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Ir vėlei karionės vien mane atlanko 
Ir vėlei jau spėkos teeina menkyn 
Ir vėlei verpetos pašėlusiai manko,
Jau liegstu. .. . jau einu silpnyn ir silpnyn. . . .

Ak mirti tai rengia, bet mirti nenoriu,
Nors dalgio bijoti suvis nemaniau,

Sustingusį kūną beveik' prislėgs moliu, 
ir būtu dėl manęs tai. Dieve, geriau’....

Tik, Tėve geriausias, kam siųsti reikėjo.
Jei mano viešėjims sunkybe tur būt:
Už mokslą, ką vargšai savimi mokėjo, 
Skolos negrąžinės ir imčiau aš. .. . pūt. . . .

Juk dirbti netingiu, kad laimės netrokštu, 
Malonią Šaltini, gražiai tai matai,
Jei kūną silpnutį vargai šit parblokštą,
Tai kam dar tas mokslas, kam skriausti vargšai...

Va ik učiai šit Tavo varguose paskendę,
Jie skursta, jie susta, jie brenda purvuosn’ 
O rytas taip toli, tamsumai net dengia,
Be skaisčios žibutės žydinčios danguosn’.

Galybe beribe, Tu viską paskirstai, 
Paliepk gi man eiti į spiečių vargšą, 
Sušelpkie malone silpnumus ką dildai 
Ir duokie man daugel, o daugel jiegą!

Tavim apšarvotas apleitus gaivinčiau, 

Vaidus, nupuolimą silpnučiu vaiką. 

Melus, prakeikimą ir dėmę naikinčiau, — 

Tik liepkie, tik siuskie prie žemės sūnų!

Ir kūną ir svietą po koją paminčiau, 

Sakinčiau erškiečiais išklotus takus, 

Malonią nužemintai Tavęs prašyčiau, 

Be jąją mus būčiau menkutis, lepnus.

Tat, siuskie, sušelpkie, priimkie-gi auką. 

Pašvęstą dėl tavo teisingos garbės.
Ar gal Amžinybė — matydama naudą 

Palieps man palikti tą lizdą dėmės....

Juk dirbti netingiu, kad laimės netrokštu! 

Malonią šaltinį, gražiai tai matai, —

Jei kūną silpnutį vargai šit parblokštą

Tai kam dar tas mokslas, kam skriausti vargšai.

* • •

Nematomas kelias vr Vairo Augštybią, 

Beržydžiai ir svarstys jį silpnutis taip protas, 

Sutiks daug pirklių, susitiks priešinybią,

Jei protą prieš Protą nulenki neišmoks!

15—XII—07. Patm&la.
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UŽGAVĖNIŲ NEDALIA.

Lekcija. — 1 Kor., XIII, 1—13. — Broliai: Nors kal
bėčiau žmonių ir aniuolų liežiuviais, o meilės neturėčiau, 
stojausi kaipo varis žvangąs arba cimbolai skambantįs. 
Ir nors turėčiau pranašystę ir žinočiau visas paslaptis ir 
visą mokslą, ir nors turėčiau visų tikėjimą, taip jog kal
nus perkelčiau, o meilės neturėčiau, nieks esu. Ir nors iš- 
duočiau pavargėlių penėjimui visus mano turtus, ir nors 
paduočiau mano kūną taip, kad degčiau, o meilės neturė
čiau, nieko man nepadės. Meilė yra kantri, yra malonin
ga. Meilė nepavydi, nedaro pikto, nepasipučia; nėra išsi- 
kelianti, neieško kas savo yra, negalvoja pikto; nesidžiau
gia iš neteisybės, bet džiaugiasi iš tiesos; viską išturi, vis
kam tiki, viso vilisi, viską iškenčia. Meilė niekados nepra
puola, nors pranašystės nieku bus paverstas. Nes per dalį 
pažįstame ir per dalį pranašiau j ame. 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 į veidą. Dabar pažįstu per dalį, bet tuo 
metu pažįsiu, kaip ir pažintas esu. O dabar pasilieka: 
tikėjimas, viltis, meilė, tos trįs, o iš tų yra didesnė meilė.

Evangelija. XVIII, 31—43. — Anuomet paėmė Jė
zus dvyliką ir tarė jiems: Štai einame į Jeruzlimą, ir iš
sipildys vis, kas yra pranašų parašyta apie žmogaus sū
nų. Nes bus išduotas stabmeldžiams, ir bus apjuoktas ir 
nuplaktas ir suspiaudvtas. O nuplakę užmuš jį, o trečioje 
dienoje kelsis iš numirusių. O anie iš tų daiktų nieko ne
suprato, ir buvo tas žodis nuo jų pridengtas, ir neišmanė, 
apie ką kalbėjo. Ir stojosi, kad prisiartino prie Jericho, 
sėdėjo nekuria aklas pagal kelią elgetaudamas. O kad 
išgirdo minią praeinant klausė, kas tai butų. Ir pasakė 
jam, jog Jėzus Nazarėnietis praeina. Ir sušuko, tardamas: 
Jėzau, Dovido sunau, susimilk ant manęs. O kurie pirma 
ėjo, barė jį, idant tylėtų. Bet jis tuo labiau šaukė: Dovido 
sunaus, susimilk ant manęs. O Jėzus pristojęs liepė jį at
vesti pas save. O kad prisiartino, klausė jo, tardamas: 
Ką nori, kad tau padaryčiau? O jisai atsakė: Viešpatie, 
idant regėčiau. O Jėzus jam tarė: Regėk, tavo tikėjimas 
tave sveiku padarė. Ir tuojau praregėjo ir ėjo paskui gar
bindamas Dievą. O visi žmonės, regėdami, davė garbę 
Dievui.

visų savo turtų pavargėliams? Ar atidavimas savo kūno 
ant kančios ir sudeginimo? Ne, jei męs net ir tą viską tu
rėtum ir darytum, sako šv. Povilas, o meilės neturėtum 
“nieko mums nepadės.“ Kas gi yra meilė? Tegul pats 
tautų Apaštalas šv. Povilas mums pasako: meilė yra kan
tri yra maloninga; meilė nepavydi, nedaro pikto, nepasi- 
pučia; nėra išsikelanti, neieško kas savo yra; nes nesi- 
rūstina, nedumoja pikto. Nesidžiaugia iš neteisybės, bet 
džiaugiasi iš tiesos. Viską išturi, viskam tiki, visko viliasi, 
viską iškenčia.“ Ta yra meilė; ji tęsės ir tada, kada re
gėjimas pakeis tikėjimą ir viltį danguje, nes Dievo meilė 
yra amžina.

Šios dienos Evangelija vėl mums primena, jog Vieš
paties kančios ir mūsų pakiltos laikas taip-pat netoli. 
“Nes štai, sako Jėzus, einame į Jeruzalem, kur Žmogaus 
Sūnus bus išduotas pagonams ir bus apjuoktas ir nuplak
tas ir apspiaudytas. O nuplakę, užmuš jį, o trečioje die
noje kelsis iš numirusių.“ Yra tai, trumpais žodžiais iš
reikšta, istorija visų Kristaus pasekėjų. Viešpats Jėzus 
atėjo netik kentėti ant kryžiaus dėl mūsų atpirkimo, bet 
ir pavyzdžiu parodyti, kaip męs turime Jį sekti ir dėl Jo 
kentėti. Tobula ir amžina Dievo meilė atvedė Dievo Sū
nų iš dangaus linksmybių į žemės vargus, kad Jis čia už 
mus kentėtų ir mirtų. Ir Jis, po trijų metų veikimo, gai
lestingų darbų ir skelbimo išganymo mokslo, žinodamas, 
kas Jį laukia, žinodamas kaip už Jo gerumą atsimokės iš
juokimu, už meilę — išdavimu ir apleidimu, už gydymus 
— mirčia; neveizint į tą viską, Jis tvirtai eina į Jeruza
lem į glėbį kančių ir mirties. Meilė Jį ten traukė ir meilė 
Jį laikė ir nei akies mirksnio Jo neapleido, nors žmonės 
Jį kankino ir nors, didžiausioje kančioje, Jo paties žmo
giškam prigimimui rodės, kad ir Dievas Jį užmiršo. Štai 
meilės pavyzdys. Prie Viešpaties kryžiaus mokinkimės 
tikros meilės. Tikra meilė viską iškenčia, viską išlaiko, 
viską išteisina; yra kantri 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 jam“; ir visų savo kentėjimų pabaigoje 
sako: “Tėve, į Tavo rankas atiduodu mano dvasią.“ Te 
Dievo meilė ir mus stiprina ir prie panašaus pasielgimo 
skatina! S.

IŠ LIETUVOS.

UŽGAVĖNIŲ NEDALIA.

Šio nedėldienio lekcijoje yra skaitomas garsus šv. Po
vilo perskyrimas apie meilę. Reikėtų jį, kaip tai sako mo
kykloje, išmokti “ant atminties,“ ir tankiai apmąstinėti. 
Kas tai yra meilė? Rasi tai iškalbus apsakinėjimas ir ga
bus rašinėjimas apie šventus daiktus? O gal tai tikėjimas 
toks, ką ir kalnus perkelia? Ar mokslas toks, prieš kurį 
visos paslaptįs ir ateitis yra atidengta? Ar išdalinimas

Alu&vas (Panevėžio apsk.). Mūsų parapijos baž
nytinę kasą užveizdi ne kunigas, bet patįs parapijonis. 
Yra išrinkta iš brosvininkų tarpo du kasieriu ir vienas 
sekretorius. Kasieriai priima ir išduoda iš kasos pinigus 
visokiems bažnytiniems reikalams; sekretorius gi vis už
rašo, kiek inplaukė į kasą ir kiek išimta. Per nekurį lai
ką kasos pinigus suskaito, kad bent butų 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. Jo žmona panorėjo na-
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bašninko kūnų palydėti į Alizavų su brosva. Už brosvų 
jį davė 10 rublių. Visi brosvininkai tų dienų negalėjo su
sirinkti, todėl brosva paėmė nesti šiaip susirinkusieji 
žmonės. Atlydėjus kūnų į Alizavų, kunigas Breiva už 
brosva padavė kasieriui p. Moreiūnui, kad indėtų į bažny
tine kasa. Kita dienų kunigas pasakė ir sekretoriui, kad 
į kasa inplaukė 10 rublių.

Sekretorius tai užrašė. Sekmadienį, susirinkus visiems 
brosvininkanis, pasirodė, kad p. Morciūno neindėta į ka
sa tie 10 rublių, bet išsidalinta su nešusiais brosvų, gauta 
kiekvieno po 40 kap. Geras uždarbis! Nešė prigulin
čias bažnyčiai vėliavėles, žibintus, užsidėjo brosvininkų 
kamžas, o uždarbį pasiima sau. Geri kasieriai, kad baž
nytinius pinigus dalina kam nori, tarytum, savo! Bros
vininkai buvo prispyrę p. Moreiūnų atduoti tuos pini
gus, bet jis neatidavė. Vienok mano jį būtinai priversti 
grąžint i pinigus. Ar nevertėtų p. Moreiūnui geruoju ati
duoti pinigus, nes aiški jo kaltybė?

“Šaltinis.”

Kavarskas (Aukm. apsk.). Neperdidelis tai mieste
lis prie Šventosios upės, tarp A Ukmergės ir Anykščių. 
Puošia miestelį graži bažnyčia, prie pastatymo kurios ne
mažai prisidėjo vietinis dvarininkas Sesiekas. Daug in- 
doinesnis yra bažnyčios vidus! Visi trįs altoriai puikiai 
yra iš medžio išdrožti vieno bemokslio sodiečio. Ne pro 
šalį būtų mūsų artistams ten apsilankyti! Nemažos ver
tės yra ir stacijos. Neseniai vietinio klebono ir džiakono, 
gerb. kun. P. Legeekio rūpesčiu tapo Bažnyčios vidus 
atnaujintas ir papuoštas.

Už penkių varstų nuo Kavarsko, prie Šventosios u- 
pės yra šaltinis, vadinamas “Kregžla.” Prie to šaltinio 
kitkart, kaip sako padavimas, buvo lietuvių stabmeldžių 
aukuras, apie ką mini ir Balinskis (Starožytna Polska t. 
4, p. 223.).

“Šaltinis. ”

Kaunas. Žemaičių vyskupijos kunigai turi pasidarę 
draugijų susišelpimui nelaiminguose atsitikimuose, kaip 
antai: ligoje ar kitoje nelaimėje. Prie draugijos gali ir 
kitų vyskupijų kunigai priklausyti. Ligi šiol prisirašė 
prie draugijos 102 kunigu. Pinigų per du metu nariai

* įmokėjo apie 4 tūkstančius rublių.
“Šaltinis.”

Kunigu permainos Žemaičių vyskupijoje. . Kun.Moc
kus, Apitalaukio klebonas, paskirtas Kauno džiakonu,n 
Kun. P. Vaitekūnas, Mosėdžio kamendoriuii, perkeltas į 
Saločius kam. Kun. Sragys perkeltas į Mosėdį kam., kun. 
Jad virtis, Liepoj aus kam., paskirtas klebonu į Liven- 
berzenų. Kun. Norvaiša, Aknistos klebonas, perkeltas į 
Karmėlavą klebonu. Kun. Malinauskas, Ragelių kleb., 
perkeltas į Pelikus kleb. Kun. Šeizis, Balnink ųkam., pas
kirtas į Šiaudininkų fil. Paskirti naujai pašvęsti kuni
gai: Kleiba į Panemunėlį, Račas į Panemunį, Norvilą į 
Seredžių, Norbutas į Čekiškę, Gronskis į Akmenę, Sta- 
kauskns į Rumšiškį, Dambrauskas j Babtus, Zimblis į Sve-

dasus, Žukauskas į Kurklius, Mėlis į Šiaulėnus. Kun. 
Vasiliauskas, Šiaudininkų kl., išvažiuoja į Škotijų.

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

“Šaltinis.”

Valkininkai (Trakų apskr.). Mūsų klebonas kun. R. 
karštai ėmė kelti tautiečius iš tautiško miego ir šviesti 
juos. Iš pradžių pats ėmė mergaites mokyti skaityti ir ra
šyti, o vakarais mokino šventos Istorijos ir katekizmo. 
Paskui pasamdė mokytojų. Klibino ir ragino visus prie 
apšvietimo.

Toksai klebono darbas nepatiko lenkams, o ypač su
lenkėjusiems lietuviams. Pasypilė ant jo neteisingi skun
dai. Vienok klebonas į tai nepaisė, jisai ir toliau varė ap
švietimo darbų. Už tai jam garbė! Klebonui padėdavęs 
žmones šviesti ir kamendorius. Vienok, deliai tokių ki- 
virčių su lenkais, garbus klebonas turėjo pasitraukti, ir 
liko perkeltas į Musninkus, Vilniaus apskrityje.

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

‘Šaltinis.”

Kupiškis (Aukmerggės apskr.). Šį miestelį galima 
priskaityti prie apšviestesniųjų mūsų miestelių, juo la
biau, jog čia netrūksta tokių lietuvių, kurie ne vien žo
džiais, bet ir darbais stengiasi pakelti apšvietimų žmo
nių tarpe. Be kitų, 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 lietuvaitė A. 
Janaitytė, kuri ir šiandien pasekmingai dirba tėvynės ir 
visuomenės labui. Užtai tebūna jai ir kitoms lietuvaitėms 
tikra garbė ir širdinga padėka! Žmonės gi, kupiškėnai, 
matyt, pradeda susiprasti: savo vaikus noriai leidžia į 
mokslų ir patįs šviečiasi. Dieve padėk jiems, besiarti
nant prie geresnės ateities!

“Šaltinis.”

Liudvinavas (Kalvar. apskr.). Nedidelis miesčiu
kas, kuriame kaip ir visuose Lietuvos mažuose miesteliuo
se, yra aludės, monopolis, sankrovos ir kit. Nė vieno čia 
nėra lietuvio sankrovininko, viskas žydų rankose. Yra 
dvi mokyklos: lietuvių ir vokiečių. Lietuviams reikalin
ga būtų dar viena mokykla, nes vienon mokyklon visi vai
kai nesutelpa. Be to dar čia yra lietuvio, p. Abraičio, ne
didelė dirbtuvėlė, kurioje taisoma įvairios ūkio mašinos. 
Mažesniąsias mašinas ir šiaip-jau ųkio įrankius pats pa
dirba. Ūkininkams tokia dirbtuvėlė labai reikalinga.

“Šaltinis.”
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IŠ LIETUVIŠKŲ DIRVŲ AMERIKOJE.

BOSTON, MASS.

Praėjo Kalėdų šventės, greitu žingsniu artinasi ga
vėnia. Žnionėliai linksminasi, nes esąs dabar tani laikas 
patogus. Dori; nusismaginimų šiame laike pas mus ne
trūko. Naujai jsikurusi jaunimo draugijėlė (Sodalitatė) 
surengė per Kalėdas eglelę vaikams lankantiems nedėl- 
dienio mokyklą. Jaunimo teatrališka kuopelė sulošė porą 
komedijėlių. Teatrališka kuopelė vardu “Žaibas” atvai
dino tragediją “Kauno pilies išgriovimas.” Pagalios da
vė koncertą p. Mikas Petrauckas. Morališkas pasiseki
mas koncerto buvo didelis bet materijališkas prastas. 
Petrauckas tai didelis artistas, bet mūsų publikos skonis 
mažai dar išlaivintas. Todėl jie į panašius koncertus ne
mėgsta lankyties, o išgirdę tikro artisto dainavimą, nemo
ka jo apsibranginti.

Beje, buvo “susivažiavimas" Blaivybės Sąjungos 
Viršaičių, į kurį tečiaus niekas nesusivažiavo. Blaivybės 
Sąjungos vedėjams reikėtų linkėti daugiau darbštumo. 
Buvo ir prakalbos bažnytinėje salėje apie blaivybę, bet 
atliktos vien vietinėmis pajiegomis. Žinnešys.

STURMERVILLE, PA.

Miestelis Sturmerville — valdiškai Exeter Borougb 
arba tiesiok Exeter — guli ant dešiniojo upės Susąuehan- 
na kranto, už kokios angliškos mylios nuo Pittstono. Gy
vena jame lietuviai, lenkai, slavokai, rusinai ir maskoliai. 
Prie “foreinerių” glaudžiasi žydeliai; airių ir anglų ma
žai. Lietuvių daugiausiai; je ir politikoje galingiau
si : turi išsirinkę savuosius mokyklų direktorius ir kitus 
valdininkus, dar neseniai turėjo ir savąjį viršaitį (bur- 
gess), M. Griškonį. Lenkai turi čia bažnytėlę, prie ku
rios buvęs čia kunigas Baranovvskis, mokąs truputį lietu
viškai, buvo prisivilojęs keletą lietuvių šeimynų. Perniai 
— sudegus Pittstono bažnyčiai, keli smuklininkai buvo 
bebandą sutverti čia atskirą parapiją, bet prie jos tik 143 
vyrai teprisirašė. Iš surinktų pinigų pusė nuėjo Pittsto
no parapijon, likusieji guli bankoje.

Sturmerville labai nešvarus miestelis: gatvės negrįs
tos; purvyno ir dulkių iki kelių; antįs, žąsis, kiaulės ir 
kitokio gyvuliai visur pinasi po kojų. Bet šeimininkau
jant Griškoniui, vietomis tapo įvesti “sewer’ai,” ir da
bar vanduo bent nuo kelių gatvių turi kur nubėgti.

Devyni lietuviai laiko smukles, du turi “wholesale” 
svaiginančių gėrimų ir vežioja juos po namus; vienas 
turi valgomųjų daiktų sankrovą. Turtingiausias lietuvis

Sausio 27 d. p. M. Petrauskis ir p. Čiurlionis davė 
koncertą. Dainuota įvairių ir įvairiomis kalbomis dainų 

bene bus Jonas Rinkevičius, kursai laiko smuklę ir turi . jr paskambinta gražių šmotelių ant piano. Užbaigė lietu-
keletą namų. įf( višku šokiu. Publikai koncertas patiko, ypač tautiškos ir

Lietuvių šeimynų čia surašyta 125; vyrų 285, mote-'Vliaudies dainos.
rių 155; vaikų iki 16 metų 170, mergaičių iki 16 metų 164,— Kun. V. Bukaveckas užsakė knygų pas Zatorski 

viso lietuvių 774. (į vietinį lietuvių knygyną. Šitas užsakymas apseis apie

Sulyg savo paėjimų Sturmervillės lietuviai išsidali
nę šitaip:

Suvalkų gub.— iš sekančių parapijų: Rudaminos vy
rų 14, moterių 11; Ūdrijos — v. 13, m. 7; Punsko — v. 1 ; 
Veisėjų — v. I, m. 3; Šventažerio — v. 2, m. 1; Barbieriš- 
kio — v. 16, m. 13; Seirijų — 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. 3, m. 4; Kriokalau- 
kio — v. 1 ; Šilavoto — m. 1 ; Metelių — v. 5; Prienų — 
v. 19, m. 15; Pakuonio — v. 5, m. 1 ; Daukšių — v. 3, m.
1; Igliaukos — v. 5, m. 1; Garliavos — v. 2, m. 5; Vilka
viškio — v. 2, m. 5; Pajevonio — m. 1; Pilviškių — v. 3, 
m. 8; Starapolės — v. 2, m. 1; Bartnikų — v. 1, m. 1; 
Liudvinavo — v. 5, m. 2; Plokščių — v. 3, m. 2; Naumies
čio — v. 2; Lukšių — v. 1 ; Žagarės (Suv. gub.?) — v. 1; 
Keturvalakių — m. 1 ; Sintautų — v. 2; Veiverių — v. 1, 
m. 2; Griškabūdžio — v. 1. Skraudžių — 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 6; Pabaisko — v. 18, m. 2; 

Deltuvos — v. 12, m. 1 ; Siesikų v. 1; Raguvos — v. 1 ; Še
duvos — m.l ; Žeimės — m. 1 ; Cidabravo — v. 1 ; Pane
vėžio — v. 1 ; Skarulės — v. 1; Lygumų — v. 3; Kuršėnų
— v. 1 ; Kaltinėnų — v. 1; Jurbarko — 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 ; Eržvilko — m. 2; Švėkšnos — v. 4, m. 
1: Batakių — v. 1, m. 1 ; Naumiesčio (Raseinių pavieto)
— v. 18, m. 6; Žvingių (?) — v. 2; Rietavo—m. 2.

Be to, nežinota, iš kokių parapijų paeiną 4 vyrai ir 4 
moterįs.

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

no — v. 2, m. 1 ; Kunigiškių — v. 1 ; Boguslaviškių — v. 
6, m. 1 ; Varėnos — v. 4; Žiežmarių — v. 1, m. 1 ; Daugų
— v. 2, m. 1 ; Jezno — v. 7, m. 4; Musnikų — v. 2; Nemo- 
junų — m. L Sužinota, kad apart to 15 vyrų paeinti iš 
Vilniaus gub., bet iš kokios parapijos — nesusekta.

I)u lenku, vedusiu lietuves, moka lietuviškai ir viena 
lenkė, ištekėjusi už lietuvio, šneka namie vien lietuviškai.

Tai-gi Sturmerville yra apgyventa iš didesnės dalies 
Suvalkų ir Vilniaus gubernijos dzūkais ir kauniškiais iš 
Vilniaus gub. pasienio (Veprių, Pabaisko ir Deltuvos 
parapijų) ; nemažai taip-pat čia žemaičių iš Raseinių pav., 
“paprieniokų” ir pakuoniečių. Kauno gub. lietuvius čia 
vadina “gundrais.” Prs.

WORCESTER MARŠ.
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200 rublių. Tai gi vietinis knygynėlis auga.
— Laukiama atvažiuojant kapucino Kuderkevičiaus 

su misijomis.
—Boikotas prieš mėsų kas kart ųeina smarkyn.

— Pastariomis dienomis mirė Puzarų Jono 3 metų 
sūnus. Mat vaiko norėta motinaipagelbėti grindis išplau
ti, tik ncpajiegta suvaldyti kibiro su karštų vandenių ir... 
šia savaitę tai jau antrasai panašus atsitikimas.

— Nuo kelių dienų šioje apygardoje vieši pagarsė
jęs tarp graikų patrijotas p. Matsoukas. Į kelias dienas 
jamjam pasisekė surinkti Graikijos reikalams daugiaus, 
nei $2.000 Sausio 23 d. laikė prakalbas šiame mieste. 
Savo kalba aplink tai, kaip Turkai persekioja jo tautie
čius, priminė žilos Graikijos garbę, įvarę klausytojus į 
ašaras. Kad gi buvo paprašyta pašalpos, tai klausytojai, 
verkdami ir vaikai, puolė prie scenos ir ašarodami bučia
vo plevėsuojanti vėluką. Pinigų sumetė į $700. Kai-ku- 
riems anglams klausytojams net Demosthenes prisisap
navęs.

— \Vebsteri’io North Village Mill streikas tebesitę
sia. Sausio 23 d. straikuojantieji, kurių esu į 600, bandė 
pastoti kelia “skabams“ (nestraikuojentiems), kurių esą 
apie 200.

Vasario 15 d. atsilankys M. Petrauckas, pagarsėjęs 
kompozitorius ir daininkas netik Lietuvoj, bet ir Ameri
koj, kur atsilanko jau antru kartu. Neseniai M. Petrauc
kas apsilankė su koncertu Brooklyne, \Vaterburyj, \Vor- 
eesteryj, Lawrence, Brockton’e, So. Boston’e, Bridgepor- 
t’e, Philadelphijoj ir Baltimorėj Vasario 14 d. duos kon
certą Serantone, vėliau keliaus į Slienandoah ir Pitts- 
burg. Neprošalį bus paminėjus, kad M. Petrauckas gimė 
1875 m. Vilniaus gub. Mokinosi Peterburge Imperatoriš
koj konservatarijoj pas geriausius profesorius, būtent J 
Gabell (giedojimo) A. Ladow ir Rimskij Korsakov (kom
pozicijos) A. Sacheti (istorijos muzikos) AVojaček (žai
dimo) K. Bernhard (enciklopedija, analyzis ir synthesis). 
J. Romanov (piano) ir tt. Baigęs mokslą Peterburge, mo
kinosi dar Paryžiuje mokykloje garsaus kompozitorio 
Widov 'o.

M. Petrauckas yra perdėjęs ant gaidų daugiau, kaip 
16 » lietuviškų dainų, keliolika lietuviškų romansų, para
šė kelis muzikos ir šokių kąsnelius, 3 overturas, 3 opere
tės, melodramą “Birutė”, operą, “Sienapiutė. Dabar 
rengia symphoniją “Eglė.“

Koncerto programa labai Įvairi ir turininga. Koncer
tas atsiliks Vasario 15 d. “Coneordia“ Svetainėj, kertė
S. AYashington ir Northampton. Prasidės 8 vai. vakare.

HOLYOKE, MASS.

Darbininkų unija, dėl didelio mėsos brangumo, nuta
ri usi 3000 balsų nevalgyti mėsos per 30 dienų, pradedant 
nuo 30 d. Sausio. Kelios šio miesto įstaigos taip-pat nuta
rė boikotuoti mėsą. Aplink boikotą prieš mėsą pradeda
ma kas kart daugiau šnekėti Chicagoje ir \Vorcester’- 
yje, sulyg laikraščių pranešimų. Iš įvairių Valstijų kraš
tų kas kartą skaitlingesni balsai kįla prieš valgomųjų dai
ktų brangumą; labiausiai-gi mėsos. Suprantamas daly
kas.

CHICAGO, ILL.

Pasirodo, kad Chicagos inteligentai nemiega ir dau
geliui kitų miestų lietuviams inteligentams gali būti pa
vyzdžiu. Taip, Draugystė “Aušra” jau rengia vėl prelek- 
eijas. Dabar pagal skaitlių seka septinta “Aušros“ pre- 
lekeija apie Džiovą, referatas Dr. F. Matulaičio, skaitys 
I)r. A. L. Graieiunas, Vasario 6 d. 1910 m. Aštuntą pre- 
lekciją skaitys apie Ilalley’o Kometa Vasario 20 d. J. 11- 
gaudas. Devintą, apie paleistuvybę skaitys vasario 27 d. 
J. Laukis ir Dešimtą apie Chemiją (Dr F. Matulaičio re
feratas) skaitys studentas K. Gugis. Visos tos prelekcijos 
atsibus Litbuanian Club Svetainėje, 3149 S. Ilalsted St.,

B.

WILKES-BARRE, PA.
Sausio 31 d. atvažiavo iš Chicagos advokatas Braden- 

lis, iš Slienandoah, Pa. P. Birštonas, kurie kartu su vieti
niu lietuviu advokatu J. S. Lopatto rengia S. L. A. konsti
tuciją. Žada užtrukti visą savaitę.

Šia savaitę tapo palaiminti moterystės ryšiu: Pranas 
Karaška su Kazimiera Navardauckaite, Petras Tarankius 
su Sofija Baltrušaieiute ir Julius Naruševičia su Marijona 
Kmieliauckaitė

Pereitą savaitę Parsons’o kasyklose tapo skaudžiai su
žeistas Jonas Karaška. Galva perskelta trijose vietose. 
Yra viltis, kad liksiąs gyvas.

Prisiekusiųjų teismas šiose dienose perkratinėjo by
lą kokio tai aktoriaus (lošiko) G. L. Marion, kaltinamojo 
užmušime. Jisai rugsėjo 28 d. 1969 m. nušovė savo numy
lėtinę. Prisiekusiųjų teismas pripažino jį kaltu ir jisai ta
po nuteistas miriop.

Pereitos subatos vakarą S. VVilkes-Barrcj pas V. Šer- 
galį atėjo svečių. Šergalis gana geras žmogus. Sveteliai 
besi vaisydami pusėtinai “drikstelėjo,“ žinoma ir šeimi
ninkas nuo kitų neatsiliko. Lietuvis negirtas nei penkių 
neišmano, bet jau kaip išsigeria tai išmintingesnio nie
kur nerasi, ir tąsyk jam jūrės iki kelių. Taip tatai svete
liai ėmė ir susivaidijo, o pasekmė to visko buvo, kad švo- 
geris švogeriui visą kaušą nuo viršugalvio, tartum kopūs
tą, su pokeriu nukirto. Nukentėjęs, susiviniojo Į skarelę 
atkirstąjį kaušą ir kiauru viršugalvių nuėjo pas skvaje- 
rį ir išvyniojęs padėjo jam ant stalo. Skvajeris jau nega
lėjo teisti kiaurą pakaušį, bet kuogreičiausiai pasiuntė 
pas gydytoją. Gydytojas padėjo kaušą kur jam išpuolė 
Imti, drūčiai susiuvo ir galva vėl tapo apvalia.

Tai kas čia blogo? Juk nebereikalo ir priežodis sako: 
girto kipšas neims
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Visokios žinios.

2500 žmonių be darbo.
Pawtucket, R. I. Sausio 25 d. 2500 darbininkų nu

stojo darbo, nes penkios didelės siūlų dirbtuves J. & P. 
Coats tapo uždarytos neaprubežioutam laikui. Dirbtuves 
uždarė iš priežasties vaikų straiko, kurie nepanorėjo dir
bti 58 valandas į savaitę.

Teisėjas išnaudotojas.
Nekuria teisėjas Eric Tliuland, Paulon’e, Mass., tu

rintis savo farmų, statomus prieš jį kaltininkus, nutei
gdavo dirbti ant jo farmos. Tų darbų varė gana ilgų lai
kų. Jo aukomis būdavo tankiausiai, neseniai pribuvę sve
timtaučiai, neapsipažinę su įstatymais. Tasai negirdė
tas išnaudojimas išėjo aikštėn, tik tuomet, kuomet gene- 
rališkas prokuroras turėjo užtvirtinti jo nusprendimų 
keturiems nuteistiems. Išėjo aikštėn, kad minėtasai tei
sėjas jau tiek buvo drųsus savo išnaudojime, kad neleido 
kaltinamiems nė ginties.

Mėsų boikotuoja.
Iš visų Su v. Valstijų kraštų pareina žinios, kad gy

ventojai negalėdami pakelti mėsos brangumo ir neatras- 
dami kitokio išėjimo nupiginti mėsos kainų, pradeda boi
kotuoti jų, atsisakydami valgyt. Richmonde, Va., pradė
jo boikotų 50 tūkstančių šeimynų.

Muncie, Ind. 150 šeimynų, Terre Raute, Ind. 2 tū
kstančių mainierių unijos ir tt. Mėsos pardavėjai pra
deda nugastaut ir kaip kur nusileidžia, — Pittsburge mė
sa atpigo, Philadelphijoj, didelės mėsos krautuvės, bijo
damos, kad sukrauta mėsa nepagestų, numušė kainų. 
Pasekmė to boikoto yra tokia, kad mėsos trustas bus pa
šauktas teisman. Iš Washingtono praneša, kad tardymas 
jau pradėtas ir tie valdininkai mėsos trusto, ku
rie pasirodys kaltais, busiu nuteisti.

Iš Hamburgo į Londonu orlaiviu.
Grovas Zeppelin “oro užkariautojas“ sumanė pri

rengti milžiniškų orlaivį, kuriame tilptų 300 asmenų, 
Tasai orlaivis, yra skiriamas kelionėj tarp Hamburgo ir 
Londono. Yra sumanymai įsteigti ir kitokias oro linijas, 
būtent tarp Hamburgo ir Kolonijos, tarp Hamburgo ir 
Baden-Baden.

Sudegė turkų parli&mentas.
Puikus rūmas Charagan, kuriame laikydavo savo po

sėdžius turkų parliamentas, sudegė sausio 20 d. š. m. Ta
sai rūmas prekiavęs 20 milijonų dolerių. Sudegė visas par
lamento archivas, kai kurie svarbus sumanymai ir daug 
svarbių dokumentų. Padegime kaltina atžagareivius, 
neužsiganėdinusius iš dabartinės jaunaturkių valdžios

Tvanas Paryžiuj.
Netikėtasai viduryj žiemos išsiliejimas Sekvanos už

traukė tikra nelaimę ant Paryžiaus gyventojų. Nuostoliai 
yra dideli ir iš karto sunku juos apskaitliuoti, bet prane
ša, kad bus apie 200 milijonų dolerių. Nvtik-kų nuo tva
no nukentėjo vargingiausios miesto dalįs, bet gręsia su
griuvimu puikiausios viešos įstaigos. Dabar laikraščiai 
praneša, kad jau vanduo nustojo kilęs. Iš priežasties 
tvano labai pabrango valgomieji daiktai ir daugelis var
gšų ieško pagalbos privatiškose ir valdiškose labdarystės 
įstaigose. Viskas, kas tik buvo galėj žmogus, buvo su
naudota sulaikymui tvano, bet tas mažai ką gelbėjo.

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

ko nuo tilto ir pora vagonų, kartų su tenai esančiais 48 
keliauninkais, nuskendo, — ir 92 yra sunkiai sužeisti. Ne
laimės priežastis — trukusi relė.

20 mergaičių žuvo ugnyje.
Philadelphijoj žuvo ugnyje 20 mergaičių, dirban

čių prie marškinių siuvimo. Visi namai sudegė ir sugriu
vo. Daugeliui mergaičių ugnis užkirto kelių, ir jos šoki
nėjo per langus nuo 4-ų lubų, rasdamos mirtį ant gatvės. 
Arti 30 mergaičių nuvežta ligonbutin, daugelis iš jų ne- 
pasveiks.

POLITIŠKA PERŽVALGA.

ANGLIJA.
Iš tik-kų užsibaigusių rinkimų į Anglijos parliainen- 

tą lengvai galima persitikrinti, kad liaudis negeidžia jo
kių radikališkų perkeitimų nė iš liberalų pusės, nė kon- 
servatistų. Abi partiji gavo lygų balsų skaitlių. Yra 
spėjama, kad abidvi partiji susitars ir sutvers kompro
miso kabinetų t. y. tokį kabinetų, kursai susidės iš abie
jų partijų atstovų, ir kuriam vadovautų lordas Rosebery. 
Rinkimų pasekmė labai nepatiko Irlandiečiams, kurie, 
jeigu įvyks partijų komprosisas, nedaug ką reikš, kaipo 
maža oppozicijos frakcija.

NICARAGUA.
Prezidentas Madriz išleido manifesų, kuriame pasa

koja apie savo pastangas padaryti santalkų su revoliuci- 
jonieriais ir prieina prie išvedimo, kad revoliucijonierių 
atsisakymas nuo santaikos išteisįs jo prisirengimus prie 
tolesnės karės. Revoliueijonieriai-gi nė girdėti nenori 
apie santaika, kol prezidento Madriz*o rankose bus val
džia.

Dabar laikraščiai parneša žinių, būk revoliucijonie- 
riai turi užėmę labai parankių vietų ir kad ties miestu 
Greytown bus sprendžiantis mušis.

Pabėgęs iš Nicaraguos prez. Zelaya iš Meksiko va
žiuoja į Belgijų.
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ISPANIJA.
Neseniai liberalų ir kraštutinių gaivalų pradėta agi

tacija, — paliuosuoti visus suimtus už paskutines riaušes, 
— greitai platinasi po visa šalį. Jeigu valdžia atsakytų 
tą išpildyti gali iškylti visuotinas straikas. Tam tikslui 
buvo surengta daug skaitlingų susirinkimų ir daug dar 
rengia.

EMIGRACIJA.
PROTESTUOKIME PRIEŠAI IMIGRACIJOS 

SUVARŽYTĄ! ,

Pirmame šių metų “Draugo” numerije buvo paduo
tas turinys senatoriaus Overmano sumanymo, kad suvar
žyti ir apriboti imigraciją į Suvienytąsias Valstijas. Bet 
įneštas Kalifornjos atstovo p. Ilayes. Sis pastarasis jau 
įneštas Kalifornijos atstovo p. Ilayes. Šis pasttarasis jau 
penkti metai, kaip darbuojasi imigracijos sulaikymui. 
Jojo sumanymas maž-kuo skiriasi nuo Overmano, tik pla
čiau apdirbtas. Štai svarbesnieji jo punktai:

1. Uždėti ant kiekvieno imigranto pagalvinės taksos 
i 10 dolerių, vietoje keturių, dabar reikalaujamų.

2. Uždrausti įleist visus tuos, kurie nemoka skaityti 
angliškai, ar kokia kita Europos kalba. Bet asmuo mo
kantis skaityt ir turintis daugiau, kaip 16 metų, gali įsi- 
vest nemokantį skaityt tėvą, motiną, pačią ar sužiedoti- 
nę.

3. Kiekvienas imigrantas turi prie savęs turėti bent 
25 dol. pinigais.

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

5. Laivo kompanijos bus baudžiamos 53 dol., už ve
žimą kiekvieno imigranto, kuriam įleidimas į Ameriką 
yra uždraustas.

6. Kiekvienas, kuriam po atvažiavimui į Ameriką buR 
išrodyta kaltė priešai įstatymus ar morališkumą, papil
dyta prieš atvažiavimą, bus už ją Amerikoje baudžiamas; 
bausmę atsėdėjęs, Valstijos lėšomis bus sugrąžintas at- 
tfal.

7. Uždraustas būsiąs įėjimas merginoms, neturin
čioms 20 metų, jei su jomis nekeliaus vienas ar abu tė
vu.

8. Visi svetimtaučiai išskyrus: mokytojus, studen
tus, pirklius, bankininkus, laikraštininkus, profesijona- 
lus ir keleivius, į metus po apskelbimui šių įstatymų tu
rės gauti nuo Imigracijos Komisoriaus leidimą gyventi 
paskirtoje vietoje. Jei į metus vėliau pasirodys, kad ne
turi kas tokio leidimo ir išsiteisinti negalės, bus atgal į 
savo kraštą sugrąžintas.

9. Šie įstymai pradėsią veikti į 90 dienų po jų užtvir
tinimui.
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Kiekvienas gali aiškiai matyti, kur tokie įstatymai veda: 
jie veda prie imigracijos sustabdymo. Tam nereikia ste- 
bėties. Yra Amerikoje nemaža tokių, kurie pavojų regi 
ateiviuose; skaitlius jųjų kasmet didinasi ir nuo kelerių 
metų sparčiai darbuojasi, kad suvaržius ir sustabdžius 
ateivių srovę. Protestonams, apskritai, imigracija ne
patinka, nes ji stiprina Katalikų Bažnyčią Amerikoje. 
Nemyli jos amerikiečiai darbininkai, nes ji sumažina 
jiems darbą ir pelną. Jaunoji Amerikos Mekanikų Są
junga savo niepralankumą imigracijai viešai platina ir 
stengiasi įstatymus įvesti, kad ją visai sustabdyti. Dėlto 
ir yra pavojus, kad Ilayes’o sumanymas, rasdamas daug 
pritarėjų, nepasiliktų patvirtintas Imigracijos Komisijos, 
o paskui Senato ir netaptų įstatymu.

Yra Amerikoje ir kita partija, kuri gina Imigracijos 
ir laisvę, — tai “National Liberal Imigration League.” Ji 
ir dabar ragina visas tautas Amerikoje apsigyvenusias, 
kad su jąja darbuotųsi ir priešai naujus ateivystės su
varžymus 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 savo pre
zidentus. “National Liberal lmmigration League” turi 
tam tyčia atmuštus blankietus, kuriuos Draugijos priva
lo parsitraukti, prezidentai Draugijų juos išpildyti ir. iš
siuntinėti : vieną Prezidentui Taftui o kitą savo Distrikto 
Kongresmonui. Protestų (ant blankietų atmuštų) forma 
yra šitokia:

Form of resolution against further restrietion 
of immigration.

At a meeting of ............................................. held
this .....................day of ............................... the follovv-
ing resolutions were unanimously earried:

WEREAS, Severai bills ha ve been introduced in 
Congress providing new restrietive measures against 
imraigrant, with the view to check immigration; and

WEREAS, The existing law are sufficient to bar out 
undesirable immigrants, such as diseased persona and 
criminals; be it therefore.

RESOLVED, That the members of this organization 
protest against any new ręst rietions; and be it further

RESOLVED, That a copy of this resolution be sent 
to the Representative of our Distriet in Congress and to 
the President.

Secretary.

Antrašas N. L. I. League, kur blankietus rezolucijai 
galima gauti yra šis: National Liberal Immigration 
League, 160 Nassau St., New York, N. Y.

Vairininkas.

___ A. „ ...
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Kilus AVI-ame šimtmetyje taip vadinamai ‘‘refor

macijai,“ naujojo mokslo skelbėjams reikėjo pritraukti 
prie savęs plačias, bet neapšviestas ir nepratusias galvoti 
minias. Vietomis Luterio, Kalvino ir kitų reformatorių 
mokslas buvo platinamas su kalaviju rankoje, bet pase- 
kmingesniu ginklu pasirodė sėjimas visokių prasimany
mų prieš katalikų bažnyčią, jos mokslą, apeigas, desci-

pliną ir tt. Tuomet tai atsirado visokios neįtikėtinos pasa
kos apie vienuolynus, kunigų “išmislus,“ “prietarus” ir 
kitokius dalykus, — kuriomis tai pasakomis bandyta su
erzinti mažai ką išmanančius žraonelius prieš katalikų 
bažnyčią, atitraukti juos nuo senojo tikėjimo, da gi įskie
pyti į juos neapykantą to visko, į ką tikėję Jų tėvai. Prie
monės tapo suvartototos pasekmingai. Jeigu ligŠiol dar 
tamsesni protestonai žiuri į katalikus su neužsitikėjimu, 
niekina juos, kaipo “stabmeldžius,” tai ženklas, kad įvai
rus “reformacijos” platintojai nedovanai darbuojasi 
liaudies “švietimu” dar pirm 30d su viršum metų.

Aštuoniuoliktame šimtmetyje atsirado srovė prieš vi
sokį tikėjimą. Voltaire, Rousseau ir encyklopedistai pa
sinaudojo reformatorių užmetimais prieš katalikų tikėji
mą, da-gi priedams išjuokė ir protestonus. Protestonų 
prasimanymai ir melai susijungė su aštuonioliktojo šimt
mečio “filosofų” pajuokimais ir pagimdė taip vadinamą 
“laisvą mintį,” kuri nepripažįsta jokių ryšių: nei tyky- 
binių, nei doriškų nei socijalinių. “Laisvoji” mintis re
miasi — istoriškai imant — melo, prasimanymų, suvedžio
jimų, klaidinimų, pajuokimų, neapykantos.

Bet tokie pamatai žmonių dvasios plėtojimos ilgai 
laikyti negali. Atsipeikėjusieji šiek tiek žmonės pradeda 
klausinėti : Gerai, sako, netikėsime į tą , į ką liepia tikėti 
katalikų bažnyčia, nei neklausysime, nedarysime taip, 
kaip krikščionių mokslo skelbėjai prisako.... bet į ką 
tikėsime, nuo ko sužinosime, kas gera, kas negera, kas 
dora, kas ne?....

Nebuvo ko daryti: reikėjo prasimanyti naująjį ti
kėjimą, reikėjo išrasti naują normą dorų ir nedorų pasi
elgimų. Tokiu budu atsirado materijalizmas, kursai tapo 
perdirbtas mikliai senio Ilaeckel’io į monizmą; atsirado 
determinizmas, kursai pradėjo mokyti, buk žmogus nega
li turėti doriškosios atsakomybės už savo darbus, nes ne
turįs laiąvos valios. Galop, pats žmogus nesąs Dievo su
tvertas, bet esąs kilęs iš žemesnėsės gyvuolių veislės. Žmo
nių gyvenimo santykiai pradėta tardyti biologiškai, vadi
nasi taip, lyg žmonės nieku nesiskirtų nuo bepročių gyvuo 
lių (Spencer’io soeijologija)....

Bet toksai mokslas, nors patinka tamsioms, ištvirku
sioms minioms ir neromioms dvasioms, norinčioms išsi
laužti iš socijalinių ir doriškųjų suvaržymų, tečiau aug- 
štesnio proto ir jautresnės širdies ilgai užganėdinti ne
gali. Prancūzijoje drąsesni vyrai, kaip Brunettiere, Cop- 
pėe, lluysinans ir kiti, sugrįžo savo tėvų tikėjiman; Ame-

t

rikoje toks Romanes, kursai pradžioje buvo aklu darvi
nistu, pamaži permainė savo nuomones ir numirė krikš
čioniu; Vokietijoje mokslo vyrai sudarė “Kepplerbun- 
dą,“ kurio uždaviniu yra kovoti prieš inaterijalizmą. Ki
ti metėsi prie budizmo, arba susiglaudė po p. Eddy velu- 
ku arba prisidėjo prie kitokių tikybinių judėjimų (tol- 
stojizmas ir tt. ).

Bet vienas daiktas yra tikras — kad šioje valandoje 
šešioliktojo ir aštuonioliktojo šimtmečių argumentai yra 
nustoję visiškos vertybės. Jau atvirai kalbama ir rašoma, 
kad pav. Liuterio gyvenimas, kaip jį aprašo protestonų 
rašytojai, yra vien “mytas” ir “legenda,“ kad Rousseau

t
1
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filosofija buvo tai bandymas ne atnaujinti visuomenės 
gyvenimą, bet jį visai suardyti, ir tt.

Šioje valandoje tas, kurs kariauja šešioliktojo, aštuo
nioliktojo, ba! net devynioliktojo šimtmečio argumentais 
(Darwin’o, Speneer’io, Buechner’io, Ilaeckel’io ir kitu 
kitados labai įtekmingų vyrų išvadžiojimais), yra užsili
kęs amžiaus užpakalyje, 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 metų. 
Ar imsi “V. L. ” ar “L. U.,” ar “Kovą,” ar “Liet. Žin.,” 
visur užuosi dvasią, kuri, ačiū vyskupo Giedraičio pastan
goms, tapo iš Lietuvos išvėdinta pirm 300 metų, o dabar 
gaivinama iš naujo, — užuosi puvėsius, kuriais kažindėl- 
ko bandoma lietuvių tautą penėti dvidešimtame amžiuje.

Ketinama leisti “Laisą Mintį.” Kadan gi to laikraš
čio 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 katalikvbės.

šiomis dienomis matome ypatingą apsireiškimą. A- 
merikoje pradėta boikotuoti mėsą. Tai vienur, tai kitur 
žmonės susirašo arba draugijos (tankiausiai darbininkų 
sąjungos) nutaria nevalgyti mėsos per 30 dienų — iki 
kol jos kaina nenupuls žemyn. Dabar Amerikoje mėsa 
taip brangi, kad vargingesni sluogsniai neturi stačiai iš 
ko ją nusipirkti.

Kįla klausimas, dėlko mėsa taip pabrango? Kas kal
tas tam, kad dabr už jautienos svarą reikia mokėti daug 
daugiau, nekaip buvo mokama pirm 25 metų T

Svarbus tai klausimas, nuo kurio pasekmingo atsaky
mo priklauso milijonų žmonių gerovė. Nes, atradus pa
brangimo priežastis, galima butų jas prašalinti ir numuš
ti kainą šito taip žmonėms reikalingo valgomojo daikto. 
Be ko, žemės dirbimo ministerija ir kai-kurių miestų vy
riausybė jau tyrinėja šitą klausimą išpašaknų.

Šiaip jau girdisi įvairios nuomonės, retkarčiais net 
labai keistos. Bav. St. Louis mėsininką visą bėdą suvertė 
ant ateivių iš vidurinės Europos: jie mat mėgstą jaunus 
gyvulius: veršius, paršiukus ir tt. Dėlto tatai skaičius 
meitėlių, jaučių ir tt. einąs mažyn (nes labai daug tų gy
vulių dar jaunais žuvą “foreinarių” nasruose), o iš to at
siradęs ir jų brangumas.

Kiti kaltina trustus, kiti tarifą, dar kiti pačius žmo
nes, kad tai mat pasikėlę į puikybę ir susimanę gyventi, 
kaip dideli ponai. Įdomiausia, kad patįs ekonomijos mo
kytojai nežino priežasties. Klausta paskutiniame ekono
mistų susivažiavime (New Yorke) keturių žinomų visoje 
Amerikoje profesorių, bet jų atsakymai stovėjo toli-gražu 
vienas nuo kito.

Reikia įsitėmyti dar, jog paskutiniais penkeriais me
tais pabrango ne tik mėsa, bet ir kitokie valgomieji dai
ktai : bulvės, žirniai, vaisiai, uogos. Pirm 20 metų tuziną 
kiaušinių galėjai pirkties už 10 centų, o dabar jau reikia

mokėti 40—50 centų. Tas-pat su visais kitais farinų pro
duktais.

Svarstant valgomųjų daiktų pabrangimą Ameriko
je, reikia atsiminti, jog tasai pabrangimas jaučiamas visa
me pasaulyje. Mėsa ir kitokie valgomieji daiktai yra šiuo- 
laiku brangesni ir Anglijoje, kur nėra tarifos, ir Argen
tinoje, kur nėra trustų, ir Norvegijoje, kur žmonės ten
kinasi tuo, ko jiems buvo gana pirm dešimties metų, ir 
tt. ir tt.

Tokio visutino apsireiškimo turi būti ir visutinoji 
priežastis. Amerikos valdžia ištirs vietines sąlygas, pa
duos be abejo labai žingeidingas statistiškas žinias, bet 
surinktos skaitlinės nenumuš mėsos kainų žemyn, nepri
vers pirklius pardavinėti kiaušinius po 10 centų už tuzi
ną.

Yra ekonomistą, ką priežasties šito visutino nemielo 
apsireiškimo ieško nupuolime pinigų kainos. Pastarais 
metais tapo iškasta tiek daug aukso, kad jo vertybė tu
rėjo būtinai nupulti — vadinasi parduodamųjų daiktų 
vertybė pasiliko ta pati, bet pinigų perkamoji vertybė 
yra daug žemesnė, nekaip buvo pirm keliolikos metų. 
Žodžiu, gyvename dideliame finansiniame krizyje — to
kiame, kokį Europa pergyveno šešioliktame šimtmetyje. 
Tuomet Ispanija buvo privežusi iš Amerikos tiek aukso, 
kad jo vertybė turėjo nupulti, tuomet buvo įsivyravusi 
merkantilizmo systema (— žmonės manė, kad pinigas yra 
lobis), ir , žinoma, nupuolus metalų vertybei, išrodė, lyg 
auksas ir sidabras taip pabrango, kad tapo varginges- 
niems žmonėms neprieinamais. Išrišinėjime finansinio 
klausimo anuomet dalyvavo daugelis mokytų vyrų, tame 
skaičiuje ir Kopernikas. Buvo rašomos knygos, buvo ski
riamos komisijos dalyką ištirti, o pav. Lenkijoje ir Lietu
voje, seimai ir seimeliai išleidinėjo nuolatos naujus įsta
tymus apie pinigus ir reikalingųjų žmonių gyvenimui 
daiktų kainas. Labai žingeidingą knygą apie anų laikų 
krizį parašė A. Szelągowski (“Pieniądz i Przewrot cen 
w XVI i XVII wieku w Polsce”)....

Atkartojame: gyvename labai dideliame finansiška
me krizije, kurio priežasties žmonės ieško visur, bet ku
rio tikroji priežastis guli miglose — kai-kuriems tik eko
nomistams apsireiškia jinai aplamose konturose.

KUO TOLIAU Į GIRIĄ, TUO DAUGIAU MALKŲ.

“Katalikas”, kursai neužmiršta priminti kas nume
ris, jag jam labai rupi uždėti savąjį jungą ant Susivie
nijimo ir imti iš jo penkis tūkstančius dolerių (arba dau
giau) metinės doklės, širsta ant “Draugo” vis daugiau 
ir daugiau. Savo rūstybėje (NB. rūstybė tai vienas di
džiųjų nuodėmių) nesijunta, kaip prisipažįsta prie godu
mo, kursai juk priklauso prie septynių didžiųjų nuodė
mių. štai No. 4. (ant 5 pusi.) rašo aiškiai:

“Katalikas” štai ir be Susivienijimo pagal
bos turi grąžą užlaikymą ir dar tobulesnę (? “Dr.” 
red.) sau ateitį tarp lietuvių” • • • •
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----- * ’ ' k J,
Jeigu tat “K-s” ir be Susivienijimo pagalbos užsi

laiko gražiai ir tikisi visokių tobulybių ateityje, tai kam 
trokšta įsiroglinti į Susivienijimo vežimų, kam bando už
dėti ant jo savo baudžiavą ir krauti iš jo turto sau į kiše
nių penkis tūkstančius dolerių arba ir daugiau kasmet? 
Ar tai ne godumas?

“Kat.” yra įsikalbėjęs sau, kad beerzindamas Susiv. 
narius, jisai tarnaująs organizacijai kuogeriausiai, ir 
puikybėje (tėmyk, skaitytojau: puikybė yra pirmoji se
ptynių didžiųjų nuodėmių!) klausia, nusistebėdamas: 
“Kaip tai geriau galima patarnauti (Sus-ui) už “Kata
liką”? (Tenpat). Na, na, nusistebėjimas iš to, kad nie
kas nepripažįsta nuopelnų ten, kur jų nėra, yra iš šalies 
žiūrinčiam labai, labai.... įdomus. Primena tatai Nero- 
ną, kursai buvo įsikalbėjęs sau, buk esąs didžiausiu ar
tistu, ir stebėjosi ir pyko, jeigu kas iš jo “artizmo” juo
kus sau tik darė.

Kuo toliau į girią, tuo daugiau malkų. Kuo dau
giau “Katal.” erzinasi, Juo daugiau išgirsime nuo jo pri
sipažinimų prie didžiųjų nuodėmių.

Bet tie doleriai nuo Susivienijimo narių, tie penki tū
kstančiai dolerių (arba kad ir daugiau) kasmet iš Susi
vienijimo iždo — koks tai gardus kąsnis “Katalikui”! 
Neduok Dieve, jo dar gal nebus galima pagauti....

Koks tai piktumas, koks piktumas!!. . . .

AŠEN IR DIEVAS.

Keletą dienų atgal, bičiulių draugijoje, mus nuste
bino vieno vaikino išsitarimas: “Per dvidešimtį metų aš- 
en nesimeldžiau prie Dievo!” — 4‘Per dvidešimtį” — 
męs atkartojame.— Taip — atkartojo. — Kam man mel
sti ko nors gero, jei Viešpats Dievas, kuris mane sutvė
rė, žino ko aš reikalauju? Juk Dievas mane sutvėrė, juk 
aš pats savęs nesutvėriau; Sutvertojas rūpinsis savo su
tvėrimu ir Tėvas — savo sūnumi. Ir kas labiausia, ar jūs 
galite parodyti pavyzdžius iš Senojo ar Naujojo Įstaty
mo, kur malda būtų buvus išklausyta?”

— Žinoma — męs atsakėme — męs jums galime iš- 
skaitliuoti panašių pavyzdžių daugybę, tik pavelykitę 
mums priminti, kad malda tai — mintis ir širdies pakėli
mas prie Viešpaties Dievo, kad Jijį pagarbinti, jam padė
koti už Jojo geradėjybę ir maldauti reikalingos pagal
bos dusios ir kūno reikaluose. Tai-gi, jūsų nuomonė apie 
maldos reikalingumą būtų gera, jei Viešpats Dievas bū
tų niekur nepataręs arba nepaliepęs melsties prie Jojo.”

— “Na, tai kur jau tas V. Dievo įsakymas yra? — 
pertraukė musų draugas.

— Stebėtina kad dar V. Dievas turi įsakyti tai, ką pa- 
ti rnusū prigimtis (natūra) liepia daryti, ir savo reikaluo
se prašyti pagalbos. O ar Šventoji Dvasia mums neliepia: 
“melskitės ir siųskite maldavimus į Dievą”. Ar-gi nesa
kė taip-gi (Jer. 29, 12): “Melskitės į mane ir aš jus iš
klausysiu.” Taipos-gi Išganytojas, ar neliepė miniai

(Mat. 6, 6): “Melskis Tėvui tavo paslapčiomis, o Tėvas 
tavo, kuris mato paslaptyje, atiduos tau.” Ir ar-gi nėra 
Jisai sakęs: “Budėkit ir melskitės, idant nepultumėt į 
pagundą.” Kas labiausia, argi tasai Išganytojas neap
reiškė Dievo valios, tarydamas: “Šitaip melsitės” ir pa
likdamas mums taip brangų turtą, tąją tobuliausiąją ir 
kilniausiąją maldą: “Tėve mūsų.” Tat matote dabar, kad 
Sutvėrėjas liepia savo sutvėrimui ir Tėvas savo sūnui 
melsties prie Jojo.

— D vėlei kiek — vietų Šventraštyje, kame V. Die
vas išklauso maldos! Tik klausyk. — Moizė šaukiasi prie 
Dievo, ir Viešpats perskiria jūres. Karėje Moizė prašo V. 
Dievo padėjimo, ir pergalės vainikas išsprųsta Amaleki- 
tams, o patenka žydams. Abraomo tarnas meldžiasi, ir 
prisiartino Rebeka. Jakobas meldžiasi ir išsprųsta iš bro
lio slastų. Jozue meldžiasi — Archanas būva apreikštas. 
Jlannah meldžiasi — užgimsta josios sūnus Samuelis. Mel
džiasi Asą — laimi pergalę. Jehosophat meldžiasi — per
gali priešus. Isaias meldžiasi, ir į dvyliką valandų 185 
tūkstančius asyriškių paguldo savo galvas. Danielius mel
džiasi — levų nasrai užsidaro. Elias meldžiasi — trime
tinė sausuma viešpatauja; meldžiasi vėlei — gausus lie
tus krinta, Jordanas persiskiria, kūdikis keliasi iš numi
rusių. Krikščionis meldžiasi — šv. Petrą angelas išveda 
iš kalėjimo. Šv. Paulius meldžiasi — atsidaro ktlėjimo 
durįs ir geležiniai pančiai nukrinta nuo kalinių rankų. 
Malda padalino jūres, sustabdė upių vandenis, užgesino 
ugnies liepsnas, prijaukino levus, padarė nuodus nevo- 
dingais, prikėlė numirėlius, pergalėjo piktas dvasias, at
mainė žmonių baisias ydas. ... Malda išgelbėjo Ninivą ir 
apgalėjo skaitlingus Dievo priešų pulkus. Ir Senasai ir 
Naujasai Įstatymas žibėjimu — žibi maldos pasekmin- 
gumo pavyzdžiais.

— Tat, pirm negu eisi gultų, atsiklaupk, žeminda- 
masis prieš Visagalį, ir daryk taip kas vakaras, o Dievas 
tave palaimins ir tu būsi geresnis žmogus! — Sudiev! Lai
mingų Naujų Metų. Intermount&in Catholic.

KUDIRKOS RASTŲ LAIDOS ATBALSIAI 
PRANCŪZŲ LAIKRAŠTIJOJE.

V. Kudirka raštai,-kurie dar nespėję apleisti spaustu
vė, sukėlė jau didelį užsiinterėsavimą ne vien lietuvių 
tarpe, žinia apie tą monumentališką laidą, redaguojamą
J. Gabrio, Paryžiuje, pasiekė ir svetimtaučių laikraščius.

Šia ką rašo L. A. Gaffre, žinomas rašėjas ir artistas 
viename didžiausių Paryžiaus dienraščių “Le Soleil No. 
4, 1910 m., įžengiamamjam straipsnyj “Reviviseence”— 
Atgimimas:

“Tautos nemiršta.

Šita tiesa ypatingai man sušvito vakar, kuomet vie
na tepliorė Mme. Cheliga, mistiškas genijus kurios pilnas 
intuicijos, padarė man paveikslus, rengiamus kapitališ-
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kam veikalui vieno lietuvių poeto—Kudirkos.
“Kas pažįsta šiandien Lietuvą?
“Daug fciiko praslinko, kaip Lietuva numirė, kaipo 

atskira tauta.
Ji išbraukta tapo iš tautų skaičiaus, kuomet 1386 m. 

jos didysis kunigaikštis Jegaila pastojo lenki; karalium, 
apsivogdamas su lenkų karalaite Jadviga.

“Nuo to laiko Lietuviai susiliejo į vieną harmoniš- 
ką kūną su Lenkais.

“Su jais ir po jų teisėmis (?) kovojo Lietuviai su 
Rusais ir Totoriais; su jais jie buvo draskomi, plėšomi; 
jie kovojo 1830 m. dėl tautos iš numirusių prikėlimo. . . .

“Kaip Lenkai, taip ir Lietuviai, kaipo užkariautieji, 
pateko į despotiškuosius carų nagus; jų tikyba, papročiai" 
ir kalba tapo persekiojami.

“Lietuviai daugiau, kaip nuo penkių šimtų metų su
simaišę su Lenkais rodėsi buvo pametę savo neprigulmy- 
be, savo būdą ir ypačiai savo kalbą. Vargu kam būtų 
atėję įgalvą ieškoti tame mišinij ko kito kaip tik Lietu
vių dvasios liekanos, menko Rasės sluogsnio ant visados 
nustojusio galybės apreikšti savo gyvybę.

“Ir šia nesuardoma Rasės gyvybė apsireiškia kuo- 
aiškiausiai: tautos literatūroje “Lietuvių tauta atgema, 
geriau sakant pergyvenusi diplomatų skaldymą, fyzijo- 
logų maišymą dinastijų, tąsymą ir prispaudimus, — ap
sireiškia lygiai vienoda ir veikli, kaip ir anuose toli
muose laikuose, kuomet jų puslaukiniai bočiai medžiojo 
taurus (žubrus) Baltavėžės giriose, arba atremdavo nuo 
Nemuno ir Dubysos krantų Totorių užpuolimus.

Lietuviai išeiviai, nuolatiniais persekiojimais išvyti 
iš gimtinio krašto, susitelkė svečmyloj Amerikoj. Prigim
toj kalboj, kurios neįstenge išpiešti iš jų lūpų nei įstaty
mai, nei prievarta, jie garbina bočių tikybą. Tr šia jie su
sivienijo (į T. M. D.) idnt padaryti iš tautiškosios poezi
jos paminklą, kuri Dailė padarys dar iškalbingesnių, at
žymėdama garbės žye....

BLAIVYBĖS SKYRIUS.
PARAGINIMAS PRIE BLAIVYBĖS.

Gana, broliai, ulevoti,
Gana girtuokliauti,

Atminkime, iš šio svieto 
Reiks mumis keliauti.

Baisią skriaudą tas sau daro, 
Kas gert nepaliauna,

Žudo kūną, žudo dūšią, 

Ramybės negauna.

Gėrimas aptemdo protą,
Atmintį naikina,

Silpnyn veda musų valią 
Ir viltį gadina.

Tegu šiame straipsnyje yra kelios faktiškos klaidos 
(kas turi būt atleista svetimtaučiui nepažįstančiam smul
kmenų mūsų istorijos), bet jisai pilnas karšto entuzijaz- 
mo, kuri temoka išreikšti vieni Prancūzai, jisai pilnas už
jautimo mūsų atgemančiai tautai.

Jonukas Tananaitis plunksną kramtydams 
Žiūri per langą svajonėse skęsdams: 
“Viešpatie, mąsto, kaip daugel labo 
Darau aš su plunksnos pagelba!’’
Bet ašaros žemčiūgą, nematant nukrito 
Ant trečiojo NN laikraščio K—ko.
Ir ašara šventa su juodylū susimaišius 
Žibėti pradėjo, tartum šviežias purvynas.

— Kas tau? Šlubuoji, akis užrišta!!
— Menkniekis. Vakar manęs pati klausė, kur aš taip

ilgai buvau.
»

Musų dūšia tai paveikslas
Trejybės Švenčiausios,

0 girtuoklis jį perdirba 
Ant žvėries biauriausios.

Blaivus žmogus aiškiai mato
Gražumą dorybės.

Kalbėt gali su kiekvienu 
Be barnių, rūstybės.

O girtuoklis reta.s kuris
Rainiai užsilaiko,

Tankiausiai su visais pešas,
Už nieką juos laiko.

Blaivus žmogus tai aniuolas,
Tai šeimynos tėvas,

Myli pačią, myli vaikus,
Už tat myl jį Dievas.

O girtuoklis, lyg šėtonas,
Pačią, vaikus muša,

Plusta, keikia ir rūstauja 
Jo bjaurioji dūšia.

Blaivus žmogus linksmai kelia
Ir prie darbo bėga,

O girtuoklis apsivėmęs 
Iki pietų miegą.

Blaivus žmogus daug ir skaniai
Gal pasimaityti,

O girtuoklis vos su bėda 
Gal kąsnį praryti.

Blaivus žmogus tur guodonę.
Visur gauna vietą,

O girtuoklis, lyg prakeiktas,
Valkiojas po svietą.

Blaivus žmogus ilgą amžių
Linksmas, sveikas būna,

O girtuklis nuo nelaimių 
Ir ligų greit žūna.

Mieli broliai, tai apsvarstę,
Jau neulevokim,

Blogus gėrimus pametę,
Blaivininkais stokim! jįj

Juozapas žiede
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S. L. R. K. A. Reikalai.
Brooklyn, N. Y., Sausio 28 d. 1910 m.

Gerbiamoji “Draugo” Redakcija.

Teiksitės patalpinti savo Gcrb. Laikraštij “Drau
gas” stovį S. L. R. K. A. narių.

Kadangi officiališkų atskaitų dar negalima išduoti, 
tat noriu nors per Jųsų Gerb. Laikraštį pranešti Susivie
nijimo nariams apie narių stovį.

Su tikra pagarba
K. Krušinskas,

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

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

1 Kuopa. Pilnų 167.
Suspend. 3. Rožė Purvinienė už 11 bert., Ka

trė Nazarinskienė, Vincė Mickevičienė.
Išbrauk. 3. Andrius Kalkauekas, Vincas Sa- 

dlauckas, Veronika Sadlauckienė.
2 Kuopa. Pilnų 102.

Suspend. 10. Jurgis Degutis už IV. b. 08, An
tanas Poškevičia už |V. b. 08, Juozas Radzevičia, 
Magde Radzevičienė, Jonas Žutautas, Ona Pui
da, Petras išlikta, Konstantas Sveikauckas.

Išbrauk. 3. Motiejus Dvilys, Magde Dviliene, 
Andrius Matusevičia.

3 Kuopa. Pilnų 35.
Suspend. 2. Tarnas Savickas, Liudvise Savic

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

zaitienė.
4 Kuopa. Pilnų 38.

Suspend. 2. Jonas Kaleinykas, Kristė Balčiū
nienė.

z Išbrauk. 3. Vincas Palašejus, Agota Matonie- 
nė, Ona Milašienė.

5 Kuopa. Pilnų 21.
Suspend. 2. Tofile Kiguolienė, Magde Liut- 

kevičienė.
Išbrauk. 13. Jonas Pranaitis, Tofile Burbie

nė, Stasys Čepukaitis, Jie va Taukelevyčienė, Ma
re Raibikienė, Jieva Liutkevičiutė, Ona Kuni- 
gienė, Mare Šukevyčiute, Mare Grablikienė, Pe
tras Medelis, Mare Aidukevyeienė, Vikte Gur- 
nevyčienė, Julia Pranaičiutė.

6 Kuopa. Pilnų 49.
Suspend. 2. Jieva Krikščiuniutė, Jon. Lopeta.

7 Kuopa. Pilnų 245.
Suspend. 26. Magde Marčiulionienė už III b. 

. Jieva Kiablikienė, Mare Salešienė už III b., Jur
gis Gudauekas, Petrone Gudauckienė, Mare Ba- 
liunienė, Andrius Vieržbauekas, Juze Vieržbauc-

kicnė, Jieva Nikštaitiene, Juozas Nikštaitis, Juo
zas Rėkus, Mare Abramavyčienė, Mare Sauru- 
saitienė, Ant. Leonąvyčia, Morta Gustaitienė, 
Ona Urbonienė, Mare Didžiunienė, Rože Rusec- 
kienė, Vikte Navickiutė, Kaze Nevezdauckiutė, 
Mare Matusevyčienė, Mare Gustaitienė, Ona 
Dičkurienė, Antanas Letkauckas, Antanas Ma- 
tusevyčia, Prane Jankauckiene.

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

8 Kuopa. Pilnų 52.
Suspend. 3. Motiejus Barzdaitis, Motiejus 

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

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

nė, Karalina Sauseriutė, Liudvise Čiuželiutė.
10 Kuopa. Pilnų 42.

Suspend. 7. Jieva Kindienė, Stasys Groinis, 
Juozas Adomaitis, Antanas Poniškis, Jonas E. 
Greičius, Kazys Viženas, Kriste Braižionienė.

Išbrauk. 5. Juozas Kurkis, Petronė Navic
kienė, Ona Stadalnikienė, Antanas Kazlauckas, 
Kazys Greičius.

11 Kuopa. Pilnų 159.
Suspend. 9. Ona Baltrusienė, Jieva Narštie- 

nė, Mare Jekubaitienė, Ona Stočkunienė, Anta
nas Vasiliauckas, Aižė Balčiūnienė, Petras Sau- 
lenas, Ona Rizgeliutė, Ona Juozaičiutė.

Išbrauk. 3. Pranas Sembreckis, Magde Moc- 
kevyčiutė, Mikas Pečiukonis.

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

Suspend. 12. Aižė Zebrauckienė, Stasys Luk- 
pctris, Magde Kvederienė, Zofija Mažeikienė, 
Barbora Žilinskienė, Ona Balčiūnienė, Ona J. 
Sakevičienė, Jonas Selonskas, Magde Vaškevy- 
čienė, Jonas Lietu vnikas, Povylas Jakštys, Ma
gdė Žolinienė už III b.

Išbrauk. 5. Mare Laukaitienė, Amile Miku- 
tienė, Ona Mažeikiene, Morta Bučnienė, Kazys 
Gurklys.

14 Kuopa. Pilnų 6.
15 Kuopa. Pilnų 110.

Suspend. 15. Stasys Šeputis III bert., Baltrus 
Tamošaitis, Katre Garuckienė, Julius Jucevyčia 
už III b., Dominykas Katauskis, Teodora Paula- 
skienė, Barbora Tamošaitienė, Baltrus Kilę vy
čia, Kazys K. Lekarauckas, Dorota Kairyče už 
III b., Antanas A. Milemas, Antanas Jonikas, 
Ona Šatkauckiutė už III b., Ona Girčaitė, Kaze 
Vaidimienė.

Išbrauk. 4. Aleksandrass A. Petraitis, Baltrus 
Laibinis, Urše Katauskienė, Kazys Orlingis.

16 Kuopa. Pilnų 39.
Suspend. 13. Antanas Lazdauckas, Jonas Ru

daitis, Jurgis Jaškulis, Alena Kuzmickiutė, Ka-
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ze Krinionskaitė, Anastazas Valančius, Kazys 
Karaliūnas, Agota Rudaitienė, Mataušas J. Var- 
nagiris, Kazys Lukošaitis, Salome Kaminskienė, 
Barbora Brumbienė, Mare A. Rekiutė, damoket 
prie įstojimo.

Išbrauk. 6. Domice Blaževyčiutė, Jule Ražu- 
taite, Valerija Vadlugaitė, Dominykas Bukau- 
ekas, Ona Valiunienė, Apolonija Petrauekiutė.

17 Kuopa. Pilni; 166.
Suspend. 9. Stasys Baleševyčia, Antanas Ber- 

neckas, Agota Oškinienė, Motiejus Ožkinis, Ai
ži* Ačiuvienė, Alze Aksamantauckienė, Petronė 
Šulkauckienė, Katre Bekampienė, Magde Min- 
kevičienė.

Išbrauk. 2. Marcele Ulinskienė, Antanas Bu
činskas.

Suspend. 1. Juozas Kasiulis.
19 Kuopa. Pilnų 23.

Suspend. 4. Domice Kazlauckienė, Antanas 
Novickas, Kazys Vaičiulis už III bert., Stase 
Vaičiulienė už III bert.

Išbrauk. 10. Ona Česnuliavyčienė, Antanas 
Jeskevieia, Jieva Kubilienė, Simas Gudaitis, A- 
doinas Razinauckas, Morta Budrevieienė, Domi
ce Budrevičienė, Baltrus Vaznys už II ir IV bert. 
Ona Pa jau jute, Jurgis Baranauckas.

(Tol. bus).

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

ta privatiniu laišku.
V. U. L. M. L. D. Komisijai, Valparaiso, Ind. — At

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

dus lietuvių rašyba mums butų patogiau—bet taip nepri
imta. Keistai išrodytų, jei rašytume Usteris vieton Wor- 
cester, Šikagą vieton Chicago, Klivlandas vieton Cleve- 
land, Boflo vieton Buffalo, Voterberi vieton \Vaterbury, 
Grinrič vieton Green Ridge, Aiparkas vieton įlydė Park, 
Karklinis vieton Cork Lane, Brajenas vieton Bryan, Kė- 
dinas vieton Keating, Kuniginis vieon Cunningham, ir 
tt. ir tt. Musų žmonės juk angliškus vardus ištaria visaip! 
Keista butų tuos iškraipymus matyti raštuose. Geriau yra 
vardus rašyti taip, kaip jie yra rašomi originaliniai, pri
dedant jų ištarimą kabėse. Męs ir-gi norime, kad anglai 
musų vardus rašytų taip, kaip męs juos rašome; reika
laujame nuo jų, kad ištartų musų vardus priderančiai, 
nors žinome, kad sulyg anglų rašybos musų Jasaitis turi 
būti ištariamas Džesėtis, Jurgis — Džordžius, Klimas — 
Klaimes, ir tt. ir tt. Maskoliai yra priversti rašyti sveti
mus vardus fonetiškai (t. y. taip, kaip jie yra ištariami), 
nes turi atskirą alfabetą. Bet ir čia atsitaiko keisti rašy-
rašymai, nes atskiras alfabetas neturi dažnai atsakomu€
ženklų išreikšti svetimiems garsams. Maskoliai, pav., 
Tammany Hali rašo “Tamani Chol”, Westinbouse — 
“ Veistinggouz” • • • •

— Klausyk, režisieriau! Antroj veikmėj man reikia 
gerti vyną. Tai jus paduokite man ne arbatą, tik tikrąjį 
vyną!v «

— Galima. O ketvirtoj veikmėj — jums reikia nu
sinuodyti. Tai jau aš jums ir nuodų tikrų duosiu.

Didelis Koncertas
Garsaus Dainininko ir Kompositoriaus

Miko Petraucko
—: atsibus :—

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

KERTE S. WASHINGTON IR NORTHAMPTON STS., 
WILKES-BARRE, PA.

Lietuviai atsilankikyte, nes išgirsyte šį-tą daugiau, 
negu vietinės pajiegos įstengia surengti.

Norintieji gauti tikietus išanksto lai atsišaukia pas 
doną Alenskį, Simon Long’s Sons Store, ant trečių lubų, 
12 South Main St., Wilkes-Barre, Pa.

LIETUVIŠKAS DZIEGORMEISTERIS.
Parduodu tikro aukso laikrodėlius, gvarantuojamus 

25 metanas. Lenčiugelius ir gražius žiedus. Armonikas ir 
visokius mnzikališkus instrumentus, albumus su muzika, 
akuliorius, revolverius, britvas, pocket books vyrams ir 
moterims. Visokias knygas, rąžančius, škaplierius, kryže
lius, taipos-gi turiu visokių vaistų. Visus tuos daiktus 
prieš Kaledasleidžiu už pusę prekės ir įkitus miestus siun
čiu už pigiausias prekes. Mano adresas:

ANTANAS PUTIRSKAS,
144 W. Market Street, Scranton, Pa.

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

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

Meldžiu kreipties sekančiu antrašu:
J. R.

Box 501. Stoughton, Mass.

PAJIESKOMA
atsakanti moteriškė, galinti gerai kalbėti lenkiškai ir an
gliškai. Pardavinėt nereikia. Turi būti švari ir padori ir 
laikyties to darbo. Gera užmokestis. Atsiliepti asmeniš
kai į Oold Stamp Office, 28 South Main St., Wilkes-Barre, 
Pa.
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VAIKU SKYRIUS.
KAIMAS.

Lietuvos kaimas savo išvaizda labai skiriasi nuo mies
to. Darbai kaimo gyventojų visai kitoki, negu miestelė
nų: kaimiečiai apdirbinėja laukus ir augina namų gyvu
lius. Kaimo žmonės pristato miestui duoną, daržoves, 
vaisius, pieną, sviestą, gretinę, sūrius, mėsą — vienų žo
džių visą maistą.

Kadangi šitą visą maistą reikia semti iš žemės, todėl 
kaimuose yra daug gražiai apdirbtų laukų, plačių pievų, 
pūdymų, daržų, sodų ir girių.

Kaimiečių namai maži, prasti, tankiausiai iš medžio 
ir dengti šiaudais ar gontais; aplink namų stovi kitos rei
kalingos trobos: kluonas, svirnas, tvartai ir tt. Tokie 
trobesiai stovi arti upės ar ežero.

Kaimuose gyvena žmonės vienasėdžiais; kiekviens 
vienasėdis turi savo lauką vienoje vietoje. Ūkininkai 
tokiuose kaimuose gyvena toliau viens nuo antro. Bet 
yra daug kaimų, kuriuose ūkininkai gyvena visai arti 
viens antro ir savo lauka kiekvienas turi keliose vie-c

tose. Šitie pastarieji kaimai dažnai turi daug nuostolio 
nuo gaisro, nes užsidegus vienai trobai, ir visas kaimas 
sudega; be to ir ūkininkauti tokiame kaime yra daug 
sunkiau ir ne taip naudinga; todėl ir gyventojai tokio 
kaimo visuomet vargingesni, negu vieaasėdžiai.

Kaikuriuose kaimuose yra bažnyčia ir mokykla. Baž
nyčia dažniausiai stovi ant kalnelio. Prie bažnyčios gy
vena kunigai, kurie mokina žmones doros ir švento ti- 
kaimo visuomet vargingesni, negu viensėdžiai, 
lavina protą ir širdis vaikelių.

Tarp kaimų randasi dvarai; dvarininkai turi dide
lius plotus lauko, pievų ir girių.

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

Kaimiečiai bunda ir keliasi anksti ir nuo pradžios 
pavasario iki vėlivam rudeniui dirba laukuose: aria, sė
ja, akėja, šienauja, kerta javus, kasa bulves ir kitas dar
žoves. Per žiemą jie dirba biskį mažiau; bet ir šiame 
laike metų jiems reikia atlikti daug darbų: jie kulia ja
vus, veža brūdus į malūnus ar miestan parduoti, taiso 
senus ir dirba naujus ūkės įrankius. Moters verpia linus, 
audžia, siuva, augina vaikus, gamina valgį ir laike ilgų 
žiemos vakarų papasakoja daug gražių ir įdomių pasakų.

Ksav. Vanagėlis

KARVĖ..
Negraži musų karvutė: ji tokia sunki, nerangi; akjs 

tokios nuobodžios ir neprotingos, iš nugaros ir šonų styri

kaulai, uodega tartum koks galas virvės ant galo išardy
tos; kojos kreivos, užbaigtos dvejomi kanopomi; ant gal
vos kreivi ragai; visas gi jos kūnas apaugęs trumpais; 
dažnai įvairių spalvų plaukais. Tai-gi mūsų karvutė vi
sai negraži ir nelabai protinga, bet neapsakomai naudin
ga-

Ką mes beveiktumėm be jos pieno, gretinęs, svies
to, sūrio, varškės ir odos?! Sunku ir labai sunku kaip- 
čiui gyventi be karvės; didelis valgas be jos namuose, nes 
nėra maisto vaikučiams, nėra kuo valgis prabaltyti, o 
valgis be pieno neskanus ir mažai naudingas.

Todėl karvė yra didžiausiu turtu kaimiečio. Turtin
gas kaimietis turi šitų gyvulių pilną tvartą: jaučiai aria 
jam lauką, karvės duoda jam saldų pienelį, iš kurio kai
mietis padaro sviestą, sūrius ir siunčia juos miestan par
duoti. Miestuose gi šituos dalykus noriai perka, nes jie 
labai ir visuomet reikalingi. Jautiena labai skani ir nau
dinga mėsa, veršiena taipogi labai gera. Oda, ragai, kau
lai, kanopos ir mėšlas taipogi labai naudingi ir reikalingi 
daiktai; vienu žodžiu drąsiai galime pasakyti, kad kar
vė naudingiausias namų gyvulys.

Ksav. Vanagėlis.

LAIKAS.
I ,

Netekę sveikatos, besigydydami dažnai galime 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 nepagausime. Daž
nai mums rodosi, kad turime daug laiko, bet ir nepajau
čiame, kaip praslenka metai, praslenka musų kudykystė, 
paskui jaunumas, pagalios pasenstame ir, didelei besi
stebėdami, pasiklausiam:

— Kur tas laikas dingo?. .. . Kur mūsų jaunos die
nelės? !... .

Bet jų jau nebėra: jos lyg sapnas praslinko ir jau 
niekuomet nesugrįš.

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

Kad su mumis to neatsitiktų, kad praslinkusių metų 
nesigailėtumėm senatvėje, išnaudokime kiekvieną valan
dėlę prigulinčiai ir sąžiningai; panaudokime tą brangų 
laiką darbui , mokslui, patarnavimui artimiefms, o kar
tais ir priderančiam pasismaginimui.

Ksav. Vanagėlis.
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Dr. A. L. Graičunas
Pasekmingai gydau visokias ligas vyrų, motery ir vaiky, ne

aplenkiu ir paslaptinių. Ateišauk&ntiems iš kitur suteikiu 
sąžiningus patarimus per laiškus.

THLBFOKAS: Y arda — 3162.
3312 So. HAL8TID ST., CHICAGO, ILL.

<» DRAUGO” AGENTAI
St. Stanevičius, 3206 Auburn Avė., Chicago, III. 
Antanas Kasparavičius, 27 E. 23rd St., Bayonne, N. J.

Forest City, Pa. 
Sugar Notch, Pa. 
Silver Creek, Pa. 

Midleport, Pa.

ž laiko dirbtuve
i visokiu jums rekalingu J
j daiktu, kaip tai: KEPURIŲ, KOKARDŲ, ŠAR. j
j PU, VĖLIAVŲ ir tt. *
? Adresuokite: «

Shenandoah, Pa

Union Ticket Agency
Staiassia Lietiniszka Banka Scraatone ir Visoje Aplinkinėje

Agentūra Laivakorčių ant Geriausiu Linijų
Siunčia Pinigus kas dien in visaa dalia svieto; taip-gri perka Ir išmaino vi

sokius pinisrus. Išdirba visokius Dokumentus Amerikos ir Lietuvos teismuose
Ofisas atidarytas kas dien nuo 8-toe U ryto iki 9-tai vai. vak.
Nedalioje: nuo 10-toe U ryto iki 5-tai valandai vakare.

ADOLF BLAU, Union Ticket Agency,
203 Lackawanna Avė., - Scranton, Pa

Talp-sri turime savo krautuvėje daugybe visokiu maldaknygių 
ir svietiiku knysru visokiose kalbose

TELEFONAI: Naujas 803 - Bell 662

Juozas Mališauskas,
Kazimieras Skripstunas, P. 0.
Antanas Gudaitis, Box 73,
V. Leskevičius, P. O.
Mikas Cibulskas, 573 Canfield Avė., Detroit, Mich.
J. Žemaitis, 126 South Pear St., Shenandoah, Pa.
T. Kizievič, Box 167,
M. Karbauskas, 52 G. Street,
L. Svagždys, 171—5th Street,

1438 Western Avė., Allegheney, Pa
194 New York Avė., Newark, N. J.

A. Klimavičaite, 321 Kensington Avė., Chicago, III.
A. Pocius, 10806 Wabash Avė., Chcago, III.
M. Dūda, 51 W. — 25th Street,
K. Strumskis, 2323 West 23 Place,
. Šaulys, 168 Beakon Street, Brighton, Mass.
J. Bartoševiče, 4417 Marshfield Avė., Chicago, III.
J. Puselninkas, 722 Washington Avė., Braddock, Pa.
V. Bielauskas, 468 Northampton St., Easton, Pa.

Box33, Thomas, W. Va.
Box 22, Swoyes, Pa.

96 Centre Street, Kingston, Pa. 
Juoz. Matuliavičia, 1657 Tioga St., Shamokin, Pa. 
Ant. Baranauckas, 1214 Railroad St., Shamokin, Pa. 
Jos. Valentinaviča, 1114 Cedar Avė., Scranton, Pa.
J. Versiackas, 65 Davidson St., Lowell, Mass. 
Ignas Mkalojus, 1028 S. 2nd St., Philadelphia, Pa. 
Jos. Robynsky, 163 First St., Elizabeth, N. J. 
Myk. Vaicenavičius, 2 River St. PI., W. Lynn, Mas. 

Mike Šlapikevičius
Silver Creek P. O. NEW Philadelphia, Pa
Fel. Būgnelis, 454 Main Ss., Edwardsville, Pa.

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

J. Mikutaitis, 
A. Radzevič,

M. Urbanaviče, 
J. Antanaitis, 
Pr. Bukantis,

Minersville, Pa. 
So. Boston, Mass. 
So. Boston, Mass.

Chicago, III. 
Chicago, III.

S A. UZUMECKIS, 1
J Lietuvis Graborius ir Balzamavotojas. $
J Viską išpildo geriau ir pigiau negu svetimtautis, f
J Persamdo karietas vestuvėms, krikštinoms ir t. t. i 
t Priima lavonus ir ii kitų miestų. f
J Reikale kreipkitės pas savo tautietį. J
i 824 Wharton it., Philadelphia, Pa. 5
5 TELEFONAI: Bell Lombard 27 - 19 A f
* Keystone Main 42 - 18 D 4
Moaoaaoaoaoaoaooa axoae»eo«e«<

DR. MENDELSOHN,
LENKISZKAS GYDYTOJAS 

50 South Washington St. Wilkes-Barre, Pa

Swalm Hardware Co-,
No. 21 Nortk Centre Street, 

P0TT8VILLE, PA.
Įvairiausi geležiniai daiktai, tepalai, stiklas, dūdos, 

plasteris, įrankiai, sportiniai ir naminiai daiktai.

VIENATINE LIBTUVIMLA DLDELA KBAUTUVB.
Geriausių armonikų, skripkų, klernatų, koncertinių 
trubų ir daugybė visokių muzikališkų instrumentų. 
Puikiausių dziegorėlių, lenciūgėlių, visokių gražių 
žiedų, lakotų, špilkų, kolčikų, gerų britvų, druka- 
vojamų mašinukių, albumų, revolverių, križių, ražan 
šių, škaplerių, guminių literų, istorijų, dainų, pasa
kų ir visokių maldaknygių. Gražių popierų groma-

tų rašymui tuziną už 25c., 5 tuzinai už Ši.00. Dailių atidaromų al- 
toriukų ir pavinčiavonių siuntimui į Lietuvą. Atsiųsk savo tikrą 
adresą ir už 5c. markę, o apturėsi No. 3 Kataliogą su 450 pavei
kslų ir 1000 visokių naudingą daiktų. Aš gvarantuoju, kad mano 
tavoras pirmos kliaaos o prekės pigesnės kaip kitur; orderius iš
siunčiu greitai j .visus Amerikos, Kanados ir Anglijos kraštus. 
Kviečiu visus atlankyti su visokiais pirkiniais ir orderiais pas 

K. VILXBWICH,
112 Orand St., St. Dep. D. Brooklyn, N. Y.

A. & J. HURWITZ,
----- BANKTERIAI. -------

42 East Market 8treet,------ WILKE8-BARRE, PA.
Parduodu laivakortes ant visokių linijų ir siūnčiu 

pinigus į visas pasculio dalys. Atlieku daviernastis su 
m&skolijos valdžia ir kitokius reikalus. Lietuviai kreip
sitės prie manęs, o busite užg&nedįti.
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OFFICEE NE\V PIIONE 37. RESIDENCE 1100
LIETUVIŲ ADVOKATAS

JONAS S. LOPATTO
47-41-49 Bsnnett Building, Wilkes-larre, Pa. ..
Norintieji pasiskolinti pinigų ant pirmo mortgage, 

arba pirkti namus lai kreipiasi.

Naujas Telefonas 1005. Senas Telefonas 659.
i i i t i ti i

—: GYDYTOJAS 1S LIETUVOS. ’ Į
SpecIJalista* visose ligose.

Dr. Albert Kaufmanas,
t
t

Gydo labiausiai užsisenėjusias vyrų, moterių ir vai
kų ligas. Galima susikalbėti lietuviškai, lenkiškai, ru
siškai ir vokiškai. Yra daktaru keleto lietuvių ir lenku
kuopu Turi mašiną, su kuria galima matyti ir pažinti 
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 9 vakare.

61 N. Washington It., Wilkes-Barre, Ps.

! t 
I ! 
1 t 
I t 
1 t 
I 1 
1 t

ADRESAI CENTRO VYRIAUSYBĖS SUSIV. LIET. 
RYMO-KAT. AMERIKOJE:

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

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

KAZYS KRUSINSKAS seretoriui,
457 — 17th St., Brooklyn, N. Y.

GABRYS LAIBINIb, iždininkas,
P. O. Box 135 Duryea, Pa.

Globėjai kasos:
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.

I

lt DRAUGO”

SPAUSTUVE

NAUJAUSIA. DIDŽIAUSIA IR GE- 
_.^RI AUSI A GREITAI ATLIEKA -į
ĮVAIRIŲ ĮVAIRIAUSIUS DARBUS

S PA U DIN 1
PIGIAIKonstitucijas, Plakatus, Tikietus, Užkvietimus ir Kitokius Darbus

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

ADRESUOKITE

“DRAUGAS”
314 EL. Markei St. Wilkes-Barre, Pa.

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

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

Gaunama pas:
REV. V. VARNAGIRIS,

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

Tautieti! Jei reikia Tau statyti nauji namai, ar tai
syti seni, tai žinok, kad tatai atliks kuogeriausiai kontrak 
terius MIKAS SLAPIKEVIČIUS, New Philadelphia Pa.

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

Tik vienas šitas šventaraštis yra katalikiškas. 
Kaštuoja $2.00 ir 16c. persiuntimui 
Adresas: REV S PAUTIENIUS,

GIRARDVILLE, 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 rokundų be mokytojo su pavei

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

Box 62 WEW YORK CITY

BZN. J. KMELEWBKI

NAUJAS TELEFONAS 1357.
Parsiduoda laivakortės ant geriausių linijų. Siūnčia 

pinigus į senų krajų greitai ir saugiai. Žemės ir Notari- 
jaus dalykai taipogi doviernastis.

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


