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Penktcji Gavėnios 
Nedelia.

Lekcija. — Žyd.JLN,
15. — Broliai: Krisuis 
statęs augščiausiu 
ateinančių gėrybių, per di
desnę ir tobulesnę šėtrą ne 
rankomis padarytą, tai yra, 
ne šio sutvėrimo; ne per ožių 
arba veršių kraują, bet per 
šavo .paties kraują įėjo vie
ną. kartą į šventyklą, atra
dęs amžiną atpirkimą. Nės 
jei ožių ir jaučių kraujas ir 
telyčios pelenai apšlakinti 
pašvenčia suteptuosius kū
lio apčystijimui — kaipo to
li daugiaus Kristaus krau
jas, kuris'per Šventąją Dva
sią pats save aukojo Dievui 
nesuteptą, apčvstys mūši) 
sąžinę nuo munirusių darbu, 
tarnavimui gyvajam Die
vui? Ir togi dėl yra naujojo

11— 
pasi- 

kunigu

KANČIOS SAVAITE.

Paskutinieji šit sekmadic 
nio Evangelijos žodžiai yra: 
“Jėzus gi pasislėpė ir išėjo 
iš bažnyčios”. Kaip jr pri
tariant tiems žodžiams yra 
bažnyčioje papėotvs nuo 
šio sekmadienio '^uždengti 
arba paslėpti po mėlyna už
danga stovylas ir kryžius ir 
taip juos bažnyčioje laikyti 
kone. iki pabaigai Didžio
sios Savaitės. “Jėzus pa
sislėpė” — prisiartina Jo 
mirties laikas. Bažnyčia ra
gina šiame laike savo vaike
lius Įeiti i save, apmąstinė- 
ti Jėzaus Kančią, perkrati
nėti sąžinę ir atgailą daryti. 
Ką nors Bažnyčią mums 
prisako, po kiekvienu jos

lykas, kuris mus palyti, kai
po nusidėjėlius. Katekiz
mas mus mokina, jog reik 
mums pasnykauti ir prisi- 
aikvti, kad galėtumėm nu

marinti savo pageidimus ir 
daryti atgailą už 1 nusidėji
mus. Nusimarinimas ir at
gaila yra pagrindu krikščio
niškojo gyvenimo. “Jei at
gailos nedarysite, sako Jė
zus, visi pražūsite”. Ištikro, 
pri silaikyda mi penkta d i e- 
nyje nuo mėsos, privalome 
atsiminti, jogei toje savai
tės dienoje nekaltas musų 
Išganytojas kentėjo už mu
sų nusidėjimus ir, kad tai 
nedidelis mums daiktas, at
sižadėti savo valios, prisi
laikant nuo mėsos ir numa
rinant savo skonį."Tad atsi
minkime, jogei po kiekvie
nu Dievo įsakymu ir Baž
nyčios ' surėdymu slepiasi 
šventa Dievo valia, kurią 
mums reik gerbti. S.7f

testamento 't užninku, i- P™akyinu slepiasi Dievo 
valia, (tavernos laikas —dant kad užeis mirtis anų 

peržengimų atpirkimui, ku- 
įvų po pirmuoju tęsia

mosios .te

vra
Katalikiškos Žinios.

pavadinti

taip-pat pasnyko laiku. An
tras Bažnyčioj įsakymas, 
duokim, yra: “Pasnykus 

kyk”. Tas įsakymas apima1' * <

Evangelija. — Jon. VIII. 
46—59. — Anuomet tarė Je-t
žus žydų minioms: Kas iš 
jūsų parodys manyje kalty
bę? Jei tiesą Jcalbu, kodėl 
man netikite? Kas iš Dievo 
yra, Dievo žodžiais klauso. 
Dėlto jus neklausote, jog iš 
Dievo neesate. Atsakė tadą 
žydai ir tarė jam: Ar męs 
negerai sakome, jog tu esi 
saniaritonas ir velnią turi? 
Atsakė Jėzus: Aš y elnio ne
turiu, bet garbinu mano tė
vą, o jus manęs negarbino
te. Aš neieškau mano gar 
bės. Yra kuris ieško ir gil

dija. Ištiesų, ištiesų sakau 
jums': jei kas mano kalbą 
užlaikys, neregės mirties 
ant amžių. Sakė tad žydai: 
Dabar pažinome, jog turi 
velnią. Abraomas numirė ir 
pranašai, o tu sakai: Jei kas 
mano kalbą užlaikys, nera
gaus mirties ant amžių. Ar
gi tu esi didesnis už musų 
tėvą Abraomą ? kursai ‘nu
mirė. Ir pranašai numirė. 

,Kuo pats save darai? Atsa
kė Jėzus: Jei aš pats save 
garbinu — mano garbė nie
ku yra. Yra mano tėvas, 
kurs mane garbina, kurį jus 
sakote, jog yra jūsų Dievas. 
O nepažinote jo, bet aš jį 
pažįstu, ir jei sakyčiau, jog 
ano nepažįstu, būsih jums 
lygus, melagis. Bet aš jį pa
žįstu ir jo kalbą užlaikau. 
Jūsų tėvas Abraomas links
mai laukė, idant regėtų ma
no dieną. Regėjo ir linksmi
nosi. Tarė tadą jam žydai: 
Penkių dešimčių metų dar 
neturi, o Abrūbmą regėjai ? 
Tarė jiems Jėzus: Ištiesų iš 
tiesą sakau jums, jog pirm- 
neg Abraomas stojosi, aš 
esu. Pagavo tadą akmenis,

ir Įiašniką tikroje prasmėje 
ir prisilaikymą nuo kai-ku- 
rių valgių. Pėtnyčiomįs ar 
penktadieniais per metus 
yra įsakyta prisilaikyti nuo 
mėsiškųjų valgių; bet, penk
tadieniais Gavėnioje ir da 
kitose dienose, jei dispensos 
nėra, yra apribota da ir kie
kybė valgių, tai yra kiek ga
lima valgyt, o kiel> ne, — 
tas yra pasnikaS. Prieš Ko
munijos priėmimą pasny- 
kas taip yra rustus, jogei, 
išskyrus labai sergantį li
gonį, nevalia po pusiau
nakčiui nei • vandens lašo 
nuryti, jei ketiname rytme
tyje* Komuniją priimti. Kam 
nors toks-Bažnyčios surėdy
mas gal nesuprantamu i§- 
rodvti ir gal kasu .murmėti, 
kad iš neprisilaikymo val
giuose ar laužymo pasnyko 
reik išpažintį daryti. Pir
mas tokiam atsakymas yra, 
kad po kiekvienu Dievo ar 
Bažnyčios įsakymu slepia
si Dievo valią, kaip po mė
lyna uždanga slepiasi kry
žius. Nors tas įsakymas ir 
labai mažu išrodytų, bet 
Dievo valia po juomi sle
piasi, o ji yra visuomet 
svarbi. Juk valgant uždraus 
tą vaisių Adomas ir Jieva 
ne tik sau ir savo ainiams 
neteko gražaus Rojaus, bet. 
kas svarbiaus, — pirmosios 
nekaltybės. , Tad matome, 
jog prisilaikymas, kaipoi pa
klusnumo įsakymas, buvo 
duotas jau pirmamjam vv 
rui ir moterei. Įsakymo šak 
nis ir jo svarbiaūsia dalis 
tai — paklusnumas. Viens 
uždraustas daiktas gal būti 
atmainytas į kitą, jei taip 
Dievui patinka; tečiau tas, 
kas yra po uždraustu ar įsa
kytu daiktu, Dievo valia, pa 
silieka ta pati.

Bet čia yra da ir kitas da-

pavyzdį iš protestonų 
Al. C. A.” Išrinktas.komite
tas iš penkiasdešimts narių 
jau užsieiųė organizavimu 
tos svarbios draugijas.

Pamaldos vidudiinyja.

Havėnės laiku St. Louis 
antvyskupis Glennoli įvedė 
savo katedroje trumpas pa
maldas tuojau po ife valan
dos “dieną. Yra lakomas 
trumpas pamokslėlis ir su
teikiamas palaiminimas Šv. 
Sakramento. Daug darbi
ninkų, paleistų Pietauti, 
naudojasi proga ir noriai 
lanko katedrą.

Kunigas gavo dovaną.

Bruxellės parodo! komi
sija suteikė premiją kun.’ 
Trilles’ui. Šv. Dvasios Kon
gregacijos nariui, už etno
grafiškus nuopelnus Kongo 
gyventojų tardymuose.

Popiežiaus atstovas kara
liaus apvainikavime.

Seinų vyskupijos kunigų 
permainos. Perkelti kahieu- 
doriai: kun. Kazys Sedera
vičius iš Slabados (Miros
lavo) į Liškevą; kun. Vin
cas Iįumčius iš Veisijų į 
Slabadą; kun. Ant. Eiduke
vičius iš Liškevos į Posvviąt- 
nę; kun. Ant. Janavičius iš 
Kronos į Veisijus.

Kunigų permainos Vil
niaus vyskupijoje. Kun. A- 
dolpas Suiežko-Bloekis, Pru 
zonių dekonas, perkeltas 
Radoškovičiuosna dekonu, o4
jo-vieton paskirta kun. Vik
toras Bialozoras, Nadvilei- 
kos dekonas; kun. P. Niemic 
kis, Kremenieos vikaras ir 
kun. S. Hanusovskig, Sucho 
volės vikorąs, sumainyti vie 
tomis; kun. L. Petkelis iš 
Suehovolės perkeltas į Ro- 
dunę; kun. D. Gailius, Žiež
marių vik., — į Kašedorius ' 
laik. kleb.;. kun. Peliksas 
Minginas, Kašedorų kleb.. 
— į Ivjį vik.; kun. M. Žukas 
iš Ivjo — Sorokpolin laik. 
kleb.; naujai išvestas kun. 
P. Ščerbiekis paskirtas Cho-

kė į tam tyčią surengtą tea1 
trą; leidžiama buvo dykai.

V tich©m ugolku” ir lietu
viškai “Geriau /ėliau, negu 
niekad”; Puodžiūno choras 
padainavo rusų tautos him
ną ir lietuviškai. Po to vi
siems duota po stiklinę arba 
tos, ptr du riestainiu ir po 
cukraus saują. Viskas buvo 
surengta miesto ir dvarinin
kų lėšomis. Tur būt ir val
džia kiek buvo paskyrusi.

Argi neaišku, kad ponai 
valstiečiais rūpinasi ?

buvo nutarusi prašyti val
džios Vabalninko mokykla 
perkeisti į dv ik lesę. Prieg- 
tam buvo įrašiusi, kad vy
resnysis mokytojas butų lie
tuvis, kad butų išguldoma 
lietuvių kalba, kad prie jo
sios namo padidinimo nepri
sidėsiu. Neseniai Kauno di
rekcija valsčiun atsakiusi, 
kad to nutarimo negalinti 
išpildyti, nes mokyklon mo
kytojus ji.skirianti pagal sa 
vo nuožiūrą: mat, mokyklą 
lanką visokių tautų vaikai; 
namą reikią pastatyti, kad 
butu kvatieros trims mokv-Karšinauka, Pan. ap. Kar 

šinauka gan didelis sodžius, i tojams Ir mokyklai.

Neseniai vagis įsilaužė į 
šv. Stepono bažnyčią Ge- 
nuoje (Italijoje) ir išgrobė 
kielikus, patenas, smilkvlas 
ir kitus daiktus, Jiurie jiems 
pasirodė brangiais. Nuo Ma
rijos stovvlos nuimti žiedai, 
blrtangųs akmenis ir sudo- 
vanotieji apžadai. Visas 
bronzas nuo ciborijos tapo 
nuluptas. Švenčiausias tapo 
išbarstytas aplinkui ir į Jo 
vietą įkištas numeris purvu 
niausio ir bedieviškiausio 
laikraščio “L’Asino”. Iš
vogtų daiktų vertybė 3.000 
lirų (netoli 600 dol.).

Šventvagvbė sujudino vi
są Italiją. 1

Miestų majorais išrinkti ka- 
* talikai. f

Chas. W. Mullen tapo iš
brinktas majoru Bangor’o, 
Maine’o valstijoje. Mullen 
yra tvirtas katalikas. Vikto
ras H. Mutlv7, ir-gi katali
kas, tapo išrinktas Brewer’o 
miesto gulinčio skersai u- 
pės nuo Bangor’o, mavoru.IX
Atiduoda garbę vyskupo at

minčiai. i
Tą dieną, kad vyskupo 

Bonacum’o kūnas buvo lai
dojamas, Nebraskos legisla- 
tura pertraukė savo posė 
džius, kad išreiškus pagųo- 
donę nabašniko atminčiai. 
Pennsylvanijos legislatura 
ir-gi nelaikė posėdžių die 
noje laidojimo antvyskupio 
Ryan’o. Laidotuvėse daly
vavo gubernatorius Tener 
ir daugelis kitokių augštų 
valdininkų.

Nauja katalikiška organiia 
ei ja.
r ,

Brooklynę sumanyta su
rengti “Young Mens’ Ca- 
tholie Association”, imant

Pranešame, jog- ateinan
čiai! apvainikaviman Angli

bVirnščos vikarui - -- 
važiuos popiežiaus . vardu 
kardinolas V. Vanutelli ir 
atveš popiežiaus Hųosavia 
ranka rašytą laišką ir doviu 
ną karalienei. Iš Lietuvos.
Antvyskupis atsivertėlis iš 

v protestantizmo.
Neiv Orleans’o antvysku

pis Blenk buvo išaugintas 
liuteronų tikėjime, tik vė
liau priėmė katalikybę. Jis 
neseniai apvaikščiojo . 25- 
metines sukaktuves savo i- 
šventinimo į kunigus.

Katalikų kolonija Minneso- 
toje.* •

Duluth’o vyskupas Me 
Golriek įsteigė vlętbje, va
dinamoje Onamia (Mill 
Laes Co., Minn.) koloniją 
katalikams. Jau namai yra 
statomi ir laukai dirbami. 
Kolonistų dvasiškus reika
lus prižiūri du kunigu.

Kun. Goeckel užima Mgro 
vietą.

Vieton neseniai mirusio
’ t

Wilkes-Barre Mgro Nagelio 
(buvo šv. Mykalojaus vokie
čių parapijos klebonu) pa
skirtas kun. Chas, Goeckel, 
ligišiol šv. Bonifaco parapi
jos kleb. •z •

Atsisakė nuo parapijos.
Kun. M. Pankauskas, S. 

L. R. K. A. dvasiškas vado
vas, atsisakė nuo klebonavi
mo Forest City’je, Pa., ir 
dabar yra pas kun. P. Sau 
nisaitį Waterbury’je, Conn 
Kas paėmė jo vietą, neteko 
girdėti. «

Stačiatikių pamaldos lie
tuvių kalba. Vilniaus stačia 
tikiu konsistorija svarsto 
dabar klausimą apie išverti
mą lietuviu'kalbon bažnyti
nių stačiatikių pamaldų (mi 
šių ir t.t.). Pirmas tą suma
nymą pakėlė, kaip tai savo 
laiku rašėme, ViTnųaus lietu
vių raštų cenzorius p. Jaro- 
ševskis. ,

* Vargonininkas”, einąs 
iš Kauno mėnesinis lietuvių 
vargonininkų laikraštis, lio
vėsi jau ėjęs. Gaila! Vargo
nininkų lietuvių daug ir la
bai pravartu jiems butų tu
rėti atskilas laikraštėlis sa
viems reikalams, vargams 
aptarti, bei šio-to iš savo spe 
cijališkumo pasimokyti su
žinoti.

Venclaviškiai, Panev. ap. 
Venclaviškių jaunimas su
skilęs į dvi dali. Vieni skai
to.. laikraščius, stengiasi ap
sišviesti, o kiti nei girdėti 
apie tai nenori, net trukdo 
pirmiesiems. Vieną vakarą 
susirinko labiau susipratu- 
sieji vienon gnY'ion pasis
kaityti, pasikalbėti, tai tanu 
šieji, sužinoję , tai, pradėjo 
leisti pro langą vidun “žvir
blius” ir kitokius šposus da
ryti. Reikėtų susiprasti ir 
liauties taip darius.

nes yra jame apie 100 ūki
ninkių Kai-kurie karšinau
kiečiai matyt, pradeda su
prasti apšvietos reikalingu
mą, nes jau nebe vienas pa
mėgo laikraščius, metė gė
ręs baltakę, rūpinasi savo 
vaikučius išmokyti gerai 
skaityti bei rašyti. Visi jie 
prakilnus apsireiškimai, liti 
dija tų žmonių atgijimą ir 
susipratimą. Bet, deja, daug 
yra dar tokių, kurie šaltai 
tebežiūri į tai. Jų obalsis — 
pc.r jrbtLi&štadie -
nį paimti pinigus, o sekma
dienį sukišti juos į buteli ir, 
grįsta nt iš Panevėžio namo, 
šfTukti kaž-kokiais ožių bal
sais. Žmopės čia mažaže
miai, neturtingi, bet dar di
desnį skurdą ir neturtą už
sitraukia besilaikydami ši- 
tokicr'bbalsio. Žiūrėk, kuris 
negirtuokliauja, dažnai ‘ne- 
baliavoja’, nedainuoja nak
timis — tai to ir trobelė švie 
sesnė,iir kumelė geresnė, ir 
patsai panašus į žmogų; o 
tie kurie mėgsta “linksmin- 
tįęs’t — viskas atbulai: tro
belių stogai nuplyšę, pama
tai žemėsna paršliję, kume
lėlės net baisu žiūrėti, kru
vinais pečiais, basliu muša
mos, vos gyvos, patįs apsi
leidę, nuplyšę, tarytum se
novės laikų vergai. Visi sa
ko, kad karšinaukiečiai pras 
čiausi žmonės, biedni... Ne, 
tai netiesa — karšinaukie- 
čiai, kad ir mažažemiai, bet 
gerai uždirba, kiti ir visiš
kai gerai gyvena ir, kaip sa
kiau, pradeda susiprasti, tik 
jų sodžiaus vardą šmeižia 
tie girtuoklėliai, kurie taip 
pat galėtų gerai gyventi, jei 
butų išmintingi.

Sugrįžo į seną parapiją.

Kun. J. Dumčius, kiek 
laiko klebonas Girardville, 
Pa., tapo paskirtai - atgal į 
Minersville. Į
nusiųstas kun. V|

Ukmergė. Vasario 19 d. 
švęsta iškilmingai. Iškilmė 
prasidėjo šv. Mišiomis, ku
rių išklausyti prisirinko 
daug dvarininkų ir miesto 
inteligentų: visi galioniniais 
mundurais. Po pamokslo po

. nai ir žmonių būriai nuplau-

Neleido paskaitų. Vil
niaus vyskupijos adminis
tratorius protonotarijus ku. 
K. Michalkevičius buvo pra
šęs vidaus reikalų ministerį 
leisti intaisyti Vilniuje, o 
paskiau ir kituose miestuo
se, viešąsias paskaitas, . ku
nigams dalyvaujantį tų pas
kaitų tikslas turėjęs būti — 
kovojimas su gociįalizmu 
Dabar gauta iš ministerijos 
atsakymas, jog tokios pas
kaitos negalį būti leistos, — 
gi savo nuomonėms skelbti 
katalikų dvasiškija turinti, 
girdi, bažnyčių sakyklas.

Cipėnai. Mfttąėpraėj 
šių metų vaU*

Valkininkai, Trąkų aps. 
Dar vienas ne už magary
čias. Nors sykį ir valkinin- 
kiečiai išsirinko virši/itį ne 
už degtinę. Nors daug buvo 
kandidatų į viršaičius, kurie 
po 50—60 rb. ir daugiau su
girdė rinkėjams, bet į viršai 
čius vis uėlto nepateko. Se- 
nasai viršaitis, nors nė ka
peikos nęišleido vaišėms, te
čiau balsų dauguma li.ko 
rinktas ir vėl viršaičiu.

1 Valėči^eš* Tėisėjav^'i 
miau buvo renkami 3 me-:- 
tams ir algos gaudavo po Jo 
rb., dabar gi valsčiaus suei
ga nutarė mokėti jiems ^al
gos tik po 5 rub. ir išrinko 
tik 1 metams.

Ilgas amžius. Kuronių so
džiuje, Švėkšnos valsčiuje, 
Reseinių a p., mirė šiomis 
dienomis valstietė Barbora 
Vitosienė, lietuvė, susilau
kusi amželio 145 metų. 'Ne
žiūrint į tokį senumą, a. a. 
Barbora iki pat mirties ne 
tik gerai regėjo ir girdėjo, 
bet ir turėjo puikiausią at
mintį. Apie baudžiavos ga
dynės atsitikimus kalbėda
vosi kaip apie vakar'atsiti
kusius dalykus. TJaugelis 
jos pasakojimų užrašyti lie
tuvių senovės tardytojų/ 
daugiausia^zinomo arehaio-į 
logo prof. L. Krziviekio. Mi-’ 
rūsio ji a. a. Barbora Vito-' 
sienė buvo'bene seniausias 
žmogus ne tik Lietuvoje, bet ’ 
ir pasaulyje.

•
Aleksotas, Suv. gub. Va

sario 12 (25) d. Aleksoto 
“Blaivybės” skyrius suren
gė vakarą. Pirmiausiai bu
vo dvi paskaiti: p. A. Pa- 
valkio “Šis-tas apie drau
gijas” ir p. A. Sutkaus 
“Kaip užlaikyti sveikatą”. 
Paskaitos visiems labai pa
tiko. Geistina tat būtų daž
niau panašių paskaitų iš
girst).

Vakarai Aleksote kol kas 
naujiena. Nėkuomet dar čia 
vakarų nebuvo, aleksotie- 
čiams prisieidavo vaikščio
ti Kaunan į vakarus. Alek
sote, mat, nebuvo ligšiol jo
kios di^igijos, tat nebuvo 
kam ir vakarų rengti. Tik 
šiemet, “Blaivybės” sky

li įsikūrus, prasidėjo ir
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Per šį vakarą iš paskai
tos “Šis tas apie draugijas” 
išgirdo aleksotiečiai žiups
nelį žinią apie draugijas ap
skritai ir apie Anglijos var
totoją draugiją pradžią ir ją 
augimą. Iš paskaitos gi 
“Kaip užlaikyti sveikatą” 
susipažino trumpai su pama 
tinėmis Ligi jenos žiniomis 
ir su svaiginančiųjų gėrimu 
kenksmingumu.

Po paskaitą buvo dėklė- 
maeijos. Geriausiai dekle- 
mavo p. A. Sutkus Semeliš- 
kiečio eiles “Aš paimsiu 
kankles”, p. Jarašunas Mar- 
galio eiles “Be apetito” ir 
p.-A. Pavalkis Liudo Giros 
eiles “Ar žinai tu lietuvio 
tėvynę.” Deklemavo dar p- 
lė Savickaitė eiles “Troški
mas” ir p. Grajauskas Vin
co Kudirkos eiles “Ponia 
Tvardauckienė”. Ant galo 
buvo dar vaiku kvartetas, 
choro dainavimas, na, žino
ma, ir šokiai ligi 3 vai. nak
ties. Pertraukose ir šokiams 
grojo juozapiečią kapelija 
iš Kauno. ,

Vakarą įrengiant daugiu' 
šiai pasidarbavo A. Sutkus. 
Žmonių į vakarą susirinko 
labai daug. Geistina butą 
dažniau tokiu vakaru susi
laukti.

Panevėžys. Prie bažny 
čios šventadieniais esti vi 
sokie lošimai: tai saldai 
niais, tai kitokiais daiktais. 
Stovi čia ir žydeliai su savi 
“prekėmis”. Vaikinai, it 
musės, prie tą lošimą lim
pa. Kitas, pristigęs kuo loš
ti, net vogti eina. Reikėtų 
pasistengti pašalinti tuos lo 
Šimus.

Panevėžys. Vasario 17 d. 
mirė viena turtinga moteriš 
kė. Pt> Mišią, nuleidus na- 
bašninkę ant kapą, pasakė 
jyinigas lenkiškai pamoks 
lą, o “Aniolas Dievo” už
giedojo lietuviškai. Lenkiš
ko pamokslo klausytojai la
bai gražiai pagiedojo lietu
viškai “Aniolas Dievo”. Iš 
to matyti, jog ir “lenkai” 
pas mus labai gerai moka 
lietuviškai kalbėti.

Neveikiąs skyriai. Vy
riausioji “Blaivybės” val
dyba uždarė šiuos savo sky
rius: Suvaiką gub. — Lekė- 
čią ir Kauno gub. — Aboi- 
zavo, Panedėlio, Salantą ir 
Pašiušvės už tai, kad nepa
rodė jokio veikimo ženklo: 
neišsirinko net nei tarybos, 
nei vieno susirinkimo nepa
darė. Apie tai vasario 18 d. 
pranešta vietiniam guber
natoriam ir patiems sky
riams.

Šiauliai. Saus. "31 d. Vil
niaus teismo rūmai teisė čia 
bylą latvią: Križo Sacko, 
Janio Potės, Gustavo Vin- 
terio, Mėtos Ramm, Janio 
Tesnio ir Zuzanos Metrin, 
kaltinamą už įsteigimą Ža- 
rgarės latvią socijal-demo- 
kratą kuopelės, rinkimą au
ką partijos reikalams ir lai
kymą knygynėlio. Kaltina
muosius gynė II sios V. Du
rnos atstovas Kauno advo
katas Stašinskas Saek ir 
Vinteris nuteista ištremti 
Sibirijon, Potė — dviem me 
tam tvirtovės, kiti — ištei
sinta.

Baltijos jūroje atsirado, 
sako, didžiosios žuvįs, vadi
namieji banginiai (kitai) 
Vieną, 20 metrą didumo, ma 
tė palei Rugijos salos. Spė
ja, kad banginiai pateko čia 
iš okeano, vydamies silkes, 
ir dabar, neberazdami kelio 
atgal okeanan, nardinėja po 
Lietuvos pajūrį.

gaitė, O. Žukaitė, norėdama 
patarnauti žmonėms, atiden 
gė Ramygaloj arbatinę; bet 
dabar girdėti, kad nebeža
danti laikyti, nes jokio pel
no nesą — vien tik nuosto
liai. Tuotarpu aludės, kurią 
čia net septynios, puikiau
siai gyvuoja. Pavasarį 1909 
m. buvo susidaręs Kataliku 
Blaivybės Draug. skyrius,, 
paraginant kun. Z. Dauk
šai. į draugiją įsirašė su 
viršum šimtas žmonių, buvo 
išrinkta valdyba, surinkta 
įpie 60 r.; daug buvo suma
nymu, daug gerą norą. Da
bar suėjo beveik du metu 
nuo draugijos atidengimo, o 
apie ją nieko negirdėti: nei 
susirinkimą, nei paskaitą, 
nei paraginimu. Daugumas 
įsirašusiąją į draugiją, kaip 
gėrė, taip ir tebegeria.

Obeliai, Ržer. apskr. Te
ko man būti čia vienose ves
tuvėse, negaliu nepabriežti 
apie juos, nes žinau, jog dau 
geliui skaitytoju tokie pa
pročiai visai nežinomi.

Išvažiuojant bažnyčion, 
jaunieji susėdo už stalo. Ant 
stalo padėjo kryželį, degti
nės bonką ir pyragą. Ir tė
vai laimino abudu jaunuo
ju-

Kaip jąrns tai patinka? 
Argi prie tokio palaiminimo 
pridera dėti ant stalo šalę 
kryžiaus degtinės bonką? 
Mano nuomone, tokią valan
dą dėti ant stalo galima duo
na ir tyras vanduo, bet tik 
ne degtinė, tie nuodai, kurie 
žudo visą žmoniją! Biauru!

Blaivininkas pas mus da
lyvauti vestuvėse tiesiog 
negali. Man pačiam vienose 
vestuvėse štai kaip atsitiko.

Pirmadienio vakarą, kuo
met jaunasai sėdėjo už di
džiojo stalo, o jaunoji prie 
kito stalelio tarp pamergią, 
man, kaipo jaunojo pajau
niui, reikėjo išpirkti-iš va
duoti iš pamergią jaunąją. 
Aš bandžiau eukrainiais ir 
kitu kuo išpirkti bet nepa
vyko: pamergiai be degti
nės bonkos nesutiko. No- 
roms-nenoroms priverstas 
buvau gauti degtinės bon
ką.

gerokai kitas pinigą atsive- garsėjęs musą apielinkėje, 
ža, tuojau visus ir prageria. Į kaipo įžymus gydytojas. Ne 
Mat, norima parodyti tuo,
kad žmogus visur važinėjęs^ 
turi būti ir geras gėrėjas? nevienam žmogui davęs pa-
Argi ne geriau būtą už juos tarimą.

vienam žmogui išgelbėjęs 
gyvastį, ne vieną kartą ir

žemės gabalą nusipirkus al
savo vaikams apšvietimą da 
vus? Reikalą yra daug, pi-1 
nigą gi maža.

Traupis, Ukm. aps. Ne
seniai šventadienį, per pa
čią sumą, sudegė Repšėną 
dvaro p. Butlerio kumečių Į Tokiuo budu išviliojęs pini 
trioba. Daugelio kumečią gą, šventadieniais girtuo- 
sudegė rūbai ir kiti daiktai, kliauja

Žemalė, Telšią aps. Že
malės parapija visai nedide-

Kamajai (Zarasą pav.). 
Pas mus iš kasžinkur atvy
ko koks tai keistas žmogus. 
Su pagelba stalelio atspėja 
busiančias žmogaus laimes, 
kiek turi kišenėje pinigą ir 
t.t. Ima už tai 25—50 kap.

Panevėžys, Kami. gb. Ne- 
I toli miesto, yra Karpio iniš- 

lė, lies tik apie 2000 gyven- jęaį papar ten pastatė dirb
toją, bet užlaiko miestelyje 
dvi aludi ir daugelį slaptų 
smuklią. Laikraščių užtat 
skaitytoju nedaug, nes vi- 
son parapijon pareina vos 
kokia 10 egz. — “Šalt.” 3 
egz., “L. Uk.” 2 egz., “Vii
ties” 1 egz 
nvbės” egz.

ir keletas “Vie- 
Mažoka!

Teismas. Kovo 23 d, bus 
byla kun. Petro Valiuškio 
Videniškio klebono. Kun. 
Valiuškis kaltinamas, kad 
teismo tardytojo valdiškąjį 
raštą pavadinęs “rąštpalai 
kiu”.

“Viltis”.
t

Mokytojų kursai. Kaune 
prie miesto keturklesės mo
kyklos yra mokytoją kur
sai. Ligišiol į tuos kursus 
lietuviai-katalikai nebuvo 
priimami, bet dabar Vil
niaus mokslo apskričio glo
bėjas leido ir lietuviams į 
tuos kursus pastoti.

Gelvoniai (Vilniaus pav.).

tuvę lankams lenkti. Tam 
tyčia nupirko tukst. kelmu. 
Darbininkai dirba daugiau
sia svetimtaučiai, “padre- 
čiko” apvežti. Musą gyven
tojai tiktai rąstus suvežą, 
uždarbis vidutiniškas, tiktai 
arkliams sunku po liekny- 
nus važinėti. Bevežant už
dirba kai-kurie ir 1 r. 50 k.; 
kiti gi, kurie veža ratlankiu^ 
Panevėžin, tai tie uždirba ir 
arti 2 rubl.

“Liet. Ūkiniu.”

Kaimelis (Naumies. ap.). 
Musą parapija nors turi be
veik visur gerą žemę ir dau
gumui mūs senutis Nemu
nas duoda gerai pąsipelny 
ti, tečiau vargas kaskart ei
na didyn. Daugelis žmonių 
jau ir savo motyną-žemelę 
perleidžia kitiems: daug 
šimtą margų perėjo į prūsų 
rankas. Pagalios parapija 
paskendusi skolose, ne vie
nas jau nepajiega palūkiu už 
mokėti. Vargo ir neturto

Vasario 12 d. KuleniįkiV priežastis - Pakeiktoji deg- 
sodž. pas ūkininką Cižiuną tip«; Gėda- bet turime Pę_si' 
sargvbiniai darė kratą. Sar-1 pažinti kad, niekur, gal būt, 
gvbiniai pasakojo, jog jiems p neišgerdaro, kiek pas 
pranešta, kad pas ta akinta- mus’ W“‘ monopoliu per 
ką kun. Ambraziejus pada- vienus metus sunešama bū
ręs kokį tai susirinkimą, da- v0 19 «kstanžiy suvirsum 
inęs knygutes. Sargybiniai lllplių. 2 traktieinės ii pen- 
laėrnė keletą knygučių, laiš 'kios aludės tainoai puikiai

Kų, taipgi “L .Uk-o” priedo 
Žemės” kelis numerius

(paties “L. Uk-o” neėmė). 
Tą pačią dieną taipgi viso 
sodžiaus ūkininkus šaukė

Valkininkai, Trakų apsk. 
Girtuokliavimas pas mus 
nesimažina. Mat, alus pigus, 
tik po 5 kap. bonka, tat ir 
sriaubia gi žmonės, it veršiai 
buizą. Šventadieniais pilnos 
karčiamos prisikimšę, ir gir
tuokliauja ne tik vyrai, bet 
ir moterįs. Susėdę apie sta
lus, traukia moterėlės alutį, 
linksminasi. Blaivybėn gi 
tai ne tik vyrai, bet ir mote
rįs mažai tenori rašyties.

Pašvitinys, Šiaulių apsk. 
Pašvitinyje yra “Blaivy
bės” skyrius, prie kurio pri
sirašę keli šimtai narių. 
Blaivininkai užlaiko arbat- 
namį ir turi nemažą knygy
nėlį. Arbatnamin pereitais 
metais buvo išrašoma “Vil
tis”, “Šaltinis”, ir “Vie
nybė”. Šiemet ateina dar ir 
“Spindulys”, tik vieton 
“Vilties” parsiązdinama 
“Siev.-Zap. Telegraf”, kurs 
niekam nereikalingas. Kam 
persiųzdinama rusiškas lai 
kraštis, o pasalinta “Viltis” 
tiesiog nesuprantama.

Daugai, Trakų apsk. Dau 
gų parapija grynai lietuviš
ka. Gerb. klebonas, kiek tik 
galėdamas, rūpinasi pas 
kleisti žmonėse apšvietimą 
ir susipratimą. Kai-kurie 
ūkininkai jau gerokai susi 
prato ir pradėjo geriau ūki
ninkauti. Vis tai ačiū kle 
bono rūpesčiams.

Čia labai išsiplatinusi iš 
yystė Amerikon. Sugrįžę 

kos, žmonės, nors ir
Ramygala, Panevėžio 

Praėjusį pavasarį viena

biaus inbauginus žmones. 
Žmonės intaria būk tai bu
vę Katilių Dailidukai, nes 
dažniausia ten Liūdžius pri
silaikąs ir sėbraująs, nors 
jis taipogi mėgsta Veršiuos 
ir Vilkeliškiuos viešėtis. Pat 
sai Liūdžius jau nuo seniai 
yra policijos gaudomas už 
užmušimą Bedalių Kuneos 
ir kitus darbelius; bet, dar 

šiol neinkliuvo. Tūlą lai
ką buvo pasišalinęs į Londo
ną, bet dabar sugrįžo ir pra
dėjo vėl savo amatą varyti.

Stakliškės (Traką ap.). 
Kadangi šioji parapija yra 
grynai lietuviška, tai bažny
čioje viskas lietuviams ski
riama. Toliau, žmonių susi
pratimas ir šviesa nuolatos 
kįla. Tik per vieno zakristi
jono rankas ateina 14 egz.

Šaltinio” ir 4 egz. “Spin
dulio”; ateina parapijon 
taipogi ir kitokių laikraščiu.

Daug Stakliškių parapi
jom) yra prisirašiusių prie 
‘Šv. Kazimiero Draugijos’.

' • “Šaltinis”.

Valdžios. Inžinieriui Vit- 
bergui augščiausiai leista 
ištirti, kaip galima butų pra 
tiesti platųjį gelžkelį tarp 
Vilniaus ir Mintaujos. Gelž- 
kelis turėtų pereiti pro Uk
mergę ir Panevėžį. Išviso 
turėtų 235 viorstų ilgumo

— Į vienasėdijas Kauno 
gubernijoje 1910 metais ko 
misijos išdalino daugiau ne
gu 70 tūkstančius dešimti- 
nų. 1911 metais ketinama iš
dalyti 90 tūkstančių dešimti
nių.

Vilnius. Mokslo Apygar
dos Globėjas raštu nuo 17 
sausio N 1086 įsakė, kad 
pedagogijos kursus pne 
Kauno 4 klesės miesto mo
kyklos įrengtus butų prii
mami ir katalikai, bet tiktai 
rusų ir lietuvių kilmės.

kios aludės taipogi puikiai 
gyvuoja, vienas traktiernin- 
kas įsitaisė puikų mūrą ir 
turi kelis piečius su namais.

Dabartinis mūsų klebo
nas, pamatęs žąstančią pa-

alsčiun ir Gutmano alinėj ™pi j U. ne ilgai laukęs, pra- 
^adarė “doprosą” apie tą dėjo platinti, blaivystę ir, 
)uk buvusį susirinkimą. Ži- ačiū Dievui, labai sekasi: iš-
nomas daiktas, kad nieko ne 
aešė, nes nieko ir nebuvo.

. Gelvonių (Vilniaus pav.). 
Parapijoj klebonauja gar
sus kun. Šimeliun’as, kuris] 
riek galėdamas stengiasi 
enkinti vietinius lietuvius: 

dalindamas tam tikras knv-

sižadėjo degtinės be maža- 
ko 200 žmonių, o dar yra 
būrelis negeriančių kun. Sli 
vinsko laikų. Tokiu budu 
girtuoklystė jau išmušta iš 
vagos. Miela dabar ir ramu 
mūs parapijoj. Blaivybės pa 
sėkmės malonios jau visur: 
monopolis tik trečią dalį

ęeles ir kt. Kaikada jisai tiek parduoda degtinės, vie-
riausia žmonių, - kokių no
ri knygučių: lenkiškų ar lie
tuviškų. Jei žmogus kitusyk 
pasako, jog lietuviškų, tai 
jis ima atkalbinėti, jog su 
lietuviška kalba netoli nu
eisi ir t.t.

Pamaldos būna vieną ne-

na smuklė jau smuko, trak- 
tieminkai ir aludninkai de
juoja ir vaitoja, muštynių 
negirdėti. Mūsų klebonas 
platina blaivybę tiktai pra
šydamas ir išrodinėdamas 
gėrimo baisenybes, per tai 
ir priešų iki šiol neturi.

dėlią lietuviškai, kitą lenkis “Blaivybę” 'daug didesnė 
kai, nors lenkiškai kalban- dalis parapijos su džiaugs- 
čių visai mažai. Imu sveikina,

Andriunai (Trakų pav.) Griškabūdis (Naumiesčio 
rodos ir nemažas sodžius, ap.).i Šioje parapijoje, Vid- 
bet laikraščių beveik nie- girių kaime, pas ūk. U. bu 
kas neskaito, nors ir yra pa- vo pavyzdingos vestuvės — 
siturįnčių ūkininkų — vi- visai trumpos ir be svaigi- 
san sodžiun pareina tiktai 1 nančių gėrimų
“L. U.” ekz. Pakalbink laik
raštį išrašyti, atsakvs: “o, Pavasijai (Lesnistvos vai. 
sako, kokia nauda iš tų laik- Naumiesčio apskr.). Trum-
raščių turi, geriau pelkėn Pai Prie* Grabnyčias pas 

Martišių (Kąbišą) vakare 
atėjo Liūdžius ir pareikala-

(Ras. pav.). I vo 300 rublių. Kadangi Mar-

44 Siev.

Korespondencijos.

CENTRAL BROOKLYN, 
N. Y.

Liūdnas laidotuves turė
jom 21 dieną kovo, a. a. J uo- 
zapo Vatkaus, mirusio Šv. 
Petro katalikiškam ligonbu- 
tvje. Nabašnikas, kaip ir 
daug kitų, neatsižymėjo nie
ku. Ketvirti metai, kaip iš 
Lietuvos. Paliko ten pačią 
su dvejetu vaikučių užmirš
tyje. Čia sunkiai dirbo, o at
liekamą laiką smagįai sau 
praleizdavo sau žinomose 
vietose. Mirė 17 dieną kovo 
be cento prie dūšios. Numi
rusio pusseserė lavono ne
priėmė į savo namus. Susi
mylėjo svetimas žmogus, da
vė vietą, savuose namuose 
pašarvoti. Buvo tai p. Špo- 
kevičia, kursai pats ir rinko 
palaidojimui, bet nesurinko 
nei tiek, kad graboriui ap
mokėjus išlaidas.

Nedėlios vakarą po pa
maldų Gyvojo Rožančiaus 
nariai (nauja draugija) apie 
20 asmenų abiejų lyčių, su
sirinko vienuose namuose, 
gražiai poteriavo ir atgiedo
jo Kryžiaus kelią. Pas mus 
tai nepaprasta naujiena.

J. R.

Šimonįs. Kauno 
Zap. Telefraf” praneša 
kad valstiečiai per savo su
eigą nesutikę skirti Šimo
nių liaudies mokyklos mo
kytojui pridedamųjų mo 
kesčių, remdamies neva tuo, 
kad lietuvių kalba jiems ė- 
sant nereikalinga. Jei tas 
tiesa — tai labai liūdna.

Pabaiskas (Ukm. pav.). 
Praėjusį rudenį atėjęs į Pa
baisko parapiją kažin-kok- 
sai žmogus, pradėjo save 
vadinti agentu, pasiųstu dėl 
siulijimo verpiamų mašinų. 
Jam pradėjus siūlyti savo 
fabriko mašinas, daugel pa- 
baiskiečių užsirašė į skaičių 
ėmėją šią mašiną, duodami 
po 50 kap. ir po I rubl. Ma
šinas ji,s prižadėjo atvežti 
pradžioje vasaęio mėn. 1911 
m.

Pabaisko moterįs tikėda
mos, kad tas “agentas” at- 
vež verpiamąsias mašinas, 
nieko lig šiam laikui ir ne
verpė.* Bet jau atėjo ir lau
kiamasis pavasaris, o “agen 
to” su mašinomis kaip nėra 
taip nėra.

Gal tas “agentas” ir da
bar kur renka pinigus. Rei
kėtų pasisaugoti.

“Vienybė”.

mesčiau tuos 3 rub.”

Eržvilkas
Sausio 25 d. šių metų pagrį-1 tišius tiek pinigų neturėjo, 
žo tėviškėn, atsėdėjęs metus pasitenkino vien šimtuku, 
Kauno kalėjime, buv. II Du kuriuos paėmęs išėjo įsaky- 
mos atstovas d-ras Pr. Gu- damas, kad neužilgo parū 
davičius. Vietiniai gyvento- pintų ir kitus du šimtu rub- 
jai sutiko žinią apie pagrį- lių. Prie trobesių stovėjo 
žimą su dideliu džiaugsmu, dar du plėšiku, kartas nuo 
nes Gudavičius plačiai pa-1 karto šaudydami, kad la-

SVARBU ŽINOTI.

Turime atspaudę iv. Ro 
žančiaus tajenmyčias. Pen 
IdoUka tajemnyčių kainuo 
ja 10 centų. Kalbantieji Ga
vėnioje rožančių tepaairupi 
na parsitraukti tajemny- 
čias. Adresuokite;

“Draugas”

314 E. Market 8t,

Wilkefl Barra, Pa.

1. ■ ■

FOREST CITY, PA.

Šio miestelio lietuviai dir 
ba ir dirba, gal nepaliaus 
niekados dirbę. Dirba šven
tomis dienomis po dvidešim
ti keturias valandas. Dar 
keliomis dienomis prieš 
šventę atkeliauja į namus 
statinė rudžio. Visi laukia, 
kada išmuš paskirta valan
da. Valanda ateina, pokylis 
prasideda. Diktas būrelis 
gražių beturiu susėda ap
link stalą ir laukia, kadą ąso 
tis rudžio pasirodys vidury
je stalo. Netrukus atsiran 
da ąsotis ir linguoja ir lin
guoja į visas puses, malšin
damas susėdusiųjų trošku
lį...

Gerk ir skubink, lietuvi 
darbininke!... J.J-tis.

tiečiai sušaukė extrą-mitln- 
gą 20 kovo į betuvių salę. 
Ėjo mat apie tai, kaip nuė
jus pas vyskupą ir išreikala
vus lietuvio kunigo. Svarstė, 
svarstė iki 10 valandai ir 
nieko nenusvarstė. Be jokio 
nutarimo žmonebai parke
liavo namo, nežinodami nei 
ko buvo susiėję.

Už tatai atholiečius reikia 
pabarti. Nemoka jie mitin
guose žmogiškai apsieiti. Ši
tame mitinge dalyvavo 150 
asmenų abiejų lyčių. Ir koks 
pasielgimas! Kiekvienas 
sau kampe šneka, vyrai su 
kepurėmis pypkes ruko ir 
tai visą mitingą, kas labai 
negražu ten, kur ir moterįs 
dalyvauja. Visi vienu sykiu 
šneka be jokios tvarkos taip 
kad negalima girdėti nei vie
no. Visiems šnekant, nėra 
kam klausyti. Tokie mitin
gai negali atnešti jokio vai
siaus.

Kiekviename mitinge rei
kia išrinkti pirmininką, 
kurs darytą tvarką, malšin
tą rėkiančius, duotų kalbė
ti vienam, o šiam pabaigus, 
kitam, trečiam ir t.t. Aps-i 
varsčius reikalą, eina bal
savimai. Didumos nutari- 
mas nsa visus.

Kovo 19 d. buvo suvažia
vimas 1-mojo apskričio pa
šei. ( ? Red.) skyriaus Mass. 
Valstijos S. L. A. kuopų. Po 
ilgų ginčų dėl draugijos var- - 
do likosi nutarta išsiimti 
čarterį ir atsiskirti nuo S. 
L. A.: girdi, tik, jiemą pini
gus siųsk, o jie (Centro Val
dyba) tik juos aikvoja, o kas 
nori pasipriešinti, tas tuoj 
suspenduotas bekti...

Į valdybą tapo išrinkti: 
pirmin. Jurgis Bražinskas, 
prot. rašt. Pov. Mulevičius, 
fin. rašt. Jonas Kaulevičius, 
kasininku Petras Pusčius. 
Draugija priima abiejų ly
čių sąnariūs.' . .

Ex-Vababukas.

ATHOL, MASS.

“Draugo” 14 No. tilpo ko
respondencija iš musų mies 
;elio, kuri apsilenkia su tie 
sa. Parašyta: Ūmu laiku su 
sitvėrė Teatrališkoji ir Blai
vininkų Draugijos. Keista. 
Teatrališkoji gyvuoja jau 
dveji metai ir vadinasi “Bil
da”. Joje bedievių visai ne
matyti. Blaivininkų gi drau
gijos visai dar nėra. Buvo 
tik sumanymas sutverti, bet 
nesusitvėrė, nes musų tau
tiečiai mažai teužjaučia blai 
vybei, sako: Aš ir taip ne
geriu, kam man tos blaivy
bės! Apie S. L. A. kuopos 
pakrikimą ir perėjimą jos 
sąnarių į S. L. R. K. A. kuo
pą ir-gi netiesa, nes S. L. R. 
K. A. kuopos dar nėra, tik 
rengiama dar sudaryti. Pa
sirengę ją suorganizuoti ke
turi vyrukai.

Labai nesmagu, kad korės 
pondentai apsilenkia su tie
sa, nes pakalbinus bent ką 
užsirašyti laikraštį, gauni 
atsakymą: Kam aš skaity
siu, kad tie laikraščiai me
luoja. .. Reikia nustoti ra
šyti neteisingas žinias, nes 
redakcija ir-gi negali žinoti, 
ar tiesa ar ne, ką korespon 
dentas praneša.

“Bildos” Kasininkas.

BENTON, ILL.

Musų miestelis neperdi- 
debs ir nėra jame jokių pa- 
brikų. Žmonės gyvena iš 
dviejų anglies kasyklų, bet 
pastarais laikais ir jose dar
bas sumažėjo: nebeišdirba 
visas dienas per savaitę. Tur 
būt pavasariui užstojus rei
kalaujama mažiau anglifes.

Lietuvių čia visai mažas 
būrelis, ų ir tie didžiausi 
tamsuoliai, težino vjen tik 
girtuokliauti ir peštis. Kad 
ne tie rudis ir šivukė, lietu
viai butų spėję apsišviesti, 
sutverti parapiją, pasistaty
ti bažnyčią ir daug ką nau
dingo nuveikti. Juk seniai 
tariamės turėti savo bažnv-v
čią ir lietuvį kunigą, kuris 
mums vadovautą ir tikėjimą 
tiesą pamokytą. Ačių Die
vui, dvasišką vadovą jau tu
rime — kun. M. Augulį. Tai 
labai darbštus kunigėlis. 
Jam* uoliai darbuojanties, 
tikimės greit ir bažnyčios 
sulauksią. Dieve, mums pa
dėk! Parapijietis.

»»Paraginti per “Draugą 
Ex-Vababuko ir gerbiamo 
kun. J. Jakaičio, musų tau

PITTSTON, PA.

Kovo 11 d. Clear Spring 
Coal Co. kasykloje įpuolė į 
šaftą Karolius Karpavičius 
ir užsimušė ant vietos. Pali
ko našlę ir porą mažų vaiku
čių. ,

Naktį iš 25 ir 26 kovo į 
Tarno Paukščio namus įsi
kraustė vagis. Pavogė keli
nes su 17 dol. ir ryšiu raktų, 
taip-pat aukso laikrodėlį. 
Raktai rasta skersgatvėje 
ant rytojaus; bet kelinių, pi
nigų ir laikrodėlio nesurasta 
ligšiol.



MT. CARMEL, PA.
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DRAUGAM

1

Trečiame Sekmadienyje 
Gavėnios (d. 19, 20 ir 21 ko
vo), sv. Kryžiaus lietuviš
koje bažnyčioje buvo 40-ties 
valandų atlaidai. Dvasiškon 
pagelbon vietiniui klebonui 
atvažiavo sekantieji kuni
gai: V. Dargia iš Ne\v Phi- 
ladephijos, Pa., J. Kasakai
tis Preeland, Pa., J. Dum
čius Minersville, Pa., V. Viz
girda Wilkes-Barre, Pa., V. 
Kudyrka Kingston, Pa., V. 
Taškunas Girardville, Pa., 
Petrovičius Shamokin, Pa,, 
Rydlewski ir Gladek Mt. 
Carmel, Pa.

Per atlaidus atliktos vely
kinės išpažinties kvitelių su
skaityta 665. — Pasekmės 
dvasiško darbo, .laike minė
tųjų dienų, buvo stebėtinos, 
nėsų keletas paklydėlių, ką 
buvo visiškai pametę tikybi
nes priderystes ir viešai ka
riavę prieš Kristų ir Jo šv. 
Bažnyčią, priėjo Velykinės, 
t. y. tapo pergalėtais Dieviš
kos mylistos, spindinčios šv. 
Eucharistijoj’. Ir išsipildė 
ant jų Šv. Rašto žodžiai: 
“Sauliau, Sauliau, kodėl ma
ne persekioji“? — Sunku tau 
yra prieš akstiną spardyti.”I

Lai Augščiausiasis jiems 
suteikia ištvėrimą iki galui!

Kaslink darbų musų apie- 
linkėje, po trumpai pertrau
kai, dartės vėl pasigerino. 
Reading’o Co. mainos net 
kasdien dirba.

Karmelietis.

Iš Visur.

RUSIJA.
M inisterių pirmininkas 

Stoluipinas atsisakė; jo vie
ton pašauktas ligišiol Duvęs 
finansų ministeris Kokovce 
vas. Tečiau telegramai pra
neša, buk Stoluipinas davę- 
sis persiinaldauti ir užsili
kęs ant vietos.

Armija rengiasi karėn su 
Kyliais. Sibirijoje atsargi
niai šaukiami prie ginklo ir 
vežami į Kynų pasienį. Te
čiau Kyliai jau pristojo ant 
rusų reikalavimų. Eina gan
das, buk rusai yra susitarę 
su japonais pasidalinti Man
džiurija.

ITALIJA.

Nemažai žmonės nusiste
bėjo, kad karalius Viktoras 
Emmanuelis pasišaukė pas 
save parliamento atstovų 
socijalistų vadą Bissolatti ir 
laikė jį pas save valandų lai
ko. Ėjo apie sudarymą nau
jojo kabineto. Sako, kad 
prie valdžios grįšiąs Gioli- 
tti, buvęs kitados pirminiu 
ku. Socijalistas pataręs ka
raliui įvesti visutinį balsavi
mą ir parodęs kelius, kaip 
tai lengviausiai butų pada 
ryti.

Konferencija karaliaus su 
socijalistų vadu vis dėlto tu
ri nemažą politišką svarbą.

SO. BOSTON, MASS.

Trečioje Gavėnės savaitė
je musų bažnyčioje atsiliko 

■" 40 valandų pamaldos. Suva
žiavo kunigai: Žebris iš New 
Britain, Bukaveckas iš Wor- 
cester, Jusaitis iš Lawrence, 
Urbanavičia iš Lowell, Tyla 
iš Nashua, Dragunevieia iš 
Montello, Krasnickas iš 
Cambridge. Pamokslus a- 
part vietinio kunigo Žilins
ko, sakė šieji kunigai: Že
bris, Jusaitis, Urbanavičia 
ir Krasnickas. Žmonių per 
visas pamaldas buvo prįsi- 
grūdus bažnyčia. Bažnytinis 
choras giedojo puikiai. Pa
mokslininkai skelbė Dievo 
žodį labai iškalbingai. V. 
Jėzus Švenčiausiame Sakra
mente buvo nuolat lankomas 
žmonių tikimųjų. Jautėsi vi 
sų pasitenkinimas ir nepa
prastas dvasios pakilimas. 
Jeigu sulygintume tolygi 
nius katalikų susirinkimus 
su laisvamanių sueigomis, 
kaipgi šios pastarosios pasi
rodytų menkos! Bet pažiu 
rėkime, ką mano apie save 
laisvamaniai. “Nereikia di
delio nuoregumo” rašė ne 
seniai vienas pirmeivis “Tė 
vyne j e”, kad nepastebėjus 
lietuvių visuomenę skylant į 
dvi pusi: laisvamanių ir so
cijalistų. Mat katalikų jau 
nesą! Tokią pat nuomonę 
galima įgyti, jei įtikėjus 
“Keleiviui” ir kitiems be
dieviškiems raštams.^ Bet 
kaip gi toli kitaip yra ištik
rųjų. Pamačius minių mi
nias bažnyčioje, prisižiūrė
jus, kaip tieji žmonės sun 
kiai dirbę per dieną, atėjus 
vakarui, apsikuopę, skubina 

• bažnyčion, klauso Dievo žo
džių su ašaromis, stovi pas 
-klausyklą, ligi vidunakčio, o 
ryte dar tamsyje skubina 
prie Švenčiausio, visai kito 
kį gauni įspūdį. Aiškiai pa
matai, kaip giliai tikėjimas 
gludi žmogaus prigimtyje 
Aklo reikia, kad to nepaste
bėjus. Klausimas: ar mūsiš
kieji pirmeiviai tokiais ak 
lais yra ištiesų, ar tik nere 
giais apsimeta?

Bastenis.

MEKSIKO.

Sugrįžo į Meksiko miestą 
iš Paryžiaus ministeris Li- 
mantour ir? pradėjo dairy- 
ties, kas čia darosi Meksiko
je. Pasirodė, kad padėjimas 
gan pavojingas. Norėtųsi 
numalšinti kraštą, priža
dant reformas rinkimuose 
ir valdymosi būduose, bet 
vėl nepridera eiti į tarybas 
su maištininkais, kol šie ne- 
jaguldys ginklų. Maištinin
kai gi sako, ginklų neati
duosiu, nęs valdžia vis priža
dėjimų neišpildysianti. Tuo 
;arpu maištas platinasi ir di 
dinasi. Dideli maištininkų 
Jūriai vaikščioja po šiaurės 
jrovincijas; atsitinka ir su
sirėmimai su federalistais; 
krinta iš vienos ir kitos pu- 
sėš* nemąžai kareivių.

šiuo padidinimui išlaidų ar
mijos ir laivyno reikalams. 
Macdonald’ą parėmė Jo- 
seph King, patardamas įves 
ti visutinį trečiųjų teismą. 
Laivyno ministeris McKe- 
nna atsakė, kad negalima, 
esą, numažinti išlaidų lai
vynui, kad Vokietija neat
mainysianti savo planų. Vo
kietija, kalbėjo jisai, 1914 
m. turėsianti dvidešimti 
vieną “drednotą”, o Angli
ja tik trisdešimts, vadina
si, nekiek daugiau; todėl, 
esą, Anglijai (negalima nu
sileisti Vokietijai.

Užsienių dalykų ministe- 
ris Sir Edward Grey tada 
valdžios vardu (pirmininko 
Asąuith’o nebūta namie) 
apgailestavo amžiną ginkla
vimąsi civilizuotų viešpatijų 
ir išreiškė troškimą, kad 
trečiųjų teismas įvyktų kuo- 
greičiausiai. Savo kalboje 
ministeris priminė, kad Su
vienytųjų Valstijų preziden 
tas Taft jau metai kaip ban
dė padaryti sutartį'su Ang
lija, kad abidvi šąli visus ne
susipratimus atiduotų tre 
čiųjų teisman, bet niekados 
viena prieš kitą nekeltų 
gįnklo.

Grey’o kalba pakėlė trukš 
mą. Tuojau opozicijos vadas 
Balfour išreiškė pagyrimą 
trečiųjų teismo ir pasakė, 
jog Anglija didįs savo laivv 
ną ne prieš Suvien. Valsti- 
as, bet prieš ką kitą.

Anglijos spauda beveik 
vienu balsu pritarė Grey’o 
raibai. Vokietijoje trečiųjų 
teismas priimtas šaltai. So
cijalistai ketina įnešti į reich 
stagą, kad apsiginklavimai 
jutų sumažinti.

antinopolio iki Aigypto ale
liai, sunku netikėti, jog tūr
iai susimanys atsiimti Ai- 
gyptą nuo Anglijos. Vokieti- 
ai padedant, tatai lengva! 
ąlėtu įvykti — ir tuomet 
)idžioji« Britanija nustotų 

tiesaus kelio į Indiją (Suezo 
canalu). Indijos mahometo
nai, pakurstyti sumažėjimu 
Anglijos prestižo, galėtų pa
keli, maištą, kurį jau butų 
abai sunku nugniaužti.

Turkai, apskritai tupint, 
yra labai pasidavę vokiečių 
tėkmei. Neseniai prancūzai 
ir anglainorėjo pravesti ge- 
ežinkelius, jungiančius Juo 

dasias Mares su Raudoninu
siomis ir su Eufrato kloniu, 
nereikalaudami nuo turkų 
nei pinigų nei garantijos — 
tečiau valdžia ant to nepris
tojo. Dabar-gi vokiečiai tie
sia Bagdado geležinkelį, tur
kų pinigynui gelbstint.

BAHAMIŠKOS SALOS.
Bahamiškų Salų (čia pat 

už Floridos) taryba nutarė 
26 balsais prieš 6 prisijungti 
jrie Kanados. Jau eina de
rybos su Kanados valdžios 
atstovais.

SUVIENYTOSIOS VALS 
TIJOS. z

r
Japonijos pasiuntinys ba

ronas Učida atsilankė pas 
prezidentą Taftą. Preziden
tas apskelbė, jog santykiai 
tarp Amerikos ir Japonijos 
esą kuoširdingiausi. Nesą 
jokio pavojaus karės tarp 
abiejų viešpatijų.

Dienraščiai praneša, buk 
Japonija išsižadėjusi slap
tingos sutarties su Meksiko 
Bet tai greičiau reporterių 
prasimanymas (slaptingos 
sutarties nebuvę).

Valdžia vis užtikrina, jog 
nusiuntimas 20 tukst. karei
vių į Meksiko pasienį nėra 
dar noru įsikišti į kaimynės 
naminius reikalus. Tečiau 
rekrutai yra priimami visur 
net tokie, kuriė neviftiškai 
atsako regulaminų reikalą 
vimams. Ženklas tai, ka< 
Dėdei Šamui kareiviai labai 
reikalingi. Rekrutus siun 
čia į Sam Houston’o fortą, 
kur pamuštravę kiek, veža 
į pasienį.

PARAGVAJUS.
.1

Revoliucijonistai tapo su
mušti dviejuose mūšiuose. 
Antrame susirėmime ties 
Vilią Rosario krito apie du 
šimtu revoliucijonistų ir 
daugelis tapo suimta. Tarp 
palydėjusių gyvybę buvo 
d-ras Riąuelme, kitados vi
daus dalykų ministeris pre
zidento Gondros kabinete. 
Gondra ir Riąuelme buvo 
maišto vadovais. Gondrą iš
vijo iš prezidentūros pulki
ninkas Jara, kursai apskel
bė diktatūrą ir, kaipo karės 
ministeris, turi po savim 
valdžios kareivius.

PRANCŪZIJA.

Naujas ministerių pirmi
ninkas (ir tikras krašto val
dytojas, nes prancūzų pre
zidentas tai tik nieko nereiš
kianti figūra) Monis ėjo 
mokslus jėzuitų kolegijoje. 
Jėzuitų taip-pat išauklėtas 
buvo finansų ministeris Cai- 
llaux. Užsienių dalykų mi
nisteris Cruppi buvo kita
dos pirmininku šv. Vincento 
a Paulo draugijos. Viešųjų 
darbų ministeris Dumont 
buvo išaugintas ir išmoky
tas savo dėdės kunigo; mo
kinosi Arcueil’yje dominiko 
nų kolegijoje. Kolonijų mi
nisteris Messimy kilęs iš ge
ros katalikiškos šeimynos. 
Visi jie dabar atsimetę nuo 
tikėjimo. Monis yra maso 
nas. Masonais yra taip-pat 
žemesniojo busto preziden
tas Dubost, ministerių tary 
bos pirmininkas^ Brisson; 
laivyno ministeris Delcašse, 
žemės dirbimo ministeris 
Berteaux, vaisbos ministe 
ris Massė. Žmonių švietimo 
ministeris Steeg yra protes
tonų pastoriaus sunum. Vi
si jie yra negarbingos at
minties Cojnbes’o* pasekė
jais. Monis apskelbė, kad 
bandys užlaikyti viską, ką 
respublika esanti atsiekusi. 
Reiškia tatai, jog karė prieš 
bažnyčią bus varoma ir to
liau. /

Prancūzijoje ir kitose pie^ 
tų Europos šalyse masonai 
yra didžiausi katalikų baž
nyčios priešai.

Tigras Užkaspijos tyruose.

Roosevelt’o Pylimas. Istoriškas vagonas sudegė.' nunešta synagogon, kur su-
Lovo 18 d. buvusis prezi- Mįm,eapolis, Minu. Asine-isi.ri,,k* V'S* nabašnik» S““; 

dentos Teodoras Roosevelt ,liškas 1)UvUsiojo Suvienyt,I <lra"Kal lr Paz!sta»»
atidarė didžiausią gal visa- į Valstijų prezidento Ab- “cldesl.02 La‘ke 
me pasaulyje pylimą (“da- Lh1,,,|II(, vag011as, k,, Pnalartlno P™ lavi.no
mą”) 'Arizonoje. Upė Salt ] riuo tas žvmus Amerikos pi- Į El,*0I'n “ su“‘us Pah>. bc‘
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Naujienos iš 
. Amerikos.

TURKIJA.
Korporacijoms reiks mokėti 

mokesčius.

ANGLIJA.

Besvarstant parliamente 
armijos ir laivyno budžetą, 
atstovas Macdonald pasine

Nemažai tarptautinių ne
smagumų daro projektuo
jamas Bagdado geležinke
lis. Dabar pranešama, kad 
klausimas užbaigtas Kons
tantinopolyje. Geležinkelis 
eis per Tauraus kalnus iki 
EI Helifui, o iš ten į Bagda
dą. Šaka bus pravesta į 
Alexandrettą (Aįgypte), 
kita linija nuo Killis’o iki 
Alleppo bus sujungta su Da
masko geležinkeliu. Šita tai 
šaka rupi labai Anglijai, nes 
jinai tai gręsia didžiausiu 
pavojum Britanijos reika- 
lam’s. Priežastis aiški. Iš vi
sų Anglijos valdybų Aigyp- 
tas randasi pavojingiausia- 
me padėjime, nes gali būti 
užpultas žeme iš Europos. 
Todėl Vokietija ir rūpinasi 
pravesti kuodaugiausiai ge
ležinkelių Mažojoje Azijoje. 
Jei sykį galirina bus nuva
žiuoti geležinkeliu iš Kons-

Augščiausias Suv. Valst. 
Teismas 13 kovo išdavė nu
sprendimą, jog 1909 m. įsta 
tymas apie tai, kad didelės 
korporacijos (geležinkeliai, 
Standard Oil ir t.t.) turi 
mokėti mokesčius į Suv. 
Valst. iždą. Laukiama iš ši 
to šaltinio nemažiau, kaip 25 
milijonų dolerių metinių įė- 
mimų. Įstatymas sako, jog 
finansų ir pramonijos susi
draugavimai, turintieji 5 
tukst. arba daugiau gryno 
metinio pelno, turi mokėti 1 
nuošimtį viešpatijos pinigy- 
nan.

Pirm penkiolikos metų 
tas pats Augščiausias Teis
mas pripažino tokį įstatymą 
priešingu konstitucijai. Ži 
noma, Augšč. Teismo nus
prendimas korporacijoms 
nepatinka, nes reikės rodyti 
valdžiai knygas ir išdavinė
ti savas paslaptis.

dviejų arti tarp savęs susi
einančių kalnų. Pylimas tu
ri 168 storumo apačioje, 16 
pėdų viršuje. Išmūryta iš 
akinęnų, cemento dr konkre
tu siena turi 280 pėdų augš- 
čio. Po “dama” randasi tur
bininė mašina, kuri gali iš
dirbti 45,000 voltų elektriki- 
nės galybės. Paleistas iš re
zervuaro vanduo galės irri- 
guoti 240,000 akrų. Tokiu 
budu išdžiuvusieji ligšiol 
tyrlaukiai, taps derlingais 
laukais, o elektriką netik 
švies, bet ir kitokius patar
navimus suteiks naujiems 
buvusiųjų tyrlaukių gyven
tojams.

Moterims leis balsuoti.
Nevados legislatura pa

leido visuomenės nuspren
dimui (referendumas) klau
simą, ar duoti moterims bal
są viešuose reikaluose, ar 
ne. Išrodo taip, kad moters 
laimės.

Mitchell išstojo Civilinės 
Lygos.

John Mitchell, buvusis 
angliakasių vadovas, atsisa
kė nuo sekretoriavimo tai
kos komisijoje (National Ci- 
vic Federation), kur gauda
vo 6 tukst. metinės algos. To 
atsisakymo pareikalavo ang 
liakasių seimas, neseniai at
silikęs Columbus, O. Tečiau 
Mitchell išreiškė apgailesta
vimą, jog darbininkai nesu
pranta to, kas jiems yra da
roma gerai.

Krasos bankoms pasisekė.
Washington, D. C. Kaip 

žinoma, nuo Naujųjų Metų 
įvesta krasos bankos kaiku- 
riose valstijose. Išsyk uždė
ta tik po vieną banką išban
dymui, kaip joms kur sek
sis. Dviem mėnesiam pras
linkus krasos bankų depozi
tai, sulyg jų viršininkų ap
skaitymų, siekia $133,859. 
Taip pirmosioms pasise
kus, aprokuojama, jog uždė
jus tokias bankas kiekvie
noje vietoje, kur tik'yra pač- 
tos stotis, į metus laiko žmo
nės sudėsią jose į du šimtu 
milijonų dolerių. Remian- 
tiea tais aprokavimais val
džia rupįsis padauginti kra
sos bankas.

didelis gaisras, kuriame su
degė ir daržinė su minėtuo
ju vagonu. Tuo-pat vagonu 
ir Lincoln’o kulias buvo per
vežtas iš Washingtono į 
Springfield’ą 1865 metuose.

Neišmintinga mokytoja.
Bloomington, III. Viešo

sios mokyklos mokytoja Al
ma Black iš Deer Creek ar 
neturėdama ar nenorėdama 
ko geresnio vaikus mokyti, 
pradėjo pertikrinėti juos, 
buk nesą nei dangaus nei I 
peklos ir jie neprivalą į to
kias “pasakas” tikėti. Toks 
netaktiškas mokytojos pa
sielgimas iššaukė protestą 
mokinių tėvų, kuriems vai
kai papasakojo, ko juos pa
na Alma mokina. Vaikai nūs■ i
tojo lankę lekcijas, ir mo
kyklų vyriausybė buvo pri
versta atstatyti netinkančią 
mokytoją, o jos vieton pas
kirti atsakantesnę.

Areštavo už pirkimą vogtų 
krasos ženklelių.

Wichita, Kansas. Šitame 
mieste areštuota bankierius, 
L. F. Naftger už tai, kad 
pirkdavo vogtus krasos žen
klelius nuo žinomų vagilių 
Templeton’o ir Earl’o už nu
žemintą kainą.

Bankierius teisinasi nieko 
nežinojęs markės esant vog
tos, nes pristatydavęs jam 
jas buvęs policijos viršinin
kas F. S. Buri. Pastarasis 
mat už komisiją tarpinin
kavo tarp vagilių—pardavė
jų ir bankieriaus—pirkėjo. 
Teismas tečiaus nepaisyda
mas Naftger’o aiškinimosi 
pripažino jį kaltu, ir dabar 
laukia jį mažiausia 5 metai 
kalėjimo ir užmokėti penkis 
tūkstančius dolerių pabau
dos. — Minėtieji vagiliai ir 
Burt’as taipogi areštuoti ir 
bus nubausti sulyg savo pra
sikaltimų. — Kad nors šių 
asmenų likimas atgrąsintų 
kitus panašiai pasielgti.

Tiki nabašniką atsiusiant 
jiems kūdikį.

- Cincinnati, Ohio. Neseniai 
numirė Cincinnati’je senas 
žvdclis Einhorn. 4Jo kūnas

hovę ir išprašyti jai sūnų. - 
Žydai talmudistai šventai 
tiki, kad numirėlis, jeigu 
prašai jo kaip augščiau ap
rašyta, gali išmelsti Jehovės 
nusiųsti kūdikį bevaikėms 
šeimvnoms.

Vaikams nesveika bučiuoti 
juos.

New York City. Neseniai 
atvežta čia iš Europos ke- 
liosdešimts tūkstančių gra
žiai padirbtų šilkinių ženk
lelių, ant kurių parašas ispa
niškai taip skamba: “No 
me bese” (nebučiuok ma
nęs). Tie ženkleliai parsi- 
duos New York’o krautu
vėse ir bus prisegami prie 
vaikų parėdų, kaipo perser
gėjimas, kad jų niekas ne
bučiuotų, nes tai jiems labai 
nesveika. Ženklelius išmis- 
lino Ispanijos karalienė Vik 
tori j a, kuri vra labai prie
šinga, kad suaugusiejie vai
kus bučiuotų. Jijė tvirtina, 
jog vienu pabučiavimu per
siduoda tūkstančiai visokių 
mikrobų ir vaikai tankiai už 
sikrečią įvairiomis ligomis 
nuo vyresniųjų. Ispanijoje 
paprotys vaikus bučiuoti 
jau nykstąs. Ją sekanti An
glija. O dabar norima tą ge
rą paprotį ir Suvienytose 
Valstijose praplatinti. «

30 valandų skambino ant 
piano.

So. Betlehem, Pa. Le\vis 
Thorpe, sekretorius kompa
nijos Schivab Bethlehem 
Steel Co., sumušė ilgiausius 
rekordus skambinimo ant 
piano, nes be pasilsio jis 
daužė tą instrumentą per 30 
valandų ir 15 minutų. 
Suvienytųjų Valstijų gy

ventojai plaukia į Ka
nadą.

Winnipeg, Man. Emigra
cijos viršininkas Walker 
praneša, jog pastaraisiais 
dešimčia mėnesių pribuvę į 
Kanadą 261,000 (‘migrantų 
ir jog 102,000 asmenų buvę 
iš Suvienytųjų Valstijų. Iš 
kitų tečiaus šaltinių patirta, 
kad dauguma tų emigrantų 
grįžta atgal į Suvienytąsias 
Valstijas

lavi.no


DRAUGAS
(THE FRIEND) 

KaUlikiikM Laflcraftb 
Purptu Amerikos Lietavią 

Kataliką Reikalams.
— Organas B. L. B. K. A. — 

liet n s ii Wilkes-Barre, Pa., kas 
ketvirtadienis.

A. L. B. K. K. Sąjunga - Leidėjai.

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

Visas korespondencijas ir kito
kias raitus reikia siųsti pas

Ber. A. Kaupas,
M Okurch St.,

Pittston, Pa.

Visus pinigus, ar tai prenume
ratos, ar tai už “džabsus” ar už- 
apgarsinimus ir t.t. reikia < siųsti 
tekiu antrašu:

“DRAUGAS”
Siu B. Market St., 

W1LKBS-BABBE, PA.

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

“DRAUGAS”
314 E. Market St., 

Wn.KES-BABRE, 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- 
lėties, 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 (utarninkeė.

BEBAKCIJOS PASTABOS.

“Lietuva” apskelbė kon
kursą straipsniams rašyti. 
Už geriausiai parašytą 
straipsnį žada duoti pini
gais (arba knygomis) 10 
dol., už antrą geriausiai pa
rašytąjį straipsnį žada atly
ginti knygomis už 8 dol., už 
trečiąjį -— 3 dol. vertybės 
knygomis. Temą rašytojau 
gali pasirinkti pats arba ga
li rašyti apie baudžiavos pa
sekmes, apie blaivybę ir ki
tus dalykus.

Konkursai geras daiktas, 
nes neretai išvelka aikštėn 
tikrą talentą. Todėl nėra 
reikalo “Liet.” žingsnį peik 
ti arba diskredituoti. Gali
ma tik pastebėti, jog atly
ginimas knygomis, ne pini
gais -— žiūrint į tat iš finan
sinės pusės — “Liet.” leidė
jui atsieis pigiai. Kažin, ar 
mokėjimas paskirtos mo- 
kesties nuo eilutės neatneš
tą geresnių vaisią Ameri
kos lietuvių laikraštijai?

“Vien. Liet.” girdėjo, kad 
busiąs netrukus sušauktas 
antrasis Amerikos lietuvių 
laikraštininkų suvažiavi
mas Scrantone. Kas šauks 
— nepasakyta.

Pirmojo laikraštininkų 
suvažiavimo nutarimai nė
ra .pildomi. Argi tat ir an
tras kongresas yra šaukia
mas tam, kad suvažiavus, 
gražų protokolą surašus, 
gardžius pietus pavalgius 
ir. .. ant rytojaus viską už
miršus.

Mums rodosi, čia jokie su
važiavimai nei nutarimai 
nekiek tegelbės. Reikia pa
tiems laikraštininkams, v- 
pač redaktoriams rcformuo-

pasportavimą užsimokėjo 
po kelias dešimtines netik 
teismui, bei ir advokatui, 
neskaitant kitokių išlaidų), 
neapykantas, erzinimus, ten 
dentiškas sensacijas — tuo
met laikraštininkų suvažia
vimas nebūtų tuščių disku
sijų terenu nei nepildomų nu 
tarimų gamintoju, bet butų 
susirinkimu, kuriama viens 
nuo kito pasimokintų! man
dagumo, viens nuo kiro pa
tirtų kokiais raštais ir ko
kia taktika galima skaityto
jus lengviausiai privesti 
prie to visko, kas yra gera; 
dora ir teisinga, viens nuo 
kito sužinotų, kokiais ke
liais galima pasekmingiau- 
siai praplatinti-tarp žmonių 
gerą, dorą ir pamokinančią 
literatūrą.

Tai-gi, laikraštininkai, jei 
norime, kad musų laikrašti
ja butų doreMiė, teisingesnė, 
švaresnė, jei norime būti 
žmonių vadovais, o ne patai
kautojais, turime reformuo- 
ties patįs. Nereikia mums 
ieškoti pagelbos neturin
čiuose .autoriteto suvažiavi
muose!

Kas nori kitiems vadovau
ti turi pats save suvaldyti. 
Kas nori kitus taisyti, turi 
pirmiau pats save pataisytą.

Reformas reikia pradėti 
daryti nuo paties savęs.

;ies. Pirm visko reikia išsi
žadėti tos klaidingos arba 
veidmainingos nuomonės, 
buk laikraščio pakraipą iš
dirba skaitytojai, ne jo ve
dėjai. Dabar galima nesvkį 
išgirsti, kad — štai turiu 
rašyti prieš kunigus, turiu 
užsipuldinėti ant tikėjimo, 
airiu elgties net priešingai 
savo sąžinei ir doros pajau
timui, nes skaitytojas to 
nuo niauks reikalauja. Tai 
ne kas kit; kaip pataikavi
mas žmonių žemiems jaus
mams, kaip demagogija. Ne
vienas laikraščio vedėjas 
šaukiasi Viktoro .Hugo žo
džių, kad ne oratorius iš
dirba publiką, bet publika 
oratorių, tai-gi, esą, ne skai
tytojai privalą taikyties 
□rie redakcijos nuomonių, 
bet redakcija prie skaityto
jų norų. Hugo pasakė ne
tiesą (o gal-to ir visai nesa
kė?), netiesą sako ir tie, ką 
skelbia šitokį sofizmą, prisi
dengdami Hugo autoritetu. 
Menkas tas piemuo, kuriam 
reikia ‘taikyties prie savo 
avelių noro, kurs eina pas
ali jąs net į iškadą, teisin
damasis tuo, kad avelės pa
čios lindo į iškadą, tai-gi ne 
jisai, bet avelės esančios 
Jaltos. Menkas tas vadovas, 
tursai žmonių neveda keliu, 
jokį jam rodo protas ir są
žinė, kursai eina paskui tuos 
airiuos yra apsiėmęs vesti, 
eina šunkeliais, klampynė
mis, dvokiančiomis vieto
mis — vis dėlto, kad taip 
žmonės norį... Tai net ne 
vadovas, tai dievai žino kas.

Taip lygiai dievai žino 
kas, tik ne atsakomas redak 
torius, yra vyras, kursai sa
vo laikraštyje stumia už
kampiu tiesą, sąžinę, šviesą 
dorą jr teisybę, o jo skiltis 
pripildo tokiais nešvariais 
riebumais, ką gali patikti 
vien ištvirkėliams, liaunos 
sąžinės individuamams, atsi 
radusiems nenormaliniame 
stovyje asmenims — žodžiu, 
;iems visiems, ką ieško jei 
ne sensacijų, tai bent savo 
žemų jausmų užganėdini- 
mo. •

Ne taip daro tikri vado
vai. Didis Nazareto Prana
šas nepataikavo niekam, no
rintiems eiti paskui Savę 
iepė išsižadėti paties savęs 
ir užsidėti' ant savo pečių 
kryžių. Didieji vadai — Ce
zaris, Hanibalas, Agrikola 
ir kiti — nesitaikė prie savo 
kareivių norų. Jie buvo tik
rais vadais, nes ištiesų vedė 
savo kareivius, vedė į toli
mus, nežinomus kraštus, ve
dė gal prieš jų norą — te
čiau visi kareiviai jų klau
sė, nes ne vadas taikėsi prie 
kareivių dvasios, bet karei
viai buvo persiėmę Vado 
dvasia.

Tai tikrojo vado paveiks
las.

Jeigu tat bent kokio laik
raščio redakcija trokšta iš
tiesų žmones vesti gerovėn, 
apšvietiman, tai v privalo iš
sižadėti pataikavimų savo 
skaitytojų ištvirkėlių gei
duliams (oi, kiek tokių pa
taikavimų matyti musų pir
meivių laikraštijoje!), pasi
rinkti savo tarpan apšvies- 
tesnius vyrus su platesnė
mis pažiūromis, su didesniu 
pajautimu tiesos, doros ir 
teisybės. Negana to.- Tiesa, 
dora ir teisybė — viskam ir 
visiems be jokio skirtumo 
privalo būti kiekvieno laik
raščio obalsiu.

Jeigu aleivienas laikraš
tis tuo obalsiu ištlkrųjų per
siimtų, jeigu išmestų iš sa
vo skilčių sąmoningus me
lus (“Keleivis” dar taip ne
seniai buvo teismo keliu pri- 
verstas'prisipažinti, jog pa
melavo, o už tokį nepadori}

vo ištikimas savo kardui iki 
mirsiant...

Nelabai smagų daro įspū
dį, jei matai, kad kas pasi
naudoja tavo atvirumu paša 
liniems siekiams, jeigu tavo 
žodžius kitas žmogus supran 
ta taip, lyg tarnautume! sa
vo priešininkų “reikalui”. 
A. Jakštas “Draugijos” No. 
48 rašydamas apie kun. P. 
Bučio “Šv. Panelės Apsi
reiškimus Liurde”, išreiškė 
abejojimą apie daugelį Lour 
des’o stebuklų, paduodamas 
da-gi savo (ne tik savo, bet 
ir kitų) nuomonę, kas yra 
stebuklas. Pirmeivių laik
raščiai tuojau pasigavo Jakš 
to žodžius ant dantų ir kai- 
kurie jų pav. (“Rygos Nau
jienos”) net pasipiktino, 
kad gerbiamas publicistas 
neišreiškė papeikimo Šidla- 
vai, Kalvarijai ir. . . Čens- 
takavai.

Tečiau rimtame Jakšto 
straipsnyje nei pusė žodžio 
nėra užsiminta apie tai, kad 
ste*buklingos vietos butų 
įstaigomis išnaudojimui tam 
šių fanatikų lengvatikybės. 
Ir apie Lourdes’o stebuklus 
pasakyta tik tiek, kad baž
nyčia, nėra dar jų patvirti
nusi valdiškai. Jakšto kriti
ka nėra vanduo pirmeivių 
malūnui.

“Aušrinė” bando išvaryti 
iš musų rašybos raidę “f”. 
Jau rašo “phaktas”, “phor- 
ma”, “speciphiskas”. Są
mojingai, nes prastas kai
mietis arba nuskuręs darbi
ninkas nežino, kad “ph” 
reikia ištarti, kaip “f”; o 
kad lietuvis negali ištarti 
“h”, tai aišku, kad “phak
tas” iš jo lupų skambės 
“paktas” (ne “p-haktas”), 
“porma” (ne “p-horma”), 
ir t.t. Inteligentai, žinoma, 
kuriems nesunku pasigirti 
lengvu ištarimu: “chrząszčz 
brzmi w trzcinie”, nesibai- 
dvs švelnesnio ištarimo, Jie 
sakys “forrpa”, “faktas” ir 
t.t., t. y. pripažįs raidei “f” 
pilietybės ^teises. \

Įdomu, kad busiamieji 
musų tautos vadovai savo, 
organe bando išvyti iš mu
sų rašybos “f” su pagelba 
“h”. Ar negeriau butų eiti 
Jauniaus pėdomis ir rašyti 
tiesiok “paktas”, “porma”, 
“puzika’A (fvzika), “iero- 
glupai” (hieroglvfai,) ir t. 
t.? ~

“Lietuvaitė” badai lig^ 
šiol tebesilaiko tokios rašy
bos.

Bet ar nebūtų dar geriau 
saugoties tokių... “refor
mų”?

J. A. Garbukas — sulen
kinta Įlerbaczeivski .— pra
deda lėnkų spaudoje (pav. 
“Kurj. Wilensk.”) raginti 
lietuvius laikvties išvien su 
lenkais, nepertraukinėti ry
šių su lenkų kultūra. Tatai 
duoda “Litwai” (No. 3) iš
reikšti nemalonią nuomonę 
apie p. Garbuką. Priduria
me nuo savęs šį-tą.
" Garbukas-*-Herbaczewski 
buvo kiek laiko klieriku vie
noje dvasiškoje seminarijo 
je. 'Išstojęs iš seminarijos, 
nuvažiavo į Kriokuvos uni 
versitetą, kur jį, kaipo ža
dantį daug ateityje vaikiną, 
šelpė kauniškė “Motinėlė”. 
Kriokuvoje pasidavė lenkų- 
dekadentų įtekmei ir pradė
jo rašyti visokius poetiškus 
ir neprotiškus raštelius, ku
riuose buvo daug aimanavi
mų, daug dūsavimų, daug 
šukavimų, daug simbolizmo, 
bet daug daugiau nesąmo
nių. Sofija Kvmąntaitė pa
vadino visas tas nevykusias 
Garbuko susirgusios dva
sios. pastangas ieškojimu 
naujų kelių poezijoje, bet 
šiaip jau visuomenė pasakė, 
kad Kriokuvos dekadentas 
esąs tik nesveikas žmogus. 
Tuomet Garbukas atrado 
reikalingu daiktu paaiškinti 
dekadentų stylinm pirmei
viškose “Vilniaus Žiniose”, 
jog negalįs būti didvyriu, 
nes esąs prikaltas prie kry
žiaus, turįs rankas ir kojas 
surištas. .. Reiškė tat, buk 
atžagareivių. “Motinėlė” jo 
dvasią esanti taip suvaržusi, 
kad jis jokiu budu negalįs 
pasikelti ant genijaus spar
nų.

Pančiai, žinoma, tapo tuo
jau nuimti. Pajutęs laisvę, 
Garbuko gėnijus taip pasi
leido kugštai, taip pasileidę 
plačiai, kad net pirmeivių 
spaudoje pasidarė jam per- 
ankšta. Pasekmė: nei vie
nas lietuviškas laikraštis ne 
bepriima Garbuko straips
nių. Antroji pasekmė: Gar
bukas padarė sutartį su en
dekais prieš nedėkingus 
lietuvius.

Tai* sena — sena nepripa
žintojo genijaus” istorija. 
Ątsiprašome, tai Don Kišo- 
to istorija, tik su kitokia pa
baiga. Don Kišotas bent bu

Nežinia dėlko “Darbinin
kų Viltis” (No. 10) užmu
šėjus fabrikanto Landri- 
gan’o ir policisto Carroll’io 
padarė lietuviais. . Buvo jie 
maskoliai ir ne-katalikai. 
Vienas jų jTspen) priėmė 
katalikų tikėjimą prieš mir
siant, kitas pirm sėsiant ant 
elektrikinės kėdės keikė vai 
džią paskutiniais žodžiais, 
tik ne lietuviškais.

A>)r gi galimas daiktas, kad 
Shenandoah’io organas eks- 
proprijaciją, sujungtą su 
dviejų žmonių užmušimu, iš 
keltų iki karžygiško darbo 
garbei, o eksproprijatorius - 
galvažudžius pastatytų ant 
vieno laipsnio su didvyriais ?

Km reikalauji
austinių (krajavą) ' škapliern 
Panos. Sv. ir Šv. Traicės, gali gau
ti pas* mus visada. Męs išdirbame 
ir reikalaujantiems pasiunčiam 
porą ant pažiūros.

Mrs. A. Smailienė,
2737 d?. Pacific St.,. 

Philadelpbia, Pa.

jai būna parūpinama vieta.
Pastarais keleliais metais 

rimtai ėmėsi apsigyvendinti 
ant ūkių ir lietuviai. Massa- 
chusetts’o valstijoj jau yra 
susitvėręs gražus lietuvių 
farmerių būrelis. Apie So. 
Deerfield, Mass., yra net ke
letą turtingų lietuvių ūki
ninkų. Tenai derli žemė svo
gūnams (cibuliams) ir taba
kui. Ant laukų, galima pa
matyti didelius plotus užsė
tus tabaku ir svogūnais. Iš 
dalies taiposgi užsiima ir 
pienininkavimu.

Taipos-gi apie Gilbertvi- 
lle, Mass., daug lietuvių dir- 

>ba ant ūkių. Čionai jie užlai
ko daug karvių, kurių pieną 
siunčia į Bostoną. Visas jų 
triūsas — tai prižiūrėti kar
vės, pagaminti pašaras, iš
melžti karves ir nuvešti pie
nas ant gelžkelio stoties. Gy 
vena labai gražiai.

Tai-gi pagalvokime rimtai 
apie persikėlimą į kaimą.

Tiesa, lietuvio šventa prie 
dermė grįžti Lietuvon ir te
nai neužleisti žemės svetim
taučiams, ale jeigu svarbi 
priežastis sulaiko nuo grįži
mo tėvynėn, tai dirbk čionai 
ant ukės./^gauk sau ūkį ir 
— kaip kad Lietuvoj — tarp 
beržų ošimo nuramįsi sie
lą... Pagalvokime!

Jonelis.

.PAGALVOKIME.

Lietuvių didžiumi šitoje 
šalyje uždarbiauja fabri
kuose. Mat, atvažiuoja žmo
gelis ir keta susidėjęs kiek 
skatiko grįsti tėvynėn." Te- 
čiaus paketinimas_grįžti tė
vynėn veikiai iš galvos iš
garuoja, gi žmogelis vis teb- 
dirba fabrike. Nes nors fa
brike kaltais ir labai sunku 
dirbti, ale savo atidirbęs ir 
“pėdę” (algą) atsiėmęs tai

Ale reikia prisižiūrėti ir į 
blogas pasekmes, paeinan
čias nuo dirbimo fabrikuose.

Visų-pirma atmintina, kad 
dirbti fabrikuose, kame yra 
sunkus oras, didelis bildėji
mas, drėgnumas arba nepa
kenčiamas karštis, yra la
bai nesveika. Nėr, tat, ko 
stebėties, jeigu tarp mųsų 
lietuvių ima atsirasti įvai
rios ligos, o ypač džiova ar
ba sausligė. — Dirbant die
nų į dienas td patį sunkų 
grąsų darbą, jau jei ir neį- 

' gavus kitokių ligų, tai toji 
viena fabrikuose įgaunamo- 
-ji neišgydoma"'liga per grei
tos senatvės, yra užtektina 
jriežasčia, kad pagalvotu- 
inime ir paieškotumime kito 
budo užsilaikymo.

Daugelis musų esame už
gimę ir užaugę kaime. Musų 
organizmas pritaikytas prie 
<aimo gyvenimo ir dėlto tai, 
mums patekus į miestus, 
;aip greitai pasiduodame li
goms, nes musų organizmas) 
nebūdamas pritaikytas prie 
sunkaus miesto oro, negali 
ilgai pasekmingai kovoti.
„ Tai-gi pasirodo, kad mu
sų vieta yra kaime. Taip, 
iš miestų mums išsikraustv- 
tina į kaimus! To reikalau
ja musų sveikata, musų se
natvė, miisų ateitis.

Fabrike, kol dar pa j ė j in
gus, kol dirbti stengi, na, tai 
dar—dar, ale senatvei atė
jus tai ir daryk ką darąs, jei 
neturi susidėjęs turtų! Ant 
ūkės gi, kaip-kad žinome iš 
Lietuvos, ir seniems neblo
ga. I-

Bet labiausiai męs, lietu
viai, užtikrintume savo atei
tį, šitoj šalyj, jei apsigyven
tume ant ūkių. Ant ūkių gy
vendami galime tikėties, kad 
augdami tvrajne ore, turėsi
me sveiką organizmą ir to
kiu budu musų veislei užti- 
krintumime gyvybę keletai 
amžių. Gyvendami ant kai
mo, nors blogi metai kar
tais gali ir varginti, vis-gi 
taip nėra ko bijoties kaip il
gų 'bedarbių, kada, neturė
damas ko valgyti, ėmęs nors 
stalą graužtumei. '

Šioj gadynėj, kuomet pa
dykusi jaunuomenė bėga 
dėl smagumų į miestus, dau
gelis farmerių būdami seny
vame amžiuje, negali atlai
kyti ūkių. Tokiu budu — 
paojus ukininkystei šitame 
krašte. Valdžia suteikia sa
vo globą farmeriams, kad 
tik juos priturėtų prie ūkės, 
nes liūdna būtų šalies atei
tis, jeigu liktų be ūkininkų 
(farmerių).

Nustebįsiu gal tave, skai
tytojau pranešdamas, kad 
jau net žydai ėmė bėgti iš 
miestų į kaimus. Iš New 
York’o, Chieago’s, Boston’o 
žydai rimtais būriais ėmė 
kraustyties į mažus mies
čiukus ir kaimus. Skaitlin
gai apsigyvendinę žydai- 
farmeriai New Hampshire 
ir Hlinoise. Tiktai į tris mė
nesius šiauriniame Hlinoise 
apgyvendinta 75 šeimynos. 
Taip-pat žydai ėmė apsigv- 
vendinti valstijose Minne
sota ir Iowa. Vikrus žydų 
komitetas yra susitvėręs 
New York^K» ant Ellis Ts- 
land’o, kame dar žydų šei
mynai esanti ant laivo, jau

vęs užpuldinėtoj us, kad 
noininatim “Keleivį”. Kad 
ne tušti čion žodžiai, tą ga
liu iš lupų vieno Amerikos 
advokato pasakyti, jog šia
me atsitikime nėra peržen
gimo įstatų prieš boikotus; 
— yra tai savo tiesų gyni
mas. Ginant gi savo teises 
išvardinti priešus nieks ne- 
uždraudžia. “Keleivio” pa
mokslą apie boikotus advo
katas pavadino dviejų cen
tų nevertu šiame atsitiki
me.

Keista tikrai logika! Be
dieviški laikraščiai nenori,, 
kad juos tikru vardu išvar
dintų ... ir biznio savo ieš
kodami neatbūtinai nori lįs
ti tarp katalikų. Biznį savo 
jus sau prisilaikykit, tik mu 
sų nederkits neužgauliokit, 
ir‘tarp muši) nelįskite. Ži
nokite broliai, kad jus mums 
tikrai blogai tarnaujate, 
kad mums stabdote apsišvie 
timą, o vadindami kunigus 
“juodais apaštalais” — tik 
labiaus save diskredituoja
te. Žinokite, kad jūsų balsas 
niekuomet nebus mums bal
su — gegutės!.. .

Kun. V. Dragunevičius.

AR TAI? PRIDERĖTŲ
VEIKTI.

/
Vartant musų pirmeiviš- ‘ 

kų laikraščių lapus, pirmiau 
šiai puola į akis asmeniški 
užsipuolimai ant nepatinka
mų sau asmenų, labiausiai 
ant kunigų, toliau religijos 
ir net ant paties Dievo. Taip 
atsikartoja savaitė iš savai
tę, mėnuo iš mėnesio, metai 
iš metų. Vis viena ir ta-pat! 
Išmesiu viršminėtą medžia
gą, ir laikraštyje pasiliks 
tuščia popiera su keletą 
moksliškų straipsnelių! Na
gi, kad taip paklausti tokių 
“veikėjų”, ar ištikrųjų, pa
naikinus Dievą, tikėjimą ir 
kunigus, nors kiek butų ge
riau? Ar darbininkai nebe- 
kęstų skurdo ir bėdų? Ar pa 
sibaigtų bedarbės ir išnau
dojimai? — Man regisi, kad 
darbininkų gyvenimas nei- 
kiek nepasidarytų lengves
nis. Ar-gi ištiesų bažnyčia 
jau taip labai mus skriau
džia? Jei nevaikščiotumime 
į bažnyčią, mums atsiliktų 
10—15 centų, o kur juos pa- 
dėtumime? — Gi smuklėje! 
Pagalios ir dabar niekas ne
verčia eiti bažnyčion, jei kas 
nenori arba pinigų neturi.

Ar-gi negeriau butų, jei 
laikraščių skiltyse pamaty
tume, o prakalbose išgirstu- 
mime paraginimui prie nau
dingų darbų: mesti girtybę, 
lavinti savo kūno spėkas, gy 
venti švariai, hygieniškai, 
tverti blaivininkų draugi
jas, stoti šios šalies pilie
čiais, suprasti šio krašto po
litiką ir t.t. ir t.t.? O dabar 
verčia mus klausyties vie
nos ir tos pačios nuobodžios 
pasakos apie Dievą ir kuni
gus. ..

O tdkio pragaištingo pir
meivių darbo kokie vaisiai? 
Štai faktas. Vieną sykį pir
meivis kalbėtojas aiškino, 
buk nėra Dievo, nėra dan
gaus, nereikia poterių, gali
ma dąrvti viską, ką žmogus 
nori... Išgirdęs tatai jau
nas vaikinąs, nesėniai iš Lie 
tuvos atvažiavęs, sukrato, 
kad tai tiesa, kad būtinai 
reikia naikinti viską, kas 
yra tikybinio, kad reikia 
priešinties visiems pamoki
nimams. Ir kas? — Pradė
jo girtuokliauti, virto gyvu
liu ir galop rado mirtį girtas 
ant geležinkelio. Kaip rei
kėjo palaidoti, tai niekas ne
norėjo nei matyti gyvulio, 
taip kad prisiėjo miestui jį 
palaidoti.

‘ ‘ Keleiviui ’ ’ (paaiškinimas 
— ne polemika).

(Suvėlytas).
No. 7 “Keleivio” š. m., 

peržvalgoje, jo redaktoriai 
man, kaipo naujokui Ameri
koje, davė pamokslą (pa
liepdami da-gi eiti net į va
karinę mokyklą pasimoky
ti!), kad sulyg Suv. Valst. 
konstitucijos, nevalia boi
kotuoti laikraščių. Čion mat 
ne Maskolija, čion bedievy
bės apaštalai po globa įsta
tų .. .

Atsimenu, kaip vieną kar
tą, kuomet aš dąr buvau 
vaikiščių, bobutė Lietuvoje 
man pasakė: “V, klausyk, 
kaip gegutė kukuoja!”... 
Girdžiu: “l>iau, kiau, kįau!” 
— tai apuokas savo juokus 
paleido. Sakiau bobutei: — 
“norėjai mane apgautu — 
tai ne gegutė, tai apuokas!” 
Nežinau, kodėl man toji at
mintis atėjo į galvą beskai
tant “Keleivio” apžvalgą. 
Bet gal ir ne be pamato. At
verčiu “Keleivio” 4 puslapį 
to paties 7 N. ir “pasikalbė
jime Maiko su tėvu” skai
tau žodžius: “Taigi tas pa
rodo, kiek kuniginių raštų 
skaitymas atneša žmonėms 
naudos etc.” Misliu, — štai 
ir priežastis, — čion tikras 
apuoko balsas!... Bet kam 
toji bobutė prisiminė?! Ką- 
gi žinosi*?... Ot, manau, kad 
ir “Keleivis”, kaip toji bo
butė, iš žmonių tyčiojasi. 
Peržvalgoj’ sako, kad Suv. 
Valst. konstitucija uždrau
džia boikotuoti laikraščius 
(taip “Keleivio” redakto
riai išmoko vakariniuose 
liaudies kursuose!), ir tą 
prilipdo prie mano “atsipra
šant straipsnio” — “Skaity
mo laisvė”. Tik nesupran
tu, kam-gi jie tą boikotąvi- 
mą čiXn lipdo? Boikotas — 
tai toks dalykas, kur yra 
ieškoma svetima skriauda 
(damage), o kur ginama sa
vo teisės, savo 'idealai — 
ten nėra boikoto skelbimas. 
Pagal gi konstitucijos laisvė 
priklauso ne vien bedieviš
kiems laikraščiams, kaip 
‘Keleivis* et consorte, bet ir 
katalikų bažnyčiai, ir kata
likiškai dvasiškijai, katali
kiškai laikraštijai ir visiems 
katalikams, kurie turi pilną 
liuosybę atsikratyti nuo sa



DJULUttjfc*.

O juk jis buvo katalikas! 
Motina Lietuvoje, išgirdus 
apie tokį savo sunaus liki 
mą, gavo širdies ligą ir umu 
laiku numirė. Štai ir bedie
vybės vaisiai!

Meskim šalin kivirčius! 
Stokime visi išvien kovon 
prieš tamsybę ir girtybę!

Mackas.
r <

Sus. Liet. R.-K. A. 
Reikalai.

k
SEIMUI BESIARTI

NANT.

Turėjom laiko nemažai ap 
svarstymui visokių sumany
mų Susivienijimo labui. Me
tai jau baigiasi. Niekas ne 
pajudinta, įiegvildenta. Da
bar tiktai jau girdisi balsai, 
kodėl tylime, kodėl nevei
kiame1? Tuščias tai šauks
mas. Ką atsieksime tokiu iš
sireiškimu: kodėl nieko ne
darome1? kodėl tylime ir t. 
t.? Verčiaus žėdnas\atsiliep- 
damas viešai butų sakęs: 
kodėl nieko nedarau, kodėl 
aš snaudžiu ir t. p. ?

•Bet jeigu jau taip atsidė
ję ir žvilgterėtuinime į tuos 
[baigiančiuosius metus, pa- 
matytumime, kad šis-tas ir 
nuveikta: čion ir ten nauja 
kuopa sutverta, ačiū vieno 
kito darbštumui naujų Su
sivienijimui narių prikal
binta ir, kaip kur, dideliame 
liet skaitliu j e, iš dvasiškos 
pusės įvesta tinkamesnis są
narių prižiūrėjimas, steng
tasi tarp kuopų ir kuopose 
užlaikyti sutikimas, nebuvo 
viešųjų ergelių, kaip tai ga
lima buvo tėmyti kur-kitur
r t.t.

Dabar jau tik laikas at-

nas, Jonas Gisas, Juozas 
Naudžius, Antanas Kazna- 
žiekas, Jonas Andriuškevi- 
če, Simanas Kriukauskas,
Justinas Šnieckus, Kazys 
Stiklius, Jonas Kontautas, 
Pranas Paikus, Jonas (Įran
tas, Vincas Miliauckhs, Juo
zas Steponą viče, Jonas Šiu
ronas, Mikas Šiuronas, Jo
nas Liutkeviče, Jurgis Dam 
brauskas, Antanas Balkevi- 
če, Osvaldas Šimanauskas, 
Jonas Aleksa.

94 kp. Westville, Ilk: Pe
tkas Jonašas, Pranas Var- 
gonas. '

96 kp. Gilberton, Pa.: Jo
nas Dubauckas, Marcelė Du 
bauskienė, Uršė Bradonie- 
nė*.

97 kp. Lawrence, Mass.: 
Viktė Miliauskienė, Petro
nė Pranckunaitė, Antanina 
Tataroniutė, Emilija Grim- 
kevičiutė.

98 kp. Worcester, Mass. 
Ona Dailidienė.

99 kp. Chicago, Ilk: Bar 
borą Šlogerienė, Ona Valan- 
čiunienė, Veronika Narakai 
tė, Barbora Pfetrošaitė, Pau 
liną Pabedinskaitė, Rožė 
Povilauskienė, Kazys Kaz
lauskas, Alfonsas Šlogeris.

100 kp. Chicago, Ilk: Pe
tras Radzeviče, Jonas Za- 
kris. ' ' ,

103 kp. Rochester, N. Y.: 
Aleksandrina Saundriutė, 
Stasė Saundriutė, Valerija 
Kulbienė, Liudvika Butri- 
maitė, Mikas Pabrinkis, 
Maitinas Smilstingis, Vik
tė Macejuniutė.

107 kp. Waterbury, Ct.: 
Leonas Samuolis,-' Petronė 
Streleskiutė, Salomėja Stri- 
kulienė, Marė Statkevičie- 
nė, Kazys Katilius, Veroni
ka Stankevičienė, Teofilė 
Katilienė. .

108 kp. ^laspeth, N. Y.
buipųatidą^kadm^ Juozas Sta irioms; Apolioni-

tinia seimas neb’toli, kad
melas viešai išreikšti pavie
nių ar kuopų nuomonės per 
organą. Tokiu budu gali dau 
guma naudingų dalykų 
išeiti aikštėn ir paties 

! seimo darbavimos paleng- 
Į vinti ir laikas jo sutrumpin
ti. Be to, po seimui sumažės 
skaitlius rugojimų, kaip tai 
į kitais metais: kuopų, girdi, 
Įįnešimai lieka nesvarstyti, 
Įar neskaityti, ar net ir visai 
[nerodomi. Daleistina lygiai, 
[kad nekurie klausiniai, pa
rduoti seimui į taip trumpą 
[laiką sunkus galutinai nus- 

iręsti, pavedami komisi
joms ir, kaip faktai rodo,.... 
užmiršimui.

Palengvinimui Seimo,, ne 
[pro šalį bus priminus, iš
lanksto surengti seimo pro- 
Igramas. Tuo dalyku pasiru- 
fpįs centro valdyba ir viešai 

>agarsįs.
Tai-gi visos kuopos pri va- 

Llo porą tų paskutinių susi
rinkimų nepraleisti tuštiems 
įasikalbėjimams, arba vien 
tik duoklės rinkiniui, bet 
(visos organizacijos labui ap- 
ivarstymams. Nepasigailė- 

', reikalui esant, pašvęsti 
Ikiek laiko extra susirinKi- 
mams in corpore, t. y. nei 

Įvienam sąnariui nestokuo- 
jjant..

Dėl savytarpinės gerovės 
savojo apšvietimo visi iš- 

nen!
Kun. M. A. Pankauskas,

Dvas. Vad. ir K. G.

Taujai prisirašę prie Susiv 
L. R. K. A. I bert. 1911 m.

91 kp. Waterburv, Conn. 
ionas Pleinis, Dominykas 
rnikis, Pranas Depšys, An 

Meksaitis, Albina

ja Veževičienė.
109 kp. New Britam, Ct.: 

Marė Sugždienė, Povilas 
Danulevičius, Pranas Matu
levičius, Elzbieta Benevi- 
čiutė, Antanas Andruškevi- 
čia, Ona Kemzurieriė, Jonas 
Jackis, Antanas Vekrikas, 
Katrina Petruškevičiutė, 
Jadviga Stankevičienė, An
tanas Griškevičius, Ona Ta
mošiūnienė, Marė Badžiu- 
niutė, Jieva Tumelienė, Jo
nas Blandis, Ona Kalesins- 
kiutė. 9

110 kp. Athol, Mass.: Ado 
mas Kaziutis, Pranas Stan- 
kevičia, Juzė Monstavičie- 
nė, Klemensas Monstavi- 
čia, Jonas Lęvonavįčia

111 kp. Rumford, Me.: 
Barbora Kazirokaitė, Uršė 
Venckaitė.

112 kp. Morgan, Pa.: Ka
zys Karoševičia.

114 kp. Rhone, Pa.: Jieva 
Kamarauskienė, Ona Miko- 
laitienė, Kazys Mikolaitis, 
Juozas Gardžiulis, Bronis 
Pocius.

115 kp. Brooklyn, N. Y.; 
Antanas Balčiūnas, Petras 
Sųiotas, Nikodemas Vosi- 
lius, Jurgis Jonaitis, Marty
nas Akstinas,- Kazys Liųbi- 
nas, Gabrys Čaplikas, Juo
zas Vilutis, Morta Kutulie- 
nė, Bronė Kalendraitė, Ona 
Balsaitė, Stasys Duginas, 
Barbora Duginienė, Ant. 
Plaušinaitė, Petronė Pe* 
trausRaitė, Juozas Anama- 
viče, Juozas Smalenskas, 
Morta Raudonaičjutė, Domi 
celė Mažonaitė, Ona Damai- 
kiutė, Marė Alauniutė, Pe
tronė Ruškaitę, Uršulė-Au- 
gustauckiutė, Jhozas Za- 
borskis, Stasė Jesmontaitė, 
Pranas Juškeviče, Zigmas 
Gudukas, Barbora Ruškai- 
tė, Kazys Babickas, Veroni
ka Vilkevičienė, Antanina

vičiut

116 kp. New Haven, Ct.: 
Jonas Bartkus, Juozas Šū
kis, Selvestras Savickas, Jo
nas Augustanavičius, Pijus 
Augustanavičrus, Jonas 
Paukštis, Kazys Didvalis, 
Juozas Burakevičius, Ignas 
Juknelevičius, Juozas Maka 
revičius, Marė Valaitienė, 
Marė Makarevičiehė, Kazys 
Makarevičius, Marė Šukie
nė, Petronė Šimelienė, Ag
nieška Kižiutė, Juzė Jasins- 
kiutė, Jonas Makarevičius, 
Ona Balsienė, Juozas Sai
kus, Juozas Šūkis.

117 kp. Middleport, Pa.: 
Vincas Razvickas.

118 kp. Girardville, Pa.: 
Agota Žievis, Jonas Daugir
da, Jonas Petraitis, Petronė 
Sutkaitienė, Juozas Slavins 
kas, Aižė Laukaitienė.

119 kp. Manchester, N. Y.: 
Zigmas Kondrotas, Jonas 
Dyčus, Andrius Žukauskas, 
Jonas Gilis, Jurgis Masevi- 
čius, Antanas Steckis.

23 kp. Hastings, Pa.: A- 
domas Sakalauskas.

57 kp. Exeter Boro^, Pa.: 
Martinas Tamuliunas.

62 kp. Sheboygan, AVię.: 
Juozas Austrevičitis, Kazys 
Lukšys, Kazys Daunora, Ka 
zys Krutulis, Pranas Dau 
girda.

71 kp. Waterbury, Comri: 
Povilas Maksimaviče, Juo
zas Gelgota, Antanas Sugin 
ta viče, Dzidorius JuŠkis, Pi
jus Meškiunas, Jonas Lie- 
sunaitis, Kazys Sinkeviče, 
Kazys Burzgis.

74 kp. Shaft, Pa.: Marė 
Mikelionienė.

101 kp. Chicago, III.: Bar
bora Greičiūtė.

; ■ I
, Į III skyrių įsirašė:
38 kp. kun. S. J. Čepana- 

nis iš I į III sk.
62 kp. kun. Antanas Ba- 

įįnskąs.
90 kp. Bernardas Lutke- 

viče, Juozas Rapkeviče.
94 kp. Ignas Pocius.
99 kp. Oria Nausėdaitė, 

Kun. N. J. Lukošius, iš I į 
III sk.

Vaikų skyriaus.
1 kp. Vincas Kučinskas.
8 kp. Ona Šalčiutė, Marce 

lė Karužiutė.
36 kp. Mikalojus Kerne-1 

žys, Vincas Aimonas.
51 kp. Marė Ivanauckiu 

tė.
17 kp. Jonas M. Deltuva.
24 kp. Ona Zinkevičiūtė, 

Dominykas Ramanauskas.
28 kp. Vytautas, Motiejų 

nas, Jonšs Motiejūnas, Pra
nas Motiejūnas, Petras Mo
tiejūnas, Anelė Kazlauckiu 
tė, Ona Kazlauckiutė, Marė 
Čęmiauckiutė, Jonas Vaba 
liukas, Veronika Daugeliu- 
tė, Vaclovas Maliutkeviče, 
Pranė Jankeliuniutė, Vero
nika Zdanavičiūtė, Jonas 
Grinevičiukas.

42 kp. Matilda Karta vi- 
čiutė, Ona Sablickiutė, Ka'- 
zys Sablickas.

58 kp. Anastazija Viflent, 
Edvardas Radavskas.

61 kp. Ona Apolskiutė, 
Katarina Apolskiutė, Alfon 
sas Laibinis, Anelė Laibiniu 
tė, Vincas Venclovaitis, Ma
rė Venclovaičiutė.

70 kp. Kazys Viską čka.
75 kp. Alena Sakalarfckiu 

tė, Alena Prusaičiutė, Ago 
ta Prusaičiutė, Rožė Pili- 
čauskiutė, Magdė Prusai
čiutė, Petronė Piličauskiu- 
tė.

77 kp. Aižė Antanaičiutė 
Alena Daukšiutė, Ona Kat 
kevičiutė, Ona Višniauskiri- 
tė, Zabelė Jasevičiutė.

86 kp. Antanas Švedas.
115 kp. Petras Raudonai 

tis. ' .
K. J. Kraiinskas,

S. L. R. K. A. sekr

Susirinkimai.

30 kp. S. L. R. K. A. Scran 
ton, Pa„ bus laikytas 9 d. 
balandžio ant St, Mary’s 
Hali, 3 vai. pogietų.

J. Švarca, sekr.

6 kp. S. L. R. K. A. Chi
cago, III., laikys susirinki
mą 2 d. balandžio, 2 vai. po
pierių šv. Kryžiaus parapi
jos bažnytinėj svetainėj. Vi
si kuopos nariai privalo su
sirinkti užsimokėti Jiertai- 
įrinę mokestį ir atsivesti 
nors po vieną naują prisira
šyti. Bus dalinamos dvasiš 
kojo vadovo prisiųstos kvi- 
telės, katros paskui liudys 
velykinės išpažinties atliki
mą. Kviečia

Kuopos viršininkai.

105 kuopa Braddock, Pa., 
laikys .bertaininį susirinki
mą 2 d. balandžio ant lietu
viškos salės, No. 818 Wa- 
shington gatvė, tarp 8-tos ir 
9-tos vai. vakare. Meldžiam 
/ūsus pribūti, kurie esate pil
ni sąnariai užsimokėti ber- 
taininę, kad nebūtumėt su
spenduoti ir meldžiu, kad 
kožnas sąnaris atsivestumėt 
po porą draugų, kurie nori 
įsirašyti į S. L. R. K. A.

, Ųžkviečia komitetas.

S. L. R. K. A. CENTRO 

VALDYBOS ADRESAI.

Jonas Riktoraitis, prez.
67 James St., 

Waterbury, Conn.
Kaz. Vaškeviče, vice-prez. 

186 Jefferson St., 
New«rk, N. J.

Kaz. J. Krušinskas, sekr. 
457—17th st.,

Brooklyn, N. Y,
Ant. Daniseviče, kas.

630 W. Centre st., • 
Mabanoy City, Pa.
Kasos globėjai:

Juoz. Vasiliauckas,
112 N. Greene st., 

Baltimore, Md.
Kun. M. Pankauskas,

Forest City, Pa. 7
Kun. V. Vizgirda, knygių?

190 S. Meade st.,* __
Wilkes-Barre, Pa., /.

Kun. M. Pankauskas,
dvasiškas vadovas, 

Forest City, Pa.
- Kun. M. A, Pankauskas,

Dvas. Vadovas.

NERVIŠKUMAS.

Mediškas žurnalas, paskir 
tas gydymui suirusios ner
vų sistemos, sako^ kad apie 
septyniasdešimts penki tuks 
tančiai žmonių kasinėtai 
miršta Suv. Valstijose nuo 
nervų ligų. Tuomi tarpu męs 
atrandame visai mažai žmo
nių, kurie suirimą nervų 
pripažįsta už ligą. Taipogi 
gydant tą ligą tankiai vieto
je palengvinančio vaišto duo 
dėmi apsukinanti. Šiuomi 
męs atkreipiame atydą ant 
Trinerio Amerikoniško Eli- 
xiro iš Bitter Vyno, kuris 
yra tai geriausias vaistas. 
Sureguliuoja jis vidurius, 
sustiprina kraują, o sylAu ir 
visą organizmą. Veik kaip 
tik patėmysi, savo vidurių 
nesveikumą ir nerviškumą, 
pradėk vartoti Trinerio 
Amerikonišką Elixirą iš Bi
tter Vyno, ant kurio galima 
pasitikėti. Aptiekose. Jo* 
Triner, 1333—1339 So. Aik- 

. j land avė., Chicago, UI.

J. Reitelaitis.

Ar turi žmogus 
laisvą valią?

(Atsakymas Marijampolės 
mokiniui).

y
Užgynus valios laisvės buvi
mą, nelieka jokio skirtumo 
tarp gerp ir blogo, tarp dory 
bės ir prasižengimo, tarp 
teisingumo ir neteisingumo.
Ir ištikrųjų, dėlko gali būti 
neteisinga pavogti ką, o tei
singa atiduoti skolą, jeigu 
aš tai padariau ne iš savo 
noro, bet priverstas. “Nieks 
— anot dr. Wais’o*), — ne- 
pavadįs akmenio -puolimą, 
žolės augimą, ar kokpnors 
gyvulio veikimą geru arba 
blogu”, dėlto, kad jie pri 
versti veikia. Jeigu vienas 
žmogus negalėtų nevogti, o 
kitas negalėtų daryti žmo
nijai ką gera, tai už ką pir
mąjį bausti, o antrąjį gerb
ti, apdovanoti? juk tai nei 
katras jųdviejų nėra nei už 
sitarnavusiu, nei prasikal
tusiu, bet tik dariusiu taip, 
kaip turėjusiu daryti. Jeigu 
žmogus turėtų ne kitaip, o 
tiktai taip, kaip jam yra 
Dievo ar aklo likimo skirta, 
veikti, tai, anot šv. Tarno 
Akviniečio, “nereikalingi 
yra patarimai, paliepimai, 
persergėjimai, priminimai, 
subarimai, uždraudimai, do
vanos ir bausmės ”1), ries 
jos nei kiek nepadės.

Dar ir daugiaus yra pri- 
parodymų, kuriais tikrieji f i 
lozofai gina valios laisvę, bet 
čionais užteks-šitų trijų, nes 
to, kas juosp, pasakyta, ro
dos, gana gali buti? kad įsiti
kinus, jog žmogus turi lais 
vą valią.,

Bet čionai gal kas pasa
kyti: priparodymai paduota 
geri ir įtikinanti, bet įdomu 
būtų žinoti ir priešininkų 
mokinimą, gal ir jie svar
biais argumentais paremia 
savo teorijas; tai-gi baigda
mi šią apie valios laisvę kai 
bą, paminėsime nors trum 
pai ir priešininkų mokini
mus.

Manikėjai ir Dualistai iš
pažįsta du dievu, iš kurių 
vienas yra viso, kas bloga 
pradžia, antras, — viso, kas 
gera. Žmoguje-gi esą dvi va 
lios: viena nuo gerojo dievai 
čio paeinanti, o kita nuo blo
gojo. Tai-gi žmogui ką gera 
darant, veikianti geroji va 
lia, o bloga darant, blogoji 
Tarp blogo ir gero esanti ne 
pasiliaujanti kova2). Bet ši
ta teorija yra klaidinga, nes 
arba iš tųdviejų dievų vie
nas katras yra stipresnis, ar 
ba-abu lygiu. Jeigu* gerasis 
dievas stipresnis butų, tai 
viskas pasaulyje butų kuo- 
geriausia, jeigu blogasis, tai' 
— kuoblogiausiai, jeigu-gi 
lygus, tai nebūtų nei gera, 
nei bloga3), bet iš patyrimo 
žinome, kad ne taip pasau
lyje esama.

Panteistai mokina, kad vi 
sas pasaulis, tai yra vienas 
Dievas, o visi daiktai, iš ku
rių susideda pasaulis, tai-gi 
ir žmogus yra to Dievo da
limis, lyginai kaip rankos 
arba kojos yra žmogaus da
limis. Bet jeigu visas pasau
lis butų tik vienas, taip sa
kant, asmuo, tai visi žmo
nės, gyvuliai, žvaigždės ir ki 
ti daiktai, kaipo to asmens 
dalis, turėtų turėti tik vieną 

Z
*) Psychologija IH, 28.
1) Summ. Theol. p. I, 283, 

a 1.
2) Hegenr. Hyst. Koa. t. 

U. p. 3. Bulinski Hyst. Kos. 
t’l p. 276.

3) Farges et. Berk, & jPfe.

dūšią, vieną protą ir vieną 
valią. Tada atskiro žmogaus 
valia butų baisai apribota, 
nes tufėtų norėti tiktai to, 
ko visuotina valia >iori, lygi
nai kaip žmogaus ranka ar 
koja turi veikti tiktai tą, ką 
valia liepia. Bet šita teorija 
yra taippat klaidinga, nes 
1) iš prityrimo žinome, kad 
ko vienas žmogus nori, kitas 
suvis nenori ir kiekviens sa
vaip gali daryti; 2) žinome, 
kad dalis žmonijos daro prie 
šingai kitai daliai, o tuomi 
viena kitai kenkia ią viena 
kitą naikina; bet negalima 
sutikti, kad to paties as
mens (dievo) nariai priešin
tųsi jo valiai ir kad vieni 
dievo nariai naikintų kitus 
jo narius, arba kitaip sa
kant, kad dievas patsai sa
ve naikintų.

Kad žvaigždės neturi jo
kios įtekmės į žmogaus va
lą musų laikais, išskyrus so 

diečius, prisiskaičiusius sap 
nininkų ir Briuso bei Bendi- 
so kalendorių, rodos jokis 
inteligentas neabejoja.

Fatalistai sako, kad esan
ti kažinkokia akla jėga, va
dinama likimu (fatum; ęiž 
tat fatalistai), nuo kurios 
netik žmonės, bet ir patsai 
Dievas nesąs laisvas. Bet iš
tikrųjų, likimas tai yra nie- 
kas ir dėlto negali būti prie- 
žasčia veiksmų4). Likimą iš 
svajojo senovės graikų filo- 
zofai — stabmeldžiai. Jie be 
galvodami priėjo prie to, 
kad suprato, jog Olimpo die
vai tai nėra pirmučiausio
mis jėgomis, savarankiais 
viešpačiais, bet yra kokią— 
nors dar aukštesnė jėga, vai 
danti ir žmogų ir Olimpo die 
vus. Tą jėgą jie prsrtiiinė uoi 
pa (lotyniškai fatum), tai 
yra, likimas. Kai kurie-gi 
musų laikų filozofai, nepri
pažindami Tikrojo Dievo, 
bet drauge nedrįsdami sti- 
ginti, kad pati medžiaga yra 
vieninteliu veikimo šaltiniu, 
taip-pat griebėsi graikų fi- 
lozofų uoipa ’os.

Fatalistai—teologai (pro
testantai, ypač kalvinai) su
maišo Dievo žinojimą su pa
skyrimu. Kas kita yra “Die
vas paskyrė” ir visai kas ki
ta “Dievas žino”, kad aš 
pražųsiu. Dievas yra amži
nas, jeigu nebūtų amžinas, 
tai ir Dievu nebūtų, nes tu
rėtų pradžią ir negalėtų bū
ti Pirmą Priežasčia. Žodis 
“amžinas”, tai nereiškia, 
kad butų matuojamas mili
jonais milijonij metų, bet 
reiškia, kad* apie Jį negali
ma pasakyti “buvo”, “bus” 
ale “yra”; anot šv. Augus
tino: “kada visados yra “da 
bar”, tai jau neyra laikas, 
bet amžinastis ”5).. Ta ‘yra’ 
arba “dabar” fiziškai imant, 
rodos ir būti (existuoti) ne
gali, nes neapsakomai yra 
trumpa: sekunda, sakysim, 
yra trumputėlė, o vienok ga 
Įima pasakyti “prasidėjo se
kunda”, “pasibaigė sekun
da”, o apie “dabar” to pa
sakyti negalima. Tai-gi, ro
dos, kad toji “dabar” arba 
“amžinastis” nei neegzis
tuoja. Bet čionais reikia at
siminti, kad Dievas, tik su
tverdamas pasaulį, sutvėrė 
laiką. Kai nebuvo pasaulio, 
tada nereikėjo sakyti “bu
vo”, “busv\ bet visados bu
vo “vra”, Tai-gi ir sutverus 
pasaulį pas Dievą laikas nC- 
persimainė.'Jisai kaip buvo 
amžinas, taip ir yra: kaip 
buvo pas Jį tiktai dabartiųis 
laikas, taip ir pasiliko. Tik
tai sutvertąjame pasaulyje 
įvyko laiko supratimap.

AUKOS SV. KAZIMIERO 
VIENUOLYNUI

B.
4) Farg. et Barb. ont. 178,

Chicagoje.
Iš New Philadelphia, Pa. 
Kun. V. Dargis $100,00. 
Radzevyčiutė Agota 11,00 

Po $1.00.
Gredeckas Jonas, Jurčiko 

nis Petras, Bartašius Jonas, 
Bartkus Antanas, Andriu
kaitis Mik., Beresnevyčius 
Juozas, Bendorius Mik., Mi- 
levyčienė, Petrukevycius 
Tam., Šitkauckienė Vikto
rija, Narjauckas Pijus, Jo- 
kubėnas Jokūbas. Čižiauc- 
kas Andrius, Milašis Anta
nas, Laukaitis Adomas, Jan
kauskas Kaz., Aukštakalnis 
Andrius.

Po 50c.:
Gvliutė Katrė, Vaituųai- 

tienė Ona, Sakalavycia An
tanas, Jucius Jonas, Saka- 
lauckas Juozas, Savickas 
Juozas, Bubelienė Ona, Ra- 
bačenkienė, Šitkauckienė 
Ona, Ivoškienė Monika, Ya- 
siliauckas Vincas, Pauža 
Kaz\*s, Miliauckas Jokūbas, 
Boho Jan, Matule vvčius
Mot. Liamberta Jonas, Liain 
berta Juozas, Šitkauckas Pe 
tras, Mitrulis Teofilius, Za- 
bris Baltrus, Levanavvčius 
Alfonsas, Žitkevvčius Juo
zas, Aukštakalnienė Agota, 
Šukienė Antanina, Matla-' 
kienė M., Vasiliauckas Ka
zys, Kopczynski Jozef, Za- 
jenkauskas Vincas, Kalan- 
tienė Jieva, Bendoravičiutė 
Jieva, Abromavyčienė Ele
na, Vasiliauckienė, Supra- 
navyčius Matjdšius, Tauras 
Jurgis, Samoškienė, Strun- 
gvs, Brazauckas Stasys, Kil- 
tinavyčius Ignas, Butavi- 
čius Pranas, Vėlyvis Anta
nas, Šiaudys Adomas, Mazi- 
levvčius Juozas, Gražulis 
Juozas, Milinevyčius Anta
nas, Rasulevyčius Juozas*. 
Molevyčia Ign., Kliučinskas 
Vlad., Rasulevyčius Augus
tas, Jurčikonis Baltrus, Bal- 
tramonis Vincas, Petraitis 
Juozas, Lukšys Stanislovas, 
Kairukštis Ant., Moliušis 
Jonas, Sužiedėlis Silvestras, 
Raųlynaitis Antanas, Žitku- 
vienė Rožė. Smulkesnių au
kų $69,84. Viso labo $225,34., _  •

Iš Sheboygan, Wis.
Kun. A. Balinskas $26.08.

Po $1.00. į .
Ryąęvičius-Juozas, Jočys 

Jonas, Zokaitis Juozas, Un- 
draitis Sab., Abračinskas 
Juozas, Strakauckas Pra
nas, Jakimavyčius Martv- 
nasĮ Galginaitis Juozas, Či- 
žiauckas Antanas, Brusokas 
Jonas, Bieliukas Juozas, 
Baikauskas Stasvs, Šešta- 
kauckas Pranas, Jocvs Ka- 
zyš, Daugirda Vincas, Juki- 
nevičius Petras, Matulaitis 
Juozas, Karosa Juozas, Stor 
pirštis Juozas, Austrą Juo
zas, Armanauckas Vincas,, 
Labanauckas Mateušas, 
Daunoras Juozas, Šimkevi- 
čius Jonas, Adomavičius Ju-. 
liūs, Čiginskas Pranas, Peč- 
kvs Vincas, Belekevičius 
Vincas, Jušynskas Jonas, 
Zanizauckas Antanas, Bui- 
vida Adomas, Diršius Anta
nas, Daunora Mat j ošins, 
MarcinkeVyčius Kazys, Bui- 
vida Juozas, Daunoras Ka
zys, Draugelis Mateušas, 
Paltanavičius Vincas, Bart
kus Antanas, Valaitis Juo
zas, Ambrazevičius Jonas, 
Šalčius Juozas, Trupinaitiš 
Vincas, Daugirda Pranas,' 
Baltrušaitis Pranas, Vara- 
šius Vincas, Šapalas Vincas, 
Akelaitienė Ona, Šidlauc- 
kas Vincas, Varašius Domi- 
nikas, Kacevičius Onufras, 
Žabeli a EI..., N... N..., 
Smulkesnių aukų 20,92. Vi- 

,00.3) NSarg. Ont n



DRAUGAS

Iš LowelĮ Mass.
Kun. K. Urbanavyčius $50. 
Parapijiečiai 15.00

Iš Kingston, Pa.
Kun. J. V. Kudirka $100.00, 
Jauulevvčius Mikolas 5,00; 
Burba Pranas 5,00; Kaspe- 
ras Martynas 4,00; Butrima- 
vyčius Andrius 10,00; K vie
nys Martynas 2,00; Abraitis 
Mikolas 10,00; Puskunigie- 
nė Marijona 75c.

Po $1.00.
Vabolas Jonas, Antanaitis 

Jurgis, Valaitis Juozas, Vai- 
tulionis Andrius, Simonai- 
tienė Anastazija, . Moceju- 
nas Motiejus, Paukštis Sil
vestras, Vėlyvis Motiejus, 
Gegužis Plioras, Žėkas Mo
tiejus, Blažiavyčius Jonas, 
RamanaUckienė Jieva, Sar- 
siavyčia Jonas, Kirvelavy- 
čiutė Viktorija, Rudaitis 
Jurgis, Terleckas Juozas, 
Gvvilliam George.

Po 50c.: ,
Petrukaitis Liudvikas, Žė 

kas Baltrus, Straigis Anta
nas, Natautis Antanas, Danį 
brauckas Petras, Kazokas 
Juozas, Paukštis Simanas, 
Liudkiavyčia Juozas, Sin- 
kiavyčius Jonas, Kukutis 
Jonas, Tumosiavyčia Vin
cas, Jankauckas Andrius, 
Žalionis Jonas, Indulis Kris 
tapas, (Muzurkiavyčius Bal
trus, Murauckas Jonas, Ža
lionis Martynas, Jančiunas 
Martynas, Petrauckas Ar- 
nolpas, Minciavyčia Ado
mas, Savickas Antanas, 
Grenkus Jonas, Gasčiunas 
Andrius, Bautrimavyčiup 
Albertas, Adomaitis Pra 
nas, Bozys Mikolas, Stanys 
Matuza, Krikščiūnas Jonas, 
Valonis Jonas, Mickevičienė 
Elzbieta, Motiejūnienė Pe
tronė, Staskevyčienė Jieva, 
Pikunienė Ona, Mickevv- 
čienė Ona, Juškauckienė Ma 
rijona, Stravinckienė Vik
torija, Vikmonienė Viktori
ja, Kučynskienė Elena, Ci
bulskas Juozas, Stanaitienė 
Marijona, Kalnaitienė Ka- 
tarina, Damijonienė Jieva. 
Gausienė Petronė, Gildžiutė 
Elzbieta, Žėkus Julius, Ropė 
Juozas, Baubonis Antanas 
Smulkesnių aukų 13,43. Vi
so labo: $190.68.

Kun. A. Staniukynas

denius supratimo neturintis, 
daktarėlis ir per vasarų li
gonius gydo. Bet kad ligo
niai, /hatydami gydytojo ne 
iraktiškumų, prie jo nela- 
>ai skubinasi, todėl jis ir už
ariu turi nedidžiausių ir, 
ų sezonų praleidęs, jau 

sprunda iš Birštono, nebe- 
cetindaraas sugrįžti. Kitų 
metų jau atvažiuoja kitas gv 
dytojas, su kuriuo, jogei 
anam yra lygus, atsikartoja 
ie patįs prietikiai, ir taip 
nuolatai nėra gero. Klau
siau, kame yra betvarkės 
iriežastis, o man atsakvta, 
iad dabartinė Birštono sa-z
vininkė, norėdama jį par
duoti, nenori dėti pinigų ant 
jagerinimų. Ji, sako, šįmet, 
norint Čionai taip viskas ap
rišta, turėjo gryno uždar
bio dešimtį tūkstančių rub- 
ių, tai ji visiškai užganėdin
ta ir daugiau nenori rūpin
ies. Jogei jau yra senyva, 
nori viskų parduoti ir rei
kalauja už viskų 275.000 ru
blių, bet sako, už 250,000 ga- 
ima butų paimti. ‘‘Taigi, 
iunigėli, atsiliepė į mane 
cun. Kai’velis, kada ant Vy
tauto kalno besėdėdami, 
apie tai šnekučiavomės, jus 
tenai, Amerikiečiai, turite 
ietuvius piniguočius, pri 
kalbinkite kų, kad pirktų Ši
tų vietų. Įrengs jų gražiai, o 
tada šalin prieš jų Karlsba- 
dai, Marienbadai ir visi ki
ti Badai. Užmirš anuos, o 
važiuos čionai. Bus jiems ir 
visai Lietuvai nauda ir gar
bė”. Negalėjau kun. Karve 
iui nepripažinti teisybės, to 

dėl atsiliepiau: “Taip, butų 
nauda ir garbė, tečiaus kur 
tuos žmones surasti. Teisy
bė, vienas pinigų tiek neturė 
damas, galėtų bendrovę pa
daryti, net žinau vienų, ku-(~ 
ris pats vienas da tiek ište
sėtų, kalbu čionai apie kun. 
Abromaitį, bet, kunigėli, 
sunku juos prikalbinti, te
čiaus teisingai pripažįsiu, 
kad jeigu Birštonas butų 
Amerikiečių rankose, trum
pame laike taptų garsus vi
same pasaulyje.” Pagailes
tavę, kad nėra pinigų ir 
Birštonas, Lietuvos žiedas, 
gali patekti į musų priešų 
rankas, lipome nuo kalno, o 
aš prižadėjau, namo parke
liavęs, su Amerikiečiais apie 
tų dalykų pakalbėti. (Ka 
tadų prižadėjau, tai ir išpil- 
džiau ir jau turiu vienų, ku
ris pasirengęs yra įnešti 
apie $40,000, jeigu atsirastų 
kas daugiau norinčių prisi
dėti). X

Nuo kalno nulipę da pa
vaikščiojome po parkų, pa
sigėrėdami gražiais jo upe
liais ir kalnais, apžiūrėjome 
šaltinius ir maudynes, o pas 
kui nukeliavome į kleboni
jų, nes po kalnus bevaikš
čiodami, jau pusėtinai bu
vome ir pailsę. Čionai valan
dėlę pasilsėję, nuėjome pa
žiūrėti bažnyčion. Net sma
gu buvo žiūrėti, kaip gražiai 
viskas yra papuošta ir tai 
ne kokio svetimtaučio rankų 
darbu, bet žinomo visoje 
Lietuvoje lietuvio drožėjo, 
Karaliaus iš Šakių, Nau
miesčio apskričio, Suvalkų 
rėdybos.

Toliaus bus.

Keliones Inipudžiai.
Seka.

, Dabar da čionai paša 
koja, buk šitas kalnas buvęs 
Vytauto supiltas, kur jis 
priiminėjo savo svečius. Yra 
ženklai, kad čionai butą ko
kių namų, bet jau dabar tik 
akmenų krūvos tokį dasipro 
tėjimų pakiša. Kaip šitas 
kalnas, taip ir visas parkas 
apleistas, rodo netikusį daly 
kų vedimų. Ant viršaus kai 
no, pašaliais iškirsti me 
džiai, daro įspūdį it maty 
tum darže tūlo sutvėrimo pa 
sielgimų. Birštonas yra gar 
sus savo minerališkais vau 
deniais iš šaltinių čionai gau 
šiai tekančiais. Norėjau su 
žinoti nuo kaip seniai ir kc 
no atrasti tie vandenįs, bet 
niekas negalėjo man to pa 
pasakoti. Yra keli šaltiniai 
su atskiria nuosavybe tekan 
čio tenai vandens. Tuos van 
denius ligoniai geria, o taip 
gi daro iš jų maudynes. Kas 
metas suvažiuoja daugybė 
ligonių, tečiaus netikęs vis 
ko vedimas, daugelį atgrųsi- 
na. Visame miestelyje, o net 
ir parke, nėra jokio geresnio 
hotelio. Parke'yra keli šva
resni namai, bet tai da vis 
toli, nuo tokių, kokie čionai 
privalėtų būti. Miestelyje 
netik jau kad nėra krasos, 
bet nėra nei gydytojo. Kas 
vasarų atvažiuoja kokis švie
Žias, apie čionvI^Kro^a^J

CHARLES DICKENS.

Oliveris Tvvistas.
Vertė JONAS KMITAS.

(Seka.)

r
— O, tu mažas skurduly! — suriko Karolina, pakra- 

c. į.i Oliverį iš visos jiegos, kuri beveik galėjo būti lygi 
spėka1 pusėtinai išsidirbusio, vyro. "— O, tu mažas, nedė
kingas, biaurus žmogžudy!

Ir su kiekvienu balsakirčiu davė Oliveriui smogį iš 
visų savo pajiegų ir sujungė tų su garsiu riksmu dėl drau
gijos labo. Karolinos kumščia suvis nebuvo lengva; bet 
idant kartais nebūtų gana pasekminga numalšimui Oli
verio įniršimo, p. So\verberrienė atėjo pagelbon ir prilai
kydama Oliverį viena ranka, kita draskė jo veidų. Taip 
laimingai atsimainius aplinkybėmis, Nojus pakilo nuo 
grindų ir kumščiavo Oliverį iš užpakalio.

Tai buvo perdaug smarkus darbas, kad galėtų ilgai 
tesėti. Kada visi trįs buvo pailsę ir negalėjo ilgiau muš
ti nei draskyti, jie nuvilko rėkiantį ir nepasiduodantį Oli
verį į šaltų kelnorę ir ten jį užrakino. Tų atlikus, p. So- 
įverberrienė sukniubo ant kėdės ir apsipylė ašaromis.

— Dievulėliau, ji alpsta! — suriko Karolina. — Stiklų 
vandens, mielas Nojau. Skubink!

— O, Karolina — dejavo p. Sowerberrienė, vos galė
dama šnekėti nuo stokos kvapo ir nuo daugumo šalto 
vandens, kuriuo Nojus apipylė jos galvų ir pečius. — O,J 
Karolina! Kokia Dievo malonė, kad jis nenužudė mus 
lovoje!
' — Išteisybės tai Dievo malonė, dėdiene, — skambėjč
atsakymas. — Tikiuosi, kad tds pamokįs ponų neimti tar
iu ston tų baisų sutvėrimų, kurie užgema, kad būti žmog 
žudžiais ir vagimis nuo pat lopšio. Nabagėlis Nojus! Jis 
jau beveik buvo užmuštas, kada aš atbėgau.

— Nabagutis! — tarė p. So\verberrienė, žiūrėdama 
gailestingai ant vaikėzo. ' ' . • ,

Nojus, kurio viršutinis brusloto knipkis galėjo būti 
augščiau Oliverio galvos, trynė delnais savo akis ir* iš
spaudė kelias graudžias ašaras ir gaikščiojimus laike to 
išreikšto jam gailestingumo.

z — Kų čia padarius! — sušuko Sovyerberrienė. — Gas- 
padoriaus nėra namie. Neturime prie savęs jokio vyro: 
jis išvers tas duris į dešimts minutų.

Smarkus Oliverio beldimas į silpnų balkį, darė tokį 
atsitikimų labai galimu.

— Dievulėliau! Dievulėliau! aš pati nežinau, dėdie
ne! — atsakė Karolina.

— Bene pasišauktume policijantusf 
— Arba kareivius, — priminė Nojus.
— Ne, ne! — tarė Sowerberrienė, atsiminus apie se

najį Oliverio prietelių. — Nojau, bėgk pas p. Bumblį, ir 
pasakyk jam, kad čia ateitų tuojau, nelaukdamas nei mi 
uutos. Tiek to su tavo kepure, pasiskubink! Prispausk 
šitų peilį prie savo akies, ir bėgdamas gali laikyti. Tas 
neduos akiai ištinti.

Nojus negaišavo, kad duoti kokį nors atsakymų, tik 
šoko bėgti kuogreičiausia. Žmonės pakeliui labai stebė
jusi, matydami, kaip vaikėzas strimagalviu dūmė gatve, 
'aiky damas prispaustų prie akies peilį.

vn.

Oliveris dar vis nesuvaldomas.

Aš, Marijonai Jųsiunienė, 
paieškau savo tikrų brolių: 
Juozapo ir Petro Pajaujų, 
seserų Stefkos Bagurckie- 
nės ir Viktorijos Naviackie- 
nės. Ši pastaroji gyveno 6 
metai atgal Wilkes-Barre, 
Pa. Paeina iš Suvalkų gub., 
Kalvarijos pavieto. Turiu 
svarbų reikalų malonėkit at
sišaukti ant šio adriso:

Mrs. Jasiunienė,
255 Wallace St.,

Nęw Haven, Conn.

Nojus Klaipolius bėgo gatve kiek įkabindamas ir nei 
syk nesustojo atsikvėpti, kol nepasiekė prieglaudos vartų. 
Čia valandėlę pasilsėjęs, kad prisirengti prie baisiausių 
ašarų, ir dejavimų^ jis garsiai pabarškino į duris; ir ati
dariusiam senam elgetai parodė tokį nusiminusį veidų, 
kad net tasai, nors jau pripratęs prie labiausiai nuliūdu
sį ų veidų net liksmiausiose valandose, — šoko atgal su iš- 
gųsčia. u

— kas tau yra, vaike? — paklausė senas elgeta.
— P. Bumbly! P. Bumbly! — verkė Nojus su taip ge

rai nuduotu persigandimu* ir tokiu garsiu, perimančiu 
balsu, kad jis netik pasiekė ausis paties netoli esančio 
Bumblio, bet taip nugųsdino tų ponų, jog jis išbėgo laukan 
be skrybėlės, — kas yra labai stebėtinas atsitikimas; nes 
jis parodo, kad net pėdelis, užkluptas kokio netikėto ga
lingo jausmo, ant valandėlės gali nustoti nuovokos ir už
miršti apie asmeniškų savo didybę.

— O, p. Bumbly! — rėkė Nojus: — Oliveris, tamsta, 
Oliveris—

— Kų? kų? — pertraukė p. Bumblys su netikėtu 
džiaugsmu plieninėse savo akyse. — Da nepabėgo; jis da 
nepabėgo, Nojau, ar ne taip? >

— Ne, pone, ne! Jis nepabėgo, bet pasiuto, — atsakė 
Nojus. — Jis norėjo užmušti mane; paskui norėjo užmušti 
Karolinų, paskui gaspadinę. O, kaip čia man skauda! 
Kiek aš kenčiu, ponel

Nojus mankėsi ir raitėsi, kaip koks vėgėlė, tuom duo
damas p. Bumbljui suprasti, kad jis nuo smarkaus ir 
kraugerinio Oliverio užpuolimo kenčia didelius skaudėji
mus viduriuose.

Kada Nojus patėmijo, kad ta tinia visiškai suardė p. 
Bumblį, tai pradėjo apgailestauti savo žaizdas dešimtį 
kartų smarkiau npkaip pirma;'da gi pamatęs einantį per 
kiemų ponų su baltu bruslotu, jis da baisiau ėmė dejuoti, 
tokiu budu norėdamas atkreipti ant savęs atidų ir suju
dinti rūstybę virsminėtojo pono.

To pono atida labai greit tapo patraukta; nes jis, 
žengęs vos kelis žingsnius, piktai atsigrįžo ir paklausė, 
ko tas mažas vųlkata taip rėkia ir dėlko p. Bumblys ne
numalšina tų baisių šukavimų.

— Tai nuskurdęs vaikas iš liuososios mokyklos, — 
atsakė p. Bumblys, — kurs kų tik nebuvo užmuštas — 
beveik jau užmuštas, — mažo Oliverio Tvvisto.

— Po plynių! — sušuko ponas, su baltu bruslotu, pa
šokęs. — Aš tų žinojau! Aš iš pat pradžių turėjau navatnų 
prijautimų, kad tas mažas, laukinis žvėriukas dasivarys 
iki to, kad bus pakaitas!

— Jis taipgi norėjo užmušti tarnaitę, — tarė p. Bum
blys, pabalęs, kaip drobė.

— Ir gaspadinę, — pridūrė Nojus Klaipolius.
— Man rodos, kad tu sakei ir gaspadorių? — užklau

sė p. Bumblvš. ' v
— Ne, jis buvo išėjęs, kitaip ir jį butų užmušęs, — 

atsakė Nojus. — Jis sakė. kad norėjo užmušti.
— A! jis sakė, kadnoredw> ar ne taip mano vaikeli? — 

klausinėjo ponas su baltu bruslotu.
— Taip, pone, — atsakė Nojus. — Ir meldžiu pono, 

gaspadinė nori žinoti ar p. Bumblys turėtų laiko tuojaus 
ateiti ir nuplakti jį, — nes gaspadoriaus nėra namie.

— Žinoma, vaikeli, žinoma, — atsakė ponas su baltu 
bruslotu, maloniai šypsodamasis ir glostydamas Nojaus 
galvų, kuri buvo kokiais trimis coliais augštesnė negu jo 
paties. — Tu geras vaikas — labai geras vaikas. Še tau 
skatikų. Bumbly, tuoj’ nueik pas Sowerberrius su savo 
lazda ir žiūrėk, kaip ten geriausia padarius. Nesigailėk 
jo, Bumbly.

— Ne, aš jo nesigailėsiu, tamista, — atsakė pėdelis, 
drūčiai užsukęs savo lazdutės galvelę, kuri buvo pritaisy
ta plakimui parapijos vaikų.
• — Pasakyk ir Sowerberriui, kad jo taipgi nesigailė

tų. Be smūgių ir žaizdų nieko negalės su juom padaryti, — 
tarė ponas su baltu bruslotu.

— Aš paęjrupįsiū apie tai, tamista, — atsakė pėdelis.
Ir pasiėmęs skrybėlę ir lazdutę, p. Bumblys ir Nojus 
Klaipolius labai užganėdinti skubinosi į graboriaus dirb
tuvę.

Čionai dalykai neikiek nepasitaisė. Sovverberry da- 
nesugrįžo, o Oliveris nesiliovė smarkiai beldęsis į kelno
rės duris. Jo kraugeriškumas, pasak žodžių p. Sovverbe- 
nieuės ir Karolinos, buvo tokios baisios rųšies, kad p. 
Bumblys nusprendė, jog prieš atidarysiant duris išmin
tingiau butų su juom pasiderėti. Su tuom siekiu jis spyrė 
Į duris, kad padaryti pradžių; paskui pridėjęs lupas prie 
rakto skylukės, tarė giliu, perimančiu balsu:

— Oliveri!
— Eikit še, paleiskit mane! — atsakė Oliveris iš vi

daus.
— Ar tu pažįsti šitų balsų, Oliveri? — tarė p. Bum

blys. . ' ,/,
— Taip, — atsakė Oliveris.
— Ir tu nesibijai jo? Ar tu nedrebi, kaip aš šneku, 

tamista? — klausė p. Bumblys.
— Ne, — atsakė Oliveris drųsiai. f
Šis atsakymas taip skirtingas nuo to, kokį papratęs 

buvo girdėti p. Bumblys, nemažai jį nugųzdino. Jis at-r 
sitraukė nuo durų skylutės, pasistiebė per visų savo didu
mų ir pažiurėjo ant trijų šalia stovinčių su didžia nuosteba 
negalėdamas nei žodžio ištarti.

— O, žinote, p. Bumbly, jis turbut pasiuto, — tarė p. 
Sowerberrienė. — Joks vaikas net tik su puse nuovokos 
nedrįstų taip šnekėti į jus.

' Tai ne pasiutimas, tamista, — atsakė p. Bumblys 
valandėlę giliai pamąstęs, — tai mėsa.

— Kas? — sušuko p. Sovverberrienė.
— Mėsa, tamista, mėsa, — atsakė Bumblys, su* giliu 

persitikrinimu. — Jus perdaug jį nušėrėte, tamista. Jus 
išauklėjote jame sielų ir dvasių, kuri netinka žmogui jo 
padėjimo: taip jums pasakytų parapijos valdžia, kuri su
sideda iš patyrusių galyočių, p. Sovverberriene. Kam el
getoms reikalinga siela ir dvasia? Jiems visiškai užtenka 
prilaikyti vos gyvus kunus. Jei būtumėte maitinę vaikų 
košiuke, tai niekados nebūtų to atsitikę.

— Dievulėliau, Dievulėliau! — dejavo p. Sovverbe- 
rrienė dievobaimingai pakėlus akis į virtuvės lubas; — 
čia perdaug buvo paikinimo!

Oliverio paikinimas iš pusės p. Sowerberrienės buvo 
tame, kad ji duodavo vaikui visokius purvinus kąsnelius 
ir liekanas, kurių jau niekas nenorėdavo valgyti; taip kad 
ji čia parodė daug pasišventimo ir nuolaidumo, tylėdama 
Akivaizdoj ’ smarkių p. Bumblio kaltinimų, kame, reikia 
atiduųti jai teisybę, ji visiškai buvo nekalta.

— Ak! — atsiliepė p. Bumblys, kada ta ponia jau nu
leido akis žemyn; — kiek aš numanau, dabar pasilieka 
padaryti tik vienas dalykas: palaikyti jį kelnorėje dienų 
ar dvi, pakol jis šiek tiek neišalks, paskui išleisti ir per 
visų laikų maitinti tik koše. Jis paeina iš blogos padermės. 
Perdaug pakantrus žmonės, p. Sovverberriene! Gydytojas 
ir auklė—bobutė pasakojo, kad ta jo motina atėjo čia, 
panešus tik sunkybių ir sopulių, kad kiekviena patogi mo
teriškė butų nuo jų numirus kelioms savaitėms pirmiau 

Šioj ’ vietoj ’ p. Bumblio pasakos Oliveris išgirdęs, kad 
vėl apkalbama jo motinų, pradėjo taip smarkiai baladotis, 
kad negalima buvo girdėti jokio kitb balso.

Tų valandų sugrįžo p. Sovverberry. Moterims išpasa
kojus Oliverio prasikaltimų su tokiais pridėčkais, kokio 
labiausia galėtų sukelti graboriaus rūstybę, p. Sovver- 
berry akimirksnyj’ atrakino kelnorės duris ir ištraukė 
maištininkų—augintinį už apykaklės. Oliverio drabužiai 
buvo suplėšyti nuo gautų smūgių, jo veidas sumuštas ir 
sudraskytas, bet piktas užsidegimas neišnyko ir kada jis 
buvo ištrauktas iš kelnorės, tai pažiurėjo drųsiai ant No
jaus ir išrodė suvis nusigandusiu.

— Tai tu toks geras ir patogus vaikinas, a? — tarė 
Sovverberry, pakratęs Oliverį ir davęs jam per ausį.

— Jis pravardžiavo mano motinų, — atsakė Oliveris.

Toliaus bus.
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Atsiliepimas 
Blaivininkų Sąjungos. 

Visuomenės atidai.

F u

Blai
Vi

Męs, žemiaus pasirašė, 
AVaterbury’o Pilnųjų Blai
vininkų kuopa negalim pri
imti L. B. Sąjungos Konsti
tuciją, kuri yra pagarsinta 
“Žvaigždės” N. 12, nes ji 
neyra sulyg Bostono Seimo 
nutarimų: kad joje yra įdė
ta blaivininkų du laipsniu, o 
buvo nutarta, kad nepilnieji 
blaivininkai bus prileidžia
mi tik vieniems metams už . *
kandidatus Blaivvbėn, o me
tams praslinkus ir jie turi 
padaryti apžadus pilnosios 
Blaivybės, arba arsitraukti. 
Męs nepeikiam nepilnosios 
arba dalinės blaivybės, vis 
geriau kaip nieko, tegul 
žmonės susilaiko bent nuo 
pasigėrimo. Tiktai dėlto at
sisakom priimti tokią Są
jungos Konstituciją, kurio
je nėra lygybės — nes visi 
lygus nariai ir kuryr nera
gauja alkoholio ir kurie ge
ria jį: ir visi už lygią doklę 
metinę gaus lygią pomirtinę 
taip tie, kurie alkoholio ne 
ragaudami, prailgįs savo gy
venimą, kaip tie, kurie ra
gaudami ir gerai šampaną 
traukdami, gauna da net i: 
garbės sąnario vardą! Męs 
negalėsim iškęsti jų-alkoho
lio kvapo net ir seimuose! 

Ant originalo pasirašyta: 
Prez. J. Antanavičia, 

Kasier. Juozas Kazlauskas, 
Sekretoriai Jonas Gunas, ir 

L. Arminas, 
Liet. Blaiv. Sąjungos viee- 
prez. J. Kovas.

Pabėgo
Stanislovas Majewskis, apie 
50 metų amžiaus, 5 pėdų 
augščio, geltonais ūsais, pus 
žilis, nosis nulinkus, laikro
džius ir visokias mašinas 
taisydavo/ įmyk a kėlias kal
bas. Gyveno ant Stanton 
Hill ir jau du mėnesiu, kaip 
prapuolė. Kas apie jį pra
neš, gaus dovanų $5.00. Pra
nešti Martinui Stragiui, 
Box 2 Wilkes-Barre, Pa. 
•(to 20)

Ne “free country”.' h

Simas. — Po šimts knipe- 
lių tas Amerikas, ir dar 
“free country” vadina 
čia do “free country”!

Aną dieną išėjau 
vaikščiot, na ir pakeliui už-1 
ėjau biskį... į karčiamą, 
na, ir kaip priežodis sako: 
“į balą puolęs sausas ne
kelsi”, taip ir aš, žinoma, 
biskį išsigėriau degtinės, — 
apie tuziną stiklelių, o kada 
rengiausi eit namon ir išė
jau laukan, tai buvo gerai 
tamsu, aš rodos nebuvau 
girtas, ir vos paėjėjęs kelia- 
tą žingsnių ėmiau ir parklu
pau; o kada nepasiskubinau 
greit atsikelti, tai imta ma
no ir užsnūsta. Tik staiga 
pasijutau, kad kas tokis ma
ne už apykaklės kelia; aš 
greitai akis praplėšiau ir iš
vydau, kad tai buvo “dėdė” 
(policmonas), o kada jis ma 
ne prikėlė, aš padėka vo jęs 
jam už patarnavimą, norė
jau sau eit, bet jis manęs ne 
paleido, ir vedėsi drauge. 
Aš su juom draugaut neno
rėdamas, — stengiausi - vi
soms pajėgoms iš jo įspruk
ti; bet tuo sykiu jis čia man 
kaip jau nepradės su savo 
“žvake”, šviest per spran
dą, tai iš akių žvaigždės pi
lasi . . . Tai manau, tai tau

Kritika ir Biblio
grafija.

: kas
Balsas, Mėnesinis visuo- 

• menės, politikos ir švietimon 
‘ v si laikraštis, No. 1, Metai’I.

Pirmas naujojo laikraščio 
numeris daro malonų įspūdį. 
Iš skilčių kilto kįla romybė 
J. Kubiliaus straipsnelis: 
“Dirbkime bendromis pa- 
jiegomis” ragina dirbti iš
vien svietiškins ir dvasiš
kius, pirmeivius ir klerika- 

| lūs bent tose srityse, kuriose 
galima darbuoties visiems 
bendrai be įžeidimo viens ki

ir “free country”...
Kaulas. - Duok tu, Šimuti, 

roinybę, kas čia do per ‘kon- 
trė’ ir tie “dėdės”. Visai 
nemandagiai su žmogum ap 
sieiba kada į jų rankas pa
puoli. Dagilukas.

— Tėte, kas tai yra oro 
pranašas 1

— Oro pranašas, vaikuti, 
tai toks žmogus, kurs pra
našauja, koks bus oras. •

— Bet kaip jis tą žino?
— Bene aš sakau, kad jis 

žino?

Obuoliai
Vaisiu Karalius

Liuosuojųs Vaistas.

Obuoliai daugiau nei vaisius — 
jie yra geriausiu maistu, kokį ga
lima gauti. Jie sotina ir stiprina, 
jie turtingesni fosforu negu kitos 
daržovės ar vaisiai. O-gi atsimink 
fosforų esant pamatu vaistų nuo 
dirksnių ligų.

Obuoliai taipogi paliuosuoja. 
Jie užlaiko jūsų organizmų veik- 
lum. Jie duoda šviesių cerų, o ge
rai privalgius, jie apsaugos nuo 
vidurių nevirinimo.’

Nuolatinė dieta išvirtų obuo- 
yra geriausia už visas. Jus 

įiekad negalite valgyti jų per- 
laug — juo daugiau tuo geriau.

Ar lūs Ikivalel .
|u vai got?

Skaniausia juos valgyti per
dirbtus į sviestų. Kiekvienas gro- 
ieris turi ikvalei Crubro Obuolių 
kviesto — ir geriausio. Jis pada
rytas sulyg tam tikros resytės iš 
risokių priprovų ir geriausių 
obuolių.

INieko nėra taip pigaus ir kad 
butų taip skanu.

Juo greičiau pradėsi vartoti 
Crubro Obuolių Sviestų, tuo ta
vo šeimynos sveikata bus geres
nė. Pradėk šiandien. Labai gardu 
au šilta duona pusryčiams; tai 
kaip tik valgis jus vyro užkan 
džini arba vaikams pasiimti į mo
kyklų; o vakarienę būtinai juo- 

mi reikia užbaigti.
Uždarytas sveikiausiose, ema

liuotose dėžutėse.
Prašyk jo pas savo grosėrį 

Pigus, o labai skanus.

to įsitikinimų ir tikybini# — Seni, ipan jau nusibodo 
jausmų. Iš to pasirodo, jog matyti tavo vaiką penktą 
“Balsas” ketina būti ne par
tijhs, bet kultūros laikraš
čiu. Tokių laikraščių mums 
reikia daugiau.

Taigi ir męs drauge, su P.
Rimgaila velijame ‘Balsui’, 
kad plėtotųsi pasekmingai, 
kad apskristų visą kraštą ir 
kiekvieną pirkią aplankytų

Paieškau giminių: Anta
no, Marės ir Magdės Barle- 

kai-tą teisme ir vis už tą patį vičių Suvalkų rėd., Igliau- 
prasikaltimą. Dėlko tu jo kos par., Smėlinvčios so- 
neięmokini ęlgties gerai? dos, apie 20 metų kaip Ame- 

— Jūsų malonybė, — at- riko>- Meldžiu ar jie patįs 
sakę juodas senukas, — ii
man,pačiam gėda už tą vai
ką. Rodos mokini kuogeriau 
šiai, o čia vis-jį kaip sugau
na, taip sugauna.

ar kas apie juos žino, pra
nešti šiuo antrašu:

Ona Astrauskienė,
818 Beaver avė., N. S., 

Pittsburg, Pa.

Teisme.

Mažas nigeriukas jau 
penktą sykį pakliuvo už vo
gimą vištų. Sudžia liepė-pa-, 
šaukti jo tėvą ir tarė:

INFLIUENCIJA
[GRIPPE].

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

Dr. Richter’io

Pain Expeller,
Sulyg parodymų ant popieros, ap

sukančios bonkutę.
Taipgi pasekmingas nuo reuma

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

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

25c. ir 50c. bonkutė vaistinvčiose 
ir nuo

F. Ad. RICHTER & C0.,
215 Pearl St, New York.
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Šiomis dienomis tapo atidaryta lietuviu banka po vardu

X

S

“New

City

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

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

Priimame pinigus ant užčėdijimo, ir mokame trečių nuošimtį nuo 1 Sausio ir 
nuo 1 liepos. Turime Safety deposit Voult — skrinutes dėl sučėdijimo visokiems 
brangiems daiktams, už $2.50 ir augščiaus. Darome tikra bankinį biznį. Skoliname 
pinigus ant visokių išlygų i ant mortgage notų ir t.t. Parsiduoda per musų bankų 
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:
G. L. UKSO, prezidentas, 

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

Pirmas lietuvių Teatras Chieagos mieste po vardu Davis Sųuare Theatre ftnt 
4603 S. Ashland avė. Kožnų dienų yra trįs perstatyjnai, pirmas vakare ant 6:45, 
antras ant 8:10 trečias ant 9:30. Kožnas perstatymas yra iš keturių aktų ir su kru
tančiais paveikslais. Aktoriai yra parūpinami geriausi ir vieta yra prirengta labai 
graži. Kas sykį atsilanko lieka labai užganėdintu.

Su pagarba teatro užžiurėtojas,
O. L. UKSO.
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Paprasti negalavimai gali davesti iki svarbių ligų, bet tie negalavimai gali būti greit praša
linami vartojant SEVEROS vaistus.

Pavasario sezonui užstojus
privalai prašalinti iš organizmo visokius nevalumus, ligas nešančius,
privalai nusikratyti pailsimo jausmų,
privalai sujudinti miegantį veiklumų,
reikalauji čysto, sveiko, tiršto kraujo,
privalai pereiti kuraoijų

Severos
Kraujo Valytojo
Jis padary daug permainų tavo 

sveikatoje. KAINA $1.00.!

PARSIDUODA APTIEKOSE.

Neužmiršk pasakyti norįs Severos ir neimk jokių kitokių vaistų, kuriuos vaistininkai tauį, * •»
siūlytų, nes nuo jų gautų daugiau pelno.

Šaltas oras
yra priežasčia persišaldymo, užkimimo, 
gerklės skaudėjimo, sunkaus kvėpavimo, 
bet

Severos Balsamas Pluačiams
yra tikriausiu vaistu nuo panašių negala
vimų. Tankiai pirmutinė doza duoda pa
lengvinimų.

Kaina 25 ir 50 centų.

Tayo liežiuvis parodo
kada pilvas netvarkoje. Jeigu apskretęs, 
tai jau laikas imti

Severos Gyvasties Balsamą,
Jis reguliuoja malimo organus, paragina 
kepenis veikti ir palaiko fiziška gyvu
mų.

Kaina 75 centai.

Jeigu reikalauji patarimo, rašyk mūsų gydytojų skyriui.
Daktaro patarymai dykai.

W. F. Severą Co.

TĖMYKIT LIETUVIAI!

Lietuviškų paminklų dirb
tuvė ant šv. Kazimiero R. 
K. kapinių Chicagoje.

Parduodu visokius iš ak
mens paminklus 10 nuošim
čių pigiau tik iki 1 d. gegu
žės 1911 m. Užtai dabar pa
piginau, kad ir darbinin
kams mažiau moku. Po 1- 
mai d. gegužės darbinin
kams reiks daugiau mokė
ti, tai ir paminklų kaina pa
kils.

Kazimieras Lukošius,

savininkas.

DYKAI — Dovanos musu kostumieriams — DYKAI.

DYKAI: — Pirkit pas mus geriausią taboką dėl rukimo už $8.00, tada męs pavėlinant Jums ižairinkti suvis dykai, kaipo dovaną vieną ii parodytą čio
nai daiktą: 1. Naujausis importuotas fonografas su didele nikeline truba ir rekordą, katras labai gražiai akamba. Kožnaa gali surengti savo namuoae puiką 
koncertą dainą ir muzikos. 2. Gražią Armoniką iž žinomos vokižkoa fabrikon au plieniniais balsais, notaia ir nurodimais. 3. Puikus stalavas laikrodis su 
muzika. Kožną sykį muzika grajina 10 minutą. 4 Puikiai ižtaisytaa, gerai paauksuotas laikrodėlis vyrama arba moterims. 5. Puikus atalavas 
servisas gerai pasidabritas, sudėtas gražiam baksiuke: 8 peilius, 8 videičiua, 8 didelius Aaukžtns, 6 mažus, 1 peilis dėl sviesto ir vienas žaukžtukan 

dėl cukraus. 8. Mažina dėl ražymo, ant katros kožnas gal drukuoti viską, ką tik norės. 7. Revolveris nikeliavotas, 7 sykiua Mauna su gražiai iždirbta rankele. 
Visus vlržminėtus daiktus parodėm ant paveikslą. Jeigu norit, tai galit ižairinkti dar kitas daiktas: solidnas albumas dėl pavsikslą su muzika 10 ir pusė 
colią augžtas. Puikus kruzis dėl alaus su pakavota tarp dvisją dugną muzika, 8 ir puaė eolią augžtaa su rraiiai iždirbtoms figūroms, parodančiomis viso
kias scenas. Kožną syk), kaip tik pakelsite kruzę, grajina muzika: kaip tik pastatysit ją, muzika perstoją. Duodant Jnma litas dovanas nieko daugiau nuo 
Jusą nereikalaujame, tik kad rekomendavotnmite musą firmą savo pažįstamiems. Priaiąskit mums RO centą markėmis ir męs atsiųsim Jom 40 baksiuką 
tabokos vertės $8.00 ir vieną iž žitą daiktą suvis dykai. Apturėję tai per ekspresą, užmokėsite likusius $8.80. Kas aor gali apžiūrėti tavorą, atimant jį iž 
ekspreso, o jeigu nebus taip, kaip garsinom, tai galit tavoro neimti.

ENGLISH-ASlATIC TOBACCO CO., 5. 115 E. 7» St., N.w York City.

CEDAR RAPIDS 
IOWA

Viskas, ką Jus reikalaujate, tai 
pasimokyti Rosenthal’io mo
kykloje, kaip gražiai apsi
rengti.
Tai neužims jums daug laiKo, — tik Kelias minutas 

ims laiko, Kad paaišhinus geras upatybes

Nauju pavasario siutu ir paltu.
Išėję iš mano moKyklos, moKesite gsrai apsirengti

$ 1O, $ 15, $20, $25 ir $30
tai mano kainos. Ateikite persitikrinti ir pasimieruoti. 
Mano siutai prieinami jusu šemolei ir tiKs jums.

MoterišKi ploščiai nuo lietaus $5.00 verti už $3.98.

LOUIS ROSENTHAL,
ANT KIRBY’S KRAUTUVES,

South Main St, Wilkes-Barre, Pa.

— THE — ,

People’s Bank,
Public Sąuare,

WILKES BARBE, PA.
Moka 3 nuošimčius nuo 

sudėtų joje pinigų. Atdara 
nuo 9-nių ryte iki 3-jų po 
pietų. Subatomis gi nuo 9- 
nių iki 12-tai vai. prieš piet 
ir nuo 7-nių iki 8-nių vaka
re.

Gera, saugi Banka, uždė
ta prieš 40 metų.
THE PEOPLE’S BANK, 

Wilkes Barre, Pa.

People’s Union 
Savinas Bank,
Cor. Main & Water St.s 

PIT8TON, PA.
Turi kapitolo su nuošimčiais

$330.000.00.
Moka 3 nuošimčius nuo su

dėtų pinigų.
Geriuasias kelias į prolobi 

mą
yra pradėti uždirbtus pini
gus į gerą Banką.

Męs priimame net po vie- 
ą dolerį.



Tai Apyniai
kūne priduoda ger# kvaps
nį Stegniaier’o^Alui.

STEGMAIERO
’ ALUI

Plymouth Natoinal 
BANK.

Kapitolas su perviršiu 
$165.000.00.

Šitoji Banka prižiuroma 
Suvienytųjų Valstijų val
džios. Moka 3 nuošimčius | 
nuo sudėtu pinigu. Galima | 

i susišnekėti lietuviškai.
Mandagus patarnavimas.» i i

G. N. Pcstlethwaite, I
iždininkas.

Apyniai, vartojami 
\ . •yra importuoti is Sattz pro

vincijos, Bohemijoje, kur 
auga geriausi apyniai visa- 
im* sviete, ir jie taip bran
gus, jog tik kaikurie aluda
riai gatavi mokėti tokias' 
kainas.

Tie Saaz apyniai išvirti su 
geriausiu selyklu padarė
Stegmaiero alų viešpačiu l-jpINI£Ag DAF.O PINIGĄ 
vairios rūšies ,alu.

SUČEDUIMAS
AUGA.

Pabandyk ir vaktuok pa
sekmes.

Gryno maisto ženklas ant 
kiekvienos bonkubės.
STEGMER P,REWĮNG CO.

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

Užsirašykit
„DRAUGĄ.

t

M. A. Norkūnas,
Vienatinis Lietuvis Iždirbejas

visokiu ženklu 
draugystėm, o y- 
patingai: kokardų : 
guzikučiu meta- 
liavu, anameliętu 
ir padengtu cellu- 
loid’u, šarpu, ve-Į 
liatu ir Karunu.

M*i. pavestus dar- ' 
• bus atlieku artis

tiškai.

M. A. Norkūnas
162 PROSPECT ST., LAMRENCE, MASS.

U -jflų K* ■

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

Lietuviams paranki vieta.

NORTH SCRANTON
BANK

1902 North Main Avenue 
Seranton, Pa.

S1V.4L5I ILOTARE CO.,
21 North Main St., Pottsville, Pa.
įvairiausi geležiniai daitai, te

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

I
t
*
*

Merchants
Banking'

Trust
Company,

Mabaney City, Fa.
5 a ' ■

Turi Kapitolo su nuošim
čiais

$1#0.000.00.
Sudėtu pinigu

$700.000.00.
Męs vedame visokį lega 
lišką biznį.

Musų bankoje galima 
susikalbėti: -lietuviškai, 
lenkiškai, vokiškai ir 
angliškai.

JOHN J. MEYER, 
Kasininkas.

Kurių skaitytojų prenu
merata. pasibaigusi, tiems

Juozas Szukis,iiaonumeri’
• z , Sirm'innt. wi n imi a neinu s

Geriausias Lietuvys

FOTOGRAFISTAS,
CBS w rf u sws®a'ia»sa«Ka as

— — LIETUVIŠKA AGENTŪRA

Laivakorčių ir Pinigu Siuntimo.

Parduodu laivakortes už tą pačią prekę, kaip pas pačias 
kompanijas Nevv Yorke? Siunčiu pinigus greitai ir pigiai in 
visas dalis svieto. Prašau visu lietuviu atsilankyti su kokiais 
reikalais arba kelieujant Lietuvon meldžiami kreiptis pas

VINCĄ TAMULEVICZE,
« ♦a.S-SOOė AGENTA,

3 137 Kazio St., - WiHces-Barre, Pa»
m _____ ______ g
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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.

First National 
BANK,

PLYMOUTH, PA?
UŽDĖTA 1864.

KAPITULA®
PERVIRŠIS

$100.000.00.
$250.000.00

ir .saugiausiaausia 
Banka mieste.

Moka 3 nuošimčius 
sudėtų joje pinigų.

11UO

GERIAUSAS PINIGAMS PASIDfiJIMAS,
TAI ŠTAI ŠITAME BANKE:.

Merchants National 
Bank,

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

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

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

Gerb. O. P. BEC1ITEL, Prez., A. W..SELTZER, Vice-Pr.,
C. H. MAIiSHALL, Kasierius.

"XxX« fe • ' fej ■jJi.iPmlS K* M X !l6Uį
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fe x.x :: I! K u K fe « X x fe « u fe fe x fe fe x :: fe fe fe fe !!::fe fe tn x x a x,x.x..x fe fe fe. u- . fe.ivfe.'fe;

|The BENEFICIAL SAVINGS FUND SOCIETY
x.« 1200 ir 1202 CHESTNUT STREET,

PHILADELPHIA, PA.
Xfe Uždėta 20 dieną Balandžio 1853 metuos/!
i; Jt “

Nuošimtis 3.65 metams.
"“j PAMATINIS KAPITOLAS — trylika milijonu doleriu. 

SUDĖTU PINIGU — vienuolika ir tris čvertis milijono
•• :< doleriu.
K H *-
•;» PERVIRŠIS — vieaas ir viena -čvertis milijono doleriu. 

Depozitoriu suviršum trylika tūkstančiu asmenų.
DEPOZITUS PRIIMAME PER LAIŠKUS.

IGNOTAS J. DOHAN, Prezidentas.
Andrius j. keegan, vice-pnzidenta..

ALFRED J. MUKPHY, Sekretorius ir Kasininkas. 
ANTANAS HURST, Esq., Patarėjas.

■I _ ■ _ • _____ ____ ___••:: x fe fe :: X fe'fe fe « :::: j: a ©fe- fe ::K fe fe :::: fe fe x fe • fe'fe felfeą
.. fe K a ;;fe.« :: fe fe fe'fe fe fe x fe . : .... .. ;; ;; ..y. . .

NAMIN* MOKYKLA.
GRAMATIKA angliškos kalbos mokintis be mokintojo (apdaryta) $1.#O- 
VAIKŲ DRAUGAS arba kaip mokintis skaityt ir rašyt be mokintojo IBe., 
NAUJAS BUDAS.mokintis rašyti be mokintojo 10c.
ARITMETIKA mokinimuisi rokundų su pa'Veikslais (apdaryta) 35e.

P. MIKOLAINIS, B0X 62 NEW YORK CITY.

Union ticket Agency. 
Benlassfk Lietuviška Banka. Scrantone 

. ir Visoje Aplinkinėje.
Agentūra Laivakorčių ant Goriausių 

Linijų.

Siunčia pinigus kas dien In visas da
lis svisto; taip gi parka ir išmaino vi
sokius pinigus. ISdirba visokius doku- 
ueutus Amerikos ir Lietuvos teismuose.

Ofisas atidarytas kas dien nuo 8-tos 
A ryto iki 0 tos vai. vak.

Nedėlioję: nuo lOtos iš ryto iki 5-tal 
valandai vakare.

Adolf Blau,
Union Ticket Agency, į

803 Lackawanna Avė, Seranton, Pa.
Taip-p turime savo krautnvėje dan- [ 

ęvbę visokių maldaknygių ir svietiškų 
knygų visekiose kalbose.
TELEFONAI: Naujas 303 — Bell '««2. I

Siunčiant pinigus, čekius, 
Geriausias Lietuvys arba “Money Order”, siųs

kite ant adreso:
“DRAUGAS”,

314 East Market St..,
Wilkes-Barre, Pa.

L-

Naujas Telefonas 1070—R.
20 E. Market st., Wilkes-Barre,. Pa.

■
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ALBEfJT G. GROBLEWSKI,
Savininkas ir Fabrikantas Geriausių

• ‘ LENKIŠKŲ-UETUVIŠKŲ VAISTŲ. ’ ’
Goriausia Mėšlungio

Gyduolė "5^*' * ^4 StVonemn

FABIOLE,
garsi kardisalo IVisemano apysaka. 

Veltė VYTAUTAS.
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Lietuviškųjų Sv. Kazimero

r u Seminarijad zs 
M c o 2

6 ..

eė*
d’*

CHICAGOJE.
Lietuviškosios Sesers priima pas save mer

gaites mokinimui ir išauklėjimui. Seminarijo
je prie reguleriskojo mokslo, arba ir atsky
rimu. yra mokinama, nmzika, paišymas, siuvi
nėjimas ir taip toliau.

Reikale meldžiama kreipties prie Motinos 
Perdėtinės šiuo antrašu: >

Mother Superior,
ST. CASIMIRT SEMINARY, 

6700 Roc^LVell St., Chicago, UI.
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Gyduolė 
nuo

btrėntĮ skaudėjimo 
, Degimo krutinėję 
Gaivos skaudėjimo

Eataros
Užsišaldymo
Neuralgijos

nuo
Gerklės skaudėjimo

‘A-uL
,,--LęĮ

"•--j..;

Skausmo krutinėjo 
nuo ♦
Patrūkimo 
Azma arjsa 
Dusulio
Styvumo sprando 

ų Skaudėjimo
šonuose 
Stankų ir 
Kojų.

Ypatingos Gyduolės.
Jeigu sergate užsisaiėjnnionis ligomis nuo kurnj negali pagelbėt nė dak

tarai nė ligenbuč.iai, arba paslaptingoms ligoms, nerašykit man savo nesvei- 
«ibi) gerai ir aiškiai (^e nšslėpiiae) aes ėion sias ne tik apie tavo sveika
tą, bet'labai tankiai ir apie tavo gyvastį. (Atsimink, jog kiekvienas garbingas 
taktaras užlaiko paslaptį kaip ant išpažinties). Užtai nesigėdyk ir nebijok, 

>4yk teisybę, e mielai suteiksiu rodą ir prisiųsiu geras gyduoles pagal tavo 
su nurodymu kaip reikia jas vartot, už prekę labai mažą. Reikia rašyt

.tškna ktačiai pas mane pridedant visados 2c. markę ant atsakymo, nes ki
taip negausit atsakymo. — Teipgi męs reikalaujame gerų ageatų kiekvie- 
įaae dideliame mieste ir jų aplinkinėse. Agentai nuo LietuTiškai-Lenkiškų 
(ydnelių gali uždirbti nuo 50 dol. ikil5 dėl. ąat mėnesio. Uždarbį duodame 
inogeriaunią. Taigi rašykite reikalaudami agentūros. Kiekvienas lietuviškas 
•teraikas teipgi privalo atlaikyti visada ausų puikias Lietuviškas gyduoles’ 
aro štoraoee aat pardavimo, kad matų tautiečiai reikalaudami galėtų pas 
Tiekvieaą susipirkti ir išreikalautų išduoti pinigus dovanai kokiems nors 
M 'favikaaif tose apliakėre. 6teraykai,rašykitę pareikalaudami gyduolių, nes 
/eras aždarbys ir pardaokite musų tyras Lietuviškas gyduoles, kurias męs 
fvaraataojama. Rašykite po aatrašu:

ALBERTAS G. GRABLIAUCKAS,
<Jor. Elm & Main Str., • Plymouth, Pa.

r

Didis ir Garsus Dr. Ignotas Stankus, M. D.
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pabaigęs daktarišką mokslą universi
teto valstijos Indiana, taipgi pabaigęs 
kvotimus augščiausioje ir jau paskuti
niojo daktariškoje mokykloje New 
York Post-Oraduate Medical School 
and Hospital, kurioje speeiališkai išsi
lavina gydyme' visokių sunkiausių ir 
pavojingiausių ligų ir daryme operaci
jų; pabaigęs gi tą mokslą įgauna var
dą augšto ir didžio daktaro.

Dr. Ignotas J. Stankus per kiek lai
ko buvo miestavu daktaru mieste In- 
dinnapolis, Ind., kur turėjo didelę prak 
tiką gydyme įvairių ligų, atlikdamas 
savo uždribti ktiogeriausiai ir užganė
dinančiai žmonijai, dabar-gi, pasi
šventęs labui savo brolių tautiečių, ir 
kad apsaugoti juos nuo išnaudojimo 
per nesąžiniškus daktarus, įrengė savo

/ locną naminį ligonbntj irZ/ ‘ ■’ *> ą •• ' *
Kviečia sergančius pas save, sakyda- 

\ mas:
Jeigu sergi, ar kenkia kas sveikatai, skubei kreipkies pas manė, ar ypa- 

tiškai ar laišku, o bnsi išgydytas. Jeigu kiti daktarui pripažino ligą neišgy
doma, neabejok, nes aš turėdamas didesnę praktiką ir augštesnį mokslą, tan 
pagelbėsiu ir suteiksiu tikrai brolišką ir sąžinišką rodą. Kiekvienas iš at
sišaukusių pas mane atras teisingą daktarišką prtgelbą ir pats. persitikrįs, 
kad esu pabaigęs didesnį daktarišką mokslą ir gličiu geriau gydyti, negu kiti 
daktarai svetimtaučiai.

• APSIIMU IŠGYDYTI
■Nuo reaumatizmo, skaudėjimo ir gėlimo sąnarių, kaulų, strėnų ir S6nų; nuo 
visokių kraujo ligų, užkietėjimo ir nedibimo vidurių; išbėrimo kūno, niežėji
mo, visokių spuogų, dedervinių, slinkimo plaukų: galvos skaudėjimo, nuo li
gos širdies, inkstų, plaučių, kepenų. Nuo visokių nerviškų ligų neuralgijos, 
drebėjimo sąnarių, nemiegojimo ir išgąščio; nuo greito nuilsimo, sunkaus 
kvėpavimo, peršalimo ir nuo visokių 1 slogų. Nuo visokių užkrečiamų lytiškų 
ligų ir visokių kitokių nusilpnėjimų Sveikatos.* Teipgi nuo visokių moteriškų 
ligų, skausmingų ir nereguliariškų mėnesinių, baltųjų tekėjimo ir gumbo 
HgV- /

TŪRIU 8PECIALI8KĄ DIPLOMĄ DUL DARYMO OPERACIJŲ.
ir ištikus būtinam reikalingumui operacijos, kada vaistai negal pagydyti, kaip 
tai augimo vėžio skilvyje, ir visokių akmenų, skaudulių ir guzų, ar tai butų 
pūslėje, inkstuose, kepenyse ir žarnose višką tą su pagelba operacijos galima 
prašalinti kuogeriausiai ir už menką mokestį. Darau teipgi operacijas ant kau
lų, smegenų, grobų ir lytiškų organų, kaip vyrų taip ir moterių. Ištiesinu pri
trauktas kojas ir rankas. Išgydydau naujausio budo operacija, — rupturą už 
menką prekę. »

Pertai kreipkitės kiekvienoje ligoje ar ypatiškai ar laišku, aprašydami 
savo blogumus, o aš gerai IŠt/ręs, suteiksiu atsakančią rodą, nedaro skirtumo, 
kaip toli gyvenate, ar Amerikoje, Kanadoje, Anglijoje ir ketose šalyse. Atsi
lenkusiems ypatiškai ir dėl operacijų, turiu savo locną naminį ilgonbutį. Bied- 
nna gydau dovanai.

DR. IGNAT1US STANKUS, M. D.

Adreeik;..... ..........................................Si imi

^50,000
KNYGŲ

Vysai Dykai Del Viru

Ta knyga yra stebuklinga ir siustą yra tyk dėl vyru. 
Knyga ta prastais, suprastais žodžiais pasaka kaip gal 
atgauti vyriškumą, isigyditi nuo užnuodijama krauja 
arbasypili.niibiegima sieklos, patrotitu stypribe, pučkus 
ir kitus išmietimus, negrotnulavima, patrotitu 
stypribe, pylva, kiapenu, inkstu ir pūsles ligas, runu- 
ti’.ma, gonorrhoea arba triperi, naujai įgautas lygas, 
stiictura irvš sasvyru lyg; s, gal būti išgidomas sava 
namuse privatiškai, slapta ir labai pygjai.

Ta, dykai igauta knyga, pasakis jums kodėl jos 
kentat ir kaip galėt galutinaj isigyditi. Knyga ta yra 
kraetuvž žinios, katrua ture žinoti kožnas vedes arba 
nevedės vvras. Ta knyga yra parašita par Daktara, 
katras atsydave ilgo lujka tyrinejmn tu, specijalisku 
lygu. Tem-kit, jog ta knyga yra siustą vysai dykai, 
užmnkam už pačto, ing užpečetita konverta. Nesiusk Č 
nekokiu piningu, tyk paraš k sava varda, ir adresa ant ’ 
žemiaus paduotu kuponn, katrų siusk mums fiendena. 

DYKAJ GA’ ~OS KNYGAS KUPONAS.
DR. JOS. LISTER A C0.. I 9C5 R FUtk Areno., Ctirųo:

C Antinas T.imt t : įgal H amin ■« prlt <t .įma, ai pnrtef jon
jo| Tamistx priaiuktnmci msa vy««i kul rėn., juna knygaaci vytu.

Vardas.
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KSKOIOMDUOJAKI MUSŲ KAŪJĄ A ŪMINĮ SS 
AKMUTV •BLIULia LAIUtODALĮ.

Aakašaiai, paaakMoti ir kitoki ra M 
akaaaairaU, p*r4a«a|ra« lt.tM vadina 
■ą •’ I, UlkradėHą Ūktai to
fk.TB *Mtaą. TU grto«a laikrtošliai 
paiki*! UtotyU, Jabaltovi lakštai, ga 
rai laiką rtoaati, labiaaaial kaliaaniaką 
aandoiami, kuria tari d a kati taiką, aia- 
torilki ir vyriški, gvarantaaM aat M 
■atą. Tikrai padąa laikrodėliai, aa 
gėda bas aai araafaaia teta paradyti.
J alga aori tartti garą daiagarėlį, tai 
štai aiasą paaialyraaa : . Męa aaaiąaiaa 
litą laikrodėlį kiakviaaaa 0. O. D. to 
•-VT5 ir akapraoa kadtaa dėl partlarė 
jiaą. Jai aapattka, aaaraktoito aai aaa- 
to. ‘ Mąe rUkaajama ataką. Aakaiaia

ėykai aa talką altą. Adraaaa:
WAVra m, OMAM, 04*
ta»****——t  ........ g a—U——O

1220 S. Broad St.,
Ofino valandoe: nuo 0 iki 12, nuo ‘2 Iki 
niais nuo 1 iki 5 popietę.

Philadelphia, Pa.
Ir nuo 6 iki 8 vakare, ftventadle-

t

IŠĘJO IŠ SPAUDOS DAILUS SCENIŠKI 
VAIZDELIAI VARDUMž*
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Kaina $1.00. | „Degtine” ir „Katriute.“
istiems daugian kaip vieną eg- (įmestiems daugian kaip vieną eg

zempliorių, .nuleidžiamas didelis nuo
šimtis. Gaunama pas: •

BEV. V. VARNAOIRIS,
312 So. 4th St., Breoklyn, N. Y.

KAINUOJA

Galima gauti^=^3

PO iO CENTU.

T“ ,,Draugo” Spaustuvėje.

**

'C'b

-NAUJA KNYGA-

BIBLIJA
arba šv. Raštas išleistas.

Tik vienas šitas šventraštis yra
Statalikiškaš. (

Kaštuoja $245 persiuntimui.
Adresas:

REV: S. PAUTIENIUS, 
Mahanoy City, Pa.

PIRKITE LABAI NAUDINGAS KNYGUTES

PO VARDU —-

„Naminis Vaiku

Auklajimas“
• IR

Wilkes-Barre
Deposit & Savings
BANK,

71 PUBLIC SQUARE, 
WILKES-BARRE, PA.

Kapitolas - - $ 150.000
Perviršis - - $430.000
Depozitai - $2.625.000
Koka 3-elą nuošimtį nuo sudėtų 

Joje pinigu.
r

Banku atdara kasdien nuo 9 ry
to iki 3 popietu. subatomis nuo 
9—12 vidurdienyje ir nuo 7 vai. 
vakare iki 8.

Galima susikalbėti lenkiškai ir 
lietuviškai.

“Katekizmas Apše 
Alkoholiu.”

Y
Kainuoja po 12c. su persiuntimu. Pelnas eis instei 

gimui našlaičiu prieglaudos. Galima gauti pas

t Kun. A. Staniukyną,
4557 So. Wood St., CHICAGO, ILL.

X F„ GfllHs, i

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

/ 1

1M—1M B. MAIN 8T.,
WILUB-BAKBE, PA 

>*»*******—»»****—»

TfiMIKYTE LIETUVIAI.
KalionC per jure*. Tūkstančiai 

tūkstančiu mOsu tautiečiu ke
liauja in prigimtą šąli ir ii temai 
atgal in Ameriką, o visi labiau
siai uiganSdinti, kurie perka lai
vakortes pas:

Joną Nemeth’a
S V. MAnr BT*„

t-BABBI, PA.
O kadėlt Mm tari garą pritiarėjiaą, 

«•% kad tartam kaip Ir 
IjM bfltą pirkę laira-paraakią kaliaaę,

saėlM kaaapi kavtae. ataataraM piaigą ptaaahi
, i ri• ii . I

DRAUGO”
=ZI. 17777

SPAUSTUVE

NAUJAUSIA, DIDŽIAUSIA IR GE

RIAUSIA GREITAI ATLIEKA

ĮVAIKIU ĮVAIKIAVBIUB DARBUS

SPAUDU
PIGIAI

ubkvutikvb ir kitokius darbus 
K0VSTITU0UA8, PLAKATUS, TIKIBTOS,

RAIDfcS STATOMOS DIDELE—NAUJAU- 
SIOJO PATENTO—MAŠINA "LINOTYPE”

ADaasuoKm
« DRAUGAS”

314 L Marke* St WUke.-Barre, Pa.

JtafflKSS.se

