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Ir vėlei karionės vien mane atlanko 

Ir vėlei jau spėkos beeina menkyn 
Ir vėlei verpeto* pašėlusiai manko, 
•lau liepsiu... . jau cinu silpnyn Ir silpnyn 

Ak mirt] tai rengia, bei mirti nenoriu. 
Nors dalgio bijoti suvis nemaniau. 

Sustingusį kūną beveik' prislėgs moliu, 
Ir butu dėl manys tai, Dieve, ge r iau! . . . . 

Tik, Tėve geriausias, kum siusti reikėjo, 
Jei mano Viešėjimą sunkybe tur būt: 
Ui mokslą, ką vargiai savimi mokėjo, 
skolos negrąžinės ir imčiau aš . . . . pu t . . . . 

.Juk dirbti netingiu, kad laimės netrokštu, 
Maloniu Šaltini, gražiai tai matai, 

Jei kūną silpnutį vargai šit parblokštų, 
Tai kam dar tas mokslas, kam skriausti vargšai. 

Vaikučiai šit Tavo varguose paskendę, 

Jie skursta, jie susta, jie brenda purvuoRii' 

0 rytas taip toli, tamsumai net dengia, 

Be skaisėios žibutės žydinčios danguosn'. 

Galybe beribe, Tu viską paskirstai, 

Paliepk gi man eiti į spiečiu vargšu, 

Susclpkic mabme silpnumus ką dildai 

Ir duokie man daugel, o daugel jiegų! 

Tavim apšarvotas apieitus gaivinčiau, 

Vaidus, nupuolimą silpnučiu vaiku, 

Melus, prakeikimą ir dėmę naikinčiau, — 

Tik liepkie. tik siuskie prie žemės sūnų! 

Ii- kūną ir svietą po kojų paminėiau, 

Sakioėiau erškieėiais išklotus takus, 

Maloniu nužemintai Ta vys prašyčiau, 

Be juju nes būčiau menkutis, lepnus. 

Tat, siuskie, suielpkie, priimkie-gi auką, 

Pašvęstą dėl tavo teisingos garbės, 

Ai- gal Amžinybė matydama naudą 

Palieps man palikti tą lizdą dėmės . . . . 

Juk dirbti netingiu, kad laimės netrokštu! 

Maloniu šaltinį, gražiai tai matai, — 

Jei kūną silpnutį vargai šit parblokštu 

Tai kam dar tas mokslas, kam skriausti vargšai 

# # # 

Nematomas kelias yr Vairo Augštybiu, 

Peržydžiai ir svarstys jį silpnutis taip protas, 

Sutiks daug pirkliu, susitiks priešinybni. 

Jei protą prieš Protą nulenkt neišmoks! 

Ifi XII n?. Pat mala 
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UŽGAVĖNIŲ NEDALIA. 

Lekcija. - • I Kor.. XIII, 1 18. — Broliui: Nors kai 
bėčiau žmonių ir aniuolų liežiuviais, o meilės neturėčiau, 
stojausi kaipo varis / v a n t a s arba cimbolai skambantįs . 
Ir nors turėčiau pranašystę ir žinočiau visas paslaptis ir 
visą tuoksią, ir nors turėčiau visą tikėjimą, taip jog kal
nus pcrkclčiau, o meilės neturėčiau, nieks esu. Ir nors iš-
duočiau pavargėliu penėjimui visus mano tur tus , ir nors 
paduočiau mano kūną taip, kad degčiau, o meilei neturė
čiau, nieko man nepadės. Meilė yra kantr i , yra maloniu 
ga. Meilė nepavydi, nedaro pikto, nepasipučia ; nėra išsi-
kelianti, neieško kas savo yra, negalvoja p ik to ; nesidžiau
gia iš neteisybės, bet džiaugiasi iš t iesos; viską išturi, vis 
kam tiki, viso vilisi, viską iškenčia. Meilė niekados nepra 
puola, nors pranašystės nieku bus paverstas. Nes per dali 
pažįstame ir per dalj pranašiaujame. Bet kad ateis, kas 
tobula yra, išnyks kas per dalį yra. Kad buvau mažutėlis, 
kalbėjau, kaipo mažutėlis, išmaniau, kaipo mažutėlis, gal 
vojau, kaipo mažutėlis. Bet kad stojausi vyru, išnaikinau, 
ką turėjau mažutėlio. Dabar regime veidrodyje, prilygini 
me, bet tada veidu i veidą. Dabar pažįstu per dalį. bet tuo 
metu pažįsiu, kaip ir pažintas esu. O dabar pasilieka : 
t ikėjimas, viltis, meilė, tos tris, o iš tu yra didesnė meilė. 

Evangelija. XVIII, 31—43. — Anuomet paėmė Jė
zus dvyliką ir tarė j i ems : Štai einame į Jeruzlimą, ir iš
sipildys vis, kas yra pranašu parašyta apie žmogaus sū
nų. Nes bus išduotas stabmeldžiams, ir bus apjuoktas ii* 
nuplaktas ir suspiaudytas . O nuplakė užmuš jį, o trečioje 
dienoje kelsis iš numirusiu. O anie iš tu daiktu nieko ne
suprato, ir buvo tas žodis nuo jų pridengtas, ir neišmanė, 
apie ką kalbėjo. Ir stojosi, kad prisiart ino prie Jericho, 
sėdėjo nekuris aklas pagal kelią elgetaudamas. O kad 
išgirdo minią praeinant klausė, kas tai butu. Ir pasakė 
jam, j o g .Jėzus Nazarėnietis praeina. Ir sušuko, t a r d a m a s : 
.lezau, Dovido sūnau, susimilk ant manės. 0 kurie pirma 
ėjo, barė jį, idant tylėtu. Bet j is tuo labiau š aukė : Dovido 
sūnaus, susimilk ant mane*. D . le/us pristojęs liepė jį at
vesti pas save. O kad prisiart ino, klausė jo, t a r d a m a s : 
Ką nori, kad tau padaryčiau? O jisai a t sakė : Viešpatie, 
idant regėčiau. O .lezus jam t a r ė : Regėk, tavo tikėjimas 
tave sveiku padarė. Ir tuojau praregėjo ir ėjo paskui gar
bindamas Dievą. O visi žmonės, regėdami, davė garbę 
Dievui. 

UŽGAVĖNIŲ NEDĖLIA. 

Šio nedėldienio lekcijoje yra skai tomas garsus šv. Po 
vilo |>erskyrimas apie meilę. Reikėtų jį, kaip tai sako mo
kykloje, išmokti " a n t a tmin t i e s , " ir tankiai apmąstinėti . 
Kas tai yra meilė? Kasi tai iškalbus apsakinėjimas ir ga 
bus rašinėjimas apie šventus daik tus? O gal tai t ikėjimas 
toks, ką ir kalnus perkelia? Ar mokslas toks, prieš kurį 
visos paslaptis ir ateitis yra a t ideng ta" Ar išdalinimas 
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visu savo tur tu pavargėliams? Ar at idavimas ;uivo kūno 
ant kančios ir sudeginimo? Ne, jei męs net ir t*} viską tu
rėtum ir dary tum, sako šv. Povilas, o meilės įeturėtum 
"n i eko mums nepadės . " Kas gi y ra meilė? Tegul pats 
tautu. Apaštalas šv. Povilas mums pasako: meile yra kan
tri yra maloninga; meilė nepavydi, nedaro pikio, nepasi
pučia; nėra išsikelanti, neieško kas savo y r a ; nes nesi-
rūstina, nedumoja pikto. Nesidžiaugia iš neteisybės, bet 
džiaugiasi iš tiesos. Viską išturi, viskam tiki, vi*ko viliasi, 
viską iškenčin." Ta yra meilė; j i tęsės ir tada, kada re
gėjimas pakeis tikėjimą ii* viltį danguje, nes Dievo meilė 
y\-,\ amžinu. 

Šios dienos Kvangelija vėl mums primena, jog Vieš
paties kančios ii- mūsų pakiltos laikas taip-ptit netoli. 
" N e s štai, sako .lezus, einame į Jeruzalcm, km. Žmogaus 
Sūnus bus išduotas pagonams ir bus apjuoktas ir nuplak
tas ir apspiaudytas . O nuplakę, užmuš jį, o trečioje die
noje kelsis iš numirus ių ." Yra tai, t rumpais žodžiais iš
reikšta, istorija visų Kristaus pasekėjų. Viešpats Jėzus 
atėjo netik kentėti anl kryžiaus dėl mūsų atpirkimo, bet 
ir pavyzdžiu parodyti , kaip męs turime .lį sekti ir dėl .Jo 
kentėti . Tobula ir amžina Dievo meilė atvedė Dievo Sū
nų iš dangaus linksmybių į žemės vargus, kad J is čia už 
mus kentėtų ir mirtų. Ir J is , po tr i jų metų veikimo, gai
lestingų darbų ir skelbimo išganymo mokslo, žinodamas, 
kas J i laukia, žinodamas kaip už J o gerumą atsimokės iš
juokimu, už meilę — išdavimu ir apleidimu, už gydymus 

niirčia; neveizint į tą viską, J i s tvir ta i eina į Jeruza
lem j glėbį kančių ir mirties. Meilė Jį ten t raukė ir meilė 
Ji laikė ii* nei akies mirksnio J o neapleido, nors žmonės 
Jį kankino ir nors, didžiausioje kančioje, J o p.tties žmo
giškam prigimimui rodės, kad ir Dievas Jį užmiršo. Štai 
meilės pavyzdys. Prie Viešpaties kryžiaus m )kinkimės 
t ikros meilės. Tikra meilė viską iškenčia, visk n išlaiko, 
viską išteisina; y ra kan t r i ir mandagi, nors bandymas 
esti kietas ir diena tamsi ir žiaurus priešas ir Dievo pagal
ba, rods, nesiskubina. Tikra meilė sako apie savo priešą : 
"Tėve , atleisk j a m " ; ir visų savo kentėjimų pabaigoje 
sako : "Tėve , į Tavo rankas at iduodu mano dvasią ." Te 
Dievo meilė ir mus stiprinu ir prie panašaus pasielgimo 
ska t ina ! S. 

IŠ LIETUVOS. 
Alizavas (Panevėžio apsk. ) . Mūsų parapijos baž

nytinę kasą užveizdi ne kunigas, bet patįs purapijonis. 
Yra išrinkta iš brosvininkų tarpo du kasieriu ir vienas 
sekretorius. Kasieriai priima ir išduoda iš kasos pinigus 
visokiems bažnytiniems re ika lams; sekretorius gi vis už
rašo, kiek inplaukė į kasą ir kiek išimta. Per i ekurj lai
ką kasos pinigus suskaito, kad bent būtų tiek, kiek užra
šyta sekretoriaus. Tokią gerą tvarką pas mus įvedė buvu-
sis Alizavo klebonas, gerbiamasis kunigas Breiva. Ir vi
sa buvo gerai, pakol neatsiliko labai nemalonus dalykas. 

Vasarą mirė Valentinavičius. J o žmona panorėjo na-
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bašninko kūną palydėti į Alizavą su brosvą. Ui brosvą 
j j davė 10 rubliu. Visi brosvininkai ta dieną negalėjo su
sirinkti , todėl brosvą paėmė nešti Šiaip susirinkusieji 
žmonės. Atlydėjus kūną j Alizavą, kunigas Breiva už 
brosvą padavė kasieriui p. Morciūnui, kad indėtu į bažny
tine kasą. Kitą dieną kunigas pasakė ir sekretoriui , kad 
j kasą išplaukė 10 rubliu. 

Sekretorius tai užrašė. Sekmadienį, susirinkus visiems 
brosvininkams, pasirodė, kad p. Moreiftno neindėta i k;i 
są tie 10 rubliu, bet išsidalinta su nešusiais brosvą, gauta 
kiekvieno po 40 kap. de r a s uždarbis! Nešė priguliu 
ėias bažnyėiai vėliavėles, žibintus, užsidėjo brosvininku 
kamžas, o u/darbi pasiima sau. (įeri kasiei'iai, kad baž 
nytinius pinigus dalina kam nori, t a ry tum, savo! Bros-
vininkai buvo prispyrę p. Morciūną atduoti tuos pini 
gus, bet j is neatidavė. Vienok mano ji būtinai priversti 
gražinti pinigus. Ar nevertėtu p, Morciūnui geruoju ati
duoti pinigus, nes aiški jo kaltybė? 

"Šaltinis." 

Kavarskas (Aukm. apsk.). Neperdidelis tai mieste 
lis prie Šventosios upės, t a rp Aukmergės ir Anykščiu. 
Puošia miesteli graži bažnyčia, prie pasta tymo kurios ne 
mažai prisidėjo vietinis dvar in inkas Sesiekas. Daug in-
domesnis yra bažnyčios vidus! Visi ti'js altoriai puikiai 
yra iš medžio išdrožti vieno bemokslio sodieėio. Nre pro 
sali būtu mūsų ar t is tams ten aps i lankyt i ! Nemažos ver
tės yra ir stacijos. Neseniai vietinio klebono ir džiakono, 
gerb. kun. 1'. Legeckio rūĮ)esėiu tapo Bažnyčios vidus 
a lnauj in tas ir papuoštas. 

I "ž penkių varstu nuo Kavarsko, prie Šventosios u-
p«'s yra šaltinis, vadinamas " K r e g ž l a . " Prie to šaltinio 
kitkart, kaip sako padavimas, buvo lietuviu stabmeldžio 
aukuras , apie ką mitu ir lialinskis (Starožytna Polskfl t. 
4, p. m ) . 

" Š a l t i n i s . " 

Kaunas, žemaičiu vyskupijos kunigai turi pasidarę 
draugija, susišelpiami nelaiminguose atsitikimuose, kaip 
an t a i : ligoje ar kitoje nelaimėje. Prie draugijos gali ir 
kitu vyskupijų kunigai priklausyti . Ligi šiol prisirašė 
prie draugijos 1<>2 kunigu. Pinigų per du metu nariai 
Įmokėjo apie \ tūkstančius rubliu. 

" Š a l t i n i s . " 

Kunigu permainos Žemaičių vyskupijoje. . Kun.Moc
kus, Apitalaukio klebonas, paskir tas Kauno džiakonu.n 
Kun. P. Vaitekūnas. Mosėdžio kamendorius, perkeltas i 
Saločius kam. Kun. Kragys perkeltas j Mosėdi kam., kun. 
•ladviršis, Liepojaus kam., paskir tas klebonu j Livcn 
ber/.eną. Kun. Norvaiša, Aknistos klebonas, perkel ta i i 
Karmėlavą klebonu. Kun. Malinauskas, Ragelių kleb., 
perkel tas i IVIikus kleb. Kun. šeizis, Halnink ūkam., pas
kir tas i liaudininkų l'il. Paskirt i naujai pašvęsti kuni 
gai: Kleiba j Panemunė!}, Pacas j Pauemunj, Norvilą i 
Seredžių, Norbutas i fvkiške, (.ronskis i Akmene, Sta 
kauskas i Pumšiški, Dambrauskas j Mabtus, Zimblis į Svė

dasus, Žukauskas i Kurklius, Mėlis j Šiaulėnus. Kun. 
Vasiliauskas, Šiaudininku kl., išvažiuoja i Škotiją. 

Seinų vysk. Kun. Katilius iš Punsko, kun. Vysntuu-
skas iš Gelgaudiškio sumainyti vietomis. 

" Š a l t i n i s . " 

Valkininkai (Traku apskr . ) . Mūsų klebonas kun K. 
karštai ėmė kelti tautiečius iš taut iško miego ir šviesti 
juos. Iš pradžių pats ėmė mergaites mokyti skai tyt i ir ra
šyti, o vakarais mokino šventos Istorijos ir katekizmo. 
Paskui pasamdė mokytoją. Klibino ir ragino visus prie 
apšvietimo. 

Toksai klebono darbas nepaliko lenkams, o ypač su
lenkėjusiems lietuviams. Pasypilė ant jo neteisingi st lin
dai. Vienok klebonas į tai nepaisė, jisai ir toliau varė ap
švietimo darbą. Vi tai jam garbė ! Klebonui padėdnvęs 
žmones šviesti ir kamendorius. Vienok, deliai tokių ki-
virčiu su lenkais, garbus klebonas turėjo pasi t raukt i , ir 
liko perkeltas j Musninkus, Vilniaus apskri tyje. 

Tikimės, kad ir čia garbus klebonas neapsileis ir 
sklies šviesą. 

" Š a l t i n i s . " 

Kupiškis (Aukmerggės apskr . ) . Šj miesteli galima 
priskaityt i prie apšviestesniuju mūsų miestelių, juo la
biau, jog čia netrūksta tokiu lietuviu, kurie ne vien žo
džiais, bet ii" darbais stengiasi pakelt i apšvietimą žmo
nių tarpe. Be kitu, daugiausia čia darbuojasi kai-kurios 
mūsų lietuvaitės mokytojos, kurioms ne tiek mados, kiek 
Lietuvos-tėvynės reikalai ir žmonių gerovė rūpi. 

Jos, žinoma, pačios jau prasilavinusios, praėjusiais 
metais sodžiuose mokino vaikelius skaityti ir rašyti . To
kiu būdu joms pasisekė nemaža vaikelių pamokyti , netik 
rašto, bet Dievo meilės ir savo gimtinės šalelės—-Lietu
vos. Daugiausia yra pasidarbavus žinoma lietuvaite A. 
Jana i ty tė , kuri ir šiandien pasekmingai dirba tėvynt's ir 
visuomenės labui. Užtai tebūna jai ir kitoms lietuvaitėms 
tikra garbė ir Širdinga padėkai Žmonės gi, kupiškėnai, 
matyt, pradeda sus ipras t i : savo vaikus noriai leidžiu j 
mokslą ir patjs šviečiasi. Dieve padėk jiems, besiarti
nant prie geresnės atei t ies! 

" Š a l t i n i s . " 

Liudvinavas (Kalvar. apskr . ) . Nedidelis miesčiu
kas, kuriame kaip ir visuose Lietuvos mažuose miesteliuo
se, yra aludės, monopolis, sankrovos ir k it. Nė vieno Čia 
nėra lietuvio sankrovininko, viskas žydu rankose. Yra 
dvi mokyklos; lietuviu ir vokiečiu. Lietuviams reikalin
ga būtu dar viena mokykla, nes vienon mokyklon visi vai
kai nesutelpa. Be to da r čia yra lietuvio, p. Abraičio, ne
didelė dirbtuvėlė, kurioje taisoma jvairios ūkio mašinos. 
Mažesniąsias mašinas ir š i a i p j a u ūkio į rankius pats pa
dirba. Dkininkams tokia dirbtuvėlė labai reikalinga 

" Š a l t i n i s . " 
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IS LIETUVIŠKŲ DIRVŲ AMERIKOJE. 

BOSTON, MASS. 

Praėjo Kalėdų šventės, greitu žiligtniu artinasi ga* 
vonia. Žmonėliai linksminasi, nos esąs dabar tam laikas 
patogus. Doru nusismaginimų šiame laike pas mus ne
trūko. Naujai įsikūrusi jaunimo draugijėlė (Sodali tatė) 
surengė per Kalėdas eglele, vaikams lankantiems nedėi-
dienio mokyklą, .laimimo teatral iška kuopelė sulošė porą 
komedijėlių. Teatrališka kuopelė vardu " Ž a i b a s " atvai 
din© tragediją " K a u n o pilies išgr iovimas." Pagalios da 
vė koncertą p. Mikas Petrauckas. Morališkas pasiseki
mas koncerto buvo didelis bet inaterijališkas prastas. 
Petrauckas tai didelis art istas, bet mušu publikos skonis 
mažai dar išlaivintas. Todėl jie i panašius koncertus ne
mėgsta lankyties, o išgirdę t ikro art is to dainavimą, nemo 
ka jo apsibranginti 

Beje, buvo M susi važiavimas" Blaivybės Sąjungos 
Viršaičių, j kuri tečiaus niekas nesusivažiavo. Blaivybės 
Sąjungos vedėjams reikėtų linkėli daugiau darbštumo. 
Buvo ir prakalbos bažnytinėje salėje apie blaivybe, bet 
at l iktos vien vietinėmis pajiegomis. Žinnešys. 

SfURMBSBVIUiK, PA', 
Miestelis Sturmervil le valdiškai Kxeter Borougb 

ai'ba tiesink Kxcter - guli ant dešiniojo upės Sus<|uehan 
na kranto, u/ kokios angliškos mylios nuo l ' i t tstono. (Jy-
vena jame lietuviai, lenkai, slavokai, rusinai ir maskoliai. 
Prie " t 'oreineriu" glaudžiasi žydeliai : airiu ir anglų m;i 
žai. Lietuviu daugiaus ia i ; je ir politikoje galingiau
s i : turi išsirink*; savuosius mokyklų direktor ius ir kitus 
valdininkus, dar neseniai turėjo ir savąjį viršaiti (bur-
gessi, M. (iriškoni. Lenkai turi čia bažnytėlo, prie ku-
rios buvęs čia kunigas Baranovvskis, mokąs t ruput j lietu 
viškai. huvo prisivilojęs keletą lietuviu šeimynų. Perniai 
— sudegus l ' i t tstono bažnyčiai, keli smuki ininkai buvo 
bebandą sutvert i čia atskirą parapiją, bet prie jos tik 143 
vyrai teprisirašė, Iš surinktu pinige pusė nuėjo Pittsto 
no parapijon. likusieji guli bankoje. 

Sturmervil le labai nešvarus miestelis: gatvės negris 
tos; purvyno ir dulkiu iki kel iu; autjs, žąsis, kiaulės ir 
kitokie gyvuliai visur pinasi po kojų. Bet Seimininkai! 
j am <iriškoniui, Vietomis tapo įvesti "sevvor 'a i , " ir da 
bar vanduo bent nuo keliu gatvių turi kur nubėgti. 

Devyni lietuviai laiko smukles, du turi "wholeeale" 
svaiginančiu gėrimu ir vežioja, juos po namus ; vienas 
turi valgomųjų daiktu sankrovą. Turtingiausias lietuvis 
bene bus Jonan Rinkevičius, kursai laiko smukle ir turi 
keletą namu. 

Lietuviu šeimynų ėia surašyta 125; vyru 285, mote L 
riii 155; vaiku iki Ui melu 17<>, mergaičių iki K! tu 164,U 

viso l ie t iniu 774. fį 

Sulyg savo paėjimų Sturmervil lės lietuviai išsidali
nę š i t a ip : 

Suvalkų gub.— iš sekančių parapi jų : I iudiminos vy
ru 14, moterių 1 1 ; Ūdrijos -— v. VA, m. 7 ; Punsko — v. 1 ; 
Veisėjų — v. 1, m. A; .Šventežerio — v. 2, m. 1; Barbieriš-
kio — v. 16, m. 13j Seiriju — v. 1, m. 2 ; Simno — v. 1, 
m. 1 ; Kalvarijos v. 4, Seinų v. 1 ; Rumbonių — m.2; 
Alytaus v. 4, m. 2 ; Lazdijų - v. A, m. 4 ; Kriokalau-
kio v. 1 ; Šilavoto m. 1 ; Metelių — v. 5 ; Prienus— 
v. Ii), m, 1."); Pakuonio v. .">, m. 1; Daukšių - - v. A, m. 
1 ; Igliaukos — v. 5, m. J ; (Jarliavos — v. 2, m. 5 ; Vilka
viškio — v. 2, m. 5 ; Pajevonio —• im. 1; Pilviškių — v. A, 
m. <S; Starapolės v. 2, m. 1 ; Bartnikų — v. 1, m. 1; 
Liudvinavo — v. 5, m. 2 ; Plokščių — v. A, m. 2 ; Naumies
čio v. 2 ; Lukšių • v. 1 ; Žagarės (Suv. gub. Į) — v. 1 ; 
Keturvalakių m. 1 ; Sintautų — v. 2 ; Veiverių — v. 1, 
m. 2 ; Griškabūdžio — v. 1. Skrandžių - v. 1. Be to pasa
kyta, kad 7 vyrai ir 4 moters paeina iš Suvalkų gub., bet 
iš kokio daikto, nežinota. 

Iš Kauno gub. sekančiųjų parapijų : 
Veprių vyrų 25, moterių b'; Pabaisko — v 1S, m. 2 ; 

Deltuvos - v. 12, m. 1 ; Siesikų v. 1 ; Raguvos - - v . 1 ; Še
duvos — ra.l ; Žeimės m. 1 ; Cidabravo — v, 1 ; Pane
vėžio - v. 1 ; Skarulės - v. 1 ; Lygumų — v. 3 ; Kuršėnų 

v. 1 ; Kaltinėnų — v. 1 ; J u r b a r k o — v. 1 ; Kauno (mies
to) — m. 1 ; Raseinių v. 1; Vainuto — v. 4, m. 1; Vi
duklės — v. 1 : Laukuvos, v. 1, m. 1 ; Šilalės — m. 2 ; 
Dismenų - m. 1 ; Kržvilko m. 2 ; Švėkšnos - v. 4, m. 
1; Batakių - v. 1, m. 1; Naumiesčio (Raseinių pavieto) 

v. 1S, m. (J; Žvingių (?) - v. 2 ; Rietavo—m. 2. 
Be to, nežinota, iš kokių parapijų paeiną 4 vyrai ir 4 

moterie. 
Iš Vilniaus gub. parapijų.:. 
(Jelvonių vyrų 12, moterių 2 ; Punios — v. 2 ; Biršto

no - v. 2, m. 1 ; Kunigiškių —- v. 1 ; Boguslaviškių — v. 
»», m. 1 ; Varėnos v. 1 ; Žiežmarių — v. 1, m. 1 ; Daugų 

v. 2, m. 1 ; fle/no v. 7, m. 4 ; Musnikų — v. 2 ; Nemo-
junų m. 1. Sužinota, kad apart to 15 vyru paeina iš 
Vilniaus gub., bet iš kokios parapijos — nesušokta. 

Du lenku, Vedusiu lietuves, moka lietuviškai ir viena 
lenkė, ištekėjusi už lietuvio, šneka namie vien lietuviškai. 

Tai-gi Sturmervil le yra apgyventa iš didesnės dalios 
Suvalkų ir Vilniaus gubernijos dzūkais ir kauniškiais iš 
Vilniaus gub. pasienio (Vepriu, Pabaisko ir Deltuvos 
parapijų") ; nemažai taip pat čia žemaičių iš Raseinių pav., 
" p a p r i e n i o k ų " ir pakuoniečių. Kauno gub. lietuvius čia 
vadina "gundrais." Prs. 

WORCKS1IIH MASS. 
Sausio 27 d. p. M. Petrauskis ir p. Čiurlionis davė 

koncertą. Dainuota įvairiu ir (vairiomis ka lbon i s dainų 
ir paskambinta gražių šmotelių ant piano. Užbaigė lietu
višku šokiu. Publikai koncertas patiko, ypač tautiškos ir 
liaudies dainos. 

Kun. V. Bukaveckas užsako knygų pas Zatorski 
[i vietini lietuvių knygyną š i tas užsakymas ai)seis apie 
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200 rublių. T a i g i vietinis knygynėlis auga. 
— Laukiama ai .važiuojant kapucino Kudorkevičiaus 

su misijomis. 
—Boikotas prieš mėsą kas ka r t ąoina smarkyn. 

— Pastariomis dienomis mirė Puzaru Jono l{ melu 
sūnus. Mat vaiko norėta motinaipagelbėti grindis išplau
ti, tik nepajiegln suvaldyti kibiro su karštu vandeniu ir... 
Šia savaite tai j au anti 'asai panašus atsi t ikimas. 

— Nuo keliu dienu šioje apygardoje vieši pa garse 
,įęs tiii*i> gra iku patr i jotas p. Matsoukas. [ kelias dienas 
jamjam pasisekė surinkti ( iraikijos reikalams daugiaus, 
nei $8.000 Sausio 29 d. laikė prakalbas šiame mieste. 
Savo kalba aplink tai, kaip Turka i persekioja jo tautie-
ėius, priminė žilos Graikijos garbe, įvarę klausytojus j 
ašaras. Kad-gi buvo paprašyta pašalpos, tai klausytojai , 
verkdami ir vaikai, puolė prie scenos ir ašarodami buėia 
VO plevėsuojanti vėluką. Pinigu sumetė į $700. Kai-ku-
riems anglams klausytojams net Demosthenes prisisap 
na ves. 

— Webster i ' io Nortb Village Mill s treikas tebesitę
sia. Sausio 23 d. s t raikuojant iej i , kuriu esą i 600, bandė 
pastoti kelia " s k a b a m s " (nesi raikuojentiems ), kuriu esą 
apie 200. 

HOLYOKE, MASS. 

Darbininku unija, dėl didelio mėsos brangumo, nuta-
riusi 3000 balsu nevalgyti mėsos per 30 dienu, pradedant 
nuo 110 d. Sausio. Kelios šio nuėsto įstaigos taip-pat nuta
rė boikotuoti mėsą. Aplink boikotą prieš mėsą pradeda
ma kas kart daugiau šnekėti Cbicagoje ir \Voreester'-
yje, sulyg laikraščiu pranešimu. Iš įvairiu Valstijų kraš
tų kas kartą skaitl ingesni balsai kįla prieš valgomųjų dai
ktu brangumą; labiausiai-gi mėsos. Supran tamas daly
kas. 

CIIK'AUO, IKI,. 

Patirodo, kad r i i ieagos inteligentai nemiega ir dau 
geliui kitu miestu lietuviams intel igentams gali būti pa
vyzdžiu. Taip, Draugystė " A u š r a " jau rengia vėl prelek-
eijas. Dabar pagal skaitl iu seka sept inta " A u š r o s " pre 
lekcija apie Džiovą, referatas Dr. K. Matulaičio, skaitys 
[h\ A. L. (Iraiėiunas, Vasario 6 d. 1010 m. Aštuntą pre-
lekeiją skai tys apie l la l lcy 'o Kometa Vasario 20 d. .). U 
gaudąs. Devinta^ apie paleistuvybę skai tys vasario 27 d. 
J , liaukis ir Dešimtą «pi« <'bemija ( Dr P. Matulaičio re 
Ceratas "> skai tys s tudentas K. (Jugis. Visos tos prelekeijos 
atsibus I/ithiuinian Club KvHaiučjč, 'A] i1.) M. Hnlsted St., 

\ \ ILKKS-BAKIU; , PA. 
Sausio 83 d. atvažiavo iš Chieagos advokatas Pradču 

lis, iš Shenandoali, Pa. P. Pirštomis, kurie kartu su vieti 
niu lietuviu advokiitu .1. S. Kopatto rengia S. L. A. konsti 
tuciją. Žada užt rukt i visą savaitę. 

Vasario K~> d. a ts i lankys M. Pet rauckas , pagarsėjęs 
kompozitorius ir daininkas netik Lietuvoj , bet ir Ameri
koj, kur atsi lanko jau an t ru kar tu . Neseniai M. Petrauc
kas apsilankė su koncertu Krooklyne, \Yaterburyj , Wor-
cesteryj, Lawrenoe, Brookton'e, Bo, Bosjton'e, Bridgepor-
t 'e , Pliiladelpliijoj ir Pall imorėj Vasario 14 d. duos kon
certą Scranlone, vėliau keliaus i Slienandoali ir Pitts-
burg. Neprošali bus paminėjus, kad M. Petrauckas icimė 
1875 m. Vilniaus gub. Mokinosi Peterburge Imperatoriš
koj konservatarijoj pas geriausius profesorius, būtent J 
Gabell (giedojimo) A. Ladow ir Elimskii Korsakov (įom-
pozicijos) A. Saelieti (istorijos muzikos) VVojaček (žai
dimo! \i. Bernhard (enciklopedija, analyzis ir syn th ; s i s ) . 
J , Ivomanov (piano) ir tt. Baigęs mokslą Peterburge, mo
kinosi dar Paryžiuje mokykloje garsaus kompozitorio 
\Yidov *o. 

M. Pet rauckas yra perdėjęs ant gaidų daugiau, ka ip 
10 > lietuvišku dainų, keliolika lietuvišku romansu, para
šė kelis muzikos ii' šokiu kąsnelius, :{ overturas, \\ Opere
tė j , melodramą " B i r u t ė " , operą, ' ' i š ienapiutė ." Dabar 
rengia symphoniją " E g l ė . " 

Kom-erto programa labai įvairi ir tur ininga. Kojioer-
tas atsiliks Vasario 16 d. " l ' o n c o r d i a " Svetainėj , kertė 
S. \Yashington ir Nort bampton. Prasidės 8 vai. v; kare. 

šia savaitę tapo palaiminti moterystės ryš iu : Pranas 
Karašką su Kazimiera Navardauckai te , Petras 'Parankus 
su Sofija Pal trušaiciutc i r . Jul ius Naruševičia su Marijona 
Kmieliauckaitė 

Pereitą savaitę Parsons 'o kasyklose tapo skaudžiai su
žeistas Jonas Karaška. Galva perskelia 1 rijose vietose. 
Yra viltis, kad liksiąs gyvas. 

Prisiekusiųjų teismas šiose dienose perkrat inėjo by
lą kokio tai aktor iaus (lošiko) (». L. Marion, kaltinamojo 
užmušime. J isai rugsėjo 28 d. 100!) m. nušovė savo įumy-
lėiinę. Prisiekusiųjų teismas pripažino jį kaltu ir j u a i ta
po nuteistas miriop. 

Pereitos subatos vakarą S. YYilkesBarrej pas V. &er-
galj atėjo svečiu. ttergaliy gana geras žmogus. Sveteliai 
besivaišydami pusėtinai " d n k s t e l ė j o , " žinoma ir šeimi
ninkas nuo kitu neatsiliko. Lietuvis negirtas nei penkių 
neišmano, bet jau kaip išsigerta tai išmintingesn o nie
kui1 nerasi, ir lasyk jam jūrės iki keliu. Taip ta ta i svete
liai ėmė ir susivaidijo, o pasekme to visko buvo. kfid švo-
geris švogeriui visą kaušą nuo viršugalvio, tar tum kopus
įjį, su pokeriu nukir to . Nukentėjęs, susiviniojo } skarelę 
atkirstąjį kaušą ir kiauru viršugalviu nuėjo pas skvaje-
rį ir išvyniojęs padėjo jam ant stalo. Skvajeris j a u nega
lėjo teisti kiaurą pakauši , bet kuogreičiausiai pasiuntė 
pas gydytoją, ( lydytojas padėjo kaušą k u r jam špitolė 
būti. drūčiai susiuvo ir galva vėl tapo apvalia. 

Tai kas čia blogo? Juk uebereikalo ir priežodis sako : 
girto kipšai neims 

file:///Voreester'-
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file:///Yaterburyj
file:///Yidov
file:///Yashington
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Visokios žinios. 

2500 žmonių be darbo. 
l'avvtueket, H. I. Sausio 25 d. 2f>0<) darbininku nu 

stojo darbo, nes penkios didelės siūlu dirbtuves »). <fe I*. 
Coats tapo u /dary tos neaprubežioutam laikui. Dirbtuves 
uždarė iš priežasties vaiku straiko, kurie nepanorėjo dir
bti M valandas i savaitę. 

Teisėjas išnaudotojas. 
Nekuris teisėjas Bric Thuland, PaulonV, .Mass., tu

rintis savo farmą, s tatomus prieš jį kal t ininkus, nutei-
sdavo dirbt i ant jo fanuos. Tą darbą varė gana ilgą lai
ką. J o aukomis būdavo tankiausiai , neseniai pribuvę sve-
timtauėiai , neapsipažim su Įstatymais. Tasai negirdė
tai išnaudojimas išėjo aikštėn, tik tuomet, kuomet gene 
rališkas prokuroras turėjo užtvir t int i jo nusprendimą 
keturiems nuteistiems. Išėjo aikštėn, kad minėtasai tei
sėjas jau tiek buvo drąsus savo išnaudojime, kad neleido 
kalt inamiems nė ginties. 

Mėsą boikotuoja. 

Iš visu Suv. Valstijų kraštu pareina žinios, kad gy
ventojai negalėdami pakelt i mėsos brangumo ir neatras 
darni kitokio išėjimo nupigint i mėsos kainą, pradeda boi
kotuoti ją, a ts isakydami valgyt. Uiehmonde, Va., prade 
jo boikotą .">() tukstanėiu šeimynų. 

Muneie, Ind. 150 šeimynų, Terre l laute , Ind. 2 tu 
kstanėiu mainieriu unijos ir tt. .Mėsos pardavėjai pra
deda nugąstaut ir kaip kur nusileidžia, ~ - Pi t tsburge mė 
sa atpigo, IMiiladelphijoj, didelės mėsos krautuvės , bijo
damos, kad sukrau ta mėsa nepagestu, numušė kaina. 
Pasekmė t0 boikoto y ra tokia, kad mėsos t rus tas DUS pa
šauktas teisman. Iš YVasliingtono praneša, kad ta rdymas 
jau pradėtas ir tie valdininkai mėsos t rusto, ku 
rie pasirodys kaltais, busią nuteisti . 

Iš Hamburgo į Londoną orlaiviu. 

Grovas Zeppelin " o r o užka r i au to j a s " sumanė pri 
rengti milžinišką orlaivi, kur iame t i lptų 800 asmenų, 
Tasai orlaivis, yra skir iamas kelionėj t a rp Hamburgo Ir 
Londono. Yra sumanymai įsteigti ir kitokias oro linijas, 
būtent t a rp Hamburgo ir Kolonijos, t a r p Hamburgo ir 
Baden-Baden, 

Sudegė turkų parliamentas. 
Puikus rūmas Cbaragan, kur iame laikydavo savo po 

sėdžius turkų parl iamentas, sudegė sausio 20 d. š. m. Ta
sai rūmas prekiavęs 20 milijonu doleriu. Sudegė visas pa r 
lamento arehivas, kai kurie svarbus sumanymai Ir daug 
svarbiu dokumentų. Padegime kaltina atžagareivius, 
neužsiganėdinusius iš dabar t inės j auna tu rk iu valdžios 

Tvanas Paryžiuj. 
Netikėtasai v iduryj žiemos išsiliejimas S< k vanos už

t raukė likrą nelaimę ant Paryžiaus gyventojų. Nuostoliai 
yra dideli ir iš karto sunku juos apskait l iuoti , bet. prane
ša, kad bus apie 200 milijonu doleriu. Netik-ką nuo tva
no nukentėjo vargingiausios miesto daljs, bet gresia su
griuvimu puikiausios viešos įstaigos. Dabar laikrašėiai 
praneša, kad jau vanduo austojo kilęs. Iš priežasties 
tvano labai pabrango valgomieji daiktai ir daugelis var-
gšų ieško pagalbos privatiškose ir valdiškose labdarystės 
ištaigose. Viskas, kas tik buvo galėj žmogų.'', buvo su
naudota sulaikymui tvano, bet tns mažai ką gelbėjo. 

Baisi nelaimė Kanadoj. 
Traukinys, einantis iš Montreal į Minneapolis, nušo

ko nuo tilto Ir pora vagonų, kar tu su tenai euanėiais 48 
keliauninkais, nuskendo, - ir !)2 yra sunkiai sužeisti. Ne
laimės priežastis t rukusi relė. 

20 mergaičių žuvo ugnyje. 
I'hiladelpliijoj žuvo ugnyje 20 mergaieiij, dirbau 

ėiu prie marškiniu siuvinio. Visi namai sudegė ir sugriu
vo. Daugeliui mergaičių ugnis užkirto kelią, i ' jos šoki
nėjo per langus nuo 4-ų lubų, rasdamos mirt j tint gatvės. 
Arti 30 mergaičių nuvežta ligonbutin, daugelis iš jų ne-
pasveiks. 

POLITIŠKA PERŽVALGA. 

ANGLIJA. 
Iš tik-ką užsibaigusiu rinkimu j Anglijos parliamen-

l.i lengvai galima persi t ikrinti , kad liaudis negeidžia jo
kiu radikališkų perkeit imo nė iš liberalu pusės, nė kon-
servatistu. Abi partij i gavo lygu. balsu skaitliu. Yra 
spėjama, kad abidvi part i j i susitars ir sutvers kompro
miso kabinetą t. y. tok j kabinetą, kursai susidės iš abie
jų partijų atstovu, ir kuriam vadovautų lordas Rosebory. 
Rinkimų pasekmė labai nepatiko Irlandieėiams, kurie. 
jeigu įvyks partijų komprosisas, nedaug ką re kš, kaipo 
maža oppozieijos frakeija. 

NICARAOUA. 
Prezidentas Madriz išleido manit'esą, kuri»>me pasa

koja apie savo pastangas padaryt i santaiką su revoliuei-
jonieriais ir prieina prie išvedimo, kad revoliucionierių 
atsisakymas nuo santaikos išteisjs jo prisirengimus prie 
tolesnės karės. l\evoliueijonieriai-gi nė girdėti nenori 
apie santaiką, kol prezidento Madriz 'o rankose bus val
džia. 

Dabar laikrašėiai parneša žinią, būk revoliueijonie-
riai turi užėmę labai parankią vietą ir kad ties miestu 
(i rey t ovvn bus sprendžiantis mušis. 

Pabėgęs iš Niearaguos prez. Zelaya iš Meksiko va
žiuoja j Belgiją. 
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ISPANIJA. 
Neseniai liberalų ir kraštut inių gaivalų, pradėta agi

tacija, — paliuosuoti visus suimtus už paskutines riaušes, 
— greitai platinasi po visą šalį. Je igu valdžia a tsakytų 
tą išpildyti gali iškylti visuotinas s t ra ikas . Tam tikslui 
bruvo surengta daug skait l ingu susir inkimu ir daug dar 
rengia. 

EMIGRACIJA. 
PROTESTUOKIME PRIEŠAI IMIGRACIJOS 

SUVARŽYMĄ! 

Pirmame šių metų " D r a u g o " numerije buvo paduo 
tas tur inys senatoriaus Overmano sumanymo, kad suvar
žyti ir apriboti imigraciją į Suvienytąsias Valstijas. Bet 
Įneštas Kalifornjos atstovo p. Ilayes. šis pastarasis jau 
įneštas Kalifornijos atstovo p. Ilayes. Šis past tarasis jau 
penkti metai, kaip darbuojasi imigracijos sulaikymui. 
Jo jo sumanymas maž-kuo skiriasi nuo Overmano, tik pla
čiau apdirbtas . Štai svarbesnieji jo punk t a i : 

1. L/dėt i ant kiekvieno imigranto pagalvinės taksos 
10 dolerių, vietoje keturių, dabar reikalaujamų. 

2. Uždrausti įleisi visus tuos, kurie nemoka skai tyt i 
angliškai, ar kokia kita Europos kalba. Bet asmuo mo 
kautis skaityt ir tur in t i s daugiau, kaip H> metų, gali įsi-
vest nemokantį skaityt tėvą, motiną, paėią ar sužiedoti-
nę. 

•\. Kiekvienas imigrantas tur i prie savęs turėt i bent 
SIS dol. pinigais. 

4. Kiekvienas taip-pat privalo turėt i pašpartą savo 
valdžios, su leidiniu, angliškai rašytu, gyventi Amerikoje 
ir paliudijimu apie dorą pasielgimą, tai yra, kad savo val
džios nebuvo kriminališkai baudžiamas. Teisingumas paš 
par to bus egzaminuojamas Imigracijos Komisijos. 

5. Laivo kompanijos bus baudžiamos 58 dol., už ve
žimą kiekviena imigranto, kuriam įleidimas i Ameriką 
yra uždraustas. 

(i. Kiekvienas, kuriam po atvažiavimui j Ameriką bus 
išrodyta kal tė priešai įs tatymus ar morališkumą, papil 
dyta prieš atvažiavimą, bus už. ją Amerikoje baudžiamas: 
bausmę atsėdėjęs, Valstijos lėšomis bus sugrąžintas at 
8*1. 

7. l 'ždraustas busiąs įėjimas merginome, neturiu 
eioms 20 metų, jei su jomis nekeliaus vienas ar abu t ė 
vu. 

8. Visi svetimtaučiai i šskyrus : mokytojus, s tuden 
tus, pirklius, bankininkus, la ikrašt ininkus, profeiijona 
lus ir keleivius, į metus po apskelbimui šių įstatymų tu 
rės gauti nuo Imigracijos Komisoriaus budimą gyventi 
paskirtoje vietoje. Jei į metus vėliau pasirodys, kad ne 
tur i kas tokio leidimo ir išsiteisinti negalės, bus atgal i 
savo kraštą sugrąžintas. 

9. Šie įstymai pradėsią veikti j 90 dienų po jų užtvir 
tinimui. 

Kiekvienas gali aiškiai matyt i , kur tokie įs tatymai veda : 
jie veda prie imigracijos sustabdymo. Tam nereikia ste
bėt ies. Yra Amerikoje nemaža tokių, kurie pavojų regi 
ateiviuose; skaitl ius jųjų kasmet didinasi ir nuo kelerių 
metų sparčiai darbuojasi , kad suvaržius ir sustabdžius 
ateivių srove. Protestonams, apskri tai , imigraei j r ne
patinka, nes ji stiprinu Kataliko. Uu/nyčią Amerikoje. 
Nemyli jos amerikiečiai darbininkai , nes ji sumažinu 
jiems darbą ir pelną. Jauno j i Amerikos .Mokinuku Są
junga savo niepralankumą imigraeijai viešai plat ina ir 
stengiasi įs tatymus įvesti, kad ją visai sustabdyti . Dėlto 
ir yra pavojus, kad I layes 'o sumanymas, rasdamas itaug 
pritarėjų, nepasiliktų patvi r t in tas Imigracijos Koie. sijos, 
0 paskui Senato ir ne taptų įstatymu. 

Via Amerikoje ir kita parti ja, kuri gina Imigriei jos 
ir laisvę, — tai "Nat iona l Liberal Imigration League . " J i 
ir dabar ragina visas tautas Amerikoje apsigyvenusias, 
kad su jąja darbuotųsi ir priešai naujus ateivystės šu
va ržymus užprotestuotų. 

Ilayes'o sumanymas bus Senate svarstomas 13 d. Ko
vo. Laikas nėra ilgas. Lietuviai taip-pat privalo užprotes
tuoti , prisidėti prie sugriovimo kenksmingo ir mums su
manymo. Tegul protestuoja visos draugijos per sava pre
zidentus. "Na t iona l Liberal Immigration L e a g u e " tur i 
tam tyčia a tmuštus blankietus, kuriuos Draugijos priva
lo parsi traukti) prezidentai Draugijų juos išpildyti ic iš
s iunt inėt i : vieną Prezidentui Taftui o kitą savo Dit-trikto 
Kongresmonui. Protestų (ant blankietų a tmuštų) forma 
yra šitokia : 

Form of resolution against fur ther restr iet ion 
of immigration. 

At a meeting of held 

this day oi' tlie t'ollow-

ing resolutions vvere unanimously carried : 

WKUKAS, Severai bills bave been introduoed in 
Congress providing new restrietive measures i gainst 
immigrant, with the \ iew to oheck immigrat ion; and 

YVKREAS, The existiug la\v are suffieient to bar out 
undesirable immigrants , sueb as diseased persons and 
criminals; be it therefore. 

RESOLVED, Tbat the members of this organi /a t ion 
protest against any ne\v ręst riet ions; and be it fur ther 

RESOLVED, That a oopjf of this resolution be sent 
to the Kepresentalive of our District in Congress and to 
the l 'resident. 

Seeretarv. 

Antrašas N. L. 1. League, kur blankietus rezolueijai 
galima gauti yra šis: National Liberal Immijration 
League, 160 Nassau St., New York, N. Y. 

Vairininkas. 
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DRAUGAS 
KATALIKIŠKAS LAIKRAŠTIS 

PASVCSTAS AMERIKOg LIETUVIŲ KATALIKŲ 
REIKALAMS 

Eina kas savaite iš Wilkes-Barre, Pa. 

Kaina: metams $2.00, pusmečiui $1.00, trims mene 
siams 50 centu. Europoje ir kitur $3.00 
Adresas: 

"D R A U G A S", 
814 E. Market Str. Wilkcs-Barre, Pa. 

Rastus ir korespondencijas reikia siųsti p a s : 

REV. A. KAUPAS, 
64 Church Street, Pittston, Pa. 

Su visais reikalais reikia kreipties šitokiu an t r a šu : 

" D R A U O A S " 

JOHN S. LOPATTO, Manager, 

314 East Market Street, Wilkes-Barre, Pa. 

" D R A U G A S ' ' 
(THE FRIEND) 

VVEtiKLY, publishod at 314 B. .Market St YVilkes-
Barre, Pa. 

Sub8eription: $2.00 a year, $1.00 six montbs, 60 
cents threo months. 

Rates of Advertising on Applieation. 

SKAITYTOJŲ ATYDAI. 

Primename visiems "DRAUGO" skaitytojams, ku
riu prenumerata jau pasibaigė, kad laikas ja atnaujinti, 
kitaip busime priversti sulaikyti laikraštį. 

Ka prisius mums prenumeratą už visus metus iš-
augšto tas gaus uždyka gražią knygą vertės 1 dol. 

''DRAUGO'' Administracija. 

REDAKCIJOS PASTABOS. 

Kilus .(VI ame šitnimėtyje taip vadinamai "refor 
macijai," naujojo mokslo skelbėjams reikėjo pritraukti 
prie savęs plačias, liet neapšviestas ir nepratusias galvoti 
minias. Virtomis L u t e r o , Kalvino ir Uitu reformatorių 
mokslas Inivo plat inamas su Ualaviju rankoje, bet pase 
kmingesuiu ginklu pasirodė sėjimas visokiu prasimany 
niu prieš kata l iku bažnyčią, jos moUsla. apeigas, desri-

pliiuj ir l t . Tuomet tai a ts i rado visoUios neįtikėiĮnoa pasa
kos apie vienuolynus, kunigu " i š m i s t u s , " " p r i e t a r u s " ir 
kitokius dalykus, — kuriomis tai pasakomis b t indy t a su
erzinti mažai ka išmanančius žmonelius prieš kataliku 
bažnyčią, a t i t raukt i juos nuo senojo tikėjimo, < a-gi [skie
pyti i juos neapykantą to visko, j ką tikėję 'u tėvai. Prie-
monės tapo suvarlototos pasekmingai. Jeigu ligšiol dar 
tamsesni protestonai žiuri j katal ikus su neužsitikėjimu, 
niekina juos, kaipo ' ' s t abmeldž ius , " tai ženklas kad j vai
rus " r e f o r m a c i j o s " platintojai nedovanai darbuojasi 
liaudies " Š v i e t i m u " dar pirm 300 su viršum n lot U. 

Aštuoniuoliktanie šimtmetyje atsirado srov'4 prieš vi 
sokj tikėjimą. Voltairo, Uousseau ir eneyklopcdistai pa 
sinaudojo reformatorių užmetimais prieš kataliku tikėji
mą, d a g i priedams išjuokė ir protestoniis. Tiotestonu 
prasimanymai ir melai susijungė su aštuonioliktojo šimt
mečio " filosofu" pajuokimais ir pagimdė taip vadinamą 
"laisvą min t i , " kuri nepripažįsta jokiu ryš iu : nei tyky-
binių, nei dorišku nei soeijaliniu. " L a i s v o j i " mintis re-
tniasi - - istoriškai imant - melo, prasimanymu, suvedžio
jimu, klaidinimu, pajuokimu, neapykantos. 

Bet tokie pamatai žmonių dvasios plėtojimos ilgai 
laikyti negali. Atsipeikėjusieji šiek tiek /.monės pradeda 
klausinėt i : Gerai, sako, netikėsime j tą , j ką liepia tikėti 
kataliku bažnyčia, nei neklausysime, nedarysime taip, 
kaip krikSdionių mokslo skelbėjai p r i s a k o . . . . bet i ką 
tikėsime, nuo ko sužinosime, kas gera, kas negera, kas 
dora, kas ne t . . . . 

Nebuvo ko d a r y t i : reikėjo prasimanyti naująjį ti
kėjimą, reikėjo išrasti naują normą doru ir nedoru pasi
elgimu. Tokiu būdu ats i rado materijalizmas, k i r š a i tapo 
perdirbtas mikliai senio Haeeker io į monizmą atsirado 
determinizmas, kursai pradėjo mokyti, buk žmofUS nega
li turėt i doriškosios atsakomybės už savo darbus, nes lie
t inis LaiąVOS valios. Galop, pats žmogus nesąs Dievo su
tvertas, bet esąs kilęs iš ženiesnėsės gyvuoliu veislės. Žmo
nių gyvenimo santykiai pradėta ta rdyt i biologiškai, vadi
nasi taip, lyg žmonės nieku nesiskirtu nuo beproėiu gyvuo 
liu (Speneer ' io s o e i j o l o g i j a ) . . . . 

liet toksai mokslas, nors patinka, tamsioms, ištvirku
sioms minioms ir neromioms dvasioms, norinč oms išsi
laužti iš soeijaliniu ir doriškųjų suvaržymu, te-jiau aug-
štesnio proto ir jaut resnės širdies ilgai užgamdint i ne 
gali. Prancūzijoje drąsesni vyrai, kaip Brunett iere, Oop-
pėe, l luysmans ir kiti, sugrįžo savo tėVŲ t i k ė j i m m : Ame
rikoje toks Komanes, kursai pradžioje buvo aklu darvi 
uis tu , panuiy.i p e r m a i n ė •*TO n u o m o n e s ir nu in i ro k r i k š 
eioniu; Vokietijoje mokslo vyrai sudarė "Kepple rbun-
dą," kurio uždaviniu yra kovoti prieš materijali/mą. Ki
li metėsi prie budizmo, arbn susiglaudė po p. Ivldy velu-
ku arba prisidėjo prie kitokiu tikybiniu judėj nni (tol-
stojizmas ir tt. ). 

liet vienas da ik tas yra t ikras kad šioje valandoje 
šešioliktojo ir aštuonioliktojo Šimtmečiu argumentai yra 
nustoję visiškos vertybės. J a u atvirai kalbama ii1 rašoma. 
kad pav. Liuterio gyvenimas, kaip jį aprašo protestonu 
rašytojai, yra vien " m y t a s " ir " l e g e n d a , " kad Rousseau 
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filosofija buvo lai bandymas no a tnauj int i visuomenės 
gyvenimą, bet ji visai suardyti, ir tt. 

Šioje valandoje tas, kurs kariauja šešioliktojo, aštuo
nioliktojo, ba ! net devynioliktojo šimtmečio argumentais 
(Darvrin'o, Spenoer'in, Buechnerlo, Haeekel'io ir kitu 
kitados labai įtekmingų vyrų išvadžiojimais), yra užsili 
kęs amžiaus užpakalyj*1, yra atžagareivis. 

Kasome apie tai dėlto, kad mūsiškiai pirmeiviai ar 
bus jie Amerikoje ar Lietuvoje — visi lygiai užsilikę už
pakalyje savo amžiaus ne dešimtimis, bet šimtais metu. 
Ar imsi " V . L. M ar " L . I ' . , " ar " K o v ą , " ar " Liet. Žin. ," 
\ i sur užuosi dvasią, kuri, aėiu vyskupo (liedraieio pastan
goms, iapo iš Lietuvos išvėdinta pirm 300 metu, 0 dabar 
gaivinama 18 naujo, - užuosi puvėsius, kuriais kažindėl 
ko bandoma lietuvių tautą penėti dvidešimtame amžiuje. 

Ketinama leisti "Laisą Mint į ." Kadan-gi to laikraš 
ėio stipriausiomis paramomis bus tokie žinomi atžagarei
viai, kaip šliupas ir Dembskis, tad išaugšto galima spręs 
ti, jog jame bus kartojami iki nuobodumui seni melai ir 
skelbiama jau baigianti gyventi savo amžių neapy
kanta katalikybės. 

šiomis dienomis matome ypatinga, apsireiškimą. A 
merikoje pradėta boikotuoti mėsą. Tai vienur, tai ki tur 
žmonės susirašo arba draugijos ( tankiausiai darbininku 
sąjungos) nutaria nevalgyti mėsos per :{<> dienu iki 
kol jos kaina nenupuls žemyn. Dabar Amerikoje mėsa 
taip brangi, kad vargingesnį sluogsniai neturi stačiai iš 
ko ją nusipirkti . 

Kjla klausimas, dėlko mėsa taip pabrango) Kas kai 
tas tam, kad dalw už jaut ienos svarą reikia mokėti daug 
daugiau, nekaip buvo mokama p ina 25 metų? 

Svarbus tai klausimas, nuo kurio pasekmingo alsaky 
imi priklauso milijonu žmonių gerovė, Nes, a t radus pa
brangimo priežastis, galima butų jas prašalinti ir numuš
ti kainą šito taip žmonėms reikalingo valdomojo daikto. 
Be ko, žemės dirbimo ministerija ir kai-kuriu miestų Vy
riausybė jau lyrinėja šitą klausimą išpašaknų. 

Šiaip jau girdisi įvairios nuomonės, retkarėiais net 
labai keistos. I'av. St. Louis mėsininką visą bėdą suvertė 
ant ateiviu iš vidurinės Kuropos: jie mat mėgstą j aunus 
gyvul ius : veršius, paršiukus ir tt. Dėlto tatai skaiėius 
meitėliu, jaučių ii- tt. einąs mažyn (nes laitai daug tu gy
vuliu dar jaunais žuvą " fore inar ių" nasruose) , o iš to at
siradęs ii- JIĮ lirangumas. 

Kiti kaitina t rūstus, kiti tarifą, dar kiti pačius žmo 
n.-s, kad tai *uat pasikėlę i puikybę ir susimanę gyventi , 
kaip dideli ponai. Įdomiausia, kad patįs ekonomijos mo
kytojai nežint. priežasties. Klausta paskutiniame ekono 
mist u susivažiavime (New Yorke) keturių žinomų visoje 
Amerikoje profesorių, bet jų atsakymai stovėjo toli-gražu 
vienas nuo kito. 

Keikia įsitėmyti dar, jog paskutiniais penkeriais me 
tais pabrango ne tik mėsa. bet ir kitokie valgomieji dai
k ta i : bulvės, žirniai, vaisiai, uogos. Pirm 20 metų tuziną 
kiaušinių galėjai pirkties už K) centų, o dabar jau reikia 

mokėti 4(1—50 centų. Tas-pat su visais kitais f arini Į pro
duktais . 

Svars tant valgomųjų daiktų pabrangimą Aunr iko-
je, reikia atsiminti , jog tasai pa brangimas jaučiamai? visa
me pasaulyje. Mėsa ir kitokie valgomieji da ik ta i yra šiuo-
laiku brangesni ir Anglijoje, kur nėra tarifos, ir Argen
tinoje, kur nėra trustų, ir Norvegijoje, kur žtnonėj ten
kinasi tuo, ko jiems buvo gana pirm dešimties mitų , ir 
tt, ir tt. 

Tokio visutino apsireiškimo turi būti ir visutinoji 
priežastis. Amerikos vildžia ištirs vietines sąlygai, pa
duos be abejo labai žiugeidingas stat is t iškas žiniai, bet 
sur inktos skaitlinės nemunus mėsos kainų žemyn, nepri
vers pirklius pardavinėti kiaušinius po 1" eeutų u/ tuzi
ną. 

Yra ekonomistų, ką priežasties šito visutino IK mielo 
apsireiškimo ieško nupuolime pinigų kainos. Pas tara is 
metais lapo iškasta tiek daug aukso, kad jo vertybė tu
rėjo būtinai nupult i vadinasi parduodamųjų < aiktų 
vertybė pasiliko ta pati, bet pinigų perkamoji vertybė 
yra daug žemesnė, nekaip buvo pirm keliolikos metų. 
Žodžiu, gyvename dideliame finansiniame krizyje •-•- to
kiame, kokį Hhiropa pergyveno šešioliktame l įmtmi ty je . 
Tuomet Ispanija, buvo privožusi iš Amerikos tiek j.ukso, 
kad jo vertybė turėjo nupulti , tuomet buvo įsivyravusi 
merkantil izmo systenia ( žmonės manė, kad pinigus y ra 
lobis), ir , žinoma, nupuolus metalų vertybei, išrodi , lyg 
auksas ir s idabras taip pabrango, kad tapo vargmges-
niems žmonėms neprieinamais. Išrišinėjinte fina įsinio 
klausinio anuomet dalyvavo daugelis mokytų vyrų, tame 
skaičiuje ir Kopernikas. Buvo rašomos knygos, buvo ski
riamos komisijos dalyką ištirti, o pav. Lenkijoje ir sietu
voje, seimai ir seimeliai išleidinėjo nuolatos naujus įsta
tymus apie pinigus ir reikalingųjų žmonių gyveuiniui 
daiktų kainas. Labai žingeidingą knygą apie anų laikų 
kri/.į parašė A. Szelągo\vski ("IMeniądz i Przovvrot een 
\v XVI i XVII vvieku w P o l s e e " ) . . . . 

A tka r to jame: gyvename labai dideliame finansiška
me kri/ i je, kurio priežasties žmonės ieško visur, bet ku
rio tikroji priežastis guli miglose — kai-kuriems tik eko
nomistams apsireiškia j inai aplamose konturose. 

KUO TOLIAU Į GIRIĄ, TUO DAUGIAU MALKŲ. 

" K a t a l i k a s " , kursai neužmiršta priminti kas nume
ris, j ag jam labai rupi uždėti savąjį jungą ant Susivie
nijimo ir imti iš jo penkis tukstanėius dolerių (arbj dau
giau) metinės doklės, širsta ant " D r a u g o " vis daugiau 
ir daugiau. Savo rūstybėje (NU. rūstybė tai viena < di
džiųjų nuodėmių) nesijunta, kaip prisipažįsta prie godu
mo, kursai juk priklauso prie septynių didžiųjų nuodė
mių, š ta i No. \. (ant ."> pusi.) rašo a iškia i : 

" K a t a l i k a s " štai ii* be Susivienijimo pagal
bos turi gražų užlaikymą ir dar tobulesnę (? " D r . " 
ped.) sau ateitį t a rp l ie tuvių" , . . . 

file:///isur


74 D H A U (J A S Vasario (February) 3, 1910, Met. II, No. 5. 

JeigV tat " K - s ' ' ir be Susivienijimo pagalbos užsi
laiko gražiai ir tikisi visokiu tobulybių ateityje, tai kam 
trokši a isiroglinti į Susi\ ienijimo vežimą, kam bando už
dėti ant jo savo baudžiava ir k ian t i iš jo tu r to sau į kiše
nių penkis tuksiančius doleriu arba ir daugiau kasmet) 
Ar tai ne godumas. ' 

" K a t . " yra įsikalbėjęs sau, kad beersindamas Susiv. 
narius, jisai tarnaująs oi ganizaeijai kuo geriausiai, ir 
puikybėje (tėmyk, ska i ty to jau : puikybė yra pirmoji se
ptynių didžiųjų nuodėmių!) klausia, nusis tebėdamas: 
" K a i p tai geriau galima pa tarnaut i (Sus-ui) už " K a t a 
l i k ą " ? (Teupa t ) , Na, na, nusistebėjimas iš to, kad nie
kus nepripažįsta nuopelnu ten, kur jų nėra, yra iš šalies 
Žiūrinčiam labai, l a b a i . . . . Įdomus. Primena ta tai Nero 
na, kursai buvo Įsikalbėjęs sau, buk esąs didžiausiu ar 
tistu. ir stebėjosi ir pyko, jeigu kas iš jo " a r t i i m o " juo
kus sau tik darė. 

Kuo toliau j giria, fcuo daugiau malku. Kuo dau
giau " K a t a l . " er/ inasi , tuo daugiau išgirsime nuo jo pri
sipažinimu prie didžiųjų nuodėmių. 

I'.-t tie doleriai nuo Susivienijimo nariu, tie penki tu
ksiančiai doleriu (arba kad ir daugiau') kasmet iš Susi 
vienijimo iždo koks tai gardus kąsnis " K a t a l i k u i " ! 
Neduok Dieve, jo dar ga] nebus galima p a g a u t i . . . . 

Koks tai piktumas, koks p i k t u m a s ! ! . . . . 

mą t m t p 

AŠEN IR DIEVAS. 

Keletą dienu atgal , bičiulių draugijoje, mus nuste
bino vieno vaikino išsi tarimas: " P e r dvidešimtį metų aš-
en nesimeldei au prie Dievo!" " P e r dvidešimt Į" 
męs a tkar to jame. Taip a tkar to jo . - Kam man mel
sti ko nors gero, jei Viešpats Dievas, kuris mane sutvė
rė, žino ko aš reikalauju? J u k Dievas mane sutvėrė, juk 
aš pats savęs nesutvėriai i : Sutver tojas rūpinsis savo su 
tvėrimu ir Tėvas savo sūnumi. Ir kas labiausia, ar jūs 
galite parodyti pavyzdžius iš Senojo ar Naujojo {staty
mo, kur malda būtu buvus i šk l ausy t a?" 

Žinoma męs atsakėme męs jums galime iš 
skaitliuoti panašiu pavyzdžiu daugybę, tik pavelykite 
mums priminti , kad malda tai mintis ir širdies pakeli 
mas prie Viešpaties Dievo, kad Ji j i pagarbinti , jam pade 
koti už »iojo geradėjybe ir maldauti reikalingos pagal 
bofl dūšios ir kūno reikaluose. Tai gi, jūsų nuomonė apie 
maldos reikalingumą būtų gera, jei Viešpats Dievas bū
tu niekur nepalaros arba nepaliepęs melsties prie J o j o . " 

— " N a , lai kur jau t a s V . Dievo Įsakymas yra? — 
per t raukė mušu draugas . 

Stebėtinu kad dar V. Dievas turi Įsakyti tai, ką pa 
ti musū prigimtis (na tū ra ) liepia daryt i , ir savo reikaluo 
se prašyti pagalbos, D ai- Švenloji Dvasia mums neliepia: 
"melsk i tės ir siuskite maldavimus į Dievą". A r g i nesą 
kė taip-gJ (•!''!'. 29, 12) : "Melsk i tės į mane ir aš jus iš 
klausysiu." Taipos-gi išganytojas, ar neliepė miniai 

(Mat. b, ( i) : "Melskis Tėvui tavo paslapčiomis, o Tėvas 
tavo, kuris mato paslaptyje, at iduos t a u . " I r ar-gi nėra 
Jisai sakęs : "Budėkit ir melskitės, idant nepul tumėt į 
p a g u n d a . " Kas labiausia, a r g i tasai Išganytojas neap
reiškė Dievo valios, t a r y d a m a s : "Š i t a ip mels i tės" ir pa
likdamas mums taip brangu turtą, tąją tobulinusiąja ir 
kilniausiąja maldą: " T ė v e miisu." Tat matote dabar, kati 
•Sutvėrėjas liepia savo sutvėrimui ir Tėvas savo sūnui 
melsties prie Jojo. 

O vėlei kiek — vietų Šventraštyje, kame V. Die
vas išklauso maldos! Tik klausyk. — Moizė šaukiasi prie 
DievO, ir Viešpats perskiria jūres . Karėje Moi/» prašo V. 
Dievo padėjimo, ir pergales vainikas išsprūsta Anialeki-
tams, o patenka žydams. Abraomo ta rnas meldžiasi, ir 
prisiartino Kebeka. Jakobas meldžiasi ir išsprukta iš bro
lio slastų. J o i u e meldžiasi - - Arebanas būva apreikštas, 
l l .mnab meldžiasi užgimsta josios sūnus Samuelis. Mel
džiasi Asa laimi pergalę. Jebosopbat meldžiasi — per
gali priešus. Isaias meldžiasi, ir į dvyliką valandų 185 
tūkstančius asyriškių paguldo savo galvas. Danielius mel
džiasi levu nasrai užsidaro. Klias meldžiasi — trime
tinė sausuma viešpatauja; meldžiasi vėlei — gausus lie
tus krinta, Jo rdanas persiskirta, kūdikis keliasi iš numi
rusiu. Krikščionis meldžiasi — šv. IVtrą angelas išveda 
iš kalėjimo, šv. Paulius meldžiasi — atsidaro ktlėjimo 
duris ir geležiniai panėiai nukr in ta nuo kaliniu ranku. 
Malda padalino jūres , sustabdė upių vandenie, užgesino 
ugnies liepsnas, pri jaukino levus, padarė nuodus nevo-
dingais, prikėlė numirėlius, pergalėjo piktas dvasias, at
mainė žmonių baisias y d a s . . . . Malda išgelbėjo Ninivą ir 
apgalėjo skait l ingus Dievo priešu pulkus. Ir penas*! ir 
Naujasai Įs tatymas žibėjimu - žibi maldos pasekmin-
gumo pavyzdliais, 

Tat, pirm negu eisi gultu, atsiklaupk žeminda-
masis prieš Visagalį, ir daryk taip kas vakaras, o Dievas 
tave palaimins ir tu būsi geresnis žmogus! - Sudiev! Lai
mingu Nauju Metu. Intermountain Oatholic. 

KUDIRKOS RAŠTŲ LAIDOS ATBALSIAI 

PRANCŪZŲ LAIKRAŠTIJOJE. 

Y. Kudirks raštai , kurie dar nespėję apleisti spaustu
vė, sukėlė jau didel] užsiinterėsavimą ne vien lietuviu 
tarpe, žinia apie tą monumentališką laida, redaguojamą 
J . Gabrio, Paryžiuje, pasiekė ir svetimtaučių laikrašėius. 

šia ką rašo D. A. (lal't're, žinomas rašėjas ir ar t is tas 
viename didžiausiu Paryžiaus dienraščiu " L e Soleil No. 
1, l!*10 m., Įžengi amam j am straipsnyj "Revivpcence"— 
A t g i m i m a s . 

"Tautos nemiršta. 

šita tiesa ypat ingai man sušvito vakar, kuomet vie
na lepliorė Mine. Cheliga, mistiškas genijus kurios pilnas 
intuicijos, padarė man paveikslus, rengiamus kapitališ-
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kum veikalui vieno lietuviu poeto- Kudirkos. 
" K a s pažįsta šiandien Lietuvą! 
"Daiitf \aiko praslinko, kaip Lietuva numirt'1, kaipo 

atskira tauta . 
.Ii išbraukta tapo iš tautu skaičiaus, kuomet L>Sti m. 

jos didysis kunigaikštis Jegai la pastojo lenku karalium, 
apsivesdam&S su lenku karalai te Jadviga . 

"Nuo to laiko Lietuviai susiliejo j viens, harmoniš-
ką kūną su Lenkais. 

" S u jais ii- po ju teisėmis ( 0 kovojo Lietuviai su 
Rusais ir Totor ia is ; su jais jie buvo draskomi, plėšomi; 
jie kovojo 1880 m. dėl tautos iš numirusiu p r i k ė l i m o . . . . 

" K a i p Lenkai, taip ir Lietuviai, kaipo užkariautieji , 
pateko i despotiškuosius earu nagus ; ju t ikyba, papročiai 
ir kalba tapo persekiojami. 

" L i e t i n i a i daugiau, kaip nuo penkių šimtu metu su 
simaišę su Lenkais rodėsi buvo pametę savo uepriguimy 
be, savo budii ir ypačiai savo kalba. Vargu kam būtu 
atėję ignlvą ieškoti tame mišinij ko kito kaip lik Lietu
viu dvasios liekanos, menko Rasės sluoksnio ;ml visados 
nustojusio galybės apreikšti savo gyvybe. 

" I r šia nesuardonm Kasės gyvybė apsireiškia kuo-
aišktausiai : tautos l i toraturoje "L ie tuv iu tania atgema, 
geriau sakant pergyvenusi diplomatu skaldymą, ly/ijo 
logę maišymą dinastijų, lasymą ir prispaudimus, ap 
sireiškia lygiai vienoda Ir veikli, kaip Ir anuose toli 
moose laikuose, kuomet ju puslaukiniai bočiai medžiojo 
taurus (/ubi'iisi Baltavėšės giriose, arba atremdavo nuo 
NemilIlO ir Dubysos krantu Totorių užpuolimus. 

Lietuviai išeiviai, nuolatiniais persekiojimais Išvyti 
iš gimtinio k raito, susitelkė svečmyloj Amerikoj. Prigim-
toj kalboj , kurios neįstengė išpiešti iš ju lupu nei istaly 
m;ii, nei prievarta, jie garbins boėiu t ikyba. Ir šia jie su 
sivienijo (j T. M. D.) idnt padaryti iš tautiškosios poezi
jos paminklą, kuri Dailė padarys dar iškalbingesnių, at
žymėdama garbės žye. . . . 

Tegu šiame straipsnyje yra kelios faktiškos klaidos 
(kas turi bilt atleista svetimtaučiui nepažįstančiam smul
kmenų mūsų istorijos), bet jisai pilnas karšto entu/.ijaz 
mo, kuri temoka išreikšti vieni Praneū/ai, jisai pilnas už
jautimo mušu atgemančiai tautai. 

BLAIVYBES SKYRIUS 
PARAGINIMAS PRIE BLAIVYBfiS. 

Jonukas Tananaitis plunksna kramtydama 
Žiūri per lan^ą svajonėse skęsdams: 
"Viešpat ie , mąslo, kaip daugel labo 
Darau aš su plunksnos pagalba!" 
Bei ašaros žetttčiugft, nematant nukri to 
Ant trečiojo NN laikraščio K ko. 
Ir ašara šventa su juodylii susimaišius 
y.ibėti pradėjo, tar tum iviaJKaa purvynaH. 

— Kas tauf Šlubuoji, akis u / r i s t a ! ! 
Menkniekis. Vakar manęs pati klausė, kur sJ taip 

ilgai buvau., 

Gana, broliai, ulevoti. 
Gana girtuokliauti, 

Atminkime, iš šio avietd 
Keiks mumis keliauti. 

Baisią skriaudą tas sau daro, 
Kas geri nepaliauna, 

Žudo kūną, žudo dusi;), 
Ramybės negania. 

Gėrimas aptemdo protą. 
Atmint) naikina. 

Silpnyn veda mušu valią 
Ir viltį gadina. 

Mušu dūšia tai paveikslas 
Trejybės Švenčiausios, 

o girtuoklis jį perdirba 
Aid žvėries biauriausios. 

Blaivus žmogus aiškiai mato 
(Jra/umą dorybės. 

Kalbėt gali su kiekvienu 
Re barniu, rūstybės. 

O girtuoklis retas kuris 
Ramiai užsilaiko, 

Tankiausiai su visais pešas, 
UŽ niekę juos laiko. 

Blaivus žmogus tai anluoias, 
Tai šeimynos tėvas, 

.Myli pačia, myli vaikus, 
l1/, t a t myl jį Dievas, 

o girtuoklis, lyg šėtonas. 
Pačia, vaikus muša. 

Plusta, keikia ir rūstauja 
Jo biaurioji dusia. 

Blaivus žmogus linksmai kelia 
h' prie darbo bėga, 

O girtuoklis apsivėmęs 
Iki pietų miegą. 

Blaivus ŽmogUS daug ir skaniai 
(lai pasimaityti, 

o girtuoklis vos su bėda 
(Jai kąsni praryt i . 

Blaivus žmogus tur guodone. 
Visur gauna vietą, 

0 girtuoklis, lŷ * prakeiktas 
Valkiojas po svietą. 

Blaivus žmogus ilga am/iu 
Linksmas, sveikas bunn, 

O girtuklia nuo nelaimiu 
Ir HJJCI.I greu xwtm. 

.Mieli broliai, lai apsvarstę, 
JftU imtilcvokim, 

BlogU8 gėrimus pametę, 
Blaivininkais s tokim! 

Juozapas žiedelis. 
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S. L. R. K. A. Reikalai. 
Brooklyn, N. Y., Suusio 28 d. 1010 m. 

Gerbiamoji ' ' D r a u g o " Redakcija. 

Teiksitės pata lpint i savo ( i n k kaikraš t i j " D r a u 
g a s " stovį S. k. R. K. A. narių. 

Kadangi olTiciališkų atskaitų da t negalima išduoti, 
ta t noriu nors per Jūsų Oerb. Laikraštį praneši i Susivie
nijimo nariams apie narių stovį. 

Su t ik ra pagarba 
K. Krušinskas, 

Sekr, S. L. R. K. A. 

NARIŲ STOVIS SUSIVIENIJIMO L. R. K. A. 
IV. Bertainio (Spalinio mėn.) 1909 m. 

1 Kuopa. IMInu 167. 
Suspcnd. 3, Kožė Purvinienė už II bert., Ka

trė Na/.arinskienė, Vincė Mickevičienė. 
Išbrauk. 3. Andrius Kalkauckas, Vincas Sa 

dlauckas, Veronika Sadlauckirnė. 
8 Kuopa. Pilnų 102. 

Suspcnd. 10. Ju rg i s Degutis u / IV. b. 08, An
tanas Poškevičia už Į V. b. 08, Juozas Kadzeviėia, 
Magde Radzevičienė, Jonas Žutautas , Ona Pui
da, Petras Si ik ta. Konstantas Sveikauekas. 

Išbrauk. 8. .Motiejus Dvilys, Magde Dviliene, 
Andrius Matuscvieia. 

3 Kuopa. Pilnų 36. 
Suspcnd. 2. Tarnas Savickas, Liudvise Savic 

kienė. 
Išbrauk. 2. Bonifacas Braaaitis, Salome Bra-

zaitienė. 
4 Kuopa. Pilnų 38. 

Suspcnd. 2. Jonas Kaleinykas. Kristė Balčiū
nienė. 

1 Išbrauk. ;{. Vincas Palašejus, Agota Matouic 
nė, Ona Milašienė. 

."» Kuopa. Pilnu 21. 
Suspcnd. 2. Tofile Kiguolienė, Magde kiut 

kev ičienė. 
Išbrauk. 13. .Jonas Pranait is , Tol'ile Burbie 

nė, Stasys r e p u k a i ! is, J icva Taukelevyčicuė, Ma 
ra Kaibikienė, dievą kiutkevieiutė, Ona Kimi 
gienė. Mare Šukevyčiutc, Mare Grablikienė, IV 
Iras Medelis, Mare Aidukcvyčicnė, Vikte ( iur 
nevyeienė, Ju l i a r r ana i ė iu t ė . 

6 Kuopa. Pilnų 10. 
Suspend. 2. J icva Krikščiuniutė, Jon. kopėta. 

7 Kuopa. Pilnų 245. 
Suspcnd. 26. Magde Marčiulionienė ai III b 

JiOVa Kiablikicnė, Mare Salešienė u/ l ll b., .I in
gis ( ludauckas, Petrone (li idauckicuė. Mare Ha 
liunienė, Andrius Vieržbauckas, Juze Vieržbaue 

kienė, J ieva Nikštait iene, Juozas Nikštaitis, Juo
zas Rekut, Mare Abraniavyčienė, Mare Sauru-
saitienė, Ant. keonavyčia, Morta Gis ta i t ienė , 
Ona Urbonienė, Mare Didžiunienė, Roįe Rusec-
kienė, Vikte Naviekiutė, Kaze Nevezdauckiutė, 
Mare Mat usevyčienė, Mare Gusi aitienė, Ona 
Dičkurienė, Antanas ketkauckas , Amanas Ma-
tusevyčia, Prane Jankauekicne . 

išbrauk. 3. Vincas Sabas, Petras Miglinas, 
Ona Pečkauckienė. 

<s Kuopa. Pilnų 52. 
Suspend. 3. Motiejus Barzdaitis, Motiejus 

Mačiukas, Stasys Čerauka. 
Išbrauk. 1. Juozas Kasparavičia. 

i) Kuopa. Pilnų 36. 
Suspend. 4. Mare Maulienė, Anele Mačiokie-

nė. Karalius Sauseriutė, Liudvise čiuželiutė. 
10 Kuopa. Pilnų 42. 

Suspend. 7. J i eva Kindienė, Stasys Groinis, 
Juozas Adomait is , An tanas Poniškis, Jonas K. 
Greičius, Kazys Viženas, Kris te Braižionienė. 

Išbrauk. 5. Juozas Kurkis , Pe t ronė Navic
kienė, Ona Stadalnikienė, Antanas Kazlauckas, 
Kazys Greičius. 

11 Kuopa. Pilnų 150. 
Suspend. 0. Ona Baltįrusienė, J ieva Narštie-

nė. Mare Jekubai t ienė, Ona Stoėkunienė, Anta
nas Vasiliauekas, Alzė Balčiūnienė, Pe t ras Sau-
bnas , Ona Hizgeliutė, Ona Juozaičiui ė. 

Išbrauk. 3. Pranas Sembreekis, Magde Moc-
kevyeiutė, Mikas Pečiukonis. 

12 Kuopa. Pilnų 32. 
13 Kuopa. Pilnu 128. 

Suspend. 12. Alzė Zebrauckienė, Stasys kuk-
petris, Magde Kvedarienė, Zofija Mažeikienė. 
Barbora šil inskienė, Ona Balčiūnienė, Ona J . 
SakeviSienė, Jonas Sslonskas, Mngdi Vaškevy-
Sienė, Jonas Lietuviukas, Povylas Jakš tys , Ma
gdė Žolinienė už III b. 

išbrauk. 5. Mare Laukait ienė, Ainile Miku-
tienė, Ona Mažeikiene, Morta Bučui mė, Kazys 
Gurklys. 

I I Kuopa. Pilnų ii. 
15 Kuopa. Pilnų 110. 

Suspcnd. 15. Stasys Šeputis III bert.., Bal t rus 
Tamošaitis, Katre Garuokienė, Jul ius Jueevyčia 
už III b., Dominykas Katauskis, Teodora Paula-
skienė, Barbora Tamošaitienė, Baltrūs Kilevy-
čia, Kazys K. kekarauckas , Dorota Kairvee už 
III b., Antanas A. Milemas, Antanus Jonikas , 
Ona Šatkauckiutė už III b., Ona GirČaitė, Kaze 
Vaidimicnė. 

Išbrauk. 4. Aleksandrass A. Petraitis, Bal trus 
kaibinis, Urše Katauskienė, Kazys Orlingis. 

1(> Kuopa. Pilnų 3!). 
Suspcnd. 13. Antanas kazdauekas. Jonas Ru

daitis, Ju rg i s Jaškul is , Alena Kuziniekiutė, Ka-
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se Krimonskaitė, Anastasas Valančius, Kazys 
Karaliūnas, Agota Kudaitienė, Mataušas *). Var 
nagiris, Kazys Lukošaitis, Salome Kaminskienė, 
Barbora Brumbienė, Mare A. Rekiutė, damoket 
prie įstojimo. 

Išbrauk. (>. Domice Blaževyėiutė, Jule Ilazu-
taitf, Valerija Viull užuito, I )omiiiyk>is Bukau-
okas, Ona Valiunienė, Apolonija IVtrauekiutė. 

17 Kuopa. Pilnų 1(1(3. 
Susperid. 9, Stasys Balsševycia, Antanas Ber-

neekas, Agota Oškinienė, Motiejus Oškinis, Al-
ze Aėiuvienė, Alie Aksamantauekienė, Petronė 
šulkauckienė, Katro Bekampienė, Magde Min-
kevieienė. 

Išlu-auk. 2. Man-clc Ulinskiene, Antanas Bu
činskas. 

šuapend. 1. Juozas Kasiulis. 
| $ Kuopa. Tilnu 83. 

Suspend. 4. Domice Kaslauokienė, Antanas 
Noviekas, Kazys Vaičiulis u i III bert.. Stase 
Vaičiulienė už III bert. 

Išbrauk. 10. Ona Česnuliavyčienė, Antanas 
•lesk«>\ ieia, Jieva Kubilienė, Simas (rudaitis, A-
(lomas Kazinauekas, Morta Budrevieienė, Domi
ce Budrevieienė, Bal trus Vaznys už II ir IV bert. 
Ona Pajnujutė, Jurgis Baranauckas. 

(Tol. bus) . 

Redakcijos Atsakymai, 
Kun. J . Jakščiui , Thomas, W. Va. — Gavome. Praneš

ta privat iniu laišku. 
V. U. L. M. L. D. Komisijai, Valparaiso, Ind. At

sakyta laiškeliu. 
O—kas, New York. Žinoma, rašyti angliškus var

dus lietuviu rašyba mums butu patogiau- bet taip nepri
imta. Keistai išrūdytu, jei rašytume Usteris vieton Wor-
eester, Kikagą vieton CbioagO, Klivlaudas vieton Cleve-
land, Bol'lo vieton Buft'alo, Voterberi vieton YYaterbury, 
( ir inrie vieton (Jreen Kidge, Aiparkas vieton llyde Bark, 
Karklinis vieton Cork Lane, Brajonas vieton Bryan, K ė 
dinas vieton Keating, Kuniginis vieon <'tmningliam, ir 
t t . ir t t . Mnsu žmonės juk angliškus vardus ištaria visaip! 
Keista butu tuos iškraipymus matyt i raštuose. Geriau y ra 
vardus rašyti Taip, kaip jie yra rašomi originaliniai, pri 
dedant ju ištarimą kabėse. Męs ir-gi norime, kad anglai 
mušu vardus rašytu taip, kaip męs juos rašome; reika
laujame nuo ju, kad ištartu mušu vardus priderančiai , 
nors žinome, kad sulyg anglu rašybos mušu .Jasaitis turi 
būti ištariamas Džesėtis, Ju rg i s Džordžius, Klimas 
Klaimes, ir t t . ir tt. Maskoliai yra priversti rašyti sveti 
mus vardus fonetiškai (t. y, taip, kaip jie yra iš tar iami) , 
nes tnri atskira alfabetą. Bet ir čia atsi laiko keisti rašv 
rašymai, nes a tskiras a l fabetai neturi dažnai atsakomu 
ženklu išreikšti svetimiems garsams. Maskoliai, pav., 
Tammany Hali rašo " T a n i a m Oliol", \Vestinlionse 
" Veis t inggouz" . . . . 

G A S 77 

Klausyk, režisieriau! Antroj veikmėj man rj ikia 
gerti vyną. Tai jus paduokite man ne arbatą, tik ti erąjį 
vyną ! 

Galima. G ketvir toj veikmėj — j u m s reikia nu
sinuodyti . Tai jau aš jums ir nuodu t ikru duosiu. 

Didelis Koncertas 
Garsaus Dainininko ir Kompositoriaus 

Miko Petraucko 
—: atsibus :— 

utarnike Vasario 15 d. 1910 m. 
„Concordia" Svetainėj, 

KERTE S. VVASHINGTON IR NORTHAMPTON !JTS., 
VVILKES-BARRE, PA. 

Lietuviai a ts i lankikyte, nes išgirsyte šį-tą daugiau, 
negu vietinės pajiegos įstengia surengti . 

Norintieji gauti ti kietus išanksto lai atsišaukia pat 
Joną Alenskj, Simon Long's Sons Store, ant trečiu lubų, 
12 South Main St., VVilkes Barre, Pa. 

LIETUVIŠKAS DZIEGORMEI8TERIS. 
Parduodu t ikro aukso laikrodėlius, gvarantuojamus 

25 metams. Lenciūgėlius ir gražius žiedus. Armonikas ir 
visokius muzikališkus inst rumentus , albumus su muzika, 
akuliorius, revolverius, bri tvas, pocket books vyrams ir 
moterims. Visokias knygas, rąžančius, škaplierius, kryže
lius, taipos-gi tur iu visokių vaistų. Visus tuos da ik tus 
prieš Kaledasleidžiu už puse prekės ir įkitus miestus siun
čiu už pigiausias prekes. Mano adresas : 

ANTANAS PUTTRSKAS, 
144 W. Market Street, Scranton, :?a. 

ŠLOVINGIEMS KLEBONAMS ŽINOTINA. 
Zakristi jonas, su gerais paliudijimais, visiškai blai

vus, apie 12 metu pra ta rnavęs Lietuvoje prie bažnytinių 
giedojimų, galjs pavaduoti vargonininką, ieško vietos. 

Meldžiu kreipties sekančiu a n t r a š u : ) 
J. R. 

Box 501. Stoughton, Mas*. 

PAJIEŠKOMA ~ 

a tsakant i moteriškė, galinti gerni kalbėti lenkiškai r an
gliškai. Pardavinėt nereikia. Turi būti svari ir pad>ri ir 
laikyties to darbo, Gera užmokestis. Atsiliepti asmeniš
kai į Gold Stamp Office, 28 South Main St., VVilkes-]tarre, 
Pa. 
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VAIKU SKYRIUS. « • • • : ; 

• • • • mumęf—Bim 
80 ^ 
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KAIMAS. kaulai, uodega tar tum koks galas virves ant galo išardy
tos; kojos kreivos, užbaigtos dvejojai kanopomij ant gali 

Lietuvos kaimas savo išvaizda labai skiriasi n u o m i e s - , vos kreivi raga i ; visas gi jos kūnas apaugęs irumpais; 
to. Darbai kaimo gyventoju visai kiloki, negu miost&fc^' dažnai įvairių spalvų plaukais. T a i g i mūsų knrvutė vi-

-«+»: kaimiečiai apdirbinėja laukus ir augins namu gyvu sai negraži ir nelabai protinga, bet neapsakome) naudin-
lius. Kaimo žmonės pristato miestui duonJP dar/ove>r ga. 
vaisiu/, pieną, sviesta/, gretinJf stlriui, mėsa vienu žo- Ką mes beveiktumėm be jos pieno, gretinės, šviest 
d/.iu visą maistą. to, sūrio, varškės ir odos?! Sunkti ir labai sunku kaip* 

Kadangi šitą visą maistą reikia semti iš žemės, todėl ėiui gyvent) be ka rvės ; didelis vargas be jos namuose, nes 
kaimuose yra daug gražiai apdirbtų lauku, plaėiu pievų, nėra maisto vaikučiams, nėra kuo valgis prakai tyt i , o 
pūdymu, daržu, sodu ir girių. 

. . <t, I * 
valgis be pieno neskanus ir mažai naudingas. 

Kaūuieėiu namai maži, prasti, tankiausiai i*-Merlčm Todėl karvė yra didžiausiu tur tu kaimioėi). Turtin-
ir dengti šiaudais ar gonta is ; aplink namų stovi kitos rei- gas kaimietis turi šitų gyvalių pilną t v a r t e : jauėiai aria 
kalingos t robos : kluonas, svirnas, tvar ta i ir tt. Tokie jam lauka, karvės duoda jam saldų pienelį, iš lĮurio kai-
trobėsiai stovi art i upės ar ežero. mietis padaro sviestą, sūrius ir siUnėia juos miestan par-

VfJkUtV^HiKaimuose, gyvena žimmės vienasėdžiais; kiekviens duoti. Miestuose gi šituos dalykus noriai perka, nes jie 
vienasėdis turi savo lauką vienoje vietoje. Ūkininkai labai ir visuomet reikalingi. Jau t i ena labai skani ir uau-
tokiuose kaimuose gyvena toliau viens nuo antro. Bei dingą mėsa, veršiena taipogi labai gera. Oda, ragai, kau-
yra daug kaimu, kuriuose iikininkai gyvena visai arti lai, kanopos ir mėšlas taipogi labai naudingi ir M k ai ingi 
vien* ant ro ir savo kinką kiekvienas turi keliose vie- da ik t a i ; vienu žodžiu drąsiai galime pasakyti , kad kar
tose, š i t ie pastarieji kaimai dažnai turi daug nuostolio vė naudingiausias namų gyvulys. 
nuo gaisro, nes užsidegus vienai trobai, ir visas kaimas 
sudegs : be to ir ūkininkaut i tokiame kaime yra daug 
sunkiau ir ne taip naudinga ; todėl ir gyventojai lokio 
kaimo visuomet vargingesnį, negu viejiasėdžiai. 

Kaikuriuose kaimuose yra bažnyeia ir mokykla. Baž
nyčia dažniausiai stovi aut kalnelio, ivie bažnyčios gy
vena kunigai, kurie mokina žmones doros ir švento ti-
kaiuio visuomet- va.rgmgenm, negu viensėdžiai, 
lavina protą Ir širdis vaikelin. 

Tarp kaimų randasi dva ra i ; dvarininkai turi dub
lius plotus lauko, pievų ir girių. 

Kaimą labiausiai dabina vanduo ir medžiai; todėl 
gražus yra tie kaimai, kur auga giria, yra upė ai' ežeras. 

Ksav. Vanagėlis. 

L A I K A S . 

Neteko sveikatos, besigydydami dažnai gal me ją at
naujinti ir sugrąžinti, bet dykai praleisto laiko jau jokiu 
būdu atgal sugražinti negalime. 

Kiekviena minutė po minutei greitai bėga ir niekuo
met nesugrįžta; nulėkus jai , jau jos nepagausi ne. Daž
nai mums rodosi, kad turime daug laiko, bet ii nepajau 
Siame, kaip praslenka metai, praslenka mušu kudykystė, 
paskui j aunumas , pagalios pasonstame ir, didelei besi-

Kaimieėiai bunda ir keliasi anksli ir nuo pradžios stebėdami, pasiklausiau! i 
pavasario iki vėlivam rudeniui dirba lankuose: aria, sė Kur tas laikas dingo? Kur mūsų juunos die-
ja, akėja, šienauja, ker ta javus, kasa bulves ir kitas dar- neles?!. . . . 
žoves. Per žiemą jie dirba biskį mažiau ; bei ir šiame 
laiko motq jiems reikia atlikti daug da rbų : ji<- kulia ja 
vus, veža <Urūdus i malūnus ar miestan parduoti , taiso 
senus ir dirba naujus ūkės įrankius. Moters verpia linus, 
audžia, siuva, augina vaikus, gamina valgį ir laike ilgu 
žiemos vakarų papasakoja daug gražiu ir įdomiu pasakų 

Ksav. Vanagėlis 

KARVĖ. 
Negraži mušu k a r v u t ė : j i tokia sunki, neraugi ; akis 

tokios nuobodžios ir neprotingos, iš nugaros ir šonų styri 

Bet jų jau nebėra jos lyg sapnas prasl inko ir j au 
niekuomet nesugrįš. 

Tuomet žmogus, kuris dykai praleido savo gyvenimą, 
veltui gailisi jo, nes jis jau negrįš. 

Kad su mumis to neatsit iktų, kad praslinkusių metų 
nesigailėtumėm senatvėje, išnaudokime kiekvieną valan
dėle prigulinčiai ir sąžiningai; panaudokime i.ą brangu 
laika darbui , moksliu, patarnavimui artimioftis, o kar
tais ir priderančiam pasismaginimui. 

Ksav. Vanagėlis 
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Dr. A. L. Grai aicunas 
Pasekmingai gydau visokias ligas vyry, motery ir vaiky, ne 

aplenkiu ir paslaptinių. Atsilankantiems iš kitur suteikiu 
sąžiningus patarimus per laiškus. 

TBLBFONA8: Yards — 3162. 

3812 to . HALSTED ST CHICAGO, ILL. 

i DRAUGIJOS! 

H. R. Morgan 
laiko dirbtuve 

•'• " • ' : ' - ' > ; : 

visokiu jums rekalingu 
daiktu, kaip tai: KEPURIŲ, KOKARDŲ, ŠAR. 

PU, VĖLIAVŲ ir tt. 
Adresuokite: 

R. H. MORGAN, 
13 N. Main St., Shenandoah, Pa-

Union Ticket Agency 
Seoiansia Liettjviszka Baoka Scrantone ir Visoje Aplinkinėje 

A g e n t ū r a L a i v a k o r č i ų a n t G e r i a u s i u L in i jų 
Siunčia Pinigu* kas dien in visas dalia •vietų; taip-ui purka ir išmaino vi

sokius pinigus. I ldlrba visokius Dokumentus Amerikos ir Lietuvos teismuose 
Ofisas atidarytai kas dian nuo 8-tos i» ryto iki 9-tai vai. vak. 
Nedėlioję: nuo 10-toa ii ryto iki 6-tai valandai vakare. 

ADOLF BLAU, Union Ticket Agency, 
203 Lackavvanna Ave., Scranton, Pa 

T a i p g i tur ime savo krautuvėje daugybe visokiu maldaknygių 
ir svietišku knygų visokiose kalbose 

T E L E F O N A I : Naujas 308 - Bell 662 

\ A. U Z U M E C K I S , 
Lietuvis Oraborius ir Balzamavotojas. 

Visk* išpildo geriau ir pigiau negu svetimtautis. 
Persamdo karietas vestuvėms, krikštinoms ir t. t. 

Priima lavonus ir iš kitų miestų. 
Reikale kreipkitės pas savo tautietį. 

324 Wharton It . , Philadelphia, Pa. 
T E L E F O N A I : Bei i Lombard 27 - 39 A 

Keystone Main 42 - 18 D 

DR. MENDELSOHN, 
L E N K I S Z K A S G Y D Y T O J A S 

50 South Washington St. Wilkes-Barre, Pa 

Svvalm Hardvvare Co., 
Ko. 21 North Centre Street, 

POTTSVILLE, PA. 
Įvairiausi geležiniai daiktai, tepalai, stiklas, dūdos, 

plasteris, įrankiai, sportiniai ir naminiai daiktai. 

"DRAUGO" AGENTAI: 
St, Stanevičius, 3206 Auburn Ave., Chicago, 111. 
Antanas Kasparavičius, 27 E. 23rd St., Bayonne, N. J. 
Juozas Mališauskas, Forest City, 1 a. 
Kazimieras Skripstunas, 1*. O. Sugor Noteh, Pa. 
Antanas Gudaitis, Box 73, Silver Creek, I'a. 
V. Leskevičius, P, O. Midleport, l'a. 
Mikas Cibulskas, 573 Canfield Ave., Detroit, Mich. 
J. Žemaitis, 126 South Pear St., Shenandoah, Pu. 
T. Kizievič, Box 167, Mincrsville, Pa. 
M. Karbauskas, 52 G. Street, So. Boston, Mais. 
L. Švagždys, 171—5th Street, So. Boston, Maus. 
J. Mikutaitis, 1438 "VVestem Ave., Allegheney, Pa 
A. Radzevič, 194 New York Ave., Newark, N. J. 
A. Klimavičaite, 321 Kensington Ave., Chicago, 111. 
A. Pocius, 10806 Wabash Ave., Chcago, II!. 
M. Dūda, 51 W. — 25th Street, Chicago, UI. 
K. Strumskis, 2323 West 23 Place, Chicago, UI. 
. Šaulys, 168 Beakon Street, Brighton, Maus. 
J. Bartoševiče, 4417 Marshfield Ave., Chicago, UI. 
*J. Puselninkas, 722 Washington Ave., Braddock, 1 a. 
V. Bielauskas, 468 Northampton St., Easton, Ta. 
M. Urbanaviče, Box33, Thomas, W. Va. 
J. Antanaitis, Box 22, Svvoyes, Pa. 
Pr. Bukantis, 96 Centre Street, Kingston, Ta. 
Juoz. Matuliavičia, 1657 Tioga St., Shamokin, Fa. 
Ant. Baranauekas, 1214 Railroad St., Shamokin, Pa. 
Jos. Valentinaviča, 1114 Cedar Ave., Scranton, Pa. 
J. Versiackas, 65 Davidson St., Lo\vell, Maus. 
Ignas Mkalojus, 1028 S. 2nd St., Philadelphia, Pa. 
Jos. Robynsky, 163 First St., Klizabcth, N. J. 
Myk. Vaicenavičius, 2 River St. PI., W. Lynn, MJS. 

Mike Šlapikevičius 
Silver Creek P. O. NUW Philadelphia, Pa 
Fel. Būgnelis, 454 Main Ss., IMvvardsville, Pa. 

Jurgis Grigutis, 38 Kedorr St., Wiikes-Barn Pa. 

VIENATINA LIETUVIŠKA DEDEL* KBAUTJVA. 
Oeriausiy armonikų, skripky, klornatŲ, koncertiniu 
trubŲ ir daugybė visokių muzikaliaky instrumentų. 
Puikiausių dziegorolių, lenciūgėlių, visokių grnžiy 
žiedy, lakety, spilky, kolciky, gėry britvy, d *uka-
vojamy mušinukiy, albumy, revolvoriy, križiy, r»žan-
ciy, skapleriy, guminiy litory, tstorijy, dainy, pnsa-
ky ir visokiy maldaknygiy. Gražiy popiery gioma-

ty rašymui tuziną už 25c, 5 tuzinai už $1.00. Dailiy ntidaron y ai-
toriuky ir pavinciavoniy Biuntimui į Lietuvą*. Atsiųsk savo tikrą 
adresą ir už 5c. markę, o apturėsi No. 3 Kataliogą su 450 ravoi-
ksly ir 1000 visokiy naudiugy daiktų. AS gvarantuoju, kad mano 
tavora* pirmos kliasos o prekės pigesnės kaip kitur; orderius iš
siunčiu greitai į .visus Amerikos, Kanados ir Anglijos kruitus. 
Kviečiu visus atlankyti su visokiais pirkiniais ir orderiais p»s 

K. VILKBVVIOH, 
112 Orand St., 8t. Dep. D. Brooklyn, N. Y. 

A. & J. H U R W I T Z , 
BANK I K/R] Al. 

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

pinigus j visas pati ulio dalys. Atlieku daviernasti* su 
maskolijos valdžia ir kitokius reikalus. Lietuviai kreip
sitės prie manės, o busite užganodįti. 
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OFFICEE NEW PllONE 37. RESIDENCE 1100 
LIETUVIŲ ADVOKATAS 

J O N A S S. LOPATTO 
47-48-49 Bennett Building, VVilkes Barre, Pa. . . 
Norintieji pasiskolinti pinigu ant pirmo mortgage, 

arba pirkti namus lai kreipiasi. 
»»##»###i^HH>»H)»4>##»»»»»#»»#»##»#<l'^#4M>'<1''t>##»'»! 

Naujas Telefonas 1005. Senas Telefonas 659. 

Dr. Albert Kaufmanas, 
~~: GYDYTOJAS Ift LIETUVOS. :— 

Specialistas visose ligose. 
Gydo labiausiai uŽBisenėjusias vyrų, moterių ir vai

kų ligas. Galima susikalbėti liotuviikai, lenkiškai, ru
siškai ir vokiškai. Yra daktaru keleto lietuvių ir lenku 
kuopų Turi maliną, su kuria galima matyti ir pažinti 
ligas kūne, kaip per stiklą, užtai ligos yra t ikrai ir grei
tai ilgydomos. 

Priima nuo 8 iki 10 vai. išryto, nuo 2 iki 4 popiet, 
nuo 7 iki 9 vakare. 

61 N. Washington St., Wilkes-Barre, Pa. 

I t 

#»»i^^^#»»^^M'»l^il'IHhl>'lt^4M»»##»»<HHMMHHHHH>'tf''i>»#»»» 

DRAUGO" 
ZZD I 

SPAUSTUVE 

NAUJAUSIA, DIDŽIAUSIA IR GE
RIAUSIA GREITAI ATLIEKA 

ĮVAIRIŲ ĮVAIRIAUSIUS DARBUS 

SPAIDIN* 
P I G I A I 

• B " 

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

A DRESUOK J TE — 3 

" D R A U G A S " 
314 L MarketSt. Wilkes-Barre, Pa. 

ADRESAI CENTRO VYRIAUSYBĖS SUSEV. LIET. 
RYMOKAT. AMERIKOJE: 

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

JONAS RIKTERAITIS vice-prez., 
67 James St., Waterbury, Coun. 

KAZYS KRUSINSKAS serttorius, 
457 — 17th St., Brooklyi, N. Y. 

GABRYS LAIBINIS, iždininkas, 
P, O. Box 185 Dnryea, Pa. 

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

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

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

190 So. Meade St., Wilkes-Barre, Pa. 
KUN. V. STAKNEVIČIA dvasiškas vadovas, 

207 Adams St., Newark, N. J. 

F A B I O L A, 
Garsi kardinolo Wisemano apysaka. Vertė Vytau

tas Kaina 1 doleris. Imantiems daugiau, kaip vieiuj 
egzempliorių, nuleidžiamas didelis nmoiimtif. 

Gaunama pas: 
REV. V. VARNAGIRIS, 

312 S. 4th St., BROOKLYN, N. Y. 

Tautieti! Jei reikia Tau statyti nauji namai, artai 
syti seni, tai žinok, kad tatai atliks kuogeriausiai kontrak 
terius MIKAS SLAP1KEVICIUS, New Philaielphia Pa. 

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

Tik vienas šitas šventaraštis yra katalikiškas. 
Kaštuoja $2.00 ir IBc. persiuntimui 
Adresas: REV. S. PAUTIENIUS, 

GIRARDVILL:B, PA. 

MOKYKIMĖS PATĮS. 
Gramatika angliškos kalbos mokytis be mokytojo 

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

be mokytojo 16c. 
Naujas Budas mokytis rašyt be mokytojo 10c. 
Aritmetika mokytis rokundu be mokytojo su pavei

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

Box 62 NEW YORK CITY. 

BEN. J. KMELEWSKI 
— NAUJAS TELEFONAS 1357. 

Parsiduoda laivakortės ant geriausiu linijų. Siunčia 
pinigus j sena krajų greitai ir saugiai. Žemės ir Notari-
jaus dalykai taipogi doviernastis. 

102 North Sherman St., WILKES-BAHRE, PA.. 


