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ieštoji Nedelia po 
Velykų.

|Lekcija“. I Petr., IV., 7-11. 
Mylimiausieji: Bukite iš-

|intingi ir jauskite maldo
te pirm viso turėkite vie-

|L prie kitų. tarp savęs nepa- 
lujančią meilę, nes meilė 
sdengia daugybę nusidėji

mų. Bukite svečių priėmin- 
tarp savęs be murmėji-

10: Kiekvienas kaipo gavo 
įalonę, parodydami aną 
|eu«#š kitam, kaipo geri tu- 
|ropos Dievo malonės už- 
iizdėtojai. Jei kas kalba, 
lipo Dievo žodžius; jei kas 
Ifnauja, kaipo pagal paga
limo, kurį duoda Dievas - 
lant visuose daiktuose bu

tų Dievas pagarbintas per 
Jggų Kristų, musų Viešpa-

Evangelija. Jon. XV, 26- 
i7, XVI, 1—4. — Anuomet 

Jėzus savo mokiniams: 
kad ateis Palinksminto- 
, kurį aš jums atsiųsiu 
o Tėvo, tiesos Dvasią, ku
riuo Tėvo paeina, ana apie 
ajie duos liudijimą. Ir jus 
dysite, nes su manim e- 
te nuo pradžios. Tai jums 
sakiau, idant nepasipik- 
tumite. Atskirs jus iš su

sirinkimų, o ateina valanda, 
jog kiekvienas, kuris jus už
muša, tarsis Dievui tarnavi
mą darąs. Ir tai jums pada
rys, jog nepažįsta Tėvo nei 
manęs. Bet tai pasakiau 
jums, idant kad ateis valan
da atmintum it e ant to, jog
aš jums pasakiau.

KRIKŠČIONIŲ TVIRTY 
BE.

Apaštalai, išgirdę, jog ju
ką Viešpats nori su jais skir 
Įes, nuliūdo; sunku bus 
iems vieniems persekioji- 
ius kęsti ir su priešais 
Irumties. Gailestingasis Jė-
is savo Apaštalus ramina, 
pažadėdamas jiems atsiųsti 

I Ivasią—Pastiprintoją.
Musų Viešpats dažnai įni

ki apie šv. Dvasią, kur^ą va- 
lina Palinksmintoja, Pa- 
Įtiprintoja ir Tiesos Dvasia, 
iaipo Palinksmintoja, ji su 
ūksianti Apaštalams tokią 
kimybę, kokios svietas nė
jai nei duoti, nei atimti. Kai 
po Pastiprintoją, ji duos 
jiems tvirtybę perkąsti Kar
lus ir kentėjimus su vilnia 
ir atsidavimu Dievo valiai, 
kaipo Tiesos Dvasia, ji bus 
jiems ištikimu vadovu ir 
primįs viską, ką Jėzus jiems 
lakė. Šv. Dvasia buvo paža 

[dėta ne tik Apaštalams, bet 
jųjų įpėdiniams vysk li

kau is n Bažnyčios ganyto
mis, kad jie tikinčiuosius
3sos mokytų ir nuo klai-
Uis kelio saugotų.

^v. Dvasia vra taip-pat 
printoja ir visų krikš- 

cė

j imą, pakelia viltį, tobulina 
meilę. Ji mus mokina guo- 
doti ir pasiduoti dvasiškajai 
Bažnyčios valdžiai, o įpil
dama į musų širdis nusiže
minimo ir paklusnumo do
rybes, saugoja mus nuo iš- 
klydimo.

Musų Išganytojas primi
nė Apaštalams, kad ant že
mės prisieis jiems kentėti 
dėl įgijimo amžinosios gar
bės ateityje. Priderėjo tad 
Apaštalams prisiruošti į ka
rę, apsišarvavus atsidėjimu, 
kantrybe ir drąsa. Viešpats 
Jėzus užtikrina savo moki
niams pasekmę karėje, pri
žadėdamas jiems atsiųsti šv. 
Dvasią, kuri primįs jiems 
viską, ką tik Jis jiems sakė. 
Išdėsto smulkmeniškai kas 
jųjų laukia: iš Svnagogų 
busią išmesti, svieto neap
kenčiami, ir net užmušti 
žmonių,. kurie manys, gerą 
darbą darą, juos žudydami. 
Neveizint į tą viską, Jis pa
taria jiems nesibijoti, nes 
jis atsiusiąs jiems Pastip
rintoją, priešai kurį žemės 
ir pragaro sujungta galy
bės nieko neįveiksią ir kad 
tie, kurie ištesės iki galui 
bus išganyti.

Apaštalai buvo paklusnus 
savo Viešpaties pamokini
mams. Jie viską paliko ir 
paskui Jėzų nuėjo; jiems 
paklusnumas neišrodė prie
derme, bet džiaugsmu, i 
Dvasią apturėję,, jie nenu
sigando grąsinimų, plakirm 
ir kalėjimų^ jųjų mokslas 
po visą pasaulį pasklido ir 
jųjų žodžiai pasiekia žemės 
kraštus. Ant stabmeldijos 
griuvėsių krikščioniškąjį ti 
kėjimą įdaiginę, jie teisybės 
patvirtinimui savo gyvastį 
atidavė ir savo krauju pa
žymėjo nuo Kristaus aptu
rėtąjį mokslą.

Stebėdamiesi antgimti- 
nei drąsai ir ištvermei tų nu
sižeminusiųjų ir šventųjų 
vyrų, kuriuos patiko Augš- 
čiausiajam sunaudoti savo 
Bažnyčios - steigimui, męs. 
laimingieji tikrosios avidės 
nariai, įsitikinkime, jogei 
norėdami Kristų sekti tie
soje ir dvasioje, męs turime 
būti pasirįžę kentėti, blogi} 
palinkimų ir pageidimų at
sižadėti ir vely mirti, ne 
kaip Dievą užrūstinti. Jei 
iki galui savo priedermes iš
tikimai atliksime, įgysime tą 
įstabią laimę, pamoksle ant 
kalno Jėzaus prižadėtą: 
“Palaiminti, kurie perse
kiojimą kenčia dėl teisybės, 
nes jųjų yra dangaus kara- 
lybė”. S.

nimo į Kunigus. Visa Mary- 
laud’o valstija rengiasi iškil 
mingai apvaikščioti tą atsi
tikimą. Gubernatorius Auš
riu L. Crothers paskyrė tai 
iškelmęi komitetą, kursai 
darbuosis išvien su Baltimo
rės miesto komitetu, kad pa
gerbus atsakomai užsitarna
vusį visuomenei vyrą. Nes 
visas Maryland — net ir vi
sa Amerika gerbia Gibbonsą 
ne tiek, kaipo kardinolą, 
kiek kaipo vyrą, kursai yra 
padėjęs didelius nuopelnus 
žmonijai savo raštais, savo 
demokratizmu, savo užuo
jauta darbininkams, savo į- 
tekme į moralinį amerikie
čių išsiplėtojimą, ir t.t.

Iškilmėje dalyvaus prezi
dentas Taft ir daugelis kitų 
augštai pastatytų asmenų iš 
visos Amerikos. Protesto- 

žydai ir betikiai lygiainai,
atiduos garbę Suv. Valst. 
katalikų galvai, nes kardino 
lą Gibbons ’ą guodoja ir myli 
visi be skirtumo tikybos, įsi
tikinimų ir luomo.

Dar taip neseniai New 
York’o katalikai užrik Viėte 
pas save kardinolą Gi- 
bbons’ą ir sudarė jam iškil
mę, kurioje dalyvavo sena
toriai, miesto atstovai ir ki
tokie dignitoriai. Buvo tai 
pradžia iškilmių, kurias yra 
surengusi visuomenė savo 
geradariui.

Iš Lietuvos.
L-

Bažnytines Žinios.

Gerbia kardinolą Gibbons’ą.
Ateinantį mėnesį sukaks 

25 metai, kaip Baltimorės 
antvyskupis James Gibbons 
tapo iškeltas į kardinolus. 
Tame mėnesyje išpuo 
pat 50 metų nuo io

Augšto ji Panemunė (Ma
rijampolės ap.). Ilgai ruoš
tasi prie įsteigimo “Blai
vybės” draugijos, kelis kar
tus darbininkams susirin
kus ir skaitykloj skaityta ir 
kelta klausimas apie blaivy
bę, galop visų mylimasis ne
užmirštamasis tėvas Kazi
mieras karštais pamokslais 
prirengė ir išpurino dirvą. 
Taigi Velykų antradieny, 17 
d. balandžio (n. k.), buvo 
skaitlingas įsteigiamasis su
sirinkimas, bažnyčios kop
lyčią grūste prisigrūdo žmo 
nių. Susirinkiman teikėsi at 
silankyti centro pirminin
kas gerb. kun. K. Marma, 
kuris ir posėdį vedė. Jis 
karštais žodžiais prirodinė
jo svaiginančių gėrimų kenk 
smingumą ir žadino rašy
ti es į “Blaivybę”.

Kitas kalbėtojas aiškino 
girtybės kenksmingumą iš 
tautiškojo atžvilgio; tik 
blaiva, girdi, tauta yra tur
tinga ir galinga, priešingai, 
— neblaiva, girtuoklė — bė
dina, nusususi ir kitų tur
tingesnių tautų vergė. Lie
tuvius prie antrojo skyriaus 
priskaitė pavadinęs juos 
beturčiais ir silpnučiais, pa
galios linkėjo lietuviams, 
anot “Šaltinio”, iš degtinės 
bei alaus ežero išplaukti, o 
ant blaivybės sparnų gero- 
jon, šviesiojon pusėn pakil-

originališkai prirodinėjo, 
kad degtinė nėra Dievo do
vana; ragino tėvus, kad pa
tįs negertų ir vaikams gerą 
pavyzdį duotų.

Pasibaigus susirinkimui, 
tą pačią dieną užsirašė 
draugi jon vyrų 82, moterų 
146, blaivininkų 49, absti
nentų 179, pilnamečių 165, 
nepilnamečių 63, viso 228 
asmenįs.

Pilviškiai (Marijampolės 
ap.). 2 balandžio buvo čia 
“Žiburio” susirinkimas. Da 
lyvavo apie 70 draugijos na
rių ir apie 30 svečių. Pir
mininkavo uk. Dvaranaus- 1
kas. Nutarta įsitaisyti trije- 
rį javams valyti, kuris atsi
eis apie 150 rublių. Na
riams neįmokėjusiems įnašų 
pranešti, kad ūmai užsimo
kėtų, nes kitaip negalės gau 

’ti “Žiburio” laikraščio. Kn. 
K. padavė sumanymą apie 
organizavimą musų jauni
mo. Šiame klausime pasi
girdo skirtingos nuomonės. 
Buvo kalbėta, kad musų 
jaunimas gana dikĮai, padv- 
kęs, einąs vėjo keliais, už
tat neverta juo nė užsiimti; 
kiti gi prirodinėjo, kad ne 
visas jaunimas esąs taip 
blogas, o ir už blogųjų blo
gumą daug esą kalti senes
nieji, nes šie, nekartą blo
gai elgdamies, savo pavyz
džiu tvirkina jaunimą. Po 
ilgesnių kalbų klausimui pa 
aiškėjus veik vienu balsu 
nutarta: organizuoti jauni
mą prie “Žiburio”, paski
riant įnašų 30 kap. metams. 
Buvo perskaitytas prašy
mas Krikščionių Darbinin
kų Draugijos skyriaus, ku
riame išreikšta noras gauti 
dovanai “Žiburio” salė sa
vo susirinkimams daryti. 
“Žiburio” draugija sutiko 
duoti salę dovanai iki atei
nančių metų. Pabaigoje bu
vo priminta, jog Pilviškiuo
se po Velykų yra rengia 
mos ūkio paskaitos, kurias 
žada atlikti du agronomu 
Draugija apie tokias pas
kaitas prielankiai atsiliepė.

Pašvitinys (Šiaulių ap.). 
“Saulės” mokyklą šiuo 
mokslo metu lankė išviso 64 
vaikai (22 berniukai ir 42 
mergaitės). Mokytoja lietu 
vaite, p-lė Laikunaitė, uo
liai ir pasekmingai darbuo
jasi, gražiai mokydama to 
kį nemažą skaičių vaikų 
Yra ir valsčiaus mokykla, 
kurią lanko ir-gi nemažas 
skaičius vaikų. J^pkytojai 
valsčiaus mokykloje du: ru
sas ir lietuvis. Lietuvių kai-' 
ba ten mokinama silpnokai

čiuje dabar iškepama išsyk 
25 pūdai duonos. Kepėjas 
paliktos tos pačios, nes pa
sitaisė kapime.

Vilkaviškyje Darbininkų 
keptuv ei eitųsi labai gerai, 
tik daugiau reikia susiprati
mo. '

— Žmonės pradėjo jau. 
dirbti laukus. Šiemet ačiū 
Dievui neiššalo nei rugiai, 
nei kviečiai, nei dobilai. 
Bus, rodos, ūkininkams 
linksiūa.

— Vilkaviškyje atsirado 
daug vagių. Neseniai apvo-' 
gė vieną, kuris laikė rūbų 
sankrovą. Sako, išnešę už 
kelias dešimtis rublių. Taip
gi neseniai vieno žmogaus 
nuvažiavo arklius, bet pa
sisekė sugauti.

Vištytis (Vilkavišk. ap.). 
Vietinis “Žiburys” dėliai 
betvarkės bažnyčioje ir li
guisto pirmininko jau kuo
ne visai buvo pradėjęs ges
ti. Velykų antrą dieną pa
daryta tik pirmas šiemet su-j 
sirinkimas. Šiek-tiek pasvei 
kęs pirmininkas pradėjo uo- 
iai darbuoties. Paraginti 
caršta prakalba susirinki
mo dieną prisirašė 15 naujų 
narių. Verta pažymėti bent 
prakalbų turinys ir svarbes
ni nutarimai. Posėdis buvo 
irumpas, bet turiningas. 
Pirmininkas kun. J. Kr. 
;arp kit-ko pasakė: “Kitur
Žiburio” skyriai turi savo 

mokyklas, elgetnamius, blai 
vvbės įstaigas ir t.t. Višty
čio gi “Žiburys” nieko iš 
tų taip naudingų įstaigų ne
turi, bet nejaugi męs žibu- 
riečiai busime šiame atžvil
gyje be jokio nuopelno? Te
gul kiekvienas žiburietis rū
pinasi ir pats apsišviesti ir 
kitus apšviesti taip, kaip 
jam aplinkybės leis, t. y. te
gul kitus paragina prie 
mokslo, prie laikraščįų bei 
knygų skaitymo. Tas būdas 
jau ir buvo pas mus varto
jamas, ir su džiaugsmu rei
kia pažymėti, jog pažanga 
apšvietimo šakoje paskuti
niais metais aiškiai mato
ma, taigi ir toliau dar uoliau 
tokiu budu privalome dar
buotis ir geri; vaisių galima 
tikėtis. Žodžiu, kiekvienas 
žiburietis privalo būti gyvu 
mokslo ir blaivybės platin
toju ir pavaizda tarpe tų, su 
kuriais tik susitiks, o to
kiais jei busime, be abejo, 
daug ir labai daug nuveiksi-

Simnas (Kalvarijos ap.). 
Trečią dieną Velykų,“ 18 ba
landžio, buvo “Žiburio” 
draugijos pamaldos. Dešim
tą valandą draugijos pirmi
ninkas kunigas J. Danielius 
atlaikė iškilmingai šv. Mi
šias. Po Mišių kun. Jurgi- 
las, Metelių klebonas pasa
kė puikią prakalbą-pamoks- 
lą, nurodydamas apšvieti
mo reikalingumą ir naudą 
draugijų, platinančių apšvie 
timą, ragindamas šviestis, 
skaitant geras knygas ir 
laikraščius. Aiškiai išdėstė 
spaudos galybę. Žmonių per 
pamaldas buvo susirinkę, 
kaip šventadieniais. Po pa
maldų, išėjus iš bažnyčios, 
buvo draugijos narių susi
rinkimas; susirinkimas bu
vo pilnas. Nutarta: centro 
sustiprinimui mokėti po 15 
kap. virš metinio mokes
čio; knygyną padidinti nau
jomis knygomis; padaryti 
ūkio paskaitas, pakvietus 
agronomą Totoraitį ir stud. 
Kriščiūną. Vietos parūpini- 
mui išrinktas komitetas iš 
3 asmenų. , ...

Draugija padidėjo, nes 
prisirašė gana daug naujų 
narių. Aptarus kitus savo 
reikalus, susirinkimas išsis
kirstė su ta linksma minčia, 
kad ir męs, simniečiai, ne- 
snaudžiam, bet rūpinamės 
draugijomis ir apšvietimu.

Pušalotas (Panevėž. ap.). 
Balandžio 4 d. ūkininką Ši- 
dagį aplankė gaisras; sude
gė gryčia. Priežastis — ble- 
kinis kaminas. 1909 m., ru
deny; to paties uk. Šid. su
degė tvartai ir kluonos su 
javais. Visame miestelyj 
nėra jokių reikalingų įran
kių gaisro gesinimui. O lai
kas butų susitarus įsitaisyti 
reikalingus įrankius.

“Šaltinis”.

me

vienas darbininkas

Vilkaviškis. Balandžio 17 
dieną (n. k.) buvo “Krikš
čionių Darbininkų Draugi
jos” susirinkimas. Išrinkta 
mėnesiui naujas sankrovos 
ir keptuvės vedėjas, naujas 
revizijos komisijon narys p 
J. Kaminskas.

Apgarsinta, kad jau pa 
baigta statyti didesnė kep-

Susirinkusieji pasižadėjo 
darbuotis pagal nurodytą bu 
dą ir būti kaip ir mokyto
jais tarpe kitų. Beto nutar
ta a) tėviška globa rūpintis 
piemenukais ir piemenaitė
mis ir apskritai tarnais ir 
tarnaitėmis; b) daryti jau
nimui viešus pasilinksmini
mus, tik be jokių svaiginan
čių gėrimų po vyresniųjų 
priežiūra, o išvesti madą 
vai klojimosi naktimis ir da
ryti slaptus susiėjimus ar
ba viešus, bet su svaiginau

tuvė ir naujas pečiui. Pe-įčiais gėrimais.

Tauragnai (Zarasų pav.). 
Susilaukėme jauną kunige 
lį B. Žimontą, kurs turės čia 

‘nemažai darbo, jei tik norės 
darbuoties žmonių labui. 
Musų parapija yra apžėlusi 
piktžolėmis, usnimis: girty
bė, vakaruškos ir kiti nedo
ri papročiai pas mus yra la
bai išsiplėtoję. Miestelyje 
pilna aludžių, visose girtuo
kliauja netik vyrai, bet ir 
jaunos merginos. Gal jaunas 
kunigėlis nepasigailės svei
katos drausti jas už tokį 
darbą. Buvęs kamendorius 
buvo sumanęs įtaisyti ar- 
batnamį bet pažadėta — ne- 
ištęsėta. “Blaivybės” sky
rius nieko neveikia; blaivi
ninkų visai mažai beliko.

Rozalinas (Pan. pav.). 
Musų miestelis nedidelis. 
Yra dvi lietuvių krautu vi, 
kuriom neblogai sekasi. Yra 
ir pavargėliams šelpti drau
gija. RozAliniečių yra nema
žai apsišvietusių žmonių, 
lietuviškų laikraščių nema
žai pareina. Ūkininkai ne
blogai gyvena. Trįs sodžiai: 
Zigmontiškė, Bunčiai ir TJt- 
kunai, išėjo į vienasėdijns.

Ūkininkai užsiima daugiau
siai piemininkyste: viename 
Litkunų sodžiuje yra 5 cen
trifūgos; visi labai džiaugia
si. Litkuniečiai yra prisirašę 
prie Dembavo ūkės ratelio, 
kurs pargabena trąšų, bo- 
velnos, druskos, silkių, aly
vos, sėklų, ir kitų ūkės pa
dargų. •— Rozaline yra mo
nopolis ir 4 alinės; šventa
dieniais dažnai pasidaro 
peštynės girtų tarpe, kar
tais net mirtin užsimuša. 
Butų geistina, kad čionai 
butų atidalytas “Blaivy
bės” skyrius, gal bent kiek 
sumažėtų girtuokliavimas. „

<r

Įvairios. Žinomas daili
ninkas Vaitkevičius padarė 
pieną paminklui pastatyti 
ant kunigo Jaunio kapo 
Kaune. Bus tai augštas ą- 
žuolo kryžius lietuvių sty- 
liuje ant gražaus akmeni
nio pamato. Reikia tikėties, 
kad šią vasarą paminklas 
bus pastatytas.

Liackava (Šiaulių pav.). 
Musų parapijoje jau nuo 
seniai yra išsiplėtojusi gir
tuoklystė: ne tik suaugę 
žmonės girtuokliauja, bet ir 
jaunuomenė, nepilnamečiai 
vaikinai ir merginos. Pas 
mus ir merginos jau turi ly
gias tieses su vaikinais ali
nėse ir traktieriuose: ir jos 
jau prisiryja degtinės ir 
alaus smuklėse Sėdėdamos 
taip, kad ir joms traktie
riaus tarnas trina ausis, 
kad galėtų jas lauk išvesti 
iš traktieriaus. Laikraščius 
pas mus mažai kas skaito. 
Daugybė randasį tokių žmo 
nių, ką net nėra matę laik
raščio. Vieną kartą aš tyčio
mis štai kaip padariau. Pa
siėmiau vieną “Vienybės” 
numerį ir degtinės puskvor- 
tę ir nuėjau į tuos namus, 
kame buvo daugiau žmonių 
prisirinkę, o ypač jaunimo, 
išviso apie 15 asmenų. Iš
traukiau laikraštį ir pirm 
pradėsiant skaityti paklau
siau jų, kas tai per knygai 
Vienas sakė kad tai kalen
dorius esąs, kiti elemento
rius, dar kiti gazietos. Bet 
nevienas negalėjo perskai
tyti, kaip vardas to laikraš
čio. Perskaitęs laikraštį aš 
ištraukiau degtinės puskvor 
tę ir paklausiau: “O čia 
kas”? Visi ją pažino ir vien 
balsiai sušuko, kad tai deg
tinės puskvortė esanti. Tai 
mat kokiuose dalykuose mu 
sų liackaviškiai apsišvietę!

Liackavoje taisoma nauji 
kapai. Reikia nemažai že
mės jiems supilti. Klebonas 
vis ragina ir ragina į darbą, 
bet mažai kas klauso. Kad 
klebonas praneštų parapijo- 
nams, jog pabaigus tąYlarbą 
bus duota visiems daug ma
garyčių—degtinės ir alaus, 
tai liackaviškiai per 2 dieni 
netik kapus pabaigtų pilti, 
bet ir per Ventos upę supil
tų pilimą iš žemių ir akme
nų, kad tik mAgaryčių ga
vus. Taip tai pas mus alko-
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holio dievaitis — girtybė — 
paėmus virSų aut visų ir jo
kio darbo, susirinkimo, ban- 
kietų ir sueigų neatliekama 
be degtinės ir alaus.

Šeduva (Šiaulių pav.). 
Čia atsitiko baisi nelaimė. 
Žydė ar per apsirikimų ar 
tyčiomis vietoje miltelių pi- 
ragams kepti padavė nuodų 
ir nunuodijo 5 žmones. 4 jų 
jau mirė, penktas dar tebe
gyvena, bet vargiai išlik* 
gyvas.

Garždai (Telšių pav.). Iš 
kažinkur atsivilko į Barz
dus kažikoks valkata, apsi
skelbė esųs gydytojas nuo 
visų ligų, o ypatingai nuo 
akių. Ima labai brangiai, 
net po kelias dešimtis rub
lių; pusę tuojau liepia ati
duoti, o likusius kaip išgis. 
Tur agentus aplink per ko
kių dešimtį mylių, kurie pri
kalbinėja eiti prie stebuklin 
go gydytojo. Daugiausiai 
kreipiasi prie jo amerikan- 
tai ir ainerikantės su tracho
ma. Jaunos moteriškės turi 
palikti prie ano ilgesniam 
laikui, vyriškus paleidžia 
tuomet, kaip jau nebeturi 
pinigų. Neseniai išspruko 
rtuo jo jauna mergaitė nuo 
Telšių, sakė: atėmė šimtų 
rublių, išvedė iš kelio, neuž
mokėjo už 6 mėnesius tarna
vimo.

Kur žmonių protas eiti 
prie visokių apgavikų.

•
Pakalniškiai (Šeduvos 

par.). 1908 metais Pakal
niškių sodžius išsidalino į 
viensėdijas. Protingesni 
žmonės džiaugiasi išsikėlę į 
viensėdijas ir geriųa savo. 
ukes, bet dauguma nei ma
nyti nemano apie šį dalyką. 
Laikraščių pareina vos 2 ar 
3 egzemplioriai. Pakalniš- 
kiečiai gerai žino, per ku
rias duris pakliūti į žydo 
smuklę, žino, su kuom ir

-kaip reikia muštis, žino, 
kad žydo puspeleniai geres
ni už ūkiškųjų draugijų mi
neralų trąšas ir t.t. Ar gi ne 
šviesuoliai tie pakalniškie- 
čiai ?! Per šv. Juozapų Smil
giuose tapo sumuštas jaunas 
vyras ir vargiai bepagis. Vis 
tai girtybė padarė!

Raginėnai (Šeduvos par.). 
Raginėnų sodžius stovi pa
togioje vietoje; 1908 m. išsi
dalino i viensėdijas. Žmonės 
pusėtinai apsišvietę. Laik
raščių pareina 7 egzemplio
riai. Dauguma ūkininkų pa
liovė jau gėrę, bet yra dar 
keletas, kurie pasigėrę mu
šasi su pusberniais ar pie
menimis po miestelius.

Pavasaris eina išlengvo. 
Rugiai išrodo menki.

‘Vienybė”.U'

Vilnius. “Rūtos” visuoti
nas susirinkimas buvo ba
landžio 3 d. Sąnarių “Rūta” 
išviso turi 162. Praėjusiais 
metais “Rūtoj” buvo 89 va
karai, tarp jų 17 su vaidini
mais, 13 koncertų, 2 maska
radai, 20 svetimų (latvių ir 
kitų), o kiti—šokių. Labda
ringu tikslu “Rūta” įtaisė 
6 vakarus. Įeigų buvo 3522 
r. 77 k., išlaidų — 3488 rb. 
02 k. Pusė gryno pelno pas
kirta Vilniaus lietuvių dvi- 
klesei mokyklai. Tarybos 
jau senai yra paduota vy
riausybei prašymas, kad 
leistų įtaisyti “Rūtoj” va
karinius suaugusiems kur
sus, bet lig šiol leidimo ne
gauta. Susirinkimo Tarybai 
įsakyta įtaisyti prie ‘Rūtos’ 
neapmokamų gydytojų pa- 
gelbų ir vaistus ir biurų 
jieškantiems vietų.

Kriukai (Šiaulių pav.).
Iki šiol musų (1) miškuose 
viešpatavo pirkliai—žydai.

JHiais metais atanrarU ir to

sai vertelga liętuvis—p. Le
kas iš Janonių. Jis nupirko 
didelį plotų Gruotužio miš
kų (Kr. pav.), padarė sąly
gas iškirsti per ketverius 
metus. Kaip girdėjau, par
davimas sekasi gerai.

Lukšiai (Naum. pav.). 
Paskutiniais metais pradė
jo ir lietuviai tvertis pirkly- 
bos. Pernai buvo 8 sukrovus 
žydų, o 1 lietuvio. Dabar-gi 
6 žydų, o lietuvių rankose 
jau 3. Gaila, kad nei vienas 
iš jų nepardavinėja laikraš
čių, vargiai čia gausi.

Medeikiai (Pan. pav.). 
Čia gyvena gana turtingi 
ūkininkai ir, kaip matyti, 
dauguma linksta prie švie
sos. Sodžiun ateina keletas 
“Liet. Uk.” ir “Pasiun.” 
ekz. Pačiame sodžiuje vals
čiaus raštinė, mokykla, mo
nopolis, aludė ir dvi slaptos 
smuklės. Baltakę (žinoma 
slaptose) pardavinėja ne 
tiktai už pinigus, bet ir už 
visokius naminius daiktus, 
kas ką atneša: javus, linus, 
vilnas, kiaušinius, rubus ir 
■t.t. Reikią tiktai stebėties, 
kaip valdininkai, tankiai va 
žinodami pro šalį, girdėdami 
girtų balsus, yishi nedaboja. 
Ūkininkui jau ne kartų kėlė 
balsų, kad panaikinus tas 
girtuoklybės įstaigas, mote-1 
rįs net prašymus norėjo pa
duoti vyriausybei.

, Parvalkai (Pan. pav.). 
Banko malonė. Praeitais me 
tais Parvalkų sodžius nuta
rė išsidalinti vienasėdžiuos- 
na. Padarė nutarimų ir iš
siuntė žemės tvarkomajai 
komisijai. Atvažiavo ir ko
misija. Komisija žinojo, kad 
vienas ūkininkas, V-is, turi 
skolos dvarininkų banke. 
Nutarimas buvo tada nepa
tvirtintas, dėlto kad jo žemė 
dvarininkų. Minėtasai ūki
ninkas nusiuntė prašymų 
perkelti jo skolų iš dvarinin
kų banko, valstiečių ban
kam Banko valdyba atsakė, 
kad už perkėlimų reiks už
mokėti septyni šimtai r.; 
skola, žinomas daiktas, pa
silieka senobinė. Brangiai 
apsieina persivertimas iš 
dvarininko valstietin.

Kriokialaukis(Suv. gub.).
Balandžio 4 d. buvo vals
čiaus ir parapijos sueiga. 
Parapijos sueigos protokole 
tiktai vienas nutarimas. Ap 
skričio viršininkas užklausė 
parapijos, ar sutinka ji pri
imti Dringiškių sod. Kriok, 
vai. (Tas sodžius dabar 
Daukšių par.). Sueiga vien
balsiai nutarė priimti.

Valsčiaus sueigoje buvo 
svarstoma valse. taup. ka- , 
sos apyskaita. “Ant pakvie
timų” buvo parašyta, kad 
bus viršaičio rinkimai, bet 
nebuvo. Piniginis stovis pu
sėtinas—siekia 33 tuk rub.; 
vienų trečdalį pelno (269 
rub.) paskirstė šitaip: raš
tininkui 100 rub., pirminin
kui ir iždininkui po 60 rub., 
Simno vyresniajam žemsar- 
giui 20 rub. (Kų darė, dėlko 
jam paskyrė nežinia; — pa
prastai duodama tiktai ka
sos valdybai) ir kasos na
riui 29 rub. Pabaudų pini
gus, kurių susidarė 50 rub., 
paskyrė “liudnasties” (vi
suotino žmonių sąrašo) kny 
goros sutvarkyti.

- Be to nutarta, kad šven
tadieniais nebūtų pardavi
nėjami svaiginamieji gėri
mai.

mušdavo ir dabar likęs vie
nas baigia pragerti savąjį 
turtų. Žemiečių viršininkas, 
sužinojęs L-no pasielgimus, 
liepė išrinkti globėjus. Kaip 
tiktai parėjo sueigos diena, 
tai tuojau pasipylė degtinė. 
Matytis buvo, kaip ir blai
vininkai ragavo baltakę. 
Kada prasidėjo sueiga, tai 
vieni sušuko balsu: “nerei
kia, nereikia!” Kai-kurie 
mėgino protestuoti, bet ga
vo pamatyti kumštį. L-no 
šalininkai taip ir sakė: “Diė 
vas sutvėrė moterį ir pave
dė jų vyro globai, tai mote
ris ir turi vyro prisakymų 
klausyti”. Taip sueiga už 
keletą degtinės gurkšnių ir 
davė pragerti visų turtų.

Be to sueigoje buvo nutar 
ta paskirti du seniūnu, nes 
dabar vienas turi daug dar
bo, — seniūnija labai didelė.

“Liet. Uk.”.

Korespondencijos.

FOREST CITY, PA.
Kažinkas buvo paleidęs 

šnekas, buk kun. M. Pan
kauskas, išvažiuodamas išk
Forest City, nepaliko jokių 
parapijos sąskaitų. Tos šne
kos pasklydo po aplinkinius 
mieštus, su didele kun. Pan- 
kausko nuoskauda. . Tečiau 
kun. A. Lopata, kursai užė
mė parapiją po kun. P., at
rado parapijos pinigus, są
skaitas ir knygas kuogęriau- 
sioje tvarkoje.

Butų smagu, jeigu visi 
apie tai žinotų.

Kun. A. Kaupas.

Skrabotiškis (Pan. pav.). 
Kovo 19 d. čia buvo vals
čiaus sueiga. Buvo svarsto
mas klausimas, ar paskirti 
globėjus gyvanašlei ,O. L. 
nei ir jos vaikams. Vyras 

ir mažus vaikus

DRAUGAS

žiūrint, kaip serantoniečiai 
erzinasi, bylinėjasi ir galop 
patįs iš gero noro užsidaro 
bažnyčią, kurią pastatė ne

Šią savaitę dideli karš
čiai. Žmonės šaliunuose vė
dinasi, gerdami svaiginan
čius gėrimus iki sudurnavo-

Iš Visur.

“troščių” (trustees) — beG ja. Tokia auka stojosi pe-
Dievo garbei. 

įGriaudu ir liūdna.
Praeivis

reitą savaitę Antanas Rla-
žauskas. Jisai begįrtuokliau 
damas gavo karštligę, ėmė 
bėgioti, varijoti... Alių die
nų policija sugavo jį nuogų 
belaksant po laukus ir nu
vežė į kalėjimų, kur turės 
tupėti iki išgaruos trucizna.

mus nuo 
klastingai 

sutverti 
nupirkti

SCRANTON, PA.
Geg. 17-18 d. buvo čia lyg 

kokia misijėlė. Aplinkiniai 
kunigai klausė lietuvių iš
pažinties, pamokslus pasa
kė : vakare kun. J. Kassakai- 
tis, ant rytęjaus kun. V. Viz
girda. Žmonių buvo pilnas 
šv. Tomo kolegijos skiepas. 
Išpažinties priėjo apie 500, o 
tarp jų buvo matyti tai vie
nas, tai kitas smarkuolis, 
kursai dar taip neseniai 
siuntė perkūnus ant vysku
pų ir kunigų.

Geras tai ženklas. Apskri
tai imant serantoniečiams 
jau nusibodo tųsynės po 
teismus. Jie tik laukia ištar
mės iš Philadelphijos ir visi 
trokšta kuogeriausiai įeiti į 
savo bažnyčią. Tik maža da
lis tepasiliko priešinga vys
kupui. Visi jau žino, jog baž 
nyčia priguli ne vyskupui, 
bet parapijai, ir visi supran
ta, jog be vyskupo žinios ir 
leidimo niekas katalikų baž
nyčioje negali laikyti pa
maldų. Dabar priėjo prie to, 
kad net “narodovas bisku- 
pas” Hodur nebtpriima į sa
vo kapines tų, ką eina prieš 
katalikų bažnyčią. Juos lai 
doja Forest Hill kapinėse. 
Oi, kad tas augščiausias 
teismas išduotų kuogreičiau 
šiai savo ištarmę! Žmonės 
mato, kaip jų bažnyčia ap
leista, apipuvusi, kaip nie
kas jos netaiso — tai nors 
žinotų, ką. daryti. Jie sako, 
kad jeigu išeitų toks nus
prendimas, kad bažnyčia pa 
siliktų “troščių” nuosavy
be, tai tegul ją ir toliau nai
kina žvirbliai, pelės, žiurkės 
ir kitokie sutvėrimai, o męs 
savo Dievą garbįsime ir to 
liau svetimame skiepe; bet 
jeigu teismas išpildys didu
mos norą, vadinasi, jeigu 
lieps “troščiams” atsiraųjti 
vyskupui, tai visi džiaug* i- 
mės ir nesigailėsime skati
ko, kad tik pataisus ir at
naujinus savuosius Dievo 
namus

SUGAR NOTCH, PA.
Perėjusį ut’arninką ka

syklose likosi ant vietos už
muštas Martynas Palionis, 
lietuvis, bet pastaraisiais 
metais prisišliejęs prie len
kų, todėl ir palaidotas tarpe 
lenkų ant lenkų kapinių. 
Lenkas taip nepadarytų. Pa 
laidojimas atsibuvo ketver
ge su mišiomis. Dvi lietuviš
kos ir viena lenkiška drau
gijos palydėjo kapuosna.- 
Lai jam būna lengviau tarp 
brolių lenkų amžinai ilsėtięs 
negu mums su gyvaisiais 
kauties. X,

Iš priežasties lenkų pa
sidarė tarpe mūs, didelis 
sumišimas. Lenkų kun. Dre- 
jeris atitraukė
Wilkes-Barre ’o, 
prižadėdamas 
mūrus parapiją
bažnyčiai žemę ir panašius 
daiktus. Kun. V. Vizgirda 
kėlis sykius mums išaiškino, 
kad męs savo bažnyčios nei 
pastatyti, nei užlaikyti neį
stengsime greitu laiku; pa
tarė mums organizuoties ir 
visų pirma įsitaisyti nioks- 
lainei salę. Kun. V. Vizgir
da pasižadėjęs mus visame 
pagelbėti ir tvirčiau suorga
nizuoti pabaigęs statyti 
Wilkes-Barreuose bažnyčią. 
Prie to da pasakė, kad len
kas bažnyčias mums nepas
tatys ir nieko gero nepa da
lys. Vienok męs nepaklau
sėme gerai mums velijančio 
ir tiesų kalbančio savo tau
tiečio, bet paklausėme lenko 
melagio.

Štai kun. lenkas išvažiavo 
ir paliko muš be bažnyčios, 
be žemės ir da nežinia kaip 
bus sų lietuviškais mūs pi
nigais. Nedaug jų, tiesa, 
tik $400, bet ir tie ant kun. 
Drejero vardo padėti. Da
bar męs pamatę lenkų klas
tų, pakrikome ir nebežinome 
kur dėties. Dauguma vėla 
sugrįžo prie Wilkes-Barres, 
o kiti, poniškesni, būna su 
lenkais nors už pastumdė
lius. Šitasai suvadžiojimas 
ir nepasisekimas daug labai 
užkenkė musų organizavi- 
musi. Dauguma nustojo vil
ties ir užsitikėjimo, nes per
sitikrino, kad tai humbugas. 
Kad suorganizuoti parapijų 
reikia atsidavusio tam rei
kalui žmogaus, iki tokio ne
turėsime, neverta ir centų 
duotį. Lenkai gavo kitų ku
nigą, lietuvį ir lenkų viena
me asmenyje, nes gimęs lie
tuviu, o augęs lenku. Šisai 
kunigėlis bus gal teisinges
nis, nes jis nežada lietu
viams bažnyčios statyti ir 
nelandžioja po lietuviškas 
gTįčias.'

Darbai eina labai gerai; 
žmonės pinigų turi kaip 
šieno, lietuviškos bobos di- 
nerkių nespėja tuštinti, nes 
daugiau yra dešimtukų, ne
gu dinerkių gali išgerti. Ne
gražu naęterims dinerkiuo- 
ties ir prisipust, kuomet vy- 
Tai darbe! Lenkas.

HANOVER, PA.
Čia apsigyveno diktokas 

lietuvių būrelis, yra jau apie 
100 šeimynų. Bet kadangi 
iš lietuvių randasi daug at
skalūnų, tatai išsiskirstę 
nieko gero negalime nu
veikti. Keletas žioplių nusi
pirko sklypų žemės ir pasi
vadino savo neprigulmingo- 
mis kapinėmis. Tečiau nie
kas daugiau turbut ir nesi- 
kavos tose kapinėse, kaip 
tik tie, kų jas pirko. Nes to
kių pakvaršėlių maža yra. 
Musų miestelis labai auga, 
lotai brangsta, nes čia pui- 
kiąusios anglų gulyklos. 
Kun. Inčiura kas antrą ne- 
dėldienį mus atlanko ir šv. 
mišias atlaiko. Tasai kuni
gėlis ir S. L. R. K. A. kuopų 
sutvėrė. Ačiū jam už pasi
darbavimų. X.

Griaudu, griaudu, išJjalmjĮrą

WIDKE8-BARRE, PA.
Nors šiuo tarpu kasyklose 

gauna darbų kiekvienas no 
rintis dirbti, bet ateinantį 
mėnesį pradės dirbti naujai 
pastatytas Stantouo br ė ko
ris. Čia gaus darbų pora 
tūkstančių vyrų. Naujasis 
brokeris dirbs per visą vasa-

Lietuviai svetur.J—
Sizranius (Simbirsko 

gub.). Šiame gilios Rusijos 
mieste randasi kelios šeimy
nos lietuvių. Nors lietuviai 
neseniai čia yra apsigyve
nę, bet jau žymiai tautiškai 
nupuolę. Vienas tiktai yra 
Bonifacas Čulkūnas, kuris 
gražiai tautiškai susipra
tęs. Jisai kas metai skaito 
lietuviškus laikraščius. Šie
met turi užsisakęs “Šaltinį” 
ir “Žmonių Knygynų”. Vi
si čionykščiai lietuviai turi 
neaugštas tarnystes vyriau
sybės įstaigose. Gyvena vi
si vidutiniškai. Yra kelios ir 
merginos lietuvaitės. Jos 
tarnauja pas ponus. Žūsta 
jos tamsybėje ir kitataučių 
bangose. Visi šie lietuviai 
yra kauniečiai.

Čionai stovi du pulku ka
reivių, tarp kurių taipogi 
nemaža lietuvių iš Kauno 
gub. (Ežerėnų ir Šiaulių 
apskr.), Vilniaus gub. (Tra
kų apskr.), ir maža dalelė 
suvalkiečių.

Čia ligšiol nėra nei kata
likų bažnyčios, nei kunigo, 
nes ir katalikų nedaug. Žie
mos metų ligi Gegužės m. 
vienas miesto gyventojas 
davė vasarnamį, kuriame in 
taisyta laikinis altorius. Čia 
kiekvienų šventadienį vieti
niai katalikai susieina pasi
melsti, o kada atvažiuoja 
kunigas, tai ir Mišios būna 
laikomos.

Šiomis dienomis buvo at
keliavęs kunigas lietuvis 
Juozapas Undieris iš Sim
birsko velykinės išpažinties 
klausyti. Kovo 16, 17,18, 19 
ir 20 d. buvo šv. Mišios, pa
mokslai ir Mišparai. Kaip 
pirmiaus, taip ir šiemet pa
maldos buvo lenkiškai, nes 
lenkų yra daugiau, kaip lie
tuvių. Tik kovo 17 d. prieš 
Mišparus buvo lietuviška 
Evangelija ir lietuviškas pa 
mokslas, o 20 d. nedėlioj 
lietuviška Evangelija. Tai 
gal tik pirmų kartų čia Die
vo žodis pasigirdo lietuvių 
kalboje... Už tų visų prie
lankumų ir pasidarbavimų 
savo tautiečių dvasiškai nau 
dai visi lietuviai savo ger
biamajam tautiečiui kųn. J 
Undieriui yra širdingi

TURKIJA.
Nieko naujo pasaulyje.
Turkai eina kitų pėdomis.
Bėdos ir pas turkus — o 

tos bėdos dėlto, kad... ąso
tis iki laikui tenešioja van
denį.

Dalykas štai kame:
Revoliucijų ir konstituci- 

joninės viešpatijos įvedimų 
įvykino taip vadinamieji 
“jaunaturkiai”, prideran
tieji į visokias slaptingas or
ganizacijas. Paėmę viršų, 
jaunaturkiai ėmė valdyti 
kraštų taip, kaip norėjo. 
Buvo parliamentas, bet drū
čiausių ir perviršijantį bal
sų jame turėjo tie, kų sukė
lė ir laimėjo maištų prieš 
sultoną. Buvo daroma gu
driai. Slaptingosios draugi
jos — o jos tai vykino val
džios atmainą — turi ligšiol 
didumą savo atstovų parlia- 
mente. Tie atstovai turi išsi
rinkę savo komitetą, kursai 
duoda paliepimus, už ką ir 
kaip balsuo’ti. Su komitetu 
sūsineša ministeriai ir ką 
slaptingos valdžios šalinin
kų susirinkimas nutaria, vy
riausybė viskų išaugšto pa
tvirtina. Paskui eina tik ko
medija. Tiems atstovams, 
kurie nėra prileisti prie pas
lapties, duoda išsišnekėti į 
valias, vyriausybės atstovai 
(ministeriai) neatsako nie
ko, o paskui diduma balsuo
ja, kaip jiems yra prisakyta. 
Bendrų reikalų nei visuome
nės gerovės ten nežiuroma.

Todėl nėra ko stebėties, 
kad prieš tokių tvarkų pra
dėjo protestuoti net ištiki
mieji naujosios valdžios ša
lininkai. Nutarta, kad slap
tingas organizacijas (ypač 
masonų draugijas) reikia 
pamaži panaikinti, kad kiek 
vienas astovas galėtų bal
suoti taip, kaip jo sąžinė ir 
priedermė rodo, ne taip, 
kaip slaptingas komitetas 
liepia.

Turkai turi dar didelę bė
dą su albanais, kurie nenori 
klausyti jaunaturkių vyriau 
sybės ir kelią maištų prieš 
naująja valdžių. Daugelis al
banų pabėgo į Juodkalnį, 
bet turkų valdžia liepė 
jiems sugrįžti namolei, bet 
tuo tarpu bašibuzukai sude
gino jų namus. Kalnuose 
tarp Kastrati ir Tuzi apie 
4000 maištininkų atėmė nuo 
turkų kareivių šautuvus, a- 
municijų ir keletą Maxim’o 
patrankų. Juodkalnio vy
riausybė teisinasi, kad už
laiko pilnų1 neutralitetų. Rio- 
cotti Garibaldi apskelbė, 
kad galįs pastatyti 40,000 
italų išliuosavimui albanų 
nuo turkų. Italijos valdžia 
daboja, kad tie itaĮai ištiesų 
nenueitų į Albaniją.

kingi.
U Šalį

PORTUGALIJA.
Laikinas prezidentas Bra- 

ga vis dar nešaukia įsteigia
mojo seimo, t. y. tokio sei
mo, kuriame butų sudaryta 
naujosios respublikos kons
titucija. Regimai bijosi, kad 
žmonės nepavarytų jo nuo 
vietos. Tuo tarpu valdžia 
uoliai platina visokias pas
kalas apie tariamąjį sugrą
žinimų karaliaus ant sosto. 
Paskutiniu laiku tapo pa
leista paskala, kad užsieny
je yra rengiama ginkluota 
ekspedicija respublikos nu
vertimui. Ekspedicija iš
plauksianti iš Vigo (Ispani
joje) ir išlipsianti Oportoje 
(Portugalijoje), kur daug 
kareivių esą priešingų Bra- 
gos diktatūrai. Suokalbio 
sumaitojai gyveną Bruxe- 

elgijoje) ir turį su- 
taik ekspedicijai vie

milijoną dolerių. Jie kalbį 
ną turtuolius duoti pinų 
kontra-revoliucijai, priža^ 
dėdami, jei suokalbis nusi
seks, koncesijas geležinke- ’ 
liuose ir kasyklose.

Ne be to, kad karalius Ma- 
nuelis neturėtų užtarytojų 
ir šalininkų Portugalijoje, 
bet visos tos paskalos apie 
suokalbius prieš respublikų 
yra leidžiamos tyčia naujos 
valdžios, kad tik pasilaikus 
sau valdymo vadelės, o ta
sai valdymas nelabai tegali 
patikti pavaldiniams. Vy
riausybė yra priėmusi tokią 
taktiką, kad kur pamato pa*- 
sipriešinimą arba neužganė
dinimų, ten paleidžia juodm 
šimčms, kurių mat ir Port] 
galijoje netrūksta. Ana, Bi 
goję (toks miestas šiaure 
Portugalijoje) dvasiškiji 
laikė ypatingas pamaldasJ 
Tuojąu juodašimčiai — va| 
dina jie save antiklerikalaį 
— susirinkę dideliais bi 
riais, padarė demonstrae 
jas miesto gatvėmis, išdaj 
žė seminarijos, mokyklų 
šiaip jau namų langus. Įeit 
į du klubu, kur sunaikinti 
stalai, kėdės, knygos ir kil 
daiktai. Po to minia nuėjo 
laikraščio “Combate” spai 
stuvę ir sulaužė visas mašil 
nas. Visų tą laikų policij^ 
nesikišo, nors tikybinės de 
monstracijos yra aštriai uj 
gintos.

Nors dar nežinia, kokie 
naujos tvarkos nori. Porte 
galėjos visuomenė, — jo| 
apie tai niekas neklausė 
tečiau vyriausybė projek^ 
.tuoja įvairius naujus įst< 
tymus. Labiausiai jai 
bažnyčia. Ji bandys pavergi 
ti dvasiški jų, visiškai. Nei 
vienas klierikas negalės bu] 
ti priimtas į seminariją ne| 
įšventintas į kunigus m 
valdžipsjeidimo, vyskupų i] 
kunigų, pamokslai turės bi 
ti po vyriausybės cenzure 
ir t.t. Įdomiausia, kad vai 
džia ketina pavelyti kuni 
gams vesti pačias ir prisižf 
da duoti pašalpų vedusiųjl 
kunigų našlėmg ir vaikam! 
Tik kažinką apie tų viską^ 
pasakys Portugalijos kata
likiškoji visuomenė?

Vienas daiktas tik tėra! 
aiškus: negerai buvo por
tugalams prie karaliaus 
Carlos’o ir prie karaliaus 
Manuelio, bet dar ųegeriau.
prie diktatoriaus Ąragos._____ \

SUVIENYTOSIOS VALS
TIJOS.

Ateinančiais metais bus 
rinkimai prezidento, bet 
o stebuklai! — dar nieko n< 
girdėti apie kandidatus į tl 
augštų vietų. Demokratai! 
nors yra tikri, kad ateinai 
tis prezidentas bus dėmi 
kratas, ligšiol tyli: gal neti 
ri atsakomo kandidato?. 
Prohibicijonistai ir socijž 
listai, žinoma, tuose rinkij 
muose nereikš nieko. O rei 
publikonai? — Ir jie tyli! 
nes, kaip menama, nenoi 
užgauti Taft’o.. . Prezidenl 
tas Taft, žinoma, nori užsij 
likti ant vietos ir badai R 
reiškė norų būti vėl kahdi 
datų. Bet praeito rudeni 
rinkimai parodė, jog jis ne-j 
turi didelės įtekmės į balsiu 
tojus. Badai Teodoras Roo- 
sevelt palaiko Taft’o kam 
didaturą, bet ir Roosevelt’r 
žvaigždė labai, labai prige-l 
so. Galingas dar taip nese
niai Afrikos levų iri-dramb- 
lių naikintojas, popiežiau? 
paniekintojas ir kaizerio Vj| 
liaus numylėtinis netikėt? 
nustojo įtekmės. Republik^ 
nams prisieis statyti 
Taft’ų, bet kokį kitų kai 
datų. Bet kokį? — Jo



DRAUGAS

mųjų “insurgentų.” eilėse. 
“Reguliariniai” jų nepalai
kys.

Demokratai1? — (Ji nepa
lyginamas vadovas AVilliam 
Jonnings Brvan, jau du sy
kiu kandidavęs. Bet jam ne
siseka. Jis jau atgyveno sa
vo dienas ir atsigulė ant ve
terano lovos. Jo kandidatū
ra turi prapulti.

Kas daugiau?
Nemažai kalbos girdėti 

apie Ne\v Jersey’s guber
natorių AVilson’ą, kursai pa
rodė daug energijos, pažan
gumo ir dar daugiau viešiu 
ištauzijo prieš politiškas 
“mašinas” ir tokiu budu Į- 
gijo populiariškumą. Jis bu
vo Prineeton’o universiteto 
prezidentu (rektorium, pa
sakytumėme europiškai), 
žmogus labai apšviestas — - 
bet ar galės būti išrinktu 
Suv. Valstijų prezidentu?

Tai klausimas, į kuri dau
gelis atsako, kad ne.

Amerikos politikos žino
vai nurodo vieną daiktą, i 
kurį reikia atkreipti ypatin
gą atidą.

-Tuo daiktu yra didelė re
publikonų valstija — Ohio.

Tėmykite tiktai, skaityto
jai: paskutinių laikų prezi
dentai buvo iš Ohio — Me 
Kinlev iš Ohio, Taft iš 
Ohio, tarp jų įsibriovė išne- 
tyčių Roosevelt, kurs yra iš 
Ne\v York’o, bet taip pasi
taikė tik išnetyčių. Galima 
spręsti aplamai, jog šiais lai 
kais Ohio laiko svarstykles 
savo rankose. Už ką toji 
valstija duos daugiau balsų, 
tas bus Suv. Valst. ateinan
tis prezidentas.

Bet stebėtina, jog pasta
rais dviejais atvejais repub- 
likoninėje Ohioje tapo iš
rinktas gubernatorium di
dele diduma balsų demokra
tas Harrnon. Argi ne jam 
tai priderėtų būti logišku 
kandidatu į prezidentus? 
Juk jis galėtų patraukti de
mokratų pusėn visą Ohio.

Soeijalistams, žinoma, pri 
derėtų statyti savo kandida
tu Viktorą L. Berger’į, pir
mutinį ir vienatinį savosios 
partijos atstovą kongrese - 
bet tas vyras yra gimęs Aus 
trijoje, o amerikiečiai ren
ka savo prezidentais tiktai 
vankes, t. y., gimusius Ame
rikoje, da-gi tokius, ką gali 
savo “amerikiškumą” pri
vesti iki kelintai kartai.

Pagalios, soeijalistai nei 
nelaimės prezidento. Jie pa
tįs žino tai geriausiai.-Taigi 
apie jų kandidatus nereikia 
daug nei galvos sukti. -

Pasilieka tat dvi partiji, 
tarp kurių atsiliks tikros 
varžytinės ateinančiuose rin 
kiniuose.

Demokratai tikisi laimė
ti. bet ieško atsakomo kan
didato, tik tokio ligšiol ne
suranda. Gal bus juo gub. 
Harrnon.

Republikonai nori laimėti 
ir ieško atsakomo kandidato. 
SVilijasi Taft,, bet ar visi jį. 
priims? Kiti stato La Fo- 
llette’o kandidatūrą — bet 
šis “insurgentas”, daugiau 
linkęs prie demokratų, ne
kaip prie republikonų.

Kas gi tat bus ateinančiu 
Sus. Valst. prezidentu?

ri Maurice Berteaus, tapo 
užmuštas ant vietos, minis
terių pirmininkas, Monis, li
jo suims tapo sužeistu. Su
žeistas taip-pat žinomas 
sportsmanas, Henri Deuts
che De La Mourthe. Atsiti
kimas padarė labai nesma
gų įspūdį į susirinkusius. 
Tvain išliko sveikas.

MEKSIKO.
Romybė galop, kaip regi

si, sugrįžo į Meksiko, kur 
revoliucija siautė ištisus še
šis mėnesius. Geg. 21 d. 
Diaz’o atstovai pasirašė po 
sutartimi su Madero. Maiš
tininkai daug ką pelnijo. 
Diaz’o valdžia pasibaigė ir 
jis veikiai atsistatydins nuo 
prezidentūros. Atsisakys 
nuo savo vietos taip-pat 
vice-prezidentas Roman Co- 
rral. Prezidento vietą užims 
ikikol dabartinis užsienių 
reikalų ministeris Francis- 
eo Leon de la Barra. Gele
žinkeliai, tiltai ir telegra
fai bus pataisyti kuovei- 
kiausiai, taip-pat kiti nuos
toliai, įvykę revoliucijos 
laiku bus atlyginti.

Naujienos iš 
Amerikos.

PRANCUZTJA.

Jeg. 21 turėjo būti lenk- 
aęs oru iš Paryžiaus į Ma
ldą. Tą dieną Issy-Les- 
llincaux’e susirinko apie 
Į,000 žmonių, jų tarpe ir 
listeriai. Besikeliant ori- 

inkams augštyn, vienas jų, 
ardu Tvain, nesugebėjo su- 
ąldyti savo monoplano ir 
įolė žemyn į , ministerių 

įj. Karės ministeris, Hen- 

A J

Nevalia reikalauti prisipaži
nimų prievarta.

Springfield, III. Valstijos, 
legislatura pasirašė ant 
Karch’o biliaus, kuris užgi
na policijai ir kitiems urėd- 
ninkams prievarta išgauti 
prisipažinimus prie kalčių, 
ir kad slidžios neatkreiptų 
atidos į tokius liudymus. Už 
prasikaltėlių kankinimą, 
kad išgavus iš jų teisingus 
ar melagingus prisipažini
mus baus tukstaneia dole
rių ar metais kalėjimo.

Išmintingas paliepimas.
Rockford, Ilk Perdėtiniai 

augštesnėsės mokyklos var
du South Belvidere lligh 
School paliepė savo moki
nėms nešioti vienodas skry
bėles ir šlebes iš vienodos 
materijos. Parėdus mylin
čioms toks įsakymas labai 
nepatiko ir norėjo straikuo- 
ti. Perdėtiniai bet nežada 
nusileisti.

Dietz nuteistas.
Ilayivard, AVisi Pereitą 

subatą prisiegdintųjų teis
mas išrado Joną Dietz, gar
sų “Cameron Dam” apgy
nėją kaltu žmogžudybės ir 
nuteisė jį visam amžiui prie 
sunkių darbų kalėjime. 
Dietz’o žmona ir vyresnysis 
sūnūs pripažinti nekaltais ir 
paliuosuoti nuo atsakomy
bės. John Dietz kaltinamas 
.už nužudymą šerifo ITarp’o.

Dietz pats save gynė, ne
turėjo advokato. Dabar jis 
rengiasi pasamdyti gerą ad
vokatą ir apeliuoti į augš- 
tesnius teismus.

47 naujos krasos bankos.
Generališkam pačtoriui 

įsakius, šiomis dienomis ati
darys mažesniuose mieste
liuose keturiasdešimts sep
tynias naujas krasos ban
kas. Viso krasos bankų, iki 
šiol įsteigtų bus. 176.

Tarp kitų sekantiejie 
miesteliai įgys naujas ban
kas: Canton, Ilk, Sullivan, 
Ind., Red Oak, Ioiva, Mar- 
quet,te, Mich., Eveleth, 
Minn., Cap Girardeau, Mo., 
Rhinelander, Wis., ir kiti.

Nelaimė ant ežero.
Onava, Io\va. Šeši jauni 

vaikiščiai, vyriausias kurių 
buvo tik šešiolikos metp, ne-• J i

dideliu laiveliu išplaukė ant 
ežero Blue Lake pasivėžytų. 
Neatsargiai jiems laivelėje 
besisukinėjant, pastaroji ap
virto, ir jauni smagumo ieš
kotojai pasinėrė vandenyje. 
Trįs jų mokėjo plaukti, tai 
išsigelbėjo, o kiti trįs prigė
rė.

Girių gaisrai.
Ridgeivay, Pa. Pavietuo

se Lycoming, Rotter, Came
ron, Eik ir McKean girios 
dega. Gaisrą sunku užgesin
ti, o nuostolių padaryta jau 
ant dviejų milijonų doleriu.

Kruvina kova trūkyje.
New York, N. Y. Negras 

John Kane, važiuodamas iš
keltojo geležinkelio trukiu 
pradėjo ginčvties su maši
nistu Gustavu'Lindblom, ir 
pataikytu į širdį šuviu pa
guldė jį ant vietos. Pasažie- 
riams norint žmogžudį suini 
ti, jis peiliu sužeidė mirti
nai Saxon’ą Surrellą, nušo
vė Joną Ilall’ą, krasos kler
ką, ir lengviau sužeidė ki
tus šešis vyrus. Pribuvęs po- 
licmonas pašovęs, pašėlusį 
negrą suareštavo.

Atlygis už neteisingą su
areštavimą.

Pittsburg, Pa. Neperse
niai buvo suareštuotas gy
dytojas C. J. Hemminger iš 
Rock\vood, Pa. Dalyką ge
rai ištyrus pasirodė, jį esant 
visai nekaltu ir tuojaus jis 
paliuosuota. Dr. Hemmin
ger bet neužsiganėdino liuo
sybės atgavimu ir apskun
dė miestą už neteisingą su
areštavimą. Pastaromis die
nomis^ apskrities teismas 
perkratinėjo jo bylą ir pri
pažino“ jam nuo miesto du 
tūkstančiu penkis šimtus 
dolerių atlyginimo už “tur- 
baciją”.

Drukoriai skundžia pabri- 
kantus.

New York, N. Y. James 
M. Lynch, prezidentas tarp
tautinės drukorių unijos (In 
ternational Typographical 
Union) apskundė pabrikan- 
tų Susivienijimą (National 
Association of Manufactu- 
rers) už garbės nuplėšimą 
ir reikaluja šimto tūkstan
čių dolerių atlyginimo. Mat 
pakribantų susivienijimas 
buvo pasmerkęs drukorių 
Uniją už paplaišinimą dyna- 
mitu “Times’o” išleistuvės 
Los Angeles’e. Dabar gi su
areštavus brolius McNąnia- 
ra ir McMannigal’į, kaipo 
pažvelgtuosius prasikaltė
lius, nuskriausti ant garbės 
drukoriai reikalauja užga- 
napadarymo.

Prezidentas pasmerkia Klu
bus.

Washington, D. C, Prezi
dentas Taftas laikydamas 
prakalbą žydų synagogoje 
Je\vish Temple, aštriai kri
tikavo nekuriuos Amerikos 
aristokratų klubus, kurie ne 
nori priimti į savo sąnarius 
išmintingų ir sąžiningų, bet 
bėdnesniųjų, savamokslių 
vyrų, tiesiu keliu dasigavu- 
sių augštesnių vietų. Prezi
dentas įpač pasmerkė 'Me
tropolitan klubą, kuris atme 
tė ir kongresinono M. W. 
Suittlęton’o is New Yorko 
peticiją, nes “šviežiems” 
aristokratams jis pasirodė 
per prastas asmuo — “only 
self-made mani’.

Prezidentui viešai ant to 
klubo užsipuolus, trįs jo di
rektoriai tuojaus išstojo ka
dangi ir jiems klubo politi
ka nepatinkanti ir jie neno
rį imti ant savęs atsakomy
bės. Tokiu budu Metropoli
tan klubo tolesnis gyvavi
mas labai netvirtas, gali 
alei diena užsibaigti.

Darbininkai boikotuoja pa- 
brikantus.

New York, N. Y. Fabri
kantų sąjunga “The Natio
nal Association of Manufac- 
turers” kreipėsi į preziden
tą Taftą su prašymu kokiu 
nors budu užbėgti už akių 
boikotui, kurį rengia prieš 
pabrikantus ir vaizborius 
darbininkų unijos. Jie rei
kalauja sunkios bausmės ar
ba ir visiško unijų išrišimo. 
Fabrikantai mat nepripažįs
ta unijų, nors sutinka pa
skirti pensiją sužeistiems ir 
išsitarnavusiems darbini n- 
kams; sutinka ant trumpes-, 
nės darbo dienos ir prižada 
daugiau mokėti; nenori tik 
pripažinti organizuoto dar
bo, nes bijojosi jo.

Kanadoje pigesnis popieros 
• išdirbimas.

AVasliington, D. C. Prezi
dento paskirta komisija ty
rinėjo popieros išdirbinio są 
lygas Kanadoje ir Suvieny
tose Valstijose. Neseniai už
baigusi darbą komisija išda
vė raportą, iš kurio matyti, 
jog padirbimas spaudina- 
mos popieros Kanadoje at
sieina $5.35 ant tono pigiau, 
negu Suvienytose Valstijo
se. Išdirbimas tono popieros 
Kanadoje kainuoja maž
daug $27.53, o Suvienytose 
Valstijose — $32.88. Muitas 
už Kanados popieros toną 
$3.75. — Laikraščių ir kny
gų išleidėjai reikalauja mui
to sumažinimo už Kanados 
popierą, idant galėtų ją iš 
tenai parsitraukti. R&!
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PALESTINOS CELE.-
Iš Lermontovo.

Sakyk, šakele Palestinos, 
Kokiuos’ pražydai tu laukuos? 
Kokie kalnai tavim dabinas?
Ant kokios augai lygumos?
Gal tave saulė prie Jordano 
Tyrųjų glostė vandenų?
Nakties gal vėjas ant Libano 
įniršęs purtė iš šaknų?
Senovės daina gal niūniavo 
Ir melsdavosi tylomi 
Vainiką iš lapelių tavo 
Solymo sūnus pindami?
Jr paima toji ar gyva da,
Kuri apypietės tvanku 
Vis, būdavo, keleiviui žada 
Pavėsį tarp plačių šakų?
Dabar šviesa tave apsiaupia, 
Šakelėms kryžių pridengi: 
Kiekvienas melsties atsiklaupia, 
Nes taip ramu su tavimi. J. K.

VAIKAMS FIZIJOLOGIJA SULIG PRANO OVER
TONO SUTAISYTA. z *

I. CELĖS. Kokios yra smulkiausios žmogaus dale
lės? Ir kiekvieno gyvulio?

Žmogaus pirštas krutinamas sulig žmogaus noro kru
ta, ir auga gaudamas maistą iš savo bendro sądėlio; taip 
rodos pirštas auga, kaipo kad butų atskiras gyvuliukas, 
vienok prijungtas yra prie viso kūno, jog patsai nuo jo 
atsiskirti negali, nes taip Sutvertojas surėdė, kad tas 
pirštukas mano turi man patarnauti kiekviename reikale. 
Ir kiekviena dalelė piršto draugėje su juo krutinama kru
ta ir auga. Jei pažiūrėtum į pirštą, arba į kitą savo kūno 
dalį, per mikroskopą (padidinantį stiklą >, matytum, kad 
tavo kūnas yra sudėtas iš mažyčių spuogučių, kaipo ko
kios košelinos drębučių. Kiekvienas toksai spuogas iš- 
veizdi kaip augščiaus minėtasai gyvuliukas AMEBA. 
Kiekvieną spuogą vadiname cele. Pirštas ir visas kūnas 
pasidaro iš daugelio celių.

ĮVAIRŲ^ AMEBOS PAVIDALAI.
Žmogaus kūno celės. (x200)

a) akies purvuotoji celė.
b) baltoji kranjū celė.
c) sukergimo tinklvno celė
d) iš vidaus burnos celė.
e) jakninė celė.
f) iš vidurių muskulinė 

raumeninė celė.
2. Ka veikia celės? — Kiekviena celė veikia veik taip, 

kaip tas gyvuliukas AMEBA. Celės gauna savo maistą iš

arba

Rytu šalyje.
Įįi__________  __

" ~.aj
kraujo, o tą maistą traukia arba kaipo čiulbte čiulbia 
kiekviena dalimi savo mažo kūnelio. Čia reikia prisiste
bėti Dievo surėdymui! Galvos celės dagi ir plaukus iš
dirba ir užaugina. Celės auga ir krutinamos kruta. Bet
gi celės neturi liuoso noro daryti, kaip joms pamėgsta, nes 
josios yra sukergtos žmogaus kūne labai plonyčiais siū
leliais. Tuosius siūlelius vadinam sukergimo tinklynu. 
Viena celių grupa susteigia odą (skūrą), kitos celių 
grupos sudaro kaulus ir mėsą. Vienos celių grupos pa
daro pirštus, kitos gi kojas, rankas etc. Kiekviena kūno 
.dalis pasidaro iš atskirų grupų celių. Kas toms celėms 
duoda jiegą taip dirbti ir veikti? Ne kas kitas tiktai 
Dievas. . •

' 3. PROTAS. Kūnas yra proto namai. Celės klauso 
proto. Protas užmoka celėms priteikdamas joms peną 
arba maistą ir aprūpindamas jas visuomi. Kuomet viena 
celių grupa būna įžeista, kūnas apserga arba tampa ligo
tas, protas pasako kunui pasilsėti šulig nepasitaisys ce
lės. Besimokydami apie žmogaus kūną, sužinom atskiras 
kūno dalis, kurios yra sudėtos iš celių. O kaip geras Die
vas, Kuris suteikė mums protą! Bet Dievas davė protą 
vien musų sielai (dūšiai), o ne kunui, taigi kūnas visuo
met privalo būti paklusnas sielai, o siela Dievui.

Ką męs išmokom lig šiol? 1. Mus kūnas sudėtas iš 
daug dalių. 2. Kiekviena dalis mažiausioji iš veizdi, žiū
rint į ją per mikroskopą, kaip gyvuliukas, ir vadinasi ce
lė. 3. Kiekviena celė maitinasi ir auga. 4. Viena celių 
grupa arba kuopelė padaro pirštą, o kita koją, ir taip to
liaus. 5. Protas gyvena Jnuie, jis yra mus sielos jiegn. 6. 
Protas aprūpina celes visukuo, nes Dievas taip viską su
rėdė. ------------- , —------ --------

• įsu atvda. Vertimo kalba ir
Kritika ir Bibliografija. Irnsvba £razi- ~ Blaivinin

kai šią brošiūrėlę dėlei jos 
pigumo privalo platinti tar
pe savo tautiečių.Alkoholis ir Išsigimimas.

Sulyg Daktaro Faulerio. A n 
tru kartu atspaustas iš “Vii 
ties”. Vęrtė J. Gvildys.

Šioje mažoje brošiūrėlėje 
(12 p.) yra trumpai ir aiš
kiai išparodyta, kad tėvų, 
vartojančiųjų alkoholinius 
gėrimus, vaikai esti linkę 
prie tos pačios silpnybės, t. 
y. patraukimo prie alkoho
lio; kad alkoholikų vaikai 
esti silpnos sveikatos, ne
tvirtos valios, mažo proto; 
kad yra jie neveiklus, šiurkš 
tųs ir t.t.; kad geriančiųjų 
tėvų vaikų mirtingumas 
esąs taip didis, jog tas da
rąs didelę gėdą musų lai
kams, civilizacijai. — Toji 
išsigimimo priežastis paei
nanti nuo vartojimo gėrimų, 
turinčiųjų savyje ' didesnėj 
—mažesnėj dozoje alkoho
lio.

Patartina visiems, o 
tingai tėvams

Kebų Raganius.

Klaidų Atitaisymas.
“Draugo” 24-me numery

je žiniose “Iš visur” buvo 
padėta: Austrija vieton Au
stralija.

Bažnyčios pašventinimas
Gegužės 30 d. bus pašvei 

tiinas lietuvių katalikų ba 
nyčio3 Lowell, Mass. U: 
kviestosios ir prižadėjusif 
dalyvauti draugijos iš Boi 
tono, Cambridge, Laivrenc 
Haverhill, Mass., Nashua i 
Manchester, N. II., malom 
kitę pribūti prieš 10 vai. ii 
ryto ant South Common, či 
jau prie geležinkelio stotie; 
Susirinkimo vietą ir parodi 
tvarka nurodys vietinis rer 

komitetas.



4 DRAUGAS

DRAUGAS
(THE FRIEND)

Katalikiškas Laikraštis 
Pašvęstas Amerikos Lietuvių 

Katalikų Reikalams.
— Organas S. L. R. K. A. — 

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

A. L. R. K. K. Sųjunga - Leidėjai.

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

Visas korespondencijas ir kito
kius raštus reikia siųsti pas

Rev. A. Kaupas,
64 Cburch St.,

Pittston, Pa.

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

“DRAUGAS”
31a E. Market St., 

WILKESB AKRE, PA.

2tr bus tai spauzdinimas konsti
tucija, ar plakatų, ar tikietų ar 
kitokie j tat panašus reikalai, rei
kia visados kreipties tuo pačiu 
antrašu:

“DRAUGAS”
314 E. Market St., 

WILKES-BARRE, PA.

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

t
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 (utarninke).

REDAKCIJOS PASTABOS.

Vilniaus pirmeiviai peša
si su klerikalais už kun. Tu
mo garbės vainiką, Ameri 
kos lietuviai pirmeiviai pe
šasi tarp savęs už viską ir 
už nieką. “Kovoje”, “Dil
gėlėse”, “Tėvynėje”, “Ke
leivyje”, “Vien Lietuvn.” 
“Darb. Viltyje” asmenišku
mai ir asmeniškumai. Jeigu 
kas turėtą kantrybę rinkti 
spauzdintas žinias apie tuos 
visus “didvyrius”, kurie va 
dina save inteligentais, lais
vamaniais, pirmeiviais, soci- 
jalistais, revoliucijonistais 
ir, pasivadinę save tokiais 
vardais, griebiasi mokinti 
žmones plunksna įr žodžiu, 
tas galėtą pagaminti puikią 
medžiagą, iš kurios koks 
Oaborieau parašytą labai 
sensacijinę kriminališką 
apysaka, o Zola, jei butą gy
vas, pažiūrėjęs į tą medžia
gą, tikrai pataisytą savo 
“Žmogą-Žvėrį”. Tie visi 
“mokytojai”, ką pataria at
simesti nuo senojo svieto, 
paminti po koją tikėjimą, 
panaikinti visokias vergijas 
ir Uranijas, tie, ką skelbia 
lygybę, brolybę, laisvę,— 
tie visi moka savuose orga
nuose aptepti vienas kitą 
tokiomis juodomis spalvo
mis, jog kiekvienas iš šalies 
žiūrįs žmogus yra privers
tas jausties, jog jam šitą 
visą “didvvrią” ir “moky
toją draugijoje butą baugu 
tye... revolverio. Amerikos 
lietuvią laikraštija niekados 
neatsižymėjo švarumu, bet 
niekados — kielę atsimena
me - nebuvo joje tiek purvą, 
kiek šioje valandoje. Ga 

^priešseiminės agitacijos 
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gilesnią priežaseią. Benebus 
tai musą nekultūringumo 
vaisiai. Smuklėse žmonės 
vieton debatuoti ir šaltai 
svarstyti reikalus paprastai 
koliojasi, pavardžiuojasi ir 
prikaišioja viens kitam. 
Pliovonės pas mus tapo per
keltos iš smukliu į laikraš
čius.

Neperseniai vienas laik
raštis pavadino “Draugo” 
redaktorią naujausio nuka
limo jėzuitu. Dabar kitas 
laikraštis teikėsi duoti 
“Draugo” redaktoriui var
dą modernisto, skelbiančio 
darvinizmą. Na, ponai laik
raščiai regimai nežino, nei 
kas yra jėzuitizmas, nei kas 
modernizmas, nei kas darvi
nizmas.

Kitoje vietoje skaitytojas 
ras žinutę apie “Motinėlę”. 
Toji draugija ištiesą verta 
palaikymo ir visutinos užuo
jautos. Nevienas mokinys 
gavo iš jos pašalpą, kaikas 
jąją jau stovi tvirtai ant ko
ją — bet savo šelpėją... už
miršo. Tik vienas, kurs gavo 
mažą pagelbą iš ‘Motinėlės’ 
(30 dol.) atsiminė savo gera
darę.— sugrąžino paskolą 
(stipendijos ir pašalpos yra 
tik paskolos iš 'tos draugi
jos). Visi kiti tyli ir net ne- 
bepridera daugiau prie “Mo 
tinėlės” narią.

Toks tai likimas labdariš- 
kosios įstaigos, toks tai dė
kingumas tą, kurie gal be 
tos įstaigos pagelbos butą 
nepabaigę mokslo...

Visi atsimename, jog be
važinėjant grafui Appony’- 
iui po Ameriką, slavokai kė
lė demonstracijas prieš tą 
visutinės taikos skelbėją. 
Nestebėtina, kad amerikie
čiai norėjo sužinoti, dėlko 
slavokai nekenčia to atsižy
mėjusio vengro. Savaitraštis 
“The Survey” kreipėsi pas 
p. Emily Greene BalcT, 
melsdamas paaiškinimo. P. 
Balch, kuri tyrinėjo slavius 
Amerikoje ir buvo nuvažia
vusi tuo' tikslu į Vengriją, 
paaiškino, kad slavoku de
monstracijos buvo daromos, 
kaipo protestas prieš magy- 
arizacijos politiką, kurios 
uoliu palaikytoju yra Appo- 
nyk Kadangi “The Survey” 
yra labai rimtas laikraštis, 
kurį skaito visą šalią visuo
menės veikėjai, tai p. Balch 
paaiškinimas turi nemažą 
svarbą.

Tarp amerikiečią yri 
daug tokią, ką bando pažin
ti arčiau naujausius ateivius 
į laisvės šalį, bet retas žiuri 
į sąvo tyrinėjamus žmones 
su užuojauta. P. Balch te- 
čiau visados bandė ir bando 
parodyti slavokus ir čekus 
(tai jos tyrinėjimą ypatinga 
sritis) kuoskaisčiausioje ir 
kuoteisingiausioje šviesoje.

Kadą lietuviai sftsilauks 
tokio tarpininko — supažin
dintojo?

Ponia Sofija Kymantaitė 
Čiurlionienė vis nenustoja 
gavus tai vieną tai kitą iš
reiškimą užuojautos dėlei 
jos vyro M. K. Čiurlionio mi 
rimo. Nors pasivėlinome, bet 
vis-gi siunčiame drauge su 
savo skaiytojais p. Čiurlio
nienei iš širdies einantį ap
gailestavimą, jog įžymus 
dailininkas ir Lietuvos pa
puošalas atsiskyrė su šiuo 
pasauliu.

M. K. Čiurlionio vardas 
visados pasiliks Lietuvos 
dailės istorijoje. Tas vardas 
bus garbingas, nes jį nešiojo 
įnyrąs, kurs nors gimė ir au- 

■natnoje ir rusinamo

je Lietuvos dalyje (Gardino 
gub.), tečiau drąsiai stojo 
ant tautinės dirvos.

Sus. Liet. R.-K. A. 

Reikalai.

26 Seimas S. L. R. K. A. 
atsibus Baltimoyės mieste, 
gegužio 30, 31 ir 1 birž. Kuo
pos gali siąsti delegatus 
kaipo ir pereitais metais, t. 
y. nuo 20 iki 50 narią vieną 
delegatą, nuo 50 iki 100 du 
delegatu. Jei kuopa turi ma
žiau kaip 20 narią, delegato 
siąsti negali, bet ji gali su
sidėti su kita maža kuopa ir 
sudarius reikalaujehną skai- 
tlią, gali vieną delegatą 
siąsti.

Seimas prasidės su šv. Mi- 
šiomis šv. Jono Krik. lietu
vią bažnyčioje. Visi broliai 
delegatai meldžiami atvykti 
ant šv. Mišią. Po Dievmal- 
dybei prasidės seimas po- 
bažnytinėje salėje ant kam
po Paca ir Saratoga gatvią. 
Kuopą sekretoriai yra mel
džiami kuotrumpiausiai su
rašyti kuopą nutarimus ir 
norus. Delegatą mandatai 
turi būti atskyrium nuo įne
šimą parašyti. Skyriūm pa
duoti mandatus ir skyrium 
įnešimus. Įnešimuose neturi 
būti užgauliojimą ir bumio- 
jimą. Delegatai meldžiami 
yra pasirengti ir turėdami 
laiko apsvarstyti savo kuo
pą įnešimus, kad per seimą 
galėtą juos gerai išaiškinti. 
Tevadovauja mumis viena 
prakilni mintis: Sus-mo la
bas.

Te gyvuoja lietuvią kata
liką Sus-mas!

Su pagarba
Jonas Rikteraitis,

S. L. R. K. A. pirmsėdis.

XXVI Seimas S. L. R. K. A. 
Baltimore, Md.

Panedėlis 29 gegužės yra 
paskirta priėmimui gerb. 
delegatą. Seimas prasidės 
Utarninke 30 d. gegužės su 
iškilmingomis mišiomis 10- 
tą vai. ryte lietuviškoj šv. 
Jono Krikštytojo bažnyčioj, 
N. W. cor. Paca & Saratoga 
str. Ant mišią pribus Jo 
Eminencija kardinolas J. 
Gibbons’as ir pasveikįs 
trumpa prakalba gerb. dele
gatus. Vietinės lietuvią ka
talikiškos kareiviškos drau
gijos su paroda pasitiks ir 
išlydės kardinolą, tuomi iš
reikšdami paguodonę ir pri
derančią meilę vyriausiam 
perdėtiniui katalikiškos baž 
nyčios Suvien. Valstijose. 
Pasibaigus seimui bus iškil
mingas palaiminimas su 
švenčiausiu Sakramentu to
je pat bažnyčioj, ant kurio 
gerb. delegatai yra užkvie- 
čiami pribūti. Seimo sesijos 
bus laikomos salėje po baž
nyčia. Laiškus ir telegramas 
seimui malonės siąsti ant šio 
adreso: 308 N. Paca St., ant 
vardo kun. J. Lietuvniko ar
ba seimo pirmininko.

Pirmą seimo vakarą bus 
lošta vietinės teatro mylėto
ją draugijos teatras “Rnt- 
vilė”, istoriška trkgedija 
5-se aktuose, iš atminimo 
lietuvią karės su kryžiuo
čiais, parašyta V. Nagornos- 
kio. Antrą vakarą bus duo
tas ^koncertas, susidedantis 
iš dainą ir muzikos ir kito
kią užimančią perstatymą. 
Po koncertui pora valandą 
tęsis šokiai — balius. Tea
tras ir koncertas atsibus ant 
“Germania Maennercbor 
Hali” 410-412 W. Lombard 
str.

Apsistojimo vieta gerb.

delegatams yra paskirti 
viešbučiai “Eutaw House” 
N. W. cor. Baltimore & Eu- 
ta\v str., ir “Ne\v Hojvard” 
6—8 N. Howard st., paskes
nis naujesnio intaisymo. Jei 
kurie iš delegatą akvatytą 
apsistoti pas lietuvius, tad 
pribuvusiems 29 d. gegužės 
bus pranešta, pas ką galima 
apsistoti.

Delegatams atkeliaujan
tiems Pennsylvania geležin
keliu, parankiausia vieta iš
lipti ant “Union Station”, o 
atkeliaujantiems B & O gel. 
“Camden Station”.

Komitetas rengimo seimo: 
Kun. J. Lietuviukas,

J. Vasiliauskas, 
J. Karalius,

A. Laukaitis, 
P. Grajauskas.

Susivienijimas L. R. ka
taliką Amerikoje skaitoma 
katalikiška draugija: prii
ma draugijon tik katalikus, 
reikalaujama, kad pildytą 
savo tikybą, turima savo 
dvasiškas vadovas arba, ki
taip sakant, kapelionas.

Kapelionus ligšiol rinko
si Susivienijimas. Ar toliau 
toji privilegija užsiliks — 
nežinia, nes kaikuriose vys
kupijose vyskupai patįs ėmė 
paskirstinėti katalikiškoms 
draugijoms kapelionus.

Kapelionią reikalus dar 
Susivienijimas nepilnai su
tvarkė. Centro valdyboje 
matome kapelioną tarp kitą 
valdybos sąnarią, kuomet- 
gi kuopose to nėra. Kuo
pos turi pirmininką, sekre
torių, kasininkę ir t.t., tik 
kapeliono nematyti. Taip 
neturėtą būti. Vienam dva
siškam vadovui negalima 
visą kuopą prižiūrėti, nes 
jos yra pusėtinai pakriku
sios. — Taipos-gi kaikuriose 
diecezijose bent-kokia drau
gija negauna teisią “kata
likiškos draugijos, jei netu
ri kapeliono. Tokiu budu 
kuopos privalėtą taipos-gi 
turėti kapelioną. - Taip jau 
yra pas kitas katalikiškas 
tautas. Štai ana irlandiečią 
“A. O. H.” draugija, pran
cūzą “Les Artisans” ir t.t., 
turi ne tik centro kapelioną, 
ale valstijos apskričio ir 
kuopos. Reikėtą Susivieni
jimui ką nors panašiai pa
daryti. ' Bent kad kiekviena 
kuopa turėtą savo kapelio
ną. Tuomet ir dvasiškam va
dovui butą lengviau, ir jo 
užduotis butą geriau išpil
dyta ir su paliudijimais apie 
velykinę butą lengviau.

Seniaus Susivienijimas 
klebonus skaitė kaipo kuo
ne kapelionais. Taip-pat Su
sivienijimas klebonus mie- 
liai priimdavo į seimus, nes 
vis-gi jei kas daugiausia 
Susivienijimą praplatino, ar 
kritiškuose momentuose pa
laikė, tai — kunigai. Kuni
gai būdami beveik vienati
ne inteligentiškąja spėka 
mus kolionijų ir Susivieniji
mo, žinoma, su savo patari
mais ir pagelba buvo malo
niai kviečiami. Ilgainiui Su
sivienijimas subrendo ir 
dažniau atsilankantieji de
legatai pramoko, kaip vesti 
seimą ir tt. Pramokę, žino
ma, kuogreičiausia norėjo 
išbandyti savo spėkas, ir 
kad ją mokytojai nesipai
niotą ir nepriparodinėtą 
prasi f engimą, dėlto juosius 
norime visai išprašyti. (Ar 
tik dėlto? Red.) kunigai, ži
noma, su džiaugsmu užleido 
vietas, nes jos atsakomybės 
pilnos ir triąso reikalaujan
čios, ir jei jas kunigai užlai
kė, tai tik dėl katalikybės 
ar tautybės ideos. Didelis 
tai bus dvasiškijai palengvi- 
aįmas, jei patsai Susivieni

jimas galės vesties katali
kiškoje dvasioje. Kai-kurie 
chicagieciai trokšta, kad ka
taliką susivienijimas paša
lintą visai kunigus iš Susi
vienijimo ir mat tokiu budu 
padėkotą dvasiškijai už Su
sivienijimui padarytą ge
rą... Tas, matoma, aišku 
dėlto, kad jau jiems vardas 
kataliką, tikybos, Dievo, 
Dievo skelbėjo — yra nema
lonus. .. Vis tai žmonės, ku
riems viskas, kas tik yra 
su Dievu ar dėl Dievo neap
kenčiama, nes negalį dide
liais šuoliais palaidos “pir- 
meivybės” keliu traukti. . .

Gerai bus, jei Susivieni
jimas jau galės apsieiti be 
pagelbos dvasiškijos, ale 
bent dvasiškus vadovus — 
kapelionus reikia paskirti 
palaikymui vardo “katali
ką”. Tuomet ir su paliudiji
mais velykinią bus lengviau.

Kun. Tis.

NAUJAI PRISIRAŠĘ 
PRIE S. L. R. K. A.

II bertainį Balandžio 1911.

1 kp. Edwardsville, Pa.: 
Marė Sabaliauskienė, Vero
nika Gausienė, Ona Valiut- 
kevičiutė.

2 kp. Forest City, Pa.: Jie 
va Sondienė.

4 kp. Shenandoali, Pa.: 
Jonas A. Kazialka.

7 kp. Pittston, Pa.: Anta
nas Viskačka, Aliozana Lau 
kaičiutė, Vincas Šaukščius, 
Juozas Viškačka, Kazys Sa- 
kaleviče, Juzė Radišauckiu- 
tė.

8 kp. Cleveland, Ohio.: Jo 
nas Jukneviče, Vincas Zin- 
keviče, Stasys Zinkeviče, 
Ona Lietuvaitienė, Vincas 
Krikščiūnas, Pranas Kuz- 
mauskas, Kazys Šležas, Ka
zys Kreivaitis, Agota Barz- 
daitienė, Mikas Damukaitis, 
Juozas Šipaila, Jonas Mont
vila, Vladas Koncis, Marė 
Kudlinskienė, Jonas Gaide
lis, Petras Lučka, Jonas 
Skripkauskas, Veronika Šal 
čiuvienė, Aižė Švigunskie- 
nė.

9 kp. Bridgeport, Conn.,
nauja: Elenora Šilickiutė,
Petronėlė Blažytė, Marcelė 
Bagdonytė, Emilija Šamšv- 
tė, Kostancija Lapelytė, Ai
žė Baltušytė, Jonas Blažys, 
Adomas Vaičiūnas, Anta
nas Pasakevičius, Adelė Ste 
panavičiutė, Mikas Vilčins
kas.

10 kp. Philadelphia, Pa.: 
Kazė Sungailienė, Izabelė 
Mačiūnienė, Karolius Lekas, 
Aižė Valančiūtė, Kristina 
Brazdžionienė, Rožė Mei- 
liunienė.

11 kp. Waterbury, Conn.: 
Leonas Gunas, Jurgis Ka- 
maitis, Antanas Ramanauc- 
kas, Povilas Valionis, Ado
mas Lidekaitis, Ona Lidekai 
tienė, Pranas Meškauskis, 
Juozas Lidekaitis.

13 kp. Baltimore, Md.: 
Karalina Tamošauskienė, 
Ona Pocienė, Jieva Akelai- 
tienė, Agota Jonaitienė,

15 kp. Chicago, III.: Ka
rolius Šukeviče, Baltramie
jus Kilevvče.

16 kp. Chicago, III.: Kata- 
rina Bujokaitė.

17 kp. Wilkes-Barre, Pa.: 
Juozas Baltrušaitis, Petras 
Griškonis, Vincas Montvi
la, Rožė Norkunienė.

18 kp. Tamaqua, Pa.: Ona 
Stasiulevičienė, Marė Las- 
lauckienė.

20 kp. Philadelphia, Pa.: 
Jieva Bairunienė, Zofija Va 
liušienė, Vincas Kareiva.

21 kp. So. Boston, Mass.: 
Katarina Babinskienė, Juo
zas Skirkeviče, Agota Moc- 
kapetrienė.

23 kp. Hastings, Pa.: Sta
sys Adomaviče.

24 kp. Minersville, Pa.: 
Petronė Šeulinskienė, Marė 
Bendaravičienė, Marcelė 
Bagdonavičienė.

26 kp. Levviston, Me.: Ur
šulė Mataitė.

27 kp. Minersville, Pa.: 
Marė Varnagirienė.

28 kp. Luzerne, Pa.: Rožė 
Ramanauckytė, Ona Greb- 
liunienė, Agota Pakašienė, 
Ona Gegužytė, Izabelė Var- 
nelienė, Ona Žurinskienė.

29 kp. Cumbola, Pa.: Ona 
Supranavičienė, Rožė Rut- 
kauckienė.

30 kp. Scranton, Pa.: Nas 
tazija Lukaševičienė, Karo
lius Kantakevičius, Grasija 
(?) Kontakevičienė.

31 kp. Mahanoy City, Pa.: 
Marė Čękauskienė, Anelė 
Varžinskienė, Ona Balčiū
nienė, Antanas Čekauskas, 
Marė Jurkevičiūtė, Marė 
Stočkonienė, Marė Aleške- 
vičienė.

36 kp. Nevvark, N. J.: Iza
belė M. Pašukiniutė, Ger
trūda Strelkiutė, Juozas 
Krakauskas, Jieva Gumaus- 
kienė, Petronė Aleknavi
čiūtė, Ramualdas Baublis, 
Petronė Kasparaitienė, Te
resė Balčium utė, Jurgis Bra 
zauskas, Kun. M. Petraus
kas, Agota Matulienė, Ona 
Aleknavičiūtė, Petras Pa- 
šukinis.

38 kp. Homestead, Pa.: 
Juzė Brazinskiutė, Jieva 
Brazinskiutė.

40 kp. Shenandoah, Pa.: 
Pranė Ragažinskienė.

41 kp. Worcester, Mass.: 
Petras Leonavičius, Jonas 
Daučiunas.

42 kp. Brooklyn, N. Y.: 
Marė Kulbokiutė, Magdė 
Jusaičiutė, Antanina Venc- 
kevičienė, Ona Žukiutė, Do
micėlė Normaniutė, Amilė 
Švermickiutė.

43 kp. Port Chester, N. Y. 
Antanas Venslovas, Julius 
Kašėta.

45 kp. Paųuonock, Conn.: 
Kazys J. Klimas.

47 kp. Mt Carmel, Pa.: 
Marė Mikelionienė, * Bronis 
Narkeviče.

51 kp. Nevv Philadelphia, 
Pa.: Juozas Šuliauskas, Ona 
Bendoravičienė, Gertrūda 
Abromavičienė, Agota Ra
dzevičiūtė, Jurgis Vosilius, 
Kazys Čyžauskas, Juozas 
Bendoraitis.

56 kp. Brooklyn, N. Y.: 
Juozas Dailidunas, Antanas 
Aponaviče, Jonas Bagdona- 
viče, Jonas Balaika, Albinas 
Cieplis, Augustas Arešiunas.

57 kp. Exeter Borough, 
Pa.: Marė Alikoniutė, Marė 
Borkintienė.

58 kp. Curtis Bay, Md.: 
Motiejus Naujalis, Petras 
Naujalis.

60 kp. Bayonne, N. J.: Ma 
rė Bernotienė, Teofilė Ma- 
tickienė, Zabelė Rutkaus- 
kiutė, Ona Krušinskienė, 
Jieva Pranckevičienė.

61 kp. Duryea, Pa.: Juo
zas Jasieniauskas.

63 kp. Youngstown, O.: 
Ona Keršulienė.

65 kp. Paterson, N. J.: 
Mikas Verba, Simanas Ta- 
reila.

67 kp. Chicago, III.: Pra
nas Jurkus.

70 kp. Old Forge, Pa.: Ro
žė Giageročienė, Ona Bau- 
donienė.

71 kp. Waterburv, Conn.: 
Antanas Viltrakis, Jokimas 
Grinceviče, Antanas Maci
jauskas, Leonas Petkus.

73 kp. Hudson, Pa.: Mikas 
Jančukas.

74 kp. Shaft, Pa.': Jieva 
Kuncienė, Pranė Kunigiš- 
kienė.

75 kp. Wanamie, Pa.: Ale 
na Vosiliutė, Jurgis Dapke- 
viče, Alena Rumarčikiutė.

80 įrp. Eynon, Pa.: Ona Ši

mauskienė, Kazys Burokas.
81 kp. Norvvood, Mass.: 

Kazvs Lukšinas, J uozas (i- 
zauskas, Antanas Siuvila, 
Petras Didikas, Dominykas 
Notkus, Karolius Kraund- 
lis, Andrius Pečiukonis, 
Vincas Uždavinis, Jonas Čir 
vokas, Jurgis Cvilikas, Vla
das Akelaitis, Juozas Oželis, 
Povilas Lekerauckas, Pra
nas Grigas, Jonas Peža, Vin 
cas Svetlaviče.

83 kp. Scranton, Pa.: An
tanas Enčauskas.

84 kp. Meriden, Conn.: Mi 
kas Kievlenas, Kostantas 
Petrauskas.

85 kp. Chicago, III.: Leo
nas Šarauskis, Marė Pač- 
kauckienė.

86 kp. Portage, Pa.: Anta
nas Kuizinas, Petras Vait- 
kunas, Matas Bogušas, Juo
zas Šlapikas, Stasys Kaz
lauskas, Antanas Diškeviče, 
Jonas Bogušas, Kostantinas 
Kundrotas, Vincas Cmukas, 
Matas Šalčiunas, Vincas Dil 
ginis.

87 kp. Allegheny, Pa.: 
Ona Ščerbienė.

88 kp. Donorą, Pa.: Mikas 
Kudzius, Jurgis Kaselionis, 
Ona Lekavičienė.

90 kp.-Hazleton, Pa.: Vac
lovas Pūtis.

91 kp. AVaterbury, Conn,: 
Jonas Majauskas, Antanas 
Dabnis, Andrius Pužas, An
tanas Repšis, Juozas Stei- 
nis, Kazys Girdauskas, Ta
rnas Mikionis, Antanas Pau
lius, Anufras Katilius.

93 kp. Easton,'Pa.: Jonas 
Skinnone, Barbora Koputai 
tė, Ona Lebartaitė, Kazys 
Balsys.

94 kp. Westville, III.: Pe
tronė Jurgutienė.

96 kp. Gilberton, Pa.: Ai
žė Levulienė.

99 kp. Chicago, III.: Pranė 
Lonas, Ona Jerevičiutė, An
tanas Budginas, Stasė Pau
lauskaitė, Adelė Ciscevičiu- 
tė.

100 kp. Chicago, III.: Vla- 
dislava Liaunauskiutė, Pe
tronėlė Venskunaitė, Vale
rija Mackevičaitė.

102 kp. Duąųesne, Pa,: 
Antanas Virginis.

103 kp. Rochester, N. Y.: 
Kun. Juozas Kasakaitis, 
Adam Norvvich.

105 kp. Braddock, Pa.: 
Juozas Kliučinskas.

107 kp. Waterburv, Ct.: 
Ona Naujavičienė, Julius 
Prikockis.

109 kp. Nevv Britain, Ct.: 
Pranas Simanauskas, Vin
cas Radziaviče, Jonas Ra- 
dzeviče, Antanas Navickas, 
Jieva Matulevičienė.

110 kp. Athol, Mass.: Po
vilas I. Mulevičius.

113 kp. Wilburton, Okla.: 
Alena Risenauckienė.

114 kp. Rhone, Pa.: Eli- 
zeušas Kuzma.

115 kp. Brooklyn, N. Y.: 
Gabris Janionis, Ksaveras 
Strumskis.

116 kp. Nevv Haven, Ct.: 
Mikas Jasudaviče, Vladas. 
Jasudaviče, Jonas Mišeiki^, 
Marė Jezukevičienė, Bronė 
Marcinioniutė, Teresė Šo- 
liunienė, Antosė Jakulskv- 
tė, Marcelė Macikaitė.

117 kp. Middleport, Pa.: 
Kazys Giedraitis, Magdė 
Giedraitienė.

118 kp. Girardville, Pa.: 
Albertas Mačys, Viktorija 
Jaukšienė.

119 kp. Mancheeter,
H.: Ona Steckiutė, Saloi 
Stasiulioniutė, Antai 
Stangas, Veronika Tvari 
niutė, Vincas Valuntii 
Povilas Kutkus, Aleksį 
dras Šikšnis, Alena Biliukė 
Pranas Labanauskas, Ka 
zys Lazaunykas, Kazys 
kauskas, Hipolitas Petr: 
tis, Julius Razumas.



DRAUGAS 5

p. Jersey City, N. J. s 
ja: Ona Mickevičienė, 

rbora Kilikevičienė, Jo
ms Žutkis, Juozas Žutkis, 
atalija Stankunvtė, Jonas 
virblis, Agota Galinienė, 

Matas Skučas, Alena Grin- 
cevičiutė.

Pavienis Jonas Milkintas, 
Thomas, W. Va.

II Skyriaus.
2 kp. Ona Stankevičienė.
III Skyriaus.
62 kp. Domicėlė Stauekie- 

nė.
. 90 kp. Andrius Jiezmon- 
tas, Juzė Jiezmontienė.

99 kp. Juozas Garuekas. 
103 kp. Pranciška Smole- 

rak.
Vaiku Skyriaus.
I kp.: Vincas Jasieliaus- 

kas, Košt. Jasieliauckiutė,
, Jonas Jasieliauckas, Vincas 

Jausis.
8 kp. Magdė Dominaičiu- 

tė.
II kp.: Juozas Lidekaitis, 

Jieva Lidękaičiutė.
28 kp.: Juozas Gegužins- 

kas, Petronė Jankeliuniutė, 
Teofilė Šarkiutė, Petras Pa
kas vs, Jonas Pakašvs, Ma- 
rė Mažeisiutė, Anelė Ceka- 
nauskiutė, Agota Grebliu- 
niutė, Veronika Gegužiutė, 
Ona Miliauckiutė, Jurgis 
Miliauckas, Marė Grubavi- 
čiutė.

36 kp. Kazys Vaškeviče.
51 kp.: Ona Karišauskiu- 

tė, Veronika Karišauckiutė.
57 kp Antanas Alekonis.
61 kp.: Leonas Grabaus

kas, Mikas Grabauskas.
68 kp. Ona Juškiutė.
73 kp.: Vladas Baltuško

ms, Pranas Baltuškoms.
74 kp. Kostancija Nor- 

kunskiutė.
75 kp. Cieilija Frankiutė
77 kp.: Edvardas Baltru

šaitis, Stasė Matužiutė.
82 kp. Petronė Litmona- 

vičiutė.
96 kp. Juozas Levulis.
Labu I skyriaus 277 

II Skyriaus 1 
III Skyriaus 5

Vaikų Skyriaus 34 
K. J. Krušinskas,

S. L. R. K. A. sekr.

Susiv. Liet. R. K. A. kasos stovis 
Už Balandžio men. II bertaini 1911 m.

S. L. R. K. A. CENTRO 

VALDYBOS ADRESAI.

Jonas Riktoraitis, prez.
67 James St., 

Waterbury, Conn.

Kaz. Vaškeviče, vice-prez.
186 Jefferson St., 

Newark, N. J.

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

Brooklyn, N. Y.

Ant. Daniseviče, kas.
630 W. Centre st., 

Mahanoy City, Pa.

Kasos globėjai:
Juoz. Vasiliauckas,

112 N. Greene st., 
Baltimore, Md.

Lun. M. Pankauskas.
445 Park Avė., 

Bridgeport, Conn.

».un. V. Vizgirda, knygius
90 S. Meade st.,
Wilkes-Barre, Pa. 
dvasiškas vadovas,

in. M. Pankauskas,
445 Park Avė., 

Bridgeport, Conn.

VASARIO MAN. INEIGA:

Bertai- TautU- Vaik. 11 ik. UI ak . ui or- A beina
nines. k u cent. •kyr. Kaną. suma.

Chicago, III., 67 kp. 1.00 .20 .50 1.70
Baltimore, Md. 37.00 1.30 4.50 42.80
Shenandoah, Pa., 40 kp. 2.00 2.00
Silver Creek, Pa., 117 kp. 2.50 .30 .75 3.55
Pittston, Pa. 5.00 5.00
Philadelphia, Pa., 10 kp. 63.50 3.40 7.75 74.65
Iludson, Pa. 17.50 .50 4.00 22.00
Brockton, Mass. 7.00 1.40 2.75 3.75 14.90
Forest City, Pa., 5 kp. 9.00 1.90 2.25 13.15
llazletOn, Pa. 9.00 4.65 4.65
Chicago, 111., 67 kp. 3.80 .50 4.30
So. Boston, Mass., 21 kp. .50 .10 .25 .85
Oregon City, Orcgou 1.00 .10 .25 1.35
Exeter Boro., Pa. 3.50 3.50
Philadelphia, Pa., 10 kp. 6.00 .20 .50 6.70
Sheboygan, AVis. 9.50 .60 2.43 12.53
Hastings, Pa.
Pittston, Pa.

2.00 2.00
.50 .50

lortage, Pa. 4.75 .20 .25 5.20
Baltimore, Md. 3.00 .30 .75 4.05
Shenandoah, Pa., 4 kp. 
Cleveland, Oliio, 8 kp.

2.00 .10 .25 2.35
.50 .50

Brooklyn, N. Y., 115 kp. 2.00 .10 !25 2.35
Homestead, Pa. 2.50 .25 2.75
Chicago. III., 67 kp. 1.00 .25 1.25
Sheboygan, AVis. 1.25 1.25
Newark, N. J. 2.00 .10 .25 2.35
Brooklyn, N. Y., 42 kp. 96.50 7.00 12.50 6.62 16.50 139.12
Scranton, Pa., 30 kp. .50 .10 .25 .85
Philadelphia, Pa., 10 kp. 5.00 .20 .50 5.70
Baltimore, Md. 8.50 .40 .75 9.65
Chicago, Ilk, 101 kp. 3.00 .10 .25 3.35
Brookiyn, N. Y., 42 kp. 
Brooklyn, N. Y. 115 kp.

2.00 .10 .25 2.35
3.50 .10 .25 3.85

AVaterbury, Ct. 71-91-107 k 29.50 2.20 4.25 35.95
Kensington, Ilk 1.47 1.47
Manchestet, N. H., 119 kp. 7.50 .60 1.50 9.60
Curtis Bay, Md. 3.00 .10 .25 3.45
AVaterbury, Conn., 11 kp. 3.00 2.00 .50 3.70

Kartu $351.05 21.50 13.00 9.37 8.55 53.75 457.22
Nuo Sausio men. likę 4430.50 000.50 738.85129.05 294.22 838.25 7043.43

Viso labo 4787.55 028.00 751.85 138.42 302.77 892.00 7500.05

KOVO MAN. INEIGA:
Brooklyn, N. Y., 115 kp. 3.50 .25 3.75
AVaterbury, Conn. 71-107 k. 8.00 .60 1.25 9.85
Tamaųua, Pa. 3.50 .10 .25 3.85
Norwood, Mass. 18.00 1.00 • 2.50 21.50
So. Boston, Mass., 21 kp. .50 .10 .25 .85
01d Forge, Pa. 1.50 .10 .25 1.85
Thomas, AV. Va. 1.50 .30 .25 2.05
Rhone, Pa. 22.00 1.70 5.00 28.70
Baltimore, Md. 7.50 .30 .50 8.30
Allegheny, Pa. 1.50 1.50

Kartu $67.50 4.20 10.50 82.20

BALANDŽIO MAN. INEIGA:
Brooklyn, N. Y., 56 kp. 4.50 4.50
New Phila., Pa. 3.50 .25 3.75
Philadephia, Pa., 20 kp. .50 .10 .25 .85
Jersey City, N. J. 16.00 1.75 17.75
Curtis Bay, Md. 6.00 .40 .25 6.65
Brooklyn, N. Y., 56 kp. 2.00 2.00
Poąuonock, Conn. 1.50 .10 .25 2.85
Scranton, Pa., 83 kp. 12.00 .10 .25 12.35
Middleport, Pa. 6.00 .25 6.25
Hastings, Pa. 11.00 11.00
Donorą, Pa. 10.50 .10 .25 10.85
Manchester, N. H. 10.50 .50 1.25 12.25
Cleveland, Ohio, 8 kp. 34.50 .50 4.00 39.00
Reading, Pa. 4.00 .10 4.10
Philadelphia, Pa. 10 kp. 37.50 1.50 3.00 42.00
Dopora, Pa. 1.50 A0 .25 1.85
Worcester, Mass., 98 kp. 7.00 7.00
Oregon City, Oregon 4.50 4.50
Duryea, Pa. 79.50 8.00 1.68 89.18
Cincinnati, Ohio. 4.00 4.00
Chicago, Ilk, 67 kp. 7.00 .25 7.25
Duryea, Pa. .50 / .50
Grand Rapids, Mieh. 7.00 .50 7.50
Sheboygan, AVis. 5.50 .10 5.18 .25 11.03
Meriden, Conn. 11.00 .50 11.50
Chicago, Ilk, 85 kp. 21.00 .30 1.00 22.30
Old Forge, Pa. 21.50 .50 .50 22.50
Worcester, Mass., 98 kp. 1.00 1.00
Morgan, Pa. 6.50 6.50
Ilomestead, Pa. 34.50 1.50 2.31 38.31
New Philadelphia, Pa. 42.00 .60 2.50 1.25 46.35
So. Bethlehem, Pa. 5.00 .60 4.00 .75 10.35
So. Boston, Mass., 21 kp. 35.00 1.50 .25 36.75
Athol, Mass. 4.00 .60 4.60
Duryea, Pa. .50 1.50 2.00
Sag Harbor, N. Y. 5.50 - 5.50
Bernice, Pa. 3.50 3.50
Paterson, N. J. 14.50 .10 5.00 19.60
Baltimore, Md. 61.50 .60 .75 62.85
Plymouth, Pa. 21.00 21.00
Lewiston, Me. 16.50 16.50
Brooklyn, N. Y., 115 kp. 2.50 2.50
Braddoėk, Pa. 5.50 5.50
Connerton, Pa. 6.00 6.00
AVestville, Ilk 13.50 1.00 .50 1.68 7.29 .50 24.47
Waterbury, Conn., 11 kp. 65.50 .60 6.00 1.25 73.35
Mt. Carmel, Pa. 24.00 .50 24.50
Rhone, Pa. 16.00 16.00
Wanamie, Pa. 31.00 6.10 5.50 4.98 47.58
Brooklyn, N. Y., 56 kp. 26.00 26.00
Homestead, Pa. 1.00 1.00
Valparaiso, Ind. 3.00 3.00
St. Louis, Mo. 2.00 .50 ‘ 2.50
Cambridge, Mass. 1.00 1.00
Allegheny, Pa. 2.50 2.50
AVestville, Ilk 2.60 2.60
Cleveland, Ohio. 2.00 2.00
Pittsburg, Pa. 2.50 • 2.50
Bayonne, N. J. 29.50 .58 .75 30.83
AVaterbury, Conn., 91 kp.* 76.50 1.30 2.50 80.30
New Haven, Conn. 22.50 1.75 24.25
So. Boston, Mass., 95 kp. 2.00 2.00
Haverhill, Mass. / 8.50 8.50
Dubois, Pa. 6.50 6.50
Norwood, Mass. 20.50 .20 .50 21.20
AVaterbury, Conn., 71 kp. 11.00 ,10 .25 11.35
Forest City, Pa., 2 kp. 48.50 2.67 .25 51.42
Shenandoah, Pa., 40 kp. 107.50 35.00 142.50
Brooklyn, N. Y., 42 kp. 18.50 .40 1.50 1.50 21.90
AVilburton, Okla. 27.00 .70 4.50 32.20
Edwardsville, Pa. .26 .26
Luzerne, Pa. 75.50 13.80 18.00 .75 108.05
AVilkes-Barre, Pa. 81.00 .20 .75 81.95
AVestville, Ilk 1.00 1.00
Ansonia, Conn. 4.00 i 4.00
Sugar Notch, Pa. 11.00 1.50 12.50
Newton ITpper Falls, Mass 2.00 .40 2.40
Easton, Pa. 13.00 .40 1.00 14.40
Chicago, Ilk, 16 kp. 18.00 .10 .50 18.60
New Britain, Conn. 21.50 .50 1.25 23.25
Tamaqua, Pa. 15.00 .50 .50 16.00
Waterbury, Conn., 107 kp.

L

23.00
1
1
1

.30
4

3.00 .50 26.80

Curtis Bay, Md. 16.50 1.50
Minersville, Pa., 27 kp. 11.00 1.80 4.50Minersville, Pa. 24 kp. 69.50 .40 2.50 .75Elizabeth, N. J., 66 kp. 12.00
Exeter Boro, Pa. 8.00 1.40 4.50 2.25Port Chester, N. Y. 23.50 2.15
Worcester, Mass., 41 kp. 23.50
Scranton, Pa., 30 kp. 56.50 .30
Shenandoah, Pa., 4 kp. 22.50 .20 .50 .50l)uquesne, Pa. > 6.50
Union City, Conn. 9.00 1.00
Girardville, Pa. 10.50 .20 .50Chicago, Ilk, 99 kp. 22.50 .50 2.64 3.50 1.50
Chicago, Ilk, 100 kp. 14.00 .75
Portage, Pa. 29.50 .50 1.50 6.00Hudson, Pa. 9.00 1.50 .25
Shamokin, Pa., 53 kp. 7.50 1.50
Mahanoy Plane, Pa. 5.50 *
Bridgeport, Conn. 1.65 .10 .25
Cumbola, Pa. 14.00 4.00
Newark, N. J. 71.50 1.50 .75
Shamokin, Pa., 12 kp. 13.00 • 2.25
Edwardsville, Pa. 88.00 7.25 5.50 .50
Swoyers, Pa. 29.00 14.00

18.00
17.30
73.15 
12.00
16.15 
25.65
23.50 
56.80 
23.70

6.50 
10.00 
11.20 
30.64
14.75
37.50
10.75
9.00
5.50
2.00

18.00
73.75 
15.25

101.25
Cleveland, Ohio, 8 kp. 60.50 1.00 3.50 65.00
Northampton, Mass. 7.50 1.50 1.00 . 10.00
New Philadelphia, Pa. 1.00 1.00
Ashley, Pa. 7.50 2.21 2.75 12.46
Elizabeth, N. J., 3 kp. 19.00 19.00
Eynon, Pa. 12.00 1.80 13.80
Gilberton, Pa. 8.50 2.50 2.13 13.13
AVorcester, Mass. K. V. B. 5.00 1 5.00
Maspeth, N. Y. 7.50 1.50 9.00
Scranton, Pa., 30 kp. 1.00 1.00
Donorą, Pa. 1.50 .10 .25 1.85
EUsworth, Pa. 1.00 l'.OO
New Phila., Pa. .50 .50
Thomas, AV. Va. 3.00 3.00
McKees Rocks, Pa. 3.00 3.00
Youngstown, Ohio. 13.00 13.00
Philadelphia, Pa., 20 kp. 20.00 .50 .75 21.25
AVilkes-Barre, Pa. 2.00 2.00
Pittston, Pa. 121.00 23.10 144.00
Mahanoy City, Pa. 92.00 1.25 93.25
Rochester, N. Y. 20.00 .40 1.89 4.06 1.50 27.85

Kartu $2.409.65 76.88 97.00 9.88 37.09 110.26 27^0.76

VISO 3 MĖNESIŲ. INEIGA:
Vasario
Kovo
Baland.

4.787.55 628.06 
67.50 4.20

2.409.65 76.88

751.85

97.00

138.42

9.88

302.77

37.09

892.00
10.50

110.26

7.500.65
82.20

2.740.76
Viso: $7.264.70 709.14 848.85 148.30 339.86 1.012.76 10.323.61

VASARIO MAN. IŠEIGA:
A. Balevičienei už a.a. Joną, Balevičių 46 kp. 150.00
“Draugas” už 3000 deklaracijų 12.50
J. T. Vitkauskui, 31 kp. sekr., už 21 naujų narį 5.25
Kun. A. Skrypkai už a.a. Juozų Makarų 85 kuopos 150.00
Pranui Miliauskui už a.a. Marę Milišauskienę 28 kuopos 150.00
Aižei Laibinienei už a. a. Juozų Laibinį 61 kuopos 150.00
Magdei Gudaitienei už a.a. Kostantinų Gudaitį 39 kp. 150.00
V. Stankevičiui, 91 kp. sekr., už 23 naujus narius 5.75
J. Šalčiui, 8 kp. sekr., už 21 naujų narį 5.25
Dora. Gašiunui už a.a. Stasį Gašiunų 78 kuopos , 150.00
Kun. V. Matulaičiui už a.a. Antanų Cekanavičių 54 kuopos 150.00
K. J. Krušinskui alga nuo 23-1 iki 23-11, llm. 50.00
Kun. J. J. Kaulakiui už a.a. Marę Šimkienę 10 kuopos 150.00
“Draugas” už Sausį 85.75

Viso: $1364.50

KOVO MAN. IŠEIGA: ~
Ambraz. Laukaičiui, 13 kp. nariui, už 7 naujus narius 1.75
Kun. J. J. Kaulakiui, už a.a. Kazį Kostantinavičių 10 kuop. 150.00 
Pranui Miknavičiui, 109 kp. sekr., už 16 naujų narių 4.00
V. Stankevičiui, 91 kp. sekr., už 13 naujų narių 3.25
E. Zurauckienei už a.a. Pranų Ztfrauckų 103 kuopos 150.00
Uršulei Moliušienei už a.a. Juozų Moliušį 40 kuopos 150.00
Ant. Radzevičiui, 36 kp. sekr., už 15 naujų narių 3.75
Ant. Gudaičiui, 51 kp. sekr., už 11 naujų narių 2.75
Jurgiui Miliauckui už a.a. Ignų Dvileckų 11 kuopos 150.00
Onai Norkunienei už a.a. Rožę Urbanavičienę 51 kuopos 150.00 
“Draugas” už Vasarį 78.82
Juozui Kanopskiui už a.a. Katrę KAnopskienę 12 kuopos 150.00 
The Jackson print sliop už 2000 paliudijimų 50.00
Kun. M. Pankauskui (kaštų) lėšų 7.20
“Draugui” už velykines kviteles 7.50
K. J. Krušinskui algos nuo 23-11 iki 23-III, llm. 50.00

Viso: $1.109.02

BALANDŽIO MAN. IŠEIGA:
Ant. Katkevičiui, 77 kp. sekr., už 9 naujus narius 

V. Kazlauskui už a.a Alenų Kazlauskienę 28 kuopos 
Liudvikui Karaliui už a.a. Marę Martinaičiutę 13 kuopos 
“Draugas” už kovų

Viso trijų mėnesių išeiga: 
Vasario mėnesį išėjo 
Kovo mėnesį išėjo: 
Balandžio mėnesį išėjo:

2.25
150.00
150.00
79.12

Viso: $381.37

1.364.50
1.109.02

381.37

Kartu *2.854.89

Per J men. Inejo Bertaln. T. Cento Valko Sk. U Skyriaus III 8kyriaoe Ui Organa Vleo 
7284.70 708.14 848.86 148.30 339.88 1012.78 10823.81

Per 8 men. iaiejo 2864.89 2864.89

1.012.76 7.468.72

$18.859.91
d. Vai. lieka $4.409.81 709.14 848.86 148.30 389.88» r

: dienų Sausio 1910 m. geležinio kapitolo buvo:

Nuošimčio už 1910 metus pribuvo: 460.14
I dienų Gegužio pas kasiėrių randas 7.468.72
Plymouth National Bankoje 8.249.87
Mahanoy City Merchants Banking Trust Co. Bankoje 11.070.18

Viso labo pinigų $26.788.77

Kasierius A. DANISEWIOZ, 
Sekretorius K. J. KRUŠINSKAS.

“Katalikas” 20 numery
je šių metų rašo:

“Ateinančio seimo atsto
vai turi įsidėmėti, kad 
“Draugas” netinka į orga
nus, kadangi jo tikslas lie
tuvius ne šviesti, bet juos 
laikyti tamsybėje ir vergi
joje, kaip jau daugumas per 
sitikrino.

Organu sekantiems me
tams išrinkime “Kataliką”, 
nes tai didžiausias ir ge
riausias laikraštis ir pigiai 
gaunamas.”

Stebėtinas^ daiktas, kad

“Draugas” taip nužemin
tas, o “Katalikas” iškeltas 
į padangess. Ar-gi “Katali
kas” tuomi geresnis, kad, į 
yvietą rimtesnių straipsnių 
ir korespondencijų, talpina 
visokius svetimtaučių ap
skelbimus, kąs musų lietu
viams darbininkams visai 
nenaudinga. “Katalikas” 
giriasi, kad jis yra “didžiau 
sias ir gražiausias laikraš
tis”. Ne apskelbimai puošia 
laikraštį; jais musų skaity
tojų neužganėdįsi. Į mus 
Susivienijimų priguli be

veik visi darbininkaį, o jie 
mėgsta skaityti žinutes iš 
Lietuvos, tad “Draugas” 
yra atsakančiausias Susivie 
nijimui organas, nes jįs su
teikia mums tas žinutes ir 
yra pigiausias. “Draugų” 
męs galime gaut už 50c. ar
ba net ir pigiau.

Užklausiu: kiek “Katali
kas” pagimdė šviesuolių, 
kad “Draugas” toks tamsus 
ir veda žmones į vergiją. 
Gal tuo “Draugas” tamsus 
ir kaltas, kad pradžioje 
kiekvieno numerio yra lek
cija ir evangelija, o “Kata
likas” gal to bijo, kaip žy
das kryžiaus, ir drebia pur
vais ant “Draugo”.

J. Tvisas.

Nutarimai 91-107-71 ir 11 
kuopų, Waterbury Conn.:

1. Padidinti posmertinę 
suaugusių skyrių iki $200.00 
tą pačią mokestį mokant.

2. Padidinti posmertinę 
vaikų skyrių nuo 2 metų iki 
6 metų nuo 75.00 iki $100.00, 
nuo 6 metų iki 12 metų nuo 
75.00 iki 120.00.

3. Kad organas pasiliktų 
“Draugas”, nors ir pakeltų 
mokestį.

4. Kad centro valdyba, 
tinkant Seimui, gali likti ta 
pati. — 11 kuopa patarė, ne- 
peigdama “Draugą'”, orga
nu imti tą, katras pigiau ap
sibus.

5. Kad 'Susivienijimo pi
nigai butų skolinami ant 
pirmo morgičiaus .

Kuopų įgaliotiniai
Juozas Kovas, 
V. Stankeviče.

VARDAN TEISYBĖS.
Koks tai ponas A. B. 19- 

tame numery j’ “Kataliko”, 
persergia S. L. R. K. A. na
rius, kad ateinančiame Sei
me neišrinktų “Draugą” or
ganu. Sako, buk “Draugas” 
apleido Susivienijimą, buk 
“Draugas” norįs išnaudoti 
Susivienijimą ir taip išvar
dindamas peikia “Draugą”, 
gi išaugština “Kataliką”, 
perša Susivienijimui už or
ganą “Kataliką”. Ištikro 
toks žmogus gal nėra kata
likas, nes tikras katalikas 
negali išdrįsti taip paniekin
ti tikro katalikiško laikraš
čio, — tokio, kaip “Drau
gas”, o girti tą, kas nėra gi
riama. Jeigu “Katalikas” 
butų katalikiškas laikraštis, 
ištiesų negalėtų kito tik- 
rp katalikiško laikraščio 
paniekinti ir peikti. Už tokį 
išpeikimą, kaip kad yra 19- 
tame numeryje “Kataliko”, 
aš nevadinu “Kataliką” ka
talikišku laikraščiu. Gaila, 
ką jis kataliko vardą turi. 
Paniekindamas ir kaltinda
mas “Draugą” neparodo jo
kios kaltės jame. Taip išro
do, kaip Pilotas, kad ir ne
rado jokios kaltybės Kristu
je, bet nuteisė ant smerties. 
O gal už tai toki šaltadva- 
siai neapkenčia “Draugo”, 
kad jame yra rašoma Dievo 
žodis, šv. Evangelija ir vi
soki katalikiški paskaity
mai. Todėl aš dabar patar
čiau visiems sąnariams Su
sivienijimo, kaip artinanties 
Seimui, idant visos kuopos 
Susiv. pasirūpintų išrink
ti delegatus tikrus katali
kus, suprantančius Susiv. 
reikalus ir ateinančiame 
seime pasistengtų išrinkti 
“Draugą” organu, nes tai 
yra tikras, ir geras katali
kiškas laikraštis. O tokius 
visus šaltadvasius, kurie 
niekina katalikiškus laik
raščius idant nebūtų nei vie
nas išrinktas delegatu į sei
mą. O kad męs išrinksime 
gerus delegatus, užtiesą, tu-

sėsime naudą. Labai veliju, 
idant aprinktų “Draugą” 
organu, ir tikiu, kad kiekvie 
nas tikras katalikas duos 
balsą už “Draugą”, nes tai 
yra tikras laikraštis pašvęs
tas lietuvių Rymo katalikų 
Amerikoje reikalams.

F. Vaitukaitis.

VARGONININKŲ ATI 
DAI.

Gavęs atsišaukimą nuo 
K. Strumskio iš Brooklyn, 
N. Y., per guod. kun. J. Lie- 
tuvniką, kuris tame laiške 
praneša, kad Susiv. L. R. K. 
A. Seime bus suvažiavimas 
vargonininkų, ir užprašo pa
rengti svetainę savo susi
rinkimui.

Aš tam su didžiausiu 
džiaugsmu pritariu, ir viską 
parūpįsiu tam susirinkimui.

. Taigi meldžiu nuoširdžiai 
visų vargonininkų suvažiuo
ti kuoskaitlingiausiai, ir teik 
sitės sustoti tame pačiame 
hotelvj’, Eutaw House ant 
kampo Eutaw ir Baltimore 
st., kur bus Susiv. delegatai 
apsistoję. Svetainė paimta 
vargonininkų susirinkimui 
Columbia Hali, 625 Colum-
bia avė.

Kaip gerbiamas K. Stmm 
skis praneša apie atgiedoji- 
mą šv. Mišių visų vargoni
ninkų, tai mišios prasidės 8 
valandą, 31 d. gegužio.

Kokias mišias giedos var
gonininkai tą dieną K. 
Strumskis praneš ‘Drauge’.

Visi vargonininkai teiksi
tės pirmiausiai susirinkti į 
svetainę po bažnyčia, o pas
kui visi drauge nueisim į Co
lumbia Hali.

Aš kaipo narys komisijos 
rengimo koncerto 31 d. geg. 
vakarui, užkviečiu maloniai 
visus vargonininkus daly
vauti tame koncerte, ir nors 
keletą tautiškų dainelių vi
siems baltimoriečiams pa - 
dainuoti, kurie bus susirin
kę tame koncerte.

Programas spaudoje ir 
vietą palikom vargonininkų 
chorui. Tikiuosi, kad gerb. 
vargonininkai neatsisakys 
musų pažadinti su keletą 
tautiškų dainelių.

Aš iš savo pusės many
čiau, kad galėtumėm padai
nuoti Švenčių Giesmę pir
miausia iš L. Ermino dainų 
knygos.

Su didžiausia pagarba.
Vargoninkas P. Grajauskas, 

525 Columbia avė., 
Baltimore, Md.

P. S. Kurie vargoninin
kai negali pribut asmeniš
kai į Baltimorę, meldžiami 
prisiųst savo įnešimus per 
laiškus, ar bent pranešt, ar 
mato reikalą organizuoties.

“MOTINĖLĖ”.

Gegužio 8 d. prie “Moti
nėlės” prisirašė kunigai: 
Mykolas Petrauckas iš Ne- 
wark, N. J., ir Aleksandra 
Remeikis iš Brooklyn, N. Y. 
Pirmasis užsimokėjo $13.00, 
antrasis — $17.00.

“Motinėlės” metinis sei
mas atsiliks šįmet 2 d. rug- 
piučio, 3 valandą popiet, Ka
ralienės Aniuolų svetainėje, 
ant kampo Roebling ir So. 
4th st., Brooklyn, N. Y.

Visi nariai meldžiami į tą 
susirinkimą atvykti. Bus 
rinkimas naujos vyriausy
bės ir svarstomi svarbus rei
kalai. Norinčių gauti pašal
pą iš “Motinėlės” meldžia
ma atsiliepti greičiau.

Kiti laikraščiai teiksis iš- 
spauzdinti šitą žinutę.

“Motinėlės” Sekretorius, 
Kun. A. Kaupas,

64 Church st. Pittston, Pa.



6 DRAUGAS

Lietuvos Sūnus.

Pinigu jieškotojai.

Tikras atsitikimas, > aprašytas 
apysakos formoje.

pramalė • (mat pas turkus 
šventadieniais galima dirb
ti), galamaišį miltų man ant 
pečių, aš ir einu namo links
mas. Ir taip, kiek sykių su- 
sieidavom! guodžiasi, varg
šai, savo bėdas. Jie visados 
turėjo degtinės užtektinai, 
tai geriam būdavo per nak
tis. Gersim, gersim, būdavo, 
tai tik klausom, jau į kovų 
triubija.. . Metam tuoj vis
kų, atsisveikinam, atsibu- 
eiuojam ir einam kas sau,

— Tai-gi, vaike, — prabi
lo tėvas, — kad ir pas mus 
visokios bėdos, visoki “pri- 
podkai”. Sužinoję, kad tave 
paskyrė į karų, norėjome pi
nigų atsiųsti. Rengėmės, ren 
gėmės ir praslinko taip.

— Ė, tėte, man kareivijoj 
niekad pinigų nestokavo, — 
atkirto Antanas. — Ten, bu 
davo, nuolat ant uždarbių 
išeinu, tai užsipelnydavau. 
Vienų kartų taip rudenį męs 
dvylika kareivių parsisam- 
dėme sielius*) (botus)trauk 
ti. Suderėjome, kų nutrauk
sime astuonias mylias, 30 
rublių. Pasitaikė, kad mums 
išpuolė traukti pavėjui; dar 
bas ėjosi lengvai ir į parų 
botus pristatėme į vietų. Už
mokėjo mums ten pinigus ir 
grįžtame. Grįžtant išpuolė 
eiti vieškeliu per tokį labai 
didelį šilų. Mus beeinančius 

* užklupo naktis. Aš įsinorė
jau gerti. Ugi žiuriu vit ša
lai kelio šile pirkelė riogso. 
Žiburėlis spinkso pro langų. 
Aš paprašęs draugų, kad jie 
manęs lukteltų ir nuėjau 
į tų pirkelę atsigertų. Išei
nu atsigėręs, žiuriu šiau, žiu: 
riu ten, ugi nėra mano drau
gų, šaukiu, neatsišaukia: 
jau jų nueita. Aš juos vyties. 
Vi j aus, vi j aus, pailsau, už
dusau, — nepaveju. Kas čių. 
bedarą? — galvoju — ke
liausiu viensau, kad jie ma
ne paliko. Einu pamaži vieš
keliu (o dangus taip giedras, 
kaip šiąnakt), inėjau į patį 
Vidugirį, — ugi žiuriu iš krū 
mų išlenda galvažudys. Vy
ras būt neaugštas, ale lazdų 
rankoj turi už save didesnę; 
užėjo man už akių ir rėkia: 
“Kur tu eini? kur valkiojė- 
si?” — “O kas tau galvoj” 
— atsakiau. — “Kas gal
voj? pinigus atiduoki” — 
Pinigus! o kas tu per viens, 
kad aš tau pinigus turiu da
lyti?” — “Kas tau rūpi, 
kas aš per viens, tik atiduok 
greičiaus pinigus! Ar dar 
priešįsiesi ? Jau čia vienuoli
ka tokių, kaip tu, nuėjo, o 
nei vienas nė rankos nepa
kėlė. Visi man pinigus gra
žumu atidavė. Duok šian 
greičiaus! Ir griebė mane už 
krūtų, norėdamas parsimuš- 
ti ir pinigus varu atimti. Aš 
vit atsispyriau ir atsilai
kiau. Kaip stvėriau paskui 
jį už gerklės, į žemę, parsi- 
grioviAu ir danu pliekt jo 
paties lazda. Suangiau, su- 
augiau ir sakau: “Dabar tu 
man duok šian pinigus!” 
Primyniau senį, išverčiau 
visus jo kišenius ir radau 
dvylikų piniginių: vienuoli
ka mano draugų, o dvylikta 
— galvažudžio. Susidėjau 
visas pinigines į kišenius, 
uždrožiau dar kartų galva
žudžiui lazda ir nuėjau sau. 
Pareinu į kazermee, ūgi ma
no draugai jau namiej. Su
sikūrę vit ugnį, susėdę ap
link jų ir šįlasi. “Ta; ir ne- 
palaukėte — sakau, — ir 
nuėjote. Manėte, kad aš ne
pareisiu. Nebijokite! žinau

kur namai”. Žiuriu nelabai 
jie nori su manim šnekėti, 
nubudę, mat pinigų page
dauja. “O kų, vyrai, — sa
kau — gal degtinės išsigersi 
me?” — “Už kų gersi — sa
ko, — pinigų neturime”. — 
“Kaip neturite — sakau — 
tik šiandien atsiėmėte ptf 
pustrečio rubliaus? — “At
siėmėme, bet girioje užpuo
lė mus galvažudys ir atėmė 
visus pinigus. Ugi ar tavęs 
jis neužpuolė?” — “Aš ne
mačiau jokio galvažudžio — 
atsakiau. — Tiesa girioj su
tikau kažinkokį senį, bet 
dar jis man pinigų davė, o 
ne iš manęs atėmė”. Mano 
draugai pasižiurėjo viens į 
kitų. “Kaip tu — sako — ga 
Įėjai iš jo atimti, kad jis 
baisiai stiprus?” — “Kad 
sakau — jam nebebuvo laiko 
savo stiprumų rodyti. Nus
tvėriau už gerklės, pris
maugiau, atėmiau pinigus,

F) Upės laivas.

išpliekiau kailį ir, palikęs 
senkberėkiantį, nuėjau. Tie
sa, pinigines pas jį kelias ra
dau, tai gal ir jus kurio tarp 
tų pinigų randasi”. — Išė
miau iš kišeniaus vienų pini
ginę ir klausiu: — “žiūrėkit, 
gal jus kurio šita?” — Žiuri 
vienas, žiuri kitas, vit ugi ir 
pažino vienas savo piniginę; 
tam ir atidaviau. Išsiėmiau 
antrų, ir tos s.avininkas su
sirado. Taip visų vienuolikų 
atsiiminėjo. Išsiėmiau dvy
liktų: — “tai jau šita — sa
kau — to senio, tai bus man 
už darbų”. Susiradus pini
gams, draugai atatoko. Tuoj 
iš džiaugsmo viens kits nu
pirko degtinės, tų išgėrus 
pirko kiti ir taip gėrėme iki 
nei pas vienų neliko pinigų.

— Tai bet, Antan, ir tavo 
drųsa — stebėjosi Juozas.
- Anie vienuolika nusigando 
ir atidavė galvažudžiui pi
nigus, o tu netik kų neatida
vei, bet dar iš jo atėmei.

— Dar ir kailį išmušė, — 
pridūrė Katrė.

Senis Strolys pavalgęs pa 
dėjo bliūdelį ant suolo ir, 
užmiršęs net persižegnoti, iš 
sižiojęs klausė Antano pasa
kojimų. Pabaigus jam kal
bų, apsidairė senis po pirk- 
čių, dirstelėjo į šeimininkų, 
į šeimininkę ir, matydamas, 
kad jiedviem stėnavimas ga
li patikti, pradėjo:

— Tai ir aš kitusyk apie 
pinigus turėjau prietikius.

— O kokius, jus, tėvuk, 
turėjote prietikius? gal ir 
su kokiu galvažudžiu rep- 
čiavoties? — žingeidavo Ur
šė, Kiškio duktė.

— Ne, duktė, aš pinigus 
žemėj radau.

— Pinigus?— perklausė 
Antanas. — Tai kodėl, tė
vuk, dabar elgetauji? Ra
dus pinigus, vertėjo būti 
turtingu, nebent pragėrei?
' Kas čia pragers, vaike
li, nepragėriau, bet laimės 
nebuvo lemta man juos su
vartoti, — štoravo senis.

— Gal atėmė ar pavogė 
kas? -^-smalsavo Juozas.

— Kas čia! nei atėmp, nei 
pavogė, tik iųęs patįs nemo
kėjome Dievo dovanos su
naudoti, — kalbėjo elgeta, 
norėdamas, kad kų nors šei
mininkas pritartų.

— Tai kas-gi ten jumis su 
tais pinigais atsitiko? Papa
sakok viskų iš eilės, kaip 
buvo, o męs paklausysime, 
— atsiliepė Kiškis, tarsi ži 
nodamas Strolio norų.

Stroliui to tereikėjo. Įsi
dėjo į pypkį, paėmęs nuo 
kudmento, žarijų, pakštelė- 
joTartų, kitų i p-p radėjo:

— Mano tėvas amžinų atil 
sį gyveno Strolių sodžiuj, 
šalia palių. Turėjo 30 mar
gų lauko, bet žemė nebuvo 
nuosavybė: reikėjo už jų 
atlikti į dvarų baudžiava.

CHARLES DICKENS.

Oliveris Tvvistas.
Vertė JONAS KMITAS.

(Seka.)

Abudu vaiku smarkiai dūmė siauriausiomis ir labiau
sia susukintomis gatvėmis ir nesustojo, kol neatsidurė 
ties žemais, juodais vartais. Čia jiems valandėlę pasilsė
jus, kad atgavus kvapų ir kalbų,

Bates linksmai'ir smagiai suriko ir, pasileidęs nesu
laikomais juokais, parvirto pas duris ir raičiojusi iš 
džiaugsmo.

— Kas tau yra ? — užklausė Sukčius.
— Ha! ha! ha! — juokėsi Charley Bates.
— Paliauk! — paliepė jam Sukčius, apsidairęs atsar

giai aplinkui.,
— Ar nori, kad tave suimtų, tu paikše?
— Aš negaliu susilaikyt! — atsakė Charley. — Ne

galiu susilaikyt! Pamačius jį taip skutant, apsukant kam
pus, daužanties*į stiebus, ir vėl bėgant tolyn, lyg butų 
koks geležinis, taip lygiai, kaip ir jie visi, — o aš su maz
gote kišeniuj’ vejuosi paskui — o, mano akelės!

• Gyva Bateso vaidintuvė, perstatė visų atsitikimų 
taip aiškiai, kad jis vėl krito ant žemės, ir ėmė raičioties 
ir juokties dar garsiau.

— Bet kų pasakys Faginas? — paklausė Sukčius, pa
sinaudojęs pirma pertrauka, kuri pasidarė, jo draugui ne
betekus kvapo.

— Kų? — atkartojo Charley Bates.
— Aha! kų? — tarė Sukčius.
— Kų jis gali sakyt? — užklausė Charley, urnai pa

liovęs juokties, nes Sukčius kalbėjo labai rimtai. — Kų 
jis gali sakyt?

P. Pavykins porų minučių pašvilpavo, paskui nusiė
męs kepurę, pasikasė galvų ir palingavo.

— Kų tas reiškia ? — užklausė Bates.
— Tra la, la, la, kumpis su lapiene, varlė, kurios ne

mėgsta, ir liesas gaidukas, — tarė Sukčius su mažu pašie
pimu ant savo inteligentiško veido.

Tas buvo aišku, bet neužganėdintiną.. Taip ir Batesui 
rodėsi, ir jis paklausė išnaujo: — Kų tu nori pasakyt?

Sukčius neatsakė nieko, tik užsidėjęs kepurę ir pasi
kėlęs ilgus savo trinyčių skvernus, iškišo liežiuvį ir su 
juo kokius šešis kartus Palytėjo galų nosies. Atlikęs tų 
aiškiai ir suprantamai, apsisuko ant užkulnio ir nuvėjo 
pro duris į priemenę. Bates su rūpestingu veidu, nusekė 
paskui.

Už valandžiukės žingsniai ant girgždančių trepu, da- 
ėjo iki ausų linksmojo pono, kurs sėdėjo pas ugnį su deš- 
rele-ir duonos rieke kairėje rankoje, kišeniniu peiliuku 
dešinėje ir puoduku ant stalo.

Biaurus šypsojimas sutraukė žydo veidų, kada jis 
pakilo ir smarkiai žiūrėdamas iš po tirštų, rudų skruostų, 
atkreipė ausį durių Įinkon ir klausėsi atidžiai.

— Kas tai yra? — sunįumėjo žydas, persimainęs ant 
veido: — tiktai dvieje? Kur trečiasis? Ar tk jie nepakliu
vo į bėdų? Atsargiai!

Žingsniai prisiartino; jau užlipo ant viršaus; ir Suk
čius su Charley Bates’u įnė jo vidun ir uždarė duris.

šliaužiojantis drieže, ko stovi už durių, lyg drovėtumės sa
vo pono! Eik šių!'

Žmogus, kurs ištarė tuos žodžius, buvo tai stambus 
vyras apie trisdešimts penkių metų, apsirėdęs juodais ak
sominiais trinyčiais, labai suterštomis kelinėms, užraišio
toms kurpėms ir senoms pančekoms, kurios pridengė sto
ras kojas, didelėms išpustoms blauzdoms. Jo kojos, tokiu 
budu aptemptos išrodė lyg nepilnai parėdytos, nes joms 
stokavo geležinių pančių. Ant galvos jis dėvėjo rudų skry
bėlę; ant kaklo turėjo užsirišęs purvinų, suterštų skepe
tų, kurios ilgais, sudraskytais galais, šluostėsi nuo vei
do alų, kalbėdamas tuos žodžius.

Kada nusišluostė, tai parodė platų, nudrėbta, nuo 
trijų dienų apžėlusį veidų ir šnairuojančias akis, kurių 
viena, papuošta įvairiais dažais, išrodė, kad neperseniai 
buvo išmušta.

XIII.

Čia skaitytojas susipažįs su naujoms ypatoms; taipgi čia 
bus papasakota apie nekurtuos smagius dąiktus 

sujungtus su joms.

— Kur Oliveris? — suriko įsiutęs žydas, šokęs prie jų 
su grūmojančiomis akimis. — Kur yra vaikas?

Jauni vagįs pažiurėjo ant savo mokytojo, lyg išsigan
dę jo smarkumo; juodu neramiai dirstelėjo viens ant kito, 
bet nieko neatsakė. »

— Kas atsitiko su vaiku? — tarė žvdas, drūčiai su 
griebęs Sukčių už apykaklės ir grūmodamas jam su bai
siais .keiksmais. — Sakyk, arba tuojau čia tave pasmaug
siu! y ’

'P. Faginas išrodė taip rūsčiai, kad Charley Bates, 
kurs skaitė labai išmintingu daiktu laikyties nuošaliai, ir 
sprendė, kad labai yra galimu daiktu, jog žydas paeilium 
pasmaugs ir jį, puolė ant kelių, ir pakėlė garsų, gerai pa
laikytų ir nuolatinį riksmų, panašų iš dalies į buliaus bau
bimų, o iš dalies į trūnyto balsų.

— Ar kalbėsi? — užgriovė žydas, kratydamas Sukčių 
taip smarkiai, kad rodės, jog tasai tik per stebuklų laikosi 
savo trinyčiuose.

— U-gi spastas jį pagavo, kų čia daug kalbėti, — ta
rė Sukčius šnairuodamas. — Paleisk mane, ar girdi?
.' Ir vienu pasimuistymu išsisukęs iš plačių trinyčių, 

kurie liko žydo rankose, Sukčius pagriebė šakutę ir dūrė 
ja į linksmojo pono bruslotų, iš kurio, šakutei patai
kius, butų išbėgę linksmumo tiek, kiek vargiai sugrįžtų 
atgal į porų mėnesių. ’

Bet žydas tuoj’ šoko atgal daug didesniu greitumu, 
nekaip nurodė jo senatvė, ir pagriebęs indų su alum, ren
gėsi paleist savo užpuolikui į galvų. Bet tame akimirks
nyje jo atidų patraukė toks baisus Charley Bates’o stau
gimas, kad žydas permainė savo siekį ir paleido pilnu puo 
duzį to ponaičio galvų.

— Kų čia,dabar liepsna neša? — suurzgė kažinkoks 
storas balsas. — Kas tuo į mane paleido? Gerai, kad tai 
alus, o ne puodas į manę pataikė, kitaip aš bučiau katrų 
nors čia pataisęs. Man reikėjo žinoti, kad ne kas kitas, tik 
pragarinis, turtingas, lupikas, perkuninis senas žydas gali 
ištesėti laistyti kitokį gėrimų, kaip vandenį, — ir net to 
negalėtų, jei butų užmokėjęs vandens kompanijai; už 
kiekvienų bertainį. Kame dalykas, Faginė? Prakeik ma 
ne, jei mano kaklaryšys nesulietas'alum! Eik Šių, tų

Eik šių, ar girdi ? užgriovė tas meilus valkata.

„Draugo ”Agd

Baltas, kudlotas šuva, su apdraskytu dvidešimtyje 
vietų snukių, įlindo į stubų.

— Dėlko neini pirma manęs? — tarė svečias. — Ma
tau, tu jau perdaug nupuikai, kad prisipažinus prie ma
nęs draugystėje, ar ne? Gulk!

Tas paliepimas buvo sujungtas su paspyrimu, nuo 
kurio šuva atsidūrė kitam kambario krašte. Bet matyt 
jis buvo prie to pripratęs, nes ramiai susirietė kampe, ne
išduodamas balso ir kraipydamas bjaurioms akimis po' 
dvidešimts kartų ant minutes. Turbut buvo užimtas kam- Į 
bario peržvalga.

— Kų tu čia veiki? Kankini vaikus, tu godus, nepa
sotintas tvorgaly? — tarė svečias, rimtai sėsdamasis. —i 
Stebiuosi, kad jie tavęs dar neužmušė! Jų vietoje aš bu-j 
čia tą padaręs. Jei pas tave gyvęčia, jau seniai bučia tą 
atlikęs; ir — ne, aš negalėčiau tavęs paskui parduoti, nesi 
tu niekam netinki, bene tik įdėjus į stiklinį indą, galima 
butų tave rodyti, kaipo biaurumo pavyzdį, ir man rodos, 
kad nei tokių didelių indų neišdirbinėja.

— Tylėk, tylėk, ponas Sikes, — tarė žydas, drebėda
mas. -— Nešnekėk taip garsiai.

— Tik tu manęs neponuok, — atsakė valkata; — tu- 
visados rengi nelaimę, kada taip pradedi. Žinai mano 
vardą: tai jį ištark! Aš jo nesuteršiu, parėjus laikui.

— Gerai, gerai, tai — Bill Sikes, — tarė žydas, biau- 
riai nusižeminęs. — Matyt, tu nepergerani ūpe, Bill.

— Gal būti, — atsakė Sikes. — Menu, kad ir tu išmuš
tas iš vėžių; bene, laidydamas puodais, nori tik tiek blė- 
dies padaryti, kiek galėtum užkenkti, kada iškiši liežiu
vį ir—

— Ar tu pasiutai? — suriko žydas, nutvėręs jį už Į 
rankovės ir parodęs į vaikus. Ponas Sikes nedabaigė savo į 
žodžių, tik užsiganėdino ženklais. Parodė pirštais, buk 
ties kairiąją ausia užmezgė kokį nematomą mazgą, ir 
staiga perkreipė galvų į kitų pusę, — kų žydas regimai 
puikiai suprato.

Tų atlikęs, Sikes pareikalavo gėrimo, kalbėdamas 
jiems tik žinoma vagių kalba, kurios nėra čia reikalo pri
vesti, nes butų nesuprantama skaitytojui.

— Tik žiūrėk, neužnuodyk! — tarė p. Sikes, padėjęs 
ant stalo skrybėlę.

Tų ištarė juokais. Bet jei jisai butų matęs, kokiu 
biauriu šnairavimu užsigrįžęs į spintų žydas sukando nu
balusias lupas, tai butų nuvokęs, kad toji pasarga nebuvo 
bereikalinga ir kad noras pataisyti distilerio darbų, ne
buvo taip tolimas nuo linksmosios žydo širdies.

Išsimėtęs du ar tris stiklus degtinės, p. Sikes teikėsi 
užtėmyti jaunesniuosius ponaičius ir iš to malonaus už- 
tėmijimo užsimezgė pašneka, kurioje buvo išdėstyta prie
žastis ir būdas sugavimo.

Tas buvo atlikta su tokiais pridėčkais ir permaino
mis, kad Sukčiaus tame dalyke pasielgimas išėjo labai pa
girtinu.

— Man baugu,'tarė žydas — kad jis galėjo šį tą iš
pliaukšti, kas mus gali įklampinti.

— Tas kibai galima, — atsakė Sikes, piktai nusijuo
kęs. — Tu supleškėsi, Fagine.

— Matai, man baugu, tęsė toliau žydas, lyg nenugir
dęs pertraukimo, nors žiurėjo tiesiog į Sikes’ų, — man 
baugu, kad jei man atsieitų riestai, tai taip-pat butų ir su 
daugeliu kitų, ir jiems da butų blogiau, kaip man.

Anas krūptelėjo ir pažiurėjo ant žydo. Bet senis, sėdė 
jo įtraukęs galvų iki ausų, ir jo akįs klaidžiojo ant sienos.

Užstojo ilgoka tyla. Kiekvienas gerbiamas draugys
tės narys buvo paskendęs savo mintyse, neišskiriant nei 
šuns, kurs kaip buvo patėmytina iš pikto kandžiojimo snu
kio, gal svarstė, kaip čia įkibus į blauzdas pirmam ponui, 
ar poniai, kuriuos sutiks ant gatvės.

— Kas nors turi dasižinoti, kų ten su juom padarė po
licijos stotyje, — atsiliepė p. Sikes daug lėtesniu balsu, 
nekaip pirmiau.

Žydas su juo sutiko.
— Jei jis da neapskundė, ir pats yra užrakintas, tai 

nėra ko bijoties, kol neišeis, — tarė Sikes, — o tada reik 
jį daboti. Reik jį kaip nors pagauti.

Žydas vėl pritarė. •
Gudrumas to\užmanymo buvo aiškus, bet ant nelai

mės atsirado svarbios kliutįs. Tame dalykas, kad Sukčius, 
ir Charley Bates, ir Fagidas, ir p, Williamas Sikes jautė 
smarkų ir giliai įsišaknijusį pasibiaurėjimų prisiartinti 
prie policijos stoties su kokiu nors reikalu, ar priekabe.

Kaip ilgai jie butų sėdėję, žiūrėdami viens ant kito 
su nesmagiu netikrumu, sunku įspėti. Bet tas spėjimas 
suvis nereikalingas, nes netikėtas atėjimas dviejų panai
čių, kurias Oliveris jau buvo matęs, sužadino pašnekų iš
naujo. i

— Į patį sykį! — tarė žydas. — Bety eis, ar ne, mano 
miela? ’ \

— Kur F— užklausė mergina.
— Tiktai iki stočiai, — tarė žydas, prisigerindamas. 

■' Reik tai merginai pripažinti, kad ji tiesiog nepaąakė, 
jog neis, bet'tik išreiškė karštų norų būti “palaiminta”
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DRAUGAS

dvi dieni kas savaitė per 
^us metus turėdavo dvare 
Iti darbininkas. Tas dvi 

i vadindavome baudžia- 
|» dienomis. Ale be šitų 
dejų baudžiavos dienų rei- 

Įėdavo dar atlikti visoki 
gvoltai”, “šalivarkai”. 
Salivarkais” vadinosi at

likimas visokių pašalinių 
darbų, o “gvoltai”, tai bū
davo tiktai vidurvasariais, 
kada javai nuo laukų reikė
davo valyti. Per gvoltus bū
davo nei vienų dienų j sa
vaitę neištrūksta iš dvaro 
darbininkas. O kas per sun
kumas tuose “gvoltuose”

“Draugo” yra
kurias

GLENON’S
Alus Isz Pittstono vertas

* Gėrimo. |
E. ROBINSON’S

SONS
Pilsener

Alus skiriasi skanumu nog ki- I
tu bravoru produktu, jeigu jus

' * i
neragavote, tai pareikalaukite, 
o prisiusime jums baksą už $1*

Reikalaukite isz Scranton’o arba pas musu 
agenta IVilhes-Barre, Pa.

Klaidų pataisymas.
Narių stovyje S. L. R. K. 

A. už I bertainį 1911 m. tilpu 
šiame 23 N.
sekančios klaidos, 
šiuomi pataisau:

20 kuopos pilnų 33.
40 kuopos suspenduota 

Katrė Daugėlienė; ji persi
kėlus į 20 kp. ir pilna narė.

06 kuopos išbrauktas V. 
Radzeviee, persikėlęs j 100 
kuopų ir pilnas narys.

Vaikų skyriaus apleista 8 
kuopos pilnų 2; 94 kuopos 
pilnų 1.

K. J. Krušinskas, sekr.

Tai daktaras.
Ona: Girdėjau, važinėjai, 

kumute, pas Kristupų*). Ar 
geras daktaras?

Marė: Kurgi, sesele, ne
bus geras. Kad daktaras, 
tai daktaras! Jis viską žino, 
jis man sako: kai tu pri val
gai, tai valgyti nenori; kai 
rytmetį ilgai nekeli, tai die
nų miego nenori; , kai sun
kiai dirbi, tai pailsti. Taip 
tu man viskų įspėk!

Turime atspaudę šv. Ro 
žančiaus tajemnyčias. Pen- 
’dolika tajemnyčių kainuo 
ja 10 centų. Kalbantieji Ga 
vėnioje rožančių tepasirupi 
na parsitraukti tajemny 
čias. Adresuokite:

“Draugas”
314 E. Market St., 

.Wilkes-Barre, Pa.

rumus, atnaujina kraujų ir 
sustiprina organizmų. Su
stiprina nervus ir sugrąži
na apetitų; geras nuo nesvei 
kų vidurių. Aptiekose. Jos. 
Triner, 1333—1339 S. Ash
land avė., Chicago, 111.

Jo locnas neprietelis.
Jeigu žmogus daro kų, 

žinodamas kad tas jį užgau
na, yra didžiausiu savęs ne
prieteliu. Nekuriuose atsiti
kimuose žmogus negali iš
vengti nuo savo blogo papro 
čio, nežiūrint ant savo pasi- 
stengimo.Toki papročiai yra 
kaip tai: girtybė, apsiriji
mas, vaistų vartojimas, vė
lai ėjimas gultų. Męs pata
riame netik tokiems, bet ir 
s veikiausiems žmonėms ant 
metų nors sykį išvalyti savo 
kūnų. Tam tikslui vartok | 
Trinerio Amerikoniška Eli- 
xirų iš Bitter Vyno. Praša
lina iš kūno visokius nešva-

Pas advokatą,.
— Mano mielieji! Gaila 

tam skurdui pasišventimo, 
laiko ir pinigų — argi kas 
blogo atsitiko, jei jus pava
dinta sukčiais. Jei geis
čiau tuos visus, kurie mane 
taip pavadino, skųsti, tuo
met ištisus metus turėčiau 
teisme sėdėti.

— Eė! — pas ponus kas 
kita, bet pas mus, prasčio
kus, tas praeiti negali.

Pranešimas.
Mainierių egzaminatorių 

komitė No. 1, Wilkes-Barre, 
į Pa., susirinks teismo rū
muose, 1, 2 ir 3-čių dienų 
birželio. Jenkin Tup ir Mo- 

Įcongua vyrai galės ateiti 
kortan ir laikyti egzaminus.

"NoWbrk-No Pay* 
The Worldngman’s 
Problem

Jis tik jsenino šaltį ir paskui 
turėjo gulėti per savaites

DR. RICHTER’IO 
Pain-Expelleris
prašaljs pavojingus susirgimus 
jeigu vartosi su laiku pagal nu
rodymų, ant dėžutės; 25c. ir 50c. 
už bouką. Žiūrėk ant Inkaro 
ir vardo ant dėžutės.

iSECOND WARD HOTEL
Frank Burba Savininkas.*

Geriausi Importuoti ir naminia 
Vynai, Likeriai, Alus, Cigarai ir tt. 

454-456 MAIN ST
♦

Pirmos klesos karietos 
ir arkliai parsamdymui ir i 
grabinio ofisas prie Russell 
gatvės. _____ ,

Edwarsdsville. Pa.
Naujas telefonas 8041. 
Bell telefonas 9294-R.

t
F AD. RICHTER & C0., 216 Pearl St.. New York.

Richter’io Congo Pillės yra geros nuo 
viduriu sukietėjimo. 25c. ir 50c.

First National Bank
PUBLIC SQUARE

Wilkes-Barre, Pa.
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HEIGHTS DEPOSIT BANK
i

Kampas E. Market ir Hancock Sts.
WILKES-BARRE, PA.

Moka 3-čią nuošimti nuo sudėtu pinigu ir ima pini
gus ant sučedyjimo nog dolerio ir augsčiu.

Siunčia pinigus in visas svieto ša
lis.

Atdara nuo 9-nių iš ryto iki 3-jų po pietų; subatomis— 
nuo 9-nių — 12 ir nuo 7 iki 9 vakare.

HgSjKfSa]a®'a®SI8E®aIa k.k,» a'Hja H.X(g«,a>'a >

UNITED STATES DEPOSITARY

KAPITOLAS $375,000,00
Perviršis ir nepa
dalyta nauda 490,000,00

Už sudėtus pinigus moka 3-čią

nuošimti.

Dr. O’Malley, Specialistas.

RUPTURA
Išgydyta greitai, be pa
vojaus ir ant visados.

Be peilio ar operacijos.
Diržai numesti ant visados.
Visiškas gvarantuotas išgydo

mas rupturos (abiejų ličių), senų; 
ar jaunų nepaisant, kaip ilgai ser
gate, gydau be peilio.

Dr. O’Malley naujas spasabasi 
gydimo yra visai nepavojingas, 
be piaustimo, be skausmo, be ope
racijos, be atsitraukimo nuo už- Į 
siėmimo.

Nereikia jokių diržų kada išgy- ! 
dau. Gvarantuoju užganėdinimą.

Dėkingi žmonės prisiuntinėja 
padėkavapes kas dien. Suvirs 500 
ligonių išgydžiau praeitą metą.

Dr. Alex. O’Malley
158 V/ashington St.,

WILKES-BARRE, PA.

b

Kur lietuviškai ir lenkiškai su
sikalbama ir susirašoma.

Suviršum 30 metų daktaravi
mo. Mieste AVilkes-Barre musų įJ 
glaunas ofisas. Prisiųsk 2c. mar
kę, o gausi knygutę apie rupturą Į 
dykai. * ĮQ '■ I
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Padirbtas iš “vaisių karaliaus” — yra sveikiausiu 
valgiu. Jis labai sotinantis, drutinantis ir užlaiko jūsų 
organizmą sveiku. »

Crubro Obuolių Sviestas skiriasi nuo kitų. Tam 
tikrai padarytas iš obuolių ir visokių priemaišų ir už- 
darytas sveikęse emalijuotuose dežėse.

Honover Breuving Co.
—Grynas —*•'—

l” Elius, Alus ir Porteris.
TIKRAS LENK1SZKAS LAGER.

Atkreipkite savo atidą irt produktą, Jusu tautiečio iš- 
lirbamą. Sandeliai Buttonwood, WilKes-Barre ir Nanti-

coke, o bravoras Danvillėj.
Emil Malinauskas, Manageris ir Prezidentas

Abu telefonu. /
Šiandien pradėk jį valgyti.

$1OO ATLYGINIMO.
Crubro konservai ir raugintos daržoves yra absoliutiškai gryni 

ir padirbti iš geriausiu produktu. $100 duosim kiekvienam kuris 
ras juose koki priemaišą.

10 ir 25 centai dėžutė.

Kas reikalauja
Įių (krajavų) škaplierių 

Šv. ir Šv. Traicės, gali gau
smus visada. Męs išdirbame 
Skalaujantiems pasiunčiam 
it pažiūros. v
A. Smailienė,

17 E. Pacific St., 
rhiladelphia, Pa.
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Paieškau Antano Juciaus, Visi skaitykite 
paeinančio iš Kauno gub.,’
Reseinių pav., Girdiškės 
par., Mataičių kaimo. 17 me
tų kaip Amerikoje. Pir
miausia gyveno Shenandory 
je, iš kur išvažiavo į Pitts- 
burgų. Busiu dėkingas kas WilKes=Barre Mine Drill Co. 
apie jį praneštų šiuo adre
su:

Martinas Pocius,
796 Bank st.,

Waterbury, Conn.

KAIP ESAMA:

Jei tau švies laimės saulutė, 
Draugų jęan apsčiai turėsi;

Nelaimėje tekus buti, 
Vienas vargelį kentėsi

Pranas.

Mokytojas nubaudė mo
kinį už lekcijos nemokėjimų, 
visų dienų klūpoti ir dar žir
nių papylė jam po keliais.

Mokinys klūpodamas ėmė 
visus ir sukramtė žirnius.

— O kų tu dabar padarei? 
nei kitam sykiui nepalikai; 
eik greičiaus ant savo vietos.

“Draugą”

Męs padirbame visokios 
rųšies tulšes. Jeigu nori su- 
čėdyti darbo ir laiko, reika
lauk
Papky’s naujo patento 

pypė maazinos,

257 E. Market st.
Wilkes-Barre, Pa.

Severos Vaistai prašalina ligas ir apsaugoja nuo jų įgijimo.

Ką turi pasakyti?
Ar esi sveiku? Prislėgtu? Persidirbęs? Suvytęs? Nusto
jęs visokių idėjų? Ar pasilinksminimai tavęs neužima? 
Ar esi silpnu ir sunkiu? Išrodai išblyškęs? Liežuvis ap 
dėtas? Užkietėjimas? Tankus galvos skaudėjimas? Vi
duriai nedirba? Seniau nei privalai išrodai? - Pasidžiauk 
ir imk

SEVEROS
Gyvasties Balsamas

Jame yra pagerna, minos reikalauji. Gerai 
veikia ant visų kūno dalių ir ant kraujo tokiu 
budu, kad visus tuos negalavimus išvaiko ir su
grąžina organizmui sveikatą ir vikrumą.

75 centai už bonką.
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Tavo vaistininkas parduoda gyvasties balsamą ir kitus Severos vaistus. Sakyk “ne”, jeigu 
norės įkišti tau vietoje tikrų, kitas gyduoles. Musų vaistai aprūpinti lietuviškais paaiškinim

Skuros išbėrimai
tai prasčiausias apsireiškimas kraujo ne
turtingumo. Labai geru ir pasekmingu 
vaistu kraujo apvalymui ir sudrutinimui, 
taipogi odos ligų gydymui yra

Severos Kraujo Valytojas

Doleris Bonka.

Nebūk nervišku!
Nerviški žmonės neilgai gyvena. ^Turime 
vaistus, kurie nuramina ir sudrutina ner
vus, palengvina ir sumažina organizmo 
įtempimą. Tūkstančiapis dirksniais ser
gančiųjų pagelbėjo

Severos Nervofonas

Doleris už bonką.

Daktaro patarimai dykai, tik rašyke in musu Gyduolių Skyrių.

W. F. Severą Co.

DYKAI — Dovanos musu kostumieriams — DYKAI.

1

DYKAI: — Pirkit pas mus geriausią taboką dėl rukimo už $6.00, tada męs pavėlinant Jums iSsirinkti suvis dykai, kaipo dovaną vieną iš parodytų iio- 
nai daiktų: 1. Naujausia importuotas fonografas su didele nikeline trnba ir rekordą, katras labai gražiai skamba. Kožnas gali surengti savo namuose puikų 
koncertų dainų ir muzikos. 2. Gražių Armonikų iš žinomos vokiškos fpbrikos su plieniniais balsais, notais ir nurodimais. 3. Puikus stalavas laikrodis su 
muzika. Kožnų sykį muzika grajina 10 minutų. 4 Puikiai ištaisytas, gerai paauksuotas laikrodėlis vyrams arba moterims. 5. Puikus stalavas 
servisas gerai pasidabritas, sudėtas gražiam baksiuke: 6 peilius, 6 videlėius, 6 didelius šaukštus, 6 mažus, 1 peilis dėl sviesto ir vienas šaukštukas 

dėl cukraus. 6. Mašina dėl rašymo, ant katros kožnas gal drukuoti viskų, kų tik norės. 7. Revolveris nikeliavotas, 7 sykius šauna su gražiai išdirbta rankele. 
Visus viršminėtus daiktus parodėm ant paveikslų. Jeigu norit, tai galit išsirinkti dar kitus daiktus: solidaus albumas dėl paveikslų su muzika 10 ir pusė 
colių augštas. Puikus krnzis dėl alaus su pakavota tarp dviejų dugnų muzika, 8 ir pusė colių augštas su gražiai išdirbtoms figūroms, parodančiomis viso
kias scenas. Kožnų syk}, kaip tik pakelsite kruzę, grajina muzika: kaip tik pastatysit jų, muzika perstoją. Duodant Jums šitas dovanas nieko daugiau nuo 
Jūsų nereikalaujame, tik kad rekomendavotumite musų firmų savo pažįstamiems. Prisiųskit mums 50 centų markėmis ir męs atsiųsim Jum 40 baksiukų 
tabokos vertės $6.00 ir vienų iš šitų daiktų suvis dykai. Apturėję tai per ekspresų, užmokėsite likusius $5.50. Kas nor gali apžiūrėti tavorų, atimant jį iš 
ekspreso, o jeigu nebūt taip, kaip gatsinom, tai galit tavoro neimti.

New York’CIfy.
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Jeigu moki $20
už siutą,

tai pasidėk 5 dolerius sau ki
šenėn ir ateik pas Rosenthal’ą*

O už tuos 5 dolerius nusipirkę sau skrybėlę, kitą 
daiktą.

Kitur mokate už siutus po 20 ir 25 dol., pas mus 
gausite už

$15.00
už ktruos reijt mokėti kitur po 20 dol. arba ir 25 dol. 
VisoKiu spalvų ir?nausios mados.

LOUIS ROSENTHAL,
KIRBY’J

South Mi
ĮGAUTU VfiS,

’ilkce- a.



DRAUGAS

ŠAUDYMO IR Plymouth National Užsirašykit

putojimo. BANK. i -draugą.”

Ikvalei šnypštimo, daug 
gyvasčiai jiegŲ, daug svei
katos ir smagumo kiekvie
name stikle.

STEGMAIER’O
ALAUS.

1 ■

J eigų nori persitikrinti, 
tai progai pasitaikius at- 
kimkš bonkutę, alus putoda
mas bėgs laukan, o jo geras 
kvapsnis padalys tave jo 
mėgėju. Bet turi būtinai rei
kalauti Stegmaier’o, kitaip 
paduos tau kitokį “taipogi 
gera”, kuris atneša parda
vėjui daugiau pelno.

Gryno maisto ženklas ant 
kiekvienos bonkutės.
STEGNAIER BREWING CO.

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

Kapitolas su perviršiu 
$165.000.00.

Šitoji Banka prižiuroma 
Suvienytųjų Valstijų val
džios. Moka 3 nuošimčius 
nuo sudėtų pinigų. Galima 
susišnekėti lietuviškai.

Mandagus patarnavimas.
G. N. Postlethwaite, 

iždininkas.

M. A. Norkūnas,
Vienatinis Lietuvis Iždirbejas

j
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visokiu ženklu 
draugystėm, o y- 
patingai: jįokardu 
guzikučiu meta- 
liavu, anameliotu 
ir padengtu cellu- 
loid’u, šarpu, ve- <

Merchants
Banking

Trust
Company,

Mahanoy City, Pa.

Office New Telephone 37. 
Residence 1100.

Lietuviu Advokatas.

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

Wilkes-Bare, Pa.
Norintieji pasiskolinti pinigu 

ant pirmo mortgage, arba pirkti 
namus lai kreipiasi. _

30 SUČEDUIMAS
o 3”»

AUGA.

PINIGAS DARO PINIGĄ*

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

Lietuviams paranki vieta.

NORTH SCRANTON 
BANK

<1902 North Main Avenue. 
Scranton, Pa.

liavu ir Karunu.
Man pavestus dar
bus atlieku artis
tiškai.

M. A. Norkūnas
1*2 PROSPECT ST..

Turi Kapitolo su nuošim
čiais

$190.000.00.
Sudėtu pinigu

$700.000.00.
Męs vedame visokį lega 
liškų. biznį.

Musų bankoje galima | 
susikalbėti: lietuviškai,

LAWRENCE, MASS. lenkiškai, vokiškai ir 
angliškai.

JOHN J. MEYER,
Kasininkas.

SBE®KSa®gSlgIaSK«,H,«.SSISBSLH*ggSIHrgSg:SK5tlgSBia®ffJ5KgiaS®gSBl«
LIETUVIŠKA AGENTŪRA

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

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

VINCĄ TAMULEVICZE,
AGENTA, -W/W/©^/®/a:

137 Hazle St., Wilkes-Barre, Pa.
tM9O<n<igS!^&0<ixd«w»tft<i»giiaiai»<iMigiBigiH?gciaKtsngFsigig!»<ii»<i>«iigltg|gi!aiHiaigini«wisaigtBBiw

Lietuviškųjų Šv. Kazimero

Seserų Seminarija

CHICAGOJE.
Lietuviškosios Sesers priima pas save mer

gaites mokinimui ir išauklėjimui. Seminarijo
je prie reguleriškojo mokslo, arba ir atsky- 
rium, yra mokinama, muzika, paišymas, siuvi
nėjimas ir taip toliau.

Reikale meldžiama kreipties prie Motinos 
Perdėtinės šiuo antrašu:

Mother Superior,
ST. CASIMIR’S SEMINARY, 

6700 Rocktūell St., Chicago, III.

SWALM HARDWARE CO.,
21 North Main St, Pottsville, Pa.
įvairiausi geležiniai daitai, te

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

First National 
BANK,

PLYMOUTH, PA.
UŽDĖTA 1864.

KAPITOLAS $100.000.00. 
PERVIRŠIS $250.000.00

Didžiausia ir saugiausia 
Banka mieste.

Moka 3 nuošimčius nuo 
sudėtų joje pinigų.

. —r-'.--:.-. DIDIS GYDYTOJAS   ------- ;-------------

Dr. IGNOTAS STANKUS M.D.
Pabaigęs daktariuką mokslą universitete valstijom! 
Indlaua ir baigęs kvotimus augščiausioj ir jau pas- | 
kutinėj mokykloj New York Post-Graduate ME
DIČIŲ. SCHOOL A HOSPITAL. kurioje Bpecija- 
liškai Išsilavina gydyme visokių pavojingiausių li
gų ir daryme operacijų; pabaigęs ty mokslą įgauna 
vardą augšto, didžio daktaro. Dr. Ig. STANKUS, 
per kiek laiko buvo miestavu daktaru Indianapo- 
lie, Ind., kur turėjo didelę praktiką gydyme įvairių 
ligų, atlikdamas savo užduotį kuogeriausiai ir už
ganėdinančiai, dabargi pasišventęs labui savo bro
lių tautiečių, ir kad apsaugot juos nuo išnaudoji
mo per nesąžlnlškus daktarus, įrengė savo locną 
naminį ligonbutį Ir:

KVIEČIA VISUS PAS SAVE SAKYDAMAS:

'X 
X 
X I 
X j 
X I 
X 
X
IX iI

jx

Juozas Szukis,
Geriausias Lietuvys

FOTOGRAFISTAS,

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

Kurių skaitytojų prenu
merata pasibaigusi, tiems 
šis numeris bus paskutinis.

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

“DRAUGAS”,
314 East Market St.,

Wilkes-Barre, Pa.

Union Ticket Agency.
■•niausią Lietuviška Banka Scrantone 

ir Visoje Aplinkinėje.
Agentūra Laivakorčių ant Geriausių 

Linijų.

Siunčia pinigus kas dien in visas da
lis svieto; taip-gi perka ir išmaino vi
sokius pinigus. Išdirba visokius doku
mentus Amerikos ir Lietuvos teismuose.

Ofisas atidarytas kas dien nuo 8-tos 
ii ryto iki 9-tos vai. vak.

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

Adolf Blau,
Ūmom Ticket Agency,

203 Lackawanna Avė, Scranton, Fa.
Taip-gi turime savo krautuvėje dau

gybę visokių maldaknygių ir svietiškų 
knygų visokiose kalbose.
TELEFONAI: Naujas 303 — Bell 662.

Jeigu sergi, ar kenkia kas sveikatai, skubiai kreipkis pas mane ypatiškai arba 
laišku, o bitai išgydytas. Jeigu kiti daktarai pripažino ligą neišgydoma, neabe
jok, nes aš turėdama-) didesnę praktiką ir augštesnį mokslą, tau pagelbėsiu ir 
suteiksiu tikrai brolišką ir sąžinišką rodą. Kiekvienas iš atsišaukusiu persitik
rįs, kad esu pabaigęs didesnį daktarišką mokslą ir gailu geriau gydyti negu kiti 
daktarai svetimtaučiai.
:: :: :: APSIIMU PASEKMINGAI IŠGYDYTI :: :: ::

Nuo reumatizmo, skaudėjimo ir t-elimo eųuarių, kaulų, etifinų Ir šonų; nuo visokių kraujo 
ligą, užkietėjimo ir neveikimo vidurių, Išbėrimo, kūno nležfijimo, visokių spuogų, dedervinių 
Ir slinkimo plaukų; galvos skaudėjimo, nuo širdies ilgos, inkstų, plaučių, kepenų. Nno viso
kių nerviškų Ilgų, neuralgijos, drebėjimo sąnarių, nemiegojimo Ir išgąsčių; nuo greito nuilsi
mo, sunkaus kvėpavimo, peršalimo Ir nuo visokių slogų. Nuo visokių užkrečiamų lytiškų li
gų Ir visokių kitokių nusilpnėjimų sveikatos. Taipgi nuo visokių moteriškų Ilgų, skausmin
gų mėnesinių, baltųjų, tekėjimo Ir gumbo ligų:

TURIU SPECIJALIŠKĄ DIPLOMĄ DEL DARYMO OPERACIJŲ
Ištikus būtinam reikalingumui operacijos, kada vaistai negal pagydyti kaip tai: augimo y6£io 
s ilvyje ir vInokIu akmenų, skaudulių ir guzų, ar tai būtų pūslėje, inkstuose, kepenyse ir žar
noje, vieką tą su pagelba operacijos galima prašalint1 kuogeriausiai Ir už menką mokestį. Da
rau taipgi o(>eraclja-< ant »aulų. smegenų, gro^ų ir lytiškų organų, kaip vyrų taip ir moterų. 
Išt esinu pritrauktas rankas ir kojas. Išgydau su naujausio būdo operacija rupturą už menką 
preką. Pertai kreipkite s k iekvienoje ligoje pas mane. Jeigu negalima pribūti ypatiškai, tą i 
pąrašvkite ką skauda ir kokius nesveikumus jaučiate savyj, o aš suprasiu ir ištyręs duosiu rodą, 
o jeigu reiks, prisiųsiu ir gyduoles, kaip toli negyventumėte: Amerikoj, Anglijoj, Kanadoj ar 
kliose šaline. Atsi'ankantiems vna'iškai ir d£l operacijų, turiu savo naminį pulkų ligonbutį.

BIEDNITS GYDAU DOVANAI
1220 S. Broad str,
PHILADELPHIA, PA.

Valandos Ofiso: Nuo 9 Iki 12, nuo2 iki 4 p.p. ir nuo 6 Iki 8 vak Nedčl. nuo 1 Iki 5 v."sS8
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ALBERT G. GROBLEVVSKI,
Savininkas ir Fabrikantas Geriausių

“LENKIŠKŲ-LIETUVIŠKŲ VAISTŲ.”
Mėšlungio

Strėnų
k

Geriausia
Gyduolė

nuo
skaudėjimo

- Degimo krutinėję
Galvos skaudėjimo 

** Kataros
Užsišaldymo 
Neuralgijos 

nuo
Gerklės skaudėjimo

Skausmo krutinėję 
nno
Patrūkimo 
Azma arba 
Dusulio
Styvumo sprando 
Skaudėjimo 
Šonuose 
Rankų ir 
Kojų.

Ypatingos Gyduolės.
Jeigu sergate užsisenėjusiomis ligomis nuo kurių negali pagelbėt nė dak

tarai nė ligonbučiai, arba paslaptingoms ligoms, aprašykit man savo nesvei
kumą gerai ir aiškiai (be užslėpimo) nes čion eina ne tik apie tavo sveika
tą, bet labai tankiai ir apie tavo gyvastį. (Atsimink, jog kiekvienas garbingas 
daktaras užlaiko paslaptį kaip ant išpažinties). Užtai nesigėdyk ir nebijok, 
ašy k teisybę, o mielai suteiksiu rodą ir prisiųsiu geras gyduoles pagal tavo 
<ą su nurodymu kaip reikia jas vartot, už prekę labai mažą. Reikia rašyt 

aiškus stačiai pas mane pridedant visados 2c. markę ant atsakymo, nes ki
taip negausit atsakymo. — Teipgi męs reikalaujame gerą agentą kiekvie
name dideliame mieste ir ją aplinkinėse. Agentai nuo Lietuviškai-Lenkišką 
gyduolių gali uždirbti nuo 50 dol. ikil5 dol. ant mėnesio. Uždarbį duodame 
kuogeriausią. Taigi rašykite reikalaudami agentūros. Kiekvienas lietuviškas 
ttornikas teipgi privalo užlaikyti visada musą puikias Lietuviškas gyduoles 
savo Storuose ant pardavimo, kad musą tautiečiai reikalaudami galėtą pas 
kiekvieną nusipirkti ir nereikalautą išduoti pinigus dovanai kokiems nors 
apgavikams tose aplinkėse. Stornykai,rašykite pareikalaudami gyduolių, nes 
<eras uždarbys ir parduokite musą tyras Lietuviškas gyduoles, kurias męs
gvarantuojame. Rašykite po antrašu:

ALBERTAS G. GRABLIAUCKAS,
Cor. Elm & Main Str., Plymouth, Pa.

x;h,X WnL»i'« n ;a LbĮKH aka:;
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Vardas.

Adresas;.......... ............... . ............................ Rtelfas.

GERIAUSAS PINIGAMS PASIDEJIMAS,
TAI ŠTAI ŠITAME BANKE:

^Merchants National
Bank,

POTTSVILLE, PA.

Nuo padėtųjų pas mus pinigu gausi 2 nuošimt., jei 
padėsi trumpam laiui, 3 nuošimti, jei šešiems menesiams, 
3 ir pusę nuošimt. jei padėsi vieniems metams.

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

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

ea ;as s:s:inxl
The BENEFICIAL SAVINGS FUND SOCIETY

1200 ir 1202 CHESTNUT STREET, 
PHILADELPHIA, PA.

Uždėta 20 dieną Balandžio 1853 metuose.
Nuošimtis 3.65 metams.

PAMATINIS KAPITOLAS — trylika milijonu doleriu?! 
SUDĖTU PINIGU — vienuolika ir tris čvertis milijono

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

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

ANDRIUS J. KEEGAN, Vice-prezidentas.
ALFRED J, MUF 

ANrij
»HY, Sekr 

iURST,
ja ir Kasininkas. 

. Patarėjas.

50,000 
KNYGŲ

Vysai Dykai Del Viru

Ta knyga yra stebuklinga ir siustą yra tyk dėl vyru. 
Knyga ta prastais, suprastais žodžiais pasaka kaip gal 
atgauti vyriškumą, isigyditi nuo uznuodijima krauja 
arbasypili, nubiegima sieklos, patrotitu stypribe, pučkus 
ir kitus išmietimus, negromulavima, patrotitu 
stypribe, pylva, kiapenu, inkstu ir pūsles ligas, ruma- 
ti’.ma, gonorrhoea arba triperi, naujai įgautas lygas, 
strietura irvysasvyru lygta, gal būti išgirtom as sava 
namuse privatiškai, slapta ir labai pygjai.

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

DYKAJ GAUTOS KNYGAS KUPONAS.
DR. JOS. LfSTtR t C0 . I 805 22 FM A»»h, Ckkv«:

Godotinai! Tamlnta: Parai Tamistoa prižadiejma, aH norlečjan 
jog Tamista prisiustumei man vyMti dykai včna jtaaiu knyga dėl vyru.

FABIOLE,
garsi kardinolo Wisemano apysaka.

Vertė VYTAUTAS.

Kaina $1.00.
Imantiems daugiau kaip vieną eg

zempliorių, nuleidžiamas didelis nuo
šimtis. Gaunama pas:

BEV. V. VARNAGIRIS,
312 So. 4th St., Brooklyn, N. Y.

-NAUJA KNYGA-

BIBLIJA
arba šv. Raštas išleistas.

Tik vienas šitas šventraštis yra 
katalikiškas.

Kaštuoja $2.15 persiuntimui.
Adresas:

REV. S. PAUTIENIUS, 
Mahaurnoy City, Pa.

m
uštiliMMM
BM

IŠĘJO IŠ SPAUDOS DAILUS SCENIŠKI 
VAIZDELIAI VARDU

„Degtine” ir „Katriute.“
KAINUOJA PO 10 CENTU.

Galima gauti
„Draugo” Spaustuvėje.

£

>

$ PIRKITE LABAI NAUDINGAS KNYGUTES

—— po VARDU —i---------" ----- ■

„Naminis Vaiku 
Auklėjimas“

IR

Wilkes-Barre
Deposit & Savings

BANK,
71 PUBLIC SQUARE, 
WILKES-BARRE, PA.

Kapitolas - - $ 150.000 
Perviršis - - $450.000
Depozitai - $2.625.000
Moka 3-čią nuošimtį nuo sudėtų

jęje pinigų.

Banka 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 Apie 
Alkoholiu/'

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

Kun. A. Staniukyną,
4557 So. WoodSt., CHICAGO, ILL.

J. F. OOlis,

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

102—104 S. MAIN ST.,

WILKES-BARRE, PA. *I

L. RAUCHUT

DRAUGO” 
ZZH E

SPAUSTUVE

NAUJAUSIA, DIDŽIAUSIA IR GE

RIAUSIA GREITAI ATLIEKA

ĮVAIRIŲ ĮVAIRIAUSIUS DARBUS

S PA P D IN A 
PIGIAI

REKOMENDUOJAME MUSŲ NAUJĄ AUKSINĮ 23 
AKMENŲ GELŽKELIO LAIKRODĖLĮ.

Auksiniai, paauksuoti ir kitoki su 23 
akmenimis, parduosime 10,000 vadina
mą “Accuratua” laikrodėlių tiktai už 
8b.75 žėdną. Tie gražus laikrodėliai 
puikiai išrėžyti, dubeltavi lukštai, ge
rai laiką rodanti, labiausiai keliauninką 
naudojami, kurie turi daboti laiką, mo
teriški ir vyrižki, gvarantuoti ant 20 
metą. Tikrai grąžąs laikrodėliai, ne

J ėda bus nei draugams tokį parodyti, 
eigi M ..................■' ‘igu nori turėti gerą dziegorėlį, tai 

štai musą pasiūlymas: Męs nusiųsime 
šitą laikrodėlį kiekvienam O. O. D. už 
85.75 ir ekspreso kaštus dėl peržiūrė
jimo. Jei nepatiks, nemokėsite į nei cen
to. Męs rlskuojame viską. ^Auksinis

Dirbtuve Uniformų 
ir visokiu reikalingu 
daiktu draugijoms ir 
nrkiestroms, uždėta 
1887 m. Dirbame teip
gi vėliavas, Kukardas, 
arnotus, kapas ir t. t. 
Reikalaukite ilistruo- 
ti kataliogu.

DE. .

1520 N. 4 gatve
PHILADELPHIA. PA.

Bell Phon e
4808 O. KENSINGTON,

UŽKVIETIMUS IR KITOKIUS DARBUS 

KONSTITUCIJAS, PLAKATUS, TIKIETUS,

RAIDES STATOMOS DIDELE—NAUJAU-j 
SIOJO PATENTO-MAŠINA “LINOTYP1

ADRESUOKITE____

“ D R A U G A S"

314 E Market St. Wilke8-Barre, Pa.


