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Antroji Gavėnios 

Nedelia.

Lekcija. I Tęs. IV, 1—7. 
— Broliai: Prašome jūsų ir 
meldžiame Viešpatyje Jė
zuje, idant kaip, priėmėte 
nuo musų, kokiu budu jus 

l turite vaikščioti ir Dievui 
panįėgti, taip ir vaikščiotu- 
mite, idant tuo daugiau gau- 
sintumitės. Nes žinote ko
kius- prisakymus jums da
viau per Viešpatį Jėzų. Nes 
ta yra Dievo valia jūsų pa
sišventimam: idant užsilaiky 

'tumite nuo paleistuvybės: i- 
dant mokėtų kiekvienas jū
sų savo indų laikyti šventy
bėje ir padorume, f ne noro 
pageidime, kaipo ir stabmel
džiai, kurie nepažįsta Dievo. 
O idant niekas nespaustų ir 

į neapgautų kokiame reikale 
savo brolio, nes to viso at 
[keršytoju yra Viešpats, kai
po pirma jums pranešėme ir 
aps ajįfiūS^. Nes nepavMino 
mus

įtarimu, panieka, pavjr. ižbuvęs keliose Seim, vystai* Maj
riešpatyje Jezuje Kristu

si, tai nėra paklydimai ir 
buk iš jų nereik per išpažin
tį apsiskųsti. Yra tai didelė 
klaida. Juk žmogus tuomi ir 
skiriasi nuo kitų žemiškųjų 
tvarių, kad jis mintija, tur 
išmintingų sielų. Bažnyčia 
mokina mus daryti išpažintį 
iš nusidėjimų papildytų mis 
lia, žodžiu ir darbu. Žmogus 
ne tik kad nusidėti gal min- 
čia ir širdž.ia, bet kad ši pas
taroji yra net versmė visų 
jo piktų žodžių ir dalbų. 
“Iš širdies, sako Šventraš
tis, išeina.. . žmogžudvbės, 
svetmorvbės ir t.t.”* "r-

Minties nuodėmėmis yra 
ne tik įsivaizdinimai blogo, 
nepamatuoti įtarimai, bet 
taip-pat blogi valios palin
kimai, blogi pamėgimai, 
troškimai, džiaugsmas iš 
papildyto blogo. Taip link 
Dievo galima nusidėti prisi- 
leidžiant abejojimo tikėji
me, murmėjimo priešai Ap- 
’veizdų, nusiminime, burnoji 
me širdyje, džiaugsmo gir
dint, kaip tikėjimų perse
kioja. Link artymo: netei

nant, kuri ant pakulų krin
ta; paniekinimas, jei ji pra
šalinta vėl grįžta. Gerų, do
rinančių knygų skaitymas, 
šventi apmųstymai, nes jie 
paduoda išganingas mintis 
ir žmogaus sielų paverčia į 
Dievo šventvnę Šv. Dva^ 
sios gyvenimų. / S.

maičiui!

Kunigui Petrui Abro-

lit

Pereitos savaitės panedė- 
lio naktį, vasario 27 d., pasi
mirė kun. Petras AbrOmai- 
tis, Minersvillės lietuvių pa
rapijos klebonas. Sirgo apie 
dvi savaiti uždegimu plau
čių ir inkstų. Nabųšnikas 
gimęs Šalčininkų kaime, 
Krosnos parapijoje, Stara- 
polės pav., Suvalkų gub. 
Gimnazijos mokslų ėjo Sta- 
rapolėje, į kunigus įsišventi
no Seinuose ir apie 10 metų

je.

’ Evangelija. - Mat. XVII.,
1—9. — Anuomet paėmė Jė
zus Petrų ir Jokūbų ir jo 
brolį Jonų ir užvedė anuos 
ant augšto kalno skyrium. 
Ir persimainė jų akyse. O 
jo veidas pražibo, kaip sau
lė; o jo rūbai stojosi, kaipo 
sniegas. O štai pasirodė 
jiems Možė ir Elijas su juo 
kalbanti. O atsakydamas 
Petras tarė Jėzui: Viešpa
tie, gerai yra mums čia būti. 
J ei nori, padarykime čia tris 
gyvenimus: tau vienų, Mo
zei vienų ir Elijui vienų. 
Dar jam bekalbant štai- švie 
sus debesys uždengė anuos. 
O štai balsas fš debesio, kal
bus: Tas yra mano mielas 
Sūnūs, kuriame sau gerai 
pamėgau — jo klausykite. 
O išgirdę mokiniai puolė 
,ant savo veido ir labai bijo
josi. Ir priėjo Jezus ir paly

dėjo anuos ir tarė jiems: 
Kelkitės, o nesibijokite. O

[pakėlę savo akis, nieko ne
regėjo tik vienų Jėzų. O kad 
anie nužengė nuo kalno, įsa
kė jiems Jėzus, tardamas: 
Niekam nesakykite regėji- 

įo, kol žmogaus sūnūs kelį 
įsis iš numirusių.

MINTIES NUODĖMĖS.

“Iš širdies išeina piktos 
mintįs... Tai yra, kas su
tepa žmogų”, žodžiai iš 
Evang. pagal šv. Mateušų, 
XV, 19. Atsiranda, kartais. 
Žmonės mažai apšviesti, ku
rie mano, jogei ^usidėti ga
lima tik žodžiais ir darbais, 
bet galvos mintįs ir širdies 
lageidimai, kad ir biauriųu-

du, blogu linkėjimu,- troški
mu kų blogo jam padaryti, 
džiaugsmu iš blogų artvmo 
darbų, ar nelaimių, jo turto 
pageidimu ir t.t. Link savęs 
paties: tuštybe, puikybe, į- 
sivaizdinimu blogų daiktų 
su valios prielankumu ir pa
mėgimu, nedori pageidimai, 
pasidžiaugimas iš padarytų 
blogų darbų. Šios mintįs, ka
da, esti iš liuosos valios ir di
deliame dalyke, yra mirti
nos nuodėmės. Sakau kada 
esti iš liuosos valios, nes jo
kios tuomet nėra nuodėmės, 
jei nėra prisidėjimo valios: 
Te skrajoja jeib kokios min
tįs galvoje arba pageidimai 
širdyje, jei męs ant jųjų ne
paisom, pamėgimo juose ne
turime, nėra priežasties ne- 
rimoti. Bet jei ant blogi; 
minčių su noru pristojame, 
subiauriname savo sielų, ku
ri yra Dievo bažnyčia; blo
gas, nuodėmingas mintis, 
liuosa valia, savyje nešioda 
mi, tampame panašiais į iš
baltintus rakstus, pilnus pu
vėsių viduje. Žmonės nerc 
gi, kas dedasi musų širdyje, 
bet aniuolai ir Dievas mato, 
Siela, blogomis mintimis už
krėsta, yra kaipo užnuody
tas šaltinis, kuris mirtį, nuo
dėmę, skleidžia aplinkui 
Kaip ugnis neužgesinta įsi
dega ir didelius padaro nuo 
stolius, taip blogos mintįs 
nenustelbtos gimdo žmogžu- 
dybes, svelmoterybes, va
gystes, neteisius liudijimus 
ir t.t. Tokia siela, sykiu su 
nuodėme, jau ir bausmę sa
vyje nešioja, nes jų apima
nerimastis ir baimė.*

Vaistu nuo blogų minčių 
yra nuolatas darbas, vengi
mas piktų draugysčių, blogi; 
laikraščių ir knygų. Urnas 
blogas minties prašalini- 
mas, kaip kibirkštį užgesi-
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Metai III.

Palaidojimas tečiaus 
iko su didele iškilme, 

nyčios vakare, kovo 3 
vonas nulydėtas į baž 
ir per ištifcų naktį buv 
gijų sergiamas. Visos 
iet. draugijos dalyvavo? 

menyse. Subatoje 10 v 
po atlaikytos gedulingos pa
maldos ir šv. mišios už Aa. 
tun. Petro dūšių, dalyvau
jant miniai žmonių ir 27 ku
nigams. Kun. Massori ųtlai- 
<ė šv. mišias, o kun. Dum-7 4
čius pasakė gražų pamokslų. 
Stebėtina, kad nei vieno ai
rio kunigo nebuvo. Buvo 10 
lenkų kunigų, 9 vokiečiai, 
žinoma, iš artimesnių vie
tų, ir 8 lietuviai: kun. Dar- 
gis, kun. Pautienius,' K. 
Dumčius, k. Milukas, k. Tbš 
kūnas, k. Durickas, k..Kų- 
minskas ir kun. Vizgirda* Ję 

ietolimesnių vietų kunige 
galima būvą atvykti, ne 
batoje sunku parapija 
likti. Pasibaigus xdiei 
dybei 1 vai. po pie 
lišky. Readiijgo tra 
vonas pervestas į 1 
rį. £ Lydėjo kun.

su

la-1

Iš Lietuvos.

pi jos parapijose: Rudami 
no j’, Kapčiamiesty j, Puns
ke, 1885 m. a.a. Scranton’o 
vyskupas J. M. O’Hara 
parkvietė kun. Petrų į Ame
riką organizuoti lietuviškas 
parapijas. Vyskupas net lai
vakortę buvo nusiuntęs. At
vykęs Amerikon, kun. Abro 
maitis apsigyveno Hazleto- 
ne, kur tuomet rado didesnį 
lietuvių būrelį. Buvo drauge 
ir lenkų klebdnu. Čia suor
ganizavo parapijų ir nupir
ko nuo protestonų nedidukę 
medinę bažnytėlę, kurioje ir 
iki šiol Hazleton’o lietuviai 
Dievų garbini.

Po trijų metų darbavimo
si Hazletone, 1888 m. kun. 
Petras persikėlė į Philadel- 
phijos vyskupijų ir apsigy 
veno Mahanoy City. Čia jo 
darbo vaisiai yra žymus. Su
organizavo parapijų ir pa
statė gražių, gotiško stiliaus, 
dabartinę šv. Juozapo bažny 
čių. 1891 m. kun. Abromaitis 
pradėjo važinėti į artimų 
Shenandorį ir tenai organi
zuoti lietuvius. Shenandory- 
je lietuvių skaitlius smar 
kiai augo, taip, kad 1893 m 
kun. Abromaitis persikėlė 
Shenandorį parkvietęs į Ma 
hanoy City kun. Pautienių 
Shenandoryje išklebonavo 
15 metų. Čia išsyk pastatė 
medinę bažnytėlę, bet ta tuo 
jaus pasirodė per maža, ta
tai pastatė erdvių ir gražių 
dabartinę murinę. 1908 m. 
persikėlė atgal į Mahanojų. 
bet lietuviai, kuriems prieš 
penkiolikų metų tarnavo ir 
buvo geras, dabar jau ne
kentė savo geradėjo senelio 
ir todėl pereitais metai® ta
po perkeltas į Minersvillės 
lietuvių parapijų, kur atra
do žemiškos kolionės 
Vargas senam — jo niekas 
nekenčia...

Kaminskas, k. Milukas, k. 
Durickas, k. Vizgirda, trįs 
Shenandorio lenkai kunigai, 
visos Minersvillės liet. drau
gijos ir šeip daug ukvatnin- 
kų. In Shenandorį trauki
nis atėjo 3y2 vai. po pietų. 
Shenandoriečiai gražiai pa
sirodė. Kelios draugijos su 
benu laukė ant stoties. Paė
mę nabašnikų lydėjo į šv. 
Jurgio bažnyčių: ilga linija 
mergaičių, paskui mergaitės 
su. gėlėmis ir da ilgesnės 
draugijų eilės. Žmtųaių buvo 
pilnos gatvės. Muzikai gedu
lingų maršų griežiant atly
dėjo į bažnyčių. Bažnyčioje 
palaikyta apie 2 vai. ir atlai
kius trumpas pamaldas, toj 
pačioj tvarkoj draugijų ir 
daugybės žmonių nulydėta į 
šv. Jurgio kapinynų ir. .. 
palaidota. A. a. jo dūšiai.

Kun. Abromaitis atsižy
mėjo blaivumu ir nepapras
ta kantrybe. Niekas nematė 
jo pikto, niekas negirdėjo 
nuo jo pikto žodžio. Buvo 
labai taupus. Savo pinigų 
neleisdavo vėjais, todėl ir bu 
vo laikomas turtingiausiu 
Amerikos lietuvių kunigu;. 
Gyvais pinigais neturėjo 
daug, nes viskų, kų sutaup- 
davo, įdėdavo į farmas, ku
rių turėjo vienų netoli Bal- 
timorės, o kitų Virginijoje. 
Ant šios pastarosios randasi 
didelės girios. Neseniai kun. 
Abr. nusipirko dokų Balti- 
morėje, įsitaisė garlaivį ir 
vežiojo medžius iš Virgini
jos į Baltimorę, kur juos 
lengvai parduodavo. Pelnų 
turėdavęs nemažų.

Testamento nepaliko, ir 
nežinia kam teks tie turtai.

Tuotarpu Minersvillės lie
tuvių parapijos reikalus ap
rūpina kun. Taškunas, kolei 
tebus paskirtas klebonas.

Traka; (Viln. gub.). Vie
tiniame kalėjime sėdi 19 po
litiškųjų, iš jų trįs moterįs: 
M. Maciulevičienė (su tri
mis vaikais;- nuteista ' už 
streikų), A. Butkevičiutė ir 
R. Levin. Iš vyrų: A. Roma- 
nauskis, A. Špicas, J. Kule- 
ša, J. Gražys, J. Šileika, M. 
Ambraževičius, J. Licha- 
drzevskis. Uždarbiauti jų 
neišleidžia ir prisieina badų 
kęsti. Politiškieji^laikomi 
skyrium.

Abeliai (Ežerėnų pav.). 
Sausiė 22 d. 12 vai. nežinia 
iš kokios priežasties užside
gė miestelis. Sudegė 40 na
mų, 6 smuklės, 3 traktieriai, 
bažnyčia ir daug kitų trio- 
bų.

Renava (Telš. pav.). Ne
seniai atsisveikinome su vK 
sų mylimu kleb. Krųpaus- 
kiu. Buvo tųi žmokus darbš
tus, rūpestingas, mokėjo 
_ ratinti įmones prie apšvie- 

’Ttimo. Dvarponiams patai
kauti nemokėjo, bet dėl tos 
priežasties ir turėjo pasi
traukti iš nAisų krašto.

Kovarskas (Ukm. pav.). 
Sausio 21 d. buvo valsčiaus 
rinktinių sueiga mokes
čiams 1911 metų pasiskirs
tyti. Sueigon — visai neti
kėtai - atvažiavo naujas že
miečių viršininkas. Patvir
tino visiems senųsiak algas, 
raštininkui pridėjo 10 r. ma! 
koms ir gydytojui paskyrė 
100 r. pašalpos. Stebuklingi 
tie gydytojai: siūlai 500 r. 
pašalpos, siunčiam pakvie
timus į universitetus, o kaip 
nėra — taip nėra; gal ir at
silieps koks svetimtautis, 
tik ne savasai.

Sueigų' užbaigdamas, žie- 
miečių viršininkas priminė 
valstiečiams, kad vasario 19 
d. šių metų bus 50 metų su
kaktuvės valstiečių, paliuo- 
savimo. Priminęs, jis prašė 
paskirti 180 r. Aleksandro 
II paminklui Kovarske pa
statyti. Kaikurie vyrai buvo 
beatsiliepiu, kad “nėra pi
nigų”. Bet žemiečių virši
ninkas priminė, kad galima 
paimti iš sutaupytų pinigų 
(zapasnas kapitalas). Tada 
žemaičių viršininko suma
nymas buvo' priimtas. Be to 
žemiečių viršininkas patarė 
nusiųsti vasario 19 d. carui 
telegramų su išreiškimu iš
tikimybės jausmų. Visi su
tiko.

Kaltinėnai (Ras. pav.). 
Baisi nalaimė. Pažerupių so
džiaus ūkininko Č. šeimyna 
išėjo iš namų, palikusi na
mie vienu—vienų kūdikį. 
Tuo laiku grįčioje pasipai
niojo kiaulė ir sudraskė vai
kelį. Vaikas mirė. Tėvai dėl 
Neatsargumo paduoti teis
man.

Beržėnai (Šiaulių pav.). 
Geras sumanymas. Vienų 
kartų susirinko vietiniai 
ūkininkai ir pradėjo kalbė
tis apie rūkymų. “Ir kų-gi, 
girdi, prirūkysi, —tik kešer 
nę ir save džiovinsi”. Nuta
rė mest rūkymų. Kaip pasa
kyta, taip ir padaryta — 
pipkes ėmė ir sudaužė. Vie
ton rūkymo nutarė išrašvt 
“L. Uk.” į

Palėvenė (Ukmer. pav.). 
Stebuklingas gydytojas. Du
bliškuose apsigyveno *geras 
gydytojas. “Gydo ne su vais
tais, bet su pirtimi. Nueina 
ligonis, vedasi tuojau pir
tim.. ir vanoja; gydytojas 
sušyla, lįgoųis prakaituoja. 
Nežinau kaip.išgydo, bet ne 
brangininkas... neima 
daug. Musų gvdytojėlis vie
noje vietoje nenugyvena,— 
pagyveno Dubliškuose, da
bai1 persikraustė Starko- 
niuosna.,. ir eina kaimas 
nuo kaimo.

Prienai (Mariamp. pav.). 
KaijP godoja žmones. Sausio 
20*d.'eidamas gatve elgeta 
Misiurevičia paslydo ir nu
silaužė kojų. Pavadintas 
daktaras kojų apžiurėjo ir 
pasakęs, kad koja nulaužta, 
išėjo sau. Tada Misiurevi- 
čius prašė, kad vežtų jį į li- 
gonbutį; o artymiausias li- 
gonbutis Marijampolėj už 8 
mylių. Burmistras tuoj davė 
vežimų ir liepė vežti į Kle
biškio valsčių. Ten ligonis 
pernakvojo “šaltojoj” ir 
ant rytojaus (nedėlioj) nu
vežė į Mikališkio valsčių. 
Čia pralaikė “šaltojoj” iki 
seredai, nes sekretorius už 
trijų dienų rengėsi važiuoti 
į Marijampolę, tai turėjo lai 
ko siųsti, tų žmogų anks
čiau. .. Ir nežiūrėjo to žmo
gelio vaitojimų, nei vaitas, 
nei sekretorius ir tik sere- 
doj su pajuodusia koja nu
vežė į Marijampolę.

Tai kas prisieina nukęsti 
neturtingam žmogui.

Gelgaudiškis (Nau. pav.). 
Gelgaudiškio valsčiaus raš
tininkas J. Kriaučiūnas už 
išdavimų, kai-kuriems žmo
nėms neteisotai pasportų, 
padirbimų viršaičio parašo 
ir už tų “savo darbų” ėmi
mų pinigų nuteistas metams 
areštantų rotosna: teisės 
taipgi atimtos.

Padumblė (Suva.l rėd). 
Sausio 17 d. musų kaime 
vieno ūkininko pasiuto šuo. 
Išbėgdamas apriejo visas 
kiaules. Ūkininkai nlivažia- 
vo pas burtininkų. Tas paš
nabždėjo, pašnabždėjo, ir 
visos kiaulės taipogi pasiu
to.

“Liet. Ukin.”

Joniškis (Šiaulių ap.). 
Melvidžių kaimas jau seniai 
tariasi eiti. vienasėdliais, 
bet negali susitarti ir gana. 
Daugelis, mat, nesupranta 
vienasėdžių patogumo^

Liubavas (Kalvar. ap.). 
Tariasi liubaviečiai skirs- 
tyties kolonijomis, bet šuna
kiai tas tarybas eina.

Duok Dieve, kad žmonės 
greičiau susitartų eiti ko- 
lionijomis, gal rėčiau karče
mą lankytų. Dabar, vietoj 
susiėję paskaityti laikraštį, 
tuoj tuština “sorokovkes”. 
Tiesa, yra žmonių ir blaivų, 
bet neperdaug. z z •'• ■ 1

Punia (Trakų ap.).z Sau
sio 6 dienų buvo parvežtas 
iš Alytaus (Vilniaus gub.) į 
Punią kažkoks daktaras— 
apgavikas pas Eleną Ado
mienę, Gudaitienę, sergan
čių šašais.

Alytuje jis pareikalavo 
nuo žmogelio atvažiavusio 
jo pasiimti pinigų degtinei: 
atvykęs į Punią pas r ligonę 
vėl pareikalavof degtinės ir 
gerokai inkaušęs ėmėsi dar- \ 
bo. Kadangi tam reikalingų 
įrankių neturėjo, tai pasis
kolinęs pas kurpių (šiaučių) 
geležį pradėjo daryti operii- 
cijų, na ir taip darbavosi to
liai,- koliai moterjškė su 
kūdikiu po ta geležimi iMsį 
viii dūšios neatidavė.

Tasai ‘ ‘ daktaras ’ ’ dabar fcrf 
jau yra policijos rankose.

Indomu, kaip pasibaigs 
tas dalykas.

Guonatai (Ylakių v., Tel
šių ap.). Sausio 21 d. (s. k.) 
sudegė ūkininko K. kluonas. 
Priežastis tokia: ūk. Š. vežė 
išmintus linus, kurie vežime 
užsidegė. Linams užsidegus, 
persigandę arkliai inbėgo 
kluonan, kur nuo vežimo 
tuojau užsiliepsnavo viskas.

— Guonatiškiai prieš Nau 
juosius Metus nutarė išsis
kirstyti vienasėdžiais.

“Šaltinis”.

Reseiiyai. 1891 metais R e- 
seinių paviete savyžemių •te
buvę 1998, o 1910 metais jų 
jau esą 3177. Taigi iš par
duotų dvarų per 10 metų pa
sidarę 1779 nauji savyže- 
miai. Rusams apgyvendinti 
Valstiečių Bankas nupirkę.*1 
dvarus Burbiškio, Tenėnų, . 
trečiąją dalį Anelinų (2000 
dešimtinių pirmiau iŠpirkę 
lietuviai) ir Šinalaukio pa
livarkų.

Pabiržė (Panevėž. pav.). 
Pabiržės parapijoj labai yra 
prasiplatinęs paprotys da
ryti svaiginantį naminį alų. 
Tas alūs tai vra tikri nuodai ' 
ir nevienam ijjgėrus jo rei
kia baisiai sirgti, o kartais 
net smertį rasti. Taip prieš 
Kalėdas atsitiko su Pabir
žės zakristijonu; jis buvo iš
važiavęs po parapijų plotkų 
vežioti, bet grįždamas iš Čie 
niskio vakare galų sau rado 
rave. Visi spėja, kad tai pa
sekmės svaiginančio alaus; 
Čieniskyj yra tylias žmogus, 
kurs visados dirba nuodin
gų alų; iš jo kiemo paskuti
nio gr;žo namo, bet matyti 
išgėrė to nuodingo alaus ir
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nebesugrįžo į namus: ant ry 
tojaus rado jį nebegyvą gu
lintį griovyj prie kelio. Kas 
liūdniausia, kad Pabiržės 
parapijoj md krikštynos, 
nei vestuvės, md net egze
kvijos neapsieina be išna
šaus ataus. Egzekvijos daž
niausiai daroma ne kad už 
duseles pasimelsti, bet kad 
turėti progą svaiginančio 
alaus išgerti. Ir čia gaspadi- 
nės neretai atsižymi savo 
vaišumu: pirmučiausiai rū
pinasi syečiams užduoti ?ge 
ro” alaus po keletą stiklu, o 
tie išgėrę gardaus alučio, 
tuojaus apsvaigsta ir Rygon 
važiuoja. Gaspadiriė nusta
to stalus valgiais, kviečia 
svetelius valgyti, o čia jiems 
laiko nėra, reikia ‘gardžiai’ 
išsivemti. Nors taip baisiai 
reikia sirgti, išgėrus pana
šaus alaus, tečiaus ne vie
nas - Pabirai etis sako: “o 
kad musu kaiminė Darata 
per ekzekvijas mus vaišino, 
tai vaišino, liet iki šešto iš
sivėmimo, ar tokias vaišes 
galima užmiršti”. Tiesa 
kun. Koržonas buvo smar
kiai pradėjęs kovoti prieš 
girtuokliavimą, buvo suda
ręs kuopą pilnų blaivininkų, 
ir tas darbas gerai jam se
kėsi, bet jam išvažiavus iš 
Pabiržės, girtuoklystė vėl 
pradėjo į savo vagą grįžti.

Šėta (Ukm. pav.). 12 sau
sio bpvo čionai naujo viršai
čio rinkimai. Jie šį kartą 
apsėjo visiškai be vaišių ir 
tuą buvo įdomus, kad juose 
valstiečiai parodė didesnį 
savo reikalų'supratimą. Pa
raginus žemiečių viršinin
kui ir patarus vietiniam kle
bonui, vyrai įdėjo viršaičiui 
į sąlygas, kad neimtų jokių 
kyšių ir jokio užmokesnio 
už patarnavimus. Kad gi ne 
■bu(ų jokio pamato imti už- 
raokesniūi, nutarė padidinti 
viršaičio algą lig 100 rub. 
(pirma buvo tiktai 50 r.).

y
16 sausio Normainių so

džiuje atsitiko nelaimė dėl 
neatsargumo su ugnimi. Vie 
noje grįtelėje buvo pridėta 
džiovinti ant pečiaus linų. 
Besikūrenant pečiui užside
gė linai. Šeimininkė numetė 
linus nuo pečiaus ir mėgipo 
juos gesinti. Tuo tarpu dū
mų prirūko pilna grįčia. Tuo 
met moteriškė pagriebus 
mažesnius vaikelius ant ran 
kų dviem didesniem liepė 
eiti paskui savęs iš grįeios. 
Vienas išėjo, bet kitas 4 me
tų vaikas nusigandęs pasili
ko jgrįčioje. Kuomet subėgę 
žmonės išplėšė langus ir iš
leidę durnus, atrado jį visiš
kai užtroškusį, gulinti ant 
lovos.

Tauragė t(Res. pav.). Iš 
18 į 19 dieną šio mėnesio 

. Tauragės vartotojų draugi
jos sankrovoje sugavo va
gilių, 14 metų vaikiną iš 
Tauragės miestelio. Tarna
vo jisai pirma sankrovoje, 
bet buvo prašalintas. Užsis
lėpęs krome, naktį atsidarė 
duris, išnešė vyno, žvakių, 
saldainių ir kitų daiktų, su
krovė į tuščius pakus prie 
kromo, kad parėjus parsi
nešti, o kitus parsinešė. Jau 
jis šį darbą seniai bedirbąs 
Kratydami namus jo tėvų, 
dar daugiau vogtų daiktų iš 
kromo radę. Pagal nurody
mą šio vagiliaus jam drau
gavęs vogime vienas bernio
kas, einąs mokyties į pro
gimnaziją.

Upyna (Jteseinių pav.). 
Šiek tiek šviesos pradėjo 
kristi ir ant musų apylin
kės. Kuomet 1909 m. sodie-

raščių vos penki numeriai 
teatkeliaudavo, šiemet jau 
jų ateina į 25; o priskaičius 
metinius šv. Kazimiero 
draugijoj sąnarius — tai 
bus ir 35. Taigi mat šiokia to 
kia pažanga yra. Rastųs ir 
daugiaus skaitytojų, bet gė
da, kad 1, rųaž tėra mokan
čių suprantamai paskaityti, 
o 2, daug skatiko ištraukia 
degtinė su alučiu.

Tuotarpu viliamės veikiai 
sulaukti dvi valdžios mo
kykit: vieną Upynos mieste
lyje,, o antrą Vitogalos so
doje.

— Prieš KAlėdas netoli 
Upynos sušalo to paties mie 
stelių' kalvio Brazauskio 10 
metų vaikas. Iš girtuoklys
tės kilo barniai ir muštynės 
tarp tėvų—Brazauskių. Tuo 
mi pergązdintas vaikelis, 
naktį išbėgo laukuosna ir 
paklydo, ir, kaip<o menkai 
teapsidaręs, sušalo negyvai. 
Lavonas surasta tik po ke
lių dienų. Tuotarpu-gi ne
laimingasis tėvas, bijoda
mas atsakomybės prieš val
džią ir norėdamas atsikraty
ti pačia, išbėgo į Prusus, pa
likdamas be iriaisto ir pasto
ges ir pačią ir trejetą mažų 
vaikučių. — Tai ką daro gir
tuoklystė ir gimdytojų ne
sutikimas tarp savęs!

Krekenava (Pan. pav.). 
“Viltis” rašo, kad nuo Nau
jų Metų valdžia įkūrė dvi 
mokykli: vieną mergaitėms 
pačiame miestelyje, antrą 
dideliame Ibutonių sodžiu
je. Valstiečiai kiekvienai 
mokyklai paskyrė pašalpos 
po 20 rubl. Į abi mokykli at
važiavo mokytojauti rusai, 
nieko nemoką lietuviškai. 
Valstiečiai prašė vaidilos, 
kad paskirtų lietuvius«j mo
kytojus arba bent« mokan
čius lietuviškai.

Pavilkijys (Patiem, pav., 
Suv. gub.). Musų teisėjas 
ponas Domanskis parsiga
beno į antrąsias raštininkes 
jauną žydukę iš Peterbur
go. Ikišiolei dar nebuvo gir
dėti po teismus žydų, ypač 
žydukių, raštininkaujančių. 
Rodos, ir lietuvių šitokioms 
vietoms užimti yra gana. 
Naujoji raštininkė nei žo
džio nemoka lietuviškai) ir 
su žmonėmis nesusišneka 
lietuviškai.

i

Žmonės labai stebisi iš to
kio savo teisėjo pasielgimo.

Vienybė”.

Krekenava, Kauno gub. 
Trįs ūkininkai — Antanas 
Zalatoris, Jonas Balčikonis 
ir Jurgis Balčikonis, » nieko 
nelaimėję Vilniuje per dva
rų licitaciją gruodžio 2 d. 
1910 m., grįžo namo. Kreke
navoje A. Z. rado arklį ir 
parjojo namo, o abudu Bal-
čikoniu pasiliko, ieškodamu 
sau pažįstamų (mat, buvo 
mugės diena), kad kas pavė
žėtų namo. Jonas B., nega
vęs arklių, parėjo namo pėš- 
čias, o Jurgis B. rado pažįs
tamą uk. A. Kristinaitį su 
Žuku, kurie apsiėmė pavė
žėti jį ligi Dvariškių, iš kur 
toliau ligi namų turėjo par 
vežti jį žentas. Prieš važiuo
jant visi gerokai išgėrė. Iš
važiavo. Dar smuklėj bū
nant, Jurgis B.( pasisakė 
kur buvęs, kokiuo reikalu 
ir t.t. Tai, matyt, girdėjo ir 
pašaliniai žmonės. Beva
žiuojant, J. B. susivaidijo su 
Žuku, pastarasai tat ir iš
sviedė jį iš vežimo, gerokai 
apdaužęs. Ar tai J. B. buvo 
labai girtas, ar.Žukas taip 
smarkiai jį sutrenkė, kad J 
B.aėpejuto, kad jis guli ant 

čių tope (apie Upyną) laik įkelia: Atsipeikėjęs, griebia

si kišenėn — tebėra pinigai 
(buvo kišenyje apie KM) rb.) 
griebiasi pakaklėn maišiu-, 
ko, kuriame buvo 1,1(M) rub., 
— nebėra jd. Persigando 
žmogus, užmiršo ir skaus
mą, išgaravo ir alkoolis iš 
galvos. Nubėgo žmogutis at
gal Krekenavon į tą pačią’ 
smuklę, kur prieš išvažiuo
jant gėrė, pernakvojo ir ant 
rytojaus pranešė apie visą 
policijai. Policija tuoj nuva
žiavo ir atgabeno Krekena
von intariamuosius jo api
plėšime A. Krikštinaitį ir 
Žuką, bet antstolis juos pa
leido. A. K. ir Ž. sakėsi, ve
žę Jurgį Ii., bet jis girtas bu 
vęs, pradėjęs mušties, truk
dęs važiuoti, tat išmetę jį iš 
vežimo ir nuvažiavę. Prie jo 
tuoj atėję kažkokiu du prie- 
teliu, ką paliudijo dar viena 
moteriškė. Kas tokie tie 
žmonės buvo, niekas negalė
jo pasakyti. Jurgis Balčiko
nis jau manė, kad viskas 
pražuvo. Bet ne. Du Narke- 
vičįuku sužinojo, jog Pane
vėžyje gydosi pas daktarą 
ir rengiasi važiuoti Ameri
kon kažkoks plėšikas. Nu
vykę pas jį, pasakė jam, 
kad jo ieškanti Krekenavos 
policija, ir jei jis neduosiąs 
jiems nieko, tai būsią blogai. 
Plėšikas davė jiems po šim
tą rublių, kad tik tylėtų. 
Bet-ir Jurgis Balčikonis ne
snaudė. Tarnaujanti pas tą 
daktarą, pas kurį gydėsi 
anasai plėšikas, tarnaitė 
pranešė apie jį J. Balčiko
niui. Šis atvažiavo ir su po
rcijos pagalba suėmė plėši
ką. Pas jį rasta 100 rb. Vi
siems buvo žinoma, kad jis 
neturtingas žmogus, o dabar 
;uri pinigų ir rengiasi va
žiuoti Amerikon. Policija 
pradėjo klausinėti jo, iš kur 
gavo pinigų. Sakėsi draugai 
ir gentįs iš Amerikos atsiun
tę. Paprašius parodyti laiž
ius, sakė suplėšęs juos. Ma
tydamas, kad jokiuo būdu 
nebegalės išsiginti, prisipa
žino ir nurodė, kur padėta 
kiti pinigai; jie atrasta žy
do arkly dė j. Suimta ir abu
du Narkevičiuku. Išviso 
atimta 800 rb. Dabar visi 
trįs sėdi kalėjime, o vieno 
dar niekur policija nesuran
da.

Tai matote, ką daro alkoo
lis, prie ko jis priveda!

Vilniaus general-guber- 
natorija panaikinta. Apie 
Vilniaus general-guberna- 
toriją daug jau ir kalbėta ir 
rašyta. Vienos žinios skel
bė taip, kitos kitaip. Bet 
sausio 29 d., kaip praneša 
Peterburgo laikraščiai, mi
nisterių taryba jau galuti
nai nusprendė Vilniaus ge- 
neral-gubernatoriją visiš
kai panaikinti. General-gu 
bernatoriaus pareigos bū
siančios išskirstytos tarp vi
daus reikalų ministerio ir 
Vilniaus Kauno ir Gardino 
gubernatorių. Vilniaus ge- 
neral-gubematorijos panai
kinimu valstybė susitaupįs 
kasrrletai 60,410 rublių. Vil
niaus general gubernatorija 
skaitysis jau panaikinta 
nuo liepos 1 dienos šių metų.

Kriničinas, Pan. ap. Nors 
nėra čia nei monopolio, nei 
smuklių, bet degtinės gali 
žmogus gauti kiek tik nori. 
Mat, vienas miestelėnas A. 
K. visuomet pasirūpina už
gesinti girtuoklių troškulį.

Pumpėnai, Pan. aps. Aną 
žiemą valsčiaus sueiga buvo 
nutarusi uždarvti šventa-

• V

dieniais alines ir monopolį. 
Pagirtinas nutarimas, bet 
jis nuėjo niekais. Sako, kad 
jis nė iš vietos nebuvęs iš
siųstas. Reikėtų dar sykį nu 
tarti, tik jau kad šį kartą 
patektų jis, kur reikia.

Krekenava, Pau. ap. Dva
rininkas Raicevičius parda
vė valstiečių bankui savo 
dvarą, 268 deš. geros žemės. 
Už dešimtinę sulygo po 160 
rb. Šitoji žemė skiriama čio
nykščiams sentikiams, ku
rių kelios dešimtįs šeimynų 
apgyvendinta čia 1861 me
tais ant konfiskuotos dvari
ninkų žemės. Visi jie moka 
ietuviškai ir gyvena labai 

vargiai. Užklaustas Raic., 
tam jis parduoda savo tė
viškę, atsakė: “man visur 
;ėviškė”. Apie mus dvari
ninkai daugiausiai išsigimė- 
iai. Vietiniai reikalai jiems 
visai nerupi. Jų obalsis: “po 
mūsų nors tvanas lai būna”.

Kalvarija, Suv. g. Išradi
mas. Mūsų tautietis inžinie
rius Vosiliauskas išrado nau 
ją sistemą skaitliavimo ma
šinų. Prekybos ir pramoni- 
jos ministerija išradėjui iš
davė tam tikrą apsaugos 
judinimą. Šis išradimas me
chanikoje turėsiąs ne tik 
praktišką, bet ir teoretišką 
vertę.

Leipalingis, Seinų apskr. 
Suv. gub. Ko trūksta ki
toms parapijoms, tuo mes 
gaHfeie’pasigirti: turime va
dinamą parapijos salę, kur 
šventadieniais ir šiokiomis 
dienomis gali apšilti ir už
kąsti, kur darysime sueigas, 
pasikalbėjimus, net spektak 
liūs, arba šeimyniškuosius 
vakarus. Salė didelė — gali 
keletas šimtų žmonių sutilp
ti. Mums parapijonims ma
lonu girties, nes turime la
bai darbštų, visiškai mūsų 
labui pasišventusį kleboną, 
gerbiamąjį kunigą Laukai
tį, kuris ne vien dvasiškai 
mus aprūpina, bet stengiasi 
mus nuvargusius ir medžia
giškai pakelti — atitraukti 
nuo girtybės įstaigų; tuo 
tikslu intaisė mums padorią 
užeinamą vietą, be kurios 
daugumas, po senovei ieško 
darni šilumos, būtume krovę 
sunkiai uždirbtą skatiką į 
aludininkų kišenius. Kai- 
kurių norėta, kad leistų par
sinešti nuo žydelio į tą namą 
alaus išgerti; bet labai iš
mintingai padarė mūsų 
gerb. klebonas, kad nesuti
ko; nes, jeigu ten leista būtų 
gerti alų, tąsyk mažai tas 
namas skirtųsi nuo alinės 

“Viltis”.

Korespondencijos.

MT. CAHM.EL, PA.

27 vasario vietinėje lietu
vių bažnyčioje atsiliko šliu
pas Jono Čižausko su Mare 
?aleckiute. Šliubą davė at
važiavęs iš Pittstono kun. 
A. Kaupas. Jisai ir painoks- 
ą pasakė. Ceremonijose da- 
yvavo taip-pat vietinis kle
bonas, kun. F. Jakštys, ir 
cun. J. Kassakaitis iš Free- 
and’o. Žmonių buvo pilnu

tėlė bažnyčia, taip kad nei 
>er didžiausius atlaidus ne
būva. Matyti, pora turėjo 
daug prietelių.

Jaunavedžiai ant rytojaus 
išvažiavo į Pittstoną, kur 
jau ir gyvena.

SCRANTON, PA.

Visi ląukia nekantriai 
uogreičiausios ištarmės

Augščiausiojo Teismo baž 
nyčios reikaluose. Mat pa 
baigoje praeito mėnesio Phi- 
adelphijoje buvo klausinė

jama apeliacija ‘trustees’ų’ 
<ad Teismas pripažintų juos 
bažnytinio turto globėjais, 

o ne vyskupą, kaip tai norė 
jo diduma parapijiečių mi 
nėtame mitinge 8 birž. 1908 
m. Įdomu, jog iš 10 “trus
tees’ų” kurie pralaimėjo 
berniai bylą su parapija, tik 
šeši tepasirašė po apeliaci
ja, keturi gi nenorėjo eiti 
priešais teisėjo Ne\vcomb’o 
nusprendimą.

Prieš Augščiausiąjį Teis
mą parapijos vardu stojo 
trįs advokatai: garsusis 
Johnson iš Philadelphijos ir 
Kelly su Hoban’u iš Scran
ton’o. “Globėjus” gi repre
zentavo W. J. Hand iš 
Scranton’o. Trumpa, bet tu
rininga Johnson’o kalba pa 
darusi įspūdį į teisėjus.

Reporteris.

ATHOL, MASS.
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Matininkas lietuvis. Vil
niaus gub. ūkio komisijų 
vyresniasai matininkas p 
Stasys Renigeris paskirtas 
nuolatiniojo Vilniaus apskri 
ties ūkio tvarkomosios ko
misijos nariu.

Alsėdžių valsčiaus (Tel 
šių ap.) sueiga nutarė mo
kėti po 2 kapeiki nuo kiek
vienos valstiečių žemės de 
šimtinės Telšių vyrų pro
gimnazijai laikyti.

SVARBU ŽINOTI.

Turime atspaudę žv. Ro 
žančiaua tajemnyčias. Pen 
kiolika tajemnyčių kainuo 
ja 10 centų. Kalbantieji Ga
vėnioje rožančių tepasirupi- 
na parsitraukti tajemny- 
čiaa. Adresuokite:

“Draugas”

314 E. Market St.,

Wilkes-Barre, Pa.

Šiuomi kartu galiu pra
nešti linksmų naujienų 

Draugo” skaitytojams. 
Lietuviai ir čionai ėmė bruz 
dėti, gal net daugiau, negu 
kitur. Svarbiausia tat, kad 
ėmė organizuoties į draugi
jas. Ūmu laiku susitvėrė tea 
trališkoji draugija ir blaivi
ninkų draugija. Ne taip se
niai susitvėrė “Šventosios 
Onos draugija” ir “Susivie
nysimo L. R. Katalikų” kuo 
pa. Į “Šv. Onos draugiją” 
praeitą nedeldienį įsirašė 
dešimts naujų sąnarių. Ga
lima tikėtis, jog šita drau
gija gražiai bujos ir pasi
darbuos nemažai vietinių 
lietuvių labui. Garbė lietu
vaitėms, kurios suprato 
reikalą organizuoties į sa
vąją draugiją!

Reikia pripažinti, kad 
čionai yra susipratusių lie
tuvaičių. Štai p. Jaftulaičiu- 
tė su p. Čebatoriute pačios 
skaito po kelis laikraščius, 
o pastaroji net savo gimi
nėms Lietuvoje užrašė ‘Šal 
tinį’. “Šventosios Onos 
draugija” net mato reikalą 
įsikurti knygynėlį, nes 
daug yra ^reikalaujančių 
knygų. Dieve, joms padėk!

“Šv..Onos draugija” ėmė 
rupinties inkorporuoti savo 
draugiją.

“Tautiškojo” Susivieni 
jimo kuopa ima pakrikti. 
Skundžiasi sąnariai, kad 
ccntrališkoji valdyba nei už 
,?4 nei už tą ir Ruspenduoja, 
kaip antai vietinį sekreto
rių, kuiįg buk tik surašęs

kuopos nuomonę, o už tai 
cent fališkoj i valdyba jįjį ir 
suspendavusi. Kiti sąnariai 
laukia Seimo, bet kai-kurie 
nelaukdami seimo pereina į 
naujai susitvėrusią kuopą 
Susivienyjimo L. R. Katali
kų.

Tokiu budu Atholyje męs 
turime šiąs draugijas:

1. Š. P. Aštraus Bromo, 
kuri turi savo salę. Gyvuo
ja gerai. Sąnariai daugiau
sia katalikai. Tai bus tur
tingiausia vietinių lietuvių 
draugija. Kai-kurie užmeta, 
buk susirinkimuose per 
daug būva alaus ir piktumų. 
Ale ar daug lietuvių draugi
jų yra, kurios be to apsei- 
tų?! Yra net viltis, kad pa
maži ir męs nuo to atsipra - 
tįsime. Tik palaukite.

2. Teatralinė draugija 
“Blinda”. Yra tai maišyta 
draugija iš katalikų ir be
dievių, ale tai gerų norų 
žmonės, ir galima tikėties, 
jog atpratindami žmones 
nuo girtuokliavimo bei da
rydami kitus gerus pozity- 
viškus darbus, nei patįs ne
pasijus, kaip virs, gerais, 
t. y. sugrįš į tėvų tikybą.

3. “Šventosios Onos drau
gija” — tai darbas vietinių 
lietuvaičių. Tai daug žadan
ti draugija.

4. “Susivienijimo Lietu
vių Amerikoje” kuopa. Bu
vo gana skaitlinga draugi
ja, ale pastari vaidai tame 
Susi vieny j ime atsiliepia ir 
ant kuopos.

5. “Susivienijimo Lietu
vių R. Katalikų” kuo^a dar 
neseniai susitvėrė. Kaip ant 
pradžios gerai sekasi.

6. Socijalistų Sąjungos 
kuopa taip-pat yra, tik 
“barzdočiui nesiseka žvejo
ti.

Tai-gi turime draugijų 
tiek ir tiek! Abiejoms .ly
tims ir įvairių pažiūrų žmo
nėms.

Ale Athol’vje dar męs tu
rime tai, ko ir didesnėse 
naujokynėse nevisur yra, 
būtent “Lietuvių Krautu
vę”. ‘The Lithuanian Store’ 
įkurtas sujungtomis spėko
mis laikosi ne blogai. Tie
sa, galėtų laikyties dar ge
riau, jeigu visi vietiniai lie
tuviai suprastų, kad reikia 
palaikyti savuosius, ale ko
kiame mieste jau rasi visus 
susipratusius tautiškai jr 
tikėjimįškai?

Juozas Taunis turi viso
kių mažmožių krautuvę, ale 
buk jam einasi labai prastai, 
nes pardavinėjąs tiktai ta
boką ir kitokius mažmožius, 
o taipgi safrvo barzda ir per
daug “savotišku” mokslu 
nubaidąs žmones.

— Vasario 20 d. buvo čio
nai gražios p. Antano Vin- 
ciuno vestuvės. P. Vinčiu- 
nas yra virėju (kukorium) 
“Peųnoig” viešbutyje.

Kaxys Kalkiuks.

Daugelis skubina įsi
vesti prieš Užgavėnias. Ne
seniai apsivedė Purų Alek
sandra su Sandarų Maręe- 
laite.

Reporteris.

CLEVELAND,' OHIO.

Darbai pas mus slenka 
povaliai.

23 dieną vasario Luko
šiaus Balfrukonio byla su 
vietiniu kunigu lietuviškos 
šv. Jurgio parapijos tapo iš
braukta iš bylų surašo. Lu
košius Baltrukonis, smukli
ninkas, 1909 m. skelbė “Ka
talike” No. 15 ir No. 21 nei 
šiokius nei tokius išmislus 
ant kunigo. Kadangi apskel
bimai mažai kenkė kunigui, 
o žmonės, susipratę, nelankė 
Baltrukonio smuklės, tai jis 
užvedė bylą prieš kun. Ilala- 
burdą už $10.000 dol. nuo
stolių savo smuklėje, ir buk 
tai kunigas kaltas, kad lietu
viai jo smuklėje daugiau ne
atsilanko, ir kad draugijos, 
iš kurių Baltrukonis tapo 
išbrauktu, yra kaltos, kad 
nariams tapo uždėta baus
mė nesilankyti Baltrukpnio 
smuklėje.

Kas tam visam kaltas1?«•
Lukošius Baltrukonis ilgus 
metus laikė smuklę netoli 
lietuviškos bažnyčios, nuo-, 
lat savo smuklėje šmeižė ku 
nigus ir bažnyčią, paskui ra
šinėjo visokias korespon
dencijas ant kunigo į “Ka
taliką”, traukė Šliupą, Šeš
toką ir kitus, iki geriems 
katalikams nusibodo tas 
Baltrukonio šmeižimas ir 
galop jie nustojo vaikščioti 
į Baltrukonio smuklę...

Clevelandietis.

HUDSON, MASS.’ i ■
Miestelis nedidelis. Lietu

vių bus keli šimtai, kurie 
dvasiškai labai apleisti. 
Miestelis visai šalia Clin- 
ton’o, tai kai-kurie nuva
žiuoja į Clintoną išpažinties 
pas tenaitinį lietuvį kuni
gą. — Ne tik tikėjimiškai, 
ale ir tautiškai lietuviai čio
nai — apsileidę. Daug net 
ir lenkus nuduoda. Gal tai 
dėl įtekmės “Keleivio”, ku
ris čionai yra išsiplatinęs.

— Čionai susitvėrė “Lie 
tuvių Kooperacijinės Krau
tuvės Ko.”, kuriai Mikolas 
Rimkus pardavė savo krau
tuvę.

CAJVtBRIDGE, MASS.-

Smagių valandų pasitaiko 
musų gyvatoje. Kartais at
sirandame tokiose aplinky
bėse, kad jaučiamės, jei ir ųe 
linksmame, tai bent jautria
me mums brangiame ūpe. 
Tokie ūpai mus, paprastai, 
atlanko, kada męs pasiekė
me kokį nors artimesnį tiks
lą, ypač tikslą, kurio pasie
kimui daug pastangų padė
jome. Smagu mokiniui pa
baigoje metų persiritus į 
augštesnįjį skyrių, o jei da 
su. dovana!... Džiaugiasi 
rašytojas, užbaigęs veikalą. 
Linksma, keleiviui sugrįžus 
tėvynėn. Šypsos ūkininkas, 
užbaigęs gerai metus. Juo
kias motinos širdis užaugi
nus gražiai kūdikį. Koks 
džiaugsmas jaunikaičiui, 
kuomet ansai užbaigia mo
kyklą! Ramios ir brangios 
tosios valandos žmogui. Ale 
tai paprasčiausia tik dėl že
miškų daiktų, naturališkų 
apsireiškimų žmogaus gvva-| 
toje. Kaip gi, tat, begalo 
didelis turi būti džiaugs
mas, kuomet pasisekimas na 
turališkuose dalykuose turi! 
sąryšį su viršprigimtaisiais! 
Ar gali tat įsivaizdinti 
džiaugsmą kunigo, kuris ap
sigyvenęs tarp žmonių, kuJ 
fių tarpe yra skaitlingas bū
rys, atpratęs ndo doros, nuo 
tikėjimo, paskendęs girtuo
kliavime bei nedorybėse ir 
kuomet ilgainiui pastebi, 
kad to būrelio kaip ir nėra, 
ale jau visi — broliai ir se
sers Kristuje!... Kaip kle
bono širdis turi džiaugsmu 
virpėti, kuomet po skaitlin
gi; nemiegotų naktų, po di
delių galvasukčių, kad per
galėjus dideles, priešo sta
tomas ir šiaip pasitaikan
čias periškadas ar tai dėl su 
radimo išteklių, pagaliam

1



išgirsta varpą jau užbaigtos 
bažnyčios, šaukiantį sudėti 
dieviškąją auką aut puikiai 
Augščiausianijain Įrengtojo 
aukuro’... O žmonės!... 
ypač musą žmonės, kuriu 
širdyse' taip giliai įsišaknė- 
jus tikyba, kaip dideliu 
džiaugsmu jų širdįs susi
graudina, kuomet po skurs
niu, po didelių ir skaitlingų 
aukų pagaliaus susilaukia 
sau bažnyčios, kuomet ir 
juos varpas skardžiu, ma
loniu balsu užkviečia daly
vauti padėkos aukoje Tam, 
su kurio valia ir dėl kurio 
garbės tieji maldnamiai yra 
pastatyti. Šitas džiaugsmas 
patiko kun. J. Krasnieką ir 
musų brolius cambridge’- 
čius. Vasario 22 dienų, kuo
met prasidėjo pamaldos nau 
joje Šv. P. Nekalto.Prasidė- 
jimo bažnyčioje. Bažnyčios 
pašventimo garbė teko kun. 
T. Žilinskui, iš So. Boston, 
senamjam cambridge’čių 
klebonui.

Iškilmingąsias šv. Mišias 
atlaikė patsai klebonas dija- 
konaujant l$un. Jusaičiui ir 
subdijakonaujant kun. Ja
kaičiui. Pamokslų pasakė 
kun. Urbanavičius, sakyda
mas apie maldnamius, tik
rosios bažnyčioj žymes, iš
vesdamas apčiuopiamas, bet 
gyvenime visų nepastebe- 
mas konkliuzijas; kongratu 
liavo klebonui ir parapijo- 
nims, kad į taip trumpų lai
kų pastatydino tokių gražių 
bažnyčių.

Ištiesų yra už kų girti 
cambridge’čius. Bažnyčia, 
bizantiškojo stiliaus, — ir 
didelė ir graži. Ypač (alto
riai) aukurai—puikus; jie 
padirbti visi trįs iš grųsto 
akmens ir turi grietinės bal
tumo spalvų. Neturėdami jo
kių žibučių neartistas gal 
nieko ypatingo išsyk nepas
tebėtų, bet įsižiūrėjus, kiek 
tai artizmo ir symboliškumo 
juose! Žiuri ir neatsižiūri! 
Aukurai atšviečia visų baž
nyčių. Puikios, žinoma, ir 
stacijos, nes padirbtos iš tos 
pačios medžiagos ir to pačio 
stiliaus kaip ir aukurai. Au
kurai ir stacijos — tai vai
sius pažangos artizme mo
derniškųjų laikų. Galima 
pridėti, kad didysis aukuras 
atsiėjo apie pusantro tūks
tančio dolerių. Visa bažny
čia kainuos netoliese $50 
000. Nors į taip trumpa lai
kų cambridge’čiai labai 
daug sumetė aukų, tik, ži
noma, toli dar siekia iki tai 
sumai. Jei dar kelius metus 
cambridge’čiai butų taip pa 
žangus sulyg Dievo garbės, 
tai galima būt'tikėties, jog 
skola ne po labai skaitlingi; 
metų išnyks.

Akia perveriant puikius 
murus Cambridge, Wind 
sor’o gatvėje, suramina lie 
tuvio kataliko širdį šauni 
mintis, kad da męs lietuviai 
kur-kas augščiaus statome 
savo tikybų už tautybę! To
kia maža lietuvių naujoky
ne pasistatė taip puikia 
bažnyčių, tiek šaunių mald- 
namių gintarinėj Lietuvoj 
su augštais gaurais dangų 
rodo, o visa tauta po tiek 
šukavimų, po tiek gražių žo 
džių... neįstengia pasista
tydinti už keliasdešimts 
tūkstančių “Tautos Namų” 
sostapilėje!...

Nusidėčiau, jei nepažy
mėčiau, jog per “sumų” gra 
žiai griežė orkiestra. Taip- 
pat ir choras kur tai jau ge 
riau gieda, kaip kad per 
pašventinimą kampinio ak 
mens.

Su džiaugsmu dar galiu 
pastebėti, kad Cambridge’s

išvaizda atsimainė, kuomet 
pliovonių pilnas “Keleivis” 
nustojo įtekmės, gi cambrid
ge’čiai ėmė skaitvti • rimta

Draugą
Kun. J. J. Jakaitis.

NEAyTON, MASS.
y. , # •
Šįmet žiema tik puiki 

čion! Bevaikščiojant aplink 
šį miestą, kaip kur matyti, 
jog klevai spurgus mezga. 
Tikrai kalbant, šįmet žiema 
labai maloni. Vien šį mėnesį 
tėra galima skaityti pilnai 
snieguotu. Pėščiokas.

ORCHARD LAKE, MICII.

Šįmet kaž-kol nesiseka lie 
tuvių literatiškų j ai “Lietu
vių Viltis” draugijėlei. Va
sario 26 dienų mūsų pirmi
ninkas ėmė ir... atsisakė 
nuo pildymo savo prieder
mių. Buvo vėl rinkimai.. 
Pirmininku paliko išrinktas 
draugijėlės sekretorius 
(rašt.) P. Lapelis, o jo vie
ton sekretoriumi paliko p 
Cėsna.

Mat, renkant valdyba pra 
džioje metų, reikia gerai pa
galvoti už kų balsuoti, kad 
išrinkus atsakomus asme 
nis. Nenusisekę rinkimai 
draugijų veda iš tikrų vėžų 
negali gerai veikti. Atsitin 
ta tankiai, kad visai išira.

X.

tį (“Draugą”). Ligšiol ne
mačiau niekur koresponden 
cijos iš šio miestelio, todėl 
ir prisiunčiu šitą žinutę.

S. J. S.

LOWELL, MASS.

Darbai pas mus pagerėjo. 
Dirba pilną laiką, da-gi vir
šaus paskirtų valandų, kai 
kuriose dirbtuvėse iki 10 
vai. vakare.

Čionykščiai lietuviai pra
deda judėti ir šį-tų veikti. 
Buvo keletas prakalbų, ku
riose sumesta tautos na
mams Vilniuje 50 dol., o 19 
vasario teatralinė draugija- 
statė komediją: “Amerika

irtyje”.
Parapijos reikalai eina 

kuopuikiausiai, vis tai ačiū 
tariant musų darbščiam kle
bonui kun. K. Urbanavičiui. 
Moterių draugija įtaisė į 
bažnyčių puikų šoninį alto
rių su Aušros Vartų Pane
lės Šv. paveikslu.

Žmonės pas mus užsilaiko 
gražiai ir padoriai. Yra, ži
noma, girtuoklių ir ištvirkė
lių — bet kur jų nėra?

Lowellietis.

BOSTON, MASS.

Iš Bostono ketina pradėt 
eiti naujas laikraštis. Pasi
rodysiąs apie rugpiučio mė
nesį. Tiesa, naujo laikraščio 
reikalingumas čionai nea
bejotinas, nes “Keleivis”, 
kaip žinoma, yra vedamas 
siaurai, partyviškai. Jis tin
ka vien socijalistams, o tų 
socijalistų čionai nedaug. 
Dargi, iš to laikraščio skil
čių stačiai dvokia, todėl visi 
jauste jaučiame s veikesnio 
dvasiško peno reikalingu
mų. Tas reikalas turbūt ir 
gimdo naujų laikraštį. Jis 
vadįsis “Laisvė”, ir žada 
laisvę ne vienai kokiai par
tijai, bet visiemk Socijalis
tai gi laisvę pripažįsta vien 
sau. Bet jeigu spėti apie bu
simųjų laikraščio pakraipą, 
iš apsįgarsinusių leidėjų pa
vardžių, tai priesieitų sua
bejoti: ar sugebės jie žiūrėti 
ant visokių dalykų ne per 
savo partijos akinius, nes, 
kiek žinoma, yra tai partijų 
žmonės; beveik visi dabarti- 
nieji “Keleivio” darbinin
kai. Man rodos, kad reikalas 
Bostone laikraščio, kurį ga
lėtų imti į rankas ir žmogus 
katalikas, ir dabar nėra ap
rūpintas. ,

Bastenis.

AUBURN, MAINE.

Miestelis nedidelis, apgy
ventas yankių. Lietuvių 6 
šeimynos ir kita tiek pavie
nių. Keturios šeimynos turi 
nuosavius namus: M. Čereš- 
kevičius, A. Daunis, M. Din
gotas ir Izekevičius. Visi 
jie. gerai pasilaiko, Dievą 
myli ir pridera į Leiviston’o 
draugijas.

Čia beveik visos ceverykų 
ir dėžių (baksų) dirbtuvės. 
Lietuviai nemėgsta čia gy
venti, nes nėra nei alaus nei 
degtinės. Aubum guli gra
žioje vietoje, šventadieniais 
gražus pasivaikščiojimas, 
nes gatvės gražios. Kiekvie
na šeimyna prilaiko laikraš-

KENS1NGTON, ILL.

sau į burnų įsidėsit”. , 
Spręskite-gi patįs, ar pa

našus kvietimai nežeminas
musų tautos?

Dainius.

Vasario 26 d. 1911 m. 
Draugija šv. Vincento a 
Paulo parengė teatrų su dai 
įlomis ir deklemacijomis. 
Žmonių prisirinko pilnutė
lė salė, net vietų truko. Lo
šė, režiseruojant P. Kl. Jur- 
gelioniui, vienaveiksmę ko
mediją: “Neatmezgamas
mazgas”. Turinys veikalo 
gana juokingas. Tenai pa
šiepia tuos tamsuolius-lietu- 
vius, kurie niekina savaja 
taip gražia ir senobine lietu
viškąja kalba, o nori pasi
puošti svetimomis lenkiško
mis plunksnomis. Lošėjai 
atliko savo roles gerai, juo
kų buvo “kiek tiktai kceš”. 
Po teatrui vaikai- Visų Šv. 
lietuvišk. mokslainės (kame 
mokina šv. Kazimiero sese- 
rįs) puikiai deklemavo Jakš 
to “Lietuvio giesmė” ir “Į 
lietuviškųjų kalbų”. t Links
ma ir graudu darėsi klau- 
santies, kaip tie mažutėliai, 
ta musų ateitis, savo skar
džiais balseliais apsakinėjo 
uždotis “Lietuvio ir Katali
ko” ir kaip jie kvietė mylėti 
savųjų kalbų. Ant galo dai
nos: skaitlingas vyrų choras 
tos draugijos, vadovaujant 
A. Pociui, padainavo: “Liud 
nas varpo balsas” ir “Te
kėk dukrel’ už bajoro” A. 
Pociaus. Dainos klausyto
jams labai patiko, prisiėjo 
net antrinti. A. Klimavičai- 
tė padainavo solo, prita 
riant pianui, “Ilgėjimas” 
A. Pociaus ir “Barcarolle” 
C. Gounod. Dainininkė už 
puikiai išlavintų savo balse
lį gavo didelį rožių bukietų.

Paskui Visų Šventų par. 
mišras choras užgiedojo tre
jetų dainų. Čia vėl nebuvo 
galo rankų plojimu;. Geis
tina, kad ir kįtos bažnytinės 
draugijos rengtų panašius 
vakarus. Tai žmogus ir laikų 
praleistum atsakančiai ir iš
girstum daug ko pamokinau 
čio. O ne taip, kaip nekurios 
iš jų (ištikro tik gėdų daro 
lietuviams) rengia smuklė 
se šokius ir nesidrovi dar 
apgarsinimais kviesti žmo
nių: girdi, “Užprašome ant 
musų puikaus baliaus visus 
vyrus ir'moteris, jaunus ir 
senus, bėdinus ir bagotus, 
sveikus ir ligotus. Ka jus 
eidami kur kitur už tikietų 
mokėsit, tai pas mus už ta

CAMBRIDGE, MASS.

ietuviškos sesers, astuo
nios sesers naujukės ir vie
la kandidatė Rozalija Palik 

ščiutė. Motiniškojo Seserų 
namo pašvevtiiiimas yra ren 
<iamas pradžioje vakaciji/, 
2-ą dieną Liepos mėli.

Vasario 22 d. buvo čia kol 
kas privatinis katalikų baž
nyčios pašventinimas. Daly
vavo visi apielinkės lietu
viai kunigai: T. Žilinskas, 
A. Jusaitis, J. Bukaveckas, 
J. Jakaitis, V. Dragunevi- 
čia, L. Tyla, K. Urbana vy
čiu, vietinis klebonas Kras- 
nickas ir portugalų kunigas. 
Iškilmingos mišios su asista 
tapo atlaikytos vietinio kle
bono. Pamokslus sakė kun. 
T. Žilinskas ir K. Urbana- 
vyčia. Pamokslininkai ypač 
pabrėžė faktų, kad bažny
čių reikalingumų geriausia 
prirodo pačių žmonių noras 
jas statyti ir gausiai joms 
aukoti. Kas ypač paaiškėjo 
Cambridge, kur į trumpų 
laikų tapo pastatyta ir pui
kiai įrengta didelė, graži 
bažnyčia, drauge su mokyk
la. Ir kų čia reiškia tušti 
paklydėlių žodžiai, kad ku 
nigai yra tamsybės apašta
lai? Kur paklydėliai su vi
sais savo nenaudingais pa 
sigyrimais pastatė nors vie 
nų jei ne doros, tai bent švie
simo įstaigų? Ir dar vis 
jiems nenusibosta girties, 
tad kovosiu ne žodžiais, tik 
aktais. Tuščios patrankos 
;ai visi jų faktai.

Cambridge’io lietuvių ka 
talikų bažnyčia stovi prie 
Windsor gatvės, Pastatyta 
bizantiškam styliuje. Mo
kykla įtaisyta apačioj paga 
naujausius Massachusets 
valstijos svarbius reikalą vi 
mus. Tas viskas tapo. nu
veikta kun. J. Krasiįickio 
pastangoms ir gerų parapi 
jiečių lėšomis. Tamsumas ir 
paklydėlių įtekmė Cam 
bridge’iuje labai sumažėjo 
Šių žodžių rašė j ui teko gir 
dėti nuo vietinio advokato 
anglo, kad dabar tarp lietu 
vių daug mažiau bylų ir tų- 
^symosi po policijos stotis,

Naujienos iš 
Amerikos.

nes vietinio kunigo pastan
goms tapo prašalinta daug 
girtybės ir peštynių per ves
tuves ir krikštynas.

Dar vienas daugiau priro
dymas, kad kur yra bažny
čia, ten platinasi dora, tvar
ka ir apšvietimas/

Reporteris.

Holandijos farmeriai Ame
rikoje.

New York, N. Y. Laivu 
“Noordam” atplaukė į Su
vienytas Valstijas trįs šim
tai penkiosdešimts Holandi
jos farmerių su savo šeimy
nomis, kurie pirks ūkės 
valstijose Illinois, Iowa ir 
Wisconsin. Kiekvienas far- 
merys atsivežė užtektinai 
pinigų ūkio nusipirkimui, 
po pačia ir nemažiau,, kaip 
po dešimts vaikų. I

Moterįs politikoje.
Olympia, Wash. Kaip ži

noma, Washington valstijo
je moterįs turi lygias teises 
su vyrais politikoje, ir ke
lios jų užima žymias vietas 
valstijos legislaturoj. Taigi 
pastaromis dienomis, smar
kiai paagitavę, moterėlės 
pervarė 22 balsais prieš 19 
bilių, užginantį kumščių ko 
vų visoje toje valstijoje.

Nepasitaisanti vagilė.
Kansas City,- Kansas. Tik 

kų išleista iš kalėjimo, kur 
sėdėjo už vagystę, tūla Ber
ta Liebecke, daugeliui žino
ma po vardu “Fainting Ber 
tha” (alpstanti Berta), tą 
pačių dįenų pavogė laikro
dėlį, prie ko jų vėl sugauta. 
Teisėjas Lotshaiv nubaudė 
jų 90 dienų kalėjimo. Išgir
dusi ištarmę, vagilė pradė
jo alpti ir visa gerkle rėkti, 
kad velik jų pakartų, negu 
kalėjiman grąžintų. Sykiu 
apreiškė, kad atlikusi baus
mę vėl vogsianti, nes tai jai 
įgimta ir niekaip negalinti 
susilaikyti nuo prisisavini- 
mo svetimos nuosavybės. 
Matyt ji serga kleptomani- 
ja (vogimo manija).

WATERBURY, CONN.

3 dienų kovo šv. Juozapo 
lietuviškos parapijinės mo
kyklos vaikučių buvo pirmo 
ji Komunija. Priėmė pirmų 
Komuniją 49 berniukai ir 
65 mergaitės. Vaikučiai pri 
leidžiami buvo prie pirmos 
Komunijos baigę 7 metus, 
regimai vaikai yra gerai mo 
kinami, ypatingai katekiz
mo, kurio mokina vietinis 
vargonininkas. Visoj mo
kykloj lankosi vaikučių per 
400 šimtus. Apart vargoni
ninko, angliškai mokina 7 
vienuolės prancūzės. Visų 
tvarkų veda pats vietinis 
klebonas kun. P. Saurusai 
tis.

Oras gražus, išrodo ant 
pavasario.

Darbai neikiek nepasige 
rino. Panenupis.

CHICAGO, ILL.

Vasario 28 d. atvažiavo 
iš Scranton į Chicagų ir ap
sigyveno Šv. Kazimiero Se
serų Motiniškame Name dvi

Maras Spokane, Wash.
Spokane, Wash. Šiame 

mieste apsirgo kokia tai li
ga ir greit mirė dvylika as
menų. Liga esanti labai pa
naši į buboniškų marų, per 
tai gydytojai ir visi miesto 
gyventojai baisiai persigan
dę, kad ji toliaus neišsiplės- 
tų.

Nabašnikas sugrįžo namo.
Rogers, Arkansas. Danie

lius Goode, kurį seniai šei
myna apverkė ir išdalies pa 
miršo, jį kadaisia ant svieto 
gyvenus, netikėtai sugrįžo 
namo ir visus, laikusius jį 
už mirusį, neišpasakytai iš- 
gųzdino. Savu, mat, laiku 
buvo pasklydęs gandas, jog 
Goode, tuomet viešiantis 
Southampton’e, Anglijoje, 
nusižudė. O kad ir jis pats 
to gando neužgynė ir ilgus 
metus saviškiems nerašė, vi 
si buvo persitikrinę, jį žu
vus patžudžio mirtimi.

Po didelio išgąsčio Goo
de’o šeimynoje užviešpata
vo neapsakomas džiaugs
mas, kuomet ‘persitikrinta, 
jog tai ne Good’o dvasia, 
bet jis pats su kunu ir dūšia 
sugrįžo pas taip ilgai apleis
tus savuosius. ,

Kova su indijonais.
Reno, Nevada. Pulkas

valstijos policijos ir kelios- 
dešimts gaįvijų augintojų 
mušėsi su dvylika indijonų 
Tuseai’ora giminės. Paąta- 
riemsiems kova užsibaigė 
apverktinai, kadangi astuo
ni jų žuvo kovoje, o keturis 
suimta. Iš baltųjų pusės 
puolė tik vienas poliemonas, 
Edvardas Ifogl. Indijonai 
buvo pažvelgti užmušime 
keturių galvijų augintojų ir 
vogime arklių ir veršių. Tie 
jie indijonai buvo tikra.-vi
sos apielinkės baidyklei

Negras augštam urėdui.
IVashington, D. C. Prezi

dentas Taftas paskyrė Wi- 
Uiam’ą H. Leivis’ų iš^Bosto- 
no, nigerį, generališko pro
kuroro pagelbininku teisda- 
rystės ministerijoje. Tai 
dar pirmų syk negras užima 
taip augštų vietų tame de
partamente.

Levis, buvęs federališko 
prokuroro pagelbininku 
Bostone, yra gabiausiu neg
rų advokatu Suvienytose 
Valstijose. — Algos gaus 
5.000 dolerių metams.

Apvogė banką.
Sterling, III. Ikišiol nesu

gauti vagiliai dasigavo ban- 
kon Wabiut’e, III., ir sudras
kę kasų dvnamitu, pasiėmė 
keturis tūkstančius, dolerių 
ir niekelio netrukdomi pa
bėgo. Policmonai su kelioli
ka apsiginklavusių mieste
lio gyventojų vejasi pas
kui, bet dar be pasekmės.

Nubaustas už nepadorius 
laiškus.

Madison, Wis. AVisconsin 
universiteto profesorius Ir- 
\vin Bilman tapo krasos vy
riausybės suareštuotas už 
siuntinėjimų begėdiškų, la
bai padorumų užgaunančių 
laiškų augščiau minėtojo 
universiteto mokiniams. Da 
rodžius pono profesoriaus 
kaltę, sūdžios nuteisė jį pen 
keriems metams kalėjimo 
Fort Leaventivorth’e, Kaus. 

Nušovė patėvį.
Davenport, lova. Rudolf 

Brandenburg, 21 metų jau
nikaitis, nušovė savo patėvį 
Clausų Muenturų, nes tas 
savo pačių, o Rudolfo moti
ną labai kankino. Užmušė
jas ir jo motina liuosnoriai 
atsidavė policijai.

Sulaikė laivą.
New York, N. Y. Šitame 

uoste sulaikyta laivas “Ca- 
ronia” atplaukęs iš Neapo- 
liaus, nes vienas jo pasažie- 
rių sirgo užkrečiama liga, 
labai panašia ant džumos. 
Gydytojai bando gerai jų iš 
tirti. Tuo tarpu-gi laivas, 
geriaus juo atvykusiejie tu
rės atsėdėti kvarantanų.

ka badai mirtinai sužeista, 
o jų namai su žeme suly
ginta ir visas turtas sunai
kinta. 'į :

Riaušės prasidėjo niio to, 
kad atidaryta krutančių pa
veikslėlių teatrėlį vien ne
grams. Už tai baltieji įniršo 
ir tą namą sugriovė, o nuėję ) 
į juodųjų užgyventų miesto 
dalį, ant jų išliejo savo pik
tumų.

Smarkus lietus sustabdė! 
rasinę kovų, kuri nežinių 
kaip butų užsibaigus. Grei
čiausia butų buvę daugiau' 
nukentėjusių.

Apvogė trūkį.
St. Louis, Mo. Du gerai 

apsiginklavusiu ir su ličy- 
nomis ant veidų sulaikė trū
kį Iron Mountain linijos ir 
pagųzdinę tarnams revol
veriais, įJhėmė iš tavorinio 
vagono keletą pinigų pake
lių, gulėjusių geležinėj spin
toj, ir pasislėpė. Pirm pa- 
pildvsiant vagystę, niekadė- 
jai surišo to vagono klerkų 
M. McRobbins’ų ir užkimšo 
jam gerklę, kad nešauktų 
pagelbos. Spėjama, vagilius 
dikčiais pelnius. ~

Kruvina kova.
Wawerly, Tenn. Upe at

plaukė čia nežinia iš kur 
diktoka tuščia valtis. Tūlas 
Dan Warrer ir jo žmona paė 
mė jų nuosavybėn. Tuomet 
atėjo W. F. Rust, agentas 
patentuotų gyduolių firmos 
iš Chicago, ir susirinkusiai 
miniai pritariant, norėjo tų 
valtį nuo Warreno atiūiti 
Pastarasis gindamas šovė ir 
ant vietos Rustą užmušė 
Žuvusiojo šalininkai tada 
puolė ant žmogžudžio ir jo 
jo žmonos ir abudu gerai 
primušę, pusgyvius atida
vė policijai.

Rasinė kova Texas’e.
Fort Worth, Tex. Per 

tris valandas žmonių minia 
viešpatavo žemutinėj šio 
miesto dalyj, visaip kankin
dama negrus, kurių kelioli-

Nušovė užpuoliką.
Paragiud, Ark. Negras L. 

Meadoiv užpuolė nakčia 
jauną Ernų AVilsoniutę, vė
lai namo grįštančių ir norė
jo nusivesti į tamsių alę, 
kur, žinoma, butų savotiš
kai su ja pasielgęs. Drąsi 
mergina, vietoj šaukti pa
gelbos ištraukė revolverį iš 
kišeniaus ir vienu šuviu pa-^ 
guldė negrų negyvu. AVil- 
son’iutę teisėjas ne tik ką 
paliuosavo nūo atsakomy
bės, bet daf pagyrė už drą
sų.

Pasimirė Kanados budelis.
Toronto, Kanada. Mirė 

čia D. J. Raddippe, bude
lis, kuris savo gyvenime pa
korė 150 žmogžudžių. Jis 
buvo labai mylimas vaikų, 
nes juos glamonėdavo ir 
pirkdav.o jiems visokias „do
vanas ir mokydavo įvairių 
žaislų. Paprastai vadinta jį 
geležiniu žmogum su karve
lio širdžia. Turėjo 56 metus 
amžiaus ir labai gyrėsi savo 
užsiėmimu, nes tvirtino, jog 
paliuosuojųs svietų nuo pa
vojingų žmogžudžių.

Gotchas pralošė kovą.
New York, N. Y. Pasta

romis dienomis ėmėsi čia 
visasvietinis. drutuolius 
Frank Gotch su trimis prie
šais, kuriuos jis prižadėjo 
parmesti į valandų laiko. 
Du priešu pasisekė Gotchui 
parmesti į labai trumpų lai
kų — į penkiolikų minutų, 
bet trečias, grekas Deme
trai, taip gerai ėmėsi, jog 
Gotchas neįveikė paguldyti 
jį į laikų ir pralaimėjo kovą. 

Gaisrai.
Milton Junction’e, Wis., 

ugnelė sunaikino viešbutį ir 
laivakorčių pardavinėjimo 
ofisus, padarydama’ daug 
medžiagiškų nuostolių.

St. Louis’e, Mo., supleš
kėjo žydų maldnamis. Nuo
stolius aprokuota ant $20.į 
000, o asekuracijos ‘gaus til 
devynis tūkstančius dolerių

Portland’e, Gregon, sūdei 
gė dideli medžio sandėli: 
firmos Gold Medai Shingj 
Mill and Moltnomah Lu 
ber and Box Co., viso už 
šimtu tūkstančių dolerių.

Užsirašikit
“Draugą.“



DRAUGAS
(THE FRIEND) 

Katalikiškai Laikraštis 
Pašvęstas Amerikos Liatavią 

Kataliką Reikalams.
— Organu 8. L. B. K. A. — 

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

A. L. R. K. K. Sąjunga - Leidėjai.

Kun. A. Kąupu — Redaktorius. 
U. Auguliutė — Ušveūdėtoja.

Visu korespondencijas ir kito
kius rastus reikia siąsti pu

Rev. A. Kaupas,
64 Okurch St.,

Pittston, Pa.

Visus pinigus, ar tai prenume
ratos, ar tai už “džabsus” ar už 
apgarsinimus ir t.t. reikia siųsti 
tokia antrašu: 8r

“DRAUGAI’
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., 

WILKES-BARRE, PA.

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

Laikas ir vieta raštų talpinimo 
pridera nuo redakcijos.

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 (utarninke).

BEI AKCIJOS PASTABOS.

Daugelis musų bendra
darbių rūgo j a, kad jų kores
pondencijas ir šiaip jau raš
tus trumpiname arba per
dirbame. Atsiranda ir to
kių, kų baisiai rūpinasi, jei
gu nepamato koresponden
cijos sekančiam^ numeryje., 
Neseniai iškoliota mus be 
jokio pasigailėjimo už tat, 
J<ad nepasiskubinome įdėti 
korespondencijos apie... 
koncertų, kuriuo vietiniai 
gyventojai nelabai tesiinte- 
resavo, kų-gi jau besakyti 
apie toliau gyvenančius!

Tai-gi primename savo 
bendradarbiams, jog ant tų 
pėdų dedame tik aktualinęs 
žinias ir labai gerai parašy
tus trumpesnius raštus. Ko
respondencijos, kuriųs rei
kia perrašinėti, randa vietų 
artimiausiame numeryje tik 
tuomet, kad suspėjame jus 
laiku perrašyti. Redakcijos 
biure guli daug silpnų raš
tų, kurių ir-gi nesiskubina
me dėti laikraštin. Ne vie
nas j-ųjų niekados neregės 
šviesos.

Nei vienas Amerikos lie
tuviškas Jaikraštis neturi 
gerų korespondentų. Truks
ėta jų ir “Draugui”. O, kad 

isi butų tokie, kaip Baste- 
us, Kalkiuks, Žinnešys, Gi-
leitis!

Daugelis korespondentų 
įrašo ne atsitikimus, bet 

savo simpatijas arba* an-
>aiijas, o kai-kadų net ir 
ivajotus dalykus. Kores- 
ndentas privalo buti tei- 
įgas bešališkas, privalo ra 
ji apie tokius daiktus, ku- 
gali užintere8uoti plates- 
visuomenę, o ne girti, 
jam patinka, arba peik- 
o jis nekenčia, arba ker-

30? asyti. Filosofavimai ir pa
mokslai korespondencijai 
vigai netinka. Tokius daik
tus visados išbraukiame iš 
korespondencijų. Bet užtai 
labai tinka maža istorijėlė, 
vadinasi išpasakojimas 
kaip, kas, kodėl atsitiko ir 
kokios.pasekmės kilo iš to 
visko. Bet čia reikia vengti 
užgauliojimų ir asmenišku
mų.

Dabar, brangus bendradar 
biai, suprantate, dėlko dau
gybėj korespondencijų esti 
trumpinama arba perdirbi- 
nėjama. Bet ir iš tų sutrum
pintų ir šiaip jau sušvelnin
tų korespondencijų pusė 
nėra laikraščio . papuošalu.

Su kitokiais raštais ir-gi 
taspat. Publicistų tikroje to 
žodžio prasmėje Amerikoje 
nėra, o jei kas griebiasi 
plunksnos toje dirvoje, tai 
parašo tokį daiktų, kad rei
kia rausti jį beskaitant. Tai
gi ir čia reikia taisyti arba 
atmesti.

Feljetonėliai labai pagei
daujami, bet nėra kam jų 
rašyti.

Pasilieka vertimai, bet ir 
gerų vertėjų, mums trūksta.

Štai redakcijos rūpesčiai 
išdėstyti kaip ant delno.

Dėlto tatai bendradarbiai 
neprivalo pykti, nei ypač 
kolioti, jei padarome ne 
taip, kaip jie nori. Pildome 
tik savo priedermę* ••

P. Esperanto (skaityk jo 
korespondencijų iš Nashua, 
N, H., “Draugo” 13 No 
pajudina svarbų klausimą. 
Ištiesų,' svarbu žinoti, dėlko 
katalikų draugijos labai tųn 
kiai patenka į rankas ju - 
prielankių katalikų tikybai 
ir bažnyčiai rankas, dėlko 
šv. Kazimiero, šv. Juozapo 
ar kitokio šventojo vaidus 
nešiojančios draugijos atsi- 
kviečia visokius “pry ce
rius” ir jiems dar užmoka, 
kad smagiau papliaukštų 
niekus prieš tikėjimų ir 
šventuosius. Dėlko katali
kiškosios draugijos išsižada 
kai-kadų visai tikėjimo !

Dėlko? •*
Dėlko, pav., Našliuos šv. 

Kazimiero draugija, kurios 
čarteris rodo, kad tai kata
likiška draugija, atsikvietė 
pseudo-kunigų MickeviČ įų 
ir užmokėjo už blevyzgoji
mus prieš katalikų bažny-

P. Esperanto aiškina, kad 
šv. Kųzimiero draugija yra 
po įtekme tokių asmenų, ku
riems tikėjimo priedermės 
nerupi nieko, bet už tai pa
rapijos pinigai — oi, oi, tik 
paduok juos mums čion! 
Bet kad kunigas neduoda jų 
visokiems “šalaputams”, 
tai žiūrėk ir atkeliauja koks 
pseudo—ilgaskvernis ir iš- 
burnoja kunigų...

Prie progos galima pami
nėti, jog vienos parapijos 
komitetas nesidrovėjo saky
ti visiems (buvo tai, kuomet 
kunigas pavarė komitetų ir 
paėmė parapijos valdymų į 
savo rankas): “Kam kuni
gas turi vienas vogti ? Dėlko 
nenori, kad ir męs dalintu- 
mimė8 žmonių pinigais?” 
Tos parapijos istorija pasi
rodys už kiek laiko “Drau

Mge
Bet grįžtame prie pakelto 

jo klausimo.
Kas gi tat kaltas tam, 

kad katalikų draugijas pai
ma savo įtekmėn priešingi 
katalikybei asmens? Paga
lios, dėlko tose parapijose, 
kur valdo komitetas, ne ku
nigas, visados eksperimen
tas pasibdigia tuo, kad į ko
mitetų įsiskverbia tokie žmo

/

nes, kuriems rupi ne para
pijos arba tikėjimo reika
lai, bet tik... skambučiai.

Kas gi tam kaltas?
Bandysime atsakyti teo- 

reriškai.
Politiškoje ekonomijoje 

yra viena tiesa, žinoma 
“Gresham’o įstatymo” var
du. Įstatymas sako, .kad jei
gu pastatysi ant lygaus laip
snio gerų ir blogų pinigų, tai 
blogas visados paims viršų. 
Pav. Lenkija ir Lietuva 
mušdavo XVI-me šimtme
tyje gerus pinigus, bet kitų 
kraštų pinigai buvo prastes
ni, vadinasi turėjo savyje 
mažiau aukso ir sidabro, ne
kaip lenkiški ir lietuviški. 
Ir kas iš to? Būdavo, kara
lius primuša daugybę duka
tų ir kitokios rųšies mone
tos, o žiūrėk, už kįek laiko 
jų Lenkijoje nėra, jų vietų 
paėmė prastesni holandiški, 
angliški ir kitokie pinigai. 
Kraštui būnant užpiltam pi
giais pinigais, nuosekliai vi
si daiktai tuojau pabrang- 
davo, kas traukdavo paskui 
save visutinų neužganėdini
mų. Iš to rūpestis karaliui, 
seimams, visuomenės veikė
jams. Ne sykį buvo bandyta 
užginti vežti lenkiškus pini
gus svetur ir įleisti į Lenki- 
jų kiįu šalių pinigus. Nieko 
negelbėjo. Visados pasiro
dydavo Gresham’o įstaty
mo teisingumas.

Kas nori geriau suprasti 
tų įstatymų ir susipažinti su 
naujaisiais jo pritaikymais 
praktikon, tam pravertėtų 
su didesne atida perskaityti 
prof. Gide’o “Politiškosios 
Ekonomijos Principus” 
(angliškame vertime, 237— 
250 p.p.). Čia užteks pasa
kius, jog negeistinos pasek
mės Gresham‘o įstatymo 
praktikoje privertė pažan
gias šalis įvesti aukso va
liutų.

Štai Gresham’o įstatymų 
galima lengvai pritaikyti 
prie visuomeniškojo žmonių 
gyvenimo. Kur kokioje 
draugijoje, kokioje parapi
joje, komitete ir t.t. visi sų
nariai turi lygi; balsų, ly
gias privilegijas dori žmo
nės ir latrai, ten visados la
trui paims viršų, visados nu
stums gerus žmones į pakam 
pį arba išstums visai iš or
ganizacijos. Tenai latrai 
mokės rėkti, pataikys pasa
kyti paniekinantį žodį apie 
dorų žmogų, kursai nutils, 
pasitrauks į šalį ir pasakys: 
“Kam dar man čia barties, 
kam pykties — tesižinie 
sau!” Kur kokioje organiza
cijoje ant lygaus laipsnio 
stovi bedieviai ir tikintieji, 
ten bedieviai ims viršų, ar
ba organizacija turės pa
krikti. Juk visos taip vadi
namos tautiškos draugijos 
yra laisvamanių nelaisvėje. 
Jei kokia katalikiška drau
gija pradeda priiminėti lais
vų pažiūrų sųnarius, ten pa
baiga viena ir ta pati: “lais
vieji” papuls valdvbon, ti
kėjimo priedermių atlikinė- 
jimas taps panaikintas — 
ir katalikiškojo šventojo 
draugija da-gi pradės kovo
ti prieš katalikybę! Nerei
kia būtinai, kad “laisvieji” 
— pas mus šioje valandoje 
vadinami “tautiečiais” — 
butų didumoje. Užtenka ob- 
ligarehijos — užtenka kad 
ir neskaitlingos saujalės 
smarkuolių, kų įvairiomis 
priemonėmis moka privers
ti klausyti savęs kitus sųna
rius ir nužeminti visų drau
gijų prie savosios normos. 
Pavyzdžiu gali buti kad ir 
Scranton’o lietuvių parapi 
ja, kurių išpat pradžių vai 
dė oligarchija, o paskui ėmė

penkeris metus kovoti prieš 
jų, kad tik jų numetus nuo 
parapijos sprando, o kova ir 
šioje valandoje dar nepa
baigta. Sus. Liet. A.- gerų 
katalikų daug daugiau, ne
kaip laisvamanių ir cicilikų, 
tečiau visa vyriausybė ir or
ganas šių pastarųjų ranko
se — ir rezultate nuomonė 
apie organizacijų tokia, kad 
neretai galima išgirsti, jog 
tai “slįupinių” Susivieniji
mas.

Viena ir ta-pati tiesa ly
giai paliečia visas organiza
cijas: politiškas, bažnytines, 
moksliškas, laisvamaniškas, 
socijalistiškas, ir t.t. “Tama 
ny Hali” pradžioje turėjo 
prakilnius siekius, o dabar 
kuo virto?

Liet. Soc. Saj.’savo pra
džioje kaip-gi augštai nešė
si, o baigiasi intrigomis, 
muštynėmis, netvarka!...

Taip tatai kiekvienoje or
ganizacijoje ar šiaip jau 
drauge gyvenančių žmonių 
krūvose, kur maišosi lygiai, 
be jokio skirtumo du ele
mentu: geras ir blogas — 
blogas visados paims viršų. 
Todėl tokiose parapijose, ku 
riųs valdo ne vyskupas, ne 
kunigas, ne bažnyčios įsta
tymai ir ne diecezijos statu
tai, bet parapijos mitingai 
arba komitetas, visados vir
šų gauna kuomažiausiai no
rintysis pasiduoti bažnyčios 
autoritetui elementas. To
kiose parapijose anksčiau 
ar vėliau, bet visgi atsiran
da lėtesni arba smarkesni su 
sirėmimai blogųjų elementų 
su dvasiškąja valdžia. Blo
gasis elementas nužemina 
iki savamjam laispniui pa
rapijiečius — ir dvasiškai 
vyriausybei reikia taisyti 
tatai, kas pagedo.

įstatymas!
Taiį). Tuo tiktai įstatymu 

tegalima išaiškinti anomali 
jų, kad žmonės žino, jog to 
kiam ir tokiam vyrui neru
pi neikiek nei parapijos nei 
bažnyčios labas, kad> yra suk 
čius, girtuoklis, net... vagis 
— tečiau stos už tokį nenau
dėlį!

Pigus pinigas pefgalėjo 
brangesnį, silpnas žmogelis 
pasidavė nedorėlio įtekmei.. 
Kur geri, karšti, dori kata
likai dingo? Jų nematyti!.. 
Auksas pabėgo nuo sidab 
ro... Tai visas išaiškini 
mas.

Kad išvengus tokių ne
geistinų pasekmių, reikia 
taip padaryti, kad blogai 
elementas negalėtų paimti 
viršaus aut gerojo. Katali 
kų draugijos privalo apsi
saugoti, kad nebūtų priima
mi abejotinų pažvalgų sųna
riai, ypač kad tokie nepa
tektų vyriausybėm* Reikia 
katalikų draugijoms ne tik 
aštriai katalikiškos konsti 
tucijos, bet reikia ir dvasiš
kojo vadovo, kursai apsau
gotų organizacijų nuo ne
geistinų gaivalų. Parapijo
se reikia, kad komitetas, jei 
kur jis yra reikalingas, bu
tų renkiamas vien toks, kokį 
patvirtina klebonas arba 
vyskupas. Kataliku dar nė
ra tas, kurs užsimoka pri
derančias mokestis ir eina 
sykį į metus išpažinties. Ge
ras katalikas gyvena katali
kiškai ir yra persiėmęs ka 
talikiškaja dvasia, velija 
bažnyčiai gerovės. Apie sa 
vo parapijiečių katalikišku
mų geriausiai gali spręsti tik 
klebonai. Tai-gi jų tai rū
pesčio privalo buti pridabo- 
jimas, kad į katalikų orga- 
niaaeįjaa nepatektų su Iv 
zįproia teisėmis abejotinų 
iKtongpnių žmonės. Jei blo-

kad negali paim

ta.
ti viršaus ant gerųjų, patįs 
pasitrauks į šalį arba tylės. 
Gresham’o įstatymas netu
rės progos parodyti savo 
veikimų ir galybę.

O, kad žmonės suprastų 
visų šito įstatymo svarbų, 
tai nebūtų nei pusės tiek 
vaidų įvairiose organizaci
jose, kiek matome šioje va
landoje. *,

Apsistok, skaitytojau, pa
mąstyk, o pamatysi, kad ši
tų žodžių rašytojas turi tei
sę.

Praeitų subatų (kovo 4, 
fiagal senąjį stylių 19 vasa
rio) sukako 50 metų nuo ap- 
skelbįmo Aleksandro II ma- 
nifešto, kuriuo tapo paliep
ta į dviejų metų tarpų pa- 
liuosuoti visoje Rusijoje 
baudžiauninkus. Pačioje 
Rusijoje ir kitose šalyse, 
kuriose gyvena išeiviai iš ca 
ro valdybų, buvo didelės iš
kilmės sukaktuvių paminė
jimui. Apie šitų svarbų isto
riškų faktų plačeliau para
šysime ateinančiame nume
ryje.

Iš Visur.

PRANCŪZIJA.
Vasario 27 d. atsistatydi

no ministerių pirmininkas 
Aristidas Briand. Priežas
tis buvo, kad . radikalistai 
socijalistai atstovo Malvy 
lupomis išreiškė neužsiganė 
dinimų iš Briand’o politi
kos su bažnyčia: mat vy
riausybė per lėtai apsiėjusi 
su katalikais, kad katalikiš
kos mokyklos tebegyvuo
jančios po senovei. Briand 
teisinosi tuo, jog amžiais 
įsišaknijusių įstaigų nega
lima išnaikinti su vienu sy
kiu. Pradėjus balsuoti at
stovams, Briand. gavo tik 16 
balsų viršaus. Matydamas, 
kad neturi pilno užsitikėji- 
mo, pirmininkas palaukė 
tik laidotuvių karės minis- 
terio, gen. Brun’o, ir padavė 
rezignacijų prezidentui Fa- 
lliere’ui.

Susidarė nauja ministeri
ja, kurios pirmininku yra 
Monis, kraštutinis respubli
kinis. Visas kabinetas toks, 
kokį anais metais turėjo 
Combes, t. y. suvienys, visus 
priešbažnytinius elemen
tus. Žinoma,,prasidės tuo
jau dar aštresni bažnyčios 
persekiojimai, kurie numal- 
šįs iki kolei savytarpinius 
vaidus tarp kairiųjų, bet ne 
trukus nesutikimai vėl pa
kils, ir Monis’o kabinėtas 
nueis užmirštin, kaip nuėjo 
dešimtįs kitų kabinėtų. '

Tuo tarpu Prancūzijoje 
niekad nebuvo tiek susidau- 
žymų traukinių, kiek atsiti
ko pastaru laiku. Spėja, kad 
tai geležinkelių darbininkų 
kerštas už nepasisekimų pas 
kutinių straikų.

ANGLIJA.
“Veto
pirmi-
perejo

Taip vadinamas 
Bill’ius”, paduotas 
ninko Asquith ’o 
per pdrliamentų pirmu skai
tymu diduma 351 prieš 227 
balsus. Tas “bill’ius” reika 
lauja, kad jeigu žemesny
sis parliamento bustas per 
varys kokį norints pinigin 
įstatymų, tai lordų bustas 
privalo į mėnesį laiko arba 
užtvirtinti tų įstatymų arba 
pridėti prie jo kokius no
rints pataisymus. Jeigu to 
nepadarys paskirtuoju lai
ku, tai karalius turės teisę 
užtvirtinti žemesniojo buste

nutarimų/ ir tas nutarimas 
taps įstatymu kad ir prieš 
lordų norų.

ITALIJA.
Šįmet pripuola 50-meti- 

nės sukaktuvės atėmimo Ry 
mo nuo popiežiaus ir pada
rymo to miesto karaliaus 
sostine. Italai rengiasi tų iš
kilmę apvaikščioti kuotrukš 
mingiausiai ir kelti visokias 
demonstracijas prieš popie
žių. Apvaikščiojime daly
vauti kviečiami kitų šalių 
valdytojai, tečiau kaizeris 
Vilius griežtai atsisakė va
žiuoti į Rymų (mat nenori 
daryti nesmagumų Pijui 
X.). Jo vietų paims sosto 
įpėdiniu Vilius.

f

PORTUGALIJA.
Valdžia išstatė pardavi

mui buvusiojo karaliaus ka
rietas, taip-pat dvi karietas, 
kuriomis naudodavosi Lis- 
bonos patrijarka. Karietos 
yra labai artistiško darbo, ir 
tikimasi, kad jus nupirks 
koks norints užsienių muzie
jus.

SUVIENYTOSIOS VALS
TIJOS.

Kongreso Extra—Posėdis
sušauktas 4-tai dienai 

balandžio.
Prezidentas Taftas, pasi

baigus 61-amjam kongresui 
kovo 4 d., tuojau sušaukė 
kongresų į extra-posėdį, 
kursai prasidės baland. 4 d.

Paskutiniame posėdyje 
štai kokius daiktus nutarė 
kongresas:

Apginkluoti Panamos ka
nalų.

Pastatyti du nauju šar
vuočiu.

Permainyti įstatymus 
kaslink teisėjų.

Paimti valdžios globon 
girias Baltuosiuose Kalnuo
se (Naujoje Anglijoje) ir 
Pietų Apalachianiuose (Pie
tų valstijose).

Pastatyti pamaži užsienių 
sostinėse Amerikos ambasa
das ir pasiuntinių namus.

Apžiurinėti garvežių pe
čius.

Kongresas neatliko se
kančių reikalų.

Sutartis su Kanada buvo 
patvirtinta žemesniame bus 
te, bet senate tapo užslopin
ta.

Arizona ir New Mexico 
ligišiol nepriimti į unijų, 
kaipo valstijos, nes senatas 
tyčia “neturėjo lųiko” tų 
reikalų užbaigti.

Senate taip-pat tapo nus
lopintas įnešimas, kad sena
torius rinktų patįs žmonės, 
ne legislaturos.

Senatas nutarė duoti pa
šalpų iš valstijos iždo tiems 
Amerikos laivams, kurie ve
žioja krasos siuntinius, bet 
žemesniame buste apie tai 
nebuvo nei kalbos.

Kad privertus kongresų 
užtvirtinti kai-kuriuos vah 
džios sumanymus, ypač su
tartį su Kanada, preziden
tas ir sušaukė extra posėdį, 
turintį įvykti už mėnesio 
laiko.

Senatas patvirtino naujų 
komercijalinę sutartį su Ja
ponija.

Kovo 4 d. pasibaigė kon 
greso sesijos, bet kadangi 
nenutarta nieko apie sutartį 
su Kanada, tat prezidentas 
sušauks extra-posėdį 15 šio 
mėnesio.

Kongresas nutarė fortifi 
kuoti Pųnamoš kanalų.

J. Reitelaitis.

Ar turi žmogus 
laisvą valią?

(Atsakymas Marijampolės 
* mokiniui).

Klausimas, ar turi žmo- 
gds laisvų valių, tai yra, ar 
gali kų nori, niekelio nevar
žomas, daryti, yra pakeltas 
dar gilioje senovėje. Į šį 
klausimų įvairus tiek seno
vės, tiek dabartinių laikų 
galvoto j ai arba filozofai 
kubįvairiausiai yra atsakę. 
Dauguma-gi jų stigina, kad 
žmogus jokios valios lais
vės neturįs. Bet taip saky
dami klysta, o klydimo prie
žastis yra arba stengimasis 
tyčia priešingu būdu aiškin
ti klausimų, negu jį aiškina 
kitokių pažiūrų ar tikėjimo 
galvotojai, arba blogas su
pratimas laisvės esybės. 
Kas-gi yra ta laisvė ir kame 
jos esybė, apie tai pakalbė
sime čionai truputį plačiaus 
kad paskui geriaus butų ga
lima suprasti užduoto klau
simo išrišimų.

Sakome, kad žmogus yra 
laisvas, kada jį nevaržo jo
ki pančiai. Pančiai, kuriais 
yra laisvė varžoma, gali bū
ti dvejopi: orutiniai ir vidu
riniai. Orutiniais pančiais 
vadiname kokių-nors oruti- 
nę priežastį, kuri apriboja 
valios veikimų; pavyzdin, aš 
noriu eit pasivaikščioti, o 
pūga nei nosį pro duris iš
kišt neduoda; noriu valgyti, 
bet virėja kepsnį dar tik te
pradeda kepti; noriu dai
nuot marsilietę, bet žanda
ras užtai į kalėjimų veda ir 
t.t. Pančiais-gi viduriniais 
vadiname priežastį viduri
nę, žmogui įgimtų, kuri 
priverčia valių tiktai kų vie
nų veikti. Tokia vidurine 
priežasčia yra norėjimas lai 
mės, gero." Negali žmogus
nenorėti laimės; visur ir vi-v
šame jis jos trokšta. Mokosi 
kokio-nors amato, kad iš to 
turėtų naudų, laimę; sten
giasi gerai elgties, kad jį 
užtai pagirtų. Kaikada tasai 
laimės norėjimas nelengvai 
yra pastebimas. Eina, padė- 
kim, vaikinas keliu ir su
tinka nepažįstamų, nieku 
jam neprasikaltusį žmogų, 
prišoka ir užmuša jį. ČiO- 
nais, rodos, tam vaikinui jo
kios laimės, jokio gero ne
gali būti, bet netiesa, tik 
taip rodosi. Jisai užmušda-* 
mas matė laimę arba tame, 
kad pinigų pas jį ras, batus 
nuaus, arba bent pasirodys 
stipresnis esąs, negu anasai 
ir t.t. Tasai, kas yra laisvas 
nuo pirmutinės rųšies pan
čių, sakoma, kad turi laisvę 
nuo prievartos; kas nuo an
trosios rųšies, sakoma, turi 
laisvę nuo būtinumo.

Laisvė nuo būtinumo yra 
trejopa 1). Pirmutinė vadi
nasi veikimo laisvė (liber- 
tas exercitii vėl contradic- 
tionis), ačiū kuriai męs ga
lime kokį norime veikimų 
atlikti arba neatlikti; pav., 
rašyti laiškų, arba nerašyti, 
eiti vaikščioti, arba ne, gie
doti, arba ne. Antroji vadi
nasi priešingumo (contra- 
rietatis) laisvė, ačiū kuriai 
męs'galime vienų iš dviejų 
priešingų veikimų išsirink^ 
ti: veikti kų gera, arba kų 
bloga, pav., mylėti arba ne
apkęsti kų, dirbti arba tin
giniauti, meluoti arba tei
sybę sakyti. Trečioji vadi
nasi pasiskyrimo (specifi- 
eationis) laisvė, kada iš dau

1) Farges et 
Psych.)109, B.

Barb.
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helio įvairių veikimfy gali
me, kurį norime, vienų išsi
rinkti, pav., eiti vaikščioti, 
prigult, pagriežt ant skrip- 
kos, arba kų kitų veikti.

Laisvos valios esybė visų 
šių laisvės rųšių turėti ne
reikalauja. Jau yra pilna va 
lios laisvė, jeigu turime vei
kimo laisvę, nes,*anot Aris
totelio, tada esame laisvi, 
kada mūsų valia yra sava
rankė šeimininkė savo vei- 
kimų2). Yra filozofų ku
rie sako, kad valios laisvės 
esybei y^a reikalinga netik
tai veikimo, bet ir priešin
gumo, pasirinkimo bei nu
sidėjimo laisvė. Taip saky
dami, pasirodo nesuprantu 
laisvės esybės. Nes, padė- 

. kim, jeigu aš noriu, galiu ei
ti kur, noriu, galiu namieje 
sėdėti, tai jau neikiek ne
būsiu laisvemiis, kada galė
siu į smuklę arba į bažny
čių eiti. Pirm, negu galiu į 
katrų iš šiųdviejų eiti, tu
riu ėjimo laisvę turėti. Tų- 
pat reikia pasakoti ir apie 

■'pasirinkimo laisvę. Lyginai 
ir laisvė nusidėti nepriklau
so prie laisvos valios esy
bės. Žmogus ir tadj. butų sa
vo veikimų šeimininku, jei
gu ir negalėtų nusidėti; 
nors tada negalėtų išsirink
ti tarp blogo ir gero, bet ga
lėtų rinkties iš daugelio, 
kas gera. Galėjimas nusidė
ti priparodo valios silpnu
mų, taip lygiai, kaip ieško
jime tiesos suklydimas pri
parodo žmogaus proto silp
numą. Valia, kaip ir kiek
viena kita jėga (facultas),
stengiasi pasiekti savo tiks
lų, bet blogybė jai kliudo 
3). Dievas, nors negali nu 
sidėti, vienok yra laisviau
sias; taip-pat ir šventieji 
daaguje yra pilnai laisvi, 
noja niekados nenusideda. 
Bet iš kitos pusės,-pasak, 
šv. Tarno Akviniečio4), 
nors galėjimas nusidėti ne
priklauso prie laisvos valios 
esybės, vienok šiame gyve
nime yra josios buvimo žen 
klu ir apsireiškimu.

Pažinę, kas tai yra laisvė 
ir visas josios rųšis, galime 
dabar aptarti, kas tai yra 
valios laisvė. Valios laisvė, 
anot dr. Wais’o, yra • tokia 
jos ypatybė, ačiū kuriai va
lia, net tada, kad jau visos 
veikimo sąlygos yra pada
rytos, gali veikti, arba ne- 
veiktiS).

Dabar pakalbėsime ar tu 
ri žmogus valios laisvę su 
prantamų augščiau aptar
toj prasmėj. Yra filozofai, 
kurie aiškiai neva nepasa
ko, kad nėra valios laisvės, 
bet iš jų mokslo taip išeina, 
kad ji neturi būti. Prie to
kių priklauso manikėjai, 
panteiętai ir dualistai. Kita 
galvoto jų rųšis yra, kurie 
tiesiog ir aiškiai stigina, 
kad nėra valios laisvės. Šios 
rųšies galvotojai skiriasi į 
dvi dali: vieni vadinasi fata 
listais, kiti deterministais. 
Fatalistai sako, kad žmo 
gaus valių apriboja by ko
kia orutinė priežastis. To
kia orutine priežasčia, pa
sak. fatalistų mitologų, prie 
kurių priklauso filozofai, 
stoikai ir astrologai, esanti

\ žvaigždžių įtekmė.

2. Cit. loc. Wais’o Psych. 
t. III. ps. 14.

3) . Wais. Psych. 1. III. ps. 
įl4 prie galo.

4) . De verit., 2 XXII, a. 6. 
5.) Wais. Psych. t. IIT,

’Da negalas.

KOKIE ŽMONĖS NEMO 
RALIŠKIAUSI?

Socijalistų organas labąi 
sąmojingas. Žinote, kų jis 
prasimanė1? — Na-gi, kad 
kunigai labiausiai nemora- 
liški žmonės ir vis dėlto, kad 
gyvena celibate, vadinasi ne 
veda pačios. Ana, koks tai 
Paryžiaus laikraštis apskel
bęs, jog ten ir ten kun. J. 
M. arba S. D. arba L. V. — 
vis be pilno vardo iy pavar
dės — tapęs^ patrauktas teis
man už peržengimų šeštojo 
prisakymo ir gavęs mažesnę 
ar didesnę bausmę. Brr! ko
kie tie nevedusieji kunigai 
nemorališki!...e

Bet tiek to su katalikų 
dvasiškija. Paklausykime, 
kųkias baisenybes išdarinė
ja protestonų vedusiejie pri- 
čeriai. Štai Bankoko “Bal
tasai Dramblys” paduoda, 
jog vienais praeitais metais 
tapo nubausta švelniau ar 
smarkiau 17013 protestonų 
pričerių už baisų nemorališ
kumų. Ir taip:

’ Tembuktu, presbyterijo- 
nų kunigužis F. G. B. nudū
rė su peiliu savo pačią irža- 
gino feavo dukterį. Už tai 
teismas nuteisė jį mirčiop. 
Tapo atiduotas levams pra
ryti.

Adanoje baptistų ministe- 
ris J. S. M. papildė sodomi
ją. su bev’o B. nemečiu sū
num kirkužės baptisterijoje. 
Teismo pasmerktas kalėji- 
man prie sunkaus darbo vi
sam amžiui. >

Zanzibare metodistų misi-, 
jonorius L. B. su savo pačios 
žinia gaudė mažas mergai
tes, žagino jąs ir paskui siųs 
davo jąs į sultono haremą. 
Ištyręs tatai, sultonas liepė 
metodistui nukirsti galvą ir 
užkasti jį į žemę drauge bu 
jo gyva pačia.

Brrr! kokie baisus darbaib 
Vis dėlto kad protestonai tu 
ri pačias. Net šiurpuliai ima 
tik atsiminus tuos nežruo-. 
niškus, žvėriškus darbus! 
Aigipto augštoji taryba 
kreipėsi net į Naujosios 7c- 
landijos parliamentą, kaip 
čia apgynus žmoniją nuo tu 
neužlaikančių celibato pri
čerių.

Rašytumime ir apie soci
jalistų darbus ir darbelius, 
nes “Manitobos Žiūrone” 
apie juos tiek ir tiek, žiuių 
— bet tie darbai tokie biau- 
rųs, kad popiera turėtų pa
rausti iš gėdos. Šiauriau
siais pasielgimais atsižymė
jo ypač F. M. (Honolulu), 
C. C. (Kutaise), P. B. (Ber- 
line), L. L. L. (ant Kačių sa 
los) ir daugiau, kaip pusan
tro milijonų kitų socijalistų.

Vis tai dėlto, kad prisilai
ko laisvosios meilės.

Melbourne socijalistas-a- 
narchistas E. G. surišo savo 
draugei K. L. rankas iš už
pakalio, pakabino jų už plau 
kų ant medžio šakos ir ėmė 
svylinti nelaimingos aukos 
kojas vien už tai, kad K. L. 
nenorėjo vaikščioti gatvė
mis nuoga. Ainosų'seimas 
apskaitė, kad tokių laisvo
sios meilės aukų ant vieno 
tik Sachalino atsiranda kas
met nemažiau kaip 67.

O baisenybe! O šlykščiau
sias paminimas po kojų žmo 
giškų teisių ir skaisčiausios 
dorybės!!!

Kadų žmonija atsrliuosuos 
nuo motęrystės ir laisvosios 
meilės!
(Siužetas paimtas iš
vos’

U Ko-

“AUŠRA” IR “KATALI
KAS”.

Chicagoje yra draugija, 
“Aušra’.’ vadinama, kuri sa
vo uždaviniu pasiskyrė švies 
ti lietuvius prelekcijomįs. 
Butų.tai ne blogas sumany
mas, jei prelegentai, kurie 
save šviesuoliais laiko, tam
suolius šviestų savo specija- 
liškumuoše. Bet, deja, taip 
visai nėra. “Aušrai” rupi 
ne lietuvių švietimas, bet 
prieštikėjimiškoji agitaci
ja. Aiškiai tų “Aušros” 
tendenciją parodė tokios pre 
lekcijos kaip: “Apie Tikėji
mų”, — “Apie Dievų”, — 
“Teologija”. Kokiam tiks
lui gal būti rengiamos to
kios paskaitos ir ' kas jąs 
rengia? Jei žmonių švieti
mui, tai tuščias darbas, nes 
žmonės daug daugiau apie 
tikėjimą žino už tų referatų 
skaitytojus. Reik, mat, žino
ti, kad apie taip augštus ti
kėjimo klausimus skaito 
prelekcijas ne kokie teolo
gai arba bentgi žmonės ti
kintieji, bet tokie, kurie ne 
tik atsisveikino su tikėji
mu, atsižadėjo jo kaipo tai
syklės savo gyvenimo ir jų 
darbų teisėjo, bet jo neap
kenčia ir tiek jiems tikėji
mas terūpi, kad jį kuovei- 
kiaus išplėšus iš tikinčiųjų 
lietuvių širdies, nes tuomet, 
jiems rodosi, jųjų netikėji
mas nesiskaitytų piktada
rybe. Ir štai prisidengę 
mokslo skraiste, skleidžia 
melagystes, burnoja priešai 
tikėjimo paslaptis, kurių ne
supranta ir skelbia bedievy
bę. Ką gi veikia “Katali
kas”? “Katalikas” ne tik 
kad nepersergsti katalikų 
priešai paskaitas, užgaunan- 
čias jųjų tikėjimą, bet da 
apie tas prelekcijas savo skil 
tvse garsina ir stumia tikin
čiuosius į užstatytus bedie
vių žabangus. ^Susiprąskit, 
Broliai katalikai, kad taip 
vadinamasis “Katalikas”, 
tai ne jųsų prietelis, bet 
veidmainys, kataliko skrais
te prisidengęs.

Chicagietis Katalikas.

Čentralinė Susivienijimo 
valdyba, be Seimo turi tie
sų paskirti iš iždo $100 s va r 
biems lietuvių reifcalaias. 
Susivienijimui kų tai Žen
klina tas šimtas dorelių, o 
skaudžiamiemsiems musų 
broliams butų didelė pas
pirtis.

Pašelpinės draugijos ar 
negalėtų prisidėti po kokį 
$50; kur turtingesnės ir po 
$100. Visi aukodami, kad ir 
nepodaugiausiai, padėtu
mėm jiems atsispirti prieš 
galingus lenkus endekus.

Męs mėgstam tankiai pa
sigirti su savo gerais no
rais, bet kas iš tų musų ge
rų norų, jei męs jų nesie- 
kiam — nepildom. Anot vie 
no pamokslininko: “gerais 
norais ir pekla išbrukuota”.

J. V-t-s.

Redakcijai Prisiųsti 
Laiškai.

DĖL FONDO “RYTIE-
I

ČIAM S LIETUVIAMS 
ŠVIESTI”.

Kun. Tumas, nuolat kel
damas aikštėn pasibiaurėti- 
nus lenkintojų, darbus Vil
niaus vyskupijos bažnyčio
se; labai įsipyko lenkinto
jams: vyskupijos valdyto
jui Michalkevičiui, kun Čer
niauskui & Co. ir k., kurie 
stengėsi visaip šmeižti ir iš 
koneveikti musų gerbiamą 
tautietį kun. Tumą, kol ant 
galo nepasisekė išplėšti jį iš 
“Vilties” redakcijos. Tokie 
lenkintojų darbeliai įgriso 
lietuviams ir privarė prie 
kantrybės fjalo. “Viltis” 
pilna protestų prieš lenkin
tojus, užuojautos ir prita
rimų kun. Tumui. Taip gi 
gausiai plaukia aukos kun. 
Tumo fondan “Rytiečiams 
lietuviams šviesti”.

O męs, amerikiečiai, ar 
girdim, ar jaučiam skau
džius reikalus musų brolių 
Vilniaus yyskupijoj ? Tur
but ne?! O gal tik mažai. 
Iki šiol tik New Haven’o 
lietuviai, surinkę $16.89 pa
siuntė pagelbos rytiečiams.

Tas reikalas taipgi turi 
rūpėti Susivienijimui Liet. 
R. K. Amerikoj, nes lenkin
tojai katalikų tikybų išnau
doja lietuvių lenkinimu, • o 
bažnyčias pavertė lenkini 
mo salėmis. /

Gerbiamoji Redakcija.—

Neatsakykite patalpinti 
gerbiamam J ūsų laikraštyj 
kelias eiles šio mano paaiški 
nimo.

Jūsų gerb. laikraščio No. 
9 III metų, redakcijos pasta
bose įsibrovė keletas neaiš
kumų, kuriuos šiuomi mels-” 
čiau aš prašalinti.

Visu pirmu atkreipiu do
mų gerbiamos “Draugo” re
dakcijos ir jo skaitytojų, jog 
No. 3 “Lietuvos” 1911 m. 
aš polemizavau ne su p. Jur- 
gelioniu, bet su “Lietuvos” 
redakcija, nes nešvarus už- 
mėtinėjimai daromi man bu
vo N. 50 “Lietuvos” 1910 m. 
be jokio parašo / ‘Lietuvos”, 
redakcijos vardu, ir aš, ra
šydamas savo repliką No. 3 
“Lietuvos”, dar nežinojau, 
kad tai p. Jurg. šaudo į ma
ne pasislėpęs už “Lietuvos” 
redakcijos pečių; jis savo 
šalmą karžygiškai atidengė 
tik redaktoriškoj pastaboj 
prie mano straipsnio No. 3 
“Lietuvos”.

Kad bučia žinojęs, kas per 
karžygis rašė “Lietuvoj” 
tas pastabas, nebūčiau visai 
atkreipęs atidos, nes tuščių 
ginčų nekenčiu ir turėda
mas ant savo pečių daug dar 
bo, neturiu laiko ginčams. 
Bet kadangi tos pastabos 
tilpo “Lietuvos” redakcijos 
vardu, tai tylėti negalėjau.

Pagaliaus gerb. jūsų re
dakcija ieško priežaščių, dėl 
Įjūrių p. Jurgelionis taip ne
švariai užsipuola, tarp kitko 
dalekįžia: “koki ten yra
tarp jų asmeniškumai — 
dievai juos žino. Kad asme
niškumai ištiesų yra dagi 
“nevalyvi” (???) pasirodo 
iš “Lietuvos” No. 3.

Taigi gerb. Redakcija, tu
riu užtikrinti Jumis ir jūsų 
skaitytojus, jog tarp manęs 
ir p. Jurg. jokiems asmeniš
kumams vietos nėra ir būti 
negali, nes aš su p. Jurg. jo
kios pažinties, jokių reikalų 
niekad neturėjau ir netu
riu. .. Už ką-gi p. Jurg. ant 
manęs griežia dantį ir plūsta 
mane kur įmanydamas, — 
nežinau! Reiktų paklausti 
pačio p. Jurgelionio, gal jis 
pasakytų. Aš pats laužau 
galvą, ieškodamas priežas
čių. Gal būt p. Jurg. pyksta 
ant manęs už tai, kad aš pe
reitą vasarą viešėdamas Chi 
cagoj, nedaviau jokių pa
aiškinimų tūliems, klausian 
'tiems apie p. Jurg. “studen
tavimą” Sorbonnoj Pary
žiuje. Mat dalykas buvo ta
me: p. Jurg. 4907 m. kreipė 
si iš Paryžiaus į “Aušros”
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Priimkite, gerbiamoji Re
dakciją, gilios mano pagar
bos Jums išreiškimą.

Juozas Gabrys.

P. S. Kas link įsteigimo 
“Liet. inform. biuro”, ku
riam Jūsų gerb. laikraštis 
pritaria, galiu užtikrinti, jog 
tasai mano'sumanymas grei
tai bus įvykintas, nes visi ele 
mentai tam tikslui jau su- į 
grupuoti. Keista būtų, jeigu į 
p. Jurg. galėtų sutrukdyti tą 
taip svarbų musų tautai su
manymą. Aš keldamas tą su 
manymą laukiau tūlos opozi-' 
cijos, bet niekuomet nema
niau, kad ji apsireikš taip 
aštrioj ir .nepadorioj formoj.

draugiją, prašydamas sti
pendijos, kaipo Sorbonnos 
studentas. .“Aušra” suteiku 
si jam, kaipo Sorb. studen
tui stipendiją 50 dol. Vėliau 
pasklydęš gandas, jog p. 
Jurg. niekados nebuvęs Sor
bonnoj studentu ir ‘Aušros’; 
stipendija atsiėmė jau būda- , 
mas Škoti j o j ‘ ‘ Rankpelnio ’ ’ l 
redaktorium.

Pernai vasarą p. Jurg. at
siradus Chicagos lietuvių 
tarpe, tūlos vpatos, arti 
“Aušros” draug. stovinčios 
norėjo patirti apie p. Jurg., 
kaipo Sorbonnos ‘studento’ 
santykius su “Aušra” ir pa- 
galiaus šį-ta girdėjusios apie 
p. Jurgelionio nesusiprati
mus su “Rankpelnio” leidė-į 
jais, užklausė manęs, ar vir
šuj minėti gandai yra teisin-!
gi- ’ j

Aš’prisilaikydąmas prin
cipo kalbėti apie žmones ge
rai, arba jei gerai negalima, 
tai tylėti, ir,, nenorėdamas 
gadinti opinijos jaunam vai
kinui, sunkiai pramušan- į 
čiam sau kelią gyvenime, — 
atsisakiau duoti apie tai ko
kius nors paaiškinimus, juo 
labiau, kad aš pats tuomet 
dar nieko tikro nežinojau 
apie Jurg. “studentavimą” 
Sorbonnoj ir jo santykius su 
“Rankpelnio“ leidėjais.

Tiek tegaliu paaiškinti 
gerb. “Draugo” redakcijai 
ir apie “nevalyvus” asme
niškumus, jei taip galima vi
są viršuj pavadinti.

Kas-gi link mano pavar
dės išdavimo, tai prieš tai
kuonoenergiškiausiai pro
testuoju.

Pn. Jurgelionis, kuriš 
taip mėgsta mokyti kitus do
ros, dvigubai prasikalto 
prieš dorų: pirma, laužo pro
fesionališką paslaptį, ati
dengdamas įnirtime bendra
darbio pseudonimų; antra, 
tuomi pat daro biaurių de
lninei j aci ją, nes tuo pseudo
nimu buvo pasirašyta mano 
po daugelių politiškų straip
snių įvairaus turinio ir 
daug buvo veikta ir veikia
ma viešai. . -

I

v Žiūrėsime, kaip p. Jurge
lionis, kuris taip “tikras sa
vame alibi”, išsiteisįs šiame 
begėdiškam savo pasielgime 
prieš visą Lietuvos Visuome
nę ir “Spaudos Sanjuhgą”.

■
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Niam — niam!

K

ko kito nepadarė, kaip tik 
išreiškė norą pakenkti Liau
dies Mokvklos darbui, sek- 
damas vieno žmogelio neti
kusią užgaidą. “Lietuvoje” 
kitam numeryj buvo ant tos 
korespondencijos atsa/kyta. 
Privalėtų dabar ir “Drau
gas” perspausdinti tą kores
pondenciją, kaip atspausdi
no pirmąją. L. M. gerbdama 
visus rimtesnius laikraščius, 
podraug ir “Draugų”, nu
sistebėjo pamačįusi nei iš šio 
nei iš to perspaudintų iš 
“Lietuvos” tą koresponden
ciją.

Žinoma, Tamstoms ant 
vietos sunku žinoti Brook- 
lyno lietuvių santykius. Jei
gu žinotumėt juos, tai žino
tumėt ir tą, kad Liaudies 
Mokyklą bojkotuoja ne žmo 
nės, bet tik socialistai, a la 
Šeštokas ir kiti. Ir Tamstos 
•lygiai prie jų šiame atvejyj 
prisidėjote.

Su tikra pagarba
Liaudies,4nokyklos pirmsė-
di| J. O. Sirvydas.

Redakcijos Prierašas. Ko
respondenciją perspaudino- 
me iš Lietuvos ne dėlto, kad 
norėjome paskelbti netei
singą žinutę apie “Liaudies 
Mokyklą”, bet dėlto, kad jo 
j e radome teisingą žinių apie 
Šeštoko prakalbą.

Apie “Liaudies Mokyklą” 
žinome tiktai tiek, kad ji 
egzistuoja, bet artesnių ži
nių apie jos veiklumą mums 
trūksta. Todėl apie ją ir ty
lime. Tikimės, kad “L. M.” 
darbas yra naudingesnis ne
kaip pav. Chicaginės “Auš
ros”, kuri kai-kadą paveda 
skaityti apie teologiją to
kiam vyreliui, kursai nėra 
netik nestudijavęs teologi
jos, bet net nei teologijos 
vadovėlio nėra matęs akyse 
(žiur. raštelį: “Aušra” ir 
“Katalikas”).

Brooklyn, N. Y. 
Vasario 27, 1910. i

J. M. Kun. A. Kaupui, 
Pittston, Pa.

f

Gerb. Tamsta! 
“Draugo” 12 N. Tamstų

buvo perspausdinta iš “Lie
tuvos” brooklyniškė korės-1 
pondencija, kurioje kores
pondentas diskredituoja 
Liaudies Mokyklą, būk ja
jai “žmonės nepri jaučia”. 
Tos korespondencijos auto
rius yra žinomas žmogelis, 
kuris, kaip sakoma, netin
ka “nei. prie tanciaus nei 
prie rožančiaus”, ir dėlto 
tai jis sumaišė Liaudies Mo
kyklos veikimą su veikimu 
a la Šeštokų ir “socialistų” 
Skaitant tą korespondenciją 
taip ir išeina, kad visa eilė 
tokių veikimų, kaip Liaud. 
M. taip ir Šeštokų, stovi ant 
vienos negeistinos lietu
viams linijos. Tuom tarpu 
yra visai atvirkščiai. Ant 
kiek L. M. stengiasi veikti 
neprigulmįngai nuo visokių 
“kuopų” ir “partijų”, ant 
tiek ji nesutinka su Šeštokų 
“misijomis” ir visų tokių 
veikėjų pokrypimų. L. M. 
nuo pat rudens skaito refe
ratus grynai objektiviškojo 
švietimo srityj (prie progos 
reikia* paminėti, kad L. M. 
tariasi ir pas kun. V. Vama- 
girį parapijinėje salėj skai
tyti referatus, o Maspetb’e 
pas kun. N. Petkų jau skaitė 
visą eilę pranešimų apie Lie
tuvą).

Perspausdindamas “Drau 
gas’ tą korespondenciją nie

Levriston, Me.

“Draugo” No. 11 tilpo iš 
viršiau minėto miestelio ne
teisinga žinutė.

Pn. korespondentas nuro
dinėja, kad męs ne visi ei
nam į bažnyčią. Vietoj eiti į 
bažnyčią, nurodinėja, kad 
męs einam į taip tamstoR p; 
vadintas smukles. 1.



DRAUGAS
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link smukliu, tai ne tik Le- 
\vistone ju nėra, bet visoj 
Maine’o valstijoj nekokių 
smuklių nėra, nes čionai nė
ra pavelyta pardavinėti svai 
ginančius gėrimus. Aš norė
čiau paklausti p. korespon
dento, kaip tamsta galėjai 
tuos girtuoklius matyti, ka
da visi geri katalikai dievo
baimingai šv. mišių klausė. 
O tamsta sakai, kad laike 
pamaldų kuogreičiausiai ne
ša savo centus į tamstos nu
rodytas smukles ir tenai sa
vo protų aluje skandina. 
2. Toliaus, p. korespondento 
nurodyta, kad męs nesirū
piname paliktais Lietuvoj 
savo tėvais, pačiomis, bro
liais ir seserimis. Kaip ma
no protu, tai rodos, kad sun
ku sužinoti, ar kas rūpinas 
savaisiais ar ne. Kiek man 
teko patirti, tai musų le 
wistoniečiai šelpia savuo 
sius Lietuvoje paliktus ne 
tik pinigiškai, bet ir gerus 
laikraščius nusiunčia pasi 
skaityti. 3. Tolesniai ponas 
koresp. šneka, kad nėra tau- 
pimo pinigų. Keli męs tams
tos prašėme, kad paskolin
tume! mums? Aš manau 
taip, kad kaip iš vedusių 
taip ir iš vaikinų yra kele
tas, kurie turi nemažiau su
taupę centų už p. koresp. 
4. Galop nurodai, kad musų 
miestelyje yra 3 smuklės ir 
visas užlaiko bobelės našlės. 
Pirmiau jau rašiau kad anų 
pas mus visai nėra. Yra tik 
neteisėtos gertuvės. Ne tik 
3 našlės pardavinėja rudę, 
bet dar yra ir tokių, kurie 
turi savo, ir tie pardavinėja 
alų. Lewistonietis.

Redakcijos Prierašas. Va
diškos žinios rodo, jog 
Maine’o.valstijoje, nors ten 
užgintą .pardavinėti svaigi
nančius gėrimus, tečiau kas
met vis daugiau ir daugiau 
išgeriama alaus ir kitokių 
gėrimų. Kaipgi tat atsitik
tų, jei nebūtų, tarpininkų— 
smuklininkų ?

;o nešėjai buvo žinomi ku
nigui, kaipo priešingi kata- 
ikų bažnyčiai, ir todėl ku

nigas, musų uuomone, turė
jo teisę pareikalauti nuo jų, 
<ad nusiimtų ženklus. Drau 
gijai nepritiko tuojau išsi
nešti laukan su lavonu, ypač 
kad buvo duota žinia, kad su 
grįžtų. Iš to aišku, jog viso 
atsitikimo tolima priežastis 
buvo kova tarp katalikų ir 
jų priešų, o artimoji — as
meniškumai tarp paties ku
nigo ii« Mickevičiaus šali
ninkų. Gi asmeniškumai ne
privalo būti skelbiami pla
čiam pasauliui. Geriau apie 
juos tylėti, nes vienai ir ki
tai pusei žarstant ugnį, be
traukiant iš šalies žiūrin
čius savon pusėn, besėjant 
abipusę -neapykantą, kįla 
vaidai, užsidega pasijos, 
žmonės nustoja lygsvaros ir 
teisybės normos — žodžiu 
atsiranda negeistinos visuo
menei pasekmės. Laikraštis 
gi privalo visuomenei tar
nauti, nei jai kenkti. Už
mirškite atsitikimą kuovei- 
kiausiai.

SKAITYTOJŲ ATIDAI.

Kurių prenumerata pasi
baigus arba kuriems siun- 
tėm “Draugą” ant pažiūros, 
o iki šiol neužsimokėjo, - 
tiems visiems šis “Draugo” 
numeris bus paskutinis.

Draugo” Administracija.UI

Redakcijos atsakymai.

D. Žutautui. “Žemaičių
Dainos” nedėsime. Velvk •/
mesk sveikas rašyti eiles.

F. A. Vermauakiui, St. 
John’s Seminary, Brighton, 
Mass. Kriaušaičio gramati
ka yra išversta lenkų kal
bom Badai ir lenkų kalbos 
gramatika yra seniau išleis
ta lietuviškai. Geriau pasi
klausti pas Juozą Zavadzkį 
Vilniuje.

M. Ačiui, Waterbury, 
Conn. Nors sykį reikia duoti 
romybę, su tuo “Valparaiso 
studentu”. Jau skaitvto-v

jams įkirėjo iki gyvam kau
lui. Nedėsime.

Žiogui, Central Brooklyn,
N. Y. Apie įvairias prakal
bas ir referatus liek daug 
korespondencijų visuosė 
laikraščiuose, kad nesinori 

, jų daugiau nei dėti. Paga
lios kam dar garsinti Sinkų V

J. L. Kazlauskui, Lewis 
ton, Maine. Apie tą patį kas 
kitas parašė plačiau. Neno 
rime kartoti vieno ir to pa 
ties daikto.

J. Vieraičiui, Worcester
Mass. Iš prisiųstos iškarpos 
iš angliško dienraščio maty
ti 1, kad reporteris buvo in 
formuotas vienašališkai 
apie aną atsitikimą, 2, kac 
nabašniko nuopelnai af ne 
nuopelnai šv. Kazimiero 

^bažnyčiai vaiduose nevaidi
jokios rolės ir 3, kad kars

V

RYTMETINE giesme.
Brėkšta aušra rytmetinė, 
Krinta rasa sidabrinė, 
Sutvėrimas, didis, menkas, 
Savaip Dievo garbint ren

kas.
Męs, krikščionįs, Dievo žmo 

nės,
Jž ano gausias malones

Šaukim: šventas Dievs ga
lybių,

Tebun garbė ant augštybių.
<ą tikt dirbsim ir krutėsim,

Ar džiaugsimės, ar kentė
sim,

Žygius ir žodį kiekvieną 
dievui aukokim šiandieną. 

Dieve, jeigu tau-patinka, 
Imk tarnystę mano menką. 
Tau męs trokštame gyventi, 
Tavo taniais ir pasenti.

Amen.

PAVASARIS.

Pavasaris prasideda 21 
dieną kovo. Sniegas tuomet 
tirpsta ir upės bei upeliai 
tvinsta ir plačiai užsemia 
pievas ir klonius.

Tarp krūmų pradeda žy
dėti žibuoklės; gluosniai tai 
pogi greit žaliuoti pagau
na. Netrukus ir visi augalai 
atgija.

Pavasary parlekia iš šiltų 
kraštų paukščiai: vyture 
liai, kregždės, varnėnai, ge 
gutės, gervės, laukinės žąsįs 
ir antįs, strazdai ir daugybė 
kitų; visi jie taiso lizdus ir 
peri vaikus.

Skruzdėlės, vabalai, pete
liškės, bitės išlekia ir išlen 
da ant margo svietelio iš sa
vo lindynių, kur per žiemą 
ramiai miegojo.

Karvės, avįs, arkliai, ku
rie per kiaurą žiemą stovėjo 
dvokiančiuose tvartuose, su 
dideliu džiaugsmu išeina 
laukus ganyties.

Kaimietis aria ląpką ir 
sėja avižas, rugius, kviečius 
grikius, miežius, linus, žir 
nius,\ kanapes; daržuose so 
dina bulves, kopūstus, svo
gūnus, pupas, batvipius 
morkas, ropes, ridikus 
daug kitų daržovių.

Kaav. Vanagėlis

CHARLES DICKENS

Oliveris Tvvistas.
Vertė JONAS KMITAS.

(Seka.)

Visokios grabų blekės, žvilgančios vinįs ir sklypai su
draskytos gelumbės buvo išmėtyti po aslą; siena-gi čia 
jau šalia stalo buvo padabinta aiškiu paveikslu dviejų 
grabnešių ir šermeniniu vežimu, kuriuos traukė ketvertas 
juodų arklių. Dirbtuvė buvo ankšta ir karšta; jos oras 
net atsidavė grabais. Pati vieta po stalu, kur buvo pa
klotas ašutinis patalas, išrodė kaip grabas.

Bet netik tie vieni jausmai spaudė Oliverį. Jis buvo 
vienas svetimoje vietoje. Visi žinome, kad daugumas 
mus jaustųsi nuliudusiais ir apleistais, jei atsirastumime 
tokiam padėjime. Vaikas neturėjo jokių draugų, kurie 
jam rūpėtų ir kurie apie jį butų rūpinęs. Stoka gailes
čio paskutiniame jo su žmonėms atsiskyrime aiškiai sto
vėjo jo omenėje; stoka mylinčio ir mylimo veido sunkiai 
slėgė jo krutinę. Jo širdis buvo suspausta; ir guldamas 
ant savo siauro patalo, jis norėjo, kad tai butų joį grabas; 
kad galėtų užmigti amžinu miegu ant kapinių, augštai 
žolei subuojnt virš jo galvos, ąenųjų varpų balsams čiū
čiuojant jį prie miego.

Ant rytojaus Oliveris tapo pabudintas smarkiu bel
dimu į dirbtuvės duris. Kol jis spėjo šeip-taip apsirė 
dyti, tas garsus ir piktas beldimas atsikartojo mažiausia 
dvidešimts penkis sykius. Oliveriui pradėjus grabalio
tis apie duris, kojos nustojo beldę, bet užtai atsiliepė 
balsas.

— Atdaryk (Juris, ar girdi ? — šaukė balsas, priklau 
santis kojoms/ kurios jau paliovė beldę.

— Tuojaus, tamista, — atsakė Oliveris, sukdamas 
raktą. 1 v

~ — Menu, kad esi naujas vaikas, ar ne taip? — klau
sinėjo balsas pas rakto skylutę.

— Taip, — atsakė Oliveris.
» — Kiek turi metų? — klausė balsas.

— Dešimtą, — atsakė Oliveris.
— Tai aš tau išpersiu kailį, kaip ineisiu, — tarė bal

sas. — Pamatysi, jei to nepadarysiu, tu valkatos vaike!
Padaręs tokį malonų prižadėjimą, balsas pradėjo 

švilpauti. Oliveris jau tiek kartų buvo perėjęs tą ope
raciją, apie kurią balsas kalbėjo, kad nei valandžiukę 
neabejojo, jog to balso valdonas išpildys savo prižadėji
mą kuonosąžiniškiausiai.

Taigi drebančia ranka atidarė duris.
Porą sekundų Oliveris dairėsi ant gatvės ir nieko 

nematydamas spėjo, kad nepažįstamasis, kurs tik ką su 
juom šnekučiavosi per skylutę, gal vaikštinėjo aplinkui, 
<ad susišilti; nes jis nieko kito neišvydo, kaip tik diktą 
vaiką, sėdintį ant tvoros ir valgantį riekę duonos su 
sviestu, kurią jis piaustė peiliu į kąsnius, tinkančius jo 
įurnai ir rijo su didžiu ėdrumu.

— Atsiprašau tamistos, — atsiliepė ant galo Oliveris, 
nematydamas aplinkui nieko kito, — ar tamsta barškinai 

duris ?
— Aš spardžiau, — atsakė vaikas.
— Gal tamsta norėjai grabo? — užklausė nekaltai 

Oliveris.
Ant to vaikėzas baisiai suširdo ir pasakė, kad neuž- 

ilgio pačiam Oliveriui reiksiant grabo, jei jis krės tokius 
juokus iš savo perdėtinių.

— Man rodos, tu nežinai, kas aš esmi, prieglauduk?
— tarė anas, su didžia puikybe nulipęs nuo tvoros.

— Nežinau, — atsakė Oliveris.
— Aš esmi ponas Nojus Klaipolius, — atsakė vaikas,

— tu esi po mano valdžia. Atidaryk langenyčias, tu 
mažas tinginy!

Su tais žodžiais p. Klaipolius paspyrė Oliverį ir inėjo 
dirbtuvę su didžiu rimtumu. Sunku yra prilaikyti 

rimtumas didžgalviui, mažoms akimis, neaptašyto sudė
jimo vaikinui kokiose nors aplinkybėse; bet ypatingai, 
jei jojo patogumas da raudona nosis ir geltonos kelinės.

Oliveris, atidaręs langenyčiais, ir be vilkdamas jas į 
pašiurę, kur buvo laikomos per dieną, iš stropumo išmu
šė langą. Nojus, suraminęs Oliverį, kad jis užtai “at
siims”, teikėsi jam padėti tame darbe. Atėjo p. Sower 
berry; neužilgio pasirodė ir ponia Sowerberrienė ir Oli
veris, sulyg Nojaus pranašavimą, “atsiėmęs” savo, ėjo 
paskui tą ponaitį ant pusryčių.

— Eik šen arčiau pas ugnį, Nojau, — tarė Karolina
— Aš tau palikau nuo pono pusryčių gardžių lašinių šmo
tą. Oliveri, uždaryk tas duris, kad vėjas nepūstų ponui 
Nojui į pečius, ir valgyk tuos šmotelius, ką palikau tau 
ant skaurados. Še tavo arbata; pasidėk viską ant tos 
skrynutės ir valgyk greit, nes turėsi daboti dirbtuvę. Ar 
girdi ?

— Ar girdi,*tu viešnamio vaike? — tarė Nojus Klai 
polius.

— O, Nojau! — atsiliepė Karolina, — koks tu nera
mus sutvėrimas! Kam tu pristoji šitą vaiką?

— Kam aš pristoju! — tarė Nojus. — Man rodos, kac 
visi užtektinai jį apleido. Juk nei jo tėvas, nei motina 
nesikišo į jo veikalus. Visi giminės leidžia jam gyventi 
kaip jia nori. Ar ne, Karolina? Ha! ha! ha!

— O, tu išdykėli! — atsakė Karolina ir pasileido 
Juokais, kame jai Nojus pilnai pritarė. Taip gana pa 
sitvčioję, juodu su paniekinimu pažiurėjo ant suskurdu 
šio Oliverio Twisto, kurs drebėdamas sėdėjo šalčiausia 
me kuknios kampe ir valgė pašvinkusį valgį, tyčia jam 
paliktą. *’

Nojus buvo tik žmonių auklėtinis, ne prieglaudos 
si ratukas. Jis nebuvo kokiu ten netyčia atsiradusiu

nes galėjo davesti savo giminystę net iki tėvų, kurie čia 
jau netoli vedė sunkų gyvenimą: motina buvo skalbėja, 
o Tėvas, išsitarnavęs kareivis—girtuoklis, medine koja ir 
maža, kelių skatikų alga. Kitų kaimynų vaikai nuo se
niai buvo papratę prikaišioti Nojui jo paėjimą ir viešose 
/iitose pravardžiavo jį “gailestingumo” vaiku, “šikš
nele” ir tam panašiais vardais. Nojus tą viską nukęs-! 
davo be jokio pasipriešinimo. Bet dabar, kada jo akyse 
pasipainiojo bevardis našlaitis, kurį net niekiausieji ga
lėjo badyti pirštais su paniekinimu. Nojus išpylė ant jo 
visą savo pagiežą. Šis atsitįkimas Juoda mums gražią 
medžiagą išvadžiojimams. Tas mums parodo, kaip žmo
gaus prigimimas visur yra vienokis: tos pačios puikios 
i ėmės atsiranda pas didžiausią poną ir pas nuskurusį 

• i (‘glaudus vaikėzą.
Taip Oliveris išbuvo pas graborių kokias tris savai

tes ar net mėnesį.
Vieną kartą ponas ir ponia Sovverberriai, uždarę 

dirbtuvę, valgė vakarienę mažam kambarėlvj’. Grabo- 
rius metęs kelis nedrąsius dirstelėjimus ant savo pačios, 
pradėjo:

— Mano miela. — Jis norėjo kalbėti toliau, bet gra- 
borienei staiga ant jo pažiurėjtiš, sustojo.

— Nagi! — tarė p. Sovverbecrienė aštriai.
— Nieko, mano miela, Ineko,.— atsakė vyras.
— O, tu galvije! — tarė p. Sovverberrienė.
— Visai ne, mano miela, — atrėmė p. Sowerberry 

nužemintai. — Man rodėsi, kad tu nenorėsi klausyti, ma
no miela. Aš tik norėjau pasakyti...

— O! Nepasakok man, ką tu norėjai pasakyti, — di
džiavosi graborienė. — Aš nieko neišmanau; nesiklausk 
mano patarmės, meldžiaihas. Nenoriu kištis į tavo pas
laptis. — Pasakius tai, p. Sovverberrienė, paleido histeriš- 
ka juoką, kurs grūmojo atnešti smarkias pasekmes.

— Bet, mano miela, — tarė graborius, — aš noriu 
pasiklaust tavo patarmės.

— Ne, neklausk manęs, klausk ko kito, — atsakė 
graborienė labai jautriai. Čia ji vėl pradėjo juoktis, ko 
p. Sovverberry nusigando. Buvo tai gerai išmėgintas ir 
didžiai pasekmingas būdas savytarpinio sugyvenimo. 
Ji tuojaus priversdavo p. Sovverberrį maldauti, kad jam 
butų leista pasakyti tas, ką jo pati norėjo išgirsti su di
džiausiu žingeidumu. Po tokiam trumpam pasičvieriji- 
mui, kurs tęsėsi ne ilgiau, kaip tris valandos bertainius, 
graboriui būdavo suteiktas malonus daleidimas kalbėti.

— Aš tik norėjau užsiminti apie tą mažą Tvistą, 
mano miela, — tarė p. Sovverberrv. — Tas vaikas labai 
;erai išrodo, mano miela.

— Turi gerai išrodyti, nes jis gana suvalgo, — pa
remi jo graborienė.

— Ant jo veido atsimuša koks tai nuliūdimas, mano 
niela, — tęsė toliau graborius. — Tas labai užima. Iš jo 
šeitų puikus nebylys prie palaidojimų, mano brangi.

P. Sovv.erberrienė pažiurėjo ant jo su gana didžia 
nuosteba. Graborius tą patėmijo, ir nelaukdamas tos ge
ros ponios, \atsil i epinio, pridūrė:

— Aš nešneku apie tikrąjį nebylį, suaugusiems žmo
nėms, mano miela, bet tik vaikų laidojimui. Butų gerai 
urėti jiems atsakančio ūgio grabą. Galima tikėtis, kad 

■:as padarytų puikų įspūdį.

Toliaus bus.

VALTIS.
Zl

Ant jūrių—marių skraido valtis,
Ten sėdi keletas žvejų.
Jiems reik per okeaną kelties:
Ar nepražus valtelė jų?
Nedaug jų, — netvirti tie patįs, 
Valtelės gi lėkšti kraštai,
Bet vadas, prie audrų pripratęs, 
Drąsina juos visus karštai.

Štai kįla vėjas. Susiraukę 
Lietum jau prunkščia debesiai,
O valtis vienutėlė plaukia \ ,
Per okeaną sau skersai.

Žėglius nudraskė. Šniokščia bangos, 
Tarp jų valtelės nematyt:
Audra jau tikrai pasirengus 
Šį kartą valtį paskandint.
Taip sutemė, kad nesugraibo 
Žvejai nei irklų, nei virvės,
Tik prie šviesos baisingo žaibo 
Jie mato, kad pražūt turės.
Štai viesulą nožmiai suriktu 
Pakilo kriokiantis užim’s, - 
Ir valtis gelmėje išnyko!
Žvejai nor sykį teks žuvims.
Audra jau rimsta. Ji nuvalė 
Juros paviršių nuo žmonių.
Bet kas ten? Ta pati valtelė 
Ramiai siūbuoja tarp vilnių.

ir

Ant jūrių—marių skraido valtis,* 
Ten sėdi keletas žvejų:
Jie moka jau per jurą kelties,
Jau nepražus valtelė jų!

„Draugo "Agentai

Rev. J. Sutkaitis, 
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.

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

J. Mikutaitis,
1327 Rebecca st., 8. S.

Allegheny, Pa.
, • t

t

J. Bartoševiče,
4417 Marshfield avė.,

Chicago, UI.
!

M. Urbanaviče, Box 33, 
Thomas, W. V.Z

J. Antanaitis Box 22, <■ 
Svvoyers, Pa.

J. Versiackas,
65 Davidsob st.,

Lovvell, Mass. t

Juozas Akevičius, P. 0. 
Silver Creek, Pa.

Vincas Staseviče,
349 Hamilton st.,

Grand Rapids, Mich.

Jonas Leipus,
1022 Bay st.,

Superior, Wis.
i

Alex Pričinauskas,
1232 Lincoln avė.,

Waukegan, UI.
. Į

Pranas Smolenskas,
71 Hudson avė.,

Brooklyn, N. Y.

St. Petruškeviče,
223 E. 6th st.,

Mt. Carmel, Pa.

M. K. Petrauskas, 
264 Pine st.,

Kenosha, Wis.

A. Urbonaviče,
329 River st,

Plymouth, Pa.

i;

Juozas Podžukynas,
1338 So. Canal St.

Chicago, III. 1 ,

Dom. M. Andrulionis,
65 Davidson st.

Lovvell, Mass.

Ant. Tuškėnis Box 116 
Plymouth, Pa.

Julius Bukantas, t
94 Blackstone st., j J

Boston, Mass.’
1

Jonas Ramanauckas 
135 Ames st.,

Brockton, Mass.

B. P. Miškinis*
Box 124, 35 Arthur st.,

Montello, Mass.

F. B. Versocky,
257 So. 38rd st.,

So. Omaha, Neb.

Stanislovas J. Šaban)
Box 239, Lewistoo, Me.

Pr. F. Juškeviče,
131 Jackson st.,

Lavvrence, Mass.

.1

Neva komplimentas.
Ji: Liaukis! Negirk tai’ 

manęs, nes užsikimšiu ausi:
Jis: Negalimas dAigta: 

Tavo rankutės tam penu' 
žos.
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Vargonininkas
mokantis lietuviškai, len
kiškai ir angliškai ir gerai 
chorą vesti reikalingas į 
Freeland’ą, Pa. Atsišaukti-. 

Rev. J. Kasakaitis, 
Freeland, Pa.

PERSIDIRBIMAS.
Besistengiant finansiškai 

tapti neprigulmingais tan
kiai pamirštame, kad musą 
sveikatai ir ištvėrimui yra 
rubežiai. Kaip tik peržen
giame tą rubežią, pamatome 
savo didžiausiai nuostebai, 
kad pojiegos mus apleidžia, 
kad męs persidirbame be ga
lo. Greita pagelba turi būti 
neišvengiama: laimė dar, 
kad ji pasiekiama. Pasilsvs, 
tyras oras, geras maištas ir 
Trinerio Amerikoniškas Ele 
xiras ir Bitter Vyno sugrą
žąs mus sveikatą ir pajiegas. 
Šita gyduolė geriausia. Pir
miausia prašalįs visokius ne j 

yalumus, apvalys kraują ir 
sutvarkys kraujo tekėjimą.

. Kūnas vėl galės priimti St. Malinauskas, sekr. . . , . t x>maistą ir sugrumulioti. Rau-

!us. Liet. R.-K. A. 
Reikalai.

58 kp. (kirtis Bay Aid., lai
kys extra susirinkimą ne- 
dėlioj, 12-tą dieną kovos, 2- 
trą vai. po pietą pas kuopos 
sekretorią A. Radauską. 
Užprašonii visi seni sąnariai 
susirinkti, nes turime daug 
naują dalyku apsvarstyti ir 
nauju atsivesti, kurie nori 
prisirašyti, o taiposgi ir ve
lykinės išpažinties korteles 
aplaikyti, kuriuos dvasiškas 
vadovas prisiuntė kuopą vir 
šininkams.

Kp. Sek. A. Radauskas.
\ _______

10 kp. Susi v. L. R. K. A. 
iš Old Forge laikvs extra 
susirinkimą 12 d. kovo, ne
dėlioję, 2 vai. popietą, pas 
Al. Neismoną, bus dalina
mos velykinės kvitelės, ku
rias atsiuntė dvasiškas va
dovas, ir apie svarbius rei
kalus tarsime.

Restauraeijoje sėdėjo ke- kįkis, nes jai nesimokįsi, tai! Pa ieškau švogerio Anta- 
letas studentą ir žaidė su padarysime tave apieieriu”.
šuniuku, kurs mokėjo vi
saip patarnauti. Salia sėdin
tis apieieras pasišaukė šu
niuką, paglostė ir tarė: “Mo
kįkis, šuniuk, mokįkis, tai į
busi studentas”. ’Ęuojau 
vienas senas studentas taip
gi paglostė šuniuką ir atsa
kė: ‘‘Mokįkis, šuniuk, mo-

Pati: — Ar tu nežiną!, kad 
girtybė veda prie kipšo?

Pats: — Teisybė, pasiute, 
teisbyė. Kad nebūčiau tąšvk 
pasigėręs, niekados neju
čia su tavim apsivedęs.

no Mielboto. Pirmiau gvve 
no Mahanoy ('’ity, o paskui 
persikėlė Clevelandan, Ohio. 
Paeina iš Kauno radybos, 
Panedėlio par., Kalnieo so
dos. Senumo 29 metą. Pra
neškite apie jį, ar tegul 
pats atsišaukia šiuo adresu:

Juozas Sadakerskis,
1630 E. 40th st.. ‘ 

Cleveland, Ohįo.

Severos vaistai daro žmones sveikais ir užlaiko juos prie sveikatos.

Dabar tik Kosulys...

Vėliaus Plaučiu Ligą.

Maisto 

Viešpats.
Obuoliai, ištikro, dau 
giau nei vaisius: jie 
yra maistu, ir geriau
siu maistu, kokį galir 
te gauti. Jie daugiaus 
turi fosforo už viso
kias daržoves, o fos
foras yra pamatu ge
riausią vaistą nuo 
dirksnią suirimo. 

Reguliariška dieta

RUBRO

A. — Pėlko vištos dedu 
kiaušinius?

B. — Dėlto, kad tai įgim
ta, man rodos.

A. — Ne. Nes jei paleistą 
juos iš augšto, tai susimuš
tą.

_ , . . , . , mens ir smagens sudrutes irPetras: — Koksai skirtu- v .v..A , ., i . , , J žmogus vėl galės pagrįžtimas tarp kapitalo ir darbo? . , , rp j t •_ r L. . . ... prie darbo. Ta gvduole visa-Jonas: — Jei tau paskolį- . ,. .. . . f . ‘ da tinka padidinimui apeti-siu 2o dolerius, tai bus tau , . ... , , ’ . . . . i to ir pajiegu. Gaunama joskapitalas, bet jei noresni im • • ir . y . . i Trinerio aptiekose.juos atsiimti, tai bus man1

Niekad neapleisk kosulį! Nors pradžioje 
silpnas, gali virsti sunkia plaučių liga. Nega
lima įspėti.

darbas*.

1333—
1339 So. Ashland avė. Chi- 

jeago, III. |

INFLIUENC1JA
[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- Į 

sukančios bonkutę.
Taipgi pasekmingas nuo reuma

tizmo, neuralgijos ir šalčio.
Saugokis padirbimų ir žiūrėk, kad 

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. R1CHTER & CO.,

215 Pearl St, New York.

Išsistatęs ant drėgnumo ar šalčio, kuomet užkimsi, arba turėdamas 
įkirų kosulį, imk •

I

Severos Balsamą Plaučiams.

Tobuliausias vaistas ligose plaučių, gerklės ir nuo bronchito
Kaina 25 ir 50 centu.

S

SČB E BOT# M gĮBĮMKfta gĮTOgTOOMlglM '» 0g gį'fniu [» ;k, afortfrifai fclHHlHKiHiH 1 ŲHlŪH)

Šiomis dienomis tapo atidaryta lietuviu banka po vardu

“New

Tarnas. — Vienas žmogus 
čia atėjo ir sakoj kad neno- 

l retą jums įsipykti, bet tams 
i ta jam ėsąs biskį kaltas.

Ponas: — O, jis man su- 
į vis neįsipyksta. Priešingai, 
j man bus smagu, jei jisai 
ateis dar sykį.

I ■

SWALM HARDWARE C0.,
21 North Maia St, Pottsville, Pa.
įvairiausi geležiniai dai tai, te

palai. stiklas, dūdos, plasteris, 
įrankiai, sportiniai ir naminiai 
daiktai.

Visur parsiduoda aptiekose. Bet turi pasakyti norįs Severos ir neimk kitokių, Kaikurie par
davėjai stengiasi parduoti kitokius vaistus vietoje Severos. Buk atsargus.

Dabar laikas pamislyti apie gerą 
ištikimą pavasariui vaistą. Jeigu nežinai 
kokį išsirinkti, tai pirk

Severos Kraujo Valytoja,

o tikrai neapsigausi. Prašalina visus sku- 
ros išbėrimus. Išvalo ir pastiprina kraują. 
Atgaivina visą organizmą.

Kaina $1.00.

Kaip gali tiketies
būti energišku, vikru ir drūtu, jeigu tavo 
viduriai ne tvarkoje.

Severos^Gyvasties Bahamas,
Amtas sulyg parodymų, padarys stebėtiną 
permainą tavo systemoje, priduodamas 

;ų ir sveikatos.
Kaina 75 centai.

Daktaro patarymai dykai.

W. F. Severą Co.
K Sa «į»M T? -X*

S

daug padarys Jums gero. 
Žiūrėk, kad tavo šeimyna 
valgytą ji.

Galite gouti žednoj grę- 
sernfij gražioje, emaliujuo- 
tose dežutese dvieju didu
mu: 10c. ir 25c. Juozas Szukis,

Geriausias Lietuvys

FOTOGRAFISTAS,

N*ujM Telefonu 1070—B.
20 E. Muket st, Wllkes-B*rra, Pa.
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The BENEFICIAL SAVINGS FUND SOCIETY
1200 ir 1202 CHESTNUT STREET, 

PHILADELPHIA, PA.
Uždėta 20 dieną Balandžio 1853 metnoae.

Nuošimtis 3.65 metams.
PAMATINIS KAPITOLAS — trylika milijonu doleriu.

“id SUDĖTU PINIGU — vienuolika ir tris čvertis milijono 
doleriu.

Jw PERVIRŠIS — vienas ir viena čvertis milijono doleriu.K iltį •Depozitoriu suviršum trylika tukstaneiu asmenų.
DEPOZITUS PRIIMAME PER LAIŠKUS.

IGNOTAS J. DOHAN, Prezidentas.
ANDRIUS J. KEEGAN, Vice-prezidentaa.

ALFRED J. MURPHY, Sekretorią* ir Kasininkas. 
ANTANAS HURST, Esq., Patarėjas.

-LIETUVIŠKA AGENTUF

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

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

VINCĄ TAMULEVICZE,
••«**«** AGENTA,

S 137 Hazle St., Wilkes-Barre, Pa.
H

NAMINA MOKYKLA.
GRAMATIKA angliikos kalbos mokintis be mokintojo (apdaryta) $1.00. 
VAIKŲ DBAUGA8 arba kaip mokintis skaityt ir ratyt ba mokintojo 15a. 
NAUJAS BUDAS mokintis rašyti be mokintojo 10c.
ARITMETIKA mokinimuisi rokundų sn paveikslais (apdaryta) S5e.

P. MIKOLAINIS, BOK 62 NEW YORK CITY.

ant 4601 S. Ashland Avė., Chieago, IU.
Šioje bankoje randasi Checking Account dėl visų biznierių. Už sudėtus pini

gus j 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 — skrinutes 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 Abstratus ir.kitus popierius. Siunčiame pinigus ir par
duodame laivakortes ant visokių linijų.

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:
O. L. UKSO, prezidentas, 

S. MARCINKIEWICZ, vice-pres. 
A. J. BIERŽYNSKIS, kasininkas.)

Pirmas lietuvių Teatras Chicagos mieste po vardu Davis Sųuare Theatre ant 
4603 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 pampinami geriausi ir,vieta yra prirengta labai 
graži. Kas sykį atsilanko lieka labai užganėdintu.

Su pagarba teatro nžžiurėtojas,

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

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

Kad jie tur6s nuosavus ofisus. Niekas negali sulaikyti 
žengti pirmyn tą žmogų, Kuris dirba gerai ir gerai rė
dosi pas Rosenthali.

Mano pavasario siutai Kainuoja po

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

Kietos?

LOUIS ROSENTHAL,
ANT KIRBY’S KRAUTUVĖS,

South Main St, Wilkes-Barre, Pa.

Plymouth Natoinal 
BANK.

Kapitolas su perviršiu 
$165.000.00.

Šitoji Banka prižiuroma 
Suvienytąją Valstiją val
džios. Moka 3 nuošimčius 
nuo sudėtą pinigą. Galima 
susišnekėti lietuviškai.

Mandagus patarnavimas.
G. N. Postlethwaite, 

iždininkas.

PINIGAS DARO PINIGĄ.

'fWF*

Pradėk taupti pinigus paa mus. Kad 
ir mažiausia suma pridėta prie suftė- 
dijimų ir 3 nuoėimiiai, kūrinos moka
me, greit padidįs jųsų taupimų.

Lietuviams paranki vieta.

\ NORTH SCRANTON 
BANK

1902 North Main Avenue. 
Scranton, Pa.

f., ■i ' '' •-'! f .

— THE —

People’s Bank,
Public Sąuare,

WILKES BARRE, PA.
Moka 3 nuošimčius nuo 

sudėtą joje pinigą. Atdara 
nuo 9-nią ryte iki 3-ją po 
pietą. Subatomis gi nuo 9- 
nių iki 12-tai vai. prieš piet 
ir nuo 7-nią iki 8-nią vaka- 

ll re.
Gera, saugi Banka, uždė

ta prieš 40 metą. <
THE PEOPLE’S 

Wilkes Barre, Pa.

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

PITSTON, PA.
Turi kapitolo su nuošimčiais

$330.000.00.
Moka 3 nuošimčius nuo su

dėtą pinigą.
Geriuasias kelias į prolobi 

mą
yra pradėti uždirbtus pini
gus į gerą Banką.

Męs priimame net po vie
ną dolerį.

Naujausias'Importuota® Fonografas dykai.
Bur duotas kiekvie- 

vienam kas auptrka 
pas mus Rusttko Taba
ko ui $6.06.

Nieko nuo jusą dau
giaus neraikalaujam 
tik kad patartumėte 
savo draugams pirkti 
M musą firmos tabaką.

Aitas inportuotas Fo
nografas yra padarytas 
U geriausio metalo, turi 
didele nikeHa, triubą 
ir labai gerai skamba. 
Turėdami musų Pono 
grafą galite surengti na 
mie puikų muzikos koa 
šertą.

Užsuksite tik maži nė 
lt, uždėsite voliutą, ir 
galėsite . iigirsti gra

žiausias tautiškas, darbininkiikas ir kitokias dainas, ižtraukas U operų ir ope- 
rėėių, žaidimų visokių instrumentų pavienių ir orkestrų. Klausant tai viską 
bus malonu ns tik jums ir jūsų Šeimynai, bet ir jūsų pažystamiemb ir kai 
mynams. Musų Fonografas yra geriausias, koks tik dabar gali būti. Mus 
duodame jums tų Fonografų suvis dykai. Prisiųakite tik 5Oc. markam ir męs 
atsiųsim jum geriausio Rusižko Tabako už $6. ir tų Fonografų drauge su vo
leliais ir nurodymais, kaip reikia apsieiti. Apturėjų per Ezpresų, užmokėsite 
likusius $5.50.

M dovana yra suprantama ir puiki, nėra Šia jokios rizikos, taigi naudo
kitės, pamatysite, kad busite užganėdinti. Pasarga: praiome nssulygisti mu
sų firma au Utena.

BNfiLISH AS1ATK TIBACO C0., 111-05 L 7th St, topt. W. New York, N.
*1
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KAS BEIKALAUJA

DABAR
jums reikia ką lokio palai-! 
kymui jūsų vikrumo prieš, 
šaltą pavasario vėją, ir tas į 
kas yra stiklas Stegmaiero

Malt Estrakto Į
prieš valgius ir gulant.

Gyvumas susidrutina ne 
pažadinimu, bet užtai, kad 
Stegmaiero Malt Extraktas 
maitina systemą, priduoda-1 
mas taip reikalingą jėgą at
sispirti pavasario vėjams.

Pabandyk ir vaktuok pa-! 
sėkmės.

Tuzinas bonką už $1.50.
Gryno maisto ženklas ant 

kiekvienos bonkutės.
STEfiMAIER BREff I Nū CO.

Wilkes Barre, Pa.

Naujas telefonas 977
Bell telefonas 422

Merchants
r $

Banking
Trust

Company,
• Mahaioy City, Pa.

Turi Kapitolo su nuošim
čiais

$iw.ooo.oo.

Sudėtu pinigu
$700.000.0©.

Męs vedame visokį legą ;j 
lišką biznį. <'

Musą bankoje galima 
susikalbėti: lietuviškai, 
lenkiškai, vokiškai ir 
angliškai.

JOHN J. MEYER, 
Kasininkas.

Kiekvienas privalo čėdyti 
nors dalį to, ką jįs uždirba 
ir padėti geroje, saugioje

Bandoje.
Musą Banka yra tautiška 

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

Męs velijame Jums turėti 
rokundas su mumis, ar butą 
didelės ar mažos.

Męs mokame 3 nuošimtį.

Traders National 
Bank,

SCRANTOM, PA.

Mandagumas — musą 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.

aastiaių (brajavų) škaplierių Pasai tv. 
ir iv. Tralais, gali gaati pat maa 
visata. Męs išdirbam'a ir raikalaajaa 
tiaiaa patiaaėiam parų aat pakiures.

Mrs. A. Smailienė, 2757 B. Paatfla St., 
Pkllaėelpkla, Pa.

M. A. Norkūnas,
Vienatinis Lietuvis Iždirbęįas

Užsirašykit

„DRAUGĄ.”

►»>»»»»»»»»»»»!»»»»»»»»»

Kurią skaitytoją prenu 
mersta paaibaigmi, tiems 
šis numeris bus paskutinis.

Siunčiant pinigus, čekius, 
arba “Money Order”, siąs- 
kite ant adreso:

“DRAUGAS”,
Wilkes-Sarre, Pa.

ALBERT G. GROBLEVVSKI,
Savininku* ir Fabrikantu Garianaią 

‘TRNKliKŲ-LIITUVliKŲ VAISTŲ.”

Geriausia 
Gyduolė 

nuo
skaudėjimo 

Degime krutinėję
flMhroe skaudėjimo 

Kataroa
Užaišaldymo
Neuralgijos

nuo
Gerklės skaudėjime

Mėšlungio
Skausmo krutiuėje

Patrūkimo
Aama arka 
Dusulio
Styramo sprando 
Skaudėjimo
Šonuose 
Ranką ir 
Kojų.

BUK
VYRAS

First National 
BANK,

PLYMOUTH, PA.
UŽDĖTA 1864.

$100.000.00. 
$250.000.00

Didžiausia ir saugiausia 
Banka mieste. * . •

Moka 3 nuošimčius nuo 
sudėtą joje pinigą.

KAPITOLAS
PERVIRŠIS

v

) J

50,000
KNYGŲ

Vysai Dykai Del Viru
_  “ v

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 siekios, patrotitu stypribe, pučkus 
ir kitus išmietimus, negromulavima, patrotitu 
stypribe, pylva, kiapenu, inkstu ir pūsles ligas, ruma- 
titma, gonorrhoea arba triperi, naujai igautas lygas, 
strietura irvysasvyru lyg? s, gal būti išgidomas sava 
namuse privatiškai, slapta ir labai pygjai.

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

DYKAJ GAUTOS KNYGAS KUPONAS.
DR. JOS. LISTER A C0.. 1 905 22 Fifth Anaae, Ckicece:

Godotinas Tami-t : i .ijral 1 amisios prižadiejma, aš noriečjau 
jot? Tamista prisiestumei man vysai dykai v£na jusu ktfygadel vyru.

Vardas.................................................... .................................................................................

Adresas;..................................................................9t*h»s.

. 0‘MVOViTU 
JtilAA

s MŽMlCKS
.'KJUC3>

<*•*. to 
MtthAMDCAM p/

visokiu ženklu 
draugystėm, o y- 
patingai: kokardų 
guiikučiu meta- 
liavu, anameliotu 
ir padengtu cellu- 
loid’u, šarpu, vė
liavų ir Kartinu.

Man pavestas dar
but atlialaa artis
tiškai.

M. A. Norkūnas 
112 PMSFECT ST., LAWWENCE, MASS.

Union ticket agency.
tealsuota Llatuvitka lauks Boraatoae 

Ir Ylas J a Apllaklaėje.
Agmtura Latvakarėlų aat žtortaaalų

Llaljų
Šiaušia pinigus kas iisn in visas da

lis tviste; taip gi parka ir išmaino va
iskias pinigus. Išdirbs visokius doku
mentus Amerika. ir Lietuvos teismuose.

Ofisas atidarytas kas dien nuo l-tos 
iš ryto iki 9-tes vai. vak.

Nedėlioja: nuo lOtoa ii ryto iki 5-tai 
valandai vakari.

Adolf Blau,
Union Ticket Agency,

164 Laekavanna Avė, Seranten, Pa.
Taip gi tarime savo krautuvėje daa- 

gyb» visokių maldaknygių ir svietiškų 
kaygų visokiose kalbose.
TBLEFONAI: Naujas 303 — Bell 442.

FABIOLE,
garsi kardinole Wisemano apysaka. 

Vertė VYTAUTAS.

Ypatingos Gyduolės.
Jeigu sergate užslsenėjnaiomis ligomis šuo kurių negali pagelbėt nė dak

tarai nė ligenbušiai, arba .paslaptingoms ligoms, aprašykit man savo nesvei
kumų gerai ir aiškiai (be užslėpimo) nes ėion eina ne tik apie tavo sveika
tų, kit labai tankiai ir apie tavo gyvastį. (Atsimink, jog kiekvienas garbingas 
daktaras užlaiko pasTaptį kaip ant išpažinties). Uitai nesigėdyk ir nebijok, 
Oyk baisybę, o mielai suteiksiu rodų ir ^prisiųsiu gsras gyduoles pagal tavo 
gų su nurodymu kaip..reikia jas vartot, už prekę labai mažų. Reikia rašyt 

- -mikna staliai pas mane pride.dait visados 2c. markę ant atsakymo, nes ki
taip negausit. atsųkymo. — Taipgi męs reikalaujame gerų agentų kiekvie
name didejiapie mieste ir jų aplinkisėse. Agentai nuo Lietuviškai-Lenkiškų

E dualių gali uždirbti nuo 60 dol. ikil5 dol. ant mėnesio. Uždarbį duodame 
ageriausių.i Taigi rašykite reikalaudami agsaturoe. Kiekvienas lietuviškas 
šternikas teipgi privalo užlaikyti visada musų puikias Lietuviškas gyduoles 

aave Storuose aat pardavime, kad musų tautiečiai reikalaudami galėtų pas 
kiekvienų nusipirkti ir nereikalautų išduoti pinigus dovanai kokiems nors 
apgavikams tose apliakėse. žteraykai,rašykite pareikalaudami gyduolių, nes 
gana uidarbys ir parduokite musų tyras Lietuviškas gyduoles, kurias męs 
gvaraatuajame. Rašykite po antrašu:

* ALBERTAS G. GRASLIAUCKAS,
0or. Elm A Main Str., Plymouth, Pa.

BBKOMBNDUOJAMB MUSŲ NAUJĄ AUKSINĮ 23 
AKMENŲ GELŽKELIO LAIKRODĖLĮ.

__ 7'T/dHlfflb Auksiniai, paauksuoti ir kiloki su 23
K — fetlW akmenimis, parduosime 10.000 vadiaa-

“Aecuratus” laikrodėlių tiktai ui 
$ JF 3b.75 žėdnų. Tie gražus laikrodėliai

puikiaUiirėžyti. d*beltavi lukštai, re 
rai laikų rodanti, lamansiai keliauninkų 
naudojami, kurio turi daboti laikų, mo
teriški ir vyriški, gvarantneti aat 20 
metų. Tikrai gražus laikrežėliai, ne
gėda bus nei draugams tekų parėdyti. 
Jeigu- nori turėti gerų drdegarėlį, tai 
štai musų pasiūlymas: Męs susiusima 
šitų laikrodėl} kiekvienam O. O. D. ui 
$5.75 ir ekspreee kaštus dėl peržiūrė
jimo. Jei aepatiks, ssmekėežle nei šau
to. Mųa rinkusiame viekų. Auksinis

graadinėHs daadsuri dykai su laikrodžių. AAreeas:
KKPKJBOB WAfOM OO, DBET. Mf, OMZCLAGO, ILL

-»ė-.
C ABLE ADRESS: GROCHOVVSKI

•r ofisas,
lll-il^pST. N.Y.

101 RockaW road JAMAtCA L.

I

’ARTRAUKIMAS

PINIGU
IS EUROPOS

b ,

BIURAS INFORMUOJU
MAINYMAS ’ 

VISORIŲ
'PINIGU

EUROR

BIURAS
A0VOKATINIS

KANCELIARIJA
REJENTINE

-CnavaaMtte-

I

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

2. Paskoliname pinigus ant morgičiaus ir notą.

3. Išsiunčiame pinigus ir duodame užsakymus in visus 
kraštus,

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

i ' i 9 *' ' A *5. Parduodame laivakortes (šifkortes) in prieplaukas 
•Europos ir Amerikos,

/ » , • i A

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

lo,

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

r* • r- '
Atsišaukit ir praneškit kokiam laikraštyje šitą ap

garsinimą skaitėt, o męs prisiusime dykai puiką kalen-
dorią 1911 metams. • z

• / .

GERIAUSAS PINIGAMS PASIDEJIMAS, f

tai Štai šitame banke:

Merchants National 
Bank,

POTTSVILLE, PA.
' * ' a • •

Nuo padėtųjų pas mus pinigu gausi 2 nuošimt., jei 
padėsi trumpam laiui, 3 nuošimti, jei šešiems mėnesiams, 
3 ir pusę nuoširąį. 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.

i)k H'n a š h!hh'x K Ktsfi rfnat'n’H
oCą'iHt* a'a K K X a.JĮalK Kla

114 S. OBestiit St.,

PIRMUTINE KRAUTUVE

H UDIBBYBY8

Bažnytiniu Daigtu
,,RYZNYCIA”

PO GLOBA MYKOLO AJULANIOLO,
SheBAaėeih, Pi.

žvakės margos vaikinės pe 1 svarų 2, 3, 4, S, 8, ir 14 svaras pe 
žvakės vaškinės r sakam aargjtss pa 2 svar., 4, 8 ir S svaras pa 50a. 
Pakaltai* knatai važkiaiai (vraz tap*n) pakelis ps 14a.
Dėl aštuonių dienų pakeliai po ' 47a.
Anglys uš svarų 88a.
Aliojai (S day) uš rnršių $1.16
žvakės vaškinės (Kalė) dėl uždėjimo pa 3 ir 4 svarus, už svarų 66a. 
Lietinės žvakės vaškinės pa 1$. svarų ir 18, svaras po 22e.
Žvakės Starinavos lietiaės 1$ sv. ir 18, už svarų 14a.

žvakės 4 sv. ir 4 sulaktas 4 sv. ir 1 sv. 14a.
Altoriaus žvakės (artra) sv. po 37*.
Geltona vaike 1 sv. ir 6, svaras po 36a.
-Kodylas praaeflziškas po 55a.
Kodylas ‘ ‘ franeincense ’’ po 50*.

Telpgl siuva paikius bažnytinius rtbus, taisė senus. Parduoda kisll- 
jį kus, cimborijas, mopatraneijas.

Galima gauti lietuviškų maldaknygių, kvietkų, draugijoms ženklelių, 
S vėliavas, šarfas Ir t. t.
g KUN. L. LEVICKAS, '

prezidentas.

IŠĘJO IŠ SPAUDOS DAILUS SCENIŠKI 
VAIZDELIAI VARDU

I Kaina $i.oo. !i> „Degtine” ir „Katriute.“
i dimriiu k A i D vi$m 80- ; *—[maatiaml daugiau kaip vienų eg

zempliorių, nuleidžiamas didelis nuo- 
limtis. Gaunama pas:

BEV. V. VAMACUJUS,
312 Be. 4th St., Brooklyn, N. Y.

9-
-NAUJA KNYGA-

BIBLIJA
arba šv. Raštas išleistas.

Tik vienas šitas šventraštis yra 
katalikiškas.

Kaštuoja $2.15 persiuntimui.
Adresas:

REV. S. PAUTIENIUS, 
Mahanoy City, Pa.

Wilf^es-Barre
Deposit & Savings
. BANK,

71 PUBLIC SąUAKS,
WILKBS-BABKX, PA.

Kapitalas - - $150.000 
Perviršis - - $375.000
Mtka 3-iią au^iuatį auo sudėtą 

joj. piaifą.

Banka atdara kasdien nuo 9 ry
to iki 3 popietu. subatomis nuo 
9—12 vidurdienyje.

Galima susikalbėti lenkiškai.

j. f. onios,!

Paa ji galima gauti visokiu 
torielku, bliūdu, stiklu, puo
du, iTampu ir visokia virtu
vei reikalingu daiktu. Yra iš 
ko pasirinkti. Ateikite per
sitikrinti.

108—1M I. MAIN »T.,

WILUB-BABKE, PA

TfiMIKYTE LIETUVIAI.
Kelione per jūres. Tūkstančiai 

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

Joną Nemeth’al

S V. MAIN IT*. 
WILKBrBAKKE, PA.

O kodėl f Mao turi gorų prižinrėjimų, 
paraakių kolloaų, kad larlnm kaip ir 
pašine kompaatjon hfltų pirkę laiva
kortes. Binatimaa piaigų groiėiaasiaa ir

KAINUOJA PO 10 CENTU.

Galima gauti

„Draugo” Spaustuvėje. ;

PIRKITE LABAI NAUDINGAS KNYGUTES

PO VARDU

„Naminis Vaiku 
Auklėjimas“

IR

“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.

-ė-ė-ė'-ėME-ė-f****-*-^***-***'-* 4 -v •

DRAUGO” 

ZZZ3 [

SPAUSTUVE

NAUJAUSIA, DIDŽIAUSIA IR GE- 

— RIAU8LA GREITAI ATLIEKA -L.
ĮVAIKIŲ ĮVAIBIAUSIUB DABIUI

i ■ iaa ii

SFAUBINi
PIGIAI

U1KVIKTIMŪ8 H KITOKIU! DABBU8 

KOyrBTUOUAB, PLAKATUI, TIKIKTUB,

RAiDta Statomos didele-naujau- 
SIOJO PATENTO-MASINA “LINOTYPE”

ADUaUOKITV
«« DRAUGAS" ,

314 E. Market St Wilkea-Barre, P*.


