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Lekcija. — Kfez. VI, 10 17. — Broliai: Stiprinkitės 
Viešpatyje ir jo stiprybės galybėje. Apsivilkite Dievo šar
vais, idant galėtumite stovėti prieš velnio žabangus; nes 
neturime kovos prieš kūną ir kraują, bet prieš kunigaikš
čius ir valdžias, prieš šio svieto tamsybių valdytojus, prieš 
dvasiškąsias piktybes po dangumi. Todėl-gi imkite Dievo . 
šarvus, idant galėtumite atsispirti piktoje dienoje ir vi
suose daiktuose stoties tobulais. Stovėkite tada apsijuosę 
ant jūsų strėnų tiesa ir apsivilko teisybės šarvu, ir apsia
vę kojas, kaipo pasirėdę .ant romybės evangelijos, visuose 
daiktuose imdami tikėjimo skydą, per kurj galėtumite už
gesinti visas ugniugas piktojo vylas. Ir imkite išganymo 
šalmą ir dvasios kalaviją (kuris yra Dievo žodis). x 

Evangelija. — Anuomet: Tarė Jėzus savo mokinti
niams šitą panašumu): Paimsi yra dangaus karalystė j žmo
gų karalių, kurs norėjo padaryti atskaitą su savo tarnais. 

O kad ėmė atskaitą daryti, atvedė jam viena, kurs 
buvo jam kaltas dešimt tūkstančių/ talentų. 

Ir kad neturėjo iš ko atiduoti, liepė jo ponas parduoti 
j j , ir paėią jo, ir vaikus, ir vis, ką Turėjo, ir atiduoti. 

O puolęs tarnas anas, prašė jo, tardamas: Turėk kan
trybę su manimi, o vis atiduosiu tan. 

Ir Viešpats pasigailėjęs ano tarno, paleido jj , ir sko
la dovanojo jam. 

Bot anas tarnas išėjęs, rado vieną iš savo draugų, 
kurs buvo jam kaltas šimtą skatikų: ir nutvėręs, smaugė 
jj , tardamas: Atiduok, ką esi kaltas. 

0 puolęs jo draugas, prašė jo, tardamas: Turėk kan
trybę su manimi, o atiduosiu tau viską. 

O jis nenorėjo* bet ėjo ir jkišo jj j kalėjimą, pakol 
atiduos skolą. 

O paregėję jo draugai, kas atsitiko, nulindo labai: 
ir atėjo, ir pasakė viską savo viešpaėiui, kas buvo atsi
tikę. 

Tuomet pašaukė j j Viešpats jo, ir tarė jam: Nedoras 
tarne, visą. skolą dovanojau tan, jog prašei manęs. 

Ar-gi tat ir tu neturėjai susimilti ant draugo tavo, 
kaip ir aš susimylėjau ant tavęs. 

Ir supykęs jo viešpats, atidavė jj budeliams, kolaik 
atiduos jam visą skolą. 

Taip ir Tėvas mano dangiškasis padarys jums, jei 
neatleisite žėdtms savo broliui is jūsų širdžių. 

"ATIDUOK, KĄ ESI KALTAS!" 

Žmogus nuo Dievo tur viską ir už viską Jam yra kal
tas. Todėl savo prigulmybę nuo Sutvertojo tur išpaž nti, 
garbę Dievui atiduoti, «)į mylėti ir Jam tarnauti. 

Kristaus Bažnyčia ant žemės tankiai būna prilygin
ta, kaip ir šios dienos evangelijoje, prie Dievo Karai jos. 
Kaip karalijoje yra valdantieji ir valdomieji, taip ir Baž
nyčioje. Kaip Karalija .taip ir Bažnyčia dėl žmonių labo 
veikia. Karalija arba Valstija rūpinasi apie žmonių jer-
būvj kūnišką arba žemišką, kuomet Bažnyčia rūpinasi apie 
žmonių labą dvasišką ir dangiška. Kaip viena taip ir įita 
privalo būti žmonių užlaikomos. Bet kaip dūšia yra )ra-
kilnesnė už kūną, taip Bažnyčios veikimas yra prakilnes
nis už Valstijos darbą ir didesnio parėmimo užsipeliaja. 
Valstija savo palaikymui uždeda ant žmonių mokėsis, 
kurių išmokėjimo po bausme reikalauja. Bažnyčia taip-
pat paskiria, pagal reikalą, mažesnes ar didesnes doljles, 
Bažnyčios ir tikėjimo palaikymui. Ir neįstabu. Juk Baž
nyčia, Kristaus įstrigta nėra grynai dvasiška Draugija,; to
dėl ir jai medžiagiška parama yra reikalinga. Argi girdė
jo kas apie tokią draugiją, kurios nariai naudą iš prigu
lėjimo prie jos trauktų, o doklių nemokytų? Nors Krntus, 
tiesa, ir " iš akmens galėjo duona padaryti", bet pasbyrė 
vieną iš Apaštalų kasininku, kad pinigiškas aukas nuo 
tikinčiųjų rinktų ir pirktų, kas reikalinga". Tad V Jė
zus, paprastu, tikėjimo palaikymui įraukiu paskyrė pi
nigus, o ne stebuklus. 

Sename [statyme buvo Dievo įsakyta duoti Bamy-
čios užlaikymui dešimtą dalj viso savo metinio pelno. Štai 
paties Dievo žodžiai: "Aš daviau sūnams Levi (kuni
gams^ visas dešimtines nuo 1/raeliaus ant užlaikymo, kad 
jie Man tarnautų šventynėje". Num. XVIII, 21. Ir vėl: 
"Viskas, ką jųs aukosite kaipo dešimtinę ir paskimte 
ant dovanos Viešpačiui, turi būti geriausi ir parinkti daik 
ta i ." Num. XVIII, 20. "Kiekvienas teaukoja pagal tą, 
ką jis apturėjo." Deut. XVI. 17. "Nei viens tenepasirodo 
priešai Viešpatį su tuščiomis rankomis." Deut. XVI. 16. 
"Pagarbink viešpatį savo turtu ir atiduok Jam pirmones 
visų tavo vaisiu.'** Prov. III. 0. Ir štai, skaitome toliau, 
kaip žmonės priėmė Dievo įsakymą: "Visi Izraelio vaikai 
atidavė noriai aukas Viešpačiui." KxočU35, 29. " I r >mo-
nės linksminosi, kad pažadėjo savo auki»s noriai, net jie 
aukojo jiis Viešpačiui iš visos savo širdies". 1. Par. 21, 9, 

Tikėjimas aukų reikalauja ir žmones, kurie nedaug ką 
gen» nor Bažnyčiai daryti, ištikro neapibran^ina faną 
augalai dovanas, kurias nuo Bažnyčios apturi. Juk męs 
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dėl to gyvename, kad gerai daryti, o tikrai didesnio gero 
negali padaryti, kaip statyti ir palaikyti bažnyčias, ku
riose Dievas yra priderančiai garbinamas. Jei panaikinti 
katalikiškąsias bažnyčias, tai Dievas, manau, greit panai
kintu svietų. 

Kiekgi pats duodi bažnyčiai? Duodi gal j metus 
$b'.T)0 mėnesinės, $6,00 katalikiškosios mokyklos užlaiky
mui, $(5.00 smulkiomis aukomis bažnyčioje ir da porą do
lerių prie netikėtų rinkliavų, tai viso apie $20.00. Bet, ar 
tai jau taip labai daug? Išpuola apie 5 centai ant dienos. 
Tai ne dešimtinė, tai tik kokia 40 ta dalis tavo dienos pel
no, t r ar jau taip sunku tau ta penktuką nuo dienos Die
vo garbei atidėti? Gal rūkai? Atidėk vieno cigaru verte 
kas dien, o bus kuom bažnyčią apmokėti. Gal geri? Atidėk 
kasdien i šalj vienos alaus pantės verte, o tas apmokės ta
vo prigulėjimą prie parapijos. Ta kasdienine maža auka 
tu tą padarai, kad Dievo mokslas yra skelbiamas tavo 
parapijoje, kad V. Jėzus gyvena tarpe jųs, kaipo dangu
je, kad Dievo malonės ant tavęs plaukia, kurios yra dau
giau vertos už visą svietą. Tu pagalbą turi savo kelionėje 
į dangų. Ar tas yra verta $20,00? Niekad negalėsi tiek 
Bažnyčiai duoti, kiek nuo jos gauni. Atsimink — "kas 
šykštai sėja, tas šykštai piauja." 

i^i < » > » 
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J KAS GIRDĖTI LIETUVOJE. Į 
Šunskai (Mariamp. apskr.). 4 rugsėjo apivakare Ože

lių kaime (Vilka v. ap.) pas p. Andrių Draugelį j vyko Žiū
riu—Gudelių "Mariampolės Ūkininkų Draugovės" sky
riaus susirinkimas. Susirinkime dalyvavo 27 nariai ir 36 
svečiai, tarp kurių buvo ir vienas kunigas. 

Prie svarbiausios ir naudingiausios dalies to susirinki
mo priguli p. veterinoriaus Brundzos referatas apie narni 
nių gyvulių auginimą ir gydymą. Fonas Brundza, puikiai 
prisitaikydamas prie žmonių ištarmės, aiškiai ir visiems 
suprantamai moka išdėstyti kad ir giliausias savo mintis. 
Susirinkusieji ūkininkai ir ūkininkės negalėjo atsigėrėt 
tuo taip svarbiu ir naudingu jų pyvonimo p. Hrundzos re
feratu. 

Tvarka susirinkime taipos-gi buvo pavyzdinga. Tik 
vieną ką galima užmest šiam susirinkimui: kad svarstant 
kokį-Hors sumanymą sprendžia ne dauguma balsų, bet pir
mininkas, pasiteiravęs dviejų—trijų narių, priima ar at
meta ta sumanymą. Apskritai Žiūrių-Gudeliu "Mariamp. 
Ūkininkų Draugovės" skyrius, kaipo grynai ūkio dalykais 
užsiimantis, visokios politikos vengiantis, yra vietiniams 
ūkininkams naudingas ir turi tarp jų užsitikėjimą. 

Pivašiūnai (Trakų ap.). Šitas miestelis garsus yra at
laidais, kuriuose net iš tolimų parapijų suvažiuoja tūks
tančiai žmonių. Buvau ir aš šiuosmet per Žoline. Bažny
čia medinė, stovi ant augšto kalno, aplink bažnyčią gra 
žiais medžiais apaugusios kapinės. Miestelis pristatytas 
balagonų, tarp kurių nemaža stalų su jvairiais lošimo prie 
taisąis Tamsus žmonės duodasi apsigaudinėti. Griaudu 
pasidaro matant, kaip niekais leidžiami pinigai, ir pagal-
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voji sau: "Kodėl gi žmonės tų pinigų nesuvartoja vely 
apšvietai". Lietuvių susipratimas Pivašiūnuose menkas. 

"gailinis". 
Radviliškis (Šiaulių pav.). Radviliškyje ant gelžkelio 

suvažinėjo du žmogų: konduktorių ir kitą tarnaujantį 
prie gelžkelio. Kaip konduktorių suvažinėjo, tai anas ki
tas ėjo pasakyti, daugiau ir jis papuolė po traukiniu. Kon
duktoriui galvą ir ranką nuvažiavo, o kitam abidvi koji. 
Vis per mašinisto kaltybę. 

Pernarava (Kauno pav.). Viename Pernaravos para
pijos sodžiuje užsigyveno menkoje kūtelėje žydas kurpius. 
Metė savo amatą, užsivedė visokiomis smulklysto uis. Pra
dėjo jj šelpti visi: gaspadinės, mergaitės, piemenėliai. Ne
praslinko 20 metų, žydelis pajuto, kad prinešė bitelės me
daus apsčiai, netolimame miestelyje nusipirko d/iem gy
venimais murelj už 4000 rublių. O to sodžiaus žmonės te
begyvena varge. 

Kietunai. Grapas Jonas O'Rurk pardavė Kietunų 
dvarą Valstiečių Bankui. Parduota 1400 dešhrtinių už 
108 tūkstančius, taigi dešimtinė išeina po 77 ruHius; ta
me skaičiuje yra 680 dešimtinių dirbamosios žeim's ir 1700 
dešimtinių gerokai praretinto miško, jame 200 dtssimtinių 
netikusios žemės. Žemė visur gera, dvi myli nuo gelžkelio 
stoties—Mažeikių. Daugelis ir aplinkinių ukiniikų butų 
davė už dirbamąją žeme po 120—150 rublių, taigi apskri
tai dešini tinė butų atsėjusi po 00 rublių. Bet Tulou bankas, 
iš kurie išimta O'Rurk o 70 tūkstančių, reikalavo visos sko 
los užmokėjimo, ir 100 su viršum pirkėjų, norėjusių tą 
dvarą jgyti, negalėjo tokios sumos tuojau sudėti. Koksai 
nors piniguočius, pirkdamas tą dvarą ir paskui išparduo
damas j j mažais sklypais, butų galėjęs uždirbti 30—40 
tūkstančių rublių, bet tokio neatsirado. 

Lenkų laikraštis "Goniee Codzienny", kurj paduo
da tas žinias, net tokia proga naudojasi, kad užgauti lie
tuvių laikraščius, kaltindamas juos, būk jie patį* negalė
dami sutaisyti kompanijos žemei pirkti, atmetą lenkų pa-
gelba, apie kurią ligšiol niekas nei girdėte negirdėjo. 

Raginėnai (Šeduvos parapijos, Pan. pav.). Profeso
rius Abramovas išvežė Peterburgan apie 150 viso jių seno
viškų daiktų, vartotų lietuvių VI—VIII amžių ji;, rastų 
Ratfinonu kapuose. 

šventėnai (Vilniaus #ub.) . Rugpiučio 20 d., teismui 
paliepus, suimtas tapo Ceikinės klobonas ktin. Šopara. 
Kun. Šoparą kaltina už kurstymą prieš valdžią savo pa-
rapijonų tarpe. Be to kun. Sopa ra bene busiąs dar kalti
namas ir tame, kad atėjus dvarininkui llolovniai j bažny
čią, kun. šopara jam pasakęs: "Ko tu čia valkiojiesi, ttt 
esi stačiatikis, ir čia neturi ko veikti su savo šurtikyba". 
Apkaltinimo aktas pamatuojama 129 straipsniu. 

Kužiai (Šiaulių pav.). Mūsiškiai su Banko pagalba 
nusipirko nuo p. Plazovskio Smiltynės dvarą, 14 Šeimynų, 
apie 200 dešimtinių. Mokėjo po 90 rublių už dešimtinę. 
Banko atstovas sakęs, kad žemė gera, kad Bankas butų 
daugiau davęs. 

Panevėžys. Nuo 1 rugsėjo bus atidaryta čia ' 'Saulės" 
skyriaus dviklesė mergaitėms mokykla. Mūsų mieste ir 
apylinkės miesteliuose dar nebuvo tokios mokyklos, atski
ros vienoms tiktai mergaitėms; yra vienklesės i f dvikle-
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sės mokyklos dėl vaiku, abiejų lyčių ir visų tikybų išvien. 
Naujoji mokykla bus t iktai dėl rinktini!) mergaičių, kn-l 
rias atskirai patogiaus galima bus dorai išauklėt i. I'/.tatai] 
j i labiausiai tur i patikti tėvams, kurie, nedarydami skriau] 
dos savo dukroms, lygiai su berniukais pasirūpins jas a p 
šviesti, o ne viena pasodą joms kraut i . Išėjusios dviklesę 
mokykla kitos galės toliaus mokslan eiti, o kitos namie pa 
silikusios bus t ikrai naudingos ir šviesios, nes mokos pasi
naudoti iš šviesos šaltinio. 

Mokyklon užsirašyti reikia kuogreičiausiai pas moky
toją p. Saliomėją Stakauskai to klebonijoje. (JI mokslą be 
užlaikymo imama po 20 rb. per metus, o su u/ la ikymu — 
loO rb. " V i e n y b ė " . 

Pajevonys (Vilk. pav.) . š is bažnytkiemis stovi gana 
puikioj vietoj. Bažnyčia stovi ant paėio vidurio kalno, o 
apl inkoj giria ir kapinynas. Kalnas turbūt pilekalnis, nes 
aplink daugiau tokiu kalini nėra. Medžiai susodinti eilė
mis. Tai vis a. a. kun. Bučinauoko tr iūsas. Dabartinis 
klebonas norėtu girią išretinti, tik parapijonjs priešinasi, 
tai dar užsilaiko. Dar vienas nesmagumas : jeigu kas nors 
pasodina ant kapo kvietką ar medelį, tai bažnyėios tarnai 
besienaudami viską nupiauja. Tas paprotys vertėtų pra
šalinti. 

Pajevonyje yra valsčiaus raštinė, mokykla (mok. lie-
tuvys) , monopolis, t rakt ier is , aludė, 5 krautuvės (1 katal . 
1 žydo) ir šiemet pirnm kart buvo .'{ jomarkai . 

Iš Inteligentu ėia niekas nieko neveikia. Nors ir gy
vuoja " Ž i b u r i o " skyrius, bet labai silpnai. Knygynas, 
jkur tas kun. Šeškevičiaus, o dabar pavestas " Ž i b u r i o " glo 
bai, užsilaiko blogai. 

Iš laikraščiu ėia daugiausia skai tomas " š a l t i n i s " . 
Kiti kiek mažiau. 

Dar vieiMSS mažmožis. Nors valsėiaus nutar imu ir už
darytos karėiamos, bet t rak t ie rnė j " p e r užpaka l ines" ga
li puikiai atsigert i . 

Joniškis (Kauno gub.). J a u kelinta diena kaip vaikš
čioji po miestelį kokia tai kynė ir apgaudinėja žmones. 
Vpaė moterjs moka po pusrublį ir daugiau prašydamos, 
kad joms kirminą iš dantiji išimtu. Viena moteriškė pasą 
kojo, jog po iškrapštymo kirminu, pradėjo dantį gelti. 

"S tebukl ingo j i d a k t a r ė " pasisodina moterėle ir lie
pia išsižioti. " D a k t a r ė " ištraukia iš plauku ir iš užu api 
kaklės du pagaliuku ir jais krapšto dantį. Visus " k i r m i 
n u s " iškrapšėius ir rublį a t lupus vėl įkiša savo į rankiui į 
p laukus ir už apikaklės. (Jaįima suprast i , koksai ėia gali 
būti švarumas, ( lydytojai po apžiūrėjimo ligonio tuoj ap
valo su spi rutu arba kitais vaistais savo įrankius, o mušu 
" d a k t a r ė " nuo vienos ligonės su tais paėiais įrankiais iš 
Ulauku iš traukus eina prie kitos. Tokiu būdu galima 
žmones baisiausiomis ligomis u /krės t i . Pasisaugokite nuo 
tokiu " š u n d a k t a r i ų 4 " ! . . . J ie tik l igai plat ina. — Mūsų 
kunigams vertėtų iš sakyklos draust i žmones, kad neitų 
prie " š u n d a k t a r i ų " . 

Šimonįs (Ukm. apskr . ) . Valsėiaus pinigais išstatytas 
didžiulis gražus namas dviklesei mokyklai, kuri ėia žada 
imi įtaisyti. Apsieisiąs. j is valstieėiams apie »» 7 tūkst . 
rublių. Miesteliui jis bus t ikru papuošimu, valstieėiai taip 
gi nesigailės padėjęs pinigų geram sumanymui. 

Priuseliai (I 'anovėžio pav.) . Susipratęs sodžių;;. Pru-
Jsolii sodžiuje y ra užvesta labai graži t v a r k a : visokius pa-
[sitaikanėius kaime gyvenant nesusiprat imus j ie išriša ta ip 
[.vadiname "Namin iam te i sme" . — Pasi taiko kam ką ne

tyčia nuskr iaust i darbu ar žodžiu — tuoj sušaukia so
džiaus sueigą ir nuteisia skriaudą at lygint , kas tuoj ir 
būna at l ikta, ir kaimynai susilaiko. Pruselioeiai dar neži
no, kas tai yra valstieėiaus teismas ar kaimyno neajrykau
ta. Triušelių sodžiun pareina šie la ikraščia i : " L i e t . LT-ko" 
-2egz., " Š a l t . " 2 i r ' ' V i l t . " 1 egzl 

Papilis (Kžerėnų pav.) . Miestelis nedidis : y ra dvi 
bažnyėios - katal ikų ir kalvynų, valsėiaus raštinė, mo
kykla, monopolis ir dvi aludės. Monopolyj p a r d m d a m a 
degtinės už 14 tūkstančių rub. j metus, aludėse a l i n s iš
geriama irgi už 4 tūkstančius su vir tum. T a i g i gir tuokly-
bė žydi pat mus neblogai. 

Pašvintinys (Šiaulių pav. ) . Šiklių plytnyeioj bįrž. 25 
d. vaikinai suderėjo la ižybas: kas praloš — tur i p i rk t i 
degtinės. Bet vienas su ta r t as laižybas pralošus, pradėjo 
galvoti, a r negeriau butų vietoj degtinės išsirašius laikraš
tį? Ant galo visi sutiko, ir dabar visi linksmi skaito lai
kraštį . O jei butų p i rk ta degtinė, be abejo butų apsidau
žo makaules ir daugiau n i e k o . . . Bepigu butų, k a i ta ip 
visur vaikinai pakeistų degtine laikraščio skai tymu. 

"L ie tuvos Uk in ink i s " . 
Ju rba rkas , Res. ap. Vietiniai žydai, apsilankę lietu

vių vakare rugpiūdio 15 d. (buvo statoma "Veln ia i spąs
tuose" ) pasipiktino labai peisuoeio žydo lupiko vaidinimu. 
Rašo apie tai " S . Z. T . " (No. 202). Tikrai , bene jau per
daug mūsų dramatiškoje l i teratūroje tų " ž y d ų " peisočių. 
Mūsų gi vaidintojai, mėgstą paprasta i šaržuoti, t ikrai už
gauti gali žmogaus vertybę, ir mums patiems kartfin net 
koktu, matant mūsų scenoje tuos " ž y d u s " . 
I Šiauliai. Per Šiaulių Ūkio paroda žada lakstyti oru 
Paryžiaus lakūnas grapas Campo-Scipio. Bus tai t ikrai ne
paprasta regykla šiauliečiams. 

Lenkų laikraštis " G a z e t a Kolnieza" žadas p a k i r t i 
ištisai vieną numerį Šiaulių parodos aprašymui. Vilniaus 
knygininkas Makovskis gavo iš gubernator iaus 1< idimą 
intaisyti parodoje savo knygyno skyrių. Bus tenai knygos 
netik apie ūkį, bet ir šiaip visokios — rusų, lenkų ir lie
tuvių kalbomis. 

Kun. Šopara, prabuvęs Yiniaus kalėjime visą savaitę, 
sugrįžo į Perlojų. Vyriausybė jį paleido, paėmusi 5,000 
rl). užstato, kurį sudėjo rūpestingi ir prie kunigo A rikiai 
prisirišę parapijonai . Tokiais santykiais t a rp kunigo ir 
parapijonų gražiai pasidžiaugėme. 

Šiauliai. Kugpiūčio 28 d. a tvarė etapu į Šiaulių kalė
jimą d žmones: moteriškę su ketver tu vaikų, tr is j aunas 
mergaites bal tgudes ir vieną vaikiną. Visi jie buvo važiavę 
iš Vilniaus gubernijos per Šiaulius į Ameriką. Neprivažiuo 
jaut Šiaulių, gelžkelio stotyje Šilėnuose visus keliaunin
kus suėmė. 

Moteriškė su vaikučiais važiavo į savo vyrą, kurs bu
vo atsiuntęs jai 450 rub. Vi tuos pinigus viena Vi niaus 
žydė sut iko moteriškę su vaikučiais nugabenti Amerikon. 
Paėmusi visus pinigus, žydė at idavė moteriškę kitų dviejų 
žydų globai. Moteriškė nelabai nusiminusi, tik gail si pi-
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nigu ir daiktų, kurie gali p rapu l t i ; bet, žiūrint j mergai-
tes-balt gudės, net koktu darosi. Aimanuoju vargšės, ver
kia, d raskos i : ' ' l i raši p r a p a d u ė ! " Visi ju pinigai tai |)-pat 
agentų žydų rankose liko. Pinigai buvo skolinti 12-tu 
procentu. Kada gi dabar jos galėsiančios sugrąžinti t Bet 

, gi valkioti j Ameriką jau atsižada, nors namie ir elgetau
ti prisieitu. 

i » Tai tau ir Amerika ! 
— Šiaulių kalėjime vienam kaliniui teknikui y ra leis

ta muilas daryt i . Virinama muilas tam tyčia nulietame di-
deliame katile. Išdirba jis visokios rūšies muilą, ir gana 
gerą. Ima tą muilą vienas miesto pirklys Bloehas, kurs ir 
medžiagos muilui dirbti pristato. Kaliniui tas vertelga 
moka vos po 80 kap. pūdui j au gatavo muilo. Tas muilas 
bus ir parodoje parodytas . " V i l t i s " . 

- i i i — i — i — 

Ift LIITUVUKŲ DIKVŲ AMIKIKOJB. 

ITITKTON, PA. 

Nelaimės neaplenkia čionykščiu lietuvių. &tai rugsėjo 
1!) d. tapo u /muš tas kasyklose (uola krito iš viršaus) /i 
nomas visam miestui seiuis Amerikos gyventojas Liudvi 
kas Varanavičius, iškilmingos laidotuvės atsiliko 21 d. 
rugsėjo. Griaudu pamokslą pasakė kun. V. Kudirka. Na-
bašnikas išgyveno PittStone daugiau, kaip 30 metu ir vi
siems buvo žinomas, kaipo labai geros širdies žmogus. 

Rugsėjo 28 tapo užmuštas ant vietos kasyklose donas 
Kižys, 20 metų vaikinas. Mat ketur iol iktame šjit'te " g e n g -
v ė " buvo užgriuvusi. " B o s a s " pasišaukė apie 20 jaunų 
vyrų išvalyti griuvėsius. Bevalant, staiga didelė uolos ske
veldra puolė žemyn ir su l rynė ant vietos Kižj ir kokį tai 
lenką. Teko ir Juosui Baltruviėiui. Sulaužė jam kojas ir 
strėnas. Už kelių valandų neįaimingasai numirė ligonbu-
tyje. 

Jonas Kižis buvo iš Pašlaveneio kaimo, Plutiškių pa
rapi jos ; Amerikoje tik t re jus metus teišgyveno. 

J bažnytini skiepą jau parėjo sėdynės, taip kad drau
gijos vėl pradėjo laikyti savo mitingus skiepe. Rp. 

DU KYKĄ, PA. 

Vincas Puodžiukynas išvažiavo rugsėjo 24 d. su eks
kursija į Lake Carey. Tenai, bežuvaudamas, įpuolė j vau 
denį ir prigėrė. Tapo palaidota* lietuvių kapinėse Pittsto 
ne, nors vietiniai lietuviai norėjo nukišt i jį į lenku kapi
nes. Mat čionykščiai lietuviai pasistatė sau bažnyčia, ir 
a t idavė ją lenkų kunigo, A. Baranovskio, globai. Atsirau 
da tokiu žmonių, ką sako, buk ir bažnyčia tapusi pastaty 
ta, ku r s t an t tik lenkų kunigu i : neikite, girdi, į Pittstoną ; 
pasistatykite sau bažnytėle ant vietos, o aš, girdi, j u s ' ap -
žiūrėsiu. Na, o kaip kapinių l iet iniai neturi, tai mat laido 
kitės pas lenkus. . . Kažin kaip bus toliau. Kun. Baranovs 
kis yra pramokęs liek tiek lietuviškai, bet, kaip sako, Ii e 
tuvių nemėgsta. Nedori liežuviai išdrįsta nei skelbti, Įnik 
pasimokinęs lietuviškai tik dėlto, kad jam lietuviu dole 
riai yra brangus. Vietiniems lietuviams vertėtų pasirūpiu 
ti sau lietuvį kunigą. Rp. 

BUOOKLYN, N. Y. 
Suimtoje, rugsėjo 24 d., lietuvių svetainėje lietuviai 

art istai ir art istės iš Nevv York 'o surengė vakarą ir balių. 
P. Ališauekas parodė daug visokiu keistų " s t u k Į " , pas
kui buvo pagrojyta ant smuiko, tr iubos (putė viena mer
gina ant korneto) . Pabaigoje buvo imtynės žinomo gerai 
mušu taidieėio p. Kaudroto su p. Vūsaičiu iš ChlcafO (taip 
gi l ietuviu). P. Kandrotas grūmėsi dar su kitu, kurio pa
vardės neatmenu, duodu p. K. apsiėmė permesti abudu į 
15 minutt}, i»' prižadėjo duoti 25 dol., jei to nepadarys. 

\ asailis tapo permestas j (> minutas ir 40 seku adų, bet 
publikai nesut inkant tokiu permetimu, p. Kandrocas ėmė 
si ant rų sykiu ir permetė Vasaitį į 1 minutę ir 20 sekun
dų. 

Su antruoju (jis turbūt buvo lenkas) Kandrotui bu
vo lengviau. Kaip tik tapo pagarsinta, jog tik pasiliko tr įs 
minutos, K. šoko ir kaip matai paguldė savo priešą ant 
grindų. P. O—kas. 

i 

ORCHARD LAKE, IU10II. 
N.S. Kiryliaus ir Metodijaus seminarijoje, niekados 

nebuvo tiek lietuvių, kiek šįmet. Vienų klierikų ant filo
sofiškai- teologiškojo skyriaus y ra PI, o dar klesistų bus 1 

apie 12, ta t išviso išeina 25 lietuviai. Tai j au nem ižas bū
relis. Tik reikia visiems vienybės ir darbuoties mivoje , 
o esant tokiam skaičiui, galima būtu ką nors gero nuveik
ti ant tautiškosios dirvos. 

Rugsėjo 11 dieną buvo rinkimai naujos šieme mokslo 
metams, valdybos jau nuo seno gyvuojančiai šioje semina
rijoje lietuviu mokslaeivių li teratiškąja] draugijėlei "L ie 
tuviu V i l t i s " po globa šv. Kazimiero. Praeit a n: metais 
draugijėlės visus reikalus vedė t iktai vienas pirmininkas 
P. Lapelis. Tai buvo todėl, kad buvus mažam sąnarių 
skaičiui, visus reikalus galėjo at l ikt i vienas pirmininkas. 

Šįmet-gi, kuomet privažiavo daugiau lietuvių, liko nu
t a r t a r inkt i pilną valdybą, t. y. pirmininką, rai t ininką, 
knygininką ir iždininką. Pirmininku išrinktas Juozas 
Abromavičius, neseniai a tvykęs iš Lietuvos, Seinų semi
narijos, kurs yra gerai apsipažinęs su lietuvių kalba ir jos 
rašyba. Raštininku (sekre tor iumi)—P. Lapelis, buvusis 
pirmininkas, knygininku—Y, Abromaitis , o iždininku- M. 
Kazėnas. Tie rinkimai nedavė reikalaujamo vaisiaus. At
siradus didesnei pusei neužsiganėdinusiujų draugijos są
nariu taisiais rinkimais, 18 d, Rugsėjo rinkta a n t r i kar tu . 
Pirmininku, rašt ininku ir knygininku liko tie palįs, o iž-
dininku K. Grikis, neturint is mūsų draugijėlėje gero vardo 
ir per tai gero užsitikėjimo nuo draugu pildyme iždininko 
priedermių. Tat ir šie rinkimai nenusisekė, liko 0augiau 
neužsiganėdinusiųjų ne kaip pirmuose rinkimuose. Tiesą* 
pasakius, neužsiganėdinusieji turi tiesa. Kad vietoje, ką j 
valdybą turėjo patekti visi darbštus , dori ii" prot inai asme- , 
nįs, dabar, kaip knygininku ir iždininku' likosi tokie as-
mi'iiis (nekuria matė, kad netik jie patįs už save balsavo, 
b. t da r ir kitiems paraŽC ant savęs balsą, davė) , kurie 
praeitais metais kėlė didžiausius nesutikimus, pasakoda
vo lenkams apie lietuvius nebūtus daiktus , žodžiu- bandė 
išardyti mūsų draugijėlę, nes jai buvo priešingi tik vien 
dėlto, kad sąnariai nesidavė save vedžioti už nosies. 
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Bot laimė mūsą draugijėle] pažvelgė į akis. Nesutikus 
knygininkui ant vieno jstato, atsisakė nuu vietos, o j jo 
vietą išr inktas kitas — p. A. Klovo (gabus l ietuvis), o 
nuo iždininko draugijėlė a ts ikra tė , uos įstatuose iždiniu 
ko nėra, kadangi priedermes jo atlieka raštininkas. 

Garbė ta t draugi jai , kuri moka kovoti su sAvo prie 
šais! Zonis. 

DKTKOIT, MICII. 

Tas mus naujienėlės nekokios. Ligišiol darbai ėjo ga
na gerai, nors iš ki tur pribuvusiejie nelengvai galėdavo j j 
gauti . ])al>ar-gi užsidarė visos pečiu d i rb tuvės : ju darbi 
Diskai pareikalavo J' valandų darbo dienos, o savininkai 
priešinasi. Iš to kilo s traikas, kuris nežinia nei kada nei 
kaip/užsibaigs. O kol kas, ne vienas vargo pamatys. 

Skai tytojas . 

I .KOrKTON, MASS. 
Art inasi metinis pas mumis " l i r oek ton l 'air". Iš eilės 

bus tai .'{7-as. Per kelias dienas tat būva kaip ir šventė 
darbininku vietinėse dirbtuvėse. Nes tame laike visos 
di rbtuvės stoja. Brockton 'o Pai r 'os yra tai graži paroda 
gyvuliai, augmenų ir visokiu ūkišku padargu. Atsižymi 
paprastai plaėiai išdirbta programa ir dauguma išstatytu 
apžiūrėjimui daigtu. IViegtam brrva graži(is visuomenės 
pasilinksminimai, šiemet laukiama atsi lankymo daugelio 
svečiu. Pai r 'a j t rauksis ketur ias dienas, nuo 4 - 7 spaliu 
m. Lietuviai mėgsta šias " f a i r ' a s " aplankyt i . 

Negirdėti-gi apie dalyvavimą lietuviu iš Uroektono 
dienoje Kolumbo 12 spaliu. Kengia ėion pas mus iškilmin
ga apvaikšeiojimą italai, die užprašė taipogi ir lietuvius 
dalyvaut i . Bet lietuviai pasirodo ]vie to nerangus. 

Sugrįžo iš RymO žinomas Amvrikos lietuviams kun. 
d. Servetka ir aplankė savo tėvo kapą. Vincas D. 

Iš Amerikos. 
Reikalauja nuo Roosevelto milijono doleriu atlyginimo. 

Saratoga, N. Y. Tur t inga šio įniršto moteriškė, Ida 
von Claussen skundžia buvusj prezidentą Teodorą Hoose-
vcltą ir reikalauja nuo jo milijono doleriu at lyginimo ne
va už apkelbėjinvą jos. Turi ji pretensiją prie Koosevelto 
užtai, kad nebuvo pers ta ty ta švedu karaliui Oskaru i ; gir 
di, Kooseveltas priplepėjęs ant jos, ir užtai visi jos bandy
mai patekti i karal iškus rūmus perniek nuėjo. 

Žmogžudiškas užpuolimas. 
l ludson, N. V. Pasislėpę krūmuose gauja piktadar iu 

laukė pravažiuojant plytnyėios Atlas 1J i • i t k Co. iždininką, 
kuris, kaip žinoma buvo, turėjo su savim $15.000 išmokė
jimui algų darbininkams, Pasirodžius jam, vagiliai puo 
lė ir ta ip primušė, jog neužilgo pasimirė. Vagjs gi pasiė 
mę krepšelį su {dingais, dingo kaip vandenyje. Policija 
teėiaus tikisi ankščiau ar vėliau juos surasti . 

Laivą sulaikė. 
Nevv York, N. V. Emigracijos valdžia sulaikė New 
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Yorko uoste garlaivį "(Jrosser Kur furs t " , ir visi jo kelei-
viai bus aštriai dak ta rų apžiūrėti , kadangi viemis pasa-
žieriu apsirgęs nežinoma liga, labai panašia j azijatišką 
k oi erą. Daktaru priderystė pa t i l t i , ar t ikrai toji baisi li
ga .įplaukė tą laivą. 

Apvogė t rūkį . 
New Orleane, La. Apsilervavusių vagiliu gau, a sulai

kė t rukj Southern Pacific Railway linijos netoliese Avon-
dale, La., ir apvogė paėtinj vagoną. Niekadėjai keleivių 
neužkabinėjo, paėmė tik maišus su registruotais laiškais 
ir pasislėpė. Policija uoliai j i ; j ieško, bet ikikol be ma
žiausios pasekmės. ^ 

Angliakasiai švenčia. 
Terre Ha u t e, Ind. Du tfikstanėiu mainierių aštuo

niose kasyklose savavališkai užšvente vienai dienai, nes 
kiekvienai norėjo pamatyt i cirką, kuris buvo ten atva
žiavęs. Kompanijos netr ivoja piktumu, kadangi ir be to 
esančios toli atsilikę su užsakymu išpildymu. 

Aviatorius prigėrė. 
Calumet, Mieh. l lomer Ila/.ard, aviatorius iš l .ansing, 

Mieli., nusileisdamas iš baliono, pataikė j ežerą Portage 
ir žuvo. Ligšiol nesurasta nei jo lavono nei lakstytuvo. 
I l a /a rdo draugai guodžiasi teėiaus tuomi, jog galėjęs j j ' 
išgelbėti koks nors, plaukiantis ežeru laivas, kur;s butu 

. . . . . . . . 
patėmijęs av ia tonaus leidimosi. 

Suv. Valstijų kariumenė Kynuose. 
\Vasbington, I). C Pasklido žinia, būk kariškasis l)ė-

v dės Šamo skyrius siunėia kareiviu pulkus nuo Filipinų 
salų j Kynus. Kadangi valdžia nepaaiškina šio atsit ikimo, 
tai kiekvienas kitaip sprendžia apie ta kareiviu tmnspor-
taciją. \ rieni mato tame nesusipratimus ta rp S m i e n y t u 
Valstijų, ir Kynu, antr i kalba apie komplikacijas Kynu 
politikoje, treti-gi tejsingiausiai tvir t ina šios šalies ka-
riumenę esant reikalingą riaušių apmalšinimui. 

$34,000 už Gaynoro išgydymą. 
Ne\v York, N. Y. Tris daktara i , djaJUfirėjusM ji per 

'A savaites Nevv Yorko majorą (Jaynorą, kurį buvo sužei-
dęs tūlas (Jallagber, reikalauja $:{4,000 už savo " d i r b ą " . 
Nežinia tik kas jiems užmokės,: New Yorko miestas ar 
pats (Jaynoras? Daktarai bet reikalausią atlyginin o nuo 
savo paeijento. 

Pager įs gelžkelius. 
VVashington, D. C Valdžios komisija gelžkelio rei

kalams tarėsi su 200 pastarųjų perstatytoji,! apie palobuli- * 
mą tu komunikacijos linijų su mieriu išvengti ta ip lankiu 
nelaimiu. Kompanijos bus priverstos prie pataisyihij, ku
rie atsieis joms milžiniškas sumas. Tik viena Ch eagos ' 
kompanija Burlington and Quiney Railroad išleis $55.-
000.000 savo t rūkiu ir gelžkeli^ pagerinimui. 

•* Nauji pabrikai . 
Joliet , III. Kompanija United States Steel Coi'pora-

tion pradėjo s tatyt i šiame mieste naujus pabrikus n i l i jo-
IIO dolerių vertės. Šimtai žmonių gaus juose pelninga dar
bą. 

Ponios Taft dovana. 
Wiiukegan, III. Prezidento pati a ts iuntė vietiniam 

" f ' a i r u i " puiku aliejinj paveikslą brangiuose rėmuose. 
Paveikslą leis ant laimėjimo, o surinkti pinigai, kaip ir 

file:///Vasbington


400 D H A U G Ą S Spalio (October) 6, 1910, Met. II. No. 40. 
••" •• . . , ',! • f T " " M i !•'.• •»• i I I n " • ' •'• ' " '• • • " . ! . 'J . • ) ! • ' • i i| I n " . i » M i . I I Į • i 

visas tų fairu pelnas, skiriamas katalikų bažnyčios iš Li-
bertyville, 111., naudai. 

Tingus darbininkai. 
Kaušas City, Al o. Šiomis dienomis susirinko su vir

šum dvidešimts tinginiu vyrų ir tarėsi kur darbą gauti. 
Jiems besiginčijant pasirodė ant salės turtingas apielin 
kės farmerys ir kvietė eiti pas jį dirbtu už $1.75 dienai 
ir užtikrino darbą dviems mėnesiams. "Darbo jieškoto-
jai" bet liepė farmeriui kuogreieiausiai išsinešdinti, nes, 
girdi, bereikalingai pertraukęs jų tarybas. 

Persiskyrimų miestas. 
Los Angeles, Cal., teisingai vadinasi persiskyrimu 

miestu, kadangi nuo 1 d. spalio liHM) m. iki 1 d. spalio 
1910 m. persiskyrė per teismą 1,000 porų, tai yra vienas 
persiskyrimas iš penkių susituokimų. 

Mat vietiniai teismai suteikia persiskyrimus už bile 
niekniekį. 

Ekspliozija spaustuvėje. 
Los Angeles, Cal., 2 d. spalio. "Los Angeles Times" 

spaustuvėje atsitiko baisi nelaimė. Kkspliodavo nežinia 
keno pridėtas skiepe dynamitas ir sugriovė šešių augštų 
didelį namą. O ko ekspliozijos jiega nepalietė, tą stumi 
kino kilęs po jai gaisras. Nelaimėje žuvo suviršum dvi
dešimts laikraščio darbininkų. Spėjama, jog tai kerštas 
unijonistų ir jų šalininkų užtai, kad "T imes" leidėjai ne 
tik ką prisilaikė "open shop" dnrbo būdo, bet dar uolia i 
prieš uniją kariavo. 

POLITIŠKA PERŽVALGA. 
• -

Prancūzija. 
Prancūzijoje nerimastis. Bijosi vokiečių. Buvo ma

nyta sutraukti laivyną į šiaurės vandenis, bet "Temps" 
persergėjo, kad to nedarytų, nes pietuose gresiąs didelis 
pavojus. Tiesa, vokiečiai esą pavojingi siaurėjo, bet taip-
pat esą pavojingi Italijos ir Austrijos laivynai pietuose 
Anglija, žinoma, drauge su Prancūzijos paneramajsiais 
laivais galėtų apginti Lamenehe'o kanalą, bet Anglijos 
laivynas butų persilpnas Viduržemių marėse, kad galėtų 
atsispirti prieš Italijos ir Austrijos laivus. Iš žemės pusės 
neprietelių laukiama ateinant per Vosges'ų kalnus. Iš to 
ir nerimavimas. 

Be to, šįmet užderėjimas nekoks. Kviečių užderėsią 
vien 7:5,280,711 kvintalių (tokia miera), kuomet perinai 
užderėję 104,:{7(>,229 kvintaliai. Bet užtat esą geri užde 
rėjimai Algerijoje, tai nepriteklius busiąs užpildytas iš 
tos provincijos. 

Provanšalių (pietirff1 Prancūzija, turinti savo atskirą 
tarme) poetas Frėdrikis Mistral susilaukė 80 metų. Po
piežius Pijus X iš tos priežasties prisiuntė pasveikinantį 
telegramą, į kurį senyvas poetas atsakė su dideliu dėkin 
gumų. 

Vokietija. 
Čia pilna straikų lokautų. Aną dieną ištiko Berline 

net didelės muštyuės tarp straikininkų ir polieijos. Daug 
sužeista iš abiejų pusių. 

PASIRŪPINKIME VAKARINIŲ MOKYKLŲ MOKSLU. 

Atidžiai sekant lietuvių gyvenimą matosi, j )g beveik 
kas savaitė gimsta via kokis nors naujas sumanymas; o 
pažiurėjus į skaitlių jau įvykusių sumanymų pasirodo, 
kad vos tik keli šiaip nebe taip įvyko, ir tie patįs taip bai
siai suskurdę, apiplyšę. Mat lietuviai paprastai myli su
manymus gimdyti, o ne auklėti. 

Net jau ir sumanymų kaip-kur nebereiktų, nes yra 
darbai pradėti, o ne labai prižiūrimi. 

Artinanties žiemos sezonui, męs Amerikos 1 etuviai ir 
vėl neturime savo mokyklų. Na, neturime, tai neturime; 
bet juk yra amerikiškų ir visai neblogų inokslaviečių, ku
rias lankydami, ypač augusieji, lengvai gali pasilavinti. 
Žinoma, ne visur yra amatninkų mokyklos — jos randasi 
tik didesniuose miestuose; bet pradinės mokytlos, kaip 
t. y. "Public School" ir vakarinės, yra kožnam miestelyj. 

Lietuviai! kurie trokštate mokyties, nenustokit ener
gijos ir vilties, o jūsų troškimai visados išsipildys. Jeigu 
randasi 60 ar net ir mažiau norinčių vakarais mokyties, 
galima lengvai gauti iš valdžios mokytoją, ir poros valan
dų laiką, parėjus iš darbo, sunaudoti savęs apš\ietimui. 

Padėkim sau, ką veikia žmonės parėję iš darbo? Di
delis skaitlius tik po 8—9 valandas tedirba, o likusį laiką 
praleidžia smuklėse prie baro. Ar-gi ne geriau, vietoj barą 
šluostyti alkūnėmis, lankyti vakarines mokyk as? .Jeigu 
mokame mokesčius už mokyklas, - - kaip va Pennsylva-
o i joj*) — kožnas vienas, ar vedęs ar nevedi-H, nors ir 
šiandien iš Lietuvos atvažiavęs, turi mokėti mokyklų tak
sas taip lygiai, kaip ir miesto — tai juk visi užsimokėję 
turi teisę ne tik prašyt, bet ir reikalaut, vakariuių mokyk
lų; o mokyklų komisija išanksto rudeny apsvarstys rei
kalavimą ir atidarys toj dalyj miesto mokyki.j, kur yra 
paduota Vardai. 

Męs daug šnekam apie viską, bet patį reikalingiausi 
dalyką paliekam " Dievo valiai". O dabar irtinanties 
žiemos sezonui, mūsų apšviestesniems vyrams atsidaro 
kupino darbo dirva. 

Pasirangykim ir pagclbėkim mūsų broliams atidaryti 
vakarines mokyklas. Visi dirbkime savo žmonių naudai, 
o pasekmės bus tokios, jog praslinkus žiemos sezonui ne 
vienas mums dėkavos, išmokęs keletą šimtų a igliškų žo
džių, rašymo ir aritmetikos. O antra, visi, kuri* bus lan
kę mokyklą, pas juos bus užsilikę keli centai, kuriuos bū
tų praleidęs smuklėse. 

Čia labiausiai šaukiu vietinius, tai yra VVilkesbarie-
ėius, kuriems taip yra reikalinga mokykla. 

J. J. Nienius. 

#) Visi tie moka mokesčius, kuriuos tik dažino, o ne 
mokant taksas užlaiko ant ėekių dirbtuvių, kauyklų ir t.t. 

ANT PARDAVIMO. 
Pigiai parduosiu naują, da tik pernai statytą, namą 

vienai šeimynai. Lotas 25 - 190 pėdų. Ant vyriausios uly-
ėios. Turiu išvažiuoti, todėl parduodu. Pasikh uskite tuo
jau pas: Juozą Makauską, Middleport, Schuyllcill Co., Pa. 

1—XI—10. 
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TEISINGUMAS. 
Senas ūkininkas, Motiejus Bitinas, važiavo Kaunan 

užmokėti du tūkstančiu rubliu skolos. Kelionėje jis sus
tojo vienam*' bažnytkaimyj, kad arkliai biskučiuką atsil
sėtu. Kopdamas iš vežimo, jis neužtėinijo, kaip iš jo ki
šenės išpuolė mažytis ryšelis. Netrukus Bitinas toliau 
nuvažiavo. 

Atvykęs Kaunan jis su dideliu išgąsčiu užtėmijo, kad 
kišenyje pinigu nebuvo; tuojaus grįžo jis tuo paėiu keliu, 
klausinėdamas visu žmonių, kuriuos sutiko kelionėje, ar 
jie nerado jo pinigu. 

Vargšas neapsakomai susirūpino, nes buvo neturtin-
gjis, ir sunkiai turėjo dirbti, pakol minėtus pinigus sutau
pė ir jais vos tik dalį savo skolos ketino užmokėti. Namie 
gi apart to turėjo daug įvairiu rūpesčh), nes reikėjo gana 
skaitlingą šeimyną maitinti. 

Nieks iš sutiktu žmonių pinigu nebuvo radęs; todėl 
nelaimingas ūkininkas apgarsino laikraščiuose apie pi
nigu pametimą, žadėdamas duoti šimts) rubliu tam, kas 
pinigus rado. 

Tuo tarpu tūlas Lauras Balčiūnas, važiuodamas anks
ti su plytomis per bažnytkaimį, rado šalę kelio mažytį pun 
delį; radęs įsidėjo jį kišenių, nežiūrėdamas, kas jame bu
vo. 

Vakare, sugrįžęs namo, jis atrišo rastąjį pundelį 
ir pamatė jame tiek popieriniu pinigu, kad net išsigando. 

Netaręs niekam nei žodžio, jis padėjo pinigus geroje 
vietoje ir pradėjo galvoti, kam jis galėtu apie rastus pi
nigus papasakoti. Ant galo jis pasirįžo eiti pas parapi
jos kleboną, labai maldingą ir gerą senutį. 

— Kisiu pas kunigą! — tarė Balčiūnas: — tai jis 
pasakys man, ką su pinigais daryti. 

Atėjo jis pas kunigą ir papasakojo apie viską. Kuni
gas jam tarė: 

— Gerai, Lauruti, padarei, pasakęs man apie radimą 
pinigu, kuriuos reikia kuogreičiausia atiduoti JŲ savinin
kui; bet kadangi męs jo nežinom, todėl reikia apgarsinti 
apie radimą. Ryt važiuoju Kaunan su savo reikalais; pa
imsiu su savim ir pinigus, pasiklausinėsiu ir, gal, išgirsiu 
šį-tą apie ju savininką. Jeigu neišgirsiu nieko, tai tuo 
tarpu padėsiu juos bankon, kad pinigai pas mus negulėtu. 

Atvažiavęs į miestą kunigas tuo sužinojo apie pinigu 
savininką iš laikraščiu. Motiejaus Bitino tuomet mieste 
jau nebuvo, todėl klebonas, parašęs laišką, pranešė jam, 
kad Balčiūnas jo pinigus rado. 

Dideliai nudžiugęs, ūkininkas Bitinas nuvažiavo pas 
kunigą pasiimtu savo pinigu. Paėmęs pinigus jis užvažia
vo į artimą kaimą, kur gyveno teisingas Balčiūnas, idant 
atiduoti prižadėtus pinigus, šimtą rubliu. 

Bet labai nusistebėjo, kuomet Balčiūnas jokios do
vanos priimti nenorėjo. 

— Šita šimtinė tau teisingai priguli, - aiškino Biti 
nas: — nes aš apgarsinau duo'siant tam šimtą rubliu, kas 
pinigus atneštu. 

— Už ką, tamista, man duodi šimtinę? — kalbėjo Bal
čiūnas: padariau tik tą, kas prigulėjo padaryti: atida
viau nesavus pinigus ir už tai man jokios dovanos nepri
gu l i ! . . . 

— Tu žmogus vargingas, aiškino Bitinas — ir 

galėsi už šimtinę kąsnį lauko nusipirkti; lengviau bus gy
vent i ! . . . Juk galėjai visus pinigus užlaikyti, ir aš to vi
sai nežinočiau! 

— Aš žinau, kad taip padaryti galėjau, — aiškino 
Balčiūnas: — ir, nors esmi vargingas, bet svetimo Mkati-
ko prisisavinti nenoriu; geriaus gyvensiu sąžiningai ir 
dirbsiu, pakol Viešpats iegas duoda; tečiaus jokios nuo
dėmės ant savo sąžinės nenoriu turėti!. . . Duok, tanista, 
tuos pinigus vargingesniems žmonėms, neturintiems jo
kios sveikatos!. . . 

Tą pasakęs, Balčiūnas atsisveikino ir grįčion jtjo. 
Ksav. Vanagėlis. 

S. L. R. K, A. Reikalai. 
KUR YRA PROTOKOLAS 25 SEIMO SUSIV. L. R. K. A ? 

Dėl ko ta%) ilgai nepagarsintas organe? 
Pn. M. Kadzevskis teisinas prieš kitus, būk protokolą 

paėmęs per seimą U sekretorius, kun. A. Jurgutis. Už
klausus kun. Jurgučio apie protokolą, tas stebisi: "Iškur, 
girdi, prasklydo tas gandas, būk aš paėmęs 25 seimo pro
tokolą*/ Po seimo p. Kadzevskis, I sekr. paėmė viską, 
mano ir savo rankraščius, ir žadėjo surašyti protokolą, 
o daugiau aš nieko nežinau", taip tai atsakė kun. Jur
gutis. 

Tad dėlko p. Kadzevskis taip ilgai nepagarsina seimo 
protokolo ir dėlko užsigina turįs pas save, tai yra paslap
tis, kurią gal tik "Kata l ikas" išaiškint. Kur yra 25 seimo 
Protokolas? K. Krušinskas, Centro Sekr. 

SUSIRINKIMAI. 
Sv. Juozapo Draugija sykiu ir 8(1 kp. S. L. K. K. A. iš 

Portage, Pa., laikys bertaininį susirinkimą 16' d. sj alio 
2-tą vai. popiety, paprastoje vietoje. Susirinkite visi na
rini ir norintieji prisirašyti. Užkviečia Komitetas. 

42 Kuopos S. L. R. K. A. bertaininis susirinkimas 
atsibus }) dieną spalio tuojaus po sumai bažnytinė
je salėje. Visi sąnariai privalo pribūti užsimokėti beitai-
ninę ir norinčius prisirašyti atsivesti. K. Krušinskas, 

kuopos sekrctoi jus. 

Baltimore, Md., 13 kuopa S. L. K. K. A. laikys pas
kutinį susirinkimą ŠIŲ metu, Nedėlioję 9 d. spalio tuojaus 
po pamaldų, apie l-mą vai. po pietų, pobažnytinėje salėje. 
Todėl visi sąnariai yra užkviečiaini pribūti užsimokėti 
bertainines ir atsivesti naujus prisirašyti. Teipgi bus ap
kalbama ir kiti svarbus reikalai. Užkviečia Komitetas. 

36 kuopa Newark, N. J., laikys savo bertaininį sasi-
rinkimą Nedėlioję, !) d. spalio, tuoj po dievmaldystei, sa
lėje šv, Jurgio draug. .Meldžiame visu sąnariu pribūti. 

58 kuopa Curtis Bar, M d., laikys paskutinį bertaiiinį 
susirinkimą ateinančią nedėlią, spalio 9-tą dieną, antrą va
landą popiet, pas kuopos sekretorių A. Kadovvską, 2 Hazel 
st., Curtis Bay, M d. Užprašo visus prigulinčius ateiti už
simokėti bertaininį mokestį, o ir naujus atsivesti, ką d in-
giausią geri; žmonių, motery, merginu arba ir vaiky. 
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REDAKCIJOS PASTABOS. 

P. K. R, "Vadovo" No. 25 priveda kun. Nieborowskio 
nuomone (savo keliu išreikštą vokiečiu laikraštyje :"AI1-
gemeine Rundschau") apie mušj ties Žalgiriu. Trumpai 
imantį nuomonė apie mūšį ir jo priežastis yra šitokia : 

Kryžiuočius atsikvietė'1228 m. Mozurijos (Mazovšo) 
kunigaikštis Konradas, kad pagelbėt!) jam kovoje prieš 
stabmeldžius prusus. Tas pats kunigaikštis padovanojo 
kryžiuočiams už jų patarnavimą Clielnnio žemę. Tą do\a 
na patvirtino Konrado jpėdiniai, o popiežius ir ciesorius 
tarp kitu privilegijų suteikė kryžiuočiams pasilikti sau 
visą nuo stabmeldžiu ir schizmatiku užkariautąjį kraštą. 

Kryžiuočiai, tuo pasinaudodami, užkariavo dar Po
meraniją ir visus Prusus. Ten jie įveda aukštesnę kultū
ra, taip kad Įnikai ptutigosta stiiuju savo provineiju ir 
susimano atimti Uielnmą ir Pomeraniją nuo kryžiuočių. 
Tam tikslui atsieki i jie atiduoda savo sostą Jegailiai, kur
sai prisižada šelpti lenkus tame reikale Lietuvoj pajiego-
mis. Pirmučiausiai lietuviai sukursto prieš zokouą stah 
meldžius žemaičius, kurie ir pakelia maištą 1409 m. Di
dysis magistras Plrieluis bando taikyties geruoju, bet, 
nieko nepešęs, apskelbia kary prieš lenku karalių ii' sumų 
•šęs jo kariumenę, atima nuo lenki) Dobrinio šėmę ir Kli
javus. Tasai Taktas paskatina Jogailą atsišaukti 30,000 
totorių ir išsiųsti juos į Prusus. Pasišaukimas katalikų 
karaliaus pagelbon mahometinių totorių drauge su busi 

tais čekais ir kitokiais schizmatikais ir atskalūnais suke
lia įniršimą Vakaru Europoje. Tolesnė istorija žinoma. Pa
sibaigė ji visišku sumušimu kryžiuočiu orden) ties Žalgi
riu, 

j katalike bažnyčią kova ties Žalgiriu atsiliepė — 
anot kun. Nieb. Konstancijos ii' Bazelio visuliniuose 
Bažnyčios susirinkimuose,'kuriuose lenkai t ipo papeikti 
už susidėjimą su visokiais stabmeldžiais, mihometiniais 
ete. kad sugniaužus katalikų ordeną ; kitas (sąs papeiki
mas už bažnyčių ii' šv. Ilostijos profanaciją (lenkai katali
kai toje karėje buk patįs taip dari/ arba paveliję ne-ka-
talikams išniekinti kataliku bažnyčias). 

Kadan gi Lenki] ir lietuvių laikraščiai skelbia kitokius 
daiktus apie minėtiną kovą, todėl p. K. K. klausia, ar ne
atsirastu kokie lietuviai i.-uorikai, kurie tiesos vardan ir 
dokumentais išrėdytu: Ordeno darbus Lietuvoje. Reikėtų 
ištirti sekantieji punktai: 

1. Kokiu būdu buvo atsiradę kryžiuočiai mūsų krašte 
ir gavo nuosavybėn Prūsu, Pomeranijos bei (Mielmno že
mes? 

2. Kokios buvo priežastįs karo tarp lenką su lietuviais 
ir kryžiuočiu, ar tikrai lenku ir lietuviu prispaudimas 
iš lfryžiuočiu pusės.' 

'•). Ar lenku su lietuviais susivienijimas (1386 m.) yra 
įvykę»s tuo tikslu, kad suvienytomis pajėgomis sutijynus 
kryžiuočių galybę? 

4. Apie patį karo vedimą: ar ištikro yra buvusi baž
nyčių ir šv. Hestijos profanacija iš lenkų pusės? 

5. Kaip katalikų Bažnyčia žiuri į kryžiuočių Ordeno 
sutrynimą ? 

Pastatęs tuos klausimus autorius, reikalauja, kad at
sakymai į juosius butų padaryti "tiesos šv esoje", vadi
nasi su dokumentais rankose, moksliškais anų laikų faktų 
ištyrimais ir išaiškinimais. 

Tiek p. K. H. Drįstame pridėti mažą patemijimą. Kaip 
ne garbinga ir ne naudinga buvo pergalė ties Žalgiriu, te-
čiau teisybė reikalauja, kad męs apie tą svarbų atsitikimą 
turėtumime tikras žinias — ne legendas ir ne tempimus 
ant savo kurpaliaus. Senas tai daiktas, už kurį neprivalė
tų vienas su kitu pyktios, tik vat! žingeidumas ima, už ką 
ir kaip ten mūsų proseniai taip gausiai savo kraują liejo. 
Tokias gi žinias mums gali suteikti tiktai sąžiningi ir do
kumentiniai tardymai viso šito atsitikimo. 

Valio, istorikai I 

Kas turėjo kantrybę perskaityti iki gului d-ro Jono 
šliupo " Lietuvius Amerikoj*' (perspauzdiiitlus iš "Laisv. 
Mint."), tas neikiek nesistebės, d ei ko daktaro kaina S. 
L. A. seime pagimdė didelį katalikų eilėse ne užganėdini* 
mą. "Lietuviai Amerikoje" yra tik sutrauka tosios kal
bos ir tenai- dar randame cenzūros ne vieną neleidžia* 
mąjį žiedelį ką besakyti apie pilnąją kai )ą ! Jeigu dak
taras panašiai kalbėjo savo neseniai atliktosiose misijo
se Naujoje Anglijoje ir Ne\v Yorko aplinkinėse — o sun
ku įtikėti, kad butų kalbėjęs kitaip! - tai ir-gi nėra ko 
stebėties, kad "misijos" sukėlė neapykautas, vaidus, fa
natizmą ir kitokius negeistinus visuomenės gyvenimui 
vaisius. .Ink toje kalboje nerasi pamokinimo, nerasi para-
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ginimo prie doro gyvenimo! Toji kalba lai mišinys, su
dėtas iš savęs ir savųjų iš tyr imo, nepatinkamų sau as
menų iškaneveikimo, istorijos iškraipymo ir savytarpiniu 
Santykių tarp žmonių nepažinojimo. Toksai tvirt inimas, 
būk lietuviai, sumušdaini kryžiuočius, pažemino popie/i-
ją, paskyrė Judią j laisvę ir gerove ir pagimdė reformaci
ją ir mokslui atgijimą (bent ne iš mažos dalies^ sic!) pa
rodo t iktai , jog dak ta ru i tušti sakiniai, drąsus drebtelė-
jiniai žodžiais užvaduoja mokslą, istoriškųjų atsitikimu 
npibrangiuiiiią žodžiu, užvaduoja tuos daiktus , kokius 
vadiname mokslo ir valstijos vyru arba visuomenės veikė
ju -durimis. Arba toks išsitarimas, buk "Romos bažnyčia 
tai ne Kristaus įstaiga, bet politikieriaus Povilo", tai 
nec plūs u l t r a sakinys išveda aikštėn, jog dak ta ras girdė 
jo t ruputį apie naujas sroves tarp prolestonu PibFijos 
kritikų., bet geraj nenugirdo - ir pasakė daiktą, kursai 
jam garbės n e n e š a . . . Pasavininias visu geru d a r b u : raš
liavos, poezijos, mokslo laisvamaniams (p. l!)) tiesiok 
prieštarauja faktams. Ugišiol mušu geriausiais poetais 
buvo kunigai i f š i a i p jau ne laisvamaniai (Baranauskas , 
Maironis, . lakštas, Duonelaitis ii' k.) . Ar .laimius, Būga ir 
tuzinai kitu geriausiųjų mušu mokslo vyru ir raštininkų 
buv(\ ir yra laisvamaniai L . . Anaiptol ! Kam-gi atiminėti 
nuo kitu gerus darbus ir snviuties sau nuopelnus, kurių 
neturi . ' J u k tai neišmintinga ir nepadoru. Nepadorumo 
neišteisins nei šmeižimai ir pravardžiavimai, kuriu pilna 
kalbos pabagoje. 

D-ro šl. kalbos neturi jokios svarbos ir spausdinti jų 
. visai nereikėjo, .los pat ikt i tegali Tėvo .Jono akliems pa

sekėjams. Bet j lai visuomenė neprivalo paisyti. J u k sek
tantai Įtiki į kvailiausius daiktus . Je igu ats irado neišma
nėliu, ką įtikėjo, buk šar la tanas l)o\vie esąs pranašas 
Klias III arba bigolė K<\dy Baker turi Kristaus ( ta ip!) 
pr iva lumui gydyt i ligonius, arba kad " m o č i u t ė " Kazlaus 
kė yra nekaltai pradėta, lai ar-gi galima stebėties, jog 
atsirado ir tarp mušu tokiu trumparegių ir siaurapročių, 
ką įtikėjo Šliupo plepalams ir pradėjo jį vadinti Tėvu Jo
nu ir Kurėju-Kurėju (Kurėju-Kurėju Daukantas pavadino 

• Ki;iviu Krivaitį ----- arba istoriškąją Krivaitį ----- pagonis 
kosios Lietuvos vyriausiąją dvasiška galvą, lyk popiežių; 
taip tatai mušu laisvamaniai padarė š. savo "popie
ž i u m " ) t 

Čia yra laisvės šalis. C'ia neužgiula sektantams laikyti 
prakalbos ir rašyti niekus. Tegul tad ir Kūrėju Kūrėjui 
būna. leisią laisvai skelbti žodžiu ir raštu savo niekus. Ta 
likime tuos niekus skaityt i ir ju klausyties Šliupo sektan
tams. Mes, katalikai , rimti žmonės, duokime numirėliams 
laidoti savuosius numirėlius, — paveskime Tėvui Jonui 
jo aveles: tesižinie su jomis! 

PRIE "TAVVNĖS" PAKRAIPOS. 
No. M " T ė v y n ė s " skaitome įžengiamąjį straipsnį so 

eijalisto J . S. I'ruselaiėio. Mat dabai ' " T ė v y n ė " soeijalis 
tais knibždėte knibžda. P. Pruselaitis stengiasi būti rim 
tu, teėiaus pravardžiuoti katal ikus klerikalais nei kiek 
nesidrovi. Jis stengiasi baltinti socijalistus. I»i>i kaip; 
Nei nemėgindamas užginti, kad soeijnlislai turi aid savo 
sąžinės nemaža " g r i e k e l i u " , apsiima tik ir kitose parti 
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jose nemažiau nusidėjimu surasti . Straipsnio Autorius pa
sinaudodamas prilyginimu paimtu iš EvangHijos prikai
šioja toliau, kad soeijalistu priešai vienų akyse mi lo kris
lu, o antrų nemato nei rąsto. Tiesa., kad žmonės palinki; 
niatyt'T^A'ien svetimas ydas. Ir iš tiesu męs visi m šame be 
kaltės linkuo savo tėvynės. Bet nutr ini nuo s< eijalistu 
raudonumą ir pat rijot izmo trūkimą negalima jokiu bū
du. Prausk nigeri kaip nori, visgi nebus baltas. Taip ly
giai iš soeijalisto nebus patr i jotas. Meilė tėvynės jam vi
sada bus tik tuščias žodis. " T a u t a i " jis visada pasirengęs 
mirties nusprendimą išduoti. 

Tuo tarpu, kaip kiekvienas gyvys rūpinasi prailgint 
savo veislės gyvybę, tą patį daro ir tautos. Tauta nori gy
venti, ji bijosi mirti. J i jauėia kas trokšta JOS'HH mirties 
ir ginasi inst inktyviškai . Užtai soeijalistams už jų lie
pai rijotiškumą tauta niekad nedovanos ir dovanoti nega
li. Tautiečiai nepaliaus kovoję su soeijalistais. 

, Kaip socijalistai, anot p. I'ruselaiėio teisingo 
pastebėjimo nepasikakina nešiojimu vardo, bet rūpinasi 
būti soeijalistais iš t i es in tą patį privalo daryt i ir tautie-
ėiai. Soeijalistai turi savo Sąjungas, organus (Kovą, Ke
leivį), tą patį privalo turėti ir tautiečiai. Nei save Susivie
nijimo nei savo Organo soeijalistams užleisti negali, jei 
nenori būti išdavikais savo tėvynės, 

Tad p.p. Vidikams, Pruselaičiams ir visiems soeija
listams tautiečiai privalo linkėti kogreiėiausia 1 limingos 
kelonės j Soeijalistn Sąjunga, ir jųjų o rganus : " K o v ą " 
arba "Ke le iv į " . Ten jiems tinkama vieta. Ir nu n rodos, 
kad tai turės įvykti. Ir įvyko be abejo. P. Yidi lu i nieko 
negelbės nei jo "poez i j a " , kurios griebiasi t r u k d a n t ar
gumentams (žiur. No. ;!!) lap. 468). Jo eilės tai ne lakštin
galos daina, bet kukavimas gegutės, kuri mėgsta dėti 
kiaušinius į svetimą lizdą. K. 

. m ! • • » • 

K O D t L NEINI IŠPAŽINTIES? 

Parašė kun. Aloyzius J. Warol, J. Dr. 
vertė kun. V. D. 

Missijonorius: 1) Išpažinčiai nereikia daug laiko. Jei 
yra tankesnė, tai traukiasi <!a t rumpiau ir da mar.iau su ja 
baldos. Taikėsi man pažinti jau ne šimtais, ale tūkstau-
eiais, žmonių ir tai netik moterų, bet ir vyriškių, nei ta rp 
žymesniųjų Amerikiečių, ką reguliariškai kas mėnuo at-
laikinėja išpažintį. Nei vienas iš ju neišsikalbinėja laiko 
t rukumu, nors be paliovos ir sunkiai turi dirbti. 2) Prie
šingai išpažintis jiems yra akstinu* pajuda ir paragini
mu prie darbo. (£odė] mašinistas tepa ratus a lyvi . ' Ydant 
mašįnos ratai lengviau ir greičiau suktųsi. Tanki ir gera 
išpažintis yra dūšiai lyg alyva. Dūšia, persiėmtis noru 
pasitaisyti, trokšta savo darbus atl ikti kogeriauslui ir ko* 
greičiausiai. Išpažintis turi įtekmę net i žmogaus kūną. 
J i suteikia mums uolumo ir sutvarko mūsų darbus, pra
šalina jgimta nerangumą ir t inginuma, nuveja b ogą ūpą, 
kuris t ramdo uolumą ir norą prie darbo. Be tvarkos mū-
su darbas yra arba visai nevaisingas, arba mažai ką. 
"Tiek turiu rūpesčių ir baldos uamieje su vaikais su vy
ru—gi r tuok l iu " skundžiasi ne viena m o t ė m , — kur 
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čia man bus galvoje išpažintis, mišios ir m a l d a ! " Bene 
tai išmintingas pasiteisinimas? Ar-gi čia ne žolynėlis, ku
ris d/ iusta l>e rasos ii1 drėgnumo? Tai-gi j*d reikia kodau 
giausiai paguodos ir pastiprinimo, Išsibaigė balsamas žaiz
doms, išblėsėjo šeimyninė Ugniaviete, išnyko šiluma šei-
mynos gyvenime. Kur jos dabar jieškoti? Ar nusiskundi
muose, nusiminime, aimanavimuose ant savo likimo/ Jieš-
koU jos bažnyčioje, aneprigimtinėje ugniavietėje, prie 
klausyklos! Kiekvienas žmogus, susirūj)inęs, paprastai 
j ieško patarėjo ir prieteliaus, kad jam atvėrus savo širdį, 
pasipasakojus savo bėdą. Kad nuraminus susirūpinusią 
dūšią, nekartą pakanka kantr iai Ir prieteliškai jos pa
klausyti ir leisti visa išsipasakoti. J a u to vieno pakanka, 
nusiraminimui, nes, kaip sakoma, votis t ruks ir užgis 
žaizda. Via tatai vienok tik paprast i vaistai, sudaryt i iš 
mūsų gamtiniy žolių. Ką jau bekalbėti apie anuos vaistus, 
kuriuos Kristus pernešė ant mūsų žemės, o kuriuos rasi 
kiekvieno j klausykloje, tam t ikrame vaistyne nuo tavo 
dūšios ligų? Ten rasi netik, kas tave noriai klausytu, bet 
ir suteiktu vaistą nuo visko, k?fs tave skauda. Neretas gy 
dytojas, net iš laisvamaniu ir protestonų, patar ia savo li
goniams prieš operaciją at l ikt i išpažintj. Be abejonės 
neina jam apie jų dūšios labą, o tik apie tai , kad romiai 
jam po peiliu užsilaikytu. Žino, kad išpažintis nuramdo. 

.'{) Sakai, būk nesą laiko išpažinties atl ikimui. Ar teip 
pat sunku surasti laikas kūno reikalu ir įstaigii pakakini-
mui? Ar teippat neturi laiko, kuomet laukia tavęs valgis 
ant stalo. ' Ar nepersivelki marškiniais, nesiprausi, nesi 
maudai, nesirūpini kūnu. Besistengi jo norus pakakint i : ' 
Tam tur i rast is laikas, nors čia pasipainiotu ir kitas koks 
svarbesnis reikalas. O dūšia / Ar jau ji turi rastis aršesnia 
me padėjime f Ar ji reikalauja savo maisto, savo pirties, 
pastiprinimo, apsivalymo nors Vieną kartą j metus per 
išpažinti f Tų pačiu skalbinių nenešioji per ištisą mėnesi, 
ale JUOSIUS mainai kas savaitė arba ir tankiau. O dūšios 
suteptame rūbe tu nori dvokti visą gyvenimą. 

4) Kur ir kam paprastai leidžiama laikas, atliekamas 
nuo užsiėmimu tikrai reikalingų? Pasidėk ranką ant Šir
dies ir atvirai kartu su kitais išpažink: paima ji lošimas 
kortomis, laikraščiu, nekartą papiktinančiu knygų skaity
mas. Smuklėse (saliūnuosc), ar .bendrose salėse, sėdima 
pO kelias valandas, niekus ar pliovones tauzijant. Kelia
ma vestuves, kr ikš tynas , kurios po porą dienu traukiasi . 
J muges pribus reguliariškai, nors jose daugiau nustos, 
DegU pelnys. Sugaiš visą dieną, nieko neveikdamas, pra-
gaišys dūšią, begir taudamas, o pelnys kumščias, kūno 
žaizdas, negarbę. Daugelis žmonių mugės dienoje dėl deg 
tukų skrynutės bėga j tolimą miestą, nežiūrėdami nei j 
visos dienos sugaišymą, nei į nuvargimą, nei j kitus nesma 
gumus. Išpažinčiai-gi gaila jam laiko! O jau neskaitau tau 
kių vakarinių sueigų, balių, susirinkimu be tikslo, nenau 
dingi), kurie t iktai tuštuma, surūgimą ir išsiblaškymu 
gimdo dūšioje, sumaišo protus, nesutikimą ir vaidus sukę 
lia. Neminiu ilgo ir papikt inančiu bylinėjimųsi ii- tą 
syuiu po teismus, kur užsikirtas, tur i stoti, nors čia audra 
siustu, jo namai deg lu ! J bažnyčią tečiaus jam pertoli, iš 
pažinčiai negalima nei valandėlės pašvęst i! .lobnsto\vn 
mieste, Amerikoje, kartą atėjo advokatas , nekatal ikas, pas 

lenkų kunigą, klausdamas, ar katal ikai privalo viikšeioti 
ant mišių f ' " T a i p " — atsakė kunigas. " Nedėldi miais ir 
.šventomis dienomis nei vienas, nesant svarbios priežasties, 
negali atsisakyti nuo los priedermės. Apie tai ži 10 kiek
vienus mūsų vaikel is" . - " T a i mane didei nus t eb ina" — 
suko advokatas . " P a s mane tarnauja mergina - l e i k ė . Ne-
dėldienyje rytą aš jai palieku laiko pamaldoms. J i vienok 
nesinaudoja, teisindamosi, kad tame nesą prievartos. Kaip 
kum patinka, gali eiti j biįžnyčią, arba ne. Vakare vienok 
nežinioms išeina iš namu ir tik auš tant grįžta namo, bet 
teip pavargus, kad panedėlyje beveik nieko negali veikti . 
Norėčiau ją pridaboti , nes žinau, kad pamaldos, o ypač 
jūsų išpažintis, gerą įtekme daro į žmones" . Pasakojo tai 
man pats klebonas, pr idurdamas, kad anasai darbdavys 
pats iš savo kišeniaus apmokėjo suolą tarnaitei , prašyda
mas, kad j i būtu prižiūrima, ar vaikščioja j bažnyčią? Ar
gi tat nuo eretikų męs katal ikai turime mokytis brangint i 
išpažintj ir kitas mūsų tikėjimo apeigas? Ar jie fiiufl tur i 
mokyti , kad laikas pašvęstas išpažinčiai gausiai apsimo
k a ? ! 

5) Pridūrei , būk kunigai ne visada yra prieinami. Tie
su, kad kunigai be grieštai bažnytiniu turi da ir ki tus rei
kalus. Ale ar tie reikalai taip jau visą laiką jiems atima, 
kad negalima būtu ju rasti klausykloje sykį ar du sykiu 
per metus? Perdaug nesirūpink kunigais, nei jų negailėk, 
nes jie to nenori. Kunigai žino, kokios jų priedermės. 

Toliaus bus. 

KATRI UTĖ. . 
TRIVEIKSMIS DRAMOS PAVEIKSLĖLIS 16 LIAU

DIES GYVENIMO. 

Lenkiškai parašė KARVATOVA 
Vartė A. VĖGĖLĖ. 

Eiles sudėjo A. ŽALVARNIS. 

(Seka) 
Katriutė. Bet aš mylėjau tik vieną! 
Darata. Vieną, vieną, e! ką ten vieną! Žinau aš dar 

\ieną, kini gal dar labiau myli negu Joną. 
Katriutė (nusistebėjusi) . Labiau negu Joną? 
Darata. Nesiklausei, Katr iute , t u rbū t da r nei sykio 

savo širdies. O Pranas? Tas doras vaikinas? 
Katriutė. Pranas? 
Darata. Pamanyk apie tai, kaip drauge augo te : at

meni, Katriute, kaip Pranas drauge su tavim žaidė? koks 
jis buvo kantrus , at idus, kai]) jis gynė ir sergėjo tave? 

Katriutė. Atmenu. 
Darata. Primink sau visą jo pasielgimą, kas per sie

la tame žmoguje, kaip jis tave nuo mažens tikrai myli. 
Primink tik visa tat sau. 

Katriutė. Aiškiai visa tai primenu sau t a i p ; tai buvo 
geriausios dienos nekaltos jaunystės . 

Darata. Atkreipk akį į tai, kas darosi dabar . Maėiau, 
kaip jis verkė per tavo sutar tuves , o ir šiandien, Mek sy-
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kiu pažvelgia į tave, apsilieja ašaromis. Kai rinte, pasą 
kyk, ką gera turi savo širdyje dėl to /.mokaus! 

Kat r iu tė . Dėkingumą. 
Dara ta . Dėkingumą ir daugiau nieko? Net ikiu! 
Katriutė. Darata, Darata, per daug reikalauji, 
Darata. Pažvelgk, Katriute, Pranui į akis, o sau giliai 

į širdį, ir susiprasite. Negalimas daiktas , kad taip doros 
Širdis nesusiprastu ta rp savęs. (To valandėles) . Tikėk 
man, Katr iute, Dievas žino, ką d a r o ; Dievo apveizda ser 
gi tave, kad neįpultum į nelaimę. 

Katriutė. Ką kalbi, Daratai Juk Jonas.. . 
Dara t a (pe r t r auk ia ) . Tylėk, mano širdele, negink jo, 

bet mylėk Traną. Taip keistai žiuri i manę, Katr iute , ne 
bijok, aš sena, žinau žmonių širdis. Jonas , tiesa, nžsukė 
t ruputį tavo galvelę bet tai neilgam. Nebūtum buvusi su 
juo laiminga, pergreit būtum pažinusi jo ydas. Tavo sie 
lai reikalinga tyra, kaip krištolas, siela. Apsvarstyk visa 
tai, Katr iute , tik dabar tuojau apsvar s tyk ; aš einu ūkio 
apžiūrėti . (Dara ta nueina) . 

SCENA VII. 
Katr iu tė , paskui Ickus. 

Kat r iu tė . Turiu apsvars ty t i . . , ir kam? Viską matau 
dabar blaivai ir aiškiai. Daug teisybės yra Daratos žo
džiuose. Pažistu šiandien, kad mano meilė prie Jono, tai 
buvo tik laikinas apjakimas, jauėiau, kad toji meilė gęsta, 
kati kas lai atstumia mane nuo jo. Pranas'.' Dieve, jis ge 
ras, jis labai geras, bet jiems tik taip išrodo, kad jis karš
tai mane myli! J u k jis dabar, matydamas mano nelaimę, 
butu pasisakęs man tai, jei ištikruju taip mane mylėtu .' 
Matau tik, kad jis neramus ir tylus pasidarė. O gal jis 
mano, kad ašuimapkeuėiau .)<»? B©t meskime tas mintis, 
kurios tik atima nuims jėgas ir ramumą. Reikia pagalvoti 
apie uždarlij, kad padėjus tėveliui. Vargias tėvelis, ką jis 
pada rys i Senas, silpnas nuvargęs, nebegalės ilgai dirbti . 
Turiu pati rūpinties tėveliu ir savim, neleisiu jam senatvė
je taip sunkiai d i rb t i ; ne, ne. 

Ickus (prisiartindamas iš dešinės pusės). Katriute, ar 
tėvas namie .' 

Kat r iu tė . Namie, lekau. 
Ickus. Ko taip Katr iute nuliūdusi, a? Nėra ko gailė-

ties vaikino, to gero pilna pasaulyje, ir ko ėia gailėtiesf 
Kat r iu tė . Nekalbėk man apie tai, lekau, geriau pasą 

kyk man, ar nežinai kur tarnybos man, kad ta rnaudama 
galėėiau padėti tėveliui. 

Ickus. Ta rnyba 1 ir leam? Gaila Ka t r iu tės ; nors aš 
žydas, bet myliu Katriutę, nes dora esi mergai tė ; geriau 
aš duoėiau tarnybą tėtušiui. 

Katriutė (nusistebėjusi). Tu, lekau-? 
Ickus. Na, ir kits ėia stebėtina? Tai jau lekus niekis? 

Pamatysi, Katr iute , ką aš galiu? 
Kat r iu tė . Nepyk, [ekau, gal žinai tarnybą, tikiu tau. 
Ickus. Žinau ir duosiu ją tėtušiui, tik reikia užmokėti j 

ar nežinai, Katriute, ar daug tėtušis turi pinigu? 
Kat r iu tė . Iš kur jis gali turė t i pinigu, .i»'i viską iš jo 

atėmė? Grynu pinigu tėvelis ne turė jo ; norėjo u/t raukti 
paskolų ant AkiO, kad davus man krai te . 

Ickus. Tai blogai ; be pinigu niekis. (I šalį) . lekus 

turi uždirbti, Sora nori, vaikai reikalauja. J i turbijt da r 
to nesupranta, uos dar per jauna paukštytė, ateis senis, 
tuomet pakalbėsime. 

Katr iu tė , h* km- yra ta tarnyba. ' 
Ickus. Toki dalykai nesakoma, nes viskas gali nie

kais nuei t i ; lekus tą gerai žino ir jis tylės. 

SCENA VIII. 
Tie patįs, Jokūbas ir Pranas. 

Jokūbas (išeina iš grįčios kalbėdamasi su P ranu) . Ma-
tai, mano sūneli, juo anksėian, juo geriau, išsikraus|isime 
ir pradėsime amatą varyti . 4 

Pranas. Gaila man tos grjėios, kuri buvo liudininkė 
mano jaunystės dienu, bet Tamsta geriau žinai, kas pei
kia daryt i . 

Ickus. Ką Tamsta, Jokūbai, oorėjai daryti.' 
Jokūbas. Persikraustyto į didelį sodžių ir tei savo 

amatu užsiimti. 
Ickus. Prasta duona, o prie to Tamsta jau ir peisenas. 
Jokūbas . Pranas padės man. 
Kat r iu tė . Ir aš, tėveli. Eisiu ta rnaut i , uždirbsiu ir pa

dėsiu Tamstai . 
Pranas . Ka t r iu te ! ! 
Jokūbas . Ką kalbi. ' Mano vaikeli, ir tu nori apleisli 

mane senatvėje? 
Kat r iu tė . Tik todėl, tėveli, kad padėti Tamstai. Nega

lima būti visiems drauge, nes neturime ištekliaus. Parala 
sena ir silpna, ji turi pasilikti prie jūsų ; ji užvaduos mane. 
Skauda man Širdį, bet tur iu eiti ta rnaut i , kad ben - kiek 
pagelbėjus Tamstai , Tėveli! 

Pranas . Dieną ir naktį dirbsiu, kad uždirbti duonos 
kąsnis, tik neapleisk mūsų, Katriute, nes užges saulė mū
sų grįėioje ! 

Jokūbas . Atmink, Katriute, ką tau Pranas pasakė ; 
įspėję jis tavo tėvo mintį. k 

Ickus. Nesiskirstyti reikia, bet taikyties vienybės. Aš 
Tamstai , Jokūbai , turiu tarnybą. 

Toliam bus. 

AUKOS SV. KAZIMIERO SESERŲ VIENUOLIJAI. 
Iš šv. Kryžiaus Parapijos, Chicago, 111. 

(Tąsa). 
Po 1,00 auko jo : 

Kazlauskis J., Mališamkis S., Jurš i s L,, Valteris J.. 
Veudzelis P„ Bajorinailė A., Kimkus J., Cicėnas M.. Bu-
kentaa M., Jami iauckaa J., Klimas T., Ridikia A., Ifoeite 
viėius M., (Jotautienė D., Petkus P., Lapšynskis J., 
Kriauklis V., Kriauklis K., Duleviėia M., Sinie\>ki J., 
Šikšnelis A., Vanagą P., Daukinas J., Vištarta V., Kulius 
kis A., ( lustas S., Kliukas K., Voroneekas J., Čižatickas 
K., Semka S., Minee A., Plaškam-kis V., Knpeeys \ , či-
žauekas D., IVtrauekas K., Panavas A., Sabaravic us J., 
Keterius S., Astrauskis P.. Miseviė.ia T., Mikulskis U'., 8a-
dauokii K., Lioklaa P., Gąraletieius S., Saunoras Ji, Mi-
kulekaitė T., fvba ta runas K., Kinikis K., Kardelis .1., Be-
neckas M., Paebalka A., Ceramuntas J., (leramunt is K., 
( ludaurkis J., Dulaitis J., Patapaviėia J., Pra/ lai iekis S., 
Pat.ipaviėia g\, Kliaud.vs J., Žalsytis K., Jonikai t is . . . Vo-
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roneckas d., Kybartą K., Puodžiukas A., Stanevičaiiė P.,* 
lYruiauckas 15., Daugiais 1'., Varpiota I'., Ivinskis J., Le 
viekas 1'., .Jocius d., Jooaitė P., dukutailo A., Jokubauc 
kaiti* A., Gaidelis J., (iudžinaiiė K., Bobinas 1'., Urbana-
vičius P., Vaitkevičius M., Labuckas B., Jakimauckas A., 
Panavas A., dakimauckas J., Bkifabutia A., Sakalauskia1 

M., Šarpikis I)., Sannoris P., Gricius Iv, Pauga d., PaugaJI 
I., Pašukoms M., Vazgird S., Aušbikis -!., Paulauskis V. 
Jagminas A.. Terbys V., Kasakaitiene o., KasakaičinK 
S., Stopdis I'., Bernotas K., Stopelaitė K., Šerpetauokii 
A., Trijottas s., Tauį&rąitd K., Dajoraitė M., Stonys A.. 
Jagminas S., Kukšta P., Ruropaito J,, Paliušis A., VitkeJ 
vičienė -)., Brazaiiskis J., Poeiukė P., Brazauskaitė R., 

>ičia V., Jucęvičia M., Bonsevičia J., Šliževičias K., Kri-
'.evičienė (J., Kožėnas .1., Mose\ ičia K., Petravi j ia J., ('ai-
žauskis J., (iaižauskis M., Placha M., Simaitis ()., šimai-
is 1., Valajtė K., Kruša J., Karsokas J., Še.lianas P., Kud 

••čekis K., lvanauckas J., ({oniakouski S., Navickis A., 
Kimkevičia K., Viskontas I*., Skališius d., .Junevičius S., 
Šalkauskas .J., Siratovie V., Rimkus S., Zavalevičia d., 
Sh /yn ieek i s K., Raicevičia J., Adomaitis V., (\yplys A., 

j jDruktainaitė N., Sakutis \'., Getautas P., Pečiulka V., 
Verdingauskas .1., Čechanauskas K., Verdingauskas A., 
Rimkus.)., Kazlauskas A., Marcinkus A., Pet ruševičia B., 
Narakaa V., Armonas P., Paukšta M., Rogis J., Norbutas 
1\, Norbutas A., Vaitkus 1'., Šertvidis P., Dinda .1., J u r k u s 

Brazauskas s.. Dembskaitė P., Martinkus J., I rinkas A.._ 
r„ , , . ., ... ., ,,. , ... , ,,. , ... , iiII. , (inksaite M., loleikis P., Masalskis s., Baranauskas 
lalcckis .M., Klemensas P., Zinkevicia .1., Giedraitis J.,UI 
Ramoška P., Kateiva A., Kačianas A., Kačianas P., Kasa 
kauskis \'., Šakuniutė K., Vaičiulis S., Sukaitė N., Maka 
las d., Polyčius .1., J u c i u s ^ . , Polyčius P., Žalandauckis 
J., Kaicauskis ,1., S t ryks .1., dnsevičia A., Pivarunas P.. 
Lukošiūnas .1., (Jenis P., Bukšailis A., Turauskai tė M.. 
Pet ravičia V., Aužbikis A., Pilitauskis P., Bracaitai tė A. 
Baldys P., Mackela P., \ 'aiciekaiickas .1., Ivinskis .1., Sa 
(lauckas d., Kiserauckis K., Pučnius A., f'esua N., Lečkiis 
A., Padvarcis L, Mockus .1., Rimkus ,1., Pankauckis V. 
Oginlas .1.. Drąsys S., Pavilionis A., Navickis J., Ogintie 
nė A., (Jalinskas S., Lasauekis K., Daumantas P., (ieida 
mavičia S., Ki'iaii|>šas K., Moekele P., Kiauledys P., Al 
biče K.. Mikalauckas P., Matulis A., Ranklai tė A., Kilkit 
P., Birbilaitė P., Pečiukaitis J., Laurynavičia K., Naudie 
ža A., Mociejunas S., Nausieda A., P§trylaiM»j Rusteikų 
tis .1., Norkus P., Šeputis N., Luopšas A.,' Ka/.badausku 
L., Kazlauskis A., Žukauskai tė 10., Mikalauskis Y., Kum 
pikis A., Šimkus S., Šeputis S., Vileikis A., Kumpikevičia 
d., Norbutas S., No'-'.nta* .1., Kumskikė A., Kasmauskis 
S., Mirkė v ičia P., Mikaitis P., š iulys A., Lokomskis A 
Lokomskis d., Lokomskienė V., Gustaitė A., Legutai tė M.. 
Genčauskis d., Ruzgys d., Noreikaitė d., š i a lkkus V., J)a-
ra.it is V., Bema tą s P., Marozas A., Merkelis d., Pokaitis 
d.. Macas A., Mališauckas Z.% Pililauckis .J., Šveikauskis 
P., Mikutaitė P., (Juževskis d., Mart inkus K., Petrauske 
V., Blinaris S., Palukas K., Mikšionis s., Mikšionis D., Be 
vičius d., Liužinas d., Bielskis P., Liužinas d., Vilkus A. 
Rimgaila J., Miliauskis K., S taruškai tė A., Vasiliauskis! 
A., Prbikas P., Gedvilą S., \ rasil iauskas S., Žemkulis K. 
I 'sclaitė B., Žiogas d., Daugiala K., Nutaulas V., Valai 
kevičia V., Kazlauskis T., Vaiciekauskas P., Misevičia d., 
Mikalajūnas d., Dragūnas d., ša \ ie l ius N., le^ovičail( 
T., dakuk iusk i s A., Žasylailė B., š tolpinienė ()., K'u.šlan 
kailė B., Paleiuas A., Auškalnis K., Žutautas \ \ , Leke 
eynskas P., Liaudanskis P., Norkus d., Buksas d., Paleka; 
d.. Kyl.arlailė d., Kyl>orlas S., Dirda K., Petrušas P., Kas 
mauskis d., Ka/.lauckis R., Ukoekii P., Mart inkus A. 
Al(d<sandra*vicia \'.. Pau'danavič'ui P., Rackauckis S., L.- H Vargonininkas pajieško vietos. (5erai vedrs chorą ir 
kis A.. Lėkis And., Kaspulai tė Z., Mackevičia S., (iriciu>Wvi.sa« bažnytines apeigas žinąs kuoj?eriausia, jaunas . Su 
P., donikis A., donikis M., Laurinavicia L, Pretkus P. I gor iausia is paliudijimais. Ats išaukt i -š iuo a n t i a š u : 
Zaroml.a K., (iečas d., (jeens A., (iecas P., dokubail is -I | M r. A. Šaučiunas, lt>7 So. 4th St., Brooklyn, N. Y. 
Mani vilas K., Leckus S., Samuolis P., Dobraškis M., Auš 
ra K., Norgilas d., Kungis P., žaljiys A., ž.dpys L, & e p n l ' Reikalaujamas geras vargoninkas. 

N 

L, Zvingauekas \'., Sadauekas A., Sarauskis L., šarąus-
kis L., Keibedis J., Mfkolfnaa K., Mikolenas J., Varana-
vičia V., Bteponkus d., Jurgutis d., Noreikaitė S., Rupeika 
L, (Vinorius K., Vainauskis d., Maurus V., Dedura A., 
Vaitkus d., Bebeekis d., Levickis K., Gendrolis A., Milius 
L, Virmauckis d., Mikaviėia A., Grikšas L., Maeedonakis 
P., Jonelis L, Ju ška d., Jes iunas A., Kunickis S., Davainis 
L, Petrait is P., Kundrotas S., Kundrotas V., Venekua S., 

^Marcinkevičius P., Buožaitė Ii., Armalys d., Kunickil d., 
Vitartas M., Budvytai tė A., Marcinkevičius -I , Rupšaitė 
M.,>Mfižeikaitė \'., dacunskis P., CJrybas d., Nau^žimienė 
i'.. Kemitė A., Babiliutė P., ( laidamavičia V., Miškinis P., 
Žukauckas d., Salkauckas S., BaHrukaitis A., Šveikauc-
kas \'., J ankauckas M., Vaicys K., Bajorinas A., Ju ška 
K., Ju ška B., Stonselis I'., Žilevidio L, Stelmokas T., Meš
ka nekas A., Tamošaitis P., (Jaižanekis J., F ra iuekvič ia J., 
Liutkus 1\., Kinderis P., Noreikienė A., Šia )kauckaito 
M., Dirda A., Paulius d., Ancerevičia A., Si.nmluvičia J., 
Jurga i t i s J. , Nausiedaitė D., Nausiedaite B., Stovarzyczka 
S., Druktenis A., Daukšis d., šerpet is P., Bagdonas J., 
Kojelis K., Kupstaitė U., Žigaitaitė M., Viekis J., Pap-
lauskis B., ( icšunskaitė K., Tverijonas P., Šeputis J., Sted-
\i las P., dezaičiukė M., Ramanauskis A., Brauža J., J a 
nuškevičius K., Drąsutis A., Kleinas V., Levickis J., Mi-
-eika S., Miceika A., Lukošius K., Sandaras d., Basikienė 
)., Jucius P., Baužas P., Bauža J., Žioberis d , Petrai t is 
L, Spudys A., Baktai tė T., Baktienė K., D a u p n t a i t ė 0.f 

Ge Saite K.. Stulgi ruski e r ė A.. Kiudys d., Sprogys J., Ag-
'ynas \'., lOičas d., Andriejauckis V., J u š k a A , Venckus 
L, Navickas d., Kryžius A., Barysas L, Nerbaka d., C'iuže-
lis d., Bumblys d., Kaniauckis d., Pundžius D. Pundžius 
d., Pundžius d., Lukošius d., Karko K., Laurinaitis M. 

Smulkesniu aukų : $2(58,50. 
Šv. Kryžiaus Parapijoje surinkta viso: s140().25. 

i:>r>7 S. Wood St., Kun. A. SUniukynas . 
( 'hieago, 111. 

tis A., Pocius S., Ju*ka I'., Mikutis d., Klimas d., Pilipa Informacija per " D r a u g o " redakci j* . 
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MALDA PRIE ANIUOLO SARGO. 

Aniuolc sarge mano, Manau, kad mažai džiaugsmo 
Prieteli tikriausias. Turėjai iš manos; 
P a t s D i e v o m a n p a s k i r s i ą s T a n k i a u b u v a i n u l i n d ę s , 

Nes n e k l a u s i a u t a v ę s . 

"PAIN-EXPELLER" 
Drauge kuogeriausias I 
Pser tiek m<>tu nuolat 
Taškui mane srki, 
K a s k a r t m a n r o d a i gerą , 
K a s blogą, tą pe ik i . 

N e p y k , o m y l i m i a u s i u s , 
Kad tavęs neklausiau, 
S a u g o k m a n e nuo b logo , 

* Nenoriu klysi daugiau! 

Kiek karty pildžiau gerą, 
Rašei tą visados, 
Tadą buvai laimingas, 
Džiaugeisi iš doros. 

Juozapas žiedelis. 

PRISIŲSTI REDAKCIJAI LAIŠKAI. 

Ne\vark, N. J. 
Gerbiamoji "Draugo" Redakcijai 

Meldžiame patalpinti savo laikraštyj*' mūsų padėko-
uos kelius /od/ius. * 

Męs, Šv. Ceci l i jos C h o r a s , Š i rd inga i t a r i a m a m u " D ; i i 
H O K " C h o r u i iš BrooRtyn , y p a t i n g a i P. Ii. J e r e m i n u i , Cho
ro v e d ė j u i , u / d a l y v ; i \ l m ą m u š u p a r e n g t a m t3 k o n c e r t e 17 
rugpifičio, taipgi ir vietiniam klebonui, kuu. \T. Staknevi-
čiui, už gražią ir pamokinančią prakalbą ir publikai 
u/ ramu užsilaikymą laike koncerto. Šv. Cecilijos Choro 

komitetus. 

REDAKCIJOS ATSAKYMAI. 

K. J. B—nui, Montreal. Apie Kongreaą buvo jau 
"Drauge" . Bet, kadangi Tamsta buvai liudininku viso 
a t s i t i k i m o , tai s u t r u m p i n o [dės ime j s e k a n t i n u m e r i . 

Parapijonui, Cambridge, Mass. Bus sekančiame nu 
įnoryje. 

Madeiaine Avietiniutė, Genevoje, Šveicarijoje. Tams
tos reikalą su p, Lengvapėdžiu ui korespondenciją iš 
\VorccstcT-io, tilpusin "Draugo" No. 2.'*, Užbaigėme, patal
pindami Tamstos tėvo protestu. Argi apsimoka u/ toki 
m a / a d a l y k ė l i b a r t i e s t a i p i lgai f N e t a l p i n o m e k i tu r a š t e 
liij šitame reikale, netalpjsime nei Tamstos protesto. Ge
riau butu, jei visas incidentas paskęstu Letos gelmėse 
kųogreičiausiai. Laikomės principo, kad labai neišmintin
ga yra duoti kad ir mažiausią ginklelj savo priešui. T<xl<*<l 
T a m s t o s p r o t e s t o n u r o d y l a i j a i r e d a k c i j a i \ is; i i n u s i u s i m e . 

NAMINĖ MOKYKLA. 
GRAMATIKA angliškos kalbos mokintis be mokintojo (:IĮ> 

dalyta) .tl.oo. 
VAIKŲ DRAUGAS arba kaip mokintis skaityti ir rašyti U-

mokintojo i v . v 
NAUJAS BUDAS mokintis rašyti be mokintojo 10c, 
ARITMETIKA mokinimuisi rokundy su |':i\ eikslais (apdn 

P. MIKOLAINIS, BOX 62. NEW YORK OITY. 

Dr. Richter 'o galinga išlauki
nė gyduolė privalo būti 

kiekvienos šoimynos 
vaisty šėputėje. 

Prašalina skaudėjime rou-
matizmo, padagroi, itfėnu die-
ffitaą, įtrendieglj ir neuralgi
ja. Greit išgydo sunėrimu ir 
muskulu šty\ um;j. Pulkui nuo 
išsukimu, šlubavimo ir pasi-
žeidimu. Skubiai gydo persi
šaldymą, iufleuiaą, gerklės 
skaudėjimą, sunkuma ant kru
tinės ir nedaleidžia plaučių 
uždegimą. Gelbsti nuo galvos 
ir dantų skaudėjimo. 

SERGĖKIS PADIRBIMŲ. 
T i k r u l'ain-K.NĮM'lIcr tau 

kiai buvo pamėgdžiotai. Aty-
diiai apžiurote pakol] ir temyli 
ar jis taip išrodo, kaip ant 
paveikslo. .Joi įkir tusi nuo 
įion parodyto, tai gaunate lai
duotu vaistą. Visi vaistininkai 
Suv. Valst. parduoda Pain Ex-
peller po 25c. ir 50c. bonkutė. 
Padirbtai per 

F. Ad. Richler & Co., 
215 Pearl SU Nevv York, N.Y. 

P. S. Jeigu .tusu sveikata 
labai nupuolus, bandyk Dr. 
Richter 'o Ferrolą, garsu ge
ležtei vaistą, 75c. ir Dr. Rich
ter 'o ' 'Tab ie t ' ' Lozenges, f>0c. 

MUSŲ knygute apie Anchor 
yaistus gali gauti kiekvienai 
• ' D r a u g o " skaitytojai u/<\\ 
ką. Tik prliiuikite savo ant
rai ą. 

KAS REIKALAUJA 

aiisiiiiiii (krajavų) škaplierių Pati o s šv. ir šv. Traioėe, 
guli gauti p.'is nuis visada. IVfcs iŠdirbafne Ir reikalaujįn-
I i r ius pa s iunč i a r a porą iinl pnz iu ros . I 

K a m a 50o. t u z i n u s . 
iMrs. A. Smailienė, 27;57 B, Paoiflo St., Fhiladelphia, ^a. 

REKOMENDUOJAME MUSŲ NAUJĄ AUKSINĮ 28 
AKMENŲ GELŽKELIO LAIKRODĖLĮ. 

Auksiniai, paauksuoti ir kitoki su lJ'A 
ukmenimiH, parduosime 10,000 vadi įa 
mų " A c c u r a t u s " laikrodėlių t iktai už 
$5.75 žėdną. Tie gražus laikrodėliai 
puikiai išrėžyti, dubejtavi Inkštai, Še
rai laiką rodanti, labiausiai ki-diaiiiiin k u 
naudojami, kurio turi daboti laiką, nįo-
terlSkl ir vyriški, gvarautuoti ant 20 
motu. Tikrai grąžui laikrodėliai, uc-
gėda bus nei draugams tokį parodyti. 
Jeigu nori t a rėti gurą Saiegofėlj, ;ii 
šiai innsu pasiūlymas: Mos nusiusimo 
šitą ta i k rodė! j kiek> ionam O. O. D. u>. 
|5.73 ir ekspreso kastus dėl ptržiujį-
jinio. Jei nepatiki, Bemokėsite nei ech 
to. Mes riskuojame viską. Auksins 

asl dvkai su laikrodžiu, Adresas: 
WATCH CO., DEPT. 005, CHICAGO, ILC 

grandinėlis (iuo< 
EXCELSIOR 

file:///VorccstcT-io
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Kuomet 
galvą tau skauda, 
tavo kepetlil neveiklios, 
DUStoji svarumo, 
valgio noras mainosi, 
veido oda išbalus, sud/ iuvus ir aplinus, 
j au t i skaudul] vandenį ryjant , 
šlapinimosi su priemaišais, 

tai laikas pradėti imti 

SEVEROS ' 

Vaistus Inkstams ir Kepenims. 
Sugrąžins jie sveikata tiems svarbiems organams, apra
mins užsidegimą, prašalins Šlapinimosi sunkuma, palaikys 
tavo jiegaa ir visa kūną pastiprins. 

Kaina 50c. ir $1.00. 

Knygutė lietuviškoje kalboje su svarbiais paaiškinimais 
apie gydymą, inkstų ir jeknų ligų duodasi su kožna bon 
kute. Reikalaukite. 

Dauguma vaistininkų parduoda Severos gyduoles, o žmonių dauguma jas vartoja. Pirkdamas 
vaistus, reikalauk Severos, o kitų nepriimk. 

v 

i Dyspepsija 
duodasi patinti daugeliu nemeluojamą ženklu: 
nesmagumas pavalgius, dideli skaudėjimai) atsi 
rugsėjimai, takšėjimai, ledakunaas, maias apeti
tas, DeregulcArtfikas oran ėjimas, štai atkurto 
/.nikiai. Bei jeigu imsi 

Severos gyvasties Balsamą, 
tai visi tie apsireiškimai pranyks, nt>s tas vaii 
tas reguliuoja ir pastiprini malimo organas ir 
paragino jeknas geriau dirbti. 

Kains 75 centai. 

Prašalink juos! 
Jeigu turi skaudėjimus soyatikoa, neuralgija, 
reumatizmą, aptinimą, suBtingitnf arba skaudė 
jimą raumenyse, prašalink juos ištepant 

Severos Aliejum šv.Gothardo. 
Jis apramina užsidegimai sumasiua aptininą, ui 
muša skaudėjimą, apgali sustingamą) JA,V<1»> reu< 
matismą. JTra t:ii labai svarbi naminė gyduolė; 

K;ti na 50 o o n t u. 

D a k t a r o p a t a r y m a i d y k a i . 

W . F. SEVERĄ C O CEDAR RAPID: 
IOW& 

SS i, KIEKVIENAS SEVEROS VAISTŲ SKIRIAMAS TŪLAI LIGŲ RŲŠIAI. 
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8. L. R. K. A. CENTRO VALDYBOS ADRESAI. 

JONAS RIKTORAIT1S,, prezidentas, 
67 James St., VVaterbury, Conn. 

KAZYS VAŠKEV1CK, viceprezidentas, 
18(> Jefferson St., Newark, N. J. 

KAZYS J. KKUŠINSKAS, sekretorius, 
457—17th St., Brooklyn, N. Y. 

ANTANAS -DANISKVIČE, kasierius, 
630 W. Centre St., Mahanoy City, Pa. 

Kasos globėjai: 
JUOZAS VASILIAUCKAS, 

112 N. Greene St., Baltimore, Md. 
MARTINAS KADZIEVSKTS, 

3244 S. Morgan St, Chicago, 111. 
KUN. V. VIZGIRDA, knygius, 

190 S. Meado St., NVilkes-Barre, Pa. 
KUN. M. A. PANKAUSKAS, dvasiškas vadovas, 

P. O., Forest City, Pa. 

' • " • • • 

ATSPAUD1NOME 

Trumpą Katekizmą. 
Kas turi vaikus ir nori išmokyti juos Kataliku Tikė

jimo tiesų, tenusiperka tą katekizmą. Kainuoja 10 centų-
PerkupČiams nuleidžiame procentą. Adresuokite: 

"DRAUGAS" 
314 E. Market St., Wilkes-Barre, Pa. 

IMI IMI 

JAU ARTINASI RUDUO ! 
S 

kiekvienas privalo i 
nusipirkti 

NAUJĄ SIUTĄ. 
Mano siutai siuvami geru kriaučių; perka juos 

kiekvienas, kurs nori gražiai pasirediti. Mane vi
si gerai pažista, kadangi mano krautuvėje kiek
vienas pilnai būna užganėdintas. Ir Jus, kurie 
skaitysite ši pagarsinimą, ateikite persitikrini, 
o pamatysite, juog pas mane geresnis tavoras ir 
žemesnes kainos. Nerasite vyro, kuris negalėtu 
pasirinkti siuto pagal savo skoni mano krautuvėje. 

Tik ateikite. 

Louis Rosenthal, 
ANT KIRBY'S KRAUTUVES, 

SOUTH MAIN ST., 
"::::^^^-Wilkes-Barre, Pa. 

|Rtt*(|&»,H,U H K » K H U U K n Hi« it'.K U K M U MįK.K » UMmmWttWfflBm EME 

5 0 , 0 0 0 
KNYGŲ 

Vysai Dykai Del Viru 
Ta knyg-a yra stebuklinga ir siustą yra tyk del vyru. 

Knyga ta prastais, suprastais žodžiais pasaka kaip gal 
atgauti vyriškumą, isigyditi nuo uznuodijima kraują 
arbasypili .nubiegimasieklos, patrotitu stypribe, pučkus 
Ir kitus išmietlmus, negromulavima, patrotitu 
stypribe, pylva, kiapenu, inkstu ir pūsles l igas, ruma-
tuma, gonorrhoea arba triperi, naujai įgautas lygas, 
strietura i r v y s a s v y r u lygas, gal būti išgidomas sava 
namuse privatiškai, slapta ir labai pygjai. 

Ta , dykai igauta knyga, pasakis jums kodėl jus 
kentut ir kaip galėt galtitinaj isigyditi. Knyga ta yra 
krautuve" žinios, katrus turo žinoti kožnas vedės arba 
nevedės vyras. Ta knyga yra parašita par Daktarą, 
katras atsydave i lgo lajka tyrinejmu tu, specijalisku 
lygu. Temvkit, jog ta knyga yra siustą vysai dykai, 
užmokant už pačto, ing užpečetita konverta. Nesiusk 
nekokiu piningu, tyk parusi k sava vardą, ir adresą ant 
žetniaus paduotu kuponu, katrų siusk mums šeudena. 

DYKAJ GAUTOS KNYGAS KUPONAS. 
DR. JOS. LISTER * CO . L 105 22 Fifth A»...». ft1n||i 

OndotlSSH Tamtst <: 1'i*a! TamiMo* pslssdlsjtts< aft noricf jau 
joff Tai!ustapriBtuj,tuinci t«*n Tjual dykai vena jusu knj'jf actai vytu. 

Vardas 

Adresas Si -H.is 

I Nauja knyga--Biblija s 
arba šv. Raštas išleistas 

Kun, S. P a u t i e n i a u s . 
Tik vienas šitas šventraštis yra kata-

X lik iškas. 
9 
1* Kaštuoja $2.00 ir 15c. persiuntimui 
}; Adresas: RE V. S. PAUTIENIUS, 
$ MAHANOY CITY, PA t 

\ 

F ABI OLE, 
garsi kardinolo VVisemano apysaka. 

Verte VYTAUTAS. 
Kaina $1.00. I • 

S įmautiems dai /\ imamiems aaugiau kaip vieną egaem-
£ ploriu. nuleidžiamas didelis nuošimtis. 
R Gaunama pas: 

I 
© 312 So. 4th Street, 

Rev. V. Varnagiris, 
BROOKLYN, N. Y. 
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f THE FERMERY. | 
i Naturališkų ir padirbtų žolynų krautuvė. 9 

» Gal imi SAU U goltu vaseUjoms, siTinoniins ir liilc kudu tik pr i te ikus , bu- A 
Sv Ivk'tuosf mli;i i r m l i u i vainikus. >v 

MRS. J. HERBERT, Savininkė. 
51 W. Market St., Wilkes-Barre, Pa. | 

* 

Naujas TsUfonas 1006. U O D U ?«l«fon*s SBH. 

DR-AS ALBERTAS KAUFMAN, 
—: GYDYTOJA* I š LIETUVOS. :— 

Specijalistas nuo visokiu ligų. 
Gydo ii*' lat'imtHti uisisonajuslaachroniškai vyru, moterų Ir kūdikiu 

IIJJIIK. Ga'iniH tuisikulbc U, lietuviukai, lenki:.kai, runiAkui ir vokiškai. S 
\ 61 N VVaabington St., Wi lk«sBar r« , Pa. 

PIRMUTINE KRAUTUVE 
IR IŠDIRBYSTfc 

BAŽNYTINIU DAIGTU 
„ R Y Z N Y C I A " 

PO GLOBA MYKOLO ARKANIOLO, 
• 

114 S. Chestnut St., Shenandoah, Pa 

Krautuvėje randasi Bažnytiniai daigtai sekanti: 
Žvakės margos vaškinės po 1 svari 2, 3, 4, 6, 3, ir 14 

svaras po 2Ce. j 
Žvakės vaškinės rankom margįtos po 2 svar., 4, 6 ir S j 

svaras po 50c. •' 
' Pakeliais kna ta i vaškiniai (\vax tapers) pakelis 

po '. 24c. 
Dėl aštuonių dienų pakeliai po 67c. 
Anglys už svar| 28c. 
Aliejus (8 day) už gorčių $1,10 
Žvakės vaškinės (Rolė) dėl uždėjimo po 3 ir 4 svarus, 

už svari Gite 
Lietinės žvakės vaškinės po 10 svarų ir 18 svaras 

po 22c. 
"'vakės Star inavos lietinės 10 sv. ir 18, už svarą 10c. 

" 4 sv. ir G susuktos 4 sv. ir 1, sv 10c. 
Altoriaus žvakės (ex t ra ) sv. po 37c. 
GteKono vaško 1 sv. ir G, svaras po 30c. 
Aodylas prancūziškas po 55c. 

" f r a n e i n c e n s e " po 50c. 

Teipgi siuva puikius bažnytinius rūbus, taiso se 
nus. touduoda kielikus, cimborijas, monstrancijas. 

. Gahma gauti lietuviškų maldaknygių, kvietkų, 
draugijoms ženklelių, vėliavas, žarfas ir 1.1. 

Kun. L. Levickas;, 
Prezidentas. 

jį TĖMIKYTE LIETUVIAI! g 
Ąi Kelionė per jūres. Tūkstančiai tflkstanfių mūsų titutie- E 
<i> ėiu lu'liauja į prigimtą, šalį fr ift tenai atgal j Ameriką, o visi »> 
j labinusiai užganėdinti, kurio perka laivakortes pas: j£ 

JONĄ NEMETH'A, I 
3 N. MAIN STR, VVILKES-BARRE, PA. 

O kodėl f Nes turi gera prižiūrėjimą, parankia kelionė, g 
$ kad tartum kaip ir pačios kompanijos butų pirkę laivakortes. B 
# {Siuntimas piuigų greičiausias ir pietausiąs pasuulyj. 'A 
8§»*M***l*t»9 :*#****»»»»»** ************ »»»»»» 
S»V«WlS««m>Jfc«». «sssjswu -*l«»s*.,* w^^*jmjM-T*įMIMsWMM^fr.> ~«TC 9*1***** «»«WW«MWWfffk 

J. F. Gillis, i 
Pa* j j galima gauti visokių torielkų, bliūdų, itiklų, 

puodų, liainpų ir visokių virtuvei reikalingų daiktų. 

Yra iš ko pasir inkti . Ateikite persi t ikr int i . 

102—104 8. MAIN S T , W1LKES BARRN, PA. 

Wilkes-Barre Deposit & Savmgs 
BANK, ^^^ 

71 PUBLIC SQUARE, VVILKES-BARRE, PA. 
KAPITOLAS $150.000. PERVIRŠIS $376.000. 

Moka 3-čią nuošimtį nuo sudėtų joje pinige. 
Banką atdara kasdien nuo 9 ryto iki 3 popu tų, su-

į batomis nuo 9—12 vidurdienyje. 
Galima susikalbėti lenkiškai. „ 

t 
«'M.*y.S"JS'lK'.UJr. <<! '.'•" 'JJ !""'J»..L!li.'Jl " U . .U'JL-UJUiai.UU '. a BU. • L.! ' • 
';«ii.|« » Jt« » M u M!K «i« IHjfell't %n u iMtu iJi-K f̂l̂ jj/rfl «..«>« |ji Xn<u-n, i X,U,H,JU<»_^ 

DR. ALFRED J. VVENNER, 
77 South Washington Btr. 

Wilkes-Barre, Pa. į 
i ! . - . , . , , , , 

J U O Z A S S U K I S , t 
Geriausias fotografistas visoje apielinkėje. 

Norinčius priėma mokytis ant fotografo. Arisi lio- ' [ 
Ą tuviai privalo t r auk t i savo paveikslus pas viengentj. ^ 

18 20 E. Marke t S t , Wilkes-Barre, Pa. 

i DR. I. W . MENDELSOHN, 

t Lenkiškas Gydytojas. 
PRIĖMIMO VALANDOS; 8-10IS ryto, įr-4 po plot; 7 BvaJfcrs. 

* 60 South Washington St. Wilkes-Barro, Pa. 
(t Peoples teleplione 1585. Bell telephone 7! 16. 
^^»f>^^^^ty>o^ic>^^o^o^i>^f>^^ .','\<^'>'X'*>^> Q$&&t&t 


