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Mylėk, lietuvi, tą brangią žemę! 

Mylėk, lietuvi, tą brangią Žemę, 

Kame nuo amžių tėvui gyveno: 

r i a tavo kūnas sau maistą semia, 

(''ia irgi dvasiai a t rasi peno, 

Mylėk jos kalbą, senovės būdą, 

.los giriu kvapą, žaliąsias pievas; 

[ jos dirvonus pasėjęs grud;,i, 

Žinai, jog vaisiu palaimins Dirvas. 

Mylėk prabočių kapus garbingus, 

Kur amžiais ilsis tėvynės sūnus ! 

Mylėk tuos amžius vardais garsingus, 

Kurie išugdė tautos gal iūnus! 

• • t 

G tu, sesutė, kada nupinus 

Vainiką rūtų, kasas dabjsi, 

G nauJM dūmą slapėi;i pažinus, 

Varguole širdžių skirst pamėginsi, 
Kada, atjoję iš margo dvaro, 

PirSljai tau garbins anytos naštą, 
Oi netekėki , kaip pliuškės daro, 
Už svetimtaučio j kitą kraštą! 

Ir tu, jaunime., kursai į šiaurę, 
Išalkęs mokslo, badu keliauji, 
O ten ne tur to išgėręs taurę , 
Paskui už Marksą rusėiai kariauji , 

Paliauk gyvenęs sapnais ka imynu! 
Sugrjžk j savo tėvuėiu ša l j ! 
Čia atsikvėpęs bent oru grynu, 
Nešk šviesą broliams, kiek spėkos gal i ! 

Mylėk, kas amžiais brangu r d o r a ! 

Neskelbk terp luomu prakeikto ka ro ! 

Net lenkomauą mylėk bajorą, 

O meilės žodžiui s tebuklus daro. 

O jus, didžiūnai, kuriu prabočiai 
l!/. laisvę ėjo varguos ' kariaut i . 

Dabar, pavalgę dvaruos lig sodini, 
lfž garbę ska i to t ' kitiems tarnaut i . 

dums lenku Žiba garbė minėta! 

Tėvynės meilė š i rdvj užšalo! 

Vienok lietuviu ramus poėta 

ševėenkos tulže neskelbs jums galo. 

liet amžiai žino teisybę skaudžia! 

Jos patjs klauskit , ištautę broliai! 

Net girios, j ūsu parduotos, gaudžia : 

Svečiais mums este sunkiais ligšiolei! 

Tėvu didvyriu dėjąs pamynę, 
Ne jus šiandieną tautos vadovai! 
UŽ broliu kalbą, už jų tėvynę 
Be jūsų skydo pradėjom kovą! 

Dabar parvėlu vadovais bū t i ; 
Bet laikas, laikas akis p ra t r i n t i ! 
Nejaugi, broliai, vienybe drūti, 
< J reta nešt osme tėvynės ginti? 

Mylėk, lietuvi, tą brangią žemę, 
Kame nuo amžių tėvai gyveno! 
u i i tavo kūnas sau maistą semia, 
f'in irgi dvasiai atrasi peno. 

( ' ' D r a u g i j a " ) Maironis. 
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NEDALIA PRIEŠ UŽGAVĖNES. 

Lekcija. U Kor. XI, 19 - - XII , !). - Broliai : No
riai nukeiiėiate neišmintingus, patis būdami išmintingais, 
nes nu kenčiate, jei kas jus vergijon verčia, jei kas prarį-
ja, jei kas ima., jei kas pasididžiuoja, jei kas jus veidan 
muša. Kalbu pagal negarbės, kaipO kad męs butumime 
silpnais tame d a i k t e : kokiame daikte kas drąsus yra 
(neišniintyje kalbu) ir aš drąsus esu. Žydai yra , ir a š ; 
Izraelitai yra, ii' a š ; Abraomo sėkla yra, ir a š ; Kristaus 
tarnai yra (kaipo mažiau išmanus sakau) , dauginus aš. 
Daugiuose darbuose, kaliniuose apsčiau, plakimuose dau 
ginu, nekaip reikia, mirtyse tankiai . Nuo žydu gavau 
penkis kar tus po keturias dešimtis mušiu be vieno. Tris 
kar tus buvau plaktas rykštėmis, vieną kartą buvau muš
tas akmenimis, tris kar tus su manim laivas susiskaldę, 
dieną ir naktį buvau mariu gelmėse. Kelionėse tankiai , 
pavojuose aid upių, pavojuose tarp galvažu
džiu, pavojuose nuo savųjų, pavojuose nuo stab 
meldžiu, pavojuose mieste, pavojuose giriose, pavojuose 
ant mariu, pavojuose tarp neteisingųjų broliu. Darbe ir 
varge, tankiame nemiegojime, bade ir troškime, tankiuo
se pasiukuose, šaltyje ir nuogume. Be tu daiktu, kurie iš 
viršaus yra ir spaudžia mane kas dieną, rūpestis apie vi 
sas bažnyėias. Kas-gi serga, o aš nesergu? Kas pasipikti
na, o aš ar nedegu.' Jei reikia iš to, kas yra mano silpny
be, girsiuosi. Dievas ir Tėvas mušu Viešpaties dezaus 
Kristaus, kursai yra pagarbintas amžiais, žino, jog neme
luoju. Damaske karal iaus Arėto šalies valdytojas sergėjo 
miestą Damaską, Idant mane sugautu. Ir pro langą 
pintinėje buvau per mūrą nuleistas ir taip išėjau 
iš jo ranku. Jeigu reikia gii t ies (nepridera, t iesa), eisiu 
prie regėjimu ir Viešpaties apsireiškimu. Pažįstu žmo
gų Kristuje pirmketuriolikos metu (ar kūne nežinau, ai
be kimo. nežinau, Dievas žino), jog toksai buvo paimtas 
iki trečiojo dangaus, o pažjstu tokį smogų (ar kūne ar
ba be kimo, nežinau, Dievas žiiuO, jog buvo paimlas j ro
jų, ir girdėjo paslėptus žodžius, kuriu žmogui nedora kai 
bėti. Iš tokiu daiktu giisiuosi, o pats iš savęs nieko nesi 
girsiu, t iktai iš mano silpnybių. Nes jei ir norėėiau girties, 
nebusiu paikas, nes tiesą sakysiu, bet užsilaikau, idant 
kas nemanytu apie mane daugiau, kaip tai, ką regi ma 
nyje arba ką girdi nuo manės. O idant didumas apreiški 
imi neišaugštintų manęs, duotas man yra, akst inas mano 
kurio, šėtono aniuolas, kursai mane veidą muštu. Togidėl 
tris kar tus meldžiau Viešpaties, idant nuo manės atstotu. 
Ir tarė man : gana tau mano malonės. Nes galybė pasiro
do didesnė silpnybėje. Su noru tada giriuosi iš mano sil 
pnybiu, idant manyje gyventu Kristaus galybė. 

Evangeli ja . Luk. VIII, 4 15. Anuomet, kad 
didi minia susiėjo ir iš miestu skubinosi pas jį, tarė per 
pri lyginimai Išėjo kursai sėja, sėti savo sėklą. O kad sė 
jo, viena puolė pas kelią ir buvo sumindžiota, o dangaus 
paukšėiai sulesė ją. O kita puolė ant uolos, o išdygusi nu 
džiūvo, nes neturėjo drėgnumo. O ki ta puolė ta rp erškė 

Siu, o erškėčiai drauge išd.ygę nusmelkė aną. O kita puo-
lė ant geros žemės, o išdygusi padarė šimteriopą vaisių. 
Tai sakydamas, š aukė : Kas tur i ausis klausyti , tegul 
klauso. Ir klausė jo ano mokiniai, koks tai bu tu priligini-
tnasf Kuriems jis t a r ė : Jums yra duota žinoti Dievo ka
ralijos paslaptis, o kitiems per prilyginimus, idant regė
dami neregėtu, o girdėdami neišmanytu. Yra tr,d t'as pri
lyginimas: Sėkla yra Dievo žodis. O kurie pas kelią, tie 
yra, kurie klauso, o po to ateina vėliaus ir išima žodį iš 
ju širdies, idant t ikėdami nebūtu išganyti . 0 kurie ant 
uolos: kurie, kad išgirsta, su džiaugsmu priima žodį, o 
tie šakniu neturi , kurie iki valandos t iki , o pagundinimo 
valandoje atstoja. O kurie puolė t a rp erškėčiu, tie yra, 
kurie klausė, bet rūpesčių ir tu r tų ir gyvenimo švelnu
mų yra u / t roškint i ir neatneša vaisiaus. O kurie an t ge
ros žemės tie yra, kurie geroje ir geriausio, e širdyje, 
išgirdę žodi užlaiko ir neša vaisių kantrybėje . 

NEDĖL1A PRIEŠ UŽGAVĖNES. 

"Pavo ju j e nuo plėš ikų." 

šios dienos lekcijoje šv. Povilas, ka lbėdanus apie sa
vo kentėjimus ir pavojus, mini taipogi ir "pavo jų nuo 
plėš iku." Plėšikas yra vagis, kuris užpuolęs varu atima 
svetimą daiktą. Septintas prisakymas mus mokina: " N e 
vogk , " ir draudžia ne tik plėšimą, bet, kaip katekizmas 
mokina, neteisų paėmimą ir užlaikymą kiekvieno daikto, 
kuris kam kitam priguli. Pavyzdžiu, tarnas , darbinin
kas ar kokios norint rūšies pagelbininkas neturi teisės 
imti medžiagą, valgi ar kitą kokj daiktą, kuris jam nepri
guli taip lygiai, kaip netur i teisės imti iš po rakto pini
gus. Tas viskas yni svetimas tur tas . Iš kitos pusės darbo 
davėjas neturi teisės užlaikyti užmokesčio tiems, 
kuriems darbą davė, arba. į raukt i ilgą laiką su užmokėji
mu. Jei taip pasielgia, tai daro neteisybę, kankina žmo
nes, gaišina ir vagia jiems laiką. Imkim ponią ar panaite, 
kuri užsisako sau brangią suknią ir, gavus ją, < ina j tea
trą, ar btl iu, o neužmoka bėdinai siuvėjai, kuri jai suknią 
atnešė. Kas tad a ts i t inka? Siuvėja, rasi, tokiu biidu nega
li užsimokėti raudos už namą, skolos gydytojui f r krautu
vei ar algos pagelbininikei, rasi jos pagelbininkė nežino, 
kaip ryto pras imai tys ; į tą viską neveizint, siuvėja ne
drįs ta reikalauti užmokesnio, nes bijo, kad toji ponia jos 
nepamestų ir nenuveitų pas kitą. Ir tai]), kada viena be 
rūpesčio šoka, gal daug iš jos priežasties kenčia. Tas y ra 
blogai, bet ką kalbėti apie žmonės, kurie įpranla niekam 
savo skolų nemokėti? Kurio eina, iš vietos j vieta apgau
dinėdami, ima valgj krautuvėse ant išmokėjimo, apsiren
gimą taip-pat, ir niekur nemoka. Kiek tokiu būdu apvog
tu krautuvių ir nuskriaustų žmonių tur i bankru ty t ir kęs
ti didžiausj vargą? Tokie vėjavaikiai-plešikai, jei juos 
kas priima, savo geradar iams apvogimu padėkoję, toliau 
pabėga. J u k nelaimė, tas neretai t a rp lietuvių atsi t inka. 
Tokie neteisingi pasielgimai mums gėdą daro ir l iudija 
apie lietuviu tamsumą ir ištvirkimą. Mokinkime teisin
gumo priaugančią gentkar tę . Mokinkime už visitą mokė-
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t i išsyk, skolinti kiek galint mažiausia, gyventi pagal sa
vo išgalėjimą. Kas stengiasi gyventi augščiau savo stono 
i?" išgalėjimo, pasirodyti kuomi daugiau nei kaip yra, pa 
mėgdžioti turčius, tas tur i neteisingai pasielgti, prie pro
gos vogti arba bankrū ty t i ir, neretai, savažudyste gyveni
mą baigti. I)ėl Dievo meilės įnikime teisingi iki mažmo
žiui, iki sugrąžinimui markės j laišką jdėtos, at idavimui 
penktuko už s t ry tkar j ir paskolinto popieros lapo. Mo
kinkime vaikus at iduoti kievieną surastą svetimą daik 
tą, būti teisingais mokinanties lekcijos ir žaidžiant. Vai
kas įprat intas būti teisingu, išaugs i teisingą žmogų. 

S. 

IŠ LIETUVOS. 
Panedėlis (Ežerėmi apsk.). Visi trobesiai pri<> hu/vy 

ėios yra nauji, geri, gražus, t iktai pati mūro bažnytėlė 
jau reikalauja pataisymo. Pirmiausia reikalauja mediniai 
bokštai pataisymo, kurie, gink Dieve, smarkesniam vėjui 
užėjus, gali nugriūt i , nes j au gėriukai apipuvę. Taigi šie
met per parapijonu nutarimą, kunigas kalėdodamas pra 
dėjo rinkti aukas po fi rublius iš čielažemio ūkininko ir 
po tiek-pat bus renkama per ketverius metus. Kad kiek
vienas parapi joms neatsisakytu paaukoti bažnytėlės pa 
s tatymui po tuos kelius rublelius, tai vis susir inktu kni 
volė skatikėliu ir tas užmanymas būtu galima geriau ir 
puikiau at l ikt i . Bet girdėti, kad kiti labai nenoromis au 
koja arba visiškai neaukoja, nors tokiu maža a ts i randa. 
Tai vis iš mūsų pirmeiviu ir alkogoliku. 

(Jėda, žmonelėms! 
"Šaltinis." 

Oirdiškė (Raseinių apsk r. K Bažnyčia sudegė. — 
(Jruodžio 1S d. nežinia iš kokios priežasties kilo zakristi
joje gaisras. Iš zakristijos tuojau ugnis perėjo ir j bažuy 
ėią. Visgi dėlto kunigams pasisekė išgelbėti Švenčiausią 
ir kitus brangius daiktUS. Ugnelės nebuvo galima sulai 
pyti . Bažnyčia s u d e g ė . . . . 

f "Šaltinis." 
Kunigų permainos Vilniaus vyskupijoje. " V i l t i e s " 

N o . 1 4 7 k u n i g u p c r r i i n i i n ) s Ain ip p u l u iny t ino.s i r p o r i i m i 
nytinos: 

Kun. š lamąs važiuoja i Parieti , (larcl. gub., kleb. 
Kun. Holovnia (lietuvis) iš Kamionkos j Joniški klebonu, 
kun. Ankėnas iš Vilniaus Visu Svent. j Načą, kam., kun. 
Kuėinskas iš Parieeio j Zytelą, <iard. gub.. kleb., kun. 
Makarevičius iš Zytelos i Vilnių, kur redaguos, linosai 
gyvendamas, " Przyjaeiel l a i d u , " kun. Zavadzkini atsi 

Šilavotas (Marijamp. aps.). Pereitais metais šilavo-
Stakliškes, kam., kun. Kordonas, b. Vilniaus Visu Sven. 
kl. •—ten-pat kamendoriumi. . kun. Mokrzeekis, b. Aušros 
Vartų kl. i Bielską. 

Šioms trims, iki šiol buvusiems be vietų, m misteris 
leido likti kamendoriais su teise iškilti i klebonus. 
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Mirė a. a. Skaisgirio klebonas kun. Kazimieraitis, 
4S motų. 

" š a l t i n i s . " 

A. a. kun. Adomas žeimis (Žeimavičius). Gruodžio 
17 d. pasimirė Peliku (Bžer. apskr.) klebonas kun. A. 
Žeimavičius, Nelaba mirtis pakir to vieną iš darbščiausiu 
Žemaičių vyskupijos kunigu. Nabašninkas buvo gfcras, 
doras, ramus ir blaivus kunigas, visa savo dusia atsida
vęs Bažnyčiai ii* tėvynei, pats mėgo šviesą, nepavydėjo 
jos ir savo tautieėiams. Dar būdamas klieriku mėgino 
ši-tą rašinėti i lietuviškus laikraščius — " A p ž v a l g ą , " 
"Tėvynės Sargą" ir kit. Karštai ta rp žmonių kėlė tautiš
ką susipratimą, ypač Lietuvos pakraštyje, ta rp baltaru
siu, kur jis paskutiniais metais gyveno. Opsoje jsteigė 
" S a u l ė s " skyrių, o Pelikuose savo pinigais iki paskuti
nio laiko užlaikė mokyklą. Dar trimis dienomis prieš mir
tį rašė i " S a u l ė s " valdybą apie mokyklų reikalus. Visas 
jo gyvenimas buvo pašvęstas tamsybėms blaškyti. 

Duok, Dieve, daugiau mums lokiu kunigu! 
"Ša l t in i s . ' 

Šilavotas (Marijamp. ap.) Pereitais metais šiliavo-
tieėiai du kar tu buvo per valsčiaus sueigą nu ta rę Šilavoto 
bažnytkiemyje alinę panaikinti . Kas ten kal tas , kieno raš
tinėje išdilo žmonių nutar imai , nežinia. Apie alinės užda
rymą nei žodelio negirdėti . Šiląvot iečiai, prieš-pat Kalė
das kokią-ten dieną susirinkę parapijos reikalu apsvar
styti , išnaujo nutarė šaukt is i valdžią. 

Susta ty tas prašymas, ant kurio pasirašė veik visi bu
vusieji susirinkime. Prašymas induotas j apskričio vir
šininko pagalbininko r ankas ; ar ir dabar žus — nei ima. 

Žuvus tam prašymui, už kiek laiko vėla prašykime. 
Popiera nebrangi, už pasirašymą nereik mokėti, t ad ne
nutilkime, gal nuolatinis klibinimas išbudjs tą, kuris pri
valytu matyti žmonių reikalą vintus. 

"Šaltinis.'' 

Marijampolė (Suv. gub) . Sausio 1b d. buvo čia lietu
vių vakaras. Leidimą išgavo vietinis " Ž i b u r i o " skyrius. 
Grynas pelnas eis " Darbininku-Krikšeioniu" draugijos 
naudai. Alat, toji draugija jau pernai tuojau po vakaeiju 
norėjo iškelti savo vardu vakarą, nes sulyg užtvir t intu 
Įstatu turi teise vakarus daryt i . Tatai padavė prašymą. 
A p u k r i ž i o vir&ininkaa p r i e l ankų j į j j pii»m«\ todol pr«dot.»i 
smarkiai prie jo ruoities. Tik štai ateina nuo gubernato
riaus atsakymas, jog ''Dar. Kr." draugija neturi teisės 
vatearų kelti. Tai buvo didis darbininkams smūgis! Tiek 
darbo, tiek rangos turi vėjais nuei t i ! Ui ta i siustą an t ras 
prašymas ir valdybos nario važinėta net Suvalkuosna, 
bet nieko nelaimėta. Del kokios tikros priežasties neleista 
ir ligi šiai dienai tas lieka paslapt imi. . . . nes ta draugi ja 
savo veikimai) jokios politikos nemaišo. 

Dar bent tiek padaryta , kad leista grynasis nuo vaka
ro pelnas jos naudai skirti . 

Pus vaidinta kom. "P i rmas i s d e g t i n d a r y s , " čMkle-
maeijos. dainos. 

" Š a l t i n i s . " 
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Prienai (Suv. gttb.) Kvieslio pabūgo. Antrą Kalėdų 
dieną, vyrai, gavę "Šalt inio" kvieilio visą pluoštą, dali
nosi tarp savęs. Pasitaikė pro šalj riti ponui bulmistrui. 
Pamatęs kvieslius U g a n d o j kviesliai jam pasirodė atsi
šaukimais, nes lietuviškai nabagas nemoka. Smarkiai tad 
užsipuolė ant tų vyrukų ir ėmė grasinti net šaltąja, liet 
viskas pasibaigė tuo, kad paėmus vieną kvieslį nuėjo sa
vais keliais. "Šaltinis." 

Linkava (Panev. apskr.). Nelaimė. Sodžiuje Duoos 
kuliamoji mašina smertim sužeidė vieną žmogų. Mat, mū
sų parapijoje yra mada dirbti stipru naminį alų, be ku
rio negali apsieiti nei pakasynos su krikštynomis, nekal 
bant jau apie vestuves. Neapsieinama ir per kūlimą, 1108 
tada negautum talkininku. Dažniausia inkauše smagiai 
eina prie darbo, kur per drąsą įlenda ir i mašiną. 

Apskritai sakant, ėia žmonės labai yra inpratę gerti, 
o skaitymu nekenčia. Miestelyje 1S aludžių, traktierius 
ir monopolis. "Šaltinis." 

Veiverai. (Marijamp. apskr.). (Jalima pasigirti, kad 
pas mus ir slaptuosius monopolius prisiėjo uždaryti. Pir
miau |MT šventes labai daug degtinės jie išparduodavo. 
Gruodžio 29 d. K. ir M. buvo byla už slaptą degtinės par« 
davinėjimą. Teismas nuteisė juodvieni po 4 mėnesins at 
sėdėti kalėjime. Štai ir užpelnė! 

"Šalt inis." 

Pilviškiai (Marijamp, apskr.). Nelaimė. Tarp Vilka 
viskio ir Pilviškių geležkelio stočių gruodžio 2(5 d. (n. k.) 
traukinys suvažinėjo Mažučių kaimo Joną Kriaučeliuną. 
Kalbamą, būk nebašninkas iš Pilviškių grįžęs intraukęs 
degtinės. Vis degtinė!. . . . 

"Šalt inis." 

16 LIETUVIŠKŲ DIRVŲ AMERIKOJE. 

BOSTON, MASS. 

šitame mieste yra apie 6 tūkstančiai lietuvių. Prie 
parapijos priguli 4 tūkstančiai, o kitą tūkstantį galima 
padalyti tarp liuteronų-lietuvių ir laisvamaniu. 

Lietuviai čionai pradėjo apsigyventi nuo pusės 1!) 
šimtmečio, (nuo 1850 m. ? Red.) Iš pradžių, žinoma, lie
tuviai matė nemažai skurdo, kol apsiprato su Amerikos 
gyveniniu, bet dabar galima rasti tarp vietiniu lietuvių 
gan gerai pasiturinčiu asmenų. Vieni užsiima pramone, 
kiti turi gerus darbus, kai-kurie prasisiekė ir namukus 
perka. 

Pereitų metų bedarbė gana skaudžiai palytėjo ir 
vietinius lietuvius, bet dabar ačiū Viešpačiui, darbai jan 
pasigerino, norints dar galima matyti slankiojančius be 
darbo darbininkus, tarp tų nemažai yra amžinų bedar 
bių, kurie tingi dirbti ir kaip tai vadinasi "bomauja". 

Paprastam darbininkui, nemokant gerai kalbos, ama 
to - visuomet yra sunku, ir jie visuomet 

kenčia skurdą, bet negana to skurdo, to iš
naudojimo darbininkų kapitalistais, jie dar patįs noriai 
neša savo kruvinai uždirbtą skatiką į smukles ir linksmai 
lėbaudami praleidžia jį, kuomet namie alkani vaikai, nu-
pliše, nudriskę, sudžiuvus ir pageltus nuo sunko.us darbo 
ir alkio pati. Daug, daug pragaišties atneša tas girtuo
kliavimas vietiniams lietuviams. Juk, kad ir mažas uždar
bis, bet prisilaikant, galima šiaip-taip pragyventi, o tar-
patis net ir kokį centą susitaupti. Nieko negelbsti nei ku
nigų pamokslai, nei išmintingų žmonių, patarimai, kaip 
gėrė, taip geria ir patįs sau duobe kasa. Kaip pasi
klosi, taip išsimiegosi! Stakėnas. 

SPRINGFUBLD, EJb. 
Darbai vietinėse anglių kasyklose dabar eina visai 

silpnai, pavienis žmogus ne gali uždirbti ant maisto, o ką 
jau kalbėti apie apsivedusius? 

Bet nei darbo stoka, nei skurdas neatgrąsina žmo
nių nuo gėrimo. Visur saliuninkai gražiai pasirėdė, sotys, 
sveiki, jų pačios šilkais šnabždina, o tie, ką sukrauna 
jiems turtus, pragėrė ar prakazirave per vieną naktį savo 
uždarbį, turi bėgioti ir žydams rankas bučiuoti, kad duo
tų ant knygutės. Pasigėrę tankiai muša savo pačias ir 
vaikus, iš ko atsitinka daug nelaimių. Taip pereitą mė
nesi koks tai Raidiška, parėjęs girtas namo, tai) biauriai 
sumušė savo pačia, kad jije negalėdama ilgiau tęsti (nes 
ją mušdavo kasdien) nubėgus pasiskandino. Kitas vėl pe
reitą savaitę girtas sumušė savo nėščią žmoną ir toji pa
gimdė negyvą kūdikį ir pati rodos mirs. 

Jau į tokius darbus ir valdžia turėtų įsikišti ir tuos 
galvažudžius kalėjiman įkišti. 

Legislaturoj pav. Illinois tapo įneštas hilius, kad iš 
pavieto iždo būtų išmokėta 50 tūkstančių dol. našlėms ir 
našlaičiams užmuštų kalnakasių Cherry, 111. Bilius tapo 
priimtas ir turbūt pereis per abidvi instancijas Tarp ki
tų dalyvavo tame ir atstovai kalnakasių unijos. Užklau
sus atstovo Raudonojo Kryžiaus, kiek jie išleido pinigų 
nukentėjusiems, tas turėjo drąsą pasakyti, kad 108 tūk
stančius. Bet jį sugavo meluojant atstovas Morris. Raudo
mis Križius moka dideles algas savo valdininkais, o apie 
nelaimingas našles ir našlaičius mažiausiai rūpinasi. 

Taipogi tapo įneštas kitas bilius, reikalaujantis mo
terims teisių. Diliuje reikalaujama, kad kiekviena mote
riškoji, turinti 21 metų turėtų teisę balsuoti už valdinin
kus miesto ir pavieto, išskiriant federališkuosius. 

Tasai dilius labai nugązdino " t ė v u s " pavie;o Illinois. 
Ant. P—s. 

UOMESTEAD, PA. 
Sausio 12, 18 ir 14 d. šv. Petro ir Povilo lietuviškoj 

bažnyčioj atsiliko 40 v. atlaidai. Nežiūrint ant blogo oro, 
/nioneliai skaitlingai lankė bažnyčią visas tris dienas, 
netik vakarais, bet ir iš ryto. Išpažinties tapo išklausyta 
arti 700. Pamokslai buvo sakomi kas rytą ir vakarą. 
Ypač iš ryto sakytus pamokslus galima pavadinti gana 
praktiškais. Stengtasi juose palytėti labiausiai įsivyra-
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vusias tarpe Amerikos lietuvių ydas, k. a. perdkieię gir-
kšniojima ir iš to kilantį apsileidimą pildyme savo svar
biausių pareigų: apsileidimas tarnystėje Dievo, neatsa
kąs vaikų auklėjimas, nesantaika tarp vyro ir pačios ir tt. 
Tuos viršminėtus pamokinimus papasakojo kunigai: J. 
Sutkaitis iš Pittsburg, l*a., P, Serafinas iš Kensington, 
M. ir A. Šiukevičia iš Ford City, Pa. Šio pastarojo ku
nigėlio pamokslui galima būtų šį-tą užmesti, bet jog tai 
yra "senovės gadynės' ' kunigas, tai nutylėsiu. Vakarais 
pamokslus sakė kun. J akstys iš Thomas, W. Va., kun. A. 
Jurgutis iš Donorą, Pa. Apart augšeiau minėtu kunigu 
vietiniam klebonui kun. S. J. Čepanoniui dvasiškon pa-
gelbon pribuvo kunigai: J. Halaburda iš Cleveland, O., 
Jurgis lnėiura iš Wanamie, Pa. ir kun. J. Vaišnora iš EB-
plen, Pa. Tiek darbininkų suvažiavus žmoneliams nerei
kėjo, žinoma, ilgai laukti prie klausyklos. Paminėjus, 
jog viskas darė malonų įspūdį: ir klūpojanti prieš Šven
čiausiąjį maldinga minia, vaikai barstą gėlelės ir gražiai 
giedą "Garbė ir Š l o v ė " . . . . , ir visur viešpataujanti pa
vyzdinga tvarka; reikia pridurti, jog kiekvienas, atsilan
kęs tuos** atlaiduose, buvo beabėjonės doriškai pastiprin 
tas. Gineitis. 

YV1LKKS-BARRK, PA. 

Didelėse Amerikos dirbtuvėse ir anglių kasyklose, 
kur taip tankiai atsitaiko visokios nelaimės, — jų auko 
mis būna tenai dirbanti kitatauėiai. Aiškiai tą parodo pa 
garsinta kalnakasiu statistika, iš kurios pasirodo, kad 
praeitais metais kietųjų anglių kasyklos*' pražuvo (>7« 
asmenįs. Daugiausiai yra žuvusių lenku, apie 213, lietu
viu 07. Bet pažvelgus į tai, kad .daugelis lietuviu pa 
siduoda už lenkus, žuvusiųjų lietuviu atsiras dau 
giau. Amerikiečių 180, italu 49, slavokų 4(J, rusinu 35, 
irlandiečių $5, anglu 24, velšiu 24, vengru 20, vokiečių 3, 
kitokių 24. 

Kietosios anglies kasyklose pav. laižome pereitais 
metais dirbo 62,099 kalnakasiai. Iš viso gi darbininku 
dirbančių prie anglies buvo 154,503. 

Ant New Orint gatvės tūlas Vincas Demikii laiko 
savo štorelį. Vineo norėta atsižymėti, ir jisai, savo butą 
pavedęs 4^•icilikams,' , padarė švietimosi įstaigą. Na, ir 
švietėsi eicilikai Žmnės pasakoja, kad eieilikai lai
kydavę mišias, dalydavę komuniją, pasidarę iš dešros, ir 
daug kitokių dalykų, pajuokiančių šv. tikėjimą. Tokių 
šventavagysčių vietiniai lietuviai dar nebuvo girdėję. 
Šiurpuliai perimtų dievobaimingų levų širdis, kad sužino 
tų, į ką pavirto jųjų vaikeliai. Bet Dievas yra pakau 
trus ir teisingas ir kiekvienam sulyg jo darbu angščiau 
ar, vėliau atlygjs! 

Pereitą subatą Vineo Demikio bute "revoliucijonie 
r ia i" dirbo bombas, rengdamiesi atvaidinti komediją 
"Bombą." Vineo būta nepaprasto mekaniko. Jis davė 
lekciją savo draugams, kaip reikia pasekmingai išspro 

g i n t i bombą . B o m b a , s p r o g d a m a s u ž e i d ė a b i V inco r a n k i , 
nutraukė nuo rankų po kelis pirštus ir apdraskė burną. 
Ar tai nepamokinanti lekcijai Bagalios ir tokie teatrai, 
kaip "Bomba," netik-ką nepritraukia žmonių, b<*t <lar 
juos atgrasina. 

šiais metais atsibastė iš Lietuvos keli pusberniui, dar 
nuo deglųjų stimburio neseniai atsiliuosavę, padoiiui el-
gtics ir žmoniškai gyventi neišmokę, o norinti jau kitus 
mokyti, tatai ir elgiasi aršiau už bepročius sutvėrimus. 
Vietiniai lietuviai katalikai turėtų atkreipti atidą ir pa
sakyti "š ia lauk" iš savo tarpo tokiems niekšams, ką be
gėdiškai išjuokia švenčiausius jų tikėjimo jausmiiM. 

šia savaitę tapo palaiminti moterystės ryšių: Jonas 
Kračius su Jie va Beliauekiute; Andrius Jucevičius su 
Viktorija Kaminskaite ir Antanas Baliutis su Ona Min-
kevičiute. 

Laimingo sugyvenimo jauniemsiems! 

Sausio 23 d. nedėldienyj buvo metinis lietuvi ė para
pijos mitingas. Vietiniai lietuviai labai gražiai elgiasi per 
savo mitingus ir gali būti pavyzdžiu kitų parapija lietu
viams, kur dauguma ateina tik tam, kad ardytų nutari
mus. Vietiniai lietuviai gražiausioje sutartyje svarsto sa
vo reikalus. Tarp kitko parapija nutarė sekančius daly
kus: viennešiai vyrai mokės šiais metais $0.00 mėnesi
nės, vaikai bunantieji prie tėvų nuo 18—20 m., mokės pu
sę mėnesinės mokesties, o po 20 metų pilną mokestį. Už
vilktuosius mokesnius iškalektuoti pradedant nuo .1904 
m. šiais metais kiekvienas parapijomis turi išsimokėti 
$10 ant statomosios bažnyčios, o kas neišsimokėjo dar 
10 dol. už pereituosius metus, tai tas iki Velykų turi per
nykštę dalį išmokėti. Pagalios buvo įneštas puikus suma
nymas, kad vietoje parapijos pikniko, visi aukotų po 1 
dolerį ant bažnyčios. Tas sumanymas paliktas k tam sy
kiui, bet jisai turėtų būti įvykdintas, nes mažai išleisdami 
turėtų didelę naudą. Per piknikus žmones praleidžia daug 
pinigų, o pelno mažai teturi, nei \ isas pelnas eina kom
panijoms ii1 bravorams. 

Vasario 15 d. apsilaižys Čionai su koncertu žinomas 
lietuvių kompozitorius M. Petrauekas. Koncertas bus 
"Coneordia" svetainėj ir prasidės 8 vai. vakare. 

Redaktorius: — Antanai, kur žirklaitės? 
Antanas: — Nežinau, tamsta, turbūt užsimetė kur. 
Redaktorius: — Ką jus darote su manimi, ar jus no

rite, kad laikraštis nustotų ėjęs! 

' " • • ' 

Išmintingas vaikas. 
Tėte, ar jus ir mušė tėvai? 
Ne, vaikeli, jie manęs nemušdavo. 
Tai kodėl tėtė neima nuo jų pavyzdžio? 
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Iš Amerikos. 
Prezidentas Taftas prisiuntė į kongresą sumanymą, 

kuriame reikalauja išleidimo įstatymų, kurie apsaugotų 
prigimtus šalies tur tus ir kad atei tyj apsaugotu nuo ga
limų išnaudojimų. Savo sumanyme prezidentas paduoda 
taipogi pelnną, kokiu būdu geriausiai hutu galima tą. at
siekti. Sumanyme taipgi paminėta valdiškos žemės rei-
kalas, kuri veik veltui tapo nup i rk ta visokios rūšies ne
sąžiningu pirkikų. Prezidentas atvirai pripažįsta, kad 
daug milijonu akru valdiškos žemės pereitais metais tapo 
nupirktos apgavingu keliu, bet; visgi žemę valdžia negali 
atsiimti atgal, nes jau praėjo tam laikas. 

Nuo Sausio 15 d. rytuose siautė baisios audros per 
<J6 valandas. Nuo valstijos Indiana iki Atlantiko pakraš
čių buvo baisus šalėiai. Laike audru tapo užmušta 5 as-
menJN ir daugelis sužeista, arba nušalo rankas ir kojas. 
Iš priežasties audru , t raukiniai daug susivėlino, arba vi 
siškai buvo sulaikyti . 

• Pi t tsburge, Pa., tapo suimti penki žymiausi to mies 
t<> piliečiai. J a u 1908 metuose teisė daugybė aldermonų, 
kurie ėmė kyšius, bet tuomet daugumas išliko nuo teismo. 
Dabartiniai suimtieji, tur i artimą ryšį su papirkimu ir 
kyšiais. 

Pereitą savaite buvo daug susimušimo traukiniu, 
laike kuriu užmušta penki ii' sužeista 2'A asmenis. 

Su v. Valstijų pirklystė yra, kaip ir barometru ekono
miškojo stovio šalies tur to, nes pasididinimas apyvar tos 
pai'odo išsitobulinimą pramonijos ir pirklystos judėj imo, 
podraug ii- didesni darbininku pareikalavimą. Je igu su 
lyginti praeitą savaitę. 1010 m. su tąja savaite praėjusiųjų 
1909 m.- -pamatysime didelę pirmineigą. Stat is t ika ban
kiniu apyvar tų Suv. Valstijose smulkmeniškai užsiima 
finansine agentūra Krad Street , Nevv York'e . Anot jos 
apskait l iavimų pereitą savaitę abelnos apyvar tos buvo 
veik 4 | '4 miliardo dol., kuomet pernai buvo tik 8 miliar 
dai. Taigi l'inan.siMi.s Suv. Valstijų stosis pasitaisė. 

(leležkelio darbininku sąjungos pranešė 75 sąjun
goms, kad jos pareikalaus padidinimo užmokesėio 
nuo 5 iki 40 nuošim. Ar geležkelių savininkai sutiks ant 
to, nežinia. 

Straik įjojančios siuvėjos mergaitės Nevv York r krei 
pėsi prie valstijos kamisoriaus darbo depar tamento , kad 
jisai užstotų už jas ir priverstų darbdavius susitaikyti 
su jomis. Mergaitės iš savo pusės perslato dvi atstovi. 

S t ra ikas geležkelių sukiotojų dar tęsiasi, jsikišo į tą 
dalyką federališkas kamisorius Neill, bet pamatęs, kad 
jo pastangos neatneša jokių vaisiu prasišalino. 

Gresentis telegrafistų s t ra ikas tapo nuramintas , nes 
abi pusi išrinko treėiųjų teismą ir prižadėjo klausyti 
jo nusprendimo. 

Visokios žinios. 
Perdaug sniego. 

Pastaruoju laiku veik visose Suv. Valstijose siautė 
didelės sniego audros, užnešdamos sniegu visus kelius i r 
apsunkidamos susinėsimą. Daugelyj vietų taip prisnigo, 
kad t raukiniai visiškai negalėjo išeiti, o ii1 kaikuriuose 
miesteliuose tapo sulaikytas elektrikinių vagonėlių bė
giojimas. Tosios sniego audros (pūgos) pagimdė ' ' an 
glies k r i s | M daugelije vietų, nes nebuvo galima pris tatyt i 
angį] iš priežasties t raukinių sustojimo. Tukstanė ai dar
bininkų tapo pašauki i valyti nuo sniego kelius. 

Turėjo 50 pačių. 
Amerikos vokieėiai negeriau elgiasi už savo tautie-

ėius Berlyne, kur pernai už paleistuvystę tapo pat raukta 
teisman net labai augštai stovinėtų valdininkų. Taigi Ilo-
bokeno, N. .). policija gavo žinią iš Los Angeles, kad vie
tinė policija suėmė kokį tai " b a r o n ą " Kmil Kari uii daug
patystę. Susekta, kad jisai turėjo 50 paėių, su kuriomis 
apsivesdavo dėlei pelno. Tą darbą varęs 10 metų, na, ir ži
noma dabar patekęs i valdžios rankas, jati negreitai ga
lės išsisukti, nes už daugpatys tę Suv. Valstijų valdžia ga 
na smarkiai baudžia. 

Paskendo 30 asmeny. 
Garlaivis '*<'$4:5*i*in;i einantis j San Praneise) tapo 

pagautas didelės audros ir nuskendo ka r tu su 30 žmonių, 
ką buvo ant laivo, nuskendo jisai netoli kranto . Daugybė 
žmonių matė tą nelaimę, bet jokiu būdu negalėjo pribū
ti j pagelbą, nes siautė baisi audra . Net pagelbos stoties 
darbininkai neišdrįso nuleisti laivei} ant vandens. 

Nelaimės kasyklose. 

Clinton, Ind., kasyklose Lyford sprogo kasyk, 'd ilkės, ' 
kurios yra dar pavojingesne sprogstančia, medžega. negu 
ga/.as. Trjs asmenjs tapo sunkiai sužeisti, o keletas len
gvai. Sprogimo priežastis šviesa, kuri neturėjo prit ikan-
ėio apsaugojimo. 

Charlerol, Pa., kalnakasys Juozas Kentikas, parėjęs 
namo, padėjo sušalusi dinamitą j peėių, norėdamas sušil
dyti, liet dinamitas sprogo, sunkiai sužeisdamas du vai 
kuriu ir motiną, lenvai-gi kitu du vaikuėin. 

Didelės audros. 

Kapitonai laivų atplaukusių iš Kuropos j Ameriką, 
pasakoja, kad ant didmario siauėia baisios audros, kuo-



Sausio ( J a n u a r y ) 27, 1910, Met. II, No. 4. D R A U G A S 55 
as

ini iiotik-kn apsunkina kelione, bet daro ją pavajingą. Di
delis laivas " A u g u s t a V i c t o r i j a " tapo labai sugadintas 
savo paskutinėje kelionėje, didelė banga nu t raukė ge
ležinį balkoną ir sužeidė 20 žmonių. 

Riaušės Ispanijoj. 
N Sausio 15 d. š. m. namuose kareiviško kliubo Madri

de, policija suėmė 80 aukštesniųjų apieierių, kal t inamu 
norėjime nuverst i dabar t ine valdžią. Visi j ie tapo išsiun
tinėti į tvir toves po visą šalį, ir tenai teis juos kariškas 
teismas. Iš pirmutiniu t a rdymu pasirodė, kad prie to suo
kalbio prigulėję j 200 apieierių. Tikros riaušių priežas
ties da r negalima gerai žinoti, bet ar tik nebus tai prie 
žastis laimėjimo republikinių laike paskutiniu rinkiniu. 

Kynų neprigulmybė. 
KUSIĮ dienraštis "Rieč* • praneša iš .Mukdeno, kad \\\ 

nu "Są junga šalies nep r igu lmybės" išleido manifestą, 
kad visiems pasiuntiniams būtu paliepta rupinties Kynu 
nepalieėiamybe ir sugrąžinimu atgal nustotu žemės plo
ty. Taipogi tame manifeste pažymėta, kad dabai- prigulin
ti Uusijai Amūre sritis, kitados buvo Kynu nuosavybe. 

Demonstracijos Vokietijoj. 
Sausio 15 d. š. m. įvairiose Berlyno dalyse atsibuvo 

soeijalislų demonstracijos už reforma rinkimu. Tik lie
tus, kursai lijo ištisą dieną apsergėjo miestą nuo neišven 
giamų su policija susirėmimu. Susirinkimuose buvo kal
bėta labai karš ta i prieš valdžia, kuri y ra priešinga visuo
t inam slaptam balsavimui. 

Abisinijos karalius mirė. 
Siuomi kar tu gauta žinia ir tai turbūt dabar jau t i 

kra, kad ilgai sirgęs Abisinijos karal ius Menelikas mi
rė. J o mirtį slėpė gan ilgai iš baimės, kad šalyj nekiltu 
riaušės. 

P r adeda reformas nuo kasų. 
Kaip Rusijos caras Petras Didysis pradėjo reformas 

Rusijoj nuo kirpimo bar /du savo " ba j a r ams , " taip da
bar Kynu valdžia išleido paliepimą uždraudžiantį nešioti 
kasas. Vienok tasai paliepimas bus įvedamas laipsniais. 
Išpradžių to papuošalo nustos karifunėnė, paskui studen 
tai, policija, valdininkai ir t l . Nežinia kaip tąjį paliepi 
mą su t ik ; gyventojai " D a n g a u s Šal ies ," nes kasos nukir-
pimas skaitosi garbės suteršimu. 

Už 7 centus 75 dienų kalėjimo. 
Už pavogimą 7 centų langų mazgotojas Chieagoj ta

po nuteistas 75 dienomis kalėjimam Blogas ir negražus 
dalykas pavogimas kad ir emito, bet už kelis e m t u s ne
galima taip bausti. Ant kiek gi metų reikėtų tąsyk nutei 
sti tuos turčius, t rus t in inkus , ką milijonais vagia, ir dar 
taukiai liekasi visiškai nenubaustais'. ' 

valdžia baisiai kankina , kad šalyje neišpasakytas skur
das ta rp valstiečių, negana, kad aplankiusi Rusija, baisi 
liga kolera dar visiškai neišnyko, bet ją aplankė dar bai
sesnė liga džuma, nuo kurios daug daugiau žmonių 
miršta, negu nuo koleros. Toji liga pasirodė ryt inėj Rusi
jos dalyje, būtent, Tralo srityje. Rcr vieną tik mėnesi nuo 
tos ligos susirgo 174 žmonės, o mirė KiS. Baisi tai liga ir 
retas katras jąja susirgęs pasveiksta. 

Svieto pabaiga. 
Daug ats i randa visokių " p r a n a š ų " , kurie ar tai ne

turi ką veikti, ar tai nori pagarsėti ir pasinaudoti iš kitų 
lengN atikystės, ir ima pranašaut visai keistus dalykus. 
Tarp t II dalykų žymią vieta, užima išrišimas, kuomet bus 
svieto pabaiga? Daug " p r a n a š ų , " ypač Amerikoj , bu
vo net dienas paskyrę, kuomet užstos svieto pabaiga, bet 
nieko neatsit ikus, vėl pranašavo toliau. Ats i randa tokių 
žmonių, ką aklai tiki j iems. Dabar generolas Bootl), įstei
gėjas išganymo armijos (salvation a rmy) išpranašavo, 
kad neužilgo bus svieto pabaiga, ir tai žemė žus nuo u-
gnies. Kiek laiko pirmiau jis pranašavo, kad svieto pabai
ga bus nuo tvano. 

Mokestis nuo dalies. 
Pastaraisiais metais labai daug europiečių atvažiuo

ja Amerikon ieškoti tur t ingų pačių. Tata i patėmijo Ame
rikos valdžia ir sumanė šiek-tiek suturė t i tekėjimą tur
tinau mergi&ų j Guropą, būtent, vienas senatorius j r ikė 
kongresui sumanymą uždėti mokestį ant tekančiųjų į tt-
uropą merginų dalių. 

Suokalbis priešais Anglija-
Miesto Bombay (Indijoje) policija suėmė lo asmenų, 

turinčių vyš\ su politiškuoju užmušimu anglo »Jackson'o. 
Ras suimtuosius rado daug bombų, revolverių, agitatyviš-
kų knygelių, atsišaukimų, parodančių kad yra koksui-tai 
suokalbis tafp tębuvių priešais Angliją. 

Iš Rusų V. Durnos. 
Per šio rudens posėdžius V. Dūmai paduota 44) su

manymų [statymams. Iš jų (>4 pripažinta, 5 a tmes t i . 22 
pagrąžinta ministeriams, Ii) pr i ruošta apsvarstymui , M27 
yra pavesta peržiūrėti komisijoms ir .'1 yra pradėt i nagri
nėti visuotinuose susirinkimuose. Durnos narių įnešta 10 
sumanymų, 11 paklausimų ir 1 klausimas. 

Tai ir visi Vast. Durnos darbai . Dabar carui palie
pus Durna buvo išsiskirsčius šventėms ir susirinko Siusio 
20 d. š. m. 

Rusijoj džuma. 
Negana to, kad nelaimingos Rusijos gyventojus 

Už susimušimą gražina. 
Ant laivo "Ora i ' YValdcrsee" susimušė t a i p mves 

vienas magyaras su slavoku, Abudu nenuoramos j estu
kai ateivių užvaizdus tapo sulaikyti ir bus grąžinanti at
gal, nes anot užvaizdus žodžių, Amerikoj yra užtektinai 
savu peštukų, su kurinis ir ta ip sunku rodą gauti, o dau
giau jųjų nereikia. Teisingai! 
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REDAKCIJOS PASTABOS. 

Savaitraščio "America" korespondentas rašo apie 
Įvedimą Paryžiuje paskaitų iš istorijos, literatūros, tiky 
bos, visuomenės ir kitokiu dirvų. Paskaitos patinka pla
čioms minioms ir yra madoje net aukštesniuose sluogs 
niuose. Skaito akademikai, profesoriai, literatai. Taip, 
jaunas kataliku universiteto ("Institut (1athoIi<pic"> 
profesorius, #ustavas Gautlierol, pasiėmė sau u/, temą 
didžiąją revoliuciją. Sena tai tema ir iš visu pusių apdau 
/yta, bet Gautlierot žiuri į tą svarbu istorišką atsitikimą 
iš savotiškos pusės, todėl jo paskaitos yra noriai lanko 
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mos įvairiu nuomonių žmonių. Prof. Gautherc t išrodinė
ta dokumentais ir faktais, kad pirmoji prancūzų revoliu
cija nebuvo netikėtas sukilimas negalinčios ilgiau kęsti 
prispadimu liaudies prieš ponus, bažnyčią ir \aidžią, bet 
buvo tai išaugšto apmąstytas ir suplenuotas judėjimas. 
Prispaudimas, skurdas ir socijalinės neteisybes buvo ne 
priežastim, bet tik pretekstu revoliucijos, — - vadinasi, 
tais dalykais tapo tiktai pasinaudota kitokio tikslo at-
sickimui. Aštuonioliktojo šimtmečio filosofai pasikasė po 
bažnyčios, tikėjimo ir vyresnybės autoritetu; nuosekliai, 
kilus sumišimui, žmonių gašlumai pradėjo I ieties plačia 
vaga, nes nebuvo kam ju suvaldyti . 

įdomios yra taip vadinamųjų "regijondstų" paskai
tos arba kursai. Kaip žinoma, iki 1798 m. Prancūzija bu
vo padalinta ne į "departamentus," kaip dabar, bet į pro-
v i nei jas. Kiekviena provincija turėjo savąją istoriją, sa
vuosius papročius, savąsias padavas ir kitok as savas 
ypatybės, štai tos ypatybei užsilaiko ligšiol. T los kursus 
pradėjo "le F o y e r V atsižymėjęs raštininkas, Henry 
liordeaux. Skaitė jis apie savo gimtinę šalį, Sabaudiją 
(Savoy) : išpasakojo jos istoriją, jos gyventojų pobū
džius, privesdamas šv. Pranciškų Salezietį, kaipo tikrojo 
sabandiečio typą. Su Gaskonija supažindino savo klau
sytojus p. Fernandas Laudet, su Bretanija — (Marles le 
Ool'fir, su kitomis provincijomis — kiti žinovai. 

Paskaitos buvo labai žingeidingos ir naudingos. 
Panašios paskaitos labai pravertėtų ir mums, lietu

viams. Tiesa, turėjome Kaune socijalinius kuisus, kurie 
paliko labai malonu įspūdį; Marijampolėje ir-ji atsitiko 
paskaitos, kurios nepraėjo be naudos. Turėsime daugiau 
tokiu "kur ių" , o jie labai reikalingi, nes gyvas žodis, 
karštai, teisingai ir suprantamai pasakytas, dar) stipresnį 
įspūdį, ilgiau pasilieka atmintyje, nekaip storos ir sunkiai 
parašytos knygos. 

Amerikoje vėlesniais laikais systematineM paskai
tas, kiek žinome, darė: d-ras A. Graieiunas apie hygije-
ną, d-ras b\ Matulaitis apie alkoholizmą. Seniau tokias 
paskaitas mėgino daryti d-ras J. Šliupas, griebdamasis 
dažniausiai evoliucijos, kurią maišė su materijalizmu ir 
darvinizmu, apie kuriuos, savu keliu, žinojo tiek, kiek 
apie Lietuvos praeitį, dabartį ir ateitį (— mažai ir iškrei
ptai). Dėmėkis savo "išguldinėjimais" Svent-ijo Kašto 
ir-gi kai-kuomet mėgdavo parodyti systematiškai, kad 
yra visai pamiršęs tą, ko žiloje senovėje (d.ir amžiną 
atilsį Varnių seminarijoje) buvo išmokęs, o naujo ko pra
mokti niekados nepataikė. Tos paskaitos, kiek žinome, 
naudos nenešė ir ilgai tęsties negalėjo. Bet už tai "pra
kalbu" niekados netruko. Tos atsižymėdavo (ir ligšiol 
atsižymi) kurstymais (seniau prieš lenkus ir nisus, o da
bar prieš kapitalistus, buržujus, bažnyčią ir kunigus). 
Pasitaiko ir naudingos prakalbos, kuriose raginama prie 
gepų dalykų: prie blaivybės, šelpimo tautinių reikalų ir 
tt., - bet, aplaimai imant, nenaudingos ir stačiai kenks
mingos prakalbo! ima viršų. Daromą tokiose rrakalbose 
nuoskauda atsverti reikėtų būtinai įvesti paskaitas, ku
riose butu aiškinami tikybos, ir visuomenės dausimai, 
taip-pat atsakinėjama ant priekaištų ir užmstinėjimų, 
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daromų tikėjimui ir bažnyčiai raštu ir gyvu žodžiu. Nau
da butų be galo didelė. 

Bet ar atsiras mušu tarpo atsakomo mokslo ir iškal
bos vyras, kursai apsiimtų važinėti po Amerikos miestus 
ir laikyti tokias paskaitas lietuviams? 

no; jei iš "Vienybės," tai 
savaitraščio. 

iš Brookiyno leidžiamojo 

Vilniuje ketina eiti sykį j mėnesį (išpradžių) naujas 
laikraštis, vardu HVisuomenė". Redakcijos pranešime 
nepasakyta, kad tai bus soeijalistų organas, bet visas pra
nešimo tonas daro įspūdį, jog yra rašęs karštas Markso 
pasekėjas. Vžtenka trumpos ištraukos: 

" . . . . t o j i srovė, kuri istorijos būtinumu atsi
remdama, statosi sau u/daviniu padėti susiprasti va-
dinamiemsiems "apat iniams" visuomenės sluogs-
niams, kurie valdymo vadeles įgavę ir suvisuominda-
mi išdirbinio įrankius, ateityje turi netik sau gyveni
mą palengvinti, bet įvykinti tikrą visuomenės ir as 
mens lygybę. . . . " 

0 ką, skaitytojau? Sakysi, sunku suprasti, apie ką 
ėia kalbama. Taip, nepratusiam skaityti ilgų ir sunkia 
kalba parašytų porijodu, šitas sakinys (da-gi nepabaig
ta*) pasirodys taip nesuprantamas, kaip koks parašas 
ant Aigypto piramides, bet jame išpasakotas visas 
Marksas. Kasi jame ir istoriškąjį materijali/mą, ir prole-
tarijato diktatūrą, ir išdirbinio įrankių socijalizaeiją ir 
automatinį visokios gerovės atsiradimą žodžiu, viską, 
į ką senos mados soeijalistai tiki, kaip turkai j Mahome
tą. 

"Visuomenė" bus atgijusia "Žari ja ." Bet jeigu tal
pins taip sunkiai parašytus straipsnius, kokiu yra redak-
eijos pranešimas, nesupras jo nei patįs soeijalistai, — o 
tiems, ką supranta visuomenės klausimus, "Visuomenė" 
bus nuobodi, nes niekas nemėgsta atšildytų valgių, da-gi 
atšildytų negerai. 

Tiesiok stebėties reikia, kaip Lietuvoje nemokama 
duoti priderančio vardo naujiems laikraščiams. Soeija
listų organas pavadintas ' 'Visuomene"! Vardas lyg nu 
rodytų, kad laikraštis rūpinsis visų reikalais, tuo tarpu 
"Visuomenė" apsiima tepadėti susiprasti tik apatiniems 
visuomenės sluogsniams. 

Iš Seinų pradėjo eiti "Spindulys," grynai katalikiš 
kas, da-gi pašvęstas dvasiškiemsiems lietuvių reikalams. 
Amerikoje turėjome ir-gi "Spindulį," bet šis mokino vi
sai kitokių daiktų, nekaip seiniškis jo bendravardis. 

Kaune panašios Seinų "Šalt inio" dvasios savaitraš
tis pasivadino "Vienybe," pf»il KtSfeirairk ŝ, joję Amerikoje 
jau seniai mna "Vienybė Liet. , kurios dvasia yra griež
tai priešbažnytinė ir radikalinė. 

doriausiu Lietuvos laikraščiu, skiriame vidutinio ap 
sišvietimo skatytojams, yra be abejo "Vi l t i s " — bet kas 
iš to, kad Amerikoje yra leidžiamas savaitraštis "Darbi 
ninku Viltis," kursai yra organu žemesnės klesos soeija
listų ir laisvamanių. 

Tas pasivadinimas paskui amerikiečių laikraščius 
neretai klaidina skaitytojus. Jei, pav., žinia yra semta iš 
"Vilt ies," tai no vienam rodosi, jog tai iš p, Šlakio orga-

Musų raštijoje tėmytinas taip-pat neatsakoma} pa
sirinkimas slapyvardžių. Vaišgantas, Bitė, Margalis, 
Maironis — tai dar nieko; Dėdė Ttanazas, Damazas Trei
gys jau truputį keistai skamba; bet tokie talentuoti au
toriai, kaip Raseinių Magdė, Šatrijos Ragana, Lazdynų 
Pelėda galėjo gražiau pasivadinti. Seniau "V. L . " turėjo 
korespondentą, kursai pasirašydavo Žalčiu, paskui Varle. 
Toliau jau negali siekti savojo vardo pažeminimam*. 

Slapyvardės kai-kadą reikalingos, ir daugelis garsių 
raštininkų daugiau žinomi pasauliui slapyvarde, nekaip 
tikruoju vardu, bet vis reikia užlaikyti estetiškąjį saiką 
ir prasimanyme sau vardo. 

Priešams. 
' •Katalikas" ir jo sėbrai privalo žinoti sekančiis da

lykus: 
1. "Draugas" nesispendė už organą jokiai organiza

cijai. Susiv. L. lt. K. A. centro komitetas savo sus rinki
mo Wilkes-Barre, Pa., buvo liepęs siuntinėti po vieią eg
zempliorių " D r a u g o " kuopų sekretoriams — viso 120 tų 
egzempliorių — už mažą užmokestį, 60 dol. metaną, bet 
tas pats centro komitetas savo kitame susirinkime (Ne-
vrarke) savo pirmąjį nutarimą panaikino. "Draugą*" nė
ra Susivienijimo organu, o jei kiek rūpinasi jo reiialais, 
tai tik tiek, kiek užsiima kiekvienos kitos katalikiš
kos organizaeijos dalykais. " D r a u g e " daug mažiau rasi 
apie Susivienijimą, nekaip "Katal ike", Męs apart val
diškųjų vyriausybės pranešimų ir skelbimų centro komi
teto narių adresų, labai mažai terašome apie Susiv. 

l'atėmytinas dar vienas dalykas: už tatai, kad buvo
me apsiėmę siuntinėti 120 egi. kuopų sekretoriams už ke
tvirtąją dalį reguliariuos kainos, pasakyta mums, buk no
rėjome apsunkinti Susivienijimo iždą, Pfe! Jeigu "Kata
likas" butų taip padaręs, męs nebutumime to \ asakę. 
Kiekvienas sveiko proto žmogus pavadįs mūsų pasielgi
mą tarnavimu organizacijai iš pasišventimo, ne dėl pelno. 
Bet męs negavome ir nenorime gauti už tą mažą pntarna-
vimą nei vieno cento nuo S. L. R. K. A. 

2. "Draugu i " jokis pavojus negresia. Jeigu atsi
rado laikinas deficitas, tai tat dar ne ženklas, kad jis vi-
HIKIOS ĮMIK ir k a d j o n i e k a s nopri<t<>n|£M. " D r a u g o " g y v e n i -
IIIMS yra užtikrintas. Turimo pasidžiaugti, kad kur.. Kau
po atsiliepimas atnešė labai smagius vaisius. "Draugas" 
gyvuos, platusis ir platinsis be Susivienijimo pagalbos. 
Be ko, " D r a u g o " direktorių nuomone, tapimas Si s-o or
ganu laikraščiui galės daugiau užkenkti, nekaip pagel
bėti. 

3. Neužganėdinimo sėjimas ir erzinimas yra ne tar
navimu organizacijai, bet jos ardymu. 

"Kata l ikas" gązdina visokiomis šmėkliomn, viso
kiais apsunkinimais, jungais ir t t , jei "Kata l ikas" ne-
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taps apr inktas Susivienijimo organu. Toks pasielgimas ? abejojančius atvesti au t gero kelio. Ginčai su Intais lai
tai tik bandymas suklaidint i Susivienijimo narius ir jkin kraičiais neturi vietos " D r a u g o " programe. Todėl, nors 
kyt i juos į savo jungą. Žvejys užstatė tinklą, pasamdė iš pat pradžių " K a t . " su ' "Žva igžde" mus kandžiojo, ty-
darbininkus, kad baidytu žuvis iŠ pasaliu, ir va ry ta jas į įėjome, nes manėme: palos, palos ir nus tos! I r i aba r bu-
tinklą — tai " K a t a l i k o " ir jo samdiniu darbo gyvas pa- tumime tylėję, jeigu " K a t . " nebūtų pakėlęs t rukšmo dė-
veikslas. " K a t a l i k a s ' ' neatsieis Susivienijimui dovanai, lei privatinio laiško, išgauto nuo vieno kunigo, nebūtų iš 
J isa i bus Susivienijimui brangesnis už ' 'Žva igždę , " nes to padaręs didelės istorijos, kur ią sumaišęs su Susivieniji-
jo metinė kaina $2.00, ir sulyg Suv. Valstijų. įs tatymų ji- mo reikalais, nebūtų iššaukęs riksmų, galinčių užkenkti 
sai negali imti nuo Susivienijimo mažiau, kaip pusę sa- " D r a u g u i , " o Susivienijimui j a u kenkiančių, 
vo kainos (vieną dolerį; už egzempliorių, o kadan-gi Su- Atka r to j ame : " D r a u g a s , " kaip ėjo, ta ip e s. Netru-
sivienijime yra penki tūkstančiai narių, tai aišku, kad | < u s tikimės jį pagerint , padary t i įvairesniu jo turinį. 
'• K a t a l i k a s " mėgina ne pa ta rnau t i Susivienijimui, bet žmonėms " D r a u g a s " dabar pat inka, atei tyje pat iks dar 
užkraut i ant jo penius tūkstančius dolerių metinės do- labiau. " K a t a l i k u i " męs nepavydime. Dėl mūsų jis gali 
klės. Penki tūkstančia i dolerių kas met, — tai j u k tiek i„,tį Susi v. organu. Je igu Susiv. nariai nori u/s dėti jun-
tegauna Suvienytųjų Valstijų senator ia i ! Na-gi, kad taip gą tokio žmogaus, kursai nesielgia katalikiškai, apie lai-
p. Tananevičius įbruktu savo " K a t a l i k ą " Susivienijimui 
už organą, tai j uk Susivienijimas mokėtų j a m algos ne
mažiau, kai]) Suvienytųjų Valstijų piliečiai moka savo 
ats tovams kongrese. Susivienijimui augant , augs ir p . J . 
T. Tamulevičiaus alga. Ar-gi dabar , skai tytojau, nematai , 
į ką visos p. Tamulevičiaus intrigos t a iko) Ar nesuprant i , 
ko tasai ponas nori* J u k " K a t a l i k o " leidėjui rupi ne 
Susivienijimo gerovė, tik jo p i n i g a i ! . . . . 

4. Kilus bent kokioje organizacijoje nesusiprati
mams, t ikri organizacijos d rauga i mėgina juos užbaigti 
privatiniu būdu, nesinaudoja jais savaijai naudai , neskei-

l< raštijos etiką neturi suprat imo, savo erzinimais ir intri
gomis ardo jų pačių organizaciją, — na, tai ką j a u pada
rysi! Je igu be jungo negali apsieiti, tai tegul užsideda 
ir velka jį, iki kol neįkirės iki gyvam kaului. Bet " D r a u 
g a s " nenustos tarnavęs Susivienijimui ir katali tų visuo
menei geru žodžiu ir gera pa tarme. 

Dėlei Susivienijimo reikalų nereikia nusigąsti. Sus. 
pinigai neprapuls. Sus. prezidentas ir kiti centro nariai 
velija organizacijai kuogeriausiai. Mūsų nuomone, kun. 
I 'autienius labai išmintingai padarė, apskelbdamas Lai-
binio suspendavimą taip vėlai. Sus. priešai bent neturėjo 

bia jų viešai. Pavyzdžiu, dar perniai S. h. A. turėjo savo | i (.,. , | l i k o s u k ( > | ( i . ^ i l a ( . į j a s j r suerzinti kuopas. Je igu 
tarpe didelius ergel ius : prezidentas buvo suspenduotas, ,..1S k | i | i n H k s m i l (1->1(li kasieriaus suspendavimo, reikalau-
tapo sušauktas e \ t ra-seimas ir tt., — tečiau, ar daug bu 
vo apie tuos ergelius rašy ta laikraščiuose? —- Tuo ta rpu 
S. L. R. K. A. pasidarė dalykas, koksai gali atsi t ikt i bent 
kokioje kitoje organizaci joje: kasiei ius susirgo ir negalė 
jo at l ikt i savo priedermių, o kad atgyt i sveikatą greitu 
laiku neįstengs, tad centro komitetas tapo pr ivers ta i pa 
sielgti pagal konstituciją. Todėl tai kasierius tapo su
spenduotas ir jo VietOn tapo pa ta r t a kuopoms išsirinkti 
vieną iš dviejų kitu kandidatu, gavusių mažiau balsų už 
p. La ibi m ( ' l eve lando seime. Je igu " K a t a l i k a s " ištiesu 
velytų Susivienijimui gerovės, 1ad butu padėjęs kuopas 
nuraminti , butų pasakęs : broliai, mažas tai dalykėlis, iš
rinkime naują kasierių ir laukime s e i m o ! . . . . Tuo tarpu 
liepia savo darbininkui , M. Kad/.ievskiui, rašyti , kad 
" j i eCO per seimą Išrinko sau kasierių, tegul dabai" liel 
v a r t a u j a " (Kat. No. 8) , o 15-os kuopos sąnariui prisako 
visą bėdą suversti ant Susivienijimo prezidento (ten-

j a ext ra seimo, ii- 11., žinokite, kad toks žmogus nevelija 
labo organizacijai, toks žmogus tikisi gaudyt i žuvis su
drumstame vandenije. 

Dabar žodelis " Ž v a i g ž d e i : " Nereikia taip Ubai mu
šu gailėties. .Męs palis sau pasigelbėsime. Išmes v, tamis
tėle, nors syk] ta minti, Imk " D r a u g a s " tapo {kurtas ta-
mistėlės nugramzdinimui. Niekas taip gerai nevelija ta
ni istėlei, kaip " D r a u g u s . " Alums tiesink džiaugsmas, 
kad a ts i radus " D r a u g u i " , tamistelės tur inys pradėjo ge-
rinties. Bet neužmiršk, tamistėle, kad praėjo s a ld i s Aran-
juezo laikai : nebegrįši tamistėle Susiv. už organą — su 
širdies skausmu tą s a k o m e . . . . Vieton, sekant " K - k o " 
pėdomis, drumsti Susiv., paduok, tamistėle, mums ranką, 
velyk dirbkiva išvien labui katal ikų organizacij )s ir vi
suomenės. 

Galop, turime pasakyti , jog " D r a u g a s " naru reakci-
pa t )* ) . Ne, toksai ' ' K a t a l i k o " pasielgimas yra visai JOS organu, kaip jį teikėsi pavadint i " K - k o " tur įs prie 
peiktinas. įdomiausia, kad " Ž v a i g ž d ė , " nors nėra " K a - " p i rmeivybės" pretensijas rašytojas. Savo nuomonėmis 
t a l i k o " draugė, šitame reikale padavė ranka p. Tanam;- ir savo norais " D r a u g a s " pirmeiviškume stovi c a u g au-
vičiaus organu] (U«r, "L iūdnos Nauj ienos ," " Ž v . " No. gščiau m> tik už " K a t a l i k ą , " bet ir ki tus Amcri tos lie-
8). 

-r). " D r a u g a s " y ra leidžiamas ne kunigams, bet vi
suomenei. " D r a u g o " siekiu y ra patvir t int i tikėjime, o 

# ) Rašinėliai: " P r o t e s t u o k i m e ! " "Kas ie r i aus Rei< 
k a l e " ir " 3 8 kuopos sva jonės" tapo iškepti vienoje virtu 
vėje. Kitaip sunku luitu Išaiškinti, dėlko visuose trijuose 

tuvių laikraščius. 
< Janą. 

Mušėjuje. 

Meldžiu t ėmyt i ! štai dvi indijieti seseris, dvilinkai, 
Viešpatauja vienodas rašyuio būdas : visi lygiai kvepia suaugę nuo pat užgimimo. . . . Viena t u r i keturi* metus, 
nešvankiai. kita-gi jau pradeda šeš tus! 
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POLITIŠKA PERŽVALGA. 

RUSIJA. 

Netik visos Europos valstijos, bet it' Amerikoj pra
deda kreivai žiūrėti i peidrąsų šeimininkavime svetimoj 
šalyj rusu šnipu, Naikinime revoliucijos ir visko, kas su 
jąja surišta, rūsy valdžia griebiasi visokiu priemonių, 
ypat ingą atidų a tk re ipdama j šnipus, kurių užlaiko ištisą 
armiją. 

Taip neseniai Austr i jo j , Zakopane, tapo suimtas IMI 
sas šnipai iš žydelių, koks tai Kabinoviė, a t v y k ę ! su paš-
portu raš t ininko (loldbergo, o iš t ikrujų esąs Yaršavos 
" o r h r a n o s " šnipu. Tardytojui Goldbergas papasakojo, 
kad ta rp Varsa vos skyr iaus šnipu y ra daug visokių " m o 
ksl inčių," " r a š t i n i n k ų " t ikrų s tudentų, persiredžiusių j 
kaimiečių d rapanas ir landžiojančių po kaimus. Valdžia 
turint i daug šnipų, bet visa jų nelaimė, kad jie y ra neat
sargus ir juos greit pnžįsta. 

Išėjo aikštėn taipogi kitas dalykas. (J/muštasis vir
šininkas Peterburgo slaptosios policijos Karpov iš papras
to pulkininko žandarų provincijoj, paskui pr is ta tyto ser
gėti Peterburge kairiuosius Durnos atstovus, pagarsėjo 
ir tapo paskir tas viršininku slaptosios policijos. Kaipo to
ksai turėjo labai ar t imus susinėsimus su Azevu, su ku
riuo kar tu darė plianus naikinimo revoliucijos. A/evas 
jam gelbėjo tame darbe, bet k a r t u išdavinėjo visus jo 
plianus revoliueijonieriams. Kuomet tapo susekta Azovo 
provokacija, Karpovas pasliepė jį caro Žiemos rūmuose, 
iš kurių jis niekur neišeina. Dėlto tai revoliucijonieriai ir 
negali jo sugaut i ir nubausti . Karpovas, žinoma atsieki-
mui savo tikslo naudojosi agentais provokatoriais , ku
rie sukinėjosi tarpe revoliucijonierių. Tarp tų buvęs ir 
tas jaunikai t is , ką j j užmušė. Tas jaunikai t i s išdavęs kr 
lėtą revoliucijonierių užsitarnavo užsitikėjimą ir tankiai 
susieidavo su Karpvu. ir kartą, parsikvietęs jį j savo na
mus užmušė. Išėjo aikštėn, kad Karpovas norėjo šiemet 
užmušti Buroeva, tiek nuplėšusio licynų nuo provokato 
rių revoliucijonierių. J a u ir agentus buvo pasiuntęs j Pa
ryžių, bet tik valdžia sulaikė. 

Nėra tos dienos, kad rusų valdžia nesusikoiiiproini 
luotų pasaulio akyse savo šnipų darbais, kurie daugiau 
sia, žinoma yra podraug ir revoliucijonieriais. Visose par
tijose knibždėte-knibžda visokios rūšies mažų ir didelių 
Aievų. 

Sausio 15 d. Paryžiuje tapo suimtas rusas, uužvelg 
tas dalyvavime Karpovo užmušime. 

Tarp part i jų narių baisus nesutik i m ai ir viens kito 
įtarimai, nes valdžia savo provokatorišku darbu pasėjo 
tarp .ių didelį nesutikimą. Ir visa toji rusu revoliucija da
ro [spūdį, kad buvo sukel ta ir yra keliama tik valdžios 
agentų. 

t raukia j revolraoųonieny armiją. Iievolincijonieriai tu
ri daugiau j iegų ir žmonių simpatiją po savo pusei. Nema
žai turbūt j iems gelbsti ir •Suv. Valstijos, nor ints tas ir 
slepiama. Nežinia kuomi gali užsibaigti toji karė , bet ga
lima spėti, kad vis gj revoliucijonierių bus viršus, nes 
pastaruoju laiku sumušė kelis kar tus valdžios kariūn ėnę 
ir tai jau netoli sostapilės. Paėmus sostapilę ir palikus 
prezidentu Estrada, revoliucijonierių vada, gali ir užsi
baigti toji karė . 

MANDŽURIJA. 

Amerikos Suv. Valstijų sekretorius Knox sumanė 
Mandžurijos geležkelj padaryti neprigulmingu. Anot jo 
sumanymo visi Alandžiurijos geležkeliai pereina į dides
nių valstijų rankas ir visų šalių kapital is tai turėsią ten 
prieglaudą. Tą savo siunanymą jisai pasiuntė netik Rusi
jai , bet ir kitoms valstijoms, kurios turi įtekme Manclžu-
rijoj. Pirmiausia, žinovui jisai kreipėsi prie Rusijon ir 
Japonijos, kuriedvi labiausiai varžėsi UŽ Mandžuriją. 
Tiedvi valstiji netik-ką atmetė tą sumanymą, bet s t a u a i 
paniekino. Anglija ir Vokietija nieko nesako, nes ii' joms 
būtų gerai įlisti į Mandžuriją. Prancūzija išjuokė Knox 'o 
sumanymą, pavadindama jį nesubrendusiu diplomati . 

NAMINIS VAIKŲ AUKLĖJIMAS. 

NIOARAOUA. 
Nieko negelbėjo atsisakymas Zelayjos ir išrinkimas 

naujo prezidento, — didesnė gyventojų dalis nerimsta ir 

Mandagumas. 

Todėl supažindink vaikus ankst i su mandagumo ir 
^r\i papročių reikalavimais ir to mokink juos, teip sa
kant , su " k e p u r e r a n k o j e . " Vaikai privalo ko t ik j iems 
reikia, gražiai paprašyt i ir už viską, ką jie nuo tėvų, bro
lių, seserų ar svetimų gauna, mandagiai padėkoti . Ka
riauk prieš kiekvieną nemandagų pasielgimą laike val
gymo, nekęsk sudribusio sėdėjimo būdo, netikusio vai
kščiojimo, pasileidusiu juoko ir garsaus žiovavimo. Vai
kai privalo būti maloniais ir skubiais kiekvienam patar
nauti. Je i tėvas, motina ar kas kitas iš šeimynos, sušalę 
žiemą namon sugrįžta, tai vaikas tur i į šalį savo žaislus 
padėti ir šiltą apautuvą ar ką kitą, tuo syk reikalingą, 
atnešti . Žodžiu, kokiam norint mažam reikalui esant na
muose, vaikai turi po ranka būti, kad pa tarnautų . — Ne
smagu žiūrėti, kaip vaikai į mokslą einantieji dykai sėdi, 
kuomet ant kojų turėtų būti, o tėvai j iems tarnauja . 

Broliai ir sesers privalo visuomet savi tarpyje b i t i 
meilus ir mandagus o š iurkštumai ir nesutikimai tarpe jų 
netur bfiti kenčiami. Kankinimas gyvulėlių, nors gėlių 
naikinimo ir teip toliau, t m* būti smarkiai draudžiami. 
Ypatingai vaikus saugok nuo ga tvės : ten jie išgirsta jo
džius ir išmoksta dainas, kurių padoro žmogaus lūpos ne
privalo ištarti . Teatsimena visuomet tėvai, kad išmok}tų 
valkus būti mandagiais ne tik dėl akies, bet. kad palįs , 
gerą pavyzdį duodami, vaikus iš širdies padoriais išau
klėtų. Atsiranda žmonių, kurie į akis meilinasi, o už aMų 
šmeižia, su didžiausiu mandagumu glosto, o širdyje su 
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biauriausia puikybe paniekina. Paviršutinis mandagu
mas yra tai kaipo brangus lukštas prakilnu vaisiaus ti
krai a u s t o s dūšios. 

n i 

Apie širdies tyrumą,. 

Su teisybės meile ankštai rišasi širdies tyrumas. Kū
dikio nekaltybe blizga, kaipo auksas ir brangus akmuo; 
yra didžiausiu iždu, kuri slepia tėvai savo namuose. O, 
kad visi levai rūpintųsi tą iždą apsaugot! Jisai sykį pra
žudytas, jau yra nesugrąžinamas. Nekaltybė turi daug 
pavoju. Kiekvienas kūdikis jauėia jau savyje tąjį "kūno 
akstiną," apie kurį šv. Povilas mini. Tu pavojų smarku
mu negalima prašalinti. Smarkumas gimdo paslaptingu 
mą ir gudrumą. 

Vien akyvaizdos Dievo atminimas gali, kaipo nere
gimas sargas, apginti nuo nuodėmės tuose atsitikimuo
se, kuriuose žmogui atsieina kariauti su gyvuliškais jaus-
mais. Tėvai privalo jautrią turėti akį, su kuo jų vaikai 
draugauja. Blogos draugijos gadina gerus įpročius, sako 
senas priežodis.. Daugiausiai padorumą įžeidžia prisižiu-
rinėjimas nesvariems paveikslams ir skaitymas blogu 
ir abejotinų knygų. Pats atsimink, kokį įspūdį nedori 
vaizdai ant tavęs darydavo jaunose dienose. Negalima 
to suprasti, kaip, tankiai, dailės darbu prisidengiant, sta-
ėiai begėdiškus paveikslus viešose vietose stato. Tai mūsų 
laiku ženklas. Jei yra dailės darbai, tegul juos statytų 
galerijose ir tai da tuose skyriuose, kur vaikai nėra lei
džiami. Dėl užlaikymo širdies skaistybės, neprivalo tėvai 
vesti savo vaikų į kiekviena, parodą. Pigus įėjimas tegul 
jų nevilioja į cirkus ir teatrus. Vaikai ir taip pergreit su 
tais smagumais susipažįsta ir nepridera jau kūdikystėje 
jų geidulius prie to uždegti. 

Begėdiški paveikslai puošia tankiai net gyvenamųjų 
namų sienas. Negalima to peikti, jei paveikslai valdau-
ėiųjų kunigaikščių, karalių ir karalienių ant sienų ka
bo; nes jie pildo valdžią, jiems Dievo duotą, ir patrijotas 
juos gerbia ir paguodoja. Bet jei nėra namuose jokio pa
veikslo, kuris mums Karalių visų Karalių primintų ir jei 
jo vietoje begėdiški paveikslai šeimynos šventyklą ter
šia ir į lizdą žemu pageidimų paverčia, tai yra Šventva
gystė, ({račiai apie tsii išsitariu pagonį} poetas Juvenalis: 
"Te niekas, kas akį ir ausi užgauna nežengia ten, kur 
kūdikis gyvena." Laukan tad su visais paveikslais iš mū
sų namų, apie kuriuos be paraudonavimo negalima minė
ti. Kaip tai būtų gerai, jei ir visų krautuvių langai nuo 
lokiu papuošalų apsivalytų! K rikšeiooiškieji tėvai, nesi
bijokite staėiai to pareikalauji nuo pardavėjų, pas ku
riuos perkate; arba su kuriais pasipažįstate. Drąsus ir 
tvirtas žodis gali čion daug nuveikti. Kai kuriose vieto 
se miestelėnai katalikai susirinkimuose nutarė nepirkti 
nieko tose krautuvėse, kur išstatyti yra nedori paveikslai 
arba papiktinančios knygos. Nutarimai katalikų labai 
gerą turėjo pasekmę: nešvarus paveikslai ir nemorališ-
kos knygos tuojau išnyko nuo krautuvių langų. Tas yra 
suprantama. Žmonių žemais jausmais nedoriškai pasinau 
doja, kad pirkėjus patraukti. Jei paradavėjas pamato, 
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kad tokiu būdu pirkėjų netenka, tai jis kuo kitu savo 
langus papuošia. 

Kaip nešvarus paveikslai, taip lygiai kenksmingą 
Įtekme turi blogi laikraščiai ir rastai. Negerai jei vaikai 
daug skaito. Godumas skaityti, daro netikusius j rimtą 
darbą. Jei vaikai turi laiko ir skaityti nori, tėvai turi 
šventą priederme tėmyti, ką jie skaito. Politištus laikraš
čius su iliustruotais priedais pilnais nešvarių paišinių, 
pašaipos laikraščius su nepritinkančiais juokais, taip-pat 
laisvamanių raštus laikyk toli nuo vaikų . Komansai su 
meiliškomis istorijomis neturi būti vaikų rankose. Roman
sas, kad ir nebūtų rašytas su tikslu dorybę ardyti, bet 
perdaug sujudina vaidentuvę. 

Begėdiški romansai, indijonų istorijos ir tt., turi bū
ti visai atmetami. Jau nesyki atsitiko, kad mokinys pri
siskaitęs istorijų apie plėšikus, pabėgo nuo t<vų, kad gi
rioje vestų plėšiko gyvenimą. Biaurus tų literatiškųjų 
mėšlynų turinys užnuodija vaidentuvę ir pajiegas, nau
dingam darbui reikalingas, iškreipia iš kelio, o veda į 
saldžias svajones ir palaidavimą. Vaikai, skaitymo godu
mu apimti, vikščioja sapnuodami, kaip kokios šmėklos: 
jie netinka i darbą, protavimo reikalaujantį ir prie kiek
vienos progos nepasergėti smunka kur į kampą, kad il
goms valandoms skaityme pasinerti. Toks pasielgimas 
jųjų dorai yra labai pavojingas. Taip tankiai inga viduje 
mūsų jaunuomenė, į kurios ateitį turime su bume žiūrėti. 
Daug geriau būtų, jei tie vaikai stropiai dirbt} ir smagiai 
bėgiotų. 

Taip, gera skaitymo pusė virsta į pasibaisėtiną siau
būną, jei tėvai to dalyko gerai neprižiūri. Tikrai gerų 
vaikams pasiskaitymų, kuriuos jiems tiesiog į rankas ga
lima duoti, juk pas mus šiandien netrūksta. 

Kad gera knyga tikrą naudą atneštų, privalo ją vai
kai keletą sykių perskaityti. Tėvams vėl reiki i su vaikais 
apie jos turinį pasišnekėti ir liepti vaikams papasakoti, 
ką jie skaitė. Tokiu būdu vaikai daugiau apturės nau
dos iš vienos knygos, kaip iš šimto kitų, kurijs jie prarį-
ja, bet nesuvirina. 

(Tol. bus.) 

Vieno filosofo užklausus, ar neturi kokių ydų, atsakė: 
"apie tatai paklausk velyk pas mano kaimynę, nes kiek
vienas svetimo ydas geriau ir greičiau pažįsta. 

Mūsų elgetos. 
— Štai čia turi šiltų drabužių pačiai ir saikams, čia 

vaistai, nunešk juos. 
- - O už nunešimą tų daiktų, tamsta, nieko neužmokė

si t 

Elgetai tarnaitė išneša duonas kąsnį, taMai neima ir 
sako : 

— Meldžiu patepti sviestu. 
— O tai kodėl? 
— Šiandien sukaktuvės mano 25-es elgėi:ystos. Šian

dien mano jubilėjus!!! 
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ST. ŽEROMSKĮ. 

ANT LAIVO. 

Ant laivo, plaukiančio iš Brunnen'o į Fluelen'ą, bu
vo daug keliauninku. Buvo ten prancūzų, vokiečiu, ita
lu, anglu ir kitu tautų. 

Neužilgo ant vienodo paviršaus vandens pasirodė 
stebėtinas, šviesiai žalias taškas, skubiai čiuoždamas, tar
tum Tell'io valtis. Laivukas, nardydamas vandenyj, su
drebino jo miegant} paviršj ir traukė paskui save, tartum 
nusileidusius sparnus iš įsisiūbavusių bangu- Tol žvilgan
čios, spingančios bangos, ėjo skersai, kassyk pamažiau, 
prie juodu krantų, glamonėdamos viena kitą. 

Visas laivo viršus buvo pilnas šveiearų vaikų. Buvo 
tenai mokykla iš kokio tai kaimo kantono Appemel, at
liekanti savo paprastą kelionę išilgai savo šalies. Buvo 
ten vaikai ir mergaitės visokio amžiaus, sūuųs ir dukters 
valstiečių ir smulkių miestiečių, kerdžių ir pirklių, leno 
dirbių ir tarnų, turtuolių ir vargšų. Visi jau buvo užte
ktinai pailsę, apdegę ir apdulkėję. Vadovavo jiems mo
kytojas, su berno judėjimais, su spuoguotu veidu, apau
ginsiu bespalviais plaukais. Buvo vienok tame veide kas 
tokio, kas atskiria pedagogą iš minios. Atspindėjo ant jo 
veido paprotis kalbėti tik tikrą ir nesuteptą tiesą visuo
met ir visur. Tasai puikus vaisius augštos kultūros nu-
plauja per eilę metų papročius individuališkojo būdo, 
prigimtus temperamento blogumus ir paženklina veidus 
stebėtinu nusišipsojimu, kurį galima gal tik matyti ant 
senų paveikslų Bernardino Luini'o. Yra tai naiviski vei
dai, kurie nemoka meluoti. 

Tokia mokykla, kur papuls, keliauja, vietomis gelež-
keliu, arba laivu. Vakaro šalyj aplanko dirbtuves, muzė-
jus, bažnyčias, gražius miestus pas ežerius, sostapiles 
mokslo ir darbo; tolimus kaimus, senovės griuvėsius ir 
pagalios apmirusius tyrus ant kalnų viršūnių, kur žiau
rus ledynai miega amžinu miegu. Vyresnieji renka į savo 
krepšiukus žoles ir vabalus, — jaunesnieji ant laukų Na-
fele, Morgarten, Sempaeb klauso išguldinėjimo atsitiki
mų ir mokinasi legendų, kurios yra, tartum žmonijos at
sidusimais. 

Kuomet pereina Gotardo viršūnę, kuomet nulipa į 
puikią Tessino lygumą, žmonės priims juos su išskėstomis 
rankomis. Ttalai juodi ir guivųs ir kalbantįs svetima kal
ba širdingai juos priima — nes jie yra jų broliai. 

Kuomet po ilgos kelionės atsidurs liūdnoj ltodano 
lygumoje vietose, kur žmonės kalba prancūziškai, ir ten 
juos priims su meile, nes jie yra jų broliai. 

Kuomet laivas plaukė pro Grutli, suskambėjo gražus 
tų vakų dainavimas. Atsikreipę veidais į nemirštančią 
uolą, giedojo: 

"Von ferre sei herzlich gegruaset, du stilles Gelan-
de am See*) 

Svetimtaučiai keliauninkai žiūrėjo į dainininkus ir 
su smagumu klausė sutarancio dainavimo. Šen ir ten bu
vo girdėti pagyrimo žodžiai. Koks tai vokictys išlengvo 
plojo rankomis, kokia tai sausa ponia, susigraudinus, tarė 
savo kaimynei: "oui, c' est beau!" **) Popierinis 
anglo veidas keitėsi graudžiu nusišipsojimu. Pašalyj sto
vėjo keletas jaunų vyrų. Jų veidai buvo labai nuliūdę, 
o akis apsiašarojusios. 

Vertė P. S. 

*) Buk ištolo širdingai pasveikinta, rami 
pas ežerą (vokiškai). 

*#) Taip, tas puiku (prane..). 

šilele 

Redakcijos atsakymai. 
VI. Lazdynui, "L . R." — "Laiškas" mūsų laikraš

čiui netinka. Rankraštį, pareikalavus, galime sugrąžinti. 

Viena moteriškė buvo bažnyčioj, kuomet rinko au
kas. Pykino ją tas — kaip ji sau galvojo — tolydinis uba
gavimas, ir ji nieko nedavė. 

Parėjus namo, pamatė, kad jai pavogė pini
gus. "Dievas" tarė sau "negalėjo pataikyti į mano širdį, 
bet už tai velnias pataikė į kišenių. 

ŠLOVINGIEMS KLEBONAMS ŽINOTINA. 
Zakristijonas, su gerais paliudijimais, visiškai blai

vus, apie 12 metų pratarnavęs Lietuvoje prie bažnytinių 
giedojimų, galįs pavaduoti vargonininką, ieško vielai. 

Meldžiu kreipties sekančiu antrašu: 
J. R. 

Box 501. Stoughton, Mass;. 

PAJIEŠKOMA 
atsakanti moteriškė, galinti gerai kalbėti lenkiškai ir an
gliškai. Pardavinėt nereikia. Turi Imti švari ir padori ir 
laikyties to darbo. Gera užmokestis. Atsiliepti asmeniš
kai į Gold Stamp Office, 28 South Main St., Wilkes-Barre, 
Pa. 

LIETUVttKAS DZIEGORMEISTERIS. 
Parduodu tikro aukso laikrodėlius, gvarantuo jamus 

25 metams. Lenciūgėlius ir gražius žiedus. Armoniias ir 
visokius muzikališkus instrumentus, albumus su mazika, 
akuliorius, revolverius, britvas, pocket books vyrsms ir 
moterims. Visokias knygas, rąžančius, škaplierius, kryže
lius, taipos-gi turiu visokių vaistų. Visus tuos daiktus 
prieš Kaledasleidžiu už puse prekės ir {kitus miestus siun
čiu už pigiausias prekes. Mano adresas: 

ANTANAS PUTIRSKAS, 
144 W. Market Street, Scranton, Pa. 
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• • • • •niiMum ——mmm*m*m*mmt*' ' m. n" i. • JUIIIMI i . i ••••m wm> i >i I W Į W Į — i » « — — Į » 

# # * # # # # # * > M ^ # # # # # t t # # # * # ^ ^ 

KANDAI. KURTAS. 

— Onute! eik, dukrele, pažiūrėk savo skrandutės, 
kuri apie dvi sanvaiti kabo anam kambary ' ; išnešk ją 
laukan ir gerai šepeėiu išdulkyk, nes mačiau ten kandus 
lakstant, ir jie gali padaryti tau didelį blėdį: gali tavo 
skrandute ir kitus vilnų drabužius pagadyti. 

Tuojaus, mamyte, —- atsako Onutė, protinga dvyli
kos metu mergaitė, kuri dažnai padėdavo motinai jos dar
iu lose. 

Dabar Onutė buvo užimta darbu: ji siuvo sesutės le 
liukei sijonėli ir, pabaigus šitą darbą, žadėjo padaryti, 
ką mama liepė, Tuo tarpu atėjo jos draugė, iMagdutė, 
ir taip jiedvi užsišnekėjo, kad apie kandus Onutė visai 
pamiršo. 

Dviem dienom praslinkus, mama vėl užtėmijo kelis 
kandus belakstaneius ir pasiklausė Onutės: 

— Ar išdulkinai savo skrandute? Pamyk, kad iš kan
dy kiaušinėliu pasidaro kirmeliukės, kurios visokius vil
nų drabužius ir kailius su pasimėgimu ėda, ir tuomi mai
tinasi. 

Onutė labai susigėdijo, neišpildžiusi mamos paliepi-
ini), todėl, paraudonavus greitai atsakė: 

— Peržiurėjau ir išdulkinau savo drabužius ir n irk o 
jose nebuvo. 

Labai buvo koktu mergaitei, nes ji nebuvo pratusi 
meluoti. 

— Kaip tik mama išeis miestan, tai būtinai tą pa 
darysiu, todėl ir melo nebus!. . . .-•••- galvojo sau mergaitė 
ir kantriai laukė, kad nuima kur-nors išeitu; bet dama 
niekui' tą dieną neišėjo. Onutė tuo tarpu pradėjo moky
tis ir apie drabužius savo vėl visai užmiršo. 

Atvykus šaltai dienai, Onute, eidama su motina mies 
tan, turėjo šiltai apsivilkti, ir tik dabar ji atsiminė apie 
kandus. 

Su baime ji paėmė savo skrandute ir ką pamatė?! 
Iš viršaus ant gelumbės ir apačioje vidurij rankovių buvo 
galybė lizdu su kandu kirmėlėmis! Gelumbė iš viršaus 
buvo skylėta, o iš apačios plaukai ir lizdai iš skrandutės 
byrėjo. Tą viską kandai padarė. 

Daug buvo ašarų ir gėdos! Nupirkimui naujos ikrai] 
dutės mama pinigų neturėjo, todėl Onutė turėjo vilktis 
sena skylėta skrandute. Bet dar labiau ji susirūpino, 
užtėmijus, kad ir kiti vilnoni drabužiai taipgi buvo pusė 
tinai kandy suėsti. Kiek karti; ji vilkdavosi, visuomet 
atsimindavo, kad iš užmiršimo ir betraukei būna daug 
nuostolio ir nesmagumo. 

Ksav. Vanagėlis. 

Kn/inkoks Žmogus turėjo šunį, vardu Kurtas; jis bu
vo toks išmintingas, kad kiekvieną rytą patsa vienas ei-
davo pas kepėją pyragų parnešti. 

.lis imdavęs dantimis kaselę, kurioje gub'jo pinigai, 
eidavo pas kepėją ir statydavo ant grindų kalelę; kepė
jas, paėmęs pinigus, jdėdavo kašėn pyragus, ki Iriuos Kur
tas skubiai nešdavo namo. 

Sunies Seimininkas kartą užtėmijo, kad vieno pyrago 
trūksta; antrą ir treėią dieną taipogi tą patj užtėmijo, 
Jis gerai žinojo, kad jo šuo nebuvo nei sinylus, nei godus, 
todėl nuėjo pas kepėją, kuris jam paaiškino, kad, dėda-
mas kašėn pyragus, skaitliuje niekuomet nepaklysta. 

Sekančią dieną, nusiuntęs šunį pyragų nu pirkti, šei
mininkas nežymiai pats sekė paskui šunies, ir ką užtėmi
jo.' 

Kurtas, išėjęs nuo kepėjo, nubėgo siaura, a gatvele, 
kur p<> t repais gulėjo kitas, ligotas, vos gyvas šuo, ir, 
išėmęs vieną pyragą padėjo jį varguoliui Ilginiui. 

Toks pavyzdis labai suspaudė širdį šeini pinkui, ii' 
jis tik paglamonėjo savo įivvų Kurtą, kuris kasdieną taip 
elgėsi net iki tam laikui, kuomet ligotas šuo vnai pasvei
ko. 

Perskaitę apie gerą, Kurtą, gal nepaklysime pasakę, 
kad Kurtas buvo geresnis, negu tūlas šykštus žmogus. 

Ksav. V;įnagėlis 

KUR NAMAS MŪS? 

Plačios pievos, girios senos; 
Jose gyvulėliai ganos. 
Žirgas žvengia pažabotas; 
Sieims kvepia sugrebotas. 

Graži žemė, or's saldus! 
Lietuva tat motė mūs! 

Kalbą girdim ei;i gražiausią. 
Už visas kalbas seniausią; 
Puikiai skamba žodžiai jos, — 
Visam sviete nėr tokios! 

Ir kalba ta nepražus. 
Lietuva tat — kraštas mūs! 

Ksav. Vanagėlis. 
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Dr. A. L. Grai aicunas 
Pasekmingai gydau visokias ligas vyrų, moterų ir vaikų, ne 

aplenkiu ir paslaptinių. Atsisaukantiems <5 kitur suteikiu 
sąžiningus patarimus per laiškus. 

TBLBFONAS: Yards — 3162. 

3312 go. HALSTBD ST., CHICAGO, ILL. 
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į DRAUGIJOS! 
i 

I H. R. Morgan 
laiko dirbtuve 

11 visokiu jums rekalingu 
; daiktu, kaip tai: KEPURIŲ, KOKARDŲ, S AR. 

PU, VĖLIAVŲ ir tt. 
Adresuokite: 

R. H. MORGAN, 
13 N. Main St., Sh«nandoahy Pa. 

Union Ticket Agency 
Seniausia Uetuviszka Banką Scrantone ir Visoje Aplinkinėje 

Agentūra Laivakorčių ant Geriausiu Linijų 
Siunčia Plnbnu kas dlen in visa* dalis svieto; taip-iri perka tr i*mnino vi

sokiu* pinigu*. Ildirba visokius Dokumentus Amerikos ir Lietuvos teismuose 
Ofisas atidarytas kas dlen nuo K-tos in ryto iki 9-tai vai. vak. 
Nedėlioję: nuo 10-tos Ii ryto Iki 5-tal valandai vakare. 

A D O L F B L A U , U n i o n T i c k e t A g e n c y , 
203 Lackavvanna Ave., - Scranton, Pa 

Taip-g-i turime savo krautuvėj* daugybe visokiu maldaknygių 
ir svietišku knygų visokiose kalbose :: :: :: 

^ TELEFONAI: Naujas 803 - Bell 0«2 

| A. U Z U M E C K I S , 
Lietuvis Graborius ir Balsamavotojas. 

Viską išpildo geriau ir pigiau negu įvetimtautis. 
Persamdo karietas vestuvėms, krikitinoms ir t. t. 

Priima lavonus ir ii kitų miestų. 
Reikalo kreipkitės pas savo tautietį. 

824 Wharton l t . , Philadelphia, Pa. 
TELEFONAI: Bell Lombard 27 - H9 A 

Keystone Main 42 - IR I) 

DR. MENDELSOHN, 
LENKISZKAS GYDYTOJAS 

| 50 South Washington St. Wilkes-Barrc, Pa 

Swalm Hardvvare Co.v 
No. 21 North Centre Strsst, 

POTTSVILL*, PA. 
{vairiausi geležiniai daiktai, tepalai, stiklas, dūdos, 

plasteris, įrankiai, sportiniai ir naminiai daiktai. 

"DRAUGO" AGENTAI: ' 
St. Stanevičius, 3206 Auburn Ave., Chicago, ].ll. 
Antanas Kasparavičius, 27 E. 23rd St., Bayonne, N. J. 
Juozas Mališauskas, Forest City, Pa. 
Kazimieras Skripstunas, P. O. Sugar Notch, Pa. 
Antanas Gudaitis, Box 73, Silver Creek, Pa. 
V. Leskevičius, P. O. Midleport, Pa. 
Mikas Cibulskas, 573 Caufield Ave., Detroit, Mlm. 
J. Žemaitis, 126 South Pear St., Shenandoah, Pa. 
T. KizieviS, Box 167, Minersville, Pa. 
M. Karbauskas, 52 G. Street, So. Boston, Mass. 
L. Švagždys, 171—5th Street, So. Boston, Mais. 
J. Mikutaitis, 1438 Western Ave., Allegheney, Pa 
A. Radzevič, 194 New York Are., Nevvark, N. J. 
A. Klimavičaite, 321 Kensington Ave., Chicago, Al. 
A. Pocius, 10806 Wabash Ave., Chcago, 111. 
M. Dūda, 51 W. — 25th Street, Chicago, 111. 
K. Strumskis, 2323 West 23 Place, Chicago, 311. 
. Šaulys, 168 Beakon Street, Brighton, Mass. 
J. Bartoseviče, 4417 Marshi'ield Ave., Chicago, 311. 
J. Puselninkas, 722 \Vashington Ave., Braddock, Pa. 
V. Bielauskas, 468 Northampton St., Easton, Pa. 
M. Urbanaviče, Box33, Thomae, W. "Va. 
J. Antanaitis, Box 22, Swoyes, Pa. 
Pr. Bukantis, 96 Centre Street, Kingston, Pa. 
Juoz. Matuliavičia, 1657 Tioga St., Shamokin, I'a. 
Ant. Baranauckas, 1214 Railroad St., Shamokin, Pa. 
Jos. Valentinaviča, 1114 Cedar Ave., Scranton, Pa,. 
J. Versiackas, 65 Davidson St., Lovvell, Maus. 
Ignas Mkalojus, 1028 S. 2nd S t , Philadelphia, I'a. 
Jos. Robynsky, 163 First St., Elizabeth, N. J. 
Myk. Vaicenavičius, 2 River St. PI., W. Lynn, Mus. 

Mike Šlapikevičius 
Silver Creek P. O. NK'YV Philadelphia, Pa 
Fel. Būgnelis, 154 Main Ss., Edwardsville, Pa. 

Jurgis Grigutis, 38 Kedorr St., Wilkes-Barro Pa. 

VIENATINS LIBTTJVISKĄ DEDBL* KBAUTŪV*. 
noriausių armonikų, skripkų, klernatų, koncertinių 
trubų ir daugybė visokių muzikališkų instrun entų. 
Puikiausių driegorėlių, lenciūgėliu, visokių frazių 
žiedų, lakotų, špilkų, kolcikų, gerų britvų, druka-
VOĮRIUU mašinukių, albumų, revolverių, krizių, rąžan
čių, škaplerių, guminių literų, istorijų, dainų, pasa
kų ir visokių maldaknygių. Gražių popiorų geoma-

tų rašymui tuzine už 25c, S tur.inai už $1.00. Dailių atidaromų al-
toriukų ir pavinčiavonių siuntimui į Lietuvą. Atsiųsk savo tikra 
adresą ir už 5c. markę, o apturėsi No. 3 Kataliogą su 450 pavei
kslų ir .1000 visokių naudingų daiktų. Aš gvarantuoju, kad mano 
tavoms pirmos kliaaos o prokcSs pigonnon kaip kitur; orderiai* ii-
siunčiu groitni j .visus Amerikos, Kanados ir Anglijos kraštus. 
Kvies iu visus at lankyt i nu viflokiais pirkiniais ir orderiais pas 

K . VILKJEJVVIOH, 

112 Orand St, St. Dep, D. Brooklyn, N. T. 
> «y m IHUSSI I m ^ l a p i n e i ! 

A. & J. H U R W I T Z , 
BANKI1KIAI. 

42 East Market Street, WILKES-BARRE, PA. 
Parduodu laivakortes ant visokių linijų ir sitnčiu 

pinigus j visas pasaulio dalys. Atlieku daviernastis su 
maskolijos vald/ia ir kitokius reikalus. Lietuviai kreip
sitės prie m*ns*, <> busite u/.gancdjti. 

file:///Vashington
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OFFICBE NEW PHONE 37. RESIDENCE 1100 
LIETUVIŲ ADVOKATAS 

JONAS S. LOPATTO 
47-41.41 Bennett Building, Wilkes-Sarre, Pa. .. 
Norintieji pasiskolinti pinigų ant pirmo mortgage, 

arba pirkti namus lai kreipiasi. 

Naujai Telefonas 1005. Senas Telefonas 669. 

I Dr. Albert Kaufmanas, 
—: GYDYTOJAI I i LI1TUVOB. :— 

SpecIJallstas visose ligose. 
Gydo labiausiai uisisenejusias vyry, moterių ir vai 

ky ligai. Galima susikalbėti lietuviškai, lankiikai, ru 
aiikai ir vokiškai. Yra daktaru keleto lietuviy ir lenku 
kuopų Turi malina, su kuria galima matyti ir patinti 
ligas kūne, kaip per stiklą, užtai ligos yra tikrai ir grei
tai išgydomos. 

Priima nuo 8 Iki 10 vai. išryto, nuo 2 iki 4 popiet, 
nuo 7 iki 0 vakare. 

51 N. Washinfton lt., Wilkes Barre, Pa. 
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44 DRAUGO" 
1 

SPAUSTUVE 

NAUJAUSIA, DIDŽIAUSIA IR GE
RIAUSIA GREITAI ATLIEKA 

ĮVAIRIŲ ĮVAIRIAUSIUS DARBUS 

S P A I D I N * 
P I G I A I 

Konstitucijas, Plakatus, Tikietus, 
Užkvietimus ir Kitokius Darbus 
RAIDĖS STATOMOS DIDELE NAUJAU-
SIOJO PATENTO-MAŠINA "LINOTYPE" 

ADRESUOKITE .—įj 

" D R A U G A S " 
314 E Market St. Wilice8-Barre, Pa. 

ADRESAI OSNTRO VYRIAUSYBĖS SUSI V. LIET. 
RYMOKAT. AMERIKOJE: 

KUN. S. PAUTIENIUS prezidentas 
P. O. Giradville, Pa. 

JONAS RIKTERAITIS vioe prez., 
67 James St., Waterbury, Conn. 

KAZYS KRUSINSKAS seretorius, 
457 — 17th St., Brooklyc, N. Y. 

GABRYS LAIBINI8, iždininkai, 
P. O. Box 135 Dnryea, Pa. 

G l o b ė j a i k a s o s : 
JONAS VIERAITIS, 

107 So. Harding St., YVorceRter, Mass. 
KAZYS VASKEVYČIA, 

186 Jefferson St,, Newark, N. J. 
KUN. V. VIZGIRDA knygius, 

190 So. Meade St., Wiikes-Uarre, Pa. 
KUN. V. STAKNEVICIA dvasiškas vadovas, 

207 Adams St., Newark, N. J. 

F A B I O L t , 
Garsi kardinolo Wisemano apysaka. Veri ė Vytau

tas Kaina 1 doleris. Tmantiems daugiau, kaip vieną 
egzempliorių, nuleidžiamas didelis nuošimtis. 

Gaunama pas: 
REV V. VARNAGIRIS, 

312 S. 4th St., BROOKLYN, )f. Y. 

Tautittil Jei reikia Tau statyti nauji namai, ar tai
syti seni, tai žinok, kad tatai atliks kuogeriausia i kontrak 
terius MIKAS SLAPIKEVICIUS, NewPhiladelphia Pa. 

Nauja Knyga.—Biblija—aiba šv. Raštas išleutas 
KUN. S. PAUTIENIAUS. 

Tik vienas šitas šventaraštis yra katalikiškas. 
Kaštuoja $3.00 ir 15c. parsiuntimui 
Adresas: REV. S. PAUTIENIUS, 

GIRARDVTLLE, PA. 

MOKYKIMĖS PATĮS. 
Gramatika angliškos kalbos mokytis be mokytojo 

(apdaryta) $1.00. 
Vaikų draugas arba kaip mokytis skaityt ir rašyt 

be mokytojo 18c. 
Naujas Budas mokytis rašyt be mokytojo 10c. 
Aritmetika mokytis rokundų be mokytojo su pavei

kslais (apdaryta) 35e. Pinigus siuskit per Money Order 
po šiuo adresu: P. MIKOLAINIS, 

Box 62 NEW YORK CITY. 

BEN. J. KMELEWSKI 
NAUJAS TELEFONAS 1357. 

Parsiduoda laivakortės ant geriausiu linijų. Siūnžia 
oinigus į seną kraju greitai ir saugiai. Žemės ir Notari-
iaus dalyk<ii taipogi doviernastis. 

102 North Sherman St., WILKES-BARHE, PA.. i 


