo
da narsybės ir daro tautą 
galinga. .

Kas myli tėvynę, privalo 
taipgi mylėti savo tautą, be 
skirtumo luomos ir gimimo. 
Kiekvienai meilei, kuri yra 
gamtos tiesa, nėra skyriaus 
gimties, mantos, reikšmės, 
nėra tolygiai to viso ir tėvy
nės meilėje. Klaida yra ne
kuriu tautiečių, apimtų 
dvasia-kokios norint šali
ninkystės arba prietaro, kad 
nežiūrint į tikrą ir teisingą 
patrij otizmą, nežiūri nt į ne
girdėtus pasišventimus už 
tėvynės reikalus, memato 
jos tautos vienybėje, bet ma 
to tiktai savo šalininkvstė- 
je, kuopoje ar draugijoje. 
Vienpusiški tie rūpesčiai ir 
siekiai vardan tėvynės plau
kia iš stokos tėvynės suprati 
mo. Vietoje visą tautišką 
kūną maitinti, jie maitina 
tik jo dalį, nematydami ar
ba nenorėdami mayti, kad 
sveikata viso tautiškojo kū- / 
no atsiremia tautiškųjų įsta 
tvmų ir iš ten išplaukian
čiųjų tiesų. Tie įstatymai 
paimti nuo tautos, permai
nyti į kraują ir syvus, per
mainys sergantį visuomenis 
kąjį stovį ant ^veiko stovio 
ir bus sveika galva, sveikos 
rankos, žodžiu, bflS sveikas 
visas liemuo.

Pirmuoju ir svarbiausiu 
pamatiniu įstatymu ir tikrai 
tėvynainišku yra pakėlimas 
tautiško vardo prie garbės 
ir didybės — prie garbės už
kariautos užsitarnavimu; 
prie didybės per pakėlimą 
didybės žmogaus vertumo. 
Svetimtaučiai gerbs mus ir 
mylės, jei patįs tarp savęs 
mylėsimės ir gerbsimės. Do
rybė ir gyvenimas nesubiąu- 
rntas privalo būti žmogaus 
ypatybe, o iš to privalumo 
kiekvienas yra gerbiamas, 
nėra žiūrėta, prie kokio luo
mo priderėtų; begėdišku- 
mas-gi gudrus, latravimas ir 
niekšumas tebūnie užmiršta 
ir prašalinta pas žmones! 
Paskiaus, gabumai atsiekti 
darbu, išpildyti pasišventi
mo, tebūnie saikn pilietiškų 
užsitarnavimu, saiku guo- 
dėnės ir pagarbos bendrai 
pas piliečius.
\ Ot, kur svarbus įstaty
mai Dievo meilės ir Jo tiesų 
parenhti, o kada juos įvesi
me į tautos gyvenimą, atsi-

Jis: — Ar tamsta ištekė- 
tum už kvailo jaunikio dėl
jo pinigų? į

Nežinau. Kiek tamsį gaivins



tų. Tautos nėra likimo žais
lu; kiekviena turi šiokį to
kį pašaukimų, tikrų pasiun
tenybę, kurių apturėjo nuo 
Dievo ir kurių išpildyti yra 
tikslu jos gyvybės. Pasi
šventime už politiškų būvį 
ir pasišventime už religijų 
pralieja kraujų tik pavienis 
pilietis; pasiuntenybėje-gi 
visa tauta pasišvenčia, visų 
save neša ant aukuro.

Nėra nieko nemirtinges- 
nio už dvasių. Ant amžinas- 
ties aukuro žūna pilnos 
kartos vienos po kitų, ale ne 
kaipo aukos priepuolio, bet 
kaipo aukos išsilavinančio
sios dvasios, šviesybės ivy Z*
pažangos.

Iš visų surysiu jokis nėra 
brangiausiu ir svarbiausiu 
už tų, kuris vienija kiekvie
nų musų su tėvyne. Teisy 
bė, brangus yra gimdytojai, 
brangus vaikai, draugai, gi 
minaičiai, bet visos tos mei
lės atsiremia į vienų tėvynę 
Kuris gi geras pilietis abe
jotų numirti už tėvynę, jei
gu jai turi atnešti naudų?... 
Tais žodžiais išsireiškia apie 
tėvynės meilę garsus rymie
čių filosofas ir oratorius Ci
ceronas vaikale “Apie prie
dermes”; tais žodžiais su
renku dar sykį sutrumpinus 
tų viskų, kų apie tėvynę ir 
jos meilę augščiau pasa
kiau.

Žemė yra pirmiausiu pa
matu medžiagišku, į tą že
mę grįžta tauta, piidžūmti 
savo pasiuntenybę. Tie ne
suskaitomi kapai mūsų bro
lių, tie laukai, apšlakstyti jų 
krauju, tie grabai išmirusių 
eilių, viskas'atsigulė į tų že
mę, kuri buvo vieta pildan
čiosios tautiškos pasiunte- 
nybės. Ta pati žemė mus ir 
mūsų vaikus ir dar paskiau
sias kartas užgriebs ir bus 
yienybė tautos ir žemės, o 
ant tos žemės žmonijos vei
kaluose ateityje švies ne
mirtingumu. žvaigždė tos 
tautos, kurį išpildė savo pa
siuntenybę ant žemės. O ta 
pasiuntenybė nėra nieku kit 
ku; kaip tik palinkimu prie 
pažangos, prie šviesos, prie 
liuosvbės.
. Baisiai vra sunkus dva- 
sios darbas, laipsniais am
žių tukstanties metų vargiai 
daro vienų pėdų pažangos. 
Meilė kaip visur, taip ir čia 
laužia ir drasko visokias 
sunkenybes ir tramdymus, 
it uolų. Dievas įkvėpė į sie
lų tautų meilę tokių didelę ir 
taip galingų, kad tame mil
žiniškame aųižių triušę su 

v noru ir pasišventimu ištve
ria. Nors ir politiškų būvį 
mūsų tėvynė nustojo, tai 
dar lieka žemė ir tvirtas tau 
tiškumas, lieka žmonės, kai 
ba, religija, istorija, tautiš
koji rašliava, kurių niekas 
atimti negalės ir kurie ne
pražus, pakol tauta pati jų 
nepražudys. Tečiaus mūsų 

. tauta, duos Dievas, neišsiža
dės jų niėkados. anaiptol, 
noriai kas kart labiaus to
bulins ir laikys už pareigą 
sudrūtinti jųjų meilę, o sy
kiu ir meilę brangios tėvy
nės.

Kaip greit gyvatų visiš
ku, pilnu ir paskutiniu tau
tos tikslu yra Dievo mintis, 
kurių prisisavino sau už pa
šaukimą, o Dievas yrą Die
vu teisybės, liuosvbės ir pa
žangos, todėl tikriausia tė
vynės meilė bus meilė teisy
bės, liuosybės ir pažangos.

Šviesos! Šviesos! šauk lyg 
merdėdamas kuomet tave 
apsiaučia amžinos tamsy
bės. Liuosybės! šauk, lyg 
alsavimui orp> Pirmvu! 
šauk, nes gyvatas yra pažan 

^^gC\o tramdė
A • .

Bažnyčioje ir valstijoje į- 
)esk vėliavas su teisybės, 
liuosybės ir pažangos para
šu ir po tomis vėliavomis 
rink, o jei gali sėk apšvietų 
savo tautai. Žūk, kur reikia, 
už teisybę, už liuosybę, už 
pažangų, nes žūsi atlikda- 
damas savo pasiuntenybę 
nuo Dievo apturėtų.

Numylėjus savo tėvynę 
privalome sykiu numylėti ir 
savo tėvynainiškųjų kalbų, 
o kuomet, numylėję, jų la- 
vįsime ir tobulįsime, su- 
stiprįsime tuomi savyje tė
vynainiškųjų dvasių, ką ta 
kalba prakalba. Trengki-

CHARLES DICKENS.

Oliveris Tvvistas.
Vertė JONAS KMITAS.

-i
(Seka.)

— Matau, — tarė Bumblys, žiūrėdamas ant Oliverio 
su įtempta piktybe, — matau, kad iš visų nedėkingiausių, 
blogiausių vaikų, kokius man teko kada nors matyti, tu,įesi—

— Ne, ne, pone! — gaikščiojo Oliveris, griebdamas 
už rankos, kurioj laikė gerai pažįstamų lazdutę, — ne, ne, 
pone! Aš busiu geras; tikrai, tikrai, tikrai busiu geras. 
Aš esmi labai mažas vaikas, pone, ir man taip yra—

— Kas yra? — užklausė Bumblys nusistebėjęs.
— Taip ilgu, neramu, — verkė kūdikis. — Visi ma

nęs nekenčia. O, pone! Nepyk, o, ne, nepyk ant manęs! — 
mės prie šviesos! Atsiminki- ^įijįpjg griebėsi ranka už širdies, ir žiurėjo ant Burnblio 
me, kad kiekviena šv iesa Į gu tikru sopuliu akyse.

P. Bumblys pažiurėjo ant Oliverio su nuosteba ir 
kelis syk atsikosėjo. Paskui sumurmėjo šį tų apie “biau- 
rų kosulį”, liepė Oliveriui nusišluostyti ašaras ir būti ge
ru vaiku. Tada paėmė' jį už rankos ir nieko nesakyda
mas vedėsi pas graborių.

Graborius tik kų buvo uždaręs langenyčių ir prie žva-

sviesa
tamsybes pergali ir išblaš-Į 
ko! Apsvieta yra tikra tė
vynės siela, kuri atgaivina I 
gyvavimo laike jos kūną iki 
jos paskutinės pabaigos, o 
kuri po mirties, kada kūnas
pavirs net į puvėsį ir taps ve(jg tvarkon tos dienos atskaitas.
sudėtiniu kitokių kūnų, k las 
tės ant jos kapo ir atves jų 
prie nemarumo... Ir taip, 
mylėdami tėvynę, Svieski 
me jų savo tautai mokslu ir 
gudrybe. Triūsu gi, išlaiko 
mu ir kantriu triūsu ruoški

sušuko, pamatęs pedelį, — ar tai tamsta,— Aha! 
p. Bumbly?

— Ne kas kitas, p. Sovverberry, — atsakė pėdelis. — 
Štai atvedžiau vaikų.

Čia Oliveris linkterėjo.*
— O, tai tas vaikas? — tarė graborius, pakėlęs žvakę 

virš galvos, kad geriau pamatyti Oliverį. — Ponia Sower- 
mės prie to, kadangi čia rei- Į })erry, buk taip maloni ateiti čia ant valandžiukės, mano 

meiluže!kia gero noro ir pasišventi-| 
mo. Laisvai užrubežyje gv-
venautieji grįžkite į tėvynę, pIona; susiraukus moteriškė.

Iš užpakalinio kambario išėjo graboriaus pati, maža

jie veiii. Bet vyrams visados rodosi, kad jie žino ge
riausia. Nagi, eik žemyn, mažas kaulų krepšy!

Su tais žodžiais graborienė atidarė šonines duris ir 
pastūmėjo Oliverį žemyn į tamsių kelnorę, kuri vadinosi 
viriamoji. Tenai sėdėjo apdriskusi mergina, nušleivo- 
tom kurpėm ir mėlynom nelopytom pančekom.

— Karolina, — tarė ponia Sowerberrienė, kuri nu- 
vėjo paskui Oliverį, — duok šitam vaikui kųsnį šaltos 
mėsos, kų buvo palikta Tripui. Jis neparėjo nuo ryto, tai 
gali likti neėdęs. Drįstu spėti, kad tu nesibiaurėsi tuo 
valgiu, vaike, ar ne?

Oliveris, kurio akįs nušvito paminėjus mėsų ir kurs 
drebėjo iš godumo, kad jų praryti, — atsakė, kad nesi- 
biaurės. Ir bliudas nešvaraus, šalto ėdesio buvo pastaty
tas prieš jį.

Labai norėčiau, kad koks gerai nupenėtas galvočius, 
kuriam mėsa ir gėrymas pavirto į tulžį; kūno kraujas 
yra ledas, o širdis — geležis; norėčia, kad toks galvočius 
galėtų matyti, kaip Oliveris puolėsi ant to bjauraus ėde
sio, kurį šuo buvo paniekinęs. Norėčia, kad jis galėtų 
tėmyti tų baisų išalkimu, kuriuo Oliveris draskė šmotus 
pašvinkusios mėsos ir rijo juos su godumu mirštančiojo 
badu. Da labiau norėčia, kad tas galvočius pats gautų to 
k į valgį ir rytų jį panašiu ėdrumu.
' — Dabar — tarė graborienė, kada Oliveris pabaigė

vakarienę, laike kurios ji žiurėjo ant jo su tyliu išgąsčiu 
ir baisia nuovoka apie ateisianti jo apetitų, — Ar jau pa
valgei?

Oliveris nematydamas jau nieko, kų butų galėjęs 
praryti, atsakė, kad jau.

— Tai eik šen su manim, — tarė graborienė, paėmus 
tamsių, sptrotų lempų ir eidama augštyn. — Tavo lova 
po stalu. Menu, kad nesibijosi miegoti tarpu grabų. Bet 
vis tiek, ar bijosi, ar ne, tau nėra daugiau kur gulti. Eikš 
nelaikyk čia mane visų nakti!

Oliveris ilgiau nelaukė, bet paklusniai nusekė pas
kui naujų Savo ponių.

„Draugo ”Agen

mirtimi.

atspėkite visuomenės reika 
lūs ir gausiomis aukomis 
stiprinkite jos medžiagišką
jį ir dvasiškąjį stovį. Kiti 
tos tėvynės sūnus iš Apveiz 
dos noro, negalėdami savo 
krašte tėvynei darbuoties, 
darbuokitės jai ištrėmime 
tankiai kenčiant badų ir šal
tį su ilgėjančiu žvilgėsiu, at- Į 
kreiptu į brangios tėvynės 
šalį. , , .1

— Žiūrėk, meiluže, — tarė Sovverberry su pagarba, 
— štai čia tas vaikas iš prieglaudos, apie kurį tau kalbė
jau.

Oliveris vėl linkterėjo.
— O je, tu mano! — sušuko graborienė. — Tas vaikas 

Labai mažas!
Teisybė, jis gana mažas, — atsakė Bumblys, žiū

rėdamas į Oliverį tokioms akimis, lyg tai butų jo kaltė, 
kad vaikas toks mažas. — Jis mažas, to negalima užgin- 

Bet jis užaugs, ponia Sovverberry, jis užaugs!
— O! drįstu pasakyti, kad. jis užaugs, bet ant mus 

valgio ir gėrymo, — atsakė pašiepiančiai graborienė. — 
Tiktai darbuokimės jajai Į aš nematau, kad galima daug sutaupti maitinant parapi- 

ir ištverkime darbe, o tuo- Į jos vaikus, nes jų užlaikymas brangiau atsieina, ne kaip 
met tikrai, sakau, susilauk
sime geresnės ateities, nes....

Sapnai' apgavingi,
Ateis laikai teisingi,

Tik darbams amžinai hosa- 
nna skambėk!

Būk uoja Tėvynės savos,
Nešk vėliavą augštai Lietu

vos,
Ir žvaigždę, kų tekės rytme-, 

tyj e, mylėk!

1

Breiva J., Steponavičia P., 
Kamaitis J., Maconiutė A., 
Kavaliauskas J., Šabrins- 
kienė J., Norkus J. Smul
kesnių aukų: $15.00. Viso: 
$61,00.
Iš Chicago, Ilk, Visų Šven

tųjų Parapija. 
Stambesnės aukos:

K. F. B. S. $7,00; Volbe-
r>abai-l^as Antanas $5,00; Strumy- 

la Kazimieras $5,00; Mile- 
raitė Anė 4,00; Račkauskis 
St. 2,00; Draugelis A. 2,00; 
Vasiliauskis Juk 2,00; Vai
nauskis Ant. 2,00; Eitutis 
Ig. 2,00.

Po $1.00 aukojo: 
Stasevičius F. M., K lupe

lis M., Niędvorskas K., N' 
N., Pocius A., Kupčauskas 
V., Hoffman A., Juškevičia 
B., Gruzdys K., Lelioga A., 
Šiliauskas J., Kubilius M., 
Jakštys G., Repšis M., Žile- 
vičia L., Mockus J., Jonu
šas J., Trijonis J., Genys J., 
Lazinka G., Antonavičia J., 

$10.00; Į Virbickas J., Tamašauckis 
V., Žaslis K., Goldikas L., 
Gedminas A., Bučinskas V.,

Red. Prierašas. Dedame) 
visų straipsnį, nors 
goję retoriški šauksmai apie 
įbedimų bažnyčioje ir vals
tijoje vėlavų su teisybės, 
liuosybės y pažangos para 
šu yra nesuprantamas ir su- 
vedžiojantis.

AUKOS ŠV. KAZIMIERO 
VIENUOLYNUI.

Iš Maspeth, N. Y.
Kun. N. J. Petkus $25,00.

Iš Wilkes-Barre, Pa.
Kun. V. Vizgirda $100,00.

Iš Waterbury, Conn.
Stambesnės aukos:

Daugirdžiutė R 
Kudirka J. $5.00.

Po $1.00 aukojo: ___________,________
Daugirdžiutė M., Vosiliu-1Kazlauskis V., Žutautas T., 

tė M., Palažeja V., Skama- Zauka J., Draugelis A., Šim- 
rakiutė O., Pranulis K., Vai kus B., Petravičia T., Kaž 
tiekaitis J., Vaičiuliutė O., daidis P., Maišius P., Žųsv- 
Malinauskiutė A., Žiurkaitė tis t., Rimkus P., Jonikas 
O., Misiūnas P., Kisieliūtė pe, Klimavičia K., Valiauc- 
M., Stokna J., Gelbogiutė kis a., Draugelis K., Šeš- 
D., Vaitukaitienė M., Du- kauskas D., Tamoševičia P.,
nauskas J., Stanaitis M 
Mažulis D.

Po 50c. aukojo: 
Bakunienė J., Orintas J 

Savickis J., Počeičicnė E 
Urba J., Šarbatauskienė K 
Baltrušaitienė E., Banis P 
Stokna J., Pavaikius P 
Marcinkcvičia J., Laura A 
Pocius M., Jczvinckicnė R
Baltrušaitis J., ; Ramanaus-( viso: $174.00.

Gudas A., Cibulinskas D., 
Vencius V., Rančius J.. An- 
driuškevičia N., N. N..., 
Mockus J., Lukošauckis S., 
Mcškauckis S., Jonkus A., 
Balsys J., Babelienė M.. Ma 
žeika A., Koncevičaitė J., 
Bartkus J* Valius T., Ston
kus L, Mileris V.

Smulkesnių aukų: 83,00.

kis S., Verseckas M., Bart-j 
kus A., Mačaičiutė E., Ba- 
mazauckjenė G., 'Gerulis M., | £

Iš Westville, DI. 
irgždis Antanas $5,00.

Kun. A. Staniukynt

Oliveris susipažįsta su nauja draugija. Eidamas pirmą 
kart ant šermenų, jis išsineša nepergerą nuomo

nę apie savo pono amatą.
Pasilikęs vienas graboriaus dirbtuvėj Oliveris pa

dėjo lempą ant suolo ir dairėsi aplinkui su baime, kurios 
daug didesni už jį žmonės negalėtų atsikratyti panašiose 
aplinkybėse. Neužbaigtas grabas ant juodų pastovų, 
kurie riogsojo dirbtuvės viduryj’, išrodė taip baugiai ir 
mirtinai, kad šaltas drebulys perėmė vaikiščio kūnų žėd- 
nų kartų, kada tik jo akįs atsikreipė į tų pusę. Jis beveik 
laukė, kad čia jau kokia biauri baidyklė iškiš iš ten galvų 
ir savo baisumu išvarys jį iš proto. Ant sienų ilgoms ei
lėms, lyg kokios ilgarankės dvasios, kabojo grabų lentos.

Toliaus bus.

Jeigu vaistai namie reikalingi, tenebūna kitoki, tik Severos."'

Pasilenkimas ir pasikėlimas
tankiai parodo tau, kad tavo inkstai yra silpni, nesveiki. Toks da
lyką stovis turi tuojaus būti pataisytas, jeigu nori išvengti sunkes
nių ligų.

Severos Vaistai
Inkstams 

ir Kepenoms
sudrutina nusilpnejusius inkstus, gydo ir gerame padėjime užlaiko 
juos. Pataiso visokius pūslės negalavimus. Tikriausi vaistai abiejų 
lyčių ir visokio amžiaus asmenims.

Kaina 50c. ir $1.00.

Nusipirk pas savo vaistininką. Neužmiršk pasakyti reikalaująs Severos Vaistų ir neimk ki
tokių sutaisymų, jeigu ai ulytų. Severos Vaistai suvynioti į popierą, pilną visokių pa
tarimų lietuviškoje kalboje.

■
Alioyzijus Gabrian iš Sublet, Wyo., rašo: “Ilgus metus kenčiau inkstų ligą ir 

bandžiau visko, apie ką tik pamislinau, iki kol vienas draugų netarė man: “Kodėl 
nenusiperki bonkutę Severos Vaistų Inkstams ir kepenims?’*. Tuoj nusiunčiau par- » 
nešti bonkutę, kuri tiek pagelbėjo, kad dar dvi nusipirkau ir visai išsigydžiau ”.

Severos Rūgštis 
Pilvui •

-užlaiko virškinimo organus gerame padė
jime, paaštrina sveiką apetitą ir reguliuo
ja negalavimus, kurie pasirodytų nuo vi
durių sveikumo. Kaina $l!00

Severos Balsamas 
Plaučiams

sulaiko kosulį greičiau, nei kitoki vaistai. 
Apsaugoja plaučius nuo uždegimo ir nuo 
kitokių ligų. Smagus priimti suaugusiems 
ir vaikams. Kaina 25c. ir 50e.

Ar turi Severos Kalendorių bėgantiems metams! Reikalauk nuo vaistininko,. Nieko nekainuoja.

Daktaro patarymai dykai.

W. F. Severą Co.

Rev. J. Sutkaitia,
2112 Sarah st,

Pittsburg, Pa.

A. Kasparavičius 
27 E. 23 rd st.,

Bayonne, N. J.

Juozas Mališauckas,
Forest City, Pa.

T. Kizievič Box 167,
Minersville, Pa.i

M Karbauckas, 52 G. st., 
So. Boston, Mass.

J. Mikutaitis,
1327 Rebecca st., S. S.

Allegheny, Pa.

J. Bartoševiče,
4417 Marshfield avė.,

Chicago, III.

M. Urbanaviče, Box 33, 
Thomas, W. V.

J. Antanaitis Box 22, 
Swoyers, Pa.

/ •
J. Versiackas,

65 Davidson st., ‘
Lowell, Mass.

Juozas Akevičius, P. O. 
Silver Creek, Pa.

Vincas Staseviče,
349 Hamillįųn st.,

Grand Rapids, Mich.
I
Jonas Leipus,

1022 Bay st.,
Superior, Wis.

I
Alex Prįčinauskas,

1232 Lincoln avė.,
Waukegan, Ui.

Pranas Smolenskas,
71 Hudson aVe.,

Brooklyn, JT. Y.
*• •

St. Petruškeviče,
223 E. 6th st.,

Mt. Carmel, Pa.

M. K. Petrauskas,
264 Pine st.,

Kenosha, Wis.

A. Urboną vice,
329 River st.,

Plymouth, Pa.

Juozas Podžukynas,
1338 So. Canal St.

Chicago, III.

Dom. M. Andrulionis,
65 Davidson st.

Lovvell, Mass. I

Ant. Tūškėnis Box IK 
Plymouth, Pa.

Julius Bukantas,
94 Blackstone st.,

Boston, Mass.

Jonas Ramanauckas 
135 Ames st.,

Brockton, Mass.
•

B. P. Miškinis,
Box 124, 35 Arthu

Montello, Mass.

F. B. Vcrsocky,
257 So. 33rd st.,

So. Omaha, Neb.

Stanislovas J. Šaban, 
Box 239, Levviston,

Pr. F. Juškeviče,
131 Jackson st~,

Lawrcii( < . Mass.

CEDAR RAPIDS 
IOWA

A. Dėl k o bankų 
durįs apsaugoti 
tvora?

B. Kad kasierius n 
tų prię pini

ang; 
gele



llMuKrReikalingas vargonininkas 
į į šv. Juaaapo parapiją, Ma
hanoy City, Pa., mokantis 
gerai vesti chorą ir mokyklo 
je atsakančiai mokyti. Al
gos $50.96 ir ineigos. Atsi
šaukti pas:

Kun. S. Pautienių,
Mahanoy City, Pa.

(to 13)

PAIEŠKO

| Paieškau Pranciškaus
Žiaugro, Kauno gub., Alek- 

rieto, Pandė
lio volosties, Panemunėlio

Taip taip’ui. Ir męs gir 
dėjome, jog ansai oratorius, 
kursai važinėja po svietelį 

Waukegan, III. įr mokina žmones, pats nie-!^1111^™’ Adiino guD., aipk 
antvkiai nevisa- ko nemokėdamas, vra su-, ^ndroy8^ pa™et°, Pande 

šaudęs žmogą Lietuvoje,

redakcijos atsakymai.

K M. K
Vietiniai santy 
etos gali turėti svarbą visuo
menės akyse. Pagalios ne- 

ome kad ir dėlto, kad vie 
tos nebuve. Dabar-gi nedė- 

ine kad ir dėlto, kad svei- 
|s pyksti.
|Bet gal sveikas klausei
)ie ką kitą*

Mackui. Kilių “Man liud- 
ia” nedėsime, nes turime 
♦riežastis įtarti, jog jos ko

kio kito, »e Tamstos darbas, 
lai Margalio, gal Jovaro, Į 
tai keno kito. Iš kur sveikas

ir P. Sadauskai, 
14 Sumniitt avė.,

Beverley, Mass.

jąs persirašei Y

T. Šamiui, Shickshinny,
’a. Kristus jokių gromatų 

inerašė nei prieš nei po nu- 
j kryžiavimo, taip pat arka- 
niolas Gabrielius niekur ne-

... . ,.v parapijos, Berzomų sodos.,viena moteriške apipleses, į , ,7, ,. v. . .v ?, . Jisai pats, ar kas kitas, ku-|lašinius iš augsto vogęs ir, . \ .. v. ,« x 1 1 XX- • 1 ne apie ji žinote, meldžiut.t. Bet laikraštis privalo 1 . v. ,. .. ... -i - • man pranešti ant šio adre-pnsilaikyti tam tikrųjų į- 1
statų, tarp kurių randame i 
ir šitokių. Niekas negali bū
ti apskelbtas kaltu, jeigu 
teisme nebus tokiu pripa
žintas. Todėl, nors tikime 
tam, ką rašai apie aną 
vaikiną, korespondencijos 

I nedėsime. Išreiškiame pagv 
rimą tiems vyrams, kurie ne 
leido vaikinui niekų taukš
ti. Taip reikia visados dary
ti. Žeminti save viešai tega
li duoti vien apsileidėliai ir 
suskiai.

J. Reitetaičiui ir Lietuvos
Sunui. Tilps, tilps, bet rei- 

dėjo savo parašo. Prisiųsto- kja ĮVUpUįį palaukti, 
ji gromata (angliškai ir lie
tuviškai) yra viena iš tūks
tančių apgavingų raštelių.) k 
nuo neatmenamu laiku Tėvas. — Nežinia, kas vra

... .v. , . [tam mus vaikui. Jis vaikš-vaiksciojancm po tamsių |v. . .. . • , • -lemia miegodamas,žinomų namus. Mesk ją į d
Motina. — Atiduokimepečių arba pavelyk mums i 

tatai padaryti. į policijantus.

Užsirašikit
“Draugą.“

INFLIUENCIJ A
[GRIPPE].

Nelauk pasirodymo pirmutinių ap, 
sireiškimų šios pavojingos ligos, ku
rie yra skaudėjimas galvos, kojų, 
šaltis krečia, karštis apima, skauda 
ir pailsta kojos ir t.t., bet tuojaus 
vartok

Dr. Richter’io

Pain Expeller,
Sulyg parodymų ant popieros, ap

sukančios bonkutę. . palai, stiklas, dūdos, plasteris,
Taipgi pasekmingas nuo reuma-' įrankiai, sportiniai ir naminiai 

tizmo, neuralgijos ir šalčio. 1 daiktai.
Saugokis padirbimų ir žiūrėk, kad j - — 

pakutis išrodytų visai taip, kaip šis , 
paveikslėlis ir kad galai butų už 
pečėtyti su musų pečėtyjimo ženk
liukais, turinčiais įkąrą. Kitaip jus 
gaunate padirbtus vaistus.

25c. ir 50c. bonkutė vaistinyčiose 
ir nuo

F. Ad. RICHTER & CO.,
215 Pearl St, New York.

Paieškau vargonininko 
vietos. Esu pavienis. Gerai 
suprantu gregorijonišką gie 
dojimą ir galiu atsakančiai 
vesti chorą. Mano antrašas:

Mr. R. Baršys,
318 E. 116th st., 

Kensington, III,

K.naCKMK 'tt a.rfa aa'a

The BENEF1CIAL SAVINGS FUND SOCIETY
1200 ir 1202 CHESTNUT STREET, 

PH1LADELPHIA, PA.
Uždėta 20 dieną Balandžio 1853 metaoee.

Nuošimtis 3.65 metams.
PAMATINIS KAPITOLAS — trylika milijonu doleriu. 
SUDĖTU PINIGU — vienuolika ir tris čvertis milijono

doleriu.
PERVIRŠIS — vienas ir viena čvertis milijono doleriu. 
Depozitoriu suviršum trylika tūkstančių asmenų.

DEPOZITUS PRIIMAME PER LAIŠKUS.
IGNOTAS J. DOHAN, Prezidentas.

ANDRIUS J. KEEGAN, Vica-prezidenta*.
ALFRED J. MURPHY, Sekretorius ir Kasininkas.

ANTANAS HURST, Ezq., Patarėjas.

*

i K[

PJfla'SBOlRS>1 MiM KaH HJĮl

Laivakorčių ir Pinigu Siuntimo.
Parduodu laivakortes už tą pačią prekę, kaip pas pačias 

kompanijas New Yorke. Siunčiu pinigus greitai ir pigiai in 
visas dalis svieto. Prašau visu lietuviu atsilankyti su kokiais 
reikalais arba kelieujant Lietuvon meldžiami kreiptis pas

VINCĄ TAMULEVICZE,
AGENTA,

137 Hazle St., Wilkes-Barre, Pa.

i

;;,n;B]
a.afjįŽfzCla.al

m

SWALM HARDWARE CO.,
21 North Mali St, Pottiville, Pa.
įvairiausi geležiniai dai tai, te-

Juozas Szukis,
Geriausias Lietuvys

F0T0GRAF1STAS,
I

Nau] m Telefonu 1070—R.
20 E. Market at., Wllkeg-Barre, Pa.

NAMINf: MOKYKLA.
GRAMATIKA angliškos kalbos mokintis be mokintojo (apdaryta) $1.00. 
VAIKŲ DRAUGAS arba kaip mokintis skaityt ir rašyt be mokintojo 15e. 
NAUJAS BUDAS mokintis rašyti be mokintojo 10c.
ARITMETIKA mokinimuisi rokundų su paveikslais (apdaryta) 35c.

P. MIKOLAINIS, BOK 62 NEW YORK CITY.

RUBRO Obuoliu Sviestas

Valgis dėl 6 ypatų lOc.-dėžutėj e,
Nusipirk dėžute šiandien. Parsiduoda žednoje krautuvėje.
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Šiomis dienomis tapo atidaryta lietuviu banka po vardu

“New
Z

K.

Nojui eme 600 metu pastatyti 
Arką.—Tai jums ištrivojimo 
pavyzdis.

Yra daug vyru Nojaus budo Wilkes-Barriuose. 
Šiandien gal jie Kitiems tarnauja, bet ateis laikas, 

Kad jie turės nuosavus ofisus. NieKas negali sulaikyti 
žengti pirmyn tą žmogų, kuris dirba gerai ir gerai rė
dosi pas Roserithali.

Mano pavasario siutai kainuoja po

$10, $15, $20 ir $25.
Jie skiriami vyriams Nojaus rūšies. O jus kokios 

Klesos?

Plymouth Natoinal 

BANK.
Kapitalas su perviršiu 

$165.000.00.
Šitoji Banka prižiuroma

Suvienytųjų Valstijų val-
[džios. Moka 3 nuošimčius x *
nuo sudėtų pinigų. Galima 

Į susišnekėti lietuviškai.
Mandagus patarnavimas.

G. N. Postlethwaite, 
iždininkas.

3° SUČEDUIMAS
o

AUGA.
-jot3 °

PINIGAS DARO PINIGĄ.

Pradėk taupti pinigus pas mus. Kad 
ir mažiausia suma pridėta prie sučė- 
dijimų ir 3 nuošimčiai, kuriuos moka
me, greit padidįs jųsų taupimą.

Lietuviams paranki vieta.

NORTH SCRANTON 
BANK

1902 North Main Avenue. 
Scranton, Pa.

Naujausias’Importuotas Fonografas dykai.
Bus duotas kiekvie- 

vienam kas nupirks 
pas mus Rusiško Taba
ko už $6.00.

Nieko nuo jnsų dau- 
giaus nereikaiaujam 
tik kad patartumite 
savo draugams pirkti 
iš musų firmos tabaką.

šitas inportuotas Fo
nografas yra padarytas 
iš geriausio metalo, turi 
didele nikelinę triubą 
ir labai gerai skamba. 
Turėdami musų Fono
grafą galite surengti na 
mie puikų muzikos kon 
•ertą.

Užsuksite tik mašinė
lę, uždėsite voliuką, ir 
galėsite išgirsti gra

žiausias tautiškas, darbininkiškas ir kitokias dainas, ištraukas iš operų ir ope
rečių, žaidimą visokių instrumentų pavienių ir orkestrų. Klausant tai viską 
bus malonu ne tik jums ir jūsų šeimynai, bet ir jūsų pažyptamiem's ir kai
mynams. Musų Fonografas yra geriausias, koks tik dabar gaii būti. Męs
duodame jums tą Fonografa suvis dykai. Prisiųskite tik 50c. markėm ir męs 
atsiųsim jum geriausio Rusiško Tabako už $6. ir tą Fonografą drauge su vo
leliais ir nurodymais, kaip reikia apsieiti. Apturėję per Ezpresą, užmokėsite 
likusius $5.50.

ši dovana yra suprantama ir paiki, nėra čia jokios rizikos, taigi naudo
kitės, pamatysite, kad busite užganėdinti. Pasarga: prašome nesulyginti mn
sų firma su kitom.

ENOLISH AS1ATIC TOBACO CO., 111415 E. 7th St, Dept. W. New York, N. Y.

Lietuviu Darbininku Laikraštis
U

ant 4601 S. Ashland Avė., Chicago, III.
Šioje Lankoje randasi Checking Account dėl visų biznierių. Už sudėtus pini

gus į musų banka duodame čekių knygutę, iš kurios galima rašyti čekius ir jie 
tinka visur.

Priimame pinigus ant užčėdijimo, ir mokame trečią nuošimtį nuo 1 Sausio ir 
nuo 1 liepos. Turime Safety deposit Voult — skrinutesi dėl sučėdijimo visokiems 
brangiems daiktams, už $2.50 ir augščiaus. Darome tikrą bankinį biznį. Skoliname 
pinigus ant visokių išlygų- ant mortgage notų ir t.t. Parsiduoda per musų banką 
namai ir lotai. Išdirbame Abstrat/is ir kitus popierius. Siunčiame pinigus ir par
duodame laivakortes ant visokių linijų. I

General Fire Insurance Agency — Ukso & Co. — Apsaugojimas nuo ugnies 
geriausiose kompanijose, kožname pareikalavime išrašome Policy su paaiškinimu 
apie kaštus. Visiems yra gera proga atlikinėti savo reikalus musų bankoj.

Savininkai namo ir bankos: • __
G. L. UKSO, prezidentas, 

S. MARCINKIEWICZ, vice-prez. 
A. J. BIERŽYNSKIS, kasininkas

Pirmas lietuvių Teatras Chicagos mieste po vardu Davis Sąuare Theatre ant 
4003 S. Ashland avė. Kožną dieną yra trįs perstatymai, pirmas vakare ant 6:45, 
antras ant 8:10 trečias ant 9:30. Kožnas perstatymas yra iš keturių aktų ir su kru
tančiais paveikslais. Aktoriai yra parūpinami geriausi ir vieta yra prirengta labai 
graži. Kas sykį atsilanko lieka labai užganėdintu.

Su pagarba teatro užžiurėtojas,
G. L. UKSO
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People’s Bank,
Public Sąuare,

WILKES BARRE, PA.
Moka 3 nuošimčius nuo 

sudėtų joje pinigų. Atdara 
; nuo 9-nių ryte iki 3-jų po 
pietų. Subatomis gi nuo 9- 
nių iki 12-tai vai. prieš piet 

Į ir nuo 7-nių iki 8-nių vaka
re.

Gera, saugi Benka, uždė
ta prieš 40 metų.
THE PEOPLE'S BANK, 

Wilkea Barre. Pa.

LOUIS ROSENTHAL,
ANT KIRBY’S KRAUTUVES,

South Main St, Wilkea-Barre, Pa.

99

People’s Union 
Savings Bank,
Cor. Main & Water Sts. 

PITSTON, PA.
Turi kapitalo su nuošimčiais

$330.000.00.
Moka 3 nuošimčius nuo su

dėtų pinigų.
Geriuasias kelias į prolobi 

mą
yra pradėti uždirbtus pini
gus į gerą Banką.

Męs priimame net po vie
ną dolerį.

rašo daugiausiai apie lietuvius darbo žmones, uždarbiaujančius di
desniuose Rusijos ir užsienio miestuose kaip antai: Rygoje, Liepoju 
je, Mintaujoje Peterburge, taipogi Šiauliuose, Panevėžyje Mariampo 
lyj.e, Vilkaviškyje ir kitur. Žinias prisiunčia savi korespondentai. 
“Rygos Garsas’’ įdomus yra ypatingai miestų gyventojams lietu
viams, nes paduoda žinias apie didesnių miestų reikalus ir gyveni
mą. “Rygos Garsas“ labai tinka pasiskaityti Kuršėje ir Vidžemėje 
gyvenantiems lietuviams, nes paduoda plačias žinias apie tuos 
kraštus pagal vietinių latviškų, vokiškų ir rusiškų dienraščių ir sa
vų korespondentų pranešimą. ‘Rygos Garsas’’ duoda progą visipms 
lietuviams darbininkams, išblaškytiems po plačiąjį pasaulį savo 
tarpe susižinoti ir su tėvyne nuolatinį ryšį užlaikyti, kad nenusto
jus jos sunais buvus. “Rygos Garsas” praneša įdomiausias žinias 
apie tai, kas dedas musų miesteliuose ir kaimuose, kame gyvena 
musų darbininkų išeivių gentis ir pažįstamieji.

“Rygos Garsas’’ turbut kiekvieno lietuvio darbininko vadovu, 
nes “Rygos Garsą” skaitydamas lietuvis'darbininkas geriau su
pras ko jam tekstą ir kaip reikalingus dalykus įgyti.

Lietuviai Darbininkai skaitykite
“RYGOS GARSĄ”

o per jį susiprasit ir greičiaus liksit tikrais piliečiais. “Rygos 
Garsas” nebrangiai Atsieina; todėl rasykities 'Rygos Garsą’ 1911 
metams.

Visiems užsimokėjusiems už visus metus užleidžiamą vieta vel
tui apsigarsinti “Rygos Garse” (apskelbimuose) ant 12 eilučių, o 
užsimokėjusiems už pusę metų ant 6 eilučių.

“RYGOS GARSO” KAINA:’

Rygoje, Lietuvoje ir visoje Ru
sijoje su persiuntimu ....

12 mėn. 6 mėn. 3 mėn. į
2 r. 50 k. 1 r. 25 k. r. 65 k,

Rygoje be persiuntimo ... . 1 r. 50 k.l—r. 76 k. — r. 40 k.
Užsienyje.......................................... 4 r. — k.i2 r. — K. 1 r. — k-

Vienas numeris: Rygoje 3 k., kitur 4 k.

Adr. RYGA, ELŽBIETOS (ELIZAVETINSKAJA g-vė 24
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DABAR
/jums reikia ką tokio palai
kymui j ūsų vikrumo prieš 
šaltą pavasario vėją, ir tas 
kas yra stiklas Stegmaiero

Malt Estrakto
prieš valgius ir gulant.

Gyvumas susidrytina ne 
pažadinimu, bet užtai, kad 
Stegmaitero Malt Extraktas 
maitina systemą, priduoda
mas taip reikalingų jėgų at
sispirti pavasario vėjams.

Pabandyk ir vaknmk pa
sekmes.

Tuzinas bonkų už $1.50.
Gryno maisto ženklas ant 

kiekvienos bonkutės.
STEGMAIER BREWINfi CO.

Wilkes-Barre, Pa.
Naujas telefonas 977
Bell telefonas 422

Merchants 
Banking | 

Trust 
Company,

Mahaiey City, Pa.

Turi Kapitolo su nuošim
čiais

$190.000.00.
Sudėtu pinigu

$700.000.00.
Męs vedame visokį lega 
lišką biznį.

Musų bankoje galima 
; susikalbėti: lietuviškai, 

lenkiškai, vokiškai ir
angliškai.

JOHN J. MEYER, 
Kasininkas.

o
o
n
o

fe*********************

Užsirašykit

„DRAUGĄ.” -

i ■ 1 '■
Kurių skaitytojų prenu

merata, pasibaigusi, tiems 
šia numeris bus paskutinis.

Siunčiant pinigus, čekius, 
arba “Money Order“, siųs
kite ant adreso:

“DKAUGAS“,
Wilkes-Barre, Pa.

ALBERT G. GROBLEVVSKI,
Savininkas ir Fabrikantas Geriausių 

“LENKIiKŲ-LIKTUVISKŲ VAISTŲ. > f
Goriausia

Gyduolė
nuo

Strėnų skaudėjimo 
Degimo krutinėję

Galvos skaudėjimo 
Kataros

Užsišaldymo
Neuralgijos

nuo
Gerklės skaudėjimo

Mėšlungi*
Skausmo krutinėję 
nuo
Patrūkimo 
Axma arba 
Dusulio
Štyvumo sprando
Skaudėjimo
Šonuose'
Ranką ir 
Koją.

Kiekvienas privalo čėdvtį 
nors dalį to, ką jis uždirba 

j ir padėti geroje, saugioje

Bandoje.
Musų Banka yra tautiška 

(National) ir jau nuo 20 
metų varo biznį Scrantuose.

Męs velijame Jums turėti 
Vokundas su mumis, ar butų 
didelės ar mažos.

Męs mokame 3 nuošimtį.

Traders National 
Bank,

SCRANTON, PA.
Mandagumas — musų ypa

tybė.

Office New Telephone 37. 
Residence 1100.

Lietuviu Advokatas.

Jonas S. Lopatto
47-48-49 Bennett Building, 

Wilke$-Bare, Pa.
Norintieji pasiskolinti pinigu 

ant pirmo mortgage, arba pirkti 
namus lai kreipiasi.'

KAS BBIKALAUJA
✓

aaatiaių (krajavų) škaplierių Pasės Sv. 
ir Sv. Trąieėa, gali gaati pas maa 
visada. Męs išdirbame ir, reikalaajaa- 
tiems psnuaėiaai perą aat pažiaree.
Mn. A. BmalUeaė, T7S7 K. Paetfls »t., 

Pbtladelpftla, Pa.

First National 
BANK,

PLYMOUTH, PA.
UŽDĖTA 1364.

KAPITOLAS 
PERVIRŠIS

Vardas.

A d resas

$100.000.00. 
$250.000.00

Didžiausia ir saugiausia 
Banka mieste.

Moka 3 nuošimčius nuo 
sudėtų joje pinigų.

50,000 
KNYGŲ

Vysai Dykai Del Viru

Ta knyga yra stebuklinga ir siustą yra tyk dėl vyru. 
Knyga ta prastais, suprastais žodžiais pasaka kaip gal 
atgauti vyriškumą, isigyditi nuo uznuodijima krauja' 
arbasypili,nubiegima sieklos, pątrotitu stypribe, pučkus 
ir kitus išmietimus, negromulavima, patrotitu 
stypribe, pylva, kiapenu, inkstu ir pūsles ligas, ruma- 
tizma, gonorrhoea arba triperi, naujai Įgautas lygas, 
strictura irvysasvyru lygrs, gal būti išgidotras sava 
namuse privatiškai, slapta ir labai pygjai.

Ta, dykai igauta knyga, pasakis jums kodėl jus 
kentat ir kaip galėt galutinaj isigyditi. Knyga ta yra 
krautuvg žinios, katrus ture žinoti kožnas vedes arba 
nevedes vyras. Ta knyga yra parašita par Daktara, 
katras atsydave ilgo lajka tyrinejmu tu, specijaliskh 
lygu. Temvkit, jog ta knyga yra siustą vysai dykai, 
užmokant už pačtq, ing užpečetita konverta. Nesiusk 
nekokiu piningu, tyk parašik sava varda, ir adresa ant 
žemiaus paduotų kuponn, katrų siusk mums šendena. 

DYKAJ GAUTOS KNYGAS KUPONAS.
DR. JOS. LISTER & CO.. 1 90S 22 Fiftb Avėtu, Chic.ro:

Godotinas Taml-t •: j, agral Tamisios prižadiejnia, aš noriečjan 
jog Tamista prisiųstųmei man vysai dykai vėnajusu knygadel vyru.

St-Hss.

Ypatingos Gyduolės.
Jeigu sergate užsisenėjuriomia^ligomisMiuo kurių negali pagelbėt nė dak

tarai uė ligonbnčiai, arba paslaptingoms ligoms, aprašykit man savo nesvei
kumą gerai ir aiškiai (be užslėpimo) nes čion eina ne tik apie tavo sveika
tą, bet labai tankiai ir apie tavo gyvastį. (Atsimink, jog kiekvienas garbingas 
daktaras užlaiko paslaptį kaip ant išpažinties). Užtai nesigėdyk ir nebijok, 

MŠyk teisybę, o mielai suteiksią rodą ir prisiųsiu geras gyduoles pagal tavo 
ęą su nurodymu kaip reikia jas vartot, už prekę labai mažą. Reikia rašyt 

.atikus stačiai pas mane pridedant visados 2c. markę ant atsakymo, nes ki
taip aegausit atsakymo. —- Teipgi męs reikalaujame gerų agentų kiekvie
name dideliame mieste ir jų aplinkinėse. Ageniai nuo Lietuviškai-Lenkiškų 
gyduolių gali uždirbti nuo 50 dol. ikil5 doL aat mėnesio. Uždarbį duodame 
kuogeriausią. Taigi rašykite reikalaudami agentūros. Kiekvienas lietuviškas 
itornikas teipgi privalo užlaikyti visada musų puikias Lietuviškas gyduoles 
savo štoruose ant pardavimo, kad musų tautiečiai reikalaudami galėtų pas 
kiekvieną nusipirkti ir nereikalautų išduoti pinigus dovanai kokiems nors 
apgavikams tose aplinkėse. fitornykai,rašykite pareikalaudami gyduolių, nes 
geras uždarbys ir parduokite musų tyras Lietuviškas gyduoles, kurias męs
gvarantuojaine. Rašykite po antrašu:

ALBERTAS G. GRABLIAUCKAS,
<3or. Elm & Main Str., 1 Plymouth, Pa.

W*******
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AKMBNU 01LSKKLI0 LAlKKODBLĮ.
▲uksiniai, paauksuoti ir kitoki su 23 

akmenimis, parduosime 10,000 vadina 
mų •'Accuratus” laikrodėlių Ūktai už 
$6.75 žėdną. Tie gražus laikrodėliai 
puikiąi išrėžyti, dubeltavi lukštai, ge
rai laiką rodanti, labiausiai keliauaiaką 
naudojami, kuris turi daboti laiką, mo
teriški ir vyriiki, gvarantooU aat M 
metų. Tikrai gražus laikrodėliii, ne
gėda bus nei draugams tokų parodyti. 
Jeipu nori turėti gerą driegorėlį, tai 
itai musų pasiūlymas: Męs uuriąsima 

, šitą laikrodėlį kiekvienam C. O. D. už 
$5.75 ir ekspreso kaštus dėl peržiūrė
jimo. Jei nepatiks, Bemokėsite aei cen
to. \ Mus riakuojaaie rinką, katodais

gaaadiaėlis duodasi dykai tu laikrodžių. Adresas:
KKOKUPOK WAT0H 00., DBPT. SOS, CHICAGO, ELJ.
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telephone: cableadresš:grochowski

M. A. Norkūnas,
Vienatinis Lietuvis Iždirbejas

visokiu ženklu 
draugystėm, o y- 
patingai: lįokardu 
guzikučiu meta- 
liavu, anameliotu 
ir padengtu cellu- 
loid'u, šarpu, vė
liavų ir Karanu.

Man pavestus dar
bas atlieku artis
tiškai.

N. A. Norkuias
lė2 PMSPECT ST., LAW1ENCE, MASS.

Union Ticket Agency.
Veulaasta Lietuviška Bank* Seraateae

ir Vleeje Apllaklnėje.
Ageatara Lalvakeržlų aat Otriausių

Linijų.
Siaaėia pinigus kas dien ia visas da- į 

ils sviete; taip gi perka ir iėataine vi- 
•ekias pinigas. Išdirba visokias doka- 
mentna Amerikoa ir Lietuvoa teismuoee.

Ofisas atidarytas kas disa nao 8-toa 
d ryta iki 9-tos vai. vak.

Nedėlieje: aao lotos iš ryto iki i-tal 
ralandai vakare. "

Adolf Blau,
Union Ticket Agency,

SM Lackawsana Avė, Bcranton, Pa.
Taip-gi tarime savo krautavėje dau

gybę visokių maldaknygių ir svietiškų 
knygų visokiose kalbose.
TELEFONAI: Naujas 303 — Bell 883.

FABIOLE,
garsi kardinolo Wisemano apysaka. 

Vertė VYTAUTAI.

Kaina $1.00.
Imantiems daugiau kaip vieną eg- 

■empliorių, nuleidžiamas didelis nuo-
iimtis. Gaunama pas:

V. VABNAUZBIB,
311 *e. 4tk lt., Brooklyn, N. Y.

-rNAUJA KNYGA-

BIBLIJA
arba šv. Raštas išleistas.

Tik vienas šitas šventraštis yra 
katalikiškas.

Kaštuoja $2.15 persiuntimui.
Adresas:

REV. S. PAUTIENIUS, 
Mahanoy City,. Pa.

GERIAUSAS PINIGAMS PASIDEJIMAS,
TAI ŠTAI ŠITAME BANKE:

Merchants National
Bank,

POTTSVILLE, PA.
Nuo padėtųjų pas mus pinigu gausi 2 nuošimt., jei 

padėsi trumpam laiui, 3 nuošimti, jei šešiems menesiams, 
3 ir pusę nuošimt. jei padėsi vieniems metams.

Gali pradėti pasidėlioti, jei tnri $1.00.
Maloniai kviečiame visus atsilanyti pas mus.

Gerb. O. P. BECHTEL, Prez., A. W. SELTZER, Vice-Pr., 
C. H. MARSHALL, Kasierius.
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PIRMUTINE KRAUTUVE

□t I1DIK1YSTE
Bažnytiniu Daigtu

„R YZNYCIA”
PO GLOBA MYKOLO AKKANIOLO,

114 8. Chectnnt St., 8henand«&h, Pa.
žvakės margos vaškinės pe 1 svarą 3, S, ė, t, $, ir 14 svaras po 
Žvakės vaikinės rankom margįtos po 3 s^r., 4, 0 ir t svaras po 
Pakiliais knatai vaškiniai (nu tapers) pakelis pe
Dėl aštuonių dienų pakeliai po 
Anglys už svarų 
Aliejus (3 day) nž gorčių
žvakė* vaškinė* (Boše) dėl aidėjimo po 8 ir 4 svarus, už svarą 
Lietinės žvakė* vaikinė* pe 13 svarų ir 18, svaras p<
Žvakė* Starinavos lietinė* 16 sv. tr 13, už svarą 
žvakės 4 sv. ir 6 susukto* 4 sv. ir 1 sv.

Altoriau* žvakės (eztra) sv. pe 
Geitone vaiko 1 sv. ir 6, svaras pe 
Kodylas pranetrižkas po 
Kodylas franeineense ’ ’ pe 

Teipgi siuva puikins bažnytiniu* 
ku, etmborijan, monstrancija*.

Galima gauti Uaturilkų maldaknygių, kvietkų, drawi]«»a ženklelių, 
vėliavas, iarfaa Ir t. t. ’

- f ITO. L. LEVICKAS.

26a.
•Oe.
24e.
67*.
23e- 

$1J4 
40*.
2Žn.
14a.
14a.
37a.
34a.
5*e.
50a.

rtbu, taisė senus. Pardueda klall-

IŠĘJO IŠ SPAUDOS DAILUS SCENIŠKI 
VAIZDELIAI VARDU

„Degtine” ir „Katnute.“
< *-
I M (
I >«
< r,
< K 
i «
< i-
! L.
%

KAINUOJA PO 10 CENTU. 

Galima gauti
„Draugo” Spaustuvėje.
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’ART RAUK,MAS

PINIGLĮ
IS EUROPOS

BIURAS INFOmOJŲ
MAINYMAS -

VISOKIU
PINIGU

EUROR
BIURAS

ADVOKATAMS
* .

KANCELIARIJA • 
REJEMT1NE

1. Priimam padėjimus pinigų dėl sutaupinimo su pus
metiniu nuošimčiu (procentu).

t
I

2. Paskoliname pinigus ant morgičiaus ir notų.

3. Išsiunčiame pinigus ir duodame užsakymus iu visus 
kraštus, 4B

4. Išmainome ir parduodame užrubežinius pinigus pa- 
* gal tos dienos kursą,

' .’l

5. Parduodame laivakortes (šifkortes) in prieplaukas 
Europos ir Amerikos,

v ’ •

6. Parduodame tikietus ant geležinkelio Amerikoje, .
7. Padarome aktus rejentelnus su paliudijimu Konsu- 

lio,
f /

8. Asekuruojame gyvastį nuo nelaimės ir ugnies (in- 
šiuriname).

, ‘ f > I / ’
r ’ •

Atsišaukit ir praneškit kokiam laikraštyje šitą ap-- 
garsinimą skaitėt, o męs prisiusime dykai puikų kalen
dorių 1911 metams. ‘ t

‘CnovetAMTto* ' •.

Wil^es-Barre
Deposit & Savinzs

BANK,
71 PUBLIO 8QUABE, 
wiLKX8-BABKB, PA.

Kapitolas - - $ 150.000 
Perviršis - - $375.000
Moka S-šią auoiiiatį ano s«44*t| 

jojo Rial<ą
Banka atdara kasdien nuo 9 ry

to iki 3 popietu. subatomis nuo 
9—12 vidurdienyje.

Galima susikalbėti lenkiškai.

*«««««««««•«••«••««««*

J. F. Gailis,
Pas ji galima gauti visokiu J ! 

torielku, bliūdu, stiklu, puo- ! i 
du, liampu ir visokiu virtu
vei reikalingu daiktu. Yra iš 
ko pasirinkti. Ateikite per
sitikrinti.

10S—104 8. MAIN 8T.,
1TILU8-BABBB, PA.

iTflMIKYTE LIETUVIAI.
Kelione per jūres. Tūkstančiai 

tūkstančiu mūsų tautiečiu ke
liauja in prigimtą šąli ir iš tenai 
atgal in Ameriką, o visi labiau
siai užganėdinti, kurie perka lai
vakortes pas:

Joną Nemeth’a
3 N. MAIN 8TR., 

WTLKBA-1ARRE, PA.
O kndėlt'Nee tnri gerą prižintėjimą, 

parankių kelinių, kad tartum kaip ir 
ačins kompanijos bfltų pirkę laiva- 
orte*. Siuntimas pinigų greičiausia* Ir 
■ - i-sias pasaulyj

l

PIRKITE LABAI NAUDINGAS KNYGUTES < ' 

------- ---------- ----------------------- PO VARDU --------------------------------

„Naminis Vaiku 
Auklėjimas“

___ I R  .. — —
*

. “Katekizmas Apie 
Alkoholiu.“

Kainuoja po 12c. su persiuntimu. Pelnas eis instei- 
gimui našlaičiu prieglaudos, (galima gauti pas

Kun. A. Staniukyną,
4557 So. WoodSt., CHICAGO, ILL.
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DRAUGO
ZZ3 I

$ $

SPAUSTUVE

NAUJAUSIA, DIDŽIAUSIA IR GE

RIAUSIA GREITAI ATLIEKA

ĮVAIKIU ĮTAIKIAUSIUS DARBUS

S PA U•IHA 
PIGIAI

UiKVTBTIMUS IK KITOKIUS DARBU8
■11 1 ■■ ■■■■1 ■ ■ ■ y ■■

K0NITITU0UA8, PLAKATUS, TIKIETUS,

RAIDES STATOMOS DIDELE—NAUJAU- 
SIOJO PATENTO-MAŠINA “LINOTYPE”

ADRMUOKITV____ T"
1 “DRAUGAS"

314 E Market St. Wilke«-Barre, Pa.
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