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8U8IVTENUIM0 LIETUVIŲ RYMO—KATALIKŲ AMERIKOJE.

ANTROJI ADVENTO NEDALIA.

Lekcija. — Rom. XX, 4—15. — Broliai: Kas tiktai 
yra parašyta, musų pamokinimui yra parašyta, idant per 
raštų kantrybę ir palinksminimą turėtumite viltį. O kam 
trybės ir palinksminimo Dievas tegul duoda jums, idant 
vienokiai galvotumėte tarp ^avęs, pagal Jėzaus Kristaus,
idant viena širdim ir vįena burna garbintumėte Dievą ir*
Viešpaties musų Jėzaus Kristaus Tėvą. Todėl-gi priimki
te vienas kitą, kaip ir Kristus priėmė jus, Dievo garbei. 
Nes sakau, jog Jėzus Kristus buvo apipiaustymo tarnas 
dėl Dievo tiesos, idant patvirtintų tėvų prižadėjimus. Bet 
stabmeldžiai, idant už gailiaširdybę garbintų Dievą, kaip 
yra parašyta: Todėl išpažįsiu tau tarp stabmeldžių, Vieš
patie, ir tavo vardui giedosiu. Ir vėl sako: Linksminkitės, 
stabmeldžiai, su jo žmonėmis. Ir vėl: Garbinkite Viešpatį 
visi stabmeldžiai ir šlovinkite jį visi žmonės. Ir vėl Izaias 
sako: Bus Jesse šaknis, o kursai pasikels, idant viešpatau
tų ant stabmeldžių, aname turės viltį stabmeldžiai. O vil
ties Dievas tepripildo jus visokia linksmybe, ir ramybe 
ant tikėjimo, idant butumite garsingi viltyje ir Šventosios 
Dvasios galybėje.

Evangelija. — Mat. XI, 2—10. — Anuomet Jonas, iš
girdęs kalėjime Kristaus darbus, nusiuntęs du savo mo
kiniu, tarė jam: Tu esi, kursai turi ateiti, ar kito laukia
me? O atsakydamas Jėzus, tarė jiems: Nuėję pasakykite 
Jonui, ką girdėjote ir regėjote. Akli mato, raiši vaikščio
ja, raupuoti yra apvalyti, kurti girdi, numirėliai keliasi 
iš numirusių, pavargėliams yra apsakoma evangelija, o 
palaimintas yra, kursai iš manęs nepasipiktįs. O kadą anie 
atstojo, pradėjo Jėzus kalbėti minioms apie Joną: Ką 
išėjote į girią regėti! Nendrę siūbuojančią nuo vėjo! Bet 
ką išėjote-regėti! Pranašą! Ištiesų sakau jums, ir daugiau, 
kurie švelniais rūbais velkasi, karaliaus namuose yra. Bet 
ką išėjo regėti? Pranašą? Ištiesų sakau jums, ir daugiau, 
nekaip pranašą. Nes tas yra, apie kurį yra parašyta: Štai 
aš siunčia mano aniuolą prieš tavo veidą, kursai taisys ta
vo kelią prieš tave.

AMERIKOS KATALIKŲ ŠVENTA.
Kaip lietuviai su ypatinga iškilme apvaikštinėja šv. 

Kazimiero šventę, lenkai šv. Stanislovo, airiai šv. Patri
cijau*, taip Amerikos katalikai iškilmingai švenčia Ne
kalto Prasidėjimo flvč. Marijos Panos dieną. Yra tai di

džioji Amerikos šventė. Ši laisvoji svieto šalis, kur kata
likų Bažnyčia taip pasekmingai veikia, yra pavesta, Šv. 
Marijos Panos, Nekalto Prasidėjimo, globai.

Marija, nuo amžių parinkta būti Motina Antrojo As
mens Švč. Trejybės, buvo apsaugota nuo pradžiogriekio 
sutepimo. Ji tik viena tarp daugybės milijonų Dievo su
tvėrimų taip buvo pagerbta. Nesuskaityta yra daugybė 
šventųjų, kurie mylėdami Dievą ir Jam tarnaudami ant 
žemės, dabar Jf regi danguje, tečiaus juos peraugština 
Marija. Jos šventybė yra didesnė už visų kitų šventųjų, 
kurie gyveno kada nors arba da gyvęs ant žemės. Kodėl? 
Nes tik ėsybė taip tyra, kaip Ji, galėjo pagimdyti Betlė- 
jaus Vaikelį, kuris būdamas tikru žmogumi, buvo taip-pat 
ir tikru Dievu. Protestonai užmėtinėja katalikams, būk 
šie perdaug gerbią Švč. Paną. Bet ar męs galime ją dau
giau pagerbti, negu ją pagerbė patsai Visagalįs Dievas? 
Kokią garbę męs galėtumėm jai duoti, kuri nors mažiau- 
siame laipsnyje lygintųsi tai, kurią ji apturėjo nuo Die
vo, iš visų moterių išrinkta būti Dievo Sūnaus Motina? 
Mariją tad garbindami męs tik sekame paties Dievo pa
duotą pavyzdį. Kada sakoipe: 4 4 Sveika Marija, mylistos 
pilna” ar neatkarto j ame tuos pačius žodžius, kuriuos Die
vas įdėjo į lūpas Arkaniuolo, pranešančio jai, jog taps 
Motina svieto Atpirkėjo? O kada vėl vadiname ją savo 
Motina, argi tos teisės nepatvirtina Kristaus žodžiai, į šv. 
Joną, nuo kryžiaus ištarti: 44Šitai tavo Motina?” Garbė 
atiduota Marijai nesumažina garbės, atiduodamos jos die^ 
viškąjam Sūnui, Jėzui Kristui. Atpenč, da padidina. Pa
rodyk mums kataliką, kuris nuolat prie Marijos meldžias, 
o parodysime žmogų, kuris yra ištikimas Jėzui Kristui. 
Kardinolas Gibbons taip sykį, per pamokslą, kalbėjo: 44Jė
zų ir Mariją aš atrandu sykiu esant Betlėjaus kūtelėje, 
sykiu Egipte, sykiu Nazarete, sykiu bažnyčioje, sykiu 
ant Kalvarijos kalno, prie kryžiaus. Atrandu jųjų vardus, 
vienas prie kito įrašytus, Apaštalų Sudėjime. Pridera tad,
idant abu tuodu vardu atrastų šiltą vietą mano širdyje ir*
mano lūpos, tankiai, tuodu vardu paeiliui minėtų. Neat
skiriami gyvenime ir mirime, jie neprivalėtų būti atskirti 
ir maldoje, nes 4 4 ką Dievas surišo, žmogus teneišrisa.” 
Nesuskaitytais pavyzdžiais buvo išparodyta, jogei dievo
tumas į Nekaltą Dievo Motiną apsireiškia gyvenimo tyru
mu, o nėr dorybės, kuri patiktų daugiau Jėzui Kristui, 
kaip tyrybė. S.



524 DRAUGAS Lapkričio (November), 30, 1910, Met. II. No. 48

KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
MM

Šeduva (Ęan. pav.). Musų miestelyje aludžių 20 su 
viršum, keli traktieriai su degtine ir monopolis. Nedėlios 
dieną visos aludės pilnos, vakare miestelyje muštynės. 
“Blaivybės” draugija dėl buvimo yra, bet sąnarių, ypač 
vyrų, mažai teturi, —

Pikeliai (Telš. pav.). Rupinanties kun. Morkiui musų 
miestelyje tapo įkurta “Saulės” skyriaus vienklesė mo
kykla. Turime didelį kambarį: 16 ketvirtainių sieksnių 
su 8 langais, visą labai švariai, patogiai ir gražiai sureng
ta. Viskas jau priruošta mokslui pradėti, tik dar laukia
mas užtvirtinimas tos mokyklos, lygiai ir mokytojos.

Grušlaukė (Telšių pav.). Prieš 4 spalių d. naktyje 
kažkas buvo padegęs Novickio triobas, bet laiku pamatė 
ir užgesino. Kitą-gi naktį, t. y. 5 spalių beveik vienu metu 
užsidegė visos Novickio triobos ir šalyje riogsojusi dvaro 
karčiama, suplepėjo į pelenus. Priežastis gaisro nežinoma, 
bet spėjama, kad kas nors padegė, nes ant Novickio nuo 
seniai aplinkiniai gyventojai turi kerštą, ypatingai nuo 
praėjusio taksavojimo. Jau praėjusiais metais kėsinosi ant 
jo gyvybės — buvo pašautas.

Akmenė (Šiaulių p.). 14 spalio 9 valandoje ryto su 
liudnu varpu skambėjimu po visą Akmenės parapiją urnai 
pasklydo žinia apie mirtį gero šeimynos tėvo, pavyzdingo 
ūkininko ir mylinčid Dievą Vincento Putriaus. Vincentas 
Putrius buvo komiteto sąnariu statomos Akmenėje naujos 
bažnyčios. Svarbu ir tai apie jį paminėti, jog mirdamas 
prašė, kad jo pakasynose nebūtų degtinės, kas ir išpildyta 
Kaip tai butų malonu, kad visoje musų parapijoje pej 
pakasynas degtinės nevartotų.- “Vienybė”.

Šiauliai. Lietuvių kalbos lekcijas vyrų gimnazijoj! 
lanko šiais metais 75 su viršum mokiniai, kiek daugiau 
pereituosius metus. Mokytojum tebėra p. K. Puida. Mer
gaičių gimnazijoje tų lekcijų klauso 7 mok. Vietoje atsi 
sakiusiojo K. Puidos išguldo čia lietuvių kalbą kun. Ja 
sinskis. Už mokslą moka patįs mokiniai, bet toli ne visil 
užsimok a ir dabar yra pasidariusi nemaža skola. Visuome j 

nė, kurios reikalavimu tos lekcijos įvesta, turėtų pasiru 
pinti, kad jos butų ir apmokamos. Mokytojas, negauda 
mas algos, gali ilgainiu paliauti bemokinęs ir tada lietuviii] 
kalbos lekcijos, taip nelengvai iškovotos, būti; panaikin
tos. Pernai tam reikalui buvo surengtas vakaras, davęs] 
nemažą pėlną. Reikia tikėties, kad šiokie tokie žingsniai] 
tam dalykui aprūpinti bus ir šiemet padaryti, ypač ka< 
šaulieČiai labdarybės reikalams nėra šykštus.

“Liet. Žinios”. 
Škarlatina. Vilniuje labai daug serga šiuo metu škar-j 

latina. Aną savaitę valdiškai pažymėta buvo 46 susirgi-ln mai.
Kaunas. Kažin-kokia ponia atvyko iš Bielastako 

nan neva tarnaičių samdyti į vieną dirbtuvę, kur alg 
mokama labai geros. S. parodė jai tris mergaites, kurioi 
pas ją įgyveno. Mergaitės sutiko ir nuvažiavo. Kelionėj 
neva samdyto ja sako Bielastake ant jų užpulsią isii

v
iš mergaičių pasportus, daiktus gi padėjo “geron vieton” 
ir nusivedė bažnyčion “pasimelstų”. Palikusi mergaites 
bažnyčioje, pati nuėjo “klebonijon”, į savo giminę kuni
gą ir pražuvo. Nebesulaukdamoe mergaitės taip-pat nuėjo 
į kunigą. Kunigas tuoj suprato, kad tai apgavikė ir pata
rė bėgti savo daiktų. Nubėgo atgal stotin ir nieko nebera
do. Viena susirgo, kitos ėmė verkti. Kuone tris dienas iš- 
buvo nevalgiusios, kol bufeto laikytojas nesurinko ligo
niui sugrįžti Kaunan pinigų, kitom dviem prirodė vie
tas. Dievo meilė, kad tai buvo tik vagilka! O kad ji būt 
buvusi mergų gaudytoja į paleistuvių namus? Kaip gi ga
lima sekti paskui nežinomą žmogų į tolimą miestą? At
sargiai, mergaitės!

Draustini paveikslai. Kinematografas “Iliuzija” bu
vo berodąs Muromcevo laidotuvių paveikslą. Paveikslai 
buvo rodomi ketverias dienas ir žiūrėtojų visuomet buvo 
pilna. Tatai inpykino Vilniaus “tikruosius rusus” ir jie 
pasirūpino, kad policija, nors pirma buvo leidusi, paga
lbaus uždraudė tuos paveikslus rodyti. Mat, “tikriesiems 
rusams” pasimatė, buk tie paveikslai pašiepią monarchiz- 
mo pamatus. " .

Grendza, Kuršo gub. Spalių 17 dieną Grendzoje kun. 
dek. Gražys pašventė naują akmeninę bažnyčią*. Žmonių 
susirinko daug. Žmonės norėjo pamatyti pašventimo cere
moniją (apeigą) ir kaip išrodo nauja bažnyčia. Prieš ket
verius metus gal niekam galvon nebuvo atėję, kad ant kal
nelio, medžiais apaugusio, stosis Dievo namai: aplinkiniai 
žmonės—mažaturčiai. Bet rūpesniu jauno kun. Bam- 
blauskio, prisidėjus prie statymo Serapinavičių šeimynai 
— kartu su paliktais 2,000 rub. mirusios Vasiliauskienės,u
per pustrečių metų bažnyčia pastatyta. O tai ką padaro 
žmonių saujelė, nors mažaturčių, bet iš vieno dirbančių!
F J ' ■ 7- “Viltis”.

Vilkaviškis (Suv. g.), žemaargiai moterų neįveikia. 
Spalių 27 d. n. sk. buvo toks atsitikimas. Viena moteriš
kė ar mergina apskundė kitą inoterį žemsargiams, buk si 
pardavinėjanti “kontrabandą” (užsieninį muilą ar ką ten 
tokio). Tiedu žemsargiu ėmė tą moterį tąsyti, norėjo iš
krėsti ir vesti policijon (magistratan). Bet kitos moterįs 
ėmė rėkti: ‘ ‘ vyrai, neduokite moterų draskyti, ko jie nori 
iš jų”. Ant moterų riksmo subėgo daug žmonių, tuodu 
žemsargiu ėmė koliot, net lazdomis grasino. Žemsargiai, 
urbūt atsiminę 1906-jų metų atsitikimą su akčyžninku, 
tsitraukė (tais metais akčyžninkas su žemsargiu pagel- 
a taipgi norėjo moterį areštuoti, bet nabagas gavo mušt, 
tėmė revolverį ir skrandą ir patsai paskui vos pabėgo), 
ž kokios valandos atėjo jau 4 žemsargiai ir vėla tą mo- 
rį ėmė tąsyti. Bet žmonės, padrąsinti pirmuoju atsitiki- 
u, dar karščiau užsistojo už moterį. Ir juo žemsargiai 
kė “razoidites” (skirstykities), juo daugiau žmonių iš 

isų pusių rinkosi ir visaip žemsargius koliojo. Žemsar
giai, matydami, kad gali būti riesta, tą moteriškę tuoj 

aleido ir norėjo atsitraukti, bet ir atsitraukti buvo sun-
nes didelė žmonių minia apstojus koliojo ir nesitrau- 

|kė iš kelio. Daugiau žemsargiai į moterįs lįsti nedrįso. 
Migonlų sodi. (Puponių v., Ukmerg. pav.) garsus 

kad įmonės labai girtuokliauja. Taip rūgs. 19 d,luliJBtuomi,
Turo bokai. Taip Ir otaitlko, b»t oomdytoja apnrei i uitai Utrarburo boat kelios ▼eotuvlo. žinoma, lauki tu vooturiu kaip

I
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didžiausių iškilmių, o susilaukę tai “ulevojo“ bent 4 die
nas. Trečią dieną (rūgs. 21 d.) vienos kompanijos jauna
sis taip prisigėrė, kad vos gyvas išliko. Bobos marino jį 
pusę dienos ir, žinoma, podraug gydė, “kad nesudegtų 
nuo degtinės“. Ant galo pasisekė atgaivinti, bet tasai na
bagas jaunasis pasirodė visai kaip ir be proto: sugriebęs 
virvę buvo bebėgąs miškam pasikarti, o norėjusį sulaikyti 
jį žmogų kėsinosi nudurti peiliu. Tik keliems vyrams vos 
pasisekė suvaldyti, kaip kokį areštantą. — Liūdna ir 
biauru darosi, matant tokias vestuves?

“Lietuvos Ūkininkas“.
Paežeriai (Vilkaviškio parapijos). Spalių 13 d. (n. s.) 

buvo Paežerių valsčiaus sueiga. Tarp kitko nutarta pra
šyti vyriausybės, kad išpildytų savo prižadą, t. y. kad 
duotų iš savo girių medžių triobėsiams pastatyti trijų nau 
jų mokyklų, pastaraisiais metais čionai įsikūrusių, o jeigu 
vyriausybė nesutikti; iš artimesniųjų girių duoti medžių, 
tai į tą vietą kad duotų pinigais.

. Raugalai (Naum. ap.). Pirmiau čion buvo vyriausy
bės mokykla, o dabar ją perkėlė į Vaitiškių kaimą. Rauga 
lai ir kiti arti jl> kaimai liko labai nepatenkinti ir nenor 
leisti vaikų į Vaitiškius, bet rūpinasi gauti vyriausybės 
leidimą ir įsitaisyti vėl mokyklą Raugaluose.

Ramygala (Panev. pav.). Miestelis nemažas: didesnė 
pusė gyventojų — žydai, kurie iš prekybos traukia nema
žą naudą. Yra Ramygaloje taipogi trįs krikščionių san
krovos, tarp kurių vienas knygynas. Mūsų žmonės po tru
putį kįla augštyn. Dauguma jau mėgsta knygas ir lai
kraščius. Ateis laikas, kad ir ramygaliečiai gal ir degtinę 
pames gėrę. w

Plokščiai (Naum. ap.). Vaito rinkimai. Daugelyje da 
vietų Lietuvoje vaitus renka ne žmonės, bet degtinė, taip 
nė kartą atsitinka ir Plokščiuose. Negreit da mūsų žmo
nės, turbūt, susipras, nes nesirūpina išrinkti blaivų, dorą 
ir išmintingą vyrą, bet dažniausia vis išrenka gerus degti
nės mėgėjus, kurie, užiuot žiūrėję tvarkos raštinėje, pra
sėdi visą dieną aludėse, maža ką rūpindamiesi valsčiaus 
reikalais. Dabartinis vaitas, Latvys iš Stulgių išrinkta 
tik ligi kovo mėn., kad užbaigus tarnystę senojo vaito Mas- 
teikos iš Kubilių, Ilguvos para., kuris dėl ligos atsisakė. 
Kovo mėnesyje bus kiti rinkimai. Taigi, plokštieČiai, su
sipraskite, nerinkite tų, kurie per degtinę norės įsibraukti 
ir įsipirkti į vaitus, bet kuriems nerūpės valsčiaus reika
lai. Išsirinkite vyrą blaivų ir išmintingą, kuris galėtų 
jums tikrai patarnauti ir visus jūsų reikalus tinkamai at
likti. • “Šaltinis“.

Iš Aplinkiniu ir Tolesniu Vietų.
_______ * s

WILKES-BARRB, PA.
Skundžiamasi ir dažnai kalbama, kad žmogui be 

mokslo Runku šią gadynę gyventi... Tėčiaus dauguma 
musų tautiečių, nors kalbėti kalba ir padejuoja, kad “ak
lam“ vargas esąs, apsišvietimu nesirūpina. Kiekviena#) 
darbininkas kasdien galėtų pašvęsti 2 ar 3 valandas rao- 
kinimuisi, skaitymui naudingų raštų, bet retas tinkamai 
sunaudoja atliekamą laiką. Vyrai parėję nuo darbo tai

kaziruoja, tai dinerkiuojasi, tai karčemoje nešvankiame 
ore ligi gaidžių prasistumdo, nepadoriai elgdamies. Smuk
lė yra pripažinta vyriausia žmonių gerbūvio ir doros nai
kintoja, tai piktadarysčių urvas. Bet Amerikos lietuviui 
ji yra, turytum, kokia šventykla, be jos jis negali gyventi. 
Nestebėtina tatai, kad kaikurie apart kasyklų ir karčemų 
nieko daugiau nežino. Eina darban — šmukšt į karčemą. 
Žiūrėk, jau mučę perkreipęs išeina. Grįšta nuo darbo, nu
gi būtinai reikia dulkes iš gerklės išplautu Tam tikslui 
geriausia tarnauja arielka ir alus. Pirmoji gerklę išpli
kina, o alus atvėsina. Gerklės plovimas užima kelias va
landas. Teip daroma kasdieną. Ilgai karčemoje besnapso- 
dami susimuša, nusigeria, namon parėję maištus daro, su
kelia keiksmus ir barnius.

Nebūk karčiamų — lietuvis butų ir apšviestesnis, ir 
doresnis,'“ir turtingesnis ir apsiėjime malonesnis. Lietuvi, 
kada pažinsi savo aršiausią priešą, tavo laimės ardytoją— 
girtuokliavimą ?!

Paprastai sakoma: “seną jautį nebeišmokysi“, na, 
tai jaunuosius reikia šviesti, mokyti. Bet dėja! Pennsyl- 
vanijos lietuvių vaikai labai apleisti mokinime ir auklė
jime. . Vaikas neprižiūrimas pasivalkioja po tris-keturis 
metus viešon “škulėn“ ir sukakęs 12-13 m., bet nieko do
ro neišmokęs, tik patvirkęs, tėvo varomas darban; mat, 
kad lengviau butų tėvui. Padėti tėvui duonelę pelnyti, 
tai didžiai girtinas daiktas ir vaikų priedermė. Bet daž
niausiai tėvas varo vaiką darban, neduoda jam vidutinio 
apšvietimo, tinkamo išauklėjimo, ne dėlto, kad patsai ne
galėtų duoną užpelnyti, bet vien kad turėtų už ką gir
tuokliauti. Vadinas tėvas prageria savo vaikų laimę!

Musų mieste apie 300 lietuvių vaikų mokinasi pradi
nėse mokyklose. Augštesniają-gi lauko tik penketą: du 
berniukai ir trįs mergaitės. Tai stebėtinai mažas procen
tas. Jeigu ir kituose miestuose lietuviai tik tokį procentą 
išleidžia į augštesniają mokyklą, tai męs savo inteligentų 
nesusilauksime, viešame gyvenime ženklinsime zerą ir 
ateitis musų tamsi. Laikas jau praregėti, jog tik apšvietos 
keliu galima įgyti tikrą laimę. Apšvieta tai musų gadynės 
galybė ir turtas. Kad užtikrinus augančiajai kartai geres
nę ateitį, lietuviai privalo savo vaikus stumte stumti ir į 
augštesnįjį mokslą. O tatai dabartinėse sąlygose galima, 
tik dėl laimės vaikų išsižadėkite girtuokliavimo.

Marmuks.

CLEVELAND, OHIO.
No. 46 “Tėv.“ patėmijau raštelį iš Clevelando, ku

riame p. A. Bukauskas skundžiasi, kad į prėlekeijas, lai
kytas 29 ir 30 d. spal. mažai žmonių tesusirink?, ir kalti
na vietinį kleboną už persergėjimą žmonių, kad neitų ir 
neklausytų tokių “pliovojimų ant tikėjimo, ant bažnyčios 
ir kunigų“. P. Bukausko pasiskundimas yra teisingas, o 
murtls, clevelandiečiam8, labai malonu, kad lietuviai susi
prato ir nedalyvavo prelekcijose, nes jose p. J. Laukis iŠ 
Chicago aiškino klausytojams, buk žmonės ir visokie kiti 
gyvi sutvėrimai atsiradę iŠ “akutės“ ir užmiršo parodyti,
iš kur toji “akutė“ atsirado.

Tą patj vakarą Iv. Jurgio salė buvo grūste prigrūsta, 
nes tenai buvo laikomos prakalbos apie politiką. Iitiesų,
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Clevelando lietuvius verta pavadinti susipratusiais, nes 
jie apsčiai lankosi į koncertus ir tokias prakalbas, kurio
se išgirsta ką norints sau naudingo ir doro — bet užtai 
tokiose prakalbose, kuriose girdi tikros šviesos šmeižimą, 
jie visai nedalyvauja. Smagu tai!

To paties mėnesio 16 d. koks tai šeštokas laikė prakal
bą, kurioje išliejo visą savo tulžį ant tikėjimo, bažnyčios 
ir kunigą. Ką us ten nupliovojo, gėda net į laikraštį dėti. 
Bet tos pliovafiės daugiau dar sudrutino katalikus laiky- 
ties savojo tiaėjimo. Jie yra pasiryžę daugiau į tokias pra
kalbas nesilankyti. Katalikas.

✓ ____
ST. JOHN’S SEMINARY, BRIGHTON, MASS.
Į šitą seminariją lankosi daug svečiu: svietiškių ir 

dvasiškių. Kasdieną būva mažiausiai du svečiu. Neseniai 
aplankė mus kardinolas Vanutelli su buriu vyskupą ir 
antvyskupią. Šiaip jau atvažiuoja pasižiūrėti J mus iškal
bos mokytojai iš įstaigą, esančią prie Harvardo universi
teto, įvairus misijonorai ir kiti guodonės verti asmens. Kas 
četvergas atvažiuoja čion kunigai būriais { kvotimus, nes 
pirmais penkeriais metais po įšventinimo kunigai yra ver
čiami pasirodyti, jog studijuoja dar teologiją ir kitas 
mokslo šakas.

< PITTSTON, PA.

Praeitos seredos vakare K. Budaičio salėje atsiliko 
moterių šv. Cecilijos draugijos balius. Kadan-gi tą patį 
vakarą, čia-pat kitoje salėje iškėlė balių lietuviai muzi
kantai ir leido visus uždyką, tai ir moterims prisiėjo leisti 
kaip tik uždyką. Laukiamo pelno nei vieni nei kiti netu
rėjo. Tai tau ir užbėginėti viens kitam už akių!

Lapkr. 21 d. numirė po kūdikiui Magdelena Rugienie- 
nė, amžyje 22 m., ir 24 d. tapo iškilmingai palaidota su 
trejomis mišiomis lietuvių kapinėse. Paliko vyrą ir vaikutį 
pusantrų metų. Gimusi Pafkmolšio kaime, Pakuonio para
pijoje, Suvalkų gub.

Tą pačią dieną, ką ir Rugienienė, pasimirė Durye’oje 
Ona Rinkevičienė, 38 metų amžyje, ir iš tos pačios prie
žasties. Vyras norėjo palaidoti Pittaton’o kapinėse, bet 
kad “durijokai” yra pasidavę lenkų kunigui, tai kūnas 
ir tapo įkištas tarp lenkų.

Žinomas visam miestui ‘‘grabinis” Kazimieras Kižys 
nupirko penkeriems metams ”biznį” nuo Petro Kašubos. 
Pradėjo šinkuoti nuo 15 d. šio mėn.

Antanas Kižys, Kazimiero sūnūs, vedė Magdęleną 
Valainiutę 22 d. šio mėnesio. Laimingo sugyvenimo!

P. Saudargas iš Wilkes-Barre rodys bažnytiniame 
skiepe judamus paveikslus (Kristaus kančią) gruodžio 4 
ir 5 d. (nedėlios ir panedėlio vakarais). Choras giedos pri
tinkamas giesmes, paveikslus berodant. Laukiama daug 
svečių iš kitur.

Prieš adventą jaunimas skubinasi sueiti moterystėm 
Šliubą paėmė: Juozas Bartašiunas su Rože Labanauskie- 
ne, našle (abudu iš Inkermano), Juozas Janulaitis su 
Alena Barišauskiute, Baltrus Šalna su Ona Andriulaičiu- 
te, Pranas Rusinavičius su Petronėle Staduliute.

SPRING VALLEY, ILL.
P. Davlin, savininkas apie 10 bankų, subankrutijo 

dar 1905 m. Jisai valdė ir vieną banką šičia, vardu “Spring 
Valley National Bank”. Toji banka tapo uždaryta liepos 
3 d. trijose popiet. Už poros savaičių atvyko “receiver’is” 
padaryti tvarką. Tas “receiver’is” išdavė depozitoriams 
po: “Receiver’s Certificate of Proof of Claim”. Po to 
pradėta mokėti depozitoriams iš užsilikusiųjų dar pinigų 
dalimis. Ir taip vasaryje 1906 m. atmokėta 20 nuošimtis, 
1907 m. 5 nuoš., o dabar vėl atėjo paliepimas iš Washing- 
ton’o išmokėti dar po 10 centų nuo dolerio. Viso ligišiol 
atmokėta 35 centai nuo dolerio. Ar daugiau galima bus 
atgauti, nežinia. '

Lapkr. 3 d. Marąuette, III. pasimirė Julius Botyriųs, 
amatu žuvįniųkas. Niekados neidavo į bažnyčią nei išpa
žinties, Nei ant katalikiškų kapinių jo kūno nepriėmė. Pa
liko kelis šimtus dolerių, bet artimų giminių neatsirado.

Šiais metais vietinėje lietuvių bažnyčioje tapo surišta 
moterystės ryšiais sekančios poros.

Sausio 17, Mykolas Černiauskas, Gaurės parap., Kau

no gub., su Ona Vaitkiute, Plungės par.
Sausio 18, Antanas Velička Papilės par., su Franciška 

Skeperaite, Vėkšnos par., Kauno gub. (šliuban buvo Og- 
lesby, IU.).

Sausio 25, Juozas Lukošius, Luokės par., su Liudvina 
Norviliute, Užvenčio par.

Sausio 30, Antanas Bagdonas, Daukšių par., su Mare 
Jankauskiute, Daukšių par.

Vas. 1, Feliksas Rupšlaukis, Kvėdarnos par. su Eleo
nora Aleksandravičiūte, Šiaulių parap.

Vas. 2, Mykolas Vileišis, Vabalninko par., su Mare 
Grigalevičiute, Gudelių par., Suv. gub.

Vas. 6, Laurinas Rimkus, Užvenčio par., su Karolina 
Vosyliūte, iš tenpat.

Vas. 6, Kazimieras Feiser (anglas) , Spring Valley, sti 
Mare Ambrozaičiute, iš Čia pat.

Vas. 8, Antanas Burynskis, Pašvitinio par., su Uršule 
Samuolaičiute, Keturvalakių par.

Bal. 17, Aleksandras Jončas, Žvingių par., su Mare 
Raudoniene, našle, Laukuvos par.

Bal. 20, Vincas Čerepas, Šakinės par., su Mare Kaz- 
lauskiute, Chicago.

Geg. 1, Franciškus Buklieris, Miroslavo par., su Mare 
Grigalevičiute, Sasnavos par.*

Geg. 2, Jonas Barauskas, Niemakščių par., su Mare 
Šatkiute, Tauragės par.

Geg. 4, Povilas Leonas, Kruopių par. su Ona Daniliu- 
te, iš, tenpat.

Geg. 16, Mykolas Valinskis, Šaukėnų par., su Petro
nėle Raudoniute, Kvėdanos par.

Birž. 1, Justinas Čerepas, Šaukėnų par., su Barbora 
Griciūte, Vėkšnos par.

Birž. 15, Jonas Budinskas, lenkas, iš Spring Valley, su 
Alena Katkauskiene, našle, Nemajūnų par., Viln. gub.

Liepos 12, Kazimieras Šliktas, Vilkijos par., su Mag
delena Grigaliauskiute, ii Spring Valley.
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Rugp. 2, Andrius Dovidonis, Panemunio par., su Ma

re Šimkuviene, našle, Vištyčio par.
Rugp. 2, Franeiškus Jakas, Šilalės par., su Mjarcijona 

Bartkiute, Kvėdarnos par.
Lapkr. 8, Juozas Ciečkus, Lukšių par., su Mare Sve- 

džiute, Sintautų par.

SCRANTON, PA.
Apie parapijos reikalus tarp žmonių tyku. Teisėjas 

Newcomb 14 d. šio mėnesio atmetė taip vadinamus “ex- 
ceptions” ir vėl liepė dešimčiai svietiškių globėjų atrašyti 
bažnyčių vyskupui. Laukiama, kad globėjai to nepadarys, 
bet apeliuos į Augščiausiąjį Teismą. Bet tasai Teismas te
galės svarstyti šitą bilą tik vasaryje ateinančių metų. To
kiu budu bažnyčios atidarymus užsivilks dar keletą mėne
sių. Rp.» X

feRADDOCK, PA.
Kur tik stugso viena kita geležies dirbtuvė, kur Hū- 

mai labiausiai akis graužia, kur ypatingai reikia geležinių 
rankų ir stiprių pečių, ten ateivių skatlius visuomet spar 
čiai auga. Braddocke kaip tik nestinga milžiniškų gele
žies dirbtuvių, nėra tatai ko stebėties, jog į keletą pasku- 
tinųjų metų išdygo puikus slovakų, rusinu, vengrių, len 
kų maldnamiai. Tarp to įvairių tautų mišinio ir lietuvių 
susispietė apie 60 šeimynų. Kiek teko patirti, braddokie- 
čiai tautiškai neapsileidžia. Raginami darbštaus savo kle
bono kun. S. J. Čepananio (braddokiečiai priklauso prie 
Homestėad’o parapijos) ir keletos kitų labiau susipratu
sių lietuvių, spiečiasi vienybėn, tveria draugijas ir turi 
net savo puikią erdvą svetainę. Toje tat lietuviškoje sve
tainėje lapkričio 20 d. S. L. R. K. A. kuopa parengė pra
kalbas su deklemačijomis. Kalbėjo p.p. A. Bražynskas ir 
A. Paulauskas, kun. A. Jurgutis iš Export’o, Pa., kun. S. 
J. Čepananis ir kun. J. Misius iš Donorą, Pa. Turiu prisi
pažinti, jog gėrėjaus kun. A. Jurgučio kalba apie lietu
vių kliubus Amerikoje, tųjų kliubų uždavinį,jau kuriuo jie 
(kliubai) prasilenkia. Su kalbėtojo žodžiais kiekvienas, 
be abejo, turėjo sutikti. Kun. S. J. Čepananio praktiška, 
aiški kalba apie draugijas taip ir skatino žmogų prigulėti 
prie gerų draugijų. Kun. J. Misiaus kalba apie meilę savo 
tėvynės, gimtinio savo krašto taipjau gal sujudino vieno- 
kito jausmus. Tarp prakalbų deklemavo keletas mergai
čių ir vienas bernaitis. Reikia pažymėti, kaipo puikiai 
deklemavusią Oną Pikučiutę. Gailu, kad dainų nebuvo, 
nes dainos labai gerą, malonų daro įspūdį į žmones. Pra
kalboms beveik jau pasibaigus, vienam cicilikučiui prisi
sapnavo, matyt, nelabukas, nes staigai pašokęs nuo kre- 
sės, paklausė kalbėtojų, kam Dievas, būdamas Visągalįs, 
sutvėrė šėtoną, savo priešą. Cicilikučiui atsakė kun. S. 
Čepananis, kuris piskui gailestavo, jog to darbo, nepave- 
dė gabiai dekliamatorkai, mažai Onutei, kuri, be abejo
nės, butų išaiškinus raudonajam galvočiui apie šėtono at
siradimą. Gineitis.

PLYMOUTH, PA.
Neperseniai palaidojome ilgiausiai pagyvenusią lietu

vę, Oną Šakotienę, daug ką per 97 metus amžiaus, prityru-
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šią ir susilaukusią net trečiosios savo kartos. Nabašninkė 
buvo linksmo budo ir gero ūpo. Amžina šviesybė tegul jai 
šviečia laimingame amžinastyje!

Kasyklose pradėjo dirbti kas dieną, todėl ir saliunuo- 
se pilna žmonių. Pereitą nedėldienį, panedėlį ir utarninką 
musų bažnyčioje buvo 40 vai. atlaidai. Dievotesni žmone- 
liai atliko išpažintį ir priėmė šv. komuniją. M.

——i------
POTTSVILLE, PA.

t .
Čia šiuo žygiu ^ra uždarytas pavieto kalėjime jaunas 

vyras—žmogžudys. Jis pasidavęs, yra kaipo Frank Mit- 
ehell, bet jo tikra pavardė, tai Juozas Kristapavyčius, lie- 
tuvys. Jisai ir pirm to jau buvo matęs kalėjimą, bet ne už 
tokias baisias piktadarybes, kaip šį paskutinyjį kartą. 
Ties stočia Auchey’s, Schulkill’o povieto, tasai žmogžudys 
buvo parsisamdęs pas kokį tai fariųerį už darbininką. Vie
ną dieną, kuomet šeimyninko nebuvo namieje, jisai beva
lydamas vadžias sugalvojo apiplėšti namą. Buvo tuo tar
pu namie tik dvi moteri: šeimyninkė ir jos motina senu
kė 65 metų, Ona Richards’ienė. Piktadarys užpuolė pir
miausiai šeimyninkę ir ją buvo su vadžiomis jau surišęs, 
kuomet motina atbėgo savo dukters ginti. Tada Krista- 
pavyčiusj pagriebęs čia jau po ranka stovintį šautuvą, šo
vė į senukę ir ją ant vietos padėjo. Paskui šeimyninkę iš
gėdinęs ir primušęs, pasiėmėeilę geresnių drabužių ir kiek 
pinigų, ką ant greito surado, ir pabėgo. Leidosi traukiniu 
į Readingą ir čia apsinakvino viename viešnamyje. O kad 
ant tų pėdų apie piktadarybę buvo duota žinia valstijos 
policijai ir 30 jos vyrų leidosi ieškoti-piktadario, tai ir su
rado jį Reading’e apsinakvinusį. Padarius kratą jo kam
baryje ir suradus pas jį pavogtus drabužius ir valizą, Kris
tapavyčius nei nebandė gintis ir tuojaus prie visko prisi
pažino, papasakodamas, kaip jis žmogžudystę padarė. Pa
sisakė. kad esąs 24 metų amžiaus, gimęs yra Mahanoy 
City, Pa., o paskui gyvenęs su tėvais Shenandoah, Pa. Mi
rus jo tėvui, motina ištekėjusi už antro vyro ir dabar 
gyvena New Pbiladelphia, Pa., tečiau jis čionai, sako, ne
gyvenęs. Uždarytas kalėjime, Kristapavyčius bandė nusi
žudyti. Norėjo pasikarti, paskui, užsidegęs šieninką, su
sideginti, o kad sargai, tai visa pastebėję, prie patžudys- 
tės tokiu budu neprileido, tai jisai norėjo užsimušti, su 

x galva daužydamas į sieną. Dabar du sargu saugoja jį die
ną ir naktį. Sako, Kristapavyčius visai nerodąs gailesčio 
savo baisios piktadarybės. Liūdna! Pakeleivingas.

SHENANDOAH, PA.
Garsiu du plėšiku: Vincas Kerčulis ir Kasparas Ka- 

čonis tapo ant kalno ties šiuo miestu suimtu, į Pottsvillės 
kalėjimą nugabentu, o šiandien jau tapo ir nuteistu. Ker
čulis gavo 18 metų sunkaus kalėjimo, o jo draugas — 13 
metų. Tuodu vagiu gyveno požeminėje lindynėje ties She
nandoah'u. Daug rado pas juodu suvogtų visokių daiktų. 
Rado gerą išteklių vištų, sviesto ir kitokio maisto. Jeip 
juodu ten nesusekta ir neišduota policijai, tai da ilgai būtų 
galėję plėšti po apygardą. Dieve duok, kad daugiau neat
sirastų anųdviejų pasekėjų. Tokie darbai, kaip-gi žemina 
lietuvio vardą! A. B-nys.

U
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MAHANOY CITY, PA.
Atsibastė į musų miestą koks tai Urbonas, kuris, nu

duodamas katalikų kunigą, ketina mūsų lietuvius vesti į 
dangų. Kad nebūtų norėję kai-kurie vietiniai lietuviai, ku
rie priešinasi savo vyskupo paliepimams, žinoma, Urbonas 
vargiai būtų čia atvykęs. Pereitą nedėldienį (lapkr. 20 d.) 
jau, girdi, bandęs mokyklos salėje ir pamaldas laikyti. Ji
sai pats ir tie, kurie jį partraukė, kryžiavojasi, kad jis 
esąs tikras katalikiškas kunigas, jo popieros turinčios net 
trijų vyskupų pečėtis (žymes). Dabar jisai su savo gize
liais vaikščioja apie uždarytąją lietuvių bažnyčią ir laižo
si, žiūrėdamas, — kaip tai butų geras biznis ir jam ir jo 
gizeliams, kad teip į ją įsikrausčius! Todėl ėmė landyti po 
Pottsvii\ę ir vuostinėti teisme, ar negalima būtų kaip nors 
katalikams bažnyčią paveržti. Šiandien turėjau aš pats 
reika*') visme, u-gi iš kur buvę nebuvę ir mūsų “nepri- 
gulmi į ^jų” delegatai. Tuojaus vienas ir prisiplakė prie 
manęs “Ar žinai, brolyti, su kokiu reikalu męs čia?” — 
klausi manęs. “Na-gi su kokiu?” — “U-gi turime gauti 
charte savo parapijai, atsiimti savo bažnyčią!” ir 1.1. 
Vai žt >nelės, žmonelės, pagalvojau sau, kad jus supras
tumėte kokio kvailo dalyko nusitverėte, tai bereikalo čia 
negi $h >tumėte ir centų dovanai nemėtytumėte. Jau kad 
aš tirėčia tokį Urboną, ar jam panašų Dilionį, ar kitą tokį 
Mitkevyčių sekti, tai geriau — teip, kaip cicilikai — jokį! 
Arba yra tiesa mums prieinama, yra tikra religija, tai ji 
yia — katalikų Bažnyčioje; o jei ne — tai niekur kitur. 
Kad ir šimtai tokių Urbonų man ką kitą įkalbinėtų, tai 
mano sveikas protas pasakys, kad jis tik apgavikas, tik 
biznį ndri sau pasidaryti iš mūs, jei jis nori mus atskirti 
nuo katalikų bažnyčios, kuri tęsiasi nuo paties Jėzaus Kris 
taus laikų! Na, vargiai begu kuris iš tų, ką Urboną parsi
kraustė, juo tiki. Jie tik gaudo kvailesnius už save; bene, 
sako, mumis ir patikės. * Jo nikis.

Pereitą savaitę mahanoy ’iečiai nusiuntė savo vysku
pui prašymą su penkiais šimtais parašų, kad atidarytų 
jiems jų maldų namą. Prašyme nurodė, kad priešininkams 
pareik vietus Urboną ir susidarius sau atskalą, nėra už ką 
bausti tikrus katalikus. Priešininkai pristodami prie Ur
bono tuo pačiu atsiskyrė nuo katalikiškosios Bažnyčios ir 
nebeyra šv. Juozapo parapijos sąnariais.

J. M. vyskupas maloniai išklausęs nuolankaus para- 
pijonų prašymo paliepė vietiniam klebonui atidaryti baž
nyčią. Bažnyčia tapo pereitą subatą atidaryta ir, kaip 
kas metai, pirmąjį Advento nedėldienį, lapkr. 27, 28 ir 29 
d. atsibuvo 40 vai. dievmaldystė.

Urbonas nėra katalikišku kunigu, jis tik kunigą nu
duoda. Mahanoyjaus lietuviai, kurie jį parsikvietė, tegul 
perskaito “Saulės” No. 94, tenai pasakyta, kad “Urbonas 
yra paprastu apgaviku, turįs'pačią ir kūdikį” ir ras ki
tus dokumentus apie jojo kunigiškumą. M.

Gerbiami “Draugo” skaitytojai yra meldžiami, rei
kalaujant permainyti antrašą, nepamiršti parašyti ar pre
numeratorius ar Susiv. narys. Tas mums darbą paleng
vins.

Iš Amerikos.
Gausi milijonierės auka.

New York, N. Y. Ponia Russell Sage, bene turtin
giausia moteriškė visame pasaulyje, paaukojo $2.250.000 
pastatymui eilės nedidelių namelių darbininkams. Jau 
nupirkta 142 akru žemės už miesto, kamer oras tyras ir 
sveikas, ir tuojaus pradės statyti linksmus, higieniškus 
namelius penkiolikai šimtų šeimynų. Randos už juos bus 
labai žemos, o kas norės juos nusipirkti, tai mokės randos 
po $25.00 kas mėnuo ir po dviejų metų taps jų savininku. 
Kad taip daugiau milijonierių rūpintųsi varguolių—dar
bininkų būvio pagerinimu!

Staiga mašinisto mirtis.
Racine, Wis. Mykolas Crowley, mašinistas trūkio, bė

gančio iš Chicago į Mihvaukee, staiga apopleksijos ištik
tas pasimirė, kuomet trūkis dūmė greitumu 40 mylių va
landai. Peekurys, negirdėdamas signalų, kokius mašinis- 
'ns *urėjo duoti skerskelius pravažiuodamas, pasiskubino
į liokomotyvą, o radęs mašinistą negyvą, sustabdė trūkį.*
Kadangi tik ką buvo išvažiavę iš stoties Corliss, tai ge
riausia buvo atgal sugrįsti ir paėmus kitą mašinistą, to- 
liaus keliauti. Kad ne pečkurio nuovoka, traukinys butij 
kur susikūlęs, ir ne vienas trijų šimtų keleivių būtij ant 
vietos mirtį radęs.

New York’o valstijos gyventojai.
JQew York, N. Y. Sulyg cenzo New York’o vaistas 

skaito 9,113,276 (devynis mylijonus, šimtą tryliką tūks
tančių, du šimtu septynias-dešimts šešis) gyventojus. Nuo 
1870 metų tos valstijos gyventojų skaičius pasidvigubino. 
• New York’o miestas su priemiesčiais turi 4,766,833 
asmenis, tai yra pusę visos valstijos gyventojų skaičiaus.

Nori paliuosuoti apgaviką.
Joliet, III. Neseniai tapo susekta, jog viešųjų mokyk

lų superintendentas C. Daugherty išaikvojo iš mokyklų 
fondo du šimtu tūkstančių dolerių, už ką ir pateko kalė
jimam Jojo advokatas Newton karštai - darbuojasi savo 
klijento paliuosavimui. Newtono storonės, turbūt, nenueis 
ant niekų, nes vietiniai teisėjai esą prielankus Daugherty 
liuosybei.

Jeigu jį paliuosuotų, tai toks teisėjų pasielgimas pa
tvirtintų faktą, jog kalėjimai įsteigti vien bėdniokų bau
dimui, turtingesnieji-gi gali ramiai vogti viešą turtą ir 
skriausti visuomenę, jokia bausmė jų nepasiekia.

Mokykla su atdarais langais.
Washington, D. C. Šitame mieste pukiai veikianti 

Blacke Public School mokykla, kuri atsižymi tuomi, jog 
josios langai atdari dieną ir naktį, ir kambariai nei kiek 
neapšildomi, nore viskas nuo šalčio braškėtų. Per lekcijas 
kiekvienas mokinys apsisiaubia šilta vilnone kaldra, ap
siauna šiltais čeverykais ir kas valandą gauna puoduką 
kavos ar čekoliados, galva ir kakląs turi būti atidengti. 
Tvirtinama tos mokyklos mokinius atsižymint proto ener
gija ir kūno drūtumu; išblyškusio ir ligūsto nerastum jų 
tarpe nei vieno.
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KOP1L NMNI UPAtINTIM? 

Parašė kun. Aloyiius J. Warol, J. Dr. 

vertė knn. V. D.

- (Tesą).
Net veiklioje Amerikoje pasitaiko, kad darbai kai- 

kada sustoja. Žmonėms tuomet sunku misti. Tatai žino ge
rai parapijų valdytojai, nes tuomet ir klebonijų durįs ne- 
uŽ8iveria. Nelaimingieji vienas paskui kitų ieško pas ku
nigų pagelbos. Pernai (1908)*, kai buvo užėję sunkme
čiai, kad vargšus darbininkus net jų tautiečiai—šei
mininkai varydavo iš po savo pastogės, tai kunigai mo
kyklų namuose juosius priglauzdinėdavo ir savo lėšomis 
juos maitindavo. Pažįstu vienų klebonų, kuris keliasde- 
šimts mūsiškių žmonių maitino savo lėšomis, per gana il
gų laikų kasdien suteikdamas kiekvienam po 25 centus. 
Pažįstu daugelį kitų kunigų, kurie patįs pa j ieško savo

~ žmonėms darbo. Pats mačiau viename mieste pilnų vago
nų, prigrūstų lenkų. Tarp jų netrūko nei jų klebono. Kur 
jau keliaujate?” — klausiu. ‘‘Į dirbtuvę (fabrikų) dar- 
bauti — paaiškina man klebonas, — reikia varguoliai pa
gelbėti, nes patįs nežinotų nei kur, nei kaip sau darbų su
radus”. Toji kelionė į dirbtuvę atsikartodavo ir tankiau, 
kaip'tik iš Europos daugiau žmonių atvykdavo. Žinau, 
kad tatai ir po šiai dienai tenai kartojama. Kitoje vėl vie
toje klebonas šimtus mūsiškių darbininkų užtarė pas an- 
gliakasyklos pėrdėtinį. Pasiėmė ant savęs atsakymų, kad 
jo darbininkams paskolintų įrankius, gana brangiai atsi
einančius ir būtinai reikalingus tam darbe. Kasyklų pri
žiūrėtojai šeip nenori tų įrankių duoti, bijodami, kad ne
pavogtų. Todėl kiekvienas turi juos sau nusipirkti. Ar 
manai, kad nors vienas iš tų sušelptųjų padėkojo savo 
ganytojui ir Dievui už patarnavimų? Ar nors vienas iš jų 
atsiminė bažnytinius mokesčius? Jųjų vieni prisidėjo prie 
kunigo priešų, kiti vėl prapuolė iš anosios vietos, pasiim
dami su savimi iš angliakasyklos paskolintus jiems įran
kius. Pragėrė juos smuklėje ir išsidangino visai į kitas 
vietas.

■

Ne pro šalį čia bus pridūrus, kad daugelis mūsų bro
lių—lenkų reiktų labai skaudžiai nubarti. Kaip geri lai
kai ir dolerukai nuolatos ateina, tai jie ūžia-uliavojal Ro
dosi, kad jųjų didžiausiuoju neprietelium — pinigas. 
Jiems užanksčia kišeniuje. Nori kogreičiausiai jojo išsi
bodėti. Nepramato lyg anasai Juozupas, Aigypto patriar- 
ka, kad po septynerių metų riebių pareis tiekjau sausų
jų. Pareis sausmečiai — o jis plikas, be maisto, be apdaro 
ir be pastogės, nes nieko nesusitaupė juodajai valandai. 
Kaip jau tada galvoti apie aukas Dievui? Sunkioje kovoje 
už savo pramitimų netik neatiduos Dievui garbės, bet Ja
me ir kunige mato savo didžiausiuoju neprieteliu. “Kad 
Dievas būtų danguje — atsiliepia, burnodamas — nelcis-Į 
tų man šitokio vargo”. Kas už jį kaltas? Viešpats Die 
vas, ar pasileidųnas ir noras ūžti?

Nikodėmas: Žmonės sako, kad kunigams šeimininkai)
jant, nežino — kur jųjų pinigai eina?

Misijonorius: Nežino, nes nesiteirauja teisiu keliu. 
Kas jiems tatai paaiškįs? Ar smuklininkas (saliuninkas) 
ir jo nuolatiniai svečiai? Tenai, tiesa, daug kalbama apie 
kunigus ir jųjų valdymų parapija, bet kas kalbama? Ta
tai, ko visai nėra ir kas tiktai žemina dvasiškijų. O gal 
turi sužinoti sueigose, kur susirenka žmonės, priešingų ti
kėjimui ir šventajai Bažnyčiai įsitikinimų? Kų tavo prie
šas gali ant tavęs pasakyti? Kad esi niekšas ir nedorėlis.* t
Taippat kalba Bažnyčios neprieteliai apie kunigus, taip 
tiesiog be jokių prirodymų! Kų tik kunigai padarys, kad 
ir stebuklus darytų, tai jųjų neprieteliai išvers viskų iš
virkščiai į. blogųjų pusę. Viešpats Jėzus dieviškąja galybe 
velnius išvarinėdavo. Farizėjai tečiaus tame matė Belze
bubo galę. Kas jiems įtiks? Tai kur tave pamokys — kų 
kunigas su pinigais daro? Parodys tau parapijos knygas, 
kurias peržiūri ir daboja vyskupai arba jųjų įgaliotiniai. 
Pamokys tave metinės sąskaitos, kurias kunigai kas metai 
turi pristatyti vyskupui ir kuriose viskas išdėstyta: kiek 
pinigų metuose gauta ir kur, kiek ir kam išleista? Sąskai
tos būna pagarsinamos viešai bažnyčiose, arba atspauz- 
dintos ant lapelių, padalinamos žmonėms. Kas galima dau
giau padaryti ? Ar mokesčių rinkikai senojoj ’ tėvynėje kų 
daugiau padaro? Nei to nedaro. O tečiaus kiekvienas pi
lietis be murmėjimo sutinka, kad jie šeimininkautų, ir mo
kesčius moka.

Nikodemas: Pažįstu daugelį, kurie norėtų išpažinties 
eiti, bet, kaip sako, kunigams netikį ir jaisiais neužsitiki.

Misijonorius: Kų apie užsitikėjimų kunigais, tai čia 
daug kas reikia atskirti ir paaiškinti.

1) Jokis bažnytinis įstatymas negina apsirinkti, kokį 
nori, nuodėmklausį. Neužsitiki vienu gydytojumi, tai šau- 
kiesį kito. Tokiu pasirinkimu visai neįžeisi išmintingo gy
dytojo, kurio nenori, ir tatai tau pačiam išeis ant naudos. 
Jau tai žinia, kad gydytojui, prie kurio linkstame* geriau 
sekasi gydyti ligonis. Ypač tokias ligas, kurios paeina 
nuo dirksnių (nervų) ir vaidintu vės, gydytojas — priete- 
lius gydo su didžiu pasisekimu. Teippat, jei vienoje par
davykloje tau prekės (tavoras) ar patarnavimas nepatinka 
ar-gi dėlto jau ir visas kitas pardavyklas aplenksi ir nie
kur nieko nenusipirksi? Panašiai ir su išpažintimi ir ku
nigais — nuodėmklausiais. Tau netinka vienas kunigas, 
tai turi daug kitų pasirinkimui. Juk da ne prieš visus 
skersuoji, ne visi teip juodi atrodo, kaip tau juos jųjų 
neprieteliai nupiešė. Vis yra tokis kurnors, o gal ir čia-jau, 
kuris su noru ir kiekvienoje valandoje tau patarnautų, 
kaipo geriausias priėtelius. Tai eikie ir atverkie jam savo 
širdį!

2) Ar tau sunku pasirinkti? Pasiklausk, jei nežinai, 
kada pas jus yra laikomas keturiasdešimties valandų pa
maldos. Tuomet, pakvietus jūsų klebonui, atvyksta į Jūsų 
bažnyčių daug kunigų. Nekartų kunigai* sėdi klausykloje 

ipo keletu valandų, belaukdami nerangaus pakūtninko. Pa
prastai gavėnioje klebonas sukviečia aplinkinius kunigus, 
:ad žmonės galėtų sau pasirinkti kunigų — nuodėmklausį.

Toliau bu.

/Z »bst U _I■ ’
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Lankr. 20 d. mažoje stotyje Astapovoje numirė vie
nas plačiausiai žinomų visame pasaulyje vyrų — Leonas 
Tolstojus. Numirė jisai kelionėje į Kaukazą, kur ketino 
perleisti paskutines dienas nuošaliai nuo žmonių, neper- 
toli nuo “tolstojinių” kolonijos ant Juodųjų marių kran
to. Tolstojus susilaukė žilos senatvės, 82 metų. Kadan gi 
jis buvo išmestas iš pravoslavų bažnyčios ir nesusitaikė su 
dvasiškąja vyriausybe, tai jo kūnas tapo palaidotas gim
tiniame dvare, Jasnoje Polianoje, be bažnytinių apeigų.

Įdomus Tolstojaus gyvenimas. Gimė jisai iš turtingų 
tėvų ir turėdamas 23 metus įstojo į armiją. Tarnavo ant 
Kaukazo, paskui Sebastopolio apgynime (1854 m.) turėjo 
savo valdžioje vieną bateriją. Išstojęs iš kariumenės, už- 
nėmė literatūra. Iš jo apysakų daugiausiai pagarsėjo 
“Karė ir romybė”, “Anna Karenina”, “Kreutzero sona
ta”, “Ivano Iljičio mirtis” ir “Atgimimas”. Keletas 
smulkesnių pasakaičių ir sceniškųjų vaizdelių yra išversta 
musų kalbon.

Bet ne tiek iš savo beletristiškų raštų yra žinomas 
Tolstojus, kiek iš savo mokslo apie visuomenės gyvenimą. 
Pasitaikė taip, kad Tolstojus, kursai jaunystėje vedė la
bai palaidą gyvenimą, vieną dieną paklausė savęs rimtai: 
Ko aš gyvenu ant žemės! — ir atsakymo nerado. Kad bu
tų pažiūrėjęs į katalikišką katekizmą, kursai prasideda 
juk nuo to klausimo, butų išskaitęs ir atsakymą. Bet di-

delis raštininkas tos laimės neturėjo. Jausdamas vis di
desnę ir didesnę neromybę savo širdyje, klausinėjo viso
kių mokytų vyrų, kaip Rusijoje, taip ir užsieniuose, te- 
čiau užganėdinančio atsakymo negavo. Nusiminime jisai 
galop paklausė prasto mužiko: Kam gyveni ant žemės T — 
Šis, nieko negalvodamas, tuojau atsakė: Dievui.

Greitas, išeinantis iš širdies įsitikinimo atsakymas 
nustebino Tolstojų. Jisai ilgai ieškomą atsakymą... rado!

Taip, rado, bet jį savotiškai suprato. Pradėjo ieškoti 
gyvenimo klausimo išrišimo tikėjime, tik ne tame tikėji
me, kurį įsteigė Tas, kursai pasakė: “Aš esu gyvenimas, 
kelias ir šviesa”... Ne, Tolstojus sugalvojo savąjį tikėji- •
mą, paremtą neva ant Kristaus mokslo, išreikšto taip va
diname “pamoksle ant kalno” (Mat. V—VII) — tikėji
mą, kursai jeigu butų įvykintas, padarytų tikrą betvarkę 
ant žemės, įvestų pilną anarchiją, paskandintų žmoniją 
aklon tamsybėn (sulygink duchoborų sektą Kanadoje ir 
molokanų — Kalifornijoje). Tolstojus liepia nusilenkti
prieš kiekvieną, nesipriešinti prispaudėjams, neiti kariu-—*
menėn, nemokėti mokesčių ir t.t. — ir tą viską vadina 
“gyventi Dievyje”.

Toksd^ mokslas tinka vien tokiems žmonėms, kurie 
yra atsiskyrę nuo visų, neturi bendrų reikalų su kitais 
žmonėmis. Bet organizuotai jai draugijai — tai tikras anar 
chizmas. Įsivaizdinkime sau, kad tokia plati viešpatija, 
kokia yra Maskolija, susyk pradėjo “gyventi Dievyje”, 
vadinasi, niekas neina į kariumenę, niekas nemoka mokes
čių, nėra policijos nėra jokios vyriausybės — kas tuomet 
butų!... Ne, civilizuotoji draugija, tai ne palaidais ry
šiais surišta orda — tai sukomplikuotas mechanizmas, ku
riame reikia ir ratelių, ir sargų, ir tepalo, ir pataisų — 
žodžiu reikia to visko, kas paturi mechanizmo judėjimą. 
Tolstojus-gi visuomenės mechanizmui yra priešingas. Jis, 
pav., pripažįsta, jog Maskolijoje. mechanizmas yra page
dęs (“apversti ratai”,, kalbant Tolstojaus žodžiais), bet 
jis neliepia to, mechanizmo taisyti, tik pataria jį visai su
griauti, — o tai juk gyvas anarchizmas! Tuo žodžiu juk 
vadiname mokslą, kursai skelbia, būk žmonės gali apsieiti 
be vyriausybės, ir dėlto nepripažįsta organizuotosios drau
gijos!.. .

Neseniai mūsiškis Šliupas viešai apskelbė, kad jis 
guodojąs tikėjimą, tik esąs priešingas organizuotam tikė
jimui (bažnyčiai). Tolstojus skelbė, kad jis mylįs žmonija, 
tik neapkenčiąs organizuotosios žmonijos (valstijos). Ne
toli šaukti vienam prie kito: abudu... anarchistai.

Štai šitame tai moksle ir randasi Tolstojaus didžiau
sia klaida. Tolstojaus mokslas turėjo įtekmę į sentiiųęnta- 
linius, romius žmones, į asmenis be savarankiškumo, be 
energijos, — šiaip jau žmonijai daugiau kenkė, nekaip 
naudos nešė.

Bet... Tolstojaus vardas buvo garsus visur. Kabinti 
jo nedrįso net galinga Maskolijos valdžia, nes bijojosi vi- 
sasvietimo skandalo. Todėl męs, paminėdami jo mirtį, pla
čiau apie jį ir parašėme. Priduriame tiktai tiek, kad Tols
tojus pasiliks istorijoje daugiau, kaipo apysakų rašytojas, 
kaipo realistas—psychologas, ne kaipo visuomenės gyve
nimo taisytojas.
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Praeitame numeryje rašėme apie Lietuvių Katalikų 
Federacijoų Amerikoje atgaivinimų. Pasakėme tadų, jog 
yra paskirta ir komisija išdirbimui programo kongresui, 
kursai ketina atsilikti ateinantį pavasarį Bostone. Dabar 
drįstame paduoti komisijai keletu minčių.

Kokie Amerikos lietuvių katalikų reikalai gali būti!
Žinoma, katalikus riša krūvon pirm visko bendri dva

siški reikalai. Gal, sakysime, tegul tuos reikalus aprūpina 
dvasiškija! Taip, jinai ir rūpinasi — bet ar-gi kunigų pa
stangų užtenka! Sakysime, grynai dvasiškos draugijos, 
kaip antai: Gyvojo Rožančiaus, Saldž. Širdies Jėzaus ir 
t.t., tai tik “davatkų” darbas, vietinės parapijos reika
las! Taip — bet tai tik maldingumo apsireiškimas. Tokias 
draugijas tveria tik tie, kų jau yra persigėrę maldingumo 
dvasia. Bet yra kitokios draugijos, kurios verčia savo sa- 
narius ne tiek melsties, kiek vesti dorų, katalikiškų gyve
nimų. Pav., airių parapijose yra prasiplatinusi “Šv. Vardo 
Draugija” (Holy .Name Society). Tos draugijos pradžia 
siekia 1274 m., nors dabartinėje išvaizdoje jinai gyvuoja 
tik nuo 1564 m., o tikslas koks-gi pakilus! Sąnariai ap
siima ne tik nevartoti Dievo, Jėzaus ir kitų šventų vardų 
be reikalo, bet prisižada nekeikti, nevartoti nepadorių žo
džių, neapšnekėti, neblevyzgoti, nesipravardžiuoti, nepa
leistuvauti — žodžiu, vesti dorų, katalikiškų gyvenimų. 
Jeigu atsimįsime, kokį palaidų liežuvį turi Amerikos lietu
viai, kaip nepadoriai pasielgia jie riešuose pasilinksmini
muose ir t.t., o! tuomet pamatysime, kaip Šv. Vardo Drau
gija lietuviams reikalinga.

Pravertėtų taip-pat atgaivinti Lietuvių Katalikų Tie
sos Draugijų. Šioje valandoje laisvamaniai ir kitokie baž
nyčios neprieteliai yra dikčiai įsidrąsinę. Jeigu net S. L. 
A. organas išdrįso rašyti Dievų su mažaja “d”, tai jau 
kų besakyti apie kitus laikraščius! Prakalbose^ visokie 
nemokėlos apie niekų daugiau nepliovoja, kaip tik apie 
Šv. Raštų, bažnyčių, kunigijų — apie tokius dalykus, ku
rių neapkenčia, jų... nepažinodami ir nesuprasdami. Štai 
Tiesos Draugija galėtų būti atspirtim katalikams prieš to
kius užsipuolimus ir melus. Panaši draugija Anglijoje tu
ri didelę įtekmę į spaudų ir viešųjų nuomonę, skelbdama 
tiesų, apšviesdama tikybinius reikalus ir sklaidydama 
priešbažnytinius prietarus. Ar-gi mūsiškė Tiesos Draugija 
negalėtų vaidinti tokios pat rolės!

Žinoma, kongresui prisieis svarstyti katalikiškos spau
dos, katalikiškų mokyklų ir katalikiškų draugijų reika
lus. Katalikiški laikraščiai, katalikiškos spaustuvės, kata
likiškos parduotuvės ir kitoKios įstaigos reikalauja visuo
menės palaikymo. Taigi kongresas svarsty*}, kaip tų tiks
lų atsiekti. '

Steigimas lietuviškų kolonijų ir-gi svarbus dalykas. 
Dabar lietuviai perkasi farmas bent kur. Gyvendami išsi
blaškę tarp kitataučių ir kitatikių, jie labai lengvai ištau- 
tėja ir išsižada savojo tikėjimo. Kongresui reikės pagalvo
ti, kaip suvesti lietuvius farmerius vienon krūvon, idant 
jie patįs ir jų vaikai pasiliktų lietuviais Ir katalikas.

Yra ir daugiau reikalų, kuriuos be abejo programo 
komisija greitu laiku sustatys eilėn, o visuomenei prisieis 
juos svarstyti ir__ išrišti.

Londono “Worl d’o” korespondentas paduoda šitokį 
juokingų atsitikimų iš revoliucijos Lisbonoje.

“Vienas žydas žurnalistas, kursai nekentė vie
nuolių, bet kursai, nelaimė! buvo nusiskutęs usus 
ir barzdų, papuolė į rankas kareivių, kuriems jis 
pasirodė persitaisusiu jėzuitu. Įtūžę kareiviai vil
ko jį ilgų kelių, o lydėjo jį rėkaujančioji minia. 
Da gi atsitiko tatai tuojau, kaip apsiskutęs žy
das buvo paleidęs telegramų savo dienraščiui, 
buk naujoji valdžia pasielgianti su vienuoliais 
kuošvelniausiai _įr su didžiausia paguodone”.

Likimo ironija! Būti nubaustu taip labai skaudžiai 
ant tų pačių pėdų už melų, da-gi “per klaidų”.... kaip 
tokių nuoskaudų galėjo nukentėti nusiskutęs barzdų ir 
usus žydelis!

Brr! kokie tie Portugalijos revoliueijonistai tamsus. 
Koks civilizuotas žmogus gali paimti žydų už jėzuitų ir 
tyčioties iš Izraeliaus sūnaus taip ilgai!...

Neseniai Amerikos lietuvių socijalistų organo “Ko
vos” spaustuvėje kilo peštynės, apie kurias buvo praneš
ta ir Lietuvos laikraščiuose. Užtenka pasakius, kad re
daktorius J. B. Smektorius apdraskė zecerį J. Miškinį, už 
kų pateko kalėjiman. Buvo ir kiti nesmagumai. Tai-gi L. 
S. S. 1-osios kuopos įgaliotieji (J. Juodžiukynas, V. Karys 
ir J. Stasiule vyčius) nutarė didžiuma balsų: 1) J. B. 
Smelstorių suspenduoti iki ateinančiam suvažiavimui, 2) 
J. Miškinį (zecerį) ir J. Grinių (“Kovos” administrato
rių) išmesti iš Sąjungos (žiur. “Kovų” No. 46).

Tai taip pasielgia tarp savęs brolybės ir lygybės skel-' 
bėjai, žmonių lygintojai ir visokio labo nešėjai!

Tokie individuumai gali turėti vardų ir įtekmę vien 
pas... lietuvius.

S. L. R. K. A. Reikalai.
S. L. R. K. A. NEGARSINTO PROTOKOLO REIKALE.

Mano nuomone butų atsakančiausiai Sus. Prezidentui 
sušaukus Centro viršaičių susivažiavimų dėl kelių priežas
čių. -

1. Nepagarsinus seimo protokolo, Susi vieny jimas neži
no, kurie tai yra tie augščiausieji teisėjai! Jeigu ir jiems 
susižinojus ir įvyktų jųjų suvažiavimas, galėtų vis-gi kil
ti nesusipratimai, abejojimai ir t.t.

2. Sulyg Sus. konstitucijos Centro Komitetas turi tei
sę suspenduoti sųnarį, kuris, jei nusprendimas jo nepatin
ka, gali kreipties į Augš. Teismų apeliacijos keliu.

3. Ir be šito reikalo atsirastų *kitokie dalykai viršai
čiams susivažiavus apsvarstyti.

r
Kun. M. A. Pankauskaa,

Dvas. Vadovas.

1

_ __ _______________ i_________ ( ■ ,
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Skaitlius Nariu S. L. R.-K. A.
Už Bertainį Liepos m. 1910 m.

VAIKŲ SKYRIAUS.
ii

11
J 36

38
i1I”1 — 61

64
11
4 1 1 -

X ■" ■■

11 1 12 1 42 12 68 5 s _ —
17 1 46 3 — 73 1
18 1 —— 52 2 — — 75 3 -J
19 2 1 1 1 1 — — 77 26 4
21 3 57 5 1 r 93 1
24 3 11 — 58 1 96 3 — —
28 10 1 60 1 — — 107 3 — ——

Viso 125 | 6 | 2

470
6

476

I skyriaus pilnų
II skyriaus pilnų

4159 t v •9 I skyriaus susp.
III skyriaus pilnų 16 Vaikų -
Vaikų 125 Viso:

Viso: • 4300
I skyriaus išbrauk. 117
II skyriaus išbrauk. 1
Vaikų iftbrauk. 2

Viso: 120
K. J. KRUSINSKAfl,

S. L. R. K. A. Centro Bekr.

NAUJAI PRISIKASĘ PRIE SUSĮV. L. R. K. A.

1 kp. Edwardsville, Pa.: Ona Razunauckienė, Jie va 
Lekeckienė.

2 kp. Porest City, Pa.: Katrė Kerutienė, Stasys Za
leckis, Juozas Milius.

3 kp. Elizabeth, N. J.: Juozas Belza, Dominika Ščes- 
nuievičiutė.

5 kp. Foęest City, Pa.: Ona M. Kučinskiutė. .
6 kp. Plymouth, Pa.: J. Struckus.
7 kp. Pittston, Pa.: Veronika Parulienė, Juozas Lau

kaitis.
8 kp. Cleveland, Ohio. Vincas Baltrušaitis, Povilas 

Ccgelskis, Anufras Branaitis, Mateušas Paskeviče, Anta
nas M ociuta, Juozas Karuža, Mikas Karoliunas.

9 kp. Cleveland, Ohio.: Ona Debesieuė, Mare Netke- 
vičiutė, Ona Butkevičienė, Ona Markevičienė, Jieva Bal
trušaitienė.

10 kp. Philadelphia, Pa.: Karolina Jonikienė.
11 kp. \Vaterbury, Conn.: Uršė Janušaičiutė.
13 kp. Baltimore, Md.: Jieva Česoniutė, Uršė Milajo- 

naičiutė, Veronika Milajonaičiutė, Petras P. Grajauckas, 
Antanas Vaičiūnas, Vincas Vaičiūnas, Petrone Mikeliu- 
nienė, Juozas Čeplinskas, Petronė Budriutė, Viktė Bud- 
riutė.

16 kp. Chicago, III.: Marė Grigulienė, Zofija šniaukš- 
taitė.

17 kp. Wilkes-Barre, Pa.: Morta Kizelienė, Jieva Šu- 
mauckienė.

20 kp. Philadelphia, Pa., D. L. K. Gedimino kliubas: 
Antanas Valiušis.

21 kp. So. Boston, Mass., Dr. Šv. P. ir P.: Julė Pra- 
naieiutė, Jonas Bauža, Marė Sondukevičienė, Pranas Jur- 
geliavičius, Petronėlė Puišiutė, Ona Maškauckiutė, Juo
zas Švagždis, Stasys Švagždis, Aleksandra Kasinskiutė.

22 kp. Brockton, Mass.: Jonas Kelia, Julia Tuskienė.
23 kp. Hastings, Pa.: Jonas Kielius, Kazys Jankaus

kas .
26 kp. Lewiston, Me., Dr. šv. Baltramiejaus: Anta

nas Kontvainis, Rožė Šabonaitė, Ona Kanišauckienė.
28 kp. Luzerne, Pa.: Morta Pečiulevičienė, Marė Ba- 

gonienė.
30 kp, Scranton, Pa.: Pranas Latoža.
31 kp. Mahanoy City, Pa.: Ona Augustaiticnė, Motie

jus Kundrotas, Magdė Mačiulskienė, Agota Svirskienė, 
Jadviga Jurčiukonienė. •

33 kp. Kensington, III.: Kl. Antanas Briška.
36 kp. Newark, N.*J.: Juozas Arbašauckas, Uršė 

Blaužiuniutė, Barbora Stankiutė, Jonas Vaitiekūnas, Marė 
Mockevičienė, Marė Mockevičiūtė.

38 kp. Homestead, Pa.: Petras Ūselis, Pranas Bračiu- 
lis, Antanas P. Bražinskas, Stasys Paškevičia.

41 kp, Worcester, Mass.: Bronis-Jonas Morkus, Bal- 
bina Morkų vienė, Petras Kvetkauskas, Rožė Dubickienė, 
Marė PranckeviČienė.

42 kp. Brooklyn, N. Y.: Vincas Ąbromavičius, Pranas 
Andrukaitis, Uršė Keršuliutė, Ona Skrinskiutė, Simas 
Straigis, Magdė Slavickiutė.
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43 kp. Port Chester, N. Y.: Antanas Dzikas, Antanas 
Jaras, Jeronimas Rakickas, Albertas Beržinskas.

51 kp. New Philadelphia, Pa.: Pranas Gusčius, Ka-»
zys Grigaliūnas, Jie va Grigaliūnienė.

57 kp. Exeter Borough, Pa.: Ona Šatrauckiutė, Jieva 
Šatrauckienė.

58 kp. Curtis Bay, Md.: Jonas Jončas.
60 kp. Bayonne, N. J.: Jonas Adomaviče, Ona NorVi- 

likė, Juozas Krisčiunas, Magdė Abraičiutė, Povilas Ber
notas, Agota Strakauckienė.

61 kp. Duryea, Pa.: Rožė Januškienė, Marė Surdo- 
kienė, Jonas Valukonis, Juozas Ignatavičius.

65 kp. Paterson, N. J.: Alfonsas Kašėta.
67 kp. Chicago, III.: Jonas Balsevičia, Julia Petraus

kaitė, Juozas Bakutis.
70 kp. Old Porge, Pa.: Martinas Mirijauckas.
71 kp. Waterbury, Conn., šv. Jurgio Gvardija: An

tanas Jankauskas, Mikas Virbickas, Ignas Petrauskas
74 kp. Shaft, Pa.: Rožė Paujaujienė, Kostancija Šugž-

dienė. /
75 kp. Wanamie, Pa.: Tamošius Kunsa.
77 kp. Swoyers, Pa.: Morta Antanaitienė.
81 kuopa. Norvvood, Mass.: Justinas Šipaila, Kostan 

tas Abukeviče, Vincas Norbuda, Jonas Janušaitis, An
drius Saulėnas, Juozas Smilgius, Jonas Sabaitis, Juozas 
Lukoševiče, Pranas Venckus, Juozas Statkus.

83 kp. Scranton, Pa., Dr. šv. Jurgio: Julius Kuuipi- 
kevičius, Petronėlė Kvietkienė, Barbora Kumpikevičienė.

85 kp. Chicago, III.: Juozas Ruzgis, Antanas Ginčaus- 
kis, Pranas Ginčauskis, Juzė Metrikienė.

88 kp. Donorą, Pa.: Bernardas Zikus, Juzė Masaitis, 
Ignas Vaitkus, Stasys Šverys.

90 kp. Hazleton, Pa.: Juozas Karpisius.
91 kp. AVaterbury, Conn., šv. Juozapo Brolija: Vin

cas Lizdenis, Jonas Repšas, Pranas Vainoras, Motiejus Ša
kočius, Antanas Kindulas, Juozas Grubliavičius, Baltrus 
Gerulaitis, Boleslovas Budzaitis, Jurgis Žukauskas, Ed
vardas Birainis, Teodoras Zuvelaitis, Pranas Žukauskas, 
Simas Baudzevičia, Juozas Dėdinas, Antanas Plutas, Sel- 
vestras Dulskis, Juozas Gauronskis, Adolfas Cibulskas.

93 kp. Easton, Pa.: Jonas Grockis.
97 kp. Lawrence, Mass., Dr. šv. Elzbietos: Aižė Vi- 

•laišiutė, Ona Sakalauskiutė.
98 kp. Worcester, Mass.: Petronė Vaškevičienė, Ane

lė Seiliutė, Alena Albavičiutė, Marė Čirvinskiufe, Ona 
Daminaitienė.

99 kp. Chicago, III., šv. Jurgio parap. Giedorių': Marė
Jankauskaitė. t

100 kp. Chicago, III., D. L. K. Vytauto: Monika Gap- 
šaitė.

102 kp. Duąuesne, Pa.: Pranas Akunis, Pranas Ba- 
rinauskis, Bronis Jakubauskas, Benediktas Jonaitis, Vin
cas Zakaitis.

108 kp. Maspeth, N. Y., dr. šv/Roko: Hipolitas Sai- 
butis, Teklė Veževičaitė, Povilas Peleckis, Emilija Kuz- 
mickienė, Vincas Palevičius, Pranas Tauras, Dominikas 
Miniatas.

107 kp. AVaterbury, Conn., Ap. Maldos Dr.: Ona Kau-

kalienė, Leonora Prikockiutė, Dominykas Guokas, Juzė 
Javarauckiutė, Marcelė Bakaičiutė, Marė Javanavičiutė, 
Andrius Augštuolis, Jurgis Šilkas, Rožė Dereškevičienė.

109 kp. New Britain, Conn., nauja: Pranas Miknavi- 
Čia, Jokūbas Zdančiukas, Mikalojus Navardauckas, Vin
cas Jurša, Ona Ščukienė, Ona Miknavičienė, Jonas Valin- 
Čis, Agota Navulienė.

113 kp. AVilburton, Oklahoma: Ona Misevičienė, Sta 
sė Motiejūne.

•114 kp. Rhone, Pa., nauja: Juozas Zadzeika, Antani
na Maknienė, Juozas Žilinskas, Jonas Navašinskas, Au
gustas Sakavičius, Marė Grigienė, Kazys Kalėda, Juzė 
Kalėdienė, Bernardas Mieliauckas, Jieva Diksienė, Mai- 
žiešius Diksa, Stasys Brodzinskas, Aižė Mačionienė, Ger
trūda Matukevičienė, Kazys Židonis, Juozas Keburis, Mor
ta Norkunienė.

Pavienis Johnston City, III., Kun. M. Augulis.
{ra Skyrių :

33 kp. Kazė Petreikiehė.
75 kp. iš I j III Martinas Šluželis.
90 kp. Katrė Šeleilienė, Anelė Malauskienė.

Prie Vaikų skyriaus.
I kp. Magdė Aleksiutė.
II kp. Kazys Šemata, Zabelė Zorckrutė, Zuzė Zorc- 

kiutė.
28 kp. Marė Kalėdžiutė.
51 kp. Antanas Augštakalnis, Alena Augštakalniutė.
57 kp. Marė Šatrauskiutė, Antanas Šatrauskutis, Juo

zas Šatrauskutis.
75 kp. Ona Kunsiutė.
107 kp. Antanas Kučauskas, Kazys Kučauskas, Juo

zas Kučauskas.
K. I. KR U ŠI NS KAS,

S. L. R. K. A. Sekretorius.

Raulas. — Ką manai apie naują “Tėvynės” redak
torių !

Jurgis. — Aš manau, turbūt gerai mokytas vyras; 
juk jam eilevimas neblogai sekasi... galima daug ko 
tikėties nuo jo ateityje. Žiūrėk ir “Tėvynę” neblogai su
rėdo ir dar eiles sustato... Gal jis Valparaise mokinosi!

Raulas. — Netik mokinosi, bet dar jis mokino lietu
vius lietuviškos kalbos.

Jurgis. — A... ha... Užtat jis žino, kad Dievo var
das lietuviškoj kalboj rašosi su maža “ d ”.

Raulas. — Visi pasiekę augštesnius mokslus taip ra
šo...

Jurgis. — Tai dėlko anglai arba kiti netaip rašo! Jie 
rašo nuo raidės “D”.

Raulas. — Užtat, kad jie mažiau mokyti už “Tėvy
nės” Redaktorių Vidiką... Svyrutis.

r KAS reikalauja
austinių (krajavų) škaplierių Panos Šv. ir Šv. Traicės, 
gali gauti pas mus visada. Męs išdirbame ir reikalaujan
tiems pasiunčiam porą ant pažiūros.

Kaina 50c. tuzinas.
Mra. A. Smailienė, 2737 E. Pacific St., Philadelphia, Pa.
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KŪN. J. MISIAUS PRAKALBA, LAIKYTA BRA 
DDOOK’E, PA.

Tautiečiai! Kiekvienam iš musų, be abejonės, teko 
girdėti apie meilę savo tėvynės, savo gimtinio krašto, savo 
tautos. Pro kiekvieno ausis, be abejo, praskambėjo tkip 
tankiai šiandieną vartojamas obalsis: lietuvi, mylėk sa
vo tėvynę, savo kraštą, savo tautą, savo kalbą! Prakilnus 
tai obalsis, puikus paraginimas. Jis turėtą paliesti, užkliu
dyti ne tik ausų. stygas, bet ir širdies jausmus. Jis turėtą 
užkurti kiekvieno lietuvio plačioj krūtinėj’ nors mažą tos 
meilės kibirkštį, kuri skatintą, ragintą jį prie darbo, prie 
pasišventimo tėvynės naudai, savo tautos gerovei. O, mei
le tėvynės! kaip u esi prakilni, gra£i ir galinga! tu ir 
mirtį pasaldini, nes neveltu yra sakoma: — saldu už tė
vynę mirti! Ir ištiesą, tautiečiai, užtenka atskleisti istori
jos lapus, idant perstikrinti, kad tūkstančiai mąsą bočią 
su džiaugsmo ašaromis aukavo savo gyvastį už tėvynę, jog 
tūkstančiai mąsą pačią prosenelių nesibijojb kardo, nei 
kalavijo, kad tik tėvynę apgynus. Teip, meilė tėvynės, ga
lingas tai jausmas! Jis griauna nesykį valdovą sostus, 
keičia valstiją tvarką, apšvietos, kultūros, civilizacijos ve
žimą sparčiai stumia pirmyn. Ačią tėvynės meilei tveriasi 
draugijos, gema laikraščiai, dygsta prieglaudos, bažny
čios, mokyklos ir kitokios apšvietos ir labdarybės įstai- 
gos. Ačią meilei tėvynės šimtai, tūkstančiai dolerią subira 
ant tėvynės aukuro. Meilė tėvynės yra beveik įgimtu žmo
gui jausmu, nes net ištautėjimas negali jo kartais užtrin- 
ti, užsloginti. Taip antai garsus dainius—poetą, Adomas 
Mickevičius, ištautėjęs lietuvis, užmiršęs savo bočią kak 
bą, ar jos neišmokęs, savo raštuose vis gi parodo esąs lie
tuviu, turįs lietuvišką dūšią, mylįs savo gimtinę šalelę, 
nors ir savotiškai.-Vienoj’ vietoj’ savo raštą, lenką kal
ba rašytą, šis dainius taip prabylsta: — O Lietuva, tėvyne 
mano, tu esi kaip sveikata... Kaip tave reikia branginti, 
tąs tiktai supras, kas tave praras!—

Tūlas rusą rašytojas, kurio pavardės nebepamenu, 
kartą užsimąstęs apie savo gimtinį kraštą, taip maždaug 
išsitarė: — O gimtinė brangi, keno širdis nedrebėjo aplei
džiant tave. — Kas nesutiks su tais žodžiais? Kas nepa
mena tos dienos, kuomet su širdgėla tarė paskutinį ‘‘su
diev” Lietuvai. Verkė, be abejo, jojo siela, sopėjo širdis, 
gaila buvo savąją, gaila buvo gimtinės. Kartu su augščiau 
paminėtu rusą rašytoju gali, be abejonės, atkartoti: — O 
Lietuva brangi, keno širdis nesopėjo, apleidžiant tave.—

Kitas vėl lietuvis rašytojas, ilgesio kankinamas, taip 
dainuoja: — O Lietuva, motinėle, Tave naktyj aš sap
nuoju, Tavep mano vis širdelė, Tau rašau aš ir dainuoju. 
Vadina Lietuvą motinėle ir, žinoma, kaip išpuola geram 
vaikui, ją myli, ją net naktyj sapnuoja, jai rašo, t. y. jai 
dirba ir pasišvenčia. Per tą dainią—poetą lūpas, tautie
čiai, meilė tėvynės kalba; meilė tėvynės barškina ant jąją 
sielos stygą; meilė tėvynės įkvepia juoR. Meilė tėvynės 
liepia dainiui Lietuvos grožybes apdainuoti, liepia pri
minti jos (Lietuvos) garsią praeitį, liepia nupiešti var
gingą jos dabartį ir net tamsios ateigos pakelti uždangą. 
Meilės įkvėptas dainius—poetą ima lirą, užgauna josios 
stygas, ir suskamba daina apie Lietuvą, mąsą tėvynę, kur 
męs gimėme, augome, kentėjome ir džiaugėmės, kur pra

bėgo pirmi mūsą kūdikystės, jaunystės metai, kur, gal 
buvome laimingi... Ir suskamba daina, meilės pagimdy
ta, apie mūs’ gimtinę šalelę, išvingiuotą, išraižytą upė
mis, upeliais, kur guli, gal, ir mąsą išsidriekęs gimtinis 
kaimas—sodžius, kur stūgso, anot Margalio, grįčia, grį- 
čia apsmilkyta, be oblio vos—vos sulipdyta, senoviškais 
langais nušviesta, šiaudais neperdailiai nutiesta, su girgž
dančiomis durimis... Ta grįčia verta meilės mano, kur 
vystė motina mažutį... Ir skamba daina, meilės pagim
dyta, apie Nemuno, Neries gražius krantus, apie Šešupės, 
Dubysos puikias pakalnes, kur gražios skaisčios lietuvai
tės rūtomis kasas dabinas ir puikias dainas linksmai trau
kia. .. Ir skamba daina, meilės pagimdyta, apie Lietuvos 
pievas, žalias lankas, kur ir Tau, tautieti, gal teko piauti, 
grėbti šieną, arba ganyti galvijus... Ir skamba daina apie 
Lietuvos miškus — girias ošančias, treškančias, kur čiul
ba—ulba paukšteliai, kur striogso įvairąs žvėreliai, kur 
taip mėgai gal uogauti, grybauti ir riešutauti... Ir skam
ba daina, meilės pagimdyta, apie Lietuvos laukus, kur 
javai, kaip jura linguoja -— liūliuoja, kur ir Tau, tautieti, 
gal prisiėjo kirsti ar grėbti rugius, piauti miežius, avižas, 
rauti linus, ar bulbes—ruputes kasti, arba linksmam sek
ti paskui arklo — žagrės — žambio... Ir skamba daina, 
meilės pagimdyta apie Lietuvos bažnyčias bokštais šau-
jančiais padebėsiuosna, kur, be abejo, mėgai žingsniuoti,** • •kur iš šimtą stiprią lietuvišką krūtinią išsiveržia galinga 
giesmė: — Pulkim ant kelią, — arba Šventas Dieve, — ir 
susijungus su skardžiais vargoną balsais, kįla padangėsna 
ir pasiekia sostą Augščiausiojo... Ir skamba daina apie 
Lietuvą, mūs tėvynę, josios vargus ir džiaugsmus... dai
nos aidas pasiekia tamsiausius Lietuvos kampus, veržiasi 
į sulinkusią lietuvio grįtelę ir kelia jos gyventoją iš ilgo 
miego... Lietuva atbunda... Kas gyvas sujunda, grie
biasi darbo, kurio tiek daug, o darbininką tik maža sau
jelė..: Žili seneliai, maži vaikeliai ir moterėlės tematyt 
Lietuvos laukuose. Lietuvos šviesuoliai^ jos krūtimis iš
penėti, ją apleidžia suvargusią ir suka šiltą gūštą Rosijos 
miestuose; stiprąs, kaip ąžuolai, Lietuvos vyrai ir mergelės 
virtinėmis traukia iš tėvynės ir apsigyvena Amerikos net 
ir Afrikos miestuose... Liūdna. Lietuvos miestai ir mies
teliai knibždėte knibžda nuo žydiško gaivalo, visos šalies 
prekyba ir pramonija žydą rankose, o męs, tikri Lietuvos 
vaikai, būriais skrendame į svetimfis šalis. Kiekvienas 
žydpalaikis skaniai Lietuvoje minta, gražiai rėdosi, o męs, 
josios tikri vaikai, Amerikos surūkusiose dirbtuvėse duo
nos ieškome... Lietuvos žemelė, mąsą bočią prakaitu ir 
krauju apšlakštyta, iš nusigyvenusią bajorpalaikią perei
na į kitataučią rankas. Šimtai burlioką iš Rosijos yra šian
dieną gabenama į Lietuvą ir dalyjama jiems josios žemę, 
o męs, tikri Lietuvos vaikai, Amerikoje geležį vartome, 
arba knisamės požeminiuose urvuose, idant ant kąsnio 
duonos užsidirbti... Liūdna. Kas veja mus iš tėvynės? 
Ar duonos* joj ’ stinga, ar žemės sklypo nėra, ar šiaurės 
meškino letena sunki ?...

Neklausydamas jokią pasiteisinimą stačiai pasakysiu: 
mums stinga meilės tėvynės, mums stinga prisirišimo prie 
mus gimtinės šalelės. Nėra tatai ko stebėties, jog mąsą 
garsus dainius;—poetą Maironis, patėmijęs mumyse tą 
meilės trūkumą, pamatęs Lietuvą baigiant tuštėti, užtrau-
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kia sekančią išmetinėjimų dainą:

Tas ne lietuvis, kurs tėvynę 
Bailiai, kaip kūdikis, apleis,
Kursai pamįs, ką amžiais gynė 
Tėvai kraujo lašais brangiais.—

Tas ne lietuvis, kurs liežuvį 
Pamįs brangiausios Lietuvos,
Kurs savyje užmuš lietuvį,
Tėvynės išgama pastos.

Tas ne lietuvis, kurs jos budo,
Jos žemės dainų nemylės;
Neverks, kad patįs sūnus žudo,
Kas verta meilės ir garbės.

• Aštrus tai žodžiai, bet teisingi. Jie kaip tik paliečia 
/nūs ąmerikiečius. Apleidome savo tėvynę, kurią mūs’ 
protėviai nąrsiai gynė, pąlikome ją suvargusią, sunkiai 
alsuojančią, gudo spaudžiamą, bičiuolio lenko gnaibomą. 
Apsigyvenę laisvoje Vašingtono žemėje, tuoj aus velka
mės svetimu rūbu, nors jis išgamos vardą mums suteikia. 
Nenorime būti tikrais, gyvais savo tautos nariais. Neger
biame savo prigimtos kalbos, ją niekiname, teršiame sve
timais žodžiais, nesistengiame jos gerai išmokti. Mūs’ lai- 
kraščiai vos gyvuoja, nes jų męs nemėgstame, neskaitome, 
nepalaikome. Mūs draugijos tveriasi ir įra, nes prie jų 
męs neprigulime. Girtuvę pamylėję, pradedame blevizgoti 
ant tikėjimo, bažnyčios ir dvasiškių, pradedame užgaulio
ti, įžeisti tikinčiųjų jausmus, vienu žodžiu, žudome, kas 
verta meilės ir garbės. — “Ir laikraščius skaityčiau, ir 
prie draugijų prigulėčiau, ir kitus tautiškus reikalus pa
laikyčiau, kad ne skurdas apsigyvenęs mano stubelėje ”, 
aimanuoja nevienas. Žinau, jog tavo grįtelėje neturtasv
viešia, jo^ tavo grįtelėje tamsu, bet kame kaltininkas? 
O, kad kas užkaltų aludžių duris, dingtų neturtas iš tavo 
stubelės, prašvistų jinai, ant stalo atsirastų ne vienas lai
kraštis, bet du, gal ir trįs, taptumei nariu gal kelių net 
draugijų, ir tavo delmone atsirastų šimtinė — kita ir mir
ti galėtumei, kur gimei — Lietuvoje. Girtuoklystė silpni
na mus medžiagiškai ir doriškai. Atima pajiegas darbuo
tis, slopina mumyse meilę tėvynės, nebtrokštame joje nors 
savo kaulus paguldyti. Girtuoklystė mųsų priešas. Stokim 
į kovą su juo, kaip puikiai sako Maironis:

— Męs vienas į vieną sustosim į kovą,
Kaip milžinas amžių baisus!
O meilė tėvynės mums bus už vadovą 
Ir Dievas, kurs rėdo visus!—

SS
JONO SUTKAUS ATMINČIAI.

t •
Užmigo literatas, ant amžių užmigo, 
Tėvynainis daugiau mus nebelanko, 
Kiekvieną krutinės žinojusia stygą.
Ant amžių amžių nurimo jo ranka:
Mums mirė literatas... NuVyto prieš laiką 
.Tik-ką pražydęs mums žiedas garbingas. 
Tiktai atmintyje tautos užsiliko 
Jo veiklumas, kaip širdįs sesučių jausmingos. 
Džiova jam užnuodijo širdį ir jausmą;
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Karšta krūtinė anksti sudrebėjo.
Mirtis ieškodama jo didino skausmą,—
Jis verkė su Eleonora skirdamos, mylėjo. 
Veidmainišku jausmu jis mums nemelavo,
Ir regime gitaroje širdį jo gryną.
Kaip jautė jo dūšia jis taip mums dain&vo... 
Gitaros aidas lietuvi savo pavadino.
Bet štai, kaip audra ištikus, kaip perkūnas— 
Man širdį pervėrė atlėkus žinia,
Kad tą, ką žydėjo tarp mųsų tada,

’ Dabar jau velėnoms apkrauta,
Iš mųsų darželio be laiko išrauta! S—auss.

y APSISKAITĘS.

— Jei tamsta esi vedęs, kaip pats sakai, dėlko pa
prastai pats vienas lankai teatrą?

— Na, su pačia *— dvigubos lėšos, o... pusė smagu
mo, ,,

Tik ką išėjo iš spaudos Sąvaros Lietuviškas Kalendo
rius ir Vadovas į Sveikatą 1911 metams ir galima gauti 

uždyką aptiekose ir pas vaistų pardavėjus. Apart pa
prastų kalendoriaus dalių, astronomiškų išparodymų, oro 
pranašavimų, bažnytinių ir tautiškų švenčių tūbelės ir t.t., 
randasi jame visokių įdomių ir naudingų kiekvienam ži
nių. Neatidėliodamas gauk egzempliorių, kad palaukus, ne 
butų pervėlu. Jeigu nesiranda arti aptiekorius nei joks 
vaistų pardavėjas, tai rašyk pas mus šiuo adresu

W. F. Severą Co., Cedar Rapids, Iowa.

UNION TICKET AGENCY.
Seniausia Lietaviszka Kanka Scraatoae ir Visoje Aplinkinėje. 

Agentūra Laivakorčių ant Geriausių Linijų.
Siunčia Pinigus kas dien in visas dalis svieto; taip-gi perka ir 

išmaino visokius pinigus. Išdirba visokius dokumentus Amerikos ir 
ir Lietuvos teismuose. <

Ofisas atidarytas kas dien nuo 8-toė iš ryto iki 9-tos vai. vak.
Nedėlioję: nuo 10-tos iš ryto iki 5-tai valandai vakare. 

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

Taip gi turime savo krautuvėje daugybę visokių maldaknygių 
ir svietišką knygą visokiose kalbose.

TELEFONAI: Naujas 303 — Bell 662.

REKOMENDUOJAME MUSŲ NAUJĄ AUKSINĮ 23 
AKMENŲ GEL2KELI0 LAIKRODĖLĮ.

Auksiniai, paauksuoti ir kitoki su 23 
akmenimis, parduosime 10,000 vadina
mą “Accuratus” laikrodėlių tiktai ui 
|5.75 žėdną. Tie gražus laikrodėliai 
puikiai išrėžyti, dubeltavi lukštai, ga
rai laiką rodanti, labiausiai keliauninką 
naudojami, kurie turi daboti laiką, mo
teriški ir vyriški, gvarantuotl aut SO 
motą. Tikrai grąžąs laikrodėliai, ae-
J ėda bus nei draugams tokį parodyti.

eigų nori turėti gerą dziegorėlį, tai 
štai musą pasiūlymas: Męs nusiusima 
šitą laikrodėlį kiekvienam C. O. D. ui 
$5.75 ir ekspreso kaštus dėl peržiūrė
jimo. Jei nepatiks^ nemokėsite nei eaa- 
to., Męs plakuojame viską. Auksinis

grandinėlis duodasi dykai su laikrodžiu. Adresai:
bzozlsiob watot oo, oirr. eoe, ohioaoo, nj.
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SEVEROS GYDUOLES PADARO TĄ, ką kitos 
tik nuduoda darą.

——i —

APSISAUGOK
užgavimu

Paprastai kosulys gali būti pranašu plaučių ligos. Kiek
vienas kosulys palengvina kelią visokioms ligoms kvėpa
vimo organų.

KAM KOStTI? ,

REVEROS

BALZAMAS PLAUČIAMS
• «

sulaikys bykoki kosulL
Dviejų didumų: 25c. ir 50e.

.Reikalauk knygutės: “Plaučių ligos ir kaip jas gydyti.”
Yra lietuviškai atspausta. Nieko nekainuoja.

Vaistininkai parduoda Severos gyduoles.
Pirkdamas neužmiršk pasakyti, reikalaująs “Severos Vaistų”. Reikalauk, kad duotų tau 

Severos kalendorių ir Vadovą į Sveikatą 1911 metams. Yra tai puiki knyga, kuri privalo ras
tis kiekvienuose namuose. Pas aptiekorius ir vaizborius uždyką.

SEVEROS . 
Rūgštis Pilvui

imta kokį laiką regulariškai prieš valgį greitai
\

sustiprina pilvą, priduoda sveiką apetitą, pra
šalina virinimo organų nesveikumą, atgaivina 
organizmą ir sugrąžina jam jiegas.

z ,
Kaina $1.00.

SEVEROS 
vaistai inkstams ir jeknoms
duoda geriausius rezultatus prie gydymo jek- 
nų ligų, taipo jąū
ligose inkstų ir šlapinimosi organų. Tų ligų ap
sireiškimas yra: išblyškymas ir geltonumas 
skuros, aptinimas kojų, ypatingai sunėrimuose, 
kryžiaus skaudėjimas ir deginimas šlapinan- 
ties. Kaina 50c. ir $1.00.

Daktaro patarymai dykai.

. Severą Co. CEDAR RAPIDS 
!OWA

. • . . . ..................... i - • - • . < . < . » .
_____________ ______ -

• • » • * . • • r • • • •~ ~ ~ ♦ '
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8. L. R. K. A. CENTRO VALDYBOS ADRESAI. laBHranBBnmHmBSBianosssHmn
JONAS RIKTORAITIS,, prezidentas,

67 James St., Waterbury, Conn.
KAZYS VAŠKE VIGE, vice-prezidentas,

186 Jefferson St., Newark, N. J.
KAZYS J. KRUŠINSKAS, sekretorius,

457—17th St., Brooklyn, N. Y.
ANTANAS DANISEVICE, kasierius, "

630 W. Centre St., Mabanoy City, Pa.
Kasos globėjai:

JUOZAS VASILIAUCKAS,
112 N. Greene St., Baltimore, Md. 

MARTINAS KADZIEVSKIS,
3244 S. Morgan St., Chicago, III.

V. VIZGIRDA, knygius,
190 S. Meade St., Wilkes-Barre, Pa.

KUN. M. A. PANKAUSKAS, dvasiškas vadovas,
P. O., Forest City, Pa.

Office New Telephone 37. Residence 1100.
? LIETUVIŲ ADVOKATAS,

JONAS S. LOPATTO
47-48-49 Bennett Building, Wilkes-Barre, Pa.

Norintieji pasiskolinti pinigų ant pirmo mortgage, arbba 
pirkti namus lai kreipiasi.

Swalm Hardware Co.,
21 NORTH MAIN ST. POTTSVILLE, PA.

Įvairiausi geležiniai daiktai, tepalai , stiklas, dūdos 
plasteris, įrankiai, sportiniai ir naminiai daiktai.

JEIGU NIEKAD NEPADAREI KLAIDOS, TAI UŽ 
TAI, .KAD DAR NEILGAI GYVENI.

Šiandien pataisyk klaidas jusu

APREDALE.
ABRAOMAS LINCOLN pasakė: ,,Žmo

gus, kuris niekad nedare klaidu, niekad nieko nie- 
nuveiks.’4 Tai žmoniška suklysti, bet kuris klys
ta pirkdamas kiekvieną siutą, žedną overkoti, turi 
būti bepročiu.

Nepadarysi klaidos pirkdamas žemiau pažen- 
g klintus siutus, o suklysi, jeigu nepirksi.

Grynai vilnonis siutas ar overkotis $20.00 ver
tes. puikiai pasiutas sulyfc naujausios ma- (ir 
dos, gausite už . . ;...........................

Galima taipogi pasirinkti iš $25.00 vertes siu
tu ir overkočiu. visokiu spalvų, kitose krau- (on 
tuvese daug brangiau, pas mane . . .

Louis Rosenthal,
ANT KIRBY’S KRAUTUVES,

SOUTH MAIN ST.,
Wilkes-Barre, Pa.

BUK
VYRAS

5 v j v v v | Nauja knyga-Biblija
1

Vysai Dykai Del Viru|
Ta knyga yra stebuklinga ir siustą yra tyk dėl vyru. 

Knyga ta prastais, auprastais žodžiais pasaka kaip gal 
atgauti vyriškumą, isigyditi nuo uznuodijima krauja 
arbasypili,nubiegima siektos, patrotitu stypribe, ppčkus 
ir kitus išmietimus,. negromul avima, patrotitu 
stypribe, pylva, kiapenu, inkstu ir pūsles ligas, ruma- 
tizma, gonorrhoea arba triperi, naujai Įgautas lygas, 
strictura irvysasvvru lygas, gal būti išgidomaa sava 
narnose privatiškai, slapta ir labai pygjal.

Ta, dykai Įgauta knyga, paaakis jums kodėl jus 
kentat ir kaip galėt galutina] isigyditi. Knyga ta yra 
krautuvė žinios, katrų s ture žinoti kožnas vedei arba 
nevedei vyras. Ta knyga yra parašita par Daktara, 
katras atsydave ilgo lajka tyrinejmu tu, apecijaliaku 
lygu. Teauk it, jog ta knyga yra aiuata vysai dykai, 
užmokam už paSto, ing uzpeSetlta konverta. Nesiusk 
nekokiu piningu, tyk parašyk sava varda, ir adresl ant 
žemiaus paduotu kuponu, katrų siusk mums šendena.'

DYKAJ GAUTOS KNYGAS KUPONAS.
DK. JOS. LUTEI t C0.. L |0| 22 Ftfth Amt, CUaw

GidotUiaR TnmHtt: Pagal TaqH«t<>s priladiejsis, ai sorlečjatt 
joir Tamiataprialchtomei mąa rytai dykai rinu juaa knyga d«l vyru.

Vardas............... ............ ......... .......... ................ ......................... .....................

arba šv. Raštas išleistas

Kun. S. Pautieniaus.•**' ■*# ' X
ik vienas šitas šventraštis yra kata

likiškas.

Kaštuoja $2.00 ir 15o. persiuntimui 
Adresas: REV. S. PAUTIENIUB,

MAHANOY CITY, PA.

Adrassab....... .......... Šulus. .•v*/

FABIOLE,
garsi kardinolo Wisemano apysaka. 

Verte VYTAUTAS.
Kaina $1.00.

Imantiems daugiau kaip vieną egzem- 
ploriu. nuleidžiamas didelis nuošimtis.

Gaunama pas:
Rev. V. Varna gi ris,

112 So. 4th Street* BROOKLYN, N. Y.
•*- jt.
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THE FERNERY.
Naturališkų ir padirbtų žolynų krautuvė.

• • -r
Galim* gauti geliu veaeHjoms, šermenims ir bile kada tik prireftus, bu

kietuose arba gražius vainikus.
MBS. J. HEBBEBT, Savininkė, z 

51 W. Market St., Wilkes-Barre, Pa.

Kelionė per juree. < Tūkstantiai tūkstantių mūsų tautie
čių keliauja f prigimtų Šalį ir ii tenai atgal į Ameriką, o visi 

gabiausiai užganėdinti, kurie perka laivakortes pas:

JONĄ NEMETH’A,
[ ~ 3 N. MAIN STB., WILKE8-BABBB, PA.
Į O kodėl f Nes turi gerą prižiūrėjimą, parankią kelionė, 
»kad tartum kaip ir^patioe kompanijos būtų pirkę laivakortes. 
[Siuntimas pinigų greitinusias ir pigiausias pasaulyj.

JUOZAS SZUK1S, 
GERIAUSIAS LIETUVES FOTOfiRAFISTAS,

Naujas TelefonaM070—R.
20 EA$T MABKET ST., WILKES-BABBE, PA.

Pas jį galima gauti visokių tonelkų, bliūdų, stiklų,
K ' * - ' • ’ ‘

puodų, liampų ir visokių virtuvei reikalingų daiktų.. 

Yra ii ko pasirinkti. Ateikite persitikrinti.PIRMUTINE KRAUTUVE
IR ISDIRBYST*

BAŽNYTINIU DAIGTU
„RYZNYCIA”

PO GLOBA MYKOLO ARKANIOLO.

114 8. Cheatnut St.. Shenandoah. '

103—104 S. MAIN ST.

IVilkes-Barre Deposit & Si

71 RUBLIO SąUABB, WILKE8-BARRB, PA. 
KAPITOLAS 1160.000. PERVIRŠIS $375.000.

Moka 3-čią nuošimtį nuo sudėtų joje pinigų. 
Banks atdara kasdien nuo 9 ryto iki 3 popietų, su 

betomis nuo 9—12 vidurdienyje.
> Galima susikalbėti lenkiškai.

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

svaras po ...................... ........................... ........... 26c.
Žvakės vaškinės rankom margįtos po 2 svar., 4, 6 ir 8

Pakeliais knatai vaškiniai (wax tapė ra) pakelis

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

už svarą .......................................................... .. 60c.
Lietinės žvakės vaškinės po 16 svarų ir 18 svaras

po........... .......... A............ ..................................... 22c.
Žvakės Starinavos lietinės 16 sv. ir 18, už svarą 16o.
“ 4 sv. ir 6 susuktos 4 sv. ir 1, sv. .......... 18c.

Altoriaus žvakės (eztra) sv. po............................37c.
Geltono vaško 1 sv. ir 6, svaras po..............30c.
Kodylas prancūziškas po .............................. .......  55c.

•* “francincense” po......................... 50cr■5
Taipgi siuva puikina bainytinius rftbua, taiso sa

una. Parduoda idelikua, cimborijas, monatraaeijaa.
Galima gauti lietuviikiĮ maldaknygių, kviatkų, 

draugijoma ien&lalių, vaUavaa, iarfaa ir t.t.
gnu. L. Laviokaa, 

Praaidautaa.

DR. ALFRED 1. WENNER,
77 South Wa4Uugton Str. 

Wilkea-Barre, Pa.

NAMINA MOKYKLA.
a&AMATIKA angliškos kalbos mokintis be mokintojo (ap

daryta) *1.00.
VAIKŲ DRAUGAS arba kaip mokintis skaityti ir rašyti be 

mokintojo 15c. y
TBUtiHAA BUDAS mokintis rašyti be mokintojo 10c. 
ABITMETIKA mokinimuisi rokundų su paveikslais (apda

ryta) 35c. _

IbSukiskus t»yayxojū8.
PUIUlinfO VALANDOS: e-k> a ryto. S-4 po 7-1 rakam.

60 South Waahing«^(; St. Wilkua-Barre, 
Varniai Mahiaa ims. a«u tdaakoM 7M.


