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DELKO LIETUVA NEPRAŽUS?! 

Kiek amžių žuvo, 
Kiek tautų gtittVO, 

O Lietuva mfisų gyvuoja ! 

Ką j i regėjo, 
Ką ji kentėjo, 

O vis gyvuot nenustoja! 

Kankinai prūsai, 
Kankino rusai, 

O ji pilnu da gyvybės! 

I s kur gyvybe, 
Iš kur tvir tybė? 

Tą viską dt iod ' jai d o r y b ė s . . . 

Kokios dorybės 
l 'riduod gyvybės 

Kad motina mūsų iic/iivii.' 
Iš jų didžiausia 
Meilė skaisčiausia 

Žymėjo visad Lietuvą . . . 

Iš doros šitos 
Išaugo kitos 

Sirdije tėvynės mieliausios. 

'Poliaus nežūva, 
Dėlto Lietuva. 

Kad turi sūnus geriausius. 

Tai jie maldomis 
Didžiomis aukomis 

I'ergai priešus narsiausius. 

T ime st iprybė, 
Tame galybė. 

Lietuvos mušu mielinusios. 

I vietų va žūtų, 
•Iri dora piltų, 

dei gestų jos nuolat vaikai 

Būnant; doringa, 
Ros ir galinga 

Lyg gėlė žydes amžinai. 

KUR MŪSŲ TĖVYNĖ?" 

Kur daug žaliumynų 
Aržuolų. eglių, alksnynų 

Ten mfisų brangi tėvynė. 

Kur kalnai kalneliai 
Dailios pušis, berželiai ' 

Ten mūsų miela tėvynė 

Kur daug ažerėlių 
Lydekų ir karosėliu 

Ten esame svietą pamate. 

Kur Nemunėlis banguoja 
Graži .Šešupė liūliuoja 

Ten širdis mūsų tėvynės. 

Kus ūžia girios puikiausios 
.Mergelės sviete gražiausios 

Ten mfisų gyveno seneliai. 

Kur žmones visų gabiausi 
O žirgai, jauėiai gražiausi 

Ten mušu miela tėvynė. 

Kur gegužėlės kukuoja 
O piemenėliai ulitioįa 

Ten p r ig imto j ' mūsų šalele. 

Kur skamba kalba skaisčiausia 
Kur dor i sviete didžiausia 

Tenai mieliausia Lietuva. 

Km- tikyba y r ' tvirčiausia 
l'ž ką kankjtų. daugiausia 

Ten Šventa mtia Lietuva. 

J. žiedelis. J. Žiedelis. 

*> 
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PIRMOJI GAVĖNIOS NEDĖLIA. 

Lekcija. — 11. Kur., VI, 1 10. Broliai: Ragina 
inc jus, idant dovanai Dievo malonės noimt muito. Nes sa-
k o : patogiame laike išklausiau tavęs ii* išganymo dieno 
nojo gelbėjau tave. Štai dabar patogus laikas, štai dabar 
išganymo diena. Niekam neduodame jokio papiktinimo, 
idant neimtu papeiktas mušu tarnavimas. Bei visuose 
daiktuose pasirodykime patįs save, kaipo Dievo tarnai . 
didžioje kantrybėje , varguose, reikaluose, suspaudimuo
se ; mušimuose, kalėjimuose, maištuose, darbuose, 
budėjimuose, nekaltybėje, moksle, longvaširdybėje. 
ramybėje, Dvasioje šventoje, meilėje neapvyliu 
ėioje; tiesos žodyje. Dievo galybėje, per ginklus teisy
bės po dešinei ii* po kai re i ; per garbę ir apleidimą, per 
negarbę ir gwq vardą; kaipo suvedžiotojai, o te isus; kai 
po kurie nepažįstami, o pažįstami; kaipo mirštantis, o 
štai esame j y v i j kaipo pabausti , 0 nenuniar in t i ; kaipo 
nuliūdę, 0 visados l inksmi; kaipo pavargėliai, o daugel j 
turtingais darantis; kaipo nieko neturintis, o viską vai 
dant js. 

Evangelija.— Mat. IV, 1 11. Anuomet buvo Je-
IUH nuvestas dvasios girion, idant butu gundytas velnio, 
O kad išpasnikavo keturiasdešimts dienu ir keturiasde 
šimts naktų, po to alko. Ir priėjęs gundytojas ta rė jam : 
jei Dievo sunūs esi, liepk, idant tie akmenjs stotųsi duo 
na. Kutsai a t sakydamas t a r ė ; Parašyta yni : Ne pačia 
duona gyvas yra žmogus, bet visokiu žodžiu, kursai išei
na iš Dievo burnos. Tadą paėmė jį velnias i šventą mie 
stą ir pastatė jį ant bažnyčios viršaus, ir tarė j a m : jei 
esi Dievo sūnum, nusileisk žemyn. Nes parašyta y r a : jog 
savo aniuolams įsakė apie tave. ir nešios tave ant ranku, 
idant kar ta is nepa/oistuni savo kojų ant akmens. Tarė 
jam - le /us : Vėl parašyta y r a : Negundysi tavo Viešpaties 
Dievo. Vėl paėmė jį velnias ant labai augšto kalno ir pa
rodė visas svieto karalija* ir ju garbe, ir sakė j a m : Vis 
tai duosiu tau, jei puolęs pasikloniosi man. Tadą tarė jam 
J e s u s : Bik šalin, fotone, nes parašyta y r a : Viešpaėiui 
Dievui tavo kloniosies ir jam vienam tetarnausi . Tad f) 
apleido jį velnias, o štai aniuolai priėjo ir tarnavo jam. 

« 

GAVĖNIA. 

Gavėnia, paraiko ir nusimarinimo laikas, įsteigtas 
tapo paėioje Bažnyėios pradžioje, kaipo t inkamas prie 
didžios Velyki] Šventės prisirengimas. Visuomet pas 
nikas buvo laikomas, kaipo būtinai reikalingas įrankiu 
apturėj imui dideliu Dievo maloniu. Maižiešius, pavys 
džiu, kad prisirengti prie priėmimo Dievo prisakymu ant 
Sinajaus kalno, pasnikavo keturiasdešimtį dienu. Tiek 
pat laiko pasnykavo pranašas Klijas, kad išvysti Vieš 
paties praėjimą and Noreli kalno. Sename Įstatyme 
skaitome, jog pasnikas tankiai būdavo įsakytas, kad 
nusidėjimų atleidimą apturėt i . Kumet Jonol ins skelbė 
atgaili] Niiuvoje. grasindamas pilies pražuvimu, jei jos 
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gyventojai nepasitaisys, visuomeniškas pasnikas tapo 
apgarsintas, ir visi gyventojai jį užlaikė, kad atitolinti 
bausmę ir malonę pas Dievą atrast i . 4t Atsiverskite prie 
manęs, sako Dievas per Savo pranašą, visa sa /n širdžią 
pasnike, ašarose ir a tga i lo j e " (.loel II, 12). 

Bažnyčia trokšta, kad visi jos vaikeliai, Velykų, lai
ke, dalyvautu a tpi rkimo malonėje ir į naują gyvenimą 
atsikeltu. Dėlto ir pasniką Gavėnioje įsako, kad at
gailoje rastum BUsimyįėjimą pas Dievą ir nuodėmių at
leidimą apturėję, prisirengtum prie verto Šv. Komunijos 
priėmimo, kaipo pradotko garbingo prisikėlimo ir am
žino gyvenimo, šv. Komunija vienija mus MI .Jėzumi 
Kristumi, per ją męs gyvename Jėzaus gyvenimu, •)<> at
pirkimo dalininkais tampami', patvenkiame savo dūšias 
ir įgijame teises prie dangaus ir jojo linksmyl ių. 

Popiežius Benediktas XIV, savo rašto 8< d. Kovo 
1741 m., apie (Javėnią kalbėdamas, taip sako : '(Javė-
nios užlaikymas yra ženklu Kristaus kareivio. Pasni-
kaudami męs parodome, kad nesame priešininkais Kry
žiaus Kris taus ; pakuta męs ati toliname nuo savęs Dievo 
teisybės rykštę, įgijame st iprybę priešai tamsybės kuni-
gaikiėius, nes jį užtikrina mums dangaus pafelba* doi 
žmonės apsileistu Gavėnios užlaikyme, tad Dievui neati
duotu prigulinčios garbės, užkenktų katal iku tikėjimui 
ir dušiu išganymui. Toks apsileidimas užkenktu ir svie
tui, nes užt rauktu privatines ir viešas nela imes" . 

Męs taip įpratome lengvai gyventi , kad p its pamis-
lijimas apie pasniką mums nepatinka. Tegul kits ir la
bai bus sveikas ir d rū tas , tai bet t ingus pasidaro, kada 
jam reikia atsižadėti vieno valgio ar pusės valgio dėl 
dūšios gero. Sveikiausi katalikai pasidaro silpnais, jei 
Gavėnioje tur i atsižadėti to, prie ko ju gomurys, per il
gą laiką įprato. O teėiau visi gydytojai vienu balsu pri
pažįsta, kad valgymas perdaug yar dideliu ligo šaltinių, 
Daktaras Butterfield laikraštyje "Medical -Journal" 
taip rašo apie Trap i s tus : ' ' P e r dviejus metus turėjau 
labai artimą susinėsimą su Vinuoliais T r a p i s t a s ir kaipo 
gydytojas ir kaipo katalikas, tyr inėjau juos paeius, juju 
gyvenimą ir papročius ir, nors prisipažįstu, nelabai bu-
••i.iii skubus pagal ju regulų pradėti gyventi, bet persi
t ikrinau, kad kone visi jie turi ideališkai gerą m o k a tą ir 
pajiegas; retai serga ir įstengia atl ikti didelius, taip fi
ziškus kaip protiškus, darbus. Ju ju gyvenimas yra pras 
tas ir labai rogulariškas. 

Sveikesnio žmogaus kūno. su tobula dvasios ramybe. 
ką ypat ingai pabrėžiu, sunku būtu surasti . Sveikatą 
spindi iš ju akiu ir veido ir judėjimo. Tik ligoje ar 
ilgesnėje kelionėje regula j iems leidžia valgyti tokius 
dalykus, kaip mėsa. pienas ir 1.1." 

Yra tai pavy/.dis katal ikams, kurie bijosi, kad pas
nikas neužkenktu juju sveikatai. Nors dabar Gavėnioje 
tiek yra dispensu. kad vos šešėlis teužsiliko s. novės pas
iliko, bet kaip kam mat, ir 1ą mažą dalelę sunku užlai-
kyt. Bijosi kad pasnikas neii/.kenktu ju sveikatai, o ne
sibijo jos eikvoti nuodėminguos*' lėbavimuose. Tokiems 
reikia atsiminti Trapis tus . g. 
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IŠ LIETUVOS. 
Aleksotas ( S m a l k u gub.) . Pasimirė čia d-ras .lo

pas Kudirka, amžyje 54 metu. Buvo nevedęs. Ilgą 
laiką pildė priedermes pavieto gydytojo. Gimė kaime 
liamoniškių, Naumiešėio parapijos. Mokinosi Marijam
polės gimnazijoje. 

Šilavotas. . (Marijamp. apskj Mūsų parapijoje yra 
dvi da rug i j i : Gyvojo Ua/anėiaus ir Tretininkų. Gyva
sis \ii\y. prasidėjo 1907 metais---šiandien toji draugija 
skaito i 33 pulkelius, t. y. 495 narius. Nemažas skai-
r-ins, a tmenant , kad parapijoje iš viso su mažiaisiais 
24o ) galvų (8 pulk. margini}, moterų 20, vedusiu vyru 2, 
bernaiėių l ir vaiku 2) . - Išskiriant bedinesnius, nariai 
deda metinės rinklevos po 80 kap. Iš sudėtųjų įtaisy
t a : 1) gra l i šilko vėliava, 2) {Nurėdyti bažnytiniais pa
gražinimais 8 vaikai ir vyras vėliavai nešti. Su viskuo 
atsiėjo per 286 rub.. 3) draugininku gyvųjų ir įnirusiųjų 
inttiieijos būva vienos šv. Mišios kas mėnuo ir visose ge
gužės sidiatuse, 4) kiek atlieka pinigu, eina knygyno 
naudai. 

Tret ininku išviso 135 (sureguliuoti 1908 met.>. Mė
nesiniai jų susirinkimai bųva treėiąjj nedėldienį. Iš to
kių aukų bnžnyėioje nupirktos 4 sieninės broir/.o lempos, 
vertės 40 rub. l'ž narius bu va 2 šv. Mišios gegužes ir 2 
Advento šventadieniais. 

Laikrašėių pereitais metais mūs parapijon " š a l t i 
n i o " pareidavo 22 egz., 34 nariai metiniai gaudavo kny
gutes "ftv. Kaz imiero" draugijos ir 100 egz. " Ž i b u r i o " 
kalendorių išpirkta. 

Atsirasti! ir daugiau laikrašėių ėmė.įų, jei ne tamsu
mas kai|>-kurių apkerpėjusių senių ir didžiumos mote
rų, kurios atkalbinėja ir kliudo vyrams laikrašti išsira 
syti. 

" š a l t i n i s . " 

Višakio-Rūda (Marijnmp. apfkr.;), Višąkio-Budos 
bažnyčia medinė. Stogas dengtas. Altoriai nauj i ; var
gonai taip pat nauji. Bet nelaimė V. K ūdos bažnyėios 
Stogas kiauras. Vanduo Ijjant teška j bažnyėią ir kas me 
tas vis labiau, ypaė moterų [>usėje. Buvo kelis syk suei
ga sušaukta, vienok ba/nyėios stogas kiauras iki šiai 
dienai. Žmonės kaltina kleboną, buk klebonas nešim 
pina ba/nyėia. Bet rūdieėiams vertėtų daugiau patiems 
rūpintis ba/nyėios StOgU, nes kaip supus ba/nyėia, tai 
bus ne to verta. 

V/, mūs mokyk los buto nuoma mokama metams 50 
rublių. Mokyklos butas ankštas ir žemas. Daugelis 
vaikų užtai lieka be mokslo. Mokytojas p. , j . Paltanavi 
ėius gyvens atstu nuo mokyklos u/ H varstų savo ūkyje, 
kuriuo jis labiau rūpinasi. nagu mokykla. Mokytojas 
važiuoja vaikų mokyti iš savo namų, ir. žinoma, per toki 
tolj kartais ir visai neatvažiuoja. Mokytojui nesant, 
vaikai visa laika siauėia. Prie V. Kudos mokyklos pri 
klauso net tris valseiai. Žmonės mažai leidžia vaikus 
mokyklon. lUidieėiams vertėtų geriau rūpinties mokyk 
bi. Vertėtu pasistatyti geN| mokykla, nes gfria arti ir pi

gi, tuo labiau, kak valdžia duoda medžius mokyklai do
vanai. Yra valseiai, kurie turi net po dvi mokykli , o 
mūsų mokykla priguli net tr ims valsčiams. UŽ kelii,- me
tų nuomos piningus turėtumėt nauja, mokyklą. Taip* 
pat reikalingas ėia geresnis mokytojas. 

" Š a l t i n i s . " 

Kaunas Kunigų permainos. Kun. Gutauskas, Kė
dainių l'ilijalista. perkeltas i Sėdos altariją. Sėdos alta
rista kun. Meškauskas j Kėdainių t'iliją. 

Pabiržės klebonas kun. Kumšrviėia 22 gruodžio iš
važiavo ant mėnesio j Rygą gydyties. Parapijos valdy
mas pavestas altaristai kun. (ledvilai. 

Kretingoje, Nekalto Prasidėjimo vigilijoje, tėvų 
bernardinų vienuolijoje pasimirė broliukas vienuolis Va
ši I k c vi ėia Stanislova*. 

Vyriausia " B l a i v y b ė s " darttgijos valdyba išsiuntė 
telegramų visos Rusijos blaivininkų susivažiavimu Pe
terburge tok] pasveikinimą. " K a t a l i k ų darugi ja "B la i 
v y b ė " Kaune siunėia susivažiavimui karšėiausius pas
veikinimus visiems blaivininkams-veikėjams ir linki kuo-
did/iausios kloties sunkioje kovoje su smarkiausiu prie
šu žmonių gerovės a tkool i /mu." 

"Blaivybės" draugijos Valdy&a. 
Kun. Mauna per " V i e n y b ė s " redakciją buvo 

atsišaukęs i Lietuvos motynas, kad jo* teiktųsi atsiųsti 
protestus prieš girtuokliavimą; Protestui parašu i at
siuntė iš Suv. gub, 704 moterjs. iš Kauno gub., 709 mot. 
ir 138 vytai, iš Vilu. g, 405 mo1. ir iš Rygos 33 molyną; 
iš viso tūstant is i)42 mot. ir 2HS vyrai. Protestas su pa
rašais tapo nusiųstas Peterburgan visuotinam b lah įn in
ku susivažiavimui. 

1 

" Š a l t i n i s . " 
Aukmergė (Kauno gub.) . Mūsų parapijoj apsi-

šviet usiųjų visai menkutė dalelė—ju. galima sakyti , 
kaip ir nėra. Lietuviškųjų laikrašėių šiton parapijų \ tik 
ateina po keletą, Štai, pavyzdžiui, šiemet, kaip žinau, 
" S a l t . " ateina vos šeši egzemplioriai. Kitų laikraščių ir 
ne daugiau. O tokia parapija ir ka imai ! Štai imkime kad 
ir Varžas—apie 40 ūkininku, o laikrašėių ateina vienu 
vienas " Š a l t i n i o " egzemplioriui, kurį išsirašo žmogus, 
turįs tik ){ dešimtines. 

Kiekvienoje grinėioje galima rasti po vieną, dvi ir 
tris knygas—ale kokios.' Nagi nuo kelių dešimtų metų 
maldaknyges, Kitoniškos knygos tur i mažą vietą, i* jąs 
menkai skaito. 

Ir kaip yv. Kuris tik šiek liek apsi trynės ir j au su
valdyti raides sugeba (nekalbu, kad visi), tiems "ba l t i 
n i a i " ir " V i l t j s " niekniekiai žinių ten nėra, o " Ž i n i o s " 
ir panašus tai laikraščiai. Ir žinių ten pilna... Ale kad 
nors ir tų " Ž i n i ų " daugiau ateitų ir jų nėra. 

Ir vėl da kas. Ir kažin kodėl taip? Tegul t ik kas-
nors kur nueis, ar pas kaimyną ar taip kur, su gerais 
laikraščiais. Ir Dievas žino Nenori nei k lausy t i ! 0 
apie ūki nei neužsimink. Bet žiūrėkit, kas buvo ' l a i s 
v ė s " imtais. Kuris tiktai jau gali šiaip-taip raidės su
gaudyt, atsineš ar ant kelio ras kokią proklemacij.}, ar 
tam panašią knygpalaike, tai skaito visi, kiti , net ir jau
nimas, apgulė klauso, žiopso. Juokas ir liūdna. Kaip 
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dabar —nei kam sknilyti , nors kitas ir galėti}. Nei pri 
kalbinti negalima | 

Poililt Petruševiėienė lenkė, bet ir lietuviams prie 
lanki-—pernai Imvo parapijonams UŽ savus pinigus išrn 
sius keliolika H Vienybės" egzempliorių; klebonas žmo
nėms dalindavęs. Ligi dalinęs, tai kai-kurie ir ska i tė ; kai 
pasiliovė dalinimas, pasiliovė ir skai tymas. Nėra ko sa 
kyt i— kad sumanytu, mūsų kunigai kaili) ką darytu , 
kad tik žmones prie apšvietimo pa t raukus . Bet nieks 
nesidaro. — Pernai "Nv. Kazimiero Draug i jon" iš Auk 
mergės buvo jsirašę vos tiktai šeši žmonės; šiemet vienu 
jau daugiau—7. 

" š a l t i n i s . " 

IŠ LIETUVIŠKŲ DIRVŲ AMERIKOJE. 

MONTKKAL. CANADA. 
Tūlas Keporteris ( ' • D r a u g o " N. 22) bandė paže

minti prieš lietuvišką visuomenę Valparaiso universiteto 
mokslą ir papeikti ten esanėius mokinius (suprantama 
l ietuvius) . »lis reportavo, buk mokslas tame universi
tete žemai stovįs ir kad mokiniai esą labai ištvirkę. Aš, 
kaipo buvęs tame universitete, esmi priverstas t ruput i 
paaiškinti , apie žemumą mokslo, viršminėto universiteto 
ir ištvirkimo ten esanėiu lietuviu mokslaeiviu. 

Mokslas Valpariaso universiteto stovi pusėtinai, nes 
įstojant iš Valparaiso universiteto į kolegiją, kar ta is pa 
tenki ne tik metais, bet keliais metais augšėiaus. Žinau 
kelis mokinius (neminėsiu juju vardu nes nėra reikalo 
ir ne tame svarbą) , kurie yra lankę Valparaiso 's univer
sitetą neilgiaus, kaip tris metus, nuvykę i seminariją, 
pateko ant philosophijos kurso, o mokiniai a tvykę iš ko 
legiu i Valparaiso 's universitetą neperaugšėiausiai ten 
patenka. 

Didžiausią klaidą p. R. padarė tvir t indamas, jogei 
kolegijų mokiniai apleido Valpar iso 's unversitetą iš ne 
apykantos ten esanėiu mokiniu, nes jie esą labai ištvir
kę. Aš apleidau Valparaisą ne iš neapykantos Vai pa-
raisieėiu, bet mano medžiagiškos sanlygos neleido ilgiaus 
ten būti. Praleistą laiką tarpe darbštuju Valparaisie 
ėiu laikau už saldu atminimą. Re abejonės, kad tik toks 
gali vadinti Valparaisieėius ištvirkėliais, kuris ant keliu 
sąvaiėiu ten atvykęs, neko nepersit ikrinęs, apleidžia mo 
kyklą ir sutikęs p. Reporteri sako, buk Valparaisieėiai 
esą ii tvirkėiiais. Bei nekuoniet nesakys senieji moki 
niai, kurie išbuvę po keletą metu, nes išbuvę tiek laiko 
ir jie butu tapę ištvirkėliais. Lai tik kolegijų moklinai 
buria taip ištvirkę, kaip Valparaisieėiai. tai turėtumėme 
su kuo prieš lietuvišką visuominę pasigirti . 

Garbe J u n u Valparaisieėiai. kad esate tokiais iš 
i \ ii-Ut'-li.-i is. kokiais neesate. 

Niagarietis. 

WOBCESTER, MASS. 
I'raa.-ita siibatą buvo ėia Stloita " U š b u r t a s Kimi 

ga ikš t i s . " l 'žbaigus teatrą buvo šokiai, tat nežiūrint i 
biauru orą publikos prisirinko j 400. 

Nedėlioję CM) Saus.) buvo parengtos prakalbos. Mat 

vietinės nuo seninu susitvėrusios draugijos turi susidė
jusios šiek tiek kapitolo, tai norėta jįjį apversti . Buvo 
tar iama po kelis sykius tai prieglauda įsteigti, tai salė 
pastatydint i ir daug kitokių gražių sumanymu. \Ap; šiol 
viskas Šnekomis užsibaigdavo. 

.Mėginta po kelis syk draugi jas suar t in i tik viskas 
ant vėju nuėję. Dabar griebtasi prie au tor i t t lu . šauk
tasi į tūlą Brookiyn'o kalbėtoją, tik kad iškalno buvę 
užprašyta nepiršti soeialiamo, tai atsisakęs. (Jalu-galę 
pasikankinta Bostono kalbėtojais, o ju ten bcuinia dvie
jų, būtent pp. Antanov ir Miebelson. ( P n n ardės lyg 
baido, ale nesibijok, bent abiedvieju nesama $ydu : pir
mąja pravarde buk pasidabinęs koks tai P.) Praeitą 
nedėldionį prakalbos nepasisekė, mat klausytojų buvę 
mažiau, negu mažai, tat atidėta sekanėiam nelėldieniui . 
Na, tik, pirmaeiviai, griebkitės už pirmcivybėK 

Vietinė socialistu kuopa jau tebesusidedanti iš vie
nu valdininke, valdyti gi nebeturį ką. 

Sausio 21) d. t raukinys nuvažinėjo Jurgį Salat-
ką. Nabašnįkas paeinąs iš Suvalkų gub., Kalvarijos par., 
Skersabalių kaimo, šio šaly nebuvo išbuvęs nei ištisu 
metu. Lietuvoje jojo laukė pati ir keli m a ž i i k a i . . . 

Suskubo žmonės vestis. Praeitą panedėlį net 
penkios poros stojo prie a l tor iaus ; o nedėlioję užsakų 
net nusibodo klausyti. Kaziuks. 

WANA.MIr], PA. 
Sausio ;{(> d., Ua r r e t fo salėje atsit iko blaivus pasi

linksminimas. Buvo atlošta Petliuko komedija "Ve l 
nias ne b o b a " dviejuose aktuose. Tam mušu pasilinks
minimui ir pats oras buvo prielankus, už tai ir žmonių 
prisirinko diktas būrys. Komedija juokinga, pamoki
nanti. Vaidino labai gerai. Ypaė atsižymėjo A. šuk-
\ ieėiutė, A. š i rv inskas ir J . Masteika. Negal nia peikti 
ir kitu. Pelnas nuo vakaro ėjo naujųjų v a r g m u mūsų 
bažnyčion naudai. 'Parite ak tu buvo dainuota ir dek-
liauiuota. Po teatro t raukė vargonų loteriją Laimėjo 
Juozas Babravičius iš Tuesdale. 

Geistina, kad visur atsi t iktu tokie blaivus ir gražus 
pasilinksminimai. Ten buvęs. 

IT ITSTON, PA. 
Vasario 2 d. atsi t iko šliubas gerai žinomos Pittstono 

ir aplinkinėje Marės Kižiutės. Žmonių prisirinko be
veik pilna bažnyčia. ( 'boras atgiedojo savo draugei 
(Marė Kižiutė nuo seniai pr iklausė prie choro) , " V e n i 
• ' i va to r " . Laimingas vyras, kuriam teko BitSi graži ir 
dora mergina, vadinasi donas Klimavičius. Ilgu metu 
jaunavedžiams! Vict. 

INKKRMAN, PA. 
Sausio 30 d. (nedėlios vakare") atsit iko ėia negražios 

muštynės. Vienuose naniouse ats irado gėrimai. Pra 
• Įėjus linksminties, tapo pakviestas į pasilinksn.inimą 
vienas vaikinas iš Labašaucko namu. Jam nuėjus, s\v-
ėiai puolėsi ii mušti. Išgirdo riksmą vaikino dc'clė. Anta
nas Skieeeviėius. ir šoko ginti giminaiėio. Gynimas at
siėjo branL'iai. Mušta su kirviais, plaktais, geležgaliais. 
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Skiecevidiui suskaldyta gaiva, išmušta ranka ii1 taip vi
sas jis sulaužytas, Daktaras sako beišeisiąs gyvas. Pik
tadariai pabėgo. Rodosi, ne tik garimas pagimdė, toki 
nelabą darbą, bet dar prisidėjo prie jo seni piktumai ui 
kokia lai bylą. Reporteris. 

8UGAB NOTCIl, PA. 
Sugar Noteh/es lietuviai per .savo mitingą nu ta rė 

nebeprigulėti prie Wilkes Barre'e parapijos, o rengti 
anl vietos bažnyčios. Tuo tarpu jie įeina i lenku parapi 
ja. Lenkai cia, kaip ir visur, pr i imt lietuvius širdingai. 
š i tai per Dievo Kūno Šventę lietuv. draugys tė dalyvavo 
tos dienos iškilmėje. Lenkai taip juos iškoliojo, iška 
niavo, kad švelnesniu jausmu lituviai ir po šios dienos 
ne drystą lenku bažnyčion eiti. Lietuviu Sugar Notcb 
eje yra 52 šeimynos ir (>S pavieniai. J ie niekados nega 
lės sutvert i parapijos ir jos užlaikyti. Visu geriausia 
hutu. kad jie pastat idindyt u valkams mokslainę, o ptjs 
kaip prigulėjo ir prigulėti] prie \Vilkes Barres. 

Parapi jonas . 

KPULNtJFIKLI), ILL. 
Sausio 16 d. atsibuvo bertaininis susirinkimas s. L. 

A. 71) kuopos. Per susirinkimą, tapo išrinktas iždininku 
Antanas Klembauckas. Naujasai iždininkas siisiglem-
žes kuopos sumokėtus piningus 118 dol. 21o. išsinešdino 
nežinia kur. Naujai išrinktas kasierius nepadėjo jokios 
kaucijos ir nieko daugiau neturėjo kaip kelinaites ir 
šverneluką. Likęs kasierium pasikėlė j puikybe ir ne
panorėjo daugiau matyti savo draugu,, apdovanojusių 
j,i užsitikėjimu. Dingęs kasierius A. Klembauckas bu
vo labai karš tas socialistas, " g a r s u s " kalbėtojas, skel-
bėjas meilės, ligybės ii* 1.1.. . . Ir ištikruju ne vien kal
boj pasirodė svieto lygintoju, sulydindamas 7!) kuopos 
narių kišenes, kuriems turimi reiks sumokėti nuneštus 
pinigus*. 

Ir apie kitus Springfieldo socialistus, žmones neper-
geriausiai nušneka. Lina gaidai, kad kai kurie is vieti
niu socialistų repubtkonams gaudo balsus už 10 dol. per 
diena, pasislėpę varą nužvelgi iną biznį. I>e| ką ten 
supaisyti visas žmonių kalbas, k u r g i jau taip socinlis-
tai da rys" J u k , klausant ju kalbu niekur nerasi teisiu 
giausių, geriausių, nuskriaustųjų draugų, o ka<l kur ai 
sitaiko, kad koks ten " g a r s u s " kalbėtojas nuneša su 
r inktus už prenumeratų piningus, nakvojant apsivagia, 
suvilioja svetimą moterį, rašo i savo laikraštį neteisingas 
žinias, arba taip padaro, kaip A. Klembauckas, tai čia 
nėra ką stebeties ir juos kaltinti tai vis anot "'Ko 
v o s " bus Kapitalizmo aukos, ir ne vagi* kaip Žmones sa 
ko, bet nekalti kankiniai. N'ebagėliai! liet visgi tegul 
Springfieidieėiai apsisaugojs nuo lokių nekaltų soeialia 
tų ir lai stengiasi neprileist jų prie piningų, nes .jie kaip 
bematant lygybę įves tarp visu Bpringfieldo lietuvių. 

Antanas Pršts. 

I'LYMOHTII, V.\. 
Pereitą petny$ią Igno Navicko koja tapo tmtrušky 

ta mainose. Nabagas guli Merey ligonbutyje. 
Aną panedely Liudvikas Žekonis peršovė savo mo 

ter. Mat Žekonienė buvusi smili prie burdingierių. . . . 
Tarpe judviejų nebuvo meilės. Minėtąjį panedėl L. 
Žekonis net buvo nusitempęs vieną bieiuolį pas skvi i r į . 
Žekonas geias vyrasį bet nedora pati nuodijo jo gyve
nimą ir pastūmė prie žmogžudystės, žinoma, kad ne
būtų buvęs girtas, nebūtų taip daręs, bet Žekonis buvo 
girtas. 

Dievas žino ar yra vietelė kur, l ietuviai ta ip daug 
gertų Kaip pas mus.' Girtuokliavimai pas mus nesinia-
žina, bet didinasi. Lietuviu vyru yra apie 800, o lie
tuvišku sa liūnu į 30, Pasakyk ta ta i malonus lietuv. ar 
tokioje vietelėje gali klestėti dora, apšvieta ir kiti pra
kilnus krikščioniški darbai? P lymouth 'aa laikuose lain. 
Burbos atsižymėjo prakilnais darbais, šiandien stovi už
pakalyje visu kitu lietuvišku kolioniju. Plymouthiotis . 

\\MLKKS-BAKRK, PA. 
Juozas Yrubliauskas, gyvenantis ant (Jeorgetovvn, 

parėjės suimtoje iš mainu nerado savo pačios Viktorijos. 
Viktė Vrubliauskienė nukako į Kdvvardsville ir tenai ap
sigyveno pas savo seserį Kalinkauskicne, kuri taip pat 
.|au antri metai pasimetus su vyru. Išeidama išnešė pa
talus, visas drapanas ir apie $900. Labai prasta paukštė, 
kuri paniekina savo prisiegą. 

iv . J. 2f 
AR YRA TIKROJI LAIMA, KUR JOS IEŠKOTI 

IR KAIP JĄ ATRASTI? 
Nėra šiame sviete žmogaus, kursai nenorėtų Luti 

laimingu. Nėra žmogaus, kursai neieškotu laimės ir 
paskui jos nebėgiotu. Mums ir nereikia iš to stebeties, 
nes įgimta žmogui trokšti laimės, tik gaila, kad labai 
maža atrasi žmonių, kurie galėtu pasakyti esą laimingi! 

Kokia gi to priežastis. ' — Ar laimės nėra?!.. . O 
ne! Yra laime, tik ne visi męs žinome, kas yra tik* 
roji laimė, kur jos ieškoti ir kaip ją atrast i . 

\ 'a , bus mums žingeidingas daiktas suprast i , kas 
yra laimė. 

Šv. Augustinas savo knygoje apie Dievo miestą, 1 
skyriuje, sako : 

" L a i m ė yra ne kas kit, kaip tik neišsakoma d a u l y 
bė daiktu, kurių galima t r o k š t i . " 

šv. Tomas laime vadina " tobu lu lobiu, visut ii lai 
sotinančiu žmogaus t roškimus ' '*) 

# ) Talės, paklautsas, kas yra laimingas, a t s a k ė : 
tas, kurs yra sveiko kūno, šviesios dūšios, t. y. do

r ingas ' ' i Laert. lib. I, cap. 1), 
Anaksagoras, apie ta pat paklaustas, a t sakė : M Į*j 

vienas iš tu. apie kuriuos manai, esą laimingais yra lai
mingas, tik tie, kurie tau rodosi ne la imingais" (Vflio-
rius Mat., lib. 7. cap. 8) . 

Sokratas vadino laimę ' ' i i /ganėdinimu, kursai ie-
gimdo gailesčio" (Stob., Serui, 101). 

Jambl iehus laimingu pripažino tokį žmogų, kurs , 
kiek galima, tampa panašus į Dievą gerumu, prastybe 
ir nekaltybe, ir gyvena alskyrium nuo žmonių (Stob. 
Sena 101), 

file:///Vilkes
file:////MLKKS-BAKRK
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Protaudami apskritai apie laimę, galime protauti 
I Apie laimę šiame gyvenime Ir 
II Apie laimę ateinančiame gyvenime. 

I. Laimė šiame gyvenime gali būti dvejopa: 
a, Natūralinė arba piagimtoji, kuria žmogus gali 

jgauti savomis spėkomis, kaip antai: turtai, augstos vie 
tos, pasilinksminimai, ir t. t. 

b, Viršprigimtoji, kurios patą žmogus savomis spė
komis negali įgyti, kaip tai turi labai augštas mokslas 
didelės dorybes, geri darbai, už kuriuos atmokama am 
žinu mokesėiu. 

Tėmykime dabar, kati nei prigimtoji nei virSprigim
toj i laimė negali visiškai pasotinti žmogaus nei padaryt i 
jo t ikrai laimingu ėia, aut žemės. 

Negali pasotinti žmogaus tur ta i , nes las, kurs laimės 
jieško žemiškose gerybėse, juo daugiau ju turi, tuo 
daugiau ju trokšta. lieškanti turtuose laimės gali
ma prilyginti prie žmogaus, kurs visados jau 
ėiasi alkanu, nors valgiu jam netrūksta . Tur ta i 

tai erškėtys, kursai nuolatos duria žmogaus širdj, o 
jei ir nedurtų, tai ar gali utžl ikrint i nepermainomą lai 
mę, patįs būdami permainomais ' Turtuoliu laime ga
lima prilyginti prie vaidinimo teatruose. Vaidintojai 
mato tenai save nekartą net karaliais, bet u/ valandos 
pasilieka tokiais, kaip kiti žmonės. Taip ir turtuolis, 
ankšėiaus ar vėliaus taps apiplėštas iš tur tu , iš tos melą 
gingos didybės, nes mirtis pavers jo kūną i žeme, iš ku 
rios yra išėjės. Taigi ar galima pavadinti tikrąja lai 
me tokius daiktus , kuriuos ŽJUOgUS noroms-•-nenoroms 
turi apleisti, su kuo turi persiskirti 1 

Tėmykime toliau, kad tur ta i ne tik kad nedaro Žmo
gaus laimingu, bet dar ne vieną žmogų gali pražudyti , 
jei su neapsakomu pageidimu ju ieško arba riša prie ju 
savo širdį. dau tatai skelbė dar prieš Kristų gyvenu
sieji galvočiai. Kratės, skandindamas .juroje visus sa 
vi) tur tus , šitaijt atsiliepė : 

"Nuskęsk i t e biaurųs pageidimai, aš velyk jus pas 
kandinti , ne kaip jus mane turėtumite paskandini i !' 
Aristoteles tokj turėjo supratimą apie tur tus : " T u r t a i 
tai beveik tas pat, ką laimingas apk vai lė j imas" (Lib. 2 
ftbel eap. H>). 

Apie pasekmes, kokias daro turtai mūsų dvasioje, 
taip pasakė Seneka : 

"Turtai gimdo puikybe ir pavydę" (Epis, 28), o 
kitoje vietoje: "P in iga i nepadarė nei vieno t u r t i n g u " 
(Epi*t. 121). " T u r t a i gimdo kareivijas ii- k o v a s " sa 
ko Salustijus. Beje. ar- tai ir patįs mes nematome to 
kad ii* iš paskutiniosios karės rusu su japonais.' Kas 
buvo priežastim tiek nelaimiu, tiekos ašaros, jei no 
geidimai vis didesniu ir didesniu tur tu . ' 

Neapsakomai puikiai apie tur tu ir lobio verte mums 
rašo Salemonas, apsakinėdamas savo gyvenimą ( Keele 
siastes. I, 8, 3, P2, II, t-l'O) : 

"Niekybių niekybė ir viskas n i e k y b ė . . . Ką dau 
giiU turi žmogus iš viso savo darbo, kuri dirbą pašau 
lyje.' Buvau izraelitu karal ium .leruzolimoje. Išto 
bulinau mano veikalus, prisistaėiau sau namu ir prisiso 

dinau vynynų. Pridirbau daržų ii* sodu, it priskiepi-
nau jame visokios rūšies medžiu, ir pridirbau sau prūdu 
vii ginti veisl inius girilj medžius, Įgijau sau tarnu ir tar
naičių ii- turėjau dideliai š e imyną . . . Sur inkau sau si
dabro ir aukso, ir karalių ir šalies tur tus , pasigaminau 
sau giesmininkus ir giesmininkės ir visokias linksmy
b e s . . . Perviršinęs esu tur ta is visus, kurie prieš mane 
yra buvę Jerusolimoje- bei niekybė pasiliko su manim. 
Ir visko, ką tik norėjo mano akįs, neginiau joms, nei-gi 
neatsakiau mano širdžiai, kad nesinaudotu visokiomis 
linksmybėmis, ir mylėti tą, ką buvau prigaminęs. O 
vienok šlykštus pasidarė man gyvenimas, nes matau, 
kad viskas yra bloga pasaulyje ii* viskas yra niekybė ir 
dvasios varginimas." 

Lydi j 08 karalius Krezus, tur t ingiausias savame lai
ke žmogus, manė, kad tūr ia i suteikia žmog ii didžiau
sia laimę; todėl kartą atsiliepė, klausdamas Salono: 
"Ar manai kad yra kas laimingesnis už mane f" Sa

lonas jam a t sakė : " T a v o pilietis Telus yra už tave 
laimingesnis, nes jis turėjo gerus sunūs, kurie numirė 
už tėvynę" Tuomet Krezus paklausė: "O po Telui, ar 
nežinai kokio žmogaus, kursai butu laimingesnis už 
mane ; ' " Salonas a t sakė : "Žinau apie Kleoba, Piloną 
ir Argivą, kurie stebėtinai mylėjosi t a rp sav >s ir neap
sakomai guodojo savo motiną; manau, kad jie jautėsi 
laimingiausias visame pasaulyje." Užpykęs Krezus 
paklausė, ar tikrai Salonas nelaiko jo laiminau.' Galvo
čius a t sakė : "Nega l ima dabar a tsakyt i , jog esi laimin
gas, nes esi dar laimės ir visokiu sumanymu valdžia. 
Kaip tik numirsi, tuomet tik pamatysime, ka j» busi lai
mingas ' ' ( l ' lut . in Solono). 

(T. b.) 

NAMINIS VAIKŲ AUKLĖJIMĄ*. 

Apie teisybės meilę. 

Melagystė, viedmainystė ir tiesos iškreipimas, yra 
tai svarbiausios mušu amžiaus ydos. Pas kai-kuriuos 
žmones tiesos suprat imas taip išdilo, kad jie tiki nei savo 
pačiu melagystei. Tiesos meilė pas mušu protėvius bu
vo garsi, ir męs tame atžvilgyje žymiai ištau ėjome. Ki
tados rankos padavimas buvo prisiekus vertas, kad "žo
dis pasakytas nebūtu a t m a i n y t a s ; " m e l a g i s n e t u r ė j o gar
bės. Priešingai, šiandien, kiek žmonės m primeluoja 
žodžiu ir raš tu! Švenčiausiais užtikrinimais prisižada, 
bet apie žodžio išlaikymą nemąsto. Kiek melagysčių pa
duoda kai kurie laikraščiai savo skai tytojams ant pus-
r\ėių ii- anl vakarienės. ' "Žmogus turi liežuvi, kad savo 
mintis p r i d e n g t u " yra šiandien obalsiu labi i daugelio. 
Kas atviras akis, skaudžiai apgailestauja 1ą vėžį, kuris 
musų visuomenės smegenis graužia. Jei toje pakraipoje 
nebūtų atmainos, tai mūsų draugiškasis gyvenimas tu
rėtu žemai pulti. Pradžią to blogo pataisymu reikia pa
daryt i jau vaiku kambaryje. 

Palinkimas į melagystę, tankiai aiškiai parodo pa
linkusi j blogą vaiko būdą. Kartais, mažas vaikėzas, nuo 
kurio neišgirdai jokios melagystės, visai netikėtai gra-
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žiai pameluoja, kad išsigelbės iš kokio nesmagaus pade 
jiino. Išsireiškimą, kad "Vaikai teisybę sako", reikia 
priimti su a tsargumu. 

Teisybės meilė priguli prie dorybių įgytų, todėl rei
kia kūdiki joje išauklėti. Tas yra, tuo labiau reikalinga, 
kad melagystė gimdo daug kitu blogu pasekmių. Kas 
meluoti neišmoko, nebus apgaviku, kreivaprisiegėju ar
ba vagiu. 

Ir tėvu namai, ant nelaimės, tankiai pro g t] duoda 
melagystei.Pirmoji" balandž. dienoje (p r im ' Aprilis) vai
kus pamokina, kaip galėtu ką gudrai apgaut i . Je i tėvams 
nesmagu esti, kad vaikas prie svetimo žmogaus teisybe 
pasako, sudraudžia ji s akydami : "kva i l as , kam teisybe 
sakai, galėjai taip ir taip pasaky t i . " Sitų ar kitokiu bu 
du vaikus pratina ir mokina meluoti. 

Labai kenksmingą Įtekmę ant vaikų turi blogį tar
nai, kurie žodžiu ir darbu j iems pavyzdi duoda. .Jei vai 
kai veidmaningumu, melu ar kitokiais būdais savo pik
tus darbus užslepia, tai anie juos išmintingais pavadina 
ir pagiya . Ką jau tokiame atsit ikime ir bausmė pagelbės 
,ii vaiku nepataisys, tik juos gudresniais padarys . Ten 
auklėjimas apverkt inai yra žuvęs, kur dvasišku vaiko pa 
jiegu Išlavinimai nevartoja kitokio įrankio, kaip mela
gystė. Tokiu tik būdu išauga visokios rūšies sukėiai ir 
apgavikai , kurie savo protą ir mokslą sunaudoja žmo
nių Utvirkinimui, Kiekviena neteisybė, kiekviena sukt.v 
bė. kiekviena melagystė meta ant dūšios tamsu šešėlį ir 
duoda progą kitiems nusidėjimams. Kaip klastingai vei
kia ant vaiko sąžinės tėvu melagystės! J tėvus vaikas 
žiuri, kaipo j nešėjus dieviškojo neklaidingumo. Dievo
tas vaiku j tėvu žodžius jsit ikėjimas su melu sisitikęs iš
nyksta, kaip sapnas. Tėvai, šventai saugokite vaiku Įsi 
tikėjimą j jūsų žodžius, be to auklėjimas yra negalimas 
•Jūsų malas suardo visą dvasiškąjį vaiko svietą. 

Bet ir g^'rai manantieji tėvai tankiai prisileidžia 
klaidu. .Jei kas blogo vaikui atsit iko, tai .jo smarkiai apie 
tai užklausia ii- tuojau pasigrąsina bausme: " T a i tu tą 
padare i ! - -Pa lauk , jei taip, tai gausi, aš tau nusukysiu 
a u s i s ! " Taip ižgą/.dintas vaikas lengvai nusitveria melą 
gystės. MinkStOa širdies motinos, kartais paėios ant 
melagystės užveda. " A r g i ne tiesa, juk tu ten nebuva i : 

Tu labai būtumei nubaustas, jei tą būlumei pada rę s . " 
Keikei u nepaprastos drąsos vaiko, kad ką kitą vieto

je " N e " pasaky tu ; tokiai j melagystę pagundai silpnas 
vaikas negali a ts ispi r t i ; bet didesnė už tą neteisybę kal
tė ant tėvu krinta. 

Kartais tėvai klysta tuomi, kad niekame vaikui ne 
u/sit iki , bet neteisingais įtarimais jį tankiai persekioja. 
Parodyk vaikui užsit ikėjimą, jei nėra jokios priežasties 
abejoti apie jo teisingumą. link tik a tsargus ir, vaikui 
ur tėmi jant . kitokiu būdu persit ikrink apie abejojamą 
dalyką. Neiižsitikėjinias be pamato at ima vaikui drąsą 
prie gero. Gal net atsi t ikti , kad jis per tai melagiu tap 
1'.'. 

Keikia pas vaikus atvirumą auklėti visokiu būdu. 
A t l e i s k lumsiii. .- visix|<;ii n i h a is d a l i e * , .į<-i v a i k a s , liiios.-, 

valia, prie kaltės prisipažįsta. Dvigubos neteisybės prisi
leidžia kūdikis ir dvigubą užsipelnįja bausmę, je savo 
blogq darbą, kurį gal be apmąstymo papildė, melagyste 
stengiasi pridengti. Kiekvienas atviras savo kaltės Ipaži-
nimas yra pergalėjimas blogo palinkimo ir užsipelnija 
apdovanojimą ar pagyrimą. Padarytas blogas darbas pri
sipažinimu, iš dalies, tampa pataisytas. Atleidimui nusi
dėjimu ir Dievas nuo mūsą daugiau nieko nereikalauja, 
kaip atviro išpažinimo su gailesiu sujungto. Beiirc is lui
tu tėvas, kuris neveizint i atvirą kaltės išpažinimą, ne
mestu rykštės iš rankos, arba bentgi, prie tokios a| linky-
bės, nesumažintu kūdikiui bausmės. 

Kad teisybės meilei padėti tvirtą pamatą, neužten
ka žmonių išminties ir mokslo. Kur pasibaigia mušu iš
galėjimo ribos, ten pagalbon ateina nuims tikėjimas ir 
paduoda savo galingą ranką. Išmokink vaikus Dievo 
akyvai /doje gyventi . Įdėk vaikui giliai į a tmintį tą teisy
bę: Dievas yra visur; jis regi, ką tu darai , net ir tuomet, 
kada tu tik vienas esi; j is žino tavo mislis, nes jis veizi į 
tavo širdį: yra Dievo akis, kuri viską mato. Gali kas 
žmones apgaul i , bet Dievo negali ; jis tau atlygjs ir tave 
baus pagal nuopelną. Tokie pamikinimai, kuriuos tėvai 
su šventu r imtumu, vaikams paduoda, padarys, be abe
jonės tvirta. įspūdį. Tokie pamokinimai yra labai reika
lingi. \ e visur ir ne kiekviename laike gali tėvai vaikus 
pr iž iūrėt i ; tankiai juos vienus sau palieka. Kaip kada 
nedaug ką tėvai gali įveikti, kad vaiku širdį nekaltybė
je užlaikyti ir nuo slaptu nuodėmių apsaugoti . Kur tė
vu akis negali įžiūrėti ir kur ju ausis neišgirsta, ten Die
vas savo globon paims mylimuosius ir iš visokio pavojaus 
juos išgelbės. Męs, tėvai, privalome tik paimti Dievo pa
duotą mums ranką ir ją ant tikinčios vaiku širdie,- uždė
ti. Mokinkime vaikus Dovydo žodžiu, Psalmėse giedan-
ėio: " K u r eisiu nuo Tavo Dvasios ir kur pabėgs u nuo 
Tavo veido;' .Jei įžengsiu į dangų. Tu ten esi; jei paim
siu aušros sparnus ir gyvėsiu ant tolimiausio jurh, kraš-
l<>. Ir ten mane nuves Tavo ranka ir Tavo dešinė laikys. 
(Ps. 138; 7 10), Net ir tamsybės .Jam nėra tamsios ir 
naktis taip Jam yra šviesi, kaip diena. (Ps. 1 :iS, 12). — 
"Dievo akis yra šviesesnės už saulę ir giliausias žmogaus 
širdies permato gelmes (Sir. 2U, 28.) 

Kaip dievotai melsis vaikelis, kada jis mislis, "Die 
vas yra prie manęs ir -Jis girdi mano maldą." Kaip drą
siai, laike pagundos, vaikas j teisingąją pusę kreipsis ir 
nenusidės; jausdamas Dievą arti prie savęs, kaip jis iš
drįstu blogą daryt i .Jojo akyse. ' 

Atsiminimas apie visur esantį ir viską-žinantį Dievą 
bus vaikui, jaunikaiėiui ir vyrui neišsemiamu šaltiniu ra
mybes, pajiegos ir drąsos kiekviename gyvenimo padėji
me. "Viešpat i s manimi valdo ir nieko man nepri t ruks. 
Nes jei ir mirties šešėlyje vaikšėiosiu, nesibijosiu blogo; 
nes Tu su manim es i" . (Ps. 22, \4). Tik ant l i l yb in io 
pamato žmogus pasiekia tobulybę, o gyva atmintis apie 
Dievo akyvai /da yra įrankis gerą tvirtai daryt i ir š prie
dermiu tako neiškrypti . 

(Tol. bus.) 
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DRAUGAS 
KATALIKIŠKAS LAIKRAŠTIS 

PAŠVĘSTAS AMERIKOS LIETUVIŲ KATALIKŲ 
REIKALAMS 

Eina kas savaite iš Wilkes-Barre, Pa. 

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

" D R A U G Ą S", 
314 E. Market Str. Wilkes-Barre, Pa. 

Raštus ir korespondencijas reikia siusti pus: 

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

Su visais reikalais reikia kreipties šitokiu antrašu: 

" D R A U G Ą S" 

JOHN S. LOPATTO, Manager, 

314 East Market Street, Wilkes-Barre, Pa. 

" D R A U G A S " 
(TUK KRIENO) 

YVKKKLY, published at 314 E. Market St. Wilkes 
Barre, Pa. 

Subscription: $2 00 a year, $1.00 six inonths, 50 
cents three months. 

Kates of Advertising on Application. 

SKAITYTOJŲ ATYDAI. 

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

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

'' DRAUGO'' Administracija. 

REDAKCIJOS PASTABOS. 
šimtą metų atgal žinomas filosofas ir istorikais de 

Maistre savo "Peterburgo Vakaruose" pasakė, kad "pa 
skutiniųjų trijų šiiutmeėių (1500 1800) istorija buvo 
tai suokalbis prieš tiesą." Praėjo šimtas metu, ir ta pat 
atkartojo beveik žodis j žodj Cambridge'o N'aujalaiki 
nės Istorijos leidėjai. Privedama vieną ištrauką iš to 
svarbaus veikalo: 

"Pastarasis laikais daug nauju daiktu sužinojo 

me apie praeitį; ilgas suokalbis prieš tiesa, pradeda 
pamaži nykti, ir istorikai visame eivili/.uofamn pasau
lyje pradėjo uoliai naudoties atmaina. Arebivai tapo 
atidaryti tyrinėtojams ir yra spaudinami greitai; pa
starais 50 metais prisirinko tūkstančiai tomu naujos 
medžiagos. Rezultate, šių dienų istorikas jau įebegali 
tikėti aklai kad ir labiausiai ^uodojamiems antraei-
liems autoritetams. Padorų tyrinėtoją nuolatcs aplai
džia, trukdo ir klaidina istoriškosios literatu įos kla
siški reikalai; jam prisieina ieškoti tiesos il^u keliu: 
perkrat inėjant laikraščius, valdiškus dokumentus ir 
1.1. 

Tikroji istorija dar negali būti pasiekta šitoje 
kartoje; bet jau tiek susekta iš dokumentų, kįd gali
ma nepaisyti visai i priimtąją šiose dienose istoriją...." 

Taip, ištiesų, naujų praeities tardytojų akyse istoriš
ki atsitikimai ir asmenis išrodo visai kitaip, nelaip bu
vome pripratę juos matyli. Jaunieji tyrinėtojai atranda 
istoriškuose veikaluose daug prasimanymų, daug pasakų, 
iškraipymų, melų. Dokumentai — o jie nemeluoju --- pa
rodo, jog istorijos visokių Draper'ių, \Yliite'ų, Lea'jų ir 
kitokiu "autoritetų" yra panašios greičiau j Mulltansen'-
no pasakas ir Twain'o bumoristiškus apsakymėlius, ne-
kaip j išdėstinėjimą istoriškųjų faktų ir tikrų atsitiki
mų. Dabar, kas perstatinėja senus alsitikimus senovės 
būdu. tas bando patraukti žmonės j praeitj, yra rvikeijo-
nistu. Štai dėlko praeitame "Draugo" numeryje išdrįso-
me pavadinti d-rą Šliupą ir buvusi kunigą Deiujskį at
žagareiviais. Pranašavome tada, kad "Laisvoji Mintis" 
kartos senus melus, sės senąją neapykantą — žodžių, 
bus ne pažangos, bet reakorjos organu. 

Neapsirikome. Prieš mūsų akis guli 1 "L . M." nu
meris; jame pilna senų prioštikybinių ir priešbažnytinių 
melų ir šandijimų. Pirmą puslapį dabina (liordano Bruno 
paminklo paveikslas to paties Bruno, ką lapo sudegin
tas ant laužo (anų laikų paproeiiD ne UŽ tatai, kud skel
bė mokslą ir liesą, bet už tai, kad nenorėjo atšaukti savo 
teologiškųjų paklaidų. Vienatinis Bruno nuopelnus buvo 
tai prasimanymas naujo budo lavinti atminti. Šiaip jau 
nei filosofijoje, nei kitokioje mokslo dirvoje jisai neatsi-
žymėjo nieku vadinasi, neatrado jokios mm jot tiesos, 
nepastumė mokslo nei per sprindj paakiui. Jei ne sude
ginimas ant laužo, žmonės apie jj seniai jau butų užmir
šę, kaip yar užmiršę, apie tūkstančius panašių 'filoso
fų" ir raštininku. Giordono Bruno didybė yra ūVelbin-
ma vien dėlto, kad laisvamaniams tiems naujojo tikė
jimo išpažintojams reikia turėti savus "kanl*inius," 
savus "šventuosius." 

Bereikalingi taip pat garbinimai Veninė'o, Servo-
taus i r . . . . Perrer'o. kurious .Jonas šliupas savo nevy
kusia plunksna bando iškelti į padanįges. Keisti ie gar» 
binimai, nes pats p. Šliupas nieko tikro nežino a )ie Va-
nini'o mokslą, da-gi sako. kad Yanini nebuvo bedievis 
(tai-gi ir ne laisvamanys). o Servetą sudegino ant laužo 
ne kataliku bažnyčia, bet katalikų bažnyčios priešas, 
Kalvinas. Istorija rodo, kad Mykolas Serve! us nebuvo 
laisvosios minties skelbėju; jisai buvo tiktai miklus ir A 
neromus peštukas, kursai mėgdavo amžinai su visais už 

B 
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viską ginčyties. »lį privedė prie laužo ne kokie nuopelnai 
mokslui (jų jisai neturėjo i, bet dvasios neromybė, šoki
nėjimas kiekvienam i akis, įgrisimas oet art imiausiems 
prieteliams ( t a rp j.u buvo ir Kalvinas) . 

NV^eresuis straipsnis ir apie I lal ley'o kometą. Au
torius tvirt ina, buk " t ū l i krikščioniu rašytojai sakė, ko
metas pasirodant iš pragaro Ir jas siunčiąs velnias ." La
bai norėtumime žinoti tokiu rašytoju \ ardus, taip pat 
raštus, kuriuose jie tokia nuomonę yra išreiškę. Pasaka 
apie popiežių Kalikstą UI ir jo tariamąjį paliepimą "var 
pams skambinant , keikti tu rkus ir kometą ." yra tiesiok 
nesąžininga. Je igu " L . M . " vedėjai butu skaitę E, V. 
He"ward'o straipsnj apie Halley'o kometą ("Nine teenth 
(Vntury and After," Beptember 1000), nebūtu davė vie
tos tam melui ir patįs nebūtu išsistatę savęs juokams. 

"'Laisvoji Mint i s , " žinoma, nepažįsta Šventojo L'aš 
t o ; todėl nesistebėkime, kad pranašą Eliją ( ta ip!) įvarė 
j hangžuvės vidurius ir liepė išbūti jam lenai gyvam tris 
dienas. Tiesu yra, kad taip atsit iko Jonai , ne Elijui.. 
"Lasvoj i Min t i s " moka pameluoti net per akis. Ant 24 
pusi. paduoda " L i e t u v o s " sur inktas žinias apie smukliu 
įtekmių į Amerikos lietuviu gyvenimą. Tarp vietų, kurio-
sr buvo renkamos apie tai žinios, aiškiai pažymėta Chi 
<-ago su savo 50 tukst. lietuvių ir 180 smukliu. Ir akyvai-
/do.je tokio pažymėjimo išdrįsta pa rašy t i : "Pažve lgus 
statistikon atidžiau, 162 vietose (ju tarpe ir Chieagoje) 
nerasime nei vienos lietuviškos mokyklėlės (mušu pa
braukta)! Na-gi, imk ir išdrįsk taip pasakyti Juk bent 
koks Chicagos vaikas žino, kad tame mieste yr daugiau, 
M-kaip viena lietuviu m o k y k l a . . . . 

Apleidome kitus melus, bet iš privestųjų galima ma
tyti, jog naujas laikraštis jei eis pirmoj o numerio pė
domis - mokys ne laisvai manyti , bet. greičiau laisvai 
meluoti. Mums ne galvoje, ar kas meluoja sąmoningai 
ar tik kartoja svetinius melus. .Melas pasi l ieki melu, To
dėl tai drįstiimime patar t i a tmainyt i laikrašėio vardą. 
Daugelio nuomone •"Laisvajai Minė ia i " geriau t iktu 

Laisvųjų Me lu" arba 'Melagiu Minčių" vardas. 
Tikrai gaila, kad šalia melagingu ir regimai su piktu 

noru rašytu straipsniu, randasi ir geri rašteliai. Prie to 
tfu priklauso Kl. .Jurgelionio recenzijos, "Oi rn ia s Pa
s a k a n t i s , " keletas eilių ii' dar pora dalykėliu. Randame 
dar vieną mandagumą, kurio iki Šiol t rukdavo laisvama 
niu raštuose būtent Dievas rašoma su didžiąja raide 

Dar vienas dalykas. Ant 2 pusi. skaitome šitokius 
-džius : 

' K a d a n g i laisvosios minties apibudinimas ry 
111(1 anl tyrinėjimų pamato ir ant krit ikiuio atsitiesimo 
j viską, kas yra pasaulėje matoma ir ž i n o m a . . . . , " 

o ant A pusi . : 

"Nenorime bnti mokytojais ir aesisavinama to 
vardo, bet geidžiame lavintiei pa t j s . . . . " 

- todėl ar nebūtu gerai, jei "La i sv . M." redakcija pinu 
visko "ats i imsiu kr i t ik i r t ia i" j Dembskio, š l iupo ir kito 
' iu " r a š t i n i n k u " knygeles, iš kuriu ji regimai semia vi 
•is žiniai apie tikybą ir bažnyėia. Jei redakcija prisipa 
ista, ka<l jai reikė lavinties (ai Dieve jai padėk: tegul 

lavinasi ypač tiesos pažinime <'• laisvos t ikrame supia t i -
me. 

Atėjus gavėniai, pradedame talpinti " D r a u g e " ( au 
giau dvasiškojo turinio straipsniu. Atkreipiame sitai-
tytoju atidą į K. d. Ž. raštelį apie laimę. Gavėnios k i k e 
atsimename, jog mušu gyvenimas yrą t ik ta i kelionė j 
amžiną, nerandamą ant žemės laime'. Kjla tuojau klau
simai, kas yra tikroji laimė, kut jos jieškoti ir kaip ją 
rasti. Ant tu tai klausimų atsako K. J , Ž. A t s a k y n a i 
verti perskaityti kiekvienam katal ikui . 

NENORIME GINČŲ. 

.Neturime vietos ginčams. Todėl ]>, Matui Milukui 
atsakome tiktai klausimu: <lčlko tamstai taip labai ir nei 
iš šio nei iš to parupo gą/dint i Susivienijimo narius, kad 
Laibieis netUIT bankoje pinigu.' J u k jeigu jisai nelaiko 
pinigu bankoje, tai už Susiv. iždą atsako jo kaucija, ui 
rios jis yra užsistates badai 1.") tukst . dolerių. Lyginti šiu 
metu atsi t ikimus su pernykščiais negalima, nes ir santy
kiai kitokie, ir kasieriaus liga ne ta pati. 

" K a t a l i k a s " ui .jeigu jam nerupi Susivienijimo lo 
leriai, tegul parodo tatai darbais . Męs tik tuomet įtikėsi
me, kad Chicagos organas ieško Susiv. gerovės, o ne jo 
pinigu, kuomet jis viešai apskelbs, kad ir toliau t a rnaus 
Susiv. uždyką. Dabar-gi ir mažas vaikas mato, kad p. Ta
mulevičiui gaila išleisti iš raukti doleriu nuo Susiv. nartų. 
I*. Tan. intencijos nciižmuilis nei apsimetimas, kad jis įe-
žiuo krasos įstatymų apie antraklasius siuntinius (seeond 
class mail ma t t e r ) . 

D kalbant apie " D r a u g ą " , męs dar nei sykio stačiai 
ir atvirai nepasakėme, kad norime įsiūlyti ji Susiv. už )r-
ganą. Mušu žodžiai visados rodė, kad to nenorime. N« ži 
nome dar, ar seimas pasirinks Susivienijimui koki laik-n-
šti už organą; antra , tapti organizacijos organu, tai lis 
tiek, ką užsidėti ant savęs nemalonu jungą. [sivaizdiiMi 
m;-, kad " D r a u g a s " tapo Susiv. organu ir yra pr iverstas 
talpinti Lementu, Saldukų et tutti quanti malimus ir 
atrajoj imus vis tu pačiu daiktu, kurie skai tytojams i-
grista, Sus. narius erzina, o laikraščio vertybę tiesi i k 
žemina, \\vvl kokia nesmagi ateitis laukiu " D r a u g ą " : . . 

" K a t a l i k o " tvir t inimas, buk " D r a u g a s " tapo i-
steigtas tam tiktai, kad būtų įsiūlytas Susiv. už organą, 
yra iš piršto išlaužtas. 

Da viena pasarga. Iš sekretoriaus Krušinsko pra
nešimo matyti , jog skaičius Susiv. nariu eina mažyn. 
Kas tam kaltas. ' Iš dalies " K a t a l i k o " ir jo sėbru 1 e-
sąžinitii-'i kurstymai ir ar/.inimai P. Tanan. išlaikė žodi, 
ištarta Clevelandc tuojau po seimo: kadan-gi neišrin-
kote " K a t a l i k o " organu, tai aš dabar ardysiu Susi / . , 
kiek galėsiu! Ir ardo. Met beardyilnimi.s • priešai sava 
j.i nauda mažina dolerius, kuriuos tikisi gauti iš Susiv. 
iždo. 

Bijau, kad turkai nepaimtu Kritą. 
O jums ko gi bijoties? 
D aš savo vaikėzui vakar naują geografija pir 

kau. O jeigu prisieis kita pirkti, o ji, broleli, prekių f 
ja 60 centų be apdaro ! 
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REDAKCIJAI PRISIŲSTI LAIŠKAI. 

Gana veidmainiauti! 

1\ Alex Lemont, šiu meti] 2 "Kataliko" N. burnio-
(hunas aud centro komiteto, kad neklausąs jojo ir kitu 
iš Tamulevičiaus spaustuvės protestantu, prirašė daug 
nesąmonių, įsai užsipuldamas ant Susivienijimo prezi
dento, nesigėdijo net parašyti , kad kunigui nerupį svie
tiški žmonių; dalykai . Girdi "'Jis dabai- nusišypso, jei 
organizacijoje užgemu nesu t ik imui ' ' . . , nes sako, nebū
tų palikvs susivienijimą be organo, vienatinio šviesos 
gpdndulk), bet butų pataręs bile koki organą išrinkti, 
ir parodydamas savo šcyrą intenciją, kad j au vis tiek 
koks laikraštis butu organu, tnojaus veidmainingai pro
testuoja kam " D r a u g a s / ' o ne " K a t a l i k a s " siunčiama 
kuopų sekretoriams. ^Sakau veidmainingai, nes centro 
komitetas " D r a u g o " nesiuntinėja niekam).Toliaus ragi 
na kuopas j karę prieš kunigus ir kada kunigu nebusią, 
Sus-mas augsiąs ir turėsiąs darbininkus dirbančius vi 
somis savo jiegomis broliu, labui. Kuopa, išr inkus jį se
kretor iumi protestams rašyti, o Joną Tananevičią virė 
p re / iden tu ; kasžiu kodėl nepre/.identu \ Tatai aišku 
kad p. sekretorius turėdamas tokj smarku bos;}, suvis 
toviai veikti negali. I 'riversas rašyti, ar ką, liepia bo
sas. Skai ty to jas turi žinoti, kad Kas " K - k e " y ra rašoma 
apie Sus-ino reikalus, tai rašoma Tamulevičiaus samdi
ninku, kad daryt i nesutikimus. J u k kiekviename nu
meryje šaukiu protestuot i tie palįs žmones A. Suktukas, 
Kad/.evskis, dabar apsireiškė Alex Lement, kitą syk per 
sivers dą į kitokį, bet t r iubu vis tais pačiais zubais pu 
čiama. 

Taigi, kas daro Susivienijime nesutikimus ir kas iš 
to Šaiposi 1 Niekas kitas, kaip Tamulevičius. 

J isai Clcvelande per seimą pūtėsi ii- didžiavosi, kad 
sukėlęs tarpe Kataliku nesut ik imus! Ir po seimui, kuo
met jo norai neįvyko, jisai drauge su savo personalu pa 
sisakė ardysę viską ir ant keršto darysę. J ie pasiliko 
vierni savo žodžiams! Nuo pat seimo " K - k e " eina revo 
liucijonieriški straipsniai Sulduko, o paskutiniuose pasi 
rodė p. Lemonto ir p. Kodzevskio, •< K a t a l i k o " mena 
džerio. Tuos s traipsnius reikia priskaityti prie žemiau 
šios rūšies provokacijos ir muilinimo akiu visuomenei, 
nes rašomi ant keršto. Tokie neteisingi užsipuldinė.ji 
mai ant centro valdybos, pars la tymas dalyku ne taip 
kaip jie yra, tai yra, viešas melavimas, ir nuolatinis 
Šauksmas prie protestu gundo nesutikimus, abejonę 
atšalimi žmones nuo įsirašymo j Susivienijimą ir tokiu 
būdu daro didelę Susivienijimui skr iaudą! 

Todėl tokie žmones teisingai užsipelno ardytoju vai
dą. Kunigai nesišypso kuomet kyla Sus me nesutiki 
mai. bet visomis jiegomis rūpinasi juos prašalinti . Tatai 
geriausiai gali patvir t int i Clevelando seimas, kame visi 
ben,Iromis jiegomis pasisten-č prašalinti vyriausių ne 
sutikimu priežastį. Nesutikimu priežastis prašalinta, 
dabar lieka suvienyti j iegas ir prašalinti Sus-mo ardyt , . 
JUS, ir lik keršt ininkus prašalinus, S u s m a s bujos. Ne
tik vienybėje ir susikbiusvme galiate didelius daiktie. 

nuveikti. Kunigai nei vienam kelio neužkerta darbuo-
ties Sus-mo labui, jie visa širdimi džiaugiasi matydami 
prakai tuojančius savo brolius visuomeniškoje dirvoje. 
I'.et jei tas darbas varomas iš keršto su tikslu dary t i 
nesutikimus tarpe broliu ir savo asmeniškiems tikslams, 
kaip tai daro Tananevičią, kad įbrukus sav j laikraštį, 
tuomet kungams nevaliu tylėti, j\.i priedermė nurodyt i 
piktadarius . 

Kad kunigai rūpinasi Sus-mo labu ir jo uugimu liu
dija ir tai, kad visose parapijose kunigai yra uoliausi 
Sus-mo platintojai. Kur kunigu nėra ten kuopų nėra 
arba visai menkos. O tvirtinimas* kad kunigas šaiposi 
kilus Sus-nie vaidams, tai veidmainiškas tvir t inimas ver
tas l'ari/.ėjaus! 

Anais metais, kuomet ' ' Ž v a i g ž d ė " b u / o organu, 
" K a t a l i k a s " daugiausiai protestavo, kad " Ž v a i g ž d ė s " 
nereikią; organas tatai buvo nesutikimu kaulu. Ko 
" K a t a l i k a s " neprirašė. ' ! 

Tas liai urnas visiems įkyrėjo ir todėl p< r pastarąjį 
seimą panaikino organą, manydami susilauksią Sus-me 
ramybę. Bet kur tau kipšas nesnaudžia. " K a t a l i k a s " 
pirmutinis ėmė berti nesutikimo sėklą, de l l o nesą or
gano. Kada centro komitetas geresniam su kuopomis 
susižinojimui, nutarė siusdinti kuopų sekretoriams po 
vieną " D r a u g o " ekzempliorį, tuomet vėla šaukia, nerei
kią jau to "vienintel io šviesos sp indul io" . Centro ko
mitetas del šventos ramybės savo nutarimą, nors labai 
Sus nmi reikalingą, sustapdė, taciaus " K a t a l i k a s " ir po 
šiai dienai nenustoja begėdiškai šaukęs, kad Centro Ko
mitetas neklausąs žmonių balso, kad " D r a u g a s " gaunas 
piningus iš Sus-mo iždo, kad Centro komitetas užimtas 
" D r a u g u " ir panašius nebutniekius skelbia. Ar-gi gali 
kas įtikti žmogui keršt ininkui? t a t a i suprask, Brolau, ir 
" K a t a l i k o " čia veidmainiavymą. Jisai prisidengęs dvi-
veidystės ličyna skelbia nebūtus, pramanylus daiktus, 
kad kilus pažeminti, kitiems kenkti ir palaikyti nesuti
kimą tarpe broliu. Juk taip daryt i yra gėda ir biauri 
p ik tadarys tė ! 

Todėl gana veidmainiaut i ! 
24 seimo delegatas. 

Garbus T. Redaktoriau! 

Meldžiu ati taisyti klaidingą žinią, kuri patilpo jusu 
Gerb. laikr. N 5. 

Muštinės, kur švogeris švogeriui pakaušį nukir to, 
neatsitiko pas V. Šergalį, ką gyvena, ant Kent Lane, bet 
pas žmogų su panašia, pravarde, kursai gyvena ant 
Spring str. So. \Vilkes-Harre. 

Su pagarba. lleporteris 

Teisme. 

<> tu, ką šičia veil<i | 
Aš .' Eiu l iudytojas. 
Kokioj b y l o j ! 
D! byla atsiras. 

file:///Vilkes-Harre
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S. L. R. K. A. Reikalai. 
Brooklyn, N. Y. Vasario 5 d. 1910 m. 

Gerbiami S. L. R. K. A. nariai. 
Naujas kasierius yra kun. V. Staknevičia 207 

Adams str., \ 'e \vark, N. J . 
.Inm tada ir piningus reikią siusti. 
Kaip žinote (Jerbiami Broliai, Centro Komitetas 

Gruodšio 15 d. 1&G9 m. suspendavo seną Kasierių p. <». 
Laibinj už nepildymą feasieriaua priedermiu. 

Prezidentas Kun. S. Paut ienius atsišaukė j visus na
rius, kad išreikštu savo nuomone tame dalyke. Dauguma 
halsu naujo kasieriaus paskyrimą pavedė Centro Komi
tetui. 

Tad po susižinojimui tarpe savęs Centro komitetas 
Sausio 27 d. 1910 m. padavė skunda ant p. (J. Laibinio, 
kaip reikalauja konstitucija, aukščiausiam teismui ir pa
rodė viso to ergelio priežastis. 

Aukščiausias teismas patvirtino p. (J. Laibinio sus
pendavimą. 

Tad po sužinojimui tarp€ savęs Cenrto komitetas 
ir paskyrė Kun. V, Staknevičia kasierium. 

šita. naujiena pranešu visiems Broliams pagal cen
t ro komiteto su tar t i ir Prezidento paliepimą. 

.Merelmnts Trust Co. of Mahanoy City užstatė bond 
s'ą už kun. V. Stakneviėiu. Tad piningus reikia siųsti 
J a m . 

Pasarga . Kas neužsimokės iki Vasario 15 d., tas 
skaitysis pasivėlavusiu. 

Tą dalyk;.i su tvarkyt i pavedė Centro komtetui 680 
balsu 

už K. Kadzevičių 599 balsai 
už S. Paukšt j :{4(i balsai 
už I/. \ ; iusėda 14(! balsai ir dar devini kandidata i . 

Su tikra pagarba 
K. Krušinskas, Cenro. Sekr. 

S. L. R. K. A. 

p. K. Krušinskui 
S. I,. \i. K. A. Sekretoriui . 

Garbus Tamis ta ! 
Pranešu Juras, kad iš mus Hi-kos S. Ii. R. K. A. kuo

pos atsiskyrė su šiuomi pasauliu sąnarys .Juozapas .Mikė
nas, prigulėjęs prie S. L. Ii. K. A. daugiau kaip 2 metu. 
Velionis sirgo ligonbutyje apie 2 mėnesiu. Mirė Sausio 
25 d. o palaidotas tapo 28 d. Sv. Mikolo Ark. Bažny
čioj. Velionis apart s . L. K*, K. A. dar prigulėjo j iv. 
Mik. Ark. I)r. ir " K r i a u č i ų " draugystę . Palaidotas tapo 
tu dviejų draugysčių lėšomis. Velionis Juozapas Mi
kėnas turėjo :{() m. amžiaus, paėjo iš Kauno v^\., Vilk
mergės pav, Virboliškiu vol. Skapiškės parap. Paliko 
čionai dideliame nuliūdime broli Povilą Mikėną, o Lie
tuvoj tėvus, 'A brolius ir ^seseris. Lai būna jam lengva 
šio krašto žemelė. A. P. ( lerdžiunas 

lb'-os kuopos sekretorius. 
P. S. Šitą laišką teiksitės pasiusti j " D r a u g e " . 

A. P. (Jerdžiunas. 

Gerbiamoji "Draugo" Redakcija! 
Meldžiu patalpinti laikr. " D r a u g a s " šj Augščiiusio-

jo Teismo nutarimą, kuri aš apturėjau Vasario 5 d. 1910 
m. Brooklyne, N. Y. 

Su pagarba K. K rusins] jas. 
S. I J. K. K. A. Sekretorių;*. 

Kopija. 
Augščiausiojo Teismo nutar imas . 

S. L. K. K. A. Au^ščiausis Teismas, apsverstęs do
kumentus ir faktus, apkai t inančius Gabrį Laibinj S. L. 
I\. K. A. iždininką, nepildyme savo pareigu, suly^ XJI 
str. X. 1. S. L. K. K. A. Konstitucijos, nusprendė: 

1) Suspenduoti S. L. R. K. A. Iždininką Gabrį 
Laibinj, 

2) Sulyg XII str. par. 18 S. L. E. K. A. konstitu
cijos, pavesti Centr. Kom. iš savo tarpo iš ' inkt i 
naują iždininką. 

l\) Pasėsti S. L. R, K. A. prezidentui perneši na ir 
priežiūrą perkėlimo iždo pas naują iždinink, . 

Kun. V. Staknevyčia, 
Aukščiausiojo Teismo prezidentas 

Sąnariai Augs. Teismo. 
Kun. M. Kriaučiūnas, 
Izidorius Nausieda, 
S. Marcinkevie, 

NARIŲ STOVIS SUSIVIENIJIMO L. R. K. A 

IV. Bertainio (Spalinio mėn.) 1909 m. 

•Ji i 

21 

23 

21 

ne 
2o 

Kuopa. Pilnu 18. 
Susp. 1. .Juozas Kasiulis. 

Kuopa. Pilnų 36. 
Susp. 4. Juozas Aušt ra, Katrė Skirvainiutė 

Adomas Kasokauckas, Petras -Janėliunas 
Išbrauk. 2. Petronėlė Kazokauekiutė, Mikas 

Sereevyčia. 
Kuopa. Pilnų. 50. 

Susp. (5. Andr ius Mialauekas, Juozas Kali
na Uokas, Petras Zavorskis, Petras Radzevyčia, 
Kazys Bartašius, Agota Ališauekienė. 

Išbrauk. 5. Pranė Viltrakienė, Domyi ikas 
Mjiškniickjis, Pranas Viltrakis, Jonas Viltrakis, 
Ivožė Pirariuuienė. 

Kuopa Išbraukti visi (i. 
Kuopa. Pilnu 23. 

Susp. 1. Juozas Patašius. 
Kuopa. Pilnų 11!). 

Susp. 12. Jonas Orebliauekas, Marė Bruzai-
čiutė, Kazys Sil kailis, Antanas Gudžiūnas, Ona 
(itidžiunienė, Ona Baliunienė, Al/ė Mibnaue-
imiė, Petras Abromaitis. Oua Abrmaitienė, Ma
rė (l ivbliauekienė. Petronė Botirienė u;i III 
bert., Simas Tareila už l l lb . 

Išbrauk. 5. Morta Tareilienė, Juozas Krali-
kauokas, Juie Karaliauekienė, Alzė Druslinie-

All6 Petiuškiutė. 
Kuopa. Pilnu >l 
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26 Kuopa. Pilnų 21. 
Susp. 1. Nikodimas Statkevyčia. 
Išbrauk. 2. Alijoizas Kaulakis, Danielius 

Balčiūnas. 
27 Kuopa. Pilnu 3, 

Susp. 18. Magdė Varnagirienė, J ieva Ber-
natonienė, Antanina Bruožienė, Ona Valinskie
nė, Agota Stanevyėienė, Ona Aaranauekienė, 
Marė Kozienė, Juozas Varnagiris, Marė Liau 
kuvienė, Antanas Bernatonis, Marė Yaivadirnė, 
Marė Beliunienė, Marė Akromienė. 

88 Kuopa. Pilnu 142. 
Susp. 7. Marė Brusokienė, Ona Žurinskieuė. 

Juzė Žilinskienė, Karalina Kaledienė u/ III Ii. 
Vincas Cvrniauckas, Alena Pitraekienė, Kos 
lancija Žilinskienė už III b. 

Išbrauk. 8. Juozas Kalėda, Agota Matelio 
nienė, Ona Sarakienė. 
2!) Ktiopa. Pilnu 18, 
80 Kuopa. Pilnu 89. 

Susp. 10. Jonas Sutkas, Ona Sutkuvienė, 
Kazys Pipiras, Alena Vabalienė, Antanas Ju-
rionis, ( labrinė Juronienė. Stasys Žukauckas, 
Juozas Pranevycia, Pršė Pranevycienė, Juozas 

Bakšys už III bert. 
Išbrauk. 5. Antanas Janušai t i s , Antanina 

Janušai t ienė, Motiejus Kajaekas. 
JI Kuopa. Pilnų 1 H!>. 

Susp. 8. Alena Bukšaitienė, Ona Zanelienė, 
Ona Zdanavyėiutė. 

Išbrauk. 2. Magdė Kral ikauckiruė, Petronė 
Bubiliutė. 
32 Kuopa. Pilnu 6. 
38 Kuopa. Pilnų 9. 

Susp. 1. Vincas Tautavyčia, 
84 Kuopa. Pilnu ."i. 
86 Kuopa. Pilnų 11. 

Susp. 4. Vincas Orajauekas, J u o / a s Juška i 
tis, Ona Dovydonienė, Juozas Povylaitis. 

Išbrauk. 1. Jonas Jokan tas . 
Jl> Kuopa. Pilnu 78. 

Susp. J. Antanas Dulekis, Petronė M iriu 
laite, Konstancija Kamėšiutė. 

Išbrauk. 3. Ona Gerulaitė, Petronėlė Spre-
nailienė, Juozas Buzunas. 

37 Kuopa. Pilnų 8. 
88 Kuopa. Pilnų 85, 

Susp. 5. Antanas Katilius, Molicjus Budzu 
nas, Mikas Povilauskas, Juozas Paulauskas, 
Ju rg i s Baležaitis. 

Išbrauk. 3. Jurgis Bražinskas, Jonas Mic 
kus, Veronika Mickuvienė. 

89 Kuopa. Pavėlino mokestj 40 dienų UI narys ir su
vis nemokėjo Boleslovas RinkevySia. 

4(> Kuopa. Pilnų 818, 
Susp. Ona Vaitkevyėicuė, J n o / a s Laurait is , 

Martynas Bavasarys, Mare 1'rbana vyėienė, Ona 
Maknickicnė, Anelė Pavasarienė, Jicva Aku 

lauckienė, Katrė K ano Šiene, už I b., Ju rg i s Ge-
nevičia, Ona Genovyfiienė, Ona Kanapkienė, 
Alzė Sinkevycienė, Juozas Akavyčia, J ieva Va
lą vyčienė už IV b. 08., Petrone Raėkmiekicnė, 
Ona Petrauskienė, Morta Kasparienė, už III b. 
Alzė Kapotieiiė, Ona Surdokienė, RoŽ3 Navic
kienė, Ona Kazlauckienė, Marė Basinmickienė, 
Jieva Zubrienė, Antanina Kalesinskiei ė, Jieva 
Kruoinskienė, Andrius Palentukonui Marė 
Kazlauckienė, Tanias Bataitis už III b( rt . 

Išbrauk, (i. Jonas Gilius, Katrė Poškienė, 
Ignas Jurkonis , Marė Sterimckienė, J ieva Bu-
dienė. Marė Stakavyėienė. 

11 Kuopa. Pilnų 42. 
Susp. 3. Magdė Backunienė, Jurgis Stanai

tis, Antanas Brazauckas. 
Išbrauk. 2. Katrė V'asiliauckienė, Jonas 

Kaštonas. 
42 Kuopa. Pilny 69. 

Susp. 5. Agota Jasinskienė, Ju rg i s l<Yanko-
nis. Jonas Jakimavyčia , Vincas Narbutas, Ma
rė Kuksinavyėienė. 

Išbrauk. 1. J i e \ a Kvederienė. 
43 Kuopa. Pilni] 12. 

Susp. 1. Kazys Senisys. 
Išbrauk. 1. Juozas Preikšą. 

II Kuopa. Pilnu 2(>. 
Susp. 1. \7incas Žeimys. 
Išbrauk. 2. Pranas Krauciunas, Aleksandra 

Muzikevyčia. 
ir> Kuopa. Pilnu J. 
Iii Kuopa. Pasivėlino su mokesčia. 10 dienų visa kuopa 

31 narys. 
17 Kuopa. Pilnų 31. 

Susp. J. Vincas Kižys, Antanas Sukvs, Mag
dė Aluškienė. 

18 Kuopa. Pilnu 2. 
(Tol. bus) . 

M. Kanopnickienė. 

B A L T R U V I E N Ė . 
Diena buvo tyki ir karšta. Sodas, kuriame aš sė

dėjau, tar tum tirple tirpo įkait intame ore, drebančiam 
nuo Įtemptu, žvilgančių saulės spindulių. 

Auksiniai žalsvame tinkle, iš plonų siuluku su
pintam, kybojo priešais mane tyliai ir veik nejudant ma
žu iiiiisiukiu ru ja ; virš netolimų žolinų lekiojo baltos pe
teliškės, t rumpu, žemu lekiojirnu, slėpdamosi )s giliai 
tarpn žolių, svirius apakinančiai blizgėjo ant kryžiou-
jančiusi prieš suolelį takelių, o st iprus maišyti kvaps 
niai mušė stačiai j veidą, tar tum iš smilkykles. Tatai 
viskas atėjo ūmai po tyro ir rasoto rytmečio, kuomet 
Saulė, veik balta, pakilo augštai , t a r tum kulka, uiduoda-
ma visu savo karščiu i kvepuojancią, ir prakaituotą žemę. 
Sodas buvo tušėias. Tie, ką ėia rytais ateina, ,iau išėjo, 
ką lie jieško pavėsio, neatėjo dar. {temptas karšt is rodėsi 
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dar labiau augančiu tarp tylos, O tolymi laukinių ožiuku 
halsai buvo panašus j lengvą traškėjimą nematomu, di
dinančių dienos karšti kibirkščių. 

Staiga ištiri Inu u/.pnkn I y j savęs greita lazdos bil
desį. Atsigrįžau. Prie mano suoliuko ėjo smulkiu, 
greitu žingsniu maža ,labai prie žemės prilenkta senutė. 
Kaltas jos nuometas žvilgėjo nuo saulės, lygiai kaip ir 
balta, sukryžiuota ant storos jakės skepeta ir toks pat 
platus žiurkštas. Vienoj rankoj turėjo gurbą, kita-gi 
lygiai tiesėsi, baladodama nedidele lazdute, kuri kojoms 
už ramstį tarnavo, o gal ir akims gelbėjo. 

Dar toli buvo kuomet aš išgirdau jos trumpą ir sini-
k u kvėpavimą. Hegimni skubinosi prie suolo, pasilsėti 
ir gurbą aid jo padėti Jos išdžiovi; kojos sunkiai drep-
seno, kasyk greiėiau painiodamosios ir darydamos krei 
vus žingsnius; galvą buvo taip nuleidus, kad jos veido 
nebuvo galima matyti. Ir jijė turbūt manęs nematė. 
Tik kuomet mano šešėlį po savo kojomis išvydo, fimai 
sustojo, truput] atsitiesė ir veidą atkreipė į mane. Koks 
tai buvo tinukšlių tinklas! Gyvybė, ką verpė siūlus 
tam tinklui, turėjo būti ilga, labai ilga; turėjo ir ueilsė-
ti<-s nekuomet. Turėjo prieš saulės užtekant už darbo 
imties, o baigti vidunakčio gaidžiams pragydus. Tu
rėjo ant savo pilko ratelio iš tos krutinės visus siulukus 
ištraukti; Turėjo siūlai trukti, reikėjo sumegsti ir vel 
traukti, nepaisant į mazgus, tik skubint. skubini ir sku-
bint. . . . 

Stovėjo taip valandžiukę, tartum nusistebėjus. 
mirkčiodama mažomis, pilkomis akimis, paskui vėl pa 
sijudino, prie suolo priėjo ir gurbą, su suldumynais pa 
dėjus, atsiduso giliai sykį ir kitą. 

— Karšta - tariau, kad ka-nors pasakyti. 
O da\ė Viešpats Jėzus, davė! atsakė, brauk 

dama išdžiuvusia ranka prakaitą nuo išbalusio, (artum 
popiorą, veido. • •- Toks karštis, kad net baimė! 

— Gal sėsite truputį.' 
— I . . . ką ėia sėdinėt! Taip tik atsiremsiu. Tokiai 

senei ir atsisėst sunku ir atsikelt. Tuoj kaž kas ima stre 
nose braškėt. . . 

Tolinus bus. 

Parduodu stubą. 
Tautiečiai pasinandokit gera proga. Parduodu stu-

ba su lotu ir visais daiktais (furnitures), už pigiausią 
prekę, o pats važiuoju į Lietuvą. Stubn visai gera, del 
dviejų šeimynų ir duodanti raudos dvidešimtį ir penkis 
dorelius kas menesis. Lotas 31 pėdos ploėio ir 198 ped. 
ilgio. Lotas labai geroje vietoje ant S. Impire str. arti 
Lietuviu Bažnyčios ir į mainas netoli. Gyvenu po šiuo 
adresu: 

251 South Impire str., Wilkes-Barre, Pa. 

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

Koncertas prasidės 8 vai. vakarė. 
Lietuviai atsilankikyte, nes išgirsyte šį-tą daugiau, 

negu vietinės pajiegos įstengia surengti. 
Norintieji gauti tikietus išanksto lai atsišaukia pas 

Joną Alenskį, Simon l'jong's Sons Store, ant trečiu bbų, 
12 South Main St., YYilkes-Barre, Pa. 

LIETUVIŠKAS DZIEGORMEISTERIS. 
Parduodu tikro aukso laikrodėlius, gvarantuoji.rnus 

25 metams. Lenciūgėlius ir gražius žiedus. Armonikas ir 
visokius muzikališkus 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 jkitus miestus siun
čiu už pigiausias prekes. Mano adresas: 

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

ŠLOVINGIEMS KLEBONAMS ŽINOTINA. 
Zakristijonas, su gerais paliudijimais, visiškai la i 

vus, apie 12 metu pratarnavęs Lietuvoje prie bažnytinių 
giedojimu, galįs pa vaduoti vargonininką, ieško vietes. 

Meldžiu kreipties sekančiu antrašu: 
J. R. 

Box 501. Stoughton, Mass. 

NAUJAS IŠRADIMAS. 
Geriausias ir pigiausias žiburys karosininė lompfi. su 

meni ei. Labai šviesi, nesmirda ir mažai išdega kei oši
no. Duoda tiek šviesos, kiek 100 žvakių. J 16 ad/nų 
sudega tik kvorta kerosino. Labai tinka į kambarius, 
nes galima pakabinti. Prekiuoja tiktai 4 dol. 

Taipogi reikalauju agentu, kuriems duosiu didelį 
nuošimtį. 

adr: V. K. 
254 Boven str, So. Boston, Masf. 
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VAIKU SKYRIUS. 
• • • • 

^r^p 1 ^]^^^ 
BĖRIS po arbata i a i tau jį išaiškisiu, ir tu ,jj lengvai padarysi . 

Adomukas žinojo gerai, kad Vincas viuomct priža
dėjimą išpildo kuogeriausia, todėl sunku skritl iavimą 

[guelis turėjo herą žirgelį, kuris an t kiekvieno jo at idėjo ir ėmėsi u / kitu mokslo u/daviniu. I 'adaręs 
laukimo funai a tbėgdavo, padėdavo galva, ant vaikino juos, j is nubėgo su broliu ant ledo čiužinėti, 
peties, imdavo lūpomis duoną ir cukrų iš ranki) l ine l io J iedu nežinojo, kad ta dieną levai buvo pasikvietę 
ir, kar tais , bėginėjo paskui jo, lyg šunelis. Kaitą vai- kelis svečius ant arbatos. Netrukus atėjo (\ėd) su savo 
kiną jis sn didele pagarba nešdavo and savo pečiu. vaikais J o n u k u ir Magdutė, ir teta su dviem dukter im— 

l inel io tėvai buvo tur t ina i žmonės ir turėjo daug Onute ir Hožiute. 
gražiu a rk l iu ; bėrukas gi buvo padovanotas Igneliui, ir Valgamjam kambary j buvo labai linksmai nes ten 
jis dažnai jodinėjo rai tas an t j o ; kar ta is vaikinas nujo- visi svečiai prie vakarienės gral ia i sau pasakojo; gale 
davo toliau, negu jam tėvai busdavo, dažnai net eidavo didelio stalo sėdėjo Vincelis ir Adomukas su savo sve-
raitas lenktynėn su ki tais kaimynu vaikais. Šiais ir, bepasakodamas, jie linksmai juokėsi. 

Grįždamas namo, ka r t ą ; j is jojo per pūdymą, nore- Po arbatai Vincelis ta rė Adomėliui: 
damas sut rumpit i sau kelią. — Bik, broleli, į kitą kambarį ir len prigamink są-

Netikėtai iš po kojų bėruko iššoko didelis kiškis; siuvinį; >»* tub ateisiu pas tave ir padarysiva aną skait-
žirgas, išsigandęs, šoko Omai į šalį, ir Ignelis nukri to luivima. 
ant žemės. Nieko čia nebūtu blogo, bet vaikinas, ant Negaliva taip pasielgti, kalbėjo Adomukas 
nelaimės, pata ikė koja ant akmens ir taip baisiai susi- n e s nepridera mudviem savo svečiu palikti, ai kuriais 
kūlė, kad negalėjo kelties. ta ip linksma. 

Bėris bėginėjo aplink vaikiną ir, žvengdamas, ra- Svečiai neužpyks, supratę kame yra dalykas, nes ir 
gino jį kelt ies; supratęs vienok, kad vaikiną pat iko ne J»<' taip pat pada ry tų ; tuo t a rpu j ie ir be mudviejų gali 
laimė, jis, palenkęs galvą, uostė Ignelį ir žiurėjo į jį sa likti, nes keturiems nebus nuobodu. 

— Tai nors palaukiva, pakol jie nepradės kokio 
linksmo žaislo! - kalbėjo Adomas. 

Taip negerai 1 tarė Vincelis: - paskui tu 
norėsi miego ir mokslo nesuprasi ; j uk aš prižadėjau pa
mokyti tave po arbatai . Bik, Adomėli, gi-ciciau, tuo 
sugrišiva ! 

vo protingomis akimis. 
•lau kiaura valanda praslinko, o vaikinas vis dar 

gulėjo, negalėdamas a ts ike l t i ; žirgas taipogi prie jo sto 
vėjo, negalėdamas ji namo parnešt i . 

Palaukus Bėrukas pradėjo balsiai žvengti ir bėginė 
ti aplink Ignelį ; j am bežvengiant. net aidas ūžė girioje. 
Savo žvengimu jis norėjo pranešti apie atsitikusią ne 
laimę. 

Ir neveltu j is žvengė: žmones jį išgirdo, pamatė jo 

Svečiams buvo gaila, kad jiedu ėjo prie mokslo: bet 
jie žinojo gerai, kaip svarbus yra mokslas. 

Adomukas greit suprato sunku ar i tmetikos užda-
nepaprastą bėginėjimą ir jį pažino; atėję, .jie paėmė [g- vinį, net rukus darbas bflvo pabaigtas ir j iedu sugrįžo 
nelj namo. ,„.;,. s „ v o svečiu, su kuriais linksmai žaidė dae porą va-

Nuo to laiko dar labiau mylėjo viens Uitą. landų. Adomėlis bnvo labai linksmas, nes jam jau ne
rūpėjo rytdienos mokslas. Ksav. Vnnagėlis. 

Ksav. Vanagėlis. 

ISPILDYKIM PRIŽADĖJIMĄ. 

Adomukas gamino rytdienai savo uždavinius. Jau 
a r t i pusvalandžio jis sėdėjo prie vieno skaitliavimo, ne 
galėdamas jo padaryt i . Vincukas, vyresnis jo brolis, 
pamatęs jo susirūpinimą, t a rė jam : 

Padėk, Adomėli, Šitą darbą ir atsilsėk biskutį, 

KARVUTĖ. 

Męs karvutei duodam šieno, 
d i tai gaunam nuo jos p ieno: 
Tą painei) saldu geriam 
Ir ka rvu tę sočiai šeriam. 

K. Vanagėlis. 
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Dr. A. L. Grai aicunas 
l'asekmingai gydau visokias liga9 vyrų, motorų ir vaiky, ne 

aplenkiu ir paslaptiniu. Atsišaukantiems Ii kitur sutelkiu 
sąžiningus patarimus per laiškus. 

TELEFONAS: Yards — 3162. 

3312 So. HALSTED ST, CHICAGO, ILL. 

ii ą 

laiko dirbtuve . ''SSSfcSs^'srr •'•'• '-^^M 

H. R. Morgan 
visokiu j u m s rekal ingu 
daiktu, kaip tai: KEPURIŲ, KOKARDŲ, g AR

PU, VĖLIAVŲ ir tt. 
Adresuokite: 

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

Union Ticket Agency 
Seniausia Lietuviška Banką Scrantone ir Visoje Aplinkinėje 

Agentūra Laivakorčių ant Geriausiu Linijų 
- Siunčia Pinitrui Uas dion in visas dalis svieto; taip-vri porkn Ir išmaino vi" 

kokiua pinijrua. IiHliiba visokius Dokumtmtus Atm-rikos Ir I.iotuvos belunUOM 
Ofisas a t idaryta* kas ilien nuo H-tos iš ryto iki 9-tai vai. vak. 
N«>deliojo: nuo 10-tos iŠ ryto Iki 5-tai valandai vakaro. 

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

Taip-Hri turinio savo krautuvojt- daugybe visokiu maldaknygių 
Ir sviotišku knygų visokiose kalbose :: :: :: :: :: 

TKl .KFONAl: Naujas 303 - Bell 662 

| A . U Z U M E C K I S , 1 
Lietuvis Graborius ir Balzamavotojas. | 

Viską išpildo geriau ir pigiau negu svetimtautis, I 
Persamdo karietas vestuvėms, krikštinoms ir t. t. f 

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

324 Wharton St., Philadelphia, Pa. 
T E L E F O N A I : Uoli l.ombard 27 - 39 A 

Koyslone Main 42 - 18 I) ™ 

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. Wilkcs-Barre. F̂ a 

Svvalm Hardware CoM 
No. 21 North Centre Street, 

POTTSVILLE, PA. 
įvairiausi geležiniai daiktai, tepalai, stiklas.- dūdos, 

plasteris, irnnkiai, sportiniai ir naminiu i daiktai. 

"DRAUGO" AGENTAI: 
St. Stanevičius, 3206 Auburn Ave., Chieago, Ui. 
Antanas Kasparavičius, 27 E. 23rd St., Bayonne, N. J. 
Juozas Mališauskas, Forest City, Pa. 
Kazimieras Skripstunas, P. 0. Sugar Notch, Pa. 
Antanas Gudaitis, Box 73, Silver Creek, Pa. 
V. Leskevičius, P. 0. Midleport, I'a. 
Mikas Cibulskas, 573 Canfield Ave., Detroit, Mi(h. 
J. Žemaitis, 120 South Pear S t , Shenandoah, Pa. 
T. Ki/.ievie, Box 107, Minersville, Pa. 
M. Karbauskas, 52 G. Street, So. Boston, Ma«. 
L. Švagždys, 171—5th Street, So. Boston, Mare. 
J. Mikutaitis, 1438 VVestern Ave., Allegheney, Pa 
A. ^adzevic, 194 New York Ave., Newark, N. J. 
A. Klimavičaite, 321 Kensington Ave., Chieago, lil. 
A. Pocius, 10806 Wabash Ave., Chcago, III. 
M. Dūda, 51 W. - - 25th Street, Chieago, 111. 
K. Strumskis, 2323 West 23 Place, Chieago, 111. 
. Šaulys, 108 Beakon Street, Brighton, Maus. 
J. Bartoševiče, 4417 Marslifield Ave., Chieago, 111. 
J. Puselninkas, 722 \Vashington Ave., Braddock, Ja . 
V. Bielauskas, 468 Northampton S t , Easton, I a. 
M. Urbanaviče, Box33, Thomas, W. Va. 
J. Antanaitis, Box 22, Swoyes, I a. 
Pr. Bukantis, 96 Centre Street, Kingston, Pa. 
Juoz. Matuliavičia, 1657 Tioga St., Shainokin, I'a. 
Ant. Baranauekas, 1214 Railroad St., Shamokin, I'a. 
Jos. Valentinaviča, 1114 Cedar Ave., Scranton, P».. 
J. Versiackas, 65 Davidson St., Lovvell, Maus. 
Ignas Mkalojus, 1028 S. 2nd S t , Philadelphia, Pa. 
Jos. Kobynsky, 163 First S t , Elizabeth, N. J. 
Myk. Vaicenavičius, 2 River St. PI., W. Lynn, Mus. 

Mike Šlapikevičius 
Silver Creek P. O. NEW Philadelphia, Pa 
Pel. Būgnelis, 454 Main Ss., Edvvardsville, Pa. 

Jurgis Grigutis, 38 Kedorr S t , Wilkes-Barro Pa. 

VIENATINfi LIETUVIŠKA DEDEL* KRAUT fj V* 
Geriausia armonikų, skripkų, klernatų, koncertiniu 
trubų ir daugybė visokių muzikaliSkų instrumentų. 
Puikiausia dziegorėlių, lenciūgėlių, visokių gražių 
tiedu, lakotų, špilkų, kolėikų, gorų britvų, druka-
vojamų mašinukių, albumų, revolverių, krizių, rąžan
čių, škaplerių, guminių literų, istorijų, dainų, pasa
kų ir visokių maldaknygių. Gražių popierų g'oma-

tų rsiymui tuziną už 25c, 5 tuzinai už $1.00. Dailių atidaromų ai-
toriukų ir pavinėiavonių siuntimui j Lietuva. Atsiųsk savo tikrą 
adresą ir už Be. marke, o apturėsi No. 3 Kataliogą su 450 pavei
kslų ir KHM) visokių naudingų daiktų. A8 gvarantuoju, kad mano 
tnvoras pirmos kliasos o prekės pigesnės kaip kitur; orderi IR il
siam'-in greitai j .visus Amerikos, Kanados ir Anglijos kraštus. 
Kviefllu visus atlankyti si> visokiais pirkiniais ir orderiais p t s 

K. VILKEVVIOH, 
112 Grand St., St. Dep. D. Brooklyn, N. Y. 

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

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

pinigus i visas pasaulio dalys. Atlieku daviernasti* su 
maskolijoi valdžia ir kitokius reikalus. Lietuviai kreip-
s;i«'s prie manęs, <» busite u/ganodjti. 

file:///Vashington
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OFFICEE NEVV PHONB 37. BESIDENGĖ lioo. 
LIETUVIŲ ADVOKATAS 

JONAS S. LOPATTO 
47-48-49 Bennett Building, Wilkes-Barre, Pa. . . 
Norintieji pasiskolinti pinigu ant pirmo mortgage, 

arbu pirkti namus lai kreipiasi. 

Naujas Telefonas 1005. Senas Telefonas 659. 

Dr. Albert Kaufmanas, 
—! GYDYTOJAS I š LIETUVOS. : — 

Specijalistas visose ligose. 
(5Įydo labiausiai užsisonojusias vyry, moterių ir vai 

j? kų ligas. Galima susikalbėti lietuviškai, lonkiškai,, ru 
•X siskai ir vokiškai. Yra daktaru keleto lietuviu ir lenku & 
ll. kuopų Turi mašin:j, su kuria galima matyti ir pažinti 
:fe ligas kuue, kaip per stiklą, užtai ligos yra tikrai ir grei-
1f tai išgydomos. 

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

51 N. Washington St., Wilkes-Barre, Pa. 
m # 
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DRAUGO" 
~~1 I ~ 

SPAUSTUVE 

NAUJAUSIA, DIDŽIAUSIA IR GE
RIAUSIA GREITAI ATLIEKA 

ĮVAIRIŲ ĮVAIRIAUSIUS DARBUS 

S P A I J D I N y 

P I G l M 

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

A Dft t S UO K R K mir 

" D R A U G A S " 
314 E. Markei St. Wilk<*-Barre, Pa. 

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

KUN. S. PAUTIENIUS prezidentas 
P. 0. Giradville, Pa. 

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

KAZYS KRUŠINSKAS seretorius, 
457 — 17th St., Brooklyn, N. Y. 

GABRYS LAIBINIfc, iždininkas, 
P. 0. Box 135 įjuryoa, Pa 

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

107 So. Harding St., VVoreester, Mass. 
KAZYS VAŠKEVYČIA, 

186 Jeffcrson St., Newark, N. J. 
« 

KUN. V. VIZGIRDA knygius, 
190 So. Meade St,, VVilkes-Barre, Pa. 

KUN. V. STAKNEVIČIA dvasiškas vadovas, 
207 Adams St., Neuark, N. J. 

F A B I 0 L Ė, 
Garsi kardinolo Wisemano apysaka. V( rtė Vytau

tai Kaina l doleris. įmautiems daugiau, kaip vienį 
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 
teriui MIKAS SLAPIKEVIOUJS, New Philadelphia Pa. 

Nauja Knyga—Biblija—aiba šv. Raštas išleLtas 
KUN. S. PA LIT 1ENI AUS. 

Tik vienas šitas šventaraštis yra katalikiškas. 
Kaštuoja $2.00 ir 15c. 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 15c. 
Naujas Budas mokytis rašyt be mokytojo 10c. 
Aritmetika mokytis įokundu be mokytojo su pavei

kslais (apdaryta) 35c. Pinigus siuskit per Mon^y Order 
po šiuo adresu: P. MIKOLAINIS. 

Box 62 NEW YORK CITY. 

BEN. J. KMELEWSKI 
NAUJAS TBLEFONAS 1357. 

Parsiduoda laivakortės ant geriausiu linijų. Siunčia 
pinigus | sena kraju greitai ir saugiai. Žemės ir Notari-
jaui dalykai taipogi doviernattis* 

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


