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iji Nedelia 

po Sekminių.

Lekcija. Rym. XI, 33—36. 
r— O! gilybė išminties turtų 
ir Dievo pažinties; kaip ne
apimami jo sprendimai ir 
neištiriami jo keliai! Nes 
kas pažino Viešpaties min- 

jarba kas buvo jam pata
rėju? Arba kas jam pirma 
davė, o bus jam atiduota ?

ir per jį ir jame 
s. Jam garbė ant

Amen.

Dtto Clement W. Gromoil, 
IVilliadn I. L. McGarvey ir 
Mąurice Cowl.

/ Nori Padaryti šventu.

Gal skaitytojai atsimeną, 
jog 24 vasario 1908 m. Den- 
Vere, Colo., šv. Elzbietos 
bažnyčioje tapo nušautas 
kun. Heinrieh. Kunigas da
lint) koųiuniją per mišias, 
kuomet italas anarchistas, 
priėmęs komuniją, šovė į 
kunigą ir paguldė jį ant 
Vietos. Anarchistas neturėjo 
jokio piktumo su savo auka, 
net jos nepažinojo, o užmu
šė ją vien už tat, kad buvo 
kunigu. Anuomet net pro

netobulybes, nuopuolius ir 
nusidėjimus. Jis musų pasi
gaili, to visko neveizint 
mums atleidžia, mus saugo
ja ir myli. Ar nepridera ir 
mums atleisti savo broliui,- 
žmogui? Nes jei savo arty- 
mui neparodysime malonės, 
ar neužsipelnysime rūstaus 
išmetinėjimo Viešpaties?
“Kodėl regi krislą akyse 
brolio tavo, o rąsto, kuris 
yra akyse savo nematai?
Veidmainy, išmesk pirma 
rąstą iš akies savo, o tada iš- 
yysi, idant išmestumei kris
lą iš akies brolio tavo.” Mu
sų tad priedermė yra saugo-1 
ti musų brolį, jįjį išteisinti 
ir'mylėti. Kodėl? Nes Die-įtestonų laikraščiai pripaži-

apeigos, nešimas arba iška
binimas vėliavų kitų varsų, 
negu rusiškų tautiškų, lai

kun. A. Petrulis — 100 r. ir 
Giedraičių dekanas kun. J. 
Novickas — 200 r. Be tų pi-

kymas prakalbų arba dali-įjįigų pamatiniu kapitalan
nimas knygų ir lakštų neti-’ 
kybinio turinio, giedojimas 
giesmių arba maldų tautiš
komis gaidomis.

Už peržengimą to įsaky
mo gubernatorius be teismo 
gali bausti štropa lig 500 
rublių arba lig 3 mėnesių 
kalėjimo.

Panašų įsakymą išleidė 
vidaus dalykų ministrui pa
tariant ir kiti Vakarų kraš
to gubernatoriai.

Evangelija. Mat. XXVIII, 
18—20. — Anuomet sakė Jė 
žus savo mokiniams: Duota 

ra man visokia galybė dan- 
įje ir aut žemės( Eidami 
la mokykite visas gimi

nes, krikštydami anuos var
dan Tėvo, ir Sunaus ir Šven
tosios Dvasios. Mokydami 

įuos užlaikyti vis, ką, tik- 
d įšakiau jums. O štai aš 

jumis esu per ’vi sas die-
iki svieto pabaigos.

DIEVO MEILĖS PA
SLAPTIS.

V Šventosios Trejybės sek
madienis primena mums di
džiąją musų tikėjimo pas
laptį, Trejybės Vienybėje, 
Tėvo, Sunaus ir Šventosios 
J)vasios, Trijų Asmenų vie
piame Dieve paslaptį. Kaip 
didelė tur buti meilė, kuri 
tuos Tris Dieviškuosius As
menis riša, ir kaip tobula — 
jųjų ramybė ir džiaugsmas! 
“Bet, Dievas ir mus myli. 
?ą Jis mylėjimo verta at

ida mumyse? Kam da Jis 
įpiųasi apie mus? Tečiau 
jkcija pirmą j ai po Sekmi- 

Įiių Nedėliai tokią mums tie- 
sako: “Dievas yra mei- 
’, ir “Tame apsireiškė 

įeilė Dievo mumyse, jog 
Kenatinį savo Sūnų nusiun
tė Dievas ant svieto, idant 

[gyvi būtumėm per aną. Ta
le yra meilė: ne jog męs 
įmvlėjom Dievą, bet j >g 

urmas numylėjo mus ir nu- 
įė savo Sūnų, dėl nn- 
ivimo už griekus mu
rkia įstabi mintis! Ir 

pamokinimą iš jos iš
mylimasis apaštalas, 

r. Jonas? Štai kokį: “Mie
liausi, jei mus Dievas taip 
lumylėjo, ir męs turime 
iena kitą mylėti.” Kaip-gi 

jmcilę išreikšti? Evange- 
kBos dienos sako: “Ru- 

^_į,ula mielaširdingi, kai- 
BFTėvas jūsų yra miela- 

Bdingas. Nesudykite, o lie
psite sudyti. Neskandykite. 

įbusite paskandvti. At-1 
■te, o bus jums atleista, 

p te, o bus jums duota. ' 
Į< lengvu daiktu atrado 

musų broliui- atsi-

h

vas pirmiau mus numylėjo 
ir savo Sūnų atsiuntė dėl 
permaldavimo už musų nuo
dėmes ; ir netik už musų, bet 
ir už visų žmonių viso pa
saulio. Kaip, ištikro, atsi
mainytų pasaulis, jei tokia 
meilė jame viešpatautų! 
Tam tikslui męs privalome 
darbuoties ir melsties. Te 
musų meilė nebunie apribo
ta tik musų šeimyna, te ji 
apima didesnį ratą, te ji iš- 
siplėtoja plačiau Kristaus 
Bažnyčios ribų, te ji apima 
kiekvieną sielą, už kurią 
Kristus mirė. Visus, kuriuos 
tik Jis mylėjo ir męs mylė
kime: visų žmonių išgany
mas tebūnie musų širdies 
troškimu. Kiekvienoje žmo
gaus sieloje kas nors taip 
dieviškai maloniu atrodė 
musų Viešpačiui, jog Jis ap
leido dangų, kad už tą sielą 
mirti. Kiekvienoje sieloje 
buvo kas nors taip dieviš
kai brangaus, jogei Dievas 
nepasigailėjo savo mylimo
jo Sunaus ir atidavė Jį už ją 
ir už mus visus. S.

Katalikiškos Žinios.

Popiežiui sukako 76 metai.
Birž. 2 d. popiežius Pijus 

X apvaikščiojo 76-metines 
sukaktuves savo gimimo die 
uos. Jokių iškilmių nebuvo 
Šv. Tėvas tik išklausė šv 
mišių naminėje koplyčioje 
ir praleido dieną labai ra
miai su savo seserimis ir vie
na seserėne. Atsiųsta dau
gybė telegramų su geriau
siais linkėjimais. Šv.JDama- 
zo kieme griežė muzika, bet 
iliuminacijų nebuvo.

Atsivertėlių parapija.
St. Paul, Minn. yra para

pija, susidedanti vien iš at
sivertusių į katalikų tikėji
mą. Vieną dieną 365 jųjų ta
po patvirtinti (dirmavoti).

Penki atsivertėliai tapo i- 
šventinti į kunigus.

Philadelpbijos antvysku
pis Prendergast suteikė ku
nigystės šventinimą 22 klie
rikams. Iš jų penki buvo

no, jog kun. Heinrieh buvo 
tikras kankinys už savo ti
kėjimą ir jog vieta jam tarp 
šventųjų. Dabar pranciško
nų postiilatorius Tėvas Pata
lini, pareikalavo nuo Rymo 
dvasiškosios valdžios, kad iš 
tirtų kun. Heinrieh’o daly
ką ir — jei išeis prielanki 
decizija — padarytų jį šven
tu kankirfiu.

Vilniaus vys. kunigų per
mainos. J. E. vyskupijos ad
ministratoriaus įsakymu per 
kelti šie kunigai: kun. Saba 
liauskas Rodunėn, kun. Ku- 
nockis Induron, kun. Ko- 
chanski Žoludkan, kun. Bur 
ba Asavon, kun. Bieliavsk. 
Kvasovkon, kun. Augštolis 
Augštadvarin, kun. Jablons
kį Volpon, kun. Gabševičius 
Volkolaton, kun. Kakarėka 
Maišogalon, kun. Rubikaus- 
kas Merkinėn, kun. Blažeje 
vičius KrzvviČan, kun. Ma
tulevičius Uskočan, kun. Ša- 
banavičius, Strunaieiuosna, 
kun. Drukteinis Karvėn, 
kun. Miškinis Verenavon, 
kun. Petrulis Pivašiūnuos- 
na, kun. Stašys Marcinko- 
nysna, kun. Gloderis pats 
prašomas paliusuota nuo pa
reigų, kun. Šimeliunas Glę- 
bokon, kun. Buivis Gelvo- 
nysna, kun. Hunevie Dolis- 
tovon, kun. Sobolevski Šums 
kan, kun. Matevičius Un- 
turkėn, kun. Bagienski Zel- 

von.Onin. Kast. Kretovič 
Sem iotovšeiznon.

Iš Lietuvos.

Giedraičiai (Viln. gub.). 
Giedraičių parapija pridera 
į mišriųjų skaičių, todėl ir 
pamaldos atliekamos vieną 
šventadienį lietuviškai, ki

indėjo J. M. Vilniaus vys
kupijos valdytojas kun. K. 
Michalkevičius — 1000 r. ir 
Seinų Bendrovė “Laukaitis, 
Dvaranauskas, Narjauskas 
ir Ko.” — 1500,r. Norintieji 
draugijon įstoti turės įmov 
keti per du metu pajų — PX) 
r. Draugija nuo liepos 1 d. 
£ada pradėti leisti Vilnioje 
Ž-savaitinį laikraštį “'Vil
niaus Spindulys”. Praneši la 
tni “Vilties” skaitytojams 
i*j begalo smagią ir senį;d 
jau pageidaujamą žinelę, ti
kinės, jog visi tie, kuriems 
Tūpi vilniečių lietuvių rei- 
Jtila, ypač viltininkai, ne 
tik pasidžiaugs ja, bet ir pa- 
rfms, kiek galėdami. Kiek 
n mdos galės Lietuvai pada
ru ti šitoji draugija ir vilnie- 
ciyms skiriamas laikraštis

nėra, turbūt, nė reikalu
tą—lenkiškai. Balandžio 17 {aiškinti. Girdėjome, kad 
d. išpuolė lietuviškos pamal
dos. Kunigui užgiedojus lie-

Žemaičių vysk. kunigų 
perkėlimai. Kun. Bogužas. 
Zaviežo kamend., perkelta i 
imbradų filiją; kun. Paške
vičius, Debeikių kam. į Za- 
viežą kamendorium.

Valdžios. 20 d. balandžio 
Kauno gubernatorius išlėido 
šį priverstinai užlaikytiną 
įsakymą: 1) draudžiama atė 
j imas iš kitų gubernijų ka
talikų procesijų be paveliji
mu gubernijinės valdžios; 
2) draudžiamas nešimas to
se procesijose ženklų, nepri
gulinčių prie tikybinės apei- 
gos arba paminėjimui atsiti
kimų ir ypatų, kurių garbi
nimas neįstatyta Katalikų 
Bažnyčios; 3) draudžiama 
lydėjimas procesijų raitais, 
muzikos orkiestra, arba vpa 
tų, apsitaisiusių rūbais, ne
priderančiais prią

tuviškai “Dievas musų gel
bėtojas” lietuviai giesminin, 
kai ėmė giedoti toliau, 
pikto nemanydami. Staigu 
lenkai pradeda rėkti lenkiš
kai, stengdamies užrėkti lie
tuvius, bet tuo žygiu jiems 
ne visai nusisekė. Apie baž
nyčią gi einant, buvo didžiau 
si betvarkė: lenkai nesiliovė 
trukšmą darę, atvirai tyčio
josi iš lietuvių, kurie ramiai 
sau ėjo giedodami. Apėjus 
aplink bažnyčią, lenkai, ma
tydami, jog vienu rėksmu 
neapgalėsią lietuvių, grie
bėsi smarkesnių priemonių: 
vienas lietuviui giesminin
kui griebė apatinę lupą, kuo 
met tas giedojo, o kitas ka
žin kuom kietu drožė sprau
dau antram giesmininkui. 
Arčiau stovėjusieji pasako
ja, jog drožęs akmeniu. Lie
tuviai, nesipriešino, užsilai
kė ramiai, todėl didesnių 
susirėmimų nebuvo. Lenkai 
džiaugėsi apgalėję.

Pamaldoms pasibaigus, 
nukentėję lietuviai nuėjo ap 
siskųstų pristovui. Ten su 
statė protokolą. Už pon,s 
dienų policija areštavo mu
šeikas ir pasodino šaltojo • 
Ant rytojaus po areštavi
mui visą dieną slankiojo po 
miestelį, aludes ir apie poli
cijos namus gauja lenkų, 
grąsindami atkeršyti. In- 
kaušę bandė paliuosuoti su
imtuosius, bot kuomet pa
grasė patronais, išsiskirstė. 
Dabar-pristovas šaukia liu
dininkus, kad tą atsitikim'ą 
ištyrus. Kuo tas pasibaigs, 
nežinia. O gal ir čia lenkinin 
kai paliks nekaltais avinė
liais.

Nauja draugija. Balan
džio 28 d. pas notarą Serdiu 
kovą įregistruota įsitikėji 
mo Draugija lietuvių kalba 
laikraščiams ir knygoms 
leisti. Pilnieji nariai: Mer
kinės dekanas kun. V. Miro- 

100 r., Pi va ši ūn,

prie draugijos prisirašė jau 
nemažas narių skaičius.

malūnams, aliejinyčioms, 
bet negalėjo pažinti, kas per 
žmogus: ar katalikas ar žy
das, nes nei škaplierių, nei 
cicelių nerado. Baisu pa
manius apie tokią mirtį. O 
kiek ten barnių ir muštynių, 
tai sunku ir suskaityti. Jau 
taip įsimylėjo Panemunie- 
čiai į degtinę, kad su pasi
gerėjimu lanko tą smuklę ne 
tik suaugę, bet ir jaunieji be 
josios negali apsieiti. Ir na
mų savininkas ar gi negalė
tų kitam kam tą namą su
naudoti?

Liūdna klausyti, kaip ge
riančiųjų vyrų moterįs, 
vergdamos, rūgo j a ant tų, 
kas laiko tą smuklę ir namų 
savininko.

Kruonis, Trakų ap. Čia 

sparčiai renka musų seno
vės adinas vietinis vargoni
ninkas Mažylis, važinėda
mas tuo tikslu po kaimus tu 
savo klebonu kun. Vaitiekū
nu. Paraginti, kas paveiks
lėliais, kas saldainiais, visi 
dainininkai didesniu noru 
danuoja, iš pirmo užrašinė
ja tik žodžius, paskui pa- 

i savn bir

Triškiai (Šiaulių apskr.). 
Susilaukėme savo valsčiaus 
teisme labai dorą teismo 
pinnsėdį p. Joną Šukį. Tai 
blaivus, sąžiningas ir švie
sus žmogus. Jisai lengvai at
skiria teisybę nuo neteisy
bės ir papirktus liudytojus 
greitai permano. Taigi da
bar džiaugiamės visi savo 
valsčiaus teismu, tikimės, 
jog jisai bus teisingas, esant 
teisingam pirmininkui. Te
padeda jam Dievas darbuo
ties savo krašto labui!—

Žvingiai (Telšių apskr.). 
Pas mus labai išsiplatinusi 
girtuoklystė. Žmonės geria 
be mieros, be saiko, o už jų 
nedorybes priseina kentėti 
nekaltiems. Štai neperse
niai smerčiop prigėrė vienas 
Žvingių parapijoms. Kadak 
gi jis buvo žinomas girtue^" 
klis ir savo nuodėmių apgai
lėjimo ženklų neparodė, tai 
vietinis klebonas atsisakė 
jį krikščioniškai palaidoti, 
kad neužgavus ir pažeminus 
visų tų, kurie krikščioniškai 
persiskiria su šiuo pasauliu. 
Už tokį klebono elgimos ir 
saugojimą Bažnyčios įstatų,

. tt ir, ftr min!( r;ixttftri 

>‘Pilkiamai, Ežerėnų ap.
nemažas kaiĮBasL-anšvi^I^mšn ateiti . ............. ........

tinšTi'mazarTesPTlpina.Bpik- prie fartepijono užrašo ir L““’y n“i-t1,*1'
raščius visai mažai kas skai
to. Čia daugiausia užsiima 
kortų lošimu; netik jauni
kaičiai ir seniai, bet ir pie
menįs lošia. Taipogi Pilkia- 
niškiai mėgsta labai rūkyti 
pypkes. Senesniuosius seka 
ir jaunieji. Dažnai atsitinka 
matyti vaikus 12—14 metų, 
papirosus rūkančius.

Griškabūdis, Naum. ap. 
Žardelių kaimo ūkininko P. 
S. vasario mėnesį Naumies
tyje' jomarko dieną pavaka
riu bemagaryčiaujant pa
vogta arklius su visu pakin
kymu, 330 r. vertės. Žmogus 
bėdoje, visur kreipėsi, kur 
išmanė, bet arklių nerado. 
Atsirado vienas drąsuolis, 
kuris sakėsi P. S., kad jeigu 
jam busią duota 120 r., tad 
jis jo arklius suieškosiąs, 
kadangi žinąs, kur yra par
duoti už tokią kainą. Dar pa 
sakė, kiek arkliai turi metu 
ir kokio plauko. P. S., pasiti 
kėdamas apgaviko žodžiais, 
davė 120 r., kurie taipgi din
go. Ūkininkai, bukite atsar
gesni, nesiduokite visokiems 
valkatoms apsigauti.

Panemunėlis, Ežer. ap. 
Mažame Panemunėlio mies 
telyje (tik kelios sankrovė- 
lės, stotis ir pasta) yra vie
nas monopolis ir aludė ir tu
ri gerą pelną. Dabar vėl in- 
taisė A. namuose “'traktie
rių” su stiprais gėrimais. 
Taigi ir ūžia žmonės, kaip bi 
tės, po tą traktierių netik 
dienomis, bet ir naktimis. 
Pasekmės nekokios. Per Ve
lykas, tai yra kovo 9 d., rado 
žmogų prigėrusį griovyje pa 
čiame miestelyje, netoli nuo 
to traktieriaus. To žmogaus 
gerta beveik visą naktį ir 
ginant namo inkrista į grio
vį ir ten galą gauta. 8 
ri to suhėjii^ftrnonės

dainų meliodijas. Tokiuo bu 
du musų vargonininkas turi 
jau sūraus senovės dainų 
melodijų daugiau kaip 100.

“Viltis”.
Lietuvių vaikams prie

glauda nuo pradžios gegužės 
mėnesio atidaroma Kaune 
prie Pirmosios Tvero gatvės 
Przemenieckio namuose (ne 
toli Nemunų kranto). Už- 
veizdėtoja prieglaudos bus 
p. Aleksandra Rušinskaitė, 
buvusi dviejus metus už- 
veizdėtoja tokios pat prie 
glaudos Panevėžyje ir gerai 
suprantanti savo darbą. Pri
imami vaikai nuo 4 metų. 
Bus mokomi švarumo, dai
laus pasielgimo, poterių, di 
dosnieji visokių darbelių 
Prieglaudon užsirašyti gali
ma nuo 10 iki 12 valandos 
ryto prieglaudos buste pas 
jos vedėją p. Rušinskaitę

Akių gydymas. Ciesorie 
nės Marijos Aleksandraitės 
žinyba siuntinėja savo gv 
dvtojus suteikimui dovanai 
pašalpos sergantiems aki 
mis, ypatingai tarp netur 
tingųjų gyventojų. Šįmet 
gegužės mėnesio 20 dieną 
siunčiama tokie gydytojai 
ant dviejų mėnesių į Kauno 
guberniją ir savo gydyklą 
atidarys Tauragės miestely 
je Reseinių pavieto. Tos gy 
dyklos užveizdėjimas pa 
vesta moterei-gydytojai b 
V. Šmeling, padedant dviem 
moterim gydytojom.

— Rengiama vasarai ar 
tistų mėgėjų trupą, vado 
vaujant artistui p. Vitkaus- 
kiui, baigusiam vaidiiiimo 
mokslus Maskvoje. Artistai 
—mėgėjai , žada pasirodyti 
Kaune, Vilniuje, Gardine, 
Liepojuje, Rygoje, Tilžėje,
Panevė Marijampolėje

tuos*

ria tik krikščioniškai miru- 
siems, atsirado tokių, ką 
eurstomi visokių niekšų, 
ėmė kleboną skųsti vyrės 
nybei! Taigi Žvingiuos© rei
kia kentėti už tvarkos sau
gojimą ir gerų krikščionių 
garbės ginimą.

Rietavas (Rasein. apsk.). 
Musų apylinkėje atsirado 
šykštų ūkininkų, kurie ma
no praturtėti savo samdi
ninkus alkindami. Pas vie
ną šeimininkę samdininkai 
—bernai turėjo užmokėti už " 
Velykų Šventės pyragus po 
2 rb., mergaitės po 1.50 rb. - 
ir pyragai buvo juodi. Tai į . 

dar pas lietuvius negirdėta- 
sai daiktas!

“Vienvbė”. J *
Pakrojus Panevėžio pav. 

Vaikų straikas. Šiemet mu
sų miestelyje atsitiko ištik
rųjų nepaprastas sumiši
mas. Susirgus ir išvažiavus • 
iš pradžios buk laikinam, 
paskui gi ir visai nuo vie
tos atsisakius rusui mokyto
jui — užvaduoja jį lietuvis- 
mokytojas Stelmokas.

Tas paskutinis žmonėms 
labai patiko, ir jie subruzdbo, 
rūpintis, kaip jį čia pas save 
ant visados užturėju& Vals
čiaus sueiga išrinko paga
liaus du vyru (Šumskį ir \į 
linovskį) mokyklos gl< 
jais, ir juodu nuvyko į S 
liūs pas inspektorį 
lenskį prašyti vardan visų 
valstiečių palikti Stelmoką 
pas juos tikruoju mokytoju. 
Vyrai nuvykti nuvyko, bet 
nieko nepešė. Inspektorius 
griežtai pasakė, jogei bus 
:it<iiisl;is rusas mokytojas, 
nes Stelmokas esąs perjau- 
nas.

Netrukus ištikrųjų 
ko į Ra k r<»jų naujas n 
įjis-rusas, vos pa?
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Panevėžyje. Vaikai 
pradžių vieną kitą dieną 

ėjo į mokyklą, bet paskui 
staigu visi (40 jųjų) lig vie
no lekcijų viduryje išsinėši
no pro duris. Sugrįžęs į kle- 
są mokytoj as-rusas, nebera
dęs gyvos dūšios, smarkiai 
įpykęs, muša telegramą in
spektoriui. Valsčiaus rašti
ninkas patyręs kas atsitiko, 
pradėjęs vaikus biauruoti ir 
buk vieną net aptampęs.

Atsitikimas tas sukėlė pa
rapijoje didelį trukšmą. Ant 
rytojaus keturi vyrai (Mali- 
įąuskis, du Keliausiu ir Au- 

Į) davė telegramą žemie- 
viršininkui, jogei rašti- 

inkas vaikus mušąs. Austo 
is davė žinią pavieto virši- 

Fninkui, o iš ten duota da 
augščiau. Už dienos atvyko 
iš Panevėžio žandaras, pas
kui inspektorius ir žemiečių 
viršininkas. Prasidėjo tar- 
dvmai.•z

Išvijo, iš mokyklos tarnai
tę, buvo rforėję areštuoti 
Stelmoką, bet jam pasiprie
šinus — paliko iki galo tar
dymo liuosu ir paskui nebe- 
kibino. Žetniečių viršininkas 
ir inspektorius gėdino vai
kus ir paskui po vienam kiek 
vieną kamantinėjo, kas juos 
pakurstė straikuoti. Pasi
rodė, kad mokytojas esąs 
nekaltas, nors kaikurie as
meniški jo priešai ir tarp 
valstiečių užsispyrę jį skun
dė. Žemiečių viršininkas na
grinėjo užmėtinėjimus da
romus raštininkui. Drąses- 

sjnĮus kalbėtojus kišo į šaltą
ją. Gi viskam nepasitvirti
nus, kas buvo telegramoje, 
visi keturi skundikai liko 

i patupdyti kelioms dienoms į 
cypę. Taip pabuvę kelias 
dienas tardytojai išsikraus 
tė, iš kur atvyko.

Valsčiaus vežėjas, bevež- 
damas žandarą, daug ko 
paplepėjęs ant tųjų

keti metinį mokestį, kurio 
daugelis neįmokėjo. Taipo
gi susirinkime pranešta, 
kad uždaroma Ramygalos 
gatvėje arbatinė ir vieton 
jos pasamdytas jau butas 
dviem naujom arti rinkos. 
Ketino atspauzdinti apskel
bimus, kad tuose arbatna- 
miuose bus galima gauti na
kvynė ar arkliams pastatyti 
vieta.

“Liet. Ūkiu.”

vyrų,
- _ l o ----—Tirtip

apie tai sužinojo kaltina
mieji, atėję į raštinę pradėjo 
jį keikti, tąsyti. Prie anų 

* keturių prisidėjo da ir penk 
tasis Matulis, kurs labiau
siai ir puolinėjęs. Nauja 

, priekaba.
Už savaitės ateina įsaky

mas nuo pavieto viršininko 
patupdyti pirmuosius ketu
riems mėnesiams, o pasta

rąjį trims į kalėjimą Pane
vėžyje, buk tai už skanda
lus, keliamus valsčiuje dė- 
įei vežėjo. Anstolis norėjo 
vielią (Malinauskį) paliuo- 
suoti nuo paskirtos baus
mės, už tai kad jis visa, ką 
jo draugai tarp savęs kalbė
jo, išdavė jam, bet pavieto 
viršininkas sužinojęs, jogei 
ir jis pasirašė ant telegra
mos į žemskį — paliko baus
mę. Pakruojuje yra įsakyta 
uriadninkui, kad saugotų 
namus buvusios mokyklos 
tarnaitės ir neleistų niekam 
ten užeidinėti, ir kad nesi
rinktų ten pašaliniai žmo
nės.

Galas viso to toks. Stel
mokas iškeltas į Šylavę tre
čiuoju mokytoju. Jo vieton 
atkeltas kitas lietuvis moky
tojas už pagelbininką ru
sui. Dabar gi daroirii polici
jos tardymai link kun. Brak 

ės, buvusiojo Pakrojaus ka 
ndoriaus, ir jo buk pri

gulėjimo prie streiko. Vai
kai buk priplepėję, kad ku
nigas liepęs straikuoti ir 
tarnaitė juos raginusi.

Panevėžys. Balandžio 17 
d. buvo “Blaivybės skyriaus 
susirinkimas. Susirinko vi
sai nedaug. ihh- ii.iiiii i- 

^yisn ziii-'iim Susirinki 
įp bu\ n paklausta. ar pel

nas žibintuvas (lempa), 
buvo seniau nutarta. 
p>. khd maža tėra pini; 

lėl luuflė nagams

Pajystris (Panevėž. ap.). 
Šis Lietuvos kampelis gan 
ilgus metus buvo visiškai 
užmirštas tų žmonių, kurie 
rūpinasi tėvynės gerove 
Tuo tarpu, kuomet Lietu 
vos pavasario rytas aušo ir 
iš visų pusių plaukė, skam
bėjo iš gilaus tautiško mie
go parudusių žmonelių ai 
dos; ir kuomet jau ant blai
vesnės tėvynės padangės 
prasišypsojo skaistesnė sau 
lyte, tarytum visus kvieste 
kvietė į darbą, — tai čio
nykščiai žmoneliai, nieko tai 
neatjauzdami, tamsiame 
snauduly tebetūno j o ir te
besapnavo vien sunkybių 
gadinęs vargus. Visur vieš
patavo nusiminimas, juo la
biau, kad nebuvo kam rodyti 
kelio į geresnę, šviesesnę 
ateitį. Bet užvis didesnį do 
rišką smūgį kentėjo žmone 
lės tame, kad neturėjo arti 
bažnyčios. Per tai kiti, y 
pač senesnieji, kaip sakėsi 
patįs žmonės, buvę jau be 
pamiršą, kad tai yra reika 
las vaikščioti šventadieniais 
bažnyčion. Neinąs gi žmo 
gus bažnyčion, negirdįs 
mokslo apie religiją, mažai 
teragaująs dvasiško maisto, 
aišku, jog kaskart vis labyn 
silpsta ir galop visiškai ap
temsta dvasiškai. Tai buvo 
ištikę ir kai-kuriuos pajys
triečius. Pagalios atsiųsta 
čia kunigas. Apsigyvenus
įj Įpii ■*_.»* ra - tt — - nr>A — —
neles subruzdo darbuoties.
Vadovaujant vietiniam kun.
J. Tilvyčiui, žmonelės viso
mis pastangomis pradėjo 
statyti naujus Dievo namus, 
vietoj senos, sukrypusios ko 
plytelės. Tame nepaprasta
me darbe daug pasižymėjo 
gerb. kun. Tilvytis—žinomas 
musų dainius A. Žalvarnis. 
Ačiū jo nepaprastam veik
lumui, kitų parapijų auko
mis ir vietinių žmonelių lė
šomis ir darbu, beveik per 
metus, pastatydinta nemaža 
medinė bažnytėlė ir puiki 
klebonija. Pabaigoje perei
tų metų buvo iškilmingas 
bažnyčios pašventimas, ku
ris, tarytum, atgaivino pa
vargusius pajystriečius. 
Karštai pasidarbavę žmone
lės, pagalinus susilaukė gra
žių Dievo namų savo kam
pelyje. Teisingai užtat ir sa
ko gerb. dainius A. Žalvar
nis savo dainoje apie pajys
triečius:

“Ar nelinksma, ar ne 
džiaugsmas Pajistrio 
krašte;
Šviečia, spindžia Dievo 
rūmai ir dar nepras
ti...”

Taip dainuoja gerb. dai
nius apie Pajystrį, bet be
dainuodamas ir dirba išsi
juosęs savo parapijom; la
bui — platina apšvietimą ir 
blaivybę. Tuo tikslu yra 
atidengta Pajystryj Kauno 
“Blaivybės” draugijos sky
rius (rodos, jau antri metai 
kaip gyvuoja), kuris turi ne 
maža narių. Žmonės jau pra
deda susiprasti; kai-kurie 
jau skaito laikraščius ir dau 
gelis leidžia, kaip galima, 
vaikelius pasimokyti skai
tyti ir rašyti. Labai malonu 
tai girdėti. Visi tai vietinio 
kunigo TilvyčioyJriūso vai 
Kai. Dieve jam
liaus darbuoti

pažymėti, kad ir čia dar yra 
be žado, kuri© teisybės ne
surado, anot Liudo Giros. 
Kiti skubinasi trukdyti, ar
dyti tai, kas yra statoma, 
aisoma: kiti, vietoj palaiky

ti jaunutę “Blaivybę”, tuo 
;arpu nuodija ją slaptai 
pardavinėjama degtine ir 
iškoneveikia patį kunigą, 
taipo blaivybės platintoją. 
3et tokių, “kurie patamsį 
duobę knisa, kurie ant kelio 
viešo purvais apdrabsto
žmogų visą” (Maironis), rei 
iia netik bijoties, bet gailė
sis ir šaukti: “Viešpatie, ap
šviesk jiems protą!.

buvo iš mačiusių daugelį lie- 
tuviškų teatrų, būk taip ge
ro vaidinimo dar nebuvo ma 
tę niekur. Po vaidinimo vie
tinis “Žiburio” choras, kun. 
profesoriaus J. Narjausko 
vedamas, padainavo keletą 
lietuviškų dainų, kurioms 
“bravo, bis” nebuvo galo. 
Garbė už vakarą rengėjams 
ir dalininkams.

Kalvarija. Janavo vals
čius, kaip buvo nutaręs per 
sueigą inkurti pas save mo
kyklą, taip ir padarė: prieš 
užgavėnias atvažiavo jau ir 
mokytojas ir pradėjo darbą 
Mokyklos namo dar nėr, už
tai pasamdė pas vieną ūki 
ninką kambarį, ir vaikučiai 
jau mokinasi. Matyt, vienos 
mokyklos bus permaža, ir 
jau kalbama apie kitą.

Janavo valsčiaus vyrai 
savo pasielgimu davė gražų 
pavyzdį Kalvarijos ir Rau- 
denio valsčiaus, kurie ikšiol 
da pas save neturi nė vienos 
mokyklos.

Žeimelis (Panevėžio ap.). 
12 balandžio m. buvo čion 
Vartotojų Draugijos visuo
tinas susirinkimas. Užtvir
tinta pereitų metų atskaita 
it bilansas (dar ne pilni), 
nutarta veikiiųo pienas iy 
išlaidų sąmatą šiems me 
tams. Per tą susirinkim 
žeimiečiai pasirodė suprant 
Draugijos naudą, nes tarės , 
kaip ją labiau palaikiui, 
kaip ir kas daryti, kad ji 
augtų, stiprėtų ir plėtotųs. 
Pelno už pirmuosius metus 
buvo nedaug, bet ir jo pa 
skirstyme žeimiečiai pasiro- 
dAa^lžia iAtikro savo D-j^i . 
labc^Res visą pelną paskyrė 
atsargos kapitalan. Tarp 
kita-ko nutarta: pajų šie
met, nesant svarbiam rei
kalui, iš D-jos nereikalauti, 
kad davus jai gerai sustiprė
ti ir paskui jau semti iš jos 
didesnę naudą, nusamdyti 
naują gabų vedėją, apdraus
ti prekes nuo gaisro ir t.t. 
Plačiai aiškinta apie preky
bą aplamai, prekes ir jų rų- 
šių įvairumą, kainų skirtu
mą, išnaudojimą ir apgaulio 
jimą kainoje, svare ir saike, 
kokį žmonės kenčia, perkant 
ypač pas žydus, apie jų da
romą konkurenciją, kad su
griauti D-ją, kad paskui už 
viską keleriopai atsiimti; 
kalbėta apie kooperaciją ap
lamai, V-jų D-jų reikalingu
mą, jų sąjungas, reikalingu
mu palaikyti V-jų D-jas, 
panašias joms draugijas ir 
kitas žmonių įstaigas. Į vi
sus užklausimus buvo duo
dami platus atsakymai ir 
paaiškinimai, taipogi buvo 
dalinami nariams įvairus la
peliai apie Vartotojų Drau
gijas ir kitas įstaigas.

Apskritai imant, susirin
kime stengtasi kiek galima 
labiau užinteresuoti narius 
(ir aplamai žmones).

Kalbėjo ir aiškino dau
giausia valdybos nariai: kn. 
A. Steišys ir kn. Gudavičius, 
o taipogi Pašvitinio Varto
tojų Draugijos vedėjas.

Galima tikėtis, jog Vart. 
Draugija stiprės, augs ir bu
jos, nes Žeimelio miestelis 
nemažas, sankrova geroj 
vietoj, tik reikia žeimie- 
čiams ir aplinkiniams prisi
dėti prie jos ir palaikyti ją.

Seinai. 14 d. Gegužio buvo 
čia “žiburio” draugijos va 
karas. Vaidino 4 veiksmių 
komedija “Vagįs”. Vaidin- 

kaipo ^tįstams mė 
girdėti

Naujamiestis (Panevėžio 
ap.). Čionai 22 Balandžio 
nuo senosios bažnyčios lubų 
nukrito vidun ir užsimušė 
Jonas Visockis, 58 metų am
žiaus vyras, dar nevedęs. Jo 
asmenyje parapija nustojo 
vieno veikliausiojo savo na
rio. Savo triūsu ir darbavi 
muši tas nepailstantis dar
bininkas daug padėjo para- 
pijonims prie statymo nau
jos murinės bažnyčios, ir 
naujamiestiečiams nereikia 
dabar grūstis senoj ankščioj 
bažnyčioj. A. a. Jonas Vi
sockis buvo tikras milžinas, 
kuris nuolatos dirbo, nieka
dos neturėjo pailsio, trusė 
jis apie bažnyčią ir rinko 
jai pinigus. Visa tai a.a. Jo
nas Visockis dirbo dovanai 
Dievo garbei, kaip jis pats 
sakydavo ? Ir dabar nabagas 
sutiko staigią ir netikėtą 
mirtį, triūzdamas apie baž
nyčią, kurią apsodino gra
žiais jaunais medeliais, ir, 
kad tie medeliai nenulūžtų, 
norėjo paremti juos lentelė
mis, kurias ir rinko nuo se
nosios bažnyčios lubų. Tik 
štai vienas nelaimingas žing 
snis ir... nuo 6 sieksnių 
augščio staiga krito žemyn.

Taip atsiskyrė su šita aša
rų pakalne Jonas Visockis. 
25 Balandžio a.a. Jonas Vi
sockis, lydimas didelios mi
nios žmonių — ir mažų ir di
delių, senų ir jaunų — su di
dele iškilme palaidotas. Gra
žiai suprazdami jo nuopel
nus prica parapiją, prie gra
bo a.- a. Jono Visockio susi
rinko kuone visi parapijo- 
nįs atiduoti jam paskutinę 
garbę. Apie gyvenimą ir nuo 
pelnus a.a. Jono Visockio 
gražiai papasakojo musų 
gerbiamas klebonas kun. Pu 
leikis bažnyčioj ir kamendo- 
rius kun. Dambrauskas ka
puose.

A. a. Jonas Visockis buvo 
žmogus šviesus, blaivus, do
ras. Skaistumu širdies ir 
gražia iškalba pritraukdavo 
prie savęs kiekvieną. Buvo 
tai tikras blaivininkas ir 
blaivybės platintojas. Vieti
nis “Blaivybės” skyrius jo 
asmenyje nustojo veikliau
siojo savo nario. Maža to. A. 
a. Jonas Visockis, platinda
mas lietuv. laikraščius ir 
naudingas knygeles, sėjo 
šviesa ir žadino tėvvnės mei 
lę.

Tai buvo tikras milžinas! 
Te lengva jam būna motina 
žemelė.

“Šaltinis”.

bė vyskupas J. J. Anderson 
su 10 kunigų. Pinu jų ėjo 
vaikai su kryžium if žvakė
mis, taip-pat eilė mergaičių 
su kvietkomis. Minia tuojau 
nįusiėmė kepures ir atidavė 
garbę savo dvasiškam ga
nytojui.

Mišias laikė kun. Kras- 
nickas. Jam tarnavo kuni
gai: Jusaitis ir Despu (f 
Red.). Viduryje šv. mišių 
kun. T. Žilinskas pasakė 
puikų pamokslą, pradėda
mas Viešpaties žodžiais: 
“Aš pastačiau mano baž
nyčią, kurios nepergalės 
nei pragaro vartai”.

Pasibaigus pamaldoms, 
Jo Malonybė pats prakalbė
jo į susirinkusius ir tuojau 
suteikė palaiminimą. Po to 
buvo procesija atgal į kle
boniją, kur vyskupas užkan 
do truputį ir nusimušė foto
grafiją su kunigais. Paskui 
išvažiavo namo.

Po ceromonijų visos drau
gijos ir šiaip jau žmonės 
traukė parodoje į svetainę. 
Ir puiki buvo ta paroda! To
kios niekados nebuvo matę 
šio miesto lietuviai.

Šiuo tarpu čia nupirkta 
medinė bažnyčia. Velvtina 
kad toliau butų pastatyta 
mūrinė bažnyčia, o prie jos 
mokykla.

F. K. Juškevičius.

Korespondencijos.

LOWELL, MASS.
Kiekvienam lietuviškų 

katalikiškų laikraščių skai
tytojui teko patėmyti apie 
busiantį Lovvell’io lietuvių 
bažnyčios pašventinimą. Ne 
tik Lovvell’io, bet ir aplin
kinių miestų žmonės laukė 
tos iškilmės su dideliu ne
kantrumu. Galop atėjo lau
kiama diena — 30 gegužio. 
Lietuviai ir lietuvaitės, pa- 
skyrium ir draugijomis, su 
muzikomis, traukė iš visų 
šalių į Lowell’į tą dieną. 
Lietuviškų draugijų stojo 
parodon 15, sąnarių apie 
4000. Reginys buvo puikus. 

10 valandą išryto iš 
jo Jo Mal

klydusį studentėlį ir kokį 
tai kriaučiuką, kurie savo 
plepalais jokios blėdies 
mums nepadarė, bet dar 
daugiau sutvirtino šv. Tiky
boje ir sustiprino prisirimą 
prie musų parapijos.

Lietuvaitis.

SHAMOKIN, PA.
Pas mus atsitiko baisi ne

laimė. Ge«g. 27 d. gazo spro
gimas sužeidė ir baisiai ap
degino 5 vyrus. Visi svetim
taučiai. Vienas jų pasimirė 
ant kelio, vežant į ligonbutį. 
Kaltina “fireboss’ą” už šitą 
baisią nelaimę. J. J.

DONORĄ, PA.
28 d. gegužės Donoros lie

tuvių būrelis sulošė dvi ko
medijas: “Daktaro kabine
te” ir “Neatmezgamas maz
gas”. Dainuota buvo: “Lie
tuva tėvynė musų”, “Pasa
kyk, mano mylimas krašte”, 
“Lakštingalėlė” ir “Žilvi
tis”. J. ir A. Kiveriutės de
klamavo “Tėvynės dainos” 
ir “Ten, kur Nemunas ban
guoja”; padainavo abi: “Tu 
Lietuva, mano motinėle”; 
I. Masaičiutė padainavo so
lo “Onytė” ir Andriumi L. 
ir I.: “Lėkė puolė karvelis”. 
Kaz. Dickevičius griežė ant 
smuikos ir violenčėlės. Tea
tras puikiausiai pasisekė. 
Artistai—mėgėjai gerai ži
nojo savo roles ir išpildė ge
rinus, negu tikėtasi. Lošime 
dalyvavo šios ypatos: Vikto
ras Ribinskas, A. Ribinskie- 
nė, J. Možeika, J. Klimavi
čius, J. Masaičiutė, M. Stan- 
kiutė, Mik. Rudžius, J. Vait 
kus ir B. Zikus. Labiausiai 
atsižymėjo svarbiausiose ro
lėse: A. Ribinskienė, J. Mo
žeika, J. Klimavičius, na ir 
Mik. Kudžius, žydo rolėje, 
prijuokino publiką. Pasitai
kius gražiai dienai žmonių 
suvėjo daug, o kaip dėl Do
noros tai ir labai daug. Pel
no liko 60 d. 30c. Pusė pel
no (60 rublių) išsiųsta į Vii 
nių “L. M. ir Dailės” drau
gijų namams, pusę-gi vieti
nei lietuvių šv. Juozapo baž 
nyčiai. Gailius.

CLEVELAND, OHIO.
Birželio 11 diena (šv. Tre

jybės šventė) yra paskirta 
priėmimui pirmosios Šv. Ko 
munijos lietuviškiems vai
keliams. Tą dieną prieis prie 
pirmosios Komunijos su iš
kilme dviejų klesų 160 vai
kučių. Visos bažnytinės 
draugijos, Lietuviškas Be
nas ir Šv. Kazimiero karei
viai su iškilme įves vaikelius 
į lietuvišką šv. Jurgio baž
nyčią. Vadovaujant vieti
niam klebonui vienuolė Eus 
tella (Petronėlė Pocešiutė) 
išlavino vaikelius dailių lie
tuviškų giesmelių ir apeigų 
laike šv. Komunijos.

Neperseniai musų broliai 
paklydėliai užsikvietė Vai 
par&iso nekurį .taip pat p;:

ATHOL, MASS.
Musų mieste rasis lietu

vių apie 7—8 šimtai. Dau
guma paeina iš Vabalninko 
parapijos. Dirba įvairiose 
dirbtuvėse, ypač “Diamond 
Watch Co.”, “Lee Bros. 
Shoe Co.” ir “L. S. Sta- 
rretts Co.” Uždirba nuo 
$1.25 iki $2.50 į dieną.

Apšvietos mažai. Priežas 
tį vargu suprasti, nes yra 
jaunų vyrukų, kurie norėtų 
darbuoties, visuomenės la
bui. Jie mėgino šį tą padarv 
ti, bet gražioji lytis — mer
ginos — neprisideda. Pra
dėjo mokinties teatro: ‘Dak 
taro Kabinete” ir viskas ėjo 
šiaip-taip, bet paskui mer
ginos atsisakė, nes iš jų 
pradėjo juokties ir jąs nie
kinti draugės, laikančios sa 
ve “sportais”: jeigu męs, 
girdi, neiname, tai ir jus 
neikite... .

Merginų čia daug, gal 
kiek mažiau už Laivrence’o 
merginas. Tai yra antras 
miestas Massachussets’e, 
kur daugiausiai lietuvaičių 
merginų. Dirba jos “Mi- 
ller’s River (Ribbon? Red.) 
Manufacturing Co.” arba, 
kaip tai jos vadina “špito
lėje”. Darbo diena — 10 va
landų. Uždarbis eina nuo 
skaitliaus padaromų daiktų: 
uždirba nuo 1 iki 2 dolerių į 
dieną.

Prie blanketų dirbimo ma 
šinos neapdarytos, neretai 
pasitaiko pirštus nuspausti. 
Be to, didis pokšėjimas ir 
kratymas tankiai sugadina 
sveikatą, labiausiai nervais 
ir girdėjimo organus. Tas 
darbas padaro žmogų atbu
kusiu prie bent kokio pra
kilnesnio užsiėmimo.

Viešbučiuose tarnaičių 
padėjimas daug geręsnis, 
nes ten išmoksta jos man
dagumo ir naminės ekono
mijos, taip pat anglų kal
bos.

Susitvėrusi per rūpestį 
kun. J. J. Jakaičio moterių 
šv. Onos draugija ir žadėju
si daug ką nuveikti, neesant 
gerų vadovių, skursta, kaip 
ugnelė prie šalto vandens, 
pasidėjus prižadus į archivą 
(? Red.).

Geg. 29 d. atsiliko vestu
vės tarp Felikso Novo- 
dvorskio ir Emilijos Pane- 
vežiukės. Vestuvės buvo
lietuviškos, t. v. su trenks- •
mu ir riksmu. Mackas.

LIETUVIAI SVETUR.

Tūloje, Rusija, katajik j 
mažas skaičius tėra ir susi 
deda iš įvairių tautų: lietu 
vių, lenkų, prancūzų ir vo
kiečių. Lenkų čionai yra 
daugiausia, nes kareiviai v i
si lenkai nuo Varšuvos, pas
kui eina lietuviai, kurių pri
sirenka 60—70 žmonių, prrn 
cuzų ir vokiečių — po kelius 
žmo

Ba: 
didei 
gat

vietoje pastatytą prieš pei 
kioliką metų rūpesniu ir lė
šomis beveik vienu daktanj 
von Hartmano. Kunigai čio-| 
nai jau perėjo keli, vis len-l 
kai, bet dabartinis kunigas, 
jau penki metai kaip gyvenai 
Tūloje, tai musų tautietis, 
lietuvis iš Telšių, Vladislo-J 
vas Mažonavyčius. Jisai iš-l 
auklėtas senoyu^ai — len-| 

e dvasiof^bet moky-| 
damasis Peterburgo Dvasiš
kių seminarijoje, o paskuij 
Akademijoje beklausyda
mas nabaštiko prof. Jau-J 
niaus lekcijų, suprato, kasi 
esąs, ir išsimokė kuo-geriaų-| 
šiai lietuviškai kalbėti. At
važiavęs Tulon ir radęs čio-1 
nai nemažą skaičių lietuvių,' 
pats savaimi pradėjo skaity 
ti lietuviškai Evangeliją iri 
sakyti pamokslus. Paskui, 
pamatęs, kad Tūloje esama 
katalikų prancūzų ir vokie
čių, lenkiškai nemokančių, 
griebęsis mokyties jų kalbų, 
ir trumpu laiku išmoko tiek, 
kiek jau pakankamai gali pa 
tenkinti jų dvasios reikalus, 
jų gimtąja Įkalba.

Męs tuliečipi lietuviai lig- 
šiol nežinome^ kas tai yra 
lietuvių-lenkų\ nesusiprati—* 
mai, o lenkai —y lenkų-lietu
vių; gyvename yisi parapiją 
įlįs gražiausioje
ir ramybėje, kunigas^ 
nodai didžiai gerbiamai? 
tuvių, lenkų ir kitų tautų. 
Jis savo visuomenių veiklu
mu jungia parapijonis, tai
sydamas paskaitas, vakarus 
su loterijomis ir tuo stiprin
damas labai silpną bažny
čios turto stovį.

Apie Tėvynę—Lietuvą
taip-pat neužmiršta. Štai an
trą dieną Velykų jis sukvie
tė lietuvius klebonijom Taip 
apie 7-8 vai. vakaro susirin
ko gan gražus būrelis lietu
vių įvairių užsiėmimų. Susi-J 
rinkusieji gavo išgirsti knv-^ 
gutę: Kas tu esi ? Ir kas tav< 
verčia nebūti tuo, kuo esi? 
Kun. klebonas nurodė svar
bumą ir reikalingumą laikv- 
ties savo tautybės ir mylėti 
savo tėvų kalbą. Paskui kiek 
vienam indavė po vieną ek- 
zempliorių tos knygutės, 
kad jie namie atsidėję per
skaitytų patįs, paskui ki
tiems duotų. Pertraukomis 
gramofonas grojo. Mums la
bai miela buvo išgirsti nors 
iš gramofono savo gimtosios 
šalies dainas. Mat,kunigas 
tyčia išrašė lenteles^ 
vių gaidomis.

Gale vakaro kunigas pa
pasakojo susirinkusiems,|
kad Vilniuje, musų senovė? 
tėvynės sostinėje, ketina
ma statyti tautos namai 5( 
metų Žalgirio kovos dienos] 
sukaktuvėms paminėti, 
kovos, kur Didysis Lietuvos J 
kunigaikštis Vytautas, ant 
meto karžygis-galiunas, sa- į 
vo drąsumu ir nepaprastu 
karvedžio mintrumu nu-J 
veikė kryžiuočių Ordeną.

Papasakojo, kad lei 
jau pastatė paminklą j< 
liui Jogailai Krokuvoj! 
nigais vieno žmogaus 
kotais. Pas mus gi tokiųj 
tuolių nėra, tie visi musų 
džiunai, kurie vedasi didžii, 
jų karžygių poliekuonimisjl 
netik nieko neduoda tautos! 
paminklui, atsisuka nuo niu-J 
sų praeities Didvyrio mų 
lėtosios Lietuvos. Jis 
kė: Męs visi tautiečiai^ 
me darbo žmonės 11 m nl 
minkime, kad musų tai 
nėra didelių turtuolių, b( 
sujudinti prakilnių jausi 
—tėvynės meilės — ir ka] 
komis siu mk-inir tokią kj 

J vą pinigu, kad galėsime 
derame^ pagerbti.



lups dabartinės musų Moks
lo ir Dailės Draugijos, teu 

f bus didelė salė paskaitoms 
ir koncertams, bus knygy
nas ir skaitykla, taip pat 

įetnografijos, arehaiob)gijos 
lir dailės muzėjai. Ten sušvis 
'musų dvasios, grožės ir 
mokslo žiburys.

Visi suprato naudingumą 
busimųjų tautos namų ir, 
pritardami tam prakilniam 
sumanymui, sumetė kiek 
kas' galėjo.

“Viltis”.

1 Iš Sibiro tyrų padangės.

popc-Mirskio artimas gimi- 
tis, labai geros širdies 

žmogus ir vikaras lietuvis
Jovašauskis, geras tautietis, 
rimtas ir išmintingas vyras. 
Lankydamasis po guberniją 
daug gera žmonėms padaro, 
tik gaila, kad pačiame šios 
gubernijos centre lyg neiš
drįsta prabilti į lietuvius sa
vo kalba. O kiek jis čia atgai 
vintų sielų, seniai slopina
mų, bet trokštančių išgirsti 
Dievo.žodį savo kalba... ir 
to čia nėra; kiek sujudintų 
ir prikeltų iš tautinio mie
go savo brolių, kurių dauge
lis iš tolo kratosi “litvia- 
kais” esą.

Kas-gi iš lietuvių nėra gir
dėjęs apie tolimą šiaurės tė- 

r“v/nę “pipirų” žemę1?... Ar 
maža musų brolių paskuti- 

' niuoju metašimčiu ištrem
ta?

Juos paliuosuoja kaime, 
kur nusigėrę čeldonai, toto
riai, ostekai, buretai gyve- 

l na. Čia gi uždarbio jokio nė- 
■a, nori gyvybę užlaikyti— 

■ršinkis giriosna (taigosna) 
^Bogautų, riešutautų, taip 
liu besimaitindamas, kar

tis ir)su meškomis pasirisi! 
aimzngas, kurs pinigų turi 

pagelba greita, bet jei ne, 
i ii* kamuokis sveikas, kol 

igyvęsi”. Apskritai sa
, |haža kas vientulių 

lieka, didžiuma išvaži- 
(slapta). Lenkmečiu 
) ištremtieji lietuviai 

krau gyvendami gerai 
obf; šiandien jie turtin

ai vietinius gyvento-
, nes dažniausia, amat- 
kai kalviai, dailydės, 

lipini, siuvėjai ir k. k. Vie
lai juos “poliakais” va- 
įa, mat, kas ne stačiatikis, 
p antai: lietuviai, latviai, 
i, lenkai ir kiti katalikv- 
išįražįstą visi “poliaki”, 

rieji gi' lenkai skurdžiau 
ų gyvena.
lietuviai čia tamsus, la- 

l Ištautėję; reta šeimyna 
iriskai bekalba, o knyga 

laikraštis čia ir nemini- 
Bažnvčia, didžiumos 

u gyvenančios visai ne- 
atoma: kunigai irgi ne kas 
etai lankosi. Žinau šeimy-

15 metų kunigo nemačių 
jas! ir nestebėtina: gyvena 
Rimuose kaimuose ir jokių 
yšių su artimiausiais kata- 
kais neturi. Taip maždaug 
ūsų vientaučių gyvenama 
enisiejaus gubernijoje, ku- 
j yra ne tik Sibire, bet ir 
’isoje Europoje didžiausia, 
le taip yra miestuose. Šit ir 
os pačios gubernijos vyriau 
iajame mieste, Krasno- 

ė, lietuvių vardas augš- 
stovi: lietuvių šeimynų 

čia daugiau, kaip šim- 
kai-kurių tarpan yra 

jaišę rusai, bet rusai lie- 
ų šeimynosna inėję pil-
susilietuvino. 
r tuo skiriasi Krasno- 
ko lietuviai nuo kitų Si 
gyvenančių, kad daug 

iau nei kitur ištautėję, 
įkritai imant, jei apvgar 

rasime 60 nuošim. lie- 
j ištautėjusių, tai Kras- 
'ske nedaugiau, kaip 10 
. Daug šeimynų išsirašo 
<nvgas bei laikraščius: 
matyti Amerikos “Lie- 

“ Tėvynę”, “Dilgė- 
Didžiosios Lietuvos: 

į”, “Lietuvos Žinias”, 
arinę”, “Draugija”, 
dovą”, “Litwą”, “Šal- 
’, “Vienybę” ir “Gar- 

Yra čia dvi katalikų 
tnyči: senoji maža, men- 

naujoji didelė, augšta. 
jko stiliaus, vos tik pa

la. Yra du.kunigu: kle- 
s — lenkas Sviato- 
-Mirskis, buvusiojo, 
nams spaudą atgau- 
Vilniaus general gu- 

unigaikščio Sviato-

Iš Visur.

MEKSIKO.
Buvusis prezidentas Por

firio Diaz išplaukė iš Vera 
Cruz porto -30 geg. laivu 
Ypiranga. Butų gal neap
leidęs savosios tėvynės, kad 
ne artimieji giminės. Jokių 
valdiškų atsisveikinimų ne
buvo.

Diaz nuplaukė į Havaną 
(Kuboje), kur vis dar te
besėdi gen. Reyes, buvusis 
kandidatas į prezidentą, ku 
rį Diaz privertė bėgti sve
tur iš savo tėvynės. Mena
ma, kad Diaz prikalbins Re
yes’ą, kad važiuotų į Mek
siko ir išnaujo kandiduotų 
į prezidentus. Reyes, sako
ma, turi daug šalininkų ar
mijoje.

Tuo tarpu naujas ’ prezi
dentas De La Barra bando 
patraukti vyriausybės pu
sėn buvusius maištininkus. 
Maderos kareiviai, bent iš 
dalies, gavo valdiškas vie
tas.

Pats Madero, nors kvie
čiamas į Meksikos sostinę, 
bijosi važiuoti iš Juarez’o, o 
dar saugumui savo gyvybės 
važinėja į EI Paso, kursai 
guli tuojau už upės, bet jau 
Suv. Valstijų pusėje.

IMadero sakosi, revoliuci
ja atsiėjusi jam 300 tukst. 
dol. Gali būti, nes turtingo 
žmogaus, mėgstančio spor
tą, kišenių niekas nekrečia.

Paskutinės žinios prane
ša, jog Madero išvažiavo į 
Meksikos miestą.

augštai (Meksikos miestas 
guli 2,300 metrų augščiau 
marių), negali pakelti žemų 
vietų.

Austrijos ciesorius Pran
ciškus Juozapas labai inte
resuojasi Meksikos reika 
lais ir neseniai išsitarė, jog 
jis pats ir Porfirio Diaz tai 
niekam jau netikę “dread- 
nought’ai”; galvas, girdi, 
dar turime, bet kiti sąnariai 
jau sustingę.

MOROKO.
Generolas Monnier su sa

vo kareiviais laimingai atė
jo į Fez’ą. Tuojau didysis ve 
žiras (valdžios galva) EI 
Madani ei Gla\vi tapo nu
mestas nuo savo vietos. Sa
ko, kad tai prancūzų gene
rolo įtekmė tatai padarusi.

Eina paskala, kad ir pats 
Sultonas Mulai Hafid atsi
sakysiąs nuo sosto netrukus. 
Jo vietą paimsiąs Mulai Zin. 
Pats-gi Mulai Hafid jau ieš
kąs atsakomų rūmų netoli 
nuo Tangier’o.

Naujienos iš 
Amerikos.
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Francisco I. Madero išva
žiavo iš Juarez’o į Meksikos 
miestą 1 birželio. Atsisvei
kinti su juo suėjo į muitinę 
kokie šeši šimtai žmonių iš 
Juarez’o ir EI Paso. Iškil
mei besitęsiant, policistas 
vardu A. Roja, užtėmijo, 
jog koks tai vyras, einąs į 
muitinę, turi kažinką užpa
kaliniame kelnių kišeniuje 
ir tuojau jį suėmė. Kišeniu
je rasta bomba, pilna dyna- 
mito. Tos bombos butų už
tekę užmušimui Maderos ir 
visų jo svečių. Pasirodė, jog 
bombą nešėsi Cruz Rey, bu
vusis majoras mažo Guade- 
lupės miestelio.

Madero nieko nežinojo 
apie pasikėsinimą ant savo 
gyvybės, iki buvo toli nuo 
Juarez’o. Važiuojant Made
rai Texase, kiekviena stotis 
buvo stropiai dabojama po
licijos, kad buvusiam maiš
tininkų vadui nepasidarytų 
kokia pragaištis.

Maištas Žemesnioje Ka
lifornijoje siaučia poseno- 
vei. Ten operuoja Magona 
su savo socijalistais. Mago- 
nistų esama į 2000. Jie daro 
daug pragaišties. Ketinama 
nusiųsti buvusius Maderos 
kareivius, kad numalšintų 
magonistus.

Porfirio Diaz jau ant ma
rių. Plaukia į Ispaniją, iš 
kur keliaus į ftvcicariją, nes 
Diaz pripratę gyventi 'Ili

PORTUGALIJA.

Geg. 28 d. atsiliko rinki
mai į parliamentą. Senosios 
tvarkos šalininkai visai ne
balsavo, o jei kur bandė 
statyti savo kandidatus, tai 
Bragos valdžia pasirūpino 
užbėgti tam už akių. Kele
tas nepriklausomųjų respub 
likinių ir socijalistų tapo iš
rinkta parliamentan.

Taip tatai, laisvoje Por
tugalijoje tapo pasielgta 
rinkimuose į parliamentą 
taip, kaip pasielgė Rusijos 
vyriausybė rinkimuose į TU 
durną. Žinoma, jokių “riau
šių”, renkant “žmonių” at
stovus, nebuvo, nes policija 
ir karbonarai (slaptingosios 
organizacijos nariai: jie tai 
sukėlė ir laimėjo revoliuci
ją) uoliai dabojo, kad nebū
tų išrinktas nei vienas mo- 
narchistas nei — gink Die
ve! — klerikalas. Naujos 
valdžios šalininkų išrinkta 
231. Didesniems juokams pa 
aiškinta, jog jeigu naujas 
parliamentas nesutiks tarp 
savęs kokiuose reikaluose, 
tai bus pašaukti senojo par
liamento atstovai ir prileis 
ti prie balsavimo.

Bus tai įsteigiamasis par
liamentas, t. y. toks, kurs su 
galvos naują tvarką respub 
likai. Taigi pirm visko iš 
dirbs konstituciją, sustatys 
pamatinius įstatymus, pa- 
tvirtįs dabartinės valdžios 
darbus ir sustatys sąmatą 
(budžetą). Jei valdžiai nu
siseks, tai tebus tik vienas 
parliamento bustas (t. y 
nebus senato, arba kitokio 
augštesnio busto). Parlia
mento atstovai bus renkami 
ketveriems metams, gi res 
publikos prezidentas penke- 
riems metams. Ministeriai 
priderės nuo prezidento; jų 
parliamentas negalės judin
ti iš vietų. Užsienių ministe 
rijos nereikia; taip-pat gali 
ma bus apsieiti be diploma
tiškų atstovų kitose šalyse 
Vidurio dalykų ministeris 
bus ministerių pirmininku 
ir drauge- vice-prezidentu.

Iš to trumpo aprašymo 
matyti, jog Braga su savo 
pagelbininkais elgiasi gu 
driai: viskas taip sudaryta 
kad ne žmonės valdvtųsi pa
tįs save, bet kad juos valdy
tų slapta draugija, vadinan
ti save “karbonarais” (są
narių esama apie 50 tukst.l

Naujas Valdymosi būdas.
Pennsylvanijos legislatu- 

ra nutarė, kad miestai: Pitts 
burg ir Scranton negali to
liau valdyties taip, kaip val
dėsi ikišiol. Scrantone buvo 
ligšiol 63 “miesto tėvai”, da 
bar-gi jų vietą užims 5 ko- 
misoriai, kuriuos paskirs 
guber. Tener. Seniau abie
jų tarybų nariai dirbo už
dyką, dabar penki jų užva
duotojai ims nuo miesto po 
2,500 dol. kasmet. Pittsbur- 
gui paskirti devyni tokie vai 
dovai ir ims po 6000 dol. kas 
met.

Į tuos miestus norėta į- 
vesti dar referendumą, ini- 
cijatyvą ir atšaukimą. Bet 
Harrisburg’o teisiadaviai 
ant to nepristojo.

Vagies likimas.
New York, N. Y. Tūla 

moteriškė Surut užlipusi 
ant bėningio su išgąsčia pa
matė kabantį ant virvės žmo 
gų. Ant greitųjų pašauktoji 
policija nukabino pagedusi 
avoną, kuris, kiek galima 

spėti, kabojo ten bent tris 
savaites Pasikorėlio kiše 
niuose rasta visokios vagią 
silaužymo prietaisos. Ma- 
yt jo norėta apvogti ponios 

Surut namai, bet lendant 
iro palėpio langą papuolė į 
ties langu pakabintą kilpą 
ir langui užsidarius nebega- 
ėdamas išsiliuosuoti pasiko

rė.

Užlaiko dvi pati.
Pittsburg, Kansas. Laike 

didžiojo Chicagos gaisro 
1871 metuose tūla Sharpienė 
oersiskyrė su savo vyru ir 
ilgus metus nieko apie jį 
nežinojo. Pats Sharp-gi, per 
sitikrinęs, kad jo žmona žu
vo toje baisioje katastrofo
je, apsivedė su kita. Pasta
ruoju laiku bet Sharpienė 
No. 1 išgirdusi apie savo vy
rą, tuojaus jam parašė, 
dausdama ar gali pas jį at
važiuoti. Sharp sutiko pri
imti ir užlaikyti abidvi žmo
nas. Nusiuntė pirmajai pi
nigų kelionei, o su antraja 
laukė jos ant geležinkelio 
stoties atvažiuojant. Sharp 
yra gana turtingas ir gali 
abidvi moteriški užlaikyti 
ištekliuje, o kadangi visi jie 
nebejauni, tai nebus nei pa 
vvdlumo scenų.

Sūdžia Holt pavojuje.
New York, N. Y. Kuomet 

apskričio teisme sūdžia Holt 
nuteisė tris italus ilgiems 
metams kalėjiman už plati
nimą padirbtų pinigų, jų 
draugai puolė ant sūdžios ir 
butų skaudžiai apdaužę, o 
gal ir užmušę, kad ne keli 
poliemonai ir šerifai, buvę 
tuo laiku teisme, nebūtų 
smarkių užpuolikų arešta
vę

Ištekėjo už japono.
San Francisco, Cal. Jauna 

našlė iš Chicagos ištekėjo 
už japoniečio J. Inagaki, 
turtingo šio miesto vaizbo- 
riaus. Jaunavedis mokytas 
vyras, 28 metų amžiaus. 
Milijonai kelių pagerinimui.

Washington, D. C. Suvie
nytųjų Valstijų valdžia nu
tarė išleisti šimtą keturias- 
dešimts milijonų dolerių 
($140.000.000) kelių pageri-

IIČ

Dalįsis pelnu su darbinin
kais.

Ne\v York, N. Y. Firma 
vardu National Electric 
Light Association, duodan
ti darbą šešiems šimtams 
tūkstančių darbininkų vi
soje šalyje, apdirbinėja plia 
ną, sulyg kurio žada dalin- 
ties pelnu su savo darbinin
kais. Pastaruoju laiku toji 
bendrija laikė konvenciją, į

Vėžiauja.

Nužudė mažą draugą.
Ne\v York, N. Y. Suareš

tuota čia keturi vaikiščiai, 
nuo 12 iki 15 metų amžiaus, 
apskųsti užmušime vienuo-

Senukė deportuota iš Ang
lijos.

New York, N. Y. 71 metų 
senukė Julija Hubbard at
važiavo Ne\v Yorkan iš Ang

likos metų Juonuko Mailie. lijos, iš kur ją deportuota, 
Jauni užmušikai prisipažino kaipo nepageidaujamą sve-
nužudę savo draugą, nes ta
sai nenorėjęs pasidalyti su 
jais pavogtais nuo motinos 
$7.50. Prasikaltėliai laiko
ma arešte.

timšalę. Pribuvusi į šią šalį 
senukė turėjo tik vieną cen
tą. Rado ji prieglaudą meto- 
distų-episkopalų pavargė
lių namuose. Gimė jijė El- 
gin’ei, Ilk, kur jos tėvas bu
vo turtingu gvdytojum.

Pakorė dukterį ir pats save.

kurią atvvko keturi tuks- ....v. . j i , ■ . . Atmintini namai.tanciai delegatų ir visi pa-,
tvirtino naują užmanymą. Į Youngstoįvn, Ohio. fiio 
Patarta taipogi paskirti miesto gyventoja, ponia. Jos. 
pensijas išsitarnavusiems, Wess nupirko namus Niles’e Decatur, Ind. Menama,
mokėti pomirtinę mirusiųjų Ohio, kuriuose gimė Wi- jog staiga proto nustojęs, 
šeimynoms ir duoti pašelpą Hiam McKinley, buvusis Su famierys Harvey Parker 
sužeistiemsiems. į vienytųjų Vąlstijų prezidea pakorė ant balkio daržinėje

Kad taip visos turtingo- ^as’ Pernešė juos ant savo j savo ketverių metų dukriu- 
sios firmos pasielgtų su sa- žemės ir apvers juos istoriš- kę ir pats ten pat pasikorė, 
vo darbininkais; tikrai nie- kuoJu inuzėJuini- JiJė suri,b Jo žmona, ką blogo nujaus- 
kad jokių straikų nebūtų. ko daug visokių daiktų, tu- dama nuėjo daržinėn ir pa

rėjusių sąryšį su tuo garsiu matė vyrą ir dukterį kaban- 
Išvaryta iš namų nusižudė, vyru, ir sudės viską tamelčiu. Greit mergučės kilpą 

Springfield, III. Tūla Le- muzėjume visuomenės nau- perpiovė, o vyrą palikusi, 
na Barton 28 metų mergina, dai.
nusižudė užtai, kad sugrįžus Kruvina kova su arklių 

vagimis.jai namo vienuoliktą valan
dą vakare, tėvas neįsileido 
jos. Nusiminusi ir neturė

I nubėgo pas kaimynus pagel- 
bos šauktų. Bet kolei pagel
ba pribuvo, Parkeris uždu
so. Kūdikis atgaivinta ir gv- 

Porum, Oklahoma. Apie į VęS
dama kur pasidėti, Barton’- trisdešimts apsiginklai usių _ nrioį„ viernsvie-

,. .. . ...... kaukėmis ant veidu farme- Rooseveltas pnesu visasvie-įute nuvėjo ant geležinkelio ^auKeinis am \iiuų idiim 

ir puolė po ratais atbėgan
čio trūkio, kuris ją ir su
triuškino. Merginos motina norė.Į° atkeršyti jam už ar- 
vijosi paskui ir tik per kelis k^jr £aJvijų vogimą. Stan 
žingsnius buvo nuo nelaimės.Pas^ank^ pagalbon draugą 
vietos, tečiaus patžudystės ^av’s a įr abudu pra- 
sustabdyti negalėjo. dėjo šaudyti į farmerius.

Šūviai pasipylė iš abiejų 
Išdalino turtą labdarybės pusių, ir kova tęsėsi apie va- 

įstaigoms. landą laiko. Galop Starr’ui

rių atjsykę šian miestan ap
suko Pony Starr’o namus ir

tinės romybės.
New York, N. Y. Pulki

ninkas Teodoras Roosevel- 
tas, buvęs Suvienytųjų Vals 
tijų prezidentas, kalbėjo į 
daugelį susirinkusių ant 
grabo generolo Grant’o 30 
d. geguž. Savo kalboje Roo- 
seveltas pavadino visasvie- 
tinės romybės skelbėjus “ne

Buchana, Midi. Senukė Ė’ drąugni uzmusus ^ienąjįjlęp^jg apaštalais”, nes pa-
Sara Karvely, mirdama, pa.; farmen P™ki» sunkiau ar 
skirstė lygiomis dalimis du lengviau sužeidus, užpuoli- 
šimtu tūkstančių dolerių —
visą savo turtą — tapen
kių įstaigų Chicagoje. Gi
minėms nieko neužrašė.

Kol gyvas išdalįs 300 milijo' 
nų dolerių.

kai pasitraukė. Tuomet 
Starr ir Davis sėdo vežiman 
ir pabėgo į kalnus.

Laiškanešių konvencija.
Springfield, III. Pereitą 

savaitę Illinois’o valstijos .iššauksią, 
laiškanešiai laikė ’Spring-

tįs netikį į tai, ką skelbią. 
Jo nuomone tolei nebūsią 
romybės, kolei nebūsią ab
soliutiško teisingumo tautų 
sątikiuose. Toliaus Roose- 
veltas patarė padidinti ar
miją ir laivyną, nes jie už
laikysią romvbę, o ne kares

Nevv York, N. Y. "VVilliam fidde konvenciją. Delegatų 
Waldorf Astor, milijoninis suvažiavo trįs šimtai. Nu- 
savininkas garsaus viešbu-,taria reikalauti: algų pakė- 
čio Waldorf Astoria Ncw limo, 30 dienų vakacijų be

ANT RANDOS
didelis bizniavas namas ant kam 
po Fulton ir E. Market St., Wil 
kes-Barre, Pa. Namas ant labai 
geros vietos, apgyventas lietu 
viais, ir galima užsidėti bile kok, 
biznį. Kreipkitės su reikalu pas 
T. M. Davis, 340 E. Market St

Wilkes-Barre. Pa.

nimni visoje šalyje, neįskai-1 rus.
tant į tą sumą kiek išleis 
kiekviena valstija atakv- 
rium. Darbas tur būti atlik
tas laike 140 dienų, taigi vai 
džia išleis milijoną dolerių 
kas dieną.

Yorke, gimęs ir užaugęs Su 
vienytose Valstijose, bet
nuo nekurio laiko Anglijos j navusiems laiškanešiams, 
pa valdinis, atidavė pusę sa-Į
vo turto sūnui, o likusį iš- centai už važiavimą gatve- 
dalįsiąs giminėms, hy tik ne karu.
reiktų mokėti taksų nuo pa- Cleveland, Ohio. Miesto 
liekamybės seniui Astor mi- rodą nusprendė, jog tram-

atitraukimo mokesties ir 
paskyrimo pensijų išsitar-

vajų kompanijos turi imti
Valdžiai labai nepatinka tik 3 centus už važiavimą 

toks milijonieriaus pasiel- karu ir duoti 
girnas, nes ji neteks mažiau- lietus ant vis^
šia penkiolikos milijonų do
lerių, bet nieko negali gel
bėti.

šiol mokėta til 
už transfėrns 
keti centas.

Brangus arklys.
(''aras nupirko nuo Sam. 

Parslo\v eržilą už 75 tukst. 
dol. Brangus žirgas jau iš
plaukė iš New York’o į Ru
siją.

Pirmas didelis Koncertas,
kurį parengė Cleveland’o 
Lietuviškas Tautiškas Be
nas 18 d. birželio ant pui
kios didelės avėtai nės (Acme 
Hali), 2416 E. 9t,b St. Prasi
dės ketvirtą valandą popie
tų.

Z



DRAUGAS
(THE FRIEND)

Katalikiškas Laikraštis 
Pašvęstas Amerikos Lietvvių 

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

Išeina iš \Vilkes-Barre, Pa., kas
ketvirtadienis.

A. L. R. K. K. Sąjunga - Leidėjai.

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

Visas korespondencijas ir kito
kius raštus reikia siųsti pas

Rev. A. Kaupas,
64 Church -St.,

Pittston, Pa. /

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

“DRAUGAS”
310 E. Market St., 

WILKES-BARRE, PA.

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

“DRAUGAS”
314 E. Market St., 

WILKES-BARRE, PA.

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

Laikas ir vieta raštų talpinimo 
pridera nuo redakcijos.

Atmestieji rankraščiai nėra grą
žinami redakcijos lėšomis.

Rašyti reikia tik ant vieno pus
lapio, paliekant plačius tarpus 
tarp eilučių. Popieros nėra ko gai
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.

“Drauge” buvo minėta, 
jog Milano mieste, Italijo
je, susidarė bendrovė rinki
mui ir siuntinėjimui žinių 
dienraščiams. Yra tai tokia 
agęntija, kaip “Reuterio”, 
“HaVas’o”, “Stefani’o” ar- 
ba “Associated Press”, bet 
jos žinios apie katalikus bus 
tikros ir teisingos. Žodžiu 
tariant, bus tai katalikiška 
žinių agentija, kurios pašau 
lis jau seniai laukė.

Apie tai štai ką rašo kun. 
Charles Plater LiverpooPio 
“Catholic Times” (imame 
ištraukas iš “America”):

-.“Įvairių šalių katalikai 
jau supranta spaudos ga
lybę. Jie atidengė, jog šią 
valandą tikėjimo palaiky
mui būtinai reikia įkurti 

. sveiką katalikišką spau
dą. Popiežiai, vyskupai ir 
prakilnus svietiškiai ra
gina palaikyti katalikiš-
ką spaudą: tai yra kiek 
vieno kataliko priedermė, uas redaktorius nenori dėti 

Bet męs (katalikai) dar tokių žinių, kurios, jo nuo-
nesuprantame pilnai, kas 
yra naujalaikės spaudos 
drūčiausi veiksniai. Męs 
nematome, jog didžiausią 
rolę naujalaikėje spaudo
je vaidina telegrafos. Ne- 
patėmijome telegrafio vie
lų. Spauda pridera nuo 
telegrafo vielų. Kol ne
kontroliuosime vielų', ne
kontroliuosime spaudos.

Telegrafo agentijos 
duoda medžiagą spaudai. 
Redaktoriai pridera nuo 
jų žinių padav;nėjime. Jei 
gu žinios bus neteisingos 
arba iškraipytos, nekata- 
likų dienraščiai spau^įs 
neteisingas^ 1

tas žinias. Katalikų laik
raštis nespaudys jokių ži
nių arba, jei ką darys, tai 
tik bandys neteisingas ži
nias atitaisyti. s

Telegrafo agentijos 
skleidžia po visą pasaulį 
pramanytą ir klaidinantį 
aprašymą Ferrer’o bylo^ 
Portugalijos revoliucijos, 
popiežiaus ,encyklikos. 
Toks aprašymas pasilie
ka publikos atmintyje. Už 
kelių savaičių išeina aikš
tėn tikri faktai; juos pa
duoda katalikų spauda. 
Bet jau pervėlu. Pragaiš
tis jau padarytas, nes 
tūkstančiai, kurie skaitė 
neteisybę, niekados ne
skaitys teisybės parody
mo.

Dabartinės spaudos 
agentijos randasi ranko
se mažiau ar daugiau an- 
tiklerikalų partijų. Net 
tuomet, kad jos vengia ne 
teisybės, paduodamos jų 
žinios yra vienpusiškos ir 
nepilnos. Skaityk “Ha- 
vas’o” informacijas apie 
prancūzų parliamento 
veikimą arba “Stefani’o” 
žinias apie atsitikimus 
Italijoje, o tuojau pama
tysi vienšališkumą. Anti- 
klerikališkos kalbos pa
duodamos visoje pilnybė
je, kuomet katalikų atsa
kymams, kad ir labiau
siai įtikinantiems, nėra 
vietos.

Bet kol nėra kitokių 
agentijų, katalikų dien
raščiai vra priversti semti 
žinias iš šitokių sudrums
tų šaltinių. Tiesa, bando
ma visados Iškošti pamaz 
gas, bet vis dėlto negalima 
sužinoti tikrus faktus iš 
negryno šaltinio. Tečiau 
katalikų spauda užmoka 
milžiniškas sumas kasmet 
už privilegiją plaukioti 
sutermentame upelyje. 
Šveicarijos katalikų spau 
da užmoka kasmet 4b 
tukst. frankų tik vienai 
Ne\v York o “Sun” agen- 
tij Ai. O kur kitos' agenti
jos, kur kitos šalįs? Euro
pos katalikų spauda na:- 
ka daug dolerių • ageuti- 
joms, kurios yra katalikų 
bažnyčios galingiausiu 
priešu. Katalikų spauda 
turi plunksną. Trūksta 
jai dar vielų.” 'A
Tiek kun. Plater. Nuo sa

vęs priduriame porą, pasta
bų. Taip, katalikai turi 
plunksną.Didesnė dalis Ne\v 
Yorko’ dienraščių bendra
darbių — katalikai. Jie yra 
priversti dirbti dienraščiuo
se, esančiuose žydų arba ne 
katalikų rankose, ir tokiu 
budu prieš savo norą daly
vauti kovoje prieš tą baž
nyčią, kurią vadiną savo 
motina. Jeigu kas įsteigtų 
katalikišką laikraštį Ne\v 
Yorke, kokius nepalygina
mus redaktorius ir bendra
darbius tas dienraštis galė
tų turėti! Bet dienraštis ne
gali užsilaikyti be žinių 
agentijų. NFi vienas sąžinin-

mone, nėra teisingos. Ndbaš 
nikas Laffin, paėmęs į savo 
rankas Ne\v Yorko “Sun”, 
baisiai pasipiktjno vienaša
liškomis žiniomis, pristato
momis įvairių agentijų. Ne
užganėdintas nei iš vienos, 
jis galop įsteigė visame pa
saulyje savo agentijas. Toji 
agentija tebegyvuoja iki- 
šiol, paduoda ^tikresnes ži
nias apie katalikų reikalus, 
bet vis dėlto atsidėti ant jos 
pilnai negalima...

^Grįžtant, 
įgei

|e katalikų ži- 
reikia pažy- 

iatalikais yra 
t, kaip buvo su 
f r jiems reikia

steigti savo agentijas visur, 
norint neužsilikti žinių pa- 
davinėjimu nuo kitų laikraš 
čių.

Tokia agentija jau įsteig
ta Milane. Pasilieka tik lin
kėti, kad gyvuotų kuoil- 
giausius metus.

Žinoma, visi katalikjšln 
dienraščiai ir kitokie leidi
niai sems iš jos žinias. Tos 
žinios bus tikros, ne tik tuo
met, kad rašys apie katali
kus, bet ir tuomet, kad ra
šys apie -kitką. Sensacijas 
vargiai jose rasi.

Seinuose beveik baigiama 
spaudinti Rygiškių Jono lie 
tuvių kalbos sintakse. Bus 
tai vadovėlis, skiriamas ne 
mokykloms ir ne mokiniams, 
bet inteligentams ir mokyto 
jams. Tie, kurie žino kitu 
kalbų sintaksę, pasimokys 
iš Rygiškių Jono veikalo, 
kaip sustatyti atsakomai 
lietuviškus žodžius į saki
nius ir kokių klaidų, prasi
platinusių musų raštuose, 
reikia vengti. Mokytojas gi 
lengvai gali įkalti savo mo
kiniams lietuvių kalbos dės
nius.

“Balandžio 16)29 dieną,
1911 m. Vilniuje susitvė
rė Bendrovė “Vilija” u- 
kiškoms mašinoms dirbti 
ir jomis, kaipo ir kitais 
ukiui reikalingais daik
tais, vaisbą (pirklystę) va 
ryti. Todėlei Bendrovė 
kuoplačiausiai versis: 1) 
savo išdirbimo ir geriau
siais užsienio fabrikų ukiš 
komis ir kitomis mašino
mis bei padargais; 2) įvai 
riomis dirbtinėmis trąšo
mis ir 3) parinktomis dar
žovių, šakniavaisių ir ja
vų bei žolių sėklomis. Beto 
dar manoma yra užsiimti 
dirbimu mašinų ir įrankiu 
tinkamų malūnams, alie- 
jinvčioms, plytnvčioms ir 
kitoms ūkio pramonijos 
įstaigoms. Bendrovės dirb 
tuvėj taiposgi bus priima
mos visokios ūkiškos ma
šinos taisyti.”
Tokiais nai žodžiais prade 

da “Vilijos” valdyba savo 
atsiliepimą į pasiturinčią vi 
suomenę. Bendrovė turi su
derėjusi Petro Vileišio fa
briką Vilniuje už 71,642 rub. 
18 kap. Pilnais sąnariais ga
li būti tiktai išsimokėjusie
ji nemažiau, kaip 5000 rub.; 
pajus (Amerikoje pasakv- 
tumime “seras”, iš angį. 
“share”) atsieina perkan
tiems 500 rub. Bendrovės 
nariais yra ligšiol Petras Vi 
leišis, d-ras J. Basanavičius 
ir daugelis kitų Lietuvos in
teligentų.

Jeigu tas tiesa, kas sako
ma ir rašoma, jog pažangos 
negali būti tokioje tautoje, 
kur nėra vidurinio sluogs- 
nio (pramonininkų ir pirk
lių), tai aišku, jog “Vilija”, 
įvesdama pramoniją reika
lingiausiais Lietuvoje daik
tais, pasirodo rolėje stūmė
jos lietuvių tautos paakiui, 
rolėje gimdytojos musų tė
vynės pažangos.

Taigi nevienas Amerikoje 
prasigyvenęs lietuvis vieton 
pirkties aukso kasyklų, šil
kų fabrikų, bankų ir kitokių 
įstaigų pajus (“šėrus”) ga
lėtų su dįdele savo ir lietu
vių tautos nauda įstoti į 
bendrovę: “Vilija”, kaipo 
sąnarys arba pajininkas. 
Penki šimtai rublių, įdėti į 
“Vilijos” bendrovę, kiek
vienam lietuviui bus pelnin
gesnį, o lietuvių tautai nau
dingesni už visokius pajus 
Kolorados kasyklų arba 
“Trust Co.”

Tik reikia, kad naujoji

bendrovė neužviltų visuo
menės nei pajininkų.

“Vilijos” adresas: Vil
nius, Poltavos gatvė (Pul
ta vsk-aja), No. 55.

Kitoje vietoje skaitytojas 
ras L. Antokolskio straips
nelį apie a.a. M. K. Čiurlio
nį. Tą raštą išėmėme iš Vil
niaus “Vilties”, kurį jį tu
ri išvertusi iš ( “Siev-Za- 
padn. Golos’o”. Reikia pa
žymėti, jog Antokolski yra 
pats didelis artistas, tai-gi 
dailės dalykuose gali šnekė
ti autoritetiškai. Jeigu jis 
musų pirm laiko užgesusį 
darbininką pavadino geni
jum, už kurio artistiškus pa
likimus dar draskysis civi
lizuotų šalių mecenasai, tai 
juk ženklas, jog ir Lietuvos 
dailė nestovi taip žemai, 
kaip, deja! buvo manoma 
dar taip neseniai. Jeigu 
Čiurlionis minė naujus ta
kus dailėje ir atsirado vie
noje Čilėje su Havdn’u, 
Wagner’iu, Botieelli’u, Ra- 
faelium ir kitais įvairių 
dailės šakų tėvais, tai juk 
už jo veikalus gali būti mo
kama labai daug pinigų. 
Gal dar žinomas artiz- 
mo perlų gaudytojas J. 
Pierpont Morgan nupirks 
kokį Čiurlionies paveikslą ir 
dovanos jį New i York’o 
‘Metropolitan Museuip’ui’. 
Musų dailininko paveikslai 
kabos šalia garsių naujalai- 
kių dailininkų veikalų. 
Gal?...’

' Dėlko ne, gal ir taip 
būti, tik p. Morgan arba jo 
agentai turbut dar nėra ma
tę musų didžio dailininko 
paveikslų.

Kol kas tie paveikslai iš
statyti Vilniuje. Keliaus jie 
į Peterburgą, Varšuvą, o gal 
ir toliau. Gal atsidurs į Ame 
riką. Lietuvio vardas gal 
skambės yankių šalyje, taip 
garsiąi, kaip skamba vardai 
Kubeliko, Padėrewskio, Ve- 
reščagino ir kitų didelių, 
bet amerikiečiams nelabai 
suprantamų artistų. ..

LENKŲ KULTUMKAMP 
FAS LIETUVOJE.

Žodis kutūra ne retai vie
nų ar kitų taip permaino
mas, kad jis nustoja tikro
sios savo prasmės. Antai vo
kiečiai prievartą svetimųjų 
tautų, kad atsižadėtų savo 
kalbos, pavadino Kultur- 
kampfu, tai yra kova dėl 
kultūros. Panašiai vengrini 
ir kitos tautos varžymą nuo 
jų prideramųjų tautų vadi
na kulturinimu, tų tautų 
pakėlimu iš žemesnio kultu- 
rt>s laipsnio augštesnin. Va
dinasi, šiuo kartu pakeiti
mas tėvų kalbos svetimąja 
menamas yra kilniu daiktu, 
kuriam prisegiamas ženklas, 
priešingas paprastajam eti
kos dėsniui: brangink tėvų 
kalbą.

/Antra, viena kalba tai dar 
nedaro kultūros. Tai, rodos, 
taip aišku, kad čia negali bū
ti jokių ginčų. 1

Štai skaitome viename len 
kų dienraštyje (Gazeta 2 
grosze No. 103) — didelėmis 
raidėmis parašyta — “Pla
tinkime lenkų kultūrą!” La 
bai indomu pasiskaityti, Jcas 
gi ta per kultūra, taip siū
loma platinti. Laikraštis ski 
riamas Lietuvai, lenkai nuo
lat giriasi tos šalies sukultu- 
rinimu, tad būtinai reikia 
sužinoti, ką gi jie vadina 
kultūra.

Taigi trumpai sutraukus, 
kas tame lenkų dienraštyje 
pasakyta, išeina taip. “Mu
sų krašte, musų sodžiuose, 
miestuose ir miesteliuose —

sako laikraštis — reikia nuo
lat skelbti: platinkime lenkų 
kultūrą”. Taigi lenkų kraš
tas tai Lietuva.

Dabar pasiklausykime, 
kas gi yra ta lenkų kultūra 
pas mus? “2 grosze” išsi
renka keistą metodą jai 
apibudinti: pirma išskaito, 
kas geikia vadinti ne kultū
ra. Ir išskaito:

“Dideliu širdies skausmu 
ir ašaromis akyse reikia žiū
rėti į dešimtis ir šimtus mu
sų vaikų, kurie, mokėdami 
svetimą kalbą — nemoka nė 
skaityti nė rašyti lenkiškai. 
Ir ne tik vaikai. Kuo gi jie 
kalti, jeigu jų neišmoko gim 
tosios kalbos? Tėvai, vaduo- 
damies antmestais impro- 
čiais ir intekme, patįs ne kai
tą paniekė j e laiko taip svar
bų dalyką, manydami, jo
gei jų vaikams tik tai yra 
reikalinga, kas jiems gali 
duoti naudos tarnyboje... 
To vaisius yra biaųrus len
kų kalbos iškraipymas, se
kimas svetimų impročių... 
Kas gali būti dažnesnio, 
kaip gedimasis lenkų kalbos 
ant gatvių, sankrovose ir t.t. 
Dar ir šiandien matyti kai 
ant kurių lenkų sankrovų 
parašai tik viena tik kalba 
be lenkiško parašo. Dar ir 
šiandien gauname matyti 
tokiuos, kurie, didžiuoda
mies, ar dėl kitų kurių nesu
prantamų priežasčių, šneka 
savo tarpe svetima kalba! Gi 
Vilnius skaitomas lenkišku 
miestu”...

Išeina, kad lenkų kultū
ros turinys Lietuvoje, tai 
viena jų kalba.

Jei Lietuva “nasz kraj”, 
tai, žinoma, ir tai, kas joje 
yra, vislab “nasze”: mieste
liai, sodžiai ir miestai su jos 
gyventojais. Lietuvos abori
genai tai vieni lenkai, ir 
musų kraštas pramintas Lie 
tuva tik per nesusipratimą.

Bet dar keisčiau išrodo tai 
lenkų gazietos aimanavi
mas, kad lenkai dėl tarnybos 
išsižada gimtosios kalbos so
džiuose, miesteliuose ir mie
stuose. kur darbadaviai, tar
nybos davėjai, yra lenkai na- 
mininkai, dvarininkai, dva
rų prievaizdos.

Kas gi antmeta prastuo
liams tėvams svetimus im- 
pročius? Žinoma, vėl tarny
bos davėjai: lenkai nami- 
ninkai ir dvarininkai. Kokia 
gi antmestoji kalba? Ne 
lietuvių, ne žydų, tik vėl tų 
pačių lenkų. Ir graudinga ir 
juokinga!

Kraipymas gimtosios kal
bos! Ar tie sodiečiai mokėjo 
kada nekraipvtos lenkiškos 
kalbos? Sakysime, gelvonie- 
čiai, rodiniečiai ir kiti pa
našus “lenkai”. Nuo kurio 
meto ir kaip nukrypo tie ne
laimingieji '“mūsiškiai”? 
Labai butų indomu išgirsti 
iš kultūringojo lenkų dien
raščio. Kuomčt gražiai len
kiškai kalbėjo, pavyzdžiui, 
Vileikos, Dysnos apskričiai, 
kuriuos lenkai priskatio į 
savo kraštą? Tuo tarpu gi 
męs žinome, kad tepi sodie
čiai katalikai gangreit visi 
šiandien tik gudiškai tekal
ba, jiems gi bažnyčiose visa 
lenkiškai skelbiama, vadi
nasi, lenkiška “kultūra” 
platinama, anot minimojo 
dienraščio. Jeigu gi jie nė- 
kuomet lenkiškai nekalbėjo, 
tai jiems nebuvo progos ir 
nukrypti nuo lenkiškos kal
bos.

Bet męs suprasime tikrd 
žodžio “iškraipymas” reikš
mę, kurią jam priduoda ‘Ga 
zeta 2-grosze’, jei įsigilįsime 
jos šauksmam “Platinkime 
lenkų kultūrą”. Visi, ku
riems per bažnyčia ir darb
davius lenkus buvo 
ta lenkiška kalba, rėmo’ -'

darni, ją iškraipė., Kaip'ki
taip išaiškinti tokie keisti 
apsireiškimai tose. parapijo
se, kur parapijonių naminė 
kalba lietuviška ar gudiška, 
o bažnytinė — lenkiška ? 
Juk vien iš dveja: arba tie 
gyventojai išpradžių kalbėjo 
lenkiškai ir tik paskui pa
sisavino lietuvių ir gudų 
kalbą, arba atbulai: jie kal
bėjo pirma lietuviškai ir gu 
diškai, o paskui atėjo į juos 
lenkų kalba per bažnyčią ir 
darbadavius ir ji iškrypo 
kataliko sodiečio ir miestie
čio lūpose. Pirmo atsitikimo 
negalėjo būti, nes istorija, 
lenkų pačių parašyta, rodo, 
jogei stabmeldžių Lietuva 
nemokėjo lenkiškai, j P buvo 
mokoma tikybos per lietu
vius verlpjus, Jogelę ir Vy 
tautą. Kokie kunigai, tokia 
ir kalba buvo įvesta bažny
čiose.

Ir štai suprantamas v; a 
šauksmas: “Platinkime le 
kų kultūrą”, tąi yra, lenkų 
kalbą.

Kodėl 'gi Vilnius lenkų 
miestas? Gyventojai ne vie
ni lenkai. Vienų žydų, ne 
kalbant jau apie kitas tau
tas, vra čia bent ne mažiau, 
kaip lenkų. Prekyba kuo-ne 
vienų žydų rankose, didesnė 
pusė kredito įstaigų taip 
pat. Namininkai? Jų vėl bus 
ne mažiau, kaip lenkų. Ir te
gu tik žydai turėtų lygias 
rinkinio" teises su lenkais, 
tai kas žin, ar miesto tary
boje nesėdėtų žydai vietoje 
lenkų. Tarnai, tarnaitės, tie 
sodžiaus atėjūnai, meldžia
mieji, tik jau bent pusė ne 
lenkai. Tad kodėl gi Vilnius 
turi būti skaitomas “lenkiš
ku miestu?”

Bet visų-indomiausias da
lykas, kad ragindama pla
tinti “lenkišką kultūrą”, 
“Gazeta” nepastato plati
nimo ribų. Gi kai lietuviai 
nori tik paturėti, o ne pla
tinti lietuvių kultūros ten, 
kur žmonės tebekalba lietu
viškai, lenkai ne tik nema
to moralės lietuvių teisės, 
bet stato jiems kuo-painiau- 
sias ribas. Niekas geriau ne
gali pavaizdinti, kaip gimto
sios kalbos klausimas 'baž
nyčioje. Tuomet žiūrima ne 
to doros principo, tėvų kal
bos palaikymo, kurį skelbia 
“Gazeta 2-grošze”, be‘t kaip 
kas nori. Vadinasi, tuomet 
pripažįstama, kad lietuviai 
turi jį sulaužyti “lenkų kul
tūros”, tai yra jų kalbos 
praplatinimo naudai, etikos 
principas turi nusilenkti len 
kinimo reikalui.

Štai ir išeina vokiškas 
’Kulturkampfas Lietuvoje. 
Tokia lenkų kunigų laikraš
čio pažiūra į kultūrą betgi 
nekliudys jiems vadinti lie
tuvių kunigų šovinistais, o 
save krikščionijos platinto
jais. “Viltis”.

RUSŲ SPAUDA APIE M. 
k. Čiurlionį.

Vilniuje einąs rusų dien
raštis “Siev. Zapad. Golos” 
(No.* 1655) padėjo vilniečio 
dailininko L. M. Antokols
kio paminėjimą pomirtinės 
M. K. Čiurlionies veikalų 
parodos:

“Prieš mėnesį Vilnius, vi
sa Vilniaus inteligentija, 
ypačiai Vilniaus lietuvių vi
suomenė, o paskui juos Pe
terburgas, gerieji dalininkų 
būreliai, labiausiai pažan
gieji, buvo sunkidi prislėgti 
žinia apie belaikę mirtį iš- 
sižymėjusio, išimtinai talen
tuoto dailininko Čiurlio
nies. 4 metai skiria mus nuo 
to laiko, kuomet pirmoje 
vilniškės Lietuvių Dailės 
Draugijos parodoje, Vileišio

namuose, Antakalnyje, pa
sirodė savotiški, pirmu žvill 
gsiiiu keisti ir nesuprasti
ni, bet pilni gilios filosofi
jos prasmės veikalai šito 
dailininko, ištisi paveikslų 
eikliai, perkelių žiūrėtoją) 
toli už realinio gyvenimo ri-' 
bų, anapus dvasios gyveni
mo sritin, apdainuoton žavi
nančių ir neišreiškiamos gro 
žės varsų. Tai paveikslai so
natos, susidarančios iš an
dante, allegpo, scherro ir fi
na lb, kaip ir muzika, simbo
liniu būdu užuot garsų var
somis išreiškiu giliausiuo
sius žmogaus sielos jaus
mus, taip suprantamus kiek 
vienam žmogui, bet visiškai 
neišaiškinamus paprastais 
žmogaus žodžiais. Bet jeigu 
Čiurlionies, paveikslai, pa
vadinti jo sonatomis, artimi 
muzikai, tai ir apskritai, vi
sas jo dailės tvėrimas musų 
laikų išreiškiamosios dailės 
akyvaizdoje, dabartinio gy
venimo aky vaizdo j e, tai sa
votiškas atsižadėjimas visi 
kas yra kasdiene ir paprag 
ta, o kas rodėsi ikišiol kas 
kuo svarbiu. Nėra nieko stl 
bėtino, kad tasai trumpas I 
metų dailiškas Čiuriion 
veikimas švysterėjo kaip 
jakinąs meteoras, apšvietė 
nauja šviesa visą dailės p^ 
sauliožvalgą. Druskini 
bažnyčios vargonininko I 
nūs, Čiurlionis, kaipo m] 
kas, puikiausiai mokosi 
cigo konservatorijoje ir 
kui, kaipo kdmpositoi 
tvėrė muzikos veikalus 
kios pat reformatiškosį 
reikšmės, kaip paškui 
paišymai, ir paišymas pas 
tai tik muzikos tvėrimo 
sa. Ir kuomet žiūri dabai 
visą jo veikimą, kaipo dal 
įlinko, tokiuo trumpu lai! 
tarpiu, didžiausiai nųstej 
kokiuo būdu musų riiate 
jaliniais laikais tasai' saj 
tiškas asmuo galėjo nu© 
džios iki galo pasilikta 
kios grynų gryniausios įdi 
sios. Jis buvo savotiškai i] 
maldus, mylėjo bažnyt 
įspūdį prieblindom,
Vilnių, jo kreivas gatveles] 
kur taip pavirku apsimąsty- 
ti savo dvasios gyvenimą] 
mylėjo šventraštį ir atmiai-J 
tinai skaitė ilgokas i št rali j 
kas iš pranašų, kuriuos jisai 
didžiausiai gerbęs ir mylėy 
jęs.

Atsimenu vieną rudens v: 
karą, kuomet apsilankiau jį 
mažučiame kambaryje 
drejaus gatvėje, kuriame ne 
buvo nieko kitų, tik pijani-j 
nas, gaidų rankraščių krūvi 
ir sausos rudens medžių Šad 
kūtės, iškabinėtos po siel 
Jisai buvo tenai viena/ 
savo genijaliniais sumq 
mais, jo muzikos garsai 
bino savo atjaustuoju gi 
durnu, kaip juodi, aštį 
sparnai, kur perkerta orą J 
paveiksle “Ilgėjimas”.

Jisai norėjo važiuoti 
terburgan, ieškoti, kas j į] 
jaustų; ir aš buvau įsi? 
nęs, kad šitas vientulis 
lininkas atras tenai 
draugus, kur jį apvertįsl 
tiks, kaipo mokytoją, k| 
pranašą.

Ir jis tikrai buvo pf 
luotas ir paguostas, g^ 
sušvito jo griaudinf 
kanklėms, bet neilgam, 
pakirto tą jautrų asirl 
taip daug atjautus).

Dabar Vilnius pirmas1 
bia jį pomirtine paroda, 
dviejų mėnesių jr bus 
kelta Kriokuvan, o iš 
Peterburgan. Vilniškė 
tuvių Dailės Draugija, 
energiška dailės plati] 
musų mieste, pirma pa) 
savo genijalinį įsteigėji 
rio dailė davė milžii 
įnaše visos žmonijos 
ron.”



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

PO SEIMUI.
Baltimoriečiai turėjo lai

mę perėjusią savaitę vaišin
ti per tris dienas S. L. R. K. 
A. delegatus, atvykusius iš 
įvairiu miestą Suvienytąją 
Valstiją. Prisirengta labai 
rūpestingai. Pirmąjį seimo 
vakarą sulošta tragedija 
“Rutvilė”. Lošikai savo ro
les atliko labai gerai, o “Rut 
vile”—M. Gurkliutė lošė vi 
sai artistiškai.

“Antrąjį vakarą atsibuvo 
koncertas. Dainavo vietinis 
choras; mokslaines berniu
kai, mergiukės. Visiems ^pa
tiko vaiką maršavimas ir 
dainos. Lietuviškieji dūdo- 
riai puikiai padainavo pa
sveikinimo dainą “Sveiki”. 
Dainuota solo, grajinta ant 
fleitą, dūdą, smuiką ir cim
bolą. Rengėjai tudvieją va
karą garbės verti. Niekur 
per Seimus panašaus nete
ko matyti.

S. L. R. K. A. seimas tęsė
si tris dienas. Jo nutarimai 
tuojaus bus “Drauge” ap
skelbti. Prie svarbesnią da
lyką reiktą priskaityti pa
gerinimą vaiką skyriaus. 
Vaikai bus priimami nuo 
pirmą metą ir gaus daug^di- 
desnes posmertines. Bet ta
sai pagerinimas, padarytas 
be apskaitymo, vargu išeis 
ant naudos vaiką skyriaus 
kasai. Sumažinta ligi pusei 
įstojimo mokestis draugi
joms ir kuopoms, turinčioms 
nemažiau 25 narią.

Organu šiems metams pa
likta “Draugas” ir pakelta 
prekė ligi 50c., 50 kuopą
reikalavo “Draugo” pripa- 
žindaini reikalingumą pa
kelti prekę. Chicagos “Ka
talikas” nebuvo nei prileis
tas prie kandidatūros.

Tautiški centai išdalinti 
Į šiaip: 1) Philadelphijos imi- 

rantą lietuvią biurui $50. 
Sv. Kazimiero vienuolynui 
^317. Po $25.00 Lietuvią In
formacijos biurui Paryžiu
je, Marijampolės mergaičių 
progimnazijai, Kauno lietu
vią kursams, Tautos na
mams Vilniuje ir kun. Tumo 
įfondan. Visi delegatai at
sistojimu išreiškė pagarbą 
įjerb. kun. J. Tumui už jojo 
[pasišventimą tėvynei ir pa
laikymui tos idėjos, už ku
rią tasai tėvynės mylėtojas 
lapo nuo lenku endeką iš
semtas, 2ji seimas vienbal- 
lai paskyrė penkiasdešim
ts rublią.
Dvidešiąits šeštąjį seimą 

įitą buvę galima priskaity- 
prie ramesniąją seimą, 

Ii Tananevičiaus pakali- 
fi nebūtą padarę skanda- 
už Kadzevskį, sauvalingai 

|ikiusį per ištisufc metus 
b-eito seimo protokolą. Jie 
kėlė tokį riksmą, kad per 

į valandas salėje nebuvo
Įima susikalbėti. Šaukė ir 

iki neišteisinamas kal
ikas tapo priimtas atgal 
i-nią. Balsavimą nebu- 
[adzevskio nekaltum.fs 
plytas. Priimta dėlto 
pd delegatams įkirėjo 
valandą riksmai. Atei- 
Įis metais Seimas atsi- 
Postone. Užsibaigus 
p delegatai susirinkę 
’čią tapo palaiminti 

fnč. Sakramentu ir 
airią įspudžią skubi-

ji molei.
pačiu laiku lietuviai 
ninkai turėjo savo 
įivimą. Susivažiavi- 

cme yra “Lietuvią 
finką sąjunga”, 
sąjungos tikslas tai 
urnas josios (narią

savo amate, pakėlimas dūdo 
rią luomo bei pagerinimas 
ją būvio, nes iki šiol dūdo
rią padėjimas daugelyje 
vietą nenoimališkas. Šita
sai pirmasis dūdorią susiva
žiavimas. Atvyko tiktai de
šimts vyrą. Kiti netiki, kad 
iš to galėtą kas gero būti. 
Tečiaus, nepaisant apsilei- 
dėlią, pradžia jau padaryta 
ir kaip kiekvienas darbas iš 
mintingai daromas nesti be 
vaisiu, tatai ir dūdorią są
junga savame laike gali at
nešti naudą, kaip patiems 
-dūdoriaips, taip ir visuome- 
ąei. Antrąją seimo dieną 
vargonininkai atgiedojo šv. 
mišias. Nebuvo galima atsi
gėrėti gražumą giesmią. Lin 
kime gero pasisekimo Dūdo
rią Sąjungai.

VARGONININKŲ ŠUVA 
ŽIAVIMAS.

Tuo pačiu laiku, ką ir S. 
L. R. K. A. seimas, atsiliko 
Baltimorėje lietuvią vargo
nininką suvažiavimas. At
vyko dvylika Dievo muzi
kantą. Dideliu nutarimą ne
padaryta, bet užtai padary
ta pradžia organizacijai. 
Daug šnekėta apie lavini
mosi bažnytinėje ir pasau
linėje muzikoje, apie chorą 
vedimą ir kitokius dalykus. 
Nutarta mesti laukan iš baž 
nyčią neturinčias savyje 
bažnytinės dvasios kompozi 
cijas. Parinkimas atsakomą 
giedojimą bažnyčioje pa
vestas pp. K. Strumskiui iš 
Brooklyno ir Hodell’iui iš 
Philadelphijos.

Vyriausybė išrinkta: K. 
Struntskis, Brooklyn, N. Y., 
prezidentu; A. Gudaitis, 
New Philadelphia, Pa., se
kretorium; J. Stulgaitis, 
Wilkes-Barre, Pa., kasinin
ku.

Antras vargonininką su
važiavimas atsiliks ateinan
čiais metais sykiu su S. L. 
R. K. A. seimu.

PROTESTAS.
Męs, Birutės Kaūklią 

Choro nariai iš So. Boston, 
Mass., išreiškiame papeiki
mą “Keleivio” leidėjui p. 
J. Gegužiui už atsisakymą 
pagarsint*) musu parengtą 
koncertą ant 13 d. gegužės, 
nes matome' tame jo pas.ry- 
žimą mums užkenkti.

Protestuojame prieš jo 
pavadinimą Birutės Kan
klią Choro nariu k i a u 1 ė- 
m i s ir reikalaujame, kad 
jis pasiteisintą.

Paaiškinimas. Birutės 
Kanklių Choras gyvuoja jau 
apie keturis metus ir neat
sisako Bostono ir apielinkės 
lietuviškoms progresvviš- 
koms organizacijoms patar
naut dainomis. Yra tai di
džiausia Naujosios Anglijos 
lietuvią progresvviškas cho
ras, kuris nuolatos smagina 
savo dainomis bostoniečius 
ir apielinkią lietuvius. Ro
dos, nesiranda žmogaus, ku
ris mums nesimpatizuotą ir 
nepritartą musu neapmoka
mam darbui. Vienok p. Ge
gužis, kada Choro pirminin- 
kag paklausė jo, kodėl ne
tilpo “Keleivyj” koncerto 
apgarsinimas, atsakė, kad 
Choro nariai yra kiaulės. 
Tai girdėjo keletas žmonią, 
kurie gali būt musą liudi
ninkais.

Varde Birutės Kanklią 
Choro jo valdyba:

Pirm. M. Mizara, 
Sekr. J. Žintelis, 

Kas. J. Neviackas.

*) buvo prižadėjęs ir kai
ną pasakė, vienok netąlpino.

T
Lietuvos Sūnus.

Pinigu jieškotojai.

Tikras atsitikimas, aprašytas 
apysakos formoje.

O kas per sunku
mas tuose ”gvoltuose” 
būdavo, Dieve, gelbėk! Viso
ki pristovai, it patrakę, bū
davo rėkia, keikia, muša. 
Darbininkai sušilę, suniurę, 
prakaitu apsipylę, dirba, 
skubina, darbas iš ranką 
puola, nesiseka... Giedriais 
metais dar šiek tiek leng- 
viaus: nors “pono šunes’’ 
netoki pikti būdavo, bet ly
tingais ... tai be jokio prasi
kaltimo žmones taip pliek
davo, taip mušdavo, kad, 
Dieve gelbėk! Vienais to
kiais lytingais metais ir ma
no, amžiną atilsį ,tėvelf už
mušė pašvinkėliai...

— Ką čia mums, tėvuk, 
kalbi 'apie baudžiavą. Tai 
nuobodžią pasaka. Jau męs 
apie ją gana prisiklausę. 
Mums tik papasakok, kaip 
buvo su tais pinigais, —(per- 
traukė seniui kalbą Anta
nas.

— Palauk, vaikeli, pirma 
turiu papasakoti, kokiose 
aplinkybėse gyvenome, o 
paskui pasakysiu apie pini
gus, kad suprastumėte, dėl
ko męs taip paikai su jais 
apsiėjome. Matote baudžia
vos laikais ir žemė ir žmo
nės buvo poną nuosavybė. 
Jeigu kas rasdavo žemėje ką 
brangesnio, turėdavo atiduo 
ti ponui. Su musą rastaisiais 
pinigais buvo šitaip:

Buvo šilta rudens diena. 
Mūs piemenaitės ganė gy
vulius palei kaimyno ežią. 
Atsivarė į paėžią ir kaimy
no piemenaitė. Žolės tais 
metais nestokavo; gyvuliai 
ėda gražiai, o jodvi vaikšti- 
nėdamos šnekučiuojasi.Apie 
vienuoliktą gal priešpiet va
landą žiuri — pievoje ugne
lė kūrenasi. Prieiną jodvi 
arčiaus tos ugnelės, mato, 
kad labai keistai kūrenasi: 
be malką. Liepsna iš žemės 
iškils, iškils ir vėl pranyks
ta; iškils, iškils ir vėl pra
nyksta .. . Kūrenosi taip ko
kį pusvalandį. Į pabaigą pra 
dėjo liepsna rėčiaus pasiro
dyti ir antgalo suvis išnyko, 
nepalikdama po savęs jokį 
ženklą. Mūs piemenaitė bu
vo suaugesnė, o kaimyną 
jaunesnė. Mūsiškė parginu
si vakare namo ir papasako
jo, ką buvo mačiusi. Męs su
pratome, kad ten užkastą 
žemėje pinigą degta. Buvo 
pačios tuštumos, naktįs taip 
tamsios, kad jeigu kas pirš
tu durtą į akį nematytum. 
Męs buvome keturi broliai. 
Pačiame vidurnaktyje pasiė 
mėme visi po špatą ir nuėjo
me į vietą, kame piemenai
tė buvo mačiusi liepsną. 
Pradėjome persikaitalioda- 
mi kasti. , Du kasava, o du 
sergiva, kad kas nepastebė
tą mąs ten berausiančią. Įsi
kasę gal porą mastą į žemę, 
ugi... atkasame katilą rau
donąją! Aš buvąu jauniau
sia, smarkiausias. Galva
trūkčiais parbėgau namo, 
užkinkiau arklius ir atvažia
vau. Išėmėme katilą su rau
donaisiais iš duobės, uždėjo- 
me ant vežimo, duobę kuo
greičiausia užrausėme, už
lyginome, užmindžiojome, 
kad neliktą jokia musą ka
simo ženklas; pinigus-gi, 
partarandvję namo, įvežėme 
į kluoną. Tarstomės ką čia 
su jais padarius, kur paslė
pus taip, kad niekas nerastą 
(nes kas radęs galėjo pa
vogti, arba atimti). “Ar ži
note ką, vyrai ? — kalba vy
riausias brolis: — męs ši
tuos pinigus pasidalinkime,
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tai kiekvienas rūpįsimės tik 
savo dalia. Kam jie mums 
prie daikto slapstyti.” Bro
lio sumanymas patiko, bet 
kaip čia lygiai pasidalinus!1? 
Sutarėme skaityti. Užside
gėme žiburį ir prie šviesos 
pamatėme pinigus, — o kad 
grąžąs tie lenkiški doleriai! 
tik žėri. Pradėjome skaity
ti. Skaitėme, skaitėme, pail- 
some, nusibodo, o dar tik 
kaip po saują susiskaitėme. 
Matome, kad nieko nebus: 
nesuskaitysime, apšvis mus 
ten betrūsiant. “Ar žinote 
ką, vyrai”, — sakau “atne
šiu gorčią ir pasidalįsime 
gorčiais, nes skaitaliojinm 
per daug bus darbo”. Mano 
patarimas patiko broliams, 
atsirado gorčius ir kaip be
matant pinigus pasidalino
me. Ar jąs žinote, papuolė 
kiekvienam po 4 gorčius ir 
po saują! Supylėme raudo
nuosius į maišus ir kiekvie
nas savo dalį paslėpėme sa
vo žinioj. Katilą, kuriame 
buvo pinigai, kaipo nerei
kalingą daiktą, užrausėme į 
žemę. »

Sulaukus ryto išaušo vėl 
graži, giedri diena. Tosdvi 
mergaiti vėl susiginė toje- 
pat vietoje. Eina jodvi pa
žiūrėti ten, kur vakar buvo 
ugnį mačiusios. Žiuri, kad 
jau kasta ir vėžės: šviežiai 
nuvažiuota. “Štai jau čia pi
nigai išimta, — kalba mū
siškė. — Žiūrėk! kas juos 
čia galėjo iškasti? bene tik 
mūs bus, nes vakar pargi
nus papasakojau, ką buvau 
mačiusi. O tu ar nėpasako- 
jai namie— “Aš ir pa
miršau” — atsakė draugė.

Ugi, parginus vakare na
mo kaimyno piemenaitė, ar 
nepapasakos, kad jodvi su 
mūsiške vakar ten ir ten ma 
čiusios ugnį kurenanties, o 
jau šiandien pažinusios, kad 
toj vietoj kažinkas iškasta 
ir nuvešta, nes vėžės esą dar 
šviežios. Sulaukęs kitos die
nos, kaimynas, atėjęs ap
žiurėjo vietą, kur buvo iš
kasta pinigai ir vėžėmis at
sekė į mus kieriią. Atėjo į 
pirkčią ir sako: “Vyrai, aš 
tikrai žinau ir pažįstu, kad 
jus radote užkastus žemėje 
pinigus. Duokite man nors 
ketvirtą dali tą pinigą, tai 
aš tylėsiu, o jeigu neduosi- 
te^tai einu ir apskundžiu 
vaitui”.

“Kokiu tu čia — sakome
— pinigu reikalauji, męs jo
kiu nesame radę”, ir danu 
ginties. “Ką jąs — sakd, — 
vyrai, ginaties, ar-gi man 
akis apdumt norite? Duoki
te šiek tiek tą pinigą ir bus 
atlikta, o neduodate, tai ei
nu ir apskąsiu vaitui”. Žiū
riu mano brolis nustvėręs iš 
kampo šluotą: “Štai — sako
— pinigai! ar matai?” — 
Nežinau, ką dar jam ten 
kaimynas skersai pasakė, 
ugi žiuri, mano brolis kad 
vanoja, tai vanoja pinigą 
reikalautoją. Tas pro duris 
strimagalviais išsivertęs 
kad išniogė, tai išniogė.

Po savaitės, ugi atvažiuo
ja vaitas. Musą valsčiaus 
vaitu buvo tada toks Sikors
kis*). Atvažiavo tas žmo
gus pas mus, apžiurėjo vie
tą, kame buvo iškasta pi
nigai, paieškinėjo vėžią, bet 
jau tos nelabai buvo žymu, 
nes buvo nulytos;- pasišau
kęs tasdvi piemenaiti, iš
klausinėjo, kaip jodvi buvo 
ugnį mačiusios ir kam ką 
pirmiausiai apie tai buvo sa
kiusios. Tš viso.to tyrinėji
mo jisai aiškiai shprato, kad 
męs pinigus tikrai esame 
radę. Pasišfeukęs mus nuoša
liai ir sako: “Ar žinote ką, 
vyrai! aš tikrai žinau, kad
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jąs pinigus radote ir pagal 
įstatymus, jeigu pranešiu, 
turėsite ponui atidąoti. Ale 
ponas ir be to turtingas, ir 
taip pinigais apsikrovęs, 
kam jam dar šitą. Aš numa
nau, kad jąs juos busite pa
sidalinę, tai-gi visi keturi 
duokit man po saują tą pi
nigą ir busite ramąs: nieks 
jums daugiaus nieko nesa
kys”.

Bet kur męs! rodysime 
vaitui pinigus! Sužinojęs ji
sai, kad męs tikrai radome, 
praneš ponui, o tas^ atims. 
Užsigynėine, kad tu pinigu 
nei nežinome, nei nematė-
me. Nieko nepelnęs vaitas; tik nenorite atiduoti. Atneš- 
išvažiavo (o apsirikome, bū-j kitę greičiaus, o jei ne, tai 
tume davę vaitui po saują gausite po šimtą rykščių už 
pinigu ir butą tuomi viskas nepaklusnumą ir pinigus 
nusibaigę, bet neįsitikėjomei vistiek atimsiu: šitiedvi žmo 
vaitu, bijojome, manėme ge- nį suras, nors jąs ir kažiu- 
riaus padarysim užsiginda- kur būsite paslėpę.
mi). : Męs dar kartą užsigynėm,

Už poros dieną šaukia ]<a(| jokią pinigu nežinome, 
mus į dvarą. Ten klausinėjo) Tada sluliuko'ieškoti. Iš
muš visokiais budais, kvotė .()zdė visas palėpes, iš
klek galėdami, bene radome • krapgt4 vi9US pamatii.s, iš- 
pinigus. Išsigynėme. Nieko) kaęinėj() ie kiekl-įwla „,c.
nesužinoję paleido mus na- delį jlso ticdyi d 
m o.

Po savaitės, taip bepus-. . . .surast negalėjeryciaujant, ugi klausome įsi • 
taračkino kažinkas į kiemą, i 
Išeinu pro duris pažiūrėti, l 
— ugi sėdi vežime vaitas, 
dvaro ponas ir šalia jądvie- į 
ją kverkšo dar kažinkoki Į 
dvi šlykšti bobi. Nespėjus 
dar šiems išlipt iš vežimo, 
įsibaladojo kitas, prisėdęs 
dvaro vyrą. Pašaukė mus 
ant kiemo ir dar kartą pa
klausė ponas apie pinigus. V1 . . . , ......
Mums pradėjus ginties, kad j “zka_s;L 
nieko apie juos nežinome 
liepta nutilti. Žiuriu, viena 
iš tą šlykščiąją bobą, paė-
mus popierio gabalą, susu
ko į dūdelę ir padavė man į 
rankas; tokias-pat dūdeles
padavė ir broliams. Paskui, toliau kaip buvo. 
tas dūdeles padegė ir atsi- j — Kai negalėjo surasti pi 
traukus kažinką ėmė vapė- nigą, tada pasišaukęs mus
ti. Mano dūdelė degė, degė, 
pridegė ligi * pusei ir šovė, 
tą-pat padarė ir brolią dū
delės. Žiuriu, ta biaurioji bo 
ba priėjo prie pono ir, kalin
dama kumščia sau į krutinę, 
tarsi ką stigindama, kažin-
ką vokiškai pasakoja (mat, jie parpuolę ant kelią, ran- 
kaip vėįiaus sužinojom, tied kas sudėję ir klūpo. Atsi- 
vi bobi pargabenta net iš klaupiau ir aš. Ponas atkal- 
Vokietij
garsi i

siąs ir atimsiąs iš mus pini
gus). Susuko paskui tokias- 
pat ir iš to paties popierio 
dūdeles ir, padavusios ke
liems šalia mus stovintiems
svetimiems žmonėms, užde- baigė: išvažiavo ponas ir jau 
gė. Dūdelės .sudegė ligi Pat jaUgįaus mumg už pinigus
pirštą ir nešovė. Dar sykį tą;niekados nieko nesakė; ap- 
bandymą su mumis pakarto 
jo ir vėl tas pats: pridegę li
gi pusės dūdelės vėl šovė.'
Priėjęs prie mus ponas jau 
daug aštriaus, negu kitą
syk, prabilo:

— Dabar — sako, — jau 
nebegalite ginties, kad ne
radote pinigą^ nes jau tik
rai pasirodo, kad iškasėte,

t -
burdami ir niekaip pinigą

— O kur jus. tėvuk, bu- 
vdt paslėpę, kad taip labai 
ieškojn ir nesurado? — už
klausė neiškęzdamas Juo
zas.

— Kur kiti broliai buvo 
paslėpę, aš nežinau — atsa
kė Strolvs, — o aš buvau 
nunešęs į kaimyno lauką ir 
užkasęs, nes jau buvau gir
dėjęs, kad jeigu savo lauke

dos suras, o už ežios, tai jie 
’ nięko negali padaryti: nesu

randa.
— Na ką tu čia užėmei! — 

užsipuolė ant Juozo Anta
nas. — Pasakokite, tėvuk.

ponas, liepė prisiekti, kad 
męs nieko apie juos nežino
me. Manė, kad męs nusigą- 
sime priesaikos ir atiduosi
me pinigus. Bet kur tau! 
Dirstelėjau, ką darys vy
resnieji broliai. Žiūriu, jau
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ulėje nesame radę, nei iška
sę ir nieko apie jokius pini
gus, kurią iš musą reikalau
ja, nežinome.

Su priesaika viskas pasi

stojo kalbėję ir kaimynai, — 
rodėsi, kad"jau dabar galėsi
me gyventi laimingai. 

Toliaus bus.

VISIEMS ŽINOTINA.

Tikką išėjo Seinuose kny
gutė vardu: Kasdieninė Dan 
giškoji Duona arba Dažnoji 
Komunija, ir Philadelphijo- 
je išėjo Tankioji Komunija. 
Yra tai viena ir ta pati kny
gutė. Kad kas mąstydamas 
nepirktą vieną ir kitą, o nu
sipirkęs ir atradęs tai esant 
du egzempliorių tos pačios 
knygutės, mane nekeiktą už 
apgavimą, čia turiu paaiš
kinti, kaip atsitiko. Pernai 
siunčiau į Seinus minėtąjį 
rankraštį, kurį išverčiau ar
ba sulietuvinau iš anglą kal
bos — Tankioji Komunija. 
Gavęs žinią, kad “Šaltinio” 
redakcija nenori spauzdinti, 
būk mano kalba netikusi ir 
kas daugiaus kenkia, daviau 
tos pačios knygutės kopiją, 
kurią- buvau pasilikęs, at- 
spaudinti “Žvaigždės” spau 
štuvėje. Tuo tarpu pamatęs 
“Šaltinio” pagarsinta “Kas 
dieninė Dangiškoji Duona”, 
skubinau parsitraukti vieną 
egzempliorią, ir štai, pama
čiau, kad ta pati knygutė, 
tiktai titulas pakeistas 
ir kur nekur labai retai vie
nas kitas žpdis mano verti
mo pakeistas kitu. Čia man 
taip atsitiko, kaip kitados 
būdamas Varšuvoje pirkau 
tris lenkiškas knygas: Woj- 
na Duehovva, Walka Dueho- 
wa ir Utarezka Duchovva, 
namieje jas peržiūrėjęs at
radau esant ta pati knyga 
tiktai kiekvieno išdavimo 
perkeistas titulas.

Mat Seinai nors mano/ka1- 
bą užvardino “amerikietiš
ka” ir nenorėjo spauzdinti 
iš karto, betgi visai mažai 
ką taisė minėtoje knygutėje.
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CHARLES DICKENS. s

Oliveris Tvvistas.
Vertė JONAS KMITAS.

(Seka.)

ant fanuos, nuvestas p. Bumblio į prieglaudą, — davėsi 
girdėties įpatingai nekantrus dvigubas į duris beldimas, 
ir atbėgusi tarnaitė pranešė, kad atėjo p, Grimvvig.

— Ar jis eina ant viršaus? — užklausė p. Bronlovv.
— Taip, pone, — atsakė tarnaitė. — Jis paklausė, ar 

turime namie pyragaičių ir man pasakius, kad taip, jis 
apskelbė, kad atėjo pas mus ant arbatos.

Vienų vakarų, sukakus beveik savaitei nuo atsitiki- P. Bronlovv nusišypsojo ir atsikreipęs į Oliverį pasa- 
mo su paveikslu, Oliveriui besišnekučiuojant su p. Bed- kė, kad p. Grimvvig yra jo senas pažįstamas ir kad nerei- 
vviniene, atėjo nuo p. Bronlovv pasiuntinys, kad jei Oli- kia paisyti jo šiurkštaus apsiėjimo, nes iš teisybės esant 
veris Tvvistas jaučiasi gana gerai, tai ponas norėtų jį pa- tai puikus žmogus, ir jis pats gerai jį pažįsta.
matyt savo gabinete ir su juo pasišnekėti. — Ar man eiti žemyn? — paklausė Oliveris.

— Viešpatie atleisk! Nusimazgok rankas, ir (juok — Ne, — atsakė p. Bronlovv. — Norėčia, kad čia pa
mali sušukuot tavo plaukus, vaikeli, — tarė p. Bedvvinie- siliktum.
nė. — Širdele, tu mano! Jei bučiau žinojus pirmiau, kad Tų valandų pasiremdamas stora lazda įnėjo į vidų 
jis tavęs pareikalaus, tai bučia prisegus naujų apikaklę, stambus senas ponas, biskį šlubas ant vienos kojos, apsi- 
ir nuvalius tavei, kaip šeštokų! rėdęs mėlynais trinyčiais, drįžu bruslotu, nankinėms kel-

Oliveris išpildė senukės paliepimų. Nors ji skundė- nėms, kurpėms, ir balta, plačia brylių skrybėle, žaliais 
si, kad neturėjo laiko nei padabinti jo apikaklės, jis vie- kraštais,
nok išrodė taip gražiai ir maloniai, kad senukė apžiurę- Labai mažas, suglamžytas kaklaryšys kyšojo iš po jo 
jusi nuo galvos iki kojų didžiu pamėgimu, atsiliepė, jog bruslotb ir labai ilgas plieninis laikrodžio retežėlis su pri- 
ir in ilgesnį laika vargiai ka švaresnio galima butų su juo kabintu raktuku tabalojo žemiau. Galai jo kaklinės ske- 
padaryti. petaitės buvo susukti į mazgų didumo apelsino. Nuolati-

Taip įdrąsintas, Oliveris pabarškino į gabineto du- nis mainymasisj jo veido nesiduotų aprašyti. Kalbant jis 
dis. Ponui Bronlovv pakvietus jį vidun, Oliveris inėjo į turėjo paprotį perkreipti galvų į šonų ir žvairuoti pro 
nedidį užpakalinį kambarį, kuriame pilna buvo knygų, ir akių kampus, kas labai primindavo papūgų. Taip lygiai 
kurio langas išėjo į mažų, puikų dųrželį. Pas langų stove- jis buvo įsireižėjęs toj’ valandoj’, kada žengė vidun ir 
jo stalas, prie kurio p. Bronlovv sėdėjo ir skaitė. laikydamas rankoj’ apelsino žievę, suriko urzgiančiu,

Pamatęs Oliverį, jis atidėjo knygų į šalį ir liepė vai- piktu balsu: 
kui prisiartinti prie stalo. Oliveris paklausė ir žengęs — Žiūrėk! Ar matai šitų? Ar tai neyra stebėtinas ir 
artyn, stebėjosi, iš kur gali atsirasti tiek žmonių, kad va- nepaprastas daiktas, kad negaliu ateiti pas žmogų, neužti- 
liotų perskaityti tas visas knygas, parašytas tam, kad pa- kęs ant trepu žievės? Jau sykį aš apšlubau nuo apelsino 
saulis butų gudresnis. žievės ir žinau, kad antgalo ir numirsiu nuo jos. Tikrai

Tas išrodo navatna ir daugeliui kitų žmonių, didės- taip bus; apelsino žievė bus mano mirtis, arba aš suvalgy
mo, kaip Oliverio datyrimo, — per visas jų gyveninio die- siu savo galvų, tamista! 
nas. Buvo tai smagus prižadėjimas ir su juo p. Grimvvig

— Čia gana daug knygų, ar ne, mano vaikuti ? — už- sudrutindavo kiekvienų ištartų sakinį. Ir kas šiam daly-
klausė p. Bronlovv, patėmijęs, kokiu žingeidumu Oliveris ke buvo įdomu, tai kad jei taip sau dėl viso ko ir daleistu- 
žiurėjo į lentynas, kurios siekė lubų. me, kad koks nors ponas ir galėtų suvalgyti savo galvų;

— Didelė krūva, pone, — atsakė Oliveris. — Nieką- tai vienok pono Grimvvigo galva buvo taip didelė, kad net
dos tiek nemačiau. ir ėdriausias žmogus pasaulyje negalėtų apsiimti ant syk

— Tu jas gausi skaityt, jei busi geras, — tarė malo- jų suvalgyti, nešnekant jau apie storų plutų pelenaičių 
niai senis ponas; — ir jų skaitymas pamėgsi labiau, ne (povvderio).
kaip /išvaizdų, — tai yra, nekuriu; nes randasi tokių kny- t— Aš suvalgysiu savo galvų, tamista, — atkartojo p
gų, kurių apdarai — tai geriausia dalis. Grimvvig, sudavęs lazda į grindis. — Halio! O kas čia? —

— Ma rodos, kad tai tos sunkiosios, — tarė 01ive>- pridūrė pažiūrėjęs ant Oliverio ir žengęs porų žingsnių
ris, parodęs ant kelių knygų in ąvarto, su daug paauksi- atgal, 
nimų ant apdarų. — Tai mažas Oliveris Tvvistas, apie kurį mudu šne-

— Nebūtinai tos, — atsakė ponas, nusišypsojęs ir kėjovos, — atsakė p. Bronlovv.
paglostęs Oliverio galvų. — Yra ir daugiau lygiai sunkių, — Tikiuosi, kad šiuomi nenori pasakyti, jog tai tas 
nors daug mažesnio didumo. Kaip tau patiktų tapti gu pats vaikas, kuris sirgo karštlige ? — tarė p. Grimvvig 
driu žmogum ir rašyti knygas, eh? ( žengęs da porų žingsnių atgal.

— Man rodos, aš labiau norėčia jas skaityti, — atsakė — Palauk valandžiukę! Nešnekėk! Sustok... — tęsė
Oliveris. toliau p. Grimvvig, staiga užmiršęs baimę karštligęs iš

— Kų, nenorėtum būti knygų rašėju? — tarė senasis džiaugsmo naujojo atradimo: — tai taųpųts vaikas, kurs
ponas. valgė apelsinų! Jei čia ne tas vaikas, kurs turėjo apelsinų

Oliveris pamųstęs valandžiukę ir atsakė, kad jam, ro- ir numetė žievę ant trepu, tai aš suėsiu savo galvų ir jo 
dos, butų geresnis daiktas pardavinėti knygas; ant ko se- taipgi! 
nasis ponas linksmai nusijuokė ir pagyrė Oliverį už gerą — Ne, ne, jis neturėjo apelsino, — atsakė juokdama 
atsakymų. Oliveriui labai patiko, kad jį pagyrė, nors ti- sis p. Bronlovv. — Eik šian. Pasidėk skrybėlę ir pasišne 
krai nežinojo už kų. kėk su mano mažu prieteliu.

— Gerai, gerai, — tarė ponas rimtai. — Nesibijok, — Aš labai atjaučiu tų dalyką, tamsta, — tarė piktas
nepadarysiu tavęs knygų rašėju, nes yra daug kitų gerų senis, nusimaudamas pirštines. — Ant mus’ gatvių takų 
a natų, kuriuos gali išmokti. visados mėtosi mažiaus ar daugiaus žievių, ir žinau,* kac

1 — Ačiū tamistai, — atsakė Oliveris. Iš rimto budo to jas išmėto gydytojo sūnus, tenai ant kampo. Vakar vaka 
atsakymo ponas vėl nusijuokė ir kažinkų pasakė apie žin- re viena jauna moteriškė užsistojus ant jų paslydo ir pa 
geidumo instinktų, ko Oliveris nelabai suprasdamas, neį- sirėmė ant tvoros. Mačiau, kaip ji atsistojus pažiurėjo 
sidėjo sau į galvų. tiesiog ant jo pragarinės raudonos lempos, kų taip vilio

— Dabar, — tarė p. Bronlovv, kalbėdamas maloniu, jančiai svieęia. “Neik pas jį! — surikau per langą, — jis
bet daug rimtesniu balsu, nekaip Oliveris jį kadanors gir-1 užmušikas, žmonėms stato kilpas!” Ir jis toks yra. Jei 
dėjo kalbant, — noriu, vaikuti, kad gerai tų įsitėmytum, jis nėra tokiu..
kų aš tau pasakysiu. Kalbėsiu su tavim tiesiog ir atvi- Čia suširdęs senis drūčiai sudavė lazda į grindis, kas
rai, nes matau, kad tu galėsi geriau mane suprasti, nekaip pagal jo draugo supratimą reiškė paprastąjį jo prižadėji 
kitau, daug už tave vyresnis. , mų, jei kada neišreiškė jo žodžiais. Paskui, vis laikvda

— O, meldžiu, nesakykit, kad mane išvysite iš namų, mas rankoje lazdą, jis atsisėdo ir atsivežęs akinius, ku
pone! — sušuko Oliveris, nusigandęs tokios rimtos pra- riuos nešiojosi ant juodo raikščio, ėmė žiūrėti į Oliver 
džios. — Nemeskit manęs už durų, kad vėl turėčia vaikio- kurs matydamas, kad tapo peržvalgos dalyku, užkaito ir 
ties gatvėmis! Daleiskite man čia apsilikti už tarną. Ne- linkterėjo.
grąžinkit manęs į tų baisių vietų, iš kurios čia atėjau. Pa
sigailėkite vargšo vaikučio, pone!

— Mano mielas vaikeli, — tarė senis, sujudintas karš
tamu staigaus Oliverio meldimo,

— Tu neprivalai bijoties, kad tave apleisiu, bene duo
tum t'm priežastį. \

— Aš niekados, niekados neduosiu! — užtikrino Oli
veris.

— Tikiuosi, kad ne, — tarė ponas. — Nesitikiu, kad 
tu tai padarytum. Jau kelissyk pirmiau mane prigavo tie, 
kuriems norėjau padaryti gerai, bet aš tvirtai jaučiu, kad 
galiu tavimi užsitikėti; prie to aš labai tavim esmi užim
tas- pats nežinau dėlko. Ypatos, kurioms pašvenčiau 
karščiausių savo meilę, ilsisi giliai po žeme; ir nors links
mybė ir laimė mano gyvenimo jau taipgi ten palaidotos, 
vienok mano širdis nepaliko grabu ir nėra ant visados už
daryta goriausiems mano jausmams. Gilus sopulys juos 
tiktai sudrūtino ir ištobulino.

Kada senis ponas kalbėjo tų lėtu balsu labiau į save, 
nekaip į klausytoją, Oliveris labai tykiai klausėsi

— Na, jau gerai, — tarė galutinai ponas daug links
mesniu balsu. — Aš tik pasakiau tų dėlto, kad tu turi jau 
nų širdį; ir žinodamas, kiek aš nukenčiau, butum atsarges
nis, kad manęs nepažeidus. Tu sakai, kad esi našlaitis, be 
jokio prietelio šiame pasaulyj’; kiek galėjau ištirti, tu 
sakai teisybę. Papasakok man savo istoriją; iš kur tu 
paeini, kas tave užaugino ir kokiu budu patekai į draugi

kurioMfelfel radau. Pasakyk teisybę; o ko] ašjgyvas 
eliaus.

ivig.

ris.

JURA.
Kų tu, jura plačiausioj i,
Neši iš šalies tolimos?
Ko taip bangoms pasišiaušei?
Ar ankšta tau savo namuos?

Ar gi menkai tavęs bijosi 
Stiprus gariniai laivai?
Tu daugiau jų prarijusi,
Koliai liuosesnė buvai?

Veltui, migla apsisiaupusi,
Kelių žmonėms klaidini,
Iš tavęs jie tiktai šaiposi
Ir plaukia pirmyn tekini.

Veltui ir vėtra padukusi 
Dirba su tavim išvien,
Laivas ant vietos tik sukasi,
Vienok neskęsta gelmėn!

Ir skaudu jurai darosi
Matyt užkariautas sritis,
Ji pyksta, verkia, barasi,
Nerimsta dienas ir naktis.

Ir bangos drumstos, balzganos 
Veltui atidaro nasrus,
Ir žuvįs plauko alkanos,
Joms tenka vanduo tik sūrus.

O vienok laikai būdavo,
Kada vylingoj’ gelmėj’
Drąsuolių tūkstančiai žūdavo,
Vos retas išplaukti gal ė j’.

Veltui pagelbon jie šaukdavo 
Ir žmones ir marių dvasias,
Bangos nožmiai jiems tik kaukdavo 
Laidotuvių giesmes baisias.

Dabargi keleiviai nežinomi 
Per atviras plaukia erdves,
Laivai, nors vėtrų bauginami 
Visai nesibijo tavęs.

Dėlto ir bangoms pasišiaušei,
Tokia ūkanota, tamsi,
Dėlto ir bangoms pasišiaušėjai, 
Kad jau užkariauta esi!

HARRY P.1 
LYNCH

J. K.

X

Jis yra kandidatu ant

Wilkes-Barre mietsto.
v

Kadangi jis tikrai bus 

išrinktas, tai ir męs pa- 

< laikykime ji.

„Draugo "'Agentai.

— Tai čia tas vaikas, ar ne? — tarė ant galo p. Grim

— Tas pats, — atsakė p. Bronlovv.
— Kaip tau einasi, vaike? — užklausė p. Grimvvig.
— Daug geriau dabar, ačiū tamistai, — atsakė Olive

Skrybėlių ir vyru galanterijos 
aizborius.

Drabužiu, čeveryku ir vyru galianterijos 

krautuve.
Turi gerą patyrimą vaizboje ir parduos tau viską |

1 pigiau, negu užmokėtum už tą patį daiktą dideliame 
| mieste.

S® Pirkdami pas Jonų Karbauskų, galite sučėdyti
pinigo, nes nereiks mokėti už strytkarį ir nereiks to- 

w Ii važiuoti.i
Main str., Nanticoke, Pa.

P. Bronlc/vv turbūt prijausdamas, kad jo įdomus drau 
gas rengiasi ką nors nesmagaus pasakyti, liepė Oliveriui 
nueiti žemyn ir pranešti poniai Bedvvin, kad juodu nori ar 
batos.

Tą Oliveris išpildė noriai, nes jam nelabai patiko sve
čio apsiėjimas.

— Labai švarus vaikas, ar ne? — paklausė p. Bron
lovv.

— Aš nežinau, — atsakė p. Grimvvig pašiepiančiai.
— Nežinai?
— Ne. Aš nežinau. Neišrandu jokio skirtumo tarp 

vaikų. Aš žinau tik dvejopos rųšies vaikus: miltinius ir 
galvijinius.

— Koks v»a Oliveris?
— Miltinis. Pažįstu vieną žmogų, kurs turi vaiką 

galvijo veidu. Puikus vaikas, sako jie; apvali galva, rau
dini veidai, žvilgančios akįs. Baisus vaikas; jo kūnas ir 
sąnariai lįste lenda iš po drapanų; balsas matroso, ėdru 
mas vilko. Pažįstu jį. Niekšas!

— Palauk, — tarė p. Bronlovv. — Oliveris Tvvistas ne
turi tokių dėmių, neprivalai ant jo širsti.

— Jis jų neturi, — atsakė p. Grimvvig. —Nes gali tu
rėti blogesnes.

Čia p. Bronlovv^j^antriai atsikosėjo, kas matomai at- 
rinuafl^^^H^omą pasigėrėjimų
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Nelauk pasirodymo pirmutinių ap 
sireiškimų šios pavojingos ligos, ku
rie yra skaudėjimas galvos, kojų, 
šaltis krečia, karštis apima, skauda 
ir pailsta kojos ir t.t., bet tuojaus 
vartok

Dr. Richter’io

Sulyg parodymų 
sukančios bonkutę.

Taipgi pasekmingas nuo reuma
tizmo, neuralgijos ir šalčio.

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

25c. ir 50c. bonkutė vaistinyčiose 
ir nuo

Ad. RICHTER & CO.,

215 Pearl St, New York.

Rev. J. Sutkaitis,
2112 Sarah st.,

Pittsburg, Pa.

K. Strumskas,
190 High st.,

Brooklyn, N. Y.
. i

Juozas Mališauckas, 
Forest City, Pa.

T. Kizievič Box 167, 
Minersville, Pa.

ė
M. Karbauckas, 52 G. st., 

So. Boston, Mass.

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

Allegheny, Pa.

J. Bartoševiče,
4417 Marshfield avė.,

Chicago, III.

M. Urbanaviče, Box 33, 
Thomas, W. V.

i
J. Antanaitis Box 22, 

Svvoyers, Pa.

J. Versiackas,
65 Davidson st.,

Lovvell, Mass.

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

Vincas Staseviče,
349 Hamilton st.,

Grand Rapids, Mich.

J onas Leipus, r
1022 Bay st.,

Superior, Wis.

P. J. Miller,
Lithuanian Store,

Athol, Mass.
. i

Pr. S. Karzonas,
2422 W. 69th st.,

Chicago, III.

Pranas Smolenskas,
71 Hudson avė.,

Brooklyn, N. Y.

St. Petruškeviče,
223 E. 6th st.,

Mt. Carmel, Pa.

M. K. Petrauskas,
415 Middle st.,

Kenosha, Wis.

A. Urbonaviče,
329 River st.,

Plymouth, Pa.

Juozas Podžukynas,
1338 So. Canal St.

Chicago, III.

Dom. M. Andrulionis,
65 Davidson st.

Lovvell, Mass.

Ant. Tuškėnis Box 116 
Plvmouth, Pa.

«
Julius Bukantas,

94 Blackstone st.,
Boston, Mass.

Jonas Ramanauckas 
135 Ames st.,

Brockton, Mass.

B. P. Miškinis,
Box 124, 35 Arthi

Montello, Mass.

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

So. Omaha, Neb

Stanislovas J. Sabt 
Box 239, Levvistc

Pr. F. Juškeviče,
131 Jaekson st.,

Lavvrenee, Mas

Jonas Galeckas,
109 So. 3rd st.,

Brooklyn. N.

Kun. A. Ežerskis,.
5447 S. Wood

Chicago IR.



LIŪTAS IR MOTINA.

Gale aštuoniolikto am
žiaus Florencijos mieste bu
vo tokis atsitikimas. Vienas 
to miesto kunigaikštis turė
jo didelę menažeriją, kurio
je laikė įvairiausius gyvu
lius; buvo ten levai, tigrai, 
zebrai, gijenos ir daug kitų 
lauki; gyvulių.

Kartą, didelis levas, ištru- drebančią

do ir bėgo nuo baisaus gy
vulio.

Tuo laiku keliu ėjo mote
riškė su kūdikiu ant rankų; 
pamačiusi liūtą, ji neapsa
komai išsigando ir negalėjo 
nei bėgti, nei pasijudinti iš 
vietos.

Baisus gyvulys artinosi!...
Nelaimingoji motina žen

gė pirmyn, norėdama bėgti, 
bet tuo tarpu išpuolė iš jos 

rankų
kęs iš menažerijos, bėginėjo jos vienintelis vaikelis, kuri 
miesto gatvėmis. Visi mies- jį taip ųeapribuotai mylėjo, 
to gyventojai labai isšigan- į Liūtas tvėrė kūdikėlį...

Ki? daro nelaimingoji mo
tinai. .. .Ji puolė prieš liūtą 
ant kelių ir balsiu riksmu 
meldė atiduoti jai brangiau
si jos iždą.

Liūtas sustojo, nuožmiai 
žvilgterėjo į motiną ir padė
jo ant žep’ės nejudintą jos 
kūdikį.

Paskui liūtas rainiai ir 
puikiai toliau nužengė.

Pusgyvė motina pasiėmė 
mažyti^') savo mažytį ir, karštai bu

čiuodama, glaudė jį prie sa
vo krutinės.

DRAUGAS

— Dovanokit, nes neno
rams jums sumelavau! Štai, 
kišeniuje, radau dar vieną 
skatiką; pasiimkite jį.

Galvažudžiai labai nusis
tebėjo dėlei tokio teisingu
mo; jie puolė ant kelių prieš

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

draugija nupuolė. Sužinoję 
priežastį, labai lengvai ga
lėsite klaidą atitaisyti ir 
atgaivinti draugiją.

Teisme.
Teisėjas (į vagilių): —

Visi skaitykite

“Draugą”

įjg!

’PLE BŪT
Okshank bą'“'▼TSBUROM u

10 ir c.
25 c. didumo

Sveikose Emalijuotose 
blekinese.

valgis kuometViskas apie Crubro Obuo
lių Sviestą yra sveika ir ska
nu.

Specijališkos sveikas, ema- 
lijuotos blėkinės parodo, jog 
saugojama sveikatą.

Jeigu dar nevalgei Obuolių 
sviesto, tai pradėk nuo Crub
ro.

Skaniausias 
padarytas.

Padirbtas iš geriausių obuo
lių, cukraus ir priemaišų.

Kaip greit pabandysi, tuoj 
pamatai, kad jis padirbtas 
sulyg geriausią resytę.

Skanus. Atidaryk dėžę ir 
persitikrink kaip gardžiai kve 
pia.

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

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

RUBRO
Čysto Maisto 
Produktas.

■ ***ri*w,<>*’

GLENON’S
fsz Pittstono

Visi nariai meldžiami į fyj
Dievo tarną ir, atiduodami į susirinkimą atvykti. Bus Kuomi esi f

Vagilius (išdidžiai): — 
Kaip tai kuomi? Esu tams
tos darbdaviu!

jam jo pinigus, pridėjo dar rinkimas naujos vyriausy- 
pusėtinai savųjų, prašvda- kės ir svarstomi svarbus rei- 
mi, idant juos padalytų tarp kalni. Norinčių gauti pašal- 
pavargelių in kad kartais UŽ P4 ** Motinėlės meldžia- 

[ ma atsiliepti greičiau.
Kiti laikraščiai teiksis iš-

juos pasimelstų.
Ksav. Vanagėlis

AUGŠTASIS TEISINGU
MAS.

Šventas Jonas Kantas kar 
tą ėjo namo nuo sergančios 
senutės, kalbėdamas pote
rius. Jau artinosi vakaras, 
kuomet jis įėjo girion, per 
kurią jam reikėjo keliauti.

Praėjus jam keliasdešimtis 
žingsnių, netikėtai iš krū
mų iššoko keli galvažudžiai 
ir, reikalaudami pinigų, ke
tino jį užmušti, jeigu geru
mu neatiduotų pinigų, ko
kius prie savęs turėjo.

— Mirties nesibijau, — 
atsakė kuoramiausiai šven
tasis vyras, — nęs ji vra ran 
koše Viešpaties Dievo, bet 
kad jus sulaikyti nuo sun
kios nuodėmės, aš visus pi
nigus jums atiduodu.

— Turi mums prisiekti, 
kad daugiau pinigų jau ne
beturi prie savęs! — suriko 
piktadariai.

— Lai Dievas bus mano 
liudytoju, kad pinigų prie 
savęs daugiau neturiu! 
i Ir nužengė šventasis savo 
keliu, dėkodamas Dievui už 
apsaugojimą jo nuo nelai
mės. Staiga, įdėjęs ranką ki- 
šeniun, jis užtėmijo, kad vie 
nas skatikas dar liko.

Išsigando jis, kad neno- 
roms sumelavo, ir tuojaus 
nuėjo ton pusėn, kur liko 
plėšikai. Jis juos vos rado 
ir tarė:

PAVIRŠUTINIS DAR 
BAS.

Paviršutinis darbas, tai 
vien pusė darbo. Vien tik pa 
viršio apvalymas negali va
dintis visišku apvalymu. Ne 
gali sakyties esąs čvstas 
prausdamas tik burną ir 
rankas. Ar tu kada valai sa
vo vidurius? Pamėgink sy
kį ir pamatysi kaip tau pa
lengvės. Jausiesi: kaip nau
jai užgimęs, šviežias ir drū
tas. Daryk tai dabar pava
sary, pamėgink Triner’io 
Amerikonišką Elexirą iš 
Bitter vyno nekurį laiką. 
Jis gerai išvarys virškinimo 
organus, atgaivįs ir sudrūtįs 
juos, kad galėsi savo darbą 
liuosai atlikti be jokių vais
tų. Gausi jį aptiekose. Jos. 
Triner 1333—1339 So. Ash
land Avė., Chicago, BĮ.

spauzdinti šitą žinutę. 
“Motinėlės” Sekretorius,

Redakcijos Atsakymai.
* -

Cicilikui, Haverhill, Mass.
Norai geri, bet jų išreiški
mas neatsakomas. Tokioieo
formoje parašytą korespon
denciją vargiai koks laik
raštis priimtų,. Netilps.

S. S., Gilbertville, Mass.
Korespondencijų be tikro 
parašo ir adreso nededame. 
Geriau patįs susekite, dėlko

PAUL J. SHERWOOD
Kandidatas ant Luzernes Pavieto 

Slidžios.

Balsuokite už Ji.

Wilkes=Barre Mine Drill Co.

r

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

pypė maszinos,

257 E. Market st.

Wilkes-Barre, Pa.

“Severos Rūgštis Pilvui sugrąžino man apetitą ir sveikatą, — taip mums rašo p. jį 
Frank Teropsic iš Fort Smith, Ark. — Patariu visiems imti tuos vaistus nuo vi
sokių vidurių ligų.”

Kiekvienas Valgis bus tau skanus

vertas
Turime atspaudę šv. Ro 

žančiaus tajemnyčias. Pen 
kiolika tajemnyčių kainuo

erimo.
ECOND WARD HOTEL

Frank Burba Savininkas.
Geriausi Importuoti ir naminiai 

Vynai, Likieriai, Alus, Cigarai ir 
t.t, 454—456 MAIN ST.

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

Edvvarsdsville. pa.
Nauja, telefoną. 8041. 
Bell telefoną. 9294-R.

“MOTINĖLĖ”.

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

Dr. O’Malley, Specialistas.

RUPTURA
ja 10 centu. Kalbantieji Ga ISgydyta greitai, be pa- 
venioje rožančių tepasirupi 
na parsitraukti tajemny
čias. Adresuokite:

“Draugas”
314 E. Market St. 

Wilkes-Barre, Pa.

First National Bank
PUBLIC SOUARE

Wilkes-Barre, Pa.

UNITED STATES DEPOSITARY
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HEIGHTS DEPOSIT BANK n
impas EL Market ir Hancock Sts.

WILKES-BARRE. PA. 5
L 3 čią nuošimtį nuo sudėtą pinigą ir ima pini- « 
|us ant sučėdyjimo nuo dolerio ir augščiau.
įčia pinigus in visas svieto ša-

KAPITOLAS $375,000,00
Perviršis ir nepa
dalyta nau da 490,000,00

Už sudėtus pinigus moka 3-čią
nuošimti.

WM. 8. Mc. LEAN, Pre.id.nt,
FRANCIS DOUGLAS. Cashier.

vojaus ir ant visados.
Be peilio ar operacijos.

Diržai numesti ant visados.
Visiškas gvarantuotas išgydi-! 

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

Dr. O’Malley naujas spasabas 
gydimo yra visai nepavojingas, 
be piaustimo, be skausmo, be ope-' 
racijos, be atsitraukimo nuo už-1 
siėmimo.

Nereikia jokių diržų kada išgy
dau. Gvarantuoju užganėdinimą..

Dėkingi žmonės puisiuntinėja 
padėkavonės kas dien. Suvirš 500 
ligonių išgydžiau praeitą metą.

Dr. Alex. O’Malley
158 Washington St.,

WILKES-BARRE, PA.
Kur lietuviškai ir lenkiškai su

sikalbama ir susirašoma.
Suviršum 30 metų daktaravi

mo. Mieste AVilkes-Barre musų 
glaunas ofisas. Prisiųsk 2c. mar
kę, o gausi knygutę apie rupturą 
dykai.

flara nuo 9-nių iš ryto iki 3-jų po pietų; ąubatomis— 
nuo 9-nių — 12 ir nuo 7 iki 9 vakare. M

Honover Brewing Co.

" Elius, Alus ir orteris.
ITIKRAS LENK1SZKAS LAGER.

kreipkite savo atidą in produktą, Jūsų tautiečio iS- 
Įdirbamą. Sandėliai Buttonwood, Wilkes-Barre ir

Nauticoke, o bravoras Danvillėj.
-.u.,-, m. i gėris Ir Prezidentas

Abu telefonu.

IR EIS ANT SVEIKATOS,
t

jeigu prieš valgysiant imsi

Severos
Rūgšti
Pilvui
Kaina $1.00

Sustiprina nusilpu
si pilvą.

Duoda gerą ape- 
z titą.

Dapadeda suvirš- 
kyti.

Apsaugoja nuo už
kietėjimo.

Sugražina jiegas 
po ligai.

Ar esi sunervuotas?
Lengvai susijudini? Esi neramus? Maž
možiai tave pykdo? Visko bijaisi? Guli ir 
keliesi pailsęs? Niekas taip nepagelbės 
tau, kaip

Severos Nervotonas
Jis pasiekia ligos priežastį; apramina 
dirksnius, sudrutina visą systemą ir užti
krina sveiką miegą. Kaina $1.00.

Kol dar ne vėlu!
Žmogus ilgai nepatemija inkstų ligos, net 
iki tol, kada ji jau taąipa pavojinga. Kad 
užlaikius inkstus sveikais, imk

Severos Vaistus Inks
tams ir Kepenims.

Tai geriausias vaistas nuo skaudėjimo pu
siau, nuo kepenų ir inkstų ligų. Ir pūslės 
betvarkė jais prašalinama.

Dviejų didumų: 50c. ir $1.00.

Pirk vien Severos vaistus. Vaistininkai turi juos savo aptiekose. Neimk kitokių 
vaistų. Jeigu nežinai savo ligos, rašyk pas musų gydytojus.

W. F. Severą Co. ced,,rowTids
Naujausias Importuotas Fonografas dykai.

vieX K“ reikalaU>
pas mus Ruriftit* Taba austinių (krajavų) škaplierių 
ko *8 00‘ . - Panos Šv. ir Šv. Traicės, gali gau-
giaun ° Dn^ink’J.nj« ti pas mus visada. Męs išdirbame 
tik kad paoartnmite Ir reikalaujantiems pasiunčiam 
savo draugams pirkt, porą ant pažiūros.
iš musų firmos tabaką

Aitas inportaoias Po 
nografas yra padaryta*

'a ii geriausio metalo, turi 
didele nikelinę trinbą 
ir iabai gerai skamba 
Turėdami musę Poao 
grafą galite surengti aa 
mie puikų rau tikos koa 
aortą.

Užsuksite tik molinė 
* lę, uidėaite veliaką, ir ! 

galėsite išgirsti gra į
tiausiaa tautiškas, darbininkiškas ir kitokias dalaaa, ištraukas iš operą ir ope 
rėėių, žaidimą visokią initrumąntų pavienių ir orkestrų. Klausant tai viską 
bus malonu ne tik jums ir jūsų šeimynai, bet ir jūsų paiyatamiem's tr kiai , 
mynams. Musų Fonografas yra geriausias, koks tik dabar gali būti. Męe 
duodame jums tą Fonografą suvia dykai. Priaiąakite tik (50e. markėm ir męs 
atsiųsim jum geriausio Rusiško Tabako uš l<J. Ir tą Fonografą dranga on vo 
lėliais ir nurodymais, kaip reikia apsieiti. Apturėję po- Krpresą, ušmokėeits 
likusius 86.S0. . . I

Ai dovana yra suprantama ir puiki, nėra šia jokios (taikos, taigi aapdo 
kitis, pamatysMe, kad busite uiganšdinti. Pasarga: prašom* naoulygiati mu 
sų firma m kitom.

EN4LISH ASIATIC TOBAGO CO., 111-115 L 7th St, M- W. New Y«rt, N. Y

Mrs. A. Smailienė. 
2737 E. Pacific St., 

Philadelphia, Pa.

5J*Tr*
3 O-*CM 0 f

.?3 sj|-S.F§ 2.z
. m

■«: s. g*

.S'ioIzS’t
- £ i B*

Kaip lengva sučedyti $15.00, 
jeigu tau gaila praleisti 15 dol., 
tai ateik pas Rosenthal pirkti

Siuto,
Nes jeigu kriaučiui užmokėsi $30, tai pas mus 

gausi tokios pat materijos ir dailiai padirbtų 
siutą už $15.00.

Pabanyk užeiti,
O persjtikrįsi, kad pas mus pigiau negu visame 
mieste. Jeigu kitur po $20.00 ir po $25.00, tai 
pas mus tik $15.00.

LOUIS ROSENTHAL,
ANT KIRBY’S KRAUTUVES.

South Main SL, > i l - I4*&rre. Pa.
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8 DRAUGAS

Kuomet Jus P1ymouth National
Užsirašykit

girdite nuo daugelio žmonių 
pagyrimus

STEGMAIER’O

ar pamislinate, kad verta jį 
pabandyti.

Supiltas bonkose 
ir gerai 

uzkimsztas

Reikalauk baksuką. Musų 
vežėjai pristatys.

Gryno maisto ženklas ant 
kiekvienos bonkutės.

STESMAIER BREWING CO.

Wilkes-Barre, Pa.

Naujas telefonas 977 
Bell telefonas 422

BANK.
Kapitolas su perviršiu 

$165.000.00.

„DRAUGĄ.”

Šitoji Banka prižiurorna 
Suvienytųjų Valstijų val
džios. Moka 3 nuošimčius 

ALAUS I nuo sudėtų pinigų. Galima 
susišnekėti lietuviškai.

M. A. Norkūnas,
\ < r i l it Letuvs Iždirbejas

M and a gus pata rna v i m a s.
G. N. Postlethwaite, 

iždininkas. OMAUOVSTt 
svcntm vaido s- JiiMuantiK

OBDA Ii KPm«4C« OOt. mi 5HtW4«O5AM

3^SUČEDIJIMAS^
o oAUGA:

PINIGAS DARO PINIGĄ

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

Lietuviams paranki vieta.

NORTH SCRANTON 
BANK

1902 North Main Avenue. 
Scranton, Pa.

SSHS'te'alKi^lS KlH'X'Xjg »rSB«SSg8FSa7S3i 
— ------ LIETUVIŠKA AGENTŪRA

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

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

VINCĄ TAMULEVICZE,
AGENTA,

137 Hazle St., Wilkes-Barre, Pa.

Lietuviškųjų Sv. 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 Roc&vell St., Chicago, III.

GERIAUSAS PINIGAMS PASIDEJIMAS,

T
*
S
i
f*
*9*
*
*4'
*

DIDIS GYDYTOJASOffice New Telephone 37. 
Residence 1100.

Lietuviu Advokatas.
Jonas S. Lopatto

47-48-49 Bennett Building,
Wilkes-Bare, Pa.

Norintieji pasiskolinti pinigu 
ant pirmo inortgage, arba pirkti 
namus lai kreipiasi.

First National 
BANK,

PLYMOUTH, PA.
UŽDĖTA 1864.

Merchants
Banking

Trust
Company,

Mahanoy City, Pa.

Dr. IGNOTAS STANKUS M.D.
1‘abulgęn daktarišką mokslą universitete valstijos 
Indiana ir baigęs kvotimus uugščiausioj ir jau pas
kutinėj mokykloj New York Po.t-Graduate ME- 
DICAL SCEOOL A HOSPITAL, kurioje specija- 
liškui išsilavina gydyme visokių pavojingiausių li
gų ir daryme operacijų; pabaigęs tą mokslą įgauna 
vardą augšto, didžio dūk tavo. Dr Ig. STANKUS, 
per klek laiko buvo miestavu daktaru Indianapo- 
lis, Ind., kur turėjo didelę praktiką gydyme įvairių 
ligų, aUikdamas savo užduotį kuogeriausiai ir už
ganėdinančiai, dabargi pasišventęs labui savo bro
lių tautiečių, ir kad apsaugot juos nuo išnaudoji
mo per nesąžin'škus daktarus, įrengė savo locną 
naminį ligonbūtį ir:

a

visokiu ženklu 
draugystėm, o y- 
patingai: kokardų * 
guzikučiu meta- * 
liavu, anameliotu * 
ir padengtu celių- * 
loid’u, šarpu, ve-1 * 
liavu ir Karunu. *

Man pavestus dar
bus atlieku artis
tiškai.

KVIEČIA VISUS PAS SAVE SAKYDAMAS:

KAPITOLAS
PERVIRŠIS

$100.000.00.
$250.000.00

Turi Kapitolo ^u nuošim
čiais

$190.000.00.
Sudėtu pinigu

$700.000.00.
$ Męs vedame visokį lega * 
* lišką biznį. *

w , $ Musų bankoje galima $
M. A. [Norkūnas $ susikalbėti: lietuviškai, | 

162 PROSPECT ST., LAWRENCE, MASS. * lenkiškai, vokiškai ir *
—1 -■ — " ----- = angliškai.y $

I JOHN J. MEYER, 1 

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

palai. stiklas, dūdos, plasteris,

Didžiausia ir saugiausia 
Banka mieste.

Moka 3 nuošimčius nuo 
sudėtų joje pinigų.

įrankiai.
daiktai.

sportiniai ir naminiai

Kurių' skaitytojų prenu
merata pasibaigusi, tiems

Juozas Szukis, šisenume™bus p*“>-7 ‘Siunčiant pinigus, čekius, 
Geriausias Lietuvys arba “Money Order”, siųs

kite ant adreso:
“DRAUGAS”,

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

FOTOGRAFISTAS,

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

UNION TlCKET AGENCY.
Seniausia 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' 
tš ryto iki 9-tos vai. vak.

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

Adolf Blau,
Union Ticket Ageocy,

203 Lackawanna'Avė, Scranton, Pa.
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 būsi išgydytas. Jeigu kiti daktarai pripažino ligą neišgydoma, neabe
jok, nes aš turėdamas didesnę praktiku ir augštesnį mokslą, tau pagelbėsiu ir 
sutelksiu tikrai b'olišką ir sąžinišką rodą. Kiekvienas iš atsišaukusiu peroitik- 
rįs, kad esu pabaigęs didesnį daktarišką moksĮą ir galiu geriau gydyti negu kiti 
daktarai svetimtaučiai.
:: :: :: APSIIMU PASEKMINGAI IŠGYDYTI :: :: ::
Nilo reumatizmo, pkaudcjimo ir cfillmo pąnarių. kaulų, strėnų Ir šonų; nuo visokių kraujo 
1 igiį užkietėjimo Ir neveikimo vidurių, išbėrimo, kūno niežėjimo, visokių spuogų, dedervinių 
Ir slinkimo plaukų; galvos sfcaudųimn, nuo širdies ligos. Inkstų, plaučių, kepenų. Nuo viso
kių nerviškų Ilgų, neuralgijos, drebėjimo sąnarių, nemiegojimo ir išgąsčių; nuo greito nuilsi
mo, eunkaus kvepi, vimo, peršalimo ir nuo visokių elogų. Nuo visokių užkrečiamų lytiškųli- 
gų Ir visokių kitokių nusilpnėjimų sveikatos. Taipgi nuo visokių moteriškų ligų, skausmin
gų mėnesinių, baltųjų, tekėjimo ir gumbo ligų: ' V.

TURIU SPECIJALIŠKĄ DIPLOMĄ DEL DmRYMO OPERACIJŲ
Išt kns būtinam reikalingumui operacijos, kada vaistai negal pagydyti kaip tai: augimo vėžio 
stilvyje ir visoaių akmenų, skaudulių Ir guzų. ar tai būtų pūslėje, inkstuose, kepenyse ir žar
nose, vieką tą su pagelba operacijos galima prašalint' kuogeriausiai Ir už menką mokesti. Da
rau taicgi operacijas ant > aulų, smegenų, gro ų ir lytiškų organų, kaip vyrų taip ir moterų. 
Išt esinu pritraukt«e rankas Ir kojas. Išgvdau su naujausio būdo operacija rupturą už menką 
prekę:--Pertai kreipkitės kiekvienoje Ilgoj-pas mane. Jeigu negalima pribūti ypatiškai, tąi 
parašykite ką skauda Ir kokius ne-velkumus jaučiate savyj, o aš suprasiu ir ištyręs duosiu rodą, 
o jeigu reiks, prisiųsiu ir gyduoles, kaip toli negyventumėte: Amerikoj, Ang'ijoj. Kanadoj ar 
kitose šalĮse. Atsi'ankantlems voa'lškal ir dėl operacijų, turtu savo naminį puikų ligonbntį.

BIEDNU8 GYDAU DOVANAI

Or|QNOfAS STANKUS «:
ty Valandos Ofiso: Nuo 9 iki 12, nuo2 iki 4 p.p. Ir nuo 6 iki 8vak Nedčl. nuo Ilki 5

4'
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ALBERT G. GROBLEVVSKI,*
Savininkas ir Fabrikantas Geriausių 

“LIETUVIŠKŲ LENKIŠKŲ VAISTŲ.”

Strėnų

Geriausia
Gyduolė

nuo
skaudėjimo

^A\JEC2Ąz/^

Degimo krutinėję 
JJ Galvos skaudėjimo 

Kataros 
Užsišaldymo 
Neuralgijos 

nuo
Gerklės skaudėjimo

TAI ŠTAI ŠITAME BANKE:

Merchants National 
Bank,

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

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

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

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

K'H H rf 'tt « '! 
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The BENEFICIAL SAVINGS FUND SOCIETY
1200 ir 1202 CHESTNUT STREET, 

PHILADELPHIA, PA.
Uždėta 20 dieną Balandžio 1853 metuoie.

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

doleri iv
PERVIRŠIS — vienas ir viena čvertis milijono doleriu. 
Depozitoriu su viršum trylika tūkstančiu asmenų.

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

ANDRIUS J. KEEGAN. Viee-preaidentas. 
e ALFRED J. MURPHY, Sekretoriui ir Kasininkas.

ANTANAS HURST, Eiq.. Patarėjas.
.iI U • ,, u n i n i

“J

Mėšlungio'
Skausmo krutinėję 
nuo
Patrūkimo 
Azma arba 
Dusulio
Štyvumo sprando 
Skaudėjimo 
Šonuose 
Rankų ir
Kojų. \

FABIOLE,
garsi kardinolo Wisemano apysaka.

Vertė VYTAUTAS.

Kaina $1.00.
įmautiems daugiau kaip vieną eg

zempliorių, nuleidžiamas didelis nuo
šimtis. Gaunama pas:

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

IŠĘJO IŠ SPAUDOS DAILUS SCENIŠKI 

VAIZDELIAI VARDU

„Degtne” ir „Katrute.“
g
B KAINUOJA PO 10 CENTU.

& Galima gauti

„Draugo” Spaustuvėje.

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 
taktaras užlaiko paslaptį kaip ant išpažinties). Užtai nesigėdyk ir nebijok, 
»šyk teisybę, o mielai suteiksiu rodą ir prisiųsiu geras gyduoles pagal tavo 
<ą su nurodymu kaip reikia jas vartot, už prekę labai mažą. Reikia rašyt 

tiškus stačiai pas mane pridedant visados 2c. markę ant atsakymo, nes ki
taip negausit atsakymo. — Teipgi męs reikalaujame gerų agentų kiekvie- 
aame dideliame mieste ir jų aplinkinėse. Agentai nuo Lietuviškai-Lenkiškų 
gyduolių gali uždirbti nuo 50 dol. ikil5 dol. ant mėnesio. Uždarbį duodame 
kuogeriausią. Taigi rašykite reikalaudami agentūros. Kiekvienas lietuviškas 
itornikas teipgi privalo užlaikyti visada musų puikias Lietuviškas gyduoles 
»avo Storuose ant pardavimo, kad musų tautiečiai reikalaudami galėtų pas 
kiekvieną nusipirkti ir nereikalautų išduoti pinigus dovanai kokiems nors 
apgavikams tose aplinkėse. Storny k ai,rašykite pareikalaudami gyduolių, nes 
{eras nždarbys ir parduokite musų tyras Lietuviškas gyduoles, kurias męs
gvarantuojame. Rašykite po antrašu:

ALBERTAS G. GRABLIAUCKAS,

-NAUJA KNYGA-

BIBLIJA
arba šv. Raštas išleistas.

Tik vienas šitas šventraštis yra
katalikiškas. t

Kaštuoja $2.15 persiuntimui.
Adresas:

REV. S. PAUTIENUJS, 
Mahanoy City, Pa.

PIRKITE LABAI NAUDINGAS KNYGUTES

PO VARDU

„Naminis Vaiku 
Auklėjimas“

IR

dlor. Elm & Main Str., Plymouth, Pa.

BUK
VYRAS

50,000
KNYGŲ

Vysai Dykai Del ViruĮ
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.nubiegitnasieklos, patrotitu stypribe, pučkus 
ir kitus išmietimua, negrotnulavima, patrotitu 
stypribe, pylva, kiapenu, inkstu ir pūsles ligas, romi- 
titma, gonorrhoea arba triperi, naujai igautas lygas, 
strictura ir vysas vyru lyg; s, gal būti išgidoįras sava 
namuse privatiškai, slapta ir labai pygjai.

Ta, dykai igauta knyga, pasakis jums kodėl jus 
kentat ir kaip galėt galutina] isigyditi. Knyga ta yra 
krautuvė žinios, katrus ture žinoti kožnaa vedes arba 
nevedea vyras. Ta knyga yra parašita par Daktara, 
katras atsydave ilgo tajka tyrlnejmu tu, apecijalisku 
lygu. Temvkit, jog ta knyga yra siustą vysai dykai, 
nžmokam už pačto, ing užpečetita konverta. Nesiusk 
nekokiu piningu, tyk parašik sava varda, ir adresa ant 
žemiaus paduotu kuponn, katrų aiuąk mama fiendena. 

DYKAJ GAUTOS KNYGAS KUPONAS.
DR. JOS. LISTER * CO.. I #05 22 Fiftb Anm, Cine,.:

Godotina* Tami-t": Pagal Tami.ius prižafliejma, ai nnriečjau 
jogTamistaprialcatumei man vyaai dykai rėna josu knyga dėl vyra.

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

Adresas;...........................................................S t-i tai.............................................................

i;
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IVilkes-Barre
Deposit & Savings
BANK,

71 PUBLIC SŲUARE, 
WILKES-BARRE, PA.

Kapitolas - - 5150.000 
Perviršis - - $450.000
Depozitai - $2.625.000
Moka 3-čią nuošimtį nuo sudėtų

Joje pinigu.

Banka atdara kasdien nup 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,
455? So. Wood St., CHICAGO. ILL.

z1

««€«««€««««««««««««««€«««»
J. F. Gollis, 0

■ ■
Pas ji galima gauti visokiu X 

torielku, bliūdu, stiklu, puo- ” 
o du, liampu ir visokiu virtu- įį 
” vei reikalingu daiktu. Yra iš <i 
“ ko pasirinkti. Ateikite per- 1 i 

sitikrinti. ”
• H

ll 102—104 S. MAIN ST.,
WILKES-BARRE, PA.’
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SPAUSTUVE

NAUJAUSIA, DIDŽIAUSIA IR GE

RIAUSIA GREITAI ATLIEKA

ĮVAIRIŲ ĮVAIRIAUSIUS DARBUS

REKOMENDUOJAME MUSŲ NAUJĄ AUKSINĮ 23 
AKMENŲ OELŽKELIO LAIKRODĖLĮ.

Auksiniai, paauksuoti ir kitokį su 23 
akmenimis, parduosime 10,000 vadina
mų “Accuratua” laikrodėlių tiktai už 
<b.7S žėdną. Tie gražua laikrodėliai

rai laiką rodanti, labiausiai keliauninką 
naudojami, kurie turi daboti laiką, mo
teriški ir vyriški, gvarantuoti ant 20 
mrftų. Tikrai gražus la'krodėliai, ne

J ėda bus nei draugams tokį pa^idyti.
eigų nori turėti gerą dr.iegorėlj, tai 

štai musų pasiūlymas; Męs nusiųsime 
šitą laikrodėlį kiekvienam ,C. O. D. už 
|5.75 ir ekspreao kaštus dėl peržiūrė
jimo. Jei nepatiks, nemokėsite nei cen
to. Męs dsknojame viską. Auksinis

grandinelis,dnodssi dykai su laikrodžių. Adresas:
EX0ELSI0R WATCH CO, DEPT 905, CHIOAGO, ILL

8

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

1520 N. 4 gatve -
PHILADELPHIA. PA.

Bell Phone 
158 D KF NSINGTOt

SPAUDINA 
PIGIAI

UŽKVIETIMUS IR KITOKIUS DARBUS 

KONSTITUCIJAS, PLAKATUS, TIKIETUS,

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

ADRESUOKITE______ '

"DRAUGAS”
31 4 E. Market St. Wilke»-Barre, Pa.


